
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १८ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ २८, १९४१ (शिे) 
  
(१) महसलू, सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 

उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम), 
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 

(३) फलोत्पादन मांत्री  
(४) िृषी मांत्री  
(५) मदत ि पनुिवसन मांत्री 
(६) पशसुांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची णिूण सांा या - ७४ 
------------------------------------- 

  
बीड जजल््यात अिैधररत्या श्त्रकक्रया िरुन मदहलाांची गभववपशिी 

िाढणाऱ्या रुग्णालयाांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत  
  

(१) * ४६५०० डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ा िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.विनायिराि मेटे, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा िायांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्ह्यात गत ३ वर्ाात १०१ रुग्णालयाींमध्ये ४ हिार ६०५ 
महहलाींच्या गर्ापपशवी अवधैररत्या शस्त्रक्रिया करुन काढून ्ाकण्याची बाब 
माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरातील र्मूमहीन व 
अल्हपर्धुारक शतेकरी ऊसतोड महहलाींच्या आरोग्याबाबत सामाजिक सींस्त््ाींनी 
तपासणी केली असता २० त े४० वयोग्ातील ४२ ्क्के महहलाींची गर्ापपशवी 
खािगी रुग्णालयातनू शस्त्रक्रिया करुन काढण्यात आल्हयाचे ननदशानास आले, 
सदर खािगी डॉक््र महहलाींना पो्ात दखुणे, सॅनन्री पॅड न वापरणे, 
गर्ााशयावर सिु येणे, गाठ असणे क्रकीं वा कॅन्सर होण्याची मर्ती दाखवनू 
गर्ापपशवीची शस्त्रक्रिया करुन रुग्णाींची आर््ाक लू्  करीत आहेत, तसेच 
गर्ावती महहलाींची नसैर्गाक िसतुी न करता शस्त्रक्रिया करुन िसतूी करुन 
रुग्णाींकडून आर््ाक लू्  करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शस्त्रक्रिया करुन गर्ापपशवी काढून ्ाकणाऱ्या तसेच, गर्ावती 
महहलाींची नसैर्गाक िसतुी न करता शस्त्रक्रिया करुन िसतूी करणाऱ्या डॉक््र 
व शासकीय जिल्हहा शल्हयर्चक्रकत्सक व जिल्हहा रुग्णालयाींपवरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 जिल्हहा शल्हय र्चक्रकत्सक याींनी गहठत केलेल्हया सममतीने तसेच 
ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हहा रुग्णालय ये्ील वदै्यकीय अधीक्षक याींनी बीड 
जिल्ह्यातील ९९ खािगी रुग्णालयाची तपासणी केली असता ३ वर्ाात (सन 
२०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९) ४६०५ एवढ्या गर्ापपशवी काढण्याच्या 
शस्त्रक्रिया झाल्हया आहेत. सदर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात 
शस्त्रक्रिया िसतुीचे िमाण नसैर्गाक िसतुीच्यापेक्षा कमी असल्हयाचे हदसनू 
येत.े  
(३) जिल्हहार्धकारी, बीड याींनी त्याींचे हदनाींक १६/०४/२०१९ च्या परान्वये 
गर्ापपशवी काढण्यापवूी सींबींर्धत सवा खािगी रुग्णालयाींनी जिल्हहा शल्हय 
र्चक्रकत्सक वा वदै्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय वा उपजिल्हहा रुग्णालय 
याींची पवुा परवानगी घेणे बींधनकारक केले आहे. सवा रुग्णालयाींना दशानी 
र्ागात गर्ापपशवी काढण्याअगोदर माहहती तसेच सदर पपशवी व स्त्रीबीिकोर् 
काढल्हयानींतर होणाऱ्या दषुपररणामाींची माहहती दशानी र्ागात लावणे 
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बींधनकारक केले आहे. AMOGS व FOGSI सींघ्ने मार्ा त राज्यातील सवा 
स्त्रीरोग तज्ाींना गर्ापपशव्या काढून ्ाकण्याच्या अनावश्यक शस्त्रक्रिया करु 
नयेत अशा सचूना हदल्हया आहेत. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात दषु्ट्िाळग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 
  

(२) * ४६५१७ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सभुाष र्ाांबड, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.नरेंर दराड,े 
श्री.जयांत पाटील, श्री.विप्लि बाजोररया, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय 
मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात २८५२३ गावाींमध्ये र्ीर्ण दषुकाळी पररजस्त््ती ननमााण झालेली 
असनू ८२ लाख शतेकरी दषुकाळाने बार्धत झाले असनू ३४४ तालकु्याींपकैी 
१५१ तालकु्याींमध्ये शासनाने दषुकाळ िाहीर केला असनू त्यापकैी ५० लाख 
शतेकऱ्याींना दषुकाळी मदत िाहीर करुनही दषुकाळी अनदुानाचे रुपये ६५२२ 
को्ी शासनाकडून ममळाले नाही तसेच माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान धरणाींतील साठा २५ ्क्क्यापयतं खाली आला आहे व सहा 
लाखाींपेक्षा िास्त्त िनावराींच्या चाऱ्याींचा िश्न ननमााण झाला असनू दषुकाळी 
पररजस्त््ती आणखी गींर्ीर होण्याची मर्ती ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१८-१९ या वर्ाात पडलेल्हया दषुकाळामळेु राज्यात 
मराठवाड्यासह बीड, िालना, सोलापरू, नामशक, अहमदनगर, यवतमाळ, 
औरींगाबाद, हहींगोली, परर्णी, उस्त्मानाबाद जिल्ह्याींमध्ये उदरननवााहाचा िश्न 
ननमााण झाल्हयाने अनेक कु्ुींबे रोिगाराच्या शोधासाठी स्त््लाींतर होत असनू 
राज्यातील औरींगाबाद, उस्त्मानाबाद, बीड व िालना या जिल्ह्यातील 
ग्रामस्त््ाींनी मनरेगा योिनेंतगात काम ममळावे अशी मागणी करण्यात येऊनही 
याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, पालम (जि.परर्णी) तालकु्यात यावर्ी कमी पाऊसामळेु 
तालकु्यातील गोदावरी नदीच्या पट्टय्ातील आरखेड, सोमेश्वर व उमर्डीच्या 
मशवारात इतर पपकाींबरोबरच काींदा पपकाच्या उत्पादनात घ् झाली असनू 
शतेकरी आर््ाक अडचणीत आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने दषुकाळी उपाययोिना लाग ू करुन दषुकाळग्रस्त्ताींना 
मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड ेक्रकती ननधीची मागणी केली 
आहे, त्यापकैी क्रकती ननधी राज्य शासनाला ममळाला आहे व क्रकती ननधी 
िलींबबत आहे, तसेच कें द्र व राज्य शासनाकडून ननधीची तरतदू करुन 
दषुकाळग्रस्त्त शतेकऱ्याींना अनदुान देण्यासह राज्यात जिल्हहाननहाय आपत्ती 
व्यवस्त््ापन िार्धकरण उर्ारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, याबाबतची सद्य:जस्त््ती काय आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशतः खरे आहे. 
 महसलू व वन पवर्ाग, शासन ननणाय हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१८ 
च्या शासन ननणायान्वये राज्यातील १५१ तालकु्याींमध्ये दषुकाळ िाहीर 
करण्यात आला आहे. या १५१ तालकु्याींसाठी रुपये ४९०९.५१ को्ी इतका 
ननधी पवतरीत करण्यात आला होता. त्यापकैी ६६.८८ लक्ष इतक्या 
शतेकऱ् याींच्या बॅंक खात्यावर रुपये ४४६१.२० को्ी इतका ननधी वगा करण्यात 
आला आहे. तसेच दषुकाळ िाहीर केलेल्हया तालकु्यात खालील उपाययोिना 
िाहीर करून हदनाींक २५ िानेवारी, २०१९ च्या शासन ननणायान्वये 
िनावराींसाठी चारा छावणी सरुू करण्यात आल्हया आहेत. 
 १) िमीन महसलूात सू् . 
 २) सहकारी किााचे पनुगाठन. 
 ३) शतेीशी ननगडीत किााच्या वसलूीस स्त््र्गती. 
 ४) कृर्ी पींपाच्या चाल ूवीि बबलात ३३.५% सू् . 
 ५) शालेय/महापवद्यालयीन पवद्यार्थयांच्या परीक्षा शलु्हकात मार्ी. 
 ६) रोहयो अींतगात कामाच्या ननकर्ात काही िमाणात मशर््लता. 
 ७) आवश्यक ते् े पपण्याच ेपाणी परुपवण्यासाठी ॅ्ंकसाचा वापर. 
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 ८) ी्ंचाई िाहीर केलेल्हया गावात शतेकऱ् याींच्या शतेीच्या पींपाची वीि िोडणी 
    खींडीत न करणे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मनरेगा ही मागणी आधारीत योिना असनू ग्रामसरे्मध्ये गावननहाय 
मनरेगाची कामे घेण्याबाबत आराखडा तयार करण्यात येतो व मिुराींना काम 
उपलब्ध करून देण्यासाठी कामाचा शले्हर् ठेवण्यात येतो. या योिनेंतगात 
मागणी आधारे सावािननक व वयैजक्तक स्त्वरूपाची कामे घेण्यात येतात. ज्या 
मिुराींनी कामासाठी ग्राम पींचायतीकड ेनमनुा ि. ४ मध्ये कामाचा अिा केला 
आहे. त्याींना त्याींचे गावाचे हद्दीतच काम परुपवले िात.े 
 सन २०१८-१९ मध्ये बीड-१२९७१४, िालना-९२१७५, सोलापरू-३१०२९, 
नामशक-१२००५५, अहमदनगर-११३०१५, यवतमाळ-१३१३२७, औरींगाबाद-७९४०२, 
हहींगोली-६६३३४, परर्णी-५७४०१, उस्त्मानाबाद-६१२५९ इतक्या मिुराींना 
रोिगार देण्यात आला. या मिुराींच्या माध्यमातनू एकूण १,०१,२६४ इतकी 
कामे पणूा करण्यात आली आहेत. 
 तसेच ४२५.६७ को्ी इतका खचा मिुराींच्या मिूरीवर करण्यात 
आलेला आहे. सवा जिल्ह्याींमध्ये िास्त्तीत िास्त्त मिुराींनी कामाची मागणी 
करावी याकरीता ियत्न करण्यात येत आहे. त्यामळेु मनरेगाचे काम ममळत 
नसल्हयाने अनेक कु्ूींबानी स्त््लाींतर केलेले नाही.  
(३) सन २०१८-१९ मध्ये पालम तालकु्यात काींदा या पपकाखालील क्षरे अींदाि े
११७ हेक््र असनू त्याचे उत्पन्न २९२५ मे. ्न येणे अपेक्षक्षत होत.े परींत ु
कमी पावसामळेु ५० पेक्षा िास्त्त घ् झाल्हयाचे हदसनू येत.े दषुकाळी 
पररजस्त््तीमळेु पालम तालकु्यातील ४६२९० हेक््र वरील शतेीचे नकुसान 
झाल्हयाने बार्धत शतेकऱ् याींना मदत देण्यासाठी रूपये २२५२.६४ लक्ष ननधी 
उपलब्ध करून देण्यात आला असनू ४१२८० बार्धत शतेकऱ् याींपकैी ४०७६७ 
शतेकऱ् याींच्या खात्यावर ननधी वगा करण्यात आला आहे. 
(४) राज्य शासनाने कृर्ीपवर्यक नकुसान, पपण्याचा पाण्याचा परुवठा व चारा 
यासाठी रूपये ७९६२.६३ को्ी इतक्या रकमचेे मदतीच ेज्ापन कें द्र शासनास 
पाठपवले होत.े त्यानसुार कें द्र शासनाने राज्य शासनास राषरीय आपत्ती 
िनतसाद ननधीमधून रूपये ४५६२.८८ को्ी इतका मदत ननधी मींिूर केला 
आहे. या ननधीपकैी राज्यास रुपये ४२४८ को्ी इतका ननधी ित्यक्ष ममळाला 
आहे व रुपये ३१४ को्ी इतका ननधी िलींबबत आहे. 
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 सन २०१९-२० वर्ााकरीता दषुकाळासाठी रूपये ४४७३ को्ी इतक्या 
ननधीची तरतदू करण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

िाांरे (पूिव) येथील शासिीय िसाहतीचा पुनविविास िरणेबाबत 
  

(३) * ४७०४४ अॅड.अननल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१२९७ ला ददनाांि ६ 
जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाींदे्र (पवूा) ये्ील शासकीय वसाहतीचा पनुपवाकास करणे पवचाराधीन 
असल्हयाने त्यास अनसुरून िकल्हपाचा ससुाध्यता अहवाल शासनास िाप्त 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बा्य अ्ासहाय्याद्वारे किा उर्ारुन अजस्त्तत्वातील 
इमारतीींच्या िागी बहूमिली इमारती बाींधण्याच े िस्त्तापवत असल्हयाने 
ससुाध्यता अहवालाची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय, तसेच किा 
उर्ारणे िक्रिया व पनुपवाकासाचा खचा व कालावधीबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदर वसाहतीमध्ये वारींवार घडत असलेल्हया घ्ना पवचारात घेऊन 
सींरचनात्मक पररक्षणानसुार सींरचनात्मक दरुुस्त्तीची कामे हाती घेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) सदर िकल्हपाचा ससुाध्यता अहवाल व बहृत आराखडा (Feasibility 
Report and Master Plan) कोरीया शासनाच्या मदतीने तयार करण्याचा 
करारनामा झाला असनू काम िगतीत आहे. 
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(३) सींरचनात्मक पररक्षणानसुार आवश्यक सींरचनात्मक दरुुस्त्तीची कामे 
्प्प्या ्प्प्याने ननधीच्या उपलब्धतनेसुार हाती घेण्यात आली आहेत. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

यितमाळ जजल््यातील प्रिल्पग्र्ताांच्या मागण्याांबाबत 
  

(४) * ४७३६५ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाव : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह्यात सन २००६ त े २०१३ या कालावधीत पवपवध 
िकल्हपासाठी शासनाने शतेकऱ्याींच्या शतेिममनी कमी दरात खरेदी करुन 
अत्यल्हप मोबदला हदला असल्हयाची तिार पवदर्ा बळीरािा कृती सममतीने 
जिल्हहार्धकारी, यवतमाळ याींच्याकड ेकेली असल्हयाचे माहे माचा, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या कृती सममतीने वेळोवेळी आींदोलने, ननवेदने हदले असनू 
त्याींना केवळ आश्वासने देण्यात आले असल्हयाने धरणग्रस्त््ाींना योग्य न्याय 
ममळेपयतं सवा िकारची कामे बींद करावी, सन २००० त े डडसेंबर, २०१३ या 
कालावधीत अल्हपदरात सरळ खरेदीदारक शतेकऱ्याींना २०१३ च्या कायद्यातील 
तरतदुी िमाणे, वाढीव मोबदला ममळावा, िकल्हप पवस्त््ापपताींचे पनुवासन 
महाराषर शासन पनुवासन कायदा २०१३ नसुार करावे, पनुवामसत गावाींना 
पींतिधान आवास योिनेंतगात लार् देण्यात यावा, पनुवामसत कु्ुींबाींना 
अींत्योदय योिनेंतगात िनत कु्ुींब ५० क्रकलो धान्य इत्यादी मागण्या कृती 
सममतीने केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन िकल्हपग्रस्त्त/ 
धरणग्रस्त्ताींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सन २००० व डडसेंबर, २०१३ या कालावधीत एकूण १३६७.६७ 
हे.आर. इतकी िमीन सरळ खरेदीव्दारे सींबींर्धत यींरणेने ताब्यात घेतलेली 
आहे. याकरीता रुपये ८१.४५ को्ी सींबींर्धत र्धूारकास अदा करण्यात आला 
आहे. 
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 सदर खरेदी व्यवहार हे सींबींर्धत यींरणास्त्तरावरुन महसलू व वन 
पवर्ाग, शासन पररपरक, हदनाींक ६/०६/२००६ च्या िमाणे र्धूारकाींसमवेत 
तडिोडीव्दारे व त्याींचे सहमतीने करण्यात आललेे असल्हयामळेु त्याींना 
र्सूींपादन अर्धननयम, २०१३ नसुार वाढीव मोबदला व इतर लार् देय ठरत 
नाहीत. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात शतेिरी आत्महत्या रोखण्याबाबत 
  

(५) * ४७६४१ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल 
भोसल,े श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, 
प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून शतेकरी 
स्त्वावलींबी ममशन व सन्मान योिना राबपवण्यात आली असनूही गेल्हया ४ 
वर्ाात शतेीमालाला हमीर्ाव नाही, बोंडअळी िादरु्ाावामळेु बार्धत शतेकरी 
वगा, किाबािारीपणा व दषुकाळामळेु १२ हिार शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्हया 
असल्हयाचे हदनाींक १४ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मराठवाड्यातील औरींगाबाद, िालना, उस्त्मानाबाद, बीड, 
हहींगोली, लातरू, परर्णी व नाींदेड या जिल्ह्यात ४,१२४ शतेकऱ्याींच्या 
आत्महत्या झाल्हया आहेत, त्यापकैी नाींदेड जिल्ह्यात माहे डडसेंबर, २०१८ च्या 
पहहल्हया आठवड्यापयतं ९४ शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्हया असनू केवळ ३४ 
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आत्महत्याग्रस्त्त कु्ुींबबयाींना शासनाकडून मदत ममळाली असनू ८ िकरणे 
चौकशीसाठी िलींबबत ठेवण्यात आली आहेत, त्यामळेु शासनाकडून नकुसान 
र्रपाई सींदर्ाात येणारे अनेक िस्त्ताव रे््ाळल े िात असल्हयाने ननम्मे 
कु्ुींबीय मदतीपासनू वींर्चत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, किामार्ी व दषुकाळी उपाययोिना व नोकरर्रतीबाबत 
मा.मखु्यमींरी याींनी आश्वासन देऊनही याबाबत सक्षम कायावाही होत 
नसल्हयाने राज्यातील शतेकऱ्याींच्या आत्महत्यात वाढ होत असल्हयाचे माहहती 
अर्धकारात ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने आत्महत्याग्रस्त्त शतेकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना आर््ाक मदत देण्याच्या 
ननकर्ा्ा मशर््लता आणनू बार्धताींना आर््ाक मदत देण्याबाबत तसेच, 
शतेकरी आत्महत्या रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) राज्यात सन २०१५ त ेसन २०१८ या मागील चार 
वर्ाामध्ये १२०२१ शतेकरी आत्महत्याींची िकरणे ननदशानास आली असनू या 
आत्महत्याींपकैी ६८८८ िकरणे जिल्हहास्त्तरीय सममतीमध्ये पार असनू ४४१० 
िकरणे अपार ठरलेली आहेत. पार िकरणाींपकैी ६८४५ िकरणी 
आत्महत्याग्रस्त्त शतेकरी कु्ुींबबयाींच्या वारसाींना रुपये १.०० लक्ष ची मदत 
देण्यात आली आहे. 
(२) औरींगाबाद पवर्ागात सन २०१५ त े २०१८ या चार वर्ाात एकूण ४१२४ 
शतेकरी आत्महत्याींची िकरणे ननदशानास आली असनू नाींदेड जिल्ह्यात सन 
२०१८ च्या पहहल्हया आठवड्यात एकूण ९४ शतेकरी आत्महत्याींची िकरणे 
ननदशानास आली आहेत. त्यापकैी ५८ िकरणे जिल्हहास्त्तरीय सममतीमध्ये 
मदतीसाठी पार व ३६ िकरणे मदतीसाठी अपार ठरपवण्यात आलेली आहेत. 
(३) व (४) हदनाींक २७ रे्ब्रवुारी, २००६ च्या शासन ननणायानसुार मतृ 
शतेकऱ्याींच्या वारसाींना मदत देण्याबाबत चौकशी करतवेेळी सदर व्यक्ती 
शतेकरी होता क्रकीं वा कसे याबाबत ननकर् सधुारण्यात आले असनू मतृ 
व्यक्तीच्या कु्ुींबातील कोणतीही व्यक्ती शतेिमीन धारण करीत असेल तर 
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सदर व्यक्तीस शतेकरी म्हणून गहृीत धरण्यात येत,े मतृ शतेकऱ्याींच्या 
वारसाींना मदत देण्याबाबत चौकशी करताना सदर व्यक्तीने शतेीसाठी, शतेी 
सधुारण्यासाठी किा घेतले होत े क्रकीं वा कसे याबाबत ननकर् सधुारण्यात येत 
असनू मतृ व्यक्तीच्या कु्ुींबातील कोणत्याही व्यक्तीने राषरीयकृत बँका, 
सहकारी बँका, सहकारी पतसींस्त््ा व मान्यता िाप्त सावकार याींचकेडून किा 
घेतले असल्हयास व सदर किााची परतरे्ड न करता आल्हयामळेु किााचे हप्त े
िलींबबत असल्हयास सदर व्यक्तीस मदतीसाठी पार ठरपवण्यात येत.े 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

औरांगाबाद ते पैठण राज्य मागावच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(६) * ४६६९३ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४७६५ ला 
ददनाांि १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या र्ारतमाला िकल्हपाींतगात औरींगाबाद त ेपठैण या रस्त्त्याच्या 
डड.पी.आर. बनपवण्याच ेकाम सरुु असनू अजस्त्तत्वातील रस्त्ता तसेच पयाायी 
बाहयवळण रस्त्ता याींचा अभ्यास ताींबरक सल्हलागार मे.इजिस इींडडया कीं पनी 
मार्ा त करण्यात येणारे काम पणूा झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने औरींगाबाद त े पठैण राज्य मागााचे चौपदरीकरणाचे काम पणूा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदर काम कें द्र शासनाच्या र्ारतीय राषरीय रािमागा 
िार्धकरणामार्ा त हाती घेण्यात आले असनू या रस्त्त्याचा सपवस्त्तर िकल्हप 
अहवाल बनपवण्याचे काम ताींबरक सल्हलागार मे.इजिस इींडडया या कीं पनीकडून 
िगतीप्ावर आहे. 
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 त्ापप, त्यानसुार िा्ममक ताींबरक बाबीींच्या अभ्यासाअींती 
अजस्त्तत्वातील औरींगाबाद त ेपठैण चौपदरीकरणाचे काम व्यवहाया (Feasible) 
नसल्हयाकारणाने नपवन स्त्वतींर Green Field सींरेखनेला सक्षम 
अर्धकाऱ् याींमार्ा त मींिुरी देण्यात आली आहे. त्यामळेु या नपवन सींरेखनाला 
पयाायी “बाहयवळण रस्त्ता” म्हणणे सींयकु्तीक होणार नाही, असे िकल्हप 
सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा िार्धकरण, औरींगाबाद याींनी कळपवले 
आहे. 
(२) सदर डड.पी.आर. चा अभ्यास करताना िस्त्तापवत महामागाालगत होणारे 
डवे्हलपमें् तसेच औरींगाबाद शहर याींचा सींयकु्तीक पवचार करुन त्यािमाणे 
या रा.म.ि. ७५२ ई ची आखणी करण्यात येत आहे. तसेच कें द्र शासनाने 
सदर रस्त्त्याचा मध्यम िाधान्यिमात अींतर्ााव केला असनू त्यानरु्ींगाने 
िस्त्तापवत कामाकरीता आवश्यक असलेल्हया र्सूींपादनाची कायावाही हाती 
घेण्यात आली आहे, अस े िकल्हप सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा 
िार्धकरण,औरींगाबाद याींनी कळपवले आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या िाधान्यिमानसुार र्सूींपादनाची कायावाही हाती घेण्यात 
आली असल्हयामळेु पवलींबाचा िश्न उद् र्वत नाही. 
 

