
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बत्तीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  
 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

खडििासला (जि.पुणे) धरणाच्या िलाशयातून पाणी चोरी होत असल्याबाबत 
  

(१)  ६७ (१०-०४-२०२०).   श्री.भभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला (जि.पुणे) धरणाच्या िलाशयातनू मोठ्याप्रमाणात पाणी चोरी होत असल्याच े
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरणाच्या िलाशयातील िलवाहहन्यातनू पाणी चोरी होण्याच्या अनेक घ्ना 
वारींवार घडत असून देखील पा्बींधारे ववभागाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याच े
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणामध्ये सींबींधधत ववभागाच े अधधकारी आणण बाींधकाम गहृ्प्प्रकल्पाींच े
ववकासक याींच्या सींगनमतान े पाणी चोरी होत असल्याबाबत सींबींधधत ववभागाकड े वारींवार 
पाठपुरावा, पत्रव्यवहार, बैठका घेऊन कारवाई करणे कामी ववनींती केली असता कोणतीही 
कारवाई होत नसल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ियांत पाटील (१३-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     अशा प्रकारची पाणीचोरी ननशशनास आलेली नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

रत्नाधिरी जिल्हा रुग्णालय येथे ददवयाांिाांची होत असलेली िैरसोय 
  

(२)  ७४ (२०-०३-२०२०).   श्री.रािन साळिी (रािापूर) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाधगरी येथील जिल्हा रुग्णालयत हदव्याींगाींची होणारी गैरसोय यासह इतर अनके 
प्रलींबबत मागण्याींबाबत जिल्हा हदव्याींग समन्वय सममतीने िागनतक अपींग हदनी उपोषण 
करण्याचा ननणशय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त जिल्हा रुग्णालयात हदव्याींगाना प्रमाणपत्र घेताना अनेक अडचणी येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हदव्याींगाींच्या  प्रलींबबत मागण्याींबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनुसार हदव्याींगाींचे प्रलींबबत मागण्या सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) जिल्हा शल्य धचककत्सक, रत्नाधगरी याींनी हठय्या आींदोलन करण्यापुवी जिल्हा 
हदव्याींग समन्वय सममतीचे अध्यक्ष व पदाधधकाऱयाींशी चचाश करून त्याींच े समुपदेशन केले 
असून समुपदेशनाद्वारे त्याींचे सवश शींकाींचे ननराकरण केल्याने हदव्याींग सममतीच्या पदाधधकारी 
याींनी प्रस्ताववत हठय्या आींदोलन रद्द केले. 
     जिल्हा रुग्णालय रत्नाधगरी येथे हदव्याींगाींची तपासणी आठवड्यातील दर बधुवारी 
सींबींधधत ववशेष तज्ञाकडून करण्यात येऊन अींनतम तपासणी वैद्यकीय मींडळामार्श त करण्यात 
येते. अींनतम रुग्णाींची तपासणी होईपयतं सदर हदवशी मींडळ कायशरत असते.  माचश व एवप्रल 
२०१९ मध्ये आठवड्यातून दोन वेळा बुधवार व शुक्रवार या दोन हदवशी हदव्याींगाींची गैरसोय 
होऊ नये म्हणून मखु्य कायशकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, रत्नाधगरी याींच्या आदेशानुसार 
हदव्याींगाींची तपासणी करून प्रमाणपत्र ेववतरीत करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे वपळांिे अनिाि (ता.भभिांडी, जि.ठाणे) येथे घरिुल  
योिनेच्या िामात िैरवयिहार झाल्याबाबत 

(३)  २३६ (१२-०४-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (भभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे वपळींि ेअनगाव (ता.मभवींडी, जि.ठाणे ) येथ ेखोट्या घरपट्या व आहदवासी ववकास 
मींडळातरे् ममळणाऱया  योिनेमधील घरकुल योिनेच्या कामात गैरव्यवहार केल्याचे स्थाननक 
ग्रामस्थ याींनी मा.मुख्यमत्री व कोकण आयुक्त याींच्या भ्रष्ाचार ननमूशलन सममतीकड े तक्रार 
दाखल केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायत अमभलेखात रे्रर्ार करणे, घरपट्टी पावतीत खाडाखोड करणे, 
एकाच नींबरचे दोन वेगवेगळे पुस्तके ग्रामसेवक याींनी वापरल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) श्री. अननल वामन पाह्ल, ग्रामसेवक, वपळींझ ेयाींची खातेननहाय चौकशी करण्यापूवी ज्ञापन 
व िोडपत्र १ त े४ बिावणेत आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सांतिाडी (ता.िुन्नर, जि.पुणे) येथील ग्रामपांचायतीच्या िामात झालेला िैरवयिहार 
  

(४)  ७६८ (०९-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींतवाडी (ता.िुन्नर,जि.पुणे) येथ े सन २०१० त े २०१५ या कालावधीत प्राथममक शाळा 
दरुुस्ती, ग्राम सधचवालय बाींधकाम, ग्रामसधचवालय, उवशररत बाींधकाम, पाझर तलाव, व्यायाम 
शाळा आणण सामाजिक सभागहृ याींच े ननकृष् दिाशच े बाींधकाम करुन तेथील ग्रामपींचायतीने 
ठेकेदार, सावशिननक बाींधकाम ववभाग, जिल्हा पररषद अधधकारी, ववस्तार अधधकारी याांच्या 
सांगणमताने मोठया प्रमाणात लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावचे तत्काललन सरपींच सौ.जस्मता ज्ञानेश्वर पाडकेर याींची बनाव् 
स्वाक्षरी करुन सदर ग्रामपींचायत खात्यावरील ६,८३,००० रुपये ग्रामसेवक याींनी काढलेले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची तातडीन े चौकशी करुन दोषी व्यक्तीींवर तातडीने कारवाई 
करावी म्हणून तत्काललन सरपांच सौ.जममता ज्ञानेश्वर पाडकेर याींनी राज्याचे ग्रामववकास मींत्री, 
ग्रामववकास सधचव, जिल्हाधधकारी, मुख्य कायशकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद पुणे, ग्ववकास 
अधधकारी, िुन्नर याींना ननवेदन सन २०१७ आणण २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले होते, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची तातडीन ेचौकशी करावी अस ेआदेश मा.ग्रामववकास मींत्री याींनी 
मुख्य कायशकारी अधधकारी व उपमुख्य कायशकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद पुणे ग्ववकास 
अधधकारी, िुन्नर आणण ग्ववकास अधधकारी, ववस्तार अधधकारी याींना हदले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपमुख्य कायशकारी अधधकारी आणण ववस्तार अधधकारी याींनी याबाबतीत 
कोणतीही कायशवाही न करता सदर प्रकरणात गैरव्यवहार करणाऱया ठेकेदार सींबींधधत अधधकारी 
याींना मदत केल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, शासनान ेया प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार शासनाने दोषी अधधकारी व ठेकेदार याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (०१-१२-२०२०) : (१) नाही. 
     सद्यजस्थतीत सदरील सवश कामे पुणश असून सुजस्थतीत आहेत. उप अमभयींता (बाींधकाम) 
आणण शाखा अमभयींता (छोपावव) याींनी हदनाींक ११.२.२०२० रोिी सदरील सवश कामाींची समक्ष 
पाहणी केली असता, सवश काम ेपणूश व सुजस्थतीत असल्याच ेहदसून आले आहे. 
(२) नाही.  
     ग्रामपींचायत सींतवाडी याींच े १४ व्या ववत्त आयोगाच्या खात्यातून रेखाींककत धनादेशान े
ठेकेदार श्री.प्रकाश बािीराव सहाणे याींना रू. ६,८३,००/-इतकी रक्कम अदा करण्यात आलेली 
होती. तथावप कामे सुरू न केल्याने त्याींच्याकडून हद. ३०.७.२०१८ रोिी आर्ीिीएस व्दारे 
रक्कम रूपये ६,८३,०००/- ग्रामपींचायतच्या १४ व्या ववत्त आयोगाच्या खात्यावर िमा करून 
घेतले आहेत. 
     या आधथशक अननयममततसेाठी तत्कालीन ग्रामसवेक श्री. वविय मारूती रोकड े व 
तत्कालीन सरपींच सौ. जस्मता ज्ञानेश्वर पाडकेर याींचेवर िबाबदारी ननजश्चत करून भारतीय दींड 
सींहहता १८६० चे कलम ४९० व ३४ अन्वये हद. ७.९.२०१८ रोिी एर्.आय.आर नीं.०२०६/२०१८ 
नुसार आळेर्ा्ा पोमलस स््ेशन येथे र्ौिदारी गुन्हा दाखल केलेला आहे.       
(३) होय. 
(४) होय 
(५) व (६) या प्रकरणी ववस्तार अधधकारी (पींचायत) पींचायत सममती िुन्नर व ग् ववकास 
अधधकारी पींचायत सममती िुन्नर याींनी वेळोवेळी चौकशी करून सींबींधधतावर उत्तराच्या भाग-२ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाण ेमशस्तभींग कारवाई केलेली आहे. 

___________ 
  

रत्नाधिरी जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालयातील विविध समसयाांबाबत 
  

(५)  ८२९ (१३-०४-२०२०).   श्री.रािन साळिी (रािापूर) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालयात अनके समस्या उद् ावत असल्यामुेे  
जिल्हाधधकारी, रत्नागगरी याींनी हदनाींक १ म,े २०१९ रोिी रुग्णालयाला भे्  देऊन सव्हे करुन 
रुग्णालयातील छो्ी-मोठी २४ कामे तात्काळ करण्याबाबत सचुववण्यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सुचववलेल्या कामाींमध्ये पत्र्याची शेड, रस्त्याींवरील खडड े भरणे, 
कॉक्री्ीकरण, नळ व्यवस्था सधुारणे, पाककंग व्यवस्था ड्रनेिे व्यवस्था, छताच्या गळत्या 
काढणे, जिन्याला रेमलींग बसवणे आहद काम ेसुचववण्यात आलेली असताना आतापयशत एकच 
काम झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी काम ेसचुवूनही अद्याप र्क्त एकच काम झाले 
असून उवशररत काम ेप्रलींबबत असण्याची  कारणे काय आहेत, 
(४) तसचे, जिल्हा रुग्णालयात डायलेमसस यींत्रणा बसववण्यात आली आहे परींतु वातानुकुमलत 
यींत्रणा नसल्यान ेही डायलेमसस यनुन् बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ३२ (5) 

(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, तदनुसार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२३-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     जिल्हा रुग्णालय, रत्नाधगरी येथे छो्ी-मोठी एकूण ३५ काम ेसुचववण्यात आली होती. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) एकूण ३५ कामाींपकी २१ कामे पूणश झाली असून १२ कामे प्रगतीपथावर आहेत. उवशररत २ 
कामे रद्द करण्यात आली आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औसा ि ननलांिा तालुक्यातील ग्रामीण रसते ि पुलाांची दरुुसती िरणे बाबत 
  

(६)  १०८६ (१३-०४-२०२०).   श्री.अभभमन्यु पिार (औसा), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नािपूर दक्षिण 
पजश्चम), श्री.राणािििीतभसांह पाटील (तळुिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा ववधानसभा मतदार सींघातील ग्रामीण रस्त ेखराब झाल्याने हसाळा ते िमालपूर, 
आलमला त े उीं बडगा रस्ता आहद स्त्यावरील पूल वाहून गेल्याने काही हठकाणी कमकुवत 
झाल्याने वाहतुकीस धोकादायक झाल्याबाबत तसेच अत्यींत खराब झालेल्या रस्त्याींची दरुुस्ती 
व पुलाींची पुनबांधणी करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी, औसा याींनी हदनाींक १२ डडसेंबर, 
२०१९ रोिी तहसील कायाशलय औसा येथ े झालेल्या व मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली 
झालेल्या हदनाींक १० िानेवारी, २०२० रोिी ववभागीय आयुक्त कायाशलय, औरींगाबाद येथ े 
झालेल्या आढावा बैठकीत मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औसा ववधानसभा मतदार सींघातील रस्त ेअत्यींत खराब झाले असून वाहतकुीस 
गैरसोयीची झाली आहेत तसेच अनेक रस्त्यावरील पूल वाहून गेली असून कमकुवत झालेली 
असल्यान ेवाहतकुीस धोकादायक झालेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील अत्यींत खराब झालेल्या रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत व वाहून गेलेली 
व धोकादायक झालेल्या पुलाींची दरुुस्ती व आवशकतेनसुार पुनशबाींधणी करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हासाळा त ेिमालपूर रस्ता-सदर रस्ता हा इतर जिल्हा मागश क्र.११६ दिाशचा असून लाींबी 
४.३०० कक.मी.आहे. ०/०० ते ३/५०० हया लाींबीत खड्ड ेअसल्यान ेदरुुस्ती करणे आवश्यक आहे. 
३/५०० ते ४/३०० ही लाींबी सावशिननक बाींधकाम उपववभाग औसा याींच्याकडून दरुुस्त करण्यात 
आलेली आहे. सदर रस्त्यावर कक.मी.३/०० वर सहा व्हें्चा पूल असून तो सन २०१८-१९ च्या 
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पावसामध्ये वाहून गेलेला आहे. सदर पुलाच्या दरुुस्तीकररता रु.२०.०० लक्ष ननधी आवश्यक 
असून दरुुस्तीचे काम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ्प्पप्पया्प्पप्पयान े करण्याच े जिल्हा पररषदेचे 
ननयोिन आहे. 
     आलमला त ेउीं बडगा रस्ता-सदर रस्ता हा इतर जिल्हा मागश क्र.९९ दिाशचा असनू त्याची 
लाींबी ३४.०० कक.मी.आहे. पूणश लाींबी डाींबरी पषृठभागाची असून त्यापैकी औसा त ेसत्ताधरवाडी 
मोड कक.मी.३.५०० हा भाग मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगशत प्रगतीपथावर आहे. तसेच 
सत्ताधरवाडी मोड त े आलमला गावापयतं कक.मी.३.५०० ही लाींबी मुख्यमींत्री ग्रामसडक 
योिनेमध्ये प्रस्ताववत आहे. त्यापुढील कक.मी. १.२०० लाींबी जिल्हा पररषदे अींतगशत पूणश 
करण्यात आलेली आहे. 
     आलमला ते उीं बडगा या भागामधील कक.मी.८/०० वर दगडी बाींधकामाचा िुना पूल वाहून 
गेलेला आहे. सदर पूल बाींधकामासाठी रु.८५.०० लक्ष ननधीची आवश्यकता असून सदर काम 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ्प्पप्पया्प्पप्पयाने हाती घेण्याच ेजिल्हा पररषदेचे ननयोिन आहे. 
(३) सदरील अत्यींत खराब झालेले रस्ते  दरुुस्त करण्याकररता रु.५९८.४० लक्ष ननधीची 
आवश्यकता असून त्यावरील पुलाींच्या दरुुस्तीसाठी रु.२८५.०० लक्ष ननधीची आवश्यकता आहे. 
सदर काम ननधीच्या उपलब्धतेनसुार ्प्पप्पया्प्पप्पयाने हाती घेण्याच े जिल्हा पररषदेचे ननयोिन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खामिाांि विधानसभा मतदार सांघातील सिव लघ ुपाटबांधारे विभािाांतिवत  
(सथाननि सतर) िालिे नादरुुसत असल्याबाबत 

