
    अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पस्तीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोरोनाचा सांसर्ग रोखण्यासाठी िें द्र शासनािडून प्राप्त झालेला ननधी अखधचगत राहहल्याबाबत 
  

(१)  १४९०१ (२६-११-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिग), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.परार् अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नार्पूर दक्षिण पश्श्चम), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूिग), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी 
(अक्िलिोट), श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), 
श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.लक्ष्मण जर्ताप (धचांचिड), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.मांरे्श चव्हाण (चाळीसर्ाि), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.र्ोिधगन माांर्ीलाल शमाग (ऊफग ) लालाजी (अिोला पश्श्चम) :  
सन्माननीननी   सािगजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का :- 
(१) कें द्र शासननीाननीे राषरी  आरोग्  अभि ाननीाच् ा माध् मातूननी कोरोननीासाठी राज्  शासननीाला 
दिलेल् ा पदिल् ा ्प्पप्प ात ल ३९३ को्ी रुप ाींपैकी केवळ १८० को्ी रुप े खचच करण् ात 
 ेऊननी २१३ को्ी रुप े अखर्चचत रादिले असल् ाचे मािे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, िसुऱ् ा ्प्पप्प ात ल नननीध  मींजूर झाला असताननीा आध  दिलेल् ा नननीध त ल ७५ 
्क्के नननीध  खचच करण् ाच  अ् राज् ाननी ेपूर्च केलेली ननीसल् ाच ेस्पष् झाले आिे, िे ही खरे 
आिे का , 
(३) असल् ास, नननीध  खचच िोत ननीसताननीािी कोल्िापूर जजल्् ात सवचसामान् ाींननीा ५ को्ीींच  
रेमडभेसव र इींजेक्शननी मोफत िेण् ापासूननी ते लाखो ननीागररकाींच् ा सींस्थात्मक अलग करर्ासाठीच  
सो  करण् ाऱ् ा प्रशासननीाला मात्र जािा नननीध  खचच का केला म्िरू्ननी ननीो्ीस बजावण् ात आली 
असल् ाच ेनननीिशचननीास आले आिे, िे िी आिे का  
(४) असल् ास, कोरोननीाचा सींसगच रोखण् साठी कराव ाच् ा  उपा  ोजननीासाठी कें द्र शासननीाच् ा 
ववववध वविागाींकडूननी  मािे माचच २०२० ते ऑक््ोबर २०२० प तं राज् ाला ककत  नननीध  प्राप्पत 
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झाला असूननी,  ा नननीध पैकी दिननीाींक १ ननीोव्िेंबर २०२० रोज  प तं ककत  नननीध   खचच करण् ात 
आला, तसेच प्राप्पत नननीध  कोर्त् ा वैद् की  उपा   ोजननीाींसाठी खचच करण् ात आलेला आिे, 
(५) असल् ास, राज् ात कोराननीाच  रुग्र्सींख् ा व मतृ् ूिर जास्त असूननी सुध्िा सिर नननीध  खचच 
ननी करण् ाच  काररे् का  आिेत, 
(६) असल् ास,  ाबाबत शासननीाननीे चौकश  केली आिे का , त् ाननीुसार नननीध चा ववनननी ोग ननी 
करर्ाऱ् ा प्रशासकी  अर्धकाऱ् ाींवर कारवाई करण्यासि नननीध चा परू्चपरे् ववनननी ोग करणेबाबत 
शासनाने कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे ? 
  
श्री. राजेश टोप े(०७-१२-२०२०) : (१) िे खरे ननीािी.    
(२) िे खरे ननीािी.     
(३) कोल्िापूर जजल्् ाननीे मींजूर अननीुिाननीापेक्षा जास्त खचच केल् ामुळे जास्त खचाचच् ा कारर्ाच  
ववचारर्ा करण् ात आली आिे. 
(४) व (५) कें द्र शासननीाकडूननी माचच, २०२० ते ऑक््ोंबर, २०२० प तं राज् ाला रु.३९३.८२ को्ी 
इतका नननीध  प्राप्पत झालेला असनूनी दिननीाींक ०१ ननीोव्िेंबर, २०२० प तं रु.३१९.६३ को्ी इतका 
नननीध  खचच करण् ात आलेला आिे. सिर नननीध  पुढे ननीमूि केलेल् ा वैद् की  उपा  ोजननीाींसाठी 
खचच करण् ात आलेला आिे.:- 
• कोववड-१९ चे नननीिाननी 
• कोववड-१९ रुग्र्ाींकरीता औषधे व साधननीसामग्र  
• सरींक्षर्ात्मक जैववक उपकररे् 
• जैववक कचरा व् वस्थापननी 
• कोववड-१९ च् ा अननीुषींगाननी ेआरोग्  सींस्था अद्  ावत कररे् 
• मननीुष बळ, प्रभसध्िी, प्रभशक्षर् 
• वाितकू सुववधा 
• कोववड-१९ च् ा नननी ींत्रर्ासाठी इतर आवश् क खचच. 
(६) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.  
  