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

डागा ्मतृी रुग्णालय, नागपूर येथे सोयी सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७) * ४७५३० श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर,  
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू ये्ील डागा स्त्मतृी रुग्णालयात गर्ावती महहला आणण नविात 
बालकाींकरीता असलेले िसतुी वाडा कबाड खोलीत असल्हयाच े हदनाींक 
४/०३/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले असनू सदर कबाड खोलीत 
धुळ व अस्त्वच्छतमेळेु गेल्हया ३ वर्ाात २१६ मशश ुबालकाींचा मतृ्य ूझाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, डागा रुग्णालय, नागपरू ये्े व्हेंह्ले्र, अनतदक्षता पवर्ाग व 
एम.डी. मेडडसीन क्रर्जिमशयन नसल्हयाचे हदनाींक २४ एपिल, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदर रुग्णालयात व्हेह्ले्र, अनतदक्षता पवर्ाग, स्त्वच्छ वाडा व 
अद्यावत सोयीसपुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 

सदर रुग्णालयात सींबींर्धत पवर्ागात व्हें्ीले् र व अनतदक्षता पवर्ाग 
उपलब्ध आहे. ते् े ननयममत क्रर्जिशीयन नसल्हयामळेु राषरीय आरोग्य 
अमर्यानाींतगात िमशक्षक्षत डॉक््रामार्ा त वदैयकीय सपुवधा हदल्हया िातात. 
क्रर्जिशीयनचे पद र्रण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

मराठिाडा िृषी विद्यापीठ, परभणी येथील भरती प्रकक्रयेत  
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(८) * ४६८७९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) परर्णी ये्ील मराठवाडा कृर्ी पवद्यापीठातील िकल्हपग्रस्त्ताींच्या पवशरे् 
र्रती मोहहमेत पार व्यक्तीींना डावलणे, मागासवगीय िवगााच्या िागा 
र्रण्यात न येणे, िकल्हपग्रस्त्त व्यक्तीींच्या कु्ूींबातील व्यक्तीींना नोकर र्रतीत 
समापवष् न करणे व इतर गरैिकारे र्रती िक्रिया केल्हयाच्या तिारीवरुन 
मा.कृर्ी मींरी याींनी सन २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हहार्धकारी, परर्णी 
याींना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश हदले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, जिल्हहार्धकारी, परर्णी याींनी सींपणूा िकरणाची चौकशी करुन 
त्याचा अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, अहवालात काय नमदू 
करण्यात आले आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने गरैिकारे र्रती करणाऱ्यावर कारवाई करुन र्रती िक्रियेत वींर्चत 
राहहलेल्हया िकल्हपग्रस्त्ताींना सेवेत समापवष् करुन घेण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल बोंड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 

िस्त्ततु अहवालामध्ये र्रती िक्रिये सींदर्ाातील रु् ी नमदु करण्यात 
आल्हया असनू मा.उच्च न्यायालयात र्रती िक्रिये सींदर्ाात दाखल झालेल्हया 
यार्चकेतील ननणायाच्या अर्धन राहुन सदर अहवाल शासनास सादर करण्यात 
आला आहे. 
(३) िस्त्ततु र्रती िक्रिये सींदर्ाात मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद 
ये्े रर् यार्चका ि. १४६२/२०१८ व इतर दाखल झाल्हया असनू 
सद्य:जस्त््तीत सवा यार्चका न्यायिपवष् आहेत. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही 

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

ठाणे विभागीय िृषी-उद्योग वििास महामांडळाच े 
थकित देयि अदा िरण्याबाबत 

  

(९) * ४७९७१ श्री.चांरिाांत रघिुांशी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कृर्ी-उद्योग पवकास महामींडळाच्या ठाणे पवर्ागीय कायाालयाने ठाणे, 
पालघर आणण रायगड या जिल्ह्यातील शासनाच्या कृर्ी पवर्ागास सन २००८ 
पासनू खत,े क्रक्कनाशके, अविाराींचा परुवठा केला असनू त्याबाबतचे रूपये 
३ को्ी कृर्ी पवर्ागाने अदा केले नसल्हयाने महामींडळ आर््ाक अडचणीत 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कृर्ी-उद्योग पवकास 
महामींडळाची ्क्रकत रक्कम अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल बोंड े : (१) कृर्ी पवर्ागाच्या ठाणे, पालघर, रायगड या 
जिल्ह्यातील कायाालयाींना महामींडळाने पवपवध ननपवषठाींचा परुवठा केलेला 
आहे, सदर ननपवषठाींची रक्कम पणूापणे महामींडळास अदा केलेली नाही, हे खरे 
आहे. 
(२) पवपवध योिनेमध्ये िलींबबत असलले्हया रकमेबाबत पवर्ागीयस्त्तरावरुन 
सतत पाठपरुावा करुन रुपये १८४.०० लाख इतकी रक्कम महामींडळास अदा 
करण्यात आलेली आहे. उवाररत रुपये ११५.९० लाख इतकी देय रक्कम 
सींबींर्धताींकडून वसलुी करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

िें र शासनाने जाहीर िेलेल्या किडबाधधत क्षेत्राच्या यादीत  
राज्यातील क्षेत्राचा समािेश िरण्याबाबत 

  

(१०) * ४६४९४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मसक्स्त्् गे्रन सींस्त््ेच्या कृर्ी तज्ाींनी ऊस पपकावर अमेररकन लषकरी 
अळीचा िादरु्ााव साींगली जिल्ह्यातील िाींती सहकारी साखर कारखाना 
क्षेरातील घोगाव ये्े सवाि्म ननदशानास आणून हदले व र्ारतातील पहहले 
ननरीक्षण नोंदपवले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र शासनाने िाहीर केलले्हया क्रकडबार्धत क्षेराच्या यादीत 
महाराषरातील क्षरेाचा समावेश नाही. परींतु, सींयकु्त राषराच्या अन्न आणण 
कृर्ी सींस्त््ेकडून िकामशत अहवालात महाराषरामधील िादरु्ाावाची माहहती 
देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, मसक्स्त्् ग्रेन सींस्त््ेने हदलेल्हया अहवालाची अींमलबिावणी 
करावी आणण कें द्र शासनाने तयार केलेल्हया क्रकडबार्धत क्षेराच्या यादीत 
महाराषरातील क्रकडबार्धत क्षेराचा समावेश करण्याबाबत राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकड े पाठपरुावा करावा, अशािकारची मागणी पवरोधी पक्ष नेता, 
पवधानपररर्द याींनी हदनाींक २१ िानेवारी, २०१९ रोिीच्या परान्वये शासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.अननल बोंड े : (१) मसक्स्त्् गे्रन सींस्त््ेच्या कृर्ी तज्ाींनी ऊस पपकावर 
अमेररकन लषकरी अळीचा िादरु्ााव साींगली जिल्ह्यातील िाींती सहकारी 
साखर कारखाना क्षेरातील घोगाव ये्े सवाि्म ननदशानास आणून 
हदल्हयाबाबत व र्ारतातील पहहले ननरीक्षण नोंदपवल्हयाबाबतचा अहवाल 
शासनाकड ेिाप्त झाल्हयाचे हदसनू येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 कें द्र शासनाच्या क्रकडबार्धत क्षेर अहवालात महाराषर राज्याचा 
समावेश आहे. महाराषर राज्यात ऊस, मका व ज्वारी या पीकाींवर मक्यावरील 
नवीन लषकरी अळीचा िादरु्ााव आढळून आला आहे. 
(३) सदरचे पर कृर्ी पवर्ागास िाप्त झाल्हयाचे आढळून आले नाही. 
(४) सन २०१८-१९ मध्ये मक्यावरील नवीन लषकरी अळीचा िादरु्ााव वाढू नये 
म्हणून ५०००० घडीपबरकाींच ेपवतरण करण्यात आले आहे. वतृ्तपर ेव शतेकरी 
मामसक, बॅनर इत्यादीींमार्ा त िमसध्दी देण्यात आलेली आहे. कोल्हहापरू 
जिल्ह्यामध्ये ननयींरणासाठी ७६ क्रकलो इमामेक््ीन बेन्झेाये् या 
क्रक्कनाशकाचा शतेकऱ्याींना अनदुानावर परुवठा करण्यात आला आहे. 
िॉपसॅप िकल्हपामध्ये खरीप २०१९ पासनू अमेररकन लषकरी अळीचा िादरु्ााव 
रोखण्यासाठी मका, ज्वारी व ऊस सवेक्षणासाठी समावेश करण्यात आला 
आहे. कृर्ी पवर्ागाचे अर्धकारी/कमाचारी याींचेव्दारे ननयममत सवेक्षण करण्यात 
येत आहे. राज्यात शतेकऱ्याींना १२००० शतेकरी शतेीशाळाींचे ननयोिन 
करण्यात आले आहे.  
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र मत््योद्योग वििास महामांडळातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(११) * ४६५२४ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर मत्स्त्योद्योग पवकास महामींडळाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद 
गेल्हया ४ वर्ांपासनू ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ररक्त पदाींमळेु मच्छीमाराींच्या कल्हयाणाचा तसेच त्याींच्या 
उपजिपवकेचा गींर्ीर िश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन महाराषर मत्स्त्योद्योग 
पवकास महामींडळातील ररक्त पदे र्रण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) होय, हे खरे आहे. महामींडळाच्या सींचालक 
मींडळावरील अध्यक्ष पदाचा अनतररक्त कायार्ार मा.मींरी (पदमु) याींच्याकड े
आहे व उपाध्यक्ष हे पद ररक्त आहे. 
(२) महामींडळामार्ा त राबपवण्यात येणाऱ्या मजच्छमाराींच्या पवपवध योिना सरुु 
असल्हयाने मजच्छमाराींच्या उपजिपवकेचा गींर्ीर िश्न ननमााण झाला आहे हे 
खरे नाही. 
(३) महाराषर मत्स्त्योद्योग पवकास महामींडळातील ररक्त पदे र्रण्याची 
कायावाही चाल ूआहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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गोिेली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१२) * ४६७१६ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोवेली (ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) ये्े ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय असनू, 
सदर रुग्णालयाींतगात ६५ गावे येत असनूही वदै्यकीय अधीक्षक, डॉक््र व 
कमाचाऱ्याींची अपरुी सींख्या/ररक्त पदे तसेच सोयीसपुवधा नसल्हयामळेु रुग्णाींची 
गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू रुग्णालयाच्या आवारात सार्सर्ाई होत नसल्हयाने 
बा्रूम, शौचालयात घाणीचे साम्राज्य असनू उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाींच्या 
आरोग्यावर त्याचा पवपरीत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदरहू रुग्णालयातील ररक्त पदे र्रण्याबाबत तसेच रुग्णालय 
स्त्वच्छ ठेवनू अद्ययावत सोयीसपुवधा परुपवण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही, 
 गोवेली (ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) ये्े ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय 
कायााजन्वत आहे. सदर रुग्णालयामधील सींवगाननहाय मींिूर, र्रलेल्हया व ररक्त 
पदाींचा तपमशल खालीलिमाणे आहे.  
 
अ.ि. पदाींचा तपमशल मींिूर पदे र्रलेली पदे ररक्त पदे 
१. वदै्यकीय अधीक्षक, ग्-अ ०१ ० ०१ 
२. वदै्यकीय अर्धकारी, ग्-अ ०३ ०२ ०१ 
३. नेर र्चक्रकत्सा अर्धकारी, वगा-३ ०१ ०१ ० 
४. ग्-क १५ १४ ०१ 
५. ग्-ड ०७ ०४ ०३ 

एकूण २७ २१ ०६ 
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 ग्रामीण रुग्णालय गोवेली ये्े आींतररुग्ण कक्ष, ियोगशाळा कक्ष,  
क्ष-क्रकरणकक्ष, िसतुीकक्ष, और्धवा्प कक्ष, आयरु् कक्ष, शवपवच्छेदन 
सपुवधा, रुग्णवाहीका सपुवधा, लसीकरण पवर्ाग इत्यादी सपुवधा उपलब्ध 
आहेत. तसेच उपलब्ध वदै्यकीय अर्धकारी व कमाचाऱ्याींमार्ा त रुग्णाींना 
वदै्यकीय सपुवधा परुपवण्यात येतात. त्यामळेु रुग्णाींची गरैसोय होत नाही.  
(२) हे खरे नाही, 

रुग्णालयाचा आवाराची ग्-ड कमाचाऱ्याींमार्ा त तसेच रोिींदारीवरील 
कमाचाऱ्याींमार्ा त ननयममत सार्सर्ाई केली िात.े  
(३) िश्न उद् र्वत नाही 
 त्ापप, महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ मधील ररक्त 
पदे सरळ सेवेने तसेच पदोन्नतीने र्रण्याची कायावाही सरुु आहे. तसेच   
ग्-क व ग्-ड सींवगाातील ररक्त पदे र्रण्याची कायावाही सरुु आहे. तसेच 
ग्-ड व रोिींदारीवरील कमाचाऱ्याींमार्ा त ननयममत सार्सर्ाई केली िात.े  
(४) िश्न उद् र्वत नाही,  

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

उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील जशमनीिर अनतक्रमण िरणाऱ्या 
भूमाकफयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१३) * ४७६२० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालकु्यातील खोप्ा खाडी क्रकनाऱ्यावर तसेच 
आिूबािूच्या पररसरात खाररु््ी र्मूाक्रर्याींकडून िाळून ्ाकून सदर 
शासकीय िममनीवर अनतिमण करण्याचे िकार सरुु असल्हयाचे ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर शासकीय िममनीवर होत असलेल्हया अनतिमणाबाबत 
स्त््ाननक ग्रामस्त््ाींनी मागील सहा महहन्यात सातत्याने जिल्हहार्धकारी, रायगड 
व तहमसलदार, उरण आदीींकड े तिारी केल्हया असनू शासन याकड े दलुाक्ष 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शासकीय िममनीवर 
अनतिमण करणाऱ्या र्मूाक्रर्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही. 
 मार खोप्ा ग्रामस्त््ाींच्या तिारीच ेअनरु्ींगाने उपपवर्ागीय अर्धकारी, 
पनवेल याींचेमार्ा त चौकशी करण्यात आलेली असनू खािगी िममनीवरील 
काींदळवन ऱ्हास केल्हयाने उरण ये्ील हदवाणी न्यायालयात याबाबत 
न्यायालयीन गनु्हा नोंदपवण्यात आलेला आहे.  
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

खोडाळा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) मांडळ िृषी अधधिारी  
िायावलय सुरु ठेिण्याबाबत 

  

(१४) * ४६८२३ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ा िाजा बेग : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालकु्यातील खोडाळा मींडळ कृर्ी अर्धकारी 
कायाालय सातत्याने बींद असल्हयाने ये्ील ५० हून अर्धक गाव-पाड्याींतील 
शतेकऱ् याींच्या शतेीपवर्यी तिारी, रोिगार, पवपवध अनदुान योिना अशी 
असींख्य कामे होत नसल्हयामळेु शतेकऱ् याींची गरैसोय होत असल्हयाच े माहे 
डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू खोडाळा मींडळ 
कृर्ी अर्धकारी कायाालय सरुु ठेवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल बोंड े: (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 खोडाळा मींडळ कृर्ी कायाालयातील मशपाई श्री.एस.बी.र्ाींगरे याींना 
अपघात झाल्हयामळेु त े हदनाींक १९/१०/२०१८ पासनू वदै्यकीय रिेवर होत.े 
त्याींच्या रिा कालावधीत मींडळ कृर्ी अर्धकारी, खोडाळा याींनी दररोि 
कायाालयातील एका कमाचाऱ्याने कायाालय वळेेवर उघडण्याबाबत आदेश 
ननगाममत करुन शतेकऱ्याींची गरैसोय ्ाळलेली आहे. 
 श्री.एस.बी.र्ींगारे, मशपाई, मींडळ कृर्ी अर्धकारी, खोडाळा, ता.मोखाडा 
हे वदै्यकीय रिेवरुन हदनाींक ०१ िानेवारी, २०१९ रोिी हिर झाले आहेत. 
त्यामळेु आता कायाालय ननयममतपणे कायाालयीन वेळेत सरुु असनू 
शतेकऱ्याींना त्याींच्या शतेीपवर्यक अडीअडचणी तसेच पवर्ागाच्या योिनेसींबींधी 
वेळोवेळी मागादशान करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

दहिरा ते आनांदिाडी (ता.महागाि, जज.यितमाळ) दरम्यान पूस 
नदीिरील पुलाच ेसांरक्षण िठड ेबाांधण्याबाबत 

  

(१५) * ४७४५८ डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहवरा त ेआनींदवाडी (ता.महागाव, जि.यवतमाळ) दरम्यान पसू नदीवर 
असलेल्हया पलुाच्या सींरक्षक कठड्याींची पडझड होऊन दरुवस्त््ा झाली 
असल्हयाने सदर हठकाणी अपघात होऊन जिपवतहानी होण्याची शक्यता 
ननमााण झाली असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पलुाची दरुुस्त्ती 
करुन सींरक्षण कठड ेबाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे असनू, सदर पलुावर दोन्ही बािुने 
सींरक्षक कठड े बसपवण्यात आले होत.े परींत ु हदनाींक १७/०८/२०१८ रोिी 
झालेल्हया अनतवषृ्ीमळेु पलुावरुन पाणी वाहुन गेल्हयामळेु दोन्ही बािचुे १२० 
मी्र लाींबीच ेरेलीींग वाहुन गेले आहेत. 
(२) सदर पलुाची पाहणी करुन पलुावर सींरक्षक कठड ेबसपवण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यातील िामगार विमा रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१६) * ४६८१३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हु्नबान ूखशलफे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४१०४ ला ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कामगाराींना आरोग्याची सपुवधा ममळावी यासाठी कायारत 
असलेल्हया कामगार पवमा रुग्णालयाींची िबाबदारी शासन स्त्वीकारत नसल्हयाने 
तदनींतर राज्यस्त्तरीय स्त्वायत्त सींस्त््ा स्त््ापन केली असनू याकरीता कें द्र 
शासनाकडून र्रघोस ननधीची अपेक्षा आहे, पींरत ू १३ कामगार पवमा 
रुग्णालयात डॉक््र, स्त्पेशामलस्त्् डॉक््र व कमाचाऱ् याींची ननम्म्याहून अर्धक 
पदे ररक्त असल्हयाचे हदनाींक १४/०४/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील ४५ लाख १९ हिार कामगाराींची आरोग्य पवमा 
सेवेसाठी नोंदणी करण्यात आली असनू दरमहा त्याींच्या वेतनातनू ठरापवक 
रक्कम कपात केली िात आहे, परींत ु पवमा रुग्णालयातील ररक्त पदे आणण 
असपुवधाींमळेु कामगार खािगी रुग्णालयातनू उपचार घेत असल्हयाने त्याींना 
आर््ाक र्दंुड सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्य कामगार पवमा रुग्णालयातील ररक्त पदे र्रुन रुग्णालयात 
अद्ययावत सोयी-सपुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.णिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
राज्य कामगार पवमा योिनाींतगात ५७०२ मींिूर पदाींपकैी ३०१४ पदे 

ररक्त आहेत. राज्य शासन व रा.का.पव.महामींडळ, नवी हदल्हली याींच्या 
सींमतीने राज्यात पवमा कामगाराींना वदै्यकीय सेवा सलुर्ररत्या ममळणेसाठी 
हदनाींक ११/०३/२०१९ रोिी सोसाय्ीची स्त््ापना करण्यात आलेली आहे. 
सोसाय्ीच्या कायाकारी व ननयामक मींडळाच्याकडून १२०६ को्ी रुपयाींच े
अींदािपरक तयार करुन रा.का.पव.महाींमींडळ, नवी हदल्हली याींना सादर 
करण्यात आले आहे. सवा कायारत कमाचारी हे सोसाय्ीच्या आस्त््ापनेवर 
िनतननयकु्तीवर असल्हयाने वेतनावरील सींपणूा खचा रा.का.पव.महामींडळ करणार 
आहे. ग् अ, ब, क व ड सींवगाासाठी राज्यस्त्तरीय ननवड सममती गठीत 
करण्याकरीता िस्त्तापवत आहे. 
(२) नाही. 

राज्य कामगार पवमा योिनेमार्ा त आींतररुग्ण सेवा व पवशरे्ज् सेवा 
परुपवण्यात येत असनू अनतपवमशष् सेवेसाठी वदै्यकीय खचा िनतपतूी 
करण्यात येत े व यावर सन २०१८-१९ या आर््ाक वर्ाात १२,१८३ रुग्णाींवर 
२४,२३,८८,०००/- इतका खचा झाला आहे. तसेच २०१८-१९ साली अनतपवमशष् 
सेवा (super speciality) वर ESIC कडून १५०१०१ रुग्णाींवर एकूण 
४४,५१,७४,१६४/- इतका खचा करण्यात आला आहे. 
(३) वदै्यकीय अर्धकारी ग्-अ व ग्-ड ची ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
शासनस्त्तरावर कायावाही सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर येथील प्रादेशशि मनोरुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१७) * ४७५४६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.रामदास आांबटिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६९८२ ला 
ददनाांि ९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) नागपरू ये्ील िादेमशक मनोरुग्णालयात मनोपवकृती तींज्ाची अ 
सींवगाातील १३ पदे, ग्-ब सींवगाातील ३ पदे, ग् क २८ पदे, ग्-ड ९२ पदे 
ररक्त असल्हयाच ेहदनाींक ६/०३/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नागपरू ये्ील िादेमशक मनोरुग्णालयात २ वर्ाापवूी 
बसपवण्यात आलेल्हया ५२ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरेपकैी अधे कॅमेरे बींद जस्त््तीत 
असल्हयाचे हदनाींक ९ मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने नागपरू िादेमशक मनोरुग्णालयातील ररक्त पदे र्रण्यासह 
रुग्णालयात नवीन सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लावण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) िादेमशक मनोरुग्णालय, नागपरू ये्ील तीन सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बींद 
असल्हयाचे हदनाींक २३/०४/२०१९ रोिी ननदशानास आले होत.े सदर 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे ्ेली केअर सपवासेस, नागपरू याींनी हदनाींक २६/०४/२०१९ 
रोिी दरुुस्त्त केले आहेत.  
 महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ मधील मनोपवकृती 
र्चक्रकत्सकाींची २० पदे नामननदेशनाने र्रण्यासाठी महाराषर लोकसेवा 
आयोगास मागणी पर पाठपवण्यात आले आहे. त्यानरु्ींगाने महाराषर लोकसेवा 
आयोगाकडून मलुाखती घेण्यात आल्हया असनू अद्याप मशर्ारशी िाप्त 
झालेल्हया नाहीत. तसेच मनोपवकृती र्चक्रकत्सकाींची पदोन्नती को्यातील 
ररक्त पदे र्रण्याची कायावाही सरुु आहे. 
 ग्-क व ग्-ड मधील ररक्त पदे र्रण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही, 

----------------- 
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आांबोली (जज.शसांधदुगुव) प्राथशमि आरोग्य िें रात  
सोयी सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१८) * ४७१२२ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांर 
फाटि : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबोली (जि.मस ींधदुगुा) िा्ममक आरोग्य कें द्रात मखु्य वदै्यक्रकय 
अर्धकारी त ेर्ामाासीस पदाींसह अनेक पदे ररक्त असल्हयाचे माहे माचा, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले असनू आींबोली िा्ममक आरोग्य 
कें द्रात अनेक सपुवधाींचा अर्ाव तसेच मखु्य वदै्यकीय अर्धकाऱ्याींपासनू अनेक 
महत्वाची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पदे ररक्त असल्हयाने रुग्णाींना उपचाराकरीता सावींतवाडी, 
आिरा या हठकाणी िावे लागत आहे तसेच तपासणी लॅबही बींदवस्त््ेत 
असल्हयाने रुग्णाींना खािगी लॅबमध्ये िावे लागत असल्हयाने अर्धकचा 
आर््ाक र्ार सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने आींबोली िा्ममक आरोग्य कें द्रात अद्ययावत सोयी सपुवधा 
परुपवण्याबाबत तसेच ररक्त पदे र्रण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 वदै्यकीय अर्धकाऱ्याींच े दोन्ही पदे ररक्त आहेत, त्ापप जिल्हहा 
पररर्दे मार्ा त कीं रा्ी डॉक््राींची नेमणूक करुन १ वदै्यकीय अर्धकारी या 
आरोग्य कें द्रासाठी देण्यात आला आहे. उवारीत ११ पदे र्रलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 रुग्णाींना िा्ममक आरोग्य कें द्रातनु सेवा परुवली िात.े तसेच शासन 
ननयकु्त सेवा परुवठादारामार्ा त ियोगशाळा तपासण्या केल्हया िातात. 
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(३) वदै्यकीय अर्धकारी याींची पदे शासनस्त्तरावरुन र्रण्याबाबतची कायावाही 
चाल ुआहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात उन्नत शतेी प्रगत शतेिरी योजनेंतगवत चांरपूर िृषी 
विभागाच्या अखत्यारीत लाभाथी शतेिरी िांधचत रादहल्याबाबत 