  

(७)  २५५४ (११-०४-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामिाांि) :   सन्माननीय मदृ ि 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव ववधानसभा मतदार सींघातील सवश लघु पा्बींधारे  स्थाननक स्तर अींतगशत 
बाींधण्यात आलेल्या तलावातील पाणी शेतकऱयाींना पा्/ कालव्याद्वारे ववतरीत करण्यात येत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथ ेएकूण ककती तलाव असून ककती तलावातून पाणी  ववतरीत केले िाते, 
(३) असल्यास, नादरुुस्त कालवे दरुुस्तीबाबत सींबींधधत अधधकाऱयाींनी शासनाकड े ककती वेळा  
प्रस्ताव सादर केला, 
(४) अद्याप प्रस्ताव सादर केला नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत. त्यानसुार सींबींधधत 
अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत, तसेच नादरुुस्त कालवे दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. शांिरराि िडाख (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. खामगाींव ववधानसभा मतदारसींघात 
एकाही तलावावर पा्/कालव्याद्वारे शेतकऱयाींना पाणी ववतरीत करण्यात येत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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उमरखेड (जि.यितमाळ) तालुक्यातील बांदी असलेल्या भािातील  
रुग्णाांना नेण्यािररता िाहन वयिसथा नसल्याबाबत 

  

(८)  २७१५ (१३-०४-२०२०).   श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड), श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   
सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील बींदी असलेल्या भागात आरोग्य यींत्रणा योग्य 
नसल्याने रुग्णाींना उमरखेड ककीं वा नाींदेड येथे नेण्याकररता वाहन व्यवस्था नसल्याने अनकेाींना 
प्राण गमवाव ेलागल्याची बाब ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन तात्काळ वाहन व्यवस्था उपलब्ध 
करुन देणेबाबत कोणती कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२३-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) उमरखेड तालुक्यात १ ग्रामीण रुग्णालय व ७ प्राथममक आरोग्य कें दे्र कायाशजन्वत आहेत. 
ग्रामीण रुग्णालयात २ रुग्णवाहहका व प्रत्येक प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये एक रुग्णवाहहका 
कायाशजन्वत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिेली (ता.िल्याण, जि.ठाणे) प्राथभमि आरोग्य िें द्रािर औषधे उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(९)  ३२३९ (१३-०४-२०२०).   अडॅ.माणणिराि िोिाटे (भसन्नर), श्री.ददपि चवहाण (फलटण), 
श्री.बबनराि भशांदे (माढा), श्रीमती सुमन पाटील (तासिाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.यशिांत मान े
(मोहोळ) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गरीब व गरिू रुग्णाींच्या औषधोपचारात अडचणी येऊ नयेत यासाठी शासनान े
जिल्हा, तालुका आणण गाव पातळीवर रुग्णालये व प्राथममक आरोग्य कें दे्र सुरु केली असून या 
आरोग्य कें द्रामध्ये ४२९ हून अधधक प्रकारच्या गोळया, औषधाचा साठा असतो, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गेल्या अनके महहन्याींपासून गोवेली, ह््वाळा (ता.कल्याण, जि.ठाणे) निीक 
प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये औषधाींचा तु्वडा असल्याच ेसाींगून रुग्णाींना ठराववक प्रकारच्याच 
गोळया व औषधे देऊन परत पाठववले िात असल्याच े हदनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औषध ेउपलब्ध नसल्यामुळे तेथील डॉक््राींच्या सल्ल्यानुसार रुग्णाींना व त्याींच े
नातेवाईकाींना बाहेरुन मवखचाशन े औषध े आणावी लागत असल्याच्या तक्रारी रुग्णालय 
प्रशासनाकड ेकेल्या असल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले व त्यानुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रािेश टोप े(१०-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे.      
(२) हे खरे नाही. 
     गोवेली ह््वाळा निीक (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथ े प्राथममक आरोग्य कें द्र कायशरत 
नसून ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय कायशरत आहे. सदर रुग्णालयात अत्यावश्यक व इतर 
पूरक औषधाींचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे.   
(३) हे खरे नाही. 
     सदर रुग्णालयात रुग्णाींना आवश्यकतेनुसार रुग्णालयातनुच औषधाींचा पुरवठा ननशुल्क 
करण्यात येतो. तसेच रुग्णाींना बाहेरुन औषधे खरेदी करावी लागत असल्याबाबतची कोणतीही 
तक्रार जिल्हा शल्यधचककत्सक, ठाणे याींना प्राप्पत झालेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्हयातील िृवष विभािातील िसुांधरा पाणलोट शाखेतील  
उिवररत िमवचा-याांना शासिीय सेिते समाविष्ट्ट िरणेबाबत 

  

(१०)  ३८५६ (१६-०४-२०२०).   श्री.किशोर िोरिेिार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मदृ ि 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्हयातील कृवष ववभागातील वसुींधरा पाणलो् शाखेतील उवशररत कमशचा-याींना 
शासकीय सेवेत समाववष् करणेबाबत शासनाकड ेवारींवार मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीसींदभाशत शासनान ेकोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. शांिरराि िडाख (२०-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) पींतप्रधान कृवष मसींचन योिनचे्या सधुारीत मागशदशशक सूचनाींनसुार कोणतेही कायमस्वरुपी 
मनुषयबळ ननमाशण करता येणार नाही. तसेच कें द्र शासनाने ग्रामीण ववकास मींत्रालय भूमी 
सींसाधन ववभाग याींच्या हदनाींक ०२.०२.२०१७ च्या पत्रान्वये उपलब्ध मनुषयबळाचा सुयोग्य 
वापर करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भािातील िाही शाळेच ेववज िनेक्शन  
जजल्हा पररषदेच्या वतीने तोडण्यात आल्याबाबत 

(११)  ४०२५ (१६-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळभशरस) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा पररषदेच्या वतीन े२ हिार ७९९ शाळाींपैकी ७६५ शाळाींच े
वीि कनेक्शन हे ७८ लाखाींची थकबाकी असल्यान ेतोडण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पररषद शाळाींकड े वीि बबल भरण्याची तरतूद नसून ग्रामपींचायत 
प्राथममक शाळाींचे ववि बबल न भरल्याचे हदसून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक ग्रामपींचायतीला वीि बबल भरण्यासाठी मखु्य कायशकारी 
अधधकाऱयामार्श त आदेश देवूनही ववि बबल भरले िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणात हदरींगाई करणाऱया अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.                          
(२) हे खरे नाही. 
     जिल्हा पररषद प्राथममक शाळेचे वीि बील समग्र मशक्षा अमभयान शाळा अनुदान, ४% 
सादील शाळा अनुदान, १४ व्या ववत्त आयोगातून वीि बील भरण्यात येतात. सदर 
अनुदानाच्या उपलब्धेनसुार वीि बीलाचा भरणा तातडीने करण्याचे सींबींधधताींना जिल्हा 
पररषदेमार्श त ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर जिल्हा रुग्णालयात गरज ूलोिाांिर उपचार होत नसल् याबाबत 
  

(१२)  ४०४५ (२५-०३-२०२०).   श्री.राम सातपुत े (माळभशरस), श्री.बबनराि भशांदे (माढा) :  
सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
(१) राज्यातील मोठे तीथशके्षत्र पींढरपूर येथे खास बाब म्हणुन १०० खा्ाींच ेउपजिल्हा रुग्णालय 
स्थापन करण्यात आले आहे तसेच माढा, करकीं ब, कुडूशवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालये मींिूर 
आहेत, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, जिल्हा उप रुग्णालयात स्वच्छतचेा अभाव व साींडपाणी शौचालयाच्या बाहेर येत 
असून महहलाांच ेवाडश अमवच्छ  असणे, रुग्णालयात वपण्यासाठी पाणी नसणे, महहलेची प्रसतूी 
होते तेव्हा त्या नविात अभ्रकाला त्याींच्या नातेवाईकाींकड े देऊन त्याला स्वच्छ करून आणून 
दया असे साींगण्यात येत असल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील वषी  बाह्प्यरुग्ण, आींतररुग्ण, प्रसुती, डायलेसीस असे िवळपास लाखो 
रुग्णाींवर उपचार करण्यात आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्यास उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयात डॉक््र, प्रयोगशाळा सहायक, 
इसीिी तज्ञ, वगश चारच े कमशचारी असे अनेक कमशचाऱयाींची पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, रुग्णाींना अधधक सुववधा ममळणे तसेच ररक्त पदे भरणेबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रािेश टोप े(०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
     चतुथशशे्रणी कमशचायाींकडून उपजिल्हा रुग्णालयाची ननयममतपणे स्वच्छता करुन घेतली 
िाते. वपण्याच्या पाण्यासाठी आर.ओ.प्पलण््ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नविात 
अभशकाला उपलब्ध सवश सुववधा परुववल्या िातात व आवश्यकता भासल्यास वररषठ शासकीय 
रुग्णालयात सींदमभशत करण्यात येते. 
(३) हे खरे आहे.  
     मागील वषी बाह्प्यरुग्ण ववभागात १,२८,७९५ रुग्णाींना व आींतररुग्ण ववभागात १०,०८५ 
रुग्णाींना ववववध सेवा देण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) हे अींशत: खरे आहे.  
     उपजिल्हा रुग्णालय व तीन ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षकाची ३, वैद्यकीय 
अधधकारी व प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाची प्रत्येकी ४, ईसीिी तींत्रज्ञाचे १ व वगश-४ ची २३ पदे ररक्त 
आहेत. 
(५) वैद्यकीय अधीक्षक सींवगाशतील पदे पदोन्नतीन े व सरळसेवेने भरण्यासाठी शासन 
स्तरावरुन कायशवाही सुरु आहे. ग्-क सींवगाशतील पदे पदोन्नतीन ेभरण्याची प्रकक्रया सुरु असून 
सरळसेवेने पदे भरण्यासाठी हदनाींक २४.०२.२०१९ रोिी िाहहरात प्रमसध्द करण्यात आली असून 
कायशवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मेळघाट िेत्रातील रुग्णालयात अत्यािश्यि आरोग्य सेिा उपलब्ध  
होण्यासाठी यांत्र सामुग्री पुरविण्याबाबत 

  

(१३)  ४४०३ (२४-०७-२०२०).   श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळघा् के्षत्रात ११ प्राथममक आरोग्य कें द्र व ३ ग्राममण रुग्णालय व इतर  रुग्णालय 
कायशरत असून या हठकाणी नादरुुस्त रुग्णवाहहका असून आहदवासी भागातील दळण - 
वळणाचा भौगामलक पररजस्थतीचा ववचार करता या के्षत्रात प्रत्येकी एक व ग्राममण रुग्णालयात 
प्रत्येकी ०२ रुग्णवाहहका व तसेच आहदवासी रुग्णाींना स्थाननक रुग्णालयात अत्यावश्यक 
आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यासाठी यींत्र सामुग्री पुरववण्याबाबत अथशसींकल्पामध्ये तरतूद करणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाच ेधोरण काय आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(०९-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     मेळघा् के्षत्रातील प्राथममक आरोग्य कें द्र / प्राथममक आरोग्य पथके / कर्रती पथके 
अशा २३ आरोग्य सींस्थाींना ३४ रुग्णवाहहका उपलब्ध आहेत. उपजिल्हा रुग्णालयात ३ तर २ 
ग्रामीण रुग्णालयाींना प्रत्येकी २ रुग्णवाहहका उपलब्ध आहेत. या व्यनतररक्त मेळघा् के्षत्रात 
१०८ अींतगशत ६ रुग्णवाहहका उपलब्ध आहेत. तसेच रुग्णालयामध्ये आवश्यक यींत्रसामुग्री 
उपलब्ध आहे. तसचे यींत्र सामुग्रीसाठी डीपीडीसी व राज्याच्या अथशसींकल्पात तरतूद करण्यात 
येते व साधनसामुग्री खरेदी करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील पुरातन मांददरे ि िासत ुयाांच्या देखभाल दरुुसतीसाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१४)  ४७५९ (२०-०३-२०२०).    श्री.शेखर ननिम (धचपळूण), श्री.ददपि चवहाण (फलटण), 
श्रीमती सुमन पाटील (तासिाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.बबनराि भशांदे (माढा), अॅड.माणणिराि 
िोिाटे (भसन्नर), श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अिुवनी-मोरिाांि) :   सन्माननीय साांस िृनति िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनेक पुरातन मींहदरे व वास्तु या िीणश व िुन्या झाल्यामुळे पडझड जस्थतीत 
असल्याच ेननदशशनास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पुरातन मींहदरे व वास्तुींची वेळेवर देखभाल दरुुस्ती व डागडुिी होत 
नसल्यामुळे तसेच यापैकी बहुताींश मींहदरे व वास्तु त्या बि्ीश काळात बाींधलेल्या असल्याने या 
वास्तू नष् होण्याची तसेच पावसामुळे वा इतर कारणाींमुळे या वास्तु कोसळून दघुश् ना होऊ 
शकते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पुरातन मींहदर व वास्तु याींच्या देखभाल दरुुस्तीसाठी तात्काळ ननधी 
उपलब्ध करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अभमत विलासराि देशमुख (२८-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     या ववभागान ेमहाराषर राज्यातील एकूण ३७७ स्मारके ही राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून 
घोवषत केली आहेत. या अींतगशत ५१ ककल्ले व इतर वास्त ुराज्य सींरक्षक्षत स्मारक आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     काही पुरातन वास्त ु पडझड होण्यापूवीच राज्य सींरक्षक्षत स्मारक घोवषत करुन या 
स्मारकाींची ितन दरुुस्तीची कामे ननधी उपलब्धतेनसुार ्प्पप्पया-्प्पप्पयाने करण्यात येतात. 
(३) शासनाने सन २०१५ पासनू २८ राज्य सींरक्षक्षत ककल्ल्याींच्या ितन व सींवधशनाची 
महत्वकाींक्षी योिना हाती घेतली आहे. सदर २८ ककल्ल्याींच्या ितन दरुुस्तीकररता एकूण 
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रु.१३४.८८ को्ी रकमेच्या कामाींना प्रशासकीय मींिूरी ममळाली असून रु.८४.६९ को्ी इतका 
ननधी खचश झाला आहे. तसेच इतर वास्त ु व मींहदराींच्या ितन व सींवधशन आवश्यकतेनुसार 
शासनाकडून ननधी उपलब्ध करुन हदला िातो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात सन २०१४ ते २०१९ या िालािधीत मांिूर असलेल्या  
वििास िामाांना ददलेल्या सथधितीबाबत 