___________ 
  

ननळजे सेक्टर, डोंबबिली (पुिग) (श्ज.ठाणे) अांतर्गत येणा्या अांर्णिा्याांमधील  
पोषण आहार पुरिठयामध्ये झालेला अपहार 

  

(२)  १४९०९ (१५-११-२०२०).   श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.अशोि पिार (शशरुर), 
श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अजुगनी-मोरर्ाांि), श्री.ननतीन अजुगन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.दौलत 
दरोडा (शहापूर), श्री.सांहदप क्षिरसार्र (बीड) :   सन्माननीननी   महहला ि बालवििास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राज् ात ल अींगर्वाड ाींमाफच त सिा वषाचखालील बालक, स्तननीिा  माता, गरोिर माता  ाींननीा 
शासननीामाफच त पूरक पोषर् आिार पुरववला जातो, िे खरे आिे का , 
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(२) असल् ास, नननीळजे सेक््र, डोंबबवली (पुवच) जज.ठार्े, अींतगचत  ेर्ाऱ् ा अींगर्वाड ाींमध ल 
लिाननी मुलाींननीा व गिचवत  मदिलाींननीा पोषर् आिार पुरववला जात ननीसल् ाच् ा तक्रारी मािे मे, 
२०२० पासूननी मुख्  का चकारी अर्धकारी, जजल्िा पररषि ठारे्, मदिला व बालववकास अर्धकारी, 
जजल्िा पररषि, ठार् ेतसेच प्रधाननी सर्चव, मदिला व बालववकास वविाग, आ ुक्त, एकाजत्मक 
ववकास प्रकल्प  ाींचेकड ेकरण् ात आल् ा असल् ाचे मािे सप्प े्ंबर, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी 
नननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, प्राप्पत तक्रारीननीुसार त् ाप्रकरर्  पोभलस व मदिला व बाल ववकास वविागाच े
अर्धकारी  ाींननी  केलेल् ा कारवाईत ६० िजार रक्कमेच् ा मुदे्दमालासि कल् ार् तालुकाच् ा 
एकाजत्मक ववकास प्रकल्पाच् ा प चवेक्षक्षका (सुपरवा झर)  ाींननीा पोषर् आिार पिाथाचच  ववक्री 
करण् ासाठी ननीते असलेल् ा े्ंम्पोसि दिननीाींक १३ सप्प े्ंबर, २०२० रोज  वा त् ािरम् ाननी 
पकडण् ात आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(४) असल् ास,  ा प्रकरर्ाच  शासननीाननी े चौकश  केली आिे का , चौकश ननीुसार  ाप्रकरर्ात 
सींबींर्धत प चवेक्षक्षकासि आर्ख  कोर्कोर् साम ल असल् ाचे आढळूननी आले आिे व त्यानुषंगान े
सींबींर्धत िोष ींवर शासननीाननीे कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०२-१२-२०२०) : (१) िो , िे खरे आिे. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
     एकाजत्मक बाल ववकास सवेा  ोजननीा प्रकल्प कल् ार् अींतगचत नननीळजे सेक््र, डोंबबवली 
(पूवच) (जज.ठारे्) मध ल सुपरवा झर  ा अींगर्वाड ाीं मध ल ६ मदिननीे ते ६ वषच व ोग्ात ल 
मुले, ३ त े ६ वषाचच  मुले, गरोिर व स्तननीिा माता  ा लािार्थ ानंनीा पुरववला जार्ारा पोषर् 
आिार िा लािार्थ ांननीा ननी िेता परस्पर अपिार करत असल् ाच  तक्रार मािे ऑगस््, २०२० 
अखेर तसेच सप्प े्ंबर, २०२० च् ा िरम् ाननी मुख्  का चकारी अर्धकारी व जजल्िा का चक्रम 
अर्धकारी  ाींननीा प्राप्पत झालेल् ा िोत् ा. सिर तक्रारीच् ा अननीुषींगाननीे दि.१२.०९.२०२० रोज  
माननीपाडा पोभलस  ींत्ररे्च् ा मित ननीे साफळा रचूननी सींबींर्धत सुपरवा झर  ाींच् ावर कारवाई 
करण् ात आली आिे. 
(३) िो , िे खरे आिे. 
(४) मुख्  का चकारी अर्धकारी, जजल्िा पररषि, ठार् े  ाींननी  बाल ववकास प्रकल्प अर्धकारी, 
कल् ार्  ाींचेकडूननी प्रस्तुत प्रकरर्  अिवाल मागववला िोता. सिर अिवालाननीुसार प्रथमिशचननी  
श्र म.सषुमा ववठ्ठल घुगे (सींबींर्धत प चवेक्षक्षका)  ाींननी  आपल् ा पिाचा िरुुप ोग केल् ाच े दिसूननी 
आल् ाननीे सिर प्रकरर्  कल् ार् तालुक् ात ल माननीपाडा पोभलस स््ेशननी  ेथे दि.१२.०९.२०२० 
रोज  एफ.आ .आर. िाखल करण् ात आला. सिर प्रकरर्  पोभलसाींमाफच त चौकश  केली असता 
पोषर् आिार अपिार प्रकरर्ात सींबींर्धत प चवेक्षक्षका (सुपरवा झर) भशवा  अन्  इतर 
कोर्ाचािी  ात सििाग आढळूननी आलेला ननीािी. 
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     श्र म.सुषमा ववठ्ठल घुगे (प चवेक्षक्षका)  ाींननीा मुख्  का चकारी अर्धकारी, जजल्िा पररषि 
ठार्े  ाींच् ा दिननीाींक १४.९.२०२० च् ा आिेशान्व े नननीलींबबत करण् ात आले असूननी त् ाींच  
वविाग   चौकश  प्रस्ताववत करण् ात आली आिे.   
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.  

