
   अताराांकित प्रश्नोत्तर ांची त्रचे ळीस वी य दी 
 

मह र ष्ट्र ववध नसभ  
  

पहहले अधधवेशन, २०२१ 
       ___________ 

  

अत र ांकित प्रश्नोत्तर ांची य दी 
  

प्रश्न ांची एिूण सांख्य  - ५० 
___________ 

  

पांच यत सममती (त .हवेली, जि.पणेु) अांतर्गत छोटे प टबांध रे ववभ र् ांिडून  
ननयमब ह्य ि म ेझ ल्य ब बत 

  

(१)  १०९ (१२-०४-२०२०).   श्री.मभमर व त पि र (कडिव सल ) : सन्माननीय ग्र मववि स 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पींचायत सममती (ता.हवेली, जि.पुणे) अींतगगत छो्ेपा्बींधारे ववभागाींकडून माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ ते िून, २०१९ या कालावधीमध्ये ननयमबाह्य काम े झाली असल्याच े माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदरहू काम े करत असताना र्ेतकरी वारींवार सींबींधधत ववभागाकड े सदरहू 
कामाबाबत तक्रार करीत असताना सींबींधधत ववभागाने कोणतीही कायगवाही केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ग काय आहेत, 
व त्यानसुार, ननयमबाह्य कामाींची चौकर्ी करून सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हसन मुश्रीफ (५-१-२०२१) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
लघु पा्बींधारे ववभाग, जिल्हा पररर्द,पुणे अींतगगत  लघु पा्बींधारे उप ववभाग, हवलेी, ता. 
हवेली या कायगके्षत्रामध्ये माहे सप् े्ंबर २०१६ तेिून, २०१९ या कालावधीत हाती घेणेत आलेली 
कामे पुणग झालेली आहेत. याबाबत कोणत्याही र्ेतकऱ्याकडून लघ ुपा्बींधारे ववभाग, जिल्हा 
पररर्द, पुणे आणण लघु पा्बींधारे उप ववभाग, हवेली, ता. हवेली कायागलयाकड े तक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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र्ोंहदय  जिल्ह  पररषदेत ववदयुतीिरण िां त्र टद र च ेचुि च्य  पध्दतीचे  
नोंदणीिरण झ ल्य ब बत 

 

 (२)  १४० (११-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांहिि पूरे (अिुगनी-मोरर् ांव) : सन्माननीय ग्र मववि स 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल्हा पररर्देत ववद्युतीकरण कीं त्रा्दाराचे चुककच्या पध्दतीचे नोंदणी करण्याची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पररर्द गोंददया येथ ेववद्युत अमभयींताच ेपद कायगरत नसताना कायगकारी 
अमभयींता जिल्हा पररर्द गोंददया याींनी ददनाींक ३ ऑगस््, २०१९ रोिी ३ कीं त्रा्दाराच े
नोंदणीकरण चुकीच्या पध्दतीन ेकेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररर्द गोंददया येथे ववद्युत कामे बाींधकाम ववभाग पहात असल्याची 
बाब ननदर्गनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन तत्कालीन कायगकारी अमभयींता याींच्यावर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हसन मशु्रीफ (३-१२-२०२०) : (१) ववदयुत कीं त्रा्दाराच े नोंदणीकरण चुकीच्या पध्दतीन े
करण्यात आलेले नाही. 
(२) ग्राम ववकास ववभागाच्या र्ासन ननणगय ददनाींक ०२ डडसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 
ववदयुत कीं त्रा्दाराची वगगवारी व काम करण्याची आधथगक क्षमता नुसार योग्य पध्दतीने 
नोंदणीकरण करण्यात आले आहे. 
(३) होय. 
(४) ववदयुत कीं त्रा्दाराचे नोंदणीकरण चुकीच्या पध्दतीने करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे 
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

अमर वती पररषद अांतर्गत सम ििल्य ण अधधि री पद ररक्त असल्य ब बत 
  

(३)  १०५७ (१६-०४-२०२०).   श्री.बळवांत व नकड े (दय गपूर) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हा पररर्द अींतगगत समािकल्याण ववभागाच े तीन वर्ाांपासनू पद ररक्त 
असून या ववभागाचे कामकाि प्रभारीींच्या मार्ग त सुरु असल्याच ेननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, समािकल्याण ववभागामार्ग त जिल्ह्यात ववववध कल्याणकारी योिना राबववल्या 
िात असून ददवयाींगाींच्या, मागासलेल्या घ्काींच्या वैयजक्तक आणण सामूदहक योिनेचा समावेर् 
असून या ववभागाचे कामकाि प्रभारी असल्याने ववववध योिनाींचा लाभ लाभार्थयाांपयांत पोहचत 
नसल्याने बहुताींर् लाभाथी लाभापासून वींधचत राहत असल्याच े ननदर्गनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, समािकल्याण अधधकाऱ्याच ेररक्त पद भरण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (३-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) जिल्हा समाि कल्याण अधधकारी, जिल्हा पररर्द, अमरावती वगग-१ हे पद ददनाींक 
२१/६/२०१७ पासून ररक्त आहे. सदर ररक्त पदाचा प्रभार अन्य प्रभारी अधधकाऱ्याींकड े देण्यात 
येवून त्याींचेमार्ग त समाि कल्याण ववभाग, जिल्हा पररर्द, अमरावती अींतगगत येणाऱ्या ववववध 
योिनाींची प्रभावीपणे अींमलबिावणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राबववण्यात येणाऱ्या 
ववववध योिनाींच्या लाभापासनू लाभाथी वींधचत नाही. 
(३) ग्राम ववकास ववभागाकडून सींबधधत ववभागाींना व सींबींधधत र्ासकीय अधधकाऱ्याींना, सवग 
प्रचमलत ननयमाींचे व र्ासनान े वेळोवेळी ददलेल्या ननदेर्ाींच े पालन करुन, जिल्हा पररर्द, 
अमरावती येथील ररक्त पदे तातडीने भरण्याचे ननदेर् देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
ठ णे जिल्ह  पररषद ब ांधि म उपववभ र्, मभवांडी येथ े 

प्रभ री उपअमभयांत  य ांनी िेलेल  रै्रव्यवह र 
 (४)  १०५९ (११-०४-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय ग्र मववि स 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्हा पररर्द बाींधकाम उपववभाग, मभवींडी येथे प्रभारी उपअमभयींता म्हणून ३ 
वर्ागपासून काम पाहणारे र्ाखा अमभयींता दत्त ुधगते याींनी मोठया प्रमाणात गैरवयवहार केल्याच े
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मखु्य सधचव याींच्याकड े ननवेदन देऊन कारवाई करण्याची मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या प्रचमलत ननयमानुसार कोणत्याही अधधका-याकड ेसहा मदहन्यापेक्षा 
अधधक काळ पदभार नसावा असे स्पष्पणे नमुद असतानाही श्री धगते याींच्याकड े गेल्या ३ 
वर्ागपेक्षा अधधक काळ उपअमभयींता पदाचा पदभार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, श्री दत्त्त ुधगते हे र्ाखा अमभयींता एकाच ववभागात सलग गेल्या १६ वर्ागपासून 
कायगरत असून त्याींची बदली अदयापी झालेली नसून र्ाखा अमभयींता व सहायक अमभयींता 
शे्रणी-२ याींच्या सवगसाधारण बदल्याींकररता तयार करण्यात आलेल्या सन २०१२ च्या तात्पुरत्या 
सेवा ज्येषठता यादीमध्ये श्री.धगते याींचे नाव १८ वया स्थानी असताना त्याींना मभवींडी 
उपववभागामध्ये १० वर्े पूणग झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच सन २०१२ मध्ये एकूण १६ लोकाींच्या बदल्या करण्यात आल्या त्यामुळे धगते याींची 
बदली झालेली नसून सन २०१३ मध्ये बदल्या झाल्या नसल्याने सन २०१४ मध्ये सेवा 
ज्येषठता यादीत त्याींच े नाव दसु-या स्थानी आवश्यक असतानाही कायगकारी अमभयींता याींनी 
श्री.धगते याींना लाभ देण्याकररता सन २०१४ च्या सेवा ज्येषठता यादीमध्ये त्याींचे नाव 
समाववष् करण्यात आलेले नाही, याचा र्ायदा श्री.धगते याींना होऊन तब्बल १६ वर्े दत्त ुधगते 
हे मभवींडी उपववभागामध्ये कायगरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) तसेच मभवींडी तालुक्यातील मोठे उत्पन्न असलेल्या ग्रामपींचायतीींनी ग्रामपींचायत ननधीमधनू 
केलेल्या कामाच े मुल्याींकन र्ाखा अमभयींता याींनी केले त्या सवग कामाींची चौकर्ी करण्यात 
आली आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व तदनुर्ींगाने दोर्ीींवर कारवाई करण्यासह श्री धगते याींची तात्काळ बदली करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (३-१२-२०२०) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) अर्ी बाब नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(७) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
र ज्य च्य  िलसांपद  ववभ र् स ठी तरतूद िरण्य त आलेल्य  ननधीपिै   

आठ हि र ६४२ िोटी ६७ रुपय ांच  ननधी कधचगत असल्य ब बत 
 

 (५)  ११३६ (१३-०४-२०२०).   श्री.किशोर प टील (प चोर ) : सन्माननीय िलसांपद  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या िलसींपदा ववभागासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या ननधीपैकी तब्बल आठ हिार 
६४२ को्ी ६७ रुपयाींचा ननधी खचग झाला नसून पुढील तीन मदहन्यात हा ननधी खचग करणे 
आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननळवींड ेधरणासाठीचे १९८ को्ी रुपये िलसींपदा ववभागाकड े पडून असताना 
र्ासनाने याच कारणास्तव साई सींस्थानकडून ननधी घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच प्रधानमींत्री कृवर् मसींचन योिनेतील २६ आणण बळीरािा कृवर् सींिीवनी योिनेच्या 
९१ प्रकल्पाींना अद्यापही मान्यता देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकर्ी करुन दोर्ीींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियांत प टील (२४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
सन २०१९-२० या आधथगक वर्ागमध्ये िलसींपदा ववभागासाठी पूरक मागणीसह एकूण 
रु.२२६२१.३६९३ को्ी तरतूद करण्यात आली होती त्यापैकी ववत्त ववभागामार्ग त, ववभागासाठी 
रु१००५३.०४६३ को्ी इतका ननधी उपलब्ध झालेला असून त्यापैकी रु ९८४०.२५० को्ी ननधी 
खचग झालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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प्रधानमींत्री कृवर् मसींचन योिनेतील २६ प्रकल्प आणण बळीरािा िल सींिीवनी योिनेच्या ९१ 
प्रकल्पाींना कें द्र र्ासनानमेान्यता ददली असून प्रकल्पची कामे प्रगती पथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

धुळे शहर तील िै.भ ऊस हेब हहेरे श सि य व वैद्ि य मह ववद्य लय व रुग्ण लय येथील 
असलेले अभ्य र्त मांडळ मध्ये सवगपक्षीय सदयाय ांच  सम वेश िरणेब बत 

  

(६)  ११६७ (१३-०४-२०२०).   श्री.फ रूि श ह (धुळे शहर) : सन्माननीय वैद्यि य मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे र्हरातील कै.भाऊसाहेब दहेरे र्ासकीय व वैदयकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, 
येथील असलेले अभयाींगत मींडळा (कमम्ी) मध्ये सवगपक्षीय, सदस्याींची नेमुणक केली नसल्याच े
माहे नोवहेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या िनूी सममतीच कायगरत असल्याने ही सममती स्थाननक लोकप्रनतननधीना 
समाववष् करुन त्याींची मते िाणुन न घेताच कामकाि करत असल्याच े ननदर्गनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींना आपल्या मतदार सींघातील नागररकाींची काम े
करण्याबाबत अडचणी ननमागण होत असल्यान ेर्ासनाने त्वरीत या कमम्ीमध्ये सुधारणा करुन 
सवगपक्षीय सदस्याींचा समावेर् करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अममत ववल सर व देशमकु (१७-१२-२०२०) : (१) सींबींधधत र्ासन ननणगयानुसार अभयागत 
मींडळात सवगपक्षीय सदस्याींची नेमणुक  करण्याची तरतूद आढळून येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
बुलढ ण  जिल्हय तील कडिपूण ग प्रिल्प ववभ र् (सांत चोक स र्र िल शय)  

