
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २७ डिसेंबर, २०२१ / पौष ६, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे्  वििास मा्ं ी 
(३) सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मा्ं ी 
(४) ग्रामवििास, िामगार मा्ं ी 
(५) िदै्यिीय शशक्षण, साांस्िृतिि िायव मा्ं ी 
(६) मदहला ि बालवििास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

  
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७६ 
------------------------------------- 

  
 

जळगाि जजल््यािील ग्रामपांचायि हद्दीिील पथददवयाांचा खांडिि  
विज पुरिठा पूिविि सुरु िरण्याबाबि 

  

(१) *  ३३३०३   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव जजल्ह्यातील ग्रामपींचायत हद्दीत असणाऱ्या पथदिवयाींचे वीज बिल 
न भरल्हयाने महाववतरण कीं पनीने वीज परुवठा खींडित केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, साववजननक पाणीपरुवठा पथदिवे ग्राहकाींच्या थकीत वीज िेयक 
यािाित दि. १६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन ननणवयातील मदु्दा क्र. ४ मध्ये दि. ३१ 
माचव, २०१८ पवूी जे पथदिव ेग्रामपींचायत भागात आहेत त्या पथदिवयाची पढुील 
वीज िेयकाची रक्कम ग्रामववकास ववभागाने महाववतरण कीं पनीकि े शासन 
अनिुान ककीं वा ववत्त आयोग अनिुान भरणा करावी अशी तरतिू आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, दिनाींक ३१ माचव, २०१८ नींतर अस्थापीत झालले्हया पथदिवयाच्या 
वीज िेयकाची रक्कम सींिींधित ग्रामपींचायती किून महाववतरण कीं पनीस अिा 
करण्यात यावी अशी तरतिू असताना वीज कीं पनीने कोणतीही पवूव सचूना न िेता 
वीज परुवठा खींडित केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, तिनसुार चौकशीच्या 
अनषुींगाने वीज परुवठा पवुववत सरुु करण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे अींशत:  खरे आहे. 
(४) महाववतरणकिून वीज परुवठा पवुववत सरुु करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उिभवत नाही. 

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

विधीमांिळाच्या नागपूर अधधिेशन िालािधीि अधधिारी/िमवचारी  
याांच्या दैतनि भत्त्यामध्ये िाढ होणेबाबि  

  

(२) *  ३६२९७   श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजििा) :   सन्माननीय उप 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वविीमींिळाच्या नागपरू अधिवेशन कालाविीत अधिकारी/कमवचारी याींच्या 
िैननक भत्त्यासींिभावत ववत्त ववभागाच्या दिनाींक ४ एवप्रल, २०१५ रोजीचा शासन 
ननणवय क्र.सींकीण-२०१४/प्र.क्र./५४७/सेवा-५ अन्वये नागपरू अधिवेशन कालाविीत 
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सींिींधित अधिकारी/कमवचारी याींना वास्तवयाची, भोजनाची वयवस्था शासनाकिून 
झाल्हयास त्याींना िैननक भत्ता अनजु्ञेय िराच्या अनकु्रमे ३/४, १/२, १/४ िेय 
राहील असा ननणवय झाला असनू त्यानषुींगाने ज्या कमवचाऱ्याचा िैननक भत्ता 
रु.५२५/- प्रनत दिन असेल, त्याला वास्तवयाची वयवस्था झाल्हयास ३/४ िराने 
िैननक भत्ता फक्त रु.३९३.७५ प्रनतदिन लाग ूहोतो हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रनतदिन रु.५२५/- इतका नाममात्र िैननक भत्ता असनू िेखील 
त्यात सिर शासन ननणवयानसुार अजून कपात करुन राज्य शासकीय कमवचाऱ्याींचे 
आधथवक नकुसान होत असल्हयाने राज्यातील ववववि कमवचारी सींघ्नाींमाफव त 
मा.मखु्यमींत्री तसेच मा.ववत्त मींत्री याींना ननवेिन ेिेण्यात आली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्य शासकीय कमवचाऱ्याींच्या मागणीिाित ववचार करता सिर 
शासन ननणवय रद्द करुन नागपरू अधिवेशन कालाविीकररता उपजस्थत राहणाऱ्या 
कमवचाऱ्याींचा िैननक भत्ता वाढववण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजजि पिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नागपरू अधिवेशनात उपजस्थत राहणाऱ्या अधिकारी व कमवचारी याींच्या 
राहण्याची वयवस्था शासनामाफव त करण्यात येत असल्हयास १०० ्क्के िैननक 
भत्ता न िेण्याचा ननणवय घेण्यात आला. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
अक्िलिोट आणण दक्षक्षण सोलापूर (जज.सोलापूर) िालुक्यािील देगाि 

शाखा िालवयाच ेिाम तनधी अभािी अपूणव असल्याबाबि 
  

(३) *  ३५०१६   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अक्कलको् आणण िक्षिण सोलापरू (जज.सोलापरू) तालकु्यातील ससींचनाचा 
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सेत ूअसलेल्हया िेगाव शाखा कालवयाच्या कामाला २० वष ेहोऊनही कालवयाचे ५० 
्क्के काम पणूव झाल ेअसनू प्रस्ताववत ४० को्ी रुपयाींच्या प्रकल्हपाचा ननिी २ 
हजार ६२२ को्ीींवर गेला असल्हयाच े माहे ऑक््ोिर, २०२१ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उजनी िरणाच्या उजवया कालवयातनू येणारे पाणी अक्कलको् 
आणण िक्षिण सोलापरू तालकु्यातील िषुकाळी भागाला नेल्हयास १० हजार हेक््र 
िेत्राला लाभ होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिरहू प्रकल्हप पणूव करण्याच्या िषु्ीने ननिी त्वरीत उपलब्ि 
करुन िेण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     भीमा (उजनी) प्रकल्हपास रु.२६२२.२० को्ी  रक्कमेस ततृीय सिुारीत 
प्रशासककय मान्यता जलसींपिा ववभाग, शासन ननणवय दि.०८/०३/२०१९ अन्वये 
दिली आहे. यामध्ये िेगाव शाखा कालवयाच्या उववररत कामाकररता रु.४७६.६४ 
को्ी तरतिू अींतभूवत आहे. िेगाव शाखा कालवयावर रु.१७४.९० को्ी आतापयतं 
खचव झाला आहे. 
(२) होय. 
     उजनी प्रकल्हपाच्या िावया कालवयाच्या कारींिा शाखा कालवा ५४ 
कक.मी.मिून िेगाव शाखा कालवा ननघतो. या कालवयाचे िक्षिण सोलापरू व 
अक्कलको् तालकु्यातील  अनकु्रमे ३८६० हे. (ICA) व ९०४० हे. (ICA) अस े
एकूण १२९०० हे. (ICA) सस ींचन िते्र प्रस्ताववत आहे. 
(३) भीमा (उजनी) प्रकल्हपासाठी सन २०२१-२२ साठी रु.७० को्ी इतक्या 
ननिीची तरतिू आहे. ननिीच्या उपलब्ितनेसुार सिर िेगाव शाखा कालवयाच े
काम जून-२०२४ अखेर पणूव करण्याचे ननयोजन आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चांद्रपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय िथा रूग् णालयाि 

आिश् यि औषधाांचा साठा उपलब् ध िरून देण् याबाबि 
(४) *  ३२९९१   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू येथील शासकीय वदैयककय महाववदयालय तथा रूग् णालयातील 
अवयवस्था िरू करुन आवश् यक औषिाींचा साठा उपलब् ि करून िेण् यािाित 
स्थाननक लोकप्रनतनीिी, िल्ह लारपरू याींनी मा.वदैयककय सशिण मींत्री याींना 
दिनाींक १६ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा त् या समुारास लेखी ननवेिन सािर केल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अशमि विलासराि देशमखु : (१) होय. 
(२) सन २०२१-२२ या ववत्तीय वषावत शासकीय वदैयकीय महाववदयालय व 
रूग्णालय, चींद्रपरू या सींस्थेस २१- सामगु्री व परुवठा उदद्दष्ाींतगवत 
रूग्णालयासाठी रू. १.५० को्ी इतकाननिी मींजूर करण्यात आला असनू, 
स्थाननक स्तरावर रू. ५०.८६ लि एवढ्या ककींमतीची औषिे खरेिी केली 
असनू  ती रूग्णाींना गरजेनसुार िेण्यात येत आहेत. या वयनतररक्त कोववि साठी 
व इतर आवश्यक औषिाींचा परुवठा हाफककनकिूनही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर जजल्हा पररषदेच्या मदहला ि बालिल्याण विभागामाफव ि िोरोना 

िाळाि मुलीांना देण्याि आलेल्या ऑनलाईन सांगणि 
प्रशशक्षणाि झालेली अतनयशमििा 

 (५) *  ३४३२६   श्री.सशमर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जजल्हहा पररषिेच्या मदहला व िालकल्हयाण ववभागामाफव त कोरोना 
काळात मलुीींना िेण्यात आलेल्हया ऑनलाईन सींगणक प्रसशिणात अननयसमतता 
झाल्हयाचे माहे ऑक््ोिर २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, जजल्हहा पररषिेच्या सेस फीं ि योजना सन २०२०-२१ अींतगवत 
इयत्ता सातवी त ेिारावी पास मलुीींना सींगणक प्रसशिण िेण्याची योजना असनू 
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ववभागादवारे यावर १४ लाख ८६ हजार रूपये खचव केले असल्हयाचे ननिशवनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न् ा झाल,े त्या अनषुींगाने सींिधित िोषीवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२) जजल्हहा पररषि सेस फीं ि योजना २०१९-२० अींतगवत मलुीींना सींगणक प्रसशिण 
िेणे ही योजना रािववण्यात आली असनू सिर योजनेकरीता रू.३०.०० लि 
तरतिू उपलब्ि होती. सिर योजनेकररता मखु्य कायवकारी अधिकारी, जजल्हहा 
पररषि, नागपरू याींनी आिेश क्र.३०६, दि. ३०.०३.२०२० अन्वये सींिींधित ननवविा 
िारकाींस परुवठा आिेश/ कायावरींभ आिेश दिला. ग्रामववकास ववभागाच्या दि. २४ 
जानेवारी, २०१४ च्या शासन ननणवयान्वये लाभार्थयांच े प्रसशिणा करीता सन 
२०१९-२०२० या वषावत माचव, २०२० मध्ये रू.१५.०० लि इतकी रक्कम अधग्रम 
म्हणून सींिींधित सींगणक प्रसशिण सींस्थेला अिा करण्यात आली व उववररत 
रू.१४.८६ लि इतरकी रक्कम सन २०२०-२१ या वषावत माचव, २०२१ मध्ये अिा 
करण्यात आली. 
     सिर सींगणक प्रसशिणाच्या िरम्यान माचव,२०२० पासनू कोजवहि-१९ च्या 
उद्भवलेल्हया पररजस्थतीमळेु ऑफलाईन प्रसशिण िींि करण्यात आल ेहोत.े तथावप, 
MKCL च्या दि.१२.०४.२०२० च्या पत्रान्वये सिर प्रसशिणासाठी प्रवेश घेतलेल्हया 
लाभार्थयांना ऑ वनलाईन प्रसशिण िेण्यात येऊन ऑनलाईन परीिा घेण्यात 
आल्हया व जजल्हहा पररषि, नागपरू कायावलयास प्रसशिण पास झाल्हयाचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झालेल्हया लाभार्थयांनसुार सींगणक प्रसशिण सींस्थेला रक्कम अिा करण्यात 
आली. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

उस्मानाबाद जजल््यािील शिेिऱयाांना बांद पाईप लाईनद्िारे  
पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

(६) *  ३४०५१   श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (िळुजापरू) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उस्मानािाि जजल्ह्यातील जजल्हहा प्राथसमक सशिा कायवक्रमाअींतगवत (DPEP 
area) येणाऱ्या व कमी पजवन्यमान असणाऱ्या भागातील शतेकऱ्याींच्या शतेीसाठी 
शाश्वत पाणी परुवठा वहावा यासाठी िोरी िरण (ता. तळुजापरू) व माींजरा िरण 
िनेगाव येथून िींि पाईप लाईनदवारे पाणी परुवठा योजना रािववण्याची मागणी 
लोकप्रनतननिीींनी लेखी पत्रादवारे वारींवार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील अनेक दठकाणी सिर योजना यशस्वीरीत्या रािववण्यात 
आली असल्हयाने त्याच ितीवर िोरी व माींजरा िरणा मिून शतेीसाठी 
कॅनल/वयैजक्तक सलफ््ऐवजी िींि पाईप लाईनदवारे पाणी परुवठा केल्हयास 
पाण्याचा योग्य व शाश्वत पाणी परुवठा शतेकरी वगावस होणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच, लघ ुपा्िींिारे ववभाग, उस्मानािाि माफंत शतेीस पाणी परुवठा 
करण्यासाठी तरेणा िरणातनू िींि पाईपलाईन योजनेचे काम सरुु आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर योजनेच्या चाचणीच्या वेळी ताींबत्रक अिचणी लिात आल्हया 
व काम अिवव् रादहले असनू मा.जलसींपिा मींत्री उस्मानािाि िौऱ्यावर आल े
असता यािाित घेतलेल्हया िठैकीमध्ये ताींबत्रक कारणे शोिून त्याच्या 
िरुुस्तीिािित सचूना िेण्यासाठी ससमती गठीत केली होती तसेच िरम्यानच्या 
काळात सिर योजना वयवजस्थत कायावजन्वत होईपयतं पढुील हींगामासाठी 
पवूीप्रमाणे कॅनल दवारे पाणी िेण्यासाठी कॅनल िरुुस्ती करण्याच ेआिेश मींत्री 
महोियाींनी दिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सिर ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
नसल्हयास सिर अहवाल शासनास केवहापयतं उपलब्ि होईल, 
(६) असल्हयास, उपरोक्त्त प्रकरणी शासनाने पहाणी केली आहे काय, पाहणीच्या 
अनषुींगाने उक्त् ा जजल्हहयातील िोरी िरण व माींजरा िरण, िनेगाव येथील तसेच 
लघपुा्िींिारे उस्मानािाि माफव त तरेणा िरणातनू िींि पाईप लाईनदवारे शतेीस 
पाणीपरुवठा करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) होय. 
(४) होय. 
     दि.२४.०६.२०२१ रोजी मा.मींत्री महोियाींच्या अध्यितखेाली झालेल्हया 
िठैकीत तरेणा िींि पाईपलाईन योजनेची िरुुस्ती होवनू कायावजन्वत होईपयवत 
प्रकल्हपावरील अजस्तत्वातील कालवयाची आवश्यक िरुुस्ती काम े करुन 
कालवयादवारे सस ींचन वयवस्थापन यींत्रणेदवारे करण्याच े ननिेश िेण्यात आले. 
तसेच सिर प्रकरणात महामींिळाने दि.०५.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये ससमती 
गठीत केली आहे. 
(५) नाही. 
     ससमतीस महामींिळ कायावलयाने दिनाींक ३१.१२.२०२१ पयतं मिुतवाढ 
दिलेली आहे ससमतीची प्राथसमक िठैक झालेली असनू अहवाल अियाप अप्राप्त 
आहे. 
(६) तरेणा िरणातनू िींि पाईपलाईनदवारे शतेीस पाणी परुवठा करण्यािाित 
गठीत केलले्हया ससमतीच्या ननषकषावअींती िोष ननवारण आणण त्या अनषुींगाने 
करावयाची पाईपलाईनची काम े हाती घेणे ननयोजजत आहे. त्यािाितच्या 
प्रस्तावास सिम स्तरावरुन मान्यतनेींतर पढुील कायववाही करण्याचे ननयोजजत 
आहे. 
    तसेच तरेणा िरण िींि पाईपलाईन योजना कायावजन्वत होईपयतं 
अजस्तत्वातील कालवयादवारे प्रवाही सस ींचन करणेस्तव कालवा व त्यावरील 
िाींिकामाींची िरुुस्तीिाितचे अींिाजपत्रक व ननवविेची कायववाही िेबत्रय स्तरावर 
प्रगतीपथावर आहे. 

----------------- 
 जि (जज.साांगली) िालुक्यािील साठिण िलािास म्हैसाळ कफिीांग  

(जल पुरिठा) त्िररि बसविण्याबाबि 
  

(७) *  ३४५००   श्री.विक्रमशसांह सािांि (जि) :  सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जत (जज.साींगली) या तालकु्यातील एकूण १२ साठवण तलाव (सोरिी, 
ससध्िनाथ, नतकोंिीक्र १,जालीहाळ िदु्रकु, सभवगी, िरीििची, पाींिोझरी, अींकलगी, 
उमराणी, गगुवाि, िोिनाला व खोजारवािी) असनू यावर समुारे २६ गावे 
वपण्याच्या व शतेीच्या पाण्यावर अवलींिनू आहेत तसेच उमराणी तलावाची 
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साठवण िमता कमीत कमी ४०.१९ MCFT असनू सभवगी तलावाची साठवण 
िमता जास्तीत जास्त ३२५ MCFT इतकी असनू उपयकु्त पाण्यासाठी कमीत 
कमी ३४.२९ (उमराणी) त ेजास्तीत जास्त ३०४.२८ (सभवगी) MCFT इतका 
असनू सन २०११ च्या जनगणने नसुार ९१.१२७ म्हणजे सध्या समुारे िीि लाख 
लोकसींख्या व त्याहून अधिक पशिुन अवलींिनू असनूही या पकैी एकाही 
तलावाला म्हैसाळ कफिीींग (जल परुवठा) केलेला नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वरील १२ तलाववर मनषुय व पशिुन एकूण समुारे ३ लाख जीव 
अवलींिनू असनू त्याकररता येथे म्हैसाळ योजना (जल परुवठा) त्वरीत 
िसववण्यािाित शासनस्तरावरुन कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांि पाटील : (१) होय 
(२) कृषणा कोयना उपसा सस ींचन प्रकल्हपाींतगवत म्हैसाळ योजनेच्या ५ वया 
्प्प्यापासनू जत कालवयादवारे जत तालकु्यातील २२५५० हे. सस ींधचत करण्याच े
ननयोजन आहे. सोरिी, ससध्िनाथ, नतकोंिी क्र.१ जालीहाळ िदु्रकु, सभवगी, 
िरीििची, पािोझरी, अींकलगी, उमराणी, गगुवाि, िोिानाला, खोजानवािी तलाव 
हे लाभिेत्रािाहेरील असनू सदय:जस्थतीत जत कालवयातनू सिर तलावाना पाणी 
िेणे ताींबत्रकदृष्या शक्य नसनू प्रकल्हपाच्या वयाप्तीिाहेरचे आहे. 
    वारणा प्रकल्हपाच्या मींजरू बिगर सस ींचन तरतिूीतील ववना वापर ६ अ.घ.फू. 
(TMC) पाणी म्हैसाळ योजनेत ससींचनाच्या वापरासाठी मान्यता दि.११/०८/२०२१ 
च्या पत्रान्वये दिली आहे. त्या अनषुींगाने जत तालकु्यातील वींधचत गावाींना 
सस ींचनाचा लाभ िेण्यासाठी सववस्तर प्राथसमक सवेिणाची काम ेप्रगतीपथावर 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण अशभयान (उमेद) च्या ित्िाशलन मुख्य िायविारी 
अधधिारी याांनी िेलेला गैरवयिहार 

(८) *  ३३५९८   श्री.मोहन मि े(नागपरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर राज्य ग्रामीण असभयान (उमेि) च्या तत्कालीन मखु्य कायवकारी 
अधिकारी याींना प्रशासकीय व ववत्तीय अधिकार नसतानाही कौशल्हय ववकास 
प्रसशिण िेणाऱ्या २३५ सींस्थाींना रुपये २२५ को्ी ७९ लाखाचा ननिी ववतरीत 
केल्हयाचे माहे ऑक््ोिर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दिनियाल ग्रामीण कौशल्हय असभयान योजनेचे प्रसशिण िेणाऱ्या 
सींस्थेची ननवि ही ग्रामववकास ववभागाच्या प्रिान सधचवाींच्या अध्यितखेाली 
केली जात असताना सधु्िा त्या सींस्थाींना को्यविी रुपयाींचा ननिी िेण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ग्रामववकास ववभागाचे उप सधचव याींच्या चौकशी ससमतीने सािर 
केलेल्हया अहवालात याप्रकरणी अननयसमतता झाल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सिर योजनेचा ननिी ववतरीत करण्याचा अधिकार नसतानाही 
को्यविी रुपयाचा ननिी ववतरीत करणाऱ्या तत्कासलन मखु्य कायवकारी 
अधिकारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ववत्तीय अननयसमततसेींिभावत प्राथसमक चौकशी करण्यासाठी वररषठ 
अधिकाऱ्याची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्याि िोरोना सांसगावच्या िाळाि अनाथ झालेल्या बालिामगाराांच े

पुनिवसन िरण्याबाबि 
  

(९) *  ३२९५६   श्री.लहू िानि े (श्रीरामपरू) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोरोना सींसगावच्या काळात ककत्येक मलुाींच्या आई वडिलाींचे ननिन 
झाल्हयामळेु त्याींना नाईलाजास्तव कारखान,े वव्भट्टी, िजम्पींग ग्राऊीं ि, भींगार 
िकुाने यासारख्या दठकाणी काम करावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोरोनाच्या काळात शाळा िेखील सरुु नसल्हयाने अनेक दठकाणी 
लहान मलेु काम करताना दिसनू येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींिभावत शासनाने मादहती घेऊन या िालकामगाराींची सु् का व 
पनुववसन करण्यािाित कोणती कायववाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) कोरोना काळात सींपणूव राज्यात सींचारिींिी लाग ूकरण्यात 
आली होती. यावेळी सींचारिींिीमध्ये केवळ अत्यावश्यक वस्तूींचे उत्पािन करणारे 
कारखान ेसरुु होत.े तसेच अत्यावश्यक सेवेत काम करीत असलेल्हया कामगाराींना 
ओळखपत्र सािर करुन कामावर हजर राहाव ेलागत होत.े अशा पररजस्थतीत िाल 
कामगार काम करीत असल्हयाची तक्रार कामगार ववभागाकि ेप्राप्त झालेली नाही. 
त्यामळेु लहान मलुाींना नाईलाजास्तव कारखाने, वव्भट्टी, िजम्पींग ग्राऊीं ि, भींगार 
िकुाने यासारख्या दठकाणी काम करावे लागत होत ेही िाि खरी नाही. 
     तथावप, पणेु येथील एका स्वयींसेवी सींस्थेने दि.१० जुन, २०२१ रोजी 
आींतरराषरीय िालमजुरी दिनाचे औधचत्य सािून आयोजजत केलेल्हया एका 
ऑनलाईन चचावसत्रात िोन मलुीींनी त्याींचे पालक कचरा वेचण्याचे काम करीत 
असल्हयाच,े पण कोरोनामळेु शाळा िींि असल्हयाने त्याींना पालकाींसमवेत कचरा 
वेचण्यास जाव ेलागत असल्हयाची व त्याींना शाळेत सशकण्याची भावना वयक्त 
केली होती.  
     तथावप, त्यानषुींगाने कोणतीही तक्रार  कामगार आयकु्त कायावलयाकि े
प्राप्त झालेली नाही. 
(२) व (३) कोरोना कालाविीत शाळा िींि असल्हयाने पणेु शहरामध्ये कचरा गोळा 
करणाऱ्या कामगाराींच्या िोन मलुी पालकाींसमवेत कामास गेली असल्हयाची िाि 
ननिशवनास आली आहे. यावयनतररक्त, अन्य कोणत्याही उदयोगामध्ये लहान 
मलुाींना पालकाींच्या जागी कामावर जाव ेलागत असल्हयाची िाि अथवा तक्रार 
कामगार ववभागाच्या अधिपत्याखालील िते्रीय कायावलयाकि े प्राप्त झालेली 
नाही.      
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    कामगार आयकु्त कायावलयाने कारखान,े वव्भट्टी, िजम्पींग ग्राऊीं ि, भींगार 
िकुाने यासारख्या दठकाणी एवप्रल २०२० त ेऑक््ोिर २०२१ या कालाविीत 
आयोजजत केलेल्हया १५० िािसत्राींमध्ये उपरोक्त दठकाणी िाल कामगार कामावर 
जात असल्हयाचे आढळून आलेले नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्याि पुरेसा रक्िसाठा उपलब्ध िरण्यासाठी िराियाच्या उपाययोजना  
  

(१०) *  ३२४३८   श्री.अब ूआजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), श्री.चांद्रिाांि (दादा) 
पाटील (िोथरुि), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), 
श्रीमिी श्िेिा महाले (धचखली), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राजेंद्र 
पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रक्तपेढ्याींकि ेसध्या केवळ ३५ हजार यनुन् म्हणजे सरासरी १० 
दिवसाींसाठी परेुल इतका रक्तसाठा असनू रक्ताच्या तु् वड्याचे सींक् ननमावण 
झाल ेअसल्हयाचे दिनाींक २६ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींिईतील परेल येथील ककव रोगावर उपचारासाठी प्रससध्ि असललेे 
्ा्ा मेमोररयल रुग्णालयात रक्ताचा तु् विा भासत असल्हयाने उपचाराधिन 
रुग्णाींची गरैसोय होत असल्हयाने रक्तिात्याींना ्ा्ा रुग्णालयाच्या वतीने 
रक्तिान करण्याच ेआवाहन, तसेच राज्य रक्त सींक्रमण पररषिेत रक्तिान 
सशबिरे आयोजजत करण्यािाित ववववि आयोजकाींना पत्रवयवहार करुन आवाहन 
केल ेअसल्हयाचे िेणखल ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, रक्तपेढ्याींमध्ये गरैप्रकार होत असल्हयाने रुग्णाींना सरुळीत रक्त 
परुवठा होत नसल्हयाने राज्यातील अनेक रक्तपेढ्याींनी त्याींच्याकि ेअसलेल्हया 
रक्तसाठयाींची मादहती अदयावत करण्यास सरुुवात केली आहे तथावप राज्यातील 
२३४ रक्तपढे्याींनी रक्तसाठ्याची मादहती अदयावत केली नसल्हयाने राज्य रक्त 
सींक्रमण पररषिेने कारवाई केल्हयाचे माहे सप् े्ंिर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, राज्यातील रक्तपेढयामध्ये होणरा गरैप्रकार िरू करण्यासह परेूसा 
रक्तसाठा उपलब्ि करण्यािाित शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्हया वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) होय हे खरे आहे. 
   िरवषी माहे सप् े्ंिर - ऑक््ोिर मध्ये राज्यात रक्ताचा तु् विा भासतो. 
महाववदयालयातील यवुा हे वगव हा रक्तिानाचा प्रमखु स्त्रोत आहे. तथापी, 
महाववदयालये िींि असणे, िऱ्याच कॉपोरे् हाऊसेसने वकव  फ्रॉम होम सरुु 
ठेवल्हयामळेु, कोववि- १९ चा प्रािभुावव व लसीकरणानींतर १४ दिवसाींची प्रनतिा 
मयाविा या कारणाींमळेु रक्ताचा तु् विा भासत होता. 
(२) होय हे खरे आहे, 
(३) होय हे खरे आहे, 
(४) रक्ताच्या उपलब्ितिेाित पारिशवकता रहावी व सवव सामान्य जनतलेा 
त्यािाित मादहती असावी या उद्देशान े सवव रक्तकें द्राींना िैनींदिन रक्तसाठा 
उपलब्ितचेी नोंि राज्य रक्त सींक्रमण पररषिेच्या सींकेतस्थळावर करण्यािाित 
सचुना दिलेल्हया आहेत. या सचुनाींच े पालन न करणाऱ्या रक्तकें द्रावर 
शासन ननणवय दिनाींक ०२.१२.२०२० नसुार प्रती दिन रू. १०००/- या प्रमाणे िींि 
आकारण्यात येतो.  
     रक्ताचा तु् विा ववचारात घेऊन सवव राजकीय,  सामाजजक, िासमवक 
सींस्था, गहृननमावण सींस्था याींना रक्तिान सशिीरे आयोजीत करण्याववषयी 
आवाहन करण्यात आल ेहोत.े तसेच एका रक्तकें द्रात जािा असलेले रक्त िसुऱ्या 
गरज असलेल्हया रक्तकें द्रामध्ये पाठववण्याववषयी सचुना िेण्यात आलले्हया आहेत. 
(५) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
परभणी जजल्हयािील तनम्न दधुना प्रिल्पाच्या िामाि प्रशासन ि 