___________ 
  
राज्यात खासर्ी रुग्णालयात शस्त्रकियेद्िारे महहलाांची प्रसतूी होयायायाया प्रमाणात झालेली िा  
  

(३)  १४९२६ (१५-११-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.परार् अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नार्पूर दक्षिण पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूिग), िॅप्टन 
आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीननी   सािगजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) राषरी  ननीमुननीा सवेक्षर् का ाचल ाच् ा (एननीएसएस ) आकडवेारीननीुसार राज् ात ल खासग  
रुग्र्ाल ात शस्त्रकक्र ेद्वारे मदिलाींच  प्रसूत  िोण् ाच े प्रमार् वाढले असल् ाचे मािे सप्प े्ंबर, 
२०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, शिरी िागात सुमारे ४० ्क्के तर ग्राम र् िागात २५ ्क्के मदिलाींच  प्रसूत  
शस्त्रकक्र ेद्वारे िोत असल् ाच ेनननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, शासकी  रुग्र्ाल ाच् ा तुलननीेत राज् ात ल खासग  रुग्र्ाल ात शस्त्रकक्र ेद्वारे 
प्रसूत चे प्रमार् जास्त असूननी खासग  रुग्र्ाल ाींकडूननी सिर शस्त्रक्री ेसाठी जािा िर 
आकारण् ात  ेत असल् ाच ेिेख ल नननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(४) असल् ास, राज् ात ल खासग  रुग्र्ाल ाींत शस्त्रकक्र ेद्वारे करण् ात  ेण् ा- ा प्रसूत साठी 
आकारण् ात  ेर्ारे जािा िर रोखण् ाकररता शासननीाननीे कोर्त् ा उपा  ोजननीा केल् ा वा 
करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  

श्री. राजेश टोप े(०२-१२-२०२०) : (१) िो , िे खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे.  
(३) अींशत: खरे आिे. िराबाबत तक्रारी प्राप्पत ननीािी. 
(४) शासकी  रुग्र्ाल ात प्रसतू  सेवा ववननीामुल्  पुरववली जाते. खासग  रुग्र्ाल ात ल 
उपचारावरील िर नननी ींत्रर्ाबाबत दि.३०.८.२०२० रोज  अर्धसूचननीा नननीगचभमत करण् ात आली 
आिे. 
     खाजग  व शासकी  रुग्र्ाल ामध् े भसझरेर ननीचे वाढत े प्रमार् रोखण् ाकरीता शासननी 
नननीर्च  दि. १५.१२.२०१७ अन्व े तज्ाींच  सभमत  स्थापननी केली असूननी सिर सभमत च् ा 
भशफारश  ववचाराध ननी आिेत. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
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राज्यात बालवििाहायाया घटनेत झालेली िा  
  

(४)  १४९५३ (१५-११-२०२०).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूग), श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि (भायखळा), श्री.सांतोष बाांर्र (िळमनुरी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सांजय 
पोतनीस (िशलना), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुननल राऊत (वििोळी), श्री.सांजय 
र्ायििाड (बलु ाणा), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मुक्ताईनर्र), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नार्पूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा) :   सन्माननीननी   महहला ि बालवििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राज् ात बालवववािाच् ा २१४ घ्ननीा मािे जाननीेवारी ते सप्प े्ंबर २०२०  ा कालावध त 
घडल् ाचे नननीिशचननीास आले असूननी  ात ल केवळ २८ घ्ननीाींच  एफआ आर िाखल करण् ात 
आले असूननी बाकीच् ा घ्ननीाींबाबत कोर्त िी कारवाई करण् ात आलेली ननीािी, िे खरे आिे 
का , 
(२) तसेच कारोननीा  ा सींसगचजन्  आजारामुळे जादिर करण् ात आलेल् ा ्ाळेबींिीच् ा मािे माचच 
ते सप्प े्ंबर, २०२०  ा कालावध त १२ त े१७  ा व ोग्ात ल आदिवास  मुलीींच् ा बालवववािाच े
प्रमार् वाढल् ाचे नननीरीक्षर् मदिला व बाल ववकास वविागाननी ेननीोंिवले असूननी  ा प्रमार्ात सननी 
२०१९ च् ा तुलननीते ७८.३ ्क्के इतकी वाढ झाल् ाचे वविागाननीे जािीर केलेल् ा आकडवेारीवरुननी 
स्पष् झाले, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, आर्थचक अनननीजश्चतता आणर् िववष ात ल जबाबिारी कम  करण् ाच् ा िेतूननी े 
बालवववािाच ेप्रकार घडले, िे िी खरे आिे का , 
(४) असल् ास, राज् ात बालवववाि रोखण् ासाठी का िे आर्ख  कडक करण् ासि  राज् िर 
जननीजागतृ  मोिीम राबववण् ाबाबत शासननीाननी ेकोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०३-१२-२०२०) : (१) राज् ात मािे एवप्रल, २०२० ते ऑगस््, 
२०२०  ािरम् ाननी २०८ बालवववाि रोखण् ात आले असूननी,  ापैकी १० घ्ननीाींमध् े FIR िाखल  
करण् ात आले असूननी, उवचरीत  घ्ननीाींमध् े बालवववाि  थाींबववल् ाननीे FIR िाखल करण् ात 
आले ननीािीत. 
(२) व (३) सननी २०२०-२१ मध् े मािे एवप्रल, २०२० ते ऑगस््, २०२० िरम् ाननी २०८ बालवववाि 
रोखण् ात आले असूननी, िे प्रमार् सननी २०१९-२० च् ा तुलननीेच् ा आकडवेारीननीुसार ७९.३ % इतके 
आिे. 
(४) बाल वववाि प्रनतबींध नननी म-२००८ नननी माींमध् े आवश् क सुधारर्ाींबाबत भशफारस  
करण् ासाठी दि.९.११.२०२० रोज च् ा शासननी नननीर्च ान्व े तज्ाींच  मसुिा सभमत  गदठत 
करण् ात आली आिे.  
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.  