देऊळर् वर ि  ि य गलय च्य  याथल ांतरण ब बत 
  

(७)  १४६३ (११-०४-२०२०).   श्री.सांिय र् यिव ड (बुलढ ण ) : सन्माननीय िलसांपद  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हयातील खडकपणूाग प्रकल्प ववभाग (सींत चोखासागर िलार्य) देऊळगावरािा 
कायागलय स्थलाींतरीत न करणेबाबत स्थाननकाींनी तत्कामलन िलसींपदा राज्यमींत्री याींना लेखी 
ननवेदने ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभागत र्ासनाने काही ननणगय घेतला आहे काय व त्याींचे स्वरुप काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियांत प टील (०१-०१-२०२१) : (१) होय. 
(२) खडकपूणाग प्रकल्पाची काम ेप्रगतीपथावर असल्यान ेसदर कायागलयाच्या स्थलाींतरणाबाबत 
ननणगय घेण्यात आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

परभणी जिल्ह  स म न्य रुग्ण लय तील सवग ववभ र् तील व डग व न तेव ईि ांच्य   
ननव ऱ्य मध्ये सोयी-सुववध  उपलब्ध िरुन देण्य ब बत 

  

(८)  १९७४ (२५-०३-२०२०).   डॉ.र हूल प टील (परभणी) : सन्माननीय स वगिननि आरोग् य व 
िुटुांब िल् य ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अजस्थवयींग, स्त्री रुग्णालय व 
सामान्य रुग्णालय या तीन ववभागातील वाडग व पररसरासह स्त्री रुग्णालयासमोर उभारण्यात 
आलेल्या रुग्णाींच्या नातेवाईकाींच्या ननवा-याची स्वच्छत ेअभावी दरुवस्था झाली असल्याच ेमाहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत रुग्ण व नातेवाईकाींकडून वारींवार रुग्णालय प्रर्ासनाकड ेतक्रारी केल्या 
असताींनाही रुग्णालय प्रर्ासनाच ेत्याकड ेदलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करुन परभणी जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील सवग 
ववभागातील वॉडग व पररसरासह नातेवाईकाींच्या ननवाऱ् यामध्ये सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन 
स्वच्छता राबववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. र िशे टोप े (२८-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. रुग्णाींच्या नातेवाईकाींच्या 
ननवाऱ्याची स्वच्छता, स्वच्छता कमगचाऱ्याींकडुन ननयममत केली िाते. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

 

िोिण तील पांतप्रध न व मुख्यमांत्री ग्र मसडि योिनेत अधधि -य ांनी िेलेल  रै्रव्यवह र 
  

(९)  २२८८ (१२-०४-२०२०).   श्री.अममन पटेल (मुांब देवी), श्रीमती सुलभ  कोडिे (अमर वती), 
श्री.ववि स ठ िरे (न र्पूर पजश्चम), श्री.हहर मण कोसिर (इर्तपूरी), श्री.सांिय िर्त प 
(पुरांदर) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणात राबववण्यात येणाऱ्या पींतप्रधान व मखु्यमींत्री ग्रामसकडक योिनेच्या महाराषर 
ग्रामीण ववकास सींस्थते अनके अधधकारी-कमगचारी पुणे, अमलबाग येथील प्रयोगर्ाळेतील 
अधधकारी-कमगचाऱ्याींर्ी सींगनमत करुन या योिनेतील रस्त्याींची ननकृष् काम े चाींगली 
असल्याचे अहवाल देत असल्याच ेददनाींक १४ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास 
आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, यासींदभागत र्ासनान े चौकर्ी करुन दोर्ी अधधकारी व कमगचाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (७-१-२०२१) (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
     ___________ 
 

मसांदकेड र ि  (जि बुलढ ण ) येथील र ि ेलकोिीर व ि धव व अन्य  
सम धीयाथळ चे सशुोभीिरण िरणेब बत 

  

(१०)  २३९५ (०६-०४-२०२०).   श्रीमती श्वेत  मह ले (धचकली) : सन्माननीय स ांया िृनति ि यग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींदखेड रािा (जि. बलुढाणा) येथील छत्रपती मर्वािी महारािाींचे आिोबा आणण राषरमाता 
रािमाता जििाऊ मासाहेब याींच ेवडील राि ेलखोिीराव िाधव आणण त्याींची मुले दत्तािी रािे, 
अचलोिी रािे, राघोिीराव रािे व यर्वींतराव रािे याींच्या समाधीस्थळाींची देखभाली अभावी 
दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समाधीस्थळाच्या दर्गनासाठी देर्भरातून भक्त येत असल्यान े सवग 
समाधीस्थळाचे सुर्ोमभकरण करण्याची मागणी स्थाननकाींनी केली असून त्यानुसार र्ासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. अममत ववल सर व देशमुक (२१-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. रािे लखोिी राव 
िाधव, दत्तािी रािे, अचलोिी रािे, राघोिीराव राि ेव यर्वींतराव रािे याींची समाधीस्थळे ही 
या ववभागाची राज्य सींरक्षक्षत स्मारके नाहीत. तथावप राि े लखोिी राव िाधव याींच े
समाधीस्थळ राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक आहे. भारतीय पुरातत्व ववभाग, नागपूर याींच्यामार्ग त या 
स्मारकाच्या दठकाणी वॉ्र ्ाय्ेननींग (Water tightening) आणण प्लीींन्थ प्रो्ेक्र्न (Plinth 
protection) ही कामे प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत. 
पयग् काींच्या सुववधेकरीता पथमागागचे काम प्रगतीपथावर आहे. जिल्हा ननयोिन सममतीद्वारा 
सुधारीत सववस्तर प्रकल्प अहवाल महाननदेर्क कायागलय, ददल्ली याींच्याकड े मींिूरीकरीता 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
 
 

 पोंभुण ग (जि. चांिपूर) पांच यत सममती िडून वैयजक्ति ल भ च ेअनदु न प्रलांबबत असल्य ब बत 
  

(११)  २६८९ (१२-०४-२०२०).   श्री.सुभ ष धोटे (र िूर ) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोंभुणाग (जि. चींद्रपूर) पींचायत सममती कडून वैयजक्तक लाभाचे अनुदान गेली दीड वर्ाग 
पासून न ममळाल्यान ेग्रामीण भागातील अनके लाभाथी योिनेपासनू वींचीत असल्याच ेददनाींक 
१७ िानेवरी, २०२० रोिी वा त्या सुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दीड वर्ागपासून लाभार्थयाांना अनुदान न ममळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, अनुदानाचे वा्प तात्काळ करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (५-१-२०२१) : (१) व (२) हे अर्ींत: खरे आहे. 
वैयजक्तक लाभाच्या कामाींचे अनदुान या योिनअेींतगगत पींचायत सममती पोंभुणाग, जि. चींद्रपूर 
याींना दद.११.२.२०२० रोिी आयुक्त (नरेगा), नागपूर कायागलयाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यान े
त्यानींतर सींबींधधत लाभार्थयाांना अनदुानाच ेवा्प करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) पींचायत सममती पोंभणुाग, जि. चींद्रपूर याींना दद.५.३.२०२० व दद.३०.७.२०२० रोिी 
आयुक्त (नरेगा), नागपूर कायागलयाकडून अनुदान प्राप्त झाल्याने पींचायत सममती पोंभुणाग,  
जि. चींद्रपूर कायागलयाकडून उवगरीत ननधी ववतरणाची कायगवाही सुरू आहे. 
     ___________ 

  
उमरकेड (जि.यवतम ळ) येथील पांच यत सममतीच्य  रै्रि रभ र ब बत 

  

(१२)  ३३४५ (१६-०४-२०२०).   श्री.न मदेव सस न े (उमरकेड) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथील पींचायत सममतीच्या गैरकारभारामुळे र्ासनाच्या ववववध 
योिनाींतील समुारे १२१ लाभार्थयाांना गेल्या तीन वर्ागपासून र्ासकीय अनुदान ममळाले 
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, या लाभार्थयागना तातडीने अनुदान देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. हसन मुश्रीफ (५-१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३)  पींचायत सममती, उमरखडे अींतगगत महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिना तसेच स्वच्छ भारत ममर्न व इतर ववभागातींगगत पात्र असलेल्या लाभार्थयाांना ववहीत 
कालावधीत त्याींच े अनुदान देण्याची कायगवाही पींचायत सममती स्तरावरून करण्यात आलेली 
असुन कोणताही पात्र लाभाथी लाभापासून वींधचत राहीलेला नाही.  
   तसेच महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना या योिनेअींतगगत मिुराींच्या 
कामाच्या मागणीनुसार अकुर्ल मिुराींना काम उपलब्ध करून देण्यात येत.े आतापयांत या 
योिन े अींतगगत ९९.६४% इतक्या मिूराींना देय असलेली मींिूरी ववहीत कालावधीत अदा 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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   प टस (त . दौंड, जि. पुणे) येथील जिल्ह  पररषदेच्य  श ळेची इम रत दरुूयात िरणेब बत 
  

(१३)  ३७१५ (१६-०४-२०२०).   श्री.र हूल िुल (दौंड) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्स (ता. दौंड, जि. पुणे) येथील जिल्हा पररर्देच्या र्ाळेची मभींत कोसळून ददनाींक  
४ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास अपघात झाल्याच ेननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ाळा दरुुस्तीसाठी नागररकाींनी वारींवार मागणी करून देखील प्रर्ासनाने 
केलेल्या दलुगक्षामुळे अपघात घडल्याचे प्रथमदर्गनी ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापूवी ददनाींक ८ ऑगस््, २०१९ रोिी देखील कोसळून अपघात झालेला 
असणे, याच वळेी र्ाळेच्या मखु्याध्यापकाींनी लेखी पत्राद्वारे इमारात धोकादायक झाल्याची 
बाब पींचायत सममती व जिल्हा पररर्द याींना कळववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त इमारत दरुुस्त करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२२-१२-२०२०) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
   र्ाळेच्या एका वगगखोलीच्या बाहेरील काही भाग बींद खोलीमध्ये कोसळलेला होता. या 
घ्नेत कोणत्याही ववद्यार्थयाांना इिा अथवा अपघात झालेला नाही. सदरील खोली ना-दरुुस्त 
असल्यान ेत्याचा वापर अध्यापनासाठी करण्यात येत नवहता. 
(२) हे खरे नाही. 
   र्ाळा दरुुस्तीसाठी मागणी केल्यानुसार, जिल्हा पररर्द ननधी सन २०१८-१९ अींतगांत 
रु.५.०० लक्ष र्ाळा दरुुस्तीसाठी मींिूर करण्यात आले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) जिल्हा पररर्द ननधी सन २०१८-१९ अींतगांत रु.५.०० लक्ष र्ाळा दरुुस्तीसाठी मींिूर 
करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
सोल पूर जिल्ह्य त र्टमशक्षण धधि री पदे ररक्त असल्य ब बत 

     

(१४)  ४०२७ (१६-०४-२०२०).   श्री.र म स तपुते (म ळमशरस) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यात अकरा पैकी र्क्त तीन ग्मर्क्षणाधधकारी पद कायगरत असल्याच े
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अकरा िागाींपैकी ८ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तीन ग्मर्क्षणाधधकारी अधधकाऱ्याींवर पदभार देण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (३०-१२-२०२०) :  (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही, ज्या तालुक्यात ग्मर्क्षणाधधकारी पद ररक्त आहे, त्या तालुक्यात स्थाननक मर्क्षण 
ववस्तार अधधकारी याींचेकड े पदभार देण्यात आला आहे. एकाही मर्क्षणाधधकाऱ्याकड े इतर 
तालुक्याचा अनतररक्त पदभार नाही. 
(४) ग्राम ववकास ववभागाकडून सींबधधत ववभागाींना व सींबींधधत र्ासकीय अधधकाऱ्याींना, सवग 
प्रचमलत ननयमाींचे व र्ासनान े वेळोवेळी ददलेल्या ननदेर्ाींच े पालन करुन, जिल्हा पररर्द, 
सोलापूर येथील ररक्त पदे तातडीने भरण्याच ेननदेर् देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
ित (जि.स ांर्ली) त लुक्य तील श सि य व ननमश सि य ि य गलय मधील  

