
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची आठवी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ववदभभ मराठवाडा आणण पश्श्चम महाराष्ट्रातील वविास तनधी वाटपाच्या 
तनिषाांमध्ये सधुारणा िरण्याबाबत िेलेली शशफारस 

  

(१)  १३१ (११-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मनुगांटीवार (बल्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तुळजापूर), श्री.अतुल 
भातेळिर (िाांददवली पूवभ), श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.महेश (दादा) किसन 
लाांडगे (भोसरी), श्री.अशभमन्यु पवार (औसा), श्री.जयिुमार रावल (शशांदेेडा) :   सन्माननीय 
उप मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) विदर्भ, मराठिाडा आणि पश्चचम महाराषरातील विकास ननधी िा्पाच्या ननकषाींमध्ये 
सुधारिा करण्यात यािी अशी शशफारस विदर्भ िैधाननक विकास महामींडळान ेकेली असल्याची 
बाब ददनाींक ८ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदशभनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ननधी िा्पाच्या ननकषाींमध्ये सुधारिा करण्याच्या प्रमुख शशफारशी कोित्या 
असून सदरहू शशफारशीिर अींमलबजाििी करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायभिाही केली  िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अश्जत पवार (२५-०६-२०२०) : (१) विदर्भ, मराठिाडा ि उिभररत महाराषर विकास 
मींडळासींदर्ाभत  मा. राज्यपाल महोदयाींकडून आर्थभक िषभ २०२०-२१ कररता कायभक्रमािरील खचाभ 
अींतगभत उपलब्ध विकास ननधी िा्पाच्या ननकषाींमध्ये सधुारिा करण्यासाठी कोिताही प्रस्ताि 
विदर्भ विकास मींडळाकडून शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) ि (३) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 



वि.स. ८ (2) 

सांतवाडी व तनमसमेळा (ता.जुन्नर, श्ज.पुणे) येथील पाझर  
तलावातून अवधै उत्ेनन िेल्याबाबत 

  

(२)  ७६५ (२७-०३-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींतिाडी ि ननमसेमळा (ता.जनु्नर, श्ज.पुिे)  येथील पाझर तलािातून ि इतर जशमनीतून 
श्री.सींतोष ननितृ्ती पाडकेर ि इतर याींनी महसूल विर्ागातील अर्धकारी ि  कमभचाऱयाींच्या 
सींगनमतान ेसन २०१० पासून अनेकदा मुरुम, िाळु, दगड इत्यादी गौि खननजाींच ेविनापरिाना 
उत्खनन करुन विक्री केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी सौ.श्स्मता ज्ञानेचिर पाडकेर रा.सींतिाडी पो.आळे (ता.जुन्नर, 
श्ज.पुिे) याींनी मा.ग्रामविकास मींत्री, सर्चि, ग्रामविकास विर्ाग तसेच श्जल्हार्धकारी, पुिे  ि 
तहशसलदार, जुन्नर याींच्याकड े गत दोन िषाभपासून ननिेदन ददले असून सदर प्रकरिाची 
तातडीन े चौकशी करुन त्यासींदर्ाभतील अहिाल सादर करण्याबाबत श्जल्हार्धकारी पुिे याींना 
ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास शासनाने ददलेले आहे, हे ही खरे आहे काय 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार गौि खननजाींच ेअिधै उत्खनन करिाऱयाींिर तसेच त्यास सहकायभ 
करिाऱया सींबींर्धत अर्धकाऱयाींिर शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०९-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) मौज ेसींतिाडी ि ननमसेमळा, 
ता.जुन्नर, श्ज.पुिे येथील पाझर तलािातून ि इतर जशमनीतून विनापरिाना गौि खननजाची 
चोरी होत असल्याबाबत विर्ागीय आयुक्त, पुिे ि श्जल्हार्धकारी पुिे, तहशसलदार, जुन्नर  
याींच्याकड ेमाहे माचभ ि एवप्रल,२०१८ मध्ये तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. सदर प्राप्त तक्रारीच्या 
अनुषींगाने उत्खनन झालेल्या दठकािची पाहिी करुन अिैधररत्या उत्खनन केलेल्या गौि 
खननजाची ई.्ी.एस.मशीनदिारे मोजिी करण्यात आली आहे.  
     गौि खननजाच े अिैध उत्खनन ि िाहतूक करिाऱया सींबींर्धतास तहशसलदार, जुन्नर 
याींनी िेळोिेळी नो्ीस बजािून लेखी खलुासा मागविला आहे. सींबींर्धताींकडून प्राप्त लेखी 
खुलासा अमान्य करुन तहशसलदार, जुन्नर याींनी दद.२८/१/२०२० रोजी सींबींर्धतास ११३३५.२७ 
ब्रास माती ि मुरुमाच्या अनर्धकृत उत्खननाप्रकरिी रु.३,६४,६५,५६५/- इतक्या दींडात्मक 
रक्कमेचा आदेश पारीत केला आहे. 
      सदर दींडात्मक रक्कमेच्या िसूलीसाठी महाराषर जमीन महसूल अर्धननयम,१९६६ च्या 
तरतूदीनुसार तहशसलदार, जुन्नर याींनी दद.२६/५/२०२० रोजी नमुना नीं.१ ची नो्ीस सींबींर्धतास 
बजािण्यात आली असून रक्कम िसूलीची कायभिाही तहशसलदार, जनु्नर याींचेमाफभ त सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 



वि.स. ८ (3) 

राज्यातील वाळू घाटाांचे सवेिण िरण्याबाबत 
  

(३)  १३८२ (२२-०३-२०२०).   श्री.गोवधभन माांगीलाल शमाभ (ऊफभ ) लालाजी (अिोला पश्श्चम), 
श्री.देवेंद्र भुयार (मोशी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील तालुकास् तरीय ताीं्त्रक उपसशमत् याींकडून नदी-नाल् याींमधील िाळू ाा्ाींचे सिक्षणि 
अदयापही सुरु करण् यात आले नसल् याची बाब ददनाींक  ७ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त् यासुमारास 
ननदशभनास आली , हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर सिक्षणि प्रलीं्बत असल् याने िाळू ाा्ाींच् या शललािाची प्ररक्रया प्रलीं्बत 
असून त्यामुळे शललाि न झालेल् या िाळू ाा्ाींमध् ये िाळूच े अिैध उत् खनन आणि अिैध 
िाहतुक मोठया प्रमािात सुरु असल् याने शासनाच्या महसूलाचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, या तालुकास् तरीय ताीं्त्रक उपसशमत् याींकडून िाळू ाा्ाींच े सिक्षणि के् हा सुरु 
होिार आणि िाळू ाा्ाींच् या शललािाची प्ररक्रया के् हा पूिभ  होिार याबाबत सींददग्धता  ननमाभि 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत चौकशी करून तालुकास् तरीय ताीं्त्रक उपसशमत् याींकडून नदी-
नाल् याींमधील िाळू ाा्ाींच ेतातडीने सिक्षणि करून िाळू ाा्ाींच ेशललाि करण्याबाबत शासनान े
कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारिे कोिती आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०९-२०२०) : (१) अशी बाब ननदशभनास आली नाही. 
(२) राज्यातील िाळूाा्ातनू तसचे नदीनाल्यातून िाळूच्या अिधै उत्खननास ि िाहतूकीस 
आळा ाालण्यासाठी प्रत्येक श्जल््यात तालकुास्तरािर तलाठी, मींडळ अर्धकारी, नायब 
तहशसलदार याींचे बैठे ि र्रारी पथक तसेच ग्रामपींचायत स्तरािर सरपींच, ग्रामसेिक, पोलीस 
पा्ील, कोतिाल इ. याींच े ग्राम दणता सशमती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर 
पथक/सशमतीमाफभ त गौि खननजाच्या अिैध उत्खनन ि िाहतूकीच्या प्रकरिी दींडात्मक कारिाई 
करण्यात येते. 
(३) ि (४) सन २०२०-२१ मध्ये राज्यातील शललािात काढाियाच्या िाळूाा्ाींसाठी ताीं्त्रक 
उपसशमत् याींकडून िाळू ाा्ाींच ेसिक्षणि पूिभ करण्यात येिून जनसनुाििी ाेण्यात आली आहे. 
तसेच पयाभिरि अनुमतीसाठी काही श्जल््यातील िाळूाा्ाींचे प्रस्ताि राज्यस्तरीय पयाभिरि 
आाात मुल्याींकन सशमतीकड ेसादर करण्यात आले आहेत, तर काही श्जल््यातील िाळूाा्ाींच े
प्रस्ताि राज्यस्तरीय पयाभिरि आाात मुल्याींकन सशमतीकड े सादर करण्याची कायभिाही सुरु 
आहे. प्रस्तावित िाळूाा्ाींना पयाभिरि अनुमती प्राप्त होताच िाळूाा्ाींची शललाि प्ररक्रया 
करण्यात येईल.  
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  
 



वि.स. ८ (4) 

महाराष्ट्रातील गड व किल्ले याांच ेतनयशमत वविशसत िरण्याबाबत 
  

(४)  २१७६ (१३-०४-२०२०).   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायभ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनातफक्ष  महाराषरातील ऐनतहाशसक साींस्कृनतक ठेिा असलेले गड ि रकल्ले याींची 
ननयशमत जतन, दरुुस्ती ि विकास होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ऐनतहाशसक साींस्कृनतक ठेिा असलेले गड ि रकल्ले याींची ननयशमत जतन, 
दरुुस्ती ि विकास करण्यासाठी शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (२४-०८-२०२०) : (१) नाही. 
(२) प्रचन उद् ाित नाही. 
(३) सन २०१५ पासून २८ रकल्ल्याींच्या जतन ि सींिधभनाची महत्िकाींणी योजना हाती ाेतली 
आहे. सदर २८ रकल्ल्याींच्या जतन दरुूस्तीकरीता एकूि रू.१३४.८८ को्ी इतक्या रकमेच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नेवासा (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील अांगणवाडयाांना इमारती नसल्याबाबत 
  

(५)  ३२३८ (१३-०४-२०२०).   अॅड.माणणिराव िोिाटे (शसन्नर) :   सन्माननीय मदहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेिासा (श्ज.अहमदनगर) तालकु्यात ४४० अींगििाडी कें दे्र आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तालुक्यातील र्ेंडा खुदभ (अींगििाडी क्र.३८) ि नेिासा खुदभ (िाडभ क्र.७, 
अींगििाडी क्र.३२८) या अींगििाडयासह अन्य अींगििाडयाींना इमारत नसल्याने गेल्या १० 
िषाभपासून या अींगििाडयातील मुलाींना झाडाखाली िा उाडयािर बसिून (opan space) 
शशकविले जात असल्याच ेददनाींक ८ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशभनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासाठी शासनाकडून लाखो रुपये खचभ होऊनही अींगििाडी क्र.३८ ि ३२८ या 
अींगििाडयाींसाठी इमारती न बाींधण्याची कारिे काय आहेत,  
(४) असल्यास उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०२-०९-२०२०) : (१) नेिासा तालुक्यात ३८६ ननयशमत 
अींगििाडी कें द्र ि ५५ शमनी अींगििाडी कें द्र कायभरत आहेत.     
(२) हे खरे नाही. 
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     नेिासा तालुक्यातील र्ेंडा खुदभ येथील  अींगििाडी कें द्र क्र.३८ ही शमनी अींगििाडी ि 
नेिासा खुदभ िाडभ क्र.७, अींगििाडी क्र.३२८ ही ननयशमत अींगििाडी असून त्या झाडाखाली र्रत 
नसून स्थाननकाींनी मोफत उपलब्ध करुन ददलेल्या जागेत ही अींगििाडी कें द्र कायभरत 
आहेत.     
(३), (४) ि (५) अींगििाडी क्र.३८ ि ३२८ या अींगििाडयाींच्या इमारती बाींधण्यासाठी शासकीय 
रकीं िा इतर स्त्रोताकडून जागा उपलब्ध करुन ाेण्याबाबत सींबींर्धत श्जल्हा पररषद स्तरािरुन 
कायभिाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

मुांबईत रात्रीची पाळणाघरे सुरु िरण्याबाबत 
  

(६)  ३७९८ (१३-०४-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मदहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देशातील आय्ी बहुल शहरात काम करिाऱया मदहलाींसाठी रात्रीची पाळिा ारे सुरु 
करण्यात आली त्यात मुींबईत ओ्हर द मून अशा काही सामाश्जक सींस्थाींतफक्ष  रात्री सदर 
पाळिाारे सुरु करण्यात आल्याची बाब माहे नो्हेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पाळिाारात रात्रपाळीसाठी कमभचारी िगभ, तसचे मुलाच्या खाण्यावपण्याची 
्यिस्था, मुलाींना झोपण्यासाठी गादी,उचया,पाींारुि, मुलाींसाठी रात्री िैदयकीय सुविधा अशी सिभ 
्यिस्था पाळिााराींनी करिे आिचयक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रात्रीची पाळिाारे सिभ सोईंनी सज्ज असतील तरच २४ तास चालू राहतील, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०२-०९-२०२०) : (१) नाही. 
     शासनान ेरात्रीच्या पाळिााराींना मान्यता ददलेली नाही.      
(२), (३), (४) ि (५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 

  
चपळगाव श्री. स्वामी समथभ इांश्जतनअसभ आणण एसडीपीएल पुणे या िां पन्याांना  

अततररक्त उपसा िरण्यास परवानगी ददल्याबाबत 
(७)  ४४८५ (२७-०३-२०२०).   श्री.राम सातपुत े (माळशशरस) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चपळगाि शतेकरी पाींच याींनी प्रत्यणात अडीच हजार ब्रास उपसा करण्यासाठीचा अहिाल 
ददला असून अर्धकाऱयाच्या अहिालाप्रमािे अडीच हजार ब्रास मुरूम उपसा करण्यास मींजुरी 
देिे आिचयक होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असलास, विर्ागाने श्री. स्िामी समथभ इींश्जननअसभ आणि एसडीपीएल पुिे या कीं पनीला 
मींजुरी देऊन श्जल्हार्धकारी याींनी ठेकेदारािर मेहरबानी केल्याचे ददसुन येत  असून मींडळ 
अर्धकारी ि शेतकऱयाींची  मान्यता नसताना ४ हजार ब्रास उपसा करण्यास परिानगी देण्याची 
कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, शासनामाफभ त दोषी अर्धकाऱयाींिर कोिती  कारिाई  केली िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०९-२०२०) : (१), (२), ि (३) अक्कलको् ते नळदगुभ या रस्त्याच े
बाींधकामाच ेकीं त्रा् श्री.स्िामी समथभ इींश्जननअसभ आणि एस.डी.पी.एल.पुिे याींना शमळाले आहे. 
शेतकऱयाच्या सींमतीनुसार सींबींर्धत कीं त्रा्दार याींनी श्जल्हार्धकारी, सोलापूर कायाभलयाकड े
विदहत मागाभन े४००० ब्रास मुरुम खाजगी जशमनीतून उत्खननास परिानगी देण्याबाबतचा अजभ 
सादर केला आहे.  त्यानुसार ४००० ब्रास मुरुमाच्या उत्खननाकरीता आिचयक त ेस्िामीत्िधन 
आगाऊ शासन र्रिा करुन सदर कीं त्रा्दार कीं पनीस उत्खननाकरीता परिानगी देण्यात आली 
आहे. 
     सदर प्रकरिी कोितीही अननयशमतता झाल्याची बाब ननदशभनास आली नाही. 

___________ 
  

औसा (श्ज.लातूर) येथील ववधानसभा मतदार सांघातील  
अांगणवाडी िें द्राांना इमारती बाांधुन देण्याबाबत 

  

(८)  ५०७१ (२२-०३-२०२०).   श्री.अशभमन्य ु पवार (औसा) :   सन्माननीय मदहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा विधानसर्ा मतदार सींाात जिळपास ५१ अींगििाडी िगाभस इमारती नसल्यान े
सदरील अींगििाडी िगभ खाजगी जागेत र्रविण्यात येत असल्याचे ननदशभनास आल्यान े सिभ 
अींगििाडी िगाभस इमारत बाींधकाम मींजूर करण्याबाबत आिचयकती तरतूद श्जल्हा िावषभक 
योजना ननधीत करण्याबाबत औसा तहसील कायाभलयात झालेल्या आढािा बैठकीमध्ये स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास  मागिी केली हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, औसा विधानसर्ा मतदार सींाात ऐकून रकती अींगििाडी िगभ असून त्यापैकी 
रकती अींगििाडी िगाभस इमारत नाही ि सदरील अींगििाडी िगाभस इमारत बाींधकामाबाबत 
शासनाने कोिती कायभिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०२-०९-२०२०) :(१) हे अींशत: खरे आहे.     
(२) ि (३) औसा विधानसर्ा मतदार सींाात ५०२ अींगििाडी कें द्र कायाभश्न्ित असून ३९१ 
अींगििाडी कें द्राींना स्ित:च्या इमारती आहेत. उिभररत अींगििाडी कें द्र ही ग्रामपींचायत 
इमारतीत, समाजमींददर, सेविका मदतनीस याींच्या ारी, मींगल कायाभलयात ि इतर दठकािी 



वि.स. ८ (7) 

र्रतात. या अींगििाडयाींपकैी २९ दठकािी इमारती बाींधण्यासाठी मोकळया जागा उपलब्ध 
झाल्या आहेत. त्यानुसार सन २०२०-२१ या वित्तीय िषाभत श्जल्हा िावषभक योजनेच्या ननधीतनू 
सदरील बाींधकामे करण्यात येिार आहेत. 