  

(१९) * ४७१४३ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात उन्नत शतेी िगत शतेकरी योिनेंतगात सन २०१९-२० या वर्ाात 
राबपवल्हया िाणाऱ् या योिनेंतगात चींद्रपरू कृर्ी पवर्ागाच्या अखत्यारीत 
लार्ार्थयांची यादी हदनाींक १९ माचा, २०१९ रोिी िाहीर करुन लार्धारक 
शतेकऱ् याींना हदनाींक २५ माचा, २०१९ पयतं शतेी औिार ५ हदवसात खरेदी 
करण्याची मदुत हदल्हयाने पार शतेकरी तवेढी रक्कम वेळेत उपलब्ध करु न 
शकल्हयाने सदर योिनेंतगात पार लार्ा्ी शतेकरी वींर्चत राहहले असल्हयाच े
हदनाींक २४ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर पार लार्ार्थयांची यादी हदनाींक १९ माचा, २०१९ रोिी 
िमसध्द केली, मार त्याच आठवड्यात हदनाींक २०, २१, २३ व २४ या हदवशी 
अनिुमे होळी, धुमलवींदन, शननवार व रपववार या शासकीय सटु्टय्ा असल्हयाने 
शतेकरी पववींचेत सापडल्हयाने अनदुान परत िाण्याची जस्त््ती ननमााण झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल बोंड े: (१) नाही. 
 सन २०१९-२० या वर्ाासाठी शतेकऱ्याींकडून उन्नत शतेी समधृ्द 
शतेकरी योिनेंतगात अिा मागपवण्याची िक्रिया सरुु आहे. 
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(२) िश्न उद् र्वत नाही. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

मौजे नतसगाि (जज.औरांगाबाद) येथील भूसांपादनात 
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(२०) * ४७४८७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील नतसगाव ये्ील ग् ि. २१६ मधील १३ हेक््र ५३ 
आर क्षरेातील दीड हेक््र िमीन शासनाने पवपवध कामासाठी सन २००७ 
मध्ये सींपाहदत केली होती, मार सन २००१ त े२०१६ या कालावधीत सदरहू 
िममनीच्या मालकी हक्काच्या नोंदीमध्ये रे्रर्ार करुन हीच िमीन पनु्हा 
नॅशनल हायवे ि. २११ च्या र्सूींपादनात शासनाला पवकण्यात आल्हयाचे 
तहमसलदाराींनी केलेल्हया िा्ममक चौकशीत ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार करणाऱ्या 
सींबींर्धत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 मौिे नतसगाव, ता.जि.औरींगाबाद ये्ील ग् नीं. २१६ चे एकूण क्षरे 
१३.५३ हे.आर. असनू ननवाडा ि. १२/०४ हदनाींक २६/०३/२००७ अन्वये 
औरींगाबाद शहराबाहेरील वळण रस्त्ता व राज्य महामागा ि. ३० वरील      
१) वाहतकू सरुक्षक्षततसेाठी, २) र्ाींडारगहृ व ३) िींक्शन सधुारणा या मधील 
बीआर लाींबीखालील रस्त्त्यासाठी र्सूींपादन (नतसगाव मम्मम्ा) साठी १.५० 
हे.आर. िमीन सींपादन केललेी आहे. 
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 सदर ग् नीं. २१६ मधून या पवूी सींपादन झालेले क्षेर वगळून 
र्ारतीय राषरीय रािमागा ि. २११ साठी एकूण १.५९५० हे.आर. सींपादन 
क्षेराची मोिणी करून सींपादन केलेली आहे. त्यामळेु एकदा सींपादन झालेली 
िमीन पनु्हा सींपादन करण्यात आलेली नाही. असा अमर्िाय अधीक्षक 
र्मूीअमर्लेख औरींगाबाद याींनी हदनाींक ११/१२/२०१८ व हदनाींक २०/१२/२०१८ 
रोिी उपपवर्ागीय अर्धकारी, औरींगाबाद याींच्या कायाालयास हदलेला आहे.  
(२) िश्न उद् र्वत नाही. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यातील आरोग्य सेवििा ि मदहला पररचाररिाांना  
किमान िेतन देण्याबाबत 

  

(२१) * ४७००१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सहा हिार आरोग्य सेपवका व बाराश े पररचाररका करार 
पध्दतीवर कायारत असनू त्याींना आठ तासाींच्या सेवेचे रुपये सहा त ेआठ 
हिार मामसक मानधन हदल ेिात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील अींशकालीन महहला पररचाररकाींना क्रकमान वेतन 
रुपये १८ हिार देण्याची मागणी शासनाकड ेकेली असनू सदर मागणी मान्य 
करण्याकरीता पररचाररकाींनी मुींबईतील आझाद मदैानात माहे माचा, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान धरणे आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन आरोग्य सेपवका व 
महहला पररचाररकाींना क्रकमान वेतन रुपये १८ हिार देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 राषरीय आरोग्य अमर्यान अींतगात सद्य:जस्त््तीत ७७६७ आरोग्य 
सेपवका, १२४६ अर्धपररचाररका कायारत आहेत. आरोग्य सेपवका याींना दरमहा 
रुपये ८३४१/- त े रुपये १२०४०/- मानधन अदा करण्यात येत,े तर 
अर्धपररचाररका याींना दरमहा रुपये १०८००/- त ेरुपये १४२००/- एवढे मानधन 
अदा करण्यात येत.े 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये आींदोलन केले होत.े 
(३) राषरीय आरोग्य अमर्यान अींतगात कायारत आरोग्य सेपवका, 
अर्धपररचाररका याींना क्रकमान वेतन कायदा यािमाणे मानधनाच्या िस्त्तावास 
कें द्र शासनाने मींिुरी हदलेली आहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

सोनपेठ (जज.परभणी) येथील ग्रामीण रुग्णालय  
िायावजन्ित िरण्याबाबत 

  

(२२) * ४७२८० श्री.विप्लि बाजोररया, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सोनपेठ (जि.परर्णी) ये्ील शहरामध्ये रुपये ३ को्ी ७० लाख खचा 
करुन एक वर्ाापवूी ग्रामीण रूग्णालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्यात आले 
असनू सदर रुग्णालयाच्या इमारतीचे उद्घा्न न झाल्हयाने नागररकाींना 
उपचाराअर्ावी वींर्चत रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदरहू रुग्णालय कायााजन्वत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.णिनाथ शशांदे : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
ग्रामीण रुग्णालयासाठी सोनपेठ ये्े मखु्य इमारत बाींधून पणूा असनू 

सद्य:जस्त््तीत ते् े सींरक्षण मर्ींती, अर्धकारी कमाचारी ननवासस्त््ाने इ. 
बाींधकाम िगतीप्ावर असल्हयाने इमारत ताब्यात घेण्यात आलेली नाही. 
हदनाींक ०६/०६/२०१९ च्या शासन ननणायान्वये, सोनपेठ (जि.परर्णी) ये्ील 
िस्त्तापवत ग्रामीण रुग्णालयाकरीता पदननममाती करण्यात आली आहे. तसेच, 
यींरसामगु्री उपलब्ध करुन देण्याची कायावाही सरुु आहे. सोनपेठ ये्ील 
िा्ममक आरोग्य कें द्रामार्ा त सोनपेठ पररसरातील िनतसे आरोग्य सपुवधा 
परुपवण्यात येत आहेत. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

यितमाळ जजल््यातील शिेऱ्याांना जशमनीचा मोबदला देऊन 
सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२३) * ४६६७१ श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : ददनाांि ७ माचव, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि 
२५०७० ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बार्ळुगाव (जि.यवतमाळ) तालकु्यातील िकल्हपग्रस्त्त गावाींमध्ये रस्त्त,े 
वीि, पाणी, नाल्हया व इतर सोयीसपुवधा परुपवण्यात आल्हया नसल्हयाचे तसेच 
मौि े अींतरगाव (ता.राळेगाव) ये्ील शतेकऱ्याींना बेंबळा िकल्हपाकरीता 
सींपाहदत केलेल्हया िममनीचा मोबदला हदला नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िकल्हपग्रस्त्ताींना शासकीय सेवेत सामावनू घ्यावे तसेच 
बेंबळा धरण हे ठेकेदारीत गेल्हयामळेु स्त््ाननक मासेमाऱ्याींवर उपासमारीची वेळ 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मौिे अींतरगाव ये्ील शते ग् ि. २९४/२ मधील शतेकऱ्याने 
सींबींर्धत कागदपर े कायाालयात सादर करुनही िममनीचा मोबदला ममळाला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन यवतमाळ जिल्ह्यात 
र्सूींपादन झालेल्हया शतेकऱ्याींना िममनीचा मोबदला देऊन सोयीसपुवधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. बेंबळा िकल्हप अींतगात यवतमाळ 
जिल्ह ्यातील बार्धत झालेल्हया १६ गावाींचे २० गावठाणात स्त््लाींतर करण्यात 
आले असनू १७ गावठाणे जिल्हहा पररर्देकड ेहस्त्ताींतरीत करण्यात आले आहेत 
व उवारीत ३ गावठाणाींची हस्त्ताींतरण िक्रिया िगतीप्ावर आहे. 
 मौिा अींतरगाव (ता.राळेगाव) ये्ील शतेकऱ् याींना मोबदला उचल 
करणेकरीता नो्ीस बिापवण्यात आली असनू उपजस्त््त र्धुारकाींना मोबदला 
अदा करण्यात आला आहे. 
(२) िकल्हपग्रस्त्ताींच्या नेमणुका िाहहरात देऊन सींबींर्धत पदाच्या सेवािवेश 
ननयमानसुार व स्त्पधाा परीक्षेव्दारे गणुवत्तनेसुार करण्यात येतात. बेंबळा 
िलाशयात खािगी एिन्सीव्दारे १५०-२०० स्त््ाननक मासेमाराींना रोिगार 
देण्यात येत आहे. 
(३) उपजिल्हहार्धकारी (र्सुींपादन) याींनी मौिे अींतरगाव ये्ील शते ग् ि. 
२९४/२ मधील शतेकऱ् याला हदनाींक २९/१०/२०१८ अन्वये मोबदला घेण्याकरीता 
उपजस्त््त राहण्याबाबत कळपवण्यात आले आहे. परींत ु सींबींर्धत र्धुारक 
मोबदला घेण्यास हिर राहहला नाही. 
(४) िममनीचा मोबदला देण्याबाबत व पनुवामसत गावठाणामध्ये 
िकल्हपबार्धताींचे पनुवासन करण्याबाबत कायावाही करण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

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

 
नागपूर ि अमरािती विभागातील नरू्ल जमीन  

फ्री होल्ड िरण्याबाबत 
  

(२४) * ४७२१२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू व अमरावती पवर्ागातील नझूल िमीन फ्री होल्हड करण्याबाबत 
हदनाींक १९ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोिी झालेल्हया मींबरमींडळाच्या बठैकीत मान्यता 
देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ननणायाच्या अनरु्ींगाने ज्याींच्या नावाने शासकीय िमीन 
र्ाडतेत्वावर क्रकीं वा अन्य िकारावर देण्यात आली व त्या व्यक्तीने दसुऱ् यास 
पो् र्ाडकेरु म्हणून हदली क्रकीं वा अन्य कारणाने हदली आणण ती िमीन पो् 
र्ाडकेरुच्या वापरात आणण ताब्यात मागील ४० त े५० वर्ाापासनू असेल तर 
हा कायदा/ठराव त्या र्ाडकेरुला सधु्दा लाग ू करण्याबाबतचा िस्त्ताव 
शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानरु्ींगाने हदनाींक १९ रे्ब्रवुारी, २०१९ रोिी झालले्हया 
मींबरमींडळाच्या बठैकीमध्ये मींिूर झालेल्हया ठरावामध्ये दरुुस्त्ती करण्याबाबत 
अ्वा शधु्दीपरक काढण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) हदनाींक १२/०२/२०१९ रोिी 
मींबरमींडळाच्या बठैकीत झालेल्हया ननणायानसुार शासन ननणाय, महसलू व वन 
पवर्ाग ि. नझूल-२०१६/ि.ि.१८६(ब)/ि-८, हदनाींक ०२/०३/२०१९ अन्वये 
नागपरू व अमरावती पवर्ागातील मललावाद्वारे क्रकीं वा अन्यिकारे र्ाडपेट्टय्ावर 
ननवासी व वाणणजज्यक/औद्योर्गक ियोिना्ा हदलेल्हया नझूल िममनी    
फ्री-होल्हड (र्ोगव्ादार वगा-१) करण्याबाबत तरतदुी पवहहत करण्यात आल्हया 
आहेत.  
 शासन ननणाय, महसलू व वन पवर्ाग ि.िमीन-२४९९/ि.ि.१२५/ि-८, 
हदनाींक २३/१२/२०१५ अन्वये नागपरू व अमरावती पवर्ागातील नझूल 
िममनीींच्यासींदर्ाात यापवूी झालेले शतार्ींग (अनर्धकृत हस्त्ताींतरण / वापरात 
बदल क्रकीं वा इतर िकारच े शतार्ींग) अनजिात रक्कम घेऊन ननयमानकूुल 
करण्याबाबतच्या तरतदुी ननधााररत केलेल्हया आहेत. शतार्ींग ननयमानकूुल 
करण्याबाबतच्या तरतदुीींच्या अनरु्ींगाने शासन ननणाय, महसलू व वन पवर्ाग 
ि.नझूल-२०१६/ि.ि.१८६(अ)/ि-८, हदनाींक ०२/०३/२०१९ अन्वये अनजिात 
रकमेच्या दरात सधुारणा करण्यात आलेली आहे. 
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 उक्त शासन ननणायानसुार सवा िकारच े शतार्ींग ननयमानकूुल 
करण्याबाबतचे आदेश सींबींर्धत जिल्हहार्धकारी याींच्याकडून पाररत केल्हयानींतरच 
सींबींर्धत नझूल र्खूींड फ्री-होल्हड (र्ोगव्ादार वगा-१) करण्यास पार होतील. 
 नझूल िममनीचे अनर्धकृत हस्त्ताींतरण, समरु्चत िार्धकरणाची 
परवानगी न घेता केलेला वापरातील बदल व अन्य स्त्वरूपाच े शतार्ींग 
ननयमानकूुल करण्याच्या सवासमावेशक तरतदुी उक्त शासन ननणायान्वये 
करण्यात आलेल्हया असल्हयाने तत्सींबींधी धोरणात्मक बाब सद्य:जस्त््तीत 
शासनाच्या पवचाराधीन नाही. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात फलोत्पादन ि औषध मांडळामाफव त अनुदानािर  
शतेिऱ्याांना शडेनेट देण्याबाबत 

  

(२५) * ४७८५४ श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िोड व्यवसाय म्हणून र्लोत्पादन व और्ध मींडळामार्ा त 
अनदुानावर शडेने् देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शडेने् अनदुानातील दरपरक शासनाने रद्द केल्हयाने ित्येक 
जिल्ह्यातील कृर्ी अर्धकारी हे काही कीं पन्या व एिीं् याींना परवडतील 
तसेच, स्त्वत:चा आर््ाक र्ायदा होईल यािमाणे शडेने् दराच े िस्त्ताव 
मींिुरीकरीता पाठपवत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शडेने् अनदुान वा्ण्यासाठी कें द्र शासनाच्या सन २०१४ च्या 
मागादशाक सचूना वापरत असल्हयाने मागील बािारर्ाव व आताचे बािारर्ाव 
यामध्ये दरवाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार करणाऱ्या 
कृर्ी अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करुन दरवाढीबाबत धोरण ननजश्चत करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल बोंड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

णिाजत्मि फलोत्पादन वििास अशभयानाांतगवत ऑनलाईन अजव 
भरण्यािरीता मुदतिाढ देण्याबाबत 

  

(२६) * ४७४०२ श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक र्लोत्पादन पवकास अमर्यानाींतगात शतेकऱ् याींकडून सन  
२०१९-२० करीता ऑनलाईन अिा घेण्यात येत असनू ऑनलाईन अिा 
र्रण्याकरीता हदनाींक २९ माचा, २०१९ रोिीपासनू सींकेतस्त््ळ सरुु करण्यात 
आले असनू ऑनलाईन अिा र्रण्याची मदुत हदनाींक ५ एपिल, २०१९ रोिी 
सींपत आहे, उक्त योिनेला कमी मदुत असल्हयाने व तालकुा कृर्ी अर्धकारी 
कायाालयात शतेकऱ्याींना ऑनलाईन अिा र्रण्याची सपुवधा उपलब्ध नसल्हयाने 
अनेक शतेकरी ऑनलाईन अिा करण्यापासनू वींर्चत राहहले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, कृर्ी पवर्ागाने स्त्वतःच ऑनलाईन अिा र्रण्याची सपुवधा 
स्त््ाननक पातळीवर सरुु करुन योिनेस मदुतवाढ देण्याची मागणी 
शतेकऱ् याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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माहूर (जज.नाांदेड) येथील शासिीय रुग्णालयात िैद्यिीय अधधिारी 
उपज्थत राहत नसल्याबाबत 

  

(२७) * ४७२५१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहूर (जि.नाींदेड) ये्ील शासकीय रुग्णालयाचा सवा र्ार अस्त््ायी कीं रा्ी 
अर्धकाऱ्याींवर असल्हयाचे हदनाींक १४/०१/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले असनू ये्ील स्त््ायी वदै्यकीय अर्धकारी रुग्णालयात हिर राहत 
नसल्हयाने तालकु्यातील नागररक तसेच महहला व बालक रुग्णाींना खािगी 
दवाखान्यातनू उपचार घ्यावा लागत असल्हयाने िादाचा आर््ाक र्ार सोसावा 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने गरैहिर राहणाऱ्या स्त््ायी वदै्यकीय अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्न उद् र्वत नाही. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

िोिणासाठी ्ितांत्र मत््य विज्ञान विद्यापीठ ्थापन िरण्याबाबत 
  

(२८) * ४६६६५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.रवि ांर फाटि, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े अॅड.हु्नबान ूखशलफे, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रसाद 
लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४२२६ ला ददनाांि २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकण कृर्ी पवद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्हया रत् नार्गरी मत् स्त् यशास्त् र 
महापवद्यालयाची स्त् ् ापना सन १९८१ मध् ये करण् यात आली असनू सन २००० 
मध् ये हे महापवद्यालय नागपरू ये्ील महाराष र पश ुआणण मत् स्त् य पवज्ान 
पवद्यापीठाशी सींलग् न करण् यासाठी शासनाने पररपरक काढले होत,े उक् त 
पररपरकानसुार कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल्ह याने रत् नार्गरीतील 
मत् स्त् यशास्त् र महापवद्यालयातनू पदवी घेतलेल्ह या १२०० पवद्यार्थ यांची पदवी 
धोक् यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, रत्नार्गरी ये्े मत्स्त्य पवज्ान व सागरी पवज्ान पवद्यापीठ 
स्त््ापन करण्याबाबतचा िस्त्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, डॉ.मणुगेकर सममतीने कोकणासाठी स्त्वतींर मत्स्त्य पवज्ान 
पवद्यापीठ स्त््ापन करण्याबाबत सादर केलेला व शासनाच्या पवचाराधीन 
असलेल्हया अहवालावर शासनाने कोणती कायावाही केली आहे, सदर 
अहवालातील मशर्ारसीींच ेस्त्वरूप काय आहे, उक्त अहवालाची अींमलबिावणी 
कधीपयतं होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोकणासाठी स्त्वतींर 
मत्स्त्य पवज्ान पवद्यापीठ स्त््ापन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) मत्स्त्य पवज्ान महापवद्यालय, मशरगाींव, ता.दापोली, 
जि.रत्नार्गरी हे महापवद्यालय डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृर्ी 
पवद्यापीठाशी सींलग्नीत करणे, सदर महापवद्यालयामधून मशक्षण घेतलेल्हया 
पवद्यार्थयांना डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृर्ी पवद्यापीठाकडून िदान 
करण्यात आलेल्हया पदव्या पवूालक्षी िर्ावाने पवधीग्राहय करणे, मत्स्त्य पवज्ान 
पवद्या शाखेतील पदव्या िदान करण्याच े अर्धकार डॉ. बाळासाहेब सावींत 
कोकण कृर्ी पवद्यापीठास िदान करणे इत्यादी मदु्याींच्या अनरु्ींगाने उक्त 
दोन्ही अर्धननयमाींमध्ये आवश्यक त्या दरुुत्या करण्यासींदर्ाात हदनाींक      
०४ िून, २०१९ रोिीच्या मींबरमींडळाच्या बठैकीमध्ये मान्यता िाप्त झाली 
असनू त्यानरु्ींगाने अध्यादेश िख्यापीत करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
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(२), (३) व (४) कोकण पवर्ागासाठी स्त्वतींर मत्स्त्य पवज्ान पवद्यापीठ 
स्त््ापन करण्याच्या अनरु्ींगाने डॉ.मणुगेकर सममतीच्या अहवालानसुार कोकण 
पवर्ागासाठी स्त्वतींर पवद्यापीठ स्त््ापन करावयाचे झाल्हयास, १०० एकर एवढी 
िागा, रुपये २१५ को्ी एवढा आवती खचा २९५ को्ी अनावती खचा असा 
एकूण ५०१ को्ी एवढा आ्ीक र्ार राज्याच्या नतिोरीवर येणार आहे. 
 रत्नार्गरी जिल्ह्यातील मत्स्त्य पवज्ान महापवद्यालय आता 
डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृर्ी पवद्यापीठाशी सींलग्नीत करण्यात आल े
असनू, या महापवद्यालयात मशक्षण घेत असलेल्हया पवद्यार्थयांना पदव्या 
िदान करण्याच ेअर्धकार सधु्दा सदर पवद्यापीठास देण्यात आलेले आहेत. 
 उक्त वस्त्तजुस्त्् ती पवचारात घेता ततूा कोकणासाठी स्त्वतींर मत्स्त्य 
पवज्ान पवद्यापीठ स्त््ापन करण्याची आवश्यकता वा्त नाही. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही 

