
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्पीय) अधधिेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  ___________ 
  

राज्यात िारिरी विद्यापीठ तनर्मथतीच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(१) २६५ (१८-०३-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि ता्ं  
र्शक्षण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात वारकरी ववद्यापीठ ननर्मितीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर शासनाने ननर्िय घेतला आहे काय, 
ननर्ियाच्या अनषुींगाने कायिवाहीची सद्यःस्स्िती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (१२-०१-२०२१) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. तिावप, 
याबाबत अींनतम ननर्िय घेण्यात आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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माहहम (म ांबई) येर्ील श्रीगणर्सध्दविनायि इमारतीच्या  
१-ए विांगला वपण्याच्या पाण्याचा प रिठा िरण्याबाबत 

  

(२) १७२६ (१८-०३-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहहम (मुींबई) येिील श्रीगर्र्सध्दववनायक या इमारतीच्या १-ए या 
वव ींगला वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा करण्यात यावा असे आदेश मा.नगर 
ववकास राज्यमींत्री याींनी हदले असतानाही या इमारतीस वपण्याचे पार्ी देण्यात 
आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपण्याच्या पाण्यापासनू अनधधकृत वस््या व इमारती याींना 
वींधचत ठेवण्यात येव ू नये असे मा.उच्च न्यायालयाचे आदेश व शासनाच े
धोरर् असतानाही या इमारतीस पार्ीपरुवठा करण्यात आला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व ्यानसुार उक्त इमारतीस वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा 
करण्यासींदभाित कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् र्शांदे (०१-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
(२) श्रीगर्र्सध्दववनायक सहकारी गहृननमािर् सींस्िेच्या १-ए या इमारतीस 
मानवतावादी त्वावर जलजोडर्ी देण्याकरीता हदनाींक २०/०२/२०१४ रोजी 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त परवानगी प्रपत्र देण्यात आले होत.े 

तिावप, सदर इमारतीमधील प्रकल्पग्रस्ताींसाठी राखीव असलेल्या 
सदननका महानगरपार्लकेस हस्ताींतरीत न करता ववकासकाने परस्पर 
ववकल्याच ेननदशिनास येताच हदनाींक १७/०६/२०१७ रोजी महानगरपार्लकेमार्ि त 
सदर परवानगी प्रपत्र रद्द करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपार्लका व झोपडपट्टी पनुविसन प्राधधकरर् 
याींचेमार्ि त सदर इमारतीमधील रहहवाशाींच्या ननषकासनाची कारवाई सरुु 
असल्याने सदर इमारतीस जलजोडर्ी देण्यात आलेली नाही.  
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सदर इमारतीमधील प्रकल्पग्रस्ताींसाठी राखीव असलले्या सदननका 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेस हस्ताींतरीत करावयाच्या अनषुींगाने कायदेशीर 
कायिवाही सरुु असनू, सदर प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे.  
  ___________ 
  

दहहसर, म ांबई येरे् महानगरपार्लिेच ेप्रस तीगहृ स रु िरण्याबाबत 
  

(३) २०६३ (१८-०३-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहहसर, मुींबई येिे महानगरपार्लकेचे प्रसतुीगहृ नसल्याने गरोदर 
महहलाींची मोठ्या प्रमार्ात गरैसोय होत असनू बोररवली येिे 
महानगरपार्लकेची तीन प्रसतुीगहेृ कायिरत असली तरी ्याचा लाभ 
दहहसरमधील महहलाींना होत नसल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन उक्त हठकार्ी 
महानगरपार्लकेचे प्रसतुीगहृ सरुु करण्याबाबत ठोस धोरर्ा्मक ननर्िय घेवनू 
कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् र्शांदे (०६-०१-२०२१) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या 
आर/उ्तर ववभागातील हरीशींकर जोशी रोड, यशवींतराव तावड े मागि 
दवाखान्याला लागनू स्स्ित असलेल्या जागेत ढवळे ट्रस्् याींचेमार्ि त पीपीपी 
अींतगित हदनाींक ३१/१२/२०१९ पयतं प्रसतुीगहृ चालववण्यात येत होत ेव सदर 
प्रसतुीगहृामार्ि त गरोदर महहलाींना प्रसतुीववषयक सवुवधा परुववण्यात येत 
हो्या. 
 तिावप, बोरीवली येिील भींसाळी प्रसतुीगहृाचे दरुुस्तीचे काम सरुु 
असल्याने सदर प्रसतुीगहृ जानेवारी, २०२० पासनू ढवळे ट्रस्् याींचेमार्ि त 
पीपीपी अींतगित सरुु असलेल्या प्रसतुीगहृ येिे स्िलाींतरीत करण्यात आले 
असनू, सदर भींसाळी प्रसतुीगहृामार्ि त गरोदर महहलाींना प्रसतुीववषयक सवुवधा 
परुववण्यात येत आहेत. 
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(२) व (३) रावळ पाडा, दहहसर (पवूि) येिील नवीन इमारत प्रसतुीगहृासाठी 
राखीव असनू, सदर हठकार्ी लवकरात लवकर प्रसतुीगहृ सरुु करण्याबाबत 
कायिवाही सरुु असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने कळववले आहे. 

___________ 
  

ख लदाबाद (जि.औरांगाबाद) ताल क्यात रामा िेअर सेंटर  
मांिूर िरणेबाबत 

  

(४) २८७० (२९-०५-२०२०) श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनार् 
रािूरिर, श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) खुलदाबाद (स्ज.औरींगाबाद) तालकु्यात धार्मिक व पयि् न स्िळे असल्याने 
वाहनाची रहदारी मोठया प्रमार्ात असनू तिेे सन २०१६-२०१७ मध्ये २१६, 
सन २०१७-२०१८ मध्ये १६२ तर सन २०१८-२०१९ मध्ये २७८ अपघात झाल े
असनू ् याींना उपचारासाठी औरींगाबाद येिील रुार्ालयात न्यावे लागले, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, खुलदाबाद येिे ट्रामा केअर से्ं र मींजरू व्हावे यासाठी मागील 
५ वषािपासनू शासनाकड ेपाठपरुावा केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, खुलदाबाद येिे ट्रामा केअर से्ं र सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.रािेश टोपे (११-०१-२०२१) : (१) अपघातग्रस्त रुार्ाींवर खुलताबाद येिील 
ग्रामीर् रुार्ालयात उपचार करण्यात येतात. रुार् गींभीर जखमी असल्यास 
रुार्ास औरींगाबाद येिे सींदर्भित करण्यात येत.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३) साविजननक आरोाय ववभागाच्या हदनाींक १८/०९/२०२० च्या शासन 
ननर्ियानसुार नवीन ट्रॉमा केअर यनुन् स्िापन करण्याबाबत आणर् उपलब्ध 
ट्रॉमा केअर यनुन्बाबत धोरर्ा्मक ननर्ियानसुार नवीन ट्रॉमा केअर यनुन् 
स्िापन करण्यासींदभाित प्रस्ताव तयार करण्याची कायिवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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सािथितनि आरोग्य विाागातील ररक्त पदे ारण्याबाबत 
  

(५) २८८८ (२९-०५-२०२०) श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.िवपल पाटील, श्री.ियांत प्राािर पाटील, डॉ.पररणय फ िे, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील साविजननक आरोाय ववभागातील माहे जून, २०२० अखेर 
आरोाय अधधकारी, डॉक््र, पररचारीका, वॉडिबॉय याींची एकूर् मींजूर पदे ककती 
आहेत व ्यापकैी ककती पदे ररक्त आहेत, 
(२) असल्यास, स्जल्हा सामान्य रुार्ालय, उपस्जल्हा सामान्य रूार्ालय, 
ग्रामीर् आरोाय कें द्र, प्रािर्मक आरोाय कें द्रामध्ये अनेक तज्ञ वदै्यकीय 
अधधकारी व कमिचाऱयाींची ररक्त पदे अनेक वषािपासनू भरण्यात आलेली 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सवि शासकीय रूार्ालयातील सवि ररक्त पदे 
भरण्याबाबत तसेच, भववषयात कोरोनासारख्या उद्भवर्ाऱया आप्तीींना तोंड 
देण्यासाठी साविजननक आरोाय यींत्रर्ा सक्षम करण्यासाठी शासनाने कोर्ती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे आणर् ्यासाठी परेुसा ननधी 
उपलब्ध करण्यात आला आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 

राज्यातील रुार्ालयामध्ये ववशषेज्ञ सींवगािची (एस-२३) ची एकूर् 
१७०० पदे मींजूर असनू ्यापकैी ११६१ पदे ररक्त आहेत. वदै्यकीय अधधकारी 
ग्-अ (एस-२०) ची ७९८४ पदे मींजूर असनू ्यापकैी ११८१ पदे ररक्त आहेत. 
पररचारीका सींवगािची ३०००७ पदे मींजूर असनू ्यापकैी ८८६६ पदे ररक्त 
आहेत. कक्षसेवकाींची ३८३० पदे मींजूर असनू ्यापकैी ७९० पदे ररक्त आहेत. 
(३) वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ (एस-२३) सींवगाितील पदाींची जाहहरात देण्यात 
आली असनू पदे भरण्याची कायिवाही प्राधान्याने सरुु आहे. महाराषट्र 
वदै्यकीय व आरोाय सेवा ग्-अ (एस-२३) मधील स्जल्हा शल्यधचकक्सक  
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सींवगि/स्जल्हा आरोाय अधधकारी सींवगि/ववशषेज्ञ सींवगाितील ररक्त पदे 
पदोन्नतीने व सरळसेवेने भरण्याची कायिवाही आयकु्तालय व शासनस्तरावर 
सरुु आहे. 

वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ ची ररक्त पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने 
भरण्याबाबत शासन ननर्िय, हदनाींक ०२/०३/२०१५, हदनाींक २१/०४/२०१५ व 
हदनाींक ०३/१२/२०१८ नसुार स्जल्हाधधकारी याींचे अध्यक्षतखेालील सर्मतीस 
अधधकार देण्यात आलेले आहेत. तसेच शासन ननर्िय, हदनाींक ०४/०७/२०१९ 
अन्वये वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ या पदावर एमबीबीएस अहिताधारक 
उमेदवार उपलब्ध होईपयतं बी.ए.एम.एस. अहिताधारक उमेदवाराींना कीं त्रा्ी 
पध्दतीने नेमण्याबाबत मान्यता हदलेली आहे. 

तसेच ग्-क च्या ररक्त पदाींपकैी ५७७८ पदाींची जाहहरात देण्यात 
आली असनू पदभरतीची कायिवाही सरुु आहे व ग्-ड च्या ररक्त पदाींपकैी 
२४२५ पदाींची पदभरती प्रकिया कायिवाही सरुु आहे. कोरोनासारख्या 
उद्भवर्ाऱया आप्तीींना तोंड देण्यासाठी साविजननक आरोाय यींत्रर्ा सक्षम 
असनू कोववड-१९ बाधधत रुार्ाींच्या उपचारासाठी स्वतींत्र शासकीय रुार्ालये 
व वदै्यकीय महाववद्यालयाींची ननस्श्चती करण्यात आली असनू रुार्ाींना 
सवितोपरी उपचार देण्यात येत आहेत. तसेच उपचारासाठी लागर्ाऱया औषध, 
पीपी्ी कक् व इतर बाबी खरेदीसाठी परेुसा ननधी उपलब्ध करुन हदला 
जातो. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

धमाथदाय रुग्णालयाचा शासिीय योिनेतून  
उपचाराला निार हदल्याबाबत 

  

(६) २९२४ (०२-०६-२०२०) श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनार् 
रािूरिर : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरात महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजनेची 
(MJPJY) सवुवधा असर्ाऱया रुार्ालयाींची सींख्या ३७ झाली आहे, हे खरे 
आहे काय,  
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(२) असल्यास, शहरातील एमजीएम, हेडगेवार व कमलनयन बजाज रुार्ालये 
MJPJY योजनेत रुार्ावर उपचार करण्यास नकार देत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर योजनेत ५२% खचि करावयाचा असल्याने 
औषधोपचाराचा खचि परू्ि होत नसल्याने रुार्ाींना योाय उपचार र्मळत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नॉन कोववड रुार्ाींवर कोर््याच रुार्ालयात उपचार करण्यात 
येत नसल्याच ेमाहे माचि-एवप्रल, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व ्यानषुींगाने नॉन कोववड रुार्ावर प्राधान्याने महा्मा 
ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजनेत उपचार करण्याबाबत कोर्ती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 

सध्या औरींगाबाद स्जल््यामध्ये महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय 
योजनेंतगित एकूर् ४३ रुार्ालये अींगीकृत आहेत. ्यापकैी औरींगाबाद शहरात 
एकूर् २७ रुार्ालये योजनेंतगित अींगीकृत असनू ्यात ३ शासकीय व २४ 
खाजगी रुार्ालये आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
 हेडगेवार हॉस्स्प्लमध्ये उपचारास नकार हदल्याच्या ४ तिारीींची नोंद 
करण्यात आली असनू सवि तिारीींचे ननराकरर् झाले आहे. एमजीएम 
हॉस्स्प्लमध्ये उपचारास नकार हदल्याच्या १२ तिारीींची नोंद करण्यात आली 
असनू १० तिारीींचे ननराकरर् झाले व २ तिारी प्रलींबबत आहेत. कमलनयन 
बजाज रुार्ालयात उपचारास नकार हदल्याच्या २३ तिारीींची नोंद करण्यात 
आली असनू २० तिारीींचे ननराकरर् झाले आहे व ३ तिारी प्रलींबबत आहेत. 
(३) योजनेंतगित मान्यता प्राप्त सवि उपचार अींगीकृत रुार्ालयातनू मोर्त 
हदले जातात. उपचारात त्रु् ी असल्यास १५५३८८ ककीं वा १८००२३३२२०० या 
्ोल फ्री िमाींकावर कॉल करून तिार नोंदववता येत.े 
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(४) हे खरे नाही. 
 माहे माचि-एवप्रल, २०२० मध्ये ४७०७ नॉन कोववड रुार्ाींवर २५ 
रुार्ालयाींनी उपचार केले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

खडी-मोडिसागर (ता.शहापूर, जि.ठाणे) रस्त्याची तसेच 
मोडिळीस आलेल्या प लाची द रुस्ती िरणेबाबत 

  

(७) ३१४४ (२९-०५-२०२०) श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.वििय ऊफथ  
ााई धगरिर, श्री.विनायिराि मेटे, डॉ.पररणय फ िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.तनरांिन डािखरे : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपार्लकेने समुारे ५६ वषािपवूी बाींधलेला खडी-मोडकसागर 
रस्ता व दोन पलू मृ् यचूा सापळा बनला असनू तो वाहतकुीसाठी बींद केला 
असतानाही हजारो ग्रामस्ि व वाहनचालक सदर धोकादायक पलूावरुन ये-जा 
करीत असल्याने उक्त पलू कोर््याही क्षर्ी कोसळून ये्या पावसाळयात 
े्ंभा, आींबबवली, भोसपाडा, बळवींडी, बेलवडसह वाडा तालकु्याचा सींपकि  
तु् ण्याची शक्यता असल्याने पयाियी रस्ता तयार करण्याची मागर्ी 
ग्रामस्िाींनी गत १ वषािपासनू मुींबई महापार्लकेकड ेसात्याने केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धोकादायक झालेल्या पलुाींच्या व रस््याींच्या पनुबांधर्ीच े
काम हाती न घेण्याची सविसाधारर् काररे् काय आहेत, याबाबत शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व ्यानषुींगाने उक्त 
दोन्हीही कमकुवत व धोकादायक झालेल्या पलूाींसह रस््याींच्या पनुबांधर्ीचे 
काम ववनाववलींब हाती घेऊन परू्ि करण्याचे दृष्ीने कोर्ती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनार् र्शांदे (१७-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) खडी-मोडकसागर रस्ता 
साविजननक बाींधकाम ववभागाच्या मालकीचा असनू, मोडकसागर धरर्ाकड े
जाण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच े कमिचारी सदर रस््याचा वापर 
करतात. ्यामळेु सदर रस््याच्या परररक्षर्ाचे काम बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेमार्ि त करण्यात येत.े 
 बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त सन २०१९-२०२० मध्ये        
खडी-मोडकसागर रस््याचे ५०% पनुपृिषठीकरर्ाचे काम परू्ि करण्यात आले 
असनू, उविररत काम प्रगतीपिावर आहे. 
 खडी-मोडकसागर रस्ता व सेवा रस््यावर अस्स्त्वात असलेल्या 
पलुाींचे आणर् मोऱयाींचे सींरचना्मक सल्लागाराींमार्ि त पररक्षर् करण्यात आले 
असनू, भोसपाडा पलू पनुबांधर्ी व आींबबवली पलू दरुुस्तीच्या ननववदेच ेकाम 
प्रगतीपिावर आहे. 
 आींबबवली व भोसपाडा या हठकार्चे पलू मोडकळीस आले आहेत. 
तिावप, सदर रस््यावर ये-जा करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त 
ता्परुती पाईप मोरी ्ाकण्यात आली असनू, ्याव्दारे सदर हठकार्ाहून 
दैनींहदन दळर्वळर् सरुु आहे.  
 तसेच आ्गाव-तानसा-अघई-मोडकसागर (वतैरर्ा)-खडी रस््यावरील 
जीर्ि/मोडकळीस अवस्िेत असलेल्या मोऱया दरुुस्त/पनुबांधर्ी कररे्बाबत 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त साविजननक बाींधकाम ववभाग, शहापरू याींना 
हदनाींक ०९/०९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
  ___________ 
  