ठेिेदाराांच ेझालेले दलुवक्ष 
  

(११) *  ३४७८७   श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी) : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परभणी जजल्हहयातील ननम्न ििुना प्रकल्हपाचे काम प्रशासन व ठेकेिाराच्या 
िलुविामळेु अियापी पणूव झाल ेनसल्हयामळेु येथील प्रस्तावीत ३४ हजार हेक््र 
सस ींचन िेत्रावर पररणाम झाल्हयाचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपाच्या िावया व उजवया कालवयाचे व चाऱ्याींचे काम 
करताींना ससमें् आणण वाळूचा वापर कमी केल्हयाने दठकदठकाणी लािया 
ननखळल्हया असनू तर काही भाग खचला आहे तसेच लोखींिी गे्चे नकुसान 
झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींिभावत शासनाने चौकशी करुन सिर कालवयाच्या िावा व 
उजवया कालवयाची, चाऱ्याींचे तातिीने िरुुस्ती करण्यािाित कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सांपूणव मराठिाड्यासह बीि जजल््याि गेिराई मिदार सांघािील साि 

पाझर िलािाांची दरुुस्िी िरण्याबाबि 
  

(१२) *  ३३३४१   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींपणूव मराठवाड्यासह िीि जजल्ह्यामध्ये माहे ऑगस््-सप् े्ंिर, २०२१ मध्ये 
झालेल्हया अनतवषृ्ीमळेु गवेराई वविानसभा मतिार सींघातील लघपुा्िींिारे 
ववभागाच ेफु्लेल्हया सात पाझर तलावाींच ेव िोका सदृश्य जस्थतीतील तलावाींच े
मागील काही वषावपासनू लघपुा्िींिारे ववभागाने स्रक्चर ऑडि् करुन िरुुस्ती 
केलेली नसल्हयाच ेननिशनावस आल ेआहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तलाव फु्ल्हयामळेु तसेच अनेक तलावाींच्या सभ ींती व साींिवयाींना 
भेगा पिल्हयाने तलावातील सवव पाणी वाहून गेल्हयामळेु या पाण्यावर वपक 
घेणाऱ् या शतेकऱ्याींच्या खरीप हींगामाचे वपक, पशिून वाहून गेले तसेच गावात 
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आणण घरात पाणी सशरल्हयामळेु अनेक लोकाींचे सींसार उपयोगी सादहत्य वाहून 
गेले तसेच रब्िी हींगामाच े वपक िरणात पाणी सशल्हलक नसल्हयामळेु जाणार 
असल्हयाचे ननिशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अश्या पररजस्थतीमध्ये शासनाने काही अ्ीच्या आिारे मितीची 
घोषणा केल्हयाचे आिेश काढल ेअसनू नकूसानीच्या तलुनेत मित तु् पूींजी आहे 
तसेच सिर आिेशामध्ये खरिून गेलेली जसमन, तलाव फु्ून तलावातील गाळ व 
िगिगो्े साचून नकुसान झालेली जसमन, मतृ पशिुन, घराींची पिझि व वाहून 
गेलेल ेसींसार उपयोगी सादहत्य यासाठी मितीचा कसलाच उल्हलखे नसल्हयाचे 
ननिशनावस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, येणाऱ् या पावसाळयापवूी फु्लेल्हया तलावाींची व िोका सदृश्य 
जस्थतीतील तलावाींची िरुुस्ती होणे अत्यींत आवश्यक असल्हयामळेु पढुील रब्िी 
हींगामासाठी व वपण्यासाठी पाणी साठल ेजाईल व िोकासदृश्य जस्थतीमिील 
तलावाींची िरुुस्ती झाल्हयास येणाऱ्या पावसाळयात पनु्हा तलाव फु्ीचा िोका 
ननमावण होणार नाही, यासाठी शासनाने सिर तलावाींच्या िरुुस्तीसाठी ककती 
ननिीींची तरतिू करण्यात आली तसेच त्वरीत काम े करण्यासाठी कोणती 
उपायोजना केली वा करण्यात येत आहे, तसेच यामध्ये व सींिींिीत असलेल्हया 
िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. शांिरराि गिाख : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे. 
     ऑगस््-सप् े्ंिर २०२१ मध्ये झालेल्हया अनतवषृ्ीने िीि जजल्ह्यातील 
गेवराई तालकु्यातील जजल्हहा पररषि िीि ववभागाच े५ पाझर तलाव फु्ले आहेत. 
तसेच मिृ व जलसींिारण ववभागाींतगवत असलेले २ पाझर तलाव िनतग्रस्त 
झालेले आहेत. 
(२) होय. हे अींशत: खरे आहे. मिृ व जलसींिारण ववभागाकिील २ पाझर तलाव 
िनतग्रस्त झाल्हयाने कोणतीही हानी झालेली नाही. परींत ूजजल्हहा पररषि ववभागाच े
५ पाझर तलाव फु्ल्हयामळेु शतेकऱ्याींच्या शतेाचे नकुसान झालेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. या िाितीत शासनाचे िोरण स्पष् आहे. 
(४) अनतवषृ्ीने फु्लेल्हया व िनतग्रस्त झालले्हया योजनाींची िरुुस्ती मखु्यमींत्री 
जलसींविवन योजनेतींगवत प्रस्ताववत करण्याची कायववाही िेबत्रय कायावलयाकिून 
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करण्यात येत आहे. तसेच सिरील नकुसान हे ढगफु्ी सदृश्य अनतवषृ्ीने 
झाल्हयाने उद्भवलले्हया पररजस्थतीस कोणालाही िोषी िरणे योग्य ठरणार नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.   

----------------- 
  
आमखेि ( िा.मेहिर, जज.बुलढाणा) येथील जजल्हयाि अतििषृ्ट्टीमुळे 

शिेजशमनीच्या झालेल्या नुिसान भरपाई शमळणेबाबि 
  

(१३) *  ३३४०६   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आमखेि (ता.मेहकर, जज.िलुढाणा) येथे दिनाींक २८ जून, २०२१ रोजी 
झालेल्हया अनतवषृ्ीमळेु कोरािी आणण भोगावती या नदयाींना आलले्हया 
महापरुाींमळेु आमखेि (जजल्हहा पररषि ससींचन तलाव) िरणाला ति ेपिल्हयाच े
तसेंच अींिाशी िरणाची सभ ींत खचल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जजल्हहयातील नदयाींना आलले्हया महापरुाींमळेु सस ींिखेिराजा आणण 
धचखली या तालकु्याींतील अींिाशी, आमखेि, दहवरखेि, गाींगलगाींव व एकलारा 
आदिीं भागातील अनेक गावाींतील जस्प्रींकलर से्, पाईप, ववदहरीतील मो्ारी, 
िलैगािया व इतर सादहत्य वाहून जाऊन तथेील ववदहरी खचल्हयामळेु शतेकऱ्याींची 
हजारो एकर शतेजमीनी वाहून गेल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या शतेजसमनी पेरणीसाठी तयार होऊ शकत नाहीत तसेंच 
ढगफु्ीपवूी शते मशागतीवर झालेला खचव वाया गेल्हयामळेु शतेकऱ्याींना १०० 
्क्के नकुसान भरपाई दयावी अशी मागणी सींिींधित शतेकरी व शतेकरी 
सींघ्नाींकिून जजल्हहाधिकारी, िलुढाणा, ववभागीय आयकु्त, अमरावती तसेंच 
मा.महसलू मींत्री याींच्याकि े दिनाींक ०१ जुल,ै २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
करण्याींत आली असल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, शतेक-याींना तातिीने मित िेण्यासींिभावत तथेील शतेकऱ् याींनी मेहकर 
उपववभागीय अधिकारी (महसलू) व जजल्हहाधिकारी याींना लेखी ननवेिन दिल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, नसैधगवक आपत्तीमळेु नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसानभरपाई 
िेण्यािाित तसेच आमखिे िरण व अींिाशी िरणाची िरुुस्ती त्वरीत 
करण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत 
  
श्री. शांिरराि गिाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) िाधित शतेकऱ्याींना आधथवक मितीचा प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त, अमरावती 
याींच्याकि ेप्रस्तावीत आहे तसेच आमखेि िरण व अिाींशी या िरणाची िरुुस्तीच े
काम मखु्यमींत्री जलसींवविन योजनेअींतगवत प्रस्ताववत असनू कामाची अिाींजपत्रके 
तयार करण्याची कायववाही िेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पेण (जज. रायगि) िालुक्यािील हेटिणे या िािा  
िालवयािर पुल बाांधणेबाबि 

  

(१४) *  ३५७४४   श्री.रविशठे पाटील (पणे) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणे (जज. रायगि) तालकु्यातील हे्वणे या िावा कालवयाच्या जवळ समुारे 
२०० त े२५० लोकवस्ती असलेली आदिवासी वािी असनू हे्वणे िावा कालवा येथ े
तसेच उींिरमाळ व ताींििी येथे १८ कक.मी. मध्ये सा.क्र.१७/०० त े१७/१५० मी. व 
सा.क्र.१२/५०० येथे कालवयावर ववववि दठकाणी लहान पलू िाींिण्यािाितचे 
ननवेिन स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मींत्री जलसींपिा याींना दिनाींक २७ 
सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास दिलेले आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(२) असल्हयास, सिर कालवयावर छो्या स्वरूपाच ेचार पलु िाींिून आदिवासीींची 
गरैसोय िरु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांि पाटील : (१) होय. 
(२) हे्वणे मध्यम प्रकल्हप ता. पणे, जज. रायगि या प्रकल्हपाच्या मींजूर 
आराखड्यानसुार हे्वणे िावा कालवा कक.मी. १७ मिील सा. क्र.१६/९३०मी. व 
सा. क्र.१७/५०० मी या दठकाणी गाव रस्ता पलुाच ेिाींिकाम करण्यात आलेले 
आहे. तसेच सा. क्र. १२/२७० मी., १२/६५० मी. व १२/९०० मी या दठकाणी 
लोखींिी पािचारी पलुाींचे आणण सा. क्र. १४/२६८ मी या दठकाणी गाव रस्ता 
पलुाच ेिाींिकाम यापवूीच करणेत आल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर शहरािील तनमावणाधीन नविन मेिीिल िॉलेज पररसराि 
असलेल्या िामगाराांच्या िसाहिीमध्ये शसलेंिरचा स्फोट झाल्याबाबि 

  

(१५) *  ३५००८   श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू शहरातील ननमावणािीन नववन मेिीकल कॉलेज पररसरात असलले्हया 
कामगाराींच्या वसाहतीमध्ये अचानक आग लागनू ८ ससलेंिरचा स्फो् झाल्हयाची 
घ्ना माहे ऑक््ोिर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर घ्नेमळेू कामगार वसाहतीतील रदहवाश्याींचे नकुसान झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या आगीत नकुसान झालले्हया कामगाराींना तात्काळ नकुसान 
भरपाई िेण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सींिींधित कीं त्रा्िाराकि ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन नकुसानग्रस्त कामगाराींना व 
त्याींच्या कु्ुींबियाींना नकुसान भरपाई त्वरीत िेण्यािाित कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत, 
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श्री. अशमि विलासराि देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. उक्त प्रकल्हपाींतगवत काम करणाऱ्या कामगाराींच्या वसाहतीत आग 
लागल्हयामळेु त्याींच्या वस्तूींच ेनकुसान झाल.े परींत ुयामध्ये कोणतीही जीववतहानी 
झालेली नाही. 
(३) होय. 
(४) सिर िघुव् नेमध्ये झालेल्हया नकुसानीची (जीवनावश्यक वस्तूींची) भरपाई 
कीं पनी प्रशासनामाफव त कामगाराींना तातिीने परुववण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील चार मनोरुग्णालयाांचा वििास िरण्याबाबि 
(१६) *  ३२५८१   श्री.ददपि चवहाण (फलटण), श्री.अतनल पाटील (अमळनेर), 
श्री.यशिांि माने (मोहोळ), श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.दौलि दरोिा (शहापरू), 
श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ददलीप मोदहि-ेपाटील (खेि 
आळांदी), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्रीमिी सरोज आदहरे 
(देिळाली), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), 
श्री.सतुनल भसुारा (विक्रमगि), श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी), श्री.चेिन िपेु 
(हिपसर), श्री.शखेर तनिम (धचपळूण), श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू 
(अजुवनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यातील साववजननक आरोग्य ववभागाींतगवत असलले ेपणेु, ठाणे, नागपरू व 
रत्नाधगरी येथील मनोरुग्णालये समुारे १०० वषांपवूीची असल्हयाने या 
मनोरुग्णालयाींची पनुविाींिणी करणे आवश्यक असल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने आरोग्य ववभागाच्या ववववि सींस्थाींच्या ववकासासाठी 
आसशयाई ववकास िँकेकिून रुपये ५१७७ को्ी इतकी रक्कम कजवरुपाने घेतली 
असनू शासनाने िेखील स्वत:च्या दहश्श्याचे २२९० को्ी रुपये उपलब्ि करुन 
िेण्याींत आल्हयाच ेव त्यातील १५०० को्ी रुपये सिर चार मनोरुग्णालयाींच्या 
ववकासासाठी उपलब्ि करुन दिल्हयाचे दि.०९ ऑगस््, २०२१ रोजी वा 
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त्यासमुारास ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नॅशनल इजन्स्््यु्  ऑफ में्ल हेल्हथ व न्यरुो सायसेन्सच्या 
मागविशवक तत्वानसुार सिर रुग्णालयाची उभारणीच्या दृष्ीन े रुग्णालय 
िाींिकामाींिाितचा प्रस्ताव तयार करण्याींत येऊन शासनाकि े मान्यतसेाठी 
पाठववण्याींत आला असताींनाही त्यास शासनाने अदयाप अींनतम मान्यता दिलेली 
नसल्हयाचे माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील चार मनोरुगणालयाचा ववकास करण्यािाित शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
    साववजननक आरोग्य ववभागाच्या क्रमाींक-आवविँ-२०२०/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३, 
दिनाींक ३०.०४.२०२१ च्या शासन ननणवयान्वये, ववदहत वेळेत आरोग्य सींस्था 
कायावजन्वत होणे आवश्यक असल्हयाने तसेच मागणीपिेा कमी प्रमाणात ननिी 
समळत असल्हयाने आरोग्य सींस्थाींच्या िाींिकामाकरीता व यींत्रसामगु्री व 
मनषुयिळ करीता आसशयाई ववकास िँकेकिून रु.७४६७ को्ी कजव स्वरुपात 
ननिी उपलब्ि करण्यात मान्यता िेण्यात आली होती. त्यामध्ये राज्यातील ०४ 
मनोरुग्णालयाींच्या पनुवववकासाठी रु. १५०० को्ीींची तरतिू प्रस्ताववत करण्यात 
आली आहे. परींत ूननती आयोग, आरोग्य व कु्ुींि कल्हयाण ववभाग, नवी दिल्हली 
याींच्याकि ेसािर केलेल्हया प्रस्तावास ननती आयोगाच्या दिनाींक २३.०९.२०२१ च्या 
पत्रान्वये, आसशयाई ववकास िँकेकिून कजव मागणीसाठी सािर केलेला प्रस्ताव 
पनु्हा तपासनू सिुारीत खचावच्या आकिवेारीसह आसशयाई ववकास िँकेकिून कजव 
प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक िािीींची पतूवता करुन पनु्हा सािर करण्यािाित 
कळववण्यात आलेले आहे.   
(३) व (४) राज्यातील ०४ प्रािेसशक मनोरुग्णालयाींच्या िाींिकामाचे ढोिळ 
अींिाजपत्रक साववजननक िाींिकाम ववभागाकिून प्राप्त करुन घेण्याची कायववाही 
आरोग्य सेवा आयकु्तालय स्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे जजल्हा पररषदेमध्ये बेिायदेशशररत्या 
तनविदा प्रकक्रया सुरु असल्याबाबि 

  

(१७) *  ३२६४६   श्री.शभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल्हहा पररषिेमध्ये अधिकारी व ठेकेिाराींच्या सींगनमताने ननवविा 
प्रकक्रयेत लघतु्तम ननवविा िारकाकिून पत्र घेऊन ननवविा प्रकक्रयेतनू माघार 
घेण्याची िेकायिेशीर प्रकक्रया सरुु असल्हयाचे माहे ऑक््ोिर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी अनतररक्त मखु्य कायवकारी अधिकारी, जजल्हहा 
पररषि, पणेु याींनी लघतु्तम ठेकेिाराींच्या माघारी ननवविा प्रकक्रया या सींिभावतील 
अहवाल मागववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननवविा उघिल्हयानींतर लघतु्तम ननवविा असताना सींिींधित 
ठेकेिाराकिून ननवविा प्रकक्रयेतनू माघार घेण्याचा प्रकार जजल्हहा पररषिेच्या 
असभयींत्याींकिून होत असनू ठेकेिार आणण अधिकारी याींच्या सींगनमताने हा 
प्रकार गेल्हया अनेक वषांपासनू सरुु असल्हयाच ेिेणखल ननिशवनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने जजल्हहा पररषि पणेु येथील ननवविा प्रकक्रयेत अननयसमतता करणाऱ्या 
िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) अनतररक्त मखु्य कायवकारी अधिकारी, याींचे स्तरावरुन कायवकारी 
असभयींता िाींिकाम व कायवकारी असभयींता लघ ुपा्िींिारे ववभाग याींचे किून 
अहवाल मागववणेत आला होता, ननवविा अ्ी व शतीनसुार लघतु्तम ननवविा 
िारकाला ननवविा दिली जात.े  
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अशभयान अांिगवि पनिेल येथे अद्ययािि सोयीांनी 
युक्ि असे “मािा ि बाल सांगोपन िें द्र” वििसीि िरणेबाबि 

  

(१८) *  ३२४४८   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय नागरी आरोग्य असभयान अींतगवत पनवेल महानगरपासलका 
िेत्राकरीता स्वतींत्र अदययावत सोयीींनी यकु्त अस े “माता व िाल सींगोपन कें द्र” 
(Maternal Child Health Center) ववकसीत करून समळण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे ऑक््ोिर, २०२१ मध्ये वा त्यासमुारास 
मा.साववजननक आरोग्य मींत्री याींच्याकि ेननवेिनादवारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शासनाचे पनवेल महानगरपासलका हद्दीत जेएनपी्ी िींिर, 
आींतरराषरीय ववमानतळ व शासनाचे ववववि प्रकल्हप नवयाने उियास येत असनू 
झोपिपट्टय्ामध्ये अींिाजजत २३ त े२४ हजार नागररक वास्तवयास असणे तसेच 
तळोजा सारखी मोठी औदयोधगक (MIDC) वसाहत असनू त्या दठकाणी मजूर 
वगावची लोकसींख्या मोठया प्रमाणावर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, लोकसींख्येच्या प्रमाणानसुार िरवषी अींिाजजत १६ त े२० हजार 
इतक्या प्रसतुी अपेक्षित असनू महानगरपासलका हद्दीत माता व िाल सींगोपन कें द्र 
नसल्हयाने रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
पनवेल महानगरपासलका िेत्राकरीता स्वतींत्र अदययावत सोयीींनी यकु्त अस े
माता व िाल सींगोपन कें द्र” (Maternal Child Health Center) मींजूर 
करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े : (१) राषरीय नागरी आरोग्य असभयान अींतगवत पनवेल 
महानगरपासलका िेत्राकरीता स्वतींत्र अदययावत सोयीनी यकु्त अस े“माता व 
िाल सींगोपन कें द्र” ववकसीत करण्यािाित पनवेल महानगरपासलका याींचकेिून 
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दिनाींक ०८.११.२०२१ रोजी आयकु्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयकु्तालय, 
मुींिई या कायावलयास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही.   
     पनवेल येथे राज्य शासनाचे १०० खा्ाींच े रुग्णालय असनू या 
रुग्णालयामध्ये माता व िालकाींना सेवा िेण्याची सोय आहे. 
(४) पनवेल महानगरपासलकेकिून प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोळिेिािी धरणािून िशशष्ट्ठी नदीि सोिण्याि येणारे पाणी प्रकक्रया 

िरून पररसरािील गािाांना उपलब्ध िरून देणेबाबि 
  

(१९) *  ३५०२७   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.रवि ांद्र िायिर (जोगेश्िरी 
पिूव) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना िरणातील पाणी वीजननसमवतीकररता वापरल्हयानींतर कोळकेवािी 
िरणामध्ये (्प्पा ३) सोिण्यात येत े व या पाण्याच्या वापर पनु्हा 
वीजननसमवतीकररता करण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोळकेवािी िरणातनू जवळपास १२ लाख १६ हजार ली्र पाणी 
वीजननसमवतीकररता वापरल्हयानींतर वसशषठी निीच्या पात्रात सोिण्यात येणाऱ्या 
पाण्यावर प्रकक्रया करून त ेपाणी या पररसरातील धचपळून व खेि तालकु्यातील 
गावाींना थे्  गॅ्रवहीदवारे िेण्यासाठी योजना रािववण्यािाित तत्कासलन 
पालकमींत्री, जज.रत्नाधगरी याींनी माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान आयोजजत 
केलेल्हया िठैकीत जजल्हहाधिकारी, रत्नाधगरी याींना सचूना केल्हया होत्या, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्हयास, रत्नाधगरी जजल्ह्यातील वासशषठी निीमध्ये वीज ननसमवतीनींतर 
उपलब्ि होणारे ६७.५० अ.घ.फु् पाणी सस ींचन व बिगर सस ींचनासाठी वापरात 
आणण्याच्या दृष्ीने ववववि ववभागामाफव त अ्यास प्रगतीपथावर असनू सिर 
अ्यासाच्या ननषकषाववरून प्रकल्हप रािववण्यािाित ननणवय घेण्यात येईल, 
अस ेमा. मींत्री, जलसींपिा याींनी दि. २८/०२/२०२० रोजी वविानसभागहृात 
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उपरोक्त ववषयाच्या चचेच्या वेळी सभागहृात दिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिरहू योजना रािववण्याचा ननणवय जजल्हहा ननयोजन ससमतीने 
घेवनू त्यानषुींगाने मे. मॉिनव सवहे कन्सल्न्सी, पणेु या कीं पनीने सवहेिणाच े
कामही पणूव केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सिरहू सवहेिणानसुार कोणत्या िािी आढळून आल्हया आहेत, 
तसेच सिरहू योजना प्रभावीपणे रािववल्हयास या पररसरातील गावाींचा पाण्याचा 
प्रश्न सु् णार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, सिरहू योजना तातिीने पणूव करण्यास आवश्यक त्या ननिीची 
उपलब्िता करण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
    मा. पालकमींत्री, रत्नाधगरी याींनी दिनाींक २४.११.२०१५ रोजीच्या जजल्हहा 
ननयोजन ससमतीच्या आढावा सभेत सचूना दिल्हया आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
सन २०२० च्या अथवसींकल्हपीय अधिवेशनातील वविानसभा ताराींकीत प्रश्न 
क्र.१३८५ च्या अनषुींगाने रत्नाधगरी जजल्ह्यातील वसशषठी निी मध्येकोयना 
िरणातनू वीज ननमीतीनींतर उपलब्ि होणारे ६७.५ अ.घ.फू. पाणी सस ींचन व 
बिगर सस ींचन वापरात आणण्याच्या द्दष्ीने ववववि ववभागामाफव त अ्यास 
प्रगनतपथावर असनू, सिर अ्यासाच्या ननषकषाववरून प्रकल्हप रािववण्यािाित 
ननणवय घेणेत येईल अस ेउत्तर वविानमींिळास िेण्यात आल ेआहे. 
(४) होय. 
    गरुुत्व पाणी परुवठा योजनेचे सवेिणाचे काम पणूव  करण्यात आल ेआहे. 
(५) होय.  
     मे. मॉिनव सवहे कन्सल्ह्न्सी, पणेु याींनी केलेल्हया सवहेिणानसुार , २४ 
ग्रामपींचायतीमिील  २७ गावाींना व या २७ गावाींपकैी  १५ गावाींतील सवव 
वाड्याींना व १२ गावाींतील काही वाड्याींना गॅ्रवही्ीने कोळकेवािी िरणाच्या 
आऊ्ले्मिून  पाणी  िेणे  शक्य  आहे. 
(६) यािाित दिनाींक ०८.०२.२०२१ त े १०.०२.२०२१ पयतं महाराषर जीवन 



25 

प्राधिकरण उपववभाग धचपळूण किून २७ गावाींना भे्ी िेऊन सदय:जस्थतीची 
पाहणी केली गेली आहे. त्यािाितचा अहवाल दिनाींक २१.०५.२०२१ 
रोजी अिीिक असभयींता, म.जी. प्रा. मींिळ, पनवेल याींनी मखु्य असभयींता तथा 
ववशषे कायव अधिकारी, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, मींत्रालय मुींिई याींचेकि े
सािर केलेला आहे. त्यासींिभावत पढुील कायववाही पाणी परुवठा ववभागामाफव त 
करणे ननयोजजत आहे. 

----------------- 
  
दगुािफाटा, दाभाि, शशरोले, पाच्छापुर (िा.शभिांिी, जज.ठाणे) या रस्त्याचे 

िाम तनिृष्ट्ठ दजावच ेझाल्याबाबि 
  

(२०) *  ३६१४०   श्री.शाांिाराम मोरे (शभिांिी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िगुािफा्ा, िाभाि, सशरोले, पाच्छापरु (ता.सभवींिी, जज.ठाणे) हा रस्ता 
सिुारणेच ेकाम सन २०१७-१८ या आधथवक वषावत मखु्यमींत्री ग्रामसिक योजने 
अींतगवत झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरहु काम हे ननकृष् िजावचे झाल े असल्हयाने स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी सिर कामाची फेरतपासणी राज्य ििता व ननयींत्रण 
पथकाकिून करावी अशी मागणी अधििक असभयींता, कोकण ववभाग ठाणे याींना 
दि.११ मे, २०२१ ई-मेलदवारे पत्र वयवहार केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर मागणीच्या अनषुींगाने ननकृष् िजावच्या कामाची 
फेरतापसणी राज्य गणुवत्ता पथकाने केली आहे व त्यानसुार सींिींधिताींवर 
कारवाई करण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) ई-मेलदवारे पत्र वयवहार केला, हे खरे आहे.    
(३) व (४) सिर रस्त्याचे काम प्रगतीत असताना वेगवेगळ्या ्प्प्याींवर राज्य 
गणुवत्ता ननररिक याींच्याकिून एकुण ४ तपासण्या झालेल्हया आहेत. त्याींच ेसवव 
अहवाल “समािानकारक” आहेत. सिर रस्त्याच े काम पणुव झाल्हयावर    
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दिनाींक ३०.१२.२०२० रोजी काम अींनतम करण्यात आल ेअसनू सदयजस्थतीत 
रस्ता वाहतकू योग्य ठेवण्यात येत आहे. सिर प्राप्त मागणीच्या अनषुींगाने, 
राज्य गणुवत्ता मींिळाकि े सिर कामाची फेरतपासणी करण्याचे ननयोजजत 
आहे.   

----------------- 
प्रधानमां्ी आिास योजनेच्या “प्रप् ि” च्या यादीि झालेली अतनयशमििा 
  

(२१) *  ३६२३३   िॉ.देिराि होळी (गिधचरोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रिानमींत्री आवास योजनेंतगवत घर नसलेल्हया प्रत्येकाला सन २०२२ 
पयतं घर िेण्याच्या उद्देश्याने ही घरकुल योजना कायावजन्वत करण्यात आललेी 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या योजनेच्या “प्रपत्र ि” मिील यािीची पिताळणी 
करताना मौका चौकशी व वस्तजुस्थती न तपासता पात्र लाभार्थयांना अपात्र व 
अपात्र लाभार्थयांना पात्र करण्यात आल्हयाने या यािीत अननयसमतता झाली 
असल्हयाचे ननिशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यामळेु अनेक घरकुल लाभाथी  या लाभापासनू वींधचत राहत 
असल्हयाने  त्याींच्यामध्ये असींतोष  ननमावण झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या योजनेच्या “प्रपत्र ि” च्या यािीत अननयसमतता झाली 
असल्हयाने सिर यािीची फेर तपासणी करून मौका चौकशी व वस्तजुस्थती 
तपासनू घरकुल मींजूर करण्यािाित शासनाणे कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय ?  
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    राज्यात प्रिानमींत्री आवास योजना-ग्रामीण अींतगवत प्रपत्र ि यािया तयार 
करण्याकररता मागविशवक सचुना  दि. ०१/०८/२०१६ च्या पत्रान्वये शासनाने 
ननगवसमत केल्हया. सिर पत्रामध्ये Generated Priority List मध्ये नसणाऱ्या 
परींत ु “प्रिानमींत्री आवास योजना-ग्रामीण” योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या 
लाभार्थयांचा समावेश प्रपत्र ि मध्ये करण्यात आला. 