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

दहांगोली जजल्हा रुग्णालयातील रुग्णाांना सोयीसुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२९) * ४७०९९ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली जिल्हहा सामान्य रुग्णालयात रुग्णाींना सपुवधा ममळत नसनू 
रुग्णालयाींतील रक्त पेढी पवर्ागात कमाचारी उपजस्त््त राहत नसल्हयामळेु 
रुग्णाींच्या नातवेाईकाींना रक्त ममळत नसल्हयाची बाब माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने हहींगोली जिल्हहा रुग्णालयातील रुग्णाींना सोयीसपुवधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी तसेच ते् ील रुग्णाींना परेुश्या िमाणात रक्तपेढीतनू रक्त परुवठा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 जिल्हहा रुग्णालय, हहींगोली ये्ील एनसीडी पवर्ागात कायारत 
असलेल्हया कमाचाऱ्याींची बदली झाल्हयामळेु एनसीडी पवर्ागात तींरज्ाींची ननकड 
लक्षात घेता रक्तपेढी पवर्ागातील कमाचाऱ्यास एनसीडी पवर्ागातील काम 
सोपपवण्यात आल्हयामळेु हदनाींक ०१/०२/२०१९ रोिी १ हदवसासाठी रक्तपेढी 
कमाचारी उपजस्त््त नसल्हयाने रुग्णाींची ्ोडी गरैसोय झाली होती. तरीही या 
हदवशी ५ रक्तदात्याींना रक्तपपशव्याींचा परुवठा करण्यात आला. हदनाींक 
०२/०२/२०१९ पासनू ननयममतपणे कमाचारी कायारत आहे. हदनाींक ०२/०२/२०१९ 
पासनू रुग्णाींच्या मागणीनसुार २७७ रक्तपपशव्या रुग्णाींना पवतरीत करण्यात 
आल्हया व ७० पपशव्या रक्तपेढी, परर्णी व २५ रक्तपपशव्या शासकीय 
रक्तपेढी नाींदेड याींना पाठपवण्यात आल्हया. हदनाींक ०२/०२/२०१९ पासनू 
रक्तपेढीचे कामकाि सरुळीत सरुु असनू कोणतीही तिार नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

िसारा-डोळखाांब (ता.शहापूर, जज.ठाणे) र्त्याच्या चौपदरीिरणाच े
िामात बाधधताांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(३०) * ४६७३२ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्र ििाड,े 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कसारा-डोळखाींब (ता.शहापरू, जि.ठाणे) रस्त्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम 
सरुु असनू या रस्त्त्याच्या कामामध्ये येणारा पलु ठेकेदाराने पवनापरवानगी 
सरुुीं ग स्त्र्ो्ाद्वारे तोडला असल्हयाच े हदनाींक ३१ माचा, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरुुींग स्त्र्ो्ामळेु ये्ील कातकरीवाडीतील ६ आहदवासीींच्या 
घराला तड े गेले असनू अनेकाींच्या घराींचे पर,े कौले तु् ले आहेत, तसेच या 
रस्त्त्याच्या कामासाठी ठेकेदाराने पवनापरवानगी मोठ्या िमाणात झाडाींची तोड 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने दोर्ी ठेकेदारावर कारवाई करुन स्त्र्ो्ामळेु बार्धत कातकरी 
आहदवासीींना नकुसान र्रपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) पलूाच्या पायाच्या खोदकामास सरुुवात करताना एकदाच ननयींबरत सरुुीं ग 
लावल्हयानींतर एका घराच्या पत्र्यास नछद्र पडल्हयाची बाब ननदशानास आली 
होती. तसेच कसारा त े डोळखाींब र्ागामधील सा.बाीं.पवर्ागाच्या िागेतील 
झाडाींची तोड अद्याप केलेली नाही. 
(३) सींबींर्धत घराचा तु् लेला परा बदलण्यात आला असनू सदरील घ्नेनींतर 
पोक्लेन वापरुन ड्रीलीींग व र्चझलीींगने कठीण खडकात खोदकाम करण्यात 
आलेले आहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

आांबोली (ता.सािांतिाडी, जज.शसांधदुगुव) घाट र्ता रुां दीिरण  
ि सांरक्षण िठड ेदरुु्त िरण्याबाबत 

  

(३१) * ४७१६१ अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : ददनाांि २८ 
फेब्रिुारी, २०१९ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ४४४०९ ला ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावींतवाडी (जि.मस ींधुदगुा) तालकु्यातील आींबोली घा्चा रस्त्ता अरुींद असनू 
घा्ाचे सींरक्षक कठड े िीणा झाले आहेत, तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका 
ननमााण झाला असल्हयाचे हदनाींक १७ एपिल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, आींबोली घा्ातील दरड कोसळल्हयाने वाहने आणण पया् काींना 
धोका ननमााण झाल्हयाने सींरक्षण घा्ाच े दरुुस्त्ती करणेबाबत शासनाकड े
स्त््ाननकाींनी ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आींबोली घा् रस्त्त्यावरुन िाणारी अविड वाहतकू बींद 
ठेवण्याबाबत सावािननक बाींधकाम पवर्ागाच े कायाकारी अमर्यींता याींनी 
जिल्हहार्धकारी, मस ींधुदगुा याींच्याकड े िस्त्ताव पाठपवला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन आींबोली घा्ाच ेरस्त्ता 
रुीं दीकरण व सींरक्षण कठड े दरुुस्त्त करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 िश्नाींक्रकत सावींतवाडी तालकु्यातील आींबोली घा्ातील सींरक्षक 
कठड्याींच्या काँिी्च्या आधार, सींरक्षक मर्ींतीच्या दरुुस्त्तीचे काम वेळोवेळी 
करण्यात आलेले आहे. 
 सद्य:जस्त््तीत आींबोली घा्ात दरडी कोसळून धोका ननमााण झाला 
असल्हयाबाबत ननदशानास आलेले नाही. तसेच त्याबाबत कोणतहेी ननवेदन 
िाप्त नाही. 
(३) होय, िश्नाींक्रकत रा.मा. १८० वरील साखळी ि. ५४/२०० मधील दगडी 
कमानी पलुाच्या सरुक्षक्षततचे्या कारणास्त्तव अविड वाहनाींची वाहतकू बींद 
करण्याचा िस्त्ताव जिल्हहार्धकारी मस ींधदुगुा याींचेकड े सादर करण्यात आला 
आहे. 
(४) आींबोली घा् िमीन वन पवर्ागाच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामळेु 
रुीं दीकरणाच े काम हाती घेणे सद्य:जस्त््तीत शक्य नाही. त्ापप, दरीकडील 
बािचूे खराब झालेले व तु् लेले सींरक्षक कठड ेदरुुस्त्त करण्यात आले असनू 
कमकुवत झालेल्हया कठड्याींचे काम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
 सद्य:जस्त््तीत घा् रस्त्ता सजुस्त््तीत असनू रस्त्त्यावरील वाहतकू 
सरुळीत सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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रायगड, रत्नाधगरी ि शसांधदुगुव (िोिण विभागात) जजल््यातील 
मत््यव्यिसानयिाांच्या सम्याबाबत 

  

(३२) * ४७७९६ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५०७१ ला ददनाांि २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड, रत्नार्गरी व मसींधुदगुा (कोकण पवर्ागात) जिल्ह्यात अनेक 
हठकाणी मत्स्त्यव्यवसायीकाींसाठी िटे्टी बाींधून देण्यापवर्यी शासनामार्ा त 
आश्वासीत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नाबाडा मामलका-२० अींतगात रायगड जिल्ह्यातील ्ेरोंडा, 
एकदरा व नवापाडा ये्ील मजच्छमाराींना मलूर्तू सपुवधा परुपवण्याच्या 
कामाींना ६७.०० को्ी रकमेस शासन ननणाय हदनाींक ०७/०१/२०१५ अन्वये 
िशासकीय मान्यता िदान करण्यात आली असनू ्ेरोंडा व नवापाडा ये्ील 
कामे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये व एकदरा ये्ील काम माहे म,े २०१६ 
मध्ये सरुु झालेली कामे माहे माचा, २०१९ अखेर पणूा करण्याचे आश्वासीत 
केले असनूही सदरहू कामे पणूा झाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, श्रीवधान (जि.रायगड) व इतर हठकाणी आधुननक िेट्टी 
बाींधण्यासाठी कोणतीच कायावाही झालेली नाही, तसेच मत्स्त्यव्यावसायीकाींच्या 
िेट्टी बरोबरच डडझेल साठ्या पवर्यी अडचणी ननमााण झाल्हया आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन मत्स्त्यव्यवसायीकाींसाठी 
िेट्टी बाींधून देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) होय.  
(२) अींशत: खरे आहे. नवापाडा ये्ील काम पणूा झाले आहे. ्ेरोंडा व एकदरा 
ये्ील कामे अनिुमे ९० ्क्के व ७५ ्क्के िेट्टीची कामे पणूा झाली आहेत. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
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 श्रीवधान (जि.रायगड) तालकु्यातील हदघी ये्ील िेट्टी बाींधणेचे काम 
नाबाडा मामलका २३ अींतगात मींिूर आहे. यामशवाय रायगड जिल्ह्यात नाबाडा 
मामलका २२, २३ व २४ तसेच राषरीय कृर्ी पवकास योिनेंतगात वरेडी, बोली 
माींडला, रािपरुी, नाींदगाींव या हठकाणी मासळी उतरपवण्याच्या हठकाणी 
मजच्छमाराींना मलुर्तू सोयी सपुवधा परुपवणेची एकूण ७४.५५ को्ी रकमेची ४ 
कामे मींिूर आहेत. यापकैी वरेडी बोली-माींडला या कामाचे कायाारींर् आदेश 
देण्यात आललेे असनू सी.आर.झेड. चे ना-हरकत िमाणपर िाप्त करण्यात 
येत आहे. उवाररत हदघी रािपरूी व नाींदगाींव या कामाची सपवस्त्तर अींदािपरके 
तयार करणेचे व सी.आर.झेड. चे ना-हरकत िमाणपर िाप्त करण्याची 
कायावाही सरुु आहे. 
 डडझेल साठ्यापवर्यी अडचणी ननमााण झालेल्हया नाहीत. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

पनिेल (जज.रायगड) येथे मराठा भिन उभारण्यासाठी  
जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३३) * ४७५८६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जि.रायगड) ये्े मराठा र्वन उर्ारण्यासाठी िागा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत लोकिनतननधीींनी हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास जिल्हहार्धकारी, रायगड याींना लेखी ननवेदन हदले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने ननणाय घेऊन मराठा र्वन उर्ारणीसाठी िागा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 



42 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) पनवेल, जि.रायगड ये्े मराठा र्वन उर्ारण्यासाठी िागा 
उपलब्ध करुन देणेबाबत केलेल्हया पवनींतीच्या अनरु्ींगाने जिल्हहार्धकारी, 
रायगड याींच्यास्त्तरावर छाननी सरुु आहे. 
 

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

रायगड ि रत्नाधगरी जजल््याला जोडणाऱ्या बाणिोट-बागमाांडला  
सागरी पुलाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(३४) * ४७३४८ श्री.रवि ांर फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४३५९ ला ददनाांि 
१९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बागमाींडला (ता.श्रीवधान, जि.रायगड) आणण बाणको् (ता.मींडणगड, 
जि.रत्नार्गरी) या दरम्यान खाडीवरील पलुाच्या बाींधकामास हदनाींक ३१ 
डडसेंबर, २०१८ पयतं मदुत वाढ देण्यात आली असनू सींबींर्धत कीं रा्दारास 
हदलेल्हया मदुतीत काम पणूा न केल्हयास ननपवदा शतीनसुार कारवाई करण्यात 
येईल असे कीं रा्दारास शासनाकडून सरू्चत करण्यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर सागरी पलुाचे काम पणूा झाले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सागरी पलुाचे काम पणूा न करणाऱ्या कीं रा्दारापवरुध्द कारवाई 
करुन सदर पलुाची कामे पणूा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर काम हदनाींक १३/४/२०१८ पासनू बींद आहे. 
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 काम बींद असल्हयामळेु रुपये १.० लक्ष िनतहदन दींड आकारण्यात येत 
आहे. सदरहू पलु दोन पदरी मींिूर असनू मलेमशयन तींरज्ान वापरून दोन 
पदरीचे चार पदरी करण्याबाबतचा िस्त्ताव क्षबेरयस्त्तरावरून शासनास िाप्त 
असनू शासनस्त्तरावरून िस्त्तावाची छाननी सरुू आहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबईतील बालिे गोिर आणण रुबेला लसीिरणाच्या  
प्रनतक्षेत असल्याबाबत 

  

(३५) * ४७०५२ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.नरेंर दराड े: सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत हदनाींक २७ नोव्हेंबरपासनू गोवर आणण रुबेला लसीकरण करण्यात 
आले असनू ८२ ्क्के लसीकरण पणूा झाले असनू पाच लाख बालके अिूनही 
लसीकरणाच्या िनतक्षेत असल्हयाचे माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी डोंगरी, काळबादेवी, मोहम्मद अली रोड 
याींच्यासह र्ायखळा, कुलाा (पजश्चम) आणण चेंबरू गोवींडी या र्ागातील काही 
शाळा अिूनही लसीकरण करुन घेण्यास तयार नाहीत तसेच, वाींदे्र आणण 
साींतािुझमधील काही शाळाींमध्ये लसीकरण करण्यास पालकाींचा पवरोध 
असल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रुबेला लस कें द्र शासनाकडून राज्य शासनाला उपलब्ध करुन 
देण्यात आली असनू गोवर आणण रुबेला लसीकरणामळेु राज्यातील क्रकती 
लहान मलुाींना बाधा होऊन मतृ्य ूझाला आहे,  
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(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने लसीकरण करुन न घेणाऱ्या सींबींर्धत शाळाींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच, लसीकरणामळेु होणारे बालमतृ्य ू रोखण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 गोवर रुबेला मोहहमेत २२६७३६५ मलुाींना मुींबई महानगरपामलकेतरे् 
लसीकरण करण्यात आले. महाराषर शासनाने गोवर रुबेला मोहहमेत मुींबई 
महानगरपामलकेला हदलले्हया उहद्दष्ानसुार मुींबईमध्ये एकूण ९०.१% उहद्दष् 
पणूा झाले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 मुींबईतील काही शाळाींनी रुबेला लसीकरण करण्यास नकार हदला 
होता. त्या शाळेचे योग्य तऱ्हेने समपुदेशन केल्हयानींतर सदर शाळाींनी 
लसीकरण सर आयोजित करण्यास होकार हदला. परींत,ु काही शाळाींनी मोहहम 
सींपेपयतं लसीकरण करण्यास नकार हदला. तसेच काही शाळेतील पालकाींनी 
गोवर रुबेला लसीकरण करण्यास नकार हदला ही बाब खरी आहे. 
(३) मुींबईसह राज्यामध्ये गोवर रुबेला लसीकरणामळेु एकही लहान मलुाींना 
बाधा होऊन मतृ्य ूझालेला नाही. 
(४) हदनाींक २०/१२/२०१८ रोिी मा.आरोग्य मींरी याींच्या अध्यक्षतखेाली मुींबई 
ये्े मौलवी/धमागरुु, लोकिनतननधी याींची बठैक आयोजित करण्यात आली व 
यामध्ये गोवर-रुबेला लसीच ेमहत्व समिवनू साींगण्यात आले. तसेच त्याींना 
मागादशान करण्यात आल ेकी त्याींच्या र्ागातील लसीकरणास नकार देणाऱ्या 
पालकाींना लसीकरणाचे महत्व प्वनू लसीकरणास िवतृ्त करण्यात यावे. 
राज्यस्त्तरावरुन मशक्षण पवर्ागाींतगात असलेल्हया नकार देणाऱ्या शाळाींमधील 
मशक्षकाींना सहननयींरण अर्धकारी म्हणून नेमण्यात आले व या मशक्षकाींच्या 
मदतीने पालकाींचा लसीकरणाबाबतचा गरैसमि दरू करण्याबाबत ियत्न 
करण्यात आले व लसीकरण करण्यात आले आहे. 
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 िागनतक आरोग्य सींघ्नेचे िनतननधी, IAP/IMA/रो्री क्लबचे 
सदस्त्य याींनी नकार देणाऱ्या र्ागात/शाळाींमध्ये िाऊन लसीकरणाचे महत्व 
समिवनू साींर्गतले. राज्यस्त्तरावरुन िमसध्द परकाची छपाई करण्यात आली. 
तसेच वेगवेगळया िमसध्दी माध्यमातनू व्यापक िमाणात िमसध्दी करण्यात 
आली. उदा. िादेमशक व इींग्रिी वतृ्तपरात सदर मोहहमेची िाहहरात, रेल्हवे 
गाड्याींवरती िाहहरात, रेडडओ वाहहनीवरुन कायािम िमसध्दी, रेल्हवे 
फ्लायओवर पलुावर िाहहरात, पोस्त््सा, बॅनसा, माहहती परके इ. तसेच AEFI 
Kit सवा लसीकरण कें द्राींवर उपलब्ध करुन देण्यात आल्हया. तसेच IAP च्या 
सहकायााने AEFI Management Centers तयार केले. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यातील िोतिालाांना चतुथवशे्रणी िमवचाऱ्याांचा दजाव  
देिून मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(३६) * ४७८४७ श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३७४१९ ला ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कोतवालाींना चतु् ाशे्रणी कमाचाऱ्याींचा दिाा देवनू मानधनात 
वाढ करावी या मागणीसाठी कोतवालाींनी कोल्हहापरू जिल्हहार्धकारी 
कायाालयासमोर हदनाींक ९ िानेवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास आींदोलन 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील कोतवाल तसेच “पोलीस पा्ील”, “आशा वका सा” व 
“अींगणवाडी सेपवका” या व अशा मानधनावर असलले्हया अन्य कमाचाऱ्याींचा 
एकबरत पवचार करुन त्याींना सामाजिक सरुक्षा िदान करण्यासाठी “एकछर 
योिना” तयार करण्याकामी शासन ननणाय, महसलू व वन पवर्ाग, हदनाींक 
१८ माचा, २०१७ अन्वये अपर मखु्य सर्चव (पवत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सर्चव सममती गठीत करण्यात आली असनू सदर सममतीचा अहवाल 
शासनास िाप्त झाला आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त अहवालाचे स्त्वरुप काय आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्यातील कोतवालाींना चतु् ाशे्रणी कमाचाऱ्याींचा दिाा देण्यासह 
मानधनात वाढ करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.  
(३), (४) व (५) कोतवालाींना चतु् ाशे्रणी दिाा देण्याबाबत सींघ्नेच्या 
मागणीच्या अनरु्ींगाने कोतवालाींना चतु् ाशे्रणी दिाा द्यावयाचा झाल्हयास 
राज्यातील कोतवालाींिमाणे इतरही मानधनावर असलेल्हया कमाचाऱ्याींचीही 
मागणी पढेु येण्याची शक्यता पवचारात घेता, अशा मानधनावर कायारत 
असलेल्हया सवा कमाचाऱ्याींचा एकबरत पवचार करुन त्याींना सामाजिक सरुक्षा 
िदान करण्यासाठी, त्याींच्यासाठी “एकछर योिना” तयार करण्याकामी 
अभ्यास करुन शासनास मशर्ारस करण्यासाठी महसलू व वन पवर्ाग, 
हदनाींक १८ माचा, २०१७ च्या शासन ननणायान्वये अपर मखु्य सर्चव (पवत्त) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली स्त््ापन करण्यात आलले्हया सममतीने आपल्हया 
मशर्ारशीींसह सादर केलेला अहवाल व तसेच कोतवालाींच्या एकबरत कामाींच े
स्त्वरुप, त्याींची पणूावेळ शासकीय कामाशी बाींधीलकी पवचारात घेता 
कोतवालाींना देण्यात येणाऱ्या मानधनात सेवािेषठतनेसुार मानधन वाढ करणे, 
त्याींना “राज्य शासकीय कमाचारी समहु वयैजक्तक अपघात योिना”, “अ्ल 
ननवतृ्तीवेतन योिना” व “महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिना” या 
योिनाींचा लार् देणे व त्याींना चतु् ाशे्रणीच्या सरळसवेेच्या पदाींमध्ये मशपाई 
म्हणून ि्म ननयकु्तीचा को्ा २५% वरुन ४०% पयतं वाढपवणे अशा पवपवध 
मशर्ारशीींच्या िस्त्तावास हदनाींक ८ िानेवारी, २०१९ रोिीच्या मा.मींबरमींडळ 
बठैकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानसुार हदनाींक ०६/०२/२०१९ रोिी शासन 
ननणाय ननगाममत करण्यात आलेला आहे. 
 

----------------- 
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धचिलठाणा (औरांगाबाद) येथील जजल्हा सामान्य रुग्णालयािरीता 
्ितांत्र पाण्याची पाईपलाईन देण्याबाबत 

  

(३७) * ४६९४४ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्चकलठाणा (औरींगाबाद) ये्ील जिल्हहा सामान्य रुग्णालयात १० खा्ाच े
चार वाडा कायारत असनू िनतहदन क्रकमान १००० रुग्ण ओपीडीसाठी येत 
आहेत, सदर सामान्य रुग्णालय हे २०० खा्ाचे असनू रुग्णालयास 
महानगरपामलकेकडून केला िाणारा पाणीपरुवठा र्ारच कमी असल्हयाने रुग्ण 
व त्याींच्या नातवेाईकाींची पाणी ी्ंचाईमळेु गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, तत्कालीन पालकमींरी याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
रुग्णालयासाठी पाण्याची स्त्वतींर पाईपलाईन देण्याची कायावाही करण्याच े
आदेश हदले असनूही याबाबत कोणतीही कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सामान्य रुग्णालयाने (मीनीघा्ी) पाण्याच्या पाईपलाईनसाठी 
आवश्यक असणारा रुपये १.८७ को्ी ननधीचा िस्त्ताव शासनाकड ेसादर केला 
असनू त्यावर ननणाय झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सामान्य रुग्णालयासाठी आवश्यक ननधी रुपये १.८७ को्ी उपलब्ध 
करुन पाण्याची स्त्वतींर पाईपलाईन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

त्ापप, जिल्हहा रुग्णालय र्चकलठाणा, औरींगाबाद ये् े
महानगरपामलकेकडून पाणीपरुवठा कमी होत असल्हयाने ्ॅकरव्दारा पाणी 
उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहे. त्यामळेु रुग्णाींची गरैसोय होत नाही. 
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(२), (३) व (४) नवननममात २०० खा्ाींचे जिल्हहा रुग्णालय औरींगाबाद 
रुग्णालयास पाणीपरुवठा होण्यासाठी स्त्वतींर पाईपलाईनबाबतच्या रुपये १.८७ 
को्ीच्या अींदािपरक व आराखड्यास हदनाींक १० िून, २०१९ च्या शासन 
ननणायान्वये िशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

नागपूर ते िाटोल महामागावच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(३८) * ४८२९० श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ा िाजा बेग : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू त ेका्ोल महामागाावर वाहनाींची सींख्या वाढल्हयामळेु तसेच उक्त 
महामागा हा मोशी व अमरावती या शहराला िोडणारा असनू ये् ेअविड 
वाहनाींची व बसेसची सींख्या वाढल्हयामळेु उक्त महामागा हा िवासासाठी अपरूा 
पडत असल्हयाने अपघाताच ेिमाण वाढत असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त महामागााचे मसमें् चौपदरीकरण करण्याचे ई-र्मूीपिून 
माहे माचा, २०१९ मध्ये करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, र्मूीपिून होवनूही सदर कामास सरुुवात करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून नागपरू त ेका्ोल 
महामागााचे मसमें् चौपदरीकरण करण्याबाबत तसेच महामागाालगत गावाींसाठी 
र्चींतनशील रहदारी र्चन्हे (reflective traffic signs) व हदशार्लक, सींपणूा 
महामागाावर प्हदव े तसेच महामागााच्यामध्ये दरु्ािक बसपवण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
नागपरू त ेका्ोल या ३५३ J राषरीय महामागाावर कळमेश्वर MIDC 

Juction िवळ वारींवार अपघात होत असल्हयाचे पोलीस पवर्ागाकडून 
साींगण्यात आले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