बहृनम ांबई महानगरपार्लिेच्या सफाई िामगाराांच्या  
विविध समस्या सोडविण्याबाबत 

  

(८) ३१९२ (०३-०६-२०२०) श्री.वििय ऊफथ  ााई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास र्सांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.महादेि िानिर : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई महानगरपार्लकेच्या ववववध प्रभागाींमध्ये कायिरत असलेल्या सर्ाई 
कामगाराींना कोरोनाचे सींसगि होवनू ्याींच्या कु्ुींबाींतील व्यक्तीींना देखील 
कोरोनाची लागर् होण्यास सरुुवात झाली असनू अनेक कामगाराींचा मृ् य ू
देखील झाल्याची धक्कादायक बाब माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्ाई कामगाराींच्या वसाहतीमध्ये मोठ्या प्रमार्ात 
साविजननक शौचालयाचा वापर होत असल्यामळेु सदर रोगाचा प्रादभुािव वाढत 
आहे तसेच सींिर्मत कामगाराींना चुकीच्या हठकार्ी कोरीं्ाईन करण्यात येत 
असल्यामळेु चौकीवर हजेरीसाठी येर्ाऱया कामगाराींनाही सींसगि होण्याचा धोका 
ननमािर् झाल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहृन्मुींबई महानगरपार्लका व राज्य शासन याींच्यात 
समन्वयाचा अभाव असल्यामळेु सर्ाई कामगाराींच्या वस््याींमध्ये प्रादभुािव 
वाढत असल्याचे समोर आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील सर्ाई कामगाराींचे कोरोना सींसगािमळेु मृ् य ूहोण्याच े
प्रमार् रोखण्यासाठी तसेच ्याींच्या वसाहतीतील प्रादभुािव रोखण्यासाठी 
शासनस्तरावर कोर््या उपाययोजना अिवा कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् र्शांदे (०६-०१-२०२१) : (१) हदनाींक ०७/०७/२०२० पयतं बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेच्या एकूर् १८९ सर्ाई कामगाराींना कोरोना सींसगि झाला 
असनू, ्यापकैी २७ सर्ाई कामगाराींचा मृ् य ू झाला आहे व १२६ सर्ाई 
कामगार उपचाराअींती परू्ि बरे झाले आहेत.  
(२) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या घन कचरा ववभागाच्या वसाहती व 
्याव्यनतररक्त वसाहतीींमध्ये महानगरपार्लकेमार्ि त ननजतंकुीकरर्ाच ेकायििम 
आयोस्जत करण्यात आले असनू, महानगरपार्लकेच्या सवि ववभागाींत 
अशाप्रकारच ेननजतंकुीकरर् कायििम ननयर्मतपरे् राबववण्यात येत आहेत. 
 तसेच, बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त कोरोनाबाधधत व्यक्तीस 
्याच्या राह्या हठकार्च्या रुार्ालयात गरजेनसुार दाखल करण्यात केले 
गेले असनू, रुार्ाच्या सींपकाित आलेल्या इतर कामगाराींची वदै्यकीय चाचर्ी 
करुन आवश्यक असल्यास ्याींना होम क्वारीं्ाईन करण्यात येत.े 
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(३) बहृन्मुींबई महानगरपार्लका व राज्य शासन याींच्यात उ्कृष् समन्वय 
असनू, कें द्र/राज्य शासनाकडून प्राप्त सचूना, मागिदशिक त्वे व बठैकीमधील 
झालेल्या ननर्ियानसुार बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त का्ेकोरपरे् 
अींमलबजावर्ी करण्यात येत ेव वेळोवेळी पररस्स्ितीचा सींयकु्त आढावा घेतला 
जातो. 
(४) व (५) मुींबईतील सर्ाई कामगाराींचे कोरोनामळेु होर्ारे मृ् य ूरोखण्यासाठी 
व ्याींच्या वसाहतीतील कोरोनाचा प्रादभुािव रोखण्यासाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेमार्ि त खालीलप्रमारे् उपाययोजना करण्यात आल्या/येत आहेत :- 
• सर्ाई कामगाराींच्या वदै्यकीय तपासर्ीसाठी महानगरपार्लकेच्या 

ववभागात ववभागीय आरोाय अधधकारी याींचेमार्ि त एकूर् ७५ वदै्यकीय 
र्शबबरे आयोस्जत करण्यात आली आहेत.  

• जुल,ै २०२० त े हदनाींक ११/०८/२०२० पयतं एकूर् २८,०७७ सर्ाई 
कामगाराींची (मनपा व अशासकीय) अँ् ीजन चाचर्ी करण्यात आली 
असनू, सदर चाचर्ीमध्ये १९ कामगार र्सप््ोमॅह्क (Symptomatic) व 
२२८ कामगार अर्सप््ोमॅह्क (Asymptomatic) पॉणझ्ीव्ह आढळल ेहोत.े  

• तद्नींतर एकूर् १५,५४७ सर्ाई कामगार (मनपा व अशासकीय) याींची 
ररपी् ॲन््ीजन करण्यात आली असनू, सदर चाचर्ीमध्ये २९ कामगार 
र्सप््ोमॅह्क (Symptomatic) व १७७ कामगार अर्सप््ोमॅह्क 
(Asymptomatic) पॉणझ्ीव्ह आढळल ेहोत.े 

• सदर चाचण्याींमधील बाधधत रुार्ाींवर उपचार सरुु करुन पढुील 
कायिवाही करण्यात आली आहे. 

• बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या सवि कामगार वसाहतीींमध्ये ववशषेत: 
सर्ाई कामगाराींच्या वसाहतीमध्ये ननयर्मतपरे् सॅनन्ायझेशन/ 
ननजतंकुीकरर् करण्यात येत.े 

• कतिव्यावर असताना मृ् य ू पावलेल्या सर्ाई कामगाराींच्या वारसाींना 
रुपये १ लाख इतक्या रकमेचा तातडीचा ववमा व वारसाहक्काने नोकरी 
अनजु्ञेय आहे. तसेच, कोववड-१९ शी ननगडीत कतिव्य बजावताींना मृ् य ू
पावलेल्या महानगरपार्लकेच्या कामगार/कमिचाऱयाींना रुपये ५० लाख 
इतक्या रकमेचे सानगु्रह सहाय्य लाग ूकरण्यात आले असनू, ्याबाबत 
ववभागीय पातळीवर कायिवाही सरुु आहे. 

___________ 
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मालाड, म ांबई येरे् महानगरपार्लिेमाफथ त गरिूांना  
तनिृष्ट्ट दिाथच ेिेिण प रविण्यात आल्याबाबत 

  

(९) ३१९६ (०३-०६-२०२०) श्री.वििय ऊफथ  ााई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास र्सांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.महादेि िानिर : सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत कोरोनाच्या पाश्विभमूीवर महानगरपार्लकेने स्िाननक 
नगरसेवकाच्या माध्यमातनू गरजूींसाठी दपुारी व सींध्याकाळी र्शजलेले अन्न 
(जेवर्) वा्ण्याचे घोवषत केले असनू सदर जेवर् बनवायचे कीं त्रा् 
महानगरपार्लकेने हदल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वा्प करण्यात येर्ारे जेवर् अ्यींत ननकृष् दजािच े
असल्याप्रकरर्ी कीं त्रा्दारावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागर्ी मालाड 
येिील महापार्लकेच्या पी उ्तर ववभागातील स्िाननकाींकडून करण्यात आली 
असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२० च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशिनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं त्रा्दार महापार्लकेकडून सींपरू्ि रक्कम घेऊन सधु्दा 
नागररकाींना ननकृष् दजािचे जेवर् देवनू गरैव्यवहार करीत असल्याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व ्यानसुार 
दोषी कीं त्रा्दारावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.एिनार् र्शांदे (०६-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या पी/उ्तर ववभागात स्िाननकाींकडून ननकृष् 
दजािचे जेवर् र्मळत असल्याची लेखी तिार प्राप्त झालेली नाही. तिावप, 
अशा आशयाची बातमी वतिमानपत्रात प्रर्सध्द झाली होती. 
(३) हदनाींक १९/०४/२०२० रोजी स्िाननक नगरसेववका व हदनाींक २०/०४/२०२० 
रोजी पी/उ्तर ववभाग प्रभाग सर्मती अध्यक्ष याींनी कीं त्रा्दार र्ोसि वन 
ककचन याींच्याकडून येर्ारे जेवर् उन्हामळेु खराब झाले असनू, जेवर्ातनू 
वास येत आहे व असे जेवर् ववभागात पाठव ू नये असे समाज ववकास 
अधधकारी (पी/उ्तर) याींना साींधगतले. 
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 ्यानसुार कीं त्रा्दार र्ोसि वन ककचन याींच्याकडून पी/उ्तर ववभागात 
येर्ारे जेवर् हदनाींक २१/०४/२०२० पासनू बींद करण्यात आले आहे. तसेच 
सदर कीं त्रा्दाराची २५% अधधदानाची रक्कम रोखून ठेवण्यात आली आहे.  
 सदर कीं त्रा्दाराऐवजी साई पॅलेस हॉ्ेल याींचेमार्ि त ता्परु्या 
स्वरुपात पी/उ्तर ववभागात जेवण्याची व्यवस्िा करण्यात आली. 
 तद्नींतर मालाड (पवूि) ववभागातील स्िाननक नगरसेवकाींच्या 
सचूनेनसुार हदनाींक २२/०४/२०२० पासनू कीं त्रा्दार हॉ्ेल र्लींक व््य ूव हदनाींक 
२४/०४/२०२० पासनू क्वीक डायल कीं त्रा्दारामार्ि त पी/उ्तर ववभागात 
जेवर्ाची व्यवस्िा करण्यात आली आहे. तसेच चाींगल्या प्रतीचे जेवर् 
देण्याची सचूना बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त सींबींधधत कीं त्रा्दाराींना देण्यात 
आली आहे. 
 ्यानींतर याबाबत आजपयतं कोर्तीही तिार प्राप्त झाली नसल्याचे े़ 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

बाळापूर (जि.अिोला) ताल क्यात रमाई, शबरी ि पारधी  
आिास योिनाांमधनू मांिूर िेलेल्या घरि लाांबाबत 

  

(१०) ३४४४ (२९-०५-२०२०) श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय सामाजिि 
न याय मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाळापरू (स्ज.अकोला) तालकु्यात गत तीन वषािपासनू रमाई आवास, 
शबरी व पारधी आवास इ्यादी योजनाींमधून मींजूर केलेल्या घरकुलाींपकैी ६० 
्क्केच घरकुलाींची कामे परू्ि झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तालकु्यात घरकुलाींची कामे परू्ि होण्याची ्क्केवारी सवाित 
कमी ४३.६० ्क्केच असनू अकोला स्जल्हा पररषदेचे त्कालीन मखु्य 
कायिकारी अधधकारी याींच्या बदलीनींतर घरकुलाच्या कामात र्शधिलता आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व ्यानसुार 
बाळापरू (स्ज.अकोला) तालकु्यात घरकुलाींची कामे परू्ि होऊन सवांना घरे 
र्मळण्याबाबत कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व स् लींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.धनांिय म ांड े(१८-०१-२०२१) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 रमाई, शबरी व पारधी आवास योजनेंतगित मागील तीन वषािची 
्क्केवारी पढुीलप्रमारे् आहे. 
रमाई आिास योिना - 

वषि उद्दीष् मींजूर घरकुले परू्ि झालेली 
घरकुले 

परू्ि झालेल्या 
घराींची ्क्केवारी 

२०१६-२०१७ २२५ २२५ २०७ ९२ 
२०१७-२०१८ ३७४ ३७४ २५८ ६९ 
२०१८-२०१९ ५४८ ५४८ ४८ ९ 

एकूर् ११४७ ११४७ ५१३ ४५ 
 

पारधी आिास योिना - 
वषि उद्दीष् साध्य परू्ि झालेल्या 

घराींची ्क्केवारी 
२०१६-२०१७ ३९ ३५ ९० 
२०१७-२०१८ १० ५ ५० 
२०१८-२०१९ १० ० ०० 

एकूर् ५९ ४० ६७ 
 

शबरी आिास योिना -  
वषि उद्दीष् साध्य परू्ि झालेल्या 

घराींची ्क्केवारी 
२०१६-२०१७ १२ १० ८६ 
२०१७-२०१८ ०५ ०५ १०० 
२०१८-२०१९ १० ०० ०० 

एकूर् २७ १५ ५५ 
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(२) राज्यात कोववड-१९ या सींसगिजन्य आजारामळेु या योजनेकरीता परेुशा 
प्रमार्ात ननधी उपलब्ध झालेला नाही ्यामळेु परू्ि घरकुलाींची ्क्केवारी कमी 
झाल्याचे हदसनू येत.े सदरहू पररस्स्िती पवूिवत झाल्यानींतर बाींधकामाच्या 
प्रगतीकड ेलक्ष देऊन बाींधकामे परू्ि करण्यात येतील. 
(३) सन २०२०-२०२१ या आधििक वषाित रुपये ५००.०० को्ी (अक्षरी रूपये 
पाचश े को्ी र्क्त) इतका ननधी अििसींकल्पीत करण्यात आला असनू  
कोववड-१९ ची उद्भवलेली पररस्स्िती ववचारात घेता, या लेखार्शषािखाली  
रुपये १५०.०० को्ी (अक्षरी रूपये दीडश ेको्ी र्क्त) इतका ननधी ववतररत 
करण्यात आला आहे.  
 तसेच, सदर योजनेसाठी मागर्ी ववचारात घेऊन तातडीची बाब 
म्हर्ून डडसेंबर, २०२० च्या हहवाळी अधधवेशनात या योजनेकरीता       
रुपये ५००.०० को्ी (अक्षरी रूपये पाचश े को्ी र्क्त) इतका ननधी परुक 
मागर्ीव्दारे उपलब्ध करून देण्याची ववनींती वव्त ववभागास करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

राज्यातील खािगी रुग्णालयाला िृत्र्म साांधा रोपणाच्या  
शस््कक्रयेस परिानगी देण्याबाबत 

  

(११) ३४४९ (२९-०५-२०२०) डॉ.रणजित पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८९० 
ला हदनाांि २५ फेब्र िारी, २०२० रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदााथत सन्माननीय 
सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजनेंतगित आजपयतं एकूर् ४९२ 
(८२ शासकीय व ४१० खाजगी) अींगीकृत असनू नवीन ऑनलाईन अजि प्राप्त 
झाले असनू लेखापररक्षर् प्रकिया सरुू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकुास्तरावर आजतागायत ककती रुार्ालये नोंदर्ी कृत 
झाले आहेत, 
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(३) असल्यास, सधुारीत एकबत्रत प्रधानमींत्री जन आरोाय योजना व महा्मा 
ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजनेमध्ये प्रधानमींत्री जन आरोाय योजनेच्या 
लाभार्थयांसह महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजनेच्या लाभार्थयािना 
साींधे प्र्यारोपर्ाच्या उपचाराींचा लाभ देण्यात येर्ार आहे, याबाबत योजनेच्या 
ननववदा प्रकिया परू्ि करुन प्रशासकीय बाबी परू्ि करण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 