27 

    कें द्र शासनाने ननिेसशत केल्हयाप्रमाणे ग्रामसभेने मान्य केलेल्हया प्रपत्र ि 
मिील लाभार्थयांची नोंिणी आवास प्लस प्रणालीमध्ये करण्यासाठी दिनाींक 
१०/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये सचुना ननगवसमत करण्यात आल्हया. त्यानसुार आवास 
प्लस प्रणालीवर नोंि करताना प्रपत्र ि मिील ग्रामसभेने मान्य केलेल्हया 
लाभार्थयांच्या नोंिी सिर लाभार्थयांच्या जागेवर जाऊन स्थळ पाहणी करुन 
मादहतीसह अपलोि करण्यात आल्हया. 
(३) व (४) राज्यातील प्रिानमींत्री आवास योजना-ग्रामीण अींतगवत “प्रपत्र ि” 
मिील ताींबत्रक कारणान ेअपात्र ठरलेल्हया परींत ु पात्र असलेल्हया लाभार्थयांच्या 
नोंिी पनु्हा करण्याकररता सल ींक उपलब्ि करुन िेण्यासाठीचा सववस्तर प्रस्ताव 
कें द्र शासनाकि ेदि.१८/०५/२०२१ च्या पत्रान्वये राज्य शासनाने पाठववला असता, 
कें द्र शासनाने त्याींच्या दि.२०/०५/२०२१ च्या पत्रान्वये राज्य शासनाचा प्रस्ताव 
अमान्य केला असनू या सींिभावत पात्र लाभार्थयांना राज्य योजनेतनू लाभ 
िेण्याच्या सचुना केल्हया आहेत. 

----------------- 
  
राज्याि िोरोनामुळे घोवषि िरण्याि आलेल्या टाळेबांदीच्या िाळाि 

नोंदणीिृि बाांधिाम मजूराांना जाहीर िेलेली  
रक्िम विनाविलांब शमळणेबाबि 

(२२) *  ३२६०८   श्री.प्रमोद (राज)ू रिन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोनाच्या िसुऱ्या ला्ेच्या पाश् ववभमूीवर ्ाळेिींिीची घोषणा 
करण्यात आल्हयानींतर या काळात नोंिणी असलेल्हया िाींिकाम मजूराींना िरमहा 
िीि हजार रुपये िेण्याची घोषणा राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आली असली 
तरीही याची अींमलिजावणी अदयापपयतं झालेली नसल्हयाने राज्यातील 
जवळपास िारा लाख नोंिणीकृत िाींिकाम मजूर तसेच सहा हजाराहून अधिक 
नोंिणी न झालेले िाींिकाम मजूर या आधथवक सहाय्यापासनू वींधचत रादहल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शासनाच्यावतीने नोंिणीकृत िाींिकाम मजुराींना िरमहा िीि 
हजार रुपये आजसमतीस अिा न करण्याची सववसािारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जाहीर केलेली सिरहू िीि 
हजाराची रक्कम िाींिकाम मजरूाींना ववनाववलींि समळण्याच्या दृष्ीन ेकोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    मा.मखु्यमींत्री महोिय, याींनी कोववि-१९ ववषाण ू प्रािभुावव कालाविीत 
राज्यात ब्रेक ि चेन अींतगवत ननििं घोवषत करताना दिनाींक १३.०४.२०२१ रोजी 
केलेल्हया घोषणेस अनसुरुन शासनाच्या दिनाींक २२.०४.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
दिनाींक २२.०४.२०२१ पवूी नोंिीत िाींिकाम कामगार लाभार्थयांना प्रत्येकी रुपये 
१५००/- इतके एकवेळचे अथवसहाय्य थे् त्याींच्या िँक खात्यात जमा करण्यास 
शासन मान्यता प्रिान करण्यात आली. 
    त्या अनषुींगाने मींिळाकिून दिनाींक २३.०४.२०२१ त ेदिनाींक ०८.१०.२०२१ या 
कालाविीत ११,७८,९२८ इतक्या नोंिीत सक्रीय (जजवीत) िाींिकाम कामगाराींच्या 
िँक खात्यात थे् DBT पद्धतीने अथवसहाय्य जमा करण्यात आल ेआहे. सिर 
अथवसहाय्य ववतरणावर १७६.८३ को्ी इतका खचव करण्यात आला आहे. तथावप, 
उववररत िाींिकाम कामगाराींच्या िँक खात्यात त्रु् ी आढळल्हयामळेु सिर त्रु् ीींची 
पतूवता करण्यासाठी िा्ा जजल्हहा कायावलयाींना पाठववण्यात आला असनू त्रु् ीींची 
पतूवता होताच उववररत िाींिकाम कामगाराींच्या खात्यात अथवसहाय्याची रक्कम 
जमा करण्यात येईल. 
(२) महाराषर इमारत व इतर िाींिकाम कामगार मींिळाकिून दिनाींक 
२३.०४.२०२१ त ेदिनाींक ०८.१०.२०२१ या कालाविीत ११,७८,९२८ इतक्या नोंिीत 
सक्रीय (जजवीत) िाींिकाम कामगाराींच्या खात्यात थे् DBT पद्धतीने अथवसहाय्य 
जमा करण्यात आल ेआहे. सिर अथवसहाय्य ववतरणावर १७६.८३ को्ी इतका 
खचव करण्यात आला आहे. तथावप, उववररत िाींिकाम कामगाराींच्या िँक खात्यात 
ििुार नोंिणी क्रमाींक, ििुार आिार क्रमाींक, ििुार िँक खात ेक्रमाींक, ििुार नाव 
अशा त्रु् ी आढळुन आलेल्हया आहेत. सिर त्रु् ीींची पतूवता करण्यासाठी िा्ा जजल्हहा 
कायावलयाींना पाठववण्यात आला असनू त्रु् ीींची पतूवता होताच उववररत िाींिकाम 
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कामगाराींच्या खात्यात अथवसहाय्याची रक्कम जमा करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) शहराि जगद्ज्योिी महात्मा बसिेश्िराांच े
स्मारिाच ेिाम थाांबविण्याि आल्याबाबि 

  

(२३) *  ३५५२३   श्री.समाधान अििाि े (पांढरपरू) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापरू) शहरात जगदज्योती महात्मा िसवेश्वराींचे 
स्मारकास रु.१०० को्ीच्या आराखियास तात्कालीन अथवमींत्रयाींनी माहे नोवहेंिर, 
२०१८ मध्ये मींजूर केल ेअसनू सिर स्मारकाचे काम शासनाकिून थाींिववण्यात 
आल े असल्हयाने या जागनतक िजावच्या यथोचीत स्मारक तात्काळ उभारुन 
पयव् नास चालना समळणेिाितचे ननवेिन मा.मखु्यमींत्री याींना दि. १४ मे,२०२१ 
रोजी वा त्या समुारास दिल ेआहे. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,मींगळवेढा शहरात महात्मा िसवेश्वराींच ेस्मारक उभारणे सींिींिी 
शासनाकिून िठैक घेण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्नासींिींिी शासनस्तरावर कोणता ननणवय घेण्यात आला 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
    सिर स्मारक मींगळवढेा तालकु्यात ग्रामीण भागात उभारण्यािाितचा 
प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे.  
(२) व (३) होय,  
    • दिनाींक १ नोवहेंिर, २०१८ रोजी तत्कालीन मा.मींत्री (ववत्त ननयोजन व 
वने) महोियाींच्या अध्यितखेाली िठैक आयोजजत करण्यात आली होती. सिर 
िठैकीत कृषी पयव् नाच्या सींिींधित प्रस्ताववत करण्यात आलेले िाींिकाम स्मारक 
आराखियातनू वगळून कृषी पयव् न कें द्रािाित व स्मारकािाितचा प्रस्ताव 



30 

स्वतींत्रपणे सींिींधित कृषी व ग्राम ववकास ववभागाकि ेपरस्पर सािर करावा, अस े
ननिेश िेण्यात आल ेआहेत. 
    • मा.मखु्य सधचव याींच्या अध्यितखेाली दिनाींक १९.०७.२०१९ रोजी िठैक 
आयोजजत करण्यात आली होती, सिर िठैकीत कमीत कमी िहा हजार चौ. 
फु्ापयतंच े िाींिकाम करण्यात याव,े अस े ननिेश िेण्यात आल े
आहे.  त्यानषुींगाने सिुारीत प्रस्ताव अदयाप प्राप्त झालेला नाही. 
    • स्मारकाच्या िाींिकामासाठी ननयोजजत जमीन कृषी ववभागाच्या 
मालकीची असनू जगतज्योती महात्मा िसवेश्वर स्मारक रस््साठी िेण्यािाित 
लोकप्रनतननिीनी केलेल्हया ववनींती िाित अदयाप ननणवय झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील सहा किल्यासाठी एित्र्ि वििास आराखिा ियार िरणेबाबि 
(२४) *  ३२५६२   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांिोशी), श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), 
श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सतुनल राऊि 
(विक्रोळी), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), 
श्री.अजय चौधरी (शशििी), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा 
माजजििा) :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायव मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गिककल्हल्हयाींच्या सवींिवनासाठी शासनाने मध्यवती ससमती 
स्थापन केली असनू पदहल्हया ्प्प्यात कोणकोणत्या ककल्हल्हयाींचे सींविवन 
करण्याचे ठरववण्यात आल ेआहे, 
(२) असल्हयास, राज्यातील सींरक्षित घोवषत केलले्हया ६० ककल्हल्हयाींपकैी मुींिईतील 
सशविी, वरळी, वाींदे्र, िारावी, से्ं  जॉजव आणण मादहम अशा ६ ककल्हल्हयाींसाठी 
एकबत्रत ववकास आराखि े तयार करण्याचे दि.५ ऑक््ोिर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास मा.मींत्री याींच्या अध्यितखेाली आयोजजत करण्यात आलेल्हया 
िठैकीमध्ये ननिेश िेण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त सहा ककल्हल्हयाींचे ववकास आराखड्यानसुार ववकास काम े
तातिीने सरुु करण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशमि विलासराि देशमखु : (१) राज्यातील गिककल्हल्हयाींचे जतन व 
सींविवनाच्या कामाींच्या तसेच त्या पररसरातील पयव् नासाठी सवुविा ननमावण 
करणे व त्या पररसराचे जैववववविता जतन व वनीकरण करणे याकरीता मा. 
मखु्यमींत्री महोियाींच्या अध्यितखेाली सकुाणू ससमती स्थापन केली असनू, 
प्रथम ् प्प्यात पणेु जजल्ह्यातील राजगि, तोरणा, सशवनेरी, रायगि जजल्ह्यातील 
सिुागि व ससींिुिगूव जजल्ह्यातील ववजयिगुव व सस ींिुिगूव या ६ ककल्हल्हयाींची ननवि 
करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मुींिईतील सशविी, वरळी, वाींदे्र, िारावी, से्ं  जॉजव आणण मादहम या ६ 
ककल्हल्हयाींचा एकबत्रत ववकास आराखिा तयार करण्याकरीता वास्तवुवशारिाची 
ननयकु्ती करण्यात आली असनू सिर आराखि ेतयार करण्याचे काम परुातत्व व 
वस्तसुींग्रहालये सींचालनालय स्तरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
मौजे वपांपळगाि िुटे (िा.िसमि ,जज.दहांगोली) येथे प्राथशमि आरोग्य 

उपिें द्र किां िा आयुविेददि डिस्पेंसरी मांजूर िरणेबाबि 
(२५) *  ३४४८५   श्री.चांद्रिाांि ऊफव  राजुभयै्या रमािाांि निघरे 
(बसमि) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेवप ींपळगाव कु्े (ता.वसमत, जज.दहींगोली) येथील नागरीकाच्या आरोग्य 
ववषयक समस्या सोिववण्यासाठी जवळपास आरोग्य कें द्र उपलब्ि नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या तालकु्यातील प्राथसमक आरोग्य उपकें द्र ककीं वा आयवेुदिक 
डिस्पेंसरी मींजूर करण्यािाित स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.साववजननक 
आरोग्य मींत्री याींच्याकि ेदि. २३ सप््ेिर,२०२१ रोजी वा त्यासमुारास मागणी 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्राथसमक आरोग्य उपकें द्र ककीं वा आयवेुदिक डिस्पेंसरी 
उभारण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजेश टोप े: (१), (२) व (३) मौज ेवप ींपळगाव कु्े ता. वसमत जज. दहींगोली 
येथे प्राथसमक आरोग्य उपकें द्र ककीं वा आयवेुदिक डिस्पेंसरी मींजूर करण्यािाित 
मागणी करणारे स्थाननक वविानसभा सिस्याींचे ननवेिन शासनास प्राप्त झाल े
आहे. 
    मौज ेवप ींपळगाव कु्े हे गाव प्राथसमक आरोग्य कें द्र ह््ा व उपकें द्र धचखली 
अींतगवत येत.े मौजे वप ींपळगाव कु्े हे गाव प्राथसमक आरोग्य कें द्र ह््ा पासनू 
८ ककमी अींतरावर असनू उपकें द्र धचखली १० ककमी अींतरावर आहे.सिर आरेाग्य 
कें द्रामाफव त मौजे वप ींपळगाव येथील नागरीकाींना आरोग्य सेवा परुववण्यात येतात. 
   सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आिारीत प्राथसमक आरोग्य उपकें द्र 
ननसमवतीच्या ननकषानसुार मौजे वप ींपळगाव कु्े हे गाव लोकसींख्येच्या  ननकषात 
िसत नसल्हयामळेु जोििहृत आराखियात सिर दठकाणी प्राथसमक आरोग्य 
उपकें द्र मींजूरीसाठी जजल्हहास्तरावरुन प्रस्ताववत केलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अहमदपूर (जज.लािूर) िालुक्यािील धचखली येथील पाझर िलाि 
अतििषृ्ट् टीमुळे फुटल्यामुळे वपिाांच ेझालेले नुिसान 

 (२६) *  ३३०३३   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिपरू (जज.लातरू) तालकु्यातील धचखली येथील पाझर तलाव 
अनतवषृ्ीमळेु फु्ल्हयामळेु शतेकऱ्याींच्या शतेात पाणी सशरल्हयामळेु शतेीच े
नकुसान झाल ेअसल्हयाची िाि दि. ९ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शतेकऱ्याींच्या झालले्हया नकुसानीची सींिींिीत लोकप्रनतननिीींनी 
प्रत्यि पाहणी करुन शतेकऱ्याींना त्वरीत नकुसानभरपाई िेण्यािाित तसेच 
फु्लेल्हया तलावाच्या िरुुस्तीचे काम लवकर करण्याच्या सचूना सींिींिीताींना 
दिल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ्याींना त्वरीत 
नकुसानभरपाई िेण्यािाित तसेच पाझर तलावाच े िरुुस्तीचे काम त्वरीत 
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करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गिाख : (१) व (२) होय. हे खरे आहे. 
(३) पाझर तलाव फु्ून झालेल्हया नकुसानीिाित महसलू ववभागाकिून पाहणी 
करून पींचनामे करण्यात आलेले असनू िाधित शतेकऱ्याींना शतेवपकाींच्या 
नकुसानीसाठी मित वा्प करण्यात आलेले आहे. तसेच अनतवषृ्ीमळेु फु्लेले 
धचखली पाझर तलाव १ व २ चे आवश्यक िरुुस्तीची अींिाजपत्रके प्रशासकीय 
मान्यतसेाठी अप्पर आयकु्त जलसींिारण, मिृ व जलसींिारण प्रािेसशक िेत्र, 
औरींगािाि याींच्याकि ेसािर करण्यात आलेली आहेत. िरुुस्ती अींिाजपत्रकाींना 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्हयानींतर िींिाऱ्याच्या िरुुस्तीची काम ेहाती घेण्यात 
येतील. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
  
िारापूर (जज.पालघर) येथील औद्योधगि िसाहिीमधील िापितनशमविी 

िरणाऱया जखररया िां पनीि बॉयलरचा स्फोट झाल्याबाबि 
  

(२७) *  ३४१२१       श्री.राजेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्री.क्षक्षिीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई),          श्री.विनोद       तनिोल े(िहाणू) : सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारापरू (जज.पालघर) येथील औदयोधगक वसाहतीतील कापिननसमवती 
करणाऱ्या जखररया कीं पनीत िॉयलरचा स्फो् होऊन िोन कामगाराींचा मतृ्य ू
झाला तसेच पाच कामगार जखमी झाल ेअसल्हयाची घ्ना दिनाींक ४ सप् े्ंिर, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी अींती 
काय आढळून आल,े 
(३) असल्हयास, उक्त िघुव् ना ्ाळण्यासाठी तसेच उक्त िघुव् नेतील मतृाींच्या 
कु्ुींबियाींना व जखमी कामगाराींना अथवसहाय्य करण्यासह सिरहू िघुव् नेस 
जिाििार असणाऱ्या सींिींिीताींवर कारवाई करण्यािाित शासनाने कोणती 
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कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
    तारापरू (जज.पालघर) येथील औदयोधगक वसाहतीमिील जखाररया इींिजस्रज 
या कपियाचे उत्पािन करणाऱ्या ्ेक्स्ाईल्हस कारखान्यात दि. ०४.०९.२०२१ 
रोजी रात्री समुारे ०५:५० वा. वॉ्र वप्रदह्रमध्ये स्फो् होऊन िोन कामगाराींचा 
मतृ्य ूझाला असनू, पाच कामगार जखमी झाल ेआहेत. 
(२) सिर अपघाताची चौकशी औदयोधगक सरुिा व आरोग्य सींचालनालय, 
पालघर व पोलीस ववभागाने केलेली आहे. चौकशी िरम्यान कारखाना आवारात 
प्रोसेसस ींगकरीता आवश्यक थसमवक फ्ल्हयईुि दह्र व जस््म िॉयलर एका शिेमध्ये 
लावलेले असल्हयाचे व थसमवक फ्ल्हयईुि दह्र मध्ये ऑईल गरम करण्यासाठी 
वापरण्यात येणारा कोळसा जळाल्हयानींतर तयार होणारे गरम गॅसेस जस््म 
िॉयलरच्या वॉ्र वप्रदह्रमिनू धचमणीविारे हवेत सोिल ेजातात अस ेननिशवनास 
आल.े सिरची प्रककया चाल ूअसताींना दि.०४.०९.२०२१ रोजी पहा्े समुारे ०५:५० 
वा. वॉ्र वप्रदह्र मध्ये िाि वाढून स्फो् झाला व स्फो्ामळेु थसमवक फ्ल्हयईुिचे 
पाईप फु्ून त्याला व कोळश्याला आग लागली.  
     कारखान्यातील सिर वॉ्र वप्रदह्र हे सिम वयक्तीकिून तपासणी न 
करता चाल ूअसल्हयाच,े तसेच वॉ्र वप्रदह्रला सेफ््ी वहॉल्हव, अलामव, प्रेशरगेज, 
्ेम्परेचर गेज इत्यािी न लावल्हयाचे आणण कारखान्याचे सरुिा लखेा पररिण 
करुन घेतले नसल्हयाचे चौकशी िरम्यान आढळून आल.े 
(३) सिर स्फो्ात मतृ झालले ेिोन्ही कामगार राज्य ववमा महामींिळाचे सिस्य 
असल्हयाने त्याींच्या वारसास कामगार राज्य ववमा महामींिळाकिून नकुसान 
भरपाईपो्ी पेन्शन समळणार असनू त्यािाितचा िावा नकुसान भरपाई 
न्यायालयात िाखल करण्यात आलेला आहे. 
    तसेच स्फो्ात जखमी झालले्हया पाच कामगाराींना अपींगत्व आललेे 
नसल्हयाने त्याींना आधथवक मित िेण्यात आललेी नाही. तथावप, सिर जखमी 
कामगाराींचा वदैयकीय उपचाराचा खचव कीं पनी वयवस्थापनामाफव त करण्यात 
आलेला असनू, सिर पाच जखमी कामगार राज्य कामगार ववमा महामींिळाींतगवत 
नोंिणीकृत असल्हयाने त्याींचे रजेच्या कालाविीतील वेतन राज्य कामगार ववमा 
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महामींिळ याींचेकिून अिा करण्यात येत.े 
     सिर अपघातप्रकरणी कारखान्याच ेभोगव्ािार याींनी महाराषर कारखाने 
ननयम १९६३ मिील ववववि ननयम, कारखान ेअधिननयम, १९४८ चे कलम 
७-A(२)(a) तसेच महाराषर कारखाने (सरुिा लखेा पररिण) ननयम २०१४ च े
ननयम ३(b) चा भींग केला असल्हयाचे आढळून आल.े सिर ननयम भींगािाित 
त्याींचेववरुद्ध मा. मखु्य न्यायिींिाधिकारी, ठाणे याींचे न्यायालयात फौजिारी 
ख्ला िाखल करण्यात आला आहे. 
     सिर अपघातप्रकरणी पोसलस ववभागामाफव त भारतीय िींि वविानाच्या 
ववववि कलमाींन्वये मा. अपर जजल्हहा व सत्र न्यायालय, पालघर येथे 
कारखान्याचे भोगव्ािार याींचेववरुद्ध याींचेवर गनु्हा िाखल केला आहे. 
     तसेच, दिनाींक ०४.०९.२०२१ रोजी सिर कारखाना िींि करण्यािाितच े
आिेश औदयोधगक सरुिा व आरोग्य सींचालनालयाकिून पारीत करण्यात आल े
आहेत. त्यानसुार सदयजस्थतीत सिर कारखाना िींि आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील रुग्णालयाि लागणाऱया आगीच्या घटना टाळण्यासाठी 

िराियाच्या उपाययोजना 
(२८) *  ३३९१८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली), 
श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.पथृ् िीराज चवहाण (िराि दक्षक्षण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर 
(इगिपरूी), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), श्री.अशमि झनि (ररसोि), 
श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), 
श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षक्षण), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), 
िॉ.भारिी लवहेिर (िसोिा), श्रीमिी सरोज आदहरे (देिळाली), श्री.देिेंद्र 
फिणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.राजेश पिार (नायगाांि) : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
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(१) राज्यातील रुग्णालयाींमध्ये लागणाऱ्या आगीींसाठी यापढेु सींिींधित रुग्णालय 
जिाििार ठरववण्यात येईल अस ेपररपत्रक दिनाींक १ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास तसेच अश्या िघुव् ना ्ाळण्यासाठी मागविशवक सचुनाही शासनाने 
जारी केल ेअसल्हयाच ेननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास,  अहमिनगर जजल्हहा रुग्णालयातील (ता.जज.अहमिनगर) अनतििता 
(आयसीय)ू ववभागात  आग लागल्हयाने ११ रुग्णाींचा मतृ्य ू झाल्हयाची िाि 
दिनाींक ६ नोवहेंिर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या रुग्णालयाच्या आवारात िाींिकाम सरुू असलेल्हया नवीन 
इमारतीमध्ये असलेल्हया कोरोना अनतििता ववभागात आग प्रनतिींिक यींत्रणा 
कायवरत झालेली नवहती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननषपन्न झाल,े 
(५) असल्हयास, मागील काही वषावत रुग्णालयात लागलले्हया आगीच्या घ्नात 
झालेली जजवीतहानी लिात घेता सींिींधित रुग्णालय प्रशासनावर फौजिारी गनु्हे 
िाखल करणेसह अहमिनगर जजल्हहा रुग्णालयातील िघुव् नेत िोषीींवर कारवाई 
करणेसह या िघुव् नेतील मतृ्यमूखुी पिलेल्हया व जखमी रुग्णाना नकुसान 
भरपाई  िेण्यािाित व अश्या िघूव् ना ्ाळण्यासाठी शासनाने कोणत्या 
उपाययोजना केल्हया वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) या प्रकरणी शासन ननणवय दि. ११.११.२०२१ अन्वये ववभागीय आयकु्त, 
नासशक ववभाग याींच्या अख्यितखेाली चौकशी ससमतीची स्थापना केलेली असनू 
चौकशी ससमतीची कायववाही सरुु आहे. 
(५) या िघुव् नेच्या प्रथम िशवनी आढावयानसुार सींिींधिताींवर कायववाही करण्यात 
आली आहे.पढुील प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.तसेच मतृ्यमूखुी पिलेल्हया 
रुग्णाींना नातवेाईकाींना मखु्यमींत्री सहायता ननिी मिून पाच लाख आणण जजल्हहा 
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आपत्ती वयवस्थापन अींतगवत िोन लि अस ेएकूण सात लि रुपयेची आधथवक 
मित िेण्यात आली आहे. रुग्णालयातील आगीच्या घ्ना ्ाळण्यासाठी 
राज्यातील सवव शासकीय रुग्णालयाींचे फायर सेफ््ी ऑिी् करण्यात आल ेअसनू 
रुग्णालयाींत अजग्नशमन यींत्रणा उभारुन NOC प्राप्त करुन घेण्याची कायववाही 
ननयसमतपणे सरुु आहे.तसेच रुग्णालयाींमध्ये अजग्नप्रनतिींि करणेिाितच े
प्रसशिण ननयसमतपणे िेण्यात येत आहे. अजग्नशमन यींत्रणा उभारण्यासाठी 
जजल्हहा ननयोजन ववकास मींिळ तसेच ववभागामाफव त ननिी उपलब्ि करुन 
िेण्यािाित आवश्यक कायववाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील दाररद्रयरेषेखालील नागरीिाांना विविध योजनेअांिगवि घरिूल 

बाांधिामासाठी शमळणाऱया अनुदानाि िाढ िरणेबाबि 
  

(२९) *  ३२७६६   श्री.मोहनराि हांबि े (नाांदेि दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंि), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील िाररद्रयरेषखेालील नागरीकाींना ववववि 
योजनेंतगवत घरकुल िाींिकामासाठी शासनाकिून १ लाख २० हजार रुपयाींच े
अनिुान िेण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, असलकिच्या काळात िाींिकाम सादहत्याचे िर वाढल्हयाने त ेखरेिी 
करणे सववसामान्याींच्या आवाक्यािाहेर असनू अनेक लाभार्थयांची घरे अपऱु्या 
ननिीअभावी प्रलींबित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िाररद्रयरेषखेालील 
नागररकाींना जास्तीचे अनिुान उपलब्ि करुन िेण्यािाित कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ववववि ववभागाींच्या योजनाींशी कृनतसींगम करण्यात येऊन घरकुल 
लाभार्थयांना लाभ िेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे परसोिा (िा.आणी, जज.यििमाळ) येथील ग्रामपांचायिमध्ये 
महाराष्ट्र विहीर पुनभवरण योजना अांिगवि िामाि झालेला अपहार 

(३०) *  ३६२२०   श्री.मदन येरािार (यििमाळ), श्री.नामदेि ससाने 
(उमरखेि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौजे परसोिा (ता.आणी, जज.यवतमाळ) येथील ग्रामपींचायती माफव त 
महाराषर ववहीर पनुभवरण योजना रािववण्यात आली असनू सिर गावातील १२ 
शतेकरी ववहीर पनुभवरण कामाचे लाभाथी असनू ऑनलाईन सींगणकीकृत यािीत 
त्याींची नाव ेसमाववष् आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर योजनेअींतगवत प्रत्येक लाभार्थयांच्या नावासमोर िेय रक्कम 
उचल केल्हयाचे ननिशवनास आल्हयाने यािाित सधचव, सरपींच, रोजगार सेवक, 
ग्ववकास अधिकारी याींना ववचारणा केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रकरणावर लाभार्थयांना न्याय न समळाल्हयामळेु पररणामी 
शतेकऱ्यानी रोजगार हमी योजनेचे उपजजल्हहाधिकारी, मखु्य कायवकारी अधिकारी, 
आयकु्त कायावलय याींच्याकि ेतक्रार केली असनू यािाित कुणीही िखल घेतली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सधचव, रोजगारसेवक, ग्ववकास अधिकारी याींनी ववहीर 
पनुभवरण लाभार्थयांच्या शतेात कोणत्याही प्रकारचे काम न करता अपहार 
केल्हयाचा आरोप लाभार्थयांनी केला असनू सिर अपहारािाित चौकशी करुन िोषी 
असणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सिर प्रकरण्यात िोषी आढळलेल्हया अधिकारी-कमवचाऱ्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) होय, हे खरे आहे.  
(५) ग्रामपींचयात परसोिा पींचायत ससमती, आणी अींतगवत ववहीर पणुवभरण या 
कामाच्या चौकशीच्या अनषुींगाने तत्कालीन सरपींच, ग्रामसवेक, तत्कालीन 
ग्रामरोजगार सेवक, ताींबत्रक सहाय्यक, शाखा असभयींता याींना ववहीर 
पणुवभरणाच्या १७ कामाींवर झालेला खचव व दिनाींक १९/०६/२०१९ पासनु १८ ् क्के 
वयाज या िराने एकुण रु. ५,६३,३०८/- एवढी रक्कम सम प्रमाणात वसलु करुन 
त्याींचे ववरुध्ि सशस्तभींगाची कायववाही का करण्यात येऊ नये यािाित खुलासा 
मागववण्यात आला होता. 
     मात्र, ग्रा.पीं. परसोिा येथील सधचव व ताींबत्रक सहाय्यक याींनी सिर 
नो्ीसला मा. औदयोधगक न्यायालय येथे िाि माधगतली आहे व सिर प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. तसेच, शाखा असभयींता याींना सम प्रमाणात रक्कम      
रु. १,१२,६६२/- (१८ ्क्के वयाजासह) भरणा करण्यािाित व १ वेतनवाढ 
तीन  वषावकरीता थोपववण्यात येत आहे असे आिेश िेण्यात आलेले आहेत  . 
तत्कालीन सरपींच ग्रा.पीं. परसोिा आणण तत्कालीन ग्रामरोजगार सेवक याींचेवर 
समप्रमाणात रु. १,१२,६६२/- प्रत्येकी (१८ ्क्के वयाजासह) भरणा करण्यािाित 
आिेशीत केल ेआहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