उक्त महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम कें द्र शासनाच्या र्ारतीय 
राषरीय रािमागा िार्धकरणामार्ा त हाती घेण्यात येणार असनू सदर कामाच े
ई-र्मूीपिून ८ माचा, २०१९ रोिी करण्यात आले असल्हयाचे िकल्हप सींचालक, 
र्ारतीय राषरीय रािमागा िार्धकरण, नागपरू याींनी कळपवले आहे. 
(३) व (४) अ) सद्य:जस्त््तीत चौपदरीकरणाच्या कामाची ननपवदा काढण्यात 
आली असनू ननपवदा िक्रिया पणूा होवनू करारनामा झाल्हयावर सदर काम 
हाती घेण्यात येणार आहे, असे िकल्हप सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा 
िार्धकरण, नागपरू याींनी कळपवले आहे. 
ब) सद्य:जस्त््तीत सदर महामागाावर आवश्यक हठकाणी रहदारी र्चन्हे, हदशा 
र्लक व रस्त्त्याच्या दोन्ही बािूला Rumble Strips लावण्यात आले आहेत. 
तसेच या महामागाावर आवश्यक हठकाणी प्हदवे/दरु्ािक बसपवणे वगरेै 
बाबी र्ारतीय राषरीय रािमागा िार्धकरणामार्ा त हाती घेण्यात येणाऱ् या 
चौपदरीकरण कामाींतगात करणे सींयजुक्तक राहील. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

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

मुांबई कक्रिेट असोशसणशन (णमसीण) च्या िरार नुतनीिरण ि  
थिीत िराची रक्िम शासनािड ेभरण्याबाबत 

  

(३९) * ४८५९७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत 
शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनाने वानखडे े स्त््ेडडअमची िागा मुींबई क्रिके् असोमसएशन 
(एमसीए) ला ५० वर्ााच्या करार पध्दतीने वापराकरीता हदली असनू सदरहू 
करार माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान सींपषु्ात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िागेच्या र्ाडपेट्टी नतुनीकरणासाठी मुींबई क्रिके् 
सींघ्नेने मा.मखु्यमींरी याींना पराद्वारे पवनींती केलेली असनू करार 
नतुनीकरण, ्कीत कर आणण अनर्धकृत बाींधकाम िकरणी जिल्हहार्धकारी, 
मुींबई याींनी मुींबई क्रिके् असोमसएशन (एमसीए) ला हदनाींक १६ एपिल, २०१९ 
रोिी नो्ीस पाठवनू असनू स्त््ेडडअमचा वापर सरुु ठेवण्यासाठी रुपये १२० 
को्ी शासनाकड ेिमा करण्याबाबत मुींबई क्रिके् असोमसएशन (एमसीए) ला 
कळपवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, करारानसुार मुींबई क्रिके् असोमसएशन (एमसीए) शासनाला 
ननमााण क्षरेाचे १ रुपये िती गि आणण ररकाम्या क्षेराचे १० पसैे िती गि 
अशािकारे र्ाड े देणार होत,े तसेच मुींबई क्रिके् असोमसएशन (एमसीए) ने 
क्रिके् से्ं र बनपवल्हयानींतर नवीन र्ाड्याींचा दावा केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) र्ो ा् महसलू पवर्ागातील र्.ूि. ९/१७७८ या 
ममळकतीचा र्ाडपेट्टा हदनाींक ०६/०२/१९६८ पासनू ५० वर्ांसाठी कायाकारी 
अमर्यींता, सावािननक बाींधकाम पवर्ाग, इलाखा शहर याींच्याकडून मुींबई 
क्रिके् असोमशएशन याींना कराराने देण्यात आला असनू सदर र्ाडपेट्टय्ाचा 
कालावधी सींपषु्ात आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) र्ो ा् महसलू पवर्ागातील र्.ूि. ९/१७७८ ही ममळकत हदनाींक 
०६/०२/१९६८ रोिी कायाकारी अमर्यींता, सावािननक बाींधकाम पवर्ाग, इलाखा 
शहर याींनी ५० वर्ांसाठी रुपये १ िती चौ.वार बाींधीव क्षेरासाठी व १० पसै े
िती चौ.वार मोकळ्या िागेसाठी या दराने मुींबई क्रिके् असोमसएशनला 
र्ाडपेट्टय्ाने हदलेली होती. सदर ममळकतीचा र्ाडपेट्टा हदनाींक ०५/०२/२०१८ 
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रोिी सींपषु्ात आलेला आहे. सदर ममळकतीच्या र्ाडपेट्टा नतुनीकरणासाठी 
मुींबई क्रिके् असोमसएशने हदनाींक ०७/०४/२०१७ रोिीच्या परान्वये 
मा.मखु्यमींरी महोदयाींना पवनींती केलेली आहे. 

र्ाडपेट्टाकरार नतुनीकरण, ्कीत कर याबाबत जिल्हहार्धकारी, मुींबई 
शहर याींनी मुींबई क्रिके् असोमसएशनला हदनाींक १६ एपिल, २०१९ रोिी 
नो्ीस पाठपवलेली आहे. सदर नो्ीशीत मुींबई क्रिके् असोमशएशनला र्ाडपेट्टा 
नतुनीकरणासाठी रुपये १२०,१६,१७,०८५/- र्रणे आवश्यक असल्हयाच े
जिल्हहार्धकाऱ् याींनी कळपवले आहे. त्यानरु्ींगाने सदर िकरणी जिल्हहार्धकारी, 
मुींबई शहर कायाालयामार्ा त सनुावणी आयोजित करण्यात आली होती. 
त्ापप, सींबींर्धताींनी पढुील तारीख ममळण्याची पवनींती केली असनू तदनरु्ींगाने 
जिल्हहार्धकारी कायाालयामार्ा त हदनाींक १८/०६/२०१९ रोिी पढुील सनुावणी 
आयोजित करण्यात आलेली आहे. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

मुांबईसह राज्यात राष्ट्रीय क्षयरोग ननयांत्रण िायवक्रम राबविण्याबाबत 
  

(४०) * ४८६६१ श्री.नरेंर दराड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४१८८ ला ददनाांि ३० 
नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यातील क्षयरोगाचे समळू उच्चा्न करण्यासाठी तसेच क्षय 
रुग्णाींना वळेेत आणण योग्य उपचार ममळण्यासाठी राषरीय क्षयरोग ननयींरण 
कायािमाींतगात शासनाने ‘िीत’ िकल्हप राबपवण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िकल्हपाचे ्ा्ा इजन्स्त््ट्यू्  ऑर् सोशल सायन्सेस ्ये्े 
उद्घा्न करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िकल्हप हा राज्यातील क्रकती शहराींमध्ये राबपवण्यात येणार 
आहे व त्याचे स्त्वरुप काय आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हा िकल्हप राज्यातील १३ शहराींमध्ये राबपवण्यात येणार आहे. 

रायगड (ग्रामीण), मनपा-औरींगाबाद, मर्वींडी-ननिामपरू,       
कल्हयाण-डोंबबवली, कोल्हहापरू, ममरा-र्ाईंदर, नामशक, नवी मुींबई, पणेु,   
पप ींपरी-र्च ींचवड, सोलापरू, ठाणे, वसई, पवरार िकल्हपअींतगात स्त्वरुप 
खालीलिमाणे :- 

१) शहरामधील खािगी क्षरेातील आरोग्य सींस्त््ाची यादी करुन त्याींचा 
कायािमाींतगात सहर्ाग घेणे. 

२) कायािमात सहर्ागी झालेल्हया आरोग्य सींस्त््ाकडून क्षयरुग्ण नोंदणी 
कायािमाींतगात करणे. 

३) खािगी क्षेरात क्षयरोग ननदान व पाठपरुावा करण्यासाठी ्ुींकी / इतर 
नमनेु गोळा करणे, सींबींधी ियोगशाळेत पोचपवणे व चाचणी अहवाल 
सींबींधी सींस्त््ेला पोचपवणे. 

४) कायािमाींतगात खािगी क्षेरातील रुग्णाींना उपलब्ध रोगननदान सपुवधा 
नन:शलु्हक करुन देणे. 

५) क्षयरुग्ण व क्षयरोग उपचार करणाऱ्यास अनजु्य असलेले मानधनाचा 
लार् देणे. 

६) कायािमाींतगात उपलब्ध नन:शलु्हक और्धोपचार खािगी क्षेरातील 
क्षयरुग्णाींना परुपवणे, तसेच और्धोपचार पणूा करण्यासाठी मदत 
करणे. 

७) Drug Resistant क्षयरुग्णाींना उपलब्ध सेवा ममळून देणे 
८) पवहहत नमनु्यातील माहहती एकबरत करुन ननक्षयमध्ये र्रणे. 
९) रुग्णाींना उपचार दरम्यान िर काही (Adverse Drug reaction) 

और्धाींचे दषुपररणाम आढल्हयास त्याला सींदमर्ात करुन उपचार घेणे. 
१०) रुग्णाींना उपचार सींपल्हयानींतर त्याला ननषकशा देणे. 

(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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जव्हार ि मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील नुिसानग्र्त 
शतेिऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

 

 (४१) * ४८८७९ श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) िव्हार व मोखाडा (जि.पालघर) ये्ील शतेपपकाींवर माहे सप् े्ंबर-
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये पवपवध रोगाच्या िादरु्ाावामळेु नकुसान झालेल्हया 
शतेकऱ्याींना दषुकाळाच्या यादीत समापवष् करण्याबाबत तसेच बँकाकडून 
घेतलेले किा मार् करण्याबाबतची मागणी दषुकाळग्रस्त्त शतेकऱ्याींनी तसेच 
‘सम्ान’ सींस्त््ेने मा.मखु्यमींरी, मा.महसलू मींरी, मा.आहदवासी पवकास मींरी 
व जिल्हहार्धकारी, पालघर याींच्याकड े हदनाींक ३ िानेवारी, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्त्ताींना दषुकाळग्रस्त्ताींच्या यादीत समापवष् करुन नकुसान 
र्रपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) महसलू व वन पवर्ाग, शासन ननणाय हदनाींक २१ रे्ब्रवुारी, २०१९ अन्वये 
खरीप हींगामातील अींनतम पसैेवारी ५० पशैाींपेक्षा कमी असलले्हया पवपवध 
जिल्ह्यातील ४५१८ गावाींमध्ये दषुकाळसदृश्य पररजस्त््ती िाहीर करून खालील 
उपाययोिना लाग ूकरण्यात आल्हया आहेत. या ४५१८ गावाींमध्ये िव्हार व 
मोखाडा तालकु्यातील सवा गावाींचा समावेश आहे. 

 १) िमीन महसलूात सू् . 
 २) सहकारी किााचे पनुगाठन. 
 ३) शतेीशी ननगडीत किााच्या वसलूीस स्त््र्गती. 
 ४) कृर्ी पींपाच्या चाल ूपविबबलात ३३.५% सू् . 
 ५) शालेय/महापवद्यालयीन पवद्यार्थयांच्या परीक्षा शलु्हकात मार्ी. 
 ६) रोहयो अींतगात कामाच्या ननकर्ात काही िमाणात मशर््लता. 
 ७) आवश्यक ते् े पपण्याच ेपाणी परुपवण्यासाठी ॅ्ंकसाचा वापर. 
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 ८) ी्ंचाई िाहीर केलेल्हया गावात शतेकऱ् याींच्या शतेीच्या पींपाची वीि 
िोडणी खींडीत न करणे. 

(३) िश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
 

 

अरबी समुरात छत्रपती शशिाजी महाराजाांच्या ्मारिाच्या 
िामास सुरुिात िरण्याबाबत 

  

(४२) * ४६५१८ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१३३० ला ददनाांि    
६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईिवळील अरबी समदु्रात छरपती मशवािी महारािाींच्या स्त्मारकाच्या 
कामासाठी रुपये ३६०० को्ी खचा करुन र्व्य स्त्मारक उर्ारण्याचा हदनाींक 
२८ रे्ब्रवुारी, २०१४ रोिी शासनाने घेतलेल्हया ननणायान्वये सदर िकल्हपाच े
मा.पींतिधानाींच्या हस्त्त े हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्मूीपिून झाले 
असनू स्त्मारकाच्या कामासाठी आवश्यक सवा परवानग्या ममळूनही उक्त 
कामास सरुुवात करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, स्त्मारकाच्या कामासाठी आवश्यक ननधीपकैी क्रकती ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे व उवाररत ननधी केव्हा उपलब्ध करुन 
देण्यात येणार आहे, तसेच स्त्मारकाच ेकाम ित्यक्षात केव्हा सरुु करुन क्रकती 
कालावधीत पणूा करण्याचे िस्त्तापवत आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने अरबी समदु्रात छरपती मशवािी महारािाींच्या स्त्मारकाच्या कामास 
सरुुवात करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
 कीं रा्दार मे.एल ॲण्ड ्ी मलमम्ेड याींना हदलले्हया कायाारींर् 
आदेशानसुार, त्याींच्यामार्ा त र्सु्त्तर सवेक्षण इ. कामे सरुु करण्यात आली 
होती. त्ापप, मा.सवोच्च न्यायालयातील पवशरे् अनमुती यार्चका SLP 
३१९९७/२०१८ च्या िकरणी, हदनाींक ११/०१/२०१९ रोिी झालेल्हया सनुावणी 
वेळी मा.सवोच्च न्यायालयाने हदलेल्हया ननदेशािमाणे सध्या काम स्त््र्गत 
ठेवण्यात आले आहे. 
(२) सदर कामासाठी सन २०१९-२० मध्ये रुपये १५० को्ी इतकी रक्कम 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच सदर कामाच्या िगतीनसुार व 
आवश्यकतनेसुार पढुील ननधी उपलब्ध करुन देण्याचे ननयोिन आहे. 

स्त्मारकाच े काम ३६ महहन्यात पणूा करण्याच े ननयोिन करण्यात 
आले आहे. त्ापप, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननदेशािमाणे पढुील काम सरुु 
करण्यात येईल. 
(३) व (४) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

-----------------  
  
िसई (जज.पालघर) समुरकिनाऱ्याजिळ अिैध रेती उपसा रोखण्याबाबत 
  
(४३) * ४६८८७ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) समदु्रक्रकनाऱ्यािवळ अवधैररत्या रेती उपशामळेु क्रकनारे 
खचत असनू वाळूची धूप होऊन समदु्राच्या ला्ा उसळल्हयाने पया् काींच्या 
िीवास धोका ननमााण झाला असल्हयाचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी तिार करुनही स्त््ाननक महसलू अर्धकारी 
याकड े दलुाक्ष करीत आहेत, तसेच सदरहू रेती उपसा हा स्त््ाननक महसलू 
अर्धकारी व वाळू माक्रर्या याींच्या सींगनमताने होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन अवधैररत्या रेती उपसा 
करणाऱ्या वाळू माक्रर्या व त्याींना सहाकाया करणाऱ्या सींबींर्धत 
अर्धकारी/कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यात दधू उत्पादि शेतिऱ्याांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(४४) * ४७८९३ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल 
भोसल,े श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर 
व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील दधु उत्पादक शतेकऱ्याींना हदले िाणारे िनत मल्र ५ रुपयाचे 
अनदुान शासनाने माहे नोव्हेंबर, २०१८ पासनू बींद केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, अनदुान बींद करण्याची कारणे काय आहेत, त्यामळेु राज्यात 
क्रकती जिल्ह्यातील दधु डअेरी बींद करण्यात आल्हया आहेत व क्रकती 
शतेकऱ्याींचे नकुसान झाले आहे, 
(३) असल्हयास, अपऱु्या पावसामळेु िनावराींचा चारा व पाण्याचा िश्न गींर्ीर 
झाला असनू महागाईमळेु पशखूाद्याचे दर वाढले असताना शासनाने अनदुान 
बींद केल्हयामळेु दधु उत्पादक शतेकरी आर््ाक अडचणीत आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन बींद करण्यात आलेले 
अनदुान पवूावत सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्न उद् र्वत नाही. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

टेंभुणी-लातूर ि लातूर-नाांदेड या र्त्याांची िामे पूणव िरण्याबाबत 
  

(४५) * ४६६९४ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ४३१०० ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) े्ंर्णुी त ेलातरू या रस्त्त्याच्या दोन पदरीकरणाचे काम सन २०१८-१९ 
च्या आराखड्यात समापवष् करण्याठी कें द्र शासनास िस्त्ताव सादर करण्यात 
आला असनू सदर कामास कें द्र शासनाने ताींबरक व िशासकीय मींिुरी हदली 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, लातरू त ेनाींदेड या रस्त्त्याच्या चौपदरीकरणाचे कामास कें द्र 
शासनाने मींिुरी हदली असनू तळुिापरू लातरू-नाींदेड हा NH ३६१ चा र्ाग 
असलेल्हया रस्त्त्याचे चौपदरीकरणाच ेकाम अपणूाावस्त््ेत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, लातरू त े नाींदेड हा रस्त्ता तीन पवर्ागामध्ये पवर्ािीत 
करण्यात आलेला असनू यामध्ये अष्ीमोड व माळेगाव या हठकाणी प्कर 
नाका बाींधण्याचे काम अपणूाावस्त््ते आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने े्ंर्णुी-लातरू व लातरू-नाींदेड या रस्त्त्याींच्या दपुदरी/चौपदरीकरणाची 
कामे पणूा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) े्ंर्णूी त ेलातरू रा.म.ि. ५४८ सी या रस्त्त्याच्या 
दपुदरीकरणाचा िकल्हप अहवाल सन २०१८-१९ च्या आराखड्यात समापवष् 
होण्यासाठी कें द्र शासनास हदनाींक २१/०७/२०१८ अन्वये पाठपवण्यात आला 
आहे. सदर अहवालास कें द्र शासनाची ताींबरक व िशासकीय मींिुरी अदयाप 
िाप्त होणे बाकी आहे. 
(२) व (३) लातरू त ेनाींदेड हा राषरीय महामागा ३६१ चा र्ाग असनू सदरील 
महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम कें द्र शासनाच्या र्ारतीय राषरीय रािमागा 
िार्धकरणामार्ा त हाती घेण्याबाबतची कायावाही सरुु आहे. 
 लातरू त ेनाींदेड हा महामागा औसा त ेचाकूर, चाकूर त ेलोहा, लोहा त े
वारींगा अशा तीन र्ागामध्ये पवर्ािीत करण्यात आला असनू सदर 
चौपदरीकरण कामाींचा ठेका ठेकेदार एम.इ.पी.लौंग जियान याींना देण्यात आला 
आहे. ठेकेदार याींना सदर कामे तात्काळ सरुु करण्याचे आदेश देण्यात आले 
असनू कामाची सरुुवात लवकरच करण्यात येऊन हदनाींक २४/०३/२०२१ पयतं 
पणूा होईल. 
 या कामामध्ये अष्ीमोड, ता.चाकूर, जि.लातरू व माळेगाव, ता.लोहा, 
जि.नाींदेड या हठकाणी प्कर नाका बाींधण्यात येणार असनू त े२४/०३/२०२१ 
नींतर कायााजन्वत होतील, असे िकल्हप सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा 
िार्धकरण, नाींदेड याींनी कळपवले आहे. 
(४)  अ) े्ंर्णूी त ेलातरू या रस्त्त्याच्या दपुदरीकरणाचे काम सन २०१९-
२० च्या वापर्ाक अ्ासींकल्हपात समापवष् करणे कें द्र शासनाच्या पवचाराधीन 
आहे. तरी सदर कामास कें द्र शासनाकडून ताींबरक व िशासकीय मींिुरी िाप्त 
झाल्हयानींतर सदर काम हाती घेण्यात येईल. 
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ब) लातरू-नाींदेड चौपदरीकरणाचे काम लवकरच ित्यक्ष सरुु होत 
असनू हदनाींक २४/०३/२०२१ पयतं पणूा होईल, असे िकल्हप सींचालक, र्ारतीय 
राषरीय रािमागा िार्धकरण, नाींदेड याींनी कळपवले आहे. 
त्यामळेु चौकशी करण्याचा िश्न उद् र्वत नाही. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

परभणी येथे महसूल आयुक्तालय ्थापन िरण्याबाबत 
  

(४६) * ४६९६९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४९९५ ला ददनाांि १९ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यासाठी स्त््ापन करण्यात येणारे दसुरे महसलू आयकु्तालय 
परर्णी ये्े स्त््ापन करण्यात यावे, अशी मागणी स्त््ाननक लोकिनतननधीींनी 
मा.मखु्यमींरी याींच्याकड ेसन २०१७-१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आयकु्तालय स्त््ापन करण्याबाबत मराठवाड्यातील 
लोकिनतननधीींची बठैक घेऊन अींनतम ननणाय घेतला िाईल असे आश्वासन 
मा.महसलू मींरी महोदयाींनी गतसरात सन २०१८ च्या हहवाळी अर्धवेशनात 
ताराींक्रकत िश्नाच्या अनरु्ींगाने उत्तरादरम्यान हदले असनू याबाबत कोणतीही 
कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) औरींगाबाद पवर्ागाचे पवर्ािन करुन परर्णी ये्े नवीन 
आयकु्तालय स्त््ापन करण्याच्या मागणी मशवाय नाींदेड व लातरू ये्े नवीन 
आयकु्तालय करणेबाबत ही मागणी करण्यात आली आहे. त्ापप, सदर बाब 
धोरणात्मक तसेच आर््ाक दृषट्या खर्चाक असल्हयामळेु शासन या सींदर्ाात 
य्ावकाश सवा सींबींर्धताींशी पवचारपवननमय करुन उर्चत ननणाय घेणार आहे. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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राज्यात िादळी िारे ि अििाळी पाऊसामुळे नुिसानग्र्त 
फळबागायतदार शतेिऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

  

(४७) * ४६४९९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.अननल भोसले, डॉ.िजाहत शमर्ाव, अॅड.हु्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पवशरे्त: उस्त्मानाबाद, सोलापरू, साींगली, कोल्हहापरू, लातरू, 
यवतमाळ, नामशक आणण मराठवाड्यात हदनाींक २६ माचा, २०१९, तसेच 
हदनाींक ४, ५ व १६ एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्यातील पवपवध 
र्ागात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस व गारपप्ीमळेु हिारो हेक््र शतेी 
पपकाींचे तसेच आींबा, केळी, मोसींबी, द्राक्ष इत्यादी र्ळ पपकाींचे व घराींचे 
नकुसान झाले असनू वादळी वाऱ्याने व वीि पडल्ह याने शतेकऱ्याींचे पशधुन 
मतृ्यमूखुी पडून जिपवतहानी व पवत्तहानी झाली असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्नी चिी वादळामळेु कोकणातील वातावरण ढगाळ झाल्हयाने 
व तापमानात घ् झाल्हयाने आींबा, कािू या र्ळ पपकाच्या उत्पन्नावर 
पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रु्लसावींगी (जि.यवतमाळ) ये्ील रेशीम शतेकऱ्याींचे अवकाळी 
पावसामळेु लाखो रुपयाींच े नकुसान झाले असनू नामशक जिल्ह्यात याच 
कालावधीत वीि कोसळून ४ व्यक्तीींचा मतृ्य ू झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने नसैर्गाक आपत्तीमळेु बार्धत झालेल्हया नकुसानग्रस्त्ताींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 हदनाींक २३ एपिल, २०१९ च्या शासन परान्वये एपिल, २०१९ मध्ये 
गारपी्मळेु झालेल्हया शतेीपपकाींच्या व र्ळपपकाींच्या झालेल्हया नकुसानीच े
सींयकु्त पींचनामे करुन बार्धत शतेकऱ् याींना मदत देण्यासाठी सपवस्त्तर िस्त्ताव 
सादर करण्याचे आदेश क्षेबरय कायाालयाींना हदले आहेत. 
 तसेच, पशधुन व पवत्त हानीबाबत पार बार्धताींना मदत देण्याची 
कायावाही क्षेबरयस्त्तरावर सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मौिे रु्लसावींगी ता.महागाींव, जि.यवतमाळ ये्ील सौ.केतकी पींकि 
मामीडवार याींच्या ततुीच्या (रेशीम) शडेचे नकुसान झाले आहे. 
 तसेच, नामशक जिल्ह्यात हदनाींक १४/०४/२०१९ रोिी ४ व्यक्ती व 
हदनाींक १६/०४/२०१९ रोिी २ व्यक्तीींचा वीि पडून मतृ्य ू झाला आहे. मतृ 
व्यक्तीींच्या वारसाींना ित्येकी रुपये ४.०० लक्ष मदत अदा करण्यात आली 
आहे. 
(४) हदनाींक २३ एपिल, २०१९ च्या शासन परान्वये एपिल, २०१९ मध्ये 
गारपी्मळेु झालेल्हया शतेीपपकाींच्या व र्ळपपकाींच्या झालेल्हया नकुसानीच े
सींयकु्त पींचनामे करुन बार्धत शतेकऱ् याींना मदत देण्यासाठी सपवस्त्तर िस्त्ताव 
सादर करण्याचे आदेश क्षेबरय कायाालयाींना हदले आहेत. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील ढेिू औद्योधगि पट्टय्ामधील 
िारखान्याांनी शासनाचा महसूल बुडविल्याबाबत 