___________ 
  

ठाणे श्जल््यातील ७२ अांगणवाड्या इमारती धोिादायि श्स्थतीत असल्याबाबत 
  

(९)  ५७०१ (१३-०४-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत जाधव (भायेळा) :   सन्माननीय 
मदहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाि े श्जल््यातील ७२ अींगििाड्या इमारती धोकादायक असून, त्यामुळे श्जिीतहानी 
होण्याची शक्यता असल्याचे ददनाींक १० जुल,ै २०१९ रोजी िा त्यासुमारास ननदशभनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनान ेचौकशी करुन या अींगििाड्याींची तातडीन ेदरुुस्ती 
करण्याबाबत कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोितीच कायभिाही केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०२-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) ठािे श्जल््यात १५९६ अींगििाड्या असून १०७९ दठकािी स्ितींत्र इमारती आहेत.यापैकी ४९ 
इमारती धोकादायक आढळून आलेल्या आहेत. त्यापैकी ४३ अींगििाडी इमारतीचा ननलक्षखनाच्या 
प्रस्तािास अर्धणक अशर्यींता याींची मान्यता ाेऊन निीन २६ इमारत बाींधकामासाठी ननधी 
मींजूर करण्यात आला आहे. या अींगििाड्या सदरील ननलक्षणखत जागेत र्रविण्यात येत नसून 
इतर दठकािी स्थलाींतररत करण्यात आलेल्या आहेत.  
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अमळनेर (श्ज.जळगाांव) शहरातील ऐततहाशसि वेस (दगडी दरवाजा)  
िोसळलेल्या बुरुज दरुुस्तीसाठी तनधी शमळणेबाबत 

  

(१०)  ५९६५ (२५-०३-२०२०).   श्री.अतनल पाटील (अमळनेर) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायभ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर शहरातील (श्ज.जळगाींि) ऐनतहाशसक िसे (दगडी दरिाजा) याचा बुरुज सींततधार 
पािसामळेु कोसळल्याची दाुभ् ना ददनाींक २४ जुल,ै २०१९ रोजी ाडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ऐनतहाशसक िेस (दगडी दरिाजा) बुरुज कोसळण्यापूिी या दरिाज्यास तड े
गेल्याचेही त्यापूिी ननदशभनास आले असताना िळेीच दरुुस्ती न केल्यामुळे र्रपािसात दगडी 
दरिाजाचा बुरुज कोसळला असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
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(३) असल्यास, सदर ऐनतहाशसक िेस (दगडी दरिाजा) कोसळण्याची दाुभ् ना ाडली असताना 
कोितीही दरुुस्ती न करता गेल्या ४ मदहन्याींपासून त्या दगडी दरिाजा शजेारी मुरुमाच्या 
गोण्या ठेिून रस्ता िाहतकू सुरु करण्यात आली असल्याचेही ननदशभनास आले आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, ऐनतहाशसक िेस (दगडी दरिाजा) दोन्ही बुरुजाचे सिक्षणि करुन दरुुस्तीसाठी 
रू.१.६० को्ी इतक्या रकेमचेे अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले , हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तदनुषींगाने िेसीचे जतन सींिधभन करण्यासाठी तात्काळ ननधी उपलब्ध करण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमत ववलासराव देशमुे (२४-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 
(४) होय. 
(५) महाराषर िरै्ि राज्य सींरक्षणत स्मारक सींगोपन योजने अींतगभत अींमळनेर िेस ही अमळनेर 
नगरपररषद, अमळनेर, श्ज.जळगाि याींना दद. २६ जनू, २०२० च्या शासन ननिभयान्िये 
सींगोपनाथभ देण्यात आली आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे.) 
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  
जाफ्राबाद (ता.भोिरदन, श्ज.जालना) येथील बस आगाराच्या अनेि बसेसची झालेली दरूवस्था 

  

(११)  ६१९९ (१०-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जाफ्राबाद (ता.र्ोकरदन, श्ज.जालना) येथील बस आगाराच्या अनेक बसेसची दरूिस्था 
झाली असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जाफ्राबाद बस आगारातील बस क्र-MH२०डी- ९७४१ ि बस क्र-MH२०BL ३७९६ 
या बससे ननयशमत े्ंर्ुिी-जालना रोज ये-जा करीत असून या बसेसच्या णखडक्याींच्या काचा 
तु्ल्या असल्यान ेप्रिाशाींना थींडी- िाऱयाचा त्रास ननयशमत सहन करािा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, जाफ्राबाद आगारातील सिभच बसेस जुन्या झाल्या असून मोडकळीस आल्या 
आहेत या बसेसमध्ये सिभ सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागिी स्थाननक नागररकाींकडून 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, र्ोकरदन येथील दोन्ही बस आगारातील सिभ बसेस अत्याधुननक तींत्रज्ञान 
िापरून उत्तम सोयीसुविधा युक्त करुन देण्याबाबत कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब (२८-०८-२०२०) : (१) दद.३० जानेिारी, २०२० रोजीच्या दैननक लोकमत मध्ये 
जाफ्राबाद आगारातील बसेसची दरुिस्था झाल्याबाबतच ेितृ्त प्रशसध्द झाले आहे. 
(२), (३) ि (४) जाफ्राबाद आगारातील बस क्र.एमएच २० बीएल-३७९६ ही बस सुश्स्थतीत आहे. 
बस क्र.एमएच २० डी-९७४१ या बसची णखडकी ननााल्याचे ननदशभनास आल्याने त्याच ददिशी 
णखडकीची दरुुस्ती करण्यात आली आहे. 
      जाफ्राबाद आगाराला निीन अत्याधुननक तींत्रज्ञानाची, सोयीसुविधायुक्त र्ाडतेत्िािरील २ 
शशिशाही िाहने ऑगस््, २०१९ पासून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. निीन िाहन े
जसजशी उपलब्ध होतील. तसतशी निीन िाहन ेआगारास उपलब्ध करुन देण्याच े ननयोजन 
केलेले आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अमरावती श्जल्हयात चालि व वाहिाांच् या मनमानीमुळे एसटीची हात दाेवा  
बस थाांबवा योजना अपयशी ठरल्याबाबत 

(१२)  ६४०० (१०-०४-२०२०).   श्रीमती सुलभा ेोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), श्री.दहरामण ेोसिर (इगतपूरी), 
श्री.मोहनराव हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती श्जल्हयात चालक ि िाहकाच्या मनमानीमुळे एस्ीची हात दाखिा बस थाींबिा 
योजना नािा पुरतीच ठरली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे प्रिासी त्रस्त झाले आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार चौकशीच्या अनुषींगान े
एस्ीचा हा उपक्रम यशस्िी ्हािा यासाठी कोिती कायभिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परब (२८-०८-२०२०) : (१) हात दाखिा बस थाींबिा ही योजना २०१३ पासून बींद 
करण्यात आलेली आहे. त्याऐिजी जास्त प्रिासी सींख्या असलेल्या मागाभिर ठराविक 
िारींिारीतेन ेश्ल िाहतूकीची ननयते सुरु करण्यात आली आहेत. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
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शहापूर पांचायत सशमतीच्या पाटबांधारे ववभागान ेवीज देयि  
थिववल्याने वीज पुरवठा ेांडीत झाल्याबाबत  

  

(१३)  ६७४३ (१६-०४-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय मदृ व जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापूर पींचायत सशमतीच्या पा्बींधारे विर्ागाने रुपये ८ हजार िीज देयक थकविल्यान े
िीज पुरिठा खींडीत झाल्यामळेु, सींगिक सेिेसह इतर शासकीय कामे प्रलीं्बत रादहल्याबाबतची 
ा्ना ददनाींक १० जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास  ननदशभनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, १४ श्जल्हा पररषद ग् आणि २८ पींचायत सशमती ग्ातील ११० 
ग्रामपींचायतीतील तालुक्यातील विविध र्ागातील शैणणिक, पािी, आरोग्य, बाींधकाम इत्यादी 
समस्या ाेऊन येिाऱया स्थाननक ग्रामस्थाींना नाहक र्ुदंड ि त्रास सामोरे जािे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू थकीत विदयुत देयक तातडीन ेर्रण् याबाबत शासनाने काय कायभिाही 
केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराव गडाे (०१-०६-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. िीज देयक थकीत राहील्यामुळे  
िीज पुरिठा खींडीत झाला होता. मात्र  िीज पुरिठा खींडीत झालेल्या कालािधीत पींचायत 
सशमतीच्या इतर कायाभलयाच्या सींगिकािरुन कामकाज करण्यात आलेले आहे.  
(२) हे खरे नाही. पा्बींधारे खात्याचा मी्र स्ितींत्र असल्याने याींचा पींचायत सशमतीच्या 
शशणि, आरोग्य, बाींधकाम विर्ागाच्या कामकाजािर कोिताही पररिाम झालेला नाही. 
(३) ददनाींक २२.१.२०२० रोजी थकीत िीज  देयक र्रिा करुन खींडीत झालेला िीज पुरिठा 
सुरु करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

माजलगाव (श्ज.बीड) येथील रस्त्याांच्या िामाांची तपासणी िरण्याबाबत 
  

(१४)  ९२६१ (२८-०५-२०२०).   श्री.प्रिाश (दादा) सुांदरराव सोळांिे (माजलगाांव) :   
सन्माननीय सावभजतनि बाांधिाम (सावभजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) माजलगाि (श्ज.बीड) येथील झालेल्या ५ रस्त्याींची काम ेननकृष् दजाभची झाली असून या 
रस्त्याींच्या कामाींची तपासिी करण्याबाबत मा. स्थाननक लोकप्रनतननधीनी  ददनाींक १९ 
नो्हेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास मुख्य अशर्यींता, सा.बाीं. प्रादेशशक विर्ाग, औरींगाबाद 
याींना पत्रादिारे मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले आहे 
ि त्यानसुार कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१०-०६-२०२०) : (१) अशा आशयाची तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२) प्रचनाधीन रस्त्याींच्या कामाींची कायभकारी अशर्यींता, सा.बाीं.वि. अींबाजोगाई याींचमेाफभ त  
तपासिी केली असता सदर रस्त्याींिर करण्यात आलेली काम ेसुश्स्थतीत असल्याच ेआढळून 
आले आहे.  
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर शहराजवळील सोलापरू–पुणे–मनमाड या रस्त्याच्या िामाबाबत  
  

(१५)  ९६४७ (२८-०५-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी) :  सन्माननीय सावभजतनि 
बाांधिाम (सावभजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर शहराजिळील सोलापूर–पुिे–मनमाड या बा्यिळि रस्त्याच्या कामाचा दजाभ ि 
कामाची प्रगती ननविदेच्या अ्ी ि शतीनुसार ठेिण्यात आली नसल्याची बाब माहे माचभ, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननविदा अ्ी ि शतीनुसार सींबींर्धत ठेकेदाराींिर करण्यात आलेल्या कारिाईचे 
स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (१०-०६-२०२०) : (१) प्रचनाधीन रस्त्यािरील मोठया प्रमािात असिारी 
अिजड ि इतर िाहतकु, दरिषी होिारा पाऊस, तसेच ररफायनरीत होिारा डाींबराचा तु्िडा ि 
मयाभदीत ननधी इत्यादी मुळे सदर रस्त्याींच े काम प्रलीं्बत होते. तथावप सदर काम आता 
र्ौनतक दृष्या पूिभ झाले आहे ि चाचिी अहिालानुसार काम गुिित्ता पूिभ झाले आहे. 
(२) सींबींर्धत कीं त्रा्दाराविरुध्द दींडात्मक कारिाई करण्यात आली आहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मुदेेड (श्ज.नाांदेड) येथील दयु्यम तनांबधि िायाभलयात दस्त नोंदणीत हेराफेरी  
िरून शासनाचा लाेो रुपयाांचा महसूल बुडववल्याबाबत 

  

(१६)  ९८४५ (०३-०६-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुेेड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुदखेड (श्ज.नाींदेड) येथील दयु्यम ननींबधक कायाभलयात िषभ २०१७ ते २०१९ या कालािधीत 
दस्त नोंदिीत हेराफेरी करून शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल बडुविण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, दयु्यम ननींबधक, प्रशाींत अींत्रईेड याींनी ई चलानदिारे रक्कम र्रून ाेत 
असताना आय- सरीता या प्रिाशलतील अन्य पयाभयाचा अिलींब करून ई -चलानदिारा रक्कम 
र्रून न ाेता तसे र्ासिून दोन िषाभत १५९ बनाि् ई-चलानदिारे शासनाच्या लाखो रुपयाींचा 
महसूल बुडविला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबबत चौकशी करून सींबींर्धत दयु्यम ननबींधक ि त्याींना सहकायभ करण्याऱया 
इतर अर्धकारी याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत तसेच महसुलाची िसुली करण्याबाबत शासनान े
कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०८-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरिी नोंदिी महाननरीणक ि मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पुिे याींच ेमाफभ त 
नोंदिी उपमहाननरीणक ि मुद्राींक उपननयींत्रक, लातूर याींच्या अर्धपत्याखालील तपासिी 
पथकादिारा दयु्यम ननबींधक, मुदखेड या कायाभलयाची तपासिी करण्यात आलेली आहे. उक्त 
तपासिीमध्ये जिळपास २४४ दस्तामध्ये रु.१,५८,५६,०१०/- इतक्या महसुलाची हानी झाल्याच े
ददसुन आले असल्याने सींबींर्धत सींगिक चालक (ऑपरे्र) याींच्या विरुध्द पोलीस स््ेशनमध्ये 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच उक्त प्रकरिी ज े सींबींधीत अर्धकारी ि कमभचारी 
जबाबदार आहेत  त्याींच ेननलींबन करण्यात आले असनु त्याींची विर्ागीय चौकशी सुरु करण्यात 
आलेली आहे. तसचे ज्या दस्ताींमध्ये महसूल हानी झाली त्या सिभ प्रकरिात आणेपीत रक्कम 
िसुल करण्याचे ननदक्षश नोंदिी महाननरीणक ि मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पुिे याींच े
माफभ त सह श्जल्हा ननबींधक नाींदेड याींना ददलेले असुन सह श्जल्हा ननबींधक नाींदेड याींच े
स्तरािर िसुलीची कायभिाही सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोळवन (ता.आणी, श्ज.यवतमाळ) येथील अपघाताबाबत 
  

(१७)  १००९६ (२९-०५-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत जाधव (भायेळा), श्रीमती लताबाई 
सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोळिन (ता.आिी, श्ज.यितमाळ) गािाजिळ ददनाींक १९ म,े २०२० रोजी िा त्यासुमारास 
एस.्ी.बस ि डींम्पर याींचा शर्षि अपाात होऊन ४ प्रिाशाींचा मतृ्यु होिून १५ प्रिासी जखमी 
झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार मतृ कु्ुीं्बयाींच्या िारसाींना तसचे जखमी प्रिाशाींना आर्थभक मदत 
करण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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अॅड. अतनल परब (२८-०८-२०२०) : (१) होय. 
    सोलापूर आगाराची बस क्र.एमएच-१४ बी.्ी.४६५१ ही सोलापूर ते छत्तीसगड शसमेिर 
मजूर पोहचविण्याकरीता जात असताींना कोळिन (ता.आिी, श्ज.यितमाळ) येथ ेअपाात झाला 
असून, सदर अपाातात ३ प्रिासी ि १ चालक असे एकूि ४ ्यक्ती मतृ झाले आहेत. तसेच 
बसमधील २५ प्रिासी ि १ सहचालक असे एकूि २६ ्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. 
(२) अपााताची चौकशी पोलीस ि राज्य पररिहन खात्यामाफभ त करण्यात आली असून, 
प्राथशमक चौकशीमध्ये प्रथमदशभनी सदर अपाातास मतृ चालक जबाबदार आढळून आले 
आहेत. राज्य पररिहन चालकाविरुध्द मतृ्युपचचात आिी पोलीस स््ेशन येथ ेर्ा.दीं.वि. कलम 
२७९, ३३७, ३३८ ि ३०४ (ए) अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
      या अपाातातील मतृ ३ प्रिाशाींपैकी २ प्रिाशाींच्या िारसाींना आर्थभक तात्काशलक मदत 
प्रत्येकी १०,०००/- रुपये ि अपाात नुकसान र्रपाई मागिी करीता राज्य पररिहन 
ननयमानुसार “पी” फॉमभ देण्यात आलेले आहेत. १ मतृ प्रिासी श्री.अनुझ माींझी राहिार झारखींड 
याींच े िारस उपलब्ध न झाल्याने आर्थभक मदत देता आलेली नाही. तथावप, त्याींना मदत 
देण्याबाबत कायभिाही सुरु आहे. २६ जखमी प्रिाशाींना एकूि रु.१८,०००/- आर्थभक तात्कालीक 
मदत ि अपाात नुकसान र्रपाई मागिी करीता राज्य पररिहन ननयमानुसार “पी” फॉमभ 
देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यात ववववध भागामध्ये अडिून पडलेल्या नागररिाांना मोफत प्रवासाचा लाभ देण्याबाबत 

  

(१८)  १०२२९ (२९-०५-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ाळेबींदीमुळे राज्यात विविध र्ागामध्ये अडकून पडलेले नागररक, मजूर, विदयाथी, 
विस्थावपत कामगार, यात्रकेरु आददींना राज्य पररिहन महामींडळाच्या  बसेसमधून मोफत 
शहरात ि गािी सोडण्याचा ननिभय ददनाींक ३ म,े २०२० रोजी शासनान े ाेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दद. ९.५.२०२० ते १७.५.२०२० या कालािधीत अडकलेल्या एकूि रकती मजुर, 
विदयाथी, यात्रकेरु ि विस्थापीताींना त्याींच्या शहर अथिा गािात सोडण्यात येऊन त्याींना मोफत 
प्रिासाचा शासनातफक्ष  लार् देण्यात आला आहे, 
(३) तसेच मोफत प्रिास सुविधा देिेबाबत शासनातफक्ष  करण्यात आलेल्या कायभिाहीची 
सदयश्स्थती काय आहे ? 
  
अॅड. अतनल परब (२८-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
    दद.०४.०५.२०२० रोजी ्ाळेबींदीमुळे राज्यात विविध र्ागाींमध्ये अडकून पडलेले नागररक, 
मजूर, विदयाथी, विस्थावपत कामगार, यात्रकेरु इत्यादीींना आपल्या मूळ गािी जाण्याकरीता 
श्रशमक रेल्िेमाफभ त पाठविण्याचा ननिभय ाेण्यात आला. 
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     दद.०९.०५.२०२० रोजी रोजी उपरोक्त सामाश्जक ा्काींना राज्य पररिहन महामींडळाच्या 
बसेसमधून मोफत शहरात ि गािी सोडण्याचा ननिभय शासनामाफभ त ाेण्यात आला. 
(२) ि (३) दद.०९.०५.२०२० ते दद.१७.०५.२०२० या कालािधीत १७,१३६ फेऱयाींदिारे एकूि 
२,०८,१३६ इतक्या मजूर ि विस्थावपताींना त्याींच्या शहर अथिा गािात सोडण्यात आले. मजूर 
ि विस्थावपताींची अर्धकची सींख्या पाहता मोफत प्रिासाचा कालािधी दद.३१.०५.२०२० असा 
िाढविण्यात आला. दद.०९.०५.२०२० ते दद.३१.०५.२०२० या कालािधीत ४४,१०६ फेऱयाींदिारे 
एकूि ५,३७,५९३ इतक्या मजूर ि विस्थावपताींना त्याींच्या शहर ि गािाींत सोडण्यात येिून 
त्याींना मोफत प्रिासाचा लार् देण्यात आला. 