टाििहाळ (िा.मनोर,जज.पालघर) येथे मुांबई - अहमदाबाद राष्ट्रीय 
महामागावलगि उभारण्याि येणाऱया रामा िेअर सेंटरच े 

िाम सांथगिीने सुरू असल्याबाबि 
(३१) *  ३६६१०   श्री.श्रीतनिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाकवहाळ (ता.मनोर, जज.पालघर) येथे मुींिई-अहमिािाि राषरीय 
महामागावलगत उभारण्यात येणाऱ्या रामा केअर से्ं रचे काम गेल्हया तीन 
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वषांपासनू प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींिई - अहमिािाि राषरीय महामागाववर ककीं वा जजल्ह्यात अन्यत्र 
होणाऱ्या अपघातामिील जखमीींना वेळेवर उपचार समळत नसल्हयाने अनेकाींना 
प्राण गमवावे लागले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त रामा केअरचे काम तातिीने पणूव करण्याच्या अनषुींगाने 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोपे : (१), (२) व (३) मनोर येथील २०० खा्ाींचे सामान्य रुग्णालय 
व २० खा्ाींचे रामा केअर यनुन्चे एकबत्रपणे िाींिकाम सन २०१९ पासनू सरुु 
आहे. कोववि-१९ मळेु करण्यात आलेल्हया लॉकिाऊन मळेु सिरील काम िींि 
होत.े   
    मुींिई-अहमिािाि राषरीय महामागाववर ककीं वा जजल्हहयात अन्यत्र होणाऱ्या 
अपघातामिील जखमीींना नजीकच्या रुग्णालयात तातिीने उपचार केले जातात. 
सदयजस्थतीत २०० खा्ा सामान्य रुग्णालय व २० खा्ाींचे रामा केअर यनुन्च े
िाींिकाम एकबत्रपणे सरुु आहे.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बुलढाणा, अिोला ि िाशीम जजल््याि बनािट 

डिझलेची विक्री होि असल्याबाबि 
(३२) *  ३५६७०   अॅि.आिाश फुां ििर (खामगाांि) :   सन्माननीय उप 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलुढाणा, अकोला व वाशीम जजल्ह्यात िायोडिझेल व इींिजस्रयल ऑइल च्या 
नावाखाली िनाव् डिझेलची ववक्री करणारी कें दे्र, राज्य शासनाला VAT च्या 
स्वरूपात समळणारा कर भरत नसल्हयाची िाि माहे एवप्रल, २०२१ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यामळेु शासनाला डिझेलच्या ववक्रीवर प्रनत सल्र समळणारे 
२० रूपयाींच्या महसलुाचे नकुसान होत असनू सदय:जस्थतीत या भागात 
िायोडिझेल व इींिजस्रयल ऑइल ची मोठया प्रमाणावर होत असलेली ववक्री 
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पाहता शासनाचे को्यविी रूपयाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त नतन्ही जजल्ह्यात िनाव् डिझेलची ववक्री होत 
असल्हयापासनू आजपावेतो शासनाचे ककती रूपयाींचे महसलुी नकुसान झाल ेआहे 
याची तपासणी करून सींिींधिताींकिून त्या रकमेची वयाजासहीत वसलुी करून 
सिरहू कें दे्र तातिीने िींि करण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, त्याचा तपशील काय आहे, नसल्हयास त्याची कारणे काय आहेत 
व सिरहू वसलूी ककती कालाविीत करण्यात येणार असनू या प्रकरणी सींििीत 
िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अजजि पिार : (१) िायोडिझेल व इींिजस्रयल ऑईल यावरील कर िेयता ही 
वस्त ूव सेवाकर अधिननयमाच्या अींतगवत येत.े िायोडिझेल व इींिजस्रयल ऑईल 
याींची ववक्री करणारे काही वयापारी िलुढाणा, अकोला व वासशम जजल्ह्यात वस्त ू
व सेवाकर कायदयाींतगवत नोंिीत असनू कायदयाप्रमाणे येणारी कर िेयता  अिा 
करत असल्हयाचे वववरणपत्राींच्या पिताळणीवरुन सकृतिशवनी आढळून आले. 
मात्र, महसलू ववभागामाफव त जजल्हहापरुवठा अधिकारी, िलुढाणा याींनी कायववाही 
केलेले एकूण आठ (०८) वयापाऱ्याींची उलाढाल वस्त ूव सेवाकर कायदयाींतगवत 
नोंिणी पात्र आहे ककीं वा नाही याींची पिताळणी सरुु आहे. पिताळणी अींती 
कायिेशीर कायववाही करण्यात येईल. 
(२) यािाित सखोल पिताळणी सरुु आहे. 
(३) सिर िािीची चौकशी सरुु असनू शासनाचे महसलूी नकुसान झाल ेअसल्हयास 
उधचत कायिेशीर कायववाही करण्यात येईल. 
(४) व (५) सिर िािीची चौकशी सरुु असनू वस्त ूव सवेाकर ववभागाचे महसलूी 
नकुसान झाल ेअसल्हयास उधचत कायिेशीर कायववाही करण्यात येईल. 

----------------- 
पाचल-िोंििािी ( िा.राजापूर, जज.रत्नाधगरी ) येथील अजुवना िालवयाच े

बाांधिाम िाहून गेल्याबाबि 
(३३) *  ३५१०३   श्री.राजन साळिी (राजापरू) : सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाचल-कोंिवािी (ता.राजापरू, जज.रत्नाधगरी) येथील अजुवना कालवयाचे तीन 
मदहन्याींपवूी करण्यात आलले ेिाींिकाम पदहल्हयाच पावसात वाहून गेल्हयाचे माहे 
ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कालवा फु्ल्हयामळेु नकुसान तसेच कालवयाजवळील असलेल्हया 
वस्तीींना िोका सदृश्य पररजस्थती ननमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सिरहू कालवयाच्या कामात गरैवयवहार झाल्हयाचे ननिशवनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
काय आढळून आले त्याअनषुींगाने िोषी असणाऱ्या सींिींिीताींवर कोणती कारवाई 
करणेसह िािीताींना नकुसान भरपाई िेण्यािाित कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत,  
  
श्री. जयांि पाटील : (१) हे खरे नाही. पाचल कोंिवािी (ता. राजापरू, जज. 
रत्नाधगरी) या पररसरामध्ये अजुवना उजवा कालवा कक.मी. १३ त े१७ चे काम 
आहे. दिनाींक १९ त े२३ जुल-ै२०२१ या कालाविीत झालले्हया अनतवषृ्ीमळेु सिर 
कालवयाच्या उजवया नतरावरील िरिी ढासळल्हया व कालवयामध्ये माती भरली 
गेली. तसेच िोंगरावरून वाहणारे पाणी कालवयाच्या अस्तरीकरणाच्या 
खाली सशरल्हयाने काही दठकाणी कालवा अस्तरीकरणाचे नकुसान झाल्हयाच े
ननिशवनास आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. अनतवषृ्ीमळेु कालवयात ढासळलले्हया मातीमळेु पाणी प्रवाहास 
अिथळा ननमावण झाल्हयाने सिर कालवयास चर मारून पाणी जवळच्या 
नाल्हयामध्ये वळववण्यात आल,े त्यामळेु कालवयाजवळील असलेल्हया वस्त्याींना 
िोका सदृषय पररजस्थती ननमावण झालेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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जजांिूर - ििाळी (जज.परभणी) िालुक्यािील बांधाऱ याांची झालेली दरुािस्था 
  

(३४) *  ३३३६६   श्रीमिी मेघना सािोरे बोिीिर (जजांिरू) :   सन्माननीय 
मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजींतरू- विाळी (ता.जजींतरू, जज.परभणी) रस्त्यावर वरुि येथील गावाजवळून 
वाहणाऱ्या निीच्या पात्रात तालकुा कृषी कायावलयातफे पाणलो् िते्र ववकास 
कायवक्रमाींतगवत िहा वषावपवूी िगिी िींिारा िाींिण्यात आला व िाींिकामानींतर 
कृषी ववभागाचे िींिाऱ्याकि ेिलुवि झाल्हयाने िींिाऱ्याच्या िगिाच ेससमें् ननघनू 
गेल्हयाने अनेक दठकाणी लहान-मोठया भेगा पिल्हया असल्हयाचे माहे 
ऑक््ोिर, २०२१ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, पाच वषांपवूी जलयकु्त सशवार कायवक्रमाींतगवत िींिाऱ्याच्या 
पाणलो् िते्रात खोलीकरणाचे मोठे काम करण्यात आल े परींत ुिींिाऱ्याच्या 
िरुुस्तीची काम न केल्हयाने पावसाळ्यात पाणी िींिाऱ्यात न साठता िींिाऱ्याला 
पिलेल्हया भेगामिून अवयाहतपणे वाहत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यामळेुच पाणलो् िते्रातील जलसाठ्यावर ववपरीत पररणाम 
होऊन पररसरातील रब्िी वपकाींसाठी सस ींचनाचा प्रश्न ननमावण होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, जजींतरू तालकु्यात कृषी ववभागाची ससमें् नालािाींि िगिी िींिारे 
माती नालािाींि शकेिोंच्या सींख्येने असनूही त्याकि ेकृषी ववभागाच्या पणूवतः 
िलुविामळेु िींिारे सजुस्थतीत नसल्हयाने शासनाकिून िींिाऱ्याकररता िेण्यात 
आलेल्हया ननिी वाया जात असनू पाणलो् िेत्रातील जलसाठयावर पररणाम 
होवनू शतेकऱ्याींना वपकाींसाठी पाणी ी्ंचाई ननमावण होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, शासनाकिून शतेकऱ्याींच्या सस ींचन वयवस्थेचे दृजष्कोनातनू 
तात्काळ िींिारे िरुुस्तीची काम ेकरण्याचे सींिींधिताींना आिेश िेणार काय तसेच 
सिर प्रकरणाींची सखोल चौकशी करून िोषीींवर कोणती कठोर कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराि गिाख : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     जजींतरू-विाळी (ता.जजींतरू, जज.परभणी) रस्त्यावर वरुि येथील गावाजवळून 
वाहणाऱ्या निीच्या पात्रात कृषी कायावलयातफे िाींिलेला िगिी ससमें् िींिारा हा 
िहा वषावपवूी िाींिण्यात आला. जलयकु्त सशवार कायवक्रमाींतगवत िींिाऱ्याची 
िरुुस्ती व खोलीकरण करण्यात आली. त्यामळेु िींिाऱ्यास मींजूरी आली 
आहे. कोठेही पाण्याची गळती दिसनू येत नाही. दि. १६.१२.२०२१ रोजी पाहणी 
केली असता जलयकु्त सशवार असभयान अींतगवत, िींिाऱ्यात अींिाजे ३०० मी्र 
लाींि व ४ मी्र खोलीपयतं सींपणूवपणे पाणी भरलेले आहे.   
(३) व (४) हे खरे नाही. 
    सिर िींिाऱ्या अींतगवत असलेल्हया जलसाठयाचा खरीप व रब्िी वपकाींसाठी 
परेूपरू वापर होत असनू हरभरा, गहू, ज्वारी या वपकाींमध्ये मोठी वाढ झालेली 
आहे. तसेच सिर िींिाऱ्याच्या लगत पररसरातील ववदहर, िोअरवेल मध्ये पाणी 
पातळीची वाढ झालेच े दिसनू येत आहे. सभोतालच्या शतेकऱ्याींनी हळि, 
भाजीपाला व द्रािासारखी नगिी वपकाींची लागवि करुन मोठया प्रमाणात वाढ 
केलेली आहे. त्याचप्रमाणे िगू्ि वयवसायही सरुु केललेा आहे. एकीं िरीत सिर 
िींिाऱ्याच्या पररसरातील शतेकऱ्याींचे राहणीमान उींचावलेले आहे.   
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पालघर जजल्हयाि अद्ययािि आरोग्य सुविधा उपलब्ध िरणेबाबि 
(३५) *  ३३६१०   श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.पराग शाह 
(घाटिोपर पिूव), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांि) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्हहायातील उपजजल्हहा व ग्रामीण रुग्णालय हे कोरोना रुग्णालयात 
रुपाींतररत केल्हयाने इतर रुग्णाींना उपचाराींसाठी गजुरात, मुींिई ककीं वा खाजगी 
रुग्णालयात जावे लागत असनू स्वखचावन ेउपचार करुन घ्याव ेलागत असल्हयाच े
माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, जजल्हहयातील प्राथसमक आरोग्य कें द ग्रामीण, उपजजल्हहारुग्णालय, 
उपकें दे्र, आरोग्य पथके यामध्ये ३० त े ५० ्क्के पिे ररक्त असल्हयाचे 
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ननिशनावस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वदैयकीय अधिकारी, कमवचारी, समाज आरोग्य अधिकारी हे 
अनेक मदहने वेतनासशवाय काम करीत असल्हयाच ेिेणखल ननिशवनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, जजल्हहयातील उच्च सशक्षित वदैयकीय अधिका-याींना शहरी 
भागासह महापासलका, नगरपासलका िेत्रालगत नेमणकूा करण्यात आल्हया 
असल्हयामळेु आरोग्य सेवेची ननकि असलेल्हया ग्रामीण भागातील रुग्ण् ा, स्तनिा 
माता, िालके, असींसगवजन्य रुग्ण हे अनभुवी वदैयकीय सेवाींपासनू वींधचत 
राहतात त्यामळेु जजल्हहयातील कुपोषण ननमलुवन योग्य ररतीने होत नसल्हयाची 
िाि ननिशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५)    असल्हयास,     पालघर सारख्या आदिवासी तसेच ग्रामीण भागात अदययावत 
आरोग्य सवुविा तातिीने उपलब्ि करुन िेण्यािाित शासनाने कोणत्या 
उपाययोजना केल्हया वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
     तथावप ररक्त पिे भरण्याकरीता पिभरतीची प्रकक्रया सरुु आहे. 
सदयजस्थतीत ररक्त पिाींच्या दठकाणी काही सींवगावत कीं त्रा्ी स्वरुपात कमवचारी/ 
अधिकारी याींची पिे भरली आहेत. 
(३) ननिीच्या उपलब्ितनेसुार वेतन अिा करण्यात येत आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) आरोग्य सींस्थामध्ये ननकषानसुार ग्रामीण भागातील जनतलेा वदैयकीय सेवा 
उपलब्ि करुन िेण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल््यािील पद्मालय साठिण िलाि-२ ि उपसा शसांचन 

योजनेच्या िामाबाबि 
 (३६) *  ३५३०४   श्री.धचमणराि पाटील (एरांिोल) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जळगाींव जजल्ह्यातील पद्मालय साठवण तलाव-२ व उपसा सस ींचन योजना, 
एरींिोल या प्रकल्हपाची िरण मातीकाम, ववमोचक व साींिवा पचु्छ कालवा काम े
९५% काम ेपणुव झाली असनू घळभरणी, उपसा प्रणाली, भरण कालवा व ववतरण 
प्रणालीची कामे अदयाप सरुू झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रकल्हपाच्या कामावर माचव २०२१ अखेर १७५.२१ को्ी ननिी 
खचव झाला असनु सदयजस्थतीत प्रकल्हपाची प्रथम सिुाररत प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्ताव ३७०.९४ को्ी रु.शासनास तापी पा्िींिारे ववभाग महामींिळाकिून 
दिनाींक १४ नोवहेंिर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास सािर करण्यात आला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रकल्हपाच्या प्रथम सिुाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास 
मींजुरीसह आवश्यक ननिी उपलब्ि करुन िेण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. जयांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सिर प्रकल्हपाच्या सपु्रमा प्रस्तावास मान्यता िेण्याची कायववाही 
शासनस्तरावर ववचारािीन आहे. तसेच या प्रकल्हपासाठी सन २०२१-२२ करीता 
रुपये ५५.०० लि तरतिु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धळेु जजल्हा पररषदेिील ररक्ि पदे भरणेबाबि 
  

(३७) *  ३२४८९   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िुळे जजल्हहा पररषि (जज. िुळे) मध्ये वगव १, २ अधिकाऱ्याींसह वगव-३ व 
वगव-४ ची समुारे सातश ेकमवचारी वगावची पिे ररक्त असल्हयाचे दिनाींक २८ 
ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू ररक्त पिे 
भरण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय. 
      िुळे जजल्हहा पररषिेतील वगव १ ची १७९ पिे मींजूर असनू ११२ पिे 
भरलेली असनू ६७ पिे ररक्त आहेत. त्यापकैी महाराषर ववकास सेवेतील ग् अ 
सींवगावतील उपमखु्य कायवकारी अधिकारी (ग्रा.पीं.), जजल्हहा पररषि, िुळे व ग् 
ववकास अधिकारी, पींचायत ससमती, िुळे ही पिे ररक्त आहेत. 
      वगव २ ची ७४ पिे मींजूर असनू ४९ पिे भरललेी असनू २५ पिे ररक्त 
आहेत. त्यापकैी  महाराषर ववकास सेवेतील ग् ि सींवगावतील  सहायक ग् 
ववकास अधिकारी पींचायत ससमती सस ींिखेिा, सशरपरू तसेच ग् ववकास 
अधिकारी (मग्रारोहयो) ग् ि ही पिे ररक्त आहेत. 
      वगव ३ ची ६१८६ पिे मींजूर असनू ५४७९ पिे भरलेली असनू ७०७ पिे 
ररक्त आहेत, 
       वगव ४ ची ५६९ पिे मींजूर असनू ४४० पिे भरलेली असनू १२९ पिे ररक्त 
आहेत, 
(२) व (३) महाराषर ववकास सेवा ग् अ मिील उपमखु्य कायवकारी अधिकारी 
(ग्रामपींचायत) हे पि सेवाननवतृ्ती मळेु व ग् ववकास अधिकारी, पींचायत 
ससमती, िुळे हे पि ििलीने ररक्त झालेले आहे. सिर ररक्त पिे लवकरच 
भरण्यात येणार आहे. 
     महाराषर ववकास सेवा ग् ि मिील सहायक ग् ववकास अधिकारी 
पींचायत ससमती सस ींिखेिा, सशरपरू तसेच ग् ववकास अधिकारी (मग्रारोहयो) ही 
ररक्त पिे लवकरच भरण्यात येणार आहे. 
     वगव ३ च्या एकूण ७०७ पिाींपकैी ररक्त पिाींपकैी ५५४ पिे सरळसेवेतनू 
भरावयाची आहेत. सिर ररक्त पिाींपकैी  माचव २०१९ मध्ये पि भरतीिाित 
जादहरात प्रससध्ि करण्यात आली असनू कोरोना महामारीमळेु सिर परीिा 
घेण्यात आली नाही. तथावप, SEBC, अपींग व २०% अनकुीं पा आरिणामळेु 
सिर पिात ििल झाल्हयाने सिुाररत Vacancy Matrix मागववण्यात आल े
असनू त्यानषुींगाने सिर परीिा घेण्याची कायववाही सरुू आहे. 
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    वगव ४ मिील सरळसवेा को्यातील २५% ररक्त पिे ननरससत करण्याची 
कायववाही सरुू आहे. 

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

िोरोना सांसगावच्या िाळाि दरतनयां्णाच ेआदेश देऊनही खाजगी 
रुग्णालयाांनी जादा दर आिारणी िेल्याबाबि 

(३८) *  ३२५०७   श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांिोष बाांगर 
(िळमनरुी), श्री.अजय चौधरी (शशििी), श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीि), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना सींसगावच्या काळात खासगी रुग्णालयातील ८० ् क्के खा्ाींवर कोरोना 
रुग्णाींसाठी शासनाने िरननयींत्रणाचे आिेश िेवनूही त्याची अींमलिजावणी न 
करता  अधिक िराने उपचार करीत असल्हयाचे सामाजजक सींस्थाींच्या पाहणीतील 
ननष़षावतनू  ननिशवनास आल ेतसेच कोरोना एकल मदहला पनुववसन ससमती, 
जन आरोग़् असभयान आणण महाराषर व जन आरोग़् समन्वय ससमतीच्या 
माध्यमातनू राज्यातील ३४ जजल्हहयाींतील २०५ तालकु्याींमध्ये केलेल्हया सवेिणात 
तब्िल ७५ ् क्के रुग्णाींची म्हणजेच ४ पकैी ३ रुग्णाींकिून जािा िेयक आकारणी 
केल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अनतििता (आय.सी.य.ु) ववभागातील खा्ासाठी जास्तीत जास़् 
अधिकृत िर प्रनतदिवस ७५०० रुपये ननजश्चत केल ेअसतानाही काही कुीं ्ुिाींना १५ 
हजार त े१ लाख एवढे िेयक आकारण्यात आल ेअसनू कोरानाच्या पदहल्हया 
ला्ेत २२ खासगी रुग्णालयाींकिून ४५ लाख ५ हजार तर िसुऱ् या ला्ेत २५ 
खासगी रुग्णालयाींकिून २३ लाख ८० हजार रुपये अशा एकुण ६८ लाख ८६ हजार 
रुपये जािा िर आकारण्यात आल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे, 
(३) तसेच, कोरोना काळात कल्हयाण-िोंबिवली शहरातील खासगी रुग्णालयाींनी 
उपचाराची जािा िेयके आकारल्हया सींिभावत प्राप्त झालले्हया तक्रारीींची िखल घेत 
शासनाने खासगी रुग्णालयाींच्या िेयकाचे लखेापररिण माहे ऑगस््, २०२१ 
मध्ये वा त्यािरम्यान करण्यात आल ेअसल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) तसेच, िीि जजल्ह्यातील खासगी रुग्णालयाींनी कोरोना रुग्णाींकिून जािा 
िेयक आकारणी केल्हयाच्या तक्रारी रुग्णाींकिून प्राप्त झाल्हया असनू सिर 
तक्रारीींची िखल घेऊन खाजगी रुग्णालयाींना िर ननजश्चती करुन सिरची 
िेयके प्रमाणणत करण्यासाठी शासनाने लेखा पररिकाींच्या (ऑिी्र) नेमणकूा 
करण्यात आल्हया होत्या तथावप लेखापररिक हे रुग्णालय प्रशासनाच्या 
सींगतमताने रुग्णाींची आधथवक फसवणूक करीत असल्हयाच्या तक्रारी 
नागरीकाींकिून करण्यात आल्हया असल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, यािाित शासनाने चोकशी केली आहे काय, 
त्यानसुार शासनाने ननजश्चत केलेल्हया िरापेिा जािा िर आकारणी करण्यात 
आलेल्हया ककती खाजगी रुग् णालयाींवर कारवाई करण्यात आली आहे, असल्हयास, 
केलेल्हया कारवाईचे स्वरुप काय आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) होय हे खरे आहे, 
    मा.मींत्री साववजननक आरोग्य व कु्ुींि कल्हयाण ववभाग याींच्या 
अध्यितखेाली दिनाींक १२ ऑक््ोिर, २०२१ रोजी झालले्हया िठैकीमध्ये कोरोना 
एकल मदहला पनुववसन ससमती व जन आरोग्य असभयान याींच्या प्रनतननिीींनी 
सवेिण करून तयार केलले्हया अहवालामध्ये खाजगी रुग्णालयाींनी शासनाने 
कोववि उपचारासाठी ठरवनू दिलेल्हया िराींपेिा अधिक रक्कम आकारल्हयाच ेनमिू 
केल.े 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    िेयक लखेापरीिाअींती ववववि िािीींखाली अनतररक्त रक्कम आकारल्हयाचे 
ननिशवनास आल्हयाने अनतररक्त िेयकाची रक्कम रुग्णाींना परत िेण्याची 
कायववाही करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
    कोरोनाच्या पदहल्हया ला्ेत कल्हयाण िोंबिवली शहरातील खाजगी 
रुग्णालयात दिनाींक ०१.०८.२०२० पासनू ऑिी्रची नेमणूक करण्यात आली 
असनू त्याींचेमाफव त २४ रुग्णालयाींतील बिलाींची तपासणी करून रु. ५७ लि एवढी 
रक्कम बिलात कमी अथवा रुग्णाींस परत करण्यात आली आहे. 
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    कोरोनाच् या िसुऱ्या ला्ेत एकूण ९० रुग्णालयात ऑिी्रची ननयकु्ती 
करून त्याींचेमाफव त रु. २४ लि एवढी रक्कम बिलात कमी अथवा रुग्णाींस परत 
करण्यात आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) कल्हयाण िोंबिवली महानगरपसलकेने खाजगी रुग्णालयातील बिलाींचे ऑिी् 
करणेकररता पदहल्हया ्प्यात २४ लेखापररिकाींची माहे ऑगस््, २०२० मध्ये 
ननयकु्ती केली तर िसुऱ्या ्प्यात ९० लेखापररिकाींची ननयकु्ती माहे एवप्रल, 
२०२१ मध्ये केलेली आहे. तसेच जािा रक्कम वसलूी िाित प्राप्त तक्रारीच्या 
अनषुींगाने नो्ीस िेवनू ४ रुग्णालयाींना जािा वसलू केललेी रक्कम रुग्णाींस परत 
करेपयतंच्या कालाविीकररता महानगरपासलका िप्तरी असलेली नोंिणी ननलींबित 
करण्यात आली होती.  
     त्याप्रमाणे िीि जजल्हहयातील कोवीि-१९ मान्यता दिलेल्हया रुग्णालयाींपकैी 
लेखापररिणाअींती २१ रुग्णालयाींनी एकूण ३९० रुग्णाींच ेबिलाींची एकूण रक्कम 
रु.१४,७७,२२५/- ची जािा आकारणी केलेली असल्हयाच ेआढळून आलेले आहे. 
सींिींिीत रुग्णालयाींना जािा आकारणी करण्यात आलले्हया रक्कमा सींिींधित 
रुग्णाींना परत करण्यािाित आिेशीत केलेले आहे पकैी १७९ रुग्णाींना जािा 
आकारणीची रु. ४,८६,२००/- एवढी रक्कम परत केली असनू उववररत २११ 
रुग्णाींना रु. ९,९१,०२५/ एवढी रक्कम परत करण्याची कायववाही चाल ूआहे. 
(६) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

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

पुणे शहरािील इांम्प्रेस गािवन ि ेशशांदेिस्िी दरम्यान बांद पिलेल्या 
िालवयाची स्िच्छिा िरणेबाबि 

  

(३९) *  ३४४७६   श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.सतुनल दटांगरे (ििगाि शरेी), 
श्री.अशोि पिार (शशरुर) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहरातील िी.्ी.कवि ेरस्ता, सभमनगर, सश ींिेवस्ती व सािसेतरानळी 
पयतंचा जुना कालवा काही वषावपासनू िींि असल्हयाने अवकाळी पाऊस व 
अनतवषृ्ीमळेु इींम्प्रेस गािवन त े सश ींिेवस्ती या िरम्यानच्या कालवयामध्ये 



51 

जलपणी व खुर्ी झुिुपे मोठया प्रमाणात उगवनू कालवयामध्ये पाण्याची ििकी 
साठल्हयाच ेदिनाींक १२ ऑक््ोिर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कालवयातील पाण्याच्या ििक्यामध्ये िास (मच्छर) 
झाल्हयाने सिर पररसरातील नागरीकाींना मलेररया, िेंग्य,ू दहवताप हे आजार 
वाढल्हयाच्या तक्रारी तथेील नागरीकाींनी शासनाकि ेमाहे मे, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान केल्हया असल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या िींिजस्थतीतील कालवयाींमिील झािझेुिपे काढून कालवयाची 
तातिीने िरूुस्ती करावी अशी मागणी लोकप्रनतननिी व नागररकाींनी वारींवार 
करुन िेखील जलसींपिा ववभागाने अदयाप कोणतीही कायववाही केलेली नसल्हयाच े
ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, नागरीकाींच्या आरोग्याचे दृष्ीन े सिर कालवयाची स्वच्छता 
त्वरीत करण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांि पाटील :  (१) अींशत: खरे आहे. 
    पणेु शहरातील िी.्ी.कवि ेरस्ता, सभमनगर, सश ींिेवस्ती व सािसेतरानळी 
पयतंचा जुना कालवा काही वषावपासनू िींि आहे ही वस्तजुस्थती आहे. मात्र इींप्रेस 
गािवन त ेसश ींिेवस्ती या िरम्यानच्या कालवयामध्ये जलपणी  व खुर्ी झुिुपे 
उगवत असनू त्यात काही दठकाणी पाण्याची ििकी  तयार झाली असल्हयाची 
िाि दि.१२/१०/२०२१ रोजी ननिशवनास आली आहे अशी वस्तजुस्थती नसनू ती 
अवस्था काही वषावपासनू तशी आहे ही वस्तजुस्थती आहे. 
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
     सन १९६० पासनू ककमी २८ पयतं जुना मठुा उजवा कालवा वापरात नसनू 
िींि अवस्थेत आहे. त्यामळेु आजूिाजूच्या वस्तीमिील नागररक कालवयामध्ये 
कचरा व रािारोिा ्ाकतात, तसेच साींिपाणी सोितात, त्यामळेु कालवयात काही 
दठकाणी ििकी झालेली आहेत व रािारोिा साठलेला आहे, ही वस्तजुस्थती आहे. 
जलसींपिा ववभागामाफव त याींबत्रकी ववभागाच्या मसशनरीदवारे वेळोवेळी या 
कालवयाची स्वच्छता करण्यात येत,े तथावप, कालवयालगत राहणारे नागरीक / 
रदहवाशी पनु्हा कालवयामध्ये रािारोिा ्ाकतात. कचऱ्याची ववल्हहेवा् लावणे 
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अथवा त्यास प्रनतिींि करणे व नागररकाींच्या आरोग्याची काळजी घेणे, तसेच 
नागरीकाींना  कचरा ्ाकण्यासाठी जागोजागी कचराकुीं ड्या ठेवणे ही िाि पणेु 
महानगरपासलकेशी सींिधित आहे. सिर िाि यापवूी जलसींपिा ववभागाच्या 
िेबत्रय कायावलयाने लेखीपत्रादवारे महानगर पासलकेच्या ननिशवनास आणून 
िेण्यात आली आहे. नागरीकाींना मलेररया िेंग्य,ू दहवताप हे आजार वाढल्हयाची 
िाि पणेु महानगरपासलकेशी सींिींधित आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