पदे ररक्त असल्य ब बत 
  

(१५)  ४४०२ (२०-०३-२०२०).   श्री.ववक्रममसांह स वांत (ित) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ित (जि.साींगली) तालुक्यातील र्ासकीय व ननमर्ासकीय कायागलयामधील र्केडो पदे 
ररक्त असल्यान ेसवगसामान्य िनतेची महत्वाची काम ेहोण्यास ववलींब होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ित तालुक्यातील र्ासकीय व ननमर्ासकीय कायागलयातील ररक्त पदे तात्काळ 
भरण्याबाबत र्ासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अजित पव र (१५-१२-२०२०) (१) हे अींर्त: खरे आहे. उपलब्ध आकडवेारीनुसार ित (जि. 
साींगली) तालुक्यातील र्ासकीय व ननमर्ासकीय कायागलयाींमध्ये ग्-अ त ेग्-ड मधील एकूण 
३२०८ पदे मींिूर असून त्यापकैी ७०४ पदे ररक्त आहेत. तथावप उपलब्ध अधधकारी / कमगचारी 
याींच्याकडून सवगसामान्य िनतेची महत्त्वाची काम ेप्राधान्याने करण्यात येत आहेत. 
(२) ववत्त ववभागाच्या दद.१६.०५.२०१८ च्या र्ासन ननणगयान्वये व त्यानींतर वेळोवळेी ननगगममत 
केलेल्या र्ासन ननणगयान्वये र्तेकऱ्याींना सुववधा पुरववण्यासाठी महत्त्वाच्या सेवरे्ी ननगडडत 
असलेली ररक्त पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
ववत्त ववभागाच्या दद.२५ मे २०१७ च्या र्ासन ननणगयान्वये, सवग प्रर्ासकीय ववभागाींना त्याींच्या 
(खुद्द) व त्याींच्या ननयींत्रणाखालील कायागलयाींच्या आस्थापनेवरील सवग मींिूर पदाींचा आढावा 
घेऊन तद्सींबींधीच्या सुधाररत आकृतीबींधास उच्चस्तरीय सधचव सममतीची मान्यता घेणे 
आवश्यक करण्यात आले असुन, आढावा अींनतम झाल्यानींतरच ररक्त पदे भरावीत अर्ा सूचना 
ददल्या आहेत. तसेच ववववध ववभागाींच्या पदाींच्या अत्यावश्यकतनेुसार ववत्त ववभागाच्या दद. 
९.६.२०१७ च्या र्ासन ननणगयान्वये गदठत उपसममतीमार्ग त मान्यता घेऊन ररक्त पदे भरण्यास 
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परवानगी ददली िाते. 
सद्यजस्थतीत, कोववड-१९ च्या प्रादभुागवामळेु अथगवयवस्थेवरील पररणाम व ववत्तीय 
उपाययोिनाींतगगत सावगिननक आरोग्य ववभाग आणण वैद्यकीय मर्क्षण व और्धी द्रवये ववभाग 
वगळता अन्य ववभागातील नववन पदभरतीवर तात्पुरत्या कालावधीसाठी ननबांध घातले आहेत. 
सदर पररजस्थतीत सुधारणा झाल्यानींतर पदे भरण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
 

सोल पूर जिल्ह  पररषदेतील अधधि ऱ्य ांवर ि रव ई िरणेब बत 
  

(१६)  ४४६५ (१६-०४-२०२०).   श्री.र म स तपुते (म ळमशरस) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हा पररर्देत गेल्या अडीच वर्ागत पदाधधकाऱ्याींचे ननयींत्रण नसल्याने अधधकारी 
काम ववलींबाने करीत आल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अधधकारी लोकप्रनतननधीींच्या मागणीला, समस्याींना कोणतीही उत्तर देत नाहीत 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अधधकाऱ्याींमार्ग त ववकास कामाींकड े दलुगक्ष होत असल्यामळेु अनेक 
ववकासकामे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (३०-१२-२०२०) : (१) नाही.  
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

हहांर्ोली जिल्हय त समग्र मशक्ष  अमभय न ांतर्गत श ळ स ठी देण्य त आलेले सांयुक्त श ळ  य  
अनुद न च  ननधीच  ववननयोर् िरणेब बत  

  

(१७)  ४६३२ (१६-०४-२०२०).   श्री.त न्ह िी मुटिुळे (हहांर्ोली) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल्हयात समग्र मर्क्षा अमभयानाींतगगत र्ाळासाठी देण्यात आलेले सींयुक्त र्ाळा 
अनुदानाचे अींदािे अडीच को्ी ननधी पींचायत सममतीकड ेिमा असून अदयाप ही हा ननधी 
सदर अनुदान र्ाळा वयवस्थापन सममतीच्या बकँ खात्यात वगग करण्यात आला नसल्याची 
बाब ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे जिल्हा पररर्द र्ाळाींची अनके ववकास कामे प्रलींबबत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाकडून सदर ननधी सींबींधधत र्ाळाींना वगग करण्याबाबत र्ासनाने काय 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. हसन मुश्रीफ (२२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) दहींगोली जिल्हयात जिल्हा पररर्देच्या एकूण ८७९ र्ाळा आहेत. ववद्याथी 
सींख्येनुसार महाराष र राज्य प्राधथमक मर्क्षण पररर्द याींच्या मागगदर्गक सूचननेुसार सींयुक्त 
र्ाळा अनुदान ग् स्तरावरुन र्ाळा वयवस्थापन सममतीच्या खात्यावर वगग करण्यात आले 
असून सींबींधधत र्ाळा वयवस्थापन सममतीन ेसदर ननधीचा ववनीयोग केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मेहिर (जि. बुलढ ण ) त लुक्य त याथ ननि तहमसल ि य गलय तील  
ररक्त पदे भरण्य ब बत 

  

(१८)  ४७११ (२५-०३-२०२०). श्री.सांिय र यमुलिर (मेहिर) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर (जि. बलुढाणा) येथील तहमसल कायागलयात एकूण पाच नायब तहमसलदार पदे 
मींिरू असताींना केवळ दोनच नायब तहमसलदार कायगरत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुक्यातील ववकास कामाींवर पररणाम होऊन नागररकाींचीही गैरसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदरची ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?  
 
 

श्री. ब ळ स हेब थोर त (११-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) नायब तहमसलदारच्या एकूण पाच 
पदाींपैंकी एक पद हे ननरीक्षण अधधकारी (पुरवठा सींवगागचे) असून उवगररत चार नायब 
तहमसलदार सींवगागच्या पदाींपैकी दोन नायब तहमसलदार कायगरत आहेत. 
  प्रर्ासकीय कामकािाची तसेच नागररकाींची गैरसोय होवू नये म्हणून ववभागीय आयुक्त 
कायागलयाच्या स्तरावरून दोन ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायगभार अन्य अधधकारी याींचकेड े
सोपववण्यात आलेला आहे. 
  सन २०१९-२० या भरती वर्ागकररता अमरावती महसलू ववभागातील नायब तहमसलदार 
सींवगागची पदोन्नती कोट्यातील ररक्त असलेली पदे भरण्याची कायगवाही ववभागीय आयकु्त 
स्तरावर सुरू आहे. तसेच सरळसवेा कोट्यातील नायब तहमसलदार सींवगागतील राज्यातील ररक्त 
पदे राज्यसेवा पररक्षा-२०२० द्वारे भरण्याकररता ७३ पदाींच े मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा 
आयोगास पाठववण्यात आले आहे. 
     ___________ 
 

आर धी, व घ्य , मुरळी, पोतर ि व र्ोंधळी इतय ांदीांन  लोििल ि र म्हणून  
श सि य योिन ांच  ल भ ममळण्य ब बत 

  

(१९)  ४७५७ (२२-०३-२०२०). अॅड.म णणिर व िोि टे (मसन्नर), श्री.हदपि चव्ह ण (फलटण), 
श्रीमती सुमन प टील (त सर् व - िवठेमह ांि ळ), श्री.बबनर व मशांदे (म ढ ) : सन्माननीय 
स ांया िृनति ि यग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अणखल भारतीय आराधी महासींघाच ेवतीन ेमुींबईच्या आझाद मैदान येथे आराधी, वाघ्या, 
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मुरळी, पोतराि आणण गोंधळी या समािाने ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास 
आींदोलन केल्याचे ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अणखल भारतीय आराधी महासींघाच्या पदाधधकाऱ्याींनी आराधी, वाघ्या, मुरळी, 
पोतराि आणण गोंधळी याींना लोककलाकार म्हणून मानधन व पेन्र्न तसेच घरकुल योिनेचा 
लाभ देण्यात यावा यासह अन्य ववववध मागण्याींबाबतचे ननवेदन मा.मखु्यमींत्री याींना देण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच् या अनुर्ींगान ेर्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अममत ववल सर व देशमुक (१६-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पयग् न व साींस्कृनतक कायग ववभागाचा र्ासन ननणगय दद. ९ सप् े्ंबर, २०१९ अन्वये 
सन्मानाथी वधृ्द सादहजत्यक व कलाकार याींच्या मानधनात ददडप् वाढ करण्यात आली आहे.  
  महाराषर गहृननमागण व के्षत्र ववकास प्राधधकरण अधधननयम १९७६ मध्ये महाराषर गहृननमागण 
व के्षत्र ववकास प्राधधकरण (िममनीचे वा्प) ननयम १९८१ मधील ननयम १३ येथील 
तरतूदीनुसार ववववध प्रवगाांकररता असलेले आरक्षण ननजश्चत करण्यात आलेले आहे.  त्यानुसार 
महाराषर गहृननमागण व के्षत्र ववकास प्राधधकरणाच्या मींडळामार्ग त बाींधण्यात आलेल्या घराींच्या 
सोडतीसाठी िादहरात देऊन कायगवाही करण्यात येते. म्हाडाच्या गहृननमागण योिनेमध्ये 
कोणत्याही ववमर्ष् साींप्रदायासाठी / समािासाठी घरकुल योिना राबववण्याची तरतूद 
नाही.                  
    र्ालेय मर्क्षण ववभागामार्ग त राबववण्यात येणाऱ्या इयत्ता १ ली त े १० पयांत सवाांना 
ननर्ुल्क मर्क्षण योिननेुसार इयत्ता १ ली त े इयत्ता १० वी पयांत सवागना ननर्ुल्क मर्क्षण 
देण्यात येत.े  त्यामध्ये समािातील सवगच घ्काींचा समावेर् आहे.     
    गहृ ववभागाचा र्ासन ननणगय ददनाींक ९/१०/२०१८ अन्वये महाराषर राज्य मागग पररवहन 
महामींडळाच्या बससेमध्ये एकूण २७ प्रकारच्या सवलती अनुजे्ञय करण्यात आलेल्या आहेत. 
सदर सवलतीींचा लाभ आराधी साींप्रदायाींच्या लोकाींनाही ममळत आहे. 
    सामाजिक न्याय व ववर्ेर् सहाय्य ववभागाींतगगत ववववध सममत्याींवर अर्ासकीय सदस्य 
म्हणून अनुसुधचत िाती प्रवगागतील वयक्तीींची प्राधान्यान े ननयुक्ती करण्यात येत.े  त्यानसुार 
आराधी, वाघ्या मुरळी तसेच पोतराि इ. स्वरुपाचे काम करणाऱ्या वयक्तीींपकैी ज्या वयक्ती 
अनुसुधचत िाती प्रवगागतील आहेत, त्याींना या ववभागाींतगगतच्या योिनाींचा लाभ अनुजे्ञय आहे.  
    बाल न्याय (मुलाींची काळिी व सींरक्षण) ननयम २०१८ नुसार नोंदणीकृत बालगहृामध्ये 
बालकल्याण सममतीच्या आदेर्ानसुार काळिी व सींरक्षणाची गरि असलेल्या मुलाींना दाखल 
करण्यात येते.  यामध्ये समािाच्या सवगच घ्काींचा समावेर् होतो.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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र यर्ड जिल्हय तील १४ त लुक्य त ि यमयावरूपी र्टमशक्षण अधधि री नसल्य मुळे 

ववद्य र्थय ांचे शैक्षणणि नुिस न होत असल्य ब बत 
  

(२०)  ५१८८ (१६-०४-२०२०).   श्री.प्रश ांत ठ िूर (पनवेल), श्री.महेश ब लदी (उरण), श्री.अममत 
स टम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) रायगड जिल्हयात एकूण १५ तालुक्याींमध्ये प्रत्येक तालुक्याला एक ग्मर्क्षण अधधकारी 
बींधनकारक असताना र्क्त महाड तालकु्यालाच कायमस्वरूपी ग्मर्क्षण अधधकारी असल्याच े
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जिल्हयात महाड सोडुन उवगरीत १४ तालुक्यात कायमस्वरूपी ग्मर्क्षण 
अधधकारी नसल्यान े तात्पुरत्या स्वरूपात प्रभारी ग्मर्क्षण अधधका-याींची नेमणूक करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवगरीत १४ तालकु्यात सन २००५ पासून प्रभारी ग्मर्क्षण अधधकारी म्हणून 
रायगड जिल्हा पररर्देच्या मर्क्षण ववभागातील अधधका-याींची तात्पुरती नमेणुक केली 
असल्यामळेु ववद्यार्थयाांचे र्ैक्षणणक नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन ववद्यार्थयाांच ेर्ैक्षणणक नुकसान होव ूनये 
म्हणून मर्क्षण ववभागात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी रायगड जिल्हयातील उवगरीत १४ 
तालुक्यात तात्काळ कायमस्वरूपी ग्मर्क्षण अधधका-याींची नमेणूक करणेबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (३०-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) ग्राम ववकास ववभागाकडून सींबधधत ववभागाींना व सींबींधधत र्ासकीय अधधकाऱ्याींना, सवग 
प्रचमलत ननयमाींचे व र्ासनाने वेळोवेळी ददलेल्या ननदेर्ाींच े पालन करुन, जिल्हा पररर्द, 
रायगड येथील ररक्त पदे तातडीन ेभरण्याच ेननदेर् देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
ल मि नी (त . जि.धुळे) येथ ेग्र मीण रुग्ण लय स ठी ननधीची तरतूद िरणेब बत 