  

(४८) * ४७६२६ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खालापरू (जि.रायगड) तालकु्यातील ढेकू औद्योर्गक पट्टय्ामध्ये 
असलेल्हया १९ कारखान्याींनी शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसलू बडुपवला असनू 
तसेच शासकीय ननयमाींचे उल्हलघींन करुन मनमानीपणे कारखान्याींनी आपला 
कारर्ार चालपवला असल्हयाचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 



62 

(२) असल्हयास, उक्त कारखान्याींच्या पवरोधात नो्ीसा बिावनूही कोणतीही 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नरू्ींगाने शासनाचा महसलू बडुपवणाऱ्या 
कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) खालापरू तालकु्यातील ढेकू 
औद्योर्गक पट्टय्ामध्ये एकूण १०८ कारखान्याींच्या नोंदी असनू त्यापकैी ७४ 
कारखाने चाल ूआहेत, २२ कारखाने बींद आहेत व उवाररत १२ कारखान्याींच्या 
ममळकतीवर उद्योग चाल ूकरण्यात आले नसनू मोकळी िागा अजस्त्तत्वात 
आहे. सदर कारखान्याकडून चाल ूआर््ाक वर्ाात महसलूापो्ी रक्कम रुपये 
३,२१,१०७/- वसलु करण्यात आली असनू उवाररत वसलुीची कायावाही सरुु 
आहे. तसेच ज्या कारखान्याींकड े महसलूाची ्कबाकी आहे, त्याींचेपवरुध्द 
महाराषर िमीन महसलू सींहहता, १९६६ मधील तरतदूीनसुार ्कबाकी 
वसलुीची कायावाही करण्यात येत आहे. 
 ----------------- 
  

शासनाच्या आपले सरिार सेिा िें रािरील सुविधा सुरु िरण्याबाबत 
  

(४९) * ४७५३४ डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालकु्यात शासनाच्या आपले सरकार सेवा 
कें द्रावर ममळणारी आणण शतेकऱ्याींसाठी अत्यींत सलुर् असलेली ७/१२ आणण 
नमनुा ८ अ ही सेवा मागील काही महहन्याींपासनू बींद असल्हयाने शतेकऱ्याींची 
गरैसोय होत असल्हयाची बाब माहे माचा, २०१९ च्या दसुऱ्या सप्ताहात 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शासनाच्या आपले सरकार सेवा कें द्रावरील सपुवधा सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) “आपले सरकार सेवा कें द्र” हे 
महाऑनलाईन या कीं पनीच े वेब पो ा्लचा वापर करतात. महाऑनलाईनच्या 
वेब पो ा्लवर राषरीय सचूना पवज्ान कें द्र, पणेु याींच्या सव्हारमार्ा त हदलेल्हया 
मल ींक मधून आपले सरकार सेवा कें द्राव्दारे गा.न.नीं. ७/१२ काढण्याचा ियत्न 
केल्हयास गा.न.नीं. ७/१२ िाप्त (fetch) होत नसल्हयाच्या ताींबरक कारणाींनी 
गा.न.नीं. ७/१२ व ८ अ च्या िती शतेकऱ्याींना िाप्त करण्यास रे्ब्रवुारी-माचा, 
२०१९ मध्ये अडचण ननमााण होत होती. आि रोिी सींगणकीकृत गा.न.नीं. 
७/१२ साठी डडजि्ल इींडडया र्मूम अमर्लेख आधुननकीकरण कायािम अींतगात 
पवकमसत िणाली सरुू असल्हयाने शतेकऱ्याींची कोणतीही गरैसोय नाही. 
 ----------------- 
  

पटिधवन िुरोली (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथे मुरुमाांच ेअिैधररत्या 
उत्खनन िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५०) * ४६८३२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हु्नबान ूखशलफे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्वधान कुरोली (ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू) ये्ील गायराि िमीन ग् नीं. 
३५९ मधून दोन हठकाणाहून रस्त्त्याींच्या कामासाठी कोणतीही परवागनी न 
घेता हिारो ब्रास मरुुमाच े उत्खनन करुन शासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा 
महसलू बडुपवला असल्हयाच े हदनाींक १८ एपिल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, पेहे-नरमसींहवाडी त ेप्वधान कुरोली रस्त्त्याचे काम सरुु असनू 
या रस्त्त्याच्या कामासाठी सींबींर्धताींनी अनर्धकृतपणे मरुुमाचे महसलू 
पवर्ागाच ेपरवानगी न घेता उत्खनन केले असनूही सींबींर्धत महसलू पवर्ाग 
याकड ेदलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन अवधैररत्या मरुुमाच े
उत्खनन करणाऱ्यावर तसेच त्याींना सहकाया करणाऱ्या अर्धकारी/कमाचाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) प्वधान कुरोली, ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू ये्ील 
गायरान िमीन ग् नीं.३५९ मधून रस्त्त्याच्या कामासाठी अींदािे २२०० ब्रास 
मरुुम या गौणखननिाचे अवधै उत्खनन झाल्हयाच े हदनाींक २८/३/२०१९ रोिी 
तलाठी, प्वधान कुरोली याींनी उपपवर्ागीय अर्धकारी, पींढरपरू व तहमसलदार, 
पींढरपरू याींना अहवाल पाठपवला आहे. तसेच या िकरणी एका स्त््ाननक 
नागररकाने हदनाींक २/४/२०१९ रोिी जिल्हहार्धकारी, सोलापरू याींचेकड े सदर 
हठकाणाहून हिारो ब्रास मरुुमाच ेअवधै उत्खनन झाले असताना तलाठ्याने 
र्क्त २२०० ब्रास इतकाच पींचनामा केल्हयाबाबत व सदर उत्खनन करणाऱ्या 
कीं पनीवर कोणतीही दींडात्मक कारवाई झाली नसल्हयाबाबत तिार अिा केलेला 
आहे. 
(२) व (३) प्वधान कुरोली, ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू ये्ील गायरान िमीन 
ग् नीं. ३५९ या हठकाणाहून झालेल्हया गौण खननिाच्या अवधै 
उत्खननािकरणी सींबींर्धताींपवरुध्द हदनाींक ६/६/२०१९ रोिी रुपये २,२८,८०,०००/- 
इतक्या दींडात्मक रक्कमेच े आदेश तहमसलदार, पींढरपरू याींनी पाररत केले 
आहेत. तसेच गौण खननिाच्या अनर्धकृत उत्खननाच्या पररमाणाची स्त््ाननक 
नागररकाच्या तिार अिाानसुार रे्र गणना करण्यासाठी उपपवर्ागीय 
अर्धकारी, पींढरपरू याींनी हदनाींक २९/५/२०१९ अन्वये सींयकु्त प्क स्त््ापन 
केले आहे. सदर प्काचा अहवाल िाप्त झाल्हयानींतर त्यानसुार पढुील 
कायावाही करण्यात येईल. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात विशषेत: नागपूर जजल्हा पररषद ग्रामीण प्राथशमि आरोग्य 
िें रात सेिा देणाऱ्या डॉक्टराांच ेिेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(५१) * ४८३३३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पवशरे्त: नागपरू जिल्हहा पररर्देत ११ महहन्याींच्या करार 
पध्दतीने ग्रामीण िा्ममक आरोग्य कें द्र, उपकें द्रावर ४५० डॉक््राींची पदे 
र्रण्यात आली, सदर डॉक््राींचे वेतन ४ महहन्याींपासनू ्क्रकत राहहल्हयाने 
डॉक््राींनी आरोग्य कें द्रातील सेवा सोडून हदली असल्हयाने सदरहू आरोग्य 
कें द्रातील पदे ररक्त झाली असल्हयाचे हदनाींक १३ मे, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, डॉक््राींचे वेतन अदा न केल्हयाने सदरहू ननधी शासनाकड ेपरत 
गेला आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शासकीय रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या डॉक््राींना वेतन अदा न 
करणाऱ्याींवर कारवाई करुन डॉक््राींचे वेतन त्याींना अदा करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात एकूण ७७५ वदै्यकीय अर्धकाऱ्याींची कीं रा्ी तत्वावर नेमणूक 
करण्यात आली आहे. त्यापकैी जिल्हहा पररर्द नागपरू अींतगात िा्ममक 
आरोग्य कें द्रात एकूण ३० कीं रा्ी वदै्यकीय अर्धकारी याींची नेमणूक करण्यात 
आली आहे. त्यातील १८ वदै्यकीय अर्धकारी याींनी वयैक्तीक कारणास्त्तव 
रािीनामा हदला आहे. 
(२) सदर ननधी पवहहत मदुतीत खचा न झाल्हयाने व्यपगत झाला. 
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(३) व (४) सींबींर्धत िबाबदार अर्धकारी व कमाचारी याींच्यावर जिल्हहा पररर्द 
नागपरू िशासनामार्ा त मशस्त्तर्ींगपवर्यक कारवाई करण्यात येत आहे. कीं रा्ी 
वदै्यकीय अर्धकाऱ्याींना माहे डडसेंबर, २०१८ व िानेवारी, २०१९ या 
कालावधीचे मानधन अदा करण्यात आले असनू उवारीत कालावधीचे मानधन 
अदा करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
 

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

नागपूर येथील महाराजबाग प्राणीसांग्रहालयाची  
मान्यता रद्द िेल्याबाबत 

  

(५२) * ४८३७३ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू ये्ील िशासनाच्या दलुाक्षपणामळेु व आवश्यक त्या अ्ीची 
पतूाता न केल्हयाने महारािबाग िाणीसींग्रहालयाची मान्यता कें द्रीय 
िाणीसींग्रहालयाने रद्द केल्हयाचे हदनाींक ५ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर िाणीसींग्रहालयाच े
व्यवस्त््ापन अद्यावत करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल बोंड े: (१) होय. 
(२) कें हद्रय िाणीसींग्रहालय िार्धकरण, नवी हदल्हली याींनी िशासकीय व्यवस्त््ा, 
पशवुदै्यकीय व्यवस्त््ा, पप ींिऱ्याचे अद्यावतीकरण, िेक्षकाींची व्यवस्त््ा व इतर 
सवांगीण पवकास अपके्षेिमाणे होत नसल्हयाच्या कारणासाठी िाणीसींग्रहालयाची 
मान्यता रद्द केली होती. त्यावर आवश्यक उपाययोिना म्हणून 
िाणीसींग्रहालयाच े पप ींिरे अद्यावत करण्यासाठी व एकीं दरीत पायार्तू सपुवधा 
सधुारणा व सींसाधनाचा पवकास करण्यासाठी बहृत पवकास आराखडा कें हद्रय 
र्चडीयाघर िार्धकरणाकड े मान्यतसेाठी सादर करण्यात आला आहे. 
िाणीसींग्रहालयासाठी आवश्यक ७१ पदाींचा िस्त्ताव डॉ.पींिाबराव देशमखु कृर्ी 
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पवद्यापीठाच्या मा.कायाकारी पररर्देच्या मान्यतनेे महाराषर शासनाकड ेसादर 
करण्यात आलेला आहे. तातडीची व्यवस्त््ा म्हणून अनतमशघ्र कायााकरीता 
स्त््ानाींतरणाने/कीं रा्ी पध्दतीने िाणीसींग्रहालयामध्ये िर्ारी अर्धकारी 
(ननदेशक), पशवुदै्यकीय अर्धकारी, िाणीसींग्रहपाल, मशक्षण अर्धकारी आणण 
िाणीपालाींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
 िाणीसींग्रहालयाची मान्यता रद्द केल्हयािकरणी कें हद्रय पयाावरण व वन 
मींरालय, नवी हदल्हली ये् े अपील सादर करण्यात आले. सदर अपीलावर 
हदनाींक ११/०३/२०१९ रोिी सनुावणी होऊन अ्ी व शतींच्या अर्धन राहुन 
िाणीसींग्रहालयाची मान्यता एका वर्ाासाठी वाढपवण्याबाबत मौणखक आदेश 
झालेले आहेत. 
(३) सींबींर्धत नाही. 

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

राज्यात फलोत्पादनाला चालना देण्याबाबत 
  

(५३) * ४७००२ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय 
फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात र्लोत्पादन क्षेरातील र्ळाींचे उत्पादन ७ लाख ्न ने कमी 
होणार असल्हयाचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन र्लोत्पादनाला चालना 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयदत्त क्षीरसागर : (१) नाही. 
 सन २०१७-१८ मध्ये १०८.९१ लाख मे.्न उत्पादन झाले होत.े सन 
२०१८-१९ मध्ये त े९९.९२ लाख म्हणिे सन २०१७-१८ पेक्षा ८.९९ लाख मे. 
्नाने कमी हदसत असल ेतरी सदरची आकडवेारी अींतररम असल्हयाने मागील 
वर्ााच्या तलुनेत उत्पादन कमी झाल्हयाचे स्त्पष् होत नाही. याबाबतची अींनतम 
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आकडवेारी िाप्त झाल्हयावरच स्त्पष्ता होणार आहे. त्यामळेु र्ळाचे उत्पादन 
७ लाख ्नाने कमी होणार असल्हयाचे म्हणता येणार नाही. 
(२) राज्यात सन २०१८-१९ मध्ये सरासरीच्या ७४% पिान्यमान झाले असनू, 
काही जिल्ह्यामध्ये सरासरीच्या ५०% पेक्षा कमी पिान्यमान झाले आहे. 
कमी पिान्यमान झाल्हयामळेु र्ळपपकाींची उत्पादकता ह्कवनू ठेवण्याकरीता 
शतेकऱ्याींना सेंद्रीय व प्लास्त््ीक आच्छादन (मलर्चींग) बाबत मागादशान 
करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर झाडाींची पवरळणी, हठबक मसींचनाद्वारे पाणी 
देणे इत्यादी उपाययोिना करण्यात आल्हया आहेत. तसेच मागील वर्ी 
राज्यात र्ळपपकाींकरीता २६२४५ हेक््र क्षरेावर िधानमींरी कृर्ी मस ींचन 
योिनेंतगात अनदुाननत हठबक सींच बसपवण्यात आले असनू शतेकऱ्याींच्या 
मागणीनसुार मागेल त्याला शतेतळे खोदण्याकरीता अनदुान देण्यात आले 
आहे.  
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

परभणी जजल््यातील विदहरीच्या बाांधिामािरीता ननधी देण्याबाबत 
  

(५४) * ४७२९३ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्णी जिल्हहा पररर्द कृर्ी पवर्ागाकडून राबपवण्यात येणाऱ् या बबरसा 
मुींडा कृर्ी िाींती योिनेंतगात १८० लार्ार्थयांची पवहहरीसाठी ननवड करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, शरे् ननधीची कपात आणण अर्धकाऱ् याींचे दलुाक्ष यामळेु सदरहू 
योिनेंतगात पवहहरीच्या बाींधकामाकरीता केवळ रुपये १ लाख ८० हिार इतका 
कमी ननधी उपलब्ध करुन हदल्हयामळेु पवहहरीच े बाींधकाम पणूा होऊ शकले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू पवहहरीींच े
बाींधकाम पणूा होण्याकरीता लार्ार्थयांना पणूा अनदुान देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. त्ापप, सदर योिनेत आर््ाक लक्षाींकाच्या मयाादेत नपवन 
पवहहर बाबीच्या पार लार्ा्ीमधून एका लार्ार्थयांची ननवड करण्यात आली 
असनू ननवड झालेल्हया लार्ा्ीचे नपवन पवहहर खोदकाम सरुु आहे. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

अमरािती-सुरत या महामागावच्या चौपदरीिरणाच े 
िाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(५५) * ४७२१४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ददनाांि २९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ४१६२४ ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती-सरुत या महामागााच्या चौपदरीकरणाच े कामाची मदुत 
करारनाम्यानसुार सन २०१९ पयतंच असतानाही चौपदरीकरणाचे काम अत्यींत 
सी्ं गतीने सरुु असनू सद्य:जस्त््तीमध्ये सदर महामागााच्या चौपदरीकरणाच े
२० त े २५ ्क्केच काम पणूा झाले असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अमरावती त े नवापरूपयतंच्या राषरीय महामागा िमाींक 
सहाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्हया पाच महहन्याींपासनू ठप्प असल्हयाचे माहे 
एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले असनू उक्त काम 
आय.एल.एर्.एस. कीं पनीच्या आर््ाक अडचणीमळेु सन २०१३ पासनू पवपवध 
कारणाींमळेु िलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने चौपदरीकरणाचे काम पणूा होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 अमरावती-सरुत या महामागाामधील महाराषरातील अमरावती त े
नवापरू पयतंच्या एकूण समुारे ४८४ क्रक.मी. लाींबीच्या चौपदरीकरणाचे काम 
कें द्र शासनाच्या र्ारतीय राषरीय रािमागा िार्धकरणामार्ा त हाती घेण्यात 
आले आहे. 
 यापकैी अमरावती त ेर्चखली पयतंच्या समुारे १९४ क्रक.मी. पयतंच्या 
लाींबीतील काम समुारे २५ ्क्के पणूा झाले असनू सद्य:जस्त््तीत 
आय.एल.एर्.एस. कीं पनीच्या आर््ाक अडचणीमळेु बींद असल्हयाचे िकल्हप 
सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा िार्धकरण, अमरावती याींनी कळपवले 
आहे. 
 तसेच र्चखली त ेर्ागणे या र्ागातील ममळून समुारे १५० क्रक.मी.चे 
काम समुारे १५-२०% पणूा झाले असनू उवाररत काम िगतीप्ावर आहे, असे 
िकल्हप सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा िार्धकरण, िळगाींव याींनी 
कळपवले आहे. 
 मशवाय र्ागणे त े गिुरात महाराषर सीमेपयतंच्या समुारे १४० 
क्रक.मी.लाींबीतील काम समुारे ६५.५०% पणूा झाले आहे व उवाररत काम 
सवलतदाराच्या आर््ाक अडचणीमळेु मागील समुारे ९ महहन्याींपासनू बींद 
जस्त््तीत असल्हयाचे िकल्हप सींचालक, र्ारतीय राषरीय रािमागा िार्धकरण, 
धुळे याींनी कळपवले आहे. 
 
(३) सदर िकरणी सींबींर्धत िकल्हप सींचालक याींचेमार्ा त िाप्त झाललेी माहहती 
पढुीलिमाणे आहे. 

अ) सदर कामापकैी अमरावती त े र्चखली पयतंचे सवलतदाराने केलले्हया 
कामाचे मलु्हयाींकन तसेच उवाररत चौपदरीकरणाचे काम स्त्वतींरररत्या 
पणूा करण्यासाठीचे अींदािपरक करण्यासाठी कें द्र शासनाच्या र्ारतीय 
राषरीय रािमागा िार्धकरणामार्ा त हदनाींक २६/०४/२०१९ च्या परान्वये 
सींबींर्धताींना सचूना देण्यात आल्हया आहेत. 

ब) र्चखली त ेर्ागणे या र्ागातील काम िगतीप्ावर असनू सदर काम 
िुल,ै २०२१ पयतं पणूा करण्यात येईल. 
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क) र्ागणे त े गिुरात महाराषर सीमेपयतंच्या र्ागामध्ये सद्य:जस्त््तीत 
सवलतदाराच्या िबाबदारीवर व खचााने खड्ड े र्रण्याचे काम हाती 
घेण्यात आले असनू अजस्त्तत्वातील रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीसाठी ननपवदा 
मागपवण्यात आल्हया आहेत. तसेच िकल्हपातील उवाररत चौपदरीकरणाच े
काम स्त्वतींरररत्या पणूा करण्याच्या दृष्ीने कायावाही हाती घेण्यात 
आली आहे. 

(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
----------------- 

  
वपशोर (ता.िन्नड, जज.औरांगाबाद) ग्रामीण रुग्णालयाच्या  

इमारतीची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 
  

(५६) * ४७८८९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पवशरे्त: पपशोर (ता.कन्नड, जि.औरींगाबाद) ग्रामीण रुग्णालयाची 
इमारत ९० वर् ेिुनी व िीणा झाल्हयाने इमारतीची दरुवस्त््ा झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पपशोर ग्रामीण रुग्णालयात रुग्ण तपासणी करीता गेले असता 
रुग्णालयाच्या छताचा र्ाग ्ेबलावर कोसळल्हयाने रुग्णालयात दघुा् ना 
होण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर रुग्णलयाच्या इमारतीचे लेखापररक्षण करुन नवीन 
इमारत बाींधण्याकरीता सन २०१६ पासनू पवर्ागाद्वारे अनेकवेळा लेखी 
मागणी करण्यात येऊनही कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील पवशरे्त: पपशोर रुग्णालयातील इमारतीच े
लेखापररक्षण करुन दरुवस्त््ते असलेल्हया रुग्णालयाच्या इमारतीींची पनुबांधणी 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  



72 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे 
(३), (४) व (५) या सींदर्ाात उपर्ोक्ता पवर्ागाकडून मान्यता ममळाल्हयानींतर 
सा.बाीं.पवर्ागाकडून कायावाही करण्यात येईल. 
 