देसाईगांज (जज.गिधचरोली) येथील पांिप्रधान आिास योजनेच्या 
लाभाथ्याांना अनुदान शमळण्याबाबि 

  

(४०) *  ३४९५३   श्री.िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेसाईगींज (जज.गिधचरोली)येथील ग्रामीण व शहरी भागात पींतप्रिान आवास 
योजनेच्या पात्र लाभार्थयांना घरकुलाींच ेअींतीम ्प्प्याच े िाींिकाम पणूव होवनू 
अदयापही िसुऱ्या ्प्प्याचे अनिुान  समळालेल ेनसल्हयाची िाि माहे आक््ोिर, 
२०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त योजनेतील घरकुल लाभार्थयांना िसुऱ्या ् प्प्यातील अनिुान 
उपलब्ि करण्याची कायववाही करण्यात आलेली आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणािाित लाभार्थयांना त्वरीत अनिुान समळणेिाित 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ :  (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
    प्रिानमींत्री आवास योजना - ग्रामीण अींतगवत िेसाईगींज तालकु्यातील माहे 
ऑक््ोिर, २०२१ ला अपणूव घरकुलासाठी ताींबत्रक कारणामळेु PFMS  ची 
सवुविा ही दि.१३/१०/२०२१ त ेदि.१८/११/२०२१ पयतं उपलब्ि नसल्हयाने अनिुान 
ववतररत करण्यास अिचण होती. 
(२) व (३) प्रिानमींत्री आवास योजना (ग्रामीण) अींतगवत िेसाईगींज तालकु्यातील 
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पणूव झालले्हया घरकुलासाठी PFMS दवारे अनिुान उपलब्ि करण्यात आल ेआहे. 
ताींबत्रक अिचण दि.१८/११/२०२१ पासनू िरू झाललेी असल्हयाने लाभार्थयांना 
अनिुान उपलब्ि करण्यात आल ेआहे. 
    तसेच, प्रिानमींत्री आवास योजना (शहरी) अींतगवत, नगर पररषि, िेसाईगींज 
याींच्या िोन प्रकल्हपास कें द्रीय मान्यता व सींननयींत्रण ससमतीची मान्यता प्राप्त 
आहे.  सिर मींजूर ११६ व ३९३ लाभार्थयांच्या िोन्ही प्रकल्हपास प्रत्येकी रु.१ लि 
प्रमाणे रु.११६/- लि व रु.३९३/- लि इतका ननिी नगरपररषि, िेसाईगींज याींना 
ववतररत केला आहे. ११६ लाभार्थयांच्या प्रकल्हपाकररता कें द्र शासनाच्या 
दहश्श्यापो्ीचा प्रत्येकी रु.६०,०००/- प्रमाणे रु.६९.६०/- लि ननिी व ३९३ 
लाभार्थयांच्या प्रकल्हपाकररता रु.५०.४०/- लि ननिी (SC & ST) या घ्काकररता 
ववतररत केला असनू, ऊववररत (Other) घ्काचा रु.१८५.४०/- लि इतका ननिी 
प्रस्ताववत केला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

बीिीिी चाळ, िरळी (मुांबई) येथे झालेल्या शलफ्ट दघुवटनेि  
५ िामगार मिृ झाल्याबाबि 

(४१) *  ३३०८०   श्रीमिी याशमनी यशिांि जाधि (भायखळा) :  सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील वरळी ववभागातील हनमुान गल्हलीतील िीिीिी चाळ क्र. ११८-११९ 
समोर अींबिका ववकासकाकिून िहुमजली इमारतीचे िाींिकाम सरुु असताना 
उिवाहन (सलफ््) कोसळून झालेल्हया िघुव् नेत ५ कामगाराींचा मतृ्य ू झाला 
असल्हयाची घ्ना दिनाींक २५ जुल,ै २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर िघुव् नेची कोणती कारणे आहेत तसेच शासनाने उक्त 
िघुव् नेिाित पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर िघुव् नेस जिाििार असणाऱ्या सींिींिीताींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, मतृ झालेल्हया कामगाराींच्या पररवाराींना अथवसहाय्य करण्यािाित 
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शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
   दि. २४ जुल,ै २०२१ रोजी िाींिकामाच्या दठकाणी अपघात होऊन त्यामध्ये ६ 
कामगाराींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) सींिींधित िेबत्रय अधिकारी याींच्या दि. २५ जुल,ै२०२१ रोजीच्या पाहणीत, सिर 
िाींिकाम इमारतीच्या १९ वया मजल्हयावर सरुिा सािनाींचा वापर न करता 
लाकिी फळीवर उभ े राहून िाींिकाम कामगार काम करीत असताना, फळी 
तु् ल्हयाने त्यावरील कामगार खाली पिून त्याींचा मतृ्य ू झाल्हयाचे ननिशवनास 
आल.े        
(३) भारतीय िींि वविान कलम ३०४ (२) अन्वये सिर िाींिकामाशी सींिींधित 
कीं त्रा्िार व सपुरवायझर याींचेववरुध्ि दि. २४ जुल,ै २०२१ रोजी गनु्हा िाखल 
केलेला आहे. 
    िाींिकाम आस्थापनेच ेननरीिण करुन ननरीिण शरेे पाररत करण्यात आल े
आहेत. तसेच महाराषर इमारत व इतर िाींिकाम कामगार (रोजगार ववननयमन 
व सेवाशती) ननयम, २००७ च्या ननयम २६३ च्या तरतिूीनसुार दि.२६.०७.२०२१ 
रोजी कामिींि आिेश िजावनू सिर आस्थापनेचे काम िींि करण्यात आल ेआहे. 
(४) वयवस्थापनातफे मयत कामगाराींच्या वारसास दि.२५.७.२०२१ रोजी रु. ३ 
लाख अथवसहाय्य रोखीने िेण्यात आल े आहे. सशवाय प्रत्येक िाींिकाम 
कामगाराच्या वारसिारास रु.५ लाखाचा िनािेश दि. २६.०८.२०२१ रोजी िेण्यात 
आलेला आहे. यासशवाय वयवस्थापनातफे प्रत्येकी रु. ५ लाखाप्रमाणे आयकु्त, 
कामगार नकुसान भरपाई, मुींिई याींच्याकि े दि.२१.०९.२०२१ रोजीच्या 
िनािेशादवारे जमा केल ेआहेत.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चोर माऊली (िा.नाांदगाि खांिशे्िर, जजल्हा अमराििी) येथील शिेिऱयाांना 

पाझर िलािासाठी अधधग्रदहि िेलेल्या जशमनीचा 
मोबदला न शमळाल्याबाबि 

(४२) *  ३५७३०   श्री.प्रिाप अिसि (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोर माऊली (ता.नाींिगाव खींिशे्वर, जजल्हहा-अमरावती) येथील पाझर 
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तलावासाठी शतेकऱ्याींच्या जसमनी अधिग्रहीत केल्हया असनू काम पणूव होवनू 
िेखील अदयाप पयतं त्याींना जसमनीचा मोििला िेण्यात आलेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी जसमन अधिग्रहण करून तीन वषाचंा कालाविी 
होऊन गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकणाच्या अनषुींगाने चौकशी करुन शतेकऱ्याींना कुठलाही 
मोििला न िेता जसमन अधिग्रहण करून मोििला न दिलेल्हया सींिींधित 
अधिकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. शांिरराि गिाख : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) वविभव सघन ससींचन कायवक्रमाींतगवत मींजूर असलेल्हया प्रस्ततु 
योजनासाठी एकूण ६.८४ हेक््र जमीन सींपादित करण्यात आली आहे. त्यानसुार 
सींपादित जसमनीसाठी रु. २३.९६ लि इतका अींनतम ननवािा दिनाींक १६.०८.२०१६ 
रोजी मींजूर करण्यात आला. त्यापकैी रु. ६.०९ लि भसुींपािन यींत्रणेकि ेजमा 
करण्यात आली.  
     तथावप वविभव सघन ससींचन ववकास कायवक्रम िींि झाल्हयानींतर हा प्रकल्हप 
दि. १३.०९.२०१७ रोजीच्या शासन ननणवयान्वये महाराषर जलसींिारण 
महामींिळाकि े वगव करण्यात आला. िरम्यान भसूींपािन, पनुववसन आणण 
पनुस्थावपना हक्क अधिननयम २०१३ नसुार, सन २०१७-१८ च े सशघ्रससध्ि 
गणकानसुार अींनतम ननवािाकररता रक्कम रु. २११.५१ लि ननिीची मागणी 
केली, यामळेु प्रकल्हप खचावस झालेल्हया वाढीमळेु  अप्पर आयकु्त, तथा मखु्य 
असभयींता, प्रािेसशक िेत्र नागपरु याींनी दि. २६.११.२०२० अन्वये रु. ३०७.६४ लि 
ककींमतीचा सिुाररत प्रशासककय मान्यतचेा प्रस्ताव महामींिळास सािर असनू 
यािाितची कायववाही  प्रगतीत आहे. 
     आता  शासन ननणवय दि. ११.११.२०२१ अन्वये महामींिळाकररता उपलब्ि 
झालले्हया ननिीमिून िनािेश क्र. १३३८२१ दि. १७.१२.२०२१ अन्वये रु. २११.५१ 
लि  ननिी सिुारीत प्रशासकीय मान्यतचे्या अधिन राहून ववतरणासाठी 
उपलब्ि करुन िेण्यात आला आहे. 

----------------- 
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राज्याि अल्पियीन िुमारी मािाांच ेप्रमाणाि होि असलेली िाढ 

  

(४३) *  ३२५२४   िॉ.भारिी लवहेिर (िसोिा), िॉ.सांदीप धुिे 
(अणी) :  सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जवहार, मोखािा सारख्या भागात अल्हपवयीन कुमारी माताींचे 
प्रमाण सािारणत: १० त े१५ ् क्के असल्हयाच ेसवेिणानसुार माहे सप् े्ंिर, २०२१ 
मध्ये वा त्यासमुारास ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, माहे नोवहेंिर, २०२० मध्ये एकूण गभववतीींची सींख्या १३१ तर 
माहे फेब्रवुारी, २०२१ मध्ये ८२, माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये १२७ नोंिववण्यात 
आली असनू १९ वषावपयतंच्या गभववतीचे प्रमाण अनकु्रमे १९.९ ्क्के, १५ ्क्के 
आणण १७ ्क्के असल्हयाचे ननिशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यवतमाळ जजल्हहयात ७२ कुमारीमाता असनू त्यामध्ये झरी 
तालकु्यात २१, पाींढरकविा तालकु्यात २०, मारेगाव तालकु्यात २, राळेगाींव 
तालकु्यात ३, वणी तालकु्यात ४, कळींि तालकु्यात ४, घा ी्ंजी तालकु्यात ८, 
आणी तालकु्यात ४, उमरखिे तालकु्यात २, िाभळूगाव तालकु्यात १, िारवहा 
तालकु्यात २, पसुि तालकु्यात १ अश्या कुमारी माताींचा समावेश आहे, हे ही खरे 
आहेत काय, 
(४) असल्हयास, मारेगाींव तालकु्यातील साखरखेिा येथे कुमारीमाताींच्या 
पनुववसनासाठी पनुववसन कें द्र उभारण्याचा ननणवय घेतला असनू त्यासाठी पाच 
एकर जागेचा प्रस्ताव आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
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(५) मारेगाव तालकु्यातील साखरखेिा येथे कुमारी माताींच्या पनुववसनासाठी 
पनुववसन कें द्र उभारण्याचा ननणवय घेण्यात आलेला असनू ववशषे स्वािार गहृ 
स्थापन करणेकररता ५ एकर जागा उपलब्ि करुन दिलेली आहे.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर जजल््यािील ग्रामपांचायिीना स्िांि् इांटरनेट 

सुविधा उपलब्ध िरणेबाबि  
(४४) *  ३६०५६   श्री.विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर 
उत्िर) : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू जजल्ह्यातील ग्रामपींचायतीचे कामकाज ऑनलाइन करणे 
गावकऱ्याींना सवव प्रकारचे िाखल,े उतारे ऑनलाइन िेण्यासोित ववववि ई-सेवा 
उपलब्ि करून िेण्याच्या उद्दशेाने आपलीं सरकार सेवा सवुविा कें द्र सरुू करण्यात 
आली असनू त्यासाठी राज्य स्तरावर स्वतींत्र ननयींत्रण ससमती स्थापन केली 
असनू ग्रामपींचायत ववभागामाफव त त्यावर सननयींत्रण ठेवण्यात येत ेपरींत ुअनेक 
ग्रामपींचायतीींमध्ये स्वतींत्र इीं्रने् सवुविा नसनू सींगणक पररचालकाींना ननयसमत 
प्रसशिण िेण्यात येत  नाही तसेच कें द्र सींगणक पररचालकाींची ननयकु्तीत 
गरैवयवहार केल्हयाची तक्रार व वयवस्थापकाींच्या ववरोिात सींघ्नेच्या 
पिाधिकाऱ्याींनी तक्रार केली असल्हयाचे वतृ्त दिनाींक ४ ऑगस््, २०२१  रोजी वा 
त्यासमुारास ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािाित ग्रामपींचायती मध्ये आपल े सरकार सेवा कें द्र या 
योजनेअींतगवत वयवस्थापकाींमाफव त ककती कें द्राना कोणकोणत्या सोयी-सवुविा 
िेण्यात आल्हया तसेच कें द्र चालकाींना मींजूर मानिना पकैी ककती मानिन 
समळाले, 
(३) असल्हयास, सिर योजनेअींतगवत ककती ग्रामपींचायतीमध्ये कें द्र चालक याींची 
ननयकु्ती करण्यात आली आहे व यािाित कें द्र चालकाींची ननवि करताना कोणत े
ननकष लावण्यात येत आहेत, 
(४) असल्हयास, शासनाने सिर कें द्राींची तपासणी करून अहवाल सािर करण्यात 
आला आहे काय, 
(५) नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) जजल्हहा पररषि, पींचायत ससमती स्तरावर सींगणक 
पररचालक ननयकु्ती अननयसमत झाल्हयािाित स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये 
दि.९/०७/२०२१ रोजी िातमी प्रकासशत झाल्हयाचे दिसनू येत.े 
(२) सोलापरू जजल्हहयामध्ये १०२७ ग्रामपींचायती असनु ७९६ इतके आपल ेसरकार 
सेवा कें द्र आहेत.सिर कें द्राींमाफव त  G२C अींतगवत ग्रामपींचायतीमाफव त िेण्यात 
येणारे १ त े१९ िाखले नागररकाींना ववतररत करणे, G२G अींतगवत ग्रामपींचायत 
स्तरावरील नमनुा १ त े३३ मिील नोंिी  सींगणीकृत करणे व कें द्र शासनाच्या 
NIC माफव त ववकससत केलले्हया ११ प्रकारच्या आज्ञावलीींमध्ये मादहती भरणे इ. 
तसेच ग्रामपींचायत प्रशासनाचे सींगणकीकरण, इतर ववभागाींच्या ४२० पेिा 
अधिक सेवा, अजस्मता योजनेंतगवत शाळेतील मलुीींची नोंिणी, नरेगा हजेरी प् 
तसेच B२C अींतगवत नागररकाींना ववववि सेवा जस ेरेल्हव,े िस, आरिण, िी्ीएच 
ररचाजव,िँककीं ग सेवा,ई-कॉमसव,पॅनकािव, आिार नोंिणी, ववमा हप्त ेभरणे,पासपो व्, 
वीज बिल भरणे,पोस्् ववभागाच्या सेवा, मोिाईल ररचाजव इ. सेवा परुववण्यात 
येतात. 
     कें द्र चालकाींना त्याींच्या उपजस्थती व त्याींनी परुववलेल्हया सेवा/ कामाींच्या 
अनषुींगाने शासन ननणवय दि.१४ जानेवारी, २०२१ अनसुार मींजुर मानिन दिल े
जात.े 
(३) शासन ननणवय दि.११ ऑगस््, २०१६ मिील तरतिुीींनसुार कें द्र चालकाींची 
ननयकु्ती करण्यात येत.ेत्यानसुार सिर योजनेअींतगवत सोलापरू जजल्हहयातील 
१०२७ ग्रामपींचायतीींमध्ये ७९६ इतके आपले सरकार सेवा कें द्र स्थापण करण्यात 
आली असनू, त्या सवव कें द्राींमध्ये कें द्र चालकाींची ननयकु्ती CSC-SPV याींचे 
माफव त करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जजल्हा पररषदेच्या (जज. अमराििी) येथील विद्युि विभागाि होि 

असलेला गैरवयिहार 
 (४५) *  ३४०३७   श्री.बळिांि िानखि े(दयावपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
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िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर (इगिपरूी), श्री.सांजय जगिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्हहा पररषिेंतगवत करण्यात येणाऱ्या ववदयतुीकरणाच्या 
कामासाठी काही ववसशष् िकुानिाराींमाफव तच सादहत्य खरेिी केल ेजात असनू 
त्यासाठी कोणतीही ननवविा प्रकक्रया रािवली जात नसल्हयाचे दिनाींक १ ऑगस््, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववदयतु ववभागातील एकाच अधिकाऱ्याकि ेसींपणूव जजल्हहयातील 
सादहत्य खरेिीची ननयमिाहय जिाििारी सोपवण्यात आली असनू त्यात लाखो 
रुपयाचा अपहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या अपहाराची शासनाने चौकशी करुन िोषीींवर कोणती कारवाई 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. अमरावती जजल्हहा पररषि अींतगवत कननषठ असभयींता 
(ववदयतु) हे एकच पि आहे. त्यामळेु एका कननषठ असभयींत्याकि े सींपणूव 
जजल्ह्यातील ववदयतुीकरणाच्या कामाची जिाििारी सोपववण्यात आलेली आहे. 
जजल्हहा पररषि, अमरावती अींतगवत करण्यात येणारी ववदयतुीकरणाची सवव काम े
ननवविा कायववाही करुन करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बुलढाणा जजल्हयािील ग्रामीण भागािील जजल्हा पररषद, बाांधिाम विभाग 

अांिगवि येणाऱया रस्त्याांची झालेली दरुािस्था 
 (४६) *  ३३३९५   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.सांजय गायििाि 
(बलुढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) िलुढाणा जजल्हहा पररषि िाींिकाम ववभाग अींतगवत येणाऱ्या रस्त्याींची 
िरुावस्था झाली असल्हयाची िाि दिनाींक १५ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी व त्यासमुारास 
ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िलुढाणा जजल्हहयातील ग्रामीण भागातील जजल्हहा पररषि अींतगवत 
रस्त्याींची िरुवस्था झाली असनू गत वषावपासनू ननिी अभावी सिरच्या 
रस्त्याींच्या िरुुस्तीींची काम ेअपणूव असल्हयाचे माहे ऑक््ोिर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कायवकारी असभयींता, जजल्हहा पररषि िाींिकाम ववभाग याींच्या 
िलुविामळेु सिर रस्त्याींची िरुवस्था झाली असल्हयाने या रस्त्याींवर अपघाताींचे 
प्रमाण वाढल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रस्त्याींच्या िरुुस्तीच्या कामाींकि े िलुवि करणाऱ्या सींिींधित िोषी 
कायवकारी असभयींता याींच्यावर कारवाई करुन सिरहू रस्त्याींची िरुुस्ती त्वरीत 
करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सन २०२० -२१ मध्ये जजल्हहा पररषि, िलुढाणा याींना रस्त ेव पलु िरुुस्तीच्या 
ववववि योजनाींतगवत खालील प्रमाणे ननिी मींजूर आहे. 
 

अ.क्र. येाजना मींजूर ननिी 
(रु.लि) 

मींजूर काम े
 

१ जजल्हहा वावषवक योजना    ३१९०.८९ १४२ 
२ रस्त ेव  पलु िरुस्ती 

परररिण कायवक्रम 
८०९.८ ४६ 

 
एकूण ४०००.६९ १८८ 

 
     सिर मींजूर काम ेपणूव करण्याची मिुत माचव, २०२२ पयतं असनू त्यातील 
काही काम ेपणूव झालेली आहेत. तर काही कामे ननवविा स्तरावर आहेत. सिरची 
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काम ेववदहत मिुतीमध्ये पणूव करण्याची जजल्हहा पररषिेची कायववाही सरुु आहे. 
तसेच इतर नािरुुस्त रस्त ेननिीच्या उपलब्ित ेप्रमाणे िरुुस्त करण्याचे जजल्हहा 
पररषिेचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.                

----------------- 
भुदरगि (जज.िोल्हापूर) िालुक्यािील मेघोली लघपुाटबांधारे प्रिल्प 

अचानि फुटल्याने शिेिऱयाांच ेझालेले नुिसान 
(४७) *  ३२४३७   श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) : सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भिुरगि (जज.कोल्हहापरू) तालकु्यातील मेघोली लघपुा्िींिारे प्रकल्हप दि.    
१ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास रात्री अचानक फु्ल्हयाने शतेकऱ्याींच्या 
शतेीच,े घराींचे, जनावराींच्या गोठ्याींच ेनकुसान झाल ेअसनू यामध्ये नवले येथील 
श्रीमती जजजािाई मोदहत ेया मदहलेचा मतृ्य ूझाला असनू पशिुनाची िेखील हानी 
झाली असनू यािाित नकुसानग्रस्ताींना शासनाकिून कोणतीही नकुसान भरपाई 
समळालेली नसल्हयाचे ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािाित नकुसान ग्रस्ताींना नकुसान भरपाई समळावी याकरीता 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.उप मखु्यमींत्री, मा.जलसींपिा 
मींत्री व मा.मित व पनुववसनमींत्री याींचकेि ेलेखी ननवेिनाविारे मागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना NDRF व SDRF च्या ननयमाींनसुार 
नकुसान भरपाई िेणेिाित मा.जलसींपिा मींत्री याींनी जजल्हहाधिकारी, कोल्हहापरू 
याींना प्रस्ताव शासनास सािर करण्यािाित सचुना करण्यात आल्हया आहेत तसेच 
िरणाचे काम पणूव होण्याचा पढुील २ त े ३ वषाचंा कालाविी लागणार 
असल्हयाने  याकरीता खासिाि म्हणून एकरी १.०० लाख रुपयाींच्या ननिीची 
तरतिू करण्याची मागणी लोकप्रनतनीिी याींनी मा.जलसींपिा मींत्री व प्रिान 
सधचव, मित पनुववसन याींचेकि े दिनाींक २० ऑक््ोिर, २०२१ रोजी वा त्या 
समुारास केली असनू यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 



62 

श्री. जयांि पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मा.मींत्री, जलसींपिा याींनी मा.आ.श्री.प्रकाश आबि्कर याींचे पत्रावर कायवकारी 
सींचालक, महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींिळ, पणेु याींना नकुसानी प्रमाणे 
भरपाई करणे योग्य वा्त ेत्यािद्दलची नकुसान भरपाईचा प्रस्ताव त्वररत सािर 
करावा अस ेननिेश दिले आहेत.  
   त्यानसुार नकुसानीिाितचा व त्यानषुींगाने भरपाईिाितचा अहवाल शासनास 
प्राप्त झाला असनू त्यािाितची पढुील कायववाही शासन स्तरावर प्रगतीत आहे. 
    मा.श्री.प्रकाश आबि्कर याींच्या दि.१३/०९/२०२१ च्या पत्रामध्ये मागणी 
केल्हयाप्रमाणे िरणफु्ीमळेु शतेीचे िाींि वाहून गेलेल्हया व िगि, माती साठलेल्हया 
भागाचे िाींि िींदिस्ती व सपा्ीकरण करून शतेीलायक जमीन करून िेणेिाित 
जलसींपिा ववभागाच्या याींबत्रकी ववभागातफे कायववाही सरुू आहे.           
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
जजल्हा तनयोजन सशमिीच्या (जज.अमराििी) सभेमधे खचावसांबांधी बाबी 

सांदभावि नोंदविण्याि आलेले आक्षेप ि तनधी वििरणाबाबि 
  

(४८) *  ३६१२०   श्री.देिेंद्र भयुार (मोशी) :   सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हहा ननयोजन ससमतीच्या (जज.अमरावती) दिनाींक १८ ऑक््ोिर, २०२१ 
रोजी आयोजजत केलले्हया सभेमध्ये सन २०२०-२१ च े खचावसींिींिी आयोजजत 
केलेल्हया िठैकीत ववषय सधूच अ.क्र. ३ सींिींिी लोकप्रनतननिीींनी सलणखत स्वरुपात 
आिेप नोंिववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सववसािारणपणे जजल्हहा योजनेचा आराखिा तयार करताना 
प्रस्ताववत केलले्हया ननयतवयय मयाविेतनू अपणूव कामाींना लागणारा ननिी वजा 
करुन उववररत रक्कमेच्या दििप् रक्कमेच्या मयाविेतीलच नवीन कामे प्रस्ताववत 
करण्यासींिींिी शासनाच े ननिेश असतानाही सन २०२०-२१ कररता लेखासशषव 
३४५१-२३४३ साठी मींजुर ननयतवययाचे समुारे तीनप् (२८६ ्क्के) जास्त 
प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सलणखत आिेपास समपवक लेखी खुलासा न 
िेणाऱ्या सींिींधिताींववरुद्ध तसेच ननयतवययाचे समुारे तीनप् जास्त प्रशासकीय 
मान्यता प्रिान करणाऱ्या सींिींधित अधिकाऱ्याींववरुद्ध खातनेनहाय चौकशी 
करण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजजि पिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) अमरावती जजल्हहयात पालकमींत्री शते / पाणींि रस्त ेयोजना ही नाववन्यपणूव 
योजना म्हणून स्थाननक आमिार ननिी, जजल्हहा वावषवक ननिी व मग्रारोहयो 
ननिी या तीन योजनाींच्या असभसरणातनू घेण्यात आली होती.प्रत्येक योजनेच्या 
ननिीचे प्रमाण पवूवननिावरीत होत.े असभसरणासाठी स्थाननक ववकास ननिीतनू 
मोठया प्रमाणात योगिान प्राप्त झाल्हयाने, त्या प्रमाणात जजल्हहा वावषवक योजना 
अींतगवत ननिी मींजूर करावा लागला. मींजूर केलेल्हया वाढीव ननिीसाठी 
पनुवववननयोजन करण्याचे ननयोजन होत.े परींत ुकोववि-१९ च्या उपाययोजनाींसाठी 
अनतररक्त ननिी वगव करावा लागल्हयाने पनुवववननयोजन करणे शक्य झालेले 
नाही. 
(३) सन २०२०-२१ अींतगवत जजल्हहा वावषवक योजना अींतगवत पालकमींत्री पाींिण 
रस्त ेयोजनेकरीता रुपये ५३४.६० लि एवढा ननयतवयय ठेवण्यात आला होता. 
प्रत्यिात सन २०२०-२१ मध्ये रुपये ५३३.११ लि ननिीच ववतरीत करण्यात 
आला आहे. उववररत ननिी सन २०२१-२२ च्या मींजूर अनिुानातनू भागववण्यात 
येणार आहे. प्रत्यि खचव ननयतवययापेिा जास्त झाललेा नसल्हयाने कारवाईचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

िुां बळे-िीि े(िा. मांिणगि, जज.रत्नाधगरी ) येथील  
पूलाची दरुािस्था झाल्याबाबि 

  