  

(१५)  ४७८६ (१०-०४-२०२०).   श्री.सभमर मेघे (दहांिणा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागाचा ववकास होण्याच्या दृष्ीकोनातून राबववल्या िाणा-या 
कल्याणकारी योिनेच्या माध्यमातून सन २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मींिूर असलेल्या 
ववकास कामाींना शासनान ेहदनाींक ५ डडसेंबर २०१९ रोिी वा त्यासुमारास मथगगती हदली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मींिूर ववकास कामाींना हदलेली मथगगती उठववण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०१-१२-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. ग्रामववकास ववभागाच्या 
अखत्यारीतील ग्रामीण भागातील गावाींतगशत मूलभूत सुववधा पुरववणे या योिनेंतगशत सन 
२०१९-२० या आधथशक वषाशसाठी शासनाने ववतरीत केलेल्या ननधीपैकी ज्या कामाींचे कायाशरींभ 
आदेश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत अशा कामाींना शासनाच्या ग्रामीण ववकास ववभागाच्या 
हदनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ रोिीच्या पररपत्रकाींन्वये स्थधगती देण्यात आलेली आहे. 
(२) सन २०१९-२० मधील मींिूर कामाींपकैी ज्या कामाींच ेकायाशरींभ आदेश झाले नाहीत, अशी 
सवश कामे शासनाच्या ननदेशानसुार रद्द करण्यात आली आहे.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

मध्यिती रुग्णालय, उल्हासनिर ३ येथे अपांिाांना अपांिाांचा दाखला  
भमळण्यास होत असलेल्या ववलांबाबाबत  

  

(१६)  ४७८९ (२२-०३-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनिर), श्री.िणपत िायििाड 
(िल्याण पूिव) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मध्यवती रुग्णालय उल्हासनगर ३ येथ े डॉक््र व कमशचारी कमी असल्याने अपींगाना 
दाखले वळेेवर ममळत नसल्याचे हदनाींक २५ डडसेंबर, २०१९ रोिी ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, जिल्हयातील ववववध भागातून हिारो रुग्ण येत असून तेथील डॉक््र उमशरा 
येत असल्यामुळे अनेक अपींगाींना  हदवसभर थाींबावे लागत असल्याने जिल्हा रुग्णलयातील 
कारभाराबाबत सींताप व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मध्यवती रुग्णालय उल्हासनगर ३ या रुग्णालयाची झालेली दरुवस्था, 
वैद्यकीय उपकरण याींचा अभाव, अस्वच्छता, डॉक््र आणण कमशचारी याींची ररक्त पदे यामुळे 
रुग्णालय अडचणीत आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लोकप्रनतननधी आणण रुग्णालय याींनी शासनाकड े वारींवार ररक्त पदे तातडीन े
भरण्याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून 
आले तदनुषींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     हदनाींक २५.१२.२०१९ रोिी शासकीय सुट्टी असल्याने हदव्याींग प्रमाणपत्र ववतरीत करण्यात 
आले नाही. मात्र दर बधुवारी हदव्याींग प्रमाणपत्र ववतरीत करण्यात येतात.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगाशतील पदे शासन स्तरावरून पदोन्नतीने भरण्याची 
प्रकक्रया तसेच सरळसेवनेे भरण्यासाठी शासन स्तरावरून िाहहरात प्रमसद्ध करण्यात आली असनू 
पद भरण्याची कायशवाही सुरू आहे. तसेच ग्-क सींवगाशतील पदे पदोन्नतीन ेभरण्याची प्रकक्रया 
सुरू आहे व सरळसेवेन ेपदे भरण्यासाठी हदनाींक २४.०२.२०१९ रोिी िाहहरात प्रमसद्ध करण्यात 
आली असून कायशवाही सुरू आहे. सदर रुग्णालयाच्या दरुूस्तीचे काम सुरू असून रुग्णालयातील 
सवश ववभाग व आवार ननयमीतपणे स्वच्छ केले िात ेतसेच एक्स रे, सोनोग्रार्ी, डायमलसीस 
इ. यींत्रणा सुजस्थतीत कायाशन्वीत आहेत आणण नवीन सी.्ी. स्कॅन मशीनच ेइन्स््ॉलेशन देखील 
करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िडधचरोली जिल््याचा वििास िरण्यािरीता अभ्यास िटाची ननभमवती िरणेबाबत 
  

(१७)  ५१२७ (०९-०४-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (िडधचरोली) :   सन्माननीय उप मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल्ह्प्यासाठी दरवषी मोठ्या प्रमाणावर ननधी शासनाकडून प्राप्पत होतो, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ननधी प्राप्पत होवूनही जिल्ह्प्याचा ववकास होत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, जिल्ह्प्याचा ववकास होत नसल्यान े त्या कारणाींचा शोध घेण्यासाठी सींशोधन 
सममती ननमाशण करून अभ्यास ग्ाची ननममशती करण् याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली  
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अजित पिार (०७-१२-२०२०) : (१) गडधचरोली जिल्हयास जिल्हा वावषशक योिना 
(सवशसाधारण) सन २०२०-२१ अींतगशत रुपये २५६.४० को्ी (आकाींक्षक्षत जिल्हयाींसाठीचा २५% 
ननधी धरुन) इतका ननयतव्यय मींिूर करण्यात आला आहे. 
     या व्यनतररक्त गडधचरोली जिल्हयास अनुसूधचत िाती घ्क कायशक्रम, आहदवासी घ्क 
कायशक्रम, बाहय आहदवासी घ्क कायशक्रम तसेच कें द्र शासनाकडून नक्षलग्रस्त भागाकरीता 
कें द्राचे ववशेष सहाय्य (Special Central Assistance) उपलब्ध करुन हदले िाते. राज्य 
शासनाकडून देणखल राज्य स्तरावरुन आवश्यक ननधी गडधचरोली जिल्हयाकरीता उपलब्ध करुन 
हदला िातो. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) गडधचरोली जिल्हयाच्या ववकासाकरीता आवश्यक ननधी कें द्र शासन व राज्य शासनाकडून 
उपलब्ध करुन हदला िात असल्याने सींशोधन सममती ननमाशण करुन अभ्यासग्ाची ननममशती 
करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव सध्या शासनाच्या ववचाराधधन नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दधुपुरी (ता.अांबड, जि.िालना) येथील शेततळयात दोन शाळिरी  
मुलाांचा बुडून मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(१८)  ५३४७ (२५-०३-२०२०).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   सन्माननीय िहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दधुपुरी (ता.अींबड, जि.िालना) येथील शेततळयात दोन शाळकरी मुलाींचा बुडून मतृ्य ू
झाल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार शतेतळयात मतृ पावलेल्या मलुाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाकडून 
आधथशक मदत देण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. मौिे दधुपरी ता.अींबड जि.िालना 
दधुपुरी मशवार ग् क्रमाींक २०८ मधील शेत तळयात दोन शाळकरी मुलाींचा बुडून मतृ्यु झालेला 
आहे. 
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(२) होय, सदर बाबत पोलीस ठाणे अींबड येथे आ म ृक्रीं . ८३/२०१९ कलम १७४ सीआरपीसी 
प्रमाणे हदनाींक २९/१२/२०१९ अन्वये अकस्मात मतृ्युची नोंद दाखल केली असून सदर प्रकरणात 
चौकशी करण्यात आलेली आहे.  
(३) सदर प्रकरणात शेततळया मध्ये मतृ पावलेल्या मलुाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाकडून आधथ शक 
मदत ममळववण्याची कायशवाही होणेकरीता त े मशक्षण घेत असलेल्या सरस्वती माध्यममक 
ववद्यालय पानेगाव व जिल्हा पररषद माध्यममक शाळा दधुपुरी या दोन्ही शाळेच्या 
मुख्याध्यापकाींना मयत मुलाींच्या कु्ुींबीयाींना आधथ शक लाभ ममळणसेाठी रािीव गाींधी ववद्याथी 
अपघात सानुग्रह अनुदान योिना अींतगशत मदत ममळवून देणेकरीता कायशवाही करणेबाबत 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

औसा (जि.लातूर) तालुक्यातील शतेिऱयाांची िनािरे चोरीस िात असल्याबाबत 
  

(१९)  ५३९९ (२५-०३-२०२०).   श्री.अभभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय िहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा (जि.लातरू) तालुक्यातील शेतकऱयाींच्या शेतातील गायी, म्हशी व बलै चोरीस 
िाण्याची प्रकरणे वाढल्याने शेतकऱयाींत भीतीचे वातावरण ननमाशण झाल्याचे व माहे ऑक््ोबर, 
२०१९ ते माहे िानेवारी, २०२० या कालावधीत औसा तालुक्यातील शकेडो िनावरे चोरीस 
गेल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िनावरे चोरीस गेल्याबाबत औसा तालुक्यातील ककती शेतकऱयाींच्या तक्रारी 
पोलीस स््ेशन औसा याींच्याकड ेदाखल आहेत व सदर तक्रारीच्या अनुषींगान ेपोलीस ववभागान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, तपासात काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार गुन्हेगाराींना अ्क करून कारवाई 
करण्याबाबत व शेतकऱयाींना त्याींची चोरीस गेलेली िनावरे परत देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०९-१२-२०२०) : (१) माहे ऑक््ोवर २०१९ त े िानेवारी २०२० या 
कालावधीत  ३ म्हशी व २ गायी अशी ५ िनावरे चोरीस गेली आहेत.  
(२) माहे ऑक््ोवर २०१९ ते िानवेारी २०२० या कालावधीत याबाबत ४ तक्रारी पोलीस स््ेशन 
औसा येथे प्राप्पत झाल्या आहेत. त्या अनुषींगान े पोलीस स््ेशन औसा येथे ०४ गुन्हे दाखल 
झाले असून दाखल झालेले सवश गुन्हे उघडककस आलेले आहेत.   
(३) व (४) पोलीस स््ेशन औसा येथे गु. र. क्र. २७५, २९६, ३२१,३२५/१९ भा.द.वव. कलम ३७९ 
प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले असनू ३ आरोपीस अ्क करून त्याींच्याकडून चोरीस 
गेलेल्या िनावराींपकैी २ गायी िप्पत करण्यात आलेल्या आहेत. अधधक तपास सुरू आहे. 

___________ 
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रोहयातील ि ां डललिा नदीवरील ररवहर राज्टांिबाबत 
  

(२०)  ५४१६ (११-०४-२०२०).   श्रीमती याभमनी यशिांत िाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रोह्प्यातील कुीं डमलका नदीवरील ररव्हर राज् ी्ंग लघु पा्बींधारे ववभागाच्या कोलाऊ शाखेन े
हदनाींक २३ िानेवारी, २०२० रोिी बींद करण्याच ेआदेश हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ह्प्याप्रकारे आदेश देण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१३-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) कीं त्रा्दारान ेकायदेमशर कारारनाम्यातील अ्ीनुसार वावषशक भाड्याची रक्कम ववभागात न 
भरल्याने अींनतम उपाय म्हणून ररव्हर रा््ीींग बींद करण्याच ेआदेश ववभागाकडून देण्यात आले 
होते.  
(३) हद.१८/१/२०२० पासून हद.३१/१/२०२० या कालावधीत नौकानयन बींद करुन हद.१३/२/२०२० 
रोिी सींपूणश वावषशक भाड ेरु.५०,४२,४७३/- कीं त्रा्दाराकडून वसलु करण्यात आली आहे.  