३१ माचि अखेरीस योजनेमध्ये ४९२ रुार्ालये अींगीकृत होती. 
हदनाींक १ एवप्रल पासनू राबववण्यात येर्ाऱया सधुाररत एकबत्रत 

महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजना व प्रधानमींत्री जन आरोाय 
योजनेमध्ये हदनाींक २५/११/२०२० रोजी एकूर् ९६८ (२९७ शासकीय व ६७१ 
खाजगी) अींगीकृत रुार्ालये आहेत. हदनाींक १ एवप्रल, २०२० पासनू आजपयतं 
२१६ नवीन ऑनलाईन अजि प्राप्त झाले असनू अजािची छानर्ी करून व 
स्जल््यातील रुार्ालयाींच्या आवश्यकतनेसुार अींगीकरर् करण्यात येईल.  
(२) ३५८ तालकु्यापकैी २५२ तालकु्यात योजनेंतगित ९६८ रुार्ालये अींगीकृत 
आहेत.  
(३) शासनाने सधुाररत एकबत्रत महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजना 
व प्रधानमींत्री जन आरोाय योजनेच्या अींमलबजावर्ीसाठी यनुाय्ेड इींडडया 
इींशरुन्स कीं पनी र्ल. या साविजननक क्षेत्रातल्या ववमा कीं पनीची ननवड        
ई-ननववदा पध्दतीने केली आहे. हदनाींक १ एवप्रल, २०२० पासनू सधुाररत 
एकबत्रत योजना राबववण्यात येत असनू महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय 
योजना व प्रधानमींत्री जन आरोाय योजनेच्या लाभार्थयांना साींधा 
प्र्यारोपर्ाच्या १० उपचाराींचा लाभ ननवडक अींगीकृत शासकीय रुार्ालयातन ू
देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या बेिबाबदार िारााराबाबत 
  

(१२) ४४१७ (१७-०७-२०२०) श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािथितनि 
आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड स्जल्हा रुार्ालयातील रक्तपेढी अींतगित एका सींस्िेने माहे जुल,ै 
२०१९ मध्ये वा ्यादरम्यान घेतलेल्या रक्तदान र्शबबराची ८०% रक्तकाडि 
कोर्तहेी नोंदी न ठेवता अज्ञाताींना हदल्याचा प्रकार ननदशिनास आला आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, बीड स्जल्हा रुार्ालयात अपघात व इतर गींभीर आजाराींच्या 
रुार्ाींकड े दलुिक्ष करुन रुार्ाींना उपचाराच्या अपऱुया सवुवधाींची र्भती घालनू 
हहतसींबींध असलेल्या खाजगी रुार्ालयात उपचारािि पाठववण्यात येत 
असल्याचा प्रकार ननदशिनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, हदनाींक १ रे्ब्रवुारी, २०२० रोजी बीड स्जल्हा रुार्ालयातनू 
जखमेवर उपचार घेतलेल्या वधृ्द महहलेच्या जखमेत ४ हदवसाींनी आळ्या 
आढळून आल्याचा प्रकार ननदशिनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन बीड स्जल्हा 
रुार्ालयातील बेजबाबदार कारभार व गरैप्रकार करर्ाऱया दोषीींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 जखमेत अळया झाल्यानींतर रुार् उपचारासाठी रुार्ालयात आला 
असे अहवालावरुन हदसनू येत.े 
(४) सींबींधधत वदैयककय अधधकाऱ याींने योाय तो उपचार केला आहे. यास्तव 
पढुील कारवाईबाबत प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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उद्योगाांसाठी लागणाऱ्या परिानग्याांची प्रकक्रया सोपी िरण्याबाबत 
  

(१३) ४५६२ (१४-०९-२०२०) श्री.वििय ऊफथ  ााई धगरिर : सन्माननीय उद्योग 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनामळेु राज्यावर आलेल्या मोठ्या आधििक सींक्ामळेु राज्यातील 
उद्योग धींदे आणर् व्यवसाय ठप्प झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनलॉकची हळूहळू सरुुवात होत असताना ववववध 
अडचर्ीमळेु उद्योग धींद्याींना उभे राहण्यास कठीर् जात असल्याने उद्योग 
व व्यवसायाींसाठीच्या काही जाचक परवानाया सोप्या केल्यास उद्योग कररे् 
सलुभ होवनू गुींतवर्ुकदाराींना देखील राज्यातील उद्योगाींमध्ये गुींतवर्ूक 
करण्यासाठी प्रो्साहन र्मळत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा परीस्स्ितीत उद्योगाींसाठी लागर्ाऱया परवानायाींची 
प्रकिया सोपी करण्यासाठी शासनामार्ि त कोर्ती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.स ााष देसाई (१२-०१-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराष ट्र शासन, महसलू, वने व आप् ती व् यवस् िापन ववभागाकडील 
आदेश ि.डीएमय/ू२०२०/सीआर.९२/डीआयएसएम-१, हदनाींक १७/०४/२०२० 
अन् वये ननगिर्मत सचूनाींमधील कलम ि.२१(vi) मध् ये उल् लखे केल् यानसुार 
लॉकडाऊन कालावधीत उद्योगाचे कामकाज सरुु कररे्करीता परवानगी 
र्मळरे्साठी http://permission.midcindia.org/ हे पो ि्ल ववकर्सत करण् यात 
येऊन सदर पो ि्लव् दारे उद्योगाचे कामकाज सरुु करण् यात आल् याचे शासनास 
कळववरे्ची सवुवधा उद्योजकाींना उपलब् ध करुन देण् यात आली होती. 
 लॉकडाऊनच्या दसुऱया चरर्ात हदनाींक २० एवप्रल, २०२० पासनू कें द्र 
शासनाने हदलेल्या सचूनाींनसुार ज्या उद्योगात कामगाराींची ननवास व्यवस्िा 
होव ू शकेल तसेच जे उद्योग ्याींच्या कामगाराींची समवपित वाहतकुीची 
व्यवस्िा करु शकतील अशा ग्रामीर् व शहरी औद्योधगक क्षेत्रातील 
उद्योगाींना उ्पादन सरुु करण्यास परवानाया देण्यात आल्या. सदर 
परवानाया उद्योगाींना ऑनलाईन पध्दतीने स्वयींम घोषर्ापत्राव्दारे महाराषट्र 
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औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या (MIDC) पो ि्लवरुन देण्यात आल्या. तसेच 
महाराषट्र आद्योधगक ववकास महामींडळाच्या हदनाींक १/०७/२०२० व हदनाींक 
२२/१०/२०२० च्या पररपत्रकान्वये लॉकडाऊन कालावधीमध्ये भखूींडाचा ववकास 
कालावधी/वाढीव ववकास कालावधी सींपलेल्या हदनाींकापासनू कोर्तहेी 
अनतररक्त वप्रर्मयम न आकारता हदनाींक ३१/१२/२०२० पयतं वाढववण्यात 
आलेला आहे. 
 ्याचप्रमारे् कोववड-१९ च्या पश्चात उद्योग वाढीसाठी राज्य 
शासनामार्ि त करावयाच्या उपाययोजना तसेच उद्योगाींसाठी लागर्ाऱया 
परवानायाींची सींख्या कमी करण्याच्या अनषुींगाने उपाययोजना राबववण्याबाबत 
हदनाींक ०६/०७/२०२० रोजी शासन ननर्िय ननगिर्मत करण्यात आला असनू ्या 
अींतगित महा-परवाना, जोडा आणर् वापरा (plug and play infrastructure) 
तसेच राज्यातील स्िाननकाींना रोजगाराची सींधी उपलब्ध व्हावी यासाठी 
एकबत्रत समन्वय व सहाय्य र्मळण्याकरीता औद्योधगक कामगार ब्यरुो पो ि्ल 
(महाजॉब्स पो ि्ल) सरुु करण्यात आले आहे. सबब, कोववड-१९ च्या पश्चात 
राज्यातील उद्योग वाढीसाठी राज्य शासनाकडून ववववध पररर्ामकारक 
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
खािगी रुग्णालयामधील रुग्ण महात्मा ज्योततबा फ ले िन आरोग्य 

योिनेपासून िांधचत राहत असल्याबाबत 
  

(१४) ४९५९ (१७-११-२०२०) श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय 
सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाचा प्रादभुािव वाढत असताना खाजगी रुार्ालयामधील 
रुार् महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजनेपासनू वींधचत राहत असनू 
ही योजना राज्यभर राबववली जार्ार असल्याचे जाहीर केल े असतानाही 
योजनेची अींमलबजावर्ी करण्यात आली नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०२० मध्ये ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्या ास, राज्यात कोरोना रुार्ाींची सींख्या ८० हजारावर गलेी 
असताना शासनाने दाररद्रय रेषखेालील व इतर नागररकाींना खाजगी 
रुार्ालयामध्ये रुार् सेवा र्मळण्यासाठी महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय 
योजनेंतगित नागपरू येिील ४० रुार्ालयाींची नोंदर्ी करण्यात आली असनू 
यामध्ये     ९ शासकीय व ३१ खाजगी रुार्ालयाींचा समावशे करण्यात 
आला आहे परींत ु यामधील ११ पकैी एकाच रुार्ालयामध्ये ही योजना 
राबववली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजनेंतगित 
ककती रुार्ाींवर उपचार करण्यात आले आहेत व या योजनेंतगित रुार्ाींना 
लाभ न देर्ाऱया रुार्ालयावर कोर्ती कारवाई करण्यात आली आहे तसेच ही 
योजना प्रभावीपरे् राबववण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(२८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 

नागपरू स्जल््यात योजनेंतगित एकूर् ३८ (९ शासकीय व २९ 
खाजगी) रुार्ालये अींगीकृत आहेत. ्यापकैी कोववड करीता १० (३ शासकीय 
व ७ खाजगी) रुार्ालये अींगीकृत आहेत. 
(३) १ एवप्रल, २०२० त ेआजतागायत योजनेंतगित अींगीकृत रुार्ालयामार्ि त 
३६४८८७ उपचार मोर्त देण्यात आले आहे. 

२ जुल,ै २०१२ त ेआजगायत ११२९ तिारीींची नोंदर्ी केली असनू 
९१९ तिारीींचे ननवारर् झाले आहे. तसेच रुार्ालयाींना नो्ीस पाठववण्यात 
आल्या आहेत.  
(४) प्रश्नच उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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राज्यात र्मनी धच्पटगहृ उाारण्याबाबत 
  

(१५) ५००० (१४-१२-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय साांस् िृतति 
िायथ मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठी धचत्रप् अधधकाधधक प्रके्षकाींपयतं पोहचववण्यासाठी “र्मनी 
धचत्रप्गहृ” (र्मनी मल््ीप्लेक्स) उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे िोडक्यात स्वरुप काय आहे व ्याबाबतची 
सद्य:स्स्िती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर अद्यापपयतं ननर्िय घेण्यात आला 
नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अर्मत विलासराि देशम ख (१८-०१-२०२१) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

आशा ििथ सथ ि गटप्रितथि याांच ेमानधनात िाढ िरुन  
त्याांना आरोग्य स विधा प रविण्याबाबत 

  

(१६) ५०७८ (१३-०१-२०२१) श्री.िवपल पाटील, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, 
श्री.रणजितर्सांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब 
िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ७० हजार आशा वकि सि व ग्प्रवतिक याींनी आरोाय सवुवधा 
आणर् उपस्जववकेच्या मागण्याींकरीता आींदोलन करण्याचा इशारा हदल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोरोना काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालनू आरोाय सेवा 
परुववर्ाऱया आशा वकि सिना आरोाय सवुवधा व वेतनापासनू वींधचत 
ठेवण्यामागची काररे् काय आहेत, 
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(३) असल्यास, राज्यातील आशा वकि सि याींचे मानधन रुपये १८ हजार 
करण्याची मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आशा वकि सि व ग्प्रवतिक याींचे मानधनात वाढ करुन ्याींना 
आरोाय सवुवधा व इतर मागण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
   
श्री.रािेश टोप े(१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) आशा स्वयींसेववकाींना आरोाय सवुवधा व वेतनापासनू वींधचत ठेवण्यात 
आलेले नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 

ववववध सींघ्नाींनी आशाींच ेमानधन रुपये १०,०००/- त ेरुपये १५,०००/- 
करावे अशा प्रकारची ननवेदने सादर केली आहेत.  
(४) १. आशा स्वयींसेववकेस कें द्र शासनाकडून माहहती/अहवालाचे अचूक 
सींकलन व बठैकाींकरीता दरमहा रुपये २०००/- व आयषुयमान भारत 
कायििमाींतगित दरमहा रुपये १०००/- इतका मोबदला अदा करण्यात येत आहे. 

२. कोववड कामासाठी आशा स्वयींसेववकाींना दरमहा रुपये १०००/- व 
ग् प्रवतिकाींना रुपये ५००/- तसेच कें द्र शासनाने ननधािरीत केल्याप्रमारे् नेमनु 
हदलेल्या ७८ कामाींपकैी ननयर्मत चार कामासाठी हदनाींक १७ जुल,ै २०२० च्या 
शासन ननर्ियानसुार राज्य शासनाच्या ननधीतनू आशा स्वयींसेववकाींना दरमहा 
रुपये २०००/- व ग् प्रवतिकाींना दरमहा रुपये ३०००/- इतका अधधकचा 
मोबदला अदा करण्यात येत आहे. 

३. उविररत कामाच्या बाबीींवर आशा स्वयींसेववका ज्या प्रमार्ात सेवा 
देतील ्या प्रमार्ात ्याींना मोबदला प्राप्त होतो. 