___________ 
  

पांचायत सशमती चांद्रपूर िायाभलयाच्या नववन बाांधिामाला मांजूरी शमळण्याबाबत 
  

(१९)  १०५०१ (०३-०६-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर पींचायत सशमतीच् या नविन कायाभलयाचे बाींधकाम करिे अत् यींत गरजेचे असून 
सदयःश्स्थतीत असलेली इमारत प्रशासकीय कामकाजाच् या दृष ्ीन ेअपुरी पडत असल्याने या 
कायाभलयाच् या नविन बाींधकामाला मींजूरी शमळिे आिच यक असल्याने पींचायत सशमतीच् या 
ददनाींक ३ माचभ, २०२० रोजीच्या झालेल्या माशसक सर्ते  याबाबतचा ठराि मींजूर करण् यात 
आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पींचायत सशमती चींद्रपूर कायाभलयाच् या नविन बाींधकामाला मींजूरी शमळण् याबाबत 
बल् लारपूर येथील लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ४ माचभ २०२० रोजी िा त् यासुमारास मा.ग्रामविकास 
मींत्री याींना लेखी ननिेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पींचायत सशमती चींद्रपूर कायाभलयाच् या नविन बाींधकामाला मींजूरी देण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-०९-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे.   
(३) ि (४) पींचायत सशमती, चींद्रपूर इमारतीच्या जागेची मुळ मालकी सािभजननक बाींधकाम 
विर्ागाकड ेअसल्यामळेु सदरची जागा श्जल्हा पररषदेच्या नािे करण्याची प्ररक्रया चाल ूआहे. 

___________ 
  

परभणी श्जल््यात ररलायन्स श्जओ िां पनीने अवैध गौण ेतनज उत्ेनन िेल्याबाबत 
  

(२०)  १०८३० (०४-०६-२०२०).   श्री.अतनल पाटील (अमळनेर), श्री.सांजय गायिवाड 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परर्िी श्जल््यात शासनाची कोितीही परिानगी न ाेता ररलायन्स श्जओ या कीं पनीन े
खोदकाम तथा उत्खनन करून ऑप््ीकल फायबर केबल ्ाकल्याप्रकरिी रूपये २६ को्ीचा दींड 
ददनाींक २२ जुन, २०१८ रोजी आकारण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, श्जल्हार्धकारी परर्िी याींनी िारींिार कीं पनीस कळिूनही प्रनतसाद न देिाऱया 
सींबींर्धताींिर कारिाई करािी ि दींडासह रक्कम िसुल करण्याबाबत लाई् इन लाईफ या सींस्थेन े
ददनाींक २० जानेिारी, २०२० रोजी िा त्या सुमारास श्जल्हार्धकारी परर्िी ि प्रधान सर्चि, 
महसूल विर्ाग, मींत्रालय याींना लेखी ननिेदनादिारे कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार श्जओ कीं पनीकडून दींडासह रक्कम 
िसूल करून कीं पनी विरूध्द कठोर कारिाई करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायभिाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारचे ननिेदन प्राप्त झाल्याचे ननदशभनास आले नाही. 
(३) ि (४)  अपर विर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींनी  दद.१०/६/२०१९ रोजीच्या आदेशान्िये 
अवपलाथी श्जयो कीं पनीच े अपील फे्ाळून अपर श्जल्हार्धकारी, परर्िी याींनी आकारलेल्या 
दींडात्मक रक्कमेच े आदेश कायम केले होत.े सदर दींडात्मक रक्कमेच्या िसलूीबाबत 
श्जल्हार्धकारी, परर्िी याींच्या दद.२१/१/२०२० रोजीच्या पत्राच्या अनषुींगाने श्जल्हार्धकारी, मुींबई 
शहर याींनी महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ मधील कलम २६७ नुसार 
रु.२५,९५,६३,७५०/- इतक्या दींडात्मक रक्कमेची मागिीची दद.३१/०१/२०२० रोजीची नो्ीस श्जओ 
कीं पनीच्या मुींबई येथील कायाभलयास बजाविण्यात आली आहे. सदर नो्ीसीच्या अनुषींगान ेसदर 
कीं पनीन े अपर विर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या दद.१०/६/२०१९ रोजीच्या आदेशाविरुध्द 
अपर विर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींचेकड े पुनविभलोकन अजभ सादर केला असनू अपर 
विर्ागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी पुनविभलोकन अजाभिर ननिभय होईपयतं उक्त दींडात्मक 
रक्कमेच्या िसूलीस स्थर्गती ददली आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  
अांबरनाथ (श्ज.ठाणे) येथ ेपॉशलश्क्लतनि उभारण्यािररता शासिीय राेीव भूेांड शमळण्याबाबत 
  

(२१)  १०९६२ (०३-०६-२०२०).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवभ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या रणा मींत्रालयादिारे राबिण्यात येिाऱया ECHS (Ex.Servicemen 
Contributory Health Scheme) पॉशलश्क्लननक उर्ारण्याकररता अींबरनाथ (श्ज.ठािे) 
नगरपररषद हद्दीतील शासकीय राखीि र्ूखींड शमळण्याकररता स्थाननक लोकप्रतीननर्धनी ददनाींक 
३० जानेिारी, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींबरनाथ शहराकररता कें द्र शासनाच्या रणा मींत्रालयादिारे राबिण्यात येिाऱया 
ECHS (Ex.Servicemen Contributory Health Scheme) पॉशलश्क्लननक उर्ारण्याकररता 
मींजुरी शमळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अींबरनाथ शहरामध्ये र्ारतीय लषकराकररता दारुगोळा बनवििारा मोठा 
कारखाना आडभनन्स फक््री तसेच नौसेनचेे नेिल म्ेरीयल्स ररसचभ लेबोरे्री 
(एम.आर.एम.एल.) तसेच मोठ्या प्रमािात र्ारतीय लषकर सेितेून ननितृ्त झालेले माजी 
सैननक िास्त्यास असल्यान े अींबरनाथ नगरपररषद हद्दीतील शासकीय राखीि र्खूींड 
पॉशलश्क्लननक उर्ारण्याकररता शमळाल्यास फायदा होऊ शकेल असे ननिेदनादिारे कळविले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननिेदनाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोिती कायभिाही  केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) अशा आशयाची विनींती स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ३०/०१/२०१९ 
रोजीच्या ननिेदनान्िये शासनाकड े केली आहे. सदर मागिीच्या अनुषींगाने सादर केलेल्या 
प्रस्तािात काही त्रु्ी असल्यामुळे सदर त्रु्ीींची पूतभता करुन अहिाल सादर करण्याच े ननदक्षश 
श्जल्हार्धकारी, ठािे याींनी उप विर्ागीय अर्धकारी, उल्हासनगर याींना ददले आहेत. 

___________ 
  
राज्यातील सात श्जल््याांत बांद िरण्यात आलेला शसिलसले आजार तनयांत्रण िायभक्रम पुनश्च 
सुरु िरण्यासह स्वतांत्र शसिलसेल स्वयांसेवि तथा पयभवेिि याांची सेवा पूवभवत िरण्याबाबत 

  

(२२)  ११५९० (११-०८-२०२०).   श्री.किशोर जोरगेवार (चांद्रपूर), श्री.मोहन मते (नागपूर 
दक्षिण) :  सन्माननीय सावभजतनि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील २१ श्जल्हयाींमध्ये शसकलसेल आजार ननयत्रींि कायभक्रम सन २००८ पासून  सुरु 
असून सदर कायभक्रम  २१ श्जल्हयापैंकी पालार , गोंददया , नागपूर , र्ींडारा , चींद्रपूर , िधाभ 
ि गडर्चरोली या ७ श्जल्हयाींमध्ये स्ियींसेिी सींस्थामाफभ त राबविण्यात येत होता ि उिभररत १४ 
श्जल््यामध्ये हा कायभक्रम आरोग्य कमभचारी ि आशा सेविका याींच ेमाफभ त राबविण्यात येतो, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०२० पासून उक्त ७ श्जल्हयामधील स्ियींसेिी सींस्था याींच्या सेिा 
समाप्त करण्यात आल्या असनू पालार श्जल््यासह इतर सहा श्जल्््ाींत ११ हजार तीव्र 
आणि ३२ हजार िाहक अस े शसकलसेल आजारग्रस्त रुग्िाींची सींख्या असतानाही आयुक्त, 
आरोग्य विर्ाग ि अशर्यान याींनी कोरोना सींक्रमिाच्या काळातच या सात श्जल््याींत सुरू 
असलेला शसकलसेल आजार ननयींत्रि कायभक्रम सींपुष्ात आिला असल्याची बाब ददनाींक  २ 
जुल,ै २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदशभनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कायभक्रम बींद करण्यात आला असल्याने बारा िषांपासून या कायभक्रमात 
काम करिाऱया कमभचाऱयासह शसकलसेल रुग्ि सदयश्स्थतीत सींक्ात सापडले असनू 
शासनाकडून शसकलसेलग्रस्त रुग्िाींमध्ये रोगप्रनतकारकशक्ती िाढिण्यासाठी कोिताही कायभक्रम 
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हाती ाेण्यात आलेला नसून कोरोना सींक्रमिाच्या काळात शसकलसेल रुग्िाींची तपासिी कें द्र 
आणि उपचार कें द्र देणखल बींद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय  ननषपन्न झाले, 
(५) असल्यास, त्यानुसार राज्यातील सात श्जल््याींत बींद करण्यात आलेला शसकलसले आजार 
ननयींत्रि कायभक्रम पुनचच सुरु करण्यासह  आरोग्य कमभचारी ि आशा सेविका याींचेिर असलेला 
कामाचा ताि लणात ाेता या आजारािर ननयींत्रि ठेिण्यासाठी स्ितींत्र शसकलसले स्ियींसेिक 
तथा पयभिेणक याींची सेिा पूिभित करण्याच्या अनुषींगाने पुनविभचार करण्यासींदर्ाभत शासनान े
कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े(३१-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     शसकलसेल आजार ननयींत्रि हा कायभक्रम ददनाींक ३१.३.२०२० पयतं या ७ श्जल्हयाींमध्ये 
स्ियींसेिी सींस्थाींमाफभ त राबविण्यात येत होता.  सदर ७ श्जल्हयात सुरु असलेला हा कायभक्रम 
सींपुष्ात आलेला नसून ददनाींक १.४.२०२० पासून सदर कायभक्रम आरोग्य विर्ागाच्या आरोग्य 
कमभचारी ि आशा स्ियींसेविका याींच्या माफभ त राबविण्याचा ननिभय ाेण्यात आला असून 
त्याप्रमाि ेसदर कायभक्रम राबविण्यात येत आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
     माचभ त ेजुन, २०२० च्या दरम्यान कोरोना सींक्रमिामुळे शसकलसेल च्या रुग्िाींची कमी 
प्रमािात तपासिी झाली असली तरी या काळात एकूि ५३,३५८ Solubility Test ि 
समुपदेशन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गोंददया श्जल्हयातील वपांडिेपार लघुप्रिल्पाच्या पुणभत्वािररता तनधी शमळण्याबाबत 
  

(२३)  ११५९८ (१०-०८-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अजुभनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोंददया श्जल्हयातील वपींडकेपार लाु प्रकल्प ४० िषाभपुिी अडीच को्ीचा  होता तथावप या 
प्रकल्पामध्ये ११०.८ को्ी इतकी िाढ झाल्याचे माहे माचभ, २०२० मध् ये िा त्या दरम्यान 
ननदशभनास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाला सन २००७ त े २०१९ पयतं अल्प ननधी उपलब् ध झाल्यान े
विकासकामे प्रगतीपथािर होत नसल्याचे ननदशभनास आले आहे,हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाला पुन्हा सुधारीत प्रशासरकय मान्यतेची आिचयकता असल्याच े
मध्यम प्रकल्प विर्ागाच ेप्रर्ारी अर्धकारी याींनी ननदशभनास आिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकल्प पुिभ न झाल्याने अनेक शेतकरी शसींचनापासनु िींर्चत असल्यान े
या प्रकल्पाच्या पुिभत्िाकरीता ८५ को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (२८-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  प्रकल्पाकरीता आिचयक ३४.७७ हे. 
िन जशमनीचे मान्यते अर्ािी प्रकल्पाची कामे १९८९ पासून बींद होती.  प्रकल्पाच्या रकीं मतीत 
िाढ ही िनजमीन मींजुरी अर्ािी ि शेतक-याींचा र्सुींपादन विरोधामळेु झालेली आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. सदर प्रकल्पास दद. ०२.०१.२०१९ रोजी रु. ११०.०८ को्ी एिढया रकीं मतीस दवितीय 
सुप्रमा प्राप्त आहे. परींतु आिचयक र्ुसींपादनाकरीता सुप्रमातील तरतुदी पेणा रु.३९.५० को्ी 
अनतररक्त खचभ होिार असल्यान ेशासन पत्र क्र.सरकिभ- २०२०/(१५६/ २०२०)/ लपा/जसींवि/२०२० 
दद.२७.०७.२०२० अन्िये सदर प्रकल्प रद्द करण्यात येत असल्याच ेकळविले आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमांत्री जन आरोग्य योजना यामध्ये  
असणार् या रुग्णालयामध्ये रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(२४)  १२०७६ (११-०८-२०२०).   श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (ेेड 
आळांदी), श्री.सुतनल दटांगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुनील राणे (बोरीवली), 
श्रीमती श्वेता महाले (धचेली) :   सन्माननीय सावभजतनि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ि प्रधानमींत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये रुग्िालय, 
शासकीय उपश्जल्हा रुग्िालय ि ग्रामीि रुग्िालय याींचा  समािेश आहे परत ु तेथे रुग्िाींची 
गैरसोय होत असून लेखापरीणिही केले जात नाही तसचे या योजनअेींतगभत शासकीय 
रुग्िालयात काही आजारािर उपचार करण्यास बींधनकारक आहे पि खासगी रुग्िालयामध्ये 
सिभ आजारािर एकाच रुग्िालयात उपचार होत नसनू ते रुग्िालयानुसार िेगिेगळया दठकािी 
होत असल्यान ेखासगी रुग्िालयामध्ये सिभ आजारािर उपचार करिे बींधनकारक असािेत अशी 
रुग्िाींकडून मागिी होत आहे,, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अींतगभत खासगी रुग्िालयातही मोफत 
उपचार केले जातील अशी ाोषिा मा.आरोग्य मींत्री याींनी केली असून महाराषरातील ४०००० 
खासगी रुग्िालयाींपैकी केिळ ५०० रुग्िालयाींचा समािेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत 
असल्यान े ३९५०० खासगी रुग्िालयाींमधील कोरोनाबार्धत रुग्िाींना मोफत उपचार शमळिार 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या योजनेतींगभत निीन रुग्िालय िाढिण्याचा शासनाचा विचार असेल तर 
डायशलशसस ि कॅन्सर िर उपचार करण्या-या रुग्िालयाींची सींख्या िाढविण्यबाबत देखील 
मागिी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रुग्िालयात रुग्िाींिर शस्त्ररक्रया करिेसाठी डॉक््र उपलब्ध होत नसि े
तपासिीसाठी आिचयक असिारे एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी, डायशलशसस, ऑप्रशेनथे्र, तसेच 
जनरे्र बॅकअप उपलब्ध  असल्यास ही उपकरिे हाताळण्यासाठी कमभिारी िगाभची कमतरता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतगतभ खासगी रुग्यालयामध्ये कोरोना 
रुग्िासाठी राखीि खा्ाींची उपलब्ध ि दरपत्रकासींदर्ाभत शासनान े ाेतलेल्या ननिभयाची 
अींमलबजाििी होत नसून रुग्िाच्या उपचारासाठी रुग्िाींकडुन २० ते २५ ्क्के आगाऊ रक्कम 
ाेऊन त्याींना ही रक्कम काही मदहन्याींनी ररफीं ड करण्याच ेआचिासन देण्यात येत ेतसचे या 
योजनेमध्ये सहर्ागी रुग्िालये ननधाभररत रुग्िसींख्या पूिभ झाल्याचे साींगुन रुग्िाला दाखल 
करून ाेत नाहीत ि पीपीई रक्ची अनतररक्त दर मागिी, मतृदेहाची अडििूक करण्याच े
प्रकार ननदशभनास आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या योजनेतींगभत शमळिा-या सेिेचा लार् जास्तीत जास्त रुग्िाींना शमळािा ि 
खासगी रुग्िालयामध्ये  सिभ आजारािर उपचार करिे बींधनकारक करािे तसेच सदर योजनेची 
का्ेकोरपिे अींमलबजाििी करून कोरोना आजाराच्या रुग्िाींना मोफत उपचार देण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े(०२-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     ददनाींक ३१ माचभ, २०२० अखेरीस योजनेमध्ये ४९२ रुग्िालये अींगीकृत होती. 
ददनाींक १ एवप्रल, २०२० पासून राबविण्यात येिाऱया सुधाररत एक्त्रत महात्मा ज्योनतबा फुले 
जन आरोग्य योजना ि प्रधान मींत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये सध्या एकूि ९९० (२९७ 
शासकीय ि ६९३ खाजगी) अींगीकृत रुग्िालये  आहेत. 
     महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या लार्ार्थयाभस ९९६ उपचाराचा लार् 
अनुजे्ञय असून त्यापैकी १३१ उपचार तर प्रधान मींत्री जन आरोग्य योजनेच्या लार्ार्थयाभस 
१२०९ उपचाराचा लार् अनुजे्ञय असून १६८ शासकीय रुग्िालयासाठी राखीि आहेत. 
(२) राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात रकमान २ अींगीकृत रुग्िालये असािीत, असे शासनाचे धोरि 
असून विशशष् ननकषानुसार त े अींगीकृत केले जातात. योजनेंतगभत सध्या ९९० रुग्िालये 
अींगीकृत असून त्यापैकी ६९३ रुग्िालये खाजगी तर २९७ शासकीय आहेत.  अींगीकृत 
रुग्िालयातून महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या लार्ार्थयाभस ९९६ उपचाराचा तर 
प्रधान मींत्री जन आरोग्य योजनेच्या लार्ार्थयाभस १२०९ उपचाराचा लार् शमळत आहे. 
     तर कोरोना बार्धत रुग्िाींना २० पॅकेजेस उपलब्ध आहेत. ्हेंद्ले्रसह ि नॉन 
्हेंद्ले्रसह उपचाराींचा लार् शमळत आहे. 
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(३) सध्या डायशलसीस साठी ५७१ रुग्िालये तर कॅन्सर उपचारासाठी ५३० रुग्िालये अींगीकृत 
आहेत. त्यामध्ये सश्जभकल ऑन्कोलॉजी २८६, मेडडकल ऑन्कोलॉजी १९७ ि रेडीएशन 
ओन्कोलॉजी ४७ आहेत. 
(४) रुग्िालय अींगीकृत करतेिळेी सिभ सुविधा उपलब्ध असल्याची ि विदहत ननकष पतुभता होत 
असल्याची खात्री करून रुग्िालय अींगीकृत केले जात.े 
(५) कोरोना साथरोगाच्या काळात योजनेंतगभत अींगीकृत रुग्िालयाींनी  उपचारासाठी नकार 
ददल्याबाबत ि अनतररक्त पैसे ाेतल्याबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसाय्ीकड े १६५ तक्रारी 
प्राप्त झाल्या असनू तक्रारीींच ेननराकरि होण्याची प्ररक्रया चाल ूआहे. 
     पीपीई रक्ची अनतररक्त दराची मागिी ि मतृदेहाची अडििूक करण्याबाबत अींगीकृत 
रुग्िालयाींविरुद्ध कोितीही तक्रार राज्य आरोग्य हमी सोसाय्ीस अदयाप प्राप्त झाली नाही. 
      शासन ननिभय ददनाींक २३ म,े २०२० नुसार शासनाकडून अींगीकृत रुग्िालयाींना पीपीई 
रक्चा पुरिठा करण्यात येत असून अींगीकृत रुग्िालयाींना १२९६८ पीपीई रक्चा पुरिठा 
करण्याबाबत राज्य आरोग्य हमी सोसाय्ीन े ददनाींक ०७.०८.२०२० च्या पत्रान्िये सींबींर्धत 
श्जल्हार्धकारी याींना कळविले आहे. 
(६) कोश््हड १९ च्या साथीच्या पाचिभर्ूमीिर ददनाींक २३ म,े २०२० च्या शासन ननिभयानसुार 
राज्यातील सिभ नागररकाींना महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या ९९६ उपचाराींचा 
लार् शमळत असुन, ६७ अनतररक्त उपचाराची खाजगी अींगीकृत रुग्िालयात मोफत सोय 
करण्यात आली आहे. 
      तसचे १२० शासकीय रुग्िालयासाठी राखीि उपचार खाजगी अींगीकृत रु ु़ग्िालयाींना 
करण्यास परिानगी देण्यात आली आहे. ददनाींक २३ म,े २०२० च्या शासन ननिभयास ददनाींक 
१८ ऑगस््, २०२० च्या शासन ननिभयानुसार ददनाींक ३१ ऑक््ोंबर, २०२० पयतं मुदत िाढ 
देण्यात आली आहे. 
(७) प्रचनच उद् ाित  नाही. 