___________ 
  

पुरांदर (जि.पुणे) तालुक्यात िलसांधारणाच्या िामात िैरवयिहार झाल्याबाबत 
  

(२१)  ५९०८ (१०-०४-२०२०).   श्री.सांिय ििताप (पुरांदर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.दहरामण खोसिर (इितपूरी), श्री.सुरेश 
िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय मदृ ि िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुरींदर (जि.पुणे) तालुक्यात  पा्बींधारे ववभागाच्या माध्यमातनू झालेल्या िलसींधारणाच्या 
कामात गैरव्यवहार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि िडाख (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. तथावप, पुरींदर तालुक्यातील 
िलयुक्त मशवार अमभयानाच्या कामासींदभाशत प्राप्पत तक्रारीच्या अनुषींगाने कृवष सहसींचालक, 
मदृसींधारण तथा सह मुख्य कायशकारी अधधकारी, वसुींधरा पाणलो् ववकास यींत्रणा, पुणे याींच े
अध्यक्षतेखालील सममतीन े चौकशीची कायशवाही पूणश केली असनू सींबींधधत दोषी अधधकारी/ 
कमशचारी याींचेवर अनुषींधगक पुढील प्रशासकीय कारवाई महाराषर नागरी सेवा (मशस्त व अवपल) 
ननयम १९७९ च्या तरतूदीनूसार सुरू आहे. तसेच सींबींधधत अधधकारी/कमशचारी याींचेकडून 
वसुलपात्र रक्कम वसुलीची कायशवाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िािी-शहा (ता.भसन्नर, जि.नाभशि) येथे ओएफसी िेबल टािण्यासाठी ठेिेदारान े 
िीनापरिानिी रसत्याच्या साईडपट्टी खोदिाम िेलेबाबत 

  

(२२)  ६६७० (११-०४-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाभशि पजश्चम) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वावी-शहा (ता.मसन्नर, जि.नामशक) येथ े ओएर्सी केबल ्ाकण्यासाठी ठेकेदारान े ववना 
परवानगी रात्रीच्या वेळेत रस्त्याच्या साईडपट्टी खोदकाम करुन रस्त्याची ददुशशा करण्याचा 
प्रकार माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ओएर्सी केबल ्ाकण्यासाठी पक्के रस्ते खोदकाम करताना पूवशवत िैस ेथ े
करुन देण्याची िबाबदारी मक्तेदार एिन्सीची असताना मक्तेदाराकडुन र्क्त केलेले खोदकाम 
बुिववण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामध्ये ठेकेदार व पींचायत सममतीच्या अधधका-याींच्या सींगनमतान ेहा प्रकार 
होत असल्यान ेया कामाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
तदनुषींगाने सींबींधधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) केबल ्ाकण्यासाठी केलेले खोदकाम हे साईड पट्टी मध्ये केलेले आहे व काम झाल्यानींतर 
साईड पट्टी पूवशवत करण्यात आली आहे. तसेच सींबींधधत एिन्सीव्दारे खोदकाम करण्यात 
आलेल्या रस्त्याची दरुुस्ती करुन देण्यात आली आहे. 
(३) सदर कामाची परवानगी शासन स्तरावरुन देण्यात आलेली आहे.तथावप, काम सुरु 
करण्यापूवी  सींबींधधताींकडून पींचायत सममती वा जिल्हा पररषदेस कळववण्यात आले नाही. ही 
बाब ननदशशनास आल्यानींतर जिल्हा पररषदेने सींबींधधत यींत्रणेची सुनावणी घेऊन भववषयात 
परस्पर काम करु नये, अशा सचूना एिन्सीस देण्यात आल्या आहेत.          
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालय, नािपूर येथे सीटी सिॅन  
िररता रूग्णाांना प्रततक्षा िरावी लागत असल्याबाबत 

(२३)  ६७६५ (१४-०३-२०२०).   अॅड.आभशष ियसिाल (रामटेि) :   सन्माननीय िैद्यिीय 
भशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालय, नागपूर येथ ेसी्ी स्कॅन कररता रूग्णाींना 
२० हदवस प्रनतक्षा करावी लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वैद्यकीय मशक्षण ववभागाच े वैद्यकीय सींचालक याींनी सी्ी स्कॅन रूग्णाींची 
प्रनतक्षा यादी सींपववण्याचे आदेश देवूनही अींमलबिावणी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सी्ी स्कॅनचे अहवाल रूग्णाींना 
ममळवून देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अभमत विलासराि देशमुख (२३-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सी्ी स्कॅन चाचणी कररता सींचालक, वैद्यकीय मशक्षण व सींशोधन, मुींबई याींनी ननदेश 
हदलेल्या कायशपध्दतीनुसार रुग्णपरत्वे सी्ी स्कॅन चाचण्या करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभभयाांनामाफव त मांिूर ननधी प्राप्त होण्यास होत असलेला विलांब 
  

(२४)  ६८९५ (१३-०४-२०२०).   िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात  राषरीय आरोग्य अमभयानामार्श त मींिूर ननधी प्राप्पत होण्यास ववलींब होत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय आरोग्य अमभयानासाठी वषशभरासाठी असलेला ननधी हा शेव्च्या २-३ 
महहन्यामध्ये प्राप्पत होतो आणण तो खचश तातडीन े करावा लागत असल्याने त्याचा दिाश 
राखण्यासाठी अधधका-याींना अत्यींत अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय आरोग्य अमभयानाचा मींिूर ननधी त्वरीत ववतरीत करण्यासाठी कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगशत ननधी हा ताींबत्रक अडचणीमुळे िरी शेव्च्या २-३ 
महहन्यात प्राप्पत झाला तरी, सदर ननधी व्यपगत न होता पुढील आधथशक वषाशमध्ये चाल ू
वषाशच्या मींिूर कायशक्रमाकररता वापरण्याची परववानगी आहे.  त्यामुळे तातडीने खचश करुन 
त्याचा दिाश राखण्यासाठी अधधकाऱयाींना अडचणी येत असल्याच ेखरे नाही. 
(३) राषरीय आरोग्य अमभयानाचा मींिूर ननधी ववतरीत करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल्हा पररषद समाि िल्याण विभािामाफव त  
हायमासट ददवे खरेदीबाबत 

  

(२५)  ६९५६ (१६-०४-२०२०).   श्री.विियिुमार देशमुख (सोलापूर शहर उत्तर) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर जिल्हा पररषद समाि कल्याण ववभागातरे् ग्रामीण भागात हायमास्् हदवे 
खरेदीच्या ननववदा प्रकक्रयेत मींिुरीच्या मुद्द्यावरून अनतररक्त मुख्य कायशकारी अधधकारी आणण 
लेखा व ववत्त अधधकारी याींच्यामधील मतभेदाींमुळे रखडली असल्याची घ्ना हदनाींक २९ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीींना स्वतींत्र अधधकार असताना जिल्हा स्तरावर ननववदा काढली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनतररक्त मुख्य कायशकारी अधधकारी याींनी लेखा व ववत्त अधधकारी याींना 
नो्ीस काढली असून सदर ननववदा प्रकक्रया राबवताना ववहहत लेखा सींहहतेचा वापर करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०४-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.   
(२) अींशत: खरे आहे. 
     जिल्हा पररषद सोलापूर येथील समाि कल्याण ववषय सममती सभा हदनाींक २५.१०.२०१८ 
मध्ये ग्रामपींचायत स्तरावर अनसुूधचत िाती व नवबौद्ध घ्काींच्या वस्तीचा ववकास करणे 
(दमलत वस्ती सुधार योिना) याबाबत चचाश होऊन सदर योिनेंतांगशत प्रत्येक ग्रामपींचायत 
स्तरावर वेगवेगळ्या दरान े े्ंडर अींतीम केले िात असल्यान े त्यात होणारी अननयममतता 
लक्षात घेता शासन दरकराराप्रमाणे जिल्हा स्तरावर ननववदा करावी असा ननणशय झाला. तथावप, 
जिल्हा पररषदेच्या हद.२१.११.२०१९ रोिीच्या सवशसाधारण सभते सदर ननणशय रद्द करून ननववदा 
प्रक्रीया पूवशवत त्या त्या ग्रामपींचायत स्तरावर करण्याचा ननणशय झाला असून तस ेसवश ग् 
ववकास अधधकारी याींना हद. १०.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले. 
(३) सदर प्रकरणी अनतररक्त मुख्य  कायशकारी अधधकारी याींनी लेखा व ववत्त अधधकारी याींना 
नो्ीस काढलेली नाही. तसेच या प्रकरणी ववहहत लेखा सींहहतेचा वापर करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांिली जिल्हयातील छोटे पाटबांधारे विभािािडील ननविदाांची  
चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२६)  ७०९३ (१६-०४-२०२०).   श्री.विक्रमभसांह सािांत (ित), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयातील छो्े पा्बींधारे ववभागाकडील ननववदाींची चौकशी करावी, प्रभारी 
कायशकारी अमभयींता याींना सक्तीच्या रिेवर न पाठववता त्याींच्या कायशकाळातील कामाींची 
खातेननहाय चौकशी करावी असा ठराव साींगली िलव्यवस्थापन व स्वच्छता सममतीमध्ये झाला 
असल्याच ेमाहे रे्िुवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, साींगली जिल्हा पररषदेत िलव्यवस्थापन तसेच स्वच्छता सममतीच ेसभा झाली 
यामध्ये वनववभागातील, ग्रामपींचायत स्तरावर शौचालय बाींधण्यासींदभाशत िागतृी करण्याबाबत 
तसेच महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनतेील अपूणश ववहीरीींची तालुकाननहाय 
माहहती सादर करण्याच्या सूचना , राषरीय िलिीवन योिनेतनू साींगली जिल्हयातील प्रत्येक 
गावात ककमान एक ववींधन ववहीर घेण्याबाबतचा प्रस्ताव असे ववषय घेण्यात आले असुन 
याबाबत योग्य कायशवाही करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१८-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िलव्यवस्थापन व स्वच्छता सममतीची हदनाींक १.१.२०२० रोिी तहकुब झालेली सभा 
हदनाींक २२.१.२०२० रोिी झाली. सदर सभेमध्ये खालीलप्रमाणे सचूना करण्यात आल्या असून, 
त्या सूचना सींबींधधत ववभागाींकड े पाठवून त्यावर उधचत कायशवाही करण्याबाबत सींबींधधत 
ववभागाींना कळववण्यात आले आहे.   
     १) वन ववभागान ेलागन केलेल्या रोपाींपैकी जिवींत रोपाींची माहहती, त्यासाठी झालेल्या 
खचाशची माहहती जिल्हा पररषदेच्या सवशसाधारण सभेत देण.े 
     २) स्वच्छ भारत अमभयान कामकािाींतगशत सन २०२१ च्या राषरीय िनगणना सवेमध्ये 
ज्या कु्ुींबाींकड े शौचालये उपलब्ध नाहीत त्याींना ग्रामपींचायत स्तरावर पत्र देवून िनिागतृी 
करणे. 
     ३) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतील अपूणश ववहीरीींची काम ेपूणश 
करणेसाठी अपूणश कामाींची यादी जिल्हा पररषद सदस्य व सभापती याींना देणे 
     ४) राषरीय िलिीवन योिनेतून प्रत्येक गावाींमध्ये १ ववींधन ववहीर घेणे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनिर जिल््यात बोिस डॉक्टराांच्या उपचारात रुग्णाांचा झालेला मतृ्य ू
  

(२७)  ७३७० (१३-०४-२०२०).   श्री.बबनराि पाचपुते (श्रीिोंदा) :   सन्माननीय िैद्यिीय 
भशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्ह्प्यात बोगस डॉक््र असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर - डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त बोगस डॉक््राींच्या उपचारात ३० रुग्ण दगावले असल्याचेही ननदशशनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार बोगस 
डॉक््राींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अभमत विलासराि देशमुख (२७-११-२०२०) : (१) अींशत खरे आहे. 
(२) नाही.  
(३) सन २०१९-२०२० या आधथशक वषाशत अहमदनगर जिल्ह्प्यामधील श्रीगोंदा तालुका -१, 
सींगमनेर तालकुा-२ बोगस वैद्याककय व्यवसानयकाींवर धाडी ्ाकुन सींबींधधत पोमलस स््ेशन 
मध्ये गुन्हे दाखल केलेले आहेत. तसेच कोपरगाव तालुक्यातील-१ बोगस वैद्यकीय 
व्यवसानयकास ३ वष ेसक्तमिुरी व १००००/ रूपये दींडाची ररक्षा मा.न्यायालयाकडून झालेली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

एरांडोल (जि.िळिाांि) तालुक्यातील ऐनतहाभसि पाांडि िाड्याची भभांत िोसळल्याबाबत 
  

(२८)  ७६६१ (१३-०४-२०२०).   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय साांस िृनति 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एरींडोल  (जि.िळगाींव) तालकु्यातील ऐनतहामसक पाींडव वाड्याची मभींत माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान कोसळली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्मारकाच्या ितन दरुुस्तीच े अींदािपत्रक सादर करण्याबाबत सहायक 
सींचालक, पुरातत्व ववभाग, नामशक याींना सींचालक, पुरातत्व व वस्तुसींग्रहालये सींचालनालय 
याींनी हदनाींक २५ रे्िुवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अींदािपत्रकास मान्यता ममळून ननधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अभमत विलासराि देशमुख (२८-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर स्मारकाचे सववस्तर अींदािपत्रक तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारे खाणदशशक 
अींतरे ममळववण्यासाठी उप अमभयींता, सावशिननक बाींधकाम ववभाग, एरींडोल याींना सहायक 
सींचालक, नामशक कायाशलयाने हद. २८.०७.२०२० रोिी ववनींती केली आहे. तथावप, अद्याप 
माहहती अप्राप्पत असल्यामुळे तसचे कोववड-१९ च्या प्रादभुाशवामुळे अींदािपत्रकीय प्रस्ताव तयार 
करण्याचे काम पूणश होऊ शकले नाही. याबाबत सींबधधताींकड ेपाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात महात्मा ज्योनतबा फुले आरोग्य योिनेंतिवत रूग्णाांना उपचाराथव  
भमळणाऱया ननधीची मयावदा िाढविणेबाबत 

  

(२९)  १००३५ (२८-०५-२०२०).   श्री.रविांद्र िायिर (िोिेश्िरी पूिव) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सावशिननक आरोग्य ववभागामार्श त रूपये १ लाखापयतं वावषशक उत्पन्न असणाऱया 
केशरी काडश धारक कु्ुींबाींना वैद्यकीय उपचारासाठी महात्मा ज्योनतबा रु्ले आरोग्य योिनेंतगशत 
रूपये १ लाख ५० हिाराींचा ननधी उपलब्ध करून देण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहर व उपनगरातील ककश रोग, मधुमेह, ककडणी, हृदयववकार, इ. 
आिाराींच्या रूग्णाींची सींख्या ही हदवसेंहदवस वाढत असून या आिारावरील उचाराचा खचश हा 
महात्मा ज्योनतबा रु्ले आरोग्य योिनेतगशत ममळणाऱया ननधीपके्षा अधधक असल्यान े गरीब 
रूग्णाींना या आिारावर उक्त योिनेतींगशत उपचार घेण ेशक्य होत नसल्याची बाब ननदशशनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गरीब रूग्णाींना आवश्यक वैद्यकीय उपचार वळेीच ममळणेकररता शासनाने 
महात्मा ज्योनतबा रु्ले आरोग्य योिनेतील ननधीची मयाशदा वाढववणे आवश्यक असनू 
त्यानुषींगान े शासन या योिनेतील ननधीची मयाशदा ३ त े ४ लाख रूपयाींपयशत वाढववण्याचा 
ननणशय  घेणार आहे काय, 
(४) असल्यास, महात्मा ज्योनतबा रु्ले आरोगय योिनेतींगशत ममळणा-या ननधीची मयाशदा  
वाढववणे सींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रािेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१) होय. 
     महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिनेंतगशत रुपये १ लाखापयतं वावषशक उत्पन्न 
असणाऱया केशरी, वपवळी, अींत्योदय, अन्नपुणाश काडश धारक कु्ुींबाींना प्रनत कु्ुींब प्रनत वषश रुपये 
१.५ लक्ष इतकी ववमा मयाशदा असून मुत्रवपींड प्रत्यारोपणासाठी ही मयाशदा प्रनत कु्ुींब प्रनत वषश 
रूपये २.५ लक्ष आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
    महात्मा ज्योनतबा रु्ले िन आरोग्य योिनेंतगशत प्रनत कु्ुींब प्रनत वषश १.५ लक्षापयतं 
उपचार अनुजे्ञय असनू प्रधानमींत्री िन आरोग्य योिनेंतगशत Socio- Economic Cast 
Census(SECC-२०११) नुसार राज्यात ८३.७२ लाख कु्ुींबे असून या कु्ुींबाींना प्रनत कु्ुींब प्रनत 
वषश ५ लक्ष रूपयापयतं उपचार अनुजे्ञय आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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आशा सेवििा याांच्या विविध मािण्यासांदभावत 