___________ 
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राज्यातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयातील प्रशशक्षणार्थिंना  
माशसि ववद्यावेतनामध्ये वाढ िरणेबाबत  

  

(५)  १४९७१ (१५-११-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नार्पूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनर्ांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.मांरे्श चव्हाण 
(चाळीसर्ाि) :   सन्माननीननी   िैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) इींदिरा गाींध  शासकी  वैद् की  मिाववद् ाल , ननीागपूर   ेथ ल इीं्ननीचभशप करर्ाऱ् ा 
डॉक््राींननीा कोवड-१९  च् ा कालावध त मुींबई- पुरे्  ेथ ल वैद् की  इीं्ननीचभशप करर्ाऱ् ा 
डॉक््राींच् ा तुलननीेत कम  माननीधननी िेण् ात  ेत आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, कोवड-१९ मध् े राज् ात ल सवचच इीं्ननीचभशप करर्ाऱ् ा डॉक््राींननी  समाननी 
 ोगिाननी दिलेले असल् ाननीे असा िेििाव कररे्  ोग्  ननीािी, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, उक्त वस्तुजस्थत  ननीमुि करूननी इींदिरा गाींध  शासकी  वैद् की  मिाववद् ाल , 
ननीागपुर तसेच इतर सवच दठकार्  इीं्ननीचभशप करर्ाऱ् ा डॉक््राींननीा, शिराननीुसार तफावत ननी करता, 
मुींबई-पुरे्  ेथ ल इीं्ननीचभशप करर्ाऱ् ा डॉक््राींइतकेच समाननी माननीधननी िेण् ाबाबत ववधाननीसिा, 
ववरोध  पक्षननीेता  ाींननी  मा.मुख् मींत्र  मिोि ाींननीा दिननीाींक १६ ऑक््ोबर २०२० रोज  व त् ा 
सुमारास पत्राद्वारे ववननीींत  केली आिे, िे िी खरे आिे का , 
(४) तसेच, मुींबईत कोरोननीा िक्षता कें द्रामध् े सेवा िेर्ा- ा शासकी  वैद् की  
मिाववद् ाल ात ल आींतरवाभस ाींचे (इीं्ननीच) ववद् ावतेननी गेल् ा ३ मदिन् ाींपासूननी प्रलींबबत 
असल् चे मािे म-े२०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास  आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(५) असल् ास, कोवड-१९ काळात इीं्ननीचभशप करर्ाऱ् ा डॉक््राींननीा शिराननीुसार तफावत ननी करता 
मुींबई-पुरे्  ेथ ल इीं्ननीचभशप करर्ाऱ् ा डॉक््राींइतकेच माननीधननी व मुींबईत ल कोरोननीा िक्षता 
वविागात इीं्ननीचभशप  करण्  ा- ा डॉक््राींच े प्रलींबबत माननीधननी तात्काळ देण्याबाबत शासननीाननी े
कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु (०२-१२-२०२०) : (१) राज् ात ल सवच शासकी  वैद् की  
मिाववद् ाल ात ल आींतरवाभसता प्रभशक्षर्ाथीननीाीं शासननी नननीर्च  दिननीाींक ०३/०९/२०१९ अन्व े 
रुप े ११,०००/- (ि.मा) इतके ववद् ावेतननी अिा करण् ात  ेत आिे. कोववड-१९ कररता काम 
करर्ाऱ् ा आींतरवाभसता प्रभशक्षर्ाथींननीा वरील ववद् ावेतननीाव् नतररक्त माननीधननी िेण् ाचा नननीर्च  
बिृन्मुींबई मिाननीगरपाभलका, ठारे् मिाननीगरपाभलका आणर् जजल्िार्धकारी, पुरे्  ाींननी  घेतला 
आिे. 
(२) आींतरवाभसता प्रभशक्षर्ाथींननीा माननीधननी िेण् ाबाबतचा नननीर्च  त् ा-त् ा सींबींर्धत प्रार्धकरर्ाननी े
घेतलेला आिे. 
(३) िो . 
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(४) ननीािी, िे खरे ननीािी. 
(५) कोववड-१९  ा सींसगचजन्  रोगाच् ा प्राििुाचवामुळे सींपूर्च िेशात दिननीाींक २४/०३/२०२० पासूननी 
लॉकडाऊननी जािीर करण् ात आले िोते. उक्त लॉकडाऊननीद्वारे अननीेक नननीबधं घातल् ाननी े
राज् ाच् ा कर व करेतर मिसलूात घ् िोऊननी राज् ाच् ा अथचव् वस्थेवर ववपरीत पररर्ाम 
झाला आिे.  ा ववत्त   जस्थत तूननी बािेर पडूननी राज् ाच् ा अथचव् वस्थेला उिारी आर्ण् ाच े
राज् ासमोर आव्िाननी आिे.सबब, राज् ात ल शासकी  वैद् की  मिाववद् ाल ात ल कोववड 
कक्षामध् े काम करर्ाऱ् ा आींतरवाभसता प्रभशक्षर्ाथींननीा कोववड कालावध मध् े सध् ाच् ा 
नननी भमत रुप े ११०००/- इतक् ा माभसक ववद् ावतेननीामध् े वाढ करर्े शक्  िोत ननीािी. 
(६) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 
  