 

 (२१)  ५५५५ (२२-०३-२०२०).   श्री.िुण ल प टील (धुळे ग्र मीण), श्री.अममन पटेल (मुांब देवी), 
श्री.हहर मण कोसिर (इर्तपूरी), श्री.मोहनर व हांबड े(न ांदेड दक्षक्षण), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.सुभ ष धोटे (र िूर ), श्री.ववि स ठ िरे (न र्पूर पजश्चम), श्री.ववक्रममसांह स वांत (ित), 
श्री.लहू ि नड े (श्रीर मपूर), श्री.सुरेश वरपुडिर (प थरी), श्री.सांग्र म थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय स वगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् य ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) लामकानी (ता.जि.धुळे) येथ ेग्रामीण रुग्णालय ४ वर्ागपूवी मींिरू झाले असून मखु्य इमारत 
व ननवासस्थान बाींधकामासाठी अद्यापही ननधीची तरतूद झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ग्रामीण रुग्णालयासाठी ननधीची तरतदू करुन मखु्य इमारत व 
ननवासस्थान बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. र िेश टोप े(०६-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर ग्रामीण रुग्णालय मखु्य इमारत बाींधकामाचे रु.१२८८.१३ लक्ष व ननवास्थान 
बाींधकामाचे रु.३९६.५७ लक्ष इतक्या ककमतीच्या अींदािपत्रक व आराखड्यास ननधीच्या 
उपलब्धते नुसार प्रर्ासककय मान्यता देण्याबाबतची कायगवाही र्ासन स्तरावर सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
 

इांहदर  र् ांधी वैद्यि य मह ववद्य लय व रूग्ण लय, न र्पूर (मेयो) येथील  
पररच ररि ांचे वेतन प्रलांबबत असल्य ब बत 

(२२)  ६०६८ (१४-०३-२०२०).   अॅड.आमशष िययाव ल (र मटेि) : सन्माननीय वैद्यि य 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) इींददरा गाींधी वैद्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालय, नागपूर (मेयो) येथ े दर मदहन्याला 
वेळेवर वेतन ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवाथग प्रणालीन े वेतन देण्यात येत असून वेळेवर वेतन देण्याच े आश्वासन 
देवूनही माहे डडसेंबर- २०१९ चे वेतन दद. २६ िानेवारी, २०२० रोिी पयांत देखील पररचाररकाींना 
वेतन न ममळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, पररचाररकाींना वळेेवर वेतन देण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अममत ववल सर व देशमुक (२१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.   
(२) नागपूर येथील इींददरा गाींधी र्ासकीय महाववद्यालय व रुग्णालय येथील सवग 
अधधकारी/कमगचारी याींचे डडसेंबर, २०१९ चे वेतन देयक ददनाींक २३.१२.२०२० रोिी कोर्ागार 
कायागलयास सादर करण्यात आले होते. एकूण कमगचाऱ्याींपैकी २९९ अधधपररचाररकाींच े वेतन 
ददनाींक ३०.१२.२०१९ रोिी अदा करण्यात आले.  मात्र सुमारे ८८ अधधपररचाररका व २९ 
पररसेववका याींच्या वेतन देयकात िी.पी.एर्. कपातीबाबत कोर्ागार कायागलयाकडून त्रु्ी 
काढण्यात आल्या व सदर देयक ददनाींक ३१.१२.२०१९ रोिी परत करण्यात आले. वेतन 
देयकातील त्रु्ीींची पूतगता करुन त्याच ददवर्ी म्हणिे ददनाींक ३१.१२.२०१९ रोिी देयक पुन्हा 
तयार करण्यात आले. परींतु सींस्थेचे प्रर्ासकीय अधधकारी ददनाींक ३१.१२.२०१९ रोिी ननयत 
वयोमानानुसार सेवाननवतृ्त झाले होते. त्यामळेु नवीन प्रर्ासकीय अधधकाऱ्याींची नेमणूक करुन 
वेतन देयके ददनाींक ०९.०१.२०२० रोिी कोर्ागार कायागलयास सादर करण्यात आले. परींत ु
कोर्ागार कायागलयातील ताींबत्रक अडचणीींमुळे ददनाींक २७.०१.२०२० रोिी वेतन देयक पाररत 
झाले व उवगररत कमगचाऱ्याींना त्याच ददवर्ी वतेन अदा करण्यात आले.   
(३) पररचाररकाींना वेळेवर वेतन देण्याकररता प्रर्ासकीय अधधकाऱ्याींची नेमणूक करण्यात आली 
असून सवग अधधकारी/कमगचारी याींचे वेतन वेळेवर व मदहन्याच्या १ तारखेच्या आत देण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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मनोर (जि.प लघर) येथील प्रसूनतर्हृ ची दरुुयाती िरणेब बत 
 (२३)  ६२५९ (२५-०३-२०२०).   श्री.हहतेंि ठ िूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठ िूर (न ल सोप र ), 
श्री.अममन पटेल (मुांब देवी), श्रीमती सुलभ  कोडिे (अमर वती), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.हहर मण कोसिर (इर्तपूरी), श्री.सुरेश वरपुडिर (प थरी), श्री.ववि स ठ िरे (न र्पूर 
पजश्चम), श्री.ववक्रममसांह स वांत (ित), िुम री प्रणणती मशांदे (सोल पूर शहर मध्य) :   
सन्माननीय स वगिननि आरोग् य व िुटुांब िल् य ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) मनोर (जि.पालघर) येथे सावगिननक बाींधकाम ववभागान े ऑडी् करीत धोकादायक 
ठरवलेल्या इमारतीमध्येच प्रसूनतगहृ सुरु असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रर्ासनाच्या दलुगक्षीपणामुळे सदर इमारतीत िन्माला येणाऱ्या नविात 
बालकाींच्या िीवाला धोका ननमागण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, तदनुर्ींगाने पालघर येथे असलेले एकमेव प्रसूनतगहृाची दरुुस्ती करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. र िेश टोप े(२९-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) ग्रामीण रुग्णालय, मनोर जि. पालघर येथील प्रसुतीगहृ सुजस्थतीत असून त्याच्या 
वरच्या मिल्यावर ब्लड बकेँच े इमारत काम प्रगतीपथावर असल्याने तात्पुरत्या स्वरुपासाठी 
प्रसुती कक्ष बींद ठेवण्यात आला आहे. प्रसुतीसाठी आलेल्या रुग्णाींना पालघर ग्रामीण 
रुग्णालयाच्या आवाराच्या लगत असलेल्या सर िे.ि.े रुग्णालय समूहाचे आरोग्य पथक, 
पालघर येथे पाठववण्यात येते व प्रसुतीसाठी आलेल्या रुग्णाींची गैरसोय होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात येत आहे. ब्लड बँकेच्या बाींधकामामळेु प्रसुनतगहृात होणारी गळती बींद 
झाल्यावर ग्रामीण रुग्णालय, मनोर जि. पालघर येथील प्रसुतीगहृ पवूगवत सुरु करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
भ रतीय अन्न मह मांडळ तफे (एफ.सी.आय.) मेयो रूग्ण लय ल   

ननिृष्ट्ट दि गच  ध न्य पुरवठ  होत असल्य ब बत 
  

(२४)  ६३०५ (१३-०४-२०२०).   डॉ.भ रती लव्हेिर (वसोव ) : सन्माननीय वैद्यि य मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रुग्णाींना पोर्ण आहार ममळावा व रोगप्रनतकारक र्क्ती वाढावी या हेतून े
र्ासकीय रुग्णालयाींना र्ासनाच्या भारतीय अन्न महामींडळातरे् (एर्.सी.आय.) धान्याचा 
पूरवठा मेडीकल व मेयो रुग्णालयाला ननकृष् दिागचा बुरर्ीयुक्त गहू व ताींदळू पूरवठा होत 
असल्याच ेददनाींक २२ नोवहेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननकृष् दिागच्या धान्य पुरवठ्यामुळे रुग्णाच्या आरोग्याचा प्रश्न धचन्ह 
ननमागण होत असल्यान ेयाबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अममत ववल सर व देशमुक (१८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 

वध ग जिल्ह तील मौि  देऊरव ड  (त . आवी) व मौि  मसरसोली व मौि  र्ौरकेड  (त . आष्ट्टी) 
येथील नदील  सांरक्षण मभांत मांिुर िरून ननधी उपलब्ध िरणेब बत 

  

(२५)  ६५७४ (११-०४-२०२०).   श्री.द द र व िेच े (आवी) : सन्माननीय िलसांपद  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा देऊरवाडा (ता. आवी, जि. वधाग) व मौिा मसरसोली, गौरखेडा (ता. आष्ी, जि. वधाग) 
येथे नदीला गावाच्या भागाकडून सींरक्षण मभींत बाींधण्याबाबत पत्राद्वारे मागणी करण्यात आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) मौिा देऊरवाडा, (ता. आवी,) मौिा मसरसोली, व मौिा गौरखेडा, (ता. आष्ी) येथे सींरक्षण 
मभींत बाींधण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत प टील (१६-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. मौिा देऊरवाडा (ता. आवी, जि. 
वधाग) या गावाच्या भागाकडून सींरक्षण मभींत होण्याबाबत पत्राद्वारे मागणी करण्यात आली 
आहे. मौिा मसरसोली (ता. आष्ी, जि. वधाग) तसेच नगर पींचायत आष्ी, जि. वधाग येथील 
नदीला गावाच्या भागाकडून सींरक्षण मभींतीबाबत मागणी प्राप्त झालेली ददसून येत नाही. 
(२) मौिा देऊरवाडा (ता. आवी, जि. वधाग) येथील पुर सींरक्षण मभींतीच्या कामाच ेअींदािपत्रक 
तयार झाले असून तत्पुवी र्ासन ननणगय, िलसींपदा ववभाग, ददनाींक ३१.०८.२०१९ नुसार प्रथम 
लाल व ननळ्या पुर रेर्ा आखणीचे काम पूणग झाल्यावरच पुर सींरक्षण काम ेहाती घेण्यात याव े
असे ननदेर् आहेत. त्याअनुर्ींगान ेकायगवाही सुरु आहे.  तसेच मौिा देऊरवाडा येथील लाल व 
ननळया पूर रेर्ा आखणीच्या कामाचे अींदािपत्रक अधीक्षक अमभयींता, उध्वग वधाग मसींचन मींडळ, 
अमरावती कायागलयान े मुख्य अमभयींता, िलसींपदा ववभाग, अमरावती कायागलयास सादर 
केले असून अींदािपत्रक तपासणीची कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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किसनपूर (त .सडि अिुगनी, जि. र्ोंहदय ) येथील जि.प. प्र थममि श ळेच्य   
आव र मभांतील  मांिूरी ममळण्य ब बत 

  

(२६)  ६८६८ (१६-०४-२०२०).   श्री.ववि स िुां भ रे (न र्पूर मध्य) : सन्माननीय ग्र मववि स 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ककसनपूर (ता.सडक अिुगनी, जि. गोंददया) येथील जि.प. प्राथममक र्ाळेच्या इयत्ता १ ते 
४ पयगतची र्ाळेला आवारमभींत बाींधकामाचा प्रस्ताव र्ाळेकडून जि. प. मर्क्षण ववभागाला 
पाठवूनही सदर आवार मभींतीला मींिूरी ममळाली नसल्याने ववद्यार्थयाांच्या सुरके्षचा प्रश्न ननमागण 
होत असल्याच ेददनाींक ३ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर जि.प. र्ाळेच्या आवार मभींतीकरीता र्ासन ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्ासन मर्क्षण ववभाग र्ासन ननणगय दद.२९.६.२०१३ मधील तरतुदीनुसार पक्की सींरक्षण 
मभींत र्क्य नाही. त्यामुळे सदर र्ाळा पररसराच्या सभोवताली बाींब ूव मेहींदीचे कुीं पण करण्यात 
आले आहे. 
  जिल्हा वावर्गक योिनेतगांत जि.प.र्ाळेच्या आवारमभींतीकररता ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासकीय िममनीवरील अनतक्रमण ह्ववणे या मर्र्गकाींतगगत मींिूर 
करण्याबाबत जिल्हाधधकारी याींना सादर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
धरण तून शतेीस ठी सोडण्य त येण री आवतगने व शहरी भ र् तील प णी पुरवठ्य च्य  