४. प्रधानमींत्री गरीब कल्यार् पॅकेज अींतगित आशा स्वयींसेववका व 
ग् प्रवतिकाींना रुपये ५० लाखापयतं सरुक्षा कवच देण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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राज्यातील सािथितनि आरोग्य, पोलीस, विद्यार्ी, र्शक्षि ि र्शक्षिेतर 
िमथचारी याांना िजॅक्सन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१७) ५१३१ (१७-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सािथितनि 
आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळा सरुू करण्यापवूी साविजननक आरोाय ववभाग, पोलीस 
याींच्यासह ववद्यािी, र्शक्षक व र्शक्षकेतर कमिचारी याींना प्राधान्याने वसॅ्क्सन 
देण्याबाबतची मागर्ी र्शक्षक भारती सींघ्नेनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
्यानषुींगाने वसॅ्क्सन देण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) लस ननर्मिती हा ववषय कें द्र सरकारच्या अधधन असनू कोववड-१९ ववरोधी 
लस ननर्मितीबाबत सरकार आवश्यक ती पावले उचलत आहे. अद्याप  
कोववड-१९ ववरोधी लस ्ोचर्ीसाठी उपलब्ध झालेली नाही. भारतातील      
३ लसी रे्ज ३ मध्ये असनू ्या जानेवारी-रे्ब्रवुारी २०२१ पयतं उपलब्ध 
होतील असे कें द्र सरकारने साींधगतले आहे. कोववड-१९ लसीकरर्ाच्या 
समन्वयासाठी हदनाींक २१/११/२०२० रोजी मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सर्मती गहठत केली आहे. लसीकरर्ाचा प्राधान्यिम ठरववरे् देखील या 
सर्मतीच्या कायिकक्षेत आहे. याबाबत कें द्र शासनाच्या मागिदशिक सचूनाींनसुार 
कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

आहदिासी वििास विाागाच्या िां ्ाटी सांगणि र्शक्षि ि तनदेशि 
याांना ११ महहनयाांसाठी प नतनथय क्ती देण्याबाबत 

  

(१८) ५१५० (१४-१२-२०२०) अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फ िे : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वि.प. ३ (24) 

(१) राज्यातील आहदवासी ववकास ववभागाच्या सवि कीं त्रा्ी सींगर्क र्शक्षक व 
ननदेशक याींना सन २०२०-२०२१ या शकै्षणर्क वषािसाठी माहे जून, २०२० 
पासनू ११ महहन्याींसाठी पनुननियकु्ती देण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी 
(कोकर् पदवीधर मतदार सींघ) मा.आहदवासी ववकास मींत्री याींना हदनाींक   
१८ ऑगस््, २०२० रोजी वा ्यासमुारास ननवेदन देऊन मागर्ी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागर्ीनसुार शासनाने चौकशी करुन सदरहू कीं त्रा्ी 
कमिचाऱयाींना पनुननियकु्ती देण्याबाबत कोर्ता ननर्िय घेतला वा घेण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (१२-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) यासींदभाित आयकु्त, आहदवासी ववकास, नार्शक याींचे अर्भप्राय 
मागववण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

राज्यातील एच.एस.सी. (व्होिेशनल) अभ्यासक्रमाच्या  
रुपाांतरणाची प्रकक्रया रद्द िरण्याबाबत 

  

(१९) ५१५३ (१८-११-२०२०) अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फ िे : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योििता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एच.एस.सी. (व्होकेशनल) व्यवसाय अभ्यासिम बींद करुन 
सदर अभ्यासिमाींचे रुपाींतर इतर ववभागात करण्याचा मखु्य उद्देश काय आहे, 
तसेच सदर अभ्यासिमाींच े सक्षमीकरर् करण्याबाबतचा सर्मतीचा अहवाल 
सभागहृाच्या प्लावर ठेवण्यात आला आहे काय, अभ्यासिमाींचे रुपाींतरर् न 
करता सक्षमीकरर् करण्याबाबत ननर्िय घेण्यात आला काय, 
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(२) असल्यास, एच.एस.सी. (व्होकेशनल) अभ्यासिमाच्या रुपाींतरर्ाची 
प्रकिया रद्द करण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.कौशल्य ववकास व 
उद्योजकता मींत्री याींना हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२० रोजी ननवेदन देऊन 
मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ता ननर्िय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, ननर्ियाचे िोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मर्लि (१४-०१-२०२१) : (१) +२ स्तरावरील खाजगी अनदुाननत 
सींस्िामधील उच्च माध्यर्मक व्यवसाय अभ्यासिमाींचे रुपाींतर करण्याचा 
धोरर्ा्मक ननर्ियाच्या अनषुींगाने शासनास र्शर्ारस करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेला सर्मतीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सर्मतीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

िाांदे्र (पूिथ), म ांबई येर्ील शासिीय अधधिारी ि िमथचारी याांना  
माफि दरात मालिी हक्िाची घरे देण्याबाबत 

  

(२०) ५१७३ (२०-११-२०२०) श्री.वििय ऊफथ  ााई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास र्सांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय फ िे, 
श्री.सदार्शि खोत : सन्माननीय सािथितनि बाांधिाम (सािथितनि उपक्रम 
िगळून) मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाींदे्र (पवूि), मुींबई येि े सन १९५९ मध्ये ३७ एकर जागेवर बाींधण्यात 
आलेल्या शासकीय वसाहती मधील हजारो ननवासस्िानाींची दरुवस्िा झाली 
असनू कक्येक इमारती दरुुस्तीपलीकड ेगेल्यामळेु सदर शासकीय वसाहतीींच्या 
पनुवविकासाच्या कामात शासनाकडून जार्ीवपवूिक ववलींब होत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२० च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशिनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या अधधकारी व 
कमिचारी याींना शासकीय वसाहत पनुवविकास योजनेंतगतं मार्क दरात 
मालकी हक्काची घरे देण्यासींबींधी त्कालीन शासनाने ननर्िय घेतला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी ननकष ठरववण्याकरीता गठीत करण्यात 
आलेल्या लोकप्रनतननधीींच्या सर्मतीने आपला अहवाल हदनाींक १८ सप् े्ंबर, 
२०१९ रोजी वा ्यासमुारास त्कालीन शासनाला सादर केला असनूही गत 
अनेक महहन्यापासनू सदर प्रकल्पाबाबत शासनाने कोर्तीही कायिवाही न 
केल्याने सदर प्रकल्प प्रलींबबत असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त वसाहतीचा पनुवविकास करुन तिे ेवास्तव्यास असलेल्या 
शासकीय अधधकारी व कमिचारी याींना मार्क दरात घरे उपलब्ध करून 
देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराि चव्हाण (१२-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

पिई, म ांबई येर्ील हहरानांदानी ाागातील गॅलेररया मॉल मधील 
अनधधिृत अततक्रमणे तनष्ट्िार्सत िरण्याबाबत 

  

(२१) ५२०० (१३-११-२०२०) श्री.रामतनिास र्सांह : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४९५ 
ला हदनाांि ११ माचथ, २०२० रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदााथत : सन्माननीय 
नगरवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पवई, मुींबई येिील हहरानींदानी भागातील गॅलेररया मॉल मधील 
बेसमें्मध्ये अनधधकृत अनतिमरे्ववरोधात लोकप्रनतननधीींनी तिार केल्यानींतर 
हदनाींक ४ सप् े्ंबर, २०२० रोजी महानगरपार्लकेव्दारे कारवाई करण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महानगरपार्लकेव्दारे कारवाई करतवेळेी सींबींधधताना सदर 
अनतिमरे् काढून ्ाकण्यासाठी दोन हदवसाींची मदुत देण्यात आली असनूही 
आजर्मतीस उक्त अनतिमरे् ननषकार्सत करण्याबाबत महानगरपार्लकेकडून 
हदरींगाई होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व ्यानषुींगाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.एिनार् र्शांदे (०६-०१-२०२१) : (१) गॅलेररया मॉलमधील येण्या-जाण्याच्या 
मोकळ्या जागेवर व तळघरातील अनतिमर्ाबाबत लोकप्रनतननधीींनी केलेली 
तिार बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेस प्राप्त झाली आहे. 

सदर तिारीस अनसुरुन बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त हदनाींक 
०४/०९/२०२० रोजी सींयकु्त कारवाई आयोस्जत करण्यात आली होती. 
(२), (३) व (४) सदर कारवाई दरम्यान गॅलेररया मॉलच्या तळमजल्यावरील 
मोकळ्या जागेत ठेवलेली ता्परु्या स्वरुपाची अनतिमरे् बहृन्मुींबई 
महानगरपार्लकेमार्ि त काढून ्ाकण्यात आली.  
 तसेच, सदर तळघरातील पाककंग ि. ८३ व १-ए ला लोखींडी ताराींची 
जाळी लावनू साधनसामग्रीचा/मालाचा साठा ठेवण्यासाठी ता्परु्या स्वरुपाची 
सींरचना ननदशिनास आली. 

सदर सींरचना काढून घेण्यास उपस्स्ित मालक/कब्जदेार याींनी ्याींच्या 
कामगाराींमार्ि त लोखींडी ताराींची जाळी काढण्यास सरुुवात केली असता, 
कामाचा हदवस सींपल्याने सदर लोखींडी ताराींची जाळी परू्िपरे् काढरे् शक्य 
झाले नाही. ्यामळेु बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्ि त मालक/कब्जेदार याींना 
लोखींडी ताराींच्या जाळ्या काढून ्ाकण्याची समज देण्यात आली.  

तिावप, हदनाींक २२/११/२०२० रोजीच्या स् िळ पाहर्ीत सदर लोखींडी 
ताराींच्या जाळ्या काढून ्ाकल्याचे ननदशिनास आले.  

तसेच, पाककंगच्या मालकीबाबत कागदपत्राींची मागर्ी केली असता, 
केवळ पाककंग ि. ८३ च्या पाककंगची छायाींककत प्रत देण्यात आली. सदर 
पाककंगच्या मालकाने पाककंग ि. ८३ येि े्याींची साधनसामग्री/माल ठेवलेला 
आढळला व पाककंग ि. १ए येिे कोर्तीही साधनसामग्री/माल ठेवलेले 
ननदशिनास आले नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने कळववले आहे. 

___________ 
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िोरोना रुग्णाांच्या उपचारासाठी िें द्राने हदलेला  
तनधी अखधचथत राहहल्याबाबत 

  

(२२) ५२०४ (१७-११-२०२०) श्री.वििय ऊफथ  ााई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास र्सांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदार्शि खोत, श्री.रणजितर्सांह मोहहत-े
पाटील, डॉ.पररणय फ िे, अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राषट्रीय आरोाय अर्भयानाच्या माध्यमातनू सन २०२०-२०२१ या 
आधििक वषािसाठी रुपये १५५६ को्ीचा ननधी कें द्र शासनाकडून र्मळर्ार 
असनू ्यानषुींगाने कोववड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी कें द्राने माहे एवप्रल त े
जून, २०२० या कालावधीसाठी ३९३ को्ी रुपयाींचा ननधी राज्यास मींजूर केला 
असनू माहे जून, २०२० पयतं सदरहू ननधी खचि कररे् बींधनकारक असतानाही 
राज्याने रुपये १८० को्ी ववहहत मदुतीत खचि केले असनू २१३ को्ीींचा ननधी 
अखधचित राहहल्याने शासनाने स्जल््याींकडून ननधी परत मागववला असल्याच े
हदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा ्यासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाचा दसुऱया ्प्प्यातील ननधी मींजूर झाला असनू 
आधी हदलले्या ननधीतील ७५ ्क्के ननधीच्या खचािची अ् राज्याने परू्ि केली 
नसनू ननधी खचि होत नसतानाही कोल्हापरू स्जल््यात सविसामान्याींना ५ 
को्ीींची रेमडरे्सवीर इींजेक्शन मोर्त देण्यापासनू त े लाखो नागररकाींच्या 
सींस्िा्मक अलगीकरर्ासाठीची सोय करण्याऱया प्रशासनाला मात्र जादा खचि 
का केला म्हर्ून नो्ीस बजावण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, कोववड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी शासनाकडून देण्यात आलेल्या 
ननधीचा अपव्यय झाला असनू स्जल््यात ननधीमध्ये करण्यात आलेला 
गरैव्यवहार व अननयर्मत्तबेाबत कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील हार्ककन या सींस्िेने काळ्या यादीत ्ाकलेल्या 
कीं पनीकडून सदोष कीट्सची खरेदी झाल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, कोरोना बाधधताींची सींख्या वाढत असनू वेळेवर औषधोपचार व 
व्हें्ीले्र उपलब्ध न झाल्यामळेु मृ् य ू होण्याचे प्रमार् वाढले असताना 
कें द्राकडून प्राप्त झालेला ननधी उपचारासाठी खचि न होण्याची सविसाधारर् 
काररे् काय आहेत तसेच ननधीमध्ये गरैव्यवहार व अननयर्मतता झालेल्या 
प्रकरर्ाबाबत शासन ववशषे सर्मती स्िापन करुन ्याींच्यामार्ि त चौकशी 
करर्ार आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
्यानषुींगाने राज्यात राषट्रीय आरोाय अर्भयानाच्या माध्यमातनू प्राप्त 
झालेल्या ननधीचा वापर आरोाय सवुवधाींसाठी न करर्ाऱया सींबींधधत 
दोषीींववरुध्द कारवाई करुन राज्यातील कोरोना बाधधत रुार्ाींना वेळेवर 
औषधोपचार र्मळण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(१४-०१-२०२१) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 प्राप्त ननधीपकैी १ नोव्हेंबर, २०२० पयतं ३१९.६३ को्ी खचि झाला 
आहे. उपलब्ध ननधीचा वापर योाय प्रकारे व्हावा यासाठी कमी खचि 
असर्ाऱया स्जल्हयाींकडील ननधी आवश्यकतनेसुार इतर स्जल्हयाींना रे्रवा्प 
करण्यासाठी मागववण्यात आला होता. 

कोववड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी राज्याने ७५ ्क्के ननधी खचि केला आहे.  
कोल्हापरू स्जल््याने मींजूर अनदुानापेक्षा जास्त खचि केल्यामळेु जास्त 

खचािच्या कारर्ाची ववचारर्ा करण्यात आली आहे.  
(३) मींजूर आराखड्यानसुार सदर ननधी खचि केला असल्याने कारवाईचा प्रश्न 
उद्भवत नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) कोववड-१९ प्रनतबींध, ननयींत्रर् व उपचारासाठी कें द्राकडून प्राप्त ननधी 
स्िाननक गरजेनसुार खचि करण्यात आला आहे. ननधीमध्ये गरैव्यवहार व 
अननयर्मतता झाल्याचे ननदशिनास आलेले नाही. ्यामळेु चौकशी करण्याचा 
प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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राज्यात िोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी  
िोरोनाच्या चाचण्या िाढविण्याबाबत 

  

(२३) ५२०५ (१७-११-२०२०) श्री.वििय ऊफथ  ााई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास र्सांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.सदार्शि खोत, श्री.महादेि 
िानिर, डॉ.पररणय फ िे : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याची लोकसींख्या ही देशाच्या एकूर् लोकसींख्येपकैी १०% असताना 
माहे सप् े्ंबर, २०२० अखेर देशाच्या तलुनेत कोरोनाग्रस्त व कोरोनामळेु मृ् य ू
पावलेल्याींची सींख्या जास्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईची लोकसींख्या पाहता माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये केवळ 
८.९४% कोरोना चाचर्ी झाल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईमध्ये कोरोनाच्या रुार्ाींची सींख्या लक्षात घेता 
सद्य:स्स्ितीत मुींबईतील ककमान २० त े २५% नागररकाींची कोरोना चाचर्ी 
होरे् अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, देशामध्ये माहे ऑक््ोबरच्या पहहल्या आठवड्याअखेर रे् 
ऑर् इींरे्क्शन कमी झाला असनू चाचण्याींची सींख्या न वाढवल्यामळेु 
राज्यामध्ये रे् ऑर् इींरे्क्शन व मृ् यदूर वाढल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, दररोज सरासरी २० त े२२ हजार नागररकाींची कोरोना चाचर्ी 
होरे् आवश्यक असताना १० त े११ हजार नागररकाींची कोरोना चाचर्ी होत 
असल्याच े ननदशिनास आले आहे याबाबत कोरोना सींिमर् व मृ् यदूर 
रोखण्यासाठी शासनाने चाचण्याींची सींख्या वाढवावी अशी ववनींती 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री व मा.साविजननक आरोाय मींत्री याींचकेड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज्यात कोरोना 
सींसगि आ्ोक्यात आर्ण्यासाठी कोरोना चाचण्या करण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय 
आहेत ? 
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श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

ऑक््ोबर, २०२० अखेर मुींबईच्या लोकसींख्येच्या ११.४३% व्यक्तीींची 
कोरोना चाचर्ी झाली होती. 
(३) हे खरे नाही. 

जागनतक आरोाय सींघ्नेच्या मागिदशिक सचूनानसुार दैनींहदन 
प्रयोगशाळा चाचण्याींचे प्रमार् दर १० लाख लोकसींख्येमागे १४४० असरे् 
अपके्षक्षत आहे. या मागिदशिक सचूनाींच ेपालन करण्यात येत आहे. 
(४) ऑक््ोबर, २०२० च्या पहहल्या आठवड्यात पॉणझह्व्ही्ी रे् १७.११% 
एवढा होता. सप् े्ंबर, २०२० महहन्याच्या दसुऱ या आठवड्यात तो २४.६% 
एवढा होता. सप् े्ंबर महहन्यामध्ये कोरोना मृ् यदूर २.०४% एवढा होता. तो 
ऑक््ोबर महहन्यामध्ये िोडासा वाढून २.४७% एवढा झाला आहे. तिावप, 
चाचण्या कमी झाल्यामळेु मृ् यदूर वाढला हे खरे नाही. 
(५) हे अींशत: खरे आहे. 