___________ 
  
शशिर्ांर्ा (श्ज.पुणे) खो्यातील १४ र्ािाांना रु्ांजिणी धरण प्रिल्पातील पाणी शमळयायाबाबत 

  

(६)  १५००४ (१५-११-२०२०).   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीननी   जलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) भशवगींगा (जज.पुरे्) खोऱ् ात ल १४ गावाींननीा गुींजवर्  धरर् प्रकल्पात ल पार्  भमळत 
ननीसल् ाच ेमािे ऑगस््, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, गुींजवर्  धरर् प्रकल्पात भशवगींगा खोऱ् ात ल १४ गावाींचे मोठ् ा प्रमार्ात के्षत्र 
िे  भलताखाली  ेर्ार असताननीा  ा १४ गावाींननीा त् ाींच् ा िक्काचे पार्  भमळत ननीसल् ाचे 
नननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, भशवगींगा खोऱ् ात ल १४ गावाींमध् े त व्र पार्  ी्ंचाई असल् ाननीे ग्रामस्थाींननीे 
वारींवार पाठपुरावा बैठका, पत्रव् विार करुननीिी कोणतीिी का चवािी झालेली ननीािी, िे िी खरे 
आिे का , 
(४) असल् ास,  ाबाबत शासननीाननी ेचौकश  केली आिे का  व त् ाअननीुषींगाननी ेसिर १४ गावाींननीा 
गुींजवर्  धरर् प्रकल्पात ल पार्  िेण् ाबाबत शासननीाननी े कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात 
 ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) ननीािी. 
(२) गुींजवर्  प्रकल्पाच् ा मुळ प्रकल्प अिवालामध् े वेल्िे, िोर व पुरींिर तालुक् ाकरीता पार्  
वा्प नननीजश्चत करण् ात आले िोते. तसेच प्रथम व द्ववत   प्रशासकी  मान् ता प्राप्पत प्रकल्प 
अिवालामध् े सिर पार्  वा्पामध् े कोर्तािी बिल करण् ात आला ननीािी. भशवगींगा 
खोऱ् ात ल १४ गावे िी िवेली तालुक् ात ल असुननी िवेली तालकु् ाचा गुींजवर्  प्रकल्पाच् ा 
पार्  वा्पामध् े समावेश ननीािी.   
(३) व (४) भशवगींगा खोरे उपसा भसींचननी  ोजननीेचा समावेश करण् ाबाबत मिाराषर कृषर्ा खोरे 
ववकास मिामींडळ, पुरे्  ाींननी  दि.३१/०५/२०१८ रोज  प्रस्ताव सािर केला िोता. सिर प्रस्तावाच् ा 
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अननीुषींगाननीे गुींजवर्  प्रकल्पात ल प्रस्ताववत ३ स्वतींत्र उपसा भसींचननी  ोजननीेकरीता (वाजेघर, 
वाींगर्  व भशवगींगा उपसा भसींचननी  ोजननीा) आवश् कतेननीसुार अनतररक्त पार् साठा उपलब्ध िोत 
ननीसल् ाननी े सिरिू उपसा भसींचननी  ोजननीाींननीा मान् ता िेरे् शक्  िोर्ार ननीािी अस े का चकारी 
सींचालक, मिाराषर कृषर्ा खोरे ववकास मिामींडळ, पुरे्  ाींननीा दि.०३/१२/२०१८ च् ा पत्रान्व े 
कळववले आिे. 
     तद्ननीींतर दि.१९/०८/२०२० रोज  झालेल् ा बैठकीत सिर उपसा भसींचननी  ोजननीेकरीता 
धरर्ाच् ा उध्वच बाजूस राख व असर्ाऱ् ा पाण् ाच् ा कोट् ातूननी राज्  जलनननीत ननीुसार पार्  
वापराच् ा प्राधान् क्रमाननीुसार खातरजमा करुननी ककत  पार्  िेता  ेरे् शक्  आिे,  ाचा 
अभ् ास करावा अस े नननीिेश दिले आिेत. त् ाअननीुषींगाननीे मिामींडळाननीे दि.०५/११/२०२० प्रस्ताव 
सािर केला असूननी, तो ववचाराध ननी आिे. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  
पालघर ि ठाणे श्जल्हयात िुपोषणाची िा त ेप्रमाण रोखयायासाठी िराियायाया उपाययोजना 