ननयोिन सांदभ गतील बैठि  सांबांधधत जिल्ह्य तच घेण्य ब बत 
  

(२७)  ७२७४ (१६-०४-२०२०).  श्री.सुह स (आण्ण ) व्द रि न थ ि ांदे (न ांदर् व) : सन्माननीय 
िलसांपद  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धरणाींमधून र्ेतीसाठी सोडण्यात येणारी आवतगने तसेच र्हरी भागातील पाणी पुरवठ्याच्या 
ननयोिनासींदभागतील बैठका आता यापुढे पालकमींत्रयाींच्या अध्यक्षतखेाली त्या-त्या जिल्ह्यातच 
घेण्याचा ननणगय र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववचाराधीन प्रस्तावावर र्ासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियांत प टील (१६-१२-२०२०) : (१) नाही. धरणाींतनू र्ेतीसाठी पाणी सोडण्यात येणारी 
आवगतने सोडणेबाबत िलसींपदा ववभागाच्या ददनाींक २२.०८.२००० च्या र्ासन ननणगयान्वये 
गदठत करण्यात आलेल्या कालव े सल्लागार सममती स्थापन केल्यानुसार व र्हरी भागातील 
पाणी पुरवठयाच्याबाबत िलसींपदा ववभागाच्या र्ासन ननणगय ददनाींक १७.११.२०१६ च्या र्ासन 
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ननणगयान्वये मा.मींत्रीमींडळ उपसममती गदठत करुन कायगवाही केली िाते. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
आभोळ (त .अिोले, जि.अहमदनर्र) येथील आरोग्य उपिें ि ांची झ लली दरुवयाथ  

  

(२८)  ९६४० (०३-०६-२०२०).   श्री.र ध िृष्ट् ण ववक-ेप टील (मशडी) : सन्माननीय ग्र मववि स 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  आभोळ (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथील प्राथाममक आरोग्य उपकें द्र हे या पररसरातील 
पैठण, गींभीरवाडी, बळेुवाडी, भावरीवाडी, आींभोळ व त्याींच्या महादेवावाडी या गावासाठी हे 
आरोग्य उपकें द्र असून उपकें द्राच्या इमारतीची झालेली दरुवस्था व अपूणग कामामुळे सदरच ेकें द्र 
बींद असल्याचे माहे मारच्, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरोग्य उपकें द्राच्या माध्यामातून आरोग्यार्ी सींबींधीत ववववध सवहे, 
लसीकरण, मधुमेह, ककग रोग, एच.बी. तपासणी, रक्तदान, प्रसूतीकरणे, प्राथममक उपचार करणे 
आवश्यक असताना कें द्रच बींद असल्याने या सुववधापासनू ग्रामस्थ वींधचत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार प्राथममक आरोग्य कें द्र 
तात्काळ सुरु करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (३०-१२-२०२०) : (१) अींर्त : खरे आहे. 
आींभोळ (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथील प्राथममक आरोग्य उपकें द्र हे या पररसरातील 
पैठण, गींभीरवाडी, बळेुवाडी, भावरीवाडी, आींभोळ व महादेववाडी या गावाींसाठी हे आरोग्य 
उपकें द्र असून सन १९८८ साली इमारतीचे बाींधकाम करण्यात आलेले आहे. सदरचे आरोग्य 
उपकें द्र ददनाींक ३० माचग, २०१८ पासून ब्लॉक ्ाकणे, दरवाि,े णखडक्या व ड्रनेिे पाईप 
दरुूस्तीसाठी बींद होते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) आींभोळ येथील सरपींच व कमी्ीन ेउपकें द्र दरुूस्तीबाबत पींचनामा करून ददनाींक ०१ 
िानेवारी, २०२० रोिी दरुूस्तीसाठी ताब्यात घेतले होत.े ददनाींक ३० माचग, २०१८ ते ददनाींक ३० 
माचग, २०२० या कालावधीमध्ये आींभोळ उपकें द्रासाठी अींगणवाडी कें द्र व इतर पयागयी खािगी 
िागा उपलब्ध करून घेऊन उपकें द्र आींभोळ अींतगगत गावाींना आरोग्य सेवा देण्यात आलेल्या 
आहेत. सद्यजस्थतीत आींभोळ (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथील प्राथममक आरोग्य 
उपकें द्रामधून आरोग्य सेवा ननयममतपणे देण्यात येत आहेत. 
 
     ___________ 
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िृष्ट्ण  को-य च्य  पुर वर उप ययोिन  िरण्य ब बत  
  

(२९)  ११४५६ (०८-०९-२०२०).   श्रीमती य ममनी यशवांत ि धव (भ यकळ ), श्रीमती लत ब ई 
सोनवणे (चोपड ) : सन्माननीय िलसांपद  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भीमा उपखो-यातील धरणाींत १५ ्क्के आणण कृषणा उपखो-यातील धरणात ३० ्क्के 
असलेला पाणी साठा व िुन मदहन्याच्या तीन आठवड्यात झालेली नतप्प् पिगन्यवषृ्ी यामुळे 
कृषणा खो-यात यींदाही पुराचा धोका असल्याचे ददनाींक २२ िून, २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषणा उपखोऱ्यातील धरणाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, कृषणा खो-याच्या पुरावर उपाययोिना करण्याच्या दृष्ीने कृषणा-भीमा नदीिोड 
प्रकल्प सवोत्तम पयागय असल्यान े त्यानरु्ींगान ेर्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत प टील (१६-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.  
(३) कृषणा भीमा नदीिोड प्रकल्प ही पूर समस्येवर उपाययोिना ठरणार नाही. असलाच तर 
अत्यींत मयागददत पररणाम पुरावर होईल.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
र्ोदमर् ांव-िृष्ट्णूर-वजिरर् ांव (त .न यर् ांव जि.न ांदेड) य  रयातय च ेि म  

ननिृष्ट्ट दि गच ेझ ल्य ब बत 
  

(३०)  १२६५७ (०९-०९-२०२०).   डॉ.तुष र र ठोड (मुकेड) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाींव (जि. नाींदेड) तालकु्यातील गोदमगाींव-कृषणूर-वजिरगाींव त े ्ाकळी पयांत २३ 
कक.मी. रस् त्याच ेकाम मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिना २०१६-१७ अींतगगत मींिूर करण्यात आलेले 
असून सदर काम सींथ गतीन ेव ननकृष् दिागच ेहोत असल्याच ेमाहे नोवहेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींधधत कीं त्रा्दार व अधधका-य ांवर कारवाई करण्यासह सदरहू 
रस्त्याचे काम तात्काळ करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. हसन मशु्रीफ (२९-१२-२०२०) : (१)  सदर काम सींथ गतीने चालु आहे हे खरे आहे. तथावप 
सदर काम ननकृष् दिागचे होत नसून कामाचा दिाग र्ासनान ेठरवून ददलेल्या मानकाप्रमाणे 
आहे. 
(२) होय, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे. 
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सदर रस्त्याच्या काही लाींबीमध्ये िममनीचा वाद असल्याने सदर काम हे सींथ गतीने झाल्याच े
आढळून आले आहे. तसेच मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या प्रचमलत धोरणानुसार सदर कामाचा 
दिाग राज्य गुणवत्ता ननररक्षक याींचकेडून वेळोवळेी तपासला असून त्याींनी कामास 
समाधानकारक र्ेरा ददला आहे. 
(३) व (४) सदर कामाच्या ववलींबासाठी सींबींधधत कीं त्रा्दारावर प्रनत ददवस रू.१०००/- नुकसान 
भरपाई आकारण्यात आली आहे. मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या ननकर्ाप्रमाणे सदर काम माहे 
डडसेंबर २०२० पयांत पुणग करण्याच ेननयोिन आहे. 
     ___________ 

  
ल तूर जिल्ह्य मधील अांर्णव डीतील ररक्त पदे भरण्य ब बत 

  

(३१)  १२६८८ (०८-०९-२०२०).   श्री.अमभमन्यु पव र (औस ) : सन्माननीय महहल  व 
ब लववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्ह्यातील अींगणवाडी मदतनीस व अींगणवाडी कायगकती याींची पदे ररक्त असून 
नवीन अींगणवाडी वगागस मान्यता देणे र्ासनाने बींद केले असल्याचे माहे म-ेिून, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, व चौकर्ीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदरील ररक्त पदे भरण्याबाबत व नवीन अींगणवाडी वगागस मान्यता 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

अॅड. यशोमती ठ िूर (सोन वणे) (०४-०१-२०२१) : (१) (२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
 अींगणवाडी सेववका, मदतनीस, ममनी अींगणवाडी सेववका याींचे ररक्त पदाींपैकी ५० % ररक्त 
पदे भरण्यास मदहला व बाल ववकास ववभाग, र्ासन ननणगय क्र.एबावव-२०१८/प्र.क्र.२२३/का-०६ 
दद.१७/०१/२०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच मदहला व बाल ववकास ववभाग, 
र्ासन ननणगय क्र.एबावव-२०१९/प्र.क्र.३०५/का-०६ दद.१७/०१/२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेच्या अनुर्ींगाने लातूर जिल्हयात ११ ममनी अींगणवाडी कें द्राींना सुरु करण्यास व तथेील 
ररक्त पदे भरण्यास मींिुरी देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
सांग्र मपूर व िळर् व ि मोद (जि.बुलढ ण ) य  दोन त लुक्य ांमध्ये िोरोन  ववष णुच   

प्र दभु गव ननयांबत्रत िरण्य स ठी प्र प् त झ लेल्य  ननधीब बत 
 (३२)  १२९८९ (०९-०९-२०२०).   डॉ.सांिय िुटे (िळर् व ि मोद) : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींग्रामपूर व िळगाव िामोद (जि.बुलढाणा) या दोन तालकु्याींमध्ये करोना ववर्ाणुचा 
प्रादभुागव रोखण्याकरीता उपाययोिना करण्यासाठी १५ लाख ननधीची तरतूद करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननधी तालकु्याींना प्राप्त झाला आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्राप्त ननधी कर्ा प्रकारे ववतररत करण्यात आला आहे व सदर तालुक्यात 
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
 
 

श्री. अजित पव र (२४-१२-२०२०) : (१) ते (४)  कोववड-१९ ववर्ाणूचा प्रादभुागव रोखण्यासाठी 
उपाययोिना करण्याकरीता तालकुास्तरावर ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नसून 
जिल्हास्तरावर ननधी   उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.   
कोववड-१९ चा प्रादभुागव रोखण्यासाठी बुलडाणा जिल्हयास रुपये १७५०.९७ लक्ष इतका ननधी 
प्राप्त झालेला आहे. 

___________ 
 

येवद  त ेइटि  (त . दय गपूर, जि. अमर वती) रयातय ची दरुूयाती िरणेब बत 
  

(३३)  १२९९९ (१६-०७-२०२०).  श्री.बळवांत व नकड े (दय गपूर) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  येवदा त े इ्की (ता.दयागपरू, जि. अमरावती) रस्त्याची दरुवस्था झालेली असल्याने 
वाहनधारकाींना तसेच र्ेतकऱ् याींना वाहतूक करताना मोठया प्रमाणात अडचणी येत असल्याच े
माहे िनू, २०२० मध्ये वा दरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची तातडीन े दरुूस्ती करण्याबाबत र्तेकऱ् याींकडून वारींवार मागणी 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुूस्ती करणेबाबत र्ासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (४-१-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) येवदा ते इ्की रस्ता हा ग्रामीण मागग १३९ असून सद्यजस्थतीत पाणींद रस्ता आहे. 
रस्त्याचे बाींधकाम करण्याकररता तयार केलेल्या प्राधान्य क्रमाच्या ननयोिनामध्ये सदर 
रस्त्याचा अनुक्रमाींक ८ असून सद्यजस्थतीत रस्त्याची रुीं दी २० त े२५ रू्् असून रस्त्याच्या 
बाींधकामाकररता ४० रू्् रुीं दीची आवश्यकता आहे. अनतररक्त आवश्यक असलेल्या िागेसाठी 
दोन्ही बािूच्या र्ेतक-याींचे िममनीबाबतचे दानपत्र आवश्यक आहे. ग्रामीण मागागकररता 
भूसींपादन प्रकक्रया करता येत नसल्याने दोन्ही बािूच्या र्ेतक-याींकडून िममनी उपलब्ध करुन 
ददल्यास र्ासनाकडून अथवा जिल्हा ननयोिन सममतीमार्ग त प्राप्त होणा-या ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार सदर काम प्राधान्याने करण्याच ेजिल्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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मौि  अतोर , िोलव डी देलव डी व अांबबि पुर (त . आष्ट्टी, जि. वध ग) येथे  
रयातय स ठी िममन सांप हदत िरण्य स ठी ननधी उपलब्ध िरून देण्य ब बत 