___________ 
  

सुगांधी दधुाच्या पुरवठ्यासाठी तनववदा प्रकक्रयेत अपात्र ठरलेल्या  
ववश्वभारती फुड्स िां पनीस ठेिा ददल्याबाबत 

  

(२५)  १२०७७ (१३-०७-२०२०).   श्री.तनतीन अजुभन (ए.टी.) पवार (िळवण), श्री.महेश चौघलेु 
(शभवांडी पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :  सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ५२८ आददिासी आश्रमशाळाींमध्ये २ लाखाहून अर्धक मुले शशणि ाेत असून 
त्याींना पोषि आहाराअींतगभत दररोज २०० शमली सुगींधी दधू देण्याचा ननिभय सन २०१८ मध्ये 
आददिासी विर्ागाने ाेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुगींधी दधुाच्या पुरिठ्यासाठी ददनाींक ५ नो्हेंबर २०१८ रोजी ऑनलाईन 
ननविदा मागिून ४ कीं पन्याींना दधु पुरिठ्याचा ठेका देण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, विचिर्ारती फुड्स या कीं पनीन ेननविदा प्ररक्रयेतील अ्ी ि शतीच ेउल्लाींन केले 
असतानाही सुगींधी दधु पुरिठा करण्याचा ठेका त्याींना देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन 
आले त्यानुसार सींबर्धत दोषीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडवी (२०-०८-२०२०) : (१) आश्रमशाळेतील विध्यार्थयांना दोनशे शमली ्ेरापॅक 
(सुगींधी दधु ) पुरविण्याची ननविदा नो्हेंबर,२०१८ मध्ये प्रशसध्द केली हे  खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) विचिर्ारती फूड्सन े पुरिठा चाल ु केल्यानींतर लोकप्रनतननधीींकडून त्याींच्याबाबत 
तक्रारी येऊ लागल्या. सदर तक्रारीबाबत आयुक्तालयाकडून चौकशी केली असता, मे. 
विचिर्ारती फूड्सन े ननविदेतील अ्ीींचा  र्ींग केल्याचे चौकशीअींती  शसध्द झाल्यान े त्याींचा 
शासरकय आश्रमशाळाींना दधु पुरिठयाचा आदेश ि करारनामा  आयुक्त, आददिासी विकास, 
महाराषर राज्य, नाशशक याींच ेआदेश दद. १८.०५.२०२० अन्िये रद्द करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

दाऊळ तावेेडा (ता.शशांदेेडा, श्ज.धुळे) यादठिाणी नववन वीजउपिें द्र उभारण्याबाबत 
  

(२६)  १२२१५ (१३-०७-२०२०).   श्री.जयिुमार रावल (शशांदेेडा) :   सन्माननीय ऊजाभ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाऊळ तािखेडा (ता.शशींदखेडा, श्ज.धुळे) यादठकािी अदयाप १३२ के.्ही.ए.च े िीज कें द्र 
नसल्यामळेु शेतकऱयाींना कमी दाबाने िीजपुरिठा होत असल्याच ेननदशभनास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकािी १३२ के.्ही.ए.च ेिीजकें द्र मागील काळात शासनान ेमींजूर केले 
असून सदरील जागा महावितरिच्या शस्हील विर्ागाने पाहिी करून ताब्यात   ाेतली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िीज उपकें द्र उर्ारण्यासाठी शासनान ेअदयापपयभत ननधी न ददल्यामळेु िीज 
कें द्र उर्ारण्यात आले नाही हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िीज कें द्रासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने कोिती कायभिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

डॉ. तनततन राऊत (०७-०८-२०२०) : (१), (२), (३), (४) ि (५) दाऊळ तािखेडा, शेंडिाड,े 
झोतिाड,े माहूर (ता.शशींदखेडा, श्ज.धुळे) या गािातील कृवष ग्राहकाींना १३२ के.्ही. दोंडाईचा 
उपकें द्र येथनू ११ के. ्ही. ननमगुळ कृषी िादहनीदिारे िीजपुरिठा करण्यात येतो. सदर िादहनी 
ही ३२  रक.मी. लाींब आहे. तसचे सदर िादहनीिर जास्त िीजजोडर्ार असल्यामळेु शेती 
हींगामाच्या कालािधीत अींनतम ्ोकािर असलेल्या कृषीपींपाना कमी दाबान ेिीजपुरिठा होतो. 
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     दाऊळ तािखेडा, शेंडिाड,े झोतिाड,े माहूर (ता.शशींदखेडा, श्ज.धुळे) या गािातील कृषी 
ग्राहकाींना योग्य दाबान े िीजपुरिठा करण्यासाठी उच्चदाब प्रिाली अींतगभत ३३/११ के.्ही. 
उपकें द्राचा प्रस्ताि महावितरि कीं पनीच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी धुळे मींडळाअींतगभत 
स्थापत्य विर्ागाकडून ३३/११ के.्ही. तािखेडा उपकें द्रासाठी तािखेडा गािाच्या सीमेलगत मौज े
दाऊळ, ता. शशींदखेडा, श्ज. धुळे येथील ग् क्र. ९१ मधील णेत्र ०७ हे. ०३ आर पैकी ० हे. 
४० आर जागा मा.श्जल्हार्धकारी, धुळे याींच्याकडून पत्र क्र.मशा/(ब)/कण-१/गािठि/ 
कावि/१७/२०१९ नुसार ताब्यात ाेण्यात आली आहे. 

___________ 
  

परभणी श्जल््यातील ेरेदी िें द्रावर िापूस ेरेदी िरण्याबाबत 
  

(२७)  १२२३१ (१४-०७-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानित (श्ज.परर्िी) तालुक्यातील शासकीय कापसू खरेदी कें द्रािर सीसीआयच्या ितीन े
सुरु असलेल्या कापसू खरेदी अींतगभत मनमानी पद्धतीन ेदररोज निीन ननयम लागू करण्यात 
येत असल्यान ेशेतकरी त्रस्त होत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींनी दोन िाहनातून कापूस आिल्यास त्यातील एक िाहन परत 
करण्यात येत आहे, तसेच आयशर या िाहनातून माल आिू नये असेही बींधन ाातले असून 
एका िाहनातील केिळ ३९ श्क्िीं्लच कापूस खरेदी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सीसीआय ि पिन महासींाान े गेल्या २५ ददिसात परर्िी श्जल््यातील केिळ ८ 
हजार ७१९ कापूस उत्पादक शतेकऱयाींचा कापूस खरेदी केला असून अदयाप ३५ हजार 
नोंदिीकृत शेतकरी कापूस खरेदीपासून िींर्चत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी केिळ १५ ददिसाचा अिधी कापूस खरेदीसाठी शशल्लक 
असल्यामळेु शेतकरी र्चींतेत असून राज्य शासनाने र्ािाींतर योजना लागू करून कापूस 
विक्रीपासून िींर्चत रादहलेल्या शेतकऱयाींचा कापूस खुल्या बाजारात विक्रीसाठी परिानगी दयािी 
अशी मागिी शेतकऱ याींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानुषींगाने शेतकऱ याींचा सिभ कापूस शासकीय कापूस खरेदी कें द्रािर खरेदी 
करण्याबाबत तसेच मनमानी पद्धतीन े ननयम करिाऱया सींबींर्धत अर्धकाऱ याींिर कारिाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊफभ  बाळासाहेब पाटील (३०-०७-२०२०) : नाही हे खरे नाही. 
       लहान ि मध्यम शेतकरी याींचा कापूस प्राधान्याने हमी र्ािाने खरेदी ्हािा या 
उदे्दशाने कें द्र प्रमखु, र्ारतीय कापूस महामींडळ मयाभ., मानित कें द्र याींनी मोठ्या िाहनातनू 
(जसे की आयशर) कापसू आिण्यास दद.२७/०४/२०२० रोजीच्या पत्रान्िये मनाई केली आहे. 
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(२) नाही, हे खरे नाही. 
     आयशर सारख्या मोठ्या िाहनातून कापसू आिल्यास, त्या कापसाच े िजन करुन 
ाेण्यास उशशर होतो. मोठी िाहने जास्त आल्यास, त्याचा पररिाम छोट्या शेतकऱयाींच्या कापूस 
खरेदीिर ननश्चचतच होतो. त्यामळेु, छोट्या शेतकऱयाींना जास्तीत जास्त हमी र्ाि खरेदीचा 
फायदा शमळािा या हेतूने एका शेतकऱयास एका ददिसात ४० श्क्िीं्ल कापूस आिण्याच े
कळविले होते. एका शेतकऱयान े ४० श्क्िीं्ल पेणा जास्त कापसू विक्रीस आिण्यास, अशा 
प्रकरिी मात्र कृवष उत्पन्न बाजार सशमतीने अनुमती ददल्यानींतर कापूस खरेदी केला जात 
असे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
     कोविड-१९ च्या प्रादरु्ाभिामळेु झालेल्या लॉकडाऊनच्या कालािधीत कापूस खरेदी साठी 
नोंदिी केलेल्या शेतकऱयाींची पडताळिी केल्यानींतर, ३२,८५८ इतके पात्र शेतकरी असल्याच े
स्पष् झाले आहे. त्यापकैी, दद.२०/०७/२०२० अखेर पयतं CCI ि कापूस पिन महासींाान े
२४,५४२ शेतकऱयाींचा ३,७५,५५९ श्क्िीं्ल कापूस खरेदी केला असनू, नोंदिी केलेले ११,३१६ 
शेतकऱयाींचा कापूस खरेदी करिे शशल्लक आहे. 
(४) ि (५) नाही, हे खरे नाही. 
     कापसाची हमी र्ािाने खरेदी कें द्र शासनाच े िस्त्रोदयोग विर्ागाचे मखु्य अशर्कताभ 
म्हिून र्ारतीय कापूस महामींडळ (CCI) तसेच, CCI चे उप अशर्कताभ म्हिून महाराषर राज्य 
सहकारी कापूस उत्पादक पिन महासींा मयाभ., याींच्यामाफभ त केली जाते. कापसाची खरेदी 
कें द्रीय िस्त्रोदयोग मींत्रालयाच्या ितीने मुख्य अशर्कताभ म्हिून CCI माफभ त केली जाते. 
त्यामुळे, कें द्रीय िस्त्रोदयोग मींत्रालय ि CCI ने ननश्चचत केलेल्या ननयमािलीनुसार खरेदी 
करिे क्रमप्राप्त आहे. तसेच मुख्य अशर्कताभ, CCI ने FAQ दजाभचा कापूस दद. ३० सप् े्ंबर, 
२०२० पयतं खरेदी करण्यात येिार असल्याची ाोषिा केली आहे. 
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  
दहांगणे गव्हाड (ता.नाांदरुा, श्ज.बुलढाणा) व १४ गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या तनिृष्ट्ट िामाबाबत 
  

(२८)  १२२८८ (११-०७-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहींगिे ग्हाड (ता.नाींदरुा, श्ज.बुलढािा) ि १४ गाि पािीपुरिठा योजनेच्या पाईपलाईनसाठी 
खरेदी केलेले पाईप ननकृष् दजाभचे असल्याच े ददनाींक १ म,े २०२० रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, योजनेच्या पाईपलाईनसाठीचे पाईप ि इतर ननकृष् सादहत्य खरेदी करून सदर 
पािीपुरिठा योजनेत आर्थभक अननयशमतता करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार सींबींर्धताींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. गुलाबराव पाटील (२१-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही सदर योजनेअींतगभत असलेल्या उपाींगाकररता लागिारे डी.आय.के-९ पाईप्स 
महाराषर जीिन प्रार्धकरिा माफभ त ि त्रयस्थ यींत्रिेच्या तपासिी नींतरच पुरिठा करण्यात 
आलेला आहे. 
(३) ि (४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ववहीरगाव (ता.आरमोरी, श्ज.गडधचरोली) येथे शासिीय धान ेरेदी िें द्रावर धान ववक्री 
िरणार्या शेतिर्याांच ेचुिारे थिीत असल्याबाबत 

  

(२९)  १२३०५ (१३-०७-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विहीरगाि (ता.आरमोरी, श्ज.गडर्चरोली) येथ े आददिासी विकास महामींडळाच्या ितीन े
आददिासी विविध कायभकारी सहकारी सींस्थेच्या माफभ त सन २०१९-२०२० च्या खरीप हींगामात 
शेतकऱयाींकडुन आधारर्ुत रकीं मतीने धान खरेदी करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धान खरेदी कें द्रािरील शेकडो शेतकऱयाींचे एकुि ६० लण रुपयाचे चकुारे 
थकीत असल्याचे माहे मे २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शेतकऱयाींना थकीत चकुारे अदा करण्याच्या दृश्ष्ने 
शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ॽ   
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (३०-०७-२०२०) : (१) सन २०१९-२०२० च्या खरीप हींगामातील गडर्चरोली 
श्जल्हयातील आरमोरी तालुक्यातील आददिासी विविध कायभकारी सहकारी सींस्था, विहीरगाि 
माफभ त ४८१ शेतकऱयाींकडून िजन १३९८३.९५ श्क्िीं्ल धानाची खरेदी करण्याींत आली असून, 
त्याची एकूि रक्कम रु.२,५३,८०,८६९.३५ इतकी आहे.   
(२) सन २०१९-२०२० च्या खरीप हींगामातील विहीरगाींि (ता.आरमोरी, श्ज.गडर्चरोली) येथील 
धान खरेदी कें द्रािरील ३९२ शेतकऱयाींच्या देयकाची रु.२,०६,२३,३५४.९५ इतकी रक्कम 
दद.०२.०१.२०२० ते दद.०७.०४.२०२० या कालािधीत अदा करण्याींत आली आहे. तसेच उिभररत 
८९ शेतकऱयाींच्या देयकाची रु.४७,५७,५१४.३० इतकी रक्कम दद.२२.०५.२०२० रोजी अदा करण्याींत 
आली आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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रत्नाधगरी श्जल््यातील इचलिरांजी अबभन िो ऑफ बिँ शल. या बिेॅतील  
ठेवीदाराांच्या ठेवीबाबत 

  

(३०)  १२४२१ (१४-०७-२०२०).   श्री.शेेर तनिम (धचपळूण) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नार्गरी श्जल््यामध्ये इचलकरींजी अबभन को ऑपरे्ी्ह बकँ शल. इचलकरींजी बकेँची 
रत्नार्गरी ि र्चपळूि विर्ागातील शाखा सन २००९ पयतं अश्स्तत्िात होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बँकेच े्यिहार बींद असनू ती अिसायानात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बँकेत असींख्य ठेिीदाराींनी आपल्या ठेिी ठेिल्या असून सदय:श्स्थतीत 
बँक बींद असल्याने ठेिीदाराींच्या अनेक ठेिी अडकून पडलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ठेिीदाराींच्या ठेिी सदर बँकेकडून परत 
शमळण्याबाबत कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
   