राज्यात चाचण्याींची सींख्या वाढववण्याबद्दल तसेच मृ् य ू दर 
रोखण्याबाबत अनेक सन्माननीय लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री व 
मा.साविजननक आरोाय मींत्री याींच्याकड े ववनींती केली आहे हे खरे आहे. 
तिावप, राज्यात सप् े्ंबर, २०२० महहन्यात दररोज ८५,३६४ एवढया चाचण्या 
होत हो्या. तर ऑक््ोबर महहन्यातील हे प्रमार् ७०,३९३ एवढे आहे. हदनाींक 
३० नोव्हेंबर, २०२० रोजी हदलेल्या मागिदशिक सचूनानसुार प्र्येक स्जल््याला 
आणर् महानगरपार्लकेला ्याींच्या लोकसींख्येनसुार प्रयोगशाळा चाचण्याींच े
उद्दीष् ननधािररत करण्यात आले आहे.  
(६) कोरोना सींसगि आ्ोक्यात आर्ण्यासाठी प्रभावी प्रयोगशाळा सवेक्षर् 
मह्वाचे आहे हे लक्षात घेऊन राज्यात कोरोना ननदानासाठी प्रयोगशाळाींच े
जाळे व्यापक करण्यात आले आहे. आर.्ी.पी.सी.आर. तसेच तातडीच्या 
ननदानासाठी ॲन््ीजन चाचण्याींचे प्रमार्ही वाढववण्यात आले आहे. 
  ___________ 
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म ांबईत िोरोनाच्या सार्ीचा प्राद ााथि असल्याने रक्त  
त टिड्याची पररजस्र्ती तनमाथण झाल्याबाबत 

  

(२४) ५२२५ (१७-११-२०२०) श्री.महादेि िानिर, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, 
श्री.रामतनिास र्सांह : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य रक्त सींिमर् पररषद मान्यता प्राप्त मुींबईतील ५४ रक्तपेढया, 
महानगरपार्लका रुार्ालयाींमध्ये केवळ ११९ बा्ल्या रक्त र्शल्लक 
असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, रक्ताचा प्रतीयनुन् दर ककती आहे हे ननधािररत केलेले असतानाही 
मुींबईतील ५९ रक्तपढेयाींपकैी २० रक्तपेंढयाींनी अनतररक्त दर आकारर्ी 
केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईत कोरोनाच्या सािीचा प्रादभुािव असल्याने रक्त 
तु् वड्याची पररस्स्िती ननमािर् झाल्याने रुार्ाींचे हाल होत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, रक्तपेढयाींमध्ये रक्ताचा तु् वडा ननमािर् होण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
्यानषुींगाने राज्य रक्त सींिमर् पररषदेच्या ननयमाचे उल्लींघन करुन 
अनतररक्त दर आकारर्ी करर्ाऱया रक्तपढेयाींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
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लॉकडाऊन अींतगित ननबधंामळेु रक्तदान र्शबबरे होऊ न शकल्याने 
सींकलन न झाल्याने तसेच स्वेच्छा रक्तदात ेवाहतकूव्यवस्िे अभावी येऊ न 
शकल्याने रक्तसाठ्याचे प्रमार् कमी आहे. परींत ुउपलब्ध साठ्यातनू रुार्ाींना 
रक्तपरुवठा सरुळीतपरे् होत आहे. 
(४) कोरोना प्रादभुािवामळेु रक्तदान र्शबीर आयोस्जत करण्यास आलेल्या 
मयािदा तसेच रक्तदात े रक्तदानासाठी पढेु येत नव्हत.े ्यामळेु काही 
प्रमार्ात रक्ताचा तु् वडा भासत होता. 
(५) जास्त दर आकारर्ीसाठी दोषी आढळलेल्या सींबींधधत रक्तपेढयाीं      
ना-हरकत प्रमार्पत्र व रक्तपेढीचा परवाना का रद्द करण्यात येऊ नये 
याबाबत नो्ीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच ननयमाींचे उल्लींघन 
करर्ाऱया या रक्तपढेयाींवर दींडा्मक कारवाई करण्याच ेप्रस्ताववत केले आहे.  
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  ___________ 
  

यितमाळ जिल््यात बोगस सोयाबीन ि बनािट खत विक्री  
िरणाऱ्या िें द्रािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२५) ५२५० (१८-११-२०२०) डॉ.ििाहत र्मझाथ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफथ  ााई िगताप, डॉ.स धीर ताांबे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनार् 
रािूरिर, डॉ.पररणय फ िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.तनरांिन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय िृषी मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ स्जल््यात बोगस सोयाबीन व बनाव् खत वविी कें द्राींवर कृषी 
ववभागामार्ि त छापे ्ाकून कारवाई करण्यात येवनूही अनेक वविी कें द्रावर 
सरािस बनाव् खत वविी सरुु असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन बोगस खत वविी 
करर्ाऱया कें द्रावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.दादािी ा से (०८-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) यवतमाळ स्जल््यात अनधधकृत/बनाव् खत वविी प्रकरर्ी भरारी 
पिकाने अचानक तपासर्ी करुन दोन परवानाधारक कृषी सेवा कें द्रामध्ये 
अनधधकृत/बोगस डीएपी खताची वविी सरुु असल्याचे आढळून आल्याने, 
एकूर् १२.७ मे. ्न अनधधकृत/बनाव् खताचा साठा जप्त करण्यात आला 
आहे. ्याची अींदास्जत ककींमत रुपये ३.६० लाख आहे. सींबींधधत दोषी 
परवानाधारकाववरुध्द अनिुमे हदग्रस पोलीस स््ेशन स्जल्हा यवतमाळ येि े
गनु्हा ि. ५६१/२०२० आणर् नेर पोलीस स््ेशन स्जल्हा यवतमाळ येिे पोलीस 
गनु्हा ि. ०२१७/२०२० दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

अर्लबाग (जि.रायगड) येर्ील जिल्हा सामानय रुग्णालयातील 
पररचाररिाांच ेिेतन प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(२६) ५३४३ (१७-११-२०२०) श्री.अशोि ऊफथ  ााई िगताप, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अर्लबाग (स्ज.रायगड) येिील स्जल्हा सामान्य रुार्ालयातील समुारे ६० 
पररचारीकाींचे काही महहन्याचे वेतन प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑगस््, २०२० 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
्यानषुींगाने पररचारीकाींचे वेतन अदा करण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 

स्जल्हा रुार्ालय रायगड-अर्लबाग येिील सवि पररचारीकाींचे वेतन व 
भ्त ेववहहत कालावधीत अदा करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 



वि.प. ३ (35) 

िौशल्य वििास, रोिगार ि उद्योििता विाागाांतगथत  
येणाऱ्या पूणथिेळ र्शक्षिाांच्या प्रलांत्रबत मागण्याांबाबत 

  

(२७) ५३५२ (१२-११-२०२०) श्री.अशोि ऊफथ  ााई िगताप, डॉ.स धीर ताांबे, 
डॉ.ििाहत र्मझाथ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 
िौशल्य वििास ि उद्योििता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता ववभागाींतगित येर्ाऱ या 
राज्यातील २ स्तरावरील एचएससी व्होकेशनला व हदल्ली अभ्यासिमाकडील 
परू्िवेळ र्शक्षक याींच्या प्रलींबबत मागण्यासींदभाित शासनाने गठीत केलेल्या 
सर्मतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच सदरहू अहवालाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मर्लि (१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 

परू्िवेळ र्शक्षकाींच्या प्रलींबबत मागण्याींबाबत कोर्तीही सर्मती 
शासनामार्ि त गठीत करण्यात आलेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यात ििथ रोगाच्या रुग्णाांना स विधा र्मळण्याबाबत 
  

(२८) ५३७० (१७-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  ााई िगताप, 
डॉ.स धीर ताांबे, श्री.अमरनार् रािूरिर, डॉ.ििाहत र्मझाथ, श्री.मोहनराि 
िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५२४ ला हदनाांि ३ माचथ, २०२० रोिी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदााथत सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ककि रोगाच्या रुार्ाींना ककमोिेरपीची सवुवधा देण्यासाठी स्जल्हा 
रुार्ालय येिील कर्स्जर्शयन व स््ार् नसि याींना सन २०२०-२०२१ पयतं 
प्रर्शक्षर् देण्याचे ननयोजन असनू इतर स्जल््यामध्ये प्रर्शक्षक्षत मनषुयबळाच्या 
उपलब्धतनेसुार ककमोिेरपी सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात येर्ार आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व ्यानषुींगाने कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०१९-२०२० या आधििक वषाित राज्यातील १६ स्जल्हा रुार्ालयाींमध्ये 
ककमोिेरपीची सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असनू उविरीत ७ स्जल्हा 
रुार्ालयाींमध्ये ही सवुवधा सन २०२०-२०२१ मध्ये उपलब्ध करुन देण्याच े
ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

ाांडारा जिल्हा सामानय रुग्णालयात िोरोना रुग्णाला  
उपचार न र्मळाल्याम ळे मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(२९) ५४८८ (१७-११-२०२०) डॉ.पररणय फ िे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.तनरांिन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय सािथितनि 
आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जाींब/आींधळगाव (ता.मोहाडी, स्ज.भींडारा) येिे बींडू यशवींत मरकाम या 
कोरोना रुार्ाला भींडारा स्जल्हा सामान्य रुार्ालयात दाखल न केल्यामळेु 
सदर रुार्ाचा मृ् य ू रुार्ालयाबाहेर झाल्याने याला जबाबदार असर्ाऱयाींवर 
सदोष मनषुयवधाचा गनु्हा दाखल करण्याची मागर्ी मतृाच्या प्नीने माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुार्ाला उपचार न र्मळाल्यामळेु ् याींची ऑस्क्सजन 
पातळी कमी झाल्यामळेु ्याचा मृ् य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
्यानषुींगाने कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
ऑल इींडडया आहदवासी वपपल्स रे्डरेशन नागपरू शाखा-तमुसर व 

गोंडवाना कृनत सींघषि सर्मती भींडारा याींनी आपल्या ननवेदनाव्दारे सदोष 
मनषुयवधाचा गनु्हा दाखल करण्याची मागर्ी केली आहे. 
(२) सदर रुार्ाची “माझे कु्ुींब माझी जबाबदारी” या मोहहमेंतगित तपासर्ी 
केली असता, रुार्ाची ऑस्क्सजन पातळी ४० ्क्के पेक्षा कमी       
आढळून आली. सबब सदर रुार्ास प्रािर्मक आरोाय कें द्र, जाम    
ता.मोहाडी, स्ज.भींडारा येिे पाठववण्यात आले. येिील वदै्यककय अधधकाऱ याींनी 
रुार्ाची गींभीर पररस्स्िती लक्षात घेऊन रुार्वाहहकेने सामान्य     
रुार्ालय, भींडारा येिे सींदर्भित केले. सामान्य रुार्ालय, भींडारा येिे देखील 
रुार्ाची ऑस्क्सजन पातळी ४० ्क्केपेक्षा कमी आढळून आल्याने रुार्ाची 
ॲन््ीजन ्ेस्् केली असता ती ननगेह्व्ह आली. तिावप, रुार् वाडाित परत 
गेला नाही. ्यानींतर ्याचा मतृदेह दसुऱ या हदवशी स्जल्हा रुार्ालय परीसरात 
आढळला. 
(३) या प्रकरर्ी स्जल्हाधधकारी, भींडारा याींच्या आदेशान्वये उपववभागीय 
अधधकारी, भींडारा याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक १२/१०/२०२० रोजी चार 
सदस्यीय चौकशी सर्मती नेमण्यात आली असता या सर्मतीने या प्रकरर्ाची 
सववस्तर चौकशी केली, सवि सींबींधधताींचे जबाब नोंदववले आणर् पढुील 
मह्वपरू्ि र्शर्ारशी केल्या. 

१) प्रािर्मक आरोाय कें द्र, जाम येि ेऑस्क्सजन र्सलेंडसिसाठी आवश्यक 
फ्लो मी्र उपलब्ध नसरे् ही गींभीर बाब असनू स्जल्हा आरोाय 
अधधकारी, भींडारा याींची स्वतींत्र चौकशी करावी. 

२) स्जल्हा शल्य धचकक्सक आणर् स्जल्हा आरोाय अधधकारी याींच्यातील 
आींतरववभागीय समन्वय सधुारण्यासाठी आवश्यक पावले    
उचलाववत. 

३) रुार्वाहहकाींनी सींदर्भित केलेला रुार् भरती झाला आहे, याची दक्षता 
घेऊन सींबींधधत वदै्यककय अधधकाऱ याींची स्वाक्षरी रस्जस््रवर    
घ्यावी. 
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सदर रुार्ाचा अींनतम शवववच्छेदन अहवाल प्रलींबबत असल्याने सदर 
चौकशी अहवाल शवववच्छेदन ररपो ि् प्राप्त झाल्यानींतर सादर करण्यात येईल. 
सदर प्रकरर्ी ववलींब झालेला नाही. तिावप, सींबींधधत रुार्ाींचा अींनतम 
शवववच्छेदन अहवाल प्रलींबबत असनू तो प्राप्त झाल्यानींतर अींनतम चौकशी 
अहवाल सादर करुन ्यानसुार कायिवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

बीड जिल््यामध्ये प्रार्र्मि आरोग्य िें द्र ि आरोग्य उपिें द्राांना  
गािाांतगथत िागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३०) ५५१३ (१७-११-२०२०) श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािथितनि 
आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड स्जल््याच्या वाढ्या लोकसींख्येमळेु आरोाय सवुवधा अपरुी पडत 
असल्याने शासनाने स्जल््यामध्ये लोकसींख्येनसुार नवीन ८ प्रािर्मक आरोाय 
कें द्र व ४० आरोाय कें द्राींना मींजूरी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यातील ३ प्रािर्मक आरोाय कें द्र व १६ आरोाय उपकें द्राींना 
गावाींतगित जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
्यानषुींगाने प्रािर्मक आरोाय कें द्र व आरोाय उपकें द्राींना गावाींतगित जागा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे.  
 १७ आरोाय उपकें द्रासाठी जागा उपलब्ध झालेली नाही. 
(३) मींजूर झालले्या प्रािर्मक आरोाय कें द्र व उपकें द्राींच्या इमारत बाींधकाम 
करण्यासाठी स्जल्हास्तरावरुन सींबींधधत सरपींच/ग्रामसेवक, ग्रामपींचायत 
कायािलय याींना जागा उपलब्ध करुन देरे्बाबत कळववण्यात आले आहे. ज्या 
ग्रामपींचायत कायािलयाींनी आजतागायत जागा उपलब्ध करुन हदली नाही, 
्याींच्याकड ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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साहहत्यरत्न लोिशाहीर अण्णाााऊ साठे स्मारि सर्मतीच्या 
िायाथलयीन िमथचाऱ्याांच्या र्िीत िेतनाबाबत 

  

(३१) ५६०९ (२३-११-२०२०) श्री.अमोल र्मटिरी, श्री.शर्शिाांत र्श ांदे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६२१ ला हदनाांि २४ 
फेब्र िारी, २०२० रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदााथत सन्माननीय सामाजिि 
न याय मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साहह्यर्न लोकशाहीर अण्र्ाभाऊ साठे याींच े आींतरराषट्रीय दजािचे 
स्मारक मुींबईत ्याींचे घा्कोपर येिील ननवासाच े हठकार्ी उभारण्याचा 
ननर्िय शासनाने यापवुीच घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यासाठीचे कामकाज पाहण्याकरीता स्िापन केलेल्या स्मारक 
सर्मती गोवींडी येिील अजुिन से्ं र या खाजगी मालकीच्या इमारतीमध्ये 
स्मारक सर्मती कायािलय दोन वषािपवूी स्िापन करण्यात आले असनू या 
कायािलयातील अधधकारी व कमिचारी र्मळून १९ जर् कायिरत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवि अधधकारी-कमिचाऱयाींना गेल्या अडीच वषािचे वेतन 
देण्यात आले नसल्याचे हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा ्यासमुारास 
ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधधत अधधकारी-कमिचारी याींनी वेतन र्मळण्याबाबत 
शासनाकड े अनेकदा पत्रव्यवहार करुनही ्याींना वेतन अदा न करण्याची 
काररे् काय आहेत, तसेच ्यानषुींगाने कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.धनांिय म ांड े(१४-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) साहह्यर्न लोकशाहीर अण्र्ाभाऊ साठे याींच े आींतरराषट्रीय दजािचे 
स्मारक उभारण्यासींदभाित गठीत करण्यात आलेल्या सर्मतीच्या वेतन व इतर 
अनषुींधगक बाबीींच्या अनषुींगाने हदनाींक ९/११/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
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अभ्यासग् स्िापन करण्यात आला आहे. ्याबाबतचा अहवाल अद्यापपयतं 
शासनास प्राप्त झालेला नाही. सदर अभ्यासग्ाच्या अहवालानींतर उपरोक्त 
सर्मतीवर काम केलेले अधधकारी व कमिचारी याींच े वेतन व इतर अनषुींधगक 
बाबीींवर ननयमानसुार उधचत कायिवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  
सािथितनि आरोग्य विाागामाफथ त महात्मा ज्योततबा फ ले िन आरोग्य  