  

(७)  १५००६ (२६-११-२०२०).   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.परार् अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नार्पूर 
दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.बांटी भाांर्डडया (धचमूर), श्री.परार् शाह (घाटिोपर पूिग), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सुननल राऊत (वििोळी), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.राजेश पाटील (बोईसर), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.िैभि 
नाईि (िुडाळ), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिगती), श्री.श्रीननिास 
िनर्ा (पालघर), श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :  सन्माननीननी   महहला 
ि बालवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
(१) राज् ात कारोननीा सींसींगच रोखण् ासाठी जािीर केलेल् ा ्ाळेबींिीच् ा काळात पालघर 
जजल्् ात ल कुपोषर्ग्रस्त िागात आींगर्वाड ा, ग्रामववकास  कें द्र, आरोग्  व् वस्था आिीींवर 
प्रशासननीाननीे िर ननी दिल् ामुळे तसेच सकस पोषक आिाराच् ा कमतरतेमुळे व पुरेशा 
नननीध अिाव  जजल्् ात पुन्िा एकिा कुपोषर्ाच  समस् ा वाढत असल् ाच  बाब मािे ऑक््ोबर, 
२०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी  नननीिशचननीास आली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, पालघर जजल्ि ात मािे माचच ते ऑगस््, २०१९  ा कालावध त  १३७६ 
अनतत व्र  व १२६८४ त व्र कुपोवषत  व मािे माचच त े ऑगस््, २०२०  ा कालावध त १४९३ 
अनतत व्र व १४०१३ त व्र कुपोवषत बालके नननीिशचननीास आली, िे खरे आिे का , 
(३) असल् ास, गावाबािेर गेलेली कु्ुींबे, रोजगारासाठी स्थलाींतर झालेल् ा कु्ुींबात ल बालकाींच  
ननीोंिच शासकी  आकडवेारीत समववष् ननीसल् ाननी े शासकी   ींत्ररे्कड ल कुपोवषत बालकाींच् ा 
आकडवेारीचा मेळ बसत ननीसल् ाच  बाब िेणखल नननीिशचननीास  आली आिे, िे िी खरे आिे का , 



वव.स. ३५ (9) 