श्री. शामराव ऊफभ  बाळासाहेब पाटील (०५-०८-२०२०) : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) इचलकरींजी अबभन को ऑपरे्ी्ह बँक शल. इचलकरींजी, श्ज. कोल्हापूर दह बँक 
सहकार आयुक्ताींच्या दद. ०४.०३.२०१० च्या आदेशान्िये अिसायनात ाेण्यात आली. 
     अिसायनाच े तारखेस बकेँमध्ये समुारे रु. ८८.१० को्ीींच्या ठेिी होत्या. त्यापकैी जनू 
२०२० अखेर रु. ५२.०६ को्ी इतक्या रकमेच्या ठेिी परत करण्यात आल्या आहेत. 
     बकेँचे थकीत कजभ रु. ३३.९७  को्ी असून सदर कजाभची िसुली सुरू असून िसलू 
रक्कमेतून ठेिी अदा करण्याची कायभिाही सुरु आहे. या्यनतररक्त बँकेच्या मालकीच्या दोन 
मालमत्ताींच्या विक्रीबाबतची कायभिाही सुरु आहे.  
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पश्श्चम महाराष्ट्रातील नदी ेोर्यातील पूर पररश्स्थतीसांदभाभत िरावयाच्या उपाययोजना 
  

(३१)  १२४९४ (१८-०७-२०२०).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.राज ु (बाबा) 
जयवांतराव आवळे (हातिणांगले), श्री.मानशसांग नाईि (शशराळा), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर 
दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमुे  (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पश्श्चम) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पश्चचम महाराषरातील नदयाींच्या खोऱयातील पूरपररश्स्थतीचा अ्यास करून यािर 
उपाययोजना सचुविण्यासाठी िडनेरे पूर अ्यास सशमती गठीत करण्यात आली असून या 
सशमतीन े कृषिा-र्ीमा, पींचगींगा ि िारिा नदी खोऱयातील पूरपररश्स्थतीचा अ्यास करून 
त्याचा ननषकषभ ि शशफारशी शासनास सादर केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, कनाभ्कातील अलमट्टी धरिातील पाण्याचा विसगभ न झाल्यामुळे पाण्याची पातळी 
िाढून  कोल्हापूर, साींगली, सातारामध्ये पूर पररश्स्थती ननमाभि होते हे गतिषी आलेल्या पूर 
पररश्स्थतीचा अ्यास करता ननदभशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अलमट्टी धरिातील पाण्याचा विसगभ एका णमतेपेणा जास्त िाढविल्यास 
कनाभ्कमध्ये पूर पररश्स्थती ननमाभि होत असल्यान े विसगभ िाढविण्यासाठी कनाभ्क शासन 
तयार होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषरातील धरिात यािषी पािी उपलब्धता चाींगली असल्याने कनाभ्क 
शासनाला अलमट्टी धरिातून िळेेआधी ि अर्धक विसगभ करािा लागल्यास महाराषर त्या 
पाण्याची र्रपाई देणखल करू शकेल, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, महाराषराच्या धरिाींमध्ये गतिषीपेणा असलेला जास्त पािीसाठा तसेच 
हिामान विर्ागान ेयींदा ९५ त े१०४ ्क्के पजभन्यमान असण्याचा ्यक्त केलेला अींदाज पाहता, 
गतिषीप्रमािे पूर पररश्स्थती ओढिू नये याकररता कनाभ्क सरकारसोबत मुख्यमींत्री स्तरािर 
बैठक आयोश्जत करून, बोलिी करून सींयुक्त योजना करार स्िरूपात ननश्चचत करण्याची 
आिचकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त सिभ िस्तुश्स्थती नमूद करून विरोधी पणनतेा (विधानसर्ा) याींनी मा. 
मुख्यमींत्री महोदयाींना ददनाींक १८ जून, २०२० रोजी िा त्यासमुारास पत्र शलहून त्यादिारे 
उपरोक्त प्रमािे कायभिाही करिेबाबत विनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, र्विषयात पुनः पूर पररश्स्थती उद्भि ू नये याकररता शासनान े िडनेरे पुर 
अ्यास सशमतीने सचुविलेल्या  शशफारशीींची अींमलबजाििी करण्याबाबत ि मा.विरोधी पण 
नेता,विधान सर्ा याींनी मा.मुख्यमींत्री याना पत्रादिारे नमूद केलेल्या िस्तुश्स्थतीच्या अनुषींगाने 
शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (३१-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) हे खरे नाही. तथावप, दोन्ही राज्याचे मा. जलसींपदा मींत्री स्तरािर ददनाींक ८/७/२०२० रोजी 
पूरननयींत्रि ि आींतरराज्य पािी िा्प सींदर्ाभत बैठक सींपन्न झाली ि सदर बैठकीत 
पूरपररश्स्थती उद्भिू नये याची खबरदारी दोन् ही राज्याच्या प्रशासकीय यींत्रिेने यायािी अशा 
सूचना ददल्या ि त्यानुसार कायभिाही करिेत आली असून, पररपररश्स्थती ननमाभि होऊ नये 
याची दणता ाेिेत आली आहे. 
(६) होय. 
(७) िडनेरे सशमतीच्या अहिालािर शासनस्तरािर कायभिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
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आसरा (ता.आणी, श्ज.यवतमाळ) येथील शेतिर्याांनी वविेलेल्या  
ऊसाची थिीत रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(३२)  १२५३० (१४-०७-२०२०).   डॉ.सांदीप धुव े (अणी) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आसरा (ता.आिी, श्ज.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 प्रकरिी गळीत हींगाम सन २०१९-२०२० मध्ये शेतकऱयाींनी विकलेल्या 
ऊसाची समुारे १.९० को्ी इतकी रक्कम उक्त कीं पनीने थकविल्याने शतेकरी आर्थभक 
अडचिीत सापडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्याच्या कोरोना महामारीच्या पररश्स्थतीमळेु तसेच पीक ्यिस्थापन ि 
खरीप हींगामाकरीता खचभ करण्याकरीता शेतकऱयाींकड ेपैसे नसल्याने ्बक् पररश्स्थती ननमाभि 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुषींगान ेशेतकऱयाींची थकीत रक्कम परत शमळण्याबाबत शासनान ेकोिती कायभिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊफभ  बाळासाहेब पाटील (०३-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.   
     गळीत हींगाम २०१९-२० मध्ये आसरा (ता.आिी, श्ज.यितमाळ) येथील १०१ शेतकऱयाींनी 
९९३९.२३० मे.्न ऊस डके्कन शुगर शल. मींगरुळ, श्ज.यितमाळ या कारखान्यास गाळप 
करिेसाठी पुरिठा केलेला आहे. 
(२) गळीत हींगाम २०१९-२० मध्ये आसरा गाींि ि पररसरातील ऊस पुरिठादार शेतकऱयाींनी 
डके्कन कारखान्यास पुरविलेल्या ९९३९.२३० मे.्न ऊसाच े देय FRP प्रमािे रु.१.१७ को्ी 
इतकी रक्कम आहे. यापैकी कारखान्याने ऊस पुरिठादाराींना रु.८६.०३ लाख ऊसाचे पेमें् केले 
असून कारखान्याकड ेदद.२२.७.२०२० अखेर रु.३०.५४ लाख रक्कम थकीत आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे.    
     कोविड-१९ या महामारीमुळे देशात ि आींतरराषरीय स्तरािर लॉकडाऊन जाहीर झाल्यान े
दळििळि ्यिस्था मोठ्या प्रमािात बींद होिून सिभ आर्थभक ्यिहार थींडािलेले आहेत. या 
काळात कारखान्याींना साखरेची विक्री पुरेशा प्रमािात करता आली नाही. त्यामुळे ननधी 
कमतरतेमुळे साखर कारखान्याींना शेतकऱयाींची ऊस देयके सत्िर अदा करता आलेली नाहीत. 
(४) डके्कन शुगसभ या कारखान्याकडील थकीत FRP सींदर्ाभत ऊस (ननयींत्रि) आदेश, १९६६ च े
कलम ३(८) च्या तरतुदीनुसार RRC प्रमािे कारिाई करिेबाबत साखर आयुक्तालयाच े
स्तरािरुन कायभिाही करिेत येत आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
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सावभजतनि बाांधिाम मांडळ नाांदेड अांतगभत ववववध ववभागात  
झालेल्या तनववदा प्रकक्रयेबाबत 

(३३)  १२५९० (०६-०८-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुेेड) :   सन्माननीय सावभजतनि बाांधिाम 
(सावभजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सािभजननक बाींधकाम मींडळ नाींदेड अींतगभत विविध विर्ागात सन २०१९ साली झालेल्या 
ननविदा प्ररक्रयेत (अ) मे.गुरू रामदास कीं स्रक्शन कीं पनी नाींदेड (रुपये ५४ को्ी), (ब) 
मे.ओमकार कीं स्रक्शन (रुपये २७ को्ी) ि (क) मे.गुरू रामदास कीं स्रक्शन कीं पनी नाींदेड (रुपये 
५० को्ी) या कीं त्रा्दाराींना स्िाशे को्ी रुपयाींची कामे ददली गेली असुन ही कामे देत 
असताींना सािभजननक बाींधकाम विर्ागाच्या “्बड कपॅशस्ी” या ननयमाींचे उल्लींान झाल्याचे 
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सािभजननक बाींधकाम विर्ाग िगळून इतर विर्ाग जसे प्रधानमींत्री ग्राम सडक 
योजना, नाींदेड महानगरपाशलका, MIDC श्जल््यातील नगर पाशलका ि अन्य विर्ागात या 
कीं पन्याींच्या नाि ेप्रलीं्बत असलेल्या कामाींचा आढािा बाींधकाम विर्ागाने ाेि ेआिचयक होते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापूिी झालेल्या ननविदा प्ररक्रयेत या कीं पन्याींना ददलेली कामे त्याींनी विहीत 
कालािधीत पूिभ न करिे/अधभि् करिे/दजाभहीन करिे िा काम सुरू करण्याचे आदेश होऊन 
सुद्धा काम सुरू न करिे ि काही कालािधी नींतर अींदाजपत्रकात बदल करून शासनाच्या 
नतजोरीिर आर्थभक र्ार िाढवििे अशा प्रकारची कामे या कीं त्रा्दाराकडून केली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरिाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले 
ि तदनुसार कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. अशोिराव चव्हाण (११-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) ि (५) प्रचन उद् ाित नाही.  

___________ 
  

तरोडा (ता.हदगाांव श्ज.नाांदेड) येथील पाांडूरांग दाल उत्पादि औद्योधगि मागासवगीय  
सहिारी सांस्थेच्या पदाधधिार्याांनी िेलेला गैरव्यवहार 

  

(३४)  १२६३१ (१८-०७-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुे ेड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तरोडा (ता.हदगाींि श्ज.नाींदेड) येथील पाींडूरींग दाल उत्पादक औदयोर्गक मागासिगीय 
सहकारी सींस्थेच्या पदार्धकाऱयाींनी शासनाच े२ को्ी रुपये परस्पर उचलून शासनाची फसििूक 
केली असल्याचे माहे नो्हेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, श्जल्हा विशेष लेखापररणक िगभ-१ याींनी ददलेल्या रफयाभदीिरून पोलीस 
स््ेशनमध्ये या प्रकरिी सींबींर्धत सींस्थेचे चअेरमन/सर्चि याींच्या विरुध्द फसििूकीचा गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुषींगाने अपहार झालेली रक्कम सींबींर्धताींकडून िसूल करण्याबाबत शासनान े कोिती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊफभ  बाळासाहेब पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
     सदर औदयोर्गक मागासिगीय सहकारी सींस्थेच्या दद.३१.३.२०१९ अखेरपयतंच्या 
लेखापरीणि कामासाठी श्जल्हा विशेष लेखापरीणक, सहकारी सींस्था, िगभ-१, नाींदेड याींचे अर्धन 
लेखापरीणक, शे्रिी-१ याींची ननयकु्ती केली होती. त्याींना सींस्थेन े रेकॉडभ उपलब्ध करुन न 
ददल्याने, सींस्थेच्या बकँ खात ेउताऱयानुसार शासनाकडुन प्राप्त झालेली रक्कम रु.२ को्ी उचल 
झाली असल्याने ि त्याच्या विननयोगाबाबत सदर सींस्थेन े अशर्लेख तयार करुन विननयोग 
सादर केलेला नसल्याने शासनाची फसििूक झाल्याचे ननदशभनास आले आहे. 
     त्यानसुार यासाठी जबाबदार असिाऱया ्यक्तीविरुद्ध प्रथम मादहती अहिाल दाखल 
करण्यासाठी लेखापरीणक, शे्रिी-१, अर्धन श्जल्हा विशेष लेखापरीणक, सहकारी सींस्था,  िगभ-१, 
नाींदेड याींना प्रार्धकृत केले असून त्याींनी पोलीस स््ेशन, मनाठा, ता.हदगाि, श्ज.नाींदेड येथ े
सींस्थेचे चेअरमन ि सर्चि याींचेविरुद्ध दद.२२.११.२०१९ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानसुार 
तपास सुरू आहे.  
(३) सींस्थेच्या झालेल्या आर्थभक नुकसानीच े उत्तरदानयत्ि ननश्चचत करण्याच्या दृष्ीकोनातून 
सहाय्यर्ूत होण्यासाठी सदर  प्रकरिी सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, हदगाींि, श्ज.नाींदेड 
याींनी त्याींच े दद.१७.६.२०२० रोजीच्या आदेशान्िये महाराषर सहकारी सींस्था अर्धननयम, १९६० 
चे कलम ८३ अन्िये सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, हदगाींि, श्ज.नाींदेड याींची ननयुक्ती 
केलेली आहे.  
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वनधन िें द्राांना तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३५)  १२७८० (१४-०७-२०२०).   श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवभ) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददिासी आपल्या उपश्जविकेसाठी िन उत्पादन ेम्हिजेच महू, चारोळी, डड ींक, 
तेंदपूत्ता, बेहडा गोळा करून त्यािर प्ररक्रया आणि विक्री केली जाते परींतु सध्या सींचारबींदीमळेु 
ही सींपूिभ प्ररक्रया बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, युनुसेफ आणि रायफेड याींनी आददिासी णेत्रातील िन उत्पादने गोळा करिाऱया 
आददिासीींना सामाश्जक अींतराची माहीती देऊन सुरक्षणतररत्या िनउपज गोळा करण्याच्या 
पद्धतीचे प्रशशणि देण्यासींदर्ाभत मादहती ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यामध्ये अदयाप िनधन कें द्राींना ननधी उपलब्ध न झाल्याने दलाल िगभ 
आददिासीींच ेशोषि करत असुन आददिासीनी, गोळा केलेली उत्पादने अत्यींत कमी रकीं मतीत 
विकली जात असल्याने आददिासीींच्या उपजीविकेचा गींर्ीर प्रचन ननमाभि झाला असल्याच े
ददनाींक ११ एवप्रल, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास िनधन कें द्रानाच िन उत्पादन ेखरेदी करण्याची मान्यता दयािी अशी मागिी 
आददिासीच्या सींा्नाींनी केली असुन शासनाने त्याबाबत कोिता ननिभय ाेतला आहे, 
असल्यास, त्याच ेथोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(५) अदयापपयतं कोिताच ननिभय ाेतला नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (३०-०७-२०२०) : (१) गहृ मींत्रालय, र्ारत सरकार याींनी त्याींच्या ददनाींक १६ 
एवप्रल, २०२० रोजीच्या पत्रान्िये गौििनउपज गोळा करुन त्यािर प्ररक्रया आणि विक्री करिे 
इत्यादीबाबत परिानगी ददली आहे. 
(२) युननसेफकडून ददनाींक १३ एवप्रल, २०२० रोजी देश पातळीिर ि ददनाींक १५ एवप्रल, २०२० 
रोजी राज्यस्तरािर आददिासी णेत्रातील िन उत्पादन ेगोळा करिाऱया आददिासीींना सामाश्जक 
अींतराची मादहती देऊन सुरक्षणतररत्या िनउपज गोळा करण्याच्या पध्दतीच े प्रशशणि देण्यात 
आले आहे. 
(३) रायफेड, निी ददल्ली याींनी महाराषर राज्यातील ६४ मींजूर िनधन कें द्राींना प्रशशणिाकरीता 
प्रत्येकी रु.५.०० लण ि यींत्र सामगु्री खरेदीकरीता प्रत्येकी रु.१०.०० लण अस ेएकूि रु.१५.०० 
लण ननधी शबरी आददिासी वित्त ्ि विकास महामींडळास उपलब्ध ्करुन ददला आहे.  शबरी 
आददिासी वित्त ्ि विकास महामींडळान ेसदरच्या ननधीमधून ४० िनधन कें द्राींना िनकें द्राींच्या 
्यिसाय आराखडयातील मागिीनुसार रु.७०.०० लण पयतं ननधी वितरीत करण्याींत आला 
आहे. तसेच उपकरिे/सादहत्य खरेदीकरीता ७ िनधन कें द्राींना प्रत्येकी रु.५.०० लण प्रमाि े
शमळून एकूि रु.३५.०० लण वितरीत करण्याींत आला आहे. 
(४) श्री.अजुभनजी मुींडा, मा.मींत्री, कें द्रीय जनजातीय याींनी दद.०६.०४.२०२० रोजीच्या पत्रान्िये कें द्र 
शासनाची रकमान आधारर्ूत दरािरील गौििनउपज योजने अींतगभत उपलब्ध ् ननधी िनधन 
कें द्राींना गौििनोपज खरेदी करण्याकरीता देण्यात यािा असे कळविले होत.े  त्याअनुषींगाने २० 
िनधन कें द्राींना प्रत्येकी रु.५.०० लण प्रमािे एकूि रु.१.०० को्ी ननधी वितरीत करण्याींत आला 
आहे.  १६ िनधन केद्राींना ननधी वितरीत करण्याबाबतची कायभिाही सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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आददवासी ववववध िायभिारी सांस्था, मोहली (ता.धानोरा, श्ज.गडधचरोली) येथे धान  
ेरेदी िें द्रावरील अनागोंदी िारभाराबाबत 