(४९) *  ३३२८४   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कुीं िळे-तीि े(ता.मींिणगि, जज.रत्नाधगरी) येथील पलू नािरुुस्त झाल्हयाच ेमाहे 
सप््ेिर, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पलू नािरुुस्त असल्हयाने पावसाळयात या पलुावरील 
वाहतकू िींि करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिरहू पलूाचे नवयाने िाींिकाम करण्यािाितचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारािीन आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिरहू पलूाच्या कामास प्रत्यिात किीपासनू सरुुवात होणार 
आहे, व त्याकररता ककती ननिीची तरतिू करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) सिर रस्त्यावर साखळी क्र.०/१०० दठकाणी अजस्तत्वात 
असलेल्हया सेत ूपलूाच ेपषृठभागाचे िरुुस्तीचे काम करण्यात आलेले असनू या 
वषी झालेल्हया अनतवषृ्ीमळेु पषृठभागाचा काही भाग अींशत: िनतग्रस्त झालेला 
आहे. हे खरे आहे. 
(२) अजस्तत्वातील सेत ूपलूावरुन पावसाळा कालाविीमध्ये अनतवषृ्ी झाल्हयाने 
सेत ूपलूावरुन पाणी जात असल्हयाने तात्परुती वाहतकू िींि राहत.े हे खरे आहे. 
(३) व (४) ितीग्रस्त पषृठभागाचे िरुुस्तीचे काम िोषिायीत्व कालाविीमध्ये 
असल्हयाने सींिींिीत ठेकेिाराकिून तात्काळ िरुुस्त करुन घेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
इगिपुरी-्यांबिेश्िर (जजल्हा नाशशि) येथील शसांचन प्रिल्पाची िामे 

अपूणव अिस्थेि असल्याबाबि 
  

(५०) *  ३४१५९   श्री.दहरामण खोसिर (इगिपरूी) :  सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपरुी-त्रयींिकेश्वर (जजल्हहा नासशक) येथील ससींचन प्रकल्हप गेल्हया २५ त े३० 
वषावपासनू अपणूव जस्थतीत असल्हयाचे माहे ऑक््ोिर, २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, इगतपरुी-त्रयींिकेश्वर तालकु्यात उन्हाळयात वपण्याच्या पाण्याचा 
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तु् विा भासत असनू ठाणापािा ग्ातील ८० ् क्के नागरीकाींचे स्थलाींतर हे फक्त 
पाणी नसल्हयामळेु व सस ींचन प्रकल्हपाची काम ेअपणूव असल्हयाच ेननिशवनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे, काय, 
(३) असल्हयास, सिरहू अपणूव असलेली सस ींचन प्रकल्हप ेआणण जलसींिारणची काम े
तातिीने पणूवत्वास नेण्यािाित तसेच वपण्याचा पाण्याचा प्रश्न त्चरीत 
सोिववण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. जयांि पाटील : (१) इगतपरुी-त्रयींिकेश्वर तालकु्यातील प्रकल्हप पणूव असनू 
प्रत्यि ससींचन सरुु आहे. नाींिरू मिमेश्वर प्रकल्हपाींतगवत असलेले इगतपरुी 
तालकु्यातील मकुणे व भावली या िरणाींची काम ेपणूव झाली असनू सस ींचन 
वयवस्थापन ववभागाकि ेहस्ताींतररत करण्यात आल ेआहेत, तसेच वाकी व भाम 
िरणाींची काम ेपणूव झाली असनू सस ींचन वयवस्थापन ववभागाकि ेहस्ताींतररत 
करण्याची कायववाही प्रगतीपथावर आहे. तसेच त्रयींिकेश्वर  मतिार सींघातील 
कककवी प्रकल्हप असनू सिर प्रकल्हप  हा सस ींचन प्रकल्हप नसनू पेयजल प्रकल्हप 
आहे. तसेच कककवी पेयजल प्रकल्हप ता.त्रयींिकेश्वर, जज.नासशक या प्रकल्हपाच े
काम प्रलींिीत आहे. 
(२) इगतपरूी-त्रयींिकेश्वर तालकु्यात उन्हाळयात काही भागामध्ये पाण्याची 
उपलब्िता कमी असल्हयामळेु वपण्याच्या पाण्याचा तु् विा भासतो.  तसेच 
ठाणापािा ग्ातील भाग खिकाळ असल्हयामळेु जसमनीची पाणी िारण िमता 
कमी असल्हयामळेु पाण्याचे स्त्रोतामध्ये पाण्याची उपलब्िता कमी 
असत.े  त्यामळेु सिर दठकाणी माचव त ेजून पयतं पाणी ् ींचाई ननमावण होत.े या 
भागातील पाणी ी्ंचाई िरू करणेसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे.  तसेच 
जल जीवन समशन अींतगवत सिर भागातील गावाींचे सवेिण करुन पाणी परुवठा 
योजना तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे. जल जीवन समशन मिील योजना 
पणूव झाल्हयास सिर भागातील पाणी ी्ंचाई कमी होईल. 
(३) व (४) कककवी पेयजल प्रकल्हप िाींिणे ववरुध्ि जनदहत याधचका क्र. 
१४६/२०१३ मा.उच्च न्यायालय, औरींगािाि खींिपीठ येथे िाखल झालेली आहे. 
अदयाप सनुावणी झाललेी नाही. तसेच कामाची ननवविा ववखींिीत करणेिाित 
शासनाचे सप् े्ंिर, २०१६ मध्ये आिेश प्राप्त असनू सिर कामाची ननवविा 
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दि.१६.१.२०१८ रोजी ववखींिीत करण्यात आलेली आहे. सींिींिीत कीं त्रा्िाराने त्या 
ववरुध्ि मा.उच्च न्यायालय, मुींिई खींिवपठ येथ ेयाधचका क्र. १३१३९/२०१७ िाखल 
केली आहे. या प्रकल्हपाच्या वन जसमन सींपािनासाठी आवश्यक असलेली NPV 
ची रक्कम समळणेिाितचा प्रस्ताव शासनास सािर झाला असनू त्यािाितची 
कायववाही प्रगतीत आहे. 

----------------- 
  
परांिा, भूम ि िाशी (जज.उस्मानाबाद) या िीन िालुक्यािील शसमेंट 

बांधाऱयाांची िामे अपूणव असल्याबाबि 
  

(५१) *  ३४४९९   िॉ.िानाजी सािांि (पराांिा) : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परींिा, भमू व वाशी (जज.उस्मानािाि) या तीन तालकु्यातील 
नागरीकाींच्या वपण्याच्या पाण्याची, जनावराींच्या पाण्याची व शतेीच्या 
सस ींचनासाठीची तातिीची ननकि लिात घेऊन ससमें् िींिाऱ् याींना सन २०१९ मध्ये 
मींजूरी दिल्हयाची िाि ननिशवनास आलेली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर काम ेत्वरीत सरुु करुन वेळेत पणूव करण्याकरीता स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक ५ जुल,ै २०२१ रोजी वा त्यासमुारास शासनास 
ननवेिन दिल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २०१९ मध्ये शासनाची मींजूरी समळाली असनूही उस्मानािाि 
जजल्हहयातील उक्त तीनही तालकू्यातील ससमें् िींिाऱ् याच्या कामाला अदयाप 
सरुुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने 
ससमें् िींिारे िाींिण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गिाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) यासींिभावत ननवेिन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) महाराषर जलसींिारण महामींिळाकिील योजनाींचे िानयत्व रु. ३६२५.०० को्ी 
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एवढे आहे. त्यासाठी सन २०२०-२१ मध्ये रु.१२७७.२३ को्ी ननिी अथवसींकल्हपीत 
होता. मात्र कोववि-१९ या आजार पररजस्थतीमळेु केवळ ५०% ननिी उपलब्ि होऊ 
शकला. सन २०२१-२२ मध्ये िेखील रु.१५६३.०० ननिी अथवसींकल्हपीत आहे, मात्र 
आतापयतं केवळ रु.४६९.०० को्ी ननिी उपलब्ि झालेला आहे.  त्यामळेु 
महामींिळाकिील प्रलींबित िानयत्व कमी करण्यासाठी  राज्यातील ज्या कामाच्या 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आलेल्हया आहेत, त्यामध्ये मराठवाड्यातील 
२७० काम ेआहेत, त्यामध्ये सिर तीनही तालकु्यातील रु. ४१६ लि प्र.मा. 
ककींमतीच्या २५ ससमें् नाला िींिारे योजनाींचा समावेश आहे.  
     तथावप जानेवारी २०२१ मध्ये रु. ६२५.३९ लि ककींमतीच्या २९ गे्ेि 
चेकिॅम योजनाींना प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लािूर येथे राष्ट्रीय अशभयानाअांिगवि मांजूर असलेल्या मािा-बाल 
रुग्णालय उभारणीस होि असलेला विलांब 

  

(५२) *  ३४०२४   श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (तनलांगा) : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या राषरीींय आरोग्य असभयानाअींतगवत लातरू येथ े१०० खा्ाींच े
माता-िाल रुग्णालयाची (मिर-चाइल्हि हॉजस्प्ल) मींजरूी दिनाींक २५ एवप्रल, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास समळालेली असनू इमारत उभारणीसाठी आणण इतर 
सादहत्याकरीता रु. ३० को्ी इतका ननिीही मींजूर झाललेा आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सिर रुग्णालयाची इमारत शासकीय कृषी महाववदयालयाच्या 
पररसरात उभारली जावी अशी सशफारस करून त्यास मींजूरी समळावी याकरीता 
उपसींचालक आरोग्य सेवा, लातरू व इतर प्रशासकीय ववभागामध्ये पत्र वयवहार 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सिर रुग्णालयास मींजूरी समळून उभारणीसाठी ननिी प्राप्त 
होऊनही केवळ इमारतीसाठी जागा उपलब्ि होत नसल्हयाने सिर इमारतीच े
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िाींिकाम होत नसल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यात इतर १० दठकाणी अशा प्रकारच्या रुग्णालयाींना मींजूरी 
समळून त्याींच्या उभारणीचे काम काही दठकाणी अींनतम ् प्यात तर काही दठकाणी 
पणूव झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, सिर रुग् णालयाच्या उभारणीस होत असलेल्हया ववलींिास 
जिाििार असलले्हया सींिींधितावर कारवाई करणेसह सिर रुग्णालयाचे िाींिकाम 
करणेिाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत?  
 
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
    एकूण १८ दठकाणी एम.सी.एच. शाखेची िाींिकाम ेमींजूर आहेत. त्यापैंकी 
लातरू वगळता इतर १७ दठकाणी जागा प्राप्त झाली असनू त्यामिून १ काम 
पणूव, ५ काम ेप्रगतीपथावर,  ४ दठकाणी ननवविा स्तरावर व ७ काम ेअींिाजपत्रक 
स्तरावर आहेत.   
(५) कृषी महाववदयालयाची जागा उपलब्ितसेाठी कायववाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोरोना महामारीच्या िाळाि जजल् हा पररषद, गिधचरोली अांिगवि िाम 
िरणाऱ या िां ्ाटी आरोग् य सेवििाांच ेप्रलांत्रबि मानधन अदा िरणेबाबि 

  

(५३) *  ३३३६०   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) कोरोना महामारीच्या काळात जजल्ह हा पररषि, गिधचरोली अींतगवत काम 
करणाऱ् या कीं त्रा्ी आरोग् य सवेवकाींचे प्रलींबित मानिन अिा करून त्याींना पनु:श् च 
कामावर घेण् यािाित स्थाननक लोकप्रनतननिी, िल्ह लारपरू याींनी मखु् य कायवकारी 
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अधिकारी, जजल्ह हा पररषि, गिधचरोली याींना दिनाींक ६ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा 
त् यासमुारास लेखी ननवेिन सािर केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी अींती 
काय ननिशवनास आल,े 
(३) असल्हयास, जजल्ह हा पररषि, गिधचरोली अींतगवत काम करणाऱ् या कीं त्रा्ी 
आरोग् य सेववकाींना पनु:श् च कामावर घेण्यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे खरे आहे. 
(२) कोववि-१९ या महामारीच्या काळात गिधचरोली जजल्ह्यात कीं त्रा्ी स्वरुपात 
आरोग्य सेववकाींची सेवा घेण्यात आलेली होती व सींिींधिताींना प्रत्येकवेळी ३-३ 
मदहन्याचे ननयकु्ती आिेश िेण्यात येत होत.े तसेच ननयकु्त सवव कमवचारी याींचे 
माहे जून, २०२१ पयतंचे मानिन अिा करण्यात आलेले आहे. उववररत एक 
मदहन्याचे प्रलींबित मानिनासाठीचा ननिी ववतरीत करण्याची कायववाही सरुु 
आहे.  
(३) माहे माचव, २०२० पासनू कोववि-१९ आजाराचा वाढता प्रािभुावव लिात घेता 
कोववि साथ हाताळण्यासाठी उपचार कें द्रावर ननयकु्त करण्यात आलेला कमवचारी 
वगव हा ननववळ कीं त्रा्ी स्वरुपात तीन मदहने ककीं वा कोववि-१९ साथीचे रुग्ण 
मोठया प्रमाणात असेपयतं, यापकैी ज ेआिी घिले त्या कालाविीपरुता मयावदित 
होता. तसे त्याींच्या ननयकु्ती आिेशामध्ये नमिू करण्यात आल ेहोत.े कोववि-१९ 
साथीचे रुग्ण कमी झाल्हयानींतर त्याींना कमी करण्यात आल ेआहेत. सिर 
ननयकु्ती तात्परुती कीं त्रा्ी पध्ितीची असल्हयाने कायमस्वरुपी सेवेत सामावनू 
घेण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर येथील मेडििल रूग्णालयािील ििव रोग विभागाि (रेिीओथेरपी) 
अद्ययािि यां्सामुग्री उपलब्ध िरून देणेबाबि 

(५४) *  ३४९६६   श्री.मोहन मि े(नागपरू दक्षक्षण), श्री.वििास ठािरे (नागपरू 
पजश्चम), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी प्रतिभा धानोरिर (िरोरा), श्रीमिी 
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सलुभा खोििे (अमराििी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील मेडिकल रुग्णालयामध्ये तीन वषावपवूी कॅन्सर 
इजन्स्््यू् च्या िाींिकामास मींजूरी समळूनही िाींिकाम झालेले नाही तसेच या 
इजन्स्््यू् साठी आवश्यक असलेल्हया यींत्रासाठी २३.२० को्ीचा ननिी 
दिल्हयावरही हे यींत्र ेखरेिी केली नसल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या रुग्णालयातील ककव रोग ववभागात (रेिीओथेरपी) सन २००६ 
मध्ये िसववण्यात आलेले कोिाल्ह् यनुन् कालिा्य झाल े असतानाही 
आजसमतीस याच यींत्रावर ककव रुग्णाींना ‘रेिीएशन थेरपी’ उपचार दिले जात 
असल्हयाची िाि दि.२९ ऑक््ोिर, २०२१ रोजी वा त्या समुारास ननिशवनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नागपरूमिील मेडिकल रूग्णालयाच्या ककव रुग्ण ववभागात 
िसववण्यात आलेले तीन चॅनलचे ‘बॅ्रकी थेरपी’ यींत्र िेखील गत वषवभरापासनू िींि 
असल्हयाने ककव रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल,े तिनषुींगाने नागपरू मिील ककव रोग रुग्णाींना िजेिार उपचार 
समळण्यासाठी नागपरू मेडिकलमध्य कॅन्सर इजन्स्््यू् च ेिाींिकाम तातिीने सरुु 
करुन ककव रुग्ण ववभागात अदययावत यींत्रसामगु्री उपलब्ि करून िेण्यािाित 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. अशमि विलासराि देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सिर मशीन कायवरत आहे व रेडिओथेरपी उपचार सरुु असनू त्याचे लाभ  
ककव रुग्ण घेत आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
    गरजू ककव रोग रुग्णाींना सदयजस्थतीत चाचणीची आवश्यकता असल्हयास 
महात्मा ज्योतीिा फुले जीवनिायी योजनेंतगवत ननिीतनू इतर स्थाननक 
सींस्थाकिून लाभ िेण्यात येत आहे. 
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(४) सिर कॅन्सर इजन्स्््यू् च्या िाींिकामासाठी रुपये ७६.१० को्ीची प्रशासकीय 
मान्यता प्रिान करण्यात आलेली असनू कॅन्सर इजन्स्््यू्  ्ा्ा ककव रोग 
सींशोिन सींस्था याींच्या मागविशवन व सल्हल्हयाने सिर इमारतीचे िाींिकाम 
करण्यात येईल. सिर इमारतीच्या िाींिकामाची प्रकक्रया पणुव झाल्हयानींतर यींत्र 
खरेिी करुन स्थावपत करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाांददिली (मुांबई) येथील भविष्ट्य तनिावह तनधी  
िायावलयाि झालेला गैरवयिहार 

  

(५५) *  ३२९६४   श्री.अब ूआजमी (मानखूदव शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
िामगार मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील काींदिवली (मुींिई) येथील भववषय ननवावह ननिी कायावलयात समुारे 
२१ को्ी रुपयाींचा गरैवयवहार झाला असल्हयाचे दिनाींक १९ ऑगस््, २०२१ रोजी 
वा त्यासमुारास ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लॉकिाऊन काळात कायावलयातील एका सलवपकाने इतर चार त े
पाच सहकाऱ्याींच्या मितीने सिर अपहार केला असनू अदयापपयतं सींिींधिताींवर 
कोणतीही कारवाई न झाल्हयाच ेननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्हयास, लेखा परीिणामध्ये ८१७ स्थलाींतररत कामगाराच्या िँक खात्याचा 
वापर करून भववषय ननवावह ननिीच्या रकमचेा िावा करण्यात आला असल्हयाच े
ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल,े चौकशीच्या अनषुींगाने सींिींधिताींवर कोणती कारवाई केली 
वा कारण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) जुल ै२०२१ मध्ये प्रािेसशक कायावलय, कमवचारी भववषय 
ननवावह ननिी, काींदिवली (प)ू मध्ये २० आस्थापनाींमध्ये सन २०१९-२०२० आणण 
२०२०-२०२१ या कालाविीमध्ये २१,६६,६३,६९२/-रूपयाींची फसवणूक आढळून 
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आली असल्हयाच े प्रािेसशक  भववषय ननवावह ननिी आयकु्त-१,भववषय ननवावह 
ननिी प्रािेसशक कायावलय, काींदिवली (प)ू,मुींिई याींनी स्पष् केल ेआहे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणामध्ये सहभागी असलेल्हया ग् अ, ि आणण क शे्रणीतील 
११ अधिकाऱ्याींना आतापयतं ननलींबित करण्यात आल ेआहे. अपहार झालेल्हया 
रकमेच्या वयवहारासाठी कोणत्याही स्थलाींतररत कामगाराींच्या िँक 
खात्याींचा वापर केलेला नाही. 
(४) प्रािेसशक भववषय ननवावह ननिी आयकु्त-१,भववषय ननवावह ननिी प्रािेसशक 
कायावलय, काींदिवली (प)ू, मुींिई हे कें द्रीय श्रम व रोजगार मींत्रालय, भारत सरकार 
याींचे अधिपत्याखाली असनू प्रािेसशक कायावलयाींकिून सिर प्रकरणाची चौकशी 
केली असल्हयाचे नमिू केल ेआहे. 
     सिर चौकशीत २० आस्थापनाींपकैी ज्या आस्थापनाींमध्ये  शनू्य सशल्हलक 
खात ेिींि करण्यात आल ेहोत ेत्यापकैी िहुताींश आस्थापनाींमध्ये कोणतहेी विै 
कारण व आिारभतू कागिपत्राींसशवाय आजस्तत्वात नसलेल्हया सभासिाींची खाती 
तयार करण्यात आली होती. 
    सिर खात्याींमध्ये कोणत्याही सींिींधित वास्तववक पावतीसशवाय पररसशष्-ई 
यदु्सल्ीदवारे काल्हपननक रक्कम जोिण्यात आली असनू पररसशष्-ई दवारे 
जोिलेली रक्कम िहुसींख्य प्रकरणाींमध्ये भौनतक िावयाच्या अजस्त्वासशवाय आणण 
पशैाची पावती न घेता फसवया पध्ितीने ननकाली काढण्यात आली आहे. तसेच 
महाराषर आणण इतर आठ राज्याींशी सींिींधित ७३५ अजस्तत्वात नसलेल्हया 
सिस्याींना EPF/EPS पेमें् जारी करण्यात आल ेआहे. 
    सिर प्रकरणाचा तपास पणूव झाल्हयानींतर कमवचारी भववषय ननधि सींगठन 
(EPFO), मखु्य कायावलय, भववषय ननधि भवन, नवी दिल्हली 
याींना  कळववण्यात आल ेअसनू सिर कायावलयाने कें द्रीय गनु्हे अन्वेषण ववभाग 
(CBI) मखु्यालय, नवी दिल्हली याींचेकि ेतक्रार िाखल केली आहे. 
(५) लाग ूनाही. 

----------------- 
मौजे भोजगाििा (िा.गेिराई, जज.बीि) येथील अमिृा नदीिरील  

पूलाच ेिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबि 
 (५६) *  ३३३४८   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज ेभोजगावता (ता.गेवराई, जज.िीि) येथील इजजमा ११७ वरील अमतृा 
निीवरील पलू सन २००८ मध्ये तयार झाला असनू ननकृष् कामामळेु सिर पलू 
१२ वषावत म्हणजेच सन २०२० मध्ये परतीच्या पावसाने वाहून गेला असल्हयाचे 
ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, अचानक पलू वाहून गेल्हयामळेु पलुावरुन जाणाऱ्या श्री. महािेव 
सींत व सिुशवन सींत या वयक्तीचा पाण्यात पिून मतृ्य ू झाला तसेच पलू 
नसल्हयामळेु आत्महत्याग्रस्त मलुीचा मतृिेह शवववच्छेिनासाठी मलुीच्या 
वडिलाींस खाींदयावरुन घेऊन गेले असल्हयाची िाि ननिशवनास आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िखल घेऊन स्थाननक लोकवप्रतननिी याींनी 
वेळोवेळी कायवकारी असभयींता, जजल्हहा पररषि, िीि व कायवकारी 
असभयींता, साववजननक िाींिकाम ववभाग, िीि याींना सातत्याने ननवेिनाच्या 
माध्यमातनू सिर पलूाच्या ननसमवतीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न् ा झाल,े त्याअनषुींगाने ननकृष् िजावचे काम करण्याऱ्या सींिधित 
कन्स्रक्शन कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, सिर पलू वाहून गेल्हयामळेु पाण्यात पिून मतृ झालेल्हया वयक्तीच्या 
कु्ुींबियाींना शासनाने आधथवक मित केली आहे काय, तसेच भववषयात अशा 
ििैुवी घ्ना होऊ नये यासाठी नवीन पलुाची ननसमवती करण्यािाित कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) पलूाचे काम ननकृष् िजावचे केले आहे हे खरे नाही. 
रामा.५० त ेभोजगाव हा रस्ता इजजमा.११६ असनू या रस्त्यावर अमतृा निीवर 
सन २००८  मध्ये कमी पातळीचा नळकाींिी पलू िाींिण्यात आला होता. तथावप 
सन २०२० आणण २०२१ मिील अनतवषृ्ीमळेु आलेल्हया परुामळेु 
नळकाींिी  पलूाचा काही भाग वाहून गेला आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) रामा ५० त ेभोजगाव या इजजमा ११६ मध्ये अमतृा निीवर प्रिानमींत्री 
ग्रामसिक योजने अींतगवत सन २००८ मध्ये कमी उींचीचा नळकाींिी पलू िाींिण्यात 



74 

आलेला होता. सन २०२० मध्ये झालेल्हया अनतवषृ्ीमळेु अमतृा निीस परू आला 
होता. सिर परुामळेु पलूाचा काही भाग वाहून गेला होता. तदनींतर सिर पलूाची 
तात्परुती िरुुस्ती करुन वाहतकू सरुु करण्यात आली होती. तथावप, पनु्हा सन 
२०२१ मध्ये झालेल्हया अनतवषृ्ीमळेु नळकाींिी पलूाचा मोठा भाग पनु्हा वाहून 
गेला आहे. 
     सिर निीवरील मोठया स्वरुपाच्या नवीन पलूाचा प्रस्ताव जजल्हहा पररषिे 
दवारे, नािािव,जजल्हहा वावषवक येाजना अशा ववववि योजनाींमध्ये सािर करण्यात 
आलेले आहे. ननिीच्या उपलब्ितनेसुार पलू िाींिण्याचे जजल्हहा पररषिेचे ननयोजन 
आहे. 
     सिर दठकाणी मतृ पावलेल्हया िोन वयजक्तींच्या कु्ुींबियास प्रत्येकी रु.४.०० 
लाखाची मित शासनादवारे करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.                                          

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

वपांपळशिे-खरोंिा (िा.जवहार, जज.पालघर) येथील अांगणिाियामध्ये 
शैक्षणणि सादहत्य खरेदी प्रकक्रयेि झालेला गैरवयिहार 

  

(५७) *  ३३४२२   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार 
दहल), श्री.सांजयमामा शश ांदे (िरमाळा), श्री.बबनराि शश ांदे 
(माढा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) राज्यातील आदिवासी व अनतिगुवम भागातील अींगणवाियामिील मलुाींना 
गणवेष, िू् , िप्तर आदि शिैणणक सादहत्य शासनाकिून वा्प करण्यािाितच े
शासनाचे िोरण आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वप ींपळशते-खरोंिा (ता.जवहार,जज.पालघर) ग्रामपींचायत हद्दीतील 
१६ अींगणवाियामिील ६०३ मलुाींना सिरचे शिैणणक सादहत्यचे वा्प केल े
नसल्हयाचे माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यासमुारा ननिशवनास आल ेआहे, हेही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शिैणणक सादहत्य वा्प केले नसताींना त्या सादहत्याच्या 
खचावपो्ी ररन एन््र प्राईजेस, वसई याींच्या नावाने रुपये ६ लाखाचे बिल    
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दि. २० मे, २०२१ रोजी  अिा केल े असल्हयाचे िशवववण्यात आल े तथावप 
प्रत्यिात या रक्कमचेा अपहार ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवक व सरपींच याींनीच 
केला असल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, सन २०१४ पासनू त ेआजतागायत कागिोपत्री शासनाकिून शिैणणक 
सादहत्य परुववण्यात आल्हयाचे िशवववण्यात येत े मात्र त्याचे वा्प मलुाींना 
करण्यात आल ेनसल्हयाचेही त्याच समुारास ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनषुींगाने सिर प्रकरणी 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
     आदिवासी ववकास ववभागाकिील दिनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजीच्या 
शासन ननणवयातील तरतिुीनसुार ५% अिींि ननिीमिून पेसा ग्रामकोष 
ससमतीमाफव त अींगणवाियाींना शिैणणक सादहत्य वा्प करण्यात येत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
    वप ींपळशते खरोंिा ग्रामपींचायतीींने सन २०१९-२०२० या वषावत ५% पेसा 
अिींि ननिीमिून ग्रामपींचायत हद्दीमिील १५ अींगणवाियामिील ४३५ मलुाींना 
गणवेश वा्पाची योजना राबिवली. तरी ऑगष् २०२१ पयतं गणवेश वा्प झाल े
नसल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे. 
(३) होय, हे अशींत:  खरे आहे. परींत ु सादहत्य ररन एन््र प्राईझेस, वसई 
याींच्याकिून नवहे तर ररत ूइीं्रप्रायजेस याींच्याकिून रुपये २,९८,६३४/- एवढया 
रक्कमेच ेखरेिी केल ेहोत.े परींत ुसिर खरेिी  २० मे  २०२१ रोजी नसनू २० मे 
२०१९ रोजी केली आहे. 
(४) अशी िाि नाही. 
(५) सिर प्रकरणी पींचायत ससमती जवहारस्तरावरुन चौकशी करण्यात आली 
असनू खरेिी केलेले सादहत्य प्रत्यि शाळा व अींगणवािी यात वा्प केल्हयाच े
लिात आल ेआहे. दिनाींक २० मे २०१९ रोजी खरेिी केलेले सादहत्य वा्पास 
ववलींि झाला आहे त्यास सींिींधित ग्रामववकास अधिकारी जिाििार असल्हयाच े
ननिशवनास येत.े त्याींच्याववरुध्ि प्रशासकीय कायववाही प्रस्ताववत करण्यात येत 
आहे. 



76 

(६)  तक्रार प्राप्त झाल्हयानींतर तात्काळ चौकशी करण्यात आली आहे व 
सींिींधितावर कायववाही करण्यात येत आहे. 