  

(३०)  ११४७९ (१०-०९-२०२०).   श्री.सांिय पोतनीस (िभलना), श्री.योिेश सािर (चारिोप), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनिर), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) 
(नाभशि पजश्चम), डॉ.पांिि भोयर (िधाव), डॉ.सांिय िुटे (िळिाि िामोद), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.चेतन तपुे (हडपसर), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.विनोद ननिोले 
(डहाणू), श्री.मांिेश चवहाण (चाळीसिाि), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.िोिधवन माांिीलाल 
शमाव (ऊफव ) लालािी (अिोला पजश्चम), श्री.सांिय ििताप (पुरांदर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विक्रमभसांह सािांत (ित), श्री.चांद्रिाांत िाधि (िोल्हापूर उत्तर), श्री.प्रदीप िैस िाल 
(औरांिाबाद मध्य) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोरोना ववषाणूच्य सींसगाशमुळे िाहहर करण्यात आलेल्या ्ाळेबींदीच्या काळात  
आरोग्य ववषयक माहहती सींकलनाचे प्रत्यक्ष काम करणाऱया आशा सेववका , अींगणवाडी सेववका 
मोबदल्यापासून वींधचत असून त्याींना सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने आवश्यक ते साहहत्य पुरवले गेले 
नसल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोववड साठी काम करणाऱया अशा सेववकाींना राज्य सरकार च्या वतीने 
हदवसाला ३० रुपये देण्यात येत असून तु्पुींज्या वेतानामुळे अशा सेववकाींनी काम बींद आींदोलन 
केले असून राज्य शासनाकड े महहना १० हिार रुपये मानधन ममळाव े अशी मागणी अशा 
सेवकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेववका, वैद्यकीय अधधकारी याींच्यासोबत अशा सेववका, 
अींगणवाडी सेववका याींचे मानधन वाढवून ककीं वा ववशेष भत्ता देण्याबाबत ककीं वा प्रोत्साहन भत्ता 
देण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाधधकारी, अमरावती याींचमेार्श त मा.मुख्यमींत्री याींना हदनाींक 
१२ मे, २०२० रोिी वा त्यासुमारास मागणी केली असून या सींदभाशत शासनाला जिल्हाधधकारी, 
अमरावती याींनी पत्र क्रमाींक ३६०/ २०२० हद.२१/०५/२०२० रोिी पत्र पाठववले आहे तसेच आशा 
सेववकाींना शासकीय कमशचा-याींचा दिाश द्यावा यासह ववववध मागण्याींसाठी शेगाव (जि.बुलडाणा) 
तालुक्यातील आशा सेववका कमशचारी सींघ्नेच्यावतीन े माहे म े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
आींदोलन करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उल्हासनगर मधील हिारो अशा सेववका रात्री काम करीत असनू त्याींना 
रात्रीच्या वेळेत रुग्णालयामध्ये प्रसुतीसाठी राहावे लागत असल्याने रुग्णालयात राहण्याची 
व्यवस्था आणण मानधन यामध्ये १० हिार रुपये वाढ करावी अशी मागणी लोकप्रनतनधी याींनी 
राज्य सरकार कड ेव ठाण े जिल्हा सममतीच्या बैठकीत ननवेदन द्वारे केली आह, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यात आि समुारे ७२ हिारा पेक्षा िास्त आशा सेववका व सुमारे ३५ हिार 
हून अधधक ग्प्रवतशक महहला कमशचारी सावशिननक आरोग्य ववभागातील राषरीय आरोग्य 
अमभयाींतगशत काम करीत असून या कमशचाऱयाींना गावागावात आरोग्याबाबत सवेक्षण करणे, 
गरोदर माताींना प्राथममक आरोग्य कें द्रात घेऊन िाणे,शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्प्यात 
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मानमसक आिाराींच े सवेक्षण करणे, लसीकरणास मदत,गाव व शहरी भागात क्षयरोग, 
कुषठरोग, ककश रोग, हत्तीरोग, मलेररया, डेंग्यू, ्ल ू व सध्या कोववड-१९ इत्यादी. साथीच्या 
रोगाचे सवेक्षण कराव ेलागत असून सदर कामाचा मोबदला म्हणून या कमशचाऱयाींना मामसक 
मानधन रु.१५००/- अधधक बैठक भत्ता रु. १००/- असे मामसक एकूण रु.१६००/-वेतन देण्यात 
येत असून त्याच्या कामाच्या मोबदल्यात त्याींना मामसक रु.२००० वाढ करणारा आदेश 
शासनाने माहे सप्प े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान काढला, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे  खरे नाही. 
     आशा स्वयींसेववकाींना सेंवाींवर आधाररत प्रोत्साहनात्मक मोबदला अदा करण्यात येतो.  
कोववड-१९ च्या सेवेसाठी दरमहा अनतररक्त रु. १०००/- इतका तसचे इतर ७८ सेवाींनसुार कें द्र 
शासनाने ठरववलेल्या दरानसुार मोबदला देण्यात येतो. आशा स्वयींसवेवकाींनी काम बींद आींदोलन 
केलेले नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर ननवेदन प्राप्पत झाल्याच ेआढळून आले नाही. 
(५) अींशत: खरे आहे. 
    ननयममत ४ सेवेच्या मोबदल्यात कें द्र शासनाच्या समप्रमाणात आशा स्वयींसेववकाींना रु. 
२०००/- व ग्प्रवतशकाींना रु. ३०००/- दरमहा राज्य शासनामार्श त देणेबाबत हदनाींक १७ िलुै, 
२०२० रोिी शासन ननणशय काढला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िरोना विषाणूच्या सांसिावचा प्रादभुावि रोखण्यासाठी जादहर िेलेल्या  
“टाळेबांदी” च्या िाळात राज्याच ेझालेले महसुली नुिसान 

  

(३१)  ११५०५ (०८-०९-२०२०).   श्री.महेंद्र थोरिे (ििवत), श्री.सांतोष बाांिर (िळमनुरी), 
श्री.अिय चौधरी (भशिडी), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजििडा) :   
सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात हदनाींक २२ माचश, २०२० रोिीपासून सुरु असलेल्या ्ाळेबींदीमळेु राज्य शासनाच े
माहे मे, २०२० अखेरपयतं सुमारे ५० हिार को्ी रुपये इतक्या महसुलाच े नकुसान झाले 
असल्याच ेहदनाींक ५ म,े२०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ाळेबींदीमध्ये महसुली रक्कमचेे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकड ेककती ननधीची मागणी केली आहे व अद्याप कें द्राकडून ककती ननधी 
शासनास प्राप्पत झाला आहे, 
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(३) तसेच, राज्यात ्ाळेबींदीमुळे कोलमडलेल्या अथशव्यवस्थेला  उभारी देण्यासाठी उपाययोिना 
करण्याकररता शासनाने नेमलेल्या तज्ञाींच्या ववशेष अभ्यास सममतीने आपला अहवाल शासनास 
हदनाींक ९ म,े२०२० रोिी सादर केला असून सदर तज्ञ सममतीन े सादर केलेल्या अहवालात 
कोणत्या मशर्ारशी करण्यात आलेल्या आहेत व अहवालातील एकूण ककती व कोणत्या 
मशर्ारशी जस्वकारून त्यावर कायशवाही केली आहे, 
(४) असल्यास, महसूलातील तू् भरून काढण्यास ककती कालावधी लागणार आहेत ? 
  
श्री. अजित पिार (११-११-२०२०) : (१) हदनाींक ०५ मे, २०२० रोिीच्या “लोकसत्ता” 
वतशमानपत्रात “सरकारी कमशचा-याींच्या बदल्या आणण भरतीवर बींदी” बाबत प्रमसध्द झालेल्या 
वतृ्तामध्ये गेल्या तीन महहन्यात सरकारला समुारे ५० हिार को्ी रुपयाींचे आधथशक नुकसान 
झाले असल्याचे नमूद आहे. तथावप, ्ाळेबींदीच्या कालावधीत माचश २०२०, एवप्रल २०२० व मे 
२०२० या तीन महहन्याींतील राज्य शासनाच्या महसुली िमेची मागील वषाशतील माचश २०१९, 
एवप्रल, २०१९ व मे, २०१९ या तीन महहन्याींतील महसुली िमशेी तलुना करता शासनाच ेसुमारे 
रु.३८,१६६ को्ी इतक्या महसुलाच ेनुकसान झाल्याच ेहदसून येत.े 
(२) ्ाळेबींदीमुळे महसुली रकमचेे झालेले नकुसान भरुन काढण्यासाठी मा.उपमखु्यमींत्र्याींनी 
हदनाींक ३० माचश, २०२० रोिी कें द्र शासनाकडून सन २०२०-२१ या आधथशक वषाशत राज्य 
शासनास कें हद्रय कराींतील हहस्सा व कें द्र शासनाकडील सहायक अनुदानाींचे कमी प्राप्पत झालेले 
रु.१६,६५४ को्ी रूपये माहे ३१ माचश, २०२० पयतं ववतरीत करण्याची व महसुलाचे 
नुकसानापो्ी रु.२५,००० को्ी रुपयाींचे ववशेष पॅकेि देण्याची मागणी कें द्र शासनाकड े केली 
आहे. तसेच महसुलात आलेली तू् भरुन काढण्यासाठी मा.उपमुख्यमींत्री याींनी हदनाींक १७ 
एवप्रल, २०२० रोिी मा.पींतप्रधान महोदयाींना वस्त ुव सेवा कराची भरपाई प्रनतमाह देण्याबाबत 
व रु. १०,०००/- को्ीचे पॅकेि प्रनतमाह पुढील ५ महहने ५०,००० देण्याची  ववनींती केली आहे. 
     १ एवप्रल,२०२० पासून ३१ ऑगस््,२०२० पयतं कें हद्रय कराींतील हहस्सा, सहायक 
अनुदाने,१५ व्या कें दीय ववत्त आयोगाच्या मशर्ारशीनुसार ननधी, कें द्र पुरस्कृत/सहानयत 
योिनामधील कें द्र हहस्सा आणण वस्तु व सेवा कराच्या नुकसान भरपाईपो्ीची रक्कम ममळून 
 सुमारे ३१,७३६ को्ी रुपये कें द्र शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्पत झाले आहेत. 
(३) कोववड-१९ सींदभाशत सुरक्षक्षततचेे ननयम पाळून कृषी, पररवहन, मत्स्य व्यवसाय, बाींधकाम, 
असींघ्ीत कामगार, उद्योग, समािातील दबुशल घ्काींना मदत करणे इ. बाबीच्या मशर्ारशी 
केल्या आहेत. 
     राज्य शासनाकडून कमशचाऱयाींची सुरक्षक्षतता साींभाळून आस्थापना, उद्योग सुरू करणे, 
वाहतूक सुरू करणे, मुद्राींक शुल्कात सवलत देणे, पररवहन उद्योगासींदभाशत सवलती देणे, 
कामगार कल्याण ननधीतून मदत देणे ई. बाबत ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(४) शासनाकडून तातडीने महसलूातील तू् भरून काढण्यासाठी उपाययोिना करण्यात येत 
आहेत. 