  

(३४)  १३०२७ (१७-०७-२०२०).   श्री.द द र व िेच े (आवी) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा देलवाडी, िोलवाडी, अींबबकापूर व अींतोरा (ता. आष्ी, जि. वधाग) येथील रस्ता 
बाींधकामाकररता भुसींपादनाची प्रकरणे ववर्ेर् भुसींपादन अधधकारी सामान्य वधाग याींच्याकड े
सादर करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववर्ेर् भुसींपान अधधकारी, सामान्य वधाग याींनी गावननहाय भसुींपादन िममनीची 
रक्कम रू. २,६६,०००/- भरण्याच ेकळववले होत ेव  त्यानुसार पत्र क्र. जिपव/बाींध/प्रआ९५३/०६ 
ददनाींक २८ िनू, २००६ ववर्ेर् भसुींपादन अधधकारी, सामान्य वधाग याींना पाठववली  होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपजिल्हाधधकारी, भुसींपादन वव.पा.वव.म.वधाग कायागलयाकडून प्रकरण क्र. 
११७/२०१७-१८, ११८/१७-१८, ११९/१७-१८, १२०/१७-१८ मध्ये रस्त्यासाठी सींपाददत 
केलेल्या िममनीचा सुधाररत मुल्याींकनानुसार िममन धारकाींना द्यावयाचा मोबदला रु. 
१,०६,२९,५०२/-देणे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर भुसींपादनकररता ननधी ३०५४-२४१९ ग्राममण मागग व पुल रस्ते या 
कायगक्रमातींगगत उपलब्ध करून देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (४-१-२०२१) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे.  
(४) व (५) लेखामर्र्ग ३०५४-२४१९ रस्ते व पुल दरुुस्ती परररक्षण कायगक्रम या योिनेमध्ये 
जिल्हा पररर्दाींच्या अखत्यारीतील ग्रामीण मागग व इतर जिल्हा मागग याींची देखभाल व दरुुस्ती 
करण्यात येत.े सदर योिनेमधनू ग्रामीण रस्त्याच्या भूसींपादन कररता मोबदला देण्याबाबतची 
कोणतीही तरतूद नाही. ग्रामीण रस्त्याचा काही भाग खािगी िागेमधून िात असल्यास सदर 
खािगी िागेमधून रस्त्याच े काम करण्यास सींबींधधत मालक स्वखुर्ीन ेखािगी िागा 
रस्त्याकररता देण्यास तयार असल्यासच सदर रस्त्याचे काम करण्यात येत.े  
     ___________ 
 

जिांतूर (जि.परभणी) त लुक्य तील अांर्णव डीमधील ररक्त पदे भरण्य ब बत 
  

(३५)  १३४६० (१४-०९-२०२०).   श्रीमती मघेन  स िोरे बोडीिर (जिांतूर) : सन्माननीय महहल  
व ब लववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  जिींतूर (जि.परभणी) तालुक्यातील अींगणवाडी मध्ये अींगणवाडी सेववका, ममनी अींगणवाडी 
सेववका, मदतनीस अर्ी ३९ पदे ररक्त असल्याच े माहे िुलै, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान  
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठ िूर (सोन वणे) (०४-०१-२०२१) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) जिींतूर तालकु्यात ३१६ अींगणवाडी कें द्र कायगरत आहेत त्यापैकी अींगणवाडी सेववका-१८, 
ममनी अींगणवाडी सेववका-०४, व अींगणवाडी मदतनीस-१७ अर्ी एकूण ३९ पदे ररक्त आहेत. 
    अींगणवाडी सेववका, मदतनीस, ममनी अींगणवाडी सेववका याींचे ररक्त पदाींपैकी ५० % ररक्त 
पदे भरण्यास र्ासन ननणगय दद.१७/०१/२०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 र ज् य तील मर ठ  सम ि स ठी एस.ई.बी.सी. आरक्षण च् य  ि र्  ननजश्चत िरणेब बत 
  

(३६)  १४३४८ (२२-०९-२०२०).   श्री.रणधीर स वरिर (अिोल  पवूग) : सन्माननीय वैद्यि य 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मराठा समािासाठी एस.ई.बी.सी. आरक्षण लागु करण् यासाठी माहे िुलै, २०१९ 
मध् ये वा त्या दरम्यान र्ासनाने अध् यादेर् िारी केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.ई.बी.सी. आरक्षण लागु करताींना सन २०१९ मधील खािगी 
वैद्यकीय महाववद्यालयाच् या प्रवरे् प्रक्रीयेमध् ये गोंधळ झाल्यामुळे ववद्यार्थ याांच् या पालकाींना 
न् यायालयात िाव ेलागले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यात इतर प्रवगागप्रमाण े एस.ई.बी.सी. प्रवगागच् या िागा ननजश्चत कराव यात 
अर्ी मागणी पालक वगागने र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त अध् यादेर्ाप्रमाणे ननगगमीत र्ासन ननणगयातील त्रु्ी दरु करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. अममत ववल सर व देशमकु (११-१२-२०२०) (१) वैद्यकीय अभयासक्रम प्रवेर् प्रकक्रयेच्या 
अनुर्ींगान े कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ददनाींक २०/०५/२०१९ रोिी अध्यादेर् िारी 
करण्यात आला होता. 
तसेच, महाराषर राज्य सामाजिक आणण र्ैक्षणणक मागास (एसईबीसी) वगागकररता (राज्यातील 
र्ैक्षणणक सींस्थाींमधील िागाींच्या प्रवेर्ाचे आणण राज्याच्या ननयींत्रणाखालील लोकसींवाींमधील 
ननयुक्त्याींच े ककीं वा पदाींच)े आरक्षण (सुधारणा) अधधननयम २०१९, ददनाींक ०३/०७/२०१९ रोिी 
रािपत्रात प्रमसध्द करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसीसाठी राज्याच्या ननयींत्रणाखालील 
लोकसेवाींमधील आणण पदाींवरील सरळसेवा प्रवेर्ासाठी १३ ्क्के व र्ैक्षणणक सींस्थाींमध्ये १२ 
्क्के आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे. 
(२) सन २०१९-२० च्या वैद्यकीय प्रवेर् प्रकक्रयेदरम्यान मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ 
याींनी रर् याधचका क्रमाींक २७८०/२०१९ व इतर याधचकाींमध्ये ददनाींक ०२/०५/२०१९ रोिी पाररत 
केलेल्या आदेर्ाींनुसार उक्त प्रवरे् प्रकक्रयेत एसईबीसी आरक्षण लागू राहणार नाही, असा 
ननकाल ददला होता. त्यानींतर र्ासनामार्ग त मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल याधचकेवरील 
ददनाींक ०९/०५/२०१९ व ददनाींक १७/०५/२०१९ रोिीच्या ननणगयानींतर राज्य र्ासनाने ददनाींक 
२०/०५/२०१९ रोिी अध्यादेर् िारी करुन कायद्यात सुधारणा केली होती. 
तद्नींतर मा.उच्च न्यायालयान े ददनाींक २७/०६/२०१९ रोिी ददलेल्या आदेर्ानसुार रािपत्रान्वये 
ददनाींक ०३/०७/२०१९ रोिी एसईबीसी आरक्षण मर्क्षणाकररता १६ ्क्के वरुन १२ ्क्के अर्ी 
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सुधारणा केली आहे. परींत,ू सदरची सुधारणाही नी्-पीिी-२०१९-२० व नी्-एमडीएस २०१९-२० 
ची प्रवेर् प्रकक्रया पूणग झाल्यानींतर प्रमसध्द झाल्याने सन २०१९-२० च्या पदवयुत्तर 
अभयासक्रमाच्या प्रवेर्ाकररता एसईबीसी आरक्षण १६ ्क्के प्रमाणे लागू करण्यात आले होते. 
(३) व (४) एसईबीसी प्रवगागच्या िागा हया कायद्यातील तरतदूीनुसार ननजश्चत करण्यात 
येतात. ददनाींक २०/०५/२०१९ रोिी िारी अध्यादेर्ातील तरतूदीनुसार सन २०१९-२० ची 
वैद्यकीय पदवी अभयासक्रम प्रवेर् प्रकक्रया पार पाडण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
मौिे व घरे (त .प रोळ  जि.िळर् ांव) ग्र मपांच यतीत  

प्रध नमांत्री आव स योिनेत झ लेल  रै्रव्यवह र 
  

(३७)  १४४०८ (११-०९-२०२०).   श्री.धचमणर व प टील (एरांडोल) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :  
(१) मौि-ेवाघरे (ता.पारोळा, जि.िळगाव) ग्रामपींचायतीत प्रधानमींत्री आवास योिनेत झालेल्या 
गैरवयवहाराची चौकर्ी करण्याकरीता ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, चाळीसगाींव, 
जि.िळगाींव याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकर्ी सममती नेमण्यात आली होती त्यानसुार सदर 
प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची सुरु असलेली चौकर्ी पूणग होऊन र्ासनास अहवाल सादर 
करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ी अहवालात काय आढळून आले आहे व त्यानुर्ींगान ेदोर्ीींवर र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (१७-१२-२०२०) (१) होय. 
(२) होय, चौकर्ी पूणग झालेली आहे. तथावप अहवाल र्ासनास सादर झालेला नाही. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी सकृतदर्गनी अननयममतता आढळून आल्याने सींबींधधत ग्रामसेवकाींची एक 
वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात बींद करण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे व तत्कालीन 
सरपींच याींना नो्ीस बिाववण्यात आली असून खुलासा मागववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

नतरोड  (जि.र्ोहदांय ) त लुक्य तील र्र ड  ठ णेर् ांव ते सिुळी डिर म य  रयातय च े 
ब ांधि म ननिृष्ट्ट दि गच ेझ ल्य ब बत 

  

(३८)  १४५८९ (११-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहिि पूरे (अिुगनी-मोरर् ांव), श्री.र ि ू ि रेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांिननल न ईि (पसुद) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नतरोडा (जि.गोददींया) तालुक्यातील गराडा ठाणेगाींव ते सुकळी डकराम या मुख्यमींत्री 
ग्रामसडक योिनेतींगगत रस्त्याचे बाींधकाम कीं त्रा्दाराने सींबींधधत ववभागाचे अधधकारी व सींबींधधत 



वव.स. ४३ (26) 

रस्त्याची देखरेख करणारे कननषठ अमभयींता, उपववभाधगय अमभयींता याींच्यार्ी सींगनमत करुन 
ननकृष् दिागच े केले असल्याच े माहे रे्ब्रुवारी-एवप्रल-२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त्याच्या दसुऱ्या स््ेिची वपचीींग करताींना ननकृष् दिागच े डाींबर वापरण्यात 
आल्याची तक्रार गाींवकऱ्याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर 
व कीं त्रा्दारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२९-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
सदर रस्त्याच्या दसुऱ्या स््ेिची वपचीींग करताींना ननकृष् दिागचे डाींबर वापरल्याची गाींवकऱ्याींनी 
केलेली तक्रार आढळून आली नाही. 
मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या प्रचमलत धोरणानुसार सदर कामाची तपासणी राज्य गुणवत्ता 
ननररक्षक याींनी केली असनू त्याींनी कामास समाधानकारक र्ेरा ददला आहे. 
सद्यजस्थतीत रस्त्याचे काम पुणग झाले रस्ता असून वाहतकुीस सुयोग्य आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

ल तूर जिल्हय त प्रध नमांत्री आव स योिनेंतर्गत ल भ र्थय ांच ेआध र सीडड ांर्सह  
सांमतीपत्र भरणे प्रलांबबत असल्य ब बत 

 (३९)  १४६२८ (११-०९-२०२०).   श्री.अमभमन्य ु पव र (औस ) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) प्रधानमींत्री आवास योिनेंतगगत आवास प्लस मध्ये नोंद करण्यात आलेल्या कु्ुींब प्रमुख 
क्ुींब प्रमुख व सदस्याींच ेसींमती पत्र आणण त्याींचे आधार सीडड ींग दद.३१ िुल ै२०२० पयांत पूणग 
करण्याबाबत प्रकल्प सींचालक जिल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा लातूर याींनी 
अ.र्ा.पत्र.क्र.जिग्राववयींला/प्रमींआयोग्रा/प्र.क्र./कावव-७३७/२० दद.२३/०७/२०२० नुसार लातूर 
जिल्ह्यातील सवग ग्ववकास अधधकारी याींना पत्राद्वारे ननदेमर्त केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पत्राच्या अनुर्ींगाने लातूर जिल्ह्यात सदर योिनेंतगगत 
तालुकाननहाय ककती कु्ुींबाचे आवास योिनेंतगगत आवास प्लस मध्ये नोंद करण्यात आलेली 
आहे व त्यापकैी ककती लाभार्थयाांच ेआधार सीडड ींग सह सींमती पत्र भरणे मर्ल्लक रादहलेले आहे 
तसेच सदरील आदेर्ानसुार ग्ववकास अधधकारी याींनी कोणती कायगवाही केली आहे, 
(३) असल्यास, सदर लाभार्थयाांच ेआधार सीडड ींग सह सींमती पत्र भरण्यास ववलींब करणाऱ्या 
दोर्ीींवर कारवाई करुन सदरील मादहती पुनश्च सादर करणेबाब र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (१७-१२-२०२०) (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) लातूर जिल्ह्यातील तालकुाननहाय आवास प्लस मध्ये नोंद घेण्यात आलेल्या कु्ुींबाच्या 
सींख्याबबतच ेतपर्ील 
तालुका   कुीं ्ुींब 