योिनेत िेगिेगळ्या आिाराांच ेपॅिेिेस िाढिून देण्याबाबत 
  

(३२) ५७१७ (१७-११-२०२०) डॉ.स धीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  
ााई िगताप, श्री.रािेश राठोड, श्री.अमरनार् रािूरिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साविजननक आरोाय ववभागामार्ि त सन २०१२ पासनू सरुू केलेल्या 
आधीची राजीव गाींधी जीवनदायी योजना व आ्ताची महा्मा ज्योनतबा रु्ले 
जन आरोाय योजना गरीब व गरजू रुार्ाींना मोर्त उपचार करण्यासाठी सरुू 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना सरुू झाल्यापासनू इन्शरुन्स कीं पन्याींचे पॅकेजेस 
वाढववण्यात आले असनू रुार्ालयाचे पॅकेजेस अद्यापही वाढववले नसनू 
एवढ्या कमी पॅकेजमध्ये उपचार कररे् रुार्ालयाला परवडत नाही, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
्यानषुींगाने महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजनेत वेगवेगळ्या 
आजाराींचे पॅकेजेस वाढवनू देण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.रािेश टोप े(१२-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) एकबत्रत सधुाररत महा्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोाय योजना व 
प्रधानमींत्री जन आरोाय योजनेसाठी पॅकेजेस अींनतम करताना शासकीय व 
खाजगी रुार्ालयाींमधील तज्ञाींच े मागिदशिन घेण्यात आले होत े व सींचालक, 
आरोाय सेवा सींचालनालय याींच्या अध्यक्षतखेालील सर्मतीची मान्यता 
घेण्यात आली आहे. तसेच राषट्रीय स्वास्र्थय अर्भकरर् (National Health 
Authority) याींनी सदर पॅकेजेससाठी मान्यता हदलेली आहे. योजनेमध्ये 
अींगीकृत होताना रुार्ालये प्रोर्सजसिच्या दरपत्रकाच े अवलोकन करून व 
दरपत्रक साक्षाींककत करून करारनामा साक्षाींककत करतात व योजनेमध्ये 
अींगीकृत होतात. 
(३) एकबत्रत सधुाररत योजनेमध्ये पॅकेजेस अींनतम करताना आधीच्या 
योजनेतील ९७१ पॅकेजेसचा अभ्यास करून कमी वापर असर्ारी व स्व्दरुक्ती 
असर्ारी ११६ पॅकेजेस वगळण्यात आली आहेत तसेच ११४ पॅकेजेस नव्याने 
समाववष् करण्यात आली आहेत.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

प्लाजस्टि बांदीसाठी उपाययोिना िरण्याबाबत 
  

(३३) ५७२६ (१२-११-२०२०) श्री.रामदास िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६४७ 
ला हदनाांि २८ फेब्र िारी, २०२० रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदााथत सन्माननीय 
पयाथिरण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने प्लास्स््क बींदी करण्याचा कायदा केला असनू मुींबई व इतर 
प्रमखु शहरे व ग्रामीर् भागाींमध्ये सवित्र प्लास्स्् क वपशव्याींचा वापर केला 
जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववभागीय आयकु्त, महानगरपार्लका आयकु्त, 
स्जल्हाधधकारी याींच्यासमवेत मा.पयािवरर् मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली स्व्हडीओ 
कॉन्र्रनर्सींगव्दारा मुींबई येिे हदनाींक ०४ रे्ब्रवुारी, २०२० रोजी झालेल्या 
बठैकीमध्ये अधधसचूनेची प्रभावी अींमलबजावर्ी करण्याबाबत देण्यात 
आलेल्या ननदेशानसुार कायिवाही करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, सवि महानगरपार्लकाींना अधधसचूनेच्या प्रभावी अींमलबजावर्ीसाठी 
कृती आराखडा तयार करण्याचे बींधनकारक करण्यात आल्याने 
महापार्लकेमार्ि त कृती आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन प्लास्स््क बींदीवर 
उपाययोजना करण्यासाठी कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे (२०-०१-२०२१) : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 

अधधसचूनेच्या प्रभावी अींमलबजावर्ीसाठी सवि २७ महानगरपार्लकाींनी 
कृती आराखड ेमहाराषट्र प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाला सादर केले आहेत. 
(४) महाराषट्र प्लास्स््क व िमािकॉल अववघ्नर्शल वस्तुींचे (उ्पादन, वापर, 
वविी, वाहतकू, हाताळर्ी, साठवर्कू) अधधसचूना २०१८ च्या 
अींमलबजावर्ीच्या अनषुींगाने महाराषट्र प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाच्या 
अधधकाऱयाींनी स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींच्या प्रनतननधीींसमवेत दकुानाींवर/ 
आस्िापनाींवर केलेल्या सींयकु्त कारवाईमध्ये हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०२० 
पयतं एकूर् १७,०७१ दकुान/आस्िापनाींकडून एकूर् रु ९.७७ को्ी एवढा दींड 
गोळा केला आहे. या कारवाई दरम्यान जवळपास १२१४ ्न इतका बींदी 
असलेल्या प्लास्स््कचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. 
(५) सदर कृती आराखड्याींची अींमलबजावर्ी कोववड-१९ सािीच्या 
प्रादभुािवामळेु कमी प्रमार्ात होत असल्याचे ननदशिनास आले आहे. 
  ___________ 
  

उिनी धरणातून लातूर जिल््यासाठी पाणीप रिठा िरण्याबाबत 
  

(३४) ५७६० (२५-११-२०२०) श्री.रमेश िराड : सन्माननीय पाणीप रिठा ि 
स्िच्छता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उजनी धरर्ातनू लातरू स्जल््यासाठी पार्ीपरुवठा करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाकड ेअनेक वषािपासनू प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लातरू स्जल््यासाठी पार्ीपरुवठा करण्याबाबत माहे जून, 
२०१९ मध्ये वा ्यादरम्यान औरींगाबाद येिे “मराठवाडा ी्ंचाई” सर्मतीच्या 
झालेल्या आढावा बठैकीत त्कालीन मा.पार्ीपरुवठा व स्वच्छता मींत्री याींनी 
लातरू स्जल््यासाठी पाईपलाईनव्दारे पार्ीपरुवठा करण्याची घोषर्ा केली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बठैकीमध्ये पहहल्या ्प्प्यात रुपये ३६५ को्ीींची ननववदा 
काढण्यात येवनू कामास सरुुवात होर्ार असल्याचे आश्वासन मा.मींत्री 
महोदयाींनी हदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने लातरू स्जल््यासाठी पाईपलाईनव्दारे पार्ीपरुवठा करण्याबाबत 
कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ग लाबराि पाटील (११-०१-२०२१) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) सदरील बठैकीत मराठवाडा वॉ्रग्रीडबाबत घोषर्ा करण्यात आली आहे.  
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
 मराठवाडा वॉ्रग्रीड अींतगित लातरू स्जल््यासाठी बींद पाईपलाईनव्दारे 
पार्ीपरुवठा करण्यासाठी त्वत: रुपये १७२१.९१ को्ी ककींमतीच्या प्रस्तावास 
शासनाने मींजूरी हदली होती. 
(४) वरील प्रमारे् कायिवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

ाेंडखळ ि पागोटे (ता.उरण, जि.रायगड) ाागातील 
पाणर्ळ िागेिर ाराि स रु असल्याबाबत 

  

(३५) ५७९४ (१८-११-२०२०) श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय पयाथिरण मा्ं ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भेंडखळ व पागो्े (ता.उरर्, स्ज.रायगड) भागातील ५०० हेक््र पार्िळ 
जागेवर भराव सरुु असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर भरावामळेु 
पयािवरर्ाच ेनकुसान होत असल्याने सींबींधधत दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे (२०-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर बाबतीत उपववभागीय अधधकारी, पनवेल याींचे कायािलयामार्ि त 
हदनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी प्रिम खबरी अहवाल िमाींक ०२८९/२०१९ 
उरर् पोलीस ठारे् येि ेदाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

मांठा (जि.िालना) ताल क्यातील शतेिऱ्याांना  
पीि विम्याचा लाा देण्याबाबत 

  

(३६) ५८५२ (१३-१२-२०२०) श्री.रािेश राठोड : सन्माननीय िृषी मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींठा (स्ज.जालना) तालकु्यात सन २०१८ मध्ये शतेकऱयाींना सोयाबीचा 
पीक ववमा देण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींठा लगतच्या परतरू, स्जींतरू, लोर्ार व जालना तालकु्यातील 
शतेकऱयाींना पीक ववमा र्मळाला, परींत ुमींठा तालकु्यातील शतेकऱयाींना यातनू 
वगळण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मींठा तालकु्यातील 
शतेकऱयाींना पीक ववम्याचा लाभ देण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.दादािी ा से (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
 योजनेच्या मागिदशिक सचूनेनसुार मींठा तालकु्यात सोयाबीन वपकाच े
सरासरी उ्पन्न (९१७ कक.लो/हे.) हे उीं बरठा उ्पन्न (६६१ कक.लो/हे.) पेक्षा 
जास्त आल्याने नकुसान भरपाई देय झाली नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
 योजनेच्या मागिदशिक सचूनेनसुार सोयाबीन वपकाकरीता जालना 
स्जल््यातील जालना तालकु्यातील सेवली हे महसलू मींडळ व बलुढार्ा 
स्जल््यातील लोर्ार तालकु्यातील सलुतानपरु हे महसलू मींडळ नकुसान 
भरपाईस पात्र ठरले असनू, उविरीत जालना स्जल््यातील परतरू तालकुा व 
परभर्ी स्जल््यातील स्जींतरू तालकु्यामध्ये सोयाबीन वपकाचे सरासरी उ्पन्न 
हे उीं बरठा उ्पन्न पेक्षा जास्त आल्याने नकुसान भरपाई देय झाली नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  
हदनाांि २३ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन तनणथयाची अांमलबिािणी 

स्र्धगत िरण्याच्या मागणीबाबत 
  

(३७) ५९२६ (१४-१२-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी ननगिर्मत केलेल्या शासन ननर्ियानसुार 
उपलेखापाल सींवगाितील पदे आहदवासी ववभागाकडून न भरता वव्त 
ववभागाकडून भरावीत तसेच सध्या कायिरत उपलेखापाल याींना समकक्षपदावर 
समायोस्जत करावे अशी तरतदू केली आहे, हे खरे आहे काय  
(२) असल् यास, सदरहू शासन ननर्ियामळेु आहदवासी ववकास ववभागातील 
चतिुिशे्रर्ी कमिचारी, कननषठ-वररषठ र्लवपक या कमिचाऱ याींना पदोन्नती 
र्मळण्यास कायमस्वरूपी ववलींब होईल तसेच वव्त ववभागातील काही 
अधधकाऱ याींनी आहदवासी ववकास ववभागात १५८ नवी पदे ननमािर् करून 
शासनाच्या खचाित वाढ केली असनू आहदवासी ववकास ववभागातील ९६ 
उपलेखापालाींची पदे लेखा ववभागासाठी वापरण्यात येर्ार असल्याने आहदवासी 
ववकास ववभागाने क्षेबत्रय यींत्ररे्ला ववश्वासात न घेता शासनाची हदशाभलू 
करर्ारी माहहती सादर करून चुकीचे ठराव जनजाती सल्लागार पररषदेत 
केल्याचा आरोप सींघ्नेचे सींस्िापक अध्यक्ष, श्री.वविम गायकवाड याींनी केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, हदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या शासन ननर्ियाची 
अींमलबजावर्ी स्िधगत करावी, उपलेखापाल पदाची पदे आहदवासी ववकास 
ववभागाकड े ठेवण्यात यावी, आहदवासी ववकास ववभागातील सवि 
उपलेखापालाचे नामकरर् मखु्य र्लवपक अिवा प्रमखु र्लवपक असे करावे, 
याबाबतचा प्रस्ताव शासनाने ववचारािि पाठववला नसल्याने राज्यातील 
आहदवासी ववकास ववभागाच्या कमिचाऱयाींमध्ये असींतोष पसरलेला असनू 
याप्रकरर्ी शासनाच ेलक्ष वेधण्यासाठी गरुूवार हदनाींक २९ ऑक््ोबर, २०२० 
रोजी वा ्यासमुारास राज्यभर सदरहू कमिचाऱ याींनी एक हदवसाचा लाक्षणर्क 
सींप पकुारला ्यामळेु या ववभागाचे काम सींपरू्ित ठप्प झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागण्याबाबत शासनाने सकारा्मक ननर्िय न 
घेतल्यास लवकरच कमिचारी बेमदुत सींपावर जातील, असा गींभीर इशाराही 
सींघ्नेने हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन आहदवासी ववकास 
ववभागाच्या कमिचाऱ याींच्या सदरहू मागण्याबाबत कोर्ता ननर्िय घेतला वा 
घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (११-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) आहदवासी ववकास ववभाग कमिचारी सींघ्ना, महाराषट्र राज्य, 
नार्शक चे सींस्िापक अध्यक्ष श्री.वविम गायकवाड याींनी हदनाींक २९/१०/२०२० 
रोजी अशा आशयाचे ननवदेन शासनास हदले आहे. 
(५) सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने उपरोक्त मागण्याींबाबत कमिचारी 
सींघ्नेसोबत मा.मींत्री, आहदवासी ववकास याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक 
११/१२/२०२० रोजी बठैक घेण्यात आली असनू मागण्याींच्या अनषुींगाने 
सकारा्मक कायिवाही करण्यात येत आहे.  
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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ओमशाांती गहृतनमाथण सहिारी सांस्र्ा, नागपूर या सांस्रे्च्या मौिा 
धचचािन येर्ील ले-आऊटच्या गैरप्रिाराची चौिशी होण्याबाबत 

  

(३८) ५९२९ (२०-११-२०२०) श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय गहृ मा्ं ी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ओमशाींती गहृननमािर् सहकारी सींस्िा, नागपरू या सींस्िेच्या मौजा 
धचचभवन येिील ल-ेआऊ्च्या गरैप्रकार व भखूींड धारकाींची र्सवर्ूक 
झाल्याप्रकरर्ी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी शासनास हदनाींक      
३१ ऑगस््, २०२० व हदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजी ननवेदन पाठवनू गहृ 
ववभागामार्ि त चौकशी करुन सींबींधधताींवर र्ौजदारी गनु्हे दाखल करण्याची 
मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन गरैप्रकार व भखूींड 
धारकाींची र्सवर्कू करर्ाऱया दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अतनल देशम ख (०७-०१-२०२१) : (१) होय, अशा स्वरुपाच े ननवेदन हदले 
आहे. 
(२) सदर प्रकरर्ाची पोलीस स््ेशन बेलतरोडी नागपरू शहर याींचेकडून सखोल 
चौकशी व सींबींधधत ववभागाच्या कागदपत्राींची पडताळर्ी करुन चौकशी सरुु 
आहे.  
 सदर सींस्िवेवरुध्द या अगोदर सन २०१७ मध्ये तिारदार वासदेुव 
पोहने याींनी हदलले्या तिारीवरुन पो.स््े. सोनेगाव नागपरू शहर येि े
अप.ि.२३०/२०१७ कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ भादींवव प्रमारे् गनु्हा 
दाखल आहे. सदर गनु््यात सधचव, बापरुाव चींपतराव कराळे याींना अ्क 
करण्यात आली होती आता त ेमरर् पावले असल्याने अबे् समरी हदनाींक 
०२/०२/२०१८ अन्वये प्रकरर् ननकाली काढले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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आहदिासी गोिारी िमातीस अन सूधचत िमातीचा दिाथ र्मळण् याबाबत 
  