(४) तसेच, ठारे् जजल्ि ात मािे एवप्रल ते जुलै, २०२०  ा ्ाळेबींिीच् ा काळात पाच वषाचच् ा 
आत ल आदिवास  व बबगर आदिवास  अशा ८७ बालकाींचा मतृ्  ू झाल् ाच  बाब तसेच मािे 
ऑगस््, २०२० अखेर १३३ त व्र आणर् १३०५ मध् म कुपोवषत बालके मािे सप्प े्ंबर, २०२० च् ा 
चौर्थ ा आठवड ात नननीिशचननीास आली, िे िी खरे आिे का , 
(५) असल् ास, ठारे् जजल्ि ात कुपोवषत बालकाींचे प्रमार् कम  करण्  ासाठी शासकी   ींत्रर्ा  
प्र त् ननी कररत असूननी ववशेष  ोजननीा राबववल्  ा जातात तसचे माग ल त ननी वषाचपासूननी सप्प े्ंबर 
मदिननीा पोषर् मदिननीा म्िरू्ननी साजरा केला जात असूननी  ींिाच् ा अभि ाननीाच  सींकल्पननीा (थ म) 
िी कुपोषर् मुक्त िारत असताननीािी कुपोषर्ात वाढ िोण् ाच  सवचसाधारर् काररे् का  आिेत, 
(६) असल् ास, पालघर व ठारे् जजल्ि ात कुपोवषत बालकाींचे प्रमार् वाढू ननी ेत व कुपोवषत 
बालकाींच् ा आरोग् ाच  काळज  घेण् ासाठी शासननीाननीे कोर्त् ा उपा  ाजेननीा केल् ा वा करण् ात 
 ेत आिेत, ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०२-१२-२०२०) : (१) िे खरे ननीािी. 
(२) िो , िे खरे आिे. 
(३) िे खरे ननीािी. 
    गावाबािेर व रोजगारासाठी स्थलाींतरीत झालेल् ा कु्ुींबात ल बालकाींच  ननीोंि ज् ा दठकार्  
स्थलाींतर झाले आिेत अशा अींगर्वाड  कें द्राच् ा ननीोंिविीमध् े घेण् ात  ेत े व सिरच  
आकडवेारी अद्  ावत करण् ात  ेते.  ामध ल पात्र लािार्थ ांननीा अींगर्वाड  माफच त िेण् ात 
 ेर्ाऱ् ा सेवाींचा लाि िेण् ात  ेतो. 
(४) िे अींशत: खरे आिे. 
    ठारे् जजल्ि ात मािे एवप्रल त ेजुल,ै२०२०  ा ्ाळेबींिीच् ा कालात पाच वषाचच् ा आत ल 
आदिवास  व बबगर आदिवास  अशा ५१ बालकाींचा मतृ् ू झाला असूननी  ामध् े अिचक मतृ् ू (० 
ते १ वषच) िोर्ाऱ् ा बालकाींच  सींख् ा ३६ तर १ ते ६ वषच  ा व ोग्ात ल बालकाींच  सींख् ा १५ 
एवढी आिे.   
    तथावप, ऑगस््,२०२० अखेर १३३ त व्र कुपोषत बालके आणर् मािे सप्प े्ंबर २०२० मध् े 
१३०५ मध्  म कुपोवषत बालके नननीदिशचननीास आली आिेत. 
(५) सप्प े्ंबर,२०२० िा मदिननीा ववववध वविागाींच् ा समन्व ाननीे आ ोजजत का चक्रम व उपक्रमाींसि 
पोषर् माि म्िरू्ननी साजरा करण् ात आला. अींगर्वाड  स्तरावर कुपोषर्ाच े प्रमार् कम  
करण् ाच् ा अननीुषींगाननी ेववववध उद्  ष् साध्  करण् ाबाबत प्राधान्  िेण् ात आले.  ा अींतगचत 
आरोग्  वविागात ल वैद् की  अर्धकारी  ाींच् ा सिाय् ाननीे अींगर्वाड  का चके्षत्रात ल ० ते ६ 
वषच व ोग्ात ल बालकाींचे वजननी व इींच  मापननी करुननी SAM बालकाींच  नननीजश्चत  करुननी SAM 
बालकाींननीा VCDC मध् े िाखल कररे्, अींगर्वाड  कें द्रावर नननी भमत लस करर् सत्र आ ोजजत 
कररे्, VHSND का चक्रम आ ोजजत कररे् व SAM मुलाींच् ा बाबत त ित्तक पालक 
अभि ाननी राबववण् ात  ेत आिे.   
(६) कुपोषर्ाच े प्रमार् कम  करण् ासाठी एकाजत्मक बाल ववकास सेवा  ोजननी े अींतगचत 
खालीलप्रमार् ेउपा  ोजननीा करण् ात  ेतात :- 
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  १) ६ मदिननीे ते ३ वषच व ोग्ात ल लािाथी बालके,गरोिर जस्त्र ा आणर् स्तननीिा माता  ाींननीा 
घरपोच आिार नननी भमतपर्े िेण् ात  ेत आिे.   
  २) सद् :जस्थत त कोव ड-१९ च् ा प्राििुाचवामळेु ३ ते ६ वषच व ोगआत ल लािार्थ ांननीा गरम 
ताजा आिाराऐवज  घरपोच आिार  ोजननीेंतगचत कच्चे धान्  व ककरार्ा मालाचा पुरवठा 
करण् ात  ेत आिे. 
  ३) आदिवास  िागात अमतृ आिार  ोजननीेंतगचत गरोिर स्तननीिा माताींननीा चौरस आिार तसेच 
६ मदिननीे ते ६ वषच व ोग्ात ल बालकाींननीा ताठवड ातूननी ४ वळेा अींड , केळ   िेण् ात  ेत 
आिेत. 
  ४) राज् ात ल समॅ बालकाींसाठी ग्राम बाल ववकास कें द्र सुरु करण् ात आले आिेत.  ामध् े 
लािार्थ ांननीा त ननी वळेचा अनतररक्त आिार िेण् ात  ेत आिे. 
     राज् ात ल ग्राम र् व आदिवास  िागात ल समॅ बालकाींननीा सवचसाधारर् शे्रर्  
आर्ण् ासाठी ग्राम बाल ववकास कें द्राींच  स्थापननीा करण् ात आली असूननी  ा बालकाींच  
अींगर्वाड  सेववका, आशा वकच र  ाींच े माफच त जस्क्रनननीींग केल् ाननीींतर वैद् की  अर्धकारी  ाींननी  
प्रमाणर्त केल् ावर ज् ा समॅ बालकाींननीा कोर्तािी िधुचर आजार ननीािी अशा बालकाींननीा ग्राम बाल 
ववकास कें द्रात िाखल करण् ात  ेते. ग्राम बाल ववकास कें द्रात सॅम बालकाींननीा औषधोपचार 
िेवूननी वैद् की  अर्धकाऱ् ाींननीा ठरवूननी दिलेल् ा मात्राननीुसार मा क्रोन् ुदर न्् फो्ीफाईड िा 
शास्त्रोक्त पध्ित ननी ेत ार केलेला पोष्ीक आिार EDNF िेण् ात  ेतो.   