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

िजवि (जज.रायगि) िालुक्याि िुपोवषि मुलाांच्या  
सांख्येमध्ये होि असलेली िाढ 

  

(५८) *  ३२५२८   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजवत (जज.रायगि) तालकु्यात कुपोवषत मलुाींच्या सींख्येमध्ये वाढ होत 
असनू शनु्य त ेसहा वयोग्ातील सींख्या अधिक असल्हयाचे माहे ऑक््ोिर, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तालकु्यात आदिवासी िहुल तालकुा असनू येथ ेअनत िगुवम 
भागात मोठयाप्रमाणात आदिवासी, कातकरी िाींिवाींचे वास्तवय असनू आधथवक 
पररजस्तथीमळेु कु्ुींिातील लहान मलुाींना योग्य पोषण आहार िेव ू शकत 
नसल्हयामळेु तसेच िालकाींच्या उपचारासाठी एनआरसी सरुू नसल्हयामळेु कुपोवषत 
िालकाींच्या सींख्येत वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कु्ुींि कल्हयाण, मातािाल सींगोपनाच्या अनतररक्त सींचालकाींनी 
आिेश िेऊनही ८ मदहने उल्ले तरी उपजजल्हहा रूग्णालयात एनआरसी कें द्र सरुू 
नसल्हयामळेु उपचाराअभावी कुपोवषत िालकाींची सींख्या वाढत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त तालकु्यातील 
कुपोवषत िालकाींच्या सींख्येचे प्रमाण कमी करण्यािाित तसेच एनआरसी कें द्र 
सरुू करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) अींशत: खरे आहे. 
    सॅम िालके उपचारापासनू वींधचत राहू नये याकरीता आरोग्य ववभागाच्या 
समन्वयाने दि.१५.८.२०२१ त े३१.८.२०२१ िरम्यान सॅम िालकाींसाठी ववशषे शोि 
मोदहम रािववण्यात आली. सिर शोि मोदहमेमध्ये कजवत तालकु्यामध्ये माहे 
ऑगस््, २०२१ मध्ये ९२ सॅम िालके होती. तिनींतर, माहे ऑक््ो, २०२१ मध्ये 
५३ िालके सॅमशे्रणीमध्ये होती. त्यापकैी १६ िालकाींच्या शे्रणीमध्ये सिुारणा 
झालेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     एकाजत्मक िाल ववकास सेवा योजनेंतगवत लाभार्थयांना ननयसमत पोषण 
आहार िेण्यात येत आहे. तसेच SAM िालकाींसाठी NRC कें द्र सरुु करण्यात 
आलेले आहे. आवश्यकतनेसुार  SAM िालकाींना  NRC कें द्रामध्ये िाखल 
करण्यात येत.े 
(३) व (४) साववजननक आरोग्य ववभागामाफव त माहे सप् े्ंिर, २०२१ पासनू 
उपजजल्हहा रुग्णालय, कजवत येथे NRC  कें द्र कायावजन्वत करण्यात आल ेअसनू 
त्यामध्ये माहे सप् े्ंिर, २०२१ मध्ये ४ सॅम िालके व ऑक््ोिर, २०२१ मध्ये २ 
सॅम िालके िाखल करण्यात आली आहेत. त्यापकैी ४ िालकाींच्या शे्रणीमध्ये 
सिुारणा झालेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
  
राज्याि जययकु्ि शशिार योजनेंिगवि िामाि झालेली अतनयशमििा  

  

(५९) *  ३२७५८   श्री.प्रमोद (राज)ू रिन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.अब ू
आजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), श्री.सरेुश िरपिुिर (पाथरी), श्री.राजेश एिि े
(मलिापरू) :  सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील जलयकु्त सशवार योजनेतील १२८ कामाींची ननवविा न काढताच 
सिर कामाची िेयके अिा करण्यात आली असल्हयाने तसेच सिर कामे ही 
जलयकु्त सशवार योजनेत पाणलो् सींिभावतील ननयम िावलल्हयाने पयाववरणाची 
हानी होत असल्हयाचा आरोप या िते्रातील तज्ञाींनी केला असल्हयाने सिरहू काम े
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लाचलचूपत प्रनतिींिक ववभागाकिून (एसीिी) होणाऱ्या चौकशीत अिकली आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सातारा जजल्ह्यात जलयकु्त सशवार अींतगवतच्या कामाींवर १२६ 
को्ी रुपये खचव झाल्हयाचे िशवववण्यात आल ेअसनू, सिर घो्ाळयाच ेयापवुीच्या 
चौकशी अहवालात १८ को्ी ५२ लाख रुपये वसलूमात्र असल्हयाचे नमिू केले गेले 
असल्हयाने सिर प्रकरणी गनु्हा िाखल करण्याच े आिेश ही िेण्यात आल े
असल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २०११ पासनू िलुढाणा जजल्हहयातील जलयकु्त सशवार 
योजनेंतगवतील कामाींमध्ये को्यविी रुपयाचा अपहार व अननयसमता झाला 
असल्हयािाितच्या अनेक तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्हया आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, राज्यासह ववशषेत: कोकणातील रत्नाधगरी व रायगि आणण 
सातारा तसेच िलुढाणा जजल्ह्यातील जलयकु्त सशवार योजनेअींतगवत मिृ व 
जलसींिारण कामाींमध्ये को्यविी रुपये गरैवयवहार करणाऱ्या सींिींधित िोषीींची 
चौकशी शासनाकिून करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने सींिींधित 
जिाििार असलेल्हया िोषीींवर कोणती कारवाई करण्यासह त्याींच्याकिून 
गरैवयवहाराींची रक्कम वसलू करुन उक्त योजनेंतगवत प्रलींबित असलेली काम े
पणूव करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गिाख : (१) जलयकु्त सशवार योजनेंतगवत झालेल्हया कामाींची 
लाचलचुपत प्रनतिींिक ववभागाकिून चौकशी सरुू आहे.  
     मात्र ननवविा न काढताच कामाींची िेयके अिा करण् यात आली अशी िाि 
आढळून आली नाही. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
(४) मा.मींत्रीमींिळाने दि.१४/१०/२०२० रोजी घेतलेल्हया िठैकीतील ननणवयानसुार 
जलयकु्त सशवार योजनेंतगवत झालेल्हया कामाींची खुली चौकशी करण्याचा ननणवय 
घेतला आहे. फक्त कामाींची सींख्या अधिक असल्हयाने कोणती काम ेखलु्हया 
चौकशीसाठी ननविणे आवश्यक आहे याचा शोि घेण्यासाठी ससमती गठीत 
करण्यात आली होती. सिर ससमतीने सशफारस केलले्हया कामाींची/तक्रारीींची 
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लाचलचुपत प्रनतिींिक ववभागामाफव त खुली चौकशी करण्याच्या सचूना 
शासनस्तरावरून िेण्यात आलेल्हया आहेत. त्यानसुार लाचलचुपत प्रनतिींिक 
ववभागामाफव त चौकशीची कायववाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जिळा बाजार िे गोळेगाांि (जज.दहगोंली) या रस्त्याच े 
िाम तनिृष्ट्ठ दजावच ेझाल्याबाबि 

  

(६०) *  ३५२१२   श्री.चांद्रिाांि ऊफव  राजुभयै्या रमािाांि निघरे 
(बसमि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) जवळा िाजार त ेगोळेगाींव (जज.दहगोंली) येथील पलुावरुन वाहणाऱ्या परुाचे 
पाण्याींत वाहुन एका मदहलचेा तसेच ४ वषावच्या मलुाचा दिनाींक ११ जुल,ै २०२१ 
रोजी वा त्यासमुारास मतृ्य ूझाल्हयाचे ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पलुावरील रस्त्याचे काम ननकृष् िजावच ेझाल्हयाने तथेील 
नागररकाींनी कायवकारी असभयींता, साववजननक िाींिकाम ववभाग, दहींगोली तसेच 
उपअसभयींता, साववजननक िाींिकाम ववभाग, औींढानाथ याींच्याकि े अनेकवेळा 
तक्रारी केल्हया असल्हयाच ेदि. १३ जुल,ै २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रस्ताचे काम ननकृष् िजावचे असल्हयाने उक्त ििैुवी घ्ना घिली 
असल्हयाने सींिींधित कीं त्रा्िार व औींढा नागनाथचे साववजननक िाींिकाम ववभागाचे 
असभयींता जिाििार असल्हयािाित तथेील नागररकाींनी जवळा िाजार पोसलस 
ठाण्याींत दिनाींक ११ जुल,ै २०२१ रोजी वा त्यासमुारास तक्रार नोंिवनू 
त्याींचेववरुध्ि कायिेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली असल्हयाचेही ननिशवनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींिधित िोषीवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) सिरच्या दठकाणी प्रश्नाींककत नळकाींिी पलुावरुन पावसाचे 
पाणी जात असताना वाहन िारकान ेपलुावरुन गािी नेण्याचा प्रयत्न केल्हयाने 
सिरची िघुव् ना घिली आहे. हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर रस्त्याचे काम प्रिानमींत्री ग्राम सिक योजनेंअींतगवत 
दि.०९.०८.२०१४ रोजी सरुु करुन प्रश्नाींककत नळकाींिी ििुीत पलुाच े काम 
दि.२८.०४.२०१७ रोजी पणूव करण्यात आलेले आहे. 
     सिर काम अींिाजपत्रकीय तरतिुीनसुार पररपणूव व गणुवत्तपे्रमाणे केलले े
आहे. सिर कामाची पाहणी राषरीय गणुवत्ता ननरीिक (NQM) व राज्य 
गणुवत्ता ननरीिक (SQM) याींनी वेळोवेळी केली असनु गणुवत्तिेाित 
समािानकारक शरेा दिलेला आहे. सदयजस्थतीत रस्ता व पलू सजुस्थतीत आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मािलगाि (िा. अहमदपूर, जज. लािूर) येथील रस्त्याांची झालेली दरुािस्था 
  

(६१) *  ३३०५८   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) : सन्माननीय 
ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मावलगाव (ता.अहमिपरू, जज.लातरू) येथील रस्त्याींची िरुावस्था झाली 
असनू या दठकाणी अपघाताींचे प्रमाण वाढत असल्हयाच े दिनाींक ११ ऑगस््, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर रस्ता मागील अनेक वषांपासनू िलुवक्षित रादहला आहे तसेच 
माहे जुल,ै २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान या रस्त्याींच्या कामाला मींजरुी समळूनही 
अदयाप रस्त्याींची काम ेसरुु करण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने या रस्त्याींच्या कामाींची चौकशी करुन काम ेवेळेत पणूव 
करण्यािाित कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) कें दे्रवािी लेंिगेाींव मावलगाींव त ेप्रजजमा-१९ असनू हा रस्ता इतर 
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जजल्हहा मागव िजावचा आहे. या रस्त्याची सा.क्र.०/०० त े५/५०० ही लाींिी जजल्हहा 
पररषिेच्या ताब्यात आहे. सिर लाींिीपकैी सा.क्र .२/०० त े ४/०० मध्ये सन 
२०२०-२१ मध्ये जजल्हहा वावषवक योजने अींतगवत काम मींजरू असनू प्रगतीत आहे. 
सिर रस्त्याची सा.क्र.०/०० त े २/०० आणण ४/०० त े ५/५०० मिील लाींिी 
वाहतकुीस योग्य आहे. तसेच सा.क्र. ५/५०० त े८/०० हया लाींिीमध्ये मखु्य मींत्री 
ग्रामसिक योजने अींतगवत काम मींजूर असनू काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांगणिािी सेवििाांना शासिीय िामाांसाठी देण्याि आलेले मोबाईल 
तनिृष्ट्ट दजावच ेअसल्याबाबि 

  

(६२) *  ३६१५७   श्री.मदन येरािार (यििमाळ), श्री.नामदेि ससाने (उमरखेि), 
िॉ.भारिी लवहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणवािीच्या कामकाजासाठी शासनाने दिलेला मोिाईल अत्यींत 
ननकृष् िजावचे असनू त्याींच्या िरुुस्तीसाठी येणारा ३ त े४ हजार रुपयाींचा खचव 
अींगणवािी सेववकाींकिून वसलु केला जात असल्हयाने हा प्रकार थाींिववण्यासाठी 
तसेच अन्य मागणीसाठी मोिाईल वापसी आींिोलन राज्यभरात करण्यात आल े
असल्हयाची िाि माहे आँगस््, २०२१ च्या शवे्च्या आठवड्यात वा त्या समुारास 
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने दिलेले सवव जुने मोिाईल परत घेऊन नववन चाींगला 
िजावचे आिनुनक मोिाईल िेण्यात यावेत तसेच मोिाईल मिील इींग्रजी अपँ िींि 
करुन मराठीतनू ॲप िेण्यात याव े यािाित िहाण ू तालकू्यातील एकाजत्मक 
िालववकास अधिकारी कायावलयासमोर आींिोलन केल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, पाींढरकविा (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील अींगणवािी सेववकाींना 
शासनाकिून सन २०१९ मध्ये शासकीय कामकाज करीता मोिाईल वा्प 
करण्यात आले असनू मोिाईलमध्ये लाभार्थयावची नाव,े हजेरी, वजन, उींची, 
स्तनिा व गभववती मदहलाींची मादहती, पोषण आहाराचे वा्प आिीींसिभावत 
मादहती भरण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सिर मोिाईल ननकृष् िजावचा असनू कमी िमतचेा व कमी 
रॅमचा असल्हयामळेु पोषण रॅकर अॅप मोिाईलमध्ये िाऊनलोि होत नसल्हयाने 
मादहती भरताींना त्रास होत असल्हयाने महाराषर राज्य अींगणवािी कमवचारी कृती 
ससमतीने यािाित वारींवार पत्रवयवहार करुन सधु्िा मदहला व िालववकास मींत्री 
आणण सींिींधित ववभाग प्रमखु याींना प्रत्यि भे्ून सधु्िा कोणतीही िखल घेतली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, यािाित शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
     पोषण असभयानाअींतगवत Information Computers Technology 
Enabled Real Time Monitoring (ICT-RTM) या उपक्रमाची 
अींमलिजावणी करणेसाठी राज्यातील सवव अींगणवािी सवेवकाींना मोिाईल फोन 
उपलब्ि करुन िेण्यात आलेले आहेत. वॉरीं्ी कालाविीमध्ये सिर मोिाईल 
फोनची िरुुस्ती सींिींधित कीं पनीमाफव त करण्यात येत होती. तसेच वॉरीं्ी 
कालाविी नींतर मोिाईल फोनची िरुुस्ती करण्याकररताची रक्कम पोषण 
असभयान अींतगवत उपलब्ि असलेल्हया आधथवक तरतिुीमिून करण्यात येत आहे. 
काही ववसशष् पररजस्थतीत अींगणवािी सेववकेकिून मोिाईल गहाळ झाला, 
चोरीला गेला, मोिाईल पाण्यात ककीं वा जसमनीवर पिून खराि झाल्हयास 
याकररताचा खचव अींगणवािी सेववकेकिून घेतला जातो. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४), (५) व (६) कें द्र शासनाच्या Specification नसुार मोिाईल फोनची खरेिी 
करण्यात आलेली आहे. सिर मोिाईल फोन उत्कृष् िजावचे असनू राज्यातील 
९९.९९% अींगणवािी कें द्र पोषण रॅकर ॲपचा वापर करीत आहेत. सदयजस्थतीत 
एकूण ७८,६१,२६१ (अींिाज े ९८%) इतक्या लाभार्थयांची नोंि पोषण रॅकर 
ॲपमध्ये घेण्यात आलेली आहे. महाराषर राज्य अींगणवािी कमवचारी कृती 
ससमतीने केलले्हया मागणीच्या अनषुींगाने कें द्र शासनास पोषण रॅकर मध्ये 
मादहती भरताींना येणाऱ्या अिचणी ऑनलाईन िठैकामध्ये तसेच लखेी स्वरुपात 
ननिशवनास आणून दिलेल्हया आहेत. त्यानषुींगाने कें द्र शासनाकिून पोषण रॅकर 
मध्ये ििल करण्याची कायववाही सरुु आहे. 

----------------- 
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खामगाि (जज.बुलढाणा) येथे अिैध दारू विक्री होि असल्याबाबि 
  

(६३) *  ३५६८४   अॅि.आिाश फुां ििर (खामगाांि) :   सन्माननीय उप 
मखु्यमा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  खामगाव (जज.िलुढाणा) येथील काही िेशी िारू ववके्रत ेअविै िारू ववक्री 
करीत असल्हयाची िाि माहे माचव, २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरहू अविै िारू ववक्री करणाऱ्याींवर कारवाई करण्यासींिभावत 
श्री.रामानजु समश्रा, रा.खामगाव, याींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.उप मखु्यमींत्री तथा 
राज्य उत्पािन शलु्हक मींत्री, जजल्हहाधिकारी, िलुढाणा, पोलीस अधििक, िलुढाणा, 
अधििक, राज्य उत्पािन शलु्हक, िलुढाणा याींचकेि ेदिनाींक ९ एवप्रल, २०२१ रोजी 
वा त्या समुारास ननवेिन सािर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील ्ाळेिींिी सदृश्य पररजस्थतीत होणाऱ्या अविै िारू 
ववक्रीमळेु स्थाननक नागररकाींमध्ये तीव्र असींतोषाची भावना ननमावण झाली आहे, 
तसेच गतवषीही ्ाळेिींिीच्या कालाविीत अशीच अविै िारू ववक्री केल्हयािाित 
तक्रारी सािर करण्यात आल्हया असनू, सिरहू तक्रारीींच्या अनषुींगाने सींिींधिताींवर 
अदयाप कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या दठकाणी काही लोकाींना प्रत्यि अविै िारू ववक्री करताना 
पकिण्यात आल ेअसता सींिींधिताींवर कारवाई न करणाऱ्या राज्य उत्पािन शलु्हक 
ववभागाच्या अधिकाऱ्याींची शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजजि पिार : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.     
(३) हे खरे नाही. 
    ननरीिक, राज्य उत्पािन शलु्हक, खामगाव पथकाने ्ाळेिींिीत 
खालीलप्रमाणे कारवाई केली आहे. 
१) मागील आधथवक वषावत दि.१.४.२०२० त ेदि.३१.३.२०२१ या कालाविीत अविै 
िींदयावर िािी घालनू २७८ गनु्हे नोंिववलेले असनू, चाल ू आधथवक वषावत 
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दि.१.४.२०२१ त ेदि.२५.११.२०२१ या कालाविीत १८१ गनु्हे नोंिववलेल ेआहेत. 
२) माहे एवप्रल, २०२१ त े माहे नोवहेंिर, २०२१ या कालाविीत एकूण ११ 
आरोपीींकिून महाराषर िारुिींिी कायिा, १९४९ च्या कलम ९३ अींतगवत 
रु.२,७५,०००/- इतक्या रकमचेी िींिपत्र ेघेण्याची कायववाही करण्यात आली आहे. 
३) ्ाळेिींिी सदृश्य कालाविीमध्ये दि.२३.३.२०२० त े दि.३०.४.२०२१ या 
कालाविीमध्ये खामगाव तालकू्यातील ववववि अिकारी अनजु्ञप्तीींच े ननरीिण 
करुन आढळून आलेल्हया ववसींगतीिाित एकूण १३ ववभागीय प्रकरणाींची नोंि 
करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

परभणी जजल््यािील रस्िे ि पूल दरुुस्िी िरण्यािरीिा  
तनधी उपलब्ध िरुन देणेबाबि 

  

(६४) *  ३३३७४   श्रीमिी मेघना सािोरे बोिीिर (जजांिरू), श्री.सरेुश िरपिुिर 
(पाथरी), श्री.रत्नािर गटेु्ट (गांगाखेि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल्ह्यातील गींगाखेि, पालम व पणुाव तालकु्यातील िहुताींश रस्त ेव 
पलु अतजवृष््ी / परुहाणीमळेु वाहून गेल्हयाने िळणवळणाचा प्रश्न गींभीर 
झाल्हयाचे माहे सप् े्ंिर २०२१ मध्ये ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अनतवषृ्ीन े नकुसान झालेल्हया रस्त े व पलु िरुुस्तीकरीता 
शासनाने तात्काळ ननिी िेण्यािाित स्थाननक लोकप्रनतननिी (गींगाखेि) याींनी, 
मा.मखु्यमींत्री, मा.उपमखु्यमींत्री, मा.साववजननक िाींिकाम मींत्री, मा.ग्रामववकास 
मींत्री तथा सधचव रस्त े याींना दि.१५ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास  ननवेिन िेऊन मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, परभणी जजल्ह्यात जजींतरू तालकु्यातील माकपा्ी त ेशके या 
रस्त्यावर असलेल्हया ओढ्यावरील मसुळिार पावसाने पलू वाहून गेल्हयाने िोरी व 
झरी या गावाींचा िाजारपेठेचा सींपकव  तु् ला असल्हयाच ेऑक््ोंिर, २०२१ च्या 
िरम्यान ननिशवनास आल ेहे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, जजल्हहा पररषि िाींिकाम ववभागाकिून या दठकाणी पयावयी 



85 

वयवस्था म्हणून तात्परुती रस्त्याची िरुुस्ती अदयाप ही करण्यात आलेली 
नसल्हयाचे ननिशवनास आल,े हे ही खरी आहे काय, 
(५) असल्हयास, परभणी जजल्हहयातील उक्त दठकाणच्या रस्त ेव पलू िरुुस्ती 
तसेच जजल्हहयातील मखु्यमींत्री ग्रामसिक योजना ्प्पा-२ अींतगवत 
रस्त्याींची/पलूाींची िरुुस्ती करण्यासह ननिी उलपब्ि करुन िेण्यािाित शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. हसन मशु्रीफ : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) अशींत: खरे आहे. 
     परभणी जजल्ह्यातील जजींतरू तालकु्यातील ओढयावरील पलु हा माकपा्ी 
त ेशके या रस्त्यावर नसनू तो रामा.२४८ त ेशके या रस्त्यावर आहे. 
    सिरच्या ओढयावरील पलु हा सप् े्ंिर २०२१ मिील अनतवषृ्ीमळेु 
ओढयाला परु आल्हयामळेु वाहून गेलला आहे. 
(४) व (५) रामा.२४८ त े शके रोि या ३.१५ कक.मी.लाींिीच्या रस्त्याच्या 
िजोन्नतीच्या कामास मखु्यमींत्री ग्रामसिक येाजने अींतगवत प्रशासककय मान्यता 
िेण्यात आलेली असनू सिर काम प्रगतीपथावर आहे. 
    तथावप, सिरील रस्त्याच्या कामामध्ये अनतवषृ्ीमळेु वाहून गेलेल्हया 
नळकाींिी पलुाचा समावेश नवहता. 
सदयजस्थतीत मखु्यमींत्री ग्रामसिक योजना ्प्पा-२ मींजूर नसल्हयाने रस्त े / 
पलुाींच्या िरुुस्तीसाठी ननिी उपलब्ि करुन िेता येणे शक्य  होत नाही. 
    तथावप ग्रामस्थाींना िळणवळणासाठी इजजमा ३५ त ेजोिरस्ता शके हा 
ग्रामीण मागव क्र.१२३ पयावयी रस्ता उपलब्ि असल्हयामळेु तथेील वाहून गेलेल्हया 
पलुाची िरुुस्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु सिर दठकाणच्या पलुाचा प्रस्ताव 
ववववि योजनाींमध्ये सािर करण्याच्या सचूना जजल्हहा पररषिेला िेण्यात आल्हया 
आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.                                          

----------------- 
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राज्याि साथरोगाचा प्रादभूावि रोखण्यासाठी िराियाच्या उपाययोजना 
  

(६५) *  ३२५५३   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमिी याशमनी यशिांि 
जाधि (भायखळा), श्रीमिी गीिा जैन (शमरा भाईंदर), श्री.प्रिाश फािपेिर 
(चेंबरू), श्री.सांजय गायििाि (बलुढाणा) :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुींिईसह नागपरू, नासशक, पणेू, ठाणे, िलुढाणा, िुळे, चींद्रपरू, 
कोल्हहापरू, भींिारा व अहमनगर जजल्हहयात माहे ऑगस्् त ेऑक््ोिर,२०२१ या 
िरम्यान िेंग्य,ू मलेरीया, ननमोनीया, धचकनगनुनया, हेपे्ाइद्स, गॅस्रो, 
स्वाइनप्ल ूइत्यािी रोगाींचा प्रािभूावव वाढल्हयामळेु अनेक रुग्ण िाधित झाल ेअसनू 
िुळे जजल्हहयातील थोि े येथील सहा ववषवय िासलकेचा िेंग्यनेू मतृ्य ू झाला 
असल्हयाचे ननिशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर आजारावरील प्रािभूावव रोखण्यासाठी आरोग्य ववभागाकिून 
िलूवि होत असल्हयाने रुग्णाींची गरैसोय होत असनू रुग्ण खाजगी रुगणालयात 
स्वखचावने खधचवक उपचार घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात साथरोगाचा वाढता प्रािभूावव रोखण्यासाठी शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. राजेश टोप े: (१) हे अींशत: खरे आहे 
    राज्यात माहे ऑगस्् २१ त ेऑक््ोिर २१ अखेर साथरोगाची पररजस्थती 
खालीलप्रमाणे 
 

आजार ऑगस् ् २१ सप् े्ंिर २१ ऑक््ोिर २१ 
 िािीत मतृ्य ू िािीत मतृ्य ू िािीत मतृ्य ू
दहवताप ३४८० ० १८७२ ० १६८१ ० 
िेंग्य ू २७५८ ९ ४३०३ ० २०२० ० 
धचकनगनुनया ५४९ ० ४७८ ० ३०२ ० 
स्वाईन फ्ल्हय ू ३० १ १७ १ १५ ० 
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     िळेु जजल्ह्यातील प्रा.आ.कें द्र नगाींव अींतगवत िोिी िमाणे  हे गाव असनू 
त्याची लोकसींख्या २७३ इतकी आहे. माहे ऑगस््, २१ त ेऑक््ोिर, २१ या तीन 
मदहन्यामध्ये नतथे एकही िेंग्य ूरुग्ण आढळून आलेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील साथरोग प्रनतिींि व ननयींत्रणासाठी पढुील उपाययोजना 
रािववण्यात येत आहेत. 
   • साथरोगाच ेिैनींदिन सवेिण व उपाययोजना 
   • की्कजन्य आजारासाठी की्क शास्त्रीय सवेिण व एकाजत्मक कक्क 
वयवस्थापन. 
   • उपचारासाठी आवश्यक औषिाींची परेुशी उपलब्िता. 
   • साववजननक आरोग्य सींस्थाींमध्ये उपचाराींची सवुविा ननिानासाठी 
प्रयोगशाळा सवुविा. 
   • स्वाईन फ्ल्हय ूप्रनतिींिासाठी अनतजोखमीच्या वयक्तीींना ऐजच्छक व मोफत 
लसीकरण. 
   • पाणी गणुवत्ता ननयींत्रण. 
   • साथरोग प्रनतिींि व ननयींत्रणासाठी राज्यस्तरीय ताींबत्रक ससमतीची 
स्थापना. 
   • िासोत्पत्ती रोखण्यासाठी लोकसहभाग. 
   • साथरोग सींिभावत जनतचेे आरोग्य सशिण. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याि “शमशन िात्सल्य” योजनेची अांमलबजािणी िरणेबाबि 
  