प्रमुखाच े
एकूण 
उद्दीष् 

साध्य ्क्केवारी कुीं ्ुींब 
सदस्याींचे 
एकूण 
उद्दीष् 

साध्य ्क्केवारी 

अहमदपूर  १५३१० १४७९५ ९६.६४ २००८१ १७४२४ ८६.७७ 

औसा  १५८३५ १५२८४ ९६.५२ २७३५१ २२११७ ८०.८६ 
चाकूर  १७०८२ १६९७२ ९९.३६ ३५३६२ २८९८४ ८१.९६ 
देवणी  ५९९१ ५८२५ ९७.२३ ५९८९ ५१३६ ८५.७६ 
िळको्  ८५२३ ८२३२ ९६.५९ १७८२३ १४१०५ ७९.१४ 
लातूर  २०५४० १९७१६ ९५.९९ ४१९७६ ३३५६८ ७९.९७ 
ननलींगा  २६४८२ २५६५९ ९६.८९ ५२७३८ ४३९८८ ८३.४१ 
रेणापूर  १६६९३ १६११ ९६.८१ २२७५७ १६६०४ ७२.९६ 
मर्रुर अ.    ८२९६ ८०८९ ९७.५० १४५६३ ११०२८ ७५.७३ 
उद्गीर    १७३२७ १६६४० ९६.०४ ३३१५३ २४६९० ७४.१७ 
एकूण  १५२०७९ १४७३७३ ९६.९१ २७१७९३ २१७६४४ ८०.०८ 
      
    ताींबत्रक अडचणी व राज्यातील मोठ्या प्रमाणात असणारी कु्ुींब सींख्या यामुळे आधार 
मसडीींगचे कामास िास्त कालावधी लागत असल्यान ेसदर कामास ग्रामीण ववकास मींत्रालय, 
भारत सरकार याींनी दद.५.११.२०२० पयगन्त मुदतवाढ ददली आहे.  सदर कालावधीमध्ये उवगररत 
आधार मसडीींगचे काम पूणग करण्याबाबत सवग जिल्ह्याींना सींचालक, राज्य वयवस्थापन कक्ष 
ग्रामीण गहृननमागण याींच्यामार्ग त कळववण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

बीड जिल्ह्य तील रद्द िेलेल्य  रयातय ांची ि मे सुरु िरणेब बत 
 (४०)  १४६३२ (११-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण पव र (र्ेवर ई) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बीड जिल्ह्यातील मुख्यमींत्री ग्राम सडक योिने अींतगगत २०१९ मध्ये मींिूर झालेल्या ८२ 
ग्रामीण रस्त्याींपैकी जिल्ह्यातील केवळ दोन ववधानसभा मतदारसींघातील प्रर्ासकीय व ताींबत्रक 
मान्यतेसह े्ंडर काढण्यात आलेली चौतीस ग्रामीण रस्त्याची कामे कारण नसताना रद्द केली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मखु्य अमभयींता, मुख्यमींत्री ग्राम सडक योिना, पुणे 
याींना लेखी ननवेदनाद्वारे रद्द केलेल्या रस्त्याची दरुवस्था झाली असून माहे माचग, २०२० मध्ये 
र्ासनाने सदर रस्त्याची कामे रद्द करण्याचा घेतलेला ननणगय रद्द करून सदर रस्त्याींची कामे 
सुरू करण्याचे कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२९-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) ननधीचा असमतोल वा्प तसेच कोरोनाच्या सींक्ामुळे ववत्त ववभागान े ननधी 
देणेबाबत काही मयागदा घातलेल्या आहेत. ननधी उपलब्ध होताच लोकप्रनतननधीींनी सुचववलेली 
कामे घेण्याचा ववभागाचा मानस आहे, असे र्ासनाच्या दद.१६.०७.२०२० व दद.२३.०७.२०२० 
रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
 

बीड त लुक्य तील मुख्यमांत्री ग्र मसडि योिनेंतर्गत र ष्ट्रीय मह म र्ग २११ ते  
िुमशी-सौद न  य  रयातय च्य  ि म ब बत 

 

(४१)  १४६३३ (११-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण पव र (र्ेवर ई) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड तालुक्यातील मुख्यमींत्री ग्राम सडक योिने अींतगगत राषरीय महामागग २११ ते कुमर्ी-
सौदाना या रस्त्याचे काम साई यर् कन्स्रक्र्न, औरींगाबाद करत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर होत असलेले नळकाींडी पुलाच े काम सोलीींग व पीसीसी न 
करता केवळ नळ्या ्ाकून अत्यींत ननकृष् दिागचे केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायगकारी अमभयींता, मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिना, 
बीड याींना लेखी ननवेदनाद्वारे सदर पुलाचे काम ननकृष् दिागच ेहोत असल्याची तक्रार केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सदर रस्त्यावरील 
पुलाच ेननकृष् दिागच ेकाम करणाऱ्या श्री साई यर् कन्स्रक्र्न, औरींगाबाद याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२९-१२-२०२०) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
सींबींधीत ठेकेदाराकडून सदर पुलाच्या नळकाींडी काढुन त्याखाली सोलीींग व पी.सी.सी. करून 
काम पुन्हा करण्यात आलेले आहे. 
(४) सींबींधीत ठेकेदाराकडून सदर नळकाींडी पुलाचे काम सोलीींग व पी.सी.सी. करून पुन्हा करून 
घेण्यात आलेले आहे. सदर कामाची राज्य गुणवत्ता ननररक्षक याींनी तपासणी केली असून 
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त्याींनी काम समाधानकारक असल्याचा र्ेरा ददला आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

 

मौिे तपोवन (त . मांर्रूळपीर, जि. व मशम) येथील शेततळय च े
ि म ननिृष्ट्ट दि गचे झ ल्य ब बत 

  

(४२)  १४८६७ (२०-१०-२०२०).   श्री.प्रश ांत बांब (र्ांर् पूर) : सन्माननीय मदृ व िलसांध रण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे तपोवन (ता. मींगरूळपीर, जि. वामर्म) येथ े अनतररक्त िलसाठा वहावा म्हणून 
र्ासनान े र्ेततळे मींिूर करून सन २०१८ - २०१९ मध्ये सदरहू र्ेततळे कृर्ी ववभागाच्या 
माध्यमातनू कीं त्रा्दाराकडुन खोदण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्ेततळ्यात िलसाठा होत नसल्याच े जिल्हा कृर्ी अधीक्षक, वामर्म 
याींच्या ददनाींक १४ िुल,ै २०२० व १६ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आणून 
ददले असुन र्ेततळयाचे खोदकाम करताना सींबींधधत ठेकेदार व कृर्ी सहाय्यक याींनी या 
स्थळाची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याअनुर्ींगान े तपोवन येथील 
र्ेततळयात िलसाठा होत नसल्यामुळे सींबींधधत सक्षम अधधकाऱ्याींकडुन तपासणी करुन काम 
पुन्हा सुरु करण्यासह र्ेततळयाचे ननषकृष् दिागच े काम करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. शांिरर व र्ड क (१८-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौिे तपोवन येथील र्ेततळ्याचे काम सुरू करण्यापूवी कृर्ी सहाय्यक, कृर्ी पयगवेक्षक व 
मींडळ कृर्ी अधधकारी, र्ेलुबािार याींनी पाहणी करून कामाची आखणी करून ददली होती. 
तसेच सींबींधधत कीं त्रा्दारास कामाबाबत सचूना ददल्या होत्या. 
(३) याप्रकरणी तालुका कृर्ी अधधकारी, मींगरूळपीर याींनी र्ेततळ्यास प्रत्यक्ष भे् देऊन पाहणी 
केली असून र्ेततळ्याची िागा योग्य असून र्ेततळ्यात पाणीसाठा ददसून आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

 

म सवण त ेन र्झरी (त .जि.प लघर) रयातय च ेि म अपूण गवयाथेत असल्य ब बत 
  

(४३)  १६५२६ (२८-१२-२०२०).   श्री.र िेश प टील (बोईसर), श्री.क्षितीज ठाकूर (नालासोपारा), 
श्री. हितेंद्र ठाकूर (वसई)  : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मासवण ते नागझरी (ता.जि.पालघर) या ८ कक.मी. रस्त्याचे काम सन २०१६ मध्ये 
मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतून मींिूर झाले असून रस्त्याला ५ को्ी ८५ लक्ष ननधी उपलब्ध 
होवूनही रस्त्याचे काम अपुणागवस्थेत असून ननकृष् दिागचे करण्यात आल्याचे स्थाननक 
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लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे मा.  सावगिननक 
बाींधकाम मींत्री याींच्या ननदर्गनास आणले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर अपूणग रस्ता तात्काळ पूणग करणेबाबत र्ासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२९-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या प्रचलीत धोरणानसुार सदर रस्त्याच्या कामाची वेळोवेळी ४ 
SQM व १ SSQM याींनी तपासणी केली असनू त्याींनी सदर कामास समाधानकारक र्ेरा 
ददला आहे. सदर कामाची तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर सदर रस्त्याची पुन्हा सखोल तपासणी 
करण्यात आली असून त्याींनी काम समाधानकारक असल्याचा र्ेरा ददला आहे. व सदर 
रस्त्यावरून वाळू तसेच Crushed Metal व Rubble ची वाहतूक होत असल्याने सदर 
रस्त्याचा डाींबरी पषृठभाग खराब होत असल्याबाबत ननररक्षण नोंदववलेले आहे. 
(३) सदर मुख्य रस्त्याच े डाींबरीकरणाच े काम व उपलब्ध िागेत साईड पट््ीच े काम पुणग 
झालेले आहे. सदर रस्त्याच्या खराब झालेल्या लाींबीत ठेकेदाराकडून दरुूस्तीच ेकाम प्रगतीत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
जिांतूर (जि.परभणी) त लुक्य त मखु्यमांत्री ग्र मसडि योिनेंतर्गत म नधनी ते झणुझणुव डी व 

िोर्व ड - सोस- स वरर् व -िवड  य  रयातय ांच ेि म ननिृष्ट्ट दि गच ेझ ल्य ब बत 
  

(४४)  १६६७५ (२१-११-२०२०).   श्रीमती मेघन  स िोरे बोडीिर (जिांतूर) : सन्माननीय 
ग्र मववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिींतूर (जि.परभणी) तालकु्यात मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगगत मानधनी त े
झणुझणुवाडी हा ४ ककलोमी्र रस्ता व िोगवाडा- सोस- सावरगाव -कवडा या ११ ककलोमी्र 
रस्त्याींच ेकाम ननकृष् दिागच ेझालेले असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर डाींबरी रस्त्याींच्या मिबुतीकरणासाठी काळ्या मातीचा वापर केला असून २ 
मदहन्याींपूवीच केलेल्या या रस्त्याींची दरुवस्था झाली असताना सींबींधधत अधधकारी व 
कीं त्रा्दार रस्त्याींच्या देखभालीकड ेदलुगक्ष करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार दोर्ी अधधकारी व 
कीं त्रा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (२९-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. सदर रस्त्याच्या कामाबाबत तक्रार 
प्राप्त झाली आहे. 
(२)  हे खरे नाही. सदर कामाची वेळोवेळी ५ राज्य गुणवत्ता ननररक्षक व १ वररषठ राज्य 
गुणवत्ता ननररक्षक याींच्या मार्ग त तपासणी झाली असून त्याींनी सदर कामास समाधानकारक 
र्ेरा ददला आहे. 
(३) सदर रस्त्याच्या कामाबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने राज्य गुणवत्ता ननररक्षक याींनी 
सदर कामाची पाहणी केली असून त्याींचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
िोि ते िोडरे् व (त .जिांतूर,जि.परभणी) य  रयातय ची झ लेली दरुवयाथ   

  