___________ 
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जिांतूर (जि.परभणी) तालुक्यातील िरुड ते िोििाडा या िािाांना  
िोडणाऱया रसत्याची झालेली दरुिसथा 

  

(३२)  ११६४४ (१७-०७-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिींतूर (जि.परभणी) तालुक्यातील वरुड ते िोगवाडा या गावाींना िोडणाऱया रस्त्यावर 
मोठ्या प्रमाणावर खड्ड ेपडल्यान ेरस्त्याची अत्यींत दरुवस्था झाली असल्याचे माहे िून, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता रहदारीचा असून या रस्त्यावर अपघात होण्याचे प्रमाण वाढल्याने 
ही बाब ग्रामस्थाींनी प्रशासनाच्या ननदशशनास आणून देखील याबाबत अद्याप कोणतीही 
कायशवाही झाली नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदर रस्त्याचे दरुुस्तीचे काम पूणश 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) िोगवाडा वरुड रस्ता इतर जिल्हा मागश क्र.४ दिाशचा आहे. सदर रस्ता हा 
काळ्या मातीच्या भागातून िात असल्याने तसेच वरुड (न)ृ गावात खदान असल्याने 
प्रामुख्याने खदानीच्या वाहनामळेु सदर रस्त्यावर खड्ड ेपडले आहेत. सदर रस्त्यावरील खड्ड े
बुिवून रस्ता वाहतुकी योग्य करण्याबाबतची कायशवाही जिल्हापररषदेकडून करण्यात येत आहे. 
सदर रस्ता दरुुस्तीचा प्रस्ताव सन २०२०-२१ मध्ये जिल्हा ननयोिन मींडळाकड े जिल्हा 
पररषदेमार्श त सादर करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

िें द्र आणण राज्य शासनाच्या विविध योिनेसाठी ननयुक्त िेलेल्या सीएससी.एसपीवही ई 
िवहनवस इांडडया भलभमटेड या िां पनीने िेलेला िैरवयिहार 

  

(३३)  ११७२३ (०९-०७-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाभशि पजश्चम) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र आणण राज्य शासनाच्या ववववध योिनेसाठी ननयुक्त केलेल्या सीएससी.एसपीव्ही ई 
गव्हनशस इींडडया मलमम्ेड या कीं पनीने ३०० को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीने नामशक जिल्ह्प्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्प्यातील सींगणक 
पररचालक याींचे मानधन हदलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनीच्या कारभाराबाबत अनेक सींघ्नानी शासनाकड े तक्रारी दाखल केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहेत काय, 
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(४) असल्यास, कीं पनीन े पुरवठा केलेली ई ग्राम सींगणक प्रणाली देखील बनाव् असल्याच े 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास,या प्रकरणी शासनाने चौकशी  केली आहे काय व त् यानुसार सीएससी.एसपीव्ही 
ई गव्हनशस इींडडया मलमम्ेड या कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०९-१२-२०२०) : (१) नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे,िून २०२० पयतंचे मानधन अदा करण्यात आलेले आहे. 
(३)  होय. 
(४)  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ििवत (जि.अहमदनिर) तालुक्यातील अनेि िािाांच्या रसत्याांची झालेली दरुिसथा 
  

(३४)  ११७७३ (११-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (भशडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किशत (जि.अहमदनगर) तालकु्यातील रस्त्याींवरील खडी ननघून दरुवस्था झाल्यान ेसुमारे 
५० गावाींमध्ये अद्याप एस.्ी. बसही पोहचली नाही त्यामुळे ग्रामस्थाींची दळणवळणासाठी 
गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रस्त्याींची तात्काळ दरुुस् ती करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) जिल्हा पररषदेमार्श त सदर रस्त्याींची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(३) अनतवषृ्ीमुळे काही रस्ते खराब झालेले आहेत. सदर रस्त्याींची दरुुस्ती करणे आवश्यक 
आहे. सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीच े काम ववववध योिनाींतगशत उपलब्ध होणा-या ननधीनुसार 
्प्पप्पया्प्पप्पयाने करण्याचे जिल्हा पररषदेचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ित (जि.साांिली) तालुक्यातील िाढत्या बेरोििारीबाबत 
  

(३५)  १२१२० (११-०९-२०२०).   श्री.विक्रमभसांह सािांत (ित) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ित (जि.साींगली) तालकु्यामध्ये बेरोिगारी असल्याने व सध्या ्ाळेबींदीमुळे आणखी 
बेरोिगाराींची भर पडणार असून यापूवी जिल्ह्प्यातील सवाशत मोठे के्षत्रर्ळ व लोकसींख्या 
असणाऱया या तालुक्यात ग्रामीण कौशल्य ववकास योिना अयशस्वी झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ित तालुक्यात सदर योिना प्रभावीपणे राबववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

टेंभुणी (जि.सोलापूर) येथे उपजिल्हा रुग्णालय होणेबाबत 
  

(३६)  १२१९६ (१७-०७-२०२०).   श्री.बबनराि भशांदे (माढा) :   सन्माननीय सािविननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) े्ंभुणी (जि.सोलापूर) हे पुणे-सोलापूर-हैद्राबाद या राषरीय महामागाशवरील मध्यवती हठकाण 
असून तेथे पींढरपूर, अहमदनगर, मशडी येथनू येणाऱया-िाणाऱया भाववकाींची सींख्या मोठ्या 
प्रमाणावर असल्याने त्या हठकाणी उपजिल्हा रुग्णालय उभारण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या हठकाणी केवळ प्राथममक आरोग्य कें द्र अजस्तत्वात असून येथ े
एम.आय.डी.सी  व मोठी बािारपेठ आहे तसेच महामागाशवरील अपघाताची वाढती सींख्या, 
दरवषी पींढरपूरला येणारे लाखो भाववक  तसेच या पररसरातील ४० त े ५० गावाींतील 
नागररकाींना वळेेत उपचार ममळत नसल्यान ेअनेकाींना आपले प्राण गमवावे लागत असल्यान े
या हठकाणी उपजिल्हा रुग्णालय करणेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर हठकाणी उपजिल्हा रुग्णालयास मींिुरी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) े्ंभुणी (जि.सोलापरू) या हठकाणी उपजिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्याच्या 
प्रस्तावावर ननयोिन ववभाग व ववत्त ववभागाच ेअमभप्राय घेण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील ग्रामपांचायतीमधील आपले सरिार सेिा िें द्राबाबत 
  

(३७)  १२२२३ (०९-०९-२०२०).   श्री.िैलास घाडिे पाटील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ककती ग्रामपींचायतीसाठी आपले सरकार सेवा कें द्र स्थापन केले आहेत, 
(२) असल्यास, प्रत्येक ग्रामपींचायतीकडून रुपये १२००० ते १२५०० ननधध प्रती महहना वसूल 
करण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र चालकासाठी (ऑपरे्र) प्रती महा ६००० रु वसूल केलेली रक्कम गैरहिर 
ककीं वा काम न केलेल्या कारणामुळे सींबींधीत ग्रामपींचायतीला परत केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०९-१२-२०२०) : (१) राज्यात एकूण १९,६६६ आपले सरकार सेवा कें द्र 
स्थापन केले आहेत. त्यामार्श त राज्यातील सवश ग्रामपींचायतीींना सेवा देण्यात येतात. 
(२) अींशत: खरे आहे, ज्या ग्रामपींचायतीकड े स्वतींत्र आपले सरकार सेवा कें द्र आहे, अशा 
ग्रामपींचायतीकडून प्रनत महहना रू.१०,४५० + सेवा कर इतकी रक्कम व ज्या ग्रामपींचायती 
क्लस््सश मध्ये सामाववष् आहेत त्याींचेकडून त्याींच्या लोकसींख्येच्या प्रमाणात रक्कम ववभागून 
त्याप्रमाण ेरक्कम जिल्हा स्तरीय ननधीला वगश करण्यात येत.े 
(३) सरसक् रू.६०००/- इतकी रक्कम परत देण्यात येत नाही.  कें द्र चालकाींनी केलेल्या 
कामाच्या प्रमाणात त्याींच्या मोबदल्याची रक्कम ग्रामपींचायतीमार्श त ननजश्चत करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

”महाराष्ट्र तांब ूसांघटना” याांनी िेलेल्या मािण्यासांदभावत 
  

(३८)  १२६९९ (०९-०९-२०२०).   श्री.मोहन मते (नािपूर दक्षिण) :   सन्माननीय साांस िृनति 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना ववषाणूच्या सींसगाशमूळे िाहीर करण्यात आलेल्या ्ाळेबींदीमुळे माहे  माचश, 
२०२० पासून गावागावात भरण्या-या यात्रा बींद झाल्यामुळे  ग्रामीण िनतलेा धचत्रप् 
दाखववणाऱया कर्रत्या धचत्रप्गहृाच्या मालकाींवर आधथशक सींक् आल्यामुळे राज्यातील 
मराठवाडा, ववदभश आणण पजश्चम महाराषरातील तींबू मालक आणण त्यावर उपिीववका असलेल्या 
एक हिार कामगाराींवर सद्यजस्थतीत उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, ‘महाराषर तींबू सींघ्ना’याींच्यामार्श त मा.मुख्यमींत्री याींना ननवेदनाद्वारे तींब ू
मालकाींना वावषशक अनुदान आणण मामसक ननवजृत्तवेतन देण्यासह यात्रतेील परवानगीसाठी एकल 
णखडकी योिना सुरू करावी तसेच कर्रत्या धचत्रप्गहृासाठी वीििोडणी तसेच इतर 
परवानग्या ममळववणे सहि सुलभ होण्यासाठी व्यवस्था कायशजन्वत करावी इ. मागण्या केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महाराषर तींबू सींघ्नेने केलेल्या उपरोक्त मागण्याींबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अभमत विलासराि देशमखु (२५-११-२०२०) : (१), (२) व (३) कोववड-१९ चा प्रादभुाशव 
्ाळण्यासाठी माचश, २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ्ाळेबींदीमुळे देशातील बहुताींश 
उद्योग, व्यवसाय व त्यावर अवलींबून असलेल्या ितनेच्या उदननशवाहावर पररणाम झाला आहे, 
ही वस्तूजस्थती आहे. तथावप, या सींदभाशत महाराषर मालक तींब ू सींघ्नेकडून मा. मुख्यमींत्री 
कायाशलयाकड ेननवेदन प्राप्पत झाल्याच ेमुख्यमींत्री सधचवालयाच्या ई-ऑकर्स प्रणालीवर आढळून 
येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरािती जिल्हयातील अांिणिाडीना आहार पुरिठा िां न्झमुर  
फेडरेशन माफव त होत असल्याबाबत 

  

(३९)  १२७५७ (०८-०९-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेिाि) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्हयातील अींगणवाडीींना आहार पुरवठा हा कीं न्झमुर रे्डरेशनला देण्यात आला 
असल्यान ेआहार पुरवठा कररत असलेले हिारो महहला बचतग्ाींचा  रोिगार गेला असल्याच े
हदनाींक २५ म,े २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ५५२ एकात्मीक बालववकास प्रकल्प असून त्यापैकी १०५ शहरी आणण 
४४७ हे ग्रामीण भागात असनू ग्रामीण भागातील अींगणवाडीमध्ये तीन त ेसहा वषश वयोग्ातील 
बालकाींना णखचडी व पोषण आहार हदला िात असून शहरी भागातील मलुाींना महहला बचत 
ग्ामार्श त तािा आहार मशिवून हदला िात होता परींतु कोरोना सींसगश रोखण्यासाठी शासनान े
्ाळेबींदीच्या काळात हदनाींक २६ माचश ते १५ मे पयतं शहरी भागातील अींगणवाडयाना करण्यात 
येणारा आहार पुरवठा कन्झमुर रे्डरेशनला देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बचत ग्ाींची माहे डडसेंबींर ते माचश २०१९ पयशतची देयके थकीत असताींना 
कीं न्झमुर रे्डरेशची ्ीएचआरची देयके काढण्यात आली असून आहार पुरवठा करीता दोन 
महहन्याची मुदत देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कीं न्झमुर रे्डरेशनला आहार पुरवठा करण्यात येण्या-या लाभाथांची यादी सादर 
करण्याबाबत न्यायालयाने चारवेळा ननदेश हदलेले असतानाही त्याींनी न्यायालयात यादी सादर 
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चैकशी केली आहे काय, तदनसूार  ननयममत आहार पुरवठा 
करणा-या महहला बचत ग्ाींना अींगणवाडीींना आहार पुरवठा करण्याच े काम देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (११-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     अमरावती जिल्हयामध्ये एकूण २४९६ अींगणवाडी कें द्र व १४७ ममनी अींगणवाडी कें द्र 
कायशरत आहेत.  एकूण अींगणवाडी कें द्रापैकी र्क्त १५३ अींगणवाडी कें द्राींना हद.२० माचश,२०२० 
पयतं १३४ बचतग्ाींमार्श त  गरम तािा आहाराचा पुरवठा करण्यात येत होता.  उवशररत २३४३ 
अींगणवाडी कें द्राींना पुरवठा करणाऱया बचतग्ाींनी यापूवीच काम सोडून हदले असल्यान े
त्याहठकाणी गायत्री महहला सींस्थमेार्श त कच्चे धान्य व ककराणा मालाचा पुरवठा करण्यात येत 
होता. 
     राज्यात माचश-२०२० पासून कोवीड-१९ चा प्रादभुाशव वाढल्यामुळे अींगणवाडी कें द्रात एकत्र 
बसून लाभार्थयानंा गरम तािा आहार देणे शक्य नसल्यामुळे गरम तािा आहार ऐविी 
लाभार्थयांना घरपोच आहार देण्याचा ननणशय घेण्यात आला. त्यानसुार महाराषर राज्य सहकारी 
ग्राहक महासींघ मयाश,मुींबई याींचेमार्श त आहार पुरवठा करण्यात येत आहे.  यामुळे बचतग्ाींचा 
रोिगार काढून घेण्याचा कुठलाही हेतू नाही केवळ आिाराचा प्रादभुाशव वाढू नये म्हणून हा 
ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     माहे डडसेंबर, २०१९ ते माचश, २०२० या कालावधीतील पुरवठादाराींची देयके अदा 
करण्याकरीता जिल्हास्तरावर ननधी ववतरीत करण्यात आला असून देयकाींची रक्कम अदा 
करण्याची कायशवाही जिल्हा स्तरावरुन करण्यात येत आहे.  तसचे बचत ग्ाींची माहे माचश, 
२०२० अखेरपयतंची देयके अदा केल्यानींतर मशल्लक ननधीतून महाराषर राज्य सहकारी ग्राहक 
महासींघ मयाश, मुींबई याींची THR ची देयके ननयमानुसार अदा करण्यात येत आहेत. 
     राज्यात कोवीड-१९ चा प्रादभुाशव कमी झाला नसल्यान े ३ त े ६ वषश वयोग्ातील 
लाभार्थयांना गरम तािा आहार ऐविी THR अींतगशत घरपोच आहार पुरवठा करण्यास दोन 
महहन्याींची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) चौकशीचा प्रश्न उद् ावत नाही. तथावप, कोवीड-१९ चाप प्रादभाशव ननयींत्रणात 
आल्यानींतर अींगणवाडी स्तरावर अींगणवाडीत ननयममत गरम तािा आहाराचा पुरवठा 
बचतग्ाींमार्श त सुरु करण्यात येईल. 