(६६) *  ३२५१०   श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांिोशी), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (ििाळा), श्री.चांद्रिाांि (दादा) पाटील (िोथरुि), श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील (िळुजापरू), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), श्री.पराग शाह 
(घाटिोपर पिूव), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), 
अॅि.राहुल दढिले (नाशशि पिूव), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.शमहीर िोटेचा 
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(मलुुांि), श्री.मांगेश चवहाण (चाळीसगाि), श्री.शसध्दाथव शशरोळे 
(शशिाजीनगर) :  सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोना सींसगावमळेु आई-वडिलाींचे ननिन होऊन अनाथ झालले्ह या 
िालकाींना तसेच कु्ुींिातील कत् याव परुुषाींच े ननिन होऊन एकल ककीं वा वविवा 
झालेल्ह या मदहलाींसाठी मित करण् यासाठी तसेच त् याींना उपजजववकेसाठी ववववि 
स् वरुपातील योजनाींमध् ये सहभागी करुन घेत अथवसहाय्य समळवनू िेण् याचा 
प्रयत् न ‘समशन वात् सल्ह य’ या योजनेच्या  माध् यमातनू करण् यात यावा अस े
शासनाचे ननिेश आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, ‘समशन वात् सल्ह य’ ही योजना कायावजन्वत होऊन २१ दिवस 
होऊनही प्रत् यिात या योजनेची अींमलिजावणी राज्यातील वासशम, 
नासशक जजल्हहयासह इतर जजल्हहयात तसेच ग्रासमण भागात योग्य पध्ितीने होत 
नसल्हयाचे माहे सप् े्ंिर २०२१ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, िोन्ही पालक गमावलेल्हया अनाथ मलुाींच े सींगोपन करण्यासाठी 
मदहला व िालववकास ववभागाने या िालकाींच्या नाव े५ लाख रुपये मिुत ठेव 
ठेवण्याचा व सिर रक्कम २१ वष ेपणूव झाल्हयानींतर वयाजासह िेण्याचा तसेच 
ज्या िालकाींची काळजी घेण्यास नातवेाईक नसतील त्याींना िालगहृात ठेऊन 
अशाींना कौशल्हय ववकास प्रसशिण िेण्याचा महत्वपणूव ननणवय दि.१३ ऑगस््, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास घेतला, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मदहला व िालववकास ववभागाने प्रत्येक जजल्ह्यात घेतलेल्हया 
अनाथ िालकाींच्या शोिामध्ये िोन्ही पालक त्याचप्रमाणे एक पालक गमावलेल्हया 
िालकाींची एकूण सींख्या ककती आहे, 
(५) असल्हयास, सिरहू अनाथ िालकाींचे सींगोपन व त्याींच्या नाव ेरक्कम अनामत 
करणे, त्याींना उच्च सशिण उपलब्ि करुन िेण्याकररता ननिी उपलब्ि करुन 
िेणेसह राज्यात समशन वात्सल्हय योजनेची अींमलिजावणी का्ेकोरपणे 
करण्यािाित शासनाने कोणती कयववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) होय. हे खरे आहे. 
     मदहला व िाल ववकास ववभाग, शासन ननणवय क्रमाींक- अनाथ 
-२०२१/प्र.क्र.४९/का.०३ दि. २७.०८.२०२१  अन्वये शासन आपल्हया िारी  या 
सींकल्हपनेनसुार “समशन वात्सल्हय” योजनेची राज्यात अींलिजावणी करण्यात येत 
आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
    “समशन वात्सल्हय” ही योजना राज्यात दि. २७.०८.२०२१ रोजीच्या शासन 
ननणवयान्वये कायावजन्वत करण्यात आली. सिर योजनेच्या अींमलिजावणीसाठी 
शासन ननणवयातील तरतिुीनसुार  जजल्हहाननहाय प्रत्येक तालकु्यात ससमती 
गठीत करण्यािाित माहे सप् े्ंिर, २०२१ मध्ये   कायववाही सरुु होती. 
सदयजस्थतीत  एकूण ३५७ तालकु्याींपकैी ३४५ तालकु्याींमध्ये सिर ससमत्या 
स्थापन करण्यात आलेल्हया आहेत.  
(३) होय. अींशत: खरे आहे.  
    मदहला व िाल ववकास ववभाग शासन ननणवय दि. १७.०६.२०२१ अन्वये 
कोववि ववषाणूच्या प्रािुवभावामळेु िोन्ही पालक गमावलेल्हया अनाथ िालकाींच्या 
नाव े रु. ५ लाख रुपये मिुत ठेव ठेवण्याचा व सिर रक्कम २१ वष े पणूव 
झाल्हयानींतर वयाजासह िेण्यािाितचा ननणवय घेण्यात आला आहे. सदयजस्थतीत 
एकूण ३९९ िालकाींच्या नाव े  रुपये ५.०० लि इतकी रक्कम मिुत ठेव जमा 
करण्यात आली आहे.िाल सींगोपन योजनेअींतगवत िालकाींचे सींगोपन करणा-या 
पालकाींना प्रनत िालक रु.११००/- प्रमाणे अनिुान िेण्यात येत.े 
     सदयजस्थतीत राज्यात कोववि ववषाणूच्या प्रािुवभावामळेु िोन्ही पालक 
गमावलेल्हया िालकाींची एकूण सींख्या ६६८ असनू यापकैी ६३८ िालकाींना त्याींच्या 
नातवेाईकाींकि े सोपववण्यात आल े आहे.   उववरीत ३० मलुाींना िालकाींच्या 
काळजी व सींरिणाशी सींिींिीत सींस्थाींमध्ये िाखल करण्यात आल ेअसनू याही 
िालकाींची जिाििारी  स्वीकारण्यास तयार असणाऱ्या नातवेाईकाींचा शोि 
घेण्याचे प्रयत्न सरुु आहेत.   
(४)कोववि ववषाणूच्या प्रािुवभावामळेु िोन्ही पालक गमावलेल्हया िालकाींची एकूण 
सींख्या ६६४ आहे. तसेच एक पालक गमावलेल्हया िालकाींची एकूण सींख्या २१६७८ 
इतकी आहे.  
(५) कोववि ववषाणूच्या प्रािुवभावामळेु एक अथवा िोन्ही पालक गमावलेल्हया 
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िालकाींना िाल सींगोपन योजनेचा लाभ िेण्याचे आिेश सींिींिीत िाल कल्हयाण 
सासमत्याींकिून िेण्यात आल ेआहेत. या योजनेंतगवत िर महा रु. ११००/- इतके 
पररपोषण अनिुान सींिींिीत िालकास िेण्यात येत.े 
     मा.सवोच्य न्यायालयकि ेजमा रु. २५.५३ को्ी इतकी रक्कम राज्याच्या 
िाल न्याय ननिीमध्ये उपलब्ि करुन िेण्यात आली असनू सिर रकमेचा 
ववननयोग कोववि-१९ मळेु एक वा िोन्ही पालक गमावलेल्हया िालकाींच्या 
शिैणणक खचावसाठी  वापरण्यास मान्यता िेण्यात आलेली आहे.सींिींिीत 
िालकाकिून अजव प्राप्त झाल्हयावर त्याची वयवहायवता तपासनू या िालकाींच्या 
सशिण शलु्हक, वसतीगहृ शलु्हक ककें वा शिैणणक सादहत्य खरेिीसाठी रु. १०,०००/- 
इतक्या कमाल मयाविेपयवत एका िालकास एकच वेळ आधथवक सहाय्य उपलब्ि 
करुन िेण्यात येणार आहे. समशन वात्सल्हय अींतगवत राज्यात 
सदयजस्थतीत  एकूण ३५७ तालकु्याींपकैी ३४५ तालकु्याींमध्ये सिर ससमत्या 
स्थापन करण्यात आलले्हया आहेत. कोववि-१९ रोगाच्या पाश्ववभमुीवर 
िालकाींच्या काळजी व सींरिणासाठी जजल्हहाधिकारी याींच्या अध्यितखेाली गदठत  
कृतीिलास (Task Force) समशन वात्सल्हय योजनेच्या तालकुास्तरीय 
ससमतीच्या कायववाहीचा अहवाल प्रत्येक आठवड्यात सािर करण्याची जिाििारी 
ससमतीचे अध्यि या नात्याने तहससलिार याींचकेि ेसोपववण्यात आली आहे.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
आमगाि (िा. देसाईगांज, जज. गिधचरोली) येथील नविन वििरीिेच े

बाांधिाम िरणेबाबि 
  

(६७) *  ३५१६१   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाव (ता. िेसाईगींज, जज.गिधचरोली) येथ े इ्ीयािोह पा्िींिारे 
प्रकल्हपाच्या वनैगींगा उपकालवयातनू काढण्यात आलेली ववतरीका नािरूुस्त असनू 
पाणी उींच भागाकि े जात असल्हयाने पषृठ भागातील तब्िल १२०० हेक््र 
शतेजसमन उद्धीषठीत ससींचनापासनु वींचीत रहात असल्हयाची िाि माहे ऑक््ोंिर, 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पाणी वापर सींस्था, आमगाव (ता. िेसाईगींज) याींच्या मागणी 
नसुार इ्ीयािोह पा्िींिारे प्रकल्हपा अींतगवत ग् क्र.९७ मिुन १.५०० ककमी 
लाींिीच्या नववन ववतरीकेच ेिाींिकाम करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
दिनाींक २० जानेवारी, २०२१ व दिनाींक १२ एवप्रल, २०२१ रोजीच्या ननवेिनानसुार 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मागणी केल्हयानसुार 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. जयांि पाटील : (१) हे खरे नाही,   
(२) दि.०२/०१/२०२१ च्या  ननवेिनानसुार ग् क्र.९७ मिनू १.५०० ककमी लाींिीची 
नववन ववतररका करून िेण्याकररता मागणी केली आहे.  
(३) ननवेिनातील मागणीनसुार िेबत्रय पाहणी करण्यात आली असनू त्यातनू 
असा ननषकषव ननघत आहे की, प्रस्ताववत ववतरीकेवर कोणतहेी नववन ससींचन िेत्र 
उपलब्ि होत नाही. तसेच प्रस्ताववत ववतरीका वनिेत्रातनू जात असल्हयाने ५ त े
१० हे. वनजसमन सींपािीत करावी लागणार आहे. त्यामळेु नवीन ववतरीका तयार 
करणे वयवहायव ठरणार नाही. तसा अहवाल मा.वविानसभा सिस्य याींना दिनाींक 
०६/०७/२०२१ अन्वये महामींिळाने अवगत केल ेआहे . 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

आिगाि (जज.नाशशि ) येथील िॉ.िसांिराि पिार िैद्यिीय 
महाविद्यालयािील शशिाऊ िॉक्टराांचा झालेला मतृ्य ू

  

(६८) *  ३३०८७   श्रीमिी याशमनी यशिांि जाधि (भायखळा) :  सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आिगाव (जज.नासशक) येथील िॉ.वसींतराव पवार वदैयकीय 
महाववदयालयातील पिवयतु्तर पिवीचे सशिण घेणारे सशकाऊ िॉक््र स्वप्नील 
सशींिे याींचा दिनाींक १८ ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्या समुारास सींशयास्पि मतृ्य ू
झाला असल्हयाचे ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 



92 

(२) असल्हयास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े 
(३) असल्हयास, त्यानसुार शासनाने यािाित कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमि विलासराि देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. सिर घ्ना दिनाींक 
१७/०८/२०२१ रोजी घिलेली आहे. 
(२) व (३) आिगाव पोलीस ठाणे, नासशक येथे गनु्हा िाखल झालेला असनू 
पोलीस यींत्रणेमाफव त तपास सरुु आहे. तसेच, ववदयापीठ स्तरीय चौकशी ससमती 
नेमण्यात आली असनू ससमतीमाफव त चौकशी प्रकक्रया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाढोणा रामनाथ (िा.नाांदगाि खांिशे्िर, जज.अमराििी) येथील 
अांगणिािीि तनिृष्ट्ट दजावचा आहार वििरीि िेल्याबाबि 

  

(६९) *  ३४०४०   श्री.बळिांि िानखि े(दयावपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरेुश 
िरपिुिर (पाथरी), श्रीमिी सलुभा खोििे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.दहरामण खोसिर (इगिपरूी), श्री.सांजय जगिाप (परुांदर), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाढोणा रामनाथ (ता.नाींिगाव खींिशे्वर, जज.अमरावती) येथील अींगणवािीत 
िेण्यात येणारे शालेय पोषण आहार अनतशय ननकृष् िजावचे असल्हयाने 
ववदयार्थयांच्या आरोग्यास िोका ननमावण झाला असल्हयाची िाि दिनाींक ११ जुल,ै 
२०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील गरोिर माताींना िेण्यात येणारा आहार िेखील 
अननयसमतपणे िेण्यात येत असनू तो मिुतिाहय असल्हयाचे ही ननिशवनास आल े
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आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार येथील 
मलुाींना व गरोिर माताींना चाींगल्हया िजावचा सकस आहार ननयसमत उपलब्ि 
करुन िेण्यासह ननकृष् िजावचा आहार िेणाऱ्या िोषीवर कारवाई करण्यािाित 
शासनाने कोणती कायववाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  
     नाींिगाव खींिशे्वर प्रकल्हपामिील वाढोणा रामनाथ येथील अींगणवािीत 
िेण्यात येणारा पोषण आहार ननकृष् िजावचा असल्हयाची िातमी िैननक लोकमत 
मध्ये प्रससद्ध झाली होती. तथावप, या प्रकरणी चौकशी केली असता त्यामध्ये 
तर्थय आढळून आल ेनाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िें द्र शासनाने सुरू िेलेल्या जनधन योजनेबाबि 
  

(७०) *  ३३४८०   श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) : सन्माननीय उप मखु्यमा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने सरुू केलेल्हया प्रिानमींत्री जनिन योजनेच्या माध्यमातनू 
सरुिा ववमा योजनेअींतगवत राज्यात एक वषावसाठी ७०० को्ी रूपयाींचा हप्ता 
िँकाकिून सींिधित कीं पन्याींना िेण्यात येत असनू त्याींची पावती सींिधित 
खातिेारकाींला समळत नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर योजनेचा लाभ घेण्याकररता खातिेारकाींना योजना 
कायावजन्वत करण्याकरीता शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहे ?  
  
श्री. अजजि पिार : (१) हे खरे नाही. सरुिा ववमा योजनेचा अजव लाभार्थयावने 
भरून दिल्हयावर आवश्यक हप्ता त्या लाभार्थयावच्या खात्यामध्ये नावासमोर 
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्ाकून तवेढी रक्कम ववमा कीं पनीला दिली जात.े त्या अजावतील खालचा भाग हा 
सींिींधित खातिेाराला पोचपावती म्हणून िँकेकिून दिला जातो. तथावप 
लाभार्थयावच्या वयैजक्तक खात्यामध्ये आवश्यक हप्ता नावासमोर ्ाकल्हयाच्या 
नोंिीवरून सींिींधित िँकेच्या सींगणक यींत्रणेतनू पावती समळण्याची सवुविा 
सींिींधित खातिेारकाला असत.े सिर ववम्याची पावती गहाळ झाल्हयास सींिींधित 
िँक शाखकेिून ििुार पावती समळण्याची िेखील सींिींधित खातिेारकास सोय 
उपलब्ि असत.े  
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.   

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

िोविशशल्ि लसीचा िाळाबाजार होि असल्याबाबि 
  

(७१) *  ३२९६८   श्री.अब ूआजमी (मानखूदव शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) कोरोनाच्या िसुऱ्या ला्ेत रेमिसेीवर इींजेक्शनचा काळािाजार मोठ्या 
प्रमाणात ननिशवनास आला असताींना कोववसशल्हि लसीींचाही काळािाजार होत 
असल्हयाची िाि दिनाींक २० ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले त्या अनषुींगाने सींिींधिताींववरुध्ि कोणती कारवाई केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े: (१) खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शशरुर ि खेि (जज.पुणे) िालुक्यािील चासिमान प्रिल्पाच्या िावया 
िॅनोलच्या अस्िरीिरणाबाबि 

  

(७२) *  ३३४६०   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चेिन िपेु (हिपसर), श्री.सतुनल 
दटांगरे (ििगाि शरेी) :   सन्माननीय जलसांपदा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सशरुर व खेि (जज.पणेु) तालकु्याला वरिान ठरलेल्हया चासकमान िावा 
कालवा १४४ ककलोसम्र अींतराचा कालवा रोजगार हमी योजनेमाफव त केला असनू 
उक्त कालवयामध्ये झािझेिुपे व कालवयाच्या अस्तरीकरणाच्या अभावी 
आवतवनाच्या वेळी लाखो सल्र पाणी वाया जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चासकमान कालवयामध्ये िगि माती पिून कालवयाची रुीं िी व 
खोली कमी झाली तसेच पा्चाऱ् या झािाझुिपाींनी वयापल्हया असनू अनेक 
दठकाणी पा्चाऱ्या िजुून गले्हया आहेत, हे  ही खरे आहे काय,   
(३) असल्हयास, कॅनलमिील पाणी गळतीचे प्रमाण ४५ त े४७ ्क्के होत आहे 
तसेच सदय:जस्थतीत कालवयातनू ५५० क्यसेुकने पाणी सोिण्यात येत 
असनू ्ेल भागात अींिाजे ७० त े९० क्यसेुकने पाणी समळत ेहे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, पणूव िमतनेे पाणी ्ेलच्या भागापयतं पोहचण्यासाठी व 
कॅनोलची गळती रोखण्यासाठी तसेच चासकमान प्रकल्हपाच्या जलसेत ू
अस्तरीकरणासाठी व चाऱ्याींची अपणूव काम े पणूव करण्यासाठी शासनाकिून 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांि पाटील : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     अस्तरीकरणाअभावी कालवयामिून पाणी गळती  होत.े 
(२) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
     पाखरण  कायवक्रमाींतगवत  याींबत्रकी ववभागाकिील उपलब्ि मसशनरीदवारे 
कालवयामिील गाळ, गवत व झािझेुिपे काढण्यात येतात. 
     चासकमान प्रकल्हपाच्या सींपणूव ववतरण प्रणालीसाठी आवश्यक  भसूींपािन 
न झाल्हयामळेु ववतररकाींच्या पचु्छ भागात काही दठकाणी शतेकऱ्याींनी 
पा्चाऱ्या  िजुवनू ्ाकल्हया आहेत.   
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(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) चासकमान िावया कालवयातनू पणूव िमतनेे पाणी ्ेलच्या भागात 
पोहचण्यासाठी व कॅनॉलची गळती रोखण्यासाठी  िावया कालवयास ० त े७२ 
कक.मी. मध्ये अस्तरीकरण करणेची ननवविा काढण्यात आली असनू १६ कक.मी. 
अस्तरीकरण पणूव झाल ेआहे.उववरीत काम ननिीअभावी  सन २०१४ पासनू 
स.ुप्र.मा. अभावी िींि आहे. तथावप कालवयाच्या ज्या भागात जास्त प्रमाणात 
गळती आहे असे भाग ननजश्चत करून, चासकमान िावा कालवा अस्तरीकरण १ 
त े७२ कक.मी.व ७२ त े१४४ कक.मी. मध्ये ननविक दठकाणी अस्तरीकरण, कालवा 
भरावामिील गळती िरुूस्ती, िाींिकाम िरुूस्ती व इतर तदनषुींधगक कामे या 
कामास बिगर सस ींचन प्रापणसचूी सन २०२१-२२ मध्ये मींजूरी प्राप्त असनू 
सदय:जस्थतीत िते्रीय स्तरावर काम प्रगतीपथावर आहे. चासकमान प्रकल्हपाचा 
ततृीय सपु्रमा अहवाल  शासन स्तरावर मींजूरीस्तव सािर करण्यात आला आहे. 
सिर प्रस्तावास मींजूरी समळाल्हयानींतर तातिीने अस्तरीकरणाच ेकाम े हाती 
घेण्यात येतील. त्यामळेु  पाणी ्ेल भागात पणूव िमतनेे पाणी पोहचववण्यात 
येईल. तसेच सदय:जस्थतीत पणूव व अपणूव चाऱ्याींची काम े िींदिस्त नसलका 
ववतरण प्रणालीदवारे करण्यात येणार आहे. त्यामळेू सवव लाभिते्रातील 
शतेकऱ्याींना पणूव िमतनेे पाणी समळण्यास मित होणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
गुळसूांदे (िा.पनिेल, जज.रायगि) ग्रामपांचायि हद्दीिील गािाांना तनयशमि 

शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरणेबाबि 
  

(७३) *  ३२७४३   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमिी मतनषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गळुसूींिे (ता.पनवेल, जज.रायगि) ग्रामपींचायत हद्दीतील लािीवली, 
आकुलवािी या गावाींसह िोंगरीची वािी, स््ेशनवािी, फला्वािी, धच ींचचेीवािी या 
आदिवासी वाियाींना शधु्ि व ननयसमत पाणी परुवठा होत नसल्हयामळेु 
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ग्रामस्थाींच्या आरोग्याला िोका ननमावण झाला असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोिर, २०२१ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया िहा त ेिारा वषावपासनू रायगि जजल्हहा पररषिेच्या ५२ वष े
जुन्या नािरुूस्त व िींि पिलेल्हया चावणे प्रािेसशक पाणी परुवठा योजनेदवारे 
पाताळगींगा निीतील प्रिवूषत पाणी कोणतीही जलशधु्िीकरण प्रकक्रया न करता 
आठवियातनू एक त ेिोन वळेा फक्त अिाव तास उक्त गावाींना पाणी परुवठा होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रायगि जजल्हहा पररषिेच्या ग्रामीण पाणी परुवठा ववभागाच्या 
अधिकाऱ्याींच्या िलुविामळेु सींिींधित गावाींना अशधु्ि पाणी परुवठा होत असल्हयाने 
ग्रामस्थाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गळुसूींिे ग्रामपींचायत हद्दीतील गावाींना ननयसमत शधु्ि पाण्याचा परुवठा 
करण्याकि ेिलुवि करणाऱ्या सींिींधित िोषी अधिकाऱ्याींवर कारवाई करुन उपरोक्त 
गावाींना शधु्ि व ननयसमत पाणी परुवठा करण्यािाित कोणती कायववाही  केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१)  होय, अींशतः खरे आहे.  
(२) होय, अींशतः खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) िररोज द्सीएल व अॅलमची प्रकक्रया करून जलशधु्िीकरण कें द्रातनू गळुसुींिे 
हिीतील गावे /वाियाींना पाणी परुवठा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
  
िसमि (जज.दहांगोली) िालुक्याि अांगणिािी िें द्रास मान्यिा शमळणेबाबि 
  

(७४) *  ३५८६६   श्री.चांद्रिाांि ऊफव  राजुभयै्या रमािाांि निघरे (बसमि), 
श्री.इांद्रतनल नाईि (पसुद), श्री.यशिांि माने (मोहोळ) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



98 

(१) वसमत (जज.दहींगोली)तालकु्याची लोकसींख्या ७५ हजार असनू तथेे अींगणवािी 
केद्राची सींख्या फक्त १५ असल्हयामळेु मदहला िालववकास योजनाींचा लाभ पणूव 
लाभार्थयांपयतं पोहचत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील लाभाथी हे लसीकरण, पोषण आहार, आरोग्य व इतर 
अत्यावश्यक सेवाींपासनू वींधचत राहत असल्हयामळेु शहरातील  ६० प्रभागाींमध्ये 
अींगणवािी कें द्रास मींजूरी ियावी अशी ववनींती  लोकप्रनतननिी याींनी मा. मदहला 
व िालववकास मींत्री याींचेकि ेदि. ११ ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासमुारास लखेी 
पत्रादवारे केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यावर  शासनाने कोणता ननणवय घेतला वा घेण्यात येत आहे 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅि. यशोमिी ठािूर (सोनािणे) : (१) वसमत तालकु्यातील झोपिपट्टी िेत्रासाठी 
सदयजस्थतीत १५ अींगणवािी कें द्र कायावजन्वत आहेत. या १५ अींगणवािी कें द्राींच्या 
कायविेत्राींतगवत येत असलेल्हया सवव लाभार्थयांना मदहला व िाल ववकास योजनाींचा 
लाभ ननयसमतररत्या परुववण्यात येतो. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) मदहला व िाल ववकास ववभागातींगवत एकाजत्मक िाल ववकास सेवा 
योजना ही कें द्र परुस्कृत योजना कायावजन्वत आहे. सिर योजनेंतगवत कें द्र 
शासनाच्या मींजूरी सशवाय नवीन अींगणवािी कें द्र सरुू करता येत नाहीत. 
त्यामळेु या १५ अींगणवािी कें द्राींच्या कायविेत्रिाहेरील िते्र तसेच आवश्यकतनेसुार 
राज्यातील अशा दठकाणी एकाजत्मक िाल ववकास सेवा योजनेंतगवत 
सेवा लाभार्थयांपयतं पोहचववण्याच्या अनषुींगाने कें द्र शासनाच्या मागविशवनानसुार 
कायववाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
िैद्यिीय प्रिेशासाठी अतनिायव असलेल्या “नीट” 

पररक्षेमध्ये होि असलेला गैरप्रिार 
(७५) *  ३२६२८   श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) वदैयकीय प्रवेशासाठी “नी्” ची पररिा अननवायव असताींना सिर पररिामध्ये 
नागपरू शहारात गरैप्रकार होत असल्हयाचे माहे सप् े्ंिर २०२१ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सिर गरैप्रकार करणाऱ् या रॅके्मध्ये वदैयककय प्रवेशासोित 
असभयाींबत्रकी सींस्थाींमध्ये िेणखल प्रवेशा सींिभावतील गरैप्रकार ननिशवनास आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नागपरू येथील सक्किरा पररसरातील “आर.के.एज्यकेुशन अॅन्ि 
कररअर गाईिन्स आणण कॅररअर पॉ ींई्” या सशकवणी वगावच्या सींचालकाींनी 
त्याींच्या ववदयार्थयांना िेशातील नामाींककत वदैयकीय महाववदयालयाींत प्रवेश 
समळवनू िेण्यासाठी ‘नी्’ पररिेत उत्ताम गणुाींनी उत्तीणव करण्याचा िावा करुन 
मळू ववदयार्थयांच्या जागी िनाव् ववदयाथी पररिकेरीता िसववण्यात येत 
असल्हयाचा प्रकार दिनाींक १४ सप् े्ंिर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननिशवनास 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यानसुार सिर 
गरैवयवहारा प्रकरणी िनाव् ववदयाथी व  सींस् था चालकाींवर कारवाई करण्यासह 
राज्यातनू “नी्” ची पररिा  कायमस्वरुपी िींि करण्यािाित शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशमि विलासराि देशमखु : (१) नागपरू शहरात “नी्” परीिेमध्ये गरैप्रकार 
होत असल्हयाच े वतृ्त दिनाक १५/०९/२०२१ आणण दिनाींक १६/०९/२०२१ रोजी 
िैननक “लोकसत्ता” वतृ्तपत्रात प्रससध्ि झाल ेआहे. 
(२) असभयाींबत्रकी सींस्थामध्ये प्रवेशासींिभावतील गरैप्रकार झाल्हयाचे ननिशवनास 
आलेले नाही. 
(३) व (४) सिर िाि वतृ्तपत्रात प्रससध्ि झाली आहे. त्यानषुींगाने 
सी.िी.आय.माफव त चौकशी सरुु असल्हयाची िाििेखील वतृ्तपत्रातील िातमीत 
नमिू केल्हयाचे ननिशवनास येत.े तथावप, राज्य पोसलस िलाकि ेयासींिींिी नोंि 
नाही. 
    तसेच, “नी्-यजुी” ही परीिा कें द्रशासनादवारे अणखल भारतीय स्तरावर 
नॅशनल ्ेस््ीींग एजन्सी (NTA) या स्वतींत्र सींस्थेमाफव त आयोजजत करण्यात 
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येत.े सिर “नी्” परीिा ही भारतीय आयवुववज्ञान पररषि/राषरीय आयवुववज्ञान 
आयोग याींच्या अधिननयमाींतगवत ववननयमनाींनसुार घेण्यात येत.े ती रद्द 
करण्याची िाि राज्य शासनाच्या अधिकार किेत येत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

आरमोरी, (जज. गिधचरोली) यथील माजी मालगुजारी  
िलािाांची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

  

(७६) *  ३५१८१   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) :  सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आरमोरी (जज. गिधचरोली) मतिार सींघातील कुरखिेा, कोरची व आरमोरी 
तालकु्यात एकुण ६०७ माजी मालगजुारी तलाव असनू तीन्ही तालकु्यात मोठे 
सस ींचन प्रकल्हप नसल्हयाने शतेकरी माजी मालगजुारी तलावा पासनु होणाऱ्या 
सस ींचनावर अवलींिनू आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरहू दठकाणी ६०७ माजी मालगजुारी तलावाींपकैी अींिाजे ४७० 
तलाव नािरुुस्त असल्हयाने त्या पररसरातील शतेकरी सस ींचनापासनु वींचीत 
असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोंिर, २०२१ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशवनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त्त प्रकरणामध्ये नमिु ४७० माजी मालगजुारी तलावाींच्या 
िरुुस्ती व तथेील झालेले अनतक्रमण काढण्याकरीता शासनाकिून कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, यािाितची सदय:जस्थती काय आहे,  
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गिाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
      आरमोरी वविानसभा िेत्राींतगवत एकुण ६०७ तलावाींपकैी २०८ तलावाींची 
िरुुस्ती करण्यात आलेली असनु उववररत ३९९ तलावाींची िरुुस्ती प्रस्ताववत आहे. 
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(३) व (४) आरमोरी वविानसभा िेत्राींतगवत कुरखेिा, आरमोरी व कोरची या 
तालकु्याींत एकुण ६०७ माजी मालगजुारी तलावाींपकैी एकुण २०८ तलावाींच्या 
कामाींची िरुुस्ती ववववि योजनाींमिून करण्यात आलेली आहे. उववररत ३९९ माजी 
मालगजुारी तलावाींची िरुुस्ती काम े प्रस्ताववत असनु अींिाजपत्रके तयार 
करण्याची कायववाही सरुु आहे. 
     गिधचरोली जजल्ह्यातील माजी मालगजुारी तलावाींवरील अनतक्रमण 
काढण्याकररता रुपये ४७.८४ लि ननिीस जजल्हहा ननिीमिून मींजुरी िेण्यात 
आलेली आहे. त्यानषुींगाने ननिीच्या उपलब्ितनेसुार तलावाच्या ििुीत िते्राची 
मोजणी करण्यात येवनू पढुील कायववाही करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूव सवव प्रकक्रया महाराषर वविानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई. 