(४५)  १६६८० (२१-११-२०२०).   श्रीमती मेघन  स िोरे बोडीिर (जिांतूर) : सन्माननीय 
ग्र मववि स मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनअेींतगगत कोक ते कोडगेाव (ता. जिींतूर, जि.परभणी) रस्त्याच े
काम पूणग झाल्यानींतर आठ त ेदहा मदहन्यातच या रस्त्याची दरुवस्था झाली असून मोठ्या 
प्रमाणात खड्ड े पडले असल्यान े अपघात होत असल्याचे ददनाींक ३ िून, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हाधधकारी, परभणी याींनी ननकृष् दिागच्या कामाची राज्य गुणवत्ता 
समन्वयक (प्रमींग्रासयो), पुणे याींना चौकर्ी करण्याबाबत कळववले असुन राज्य गुणवत्ता 
समन्वयक याींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर अहवालाच्या अनुर्ींगाने कायगवाही करण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदर अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, त्याच ेननषकर्ग काय आहेत व 
त्यानुसार सींबींधधत दोर्ी अधधकारी व कीं त्रा्दार याींच्यावर कारवाई करणेबाबत र्ासनान ेकोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (३०-१२-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
कोक दधुगाींव रस्त्याच्या एकुण १६.८० कक.मी. लाींबीपकैी २.५० कक.मी. रस्ता अनतिड 
वाहतुकीमळेु खराब झाला आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने राज्य गुणवत्ता ननररक्षक याींनी सदर कामाची पाहणी केली 
असून त्याींचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 
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मुांबई उपनर्र तील मह ि ली रु्ांफ , िोरे्श्वरी रु्ांफ  व ि न्हेरी रु्ांफेचे सौदयीिरण िरणेब बत 

(४६)  १८२१६ (२६-११-२०२०).   श्री.रववांि व यिर (िोरे्श्वरी पवूग), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी 
पूवग), श्री.मांरे्श िुड ळिर (िुल ग) :  सन्माननीय स ांया िृनति ि यग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील िोगेश्वरी येथील महाकाली गुींर्ा, िोगेश्वरी गुींर्ा व कान्हेरी गुींर्ा या 
प्राचीनकालीन पुरातन वास्तु असनू सद्य:जस्थतीत या सवग गुींर्ाींची व आिुबािुच्या पररसराची 
दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गुींर्ा व पररसराचे सौंदयीकरण करून पयग् काींकररता सोई-सुववधा उपलब्ध 
करून ददल्यास येथ ेपयग् काींच्या सींख्येत वाढ होवून र्ासनाच्या महसूलात वाढ होईल, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गुींर्ाचे सौंदयीकरण तसचे पयग् काींकररता आवश्यक सोई-सुववधा उपलब्ध 
करून देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना माहे िानवेारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन सादर केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेसवग गुींर्ाींचे सौंदयीकरण व पयग् काींकररता सोई 
सुववधा उपलब्ध करून देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अममत ववल सर व देशमुक (२२-१२-२०२०) : (१) व (२) महाकाली गुींर्ा, िोगेश्वरी गुींर्ा व 
कान्हेरी गुींर्ा या राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक आहेत. त्या कें द्र र्ासनाच्या अखत्यारीत असल्याने 
त्याींच्या ितन दरुूस्तीची बाब भारतीय पुरातत्व सवेक्षण याींच्याकडून हाताळण्यात येते. या 
गुींर्ा अनतप्राचीन असल्यान े काळानुसार व वातावरणीय बदलामळेु हानी होण्याची र्क्यता 
नाकारता येत नाही. त्यामुळे याींची ननयममत देखभाल ननधी उपलब्धेतेनुसार भारतीय पुरातत्व 
सवेक्षण याींच्याकडून करण्यात येत.े तसेच पयग् काींकरीता प्रसाधन गहृ, सूचना र्लक, पथ-मागग 
इत्यादी सोई सुववधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) भारतीय पुरातत्व सवेक्षण याींच्यामार्ग त पयग् काींकरीता प्रसाधन गहृ, सूचना र्लक, पथ-
मागग इत्यादी सोई सुववधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसचे भारतीय पुरातत्व सवेक्षण 
याींच्यामार्ग त पयग् काींकररता मादहतीपुस्तक व मादहती पत्रकाच ेनन:र्ुल्क ववतरण केले िाते.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  
     ___________ 

 

िोरची ते ि ांभळी (त .िोरची, जि.र्डधचरोली) रयातय च्य  ि म स 
ननधी उपलब्ध िरुन देण्य ब बत 

  

(४७)  १८५८७ (२१-११-२०२०).   श्री.िृष्ट्ण  र्िबे (आरमोरी) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरची त ेिाींभळी (ता.कोरची, जि.गडधचरोली) रस्ता मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतुन सन 
२०१९ मध्ये मींिुर करण्यात आलेला असून सदर कामाची ननवीदा प्रकक्रया पुणग 
होवुनही ननधीच्या उपलब्धते अभावी रस्त्याचे काम सुरु झालेले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
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२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याअभावी नागरीकाींना रहदारीस होत असलेल्या गैरसोयीमुळे 
नागरीकाींनी रस्त्याचे काम तात्काळ सुरु करण्याची स्थाननक प्रर्ासनाकड ेमागणी केलेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रस्त्याच्या कामास ननधी उपलब्ध करुन देण्यासह रस्त्याच े काम 
तात्काळ सुरु करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हसन मुश्रीफ (३०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
सदर काम ननधध अभावी रखडले नसून नक्षलग्रस्त भागातील असल्यामुळे रखडले आहे. 
(२) सदर ननवेदन ददल्याच े आढळून आले नाही. तथावप सद्यजस्थतीत सदरच े काम 
प्रगतीपथावर आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
मुांबईतील ह फि न ब योफ म ग सांयाथेस क िर्ी िां त्र टद र ांिडून ववहहत  

मुदतीत व्हेंहटलेटरच  पुरवठ  न झ ल्य ब बत 
  

(४८)  १८७७८ (२६-११-२०२०).   श्रीमती सरोि आहहरे (देवळ ली), श्री.मनोहर चांहिि पूरे 
(अिुगनी-मोरर् ांव), श्री.ननतीन अिुगन (ए.टी.) पव र (िळवण) : सन्माननीय वैद्यि य मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साथीच्या आिाराचा वाढता प्रादूगभाव लक्षाींत घेऊन कोजवहड-१९ साठी तसेच 
आरोग्य यींत्रणेमधील अपुऱ्या वहेंद्ले्रचा तु्वडा लक्षाींत घेऊन मुींबईतील हार्ककन बायोर्ामाग 
सींस्थेने ददनाींक २१ माचग, २०२० रोिी वा त्यासुमारास १५० वहेंद्ले्रचा पुरवठा करण्याचे 
कीं त्रा् एका खासगी कीं पनीला ददले होते, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर कीं पनीन े र्ासनासमवेत केलेल्या करारानुसार वहेंद्ले्सग १५ ददवसात 
पुरववणे अपेक्षक्षत असताना त्यापैंकी र्क्त ४० वहेंद्ले्र पुरववले असल्याच े ददनाक २४ िुलै, 
२०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतचे १७ को्ी २२ लाख रुपयाींच ेकीं त्रा् सदर कीं पनीस देताना कीं पनीसोबत 
झालेल्या करारानसुार कीं पनीने सात ददवसात अनामत आणण प्रासींधगक अस े७७ लाख ४९ हिार 
रुपये बँक गँर्ीच्या स्वरुपात द्यावयाच े असताींना हार्कीन बायोर्ामागने अर्ी कोणतीही 
अनामत ठेव कीं पनीकडून घेतली नसल्याच ेमाहे िलुै, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, केलेल्या करारानाम्यानसुार ववदहत कालावधीत वहेंद्ले्सग पुरववण्यात न 
आल्यामुळे सदर कीं पनीववरुध्द कोणती दींडात्मक कारवाई करण्याींत आली तसेच अनामत ठेव 
रक्कम न घेताच कीं पनीला कीं त्रा्ाची पूणग रक्कम कोणत्या आधारे अदा करण्याींत आली 
याबाबत र्ासनाकडून चौकर्ी करण्याींत आली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकर्ीतून काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार याप्रकरणी र्ासनाने पुढे कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अममत ववल सर व देशमुक (१५-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) पुरवठादाराने पुरवठा सुरु केला असून वहेंद्ले्रची आवश्यकता असल्यामळेु व कोवहीड 
उदे्रकामुळे उत्पादन व दळणवळण नसल्यामळेु पुरवठ्यामध्ये खींड झाला होता. ननववदेतील अ्ी 
व र्तीनुसार पुरवठादारास पुणग रक्कम अदा करण्यात आली नसुन पुरवठा केलेल्या 
वहेंद्ले्रच्या देयकामधून ववलींब आकार आकारणी करण्यात आली आहे. ननववदेतील अ्ी व 
र्तीनुसार दींड आकारणी केली नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

  
न यर् व(कै.) (जि.न ांदेड) त लुक्य त मुख्यमांत्री ग्र मसडि योिनेंतर्गत  

रयातय ांची ि मे ननिृष्ट्ट दि गची झ ल्य ब बत 
  

(४९)  १९५२० (२१-११-२०२०).   श्री.र िेश पव र (न यर् ांव) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाव (खै.) (जि.नाींदेड) तालुक्यात मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतींगगत झालेली 
एम.डी.आर.-८५ त ेहींगरगा, एम.डी.आर.-८५ त ेपरडवाडी व नरींगल ते अींचोलीची रस्त्याची काम े
ननकृष् दिागची झाली असुन सदरहू कामे अपुणग अवस्थेत असल् याचे माहे नोवहेंबर, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रस्त्याींची कामे पूणग करण्यासह ननकृष् दिागची काम करणाऱ्या 
कीं त्रा्दारावर कारवाई करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२९-१२-२०२०) : (१) व (२)  हे अींर्त: खरे आहे.  
मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या प्रचलीत धोरणानुसार सदर सवग रस्त्याींची तपासणी राज्य 
गुणवत्ता ननररक्षक याींनी केली आहे. तपासणी अींनत एम.डी.आर.-८५ ते हींगरगाव व एम.डी.आर.-
८५ ते परडवाडी या कामाींवर राज्य गुणवत्ता ननररक्षक याींनी समाधानकारक पण सुधारणा करणे 
आवश्यक SRI असा र्ेरा ददला आहे. त्यानुसार कामात सुधारणा करणे प्रगतीत आहे. तसेच 
नरींगल ते अींचोली या कामास राज्य गुणवत्ता ननररक्षक याींनी तपासणी अींनत समाधानकारक 
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र्ेरा ददला आहे. 
कोववड-१९ ची ्ाळेबींदी (Lockdown), यावर्ी झालेला िास्तीचा पाऊस, ननधीची अपूरी 
उपलब्धता व सदर कालावधीत गावकऱ्याींनी केलेल्या ववरोधामुळे कामाची गती मींदावली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
     ___________ 

 
धम गब द (जि.न ांदेड) त लुक्य मध्ये मुख्यमांत्री ग्र मसडि योिनेंतर्गत 

रयातय ांची ि मे अतयांत ननिृष्ट्ट दि गची झ ल्य ब बत 
  

(५०)  १९५२१ (२१-११-२०२०).   श्री.र िेश पव र (न यर् ांव) : सन्माननीय ग्र मववि स मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  धमागबाद (जि.नाींदेड) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतींगगत झालेली एम.डी.आर.-२० ते माष्ी, 
एम.डी.आर.-५३ ते रोर्नगाव व एम.डी.आर-८३ ते पा्ोदा या रस्त्याींची काम ेअत्यींत ननकृष् 
दिागची झाली असनु सदरहू रस्त्याींची काम े अपुणग अवस्थेत असल्याच े माहे नोवहेंबर, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रस्त्याींची कामे पूणग करण्यासह ननकृष् दिागची काम करणाऱ्या 
कीं त्रा्दारावर कारवाई करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हसन मुश्रीफ (२९-१२-२०२०) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे.  
मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या प्रचलीत धोरणानुसार सदर सवग रस्त्याींची तपासणी राज्य 
गुणवत्ता ननररक्षक याींनी केली आहे. राज्य गुणवत्ता ननररक्षक याींनी तपासणी अींनत सदर 
कामाींना समाधानकारक र्ेरा ददला आहे. 
कोववड-१९ ची ्ाळेबींदी (Lockdown), यावर्ी झालेला िास्तीचा पाऊस, ननधीची अपूरी 
उपलब्धता व सदर कालावधीत गावकऱ्याींनी केलेल्या ववरोधामुळे कामाची गती मींदावली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  
  
ववध न भवन :   र िेन्ि भ र्वत 
मुांबई.   सधचव, 

मह र ष्ट्र ववध नसभ . 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