  

(३६)  १२८१२ (१९-०७-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहली, (ता.धानोरा, श्ज.गडर्चरोली) येथील आददिासी विविध कायभकारी सींस्थेच्या 
अनागोंदी कारर्ारामुळे धान खरेदी कें द्रािर शेकडो शेतकऱयाींच्या धानाची विक्री शशल्लक असनु 
विक्री झालेल्या धानाच े चुकारे थकीत असल्याचे माहे जुन २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशभनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्धान खरेदी कें द्रािरील शशल्लक शेतकऱयाींची धान खरेदी ि शेतकऱयाींना 
थकीत चुकारे अदा करण्याबाबत शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ॽ 
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (२८-०८-२०२०) : (१) खरीप पिन हींगाम २०१९-२० मधील आधारर्तू रकीं मत 
खरेदी योजने अींतगभत प्रादेशशक कायाभलय, गडर्चरोली अींतगभत उप प्रादेशशक कायाभलय , धानोरा 
अर्धनस्त असलेले खरेदी कें द्र, मोहली कायभणेत्रात ६७९ शेतकऱयाींकडून २०५७३.६६ श्क्िीं्ल 
धानाची खरेदी केली असून, देयकाींची रु.३.७३ को्ीची रक्कम शेतकऱयाींना दद.०६.०६.२०२० 
पयतं अदा करण्याींत आली आहे. 
(२) प्रचन उद् ाित नाही. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  
तळेगाांव-आवी (श्ज.वधाभ) या रस्त्याचे िाम सांथ गतीने व तनिृष्ट्ट दजाभचे होत असल्याबाबत 

  

(३७)  १३०२३ (०६-०८-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े (आवी) :   सन्माननीय सावभजतनि 
बाांधिाम (सावभजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आिी (श्ज.िधाभ) विधानसर्ा णेत्रात राषरीय महामागभ क्र. ६ पासून ते तळेगाींि-आिी पयतं 
या १३ रक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम २ िषाभपूिी मींजुरी शमळुन कामास सुरूिात करण्यात 
आली परींतु तथेील कीं त्रा्दाराने सदर रस्त्याची कामे पे्ी कीं त्रा्दाराला (स्ित: प्रत्यण काम न 
करता इतर स्थाननक कीं त्रा्दाराकडुन करुन ाेिे)  ददली असल्यामळेु सदर काम अत्यींत सींथ 
गतीने ि ननकृष् दजाभचे होत असल्याचे ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामाच्या सुरुिातीपासुनच सींपुिभ रस्त्याच ेि िधाभमनेरी गािानजीक असलेल्या 
नदीच्या पुलाचे खोदकाम करून रस्त्याच्या बाजुला बाींधकाम सादहत्य ्ाकून ठेिले असल्यामळेु 
अनेकदा दोन चाकी, चार चाकी िाहन धारकाींच ेअपाात होऊन अनेकजि जखमी सुध्दा झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िधाभमनेरी येथील पुलाच े बाींधकाम अदयापपयतं पुिभ केले नसुन केिळ 
खोदकाम करून ठेिले आहे, पािसाळ्याच्या ददिसाींत या नदीला मोठ्या प्रमािात पुर येत 
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असतो ि आष्ी, काींरजा या तालुक्यातील नागररकाींना उपविर्ागीय कायाभलय हे आिी येथ े
असल्यामळेु दळििळिाकररता हा एकमेि मागभ आहे, त्यामुळे या पलुाच े बाींधकाम 
पािसाळ्यापुिी न झाल्यास हा मागभ िाहतुकीस पुिभत: बींद होऊ शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, या प्रकरिी चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार  सदर रस्त्याच ेकाम अत्यींत सींथ गतीन ेि ननकृष् दजाभचे होण्यास जबाबदार 
असिा-या कीं त्रा्दारािर कारिाई करण्याबाबत तसेच िधाभमनेरी येथील पलुाच े बाींधकाम 
लिकरात-लिकर करण्याबाबत शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (३१-०८-२०२०) :(१) सदर कामाचे म.े िशशषठ प्रोजेक््, हैद्राबाद 
कीं पनीला दद. ११.१०.२०१८ ला कायाभरींर् आदेश देण्यात आलेले आहे.या कामाचे छो्े छो्े इतर 
कीं त्रा् देण्यात आलेले आहेत,  ही बाब खरी नाही. 
(२) या कामाच ेप्रथम ्प्प्यात कीं त्रा्दारान े६.०० रकमी. लाींबीत कामास सुरुिात केली ि माहे 
जानेिारी २०२० ला िधाभमनेरी पलूाचे बाींधकामास सुरुिात  केली आहे. सदयश्स्थतीत रस्ता ि 
पूलाचे बाींधकामामुळे सदर लाींबीत अपाात झाल्याचे ननदशभनास आलेले नाही. 
(३) तळेगाींि-आिी मागाभिरील िधभमनेरी गािाजिळील लहान पूलाचे बाींधकाम प्रगती पथािर 
आहे. कीं त्रा्दाराची पूल बाींधकामाची असमाधानकारक प्रगती बाता, शासनामाफभ त त्िरीत 
कायभिाही करुन कीं त्रा्दाराचे ररस्क ॲन्ड कॉस्् िर या स्थळािर vented causeway चे 
बाींधकाम  ररतसर ननविदा करुन इतर कीं त्रा्दारातफक्ष  पूिभ करण्यात आलेले आहे ि त्यामळेु 
िाहतुक ननबाभधीत ि सुश्स्थतीत सरुु आहे. 
(४) सदर काम गुिित्तेनुसार ि मींजूर िािानुसार होत असल्याने चौकशी करण्याची 
आिचयकता र्ासली नाही. उक्त कामाची गती सींथ असल्याने सदर कामाचे करारनामा रद्द 
करण्याचा प्रस्ताि कें द्र शासनास (MoRTH ) सादर करण्याींत आलेला आहे ि उिभरीत काम 
करण्याकरीता ननविदा प्रक्रीया सुरु करण्याींत आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

आवी (श्ज.वधाभ) येथील आष्ट्टी-द्रगुवाडा रस्त्याच्या िामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
  

(३८)  १३०९३ (१८-०८-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े (आवी) :   सन्माननीय सावभजतनि 
बाांधिाम (सावभजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आिी (श्ज.िधाभ) ि आष्ी (श्ज.िधाभ) तालुक्यातील आष्ी-द्रगुिाडा रस्त्याचे कामासाठी 
आष्ी-पींचाळा रस्त्यािर आर.आर. कन्स्रक्शन कीं पनी याींनी र्गट्टी के्रशर सुरू केले असून 
त्यासाठी लागिारा दगड -गो्ा काढण्यासाठी जमीनीमध्ये बोर ि ब्लास््ीींग करून काढले जात 
असून रॉयल््ी पेणा जास्त मालाची उचल केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्गट्टी के्रशरसाठी होिाऱया ब्लास््ीींगमुळे दगड ि धुळ ही लाींबपयतं उडत 
असल्यान ेपररसरातील शेतात काम करिाऱया मजुर ि शेतकऱयाींमध्ये र्ीतीच ेिातािरि असून 
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र्गट्टी के्रशर मधुन उडिाऱया धळुीमुळे शतेकऱयाींच्या शेतातील वपके उध्िस्त झालेली आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आष्ी-पींचाळा हा रस्ता पींतप्रधान ग्राम सडक योजनेमधुन नविन तयार केलेला 
असुन रस्त्याची माल िाहतुक णमता १० ्न इतकी असताींनी सदर कीं पनी र्गट्टी के्रशरिरून 
४० ्न णमतेचे डींफरदिारे िाहतकु कररत असल्यामुळे सदर रस्त्याची अत्यींत दरूिस्था झाली 
आहे, यामुळे गािकऱयाींच्या दळि -िळिाचाही प्रचन ननमाभि झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच सदर कीं पनीदिारे सुरु असलेल्या आष्ी – द्रगुिाडा रस्त्याच्या कामामध्ये मोठ्या 
प्रमािात गैरप्रकार झाल्याचे ननदशभनास येत असुन मौजा गिेशपुर येथील रस्त्याची रूीं दी कमी 
करिे, लेंडी नदीिरील पुलामध्ये शसमें् ि सळाकीचे प्रमाि कमी असिे, पुलाची रूीं दी ि जाडी 
अींदाजपत्रकापेणा कमी असिे अशाप्रकारे रस्त्याच्या कामात कीं पनीने गैर्यिहार केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सींपुिभ प्रकरिाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळुन आले ि तदनुसार सदर कीं पनीिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (३१-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही . 
     दगड गो्े  हे ब्लास््ीींग करुन काढण्यात येत नसनु ब्रकेरने काढण्यात येत आहे. 
कीं त्रा्दाराने रॉयल््ीकरीता आगाऊ रकमेचा र्रिा केलेला असुन त्यापेणा  कमी मालाची  
उचल अदयापपयभत करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     र्गट्टी क्रशरसाठी काढण्यात येिाऱया मालामळेु मजुर रकीं िा शतेकरी याींचे तसेच शेतातील 
वपके उध्िस्त झाल्याचे एकही ननिेदन राषरीय महामागभ कायाभलयास प्राप्त झाले नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     आष्ी-पाींचाळा या रस्त्याच्या मालिाहतकुीच्या णमतसे अनुसरुन कीं त्रा्दार मालिाहतुक 
करत आहे. हा रस्ता कीं त्रा्दार स्िखचाभन े देखर्ाल दरुुस्ती करीत असुन सदय:श्स्थतीत  
िाहतुकीस  योग्य आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     या प्रकल्पामध्ये करारनाम्यानुसार मींजूर िािाप्रमािे काम करण्यात येत आहे. तळेगाि, 
आष्ी या गािा जिळ रस्ता दपुदरी पे्हड शोल्डर सविभसलेनसह करिे असा िाि आहे. 
िनणेत्रामधील लाींबीमध्ये डाींबरीकरिाऱया आणि उरलेल्या लाींबी मध्ये दपुदरी पे्हड शोल्डरसह  
रस्ता असा िाि आहे. लेंडी नदीिरील पुलाच ेकाम प्रार्धकृत अशर्यींता याींनी मींजुर केलेल्या  
डडझाईन प्रमािे  करण्यात येत असुन  या कामामध्ये कोित्याही प्रकारचा गैरप्रकार झाल्याच े
आढळुन आले नाही. 
(५) काम गुिित्तेनुसार ि मींजरू िािानुसार होत असल्यान े चौकशी करण्याची आिचयकता 
नाही. 
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
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ेार आांबोली व तेलगड े(ता.मुरुड, श्ज.रायगड) या गावाांजवळ  
सुरु असलेले ब्लाश्स्टांग बांद िरण्याबाबत 

  

(३९)  १३११३ (१०-०८-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खार आींबोली ि तेलगड े(ता.मुरुड, श्ज.रायगड) या दोन गािाींना लागून असलेल्या खारर्मूी 
विकास बींधाऱयाच्या सुरू असलेल्या कामासाठी मागील काही मदहन्याींपासून या गािाजिळ 
बेकायदेशीरररत्या अहोरात्र ब्लाश्स् ी्ंग सुरू असल्याने गािातील एक हजारहून अर्धक ाराींना तड े
जाऊन ारे जमीनदोस्त झाली असून ध्िनी प्रदषूिामळेु ग्रामस्थाींना अस्य त्रास सहन करािा 
लागत असल्याचे तसचे पयाभिरिालाही गींर्ीर धोका ननमाभि झाल्याचे ननदशभनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बेकायदेशीररीत्या सुरु असलेले ब्लाश्स् ी्ंगच ेकाम तात्काळ थाींबविण्यात 
यािे याबाबतच े ननिेदन ग्रामस्थाींनी तहसीलदार, मुरुड ि श्जल्हार्धकारी, रायगड याींच्याकड े
माहे फेब्रुिारी, २०२० मध्ये ि तत्पिूी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननिेदनाच्या अनुषींगान ेसदरहू बेकायदेशीररीत्या सुरु असलेले ब्लाश्स् ी्ंगचे 
काम बींद करण्याबाबत शासनान ेकोिती  कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०९-२०२०) : (१), (२) ि (३) खारआींबोली खारर्ूमी बींधारा हा 
खारआींबोली ि तेलिड े या दोन गािातील शेतकऱयाींच्या शेतजमीनीच े समुद्रखाडीच्या खाऱया 
पाण्यापासून सींरणि शमळण्यासाठी जलसींपदा (खारर्ूमी) विर्ागामाफभ त कीं त्रा्दाराकडून 
बाींधण्यात येत आहे. मौज ेतलेिड ेयेथील स.नीं.१४०/१ब/२ जमीनीमधून विनापरिानगी ब्लॉश्स् ी्ंग 
तसेच उत्खनन करुन सदर गौि खननज कीं त्रा्दाराने सदर बींधाऱयाच्या बाींधकामासाठी िापरले 
आहे. तथावप, ब्लाश्स् ी्ंग ि उत्खननामुळे दोन्ही गािातील कोित्याही ाराींना तड े गेल्याची िा 
ारे जमीनदोस्त झाल्याची बाब ननदशभनास आली नाही. 
     सदरहू बेकायदेशीररीत्या सरुु असलेले ब्लाश्स् ी्ंग त्िरीत थाींबविण्यात याि ेअशा मागिीच े
एक ननिेदन ग्रामस्थाींनी तहशसलदार, मुरुड याींना माहे फेब्रुिारी, २०२० मध्ये ददले आहे. 
     सदर बींधाऱयाच्या कामासाठी कीं त्रा्दाराने गौि खननजाच े उत्खनन केल्याबाबत उप 
अशर्यींता, खारर्ूमी उपविर्ाग, मुरुड याींनी सदर कीं त्रा्दाराच्या देयकातून रु.४७,१४,९६६/- 
इतकी रक्कम स्िामीत्िधनापो्ी शासनजमा केलेली आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल्हातील रमाई घरिुल योजनेच्या लाभाथींना अनुदान शमळण्याबाबत 
  

(४०)  १३२०५ (१५-०७-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर श्जल््यातील रमाई योजनेतील सन २०१८-१९ च्या ८५६६ लार्ाथीना पािसाळा सुरु 
होऊन देखील अनुदानाचा दसुरा, नतसरा ि चौर्थया हप्त्याच ेअनुदान शमळाले नसल्यान,े अनेक 
गोर-गररबाींना ाराविना पािसाळ्यात ददिस काढािे लागिार असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासकीय पातळीिर ननधी पींचायत सशमतीला िगभ होत नसल्यान े
अधभि् ारकूलाींबाबतच प्रचनर्चन्ह ननमाभि झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन रमाई योजनेअींतगभत ारकुलाचे उिभरीत 
अनुदान लार्ार्थयांना देण्याबाबत कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे ? 
  
श्री. धनांजय मुांड े(११-०८-२०२०) : (१) चींद्रपूर श्जल््यातील रमाई आिास योजना सन २०१८-१९ 
च्या मींजूर ८७४१ लार्ार्थयांपैकी  श््दतीय हप्ता ६८७१ लार्ाथी, ततृीय हप्ता ४५५६ लार्ाथी ि 
चौथा हप्ता ५२१ लार्ार्थयांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) शासन स्तरािर रमाई आिास योजना (ग्रामीि) करीता  सन २०२०-२१ मध्ये 
रू.५००.०० को्ी ि रमाई आिास योजना (शहरी) करीता रू.१००.०० को्ी  असा एकूि रू. 
६००.०० को्ी इतका ननधी अथभसींकल्पीत करण्यात आला आहे. उपरोक्त ननधी वित्त 
विर्ागाकडून उपलब्ध करून यायाियाची कायभिाही सुरू आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गुहागर (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्याच्या समुद्र किनारी असलेल्या गावाांच्या लोिवस्तीमध्ये  
लाटाांच ेपाणी आत शशरुन होत असलेले निुसान 

  

(४१)  १३३०८ (१७-०७-२०२०).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :  सन्माननीय सावभजतनि 
बाांधिाम (सावभजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नार्गरी श्जल््यातील मौजे िेळिेचिर, साखरी आगर, कोंडकारुळ, बुधल, अींजनिेल, 
तिसाळ (ता.गुहागर) आदी गािाींत गत ३ िषांपासून िारींिार ला्ाींच े पािी लोकिस्तीत 
शशरल्याने ारे ि नारळी पोफळीच्या बागाींच े मोठ्याप्रमािात नकुसान झाले असून येथील 
रदहिाशाींच्या श्जवितास धोका ननमाभि झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जयगड (ता.श्ज.रत्नार्गरी) येथील श्जींदाल कीं पनीन ेबाींधलेल्या ब्रेकिॉ्र िॉलमुळे 
ला्ाींची उींची िाढली असनू त्यामळेु पािी लोकिस्तीत शशरते असे स्थाननक ग्रामस्थाींचे म्हििे 
असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १२ जुल,ै २०१७ तसेच ददनाींक १६ जुल,ै 
२०१८ रोजी िा त्यासुमारास शासनाकड ेपत्र्यिहार करून चौकशीची मागिी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कें द्रीय जल आणि विदयुत अनुसींधान कें द्र (सीड्ब्लुपीआरएस), 
खडकिासला, पुिे याींचेमाफभ त अ्यास होिून त्याींनी ददनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोजी िा त्या 
सुमारास ददलेल्या अहिालात ब्रकेिॉ्र िॉलमुळेच ला्ाींची उींची िाढून पािी लोकिस्तीमध्ये 
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जात असल्याचा ननषकषभ काढला आहे, तसेच ददनाींक १३ ते १७ जुल,ै २०१८ च्या कालािधीत 
लोकिस्तीत शशरलेले पािी हे ब्रेकिॉ्र िॉलमुळेच शशरले आहे रक कस ेयाचा सखोल अ्यास 
करण्याच्या दृष्ीन ेजे.एस.डब्ल्यु. जयगड याींचेकडून अर्धकची मादहती आिचयक असल्यामळेु 
्यिस्थापक,जे.एस.डब्ल्यु.जयगड याींचेकडून प्राप्त मादहती कें द्रीय जल आणि विदयुत 
अनुसींधान कें द्र (सीड्ब्लुपीआरएस), खडकिासला, पुिे याींना पाठविण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्रीय जल आणि विदयुत अनुसींधान कें द्र (सीड्ब्लुपीआरएस), खडकिासला, 
पुिे याींनी सदर मादहती अपुरी असून पुन्हा अर्धकची मादहती पाठविण्याबाबत कळविले आहे, 
त्यास अनुसरुन मागविण्यात आलेली अर्धकची मादहती जे.एस.डब्ल्यु. जयगड याींचकेडून 
ददनाींक १७ जुन, २०२० रोजी िा त्या सुमारास प्राप्त झाली असुन सदर मादहती पत्तन 
अशर्यींता, रत्नार्गरी याींचे ददनाींक १९ जुन, २०२० रोजीच्या पत्रान्िये कें द्रीय जल आणि विदयुत 
अनुसींधान कें द्र (सीड्ब्लुपीआरएस), खडकिासला, पुिे याींना पाठविण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय,   
(५) असल्यास, जे.एस.डब्ल्य.ु जयगड याींचकेडून प्राप्त मादहतीच्या अनुषींगान ेकें द्रीय जल आणि 
विदयुत अनुसींधान कें द्र (सीड्ब्लुपीआरएस),खडकिासला, पुिे याींनी सखोल अ्यास करून 
कोिते ननषकषभ काढले आहेत ि तदनुसार  सदर कीं पनीविरोधात ि याकड ेजािीिपूिभक दलुभण 
करिाऱया अर्धकाऱयाींिर शासनाकडून कोिती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (०३-०८-२०२०) : (१) होय.  अींशत: खरे आहे.  
(२ ), (३) ि (४) होय.  
(५) कें द्रीय जल आणि विदयुत अनुसींधान कें द्र (CWPRS), खडकिासला, पुिे याींनी त्याींच े
दद.९.७.२०२० चे पत्रान्िये Shoreline Evaluation Studies ही अर्धकची मादहती आिचयक 
असल्याच े कळविले आहे. त्यानसुार  जे.एस.डब्ल्यु. जयगड याींचेकडून दद.१४.७.२०२० च े
पत्रान्िये सदर मादहती मागविण्यात आली आहे.   
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा, (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील मौजे मढेवडगाव त ेधचांभळा  
हा रस्ता तनिृष्ट्ट दजाभचा झाला असल्याबाबत 