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

भोिर (जज.नाांदेड) तालुक्यात महानेट प्रिल्पाांतगवत विनापरिाना 
ऑजप्टिल फायबर िेबल टािण्यात आल्याबाबत 

  

(५७) * ४७२५५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ोकर (जि.नाींदेड) तालकु्यात शासनाच्या महाने् िकल्हपाींतगात 
पवनापरवाना ऑजप््कल र्ायबर केबल ्ाकण्याचे काम कीं रा्दाराकडून सरुु 
असल्हयाचे हदनाींक १९ एपिल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्ोकर-उमरी रस्त्त्यावर या कामासाठी खोदकाम करताना 
वकृ्षतोडी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने पवनापरवानगी कामे करणाऱ्या कीं रा्दारावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 शासनाच्या सामान्य िशासन पवर्ागाच्या शासन ननणाय ि.GAD-
मातींस ०८३२/३/२०१८-DIR-DIT(MH) हदनाींक १७/०२/२०१८ नसुार महाने् 
िकल्हपासाठी राज्यातील मागााच्या हक्कासाठी (र्मूमगत आणण हवाई) 
परवानगी घेण्यापासनू सु्  देण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) िश्न उद् र्वत नाही. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात णचआयव्ही सांसगव रोखण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(५८) * ४७०३३ श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४८९६ ला 
ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात हदनाींक १ एपिल, २०१८ त े हदनाींक २८ रे्ब्रवुारी, २०१९ या 
कालावधीमध्ये एचआयव्हीमळेु होणाऱ्या मतृ्यूींची सींख्या १ हिार ५०९ इतकी 
नोंदपवण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात मागील तीन वर्ाात एचआयव्ही ननयींरणात आला 
असे समिून लोकसींख्येतील ित्येक घ्कात घेण्यात येणाऱ्या चाचण्या 
्ाींबपवण्यात आल्हया आहेत, तसेच ननधीही ्ाींबपवण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्यात एचआयव्ही सींसगा रोखण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
 राज्यात हदनाींक ०१/०४/२०१८ त े हदनाींक २८/०२/२०१९ या 
कालावधीमध्ये एचआयव्हीमळेु होणाऱ्या मतृ्यूींची सींख्या २४६० इतकी 
नोंदपवण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 
 त्ापप, राषरीय एड्स ननयींरण सींघ्नेच्या मागादशाक तत्वानसुार 
सींसगा रोखण्याच्या सवा उपाययोिना केल्हया िातात. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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िोिण किनारपट्टीिरील जशमनी मजच्छमाराांच्या नािे िरण्याबाबत 
  

(५९) * ४७७४५ अॅड.हु्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कोकण क्रकनारपट्टीवरील मजच्छमाराींच्या राहत्या घराींच्या व 
मासळी सकुवण्याच्या िममनी ७/१२ उताऱ् यावर नावे करण्याच्या सींदर्ाात 
शासनाने ननणाय घेवनूही रत्नार्गरी व मसींधुदगुाात कोणतीही कायावाही होत 
नसल्हयाचे हदनाींक ९ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन मजच्छमाराींची गावे व 
कोळीवाड ेयाींचे मसमाींकन करुन त्याींची राहती घरे व मासळी सकुपवण्याच्या 
िममनी ७/१२ उताऱ् यावर नोंद घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) राज्यातील सागरी क्रकनारपट्टीवरील 
मजच्छमार गावाींमधील िममनी सरसक् कोळी बाींधवाींच्या नावावर 
करण्याबाबत शासनस्त्तरावरून आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्ापप, शासन 
पररपरक ि. एलएनडी१०८१/सी१७२/सीआर/२४१५/म-६, हदनाींक ०४/०२/१९८३ 
अन्वये मजच्छमाराींच्या धींदयासाठी, म्हणिचे िाळी सकुपवणे/पवणणे, मासे 
सकुपवणे, बो्ी शाकारणे/दरुुस्त्त करणे याकरीता मजच्छमाराींच्या 
गावालगत/वसाहती लगतच्या सोयीस्त्कर खुल्हया िागा महाराषर िमीन महसलू 
सींहहतचे्या कलम २२ खालील तरतदुीींनसुार अमर्हस्त्ताींक्रकत करण्याच्या सचूना 
शासनाने जिल्हहार्धकाऱ्याींना हदल्हया आहेत.  
 रत्नार्गरी जिल्ह्यामध्ये शासकीय िममनीचे ४७.६२.५० हे.आर. क्षेर 
ित्यक्ष मजच्छमाराींच्या घराखाली असनू सदरचे क्षरेापकैी ०.६४.०० हे.आर. 
क्षेरावर गा.न.नीं. ७/१२ च े इतर हक्कात नोंद घेण्यात आली आहे. तसेच 
रत्नार्गरी जिल्ह्यातील मींडणगड, दापोली व रत्नार्गरी तालकु्यातील मासळी 
सकुपवण्यासाठी पवहहत केलले्हया ०.३६.७० हे.आर क्षेराची नोंद गा.न.नीं. ७/१२  
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सदरी इतर हक्कात घेण्यात आली आहे. उवाररत मासळी सकुपवण्याच्या 
वहहवा्ीखालील शासकीय िममनीचे क्षेराबाबत सींबींर्धत मजच्छमार अगर 
मजच्छमार सींस्त््ाकडून मजच्छमाराींच्या मासळी सकुपवणे, िाळी सकुपवणे, 
िाळी पवणणे, बो्ी दरुुस्त्ती करणे, बो्ी शाकारणे या ियोिनासाठी िमीन 
मागणीबाबतच े िस्त्ताव िाप्त करुन त े पवहहत कागदपरासहीत सादर 
करण्याबाबत, सहा.आयकु्त, मत्स्त्यव्यवसाय पवर्ाग, रत्नार्गरी याींना 
जिल्हहार्धकारी, रत्नार्गरी याींच्याकडून कळपवण्यात आले असनू, अशािकारच े
िस्त्ताव जिल्हहार्धकारी, रत्नार्गरी याींच्या कायाालयास िाप्त झालेले नाहीत. 
सदर िस्त्ताव िाप्त झाल्हयानींतर मजच्छमाराींचे रहात्या घराखालील व मासळी 
सकुपवण्याच्या िागा/गावठाण िममनीचे उपअधीक्षक, र्मूमअमर्लखे याींचेमार्ा त 
सवेक्षण करुन िमीनधारकाींचे हक्क मसध्द झालेनींतर त्याींना अनसुचूी “क” 
िमाणे सनद िदान करणेची कायावाही ननयोजित आहे. 
 तसेच मसींधदुगुा जिल्ह्यात शासन पररपरक हदनाींक ०४/०२/१९८३ 
अन्वये सावींतवाडी उपपवर्ागातील वेंगलुाा तालकु्यातील वेळागर ये्ील स.नीं. 
३८ हह.नीं. २ पो.ख. क्षेर ०२.९७.०० हे. आर. पकैी ००.४०.०० हे.आर. एवढे क्षरे 
मजच्छमाराींसाठी िाळी सकुपवणे, होड्या ठेवणे या ियोिना्ा जिल्हहार्धकारी, 
मस ींधुदगुा याींच्या हदनाींक २६/०६/१९९१ च्या आदेशाने सदरची िागा राखून 
ठेवनू त्याबाबत अर्धकार अमर्लेखामध्ये इतर हक्कात नोंद ठेवणेत आलेली 
आहे. नवाबाग, ता.वेंगलुाा ये्ील स.नीं. ९ हह.नीं.० पो.ख. क्षेर २.१८.० हे. आर. 
ही शासकीय िमीन असनू अर्धकार अमर्लेखात मासळी आवार, सॉल्ह् 
डडपा ा्में्, िोजव्हिनली रान्सर्डा ्ु डडपा ा्में् ऑर् इींडस्त्रीि याींच े नाव े
दाखल आहे. कणकवली उपपवर्ागातील देवगड व कुडाळ उपपवर्ागातील 
मालवण तालकु्यात सागरी क्रकनाऱ्यालगत छोट्या मजच्छमार लोकाींची वस्त्ती 
असनू घराच्या आिुबािलूा असलेल्हया मोकळ्या िागेचा वापर मासळी 
सकुपवण्यासाठी करत असनू सदरची िागा ही आि त्याींच लोकाींच े नावे 
गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये दाखल आहेत. देवगड, मालवण व वेंगलुाा तालकु्यातील 
समदु्रक्रकनाऱ्यालगतच्या िागा मासे सकुपवणे, िाळी सकुपवणे, िाळी पवणणे, 
होडी दरुुस्त्ती करणे, बो्ी शाकारणे इ. करीता राखीव ठेवणेबाबत १ ननवेदन व 
१ अिा जिल्हहार्धकारी, मस ींधुदगुा याींना िाप्त झालेला असनू हदनाींक 
०४/०२/१९८३ च्या शासन पररपरकान्वये कायावाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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िोिण किनारपट्टीिर धपुप्रनतबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत 
  

(६०) * ४७९९७ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४४४०६ ला ददनाांि २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील अनेक गावाींमध्ये धूपिनतबींधक बींधारे रु््ल्हयाने नकुसान होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोकण क्रकनारपट्टीवरील गावे वाचपवण्यासाठी व पयाावरण 
रक्षणासाठी धूपिनतबींधक बींधारे बाींधण्याची आवश्यकता असनू याबाबत 
नकुसानग्रस्त्त गावातील शतेकऱ्याींनी वेळोवेळी मागणी करुनही अनेक हठकाणी 
धूप िनतबींधक बींधारे बाींधण्यात आले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कोकण क्रकनारपट्टीवर धुपिनतबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) नकुसानग्रस्त्त गाींवातील शतेकऱ्याींनी वेळोवेळी मागणी केल्हयानसुार 
अी्ं ासींकल्हपीय अींदािात धुपिनतबींधक बींधाऱ्याींची कामे मींिूर करण्यात आली 
आहेत. सदर काम े पयाावरणपवर्यक परवानगी (CRZ Clearance) अर्ावी 
िलींबबत आहेत. 
(३) सन २०१६-१७ च्या अ्ासींकल्हपात ठाणे, पालघर, रत्नार्गरी, रायगड व 
मसींधुदगुा जिल्हहयाींकरीता रुपये ९६ को्ी अींदाजित क्रकींमतीची ४९ काम े
समापवष् करण्यात आली असनू सन २०१८-१९ च्या अ्ासींकल्हपात रुपये 
३.६५ को्ीची तरतदू करण्यात आली आहे. रुपये ७७.५० को्ी अींदाजित 
क्रकींमतीच्या ४२ कामाींच्या ननपवदा िक्रिया पणूा करण्यात आली असनू 
पयाावरण आघात मलु्हयाींकन सममतीतरे् (SEIAA) पयाावरण परवानगी िाप्त 
७ कामाींना कायाादेश देण्यात आले आहेत. उवारीत ३५ कामाींना महाराषर राज्य 
क्रकनारपट्टी व्यवस्त््ापन िार्धकरण (MCZMA) याींचेकडून CRZ Clearance 
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बाबत SEIAA सममतीस मशर्ारस करण्यात आली आहे. SEIAA ने 
कळपवल्हयानसुार सदर कामाींना मॅनग्रवु्ह मुींबई याींच्याकडून परवानगी 
ममळण्याकरीता पत्तन अमर्यींता, रत्नार्गरी याींनी हदनाींक १६/०४/२०१९ च्या 
परान्वये अप्पर िधान मखु्य वनरक्षक, मुींबई याींना कळपवले आहे.  
 सन २०१७-१८ या आर््ाक वर्ाात ठाणे, पालघर, रायगड व मसींधुदगुा 
जिल्हहयाींसाठी रुपये ८६.८५ को्ी अींदाजित क्रकींमतीची ४३ कामे मींिूर करण्यात 
आली असनू सन २०१८-१९ च्या अ्ासींकल्हपात रुपये ३.३१ को्ी ननधीची 
तरतदू केली आहे. सदर कामाींना MCZMA कडून पयाावरण पवर्यक 
परवानगी ममळणेकरीता सल्हलागार (IIT Powai Consultant) नेमलेले 
आहेत. 
 सन २०१८-१९ मध्ये रुपये २४.९० को्ी रक्कमेची ३ कामे मींिरू 
असनू या कामाींसाठी सन २०१८-१९ मध्ये रुपये ०.९१ को्ी अ्ासींकल्हपीय 
तरतदू उपलब्ध केली आहे. सदर कामाींपकैी १ काम िगतीप्ावर असनू २ 
कामे ननपवदास्त्तरावर आहेत.   
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात िृषी अधधिाऱ्याांनी मदृ सांधारणाच्या  
िामात गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(६१) * ४७५९७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱ् याींना कृर्ी सल्हला आणण योिनाींची माहहती देण्याऐविी 
कृर्ी अर्धकाऱ् याींनी मदृसींधारणातील रुपये ३५ को्ीींचा गरैव्यवहार 
केल्हयािकरणी २९ कमाचाऱ् याींवर माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान गनु्हे 
दाखल करण्याचे आदेश हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणत्या अर्धकाऱ् याींवर 
कोणत्या कलमान्वये गनु्हे दाखल करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, उक्त िकरणाची सद्य:जस्त््ती काय आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल बोंड े: (१) सन २०१०-११ मध्ये सोलापरू जिल्ह्यातील मींगळवढेा व 
मोहोळ तालकुा कृर्ी अर्धकारी कायाालयाींतगात मदृ व िलसींधारणाच्या 
कामाींमध्ये झालेली अननयममतता व अपहार झाल्हयाची शक्यता पवचारात 
घेऊन या िकरणातील सवा सींबींर्धत अर्धकारी/कमाचाऱ्याींपवरुध्द र्ौिदारी 
गनु्हा दाखल करण्याबाबत हदनाींक १५/१०/२०१८ च्या परान्वये आयकु्त (कृर्ी) 
याींना आदेश देण्यात आले आहेत. 
(२) या िकरणी २९ अर्धकारी/कमाचाऱ्याींपवरुध्द पोलीस स्त््ेशन, मींगळवेढा ये् े
एर्.आय.आर. ि.०१५६, र्ारतीय दींड सींहहता १८६० अींतगात कलम ४०३, 
४०९, ३४ अन्वये हदनाींक ०१/०४/२०१९ रोिी र्ौिदारी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. तसेच सींबींर्धताींपवरुध्द हदनाींक १७/०२/२०१७ च्या ज्ापनान्वये 
पवर्ागीय चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील पशुिैद्यिीय  
अधधिारी/िमवचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(६२) * ४७३५२ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाली, चव्हाणवाडी आणण िाींर्ळुपाडा (ता.सधुागड, जि.रायगड) या 
हठकाणी शे्रणी-१ व वाघोशी खवली आणण नाींदगाव ये्े शे्रणी-२ च्या 
असलेल्हया दवाखान्यामध्ये पशवुदै्यक्रकय अर्धकारी व अन्य पदे ररक्त 
असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त दवाखान्यात पशवुदै्यक्रकय अर्धकारी, पवस्त्तार अर्धकारी, 
आणण पशधुन पयावेक्षक ही तीनही पदे ररक्त असल्हयाने िनावराींना 
उपचारासाठी अन्य हठकाणी घेवनू िावे लागत असनू अनेकवेळा 
उपचाराअर्ावी िनावरे दगावत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सधुागड (जि.रायगड) 
तालकु्यातील पशवुदै्यकीय अर्धकारी/कमाचाऱ्याींची ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) रायगड जिल्ह्यातगात सधुागड तालकु्यामध्ये 
पशधुन पवकास अर्धकारी या सींवगाात ४ मींिूर पदे आहेत. मौिे चव्हाणवाडी, 
पाली व िाींर्ळुपाडा ये्े शे्रणी-१ ची पशवुदै्यकीय दवाखाने कायारत असनू 
त्यापकैी िाींर्ळुपाडा ये्े ननयममत पशधुन पवकास अर्धकारी कायारत आहेत. 
चव्हाणवाडी, पाली व पाली (पवस्त्तार) ये्ील पशधुन पवकास अर्धकाऱ् याींची ३ 
पदे ररक्त आहेत. 
 तसेच खवली, वाघोशी व नाींदगाव ये्े शे्रणी-२ चे दवाखाने असनू 
सदर नतनही दवाखान्याींमध्ये ननयममत पशधुन पयावेक्षक कायारत आहेत. 
सधुागड पाली (पवस्त्तार) ये्ील पशधुन पयावेक्षकाच े १ पद ररक्त आहे. 
याव्यनतररक्त ग्-ड सींवगाातील ८ मींिरू पदाींपकैी ५ पदे र्रलेली असनू ३ पदे 
ररक्त आहेत.  
(२), (३) व (४) रायगड जिल्ह्याींतगात सधुागड तालकु्यात वर नमदू 
केल्हयानसुार पदे ररक्त असली तरी सदर ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायार्ार 
अन्य अर्धकारी/कमाचारी याींच्याकड े सोपवनू पशपुालक धारक शतेकऱ् याींच्या 
िनावराींना ननयममतपणे पशवुदै्यकीय सेवा परुपवण्यात येत असनू 
उपचाराअर्ावी िनावरे दगावण्यात आलेली नाही. 
 पशधुन पवकास अर्धकारी, ग्-अ या सींवगाातील ररक्त पदे 
र्रण्याच्या अनरु्ींगाने ४३५ पदाींचे मागणीपर महाराषर लोकसेवा आयोगास 
पाठपवण्यात आलेले आहे. आयोगाकडून पार उमेदवार उपलब्ध झाल्हयानींतर या 
सींवगाातील ररक्त पदे र्रण्याबाबत योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. ग्-क 
व ग्-ड सींवगाातील ररक्त पदे र्रण्याबाबत जिल्हहा पररर्द, रायगड 
याींच्याकडून कायावाही सरुु आहे. 
 

----------------- 
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मुांबईत िुष्ट्ठरोग आजार ननयांत्रणात आणण्याबाबत 
  

(६३) * ४७०८१ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.आनांदराि पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६२७१ ला ददनाांि ३० 
नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत कुषठरोगाच्या रुग्णाींमध्ये वाढ झाल्हयाची बाब माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कुषठरोग आिार 
ननयींरणात आणण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

मुींबई जिल्ह्यात माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ अखेर ४३५ नपवन रुग्ण 
आढळले. माहे रे्ब्रवुारी, २०१६, २०१७ व २०१८ अखेर अनिुमे ४२६, ४०९ व 
४०१ नपवन रुग्ण आढळलेल ेआहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या मागादशाक सचूनाींनसुार खालीलिमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत.े 

 नपवन रुग्णाींची नोंदणी करुन बहुपवध और्धोपचाराची मारा देण्यात 
येत.े 

 नपवन रुग्णाींच्या सहवामसताींची तपासणी करण्यात येत.े 
 नपवन रुग्णाींच्या घरार्ोवतीच्या ३०० घराींचा क्लस्त््र सव्हेक्षण केला 

िातो. 
 शालेय आरोग्य तपासणी. 
 सतत ३ वर्ा शनु्य रुग्ण असलेल्हया कायाक्षरेाचा सव्हेक्षण. 
 हाडा ्ु ररच र्ागासाठी पवशरे् कायािम राबपवणे. 
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 मुींबई जिल्ह्यात ि्मच राबपवलेल्हया कुषठरोग शोध मोहहमेंतगात (२४ 
सप् े्ंबर, २०१८ त े ९ ऑक््ोंबर, २०१८) १६५४० सींशनयत शोधल े व 
त्यापकैी ५२ नपवन रुग्ण ममळाले. 

 स्त्पशा मोहहम ३० िानेवारी, २०१९ पासनू सरुु झालेल्हया पींधरवाड्यात 
लवकर कुषठरुग्ण शोधणे व कुषठरोगापवर्यक घणृा कमी 
करण्यासाठीची पवशरे् अींशी लोकमशक्षण मोहहम स्त्पशा या नावाने 
मुींबईमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. 

 तसेच पवपवध आरोग्य मशक्षण कायािमाींतगात महहला मींडळ सर्ा 
िश्न मींिुर्ा कायािम िर्ातरे्री, खािगी वदै्यकीय व्यवसानयक 
कायाशाळा इ.उपिम मुींबई जिल्ह्यात राबपवण्यात येतात. 

 समािात लपनू राहहलेले कुषठरुग्ण लवकरात लवकर शोधण्यासाठी 
स्त्वयींसेपवका समािातील इतर कोणताही नागररक याींना उत्तिेना्ा रु 
२५० शासनाकडून अदा करण्यात येतात 

(३) िश्न उद् र्वत नाही. 
----------------- 

  
शासिीय रुग्णालयाांमधील हांगामी चतुथवशे्रणी बदली  

िामगाराांना शासन सेिेत िायम िरण्याबाबत 
  

(६४) * ४७८६३ श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयाींमध्ये १५ त े २० वर्ाापासनू समुारे ७३४ 
बदली कामगार काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या बदली कामगाराींकड े उदरननवााहाचे दसुरे कुठलेही साधन 
नसल्हयाने राज्याच्या मखु्य सर्चवाींसमवेत हदनाींक २८ िानेवारी रोिी झालेल्हया 
बठैकीत ज्याींची १० वर् े पणूा आणण िनतवर्ी २४० हदवस पणूा झाले आहेत 
अशा कमाचाऱ् याींना शासन सेवेत कायम करण्याचे ननजश्चत करण्यात आल े
असनू याबाबत आदेश देखील काढण्यात आले मार या आदेशाची 
अींमलबिावणी करण्यात आली नाही हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, कमाचाऱ्याींना शासन सेवेत कायम करण्याच्या मागणीकरीता 
सदर कमाचाऱ्याींनी आींदोलन करण्याचा इशारा हदला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शासकीय रुग्णालयामधील हींगामी चतु् ाशे्रणी बदली कामगाराींना 
शासन सेवेत कायम करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) सींचालनालयाच्या िस्त्तावािमाणे ६९५ बदली कमाचारी 
आहेत.  
(२) मा.मखु्यसर्चव याींच्या अध्यक्षतखेाली चतु् ाशे्रणी कमाचाऱ्याींच्या पवपवध 
मागण्याींबाबत हदनाींक २८/०१/२०१९ रोिी झालेल्हया बठैकीत “ज्या कमाचाऱ्याींना 
अद्याप सेवेत सामावनू घेण्यात आलेले नाही, अशापकैी ज्याींची सेवा १० वर् े
झालेली आहे व िनतवर्ी २४० हदवस काम केलेले आहे. अशा कमाचाऱ्याींची 
यादी हदनाींक १०/०२/२०१९ पयतं पवर्ागाला पाठवावी”. असे ननदेश 
मा.मखु्यसर्चव याींनी हदले आहेत. 
(३) होय. 
(४) हदनाींक २३/०७/२०१५ च्या शासन ननणायान्वये सींचालक, वदै्यकीय मशक्षण 
व सींशोधन, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत केलेल्हया सममतीकडून ज्या 
बदली कमाचाऱ्याींची सेवा १० वर्ा व िनतवर्ी २४० हदवस काम केले आहे, 
अशा कमाचाऱ्याींची पारता तपासण्याचे ननदेश सींचालनालयास हदनाींक 
१५/०२/२०१९ रेािी हदल े आहेत. पारता तपासल्हयानींतर िाप्त होणाऱ्या 
िस्त्तावावर ननयमानसुार कायावाही करण्यात येईल. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

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



83 

मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागावबाबत 
 

(६५) * ४६५६३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागााच्या ७०० क्रक.मी. लाींबीच्या िकल्हपाचा खचा 
रुपये ५५ हिार को्ीींवर गेला असनू िकल्हपाला लागणाऱ्या समुारे ९९०० 
हेक््र िममनीपैंकी १३ ्क्के िममनीचे र्सूींपादन मशल्हलक असनू िमीन 
देण्यास िमीन मालकाींनी पवरोध दशापवलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या महामागाासाठी बँकाींनी िास्त्त व्यािदराने म्हणिचे ९.५ 
्क्के व्याि दराने व कमी िमाणात किा हदल्हयामळेु आर््ाक र्ार वाढत आहे 
व यासाठी मुींबई-पणेु महामागाालगतची राज्य रस्त्त ेपवकास महामींडळाची एक 
हिार हेक््र िमीन व वाींदे्र ये्ील कायाालयाची मालमत्ता गहाण ठेवण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रस्त्त े पवकास महामींडळाने स्त्वस्त्त आणण आणखी किाासाठी 
“एमशयन डवे्हल्हपमें् ॲण्ड इन्व्हेस्त््में् बँकेकड”े सींपका  साधला असनू स्त्वस्त्त 
व परेुसे किा न ममळाल्हयास िकल्हप खचााचा र्ार राज्य शासनावर येण्याची 
शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबतची सद्य:जस्त््ती काय आहे व िकल्हप खचााचा र्ार 
राज्य शासनावर पडू नये, महामींडळाच्या िममनी/मालमत्ता अबार्धत 
राहाव्यात, िकल्हप बार्धताींचे नकुसान होऊ नये आणण िकल्हपाचे काम 
सरुळीतपणे पार पडावे यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एकनाथ श िंदे : (१) हे खरे नाही. 
     नागपरू मुींबई समधृ्दी महामागा ७०१ क्रक.मी. चा असनू, िकल्हपाचा खचा 
रुपये ५५,३३५.३२ को्ी इतका असनू, महामागाासाठी लागणारी िमीन खािगी 
वा्ाघा्ीद्वारे ्े् खरेदी पध्दतीने सींपादीत करण्यात आली आहे. िकल्हपास 
िमीन देण्यास िमीन मालकाींनी पवरोध दशापवलेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. त्ापप, व्यापारी व वाणणजज्यक वापराकरीता इक्वी्ी 
योगदानाचा र्ाग म्हणून मुींबई पणेु महामागाालगतच्या िममनीतनू तसेच वाींदे्र 
ये्ील कायाालयाच्या िागेतनू िाप्त होणारे उत्पन्न समधृ्दी महामागा 
िकल्हपासाठी वापरण्यात येणार आहेत.  
(३) सदरहू महामागाासाठी आवश्यक असणाऱ्या ननधीसाठी पवत्त सींस्त््ा व 
बँका याींच्यामार्ा त किा उर्ारण्यासाठी वा्ाघा्ी सरुु आहेत.  
(४) हे खरे नाही. 
 नागपरू मुींबई मशघ्रसींचार द्रतुगती मागा (महाराषर समधृ्दी महामागा) 
िकल्हपाचे काम पवहहत कालावधीत पणूा करणे तसेच पवलींब व व्याि 
रकमेतील वाढ ्ाळण्याकरीता अप्पर मखु्य सर्चव (पवत्त) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली रयस्त्् यींरणेची स्त््ापना हदनाींक ०३ िून, २०१९ च्या शासन 
ननणायान्वये करण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