___________ 
  

औरांिाबाद जिल््यातील िोल्हापूरी बांधाऱयाांची िाम ेअपूणव असल्याबाबत 
  

(४०)  १२७८१ (०९-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप िैस िाल (औरांिाबाद मध्य) :   सन्माननीय मदृ ि 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्ह्प्यातील कोल्हापुरी बींधाऱयाींना सन २०११ मध्ये सुधाररत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असून वळेोवेळी सुधाररत प्रशासकीय मान्यता घेऊनसुध्दा सदर काम 
पूणश करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच मूळ काम पींधरा त े वीस लाख रुपयाींच े असताना त्यावर कोट्यवधी रुपयाींची 
मान्यता घेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी  केली आहे काय व त्यानुसार  कीं त्रा्दार व 
सींबींधधत अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि िडाख (०४-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणामध्ये जिल्हा पररषद स्तरावरील ७ शाखा अमभयींता याींचेववरुध्द ववभागीय 
चौकशीची कायशवाही पूणश करण्यात येवून चौकशी अींनत ५ शाखा अमभयींता याींच ेववरुध्द मशक्षा 
आदेश बिावण्यात आले आहेत तर २ शाखा अमभयींता याींचेववरुध्दचे दोषारोप मसध्द न 
झाल्याने त्याींना मशक्षा देण्यात आलेली नाही. तसेच सदर प्रकरणाशी सींबींधधत तत्कालीन उप 
अमभयींता याींचेववरुध्दचे दोषारोप मसध्द न झाल्याने त्याींना दोषमुक्त करण्यात आले आहे.  
     तसेच सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे सुमो्ो िनहहत 
याधचका क्र.९५/२०१२ दाखल झाली असून सदर याधचकेमध्ये हदनाींक ५.३.२०२० रोिी झालेल्या 
सुनावणी-दरम्यान मा. न्यायालयाने सदर िनहहत याधचकेमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपाींची 
सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करुन त्याअनुषींगान ेसदर १५ कामाींच े
दरामध्ये अवैध व भरमसाठ करण्यात आलेली वाढ तसेच खचश केलेल्या रकमेच्या प्रमाणात 
काम झाले नसल्याच्या आरोपाींची चौकशी करण्यासाठी श्री.आर.आर. बोरा, ननवतृ्त न्यायमतुी 
याींची नेमणूक केली असून सदर प्रकरण न्याय प्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

सोलापूर ि उसमानाबाद जिल््यातील ग्रामीण भािातील  
रसत्याांच्या दरुुस तीसाठी ननधी भमळण्याबाबत 

  

(४१)  १२८३८ (०९-०९-२०२०).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्ह्प्यातील ग्रामीण भागातील नादरुुस्त रस्त्याींमळेु ग्राममथाांची 
गैरसोय होत असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींच्या दरुुस् तीसाठी ननधी ममळण्याबाबत शासनाने कोणती  कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०८-१२-२०२०) : (१) सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्हयातील काही रस्ते 
अनतवषृ्ीमुळे खराब झाले असून सदर रस्त्याींची दरुुस्ती करणे आवश्यक आहे. 
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(२) रस्ते व पूल दरुुस्ती परररक्षण कायशक्रम या योिनेंतगशत सन २०१९-२० मध्ये ग्रामीण मागश 
व इतर जिल्हा मागश याींच्या दरुुस्तीकररता सोलापूर जिल्हा पररषदेसाठी रु.१५०६.३४ लक्ष व 
उस्मानाबाद जिल्हा पररषदेसाठी रु.१५६९.४६ लक्ष एवढया ननधीची काम े मींिूर असून सदर 
कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िड-किल्ल्याांसह पुरातत्ि िासतूच ेसांरिण िरणाऱया हांिामी िामिाराांना  
िेल्या तीन त ेसहा मदहन्याांपासनू िेतन भमळाले नसल्याबाबत 

  

(४२)  १२९११ (०९-०९-२०२०).   अॅड.पराि अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.आभशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराि शाह (घाटिोपर पूिव), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट) :   सन्माननीय साांस िृनति 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गड-ककल्ल्याींसह परुातत्व वास्तूच ेसींरक्षण करणाऱया हींगामी कामगाराींना गेल्या 
तीन ते सहा महहन्याींपासून वेतन ममळाले नसल्यान े कामगाराींवर उपासमारीची वळे आली 
असल्याची बाब  माहे एवप्रल २०२० च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशनाशस आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील गड ककल्ल्याचे देखभाल करणाऱया १९३ कामगाराींमधील १२१ 
कामगाराींना ्ाळेबींदीमुळे वेतन देण्यास पसैे नसल्याने त्याींना कामावरून कमी करण्याचा 
पुरातत्त्व ववभागाने ननणशय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली   आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने राज्यातील ऐनतहामसक वारसा ितन करणाऱया हींगामी 
कामगाराींना थककत वेतन देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेतहेत ?  
  
श्री. अभमत विलासराि देशमुख (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) बाह्प्ययींत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या कमशचा-याींचे वेतन अदा करण्याकररता आतापयतं 
रु.५७,३०,०००/- इतका ननधी ववतररत करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नतिरे (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधिरी) धरणाची पुनबाांधणी िरण्यासह  
धरणग्रसताांचे पुनिवसन िरणेबाबत 

  

(४३)  १३२२० (११-०९-२०२०).   श्री.मोहन मते (नािपूर दक्षिण), श्री.शेखर ननिम 
(धचपळूण) :  सन्माननीय मदृ ि िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतवरे भेंदवाडी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील धरण रु््ीची दघुश् ना हदनाींक २ िुल ै
२०१९ रोिी होऊन अनेक घरे उद्धवस्त झाली असून २३ िणाींचा बळी गेला होता तसेच या 
धरण के्षत्रावर असलेल्या पाणी योिना धरण रु््ीमळेु बींद असल्याने पाणी ी्ंचाईच्या समस्येला 
सामोरे िाव ेलागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नतवरे येथील धरणरु््ी प्रकरणी तत्कालीन शासनान े िलसींपदा ववभागाच े
सधचव तथा ववदभश मसींचन ववकास महामींडळाच े कायशकारी सींचालक श्री.अवननश सुव े याींच्या 
नेततृ्वाखाली तपासणी पथक नेमले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या मदृ व िलसींधारण ववभागाच्या ननदेशानुसार धरण रु््ीच्या 
कारणाींचा शोध घेऊन दोषीींवर िबाबदारी ननजश्चत करणे, भववषयात अशा घ्ना घडू नये 
यासाठी उपायोिना सुचववणे ही या चौकशी पथकाची कायशकक्षा ठरवण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू सममतीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू अहवालातील मशर्ारसीींनसुार नतवरे धरणरु््ी प्रकरणी दोषी व्यक्तीींवर  
कारवाई करण्यासह नतवरे धरणाची पनुबांधणी व धरणग्रस्थाींचे पनुवशसन करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शांिरराि िडाख (०३-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     नतवरे धरणरु््ी दघुश् नेत एकुण २२ व्यक्तीींचा बळी गेलेला आहे. सदर धरणके्षत्रातील 
नतवरे गावठाण, नतवरे कुीं भारवाडी, कादवड व आकले या ०४ नळपाणी पुरवठा योिना क्षनतग्रत 
झाल्या होत्या. सद्यजस्थतीत नतवरे गावठाण व नतवरे कुीं भारवाडी या नळपाणी योिना 
कायाशजन्वत झाल्या आहेत. आकले व कादवड नळपाणी पुरवठा योिनाींची तात्पुरती दरुुस्ती 
करुन पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आलेला आहे.  
(२) व (३) होय, हे खरे आहे.       
(४) याप्रकरणी नेमलेल्या ववशेष चौकशी पथकान े हदनाींक ०६/०२/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये 
शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. 
(५) ववशेष चौकशी पथकाने अहवाल तयार करताना सदर धरणाच्या सींदभाशतील आवश्यक 
कागदपत्राींची व इतर अन्य बाबीींची तपासणी केली नसल्याच े अहवालाच्या छाननी अींती 
ननदशाशनास आले आहे. त्याअनुषींगाने तपासणी/कायशवाही करण्याच्या दृष्ीन े ववशेष चौकशी 
पथकान ेसादर केलेल्या अहवालाचे पुनववशलोकन करण्यासाठी शासन ननणशय हद. २०/१०/२०२० 
अन्वये पुनववशलोकन सममती स्थापन करण्यात आलेली आहे. 
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     नतवरे धरणाच्या पुनबांधणी कामाच्या रु. १४०१.५९ लक्ष रकमेच्या अींदािपत्रकावर शेरे 
उपजस्थत करण्यात आले असुन त्याची पुतशता करण्याची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
     नतवरे धरणरु््ी दघुश् नते नतवरे भेंदवाडी येधथल ४५ घरे व १३ गोठे याींना क्षती 
पोहचलेली असल्यान े बाधधत आपदग्रस्ताींना मौिे नतवरे येथचे कीं ्ेनर रुपी तात्पुरती 
ननवासस्थाने आवश्यक सोईसह उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. नतवरे येधथल बाधधत 
घराींचे तसेच पररसरातील भववषयात धोका पोहचू शकेल अशा एकुण ५६ घराींच ेकायमस्वरूपी 
पुनवशसन सुरक्षक्षत हठकाणी होणे आवश्यक असल्यान े पुनवशसानासाठी मौि े वपींपळी बु., 
मौ.पेढाींबे, मौ.अलोरे, मौ.कापसाळ ता.धचपळूण येधथल उपलब्ध िागाींची स्थळपाहणी करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार मौि ेअलोरे ता. धचपळूण येधथल िलसींपदा ववभागाची िागा उत्कृष् 
असल्याने मौि े अलोरे येथील स. नीं.१०४ व सीं. नीं.१०५ या िागेमध्ये नतवरे धरणग्रस्ताींचे 
पुनवशसन करण्याचे प्रस्ताववत आहे. त्यानुषींगान े मौिे नतवरे येथील आपदग्रस्ताींच्या 
पुनवशसानासाठी कोयना प्रकल्पाच्या नावे असलेली मौिे अलोरे व मौिे नागावे येधथल एकुण 
१४.१९.५० हे. आर ववनावापर िमीन ममळकतीच ेअमभलेख महाराषर शासनाच्या नावे करण्यात 
आले आहेत. नतवरे येथील बाधधतग्रस्ताींच्या पुनवशसनासाठी अींदाजित रु.११५०.०० लक्ष इतकी 
रक्कम आवश्यक आहे. श्री.मसजध्दववनायक मींहदर न्यास, मुींबई कडून प्राप्पत रु.०५.०० को्ी  
ननधीमधून १ त े २४ घराींच्या बाींधकामाची प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे. उवशररत २५ ते ५६ 
घराींच्या बाींधकाम, सभागहृ व इतर सींककणश काम े यासाठी आवश्यक ननधी प्राप्पत करुन 
घेण्याबाबत कायशवाही सुरु आहे.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खानापूर (जि.साांिली) ताल क्यातील विविध िािामध्ये निीन  
साठिण तलाि ि बांधारे बाांधण्याबाबत 

  

(४४)  १३६२६ (११-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मदृ ि 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर (जि.साींगली) तालुक्यातील ववववध गावामध्ये नवीन साठवण तलाव व बींधारे 
बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववववध गावामध्ये बींधारे, तलाव झाल्यास तालुक्यातील शेतीला पाणी 
ममळेल तसेच हा भाग दषुकाळमुक्त होण्यास मदत होईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,खानापूर तालकु्यातील ववववध गावामध्ये नवीन साठवण तलाव व बींधारे 
बाींधण्याचा प्रस् ताव तात्काळ मींिरू करणेबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराि िडाख (१८-११-२०२०) : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
     िलसींधारण ववभाग, साींगली या ववभागाकड ेलोकप्रनतननधीींनी ५४ कामाींची मागणी केली 
आहे.  
(२) अींशत: हे खरे आहे. 
     सदर कामे पूणश झाल्यानींतर २१३६.६६ स.घ.मी. पाणीसाठा ननमाशण होऊन ४२८ हे के्षत्र 
मसींचनाखाली येणार आहे. तसेच जिल्हा पररषद, साींगली ववभागामार्श त ५ गे्ेड/को.प.बींधाऱयाींची 
काम ेजिल्हा वावषशक योिना सन २०२०-२१ च्या आराखडयात समाववष् आहेत. या कामाींमळेु 
१२३.७७ स.घ.मी. पाणीसाठा ननमाशण होऊन २६ हेक््र के्षत्र मसींचनाखाली येईल.  
     वरील कामाींमुळे शेतीला पाणी ममळून खानापूर तालुक्यातील काही भाग दषुकाळमुक्त 
होण्यास मदत होईल.  
(३) सदर ५४ कामाींपैकी ६ काम ेपूणश झाली आहेत, २ कामे प्रगतीपथावर आहेत. २ कामाींना 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. पाझर तलावाच ेकाही बुडीत के्षत्र वनके्षत्रात येत 
असल्यान े३ कामाींच्या वन िमीन सींपादानचा प्रस्ताव वन ववभागाकड ेसादर करण्यात आला 
आहे. २८ कामाींच्या अींदािपत्रकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. १० काम े जिल्हा पररषदेकड े वगश 
करण्यात आली आहेत,   
     शासन ननणशय ववत्त ववभाग, हदनाींक ४ म े२०२० नुसार नवीन योिना प्रस्ताववत करु 
नयेत अस ेआदेश असल्याने ३ योिनाींची अींदािपत्रके ववभागीय कायाशलयास परत करण्यात 
आलेली आहेत.      
     जिल्हा पररषद, साींगली ववभागामार्श त ५ गे्ेड/को.प. बींधाऱयाींची कामे जिल्हा वावषशक 
योिना सन २०२०-२१ च्या आराखडयात समाववष् आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील ननिासी डॉक्टराांच्या विद्यािेतनात िाढ िरण् याबाबत 
  