  

(४२)  १३३२४ (१७-०७-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपुते (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सावभजतनि 
बाांधिाम (सावभजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा, (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील मौज ेमढेिडगाि त ेर्चींर्ळा या रस्त्याची दरूिस्था 
झाली असून रहदारीकरीता अयोग्य असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी शासनाने कोिती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (२६-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचनाधीन रस्त्यािरील खड्ड े दवििावषभक देखर्ाल-दरुूस्ती कायभक्रमाींतगभत र्रण्यात आले 
असून रस्ता िाहतकुीस सुश्स्थतीत आहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात महात्मा ज्योततबा फुले आरोग्य योजनेंतगभत रूग्णाांना  
उपचाराथभ शमळणार्या तनधीची मयाभदा वाढववणेबाबत 

  

(४३)  १३३३६ (१७-०७-२०२०).   श्री.रववांद्र वायिर (जोगेश्वरी पूवभ) :     सन्माननीय 
सावभजतनि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात  सािभजननक आरोग्य विर्ागामाफभ त रूपये १ लाखापयतं िावषभक उत्पन्न असिाऱया 
केशरी काडभ धारक कु्ुींबाींना िैदयकीय उपचारासाठी महात्मा ज्योनतबा फुले आरोग्य योजनेंतगभत 
रूपये १ लाख ५० हजाराींचा ननधी उपलब्ध करून देण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहर ि उपनगरातील ककभ रोग, मधुमेह, रकडिी, हृदयविकार, इत्यादी 
आजाराींच्या रूग्िाींची सींख्या ही  ददिसेंददिस िाढत असून या आजारािरील उचाराचा खचभ हा 
महात्मा ज्योनतबा फुले आरोग्य योजनेतगभत  शमळिाऱया ननधीपणेा अर्धक असल्यान े गरीब 
रूग्िाींना या आजारािर उक्त योजनेतींगभत  उपचार ाेिे शक्य होत नसल्याची बाब ननदशभनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गरजू रूग्िाींना आिचयक िैदयकीय उपचार िेळीच शमळिेकररता शासनान े
महात्मा ज्योनतबा फुले आरोग्य योजनेतील ननधीची मयाभदा िाढवििे आिचयक असून 
त्यानुषींगान े शासन या योजनेतील ननधीची मयाभदा ३ त े ४ लाख रूपयाींपयभत िाढविण्याचा 
ननिभय ाेिार आहे काय, 
(४) असल्यास, महात्मा ज्योनतबा फुले आरोग् य योजनेतींगभत शमळिा-या  ननधीची मयाभदा  
िाढवििे सींदर्ाभत शासनान ेकोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े(०२-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
  महात्मा ज्योनतबा फुले आरोग्य योजनेंतगभत रुपये १ लाखापयतं िावषभक उत्पन्न असिाऱया 
केशरी, वपिळी, अींत्योदय, अन्नपूिाभ काडभ धारक कु्ुींबाींना प्रनत कु्ुींब प्रनत िषभ रुपये १ लाख 
५० हजार इतकी विमा मयाभदा असून मुत्रवपींड प्रत्यारोपिासाठी ही मयाभदा प्रनत कु्ुींब प्रनत िषभ 
रूपये २.५ लाख आहे. 
(२) हे खरे नाही. 



वि.स. ८ (38) 

(३) अशा प्रकारची कोितीही बाब विचाराधीन नाही. तथावप, प्रधानमींत्री जन आरोग्य 
योजनेंतगभत Socio- Economic Cast Census(SECC-२०११) नुसार राज्यात ८३.७२ लाख 
लार्ाथी कु्ुींबे असून या कु्ुींबाींना प्रनत कु्ुींब प्रनत िषभ ५ लण रूपयापयतं उपचार अनुजे्ञय 
आहेत. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पाटणे फाटा (ता.चंदगड, जि.कोल्हापूर) येथ ेट्रॉमा केयर सेंटर उभारणेबाबत 
  

(४४)  १३३५७ (१७-०७-२०२०).   श्री.रािेश पाटील (चंदगड) : सन्माननीय सार्विनिक आरोग् य 
र् कुटंुब कल् याण मंरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्णे फा्ा (ता.चींदगड, जि.कोल्हापूर) हे वेंगुलाा-बेळगाव या राज्यमागाावरील तालकु्यातील 
मध्यवती ठिकाण असून या मागाावर वाहन अपघाताचे प्रमाण वाढले असून अपघातग्रसताींना 
तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध व्हावेत म्हणून पा्णे फा्ा येथे शासनाने ५० खा्ाींचे ट्रॉमा 
केयर सें्र ची सथापना करणेकरीता सन २०१३ साली मान्यता देण्यात आलेली आहे. हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून मान्यता देण्यात आलेली असतानाही पा्णे फा्ा येथील ट्रॉमा 
केयर सें्र ची सथापना आितागायत झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील अनके वर्ाांपासून मींिूर झालेल्या पा्णे फा्ा येथील ट्रॉमा केयर 
सें्रची सथापना करण्याकररता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
याबाबतची सद्य:जसथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, लवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रािेश टोप े(०४-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे, सावािननक आरोग्य लवभाग शासन ननणाय 
ठद.१७ िानेवारी २०१३ नुसार पा्णे फा्ा, ता. चींदगड, जि. कोल्हापूर येथे ५० खा्ाींचे ०१ 
उपजिल्हा रुग्णालय आणण ०१ ट्रामा केअर से्र मींिूर करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे.   
(३) पा्णे फा्ा येथे अद्याप िागा उपलब्ध न झाल्याने बाींधकाम झालेले नाही. िागा 
ममळलवण्यासािी जिल्हासतरावर प्रयत्न सुरु आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत आहे. 
  

___________ 
पालघर श्जल््यातील तारापूर औद्योधगि िायभिेत्रातील प्लॉट एम-३ मधील गॅलेक्सी 

सरफॅक्टटांट िां पनीमध्ये झालेला स्फोट 
  

(४५)  १३४७९ (१४-०७-२०२०).   श्री.सभुाष देशमुे (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालार श्जल््यातील तारापरू औदयोर्गक कायभणेत्रातील प्लॉ् एम-३ मधील गॅलेक्सी 
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सरफॅक्् ी्ं् कीं पनीमध्ये ददनाींक १३ एवप्रल, २०२० रोजी िा त्यासमुारास स्फो् झाल्याने दोन 
कामगाराींचा मतृ्य ूि एक कामगार गींर्ीर जखमी झाला असल्याच े ननदशभनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिाींची शासनाने चौकशी केली आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुषींगान े कामगाराींना नकुसान र्रपाई 
देण्याबाबत शासनान ेकोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप वळस-ेपाटील (२१-०८-२०२०) : (१) ि (२) होय खरे आहे. 
     मे. गॅलेक्सी सरफॅक् ी्ं्् शल. या कारखान्यामध्ये दद.१३ एवप्रल, २०२० रोजी झालेल्या 
स्फो्ामध्ये  ३ कामगाराींचा मतृ्य ूझाला असून २ कामगार रकरकोळ जखमी झाले होते.       
सदर प्रकरिाची औदयोर्गक सुरणा ि आरोग्य सींचालनालय, मुींबई ि पोशलस विर्ागाने चौकशी 
केलेली आहे. 
(३) औदयोर्गक सुरणा ि आरोग्य सींचालनालयाकडून करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये खालील 
बाबी ननदशभनास आल्या आहेत. 
• सदर कारखान्यात ज्या हायड्रोजन पेराऑक्साईडच्या ्ँकचा स्फो् झाला त्या ्ँकमधुन 
ररयॅक््रला जािाऱया पाईपलाईनला नॉन रर्नभ ्हॉल््ह (NRV) बसविण्यात आला न्हता.  
• ररयॅक््रचे तापमान िाढल्यानींतर तसेच कुलीींग ्ॉिरचे पािी पाईपलाईनमधून वितरीत 
होण्याच े बींद झाल्यानींतर ते सरु्चत करण्याकरीता Audio Visual Alarm ची ्यिस्था 
करण्यात आलेली न्हती. 
• हायड्रोजन पॅरऑक्साईड ्ँकला स््ेनलेस श्स््ल ऐिजी माईल्ड श्स््लची फ्लेंज बसविण्यात 
आली होती. 
 
• ्ँकच्या ्हें्लाईन मधून फोम ि फ्युम्सची गळती होत असताींना ऑपरे्र ्दारे ्ँकचा 
्हें्लाईन िॉल््ह बींद करुन ाेिे अशा प्रकारची काम करण्याची पध्दत कामगाराींच्या सुरणा ि 
आरोग्याच्या दृष्ीन ेयोग्य नसल्याचे ननदशभनास आले. 
     याकरीता कारखान्याच्या र्ोगि्ादाराविरुध्द न्यायालयात फौजदारी ख्ला (क्र. 
५२१६/२०२०) दाखल करण्यात आलेला आहे. तसचे एम.आय.डी.सी. पोलीस स््ेशन बोईसर 
याींनी  कारखान्याचे ्यिस्थापकाविरुध्द र्ा.दीं.वि.च्या विविध कलमान्िये ददनाींक १२.०५.२०२० 
रोजी क्रमाींक ०१६९ अन्िये गुन्हा दाखल केला आहे. 
      र्ोगि्ादाराने मतृ कामगाराींच्या िारसाींकरीता खालील प्रमािे नुकसान र्रपाईची 
रक्क्म मा. श्रमीक नुकसान र्रपाई आयुक्त याींच्या कायाभलयात जमा केलेली आहे. 
अ.क्र. िामगाराचे नाांव नुिसान भरपाईची रक्िम 
१ रुिाल प्रर्ाकर राऊत १५,१२,४५०/- 
२ शमीर सदृद्दीन खोजा ११,९८,५००/- 
३ विजय पाींडुरींग सािींत १३,१६,५५०/- 
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 या ्यतीररक्त ्यिस्थापनान ेप्रत्येक मतृ कामगाराींच्या िारसाींना प्रत्येकी रुपये ११.०० लण 
या प्रमािे एकूि रुपये ३३ लण इतके सानुग्रह अनुदान ददलेले आहे.  
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  
  

 पालघर श्जल््यातील अमतृ आहार योजना बांद िेल्यामुळे देहरे ग्रामपांचायत  
मधील आददवासी मदहलेन ेमुली सह िेलेली आत्महत्या 

  

(४६)  १३६९१ (१९-०७-२०२०).   श्री.ववनोद तनिोले (डहाणू) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददिासी बहुल ज्हार तालुक्यातील (श्ज.पालार) देहरे ग्रामपींचायत येथील माळ या 
गािातील मींगला ददलीप िाा िय ३० या आददिासी मदहलेने नतची मुलगी रोशनी िाा दहचा 
गळा दाबून हत्या केली तसेच स्ितः ही गळफास लािून आत्महत्या केल्याची ा्ना दद. २३ 
जून २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदशभनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या प्रकरिी गररबी ि लॉकडाऊनमुळे िी्र्ट्टी बींद असल्यान ेतसेच शासनाची 
“अमतृ आहार योजना” बींद केल्यामुळे, गर्भिती मदहला स्तनदा माता ि लहान मलेु याींना 
देण्यात येिारा पौश्ष्क आहार न शमळाल्याने, तसेच अत्यींत गरीब पररश्स्थतीमुळे आणि 
उपजीविकेचे कोितेही साधन आददिासीींना उपलब्ध नसल्याने सदरहु दःुखद ा्ना ाडल्याची 
मादहती स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री, आददिासी विकास मींत्री याींचकेड े ई-मेल 
पत्रादिारे उपरोक्त ा्नेबाबत ददनाींक ६ जुलै, २०२० रोजी सविस्तर ननिेदनही पाठविण्यात 
आले होत,े हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु प्रकरिाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगान ेतसेच लोकप्रनतननधीनी पाठविलेल्या ननिेदनािर शासनान ेकोिती कायभिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, बींद असलेली “अमतृ आहार योजना” पुनः सुरु करण्याबाबत कोिती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडवी (०७-०८-२०२०) :(१) ज्हार तालुक्यातील (श्ज.पालार) कड्याची माळी, ग्राम 
पींचायत देहेरे येथ े दद.२३.०६.२०२० रोजी श्रीमती मींगला ददलीप िाा अींदाजे िय ३० आणि 
नतची मुलगी रोशनी ददलीप िाा िय िषभ २ या दोाी झाडाला गळफास लािून मतृ्य ुझाल्याच े
प्रथमदशभनी ददसून आले आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) अनुसुर्चत णेत्रात र्ारतरत्न डॉ.ए.पी.ज.ेअमतृ आहार योजनअेींतगभत 
अींगििाड्याींमाफभ त गरोदर स्त्रीया ि स्तनदा माता याींना एक िळेचा चौरस आहार, तसेच ७ 
मदहने ते ६ िषभ ियोग्ातील शाकाहारी बालकाींना प्रनतददन २ केळी ि माींसाहारी बालकाींना 
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प्रनतददन १ उकडलेले अींड ेआठिड्यातून ४ िेळा अनतररक्त आहार पुरविण्यात येत आहे. 
     कोविड-१९ विषािुमुळे उद्भविलेल्या पररश्स्थतीमध्ये शासनान ेदद.३१.०३.२०२० च्या शासन 
ननिभयान्िये गरम ताजा आहाराचा ारपोच डबा लार्ार्थयांना पोहचवििे, ज्या दठकािी शशजिनू 
आहार लार्ार्थयांना पोहोच करिे शक्य नसेल तथेे अन्न ा्काचे पॅके् वितररत करिे, 
बालकाींना ारपोच अींडी/केळी वितररत करिे तसेच ज्या दठकािी शक्य नसल्यास अशा 
पररश्स्थतीत लार्ार्थयांच्या बकँ खात्यामध्ये रक्कम थे् वितररत करण्याच्या सुचना देण्यात 
आल्या आहेत. 
     ा्नेमधील बाशलकेला ारपोच कच्चे धान्ये आणि अमतृ आहार योजनेमधील देय आहार 
िा्प करण्यात आला होता. सींबींर्धत मदहला या अमतृ आहार योजनेच्या लार्ाथी न्हत्या.  
     सदर प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली असनू पालार श्जल््यामधील आददिासी ि 
अनुसुर्चत णेत्रामध्ये अमतृ आहार योजना सुरु आहे. कोविड-१९ विषािूच्या साथीमुळे चौरस 
आहार शशजिून न देता कच्च्या धान्याच्या स्िरुपात लार्ार्थयाींना आहार  देण्यात येत आहे. 