(३९) ५९५२ (१४-१२-२०२०) श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आहदवासी गोवारी जमातीस अनसुधूचत जमातीचा दजाि र्मळण् याबाबत 
मा.उच् च न् यायालय खींडपीठ, नागपरू ने हदनाींक १४ ऑगस् ्, २०१८ रोजी वा 
्यासमुारास हदलेल् य ा ननर्ियाववरोधात महाराष ट्र शासनाने सवच्च् च न् यायालयात 
ववशषे रजा याधचका (SLP) दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मा.उच् च न् यायालयाच् या ननर्ियानींतर गोंड गोवारी ऐवजी 
गोवारी अशी सधुारर्ा करण् यासींबींधी कें द्र शासनाने महाराष ट्र शासनास सधुचत 
केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने मा.सवच्च्च न्यायालयात दाखल केलेली सींबींधधत 
ववशषे रजा याधचका मागे घेर्ार आहे काय, शासनाच ेपढुील धोरर् काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (१३-०१-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) गोवारी समाजास 
अनसुधूचत जमातीचा दजाि देण्याबाबतचे मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू 
याींचे हदनाींक १४ ऑगस््, २०१८ च े आदेश हे मा.सवच्च्च न्यायालयाने      
१) मरीचींद्र शखेरराव ववरुध्द सेठ जी.एस. मेडडकल कॉलेज (१९९०) ३ SCC 
१३० महाराषट्र शासन ववरुध्द र्मलीींद क्वारे (२००१)१ एससीसी ४,        
३) बीरर्स ींग ववरुध्द हदल्ली जल बोडि (२०१८) १० एससीसी ३१२ यामध्ये 
नोंदववलेल्या मह्वपरू्ि ननरीक्षर्ाशी ववसींगत असल्यामळेु सदर न्याय 
ननर्ियाववरुध्द मा.सवच्च्च न्यायालयात ववशषे अनजु्ञा याधचका दाखल 
करण्यात आली होती. सदर ननर्ियाववरुध्द कें द्र शासनाने देखील मा.सवच्च्च 
न्यायालयात याधचका दाखल केलेली होती. सदर याधचकाींवर सनुावर्ी होऊन 
मा.सवच्च्च न्यायालयाने ्याींच्या हदनाींक १८/१२/२०२० च्या आदेशान्वये 
मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींचे हदनाींक १४ ऑगस््, २०१८ चे 
आदेश रद्द केले आहेत. सबब ववशषे अनजु्ञा याधचका मागे घेण्याचा प्रश्न 
उद्भवत नाही. 
  ___________ 
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मौिे डडस्िळ गारिाडी (जि.सातारा) या रस्त्याच े 
िाम बांद पाडण्यात आल्याबाबत 

  

(४०) ६११५ (२०-११-२०२०) श्री.शर्शिाांत र्श ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल 
र्मटिरी : सन्माननीय ग्रामवििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे डडस्कळ गारवाडी (स्ज.सातारा) या रस््याचे ग्रामीर् मागि ११ 
सा.ि.१/५०० त े४/०० या कामास शासनाने सन २०१९ मध्ये वा ्यादरम्यान 
मींजूरी हदली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस््याच्या कामाची ननववदा प्रकिया पार पाडण्यात येऊन 
हदनाींक १४ रे्ब्रवुारी, २०२० रोजी रुपये १७.३८ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या 
कामाचे कीं त्रा्दारास कीं त्रा् देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननववदेतील अ्ीनसुार काम सींपत आले असताना 
कामासाठी कीं त्रा्दाराने कामाच्या हठकार्ी खडी उपलब्ध करुन 
रस््याच्याकडलेा डपेो लावण्याचे कामकरीत असताना काही गावगुींडाींनी 
ठेकेदारास दमदा्ी व मारहार् करुन चाल ू स्स्ितीतील काम बींद पाडल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, बींद पाडण्यात आलेले सदरच े काम ता्काळ सरुु करण्यात 
यावे अशी मागर्ी ग्रामस्िाींनी कायिकारी अर्भयींता, साविजननक बाींधकाम 
ववभाग, स्ज.प.सातारा व मखु्य कायिकारी अधधकारी, स्ज.प.सातारा तसेच 
मा.पालकमींत्री, सातारा स्जल्हा याींचकेड े माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व ्यानसुार सींबींधधताववरुध्द कारवाई करुन सदरचे काम सरुु 
करण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन म श्रीफ (१४-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) अशी मागर्ी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(५) मौजे डडस्कळ गारवाडी (स्ज.सातारा) हा ग्रामीर् मागि ि.११ असनू ्याची 
लाींबी ४.६०० कक.मी. इतकी आहे. सदर रस््याच्या सा.ि.१/५०० त े४/०० च्या 
सधुारर्ा करण्याच्या कामास स्जल्हा वावषिक योजनेंतगित सन २०१९-२०२० 
मध्ये मान्यता र्मळाली असनू सदर कामाचे कायािरींभ आदेश देण्यात आले 
आहेत. ्यानसुार कीं त्रा्दाराने काम सरुु केले असनू खडीकरर्ासाठी खडी 
गोळा करण्यात आली आहे. तिावप, कोववड-१९ चा प्रादभुािव व पावसाळयामळेु 
काम बींद होत.े तद्नींतर सदरचे काम पढेु सरुु करुन ववहहत कालावधीमध्ये 
परू्ि करण्याच्या सचूना स्जल्हा पररषदेमार्ि त कीं त्रा्दारास देण्यात आल्या 
आहेत. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

ठाणे पररमांडळाांतगथत रुग्णालयातील र्लवपि सांिगाथतील  
ररक्त पदे ारण्याबाबत 

  

(४१) ६१९५ (२३-११-२०२०) श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी : सन्माननीय सािथितनि 
आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साविजननक आरोाय ववभागातील मुींबई मींडळ, ठारे् पररमींडळाींतगित 
कायिरत असलेल्या रुार्ालयातील र्लवपक सींवगाितील कमिचारी प्रनतननयकु्तीने 
इतर आरोाय सींस्िेतील रुार्ालयात गेले असल्याने ठारे् पररमींडळाींतगित 
असलेल्या रुार्ालयात अपऱुया कमिचाऱयाींमळेु कायिरत र्लवपक कमिचाऱयाींवर 
कामाचा अनतररक्त तार् येत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठारे् पररमींडळ रुार्ालयात अपऱुया कमिचाऱयाींमळेु र्लवपक 
सींवगाितील कमिचारी अनतररक्त कामामळेु उच्च रक्तदाब व मधुमेह या 
आजाराने ग्रासले असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठारे् पररमींडळ रुार्ालयातील र्लवपक सींवगाित प्रनतननयकु्तीने 
ररक्त झालेली पदे भरण्याबाबत मागर्ी करुनही सींबींधधत अधधकाऱयाींनी पदे 
ररक्त ठेवल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
् यानषुींगाने ठारे् पररमींडळाींतगित रुार्ालयातील र्लवपक सींवगाितील ररक्त पदे 
न भरर्ाऱया अधधकाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोप े(०८-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

आरोाय सींस्िेतील कमिचारी हे ननयत वयोमानानसुार सेवाननवृ् त 
झाल्याने सदरची ररक्त पदे पदोन्नतीने व पद भरतीने भरेपयतं रुार्ालयीन 
कामाची ननकड लक्षात घेता र्लवपक सींवगाितील कमिचाऱयाींना ता्परुत े
स्वरुपात उसनवारी त्वावर सेवा देण्यात आली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 

ठारे् पररमींडळातील रुार्ालयातील ररक्त पदे ही बदलीने तसेच 
पदोन्नतीने व पदभरतीव्दारे भरण्यात येतात. ्यानसुार पदे भरण्याची 
कायिवाही करण्यात येत आहे. सरळसेवेची ररक्त पदाींबाबत जाहहरात प्रर्सध्द 
करण्यात आली असनू ्यानसुार पद भरतीची कायिवाही सरुू आहे. पदोन्नतीने 
मागासवगीयाींसाठी आरक्षक्षत असलेली पदे न्यायालयीन ननर्ियाींच्या अधीन 
राहून ररक्त ठेवण्यात आली आहेत, ्यामळेु सदर पदे भरण्यात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  
खारेपाटण सांाािीनगर टािेिाडी (ता.िणििली, जि.र्सांध द गथ) नळ 

पाणीप रिठा योिनेच्या प्रलांत्रबत िामाबाबत 
  

(४२) ६१९८ (१३-१२-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदार्शि खोत : 
सन्माननीय पाणीप रिठा ि स्िच्छता मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खारेपा्र् सींभाजीनगर ्ाकेवाडी (ता.कर्कवली, स्ज.र्स ींधुदगुि) नळ 
पार्ीपरुवठा योजनेस सन २०१७-२०१८ मध्ये मींजुरी र्मळाली असनू सदर 
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योजनेचे काम परू्ि करण्याची मदुत हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१९ पयतं देण्यात 
आलेली असतानाही, आजर्मतीस या योजनेचे काम अपरू्ि अवस्िेत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत ठेकेदाराने व अधधकाऱयाने सदरहू कामात दलुिक्ष 
केल्याने सदरहू नळ पार्ीपरुवठा योजना हदनाींक ०५ नोव्हेंबर, २०२० पासनू 
बींद ठेवण्याचा इशारा सरपींच, ग्रामपींचायत खारेपा्र् याींनी माहे ऑक््ोबर, 
२०२० मध्ये स्जल्हाधधकारी, र्स ींधुदगुि याींना सादर केलेल्या लेखी ननवेदनाव्दारे 
हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामपींचायत कायािलयाशजेारी उींच आरर्ससी मनोरा बाींधून 
बाींधण्यात आलेली साठवर् ्ाकी धोकादायक झाल्याने ्ाकीवर चढून ्ाकी 
सार् करण्यास कमिचारी घाबरत असनू सदरहू ्ाकी कधीही कोसळण्याची 
शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार नळ पार्ीपरुवठा योजनेची प्रलींबबत कामे सरुु 
करण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदरहू 
पार्ीपरुवठा हदनाींक ५ नोव्हेंबर, २०२० पासनू परू्िपरे् बींद करण्यात येर्ार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ग लाबराि पाटील (१३-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहेे़. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) खारेपा्र् गावासाठी बाींधण्यात आलेली उींच खाींबावरील R.C.C. ्ाकी 
नादरुुस्त झाल्याने ्या ्ाकी शजेारीच सन २००९-२०१० मध्ये १.४८ लक्ष 
र्ल्र क्षमतचेी नवीन ्ाकी बाींधून देण्यात आली असनू सदर ्ाकीव्दारे 
खारेपा्र् गावास पार्ीपरुवठा करण्यात येत आहे. जुनी ्ाकी ननलेणखत 
करण्याची सचूना ग्रामपींचायतीस देण्यात आली असनूही ग्रामपींचायतीकडून 
सदर ्ाकीव्दारे पार्ीपरुवठा करण्यात येत होता. सदर ्ाकी ननलेणखत 
करण्याबाबत ग्रामपींचायतीस पनु्हा सचूना देण्यात आली आहे. 
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 मखु्यमींत्री पेयजल कायििमातनू १.२५ लक्ष र्ल्र क्षमतचेी नवीन 
्ाकी बाींधण्यात आली असनू सदर ्ाकीत अस्स्त्वातील उद्भव ववहहरीव्दारे 
उध्विवाहहनी ्ाकून पार्ीपरुवठा करण्याच े कामे़ अींनतम ्प्प्यात आहे. 
उध्विवाहहनीसाठी आवश्यक D.I. Pipes कोववड-१९ मळेु वेळेत उपलब्ध न 
झाल्याने या कामास ववलींब झाला आहे. सदर काम परू्ि करुन डडसेंबर, २०२० 
अखेर पयतं पार्ीपरुवठा सरुु करण्याच ेननयोजन आहे. 
 ्ाकेवाडीसाठी घेण्यात येर्ाऱया अनतररक्त उद्भवाच्या जागेत बदल 
होत असल्याने सदरचे काम ततूि हाती घेण्यात आलेले नाही. तिावप, 
सद्य:स्स्ितीत खारेपा्र् गावातील जून्या योजनेतनू पार्ीपरुवठा सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  
डहाणू (जि.पालघर) पररसरातील खलाश्याांना आधर्थि मदत देण्याबाबत 

  

(४३) ६२२१ (२०-११-२०२०) श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.तनरांिन 
डािखरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय फ िे : सन्माननीय मत्स्यवििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोववड-१९ च्या पाश्विभमूीवर राज्यात ताळेबींदी असल्याने डहार् ू
(स्ज.पालघर) पररसरातील खलाश्याींना मासेमारी करता आली नसल्यामळेु 
हजारो खलाशी व ्याींचे कु्ुींबावर उपासमारीच ेसींक् ओढावले असल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०२० च्या दसुऱया आठवड्यात ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सवि खलाशाींच्या मलुाींच्या र्शक्षर्ासाठी व उपस्जकेसाठी आधििक 
मदत देण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अस्लम शखे (०८-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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अांधेरी, म ांबई येरे् िामगार विमा रुग्णालय प्रशासनािडून  
तनयमाांच ेउल्लांघन झाल्याबाबत 

  

(४४) ६२५९ (२३-११-२०२०) डॉ.रणजित पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४७४९७ ला हदनाांि २५ िनू, २०१९ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदााथत : 
सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी, मुींबई येिे कामगार ववमा रुार्ालयाला सन २०१८ मध्ये 
लागलेल्या आगीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या सर्मतीच्या चौकशीमध्ये 
रुार्ालयाने ननयमाींच ेउल्लींघन केल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुार्ालयाच्या इमारतीला ना-हरकत प्रमार्पत्र देण्यात 
आल े नसल्याच े तसेच परवानगी न घेता रुार्ालय प्रशासनाने इमारतीच्या 
बाींधकामासाठी वाढीव क्षेत्रर्ळाचा वापर केला असल्याचे चौकशी सर्मतीच्या 
अहवालामध्ये नमदु करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुार्ालयाला लागलेल्या आगीत मृ् य ू झालेल्या रुार्ाींच्या 
कु्ुींबबयाींना तसेच जखमी झालेल्या रुार्ाींना शासनाने कोर्ती मदत केली 
आहे व ्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, कामगार ववमा रुार्ालयाला लागलेल्या आगीच्या सींदभाित 
नेमण्यात आलेल्या सर्मतीचा अहवाल शासनास कधी प्राप्त झाला आहे व 
्यानषुींगाने शासनाने सींबींधधत दोषीींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.रािेश टोप े(११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) सदर रुार्ालय हे कें द्र शासनाच्या राज्य कामगार ववमा महामींडळाच्या 
अधधप्याखालील असल्यामळेु राज्य कामगार ववमा महामींडळाकडून मतृ 
व्यक्तीींच्या वारसदारास प्र्येकी रुपये १० लाख, गींभीर जखमीींना प्र्येकी 
रुपये २ लाख व ककरकोळ जखमीींना रुपये १ लाख सानगु्रह अनदुान वा्प 
करण्यात आले आहे. 
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(४) आयकु्त, राज्य कामगार ववमा योजना, मुींबई याींनी चौकशी सर्मतीचा 
अहवाल हदनाींक ०५/०९/२०१९ रोजी उद्योग, ऊजाि व कामगार ववभागास सादर 
केलेला आहे. 
 उद्योग, ऊजाि व कामगार ववभागाने राज्य कामगार ववमा महामींडळ, 
नवी हदल्ली व महाराषट्र राज्य औद्योधगक ववकास महामींडळ, मुींबई याींना 
हदनाींक ०८/०९/२०२० रोजी कायिवाही करण्यासाठी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

राष्ट्रीय आरोग्य र्मशनच्या तनधीमध्ये आधर्थि 
गैरव्यिहार होत असल्याबाबत 

  

(४५) ६२९४ (२३-०१-२०२१) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदार्शि खोत : 
सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र परुस्कृत राषट्रीय आरोाय र्मशन (NHM) या योजनेची राज्यात 
अींमलबजावर्ी करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून ननधी देण्यात येत असनू 
्यासाठी आवश्यक असलेल्या उमेदवाराींच्या ननयकु््याींची प्रकिया ही राज्य 
शासनामार्ि त राबववण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेत उमेदवाराींना कायम ननयकु््या देण्याच्या 
नावाखाली चारश े को्ीचा आधििक गरैव्यवहार होत असल्याबाबत करण्यात 
आलेल्या देवार्घेवार्ीच्या सींवादाच्या तीन ऑडडयो स्क्लपसह मा.ववरोधी 
पक्षनेता, महाराषट्र ववधानसभा याींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े तिार केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात काय 
आढळून आले व ्यानषुींगाने राषट्रीय आरोाय र्मशनच्या ननधीमध्ये आधििक 
गरैव्यवहार करर्ाऱया सींबींधधत दोषीींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.रािेश टोप े(१४-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. तिावप, सदर कें द्र परुस्कृत 
कायििमाींतील कीं त्रा्ी कमिचाऱयाींची ननयकु्ती प्रकिया आयकु्त आरोाय सेवा 
तिा अर्भयान सींचालक, राषट्रीय आरोाय अर्भयान याींचेमार्ि त केली जात.े  
(२) व (३) हे खरे आहे. 

मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराषट्र ववधानसभा याींनी मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींना या सींदभाित पत्र पाठववले आहे. सदर प्रकरर्ी मा.ववरोधी पक्षनेत े
याींचे पत्र प्राप्त होण्यापवूीच, सखोल चौकशी करण्याचे ननदेश मींत्री 
(साविजननक आरोाय) याींच ेस्तरावरुन देण्यात आले होत.े 

गडधचरोली स्जल््यात आरोाय ववभागात कायिरत असलेल्या कीं त्रा्ी 
कमिचाऱयाींकडून पसेै गोळा करण्याची बाब मखु्य कायिकारी अधधकारी, स्जल्हा 
पररषद, गडधचरोली याींच्या ननदशिनास पोर्लसाींनी आर्ून हदली होती. 
्यानसुार स्जल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या प्रािर्मक चौकशीत असे आढळून 
आले की, सदर रक्कम ही ्याींच्या सींघ्नेच्या हहतास्तव ववहहत कायािसाठी 
कीं त्रा्ी आरोाय कमिचारी याींनी जमा केली होती. 

तिावप, प्रस्ततु प्रकरर्ी प्राप्त झालेली तिार व ध्वनीकर्ती ववचारात 
घेऊन या सींदभाित पोर्लसाींमार्ि त सखोल चौकशी होरे् आवश्यक असल्याने 
आयकु्त, आरोाय सेवा तिा अर्भयान सींचालक, राषट्रीय आरोाय अर्भयान, 
मुींबई याींच्यास्तरावर मखु्य कायिकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, गडधचरोली 
याींना पोलीस स््ेशन, आरमोरी येिे गनु्हा दाखल करण्यात यावा व 
पोर्लसाींना तपासासाठी ध्वनीकर्त व इतर बाबी उपलब्ध करुन देण्यात 
याव्यात अशा सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

चामोशी नगर पांचायत (जि.गडधचरोली) येरे् म ख्याधधिारी याांच े 
पद ररक्त असल्याबाबत 

  

(४६) ४६८८८ (१२-०७-२०१९) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभाितील नक्षलग्रस्त व आहदवासी बहूल भाग असलेल्या चामोशी नगर 
पींचायतीची (स्ज.गडधचरोली) सन २०१५ मध्ये ननर्मिती होवनूही गत ४ वषाित 
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ननयर्मत मखु्याधधकारी र्मळाला नसल्यामळेु शहराची ववकास कामे प्रभारी 
मखु्याधधकाऱ याींमार्ि त सरुू असल्याचे हदनाींक २८ माचि, २०१९ रोजी वा 
्यासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल््यातील तालकुास्तरावरील सींवगि ववकास अधधकारी, 
प्रकल्प अधधकारी, तालकुा आरोाय अधधकारी, ग्रामीर् रूार्ालयाचे अधीक्षक 
यासारखी मह्वाची पदे प्रभारी म्हर्ून सरुू आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीनसुार सदर प्रभारी पदे ननयर्मत करुन अधधकाऱ याींची ननयकु्ती 
करण्याबाबत कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् र्शांदे (०७-०१-२०२१) : (१) चामोशी नगरपींचायत येिे हदनाींक 
२४/७/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये ननयर्मत मखु्याधधकारी याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) तालकुास्तरावरील सींवगि ववकास अधधकारी व प्रकल्प अधधकारी 
याींची ररक्त पदे ग्रामववकास ववभागाकडून व तालकुा आरोाय अधधकारी व 
वदै्यकीय अधधकारी ही ररक्त पदे साविजननक आरोाय ववभागाकडून भरण्यात 
येतात. साविजननक आरोाय ववभागाने चामोशी तालकु्यातील तालकुा आरोाय 
अधधकारी हे पद भरल े आहे. वदै्यकीय अधधकाऱयाचे पद भरण्याबाबत 
कायिवाही करण्याचे साविजननक आरोाय ववभागास तसेच सींवगि ववकास 
अधधकारी व प्रकल्प अधधकारी याींची ररक्त पदे भरण्याची कायिवाही करण्यास 
ग्रामववकास ववभागास कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

महापार्लिेच्या र्मळितिर आणण बाांधिाम  
श ल्िाचा हहस् सा देण्याबाबत 

  

(४७) ४७३९६ (१२-०७-२०१९) श्री.अतनल ाोसल े: सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) स्मा ि् र्स्ी कीं पनीने औींध, बारे्र आणर् बालेवाडी (स्ज.परेु्) या 
पररसरातनू र्मळर्ाऱ या महापार्लकेच्या र्मळकत कर आणर् बाींधकाम शलु्काचा 
अनिुमे १० आणर् १५ ्क्के हहस्सा माधगतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचालक मींडळाच्या बठैकीत यासींबींधीचा प्रस्ताव ठेवला 
असल्याने महानगरपार्लकेच्या उ्पन्नावर आणर् स्वाय्तवेर पररर्ाम होर्ार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन महानगरपार्लकेच्या 
स्वाय्तवेर पररर्ाम होवनू महापार्लकेच्या नतजोरीवर आधििक भार पडू नये 
याकरीता कोर्ती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच केलले्या 
ननर्िया्मक कायिवाहीची सद्यःस्स्िती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनार् र्शांदे (२४-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) परेु् स्मा ि् र्स्ी 
कीं पनीने औींध, बारे्र, बालेवाडी पररसरातनू र्मळर्ाऱया र्मळकत कराच्या १० 
्क्के व बाींधकाम परवानगी शलु्काच्या १५ ्क्के हहस्सा परेु् 
महानगरपार्लकेकड ेमागर्ी करण्याचा ननर्िय घेतला आहे. 

्यास अनसुरून हदनाींक ११/०९/२०१८ रोजी आयकु्त, परेु् 
महानगरपार्लका याींच्याकड ेप्रस्ताव पाठववण्यात आला होता. 

मात्र, परेु् महानगरपार्लकेने याबाबत कोर्ताही ननर्िय घेतलेला 
नाही, ्यामळेु महानगरपार्लकेच्या नतजोरीवर आधििक भार पडलेला नाही. 
  ___________ 
  

खडििासला धरण (जि.प णे) प्रिल्पातून पाणी उचलण्याच्या  
िागाांच ेतनयां्ण िलसांपदा विाागाला देण्याबाबत 

  

(४८) ४७४२८ (१२-०७-२०१९) श्री.अतनल ाोसल े: सन्माननीय नगर वििास 
मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडकवासला धरर् (स्ज.परेु्) प्रकल्पातनू पार्ी उचलण्याच्या जागाींच े
ननयींत्रर् परेु् महापार्लकेने जलसींपदा ववभागाला द्यावते असे आदेश महाराषट्र 
जलसींप्ती ननयमन प्राधधकरर्ाने समुारे दीड वषािपवूी परेु् महापार्लकेला 
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हदलेले असतानाही महापार्लकेकडून पार्ी उचलण्याची परवानगी जलसींपदा 
ववभागाला हदलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परेु् महापार्लकेकडून मींजूरीपेक्षा जास्त पार्ी उचलण्यात येत 
असल्यामळेु जलसींपदा ववभागाकडून माहे जुलपैयतं करण्यात आलेले ननयोजन 
ववस्कळीत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परेु् महापार्लकेकडून जलसींपदा ववभागाला पार्ी उचलण्याची 
परवानगी न देण्याची काररे् काय आहेत व ्यास जबाबदार असलेल्या 
सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
् याबाबतची सद्यःस्स्िती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनार् र्शांदे (२९-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) जलसींपदा ववभाग, परेु् 
याींच्याकडून करारानसुार परेु् महानगरपार्लकेला ११.५० ्ी.एम.सी. पार्ी 
देण्यात येत.े 
 तिावप, वाढ्या लोकसींख्येमळेु परेु् महानगरपार्लकेस समुारे १८ 
्ी.एम.सी. पार्ी उचलावे लागत.े याबाबत परेु् महानगरपार्लकेकडून 
जलसींपदा ववभागाकड ेवाढीव पाण्याची मागर्ी करण्यात आलेली आहे. 
 ्यानसुार कालवा सल्लागार सर्मतीच्या झालेल्या बठैकीत परेु् 
शहरासाठी लागर्ाऱया पाण्याचे ननयोजन करण्यात आले असनू, ्याप्रमारे् 
परेु् महानगरपार्लका पाण्याचा वापर करत आहे. 
 परेु् महानगरपार्लकेमार्ि त आवश्यकतपेेक्षा जास्त पार्ी वापर होत 
असल्याबाबत तसेच परेु् शहराला लोकसींख्येच्या मापदींडानसुार पार्ीपरुवठा 
कररे्बाबत झालेल्या तिारीस अनसुरुन मखु्य अर्भयींता तिा प्रािर्मक 
वववाद ननवारर् प्राधधकारी याींच्याकड ेसनुावर्ी झाली होती. 
 परेु् शहरास दररोज ६४४.२८ एम.एल.डी. एवढा होर्ारा पार्ी वापर 
र्सर्मत करण्याबाबत तसेच पार्ी घेण्याच्या सवि उद्भवाींच्या जागाींचे ननयींत्रर् 
जलसींपदा ववभागाकड े सोपववण्याबाबत हदनाींक २३/१०/२०१७ रोजी 
प्राधधकरर्ाने परेु् महानगरपार्लकेस आदेश हदला होता. 
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 तिावप, या आदेशाववरुध्द महाराषट्र राज्य जलसींप्ती ननयमन 
प्राधधकरर्ाकड े परेु् महानगरपार्लकेने दाखल केलेल्या याधचकेत हदनाींक 
१६/११/२०१८ व हदनाींक १७/१२/२०१८ रोजी आदेश हदले होत.े परींत ु या 
आदेशामध्ये खडकवासला धरर् प्रकल्पातनू पार्ी उचलण्याच्या जागाींच े
ननयींत्रर् परेु् महापार्लकेने जलसींपदा ववभागाला द्यावेत असे आदेश हदले 
नसल्याचे परेु् महानगरपार्लकेने कळववले आहे. 
 खडकवासला धरर्ातील पार्ी उचलण्यासाठी जलसींपदा ववभागाच्या 
परवानगीने परेु् महानगरपार्लकेने स्वखचािने ३ जॅकवेल (उपसागहृ) बाींधले 
आहेत. सदर उपसागहेृ परेु् महानगरपार्लकेची असनू ्याींची देखभाल, दरुुस्ती 
व सींचलन परू्ित: परेु् महानगरपार्लकेमार्ि त करण्यात येत.े ्यामळेु ्याचा 
ताबा जलसींपदा ववभागास देरे् अडचर्ीच ेआहे. 
 तिावप, सदर पींप हाऊस बद्दल परेु् महानगरपार्लकेमार्ि त जलसींपदा 
ववभागास सींपरू्ि माहहती देण्यात येत े तसेच सदरची पींप हाऊस/पींवपग 
मर्शनरी जलसींपदा ववभागाच्या पाहर्ीसाठी खुली असतात, असे परेु् 
महानगरपार्लकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
  

बारामती (जि.प णे) शहरातून िाहणारी िऱ्हा नदीपा् 
प्रदवूषत झाल्याबाबत 

  

(४९) ४७६७० (०३-०२-२०१४) श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी : 
सन्माननीय नगर वििास मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बारामती (स्ज.परेु्) शहरातनू वाहर्ारी कऱहा नदीपात्र मोठ्या प्रमार्ात 
प्रदवूषत झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१३ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्ि त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर नदी प्रदवूषत 
होऊ नये म्हर्ून कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनार् र्शांदे (०७-०१-२०२१) : (१) अशी बाब ननदशिनास आली नाही, असे 
स्जल्हाधधकारी, परेु् याींनी कळववले आहे. 
(२) व (३) बारामती शहरामधून खींडोबानगर त े बारामती-मळद र्शव 
हद्दीपयतंच े क्षेत्रामध्ये कऱहा नदीच े पात्र असनू ्याची लाींबी अींदाज े ६.३० 
कक.मी. इतकी आहे.  
 बारामती शहरामधून वाहर्ाऱया कऱहा नदीच े प्रदषूर् होऊ नये 
याकररता बारामती नगरपररषदेने जुनी हद्द यामध्ये ६५.६३ कक.मी. व वाढीव 
हद्दीमध्ये ८७.९० कक.मी. अशी एकूर् १५३.५३ कक.मी. भयुारी ग्ार योजना 
केलेली आहे. 
 बारामती शहरामध्ये ननमािर् होर्ाऱया साींडपाण्यावर शास्त्रोक्त 
पध्दतीने प्रकिया कररे्करीता गनुवडी रोड, समििनगर येि ेनगरपररषदेच्या 
मालकी हक्काच्या जागेत ११.५० दशलक्ष र्ल्र क्षमतचेा साींडपार्ी प्रकिया 
प्रकल्प उभारलेला आहे.  
 सदर प्रकल्पामध्ये साींडपाण्यावर प्रकिया करुन शधु्द झालेले पार्ी 
कऱहा नदीपात्रात सोडण्यात येत.े तसेच नगरपररषदेच्या मालकीच े म्न 
माके्, कर्श माके् व क्तलखान्यातील रक्त र्मश्रीत पाण्याची ववल्हेवा् 
लावरे्साठी ई.्ी.पी. प्रकल्प बसववण्यात आल ेआहेत.  
 ्याचप्रमारे् नगरपररषद हद्दीतील खींडोबानगर त ेमळद गाव हद्दीपयतं 
कऱहा नदीपात्राची मर्शनरीव्दारे वेळोवेळी स्वच्छता व सार्-सर्ाई करण्यात येत.े  
 बारामती नगरपररषद, जलसींधारर् ववभाग व साविजननक बाींधकाम 
ववभाग या शासनाच े ववभागाींमार्ि त कऱहा नदी सधुार प्रकल्प हाती घेण्यात 
आलेला आहे. ्याकररता नगर ववकास ववभाग, शासन ननर्िय, हदनाींक २२ मे, 
२०२० अन्वये नगरपररषदेस वरै्शषट्यपरूर्् ववशषे अनदुान अींतगित रुपये 
१८.६९ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन हदला आहे. 
 तसेच नदीपात्राच्या कडलेा ववववध प्रकारच ेवकृ्षारोपर् करण्यात आलेले 
आहे. ्यामळेु कऱहा नदीच ेसशुोर्भकरर् वाढल ेअसनू प्रदषूर् रोखण्यास मदत 
होत आहे. कऱहा नदीपात्राच ेबारामती नगरपररषद हद्दीत प्रदषूर् होत नाही, 
अस ेस्जल्हाधधकारी, परेु् याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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राज्यात नविन िलतरण तलाि तनर्मथतीसाठी असलेले 
क्रीडा धोरणातील तनिष बदलण्याबाबत 

  

(५०) ४८५०८ (०५-०७-२०१९) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  ााई िगताप, 
श्री.अमररशााई पटेल : सन्माननीय क्रीडा मा्ं ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील िीडा धोरर्ामळेु नववन जलतरर् तलाव ननर्मितीसाठी असींख्य 
अडचर्ी येत असल्याने िीडा धोरर्ातील ननकष बदलण्यासाठी नींदरुबार 
स्जल््यातील स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.िीडा मींत्री याींना ननवेदन हदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.स तनल िेदार (०७-०१-२०२१) : (१) व (२) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  ___________ 
 
  
विधान ािन :   श्री.रािेनद्र ाागित 
म ांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रर्पवूि सवि प्रकिया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर करण्यात आली आहे. 
मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 

 