(४५)  १३८४२ (०९-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मनुिांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय िैद्यिीय 
भशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ननवासी डॉक् ्राींच् या ववद्यावेतनात वाढ करण् याबाबत  बल् लारपूर येथील 
लोकप्रनतनीधीनी मा.वैद्यककय मशक्षण मींत्री याींना हदनाींक १६ िून, २०२० रोिी वा त् या 
सुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अभमत विलासराि देशमखु (०८-१२-२०२०) : (१) होय. हदनाींक १६/०६/२०२० रोिीच ेननवेदन 
प्राप्पत झाले आहे. 
(२) शासन ननणशय हदनाींक ०२/०९/२०२० अन्वये राज्यातील शासकीय वैद्यकीय व दींत 
महाववद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच े ववद्याथी (कननषठ ननवासी १/२/३ व वररषठ 
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ननवासी १/२/३) याींच्या ववद्यावेतनात हदनाींक ०१ म,े२०२० पासून प्रनतमहा रुपये १०,०००/- 
इतकी ठोक वाढ लागू करण्यात आली आहे. 
     तसेच, ज्या शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाींमध्ये सी.पी.एस.अभ्यासक्रम राबववण्यात 
येत आहे, अशा महाववद्यालयाींमध्ये कननषठ ननवासी-१ पदाींकररता देण्यात येणारे म्हणिेच 
रुपये ६४०२६/-(दरमहा) इतके ववद्यावेतन अदा करण्यात येत आहे. त्याव्यनतररक्त ,सावशिननक 
आरोग्य ववभागाींतगशत सुरु असलेल्या सीपीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेमशत खािगी उमेदवाराींना 
राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगशत  प्रनतमहा रुपये २५,०००/- इतके ववद्यावेतन देण्याचा ननणशय 
घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ख्िािा युनुस याांच्या हत्ये प्रिरणी पुरावयासोबत छेडछाड िरणाऱया  
पोलीस िमवचाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४६)  १३८७६ (१३-०९-२०२०).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव भशिािीनिर) :   सन्माननीय िहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ख्वािा युनसु याींच्या हत्ये प्रकरणी पुराव्यासोबत छेडछाड करण्याचा आरोप असलेल्या  ४ 
पोलीस कमशचाऱयाींच्या ननलींबनाचे आदेश रद्द करून त्याींना पुन्हा कतशव्यावर रुिू होण्याचे आदेश 
मुींबई पोलीस आयुक्त, परमवीर मसींह याींच्या अध्यक्षत ेखालील सममतीन ेहदल्याच े हदनाींक ४ 
िून, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ख्वािा युनुस याींना न्याय ममळत नसल्याची भावना सामान्याींमध्ये 
ननमाशण झाली असून आरोपीींना कठोर मशक्षा करण्याबाबत मागणी सामान्य नागररक, 
लोकप्रनतननधी व सेवाभावी सींस्था याींच्यामार्श त करण्यात आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुख (२३-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे, सदर ननणशय हद.०५/०६/२०२० रोिीच्या 
ननलींबन आढावा सममतीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या ननणशयास अनुसरुन घेण्यात आला 
आहे.   
(२) सामान्य नागररक, लोकप्रनतननधी व सेवाभावी सींस्थाींकडून आरोपीना कठोर मशक्षा 
करण्याबाबतची मागणी करण्यात आल्याच ेअमभलेख्यात आढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िुिडी धरणाच्या येिा िेत्रातनू पाणी उपलब्ध िरुन देण् याबाबत 
  

(४७)  १४३३५ (०८-०९-२०२०).   श्री.बाळासाहेब आिब े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकडी धरणाच्या येवा के्षत्रात नेहमी पुर पररजस्थनत ननमाशण होत असल्यान े याबाबत 
शासनाने अभ्यास केला आहे काय, 
(२) असल्यास, हे पाणी भीमा नदीत सोडले िाते व खाली उिनी धरण भरुन अनतररक्त पाणी 
कृषणा नदीला िाते त्यातील िास्तीत िास्त पाणी वाहून िाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हे वाहून िाणारे पाणी अवषशण भागातील किशत (जि.अहमदनगर) तालुक्यासाठी 
१.०० अ.घ.रु्. व आष्ी (जि.बीड) तालुक्यासाठी ०.५० अ.घ.रु्. तसेच कुकडी धरणाच्या येवा 
के्षत्रातून उपलब्ध होणाऱया अनतररक्त पाण्यापैकी सीना ननमगाींव धरणात पाणी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१३-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  
कुकडी प्रकल्पाच्या येवा के्षत्रातील पुराबाबतचा अभ्यास १९९४ साली मध्यवती सींघ्ना नामशक 
व २०१४ साली पा्बींधारे प्रकल्प अन्वेषण ववभाग, पुणे याींचेमार्श त करण्यात आलेली आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे.  
कुकडी प्रकल्पातील साींडण्यावरुन सोडलेले पाणी मभमा नदीमध्ये व नतच्या उपनद्याव्दारे उिनी 
प्रकल्पामध्ये िात.े  
(३) कुकडी प्रकल्पाच्या मींिूर तनृतय सुप्रमामध्ये सीना मध्यम प्रकल्पासाठी र्क्त १०० 
द.ल.घ.रू्. पाणी देण्याची तरतुद आहे. मसना प्रकल्प (भोसे णखींड बोगद्यासह) या सुप्रमामध्ये 
कुकडी डाव्या कालव्याव्दारे सीना प्रकल्पामध्ये १.२ ्ीएमसी पुराचे अनतररक्त पाणी 
सोडणेबाबत तरतुद आहे 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

ििवत तालुक्यातील आददिासी आणण दिुवम भािात िुपोवषत  
बालिाांची सांख्या िाढत असल्याबाबत 

  

(४८)  १४३५९ (१०-०९-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव) :   सन्माननीय 
सािविननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किशत तालुक्यातील आहदवासी आणण दगुशम भागात कोरोना आिाराचा  प्रादभुाशव होत 
असताना  कुपोवषत बालकाींची सींख्या देणखल वाढत असल्याची  बाब माहे म,े २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्ह्प्यातील उपजिल्हा रुग्णालयात कायम बाल उपचार कें द्र सरुू राहाव ेअशी 
मागणी आरोग्य अधधकाऱयाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाकडून त्याबाबत कोणतीही दखल घेतली नसल्याचे ननदशशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आहदवासीींच े िीवनमान सुधारण्याकररता व कुपोषणाच े प्रमाण कमी 
होण्याकररता शासनान ेकोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) रायगड जिल्हयामध्ये जिल्हा रुग्णालय अमलबाग येथ ेमाहे ऑक््ोबर, २०१२ पासून पोषण 
पुनवशसन कें द्र (NRC) सुरु करण्यात आलेले आहे.  तसेच किशत उपजिल्हा रुग्णालय येथे माहे 
सप्प े्ंबर, २०१९ पासून बाल उपचार कें द्र सुरु करण्यात आले आहे. 
     शासनान े कुपोषणाच े प्रमाण कमी करण्यासाठी व आहदवासीींचे िीवनमान 
ससुधारण्यासाठी पोषण पनुवशसन कें द्र, बाल उपचार कें द्र, मा कायशक्रम, ॲननममया मुक्त भारत, 
अनतसार ननयींत्रण पींधरवडा, घरच्या घरी बालकाींची काळिी (HBNC &amp; HBYC), राषरीय 
बाल स्वास्थ कायशक्रम, नवसींिीवनी कायशक्रमातील भरारी पथक, माततृ्व अनुदान व दाई बैठक 
योिना, गरोदरपणातील सींपूणश तपासणी व उपचार, सींस्थात्मक प्रसूती, िननी मशश ु सुरक्षा 
कायशक्रम, िननी सुरक्षा योिना, प्रधानमींत्री माततृ्व वींदना योिना इत्यादी योिना राबववण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे ि पालघर जिल््यात आमदार ननधधतुन िोरोना या सांसिविन्य 
 आिारासाठी ददलेल्या ननधधच्या विननयोिाबाबत 

  

(४९)  १४४४८ (११-०९-२०२०).   श्री.शाांताराम मोरे (भभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय उप 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण ेव पालघर जिल्ह्प्यातील  लोकप्रनतननधीींनी आमदार ननधधतुन हदलेला ननधध कोववड 
१९ सींबींधधत सवेा देणारे अधधकारी व कमशचारी याींना हदलेल्या ननधधच्या खचाशचा अहवाल सादर 
करावा तसेच सदरचे साहहत्य कोणत्या सींमथेमार्श त पुरववण् यात आले व सदर सींस्था ही 
शासनमान्य आहे काय याबाबत शासनाने चौकशी करुन अहवाल सादर करावा अशी मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर मागणीनुसार शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून 
आले, 
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(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पिार (०८-१२-२०२०) : (१) व (२) ठाण ेव पालघर जिल्ह्प्यातील लोकप्रनतननधीींनी 
आमदार ननधीतुन हदलेला ननधी कोववड-१९ सींबधधत सेवा देणारे अधधकारी कमशचारी याींना 
हदलेल्या  ननधीच्या खचाशची चौकशी करण्याबाबतचे ननवेदन ननयोिन ववभागास प्राप्पत झालेले 
नाही. तथावप, या अनुषींगान े जिल्हाधधकारी ठाण े व जिल्हाधधकारी पालघर याींचकेडून प्रापत् 
माहहती अनसुार ठाणे व पालघर जिल्हयातील लोकप्रनतननधीींनी आमदार स्थाननक ववकास 
कायशक्रम ननधीमधून “कोववड-१९” सींबींधधत उपाययोिनाींसाठी हदलेल्या ननधीचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे आहे :- 
(रु. लाखात)   

अ.क्र. िायावन्ियीन यांत्रणा मांिूर ननधी झालेला खचव 
अ) ठाण ेजिल्हा 

१ सामान्य रुग्णालय, ठाण े १९६.९० १९१.६२ 
२ जिल्हा पररषद ठाण े    ६०.१३ ४१.७६ 
३ ठाणे महानगरपामलका      ३९.९८ २४.९७ 
४ ममरा-भाईंदर महानगरपामलका ५४.१० ५३.८७ 
५ कल्याण-डोंबबवली महानगरपमलका १५६.४० १४१.६६ 
६ कुळगाींव-बदलापूर नगरपररषद  २९.९८ १४.०७ 
७ मभवींडी-ननिामपूर महानगरपामलका २९.९९ २९.९९ 
८ नवी मुींबई महानगरपामलका   १४८.४४ ९८.०० 

       एिूण ७१५.१२ ५९५.९४ 
ब) पालघर जिल्हा 

१ सामान्य रुग्णालय पालघर   ६६.०० २८.५० 
२ जिल्हा पररषद पालघर    ६.२० ००.०० 
३ वसई-ववरार महानगरपामलका १००.०० ००.०० 

       एिूण १७२.२० २८.५० 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे बारामती (ता.बारामती, जि.पणेु) येथील माळेिाि िॉलनी पररसरात अनतक्रमण  
िरून घरे बाांधून राहणाऱया िुटुांबाांना िािा हसताांतररत िरणेबाबत 

  

(५०)  १४६४२ (११-०९-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौि े बारामती (ता.बारामती, जि.पुणे) येथील माळेगाव कॉलनी पररसरातील िलसींपदा 
ववभागाच्या ग् नींबर ९२/१/३१/१ मधील १०२९४.०८ चौ मी के्षत्रावर ववववध िाती धमाशतील मुल 
मिुरी करणारी कामगाराींची १३१ कु्ुींब अनतक्रमण करून घरे बाींधून मागील समुारे ५७ 
वषाशपासून राहात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िलसींपदा ववभागाच्या िागेवर मागील समुारे ५७ वषाशपासून (महाराषर 
कृषणा खोरे ववकास महामींडळाच्या ननममशती पूवी)अनतक्रमण असल्यान े व आता सदर व 
गोरगररबाींना इतरत्र िाणे शक्य नसल्याने मानवतेच्या दृजष्कोनातून अनतक्रमण केलेली 
शासकीय िागा शासनाच े धोरणानुसार जिल्हाधधकारी मार्श त सींबींधधत कु्ुींबाींना हस्ताींतररत 
करण्याच े आदेश व्हावेत अस े श्री.पाींडुरींग रु्ीं डकर, तत्कालीन ववरोधी पक्षनेता, महाराषर 
ववधानपररषद याींनी  मुख्यमींत्री याींना त्याींचे पत्र क्रमाींक ववपने/ववप/३१८/२००६ हदनाींक ९ िून 
२००६ रोिी कळववले असताना तत्कालीन िलसींपदा मींत्री तसचे ववद्यमान उपमुख्यमींत्री याींनी 
त्याींचे पत्र क्रमाींक सींकीणश २००६/(२०७/२००६)/सी व्य (म) हदनाींक २४ िानेवारी २००८ अन्वये 
सदर नागररक ५७ वषाशपासून राहात असल्याने त्या लोकाींची ननवासी घरे ह्ववणे उधचत होणार 
नसल्यान े अनतक्रममत िागेची मोिणी करून महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळाच्या 
धोरणानुसार ननयामक मींडळाच्या मान्येन ेजिल्हाधधकारी, पुणे याींच्याकड ेसदर िागा हस्ताींतरण 
करण्याची कायशवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत अस े लेखी स्वरूपात तत्कालीन 
ववरोधी पक्षनेता, ववधान पररषद याींना कळववलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िागेवरील अनतक्रमण सन १९५० पासून म्हणिे महामींडळाच्या ननममशती 
पुवीच झालेले असल्यामळेु सदर प्रकरणी शासन स्तरावरूनच पुढील योग्य ती कायशवाही करणे 
उधचत राहील अस ेश्री.अ.द. व्यास, ववशेष अधीक्षक महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, 
मसींचन भवन, पुणे याींच ेस्वाक्षरीननशी पत्र क्रमाींक महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ/आ. 
३/(११२/६)/९८८६ हदनाींक १५ नोव्हेंबर २००७ सधचव (ि.स.) िलसींपदा ववभाग याींना लेखी 
कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मालेगाव कॉलनी तालुका बारामती जिल्हा पुणे येधथल सुमारे ५७ वषाशपासून 
अनतक्रमण करून घरे बाींधनू राहात असलेल्या नागररकाींना शासनाच े धोरणानुसार सदर 
अनतक्रमीत िागा त्याींचे नावावर अदयापपयतं हस्ताींतरीत करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर िागेवरील अनतक्रमण महामींडळाच्या ननममशती पूवीच े झालेले असल्यान े
िलसींपदा ववभागाची िागा सदरहू नागररकाींच्या नावावर ववनाववलींब हस्ताींतररत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (१३-११-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) होय,  हे खरे आहे. 
(३) होय, अींशत: खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
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(५) महामींडळाच्या मालकीच्या ताब्यातील िममनी इतर सींस्थाींना / व्यक्तीींना भाडपेट्टयान े
हदलेल्या िागाींबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेदाखल िनहहत याधचका क्र. ५२/२००१, 
१४८/२००६, १२२/२००८, ०२/२००९ न्याय प्रववष् असल्याने अनतक्रममत कु्ुींबाना िागा 
हस्ताींतरणाची मागणी महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पुणे याींच े स्तरावर अमान्य 
करण्यात आले आहे. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्र भािित 
म ांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई. 