___________ 
  

शेंदे्र (श्ज.सातारा) त ेदेहूरोड (श्ज.पणेु) पयतंच्या राष्ट्रीय महामागाभच्या  
देेभाल दरुुस्तीच्या िामाबाबत 

  

(४७)  १३७९० (१७-०७-२०२०).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय सावभजतनि 
बाांधिाम (सावभजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेंदे्र (श्ज.सातारा) ते देहूरोड (श्ज.पुिे) पयतंच्या सहा पदरीकरिाच्या कामाचे सुमारे दहा 
को्ी रुपयाचे कीं त्रा् ररलायन्स इन्फ्रा कीं पनीला ददलेले असून कीं पनीने या कामासाठी पुन्हा उप 
ठेकेदार ननिडलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या राषरीय महामागाभच्या दरुुस्तीची कामे सींथगतीन े सुरु असुन उप 
ठेकेदाराींकडून ननकृष् दजाभची कामे करण्यात येत आहेत, त्याचबरोबर िेळे, नसरापुर, शशींदेिाडी 
यादठकािाींची उड्डािपुलाची काम े रखडलेली असतानाींही त्याची देयके काढिे, तसेच जादा 
रक्कमेचे देयक काढल्याच्या तक्रारीही आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ठेकेदाराींकडून महामागाभच्या सहा पदरीकरिाींची काम े दठकदठकािी 
खोळींबलेली असुन राषरीय महामागाभिर ररलायन्स इींफ्रा कीं पनीकडून सुविधाही पुरिल्या जात 
नसल्यान े प्रिास हा धोकादायक ि गैरसोयीचा होत आहे, ्ोल देऊनही खड्डयाींच्या रस्त्यातून 
प्रिास करािा लागत असल्यामुळे  प्रिाशाींमध्ये असींतोष ननमाभि होऊन याविरोधात तीन -चार 
मदहन्यापासून आींदोलन सुरु असनु िारींिार तक्रारी करून सुद्धा ररलायन्स आणि प्रार्धकरिाच्या 
अर्धका-याींिर कारिाई होत नसल्याचे ननदशभनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या राषरीय महामागाभच्या देखर्ाल दरुुस्तीच्या कामाची चौकशी करािी अशी 
मागिी नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(५) असल्यास, सदर मागिीनुसार शासनाने या सींपुिभ प्रकरिाची चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळुन आले ि तदनुसार सींबींर्धत कीं पनी, ठेकेदार ि त्याींना सहाय्य करिा-या 



वि.स. ८ (42) 

दोषी अर्धका-याींिर शासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराव चव्हाण (०३-०८-२०२०) :(१) पुिे-सातारा राषरीय महामागभ क्र.०४ च े काम कें द्र 
शासनाच्या र्ारतीय राषरीय राजमागभ प्रार्धकरिाच्या अखत्याररतीतील असून सदर काम 
प्रगतीपथािर आहे. 
     पुिे-सातारा रा.म.०४ रक.मी.७२५.०० ते रक.मी.८६५.३५० या रस्त्याच ेकाम मसेसभ पुिे 
सातारा ्ोल रोड प्राय्हे् शल.या कीं त्रा्दारास NHDP Phase –V अींतगभत DBFOT 
(Design, Build, Finance, Operate &amp; Transfer) तत्िािर देण्यात आले असून 
सदर प्रकल्पाची एकूि रकीं मत रु.१७२४.५५ को्ी इतकी असल्याचे प्रकल्प सींचालक,र्ारतीय 
राषरीय राजमागभ प्रार्धकरि,पुिे याींनी कळविले आहे.  तसेच उप कीं त्रा्दाराची नेमिूक 
करण्यात तसेच मेससभ पुिे सातारा ्ोल रोड प्राय्हे् शल.या कीं त्रा्दारामाफभ त देय असलेली 
रक्कम ठरविण्यात र्ारतीय राषरीय राजमागभ प्रार्धकरि कोितीही र्ूशमका बजाित नाही,असे 
प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागभ प्रार्धकरि,पुिे याींनी कळविले आहे. 
(२) सदर प्रोजेक्् मेससभ पुिे सातारा ्ोल रोड प्राय्हे् शल.या कीं त्रा्दारास DBFOT तत्िािर 
देण्यात आले असल्यामळेु कामाची सिभ जबाबदारी कीं त्रा्दारास देण्यात आली आहे,असे प्रकल्प 
सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागभ प्रार्धकरि,पुिे याींनी कळविले आहे. 
 या प्रकल्पासाठी ननयुक्त केलेले स्ितींत्र अशर्यींता िेळोिळेी कामाचे गुिात्मकपिे ननरीणि 
करतात आणि तेथे असलेल्या कमतरताींबाबत सिलतकारास सूर्चत करतात. सिलतकारास 
त्याप्रमािे कायभिाही करािी लागते. सिलतकारामाफभ त िलेू येथील र्ुयारीमागभ पूिभ करण्यात 
आला असून िाहतकूीसाठी खलुा करण्यात आला आहे. नसरापरू येथील उड्डािपलूािरील 
उज्या बाजूचे काम पूिभ करण्यात आले असून िाहतूकीसाठी खुले करण्यात आले आहे. तसेच 
डा्या बाजचू ेकाम प्रगतीपथािर आहे. सिलतकारान ेकाही अडचिीींमुळे सातारा श्जल्हयातील 
शशींदेिाडी उड्डािपुलाच ेकाम सुरु केले नसल्याच ेप्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागभ 
प्रार्धकरि,पुिे याींनी कळविले आहे.प्रकल्पाच्या स्ितींत्र अशर्यींताने ददलेल्या मादहतीनुसार 
प्रकल्पातील ताीं्त्रक तपशीलिार आिचयकतानसुार काम केले जात आहे आणि सिलतीच्या 
कराराच्या तरतुदीनसुार कामाची गुिित्ता ननयशमतपिे तपासली जात आहे. 
(३) गतिषीच्या पािसाळयात मसुळधार पाऊस पडल्यामुळे काही दठकािी खड्ड ेि खडबडीत 
झालेल्या रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी काही तक्रारी लोकाींकडून प्राप्त झाल्या आहेत. 
प्रकल्पाचे स्ितींत्र अशर्यींता ि र्ारतीय राषरीय राजमागभ प्रार्धकरिाने कीं त्रा्दार मेससभ पुिे 
सातारा ्ोल रोड प्राय्हे् शलशम्ेड (पीआर्ीपीएल) याींना रस्ता रहदारीच्या श्स्थतीत 
ठेिण् यासाठी ननदक्षश ददले आहेत. 
     ऑक््ोबर २०१९ पयतंच्या अत्यींत तीव्र आणि प्रदीाभ पािसाळयात महामागभ आणि सेिा 
िळि रस्त्याींची अिस्था खालीिली. तथावप, कीं त्रा्दारान े ऑक््ोबर २०१९ मध्ये देखर्ाल 
दरुुस्तीचे काम सुरु केले आणि जाने.२०२० पयतं सींपूिभ प्रकल्प महामागभ खड्डमेुक्त करण्यात 
आला. िळि रस्त े ्ब्ुशमनस लेयसभसह पुन्हा तयार करण्यात आले आहेत. परींत ु देशात 
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लॉकडाऊन असल्याने देखर्ाल-दरुुस्ती ि मुख्य बाींधकाम कामािर पररिाम झाला. तथावप, 
कें द्र/ राज्य सरकारच्या मागभदशभक सूचनाींनुसार २० एवप्रल २०२० पासून हे काम पुन्हा सुरु झाले 
असून मयाभददत हालचालीींमळेु कमी िेगाने सुरु आहे. देखर्ाल  ही एक सततची रक्रया असून 
रस्ता िापरकत्याींची कोितीही गैरसोय होऊ नये यासाठी कीं त्रा्दारास लिकरात लिकर काम े
करण्याच े ननदक्षश देण् यात आले आहेत, अस े प्रकल्प सींचालक, र्ारतीय राषरीय राजमागभ 
प्रार्धकरि, पुिे याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 
(६) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील एि िोटी ववद्याथी मध्यान्ह भोजनापासून वांधचत रादहल्याबद्दल 
  

(४८)  १४००६ (१८-०७-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), 
श्री.सभुाष देशमुे  (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील समुारे ८६ हजार पूिभ ि उच्च प्राथशमक शाळाींमधून शशणि ाेिाऱया १ को्ी, ३ 
लाख विदयार्थयांना कें द्र शासनाच्या योजनेंतगभत मध्यान्ह र्ोजन ददले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेसाठी येिाऱया खचाभत कें द्राचा दहस्सा ६० ्क्के तर राज्याचा दहस्सा 
४० ्क्के आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािषी कोरोना सींक्ाच्या पाचिभर्मूीिर कें द्र शासनाने मे ि जनू या सुट्टीच्या 
मदहन्यातही विदयार्थयानंा कोरड ेधान्य देण्याचे आदेश देऊन कें द्र शासनाने आपल्या दहचचयाची 
रक्कम म्हिून सुमारे २५६६ को्ी रुपये ि १२.२३ लाख मेदरक ्न धान्य राज्य शासनाकड े
पाठविले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील विदयार्थयांना या अन्नधान्याचे िा्पच झाले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, धान्य िा्प न होण्याची कारिे काय आहेत, 
(६)  असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनान े चौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार सींबींर्धत 
विदयार्थयांना सत्िर धान्य िा्प करण्याच्या दृष्ीने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत 
आहेत, नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाभ गायिवाड (१७-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 
(३) उन्हाळी सुट्टीच्या कालािधीमध्ये विदयार्थयांना शालेय पोषि आहार योजनचेा लार् 
देण्यासाठी कें द्र शासनान े दद.१८ जून, २०२० रोजीच्या प्रकल्प मान्यता मींडळाच्या बैठकीत 
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रु.१४९.६४ को्ी इतका कें द्र दहस्सा मींजूर केला आहे. 
(४), (५) ि (६) श्जल्हाननहाय ई-ननविदा प्ररक्रयेदिारे ननयुक्त होिाऱया पुरिठेदारामाफभ त 
विदयार्थयांना वप्र-पॅक स्िरुपात कोरडा शशधा देण्याचा ननिभय ाेण्यात आला आहे. त्यानुसार 
ननविदा प्ररक्रया पूिभ करुन ननयुक्त पुरिठेदारामाफभ त ताींदळू ि धान्यादी मालाचा शाळास्तरािर 
पुरिठा करण् याची कायभिाही सुरू आहे. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिर्याांना साेर िारेानदाराांिडून ऊसाचे देयिे अदा िेले नसल्याबाबत 
  

(४९)  १४०३६ (१८-०७-२०२०).   श्रीमती मुक्ता दटळि (िसबापेठ), श्री.देवेंद्र फडणवीस 
(नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमुे (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पश्श्चम) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) राज्यातील काही साखर कारखान्याींना ऊस गाळपासाठी परिाना देण्यात आला असून 
मागील हींगामात साखर कारखान्याींनी शेतकऱयाींकडून ऊस खरेदी केला पि हमी र्ािाप्रमािे ि 
शासनाने ठरिून ददलेल्या दराप्रमािे शेतकऱयाींना उसाच े देयक अदा करण्यात आले नसल्याच े
ननदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींचा ऊस ाेतल्यानींतर त्याींना १४ ददिसात रास्त आणि रकफायतशीर 
र्ाि (एफआरपी) साखर कारखान्याींनी देिे बींधनकारक असनू त्याच े पालन न करिाऱया 
कारखान्याींना थकबाकीदार ठरिून त्याींच्यािर महसूल िसुली प्रमािपत्र (आर.आर.सी.) नोद्सा 
देऊन कारिाई केली जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गतिषी तत्कालीन शासनान े कठोर र्ूशमका ाेतल्यामुळे शेतकऱयाींना 
एफ.आर.पी. प्रमािे पैसे न देिाऱया ७१ साखर कारखान्याींिर आर.सी.सी.ची कारिाई केल्यानींतर 
सिभ कारखान्याींनी शेतकऱयाींचे पसै ेददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािषी निीन गळीत हींगाम सुरू होण्याची िळे आली तरी देखील राज्यातील 
३७ साखर कारखान्याींनी शेतकऱयाींचे एफ.आर.पी. च ेसुमारे ३५८ को्ी रुपये ददले नसल्याची 
बाब माहे जलु,ै २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशभनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुषींगाने साखर कारखान्याींकडून शेतकऱयाींना त्याींच्या हक्काने पैसे शमळण्याबाबत 
शासनाने कोिती कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे,  नसल्यास, विलींबाची कारिे काय 
आहेत ?  

श्री. शामराव ऊफभ  बाळासाहेब पाटील (३१-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. गळीत हींगाम 
२०१९-२० मध्ये  राज्यात १४४ कारखान ेसुरु होत े. या हींगामात एकूि ५५०.१३ लाख मे. ्न 
ऊसाचे गाळप झालेले आहे. सदर गाळप ऊसाचे ननयमानसुार देय FRP रू.१३७९०.२५ को्ी 
ऊस रकीं मत होती. त्यापैकी कारखान्याींनी ऊस पुरिठादाराींना रू.१३५९६.७३ को्ी रक्कम 
म्हिजेच ९८.६०% रक्कम अदा केली असून दद.१५/०७/२०२० अखेर २६ कारखान्याींकड े
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ननयमानुसार रू.१९३.५२ को्ी रक्कम थरकत आहे. 
(२) होय. उस ननयींत्रि आदेश, १९६६ च ेकलम ३(३) च्या तरतुदीनुसार FRP ची अदायगी १४ 
ददिसात करिे बींधनकारक आहे. तसेच त्याच े पालन न करिाऱया कारखान्याींिर RRC 
कारिाई करण्याची कलम ३(३A) ची तरतूद आहे.  
(३) हींगाम २०१८-१९ मध्ये थकीत FRP सींदर्ाभत ७८ कारखान्याींिर रु.२३२५.५८ को्ी रक्कमेची 
RRC कारिाई करण्यात आली होती.  त्यापैकी ६३ कारखान्याींकडून रु.२१९७.७४ को्ी रक्कम 
िसूल करण्यात आली असून दद.१५/०७/२०२० अखेर १५ कारखान्याींकड ेरु.१२७.८४ को्ी प्रलीं्बत 
आहेत. 
(४) हींगाम २०१९-२० मधील १४४ कारखान्यापैकी २६ कारखान्याींकड े दद.१५/०७/२०२० अखेर 
ननयमानुसार  रु.१९३.५२ को्ी थकीत आहे.    
(५) दद.१५/०७/२०२० अखेर २६ कारखान्याींकड ेFRP रक्कम रु.१९३.५२ को्ी प्रलीं्बत आहे.  
त्यापैकी दद.२०/०७/२०२० रोजी यु्ेक शुगर शल., श्ज.अहमदनगर या कारखान्यािर RRC 
कारिाई करण्यात आली असून उिभरीत थकबाकीदार कारखान्याींकड े FRP सत्िर 
अदायगीबाबत  कायभिाही सुरु आहे. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य सहिारी िापसू उत्पादि पणन महासांघान ेशेतिर्याांना  
िापसाचे चिुारे अदा िरण्याबाबत 

  

(५०)  १४०८९ (१३-०८-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला 
पूवभ) : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सीसीआयच्या ८१ कापसू खरेदी कें द्राींिर कापूस  विकलेल्या शेकडो शेतकऱयाींच े
कोरोनामुळे चकुारे प्रलीं्बत असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशभनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पिन महासींााने शेतकऱयाींचा एकूि 
२,५६० को्ी रुपयाींचा ५० लाख श्क्िीं्ल इतका कापूस खरेदी केला असून, त्यातील १,८७८ 
को्ी रुपयाींच ेचकुारे अदा केले आहेत ि त्यापैकी ६८२ को्ी रुपयाींचे चुकारे थकविले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना सारख्या पररश्स्थतीमध्ये   कापूस विकलेल्या शेतकऱयाींचे चकुारे 
प्रलीं्बत रादहल्यामुळे त्याींची आर्थभक कोंडी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुषींगान े कापूस 
विकलेल्या शेतकऱयाींना त्याींच े चुकारे लिकरात लिकर शमळण्याबाबत शासनान े कोिती 
कायभिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची करिे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊफभ  बाळासाहेब पाटील (३१-०८-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. 
     कें द्र शासनाच्या मुख्य अशर्कताभ सीसीआय याींच्या एकूि ८६ खरेदी कें द्रािर म े २०२० 
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अखेर ४,०५,१८० शेतकऱयाकडून रुपये ५,७८५ को्ी इतक्या मुल्याचा ११४.९८ श्क्िीं्ल कापसाची 
खरेदी झालेली आहे.त्यापकैी म े२०२० अखेर एकूि रुपये ५४४१.५१ को्ीींची चकुारे शेतकऱयाींच्या 
बँक खात्यात िगभ करण्यात आलेली असनू उिभररत रुपये.३४३.८८ को्ी इतकी रक्कम 
शेतकऱयाींच्या बँक खात्यािर जमा करण्याची कायभिाही सीसीआय माफभ त चालू होती. 
     तसेच, कापूस पिन महासींा दिारे मे २०२० अखेर एकूि २.६० लण शेतकऱयाकडून 
रुपये ३६६७ को्ी मूल्याचे ६८.५५ लण श्क्िीं्ल कापसाची खरेदी झालेली होती.त्यापैकी रुपये 
३०५९.७८ को्ी इतक्या रकमचे े चुकारे शतेकऱयाींच्या बकँ खात्यािर महासींा दिारे िगभ 
करण्यात आलेले असून उिभररत रुपये. ९०७.२२ को्ी इतक्या रकमचेी चकुारे शतेकऱयाींच्या बँक 
खात्यात िगभ करण्याची कायभिाही महासींा दिारे चाल ूहोती. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     ददनाींक ५ ऑगस्् २०२० अखेर सीसीआय दिारे एकूि ५,३१,७६४ शेतकऱयाींकडून रुपये 
६९५४.९७ को्ी रकमतीच्या मूल्याचे एकूि १२८.११ लण श्क्िीं्ल कापसाची खरेदी झालेली 
असून त्यापकैी रुपये  ६९०३.३५ को्ी इतकी रक्कम शेतकऱयाींच्या खात्यािर िगभ करण्यात 
आलेली असून उिभररत रक्कम रुपये ५१.६२ को्ी रक्कम शेतकऱयाींच्या खात्यात जमा 
करण्याची कायभिाही सीसीआय माफभ त चालू आहे. 
     तर ददनाींक ५ ऑगस्् २०२० अखेर महासींा दिारे एकूि ३,४३३४१ शेतकऱयाींकडून रुपये 
४,९२२.५४ को्ी इतक्या मूल्याचे ९३.६८ लण श्क्िीं्ल कापसाची खरेदी झालेली असून त्यापैकी 
रुपये४,२९४.८८को्ी इतकी रक्कम शेतकऱयाींच्या बकँ खात्यात िगभ करण्यात आलेली असून 
उिभररत रक्कम रुपये ६२७.६६ को्ी इतकी रक्कम शेतकऱयाींच्या बकँ खात्यात िगभ करण्याची 
कायभिाही महासींा दिारे प्रगतीपथािर आहे.   
(३) नाही. 
     सीसीआय ि कापूस पिन महासींा दिारे उिभररत रक्कम शेतकऱयाींच्या बँक खात्यािर 
येत्या आठ ददिसात जमा करण्याची कायभिाही करण्यात येईल,असे सीसीआय ि महासींाान े
स्पष् केले आहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
   
ववधान भवन :   राजेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रिपूिभ सिभ प्ररक्रया महाराषर विधानमींडळ सर्चिालयाच्या सींगिक यींत्रिेिर 
मुद्रि: शासकीय मध्यिती मुद्रिालय, मुींबई. 