राज्यात आयुष्ट्यमान भारत योजना राबविण्याबाबत 
  

(६६) * ४७००८ अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांर फाटि, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या महत्वाींकाक्षी आयषुयमान र्ारत योिना राज्यात हदनाींक 
२३ सप् े्ंबर, २०१८ पासनू सरुु झाली असनू सदर योिना शासनाच्या 
रुग्णालयामध्येच लाग ूआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, महात्मा रु्ले िन आरोग्य योिनेंतगात खासगी रुग्णालये 
आणण पवमा कीं पनीशी केलेले करार माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये सींपषु्ात 
आल्हयाने नव्याने करार करताींना आयषुमान आणण राज्याची िन आरोग्य 
योिना एकबरकरण करुन आयषुमान र्ारत योिनेतील महत्वाच्या ३०० 
उपचार पध्दतीचा समावेश राज्याच्या िन आरोग्य योिनेत करण्याचा िस्त्ताव 
शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कोणत्या उपचार पध्दतीचा समावेश राज्याच्या िन आरोग्य 
योिनेत करण्यात येणार आहे व यासींदर्ाात ननणाय घेतला आहे काय तसेच 
आयषुयमान र्ारत योिना ही योिना राज्यात कायााजन्वत करताींना 
योिनेतील िाचक अ्ीमळेु लार्ा्ीना या योिनेचा लार् ममळत नाही, हे ही 
खरे आहे काय,  
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 शासन ननणाय हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१८ नसुार आयषुयमान र्ारत- 
िधानमींरी िन आरोग्य योिना महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य 
योिनेसह हदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१८ पासनू एकबरतररत्या सरुु झाली असनू 
सरुुवातीला शासनाच्या ८३ शासकीय रुग्णालयात चाल ू होती. सावािननक 
आरोग्य पवर्ाग, शासन ननणाय, हदनाींक ०५ माचा, २०१९ पासनू शासकीय व 
अींगीकृत खािगी रुग्णालयामध्ये राबपवण्यात येत आहे. 
(२) शासन ननणाय, हदनाींक २६/०२/२०१९ नसुार महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन 
आरोग्य योिनेतील लार्ा्ी कु्ुींबास (िे िधानमींरी िन आरोग्य योिनेचे 
लार्ा्ी नसतील) ९९६ वदै्यकीय उपचाराींचा व १२१ पाठपरुावा सेवाींचा लार् 
ममळेल व िधानमींरी िन आरोग्य योिनेतील लार्ा्ी कु्ुींबास वरीलिमाणे 
९९६ वदै्यकीय उपचार व अनतररक्त २१३ वदै्यकीय उपचार अशा एकूण 
१२०९ वदै्यकीय उपचाराींचा तसेच १८३ पाठपरुावा सेवाींचा (महात्मा ज्योनतबा 
रु्ले िन आरोग्य योिनेतील १२१ पाठपरुावा सेवा व िधानमींरी िन आरोग्य 
योिनेतील ६२ पाठपरुावा सेवा) लार् ममळेल. याबाबत ननपवदा िक्रियेची 
कायावाही चाल ूआहे. 
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 सद्य:जस्त््तीत िधानमींरी िन आरोग्य योिनेतनु १३०० उपचार 
पध्दतीींचा व महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिनेतनू ९७१ उपचाराींचा 
लार्ार्थयांना लार् ममळत आहे. 
(३) शासन ननणाय हदनाींक २६/०२/२०१९ मध्ये नवीन उपचाराींचा समावेश 
असनू त्यात साींधे ित्यारोपण शस्त्रक्रिया व मानमसक उपचार पध्दतीींचा 
समावेश करण्यात आला आहे. 
 िधानमींरी िन आरोग्य योिनेचा लार् घेण्यासाठी सींगणीकृत      
ई-काडास व महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिनेचा लार् घेण्यासाठी 
पपवळी, अत्योंदय, अन्नपणुाा, केशरी मशधापबरकाधारक (ज्याींचे उत्पन्न १ 
लाख रुपयेपयतं असलेली) आणण शतेकरी आत्महत्याग्रस्त्त १४ जिल्ह्यातील 
शभु्र मशधापबरकाधारक अशा वधै मशधापबरका तसेच र्ो्ो ओळखपराच्या 
सहाय्याने लार् देण्यात येतो. ही िक्रिया अत्यींत सलुर् असनू लार्ार्थयांना 
अींगीकृत रुग्णालयात योिनेचा लार् घेता येतो. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

नरखेड ि िाटोल (जज.नागपूर) तालुक्यातील फळबाग 
 उत्पादिाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(६७) * ४८७४३ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरखेड व का्ोल (जि.नागपरू) तालकु्याींना दषुकाळी नकुसान र्रपाई 
लार्ापासनू वगळण्यात आल्हयाने तालकु्यातील सींरा व मोसींबी उत्पादक 
नकुसान र्रपाई पासनू वींर्चत राहहले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शतेी पपकाींचे ३३ ्क्के पेक्षा िास्त्त नकुसान झाले असल्हयास 
रुपये ६ हिार ८०० हेक््री दोन हेक््र पयतं व बहुवापर्ाक पपकाींचे ३३ ्क्के 
क्रकीं वा त्यापेक्षा िास्त्त नकुसान झाले असल्हयास िनत हेक््र रुपये १८ हिार 
दोन हेक््र पयतं नकुसान र्रपाई दोन हप्त्यात देण्याचे िाहीर केले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, नागपरू जिल्ह्यासाठी बहुवापर्ाक पपकाींच्या नकुसान 
र्रपाईसाठी ननधीची तरतदू करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने नागपरू जिल्ह्यात दषुकाळग्रस्त्ताींना मदत देण्यासाठी ननधीची तरतदू 
करुन नरखेड व का्ोल तालकु्यातील सींरा व मोसींबी उत्पादकाींना नकुसान 
र्रपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत 
  

श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 नागपरू जिल्ह्यातील दषुकाळ घोपर्त का्ोल, नरखेड व कळमेश्वर 
या तालकु्यातील शतेीपपकाींच्या ३३ ्क्यापेक्षा िास्त्त नकुसान झालेल्हया एकूण 
८३,९३६,२६ हेक््र आर क्षेरावरील बार्धत शतेकऱ् याींसाठी महसलू व वन 
पवर्ाग, शासन ननणाय हदनाींक २५/०१/२०१९ अन्वये तीन हप्त्यात ममळून 
रूपये ५६,९३,५८,४८०/- (अक्षरी रूपये छपन्न को्ी, त्र्यानव लाख, अठ्ठावन 
हिार, चारश ेऐींशी) ननधी पवतरीत करण्यात आला होता. िाप्त ननधीपकैी दोन 
हेक््रच्या मयाादेपयतं बार्धत शतेकऱ् याींना िती हेक््री ६,८०० रूपये िमाणे 
५४,७०,०६,४५५/- इतका ननधी ित्यक्ष ८०,४३१ शतेकऱ् याींच्या बॅंक खात्यात 
िमा करून उवाररत ननधी शासनाकड ेसमपपात करण्यात आला आहे.  
(३), (४) व (५) नागपरू जिल्ह्यातील का्ोल व नरखेड या तालकु्यातील 
बहुवापर्ाक पपकाींच्या ३३ ्क्क्यापेक्षा िास्त्त नकुसान झालेल्हया १७९११ 
शतेकऱ् याींना अनदुान देण्याकरीता जिल्हहार्धकारी नागपरू याींच्याकडून एकूण 
रूपये २६,९६,९४,०००/- (अक्षरी रूपये सव्वीस को्ी शहाण्णव लाख, 
चौऱ्याण्णव हिार) ननधीचा िस्त्ताव शासनास िाप्त झाला आहे. 
 

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

परभणी येथील बा्य िळणाच्या भूसांपादनाचा मािेजा देण्याबाबत 
  

(६८) * ४६९६७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परर्णी ये्ील बा्य वळणाच्या र्सूींपादनासाठी रुपये ६५ को्ीींचा 
मावेिा मागणीसाठी राषरीय महामागा िार्धकरण कायाकारी अमर्यींता याींनी 
मा.कें द्रीय वाहतकू मींरी, नवी हदल्हली याींच्याकड े सन २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान अहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.कें द्रीय मींरी महोदयाींनी स्त््ायी अ्ा सममतीला सचूना देऊन 
सदरील ननधी वगा करण्याबाबतचे आदेश हदल े आहेत काय, सदर ननधी 
ित्यक्षात िाप्त झाला आहे काय, ननधी िाप्त करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे, 
(३) असल्हयास, क्रकती मदुतीत सवा िक्रिया पणूा करुन ित्यक्षात बा्य 
वळणाच्या कामास सरुुवात करण्यात येणार आहे, याबाबतची सपवस्त्तर 
माहहती काय आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 िस्त्ततु िकरणी मावेिा मागणीचा िस्त्ताव सन २०१८ मध्ये मा.कें द्रीय 
वाहतकू मींरी, नवी हदल्हली याींच्याकड े सादर झालेला नसनू कें द्र शासनाच्या 
रस्त्त,े वाहतकू व महामागा पवर्ाग, नवी मुींबई याींच्याकड े सादर करण्यात 
आला होता. 
 त्ापप, त्याींचेकडून सदर िस्त्तावाबाबत काही मदु्द ेउपजस्त््त करण्यात 
आल्हयाने सद्य:जस्त््तीत उपजस्त््त मदु्दयाींची पतूाता करुन समुारे रुपये ६१.९६ 
को्ी क्रकींमतीचा िस्त्ताव हदनाींक ०४/०६/२०१९ रोिी पनु:श्च कें द्र शासनाच्या 
रस्त्त े वाहतकू व महामागा पवर्ाग, नवी मुींबई याींचेकड े रे्रसादर करण्यात 
आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 परर्णी बाहयवळण रस्त्त्याचे र्सूींपादन व बाींधकामाचे काम कें द्र 
शासनाच्या सन २०१९-२० च्या वापर्ाक ननयोिनामध्ये िस्त्तापवत करण्यात 
आले आहे.  
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(३) िस्त्ततु काम कें द्र शासनाच्या वापर्ाक ननयोिनामध्ये मींिूर झाल्हयानींतर 
ननधीच्या अनरु्ींगाने पढुील कायावाही करुन ित्यक्षात सरुु करण्यात येईल. 
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

औषधी िन्पती लागिडीच्या अनुदानाच े 
िाटप शतेिऱ्याांना िरण्याबाबत 

  

(६९) * ४६५४१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, प्रा.जोगेन्र ििाड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या आयरु् मींरालयाकडून राज्यात पवपवध िकारच्या ६० 
और्धी वनस्त्पती लागवडीकरीता सन २०१७-१८ या वर्ाात रुपये २.६५ को्ीींच े
अनदुान मींिूर करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर योिनेंतगात और्धी वनस्त्पती लागवडीचे अनदुान 
शतेकऱ्याींना वा्प करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर अनदुानाबाबत राज्याचा कृर्ी पवर्ाग व आरोग्य पवर्ाग 
एकमेकाींवर िबाबदारी ढकलत असल्हयामळेु राज्याच्या कृर्ी मींत्र्याींनी चौकशी 
करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश सींबींर्धत पवर्ागाला हदले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदरचा अहवाल शासनाला िाप्त झाला आहे काय, 
अहवालातील ननषकर्ा काय आहेत, याबाबत कोणावर िबाबदारी ननजश्चत 
करण्यात आली आहे, त्यानसुार शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धतावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल बोंड े: (१) नाही. 
 “राषरीय आयरु् अमर्यान” या कें द्र परुस्त्कृत योिनेंतगात सन    
२०१७-१८ करीता Medical Plants या घ्काींतगात एकूण रुपये ३५५.००८ 
लाख इतके कें द्रीय अनदुान मींिूर केले आहे. 
(२) होय. 
 त्ापप, सन २०१७-१८ करीता मींिूर अनदुान सन २०१८-१९ मधील 
िस्त्तापवत उपिमाकरीता पवत्तीय मयाादेत पवतरीत करण्याची पवनींती 
करण्यात आली होती. त्यास कें द्र शासनाने रुपये २१४.६९ लाख इतक्या 
पवत्तीय मयाादेत खचा करण्यास सहमती दशापवली असनू सदरहू अनदुान 
PFMS िणालीद्वारे व्यवस्त््ापक, महाराषर राज्य र्लोत्पादन आणण और्धी 
वनस्त्पती मींडळ, पणेु याींना पवतरीत करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय. 
 सन, २०१७-१८ करीता सींचालक, महाराषर राज्य र्लोत्पादन आणण 
और्धी वनस्त्पती मींडळ, पणेु याींनी राषरीय आयरु् अमर्यान और्धी वनस्त्पती 
घ्क या कें द्र/राज्य परुस्त्कृत (६०:४० हहस्त्सा) योिनेचा वापर्ाक आराखडा 
सींचालक, आयरु् सींचालनालय, मुींबई याींना सादर केला होता. राज्य आयरु् 
सोसाय्ी, मुींबई याींना ननधी उपलब्ध करुन देण्याची पवनींती करुनही सन 
२०१७-१८ चा ननधी सींचालक, महाराषर राज्य र्लोत्पादन आणण और्धी 
वनस्त्पती मींडळ, पणेु या कायाालयास उपलब्ध करुन हदला नसल्हयाने 
कायािमाची अींमलबिावणी करणे शक्य झाललेे नाही. यासींदर्ाात राज्य 
आयरु् सोसाय्ी, मुींबई याींचकेड ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

 
 

उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
 

  

(७०) * ४७६८१ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालकु्यातील गव्हाणर्ा्ा र्चरनेर व दास्त्तान र्ा्ा-
हदघोड े या १० क्रक.मी. रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीसाठी मागील दीड वर्ाात दीड 
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को्ीींहून अर्धक ननधी खचा झालेला असनूही रस्त्त्याच्या ननकृष् दिााच्या 
कामाींमळेु सदर रस्त्त्यावर खड्ड ेपडून रस्त्त्याची दरुवस्त््ा झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, रस्त्त्याच्या दरुवस्त््ेमळेु अपघात होऊन जिपवतहानी होत आहे, 
रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीबाबत स्त््ाननक नागररकाींनी मागणी केल्हयानींतर मा.कें द्रीय 
वाहतकू मींरी याींनी गव्हाणपाडा-र्चरनेर मागे रसायनी पररसर रस्त्त्याच्या 
नव्याने डाींबरीकरण कािँी्ीकरणाच्या कामासाठी रुपये १७५ को्ीचा ननधी 
मींिूर केला असनू सदरहू रस्त्त्याच्या कामास सरुुवातही झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने रस्त्त्याची दरुुस्त्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 सदर रस्त्त्याच्या दरुुस्त्तीकरीता, रस्त्त े देखर्ाल दरुुस्त्ती अींतगात माचा, 
२०१८ मध्ये खड्ड ेर्रण्याच ेकाम पणूा करुन रस्त्ता वाहतकुीस योग्य करण्यात 
आला होता. त्यानींतर पावसाळयामध्ये रस्त्त्यावर नव्याने पडलेले खड्ड े
सींबींर्धत कीं रा्दारामार्ा त र्रुन रस्त्ता सजुस्त््तीत करण्यात आला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर रस्त्ता कायमस्त्वरुपी सजुस्त््तीत ठेवण्यासाठी शासनाच्या हायबब्रड 
ॲन्यईु्ी योिनेंतगात गव्हाणर्ा्ा र्चरनेर साई खारपाडा या रस्त्त्याचे काम 
सन २०१७-१८ मध्ये मींिूर केलेले आहे. सदर रस्त्त्याच्या कामाला हदनाींक    
१ िानेवारी, २०१९ पासनू सरुुवात झाली असनू आतापयतं गव्हाणर्ा्ा ते 
हदघोडा या ६.३० क्रक.मी. लाींबीमधील १.५ क्रक.मी. कॉिी् रस्त्त्याचे काम पणूा 
झाले आहे. उवारीत २ क्रक.मी. मधील कॉिी् रस्त्त्याचे काम िगतीप्ावर 
आहे. तसेच दास्त्तानर्ा्ा-हदघोड े त े रानसई या ६.९० क्रक.मी. लाींबीकरीता 
हायबब्रड ॲन्यईु्ी योिनेंतगात सधुारणा करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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उनखेड (ता.मूनत वजापूर, जज.अिोला) येथील 
प्रिल्पग्र्ताांच्या मागण्याबाबत 

  

(७१) * ४७२२५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उनखेड (ता.मनूत ािापरू, जि.अकोला) ये्ील िकल्हपग्रस्त्त शतेकऱ् याींना सन 
२०१३ च्या सधुाररत र्सूींपादन कायद्यानसुार वाढीव मोबदला देणे, 
िकल्हपग्रस्त्त शतेकऱ् याींना िमाणपर व रुपये ५ लाख देणे, उनखेड ये्ील परू 
सींरक्षण मर्ींतीचे बाींधकाम सरुु करुन उमा नदीच्या खोलीकरणाच े व 
रुीं दीकरणाच े अपणूा काम पणूा करुन देणे, िामठी रस्त्त्यावरील नदी पारात 
पाच रू्् उींच मसमें् रस्त्ता बाींधून देणे, तसेच उनखेडमधील ग् िमाींक १५९ 
पासनू त े साींडव्यापयतं धरणाच्या खालच्या बािूस पावसाळ्याचे पाण्याचा 
ननचरा होण्यासाठी मर् ींतीलगत चारी खोदनू देणे इत्यादी मागण्याकरीता माहे 
माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान िकल्हपग्रस्त्ताींनी साखळी उपोर्ण केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने िकल्हपग्रस्त्ताींच्या मागण्या मान्य करुन त्याची अींमलबिावणी 
करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) सरळ खरेदीने र्धुारकाींनी िमीन हस्त्ताींतरीत केली असल्हयाने त्याींना 
ननयमानसुार मोबदला अदा करण्यात आला आहे. मौिे उनखेड ये्ील परु 
सींरक्षक मर्ींतीचे काम हदनाींक ३/३/२०१९ पासनू सरुु करण्यात आले आहे. उमा 
नदी रुीं दीकरणाचे काम हदनाींक २९/०३/२०१९ पासनू सरुु करण्यात आले असनू 
सद्य:जस्त््तीत काम िगतीप्ावर आहे. धरणाच्या कामासोबत ्ो ड्रोन च े
काम सरुु करण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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धाणेगाि (ता.िेज, जज.बीड) येथील माांजरा धरणाशेजारी  
मत््यबीज उत्पादन िें र सुरु िरण्याबाबत 

  

(७२) * ४७८९४ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धाणेगाव (ता.केि, जि.बीड) ये्ील माींिरा धरणाशिेारी मत्स्त्यबीि 
उत्पादन कें द्र लाखो रुपये खचा करुन स्त््ापन करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू कें द्रात मत्स्त्यबीि उत्पादन वाढपवणे व पररसरातील 
साठवण तलाव तळी माध्यमातनु मत्स्त्यशतेी व्यवसाय वाढीस लागावा व 
शासकीय उत्पादनात वाढ व्हावी याकरीता या कें द्राची स्त््ापना करण्यात 
आलेली होती तसेच या हठकाणी वगा ४ च्या ३ कमाचाऱ्याींची शासनाने 
ननयकु्ती केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू मत्स्त्यबीि उत्पादन कें द्र ९ वर्ाापासनू शासनाच्या 
दलुाक्षामळेु बींद होण्याच्या जस्त््तीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील मत्स्त्यबीि 
उत्पादन कें द्र पवूावत सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) जिल्ह्यातील अवर्ाणामळेु मत्स्त्यबीि उत्पादन कें द्रासाठी आवश्यक 
पाणीपरुवठ्या अर्ावी मत्स्त्यबीि उत्पादन घेता आलेले नाही. 
(४) कें द्र र्ाडपेट्टीने चालपवण्यासाठी ई-ननपवदा मागपवण्यात येत आहे. 
(५) िश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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नाांदेड जजल््यात नैसधगवि आपत्तीमुळे बाधधत  
नुिसानग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 

  

(७३) * ४७२५६ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अधाापरू, तामसी, पेठवडि, हदगाव (जि.नाींदेड) पररसरात वादळी वाऱ्यासह 
झालेल्हया अवकाळी पाऊस व गारपी् यामळेु शतेकऱ्याींचे हळद, ज्वारी, केळी 
इ. पवपवध पपकाींचे नकुसान झाल्हयाचे हदनाींक १८ एपिल, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने नकुसान झालेल्हया पपकाींचे पींचनामे करुन शतेकऱ्याींना नकुसान 
र्रपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
 हदनाींक २३ एपिल, २०१९ च्या शासन परान्वये क्षेबरय कायाालयाींना 
अवकाळी पाऊस व गारपी् यामळेु झालेल्हया नकुसानीचे पींचनामे करुन 
अहवाल सादर करण्याचे आदेश हदल ेआहेत. 
(३) िश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 

 
शमरिरिाडा (जज.रत्नाधगरी) प्रिल्पाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(७४) * ४७८१८ अॅड.हु्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४२८४ ला ददनाांि २६ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मत््यवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ममरकरवाडा (जि.रत्नार्गरी) िकल्हपाच्या ्प्पा २ ये्ील मत्स्त्यबींदर 
पवकास िकल्हप कामास शासन ननणाय हदनाींक २४ िलु,ै २०१३ अन्वये रुपये 
७४ को्ी ६९ लक्ष ६७ हिार अींदाजित क्रकींमतीस िशासकीय मान्यता हदली 
असनू सन २०१८-१९ या वर्ााकरीता एकूण रुपये ३७.८७० को्ी इतक्या 
रकमेची तरतदू करण्यात आली असताना ये् े सरुु झालेले काम 
सद्य:जस्त््तीत बींद असल्हयाचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र व राज्य शासनाच्या अ्ासींकल्हपात ननधीची तरतदु 
करण्यात आली असली तरी ित्यक्ष ननधी उपलब्ध न झाल्हयाने कामाला 
सरुुवात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन ममरकरवाडा बींदराच्या 
्प्पा २ चे काम पवनापवलींब हाती घेवनू पणूा करण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, सदरहू काम क्रकती कालावधीत पणूा 
होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 ममरकरवाडा ये्ील काम महाराषर मेरी्ाईम बोडा, मुींबई याींचे मार्ा त 
बे्रक वॉ्र व ड्रजेिींगची कामे पणूा करण्यात आली आहे. बे्रकवॉ्रच्या 
का्छेदामध्ये बदल झाल्हयाने महाराषर मेरी्ाईम बोडा याींनी ब्रेकवॉ्र व 
ड्रिेीींगच्या कामावर वाढीव खचा केला असनू हे काम पणूा करण्यासाठी 
िशासकीय मान्यता रक्कमेपेक्षा िास्त्त ननधी आवश्यक असल्हयाने कें द्र 
शासनाच्या सधुारीत िशासकीय मान्यतसे्त्तव िस्त्ताव हदनाींक १५/०५/२०१९ 
रोिीच्या परान्वये सादर करण्यात आला आहे.  
(४) िश्न उद् र्वत नाही. 

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

 

विधान भिन :   जजतेंर भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायवभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा िक्रिया महाराषर पवधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींरणेवर करण्यात आली आहे. 
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