___________ 
  

ठाणे प्रादेशशि मनोरुग्णालयातील ररक्त पदे भरयायाबाबत 
  

(८)  १५०१३ (२६-११-२०२०).   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.परार् अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नार्पूर 
दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.परार् शाह (घाटिोपर 
पूिग) :   सन्माननीननी   सािगजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करत ल का  :- 
(१) ठारे् प्रािेभशक मननीोरुग्र्ाल ात ल अननीेक पिे गेल् ा अननीेक वषाचपासूननी ररक्त असल् ाननी े
कोरोननीा सींसगाचच् ा काळात  मननीोरुग्र्ाल ावरचा कामाचा तार् अर्धक वाढला असल् ाच ेमािे 
सप्प े्ंबर, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,मननीोरुग्र्ाल ात ल एकूर् ७२५ मींजूर पिाींपैकी तब्बल २५५ पिे माग ल अननीके 
वषाचपासूननी ररक्त असुननी र्चककत्साल  ननी माननीसशास्त्रज् िे पि गेल् ा पींधरा वषाचपासूननी, मुख्  
प्रशासकी  अर्धकारी पि माग ल िीड वषाचपासूननी, अर्धसेववका िे पि गेल् ा ििा वषाचपासूननी तर 
सिाय् क अर्धसेववका िे पि गेल् ा त ननी त ेचार वषाचपसनूनी ररक्त असल् ाच ेनननीिशचननीास आले 
आिे, िे खरे आिे का , 
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(३) असल् ास, मननीोरुग्र्ाल ात ल ररक्त पिामुळे का चरत असलेल् ा अर्धकारी व कमचचारी 
 ाींच् ावर पडत असलेला कामाचा अनतरक्त िार कम  करण् ासाठी सिर ररक्त पिे तातड ननी े
िरण् ासाठी शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) ररक्त पिे िरण् ाच  का चवािी आरोग्  सेवा आ ुक्ताल  व शासननीस्तरावर सुरु 
आिे. मात्र उपलब्ध का चरत कममचाऱयांमाफच त रुग्र्ाल ाच ेकामकाज सुरळ त सुरु आिे. 

___________ 
  

पालघर तालुक्यातील ग्रामपांचायतीनी प्रोजेक्टर खरेदीत िेलेला रै्रव्यिहार 
  

(९)  १५०५५ (१४-११-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) पालघर तालुक् ात ल ग्रामपींचा त ननी  प्रोजेक््र खरेिीत गैरव् विार केल् ाच े मािे 
ऑक््ोबर, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, ग्रामपींचा त ननी ेबाजारात ४० िजार रुप ाींप तं भमळर्ारे प्रोजेक््र ७० िजाराला  
खरेिी केल् ाच ेनननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरर्  शासननीाननीे चौकश  केली आिे का  व त् ात का  आढळूननी आले, 
(४) असल् ास, तदनुसार अवाजव  िराननीे प्रोजेक््र खरेिी करुननी नननीध चा अपिार करर्ा- ा 
िोष ींवर शासननीाननीे कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात वा  ेत आिे, 
(५) ननीसल ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०१-१२-२०२०) : (१) िे खरे ननीािी. 
(२) िे खरे ननीािी, ज् ा ग्रामपींचा त ननी  खरेिी केली आिे, त् ाींननी  केवळ प्रोजेक््र खरेिी ननी 
करता प्रोजेक््र सींच, (ड जज्ल जस्क्रननी, ई-अभ् ासक्रम/ सॉटव्वेअर, साउीं ड भसस््म, माउस, 
आणर् Installation charge) सि िरपत्रके मागवूननी त् ाींच  सींचासि खरेिी करण् ात आलेली 
आिे. 
(३) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

ज्िलनशील (पेरोल, रााँिेल ि डडझले) पदाथाांचा मनोधैयग योजनेयाया  
शासन ननणगयात अांतभागि िरणेबाबत 

  

(१०)  १५०९७ (२५-११-२०२०).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीननी   महहला ि 
बालवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) राज् ात बलात्कार, बालकाींवरील लैंर्गक अत् ाचार तसेच अँभसड िल् ात बळ  पडलेल् ा 
वपडडताींच् ा पुननीवचसननीासाठी मननीोध ैच  ोजननी े अींतगचत शासकी  मित िेण् ाच  तरतूि आिे, िे 
खरे आिे का , 
(२) असल् ास, ज्वलननीश ल पिाथच (पेरोल, राँकेल व डडझले) चा शासननी नननीर्च ात अींतिाचव 
ननीसल् ाननी ेएखाद् ा मदिलेवर ज्वलननीश ल पिाथच ्ाकूननी जजवींत जाळण् ाचा प्र त्ननी केल् ास सिर 
मदिलेला मननीोधै च  ोजननीे अींतगचत लाि घेता  ेत ननीािी, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, ज्वलननीश ल पिाथांचा  शासननी नननीर्च ात अींतिाचव करण् ाबाबत लोकप्रनतनननीध ींननी  
मा.मुख् मींत्र  व मा.मदिला व बालकल् ार् मींत्र   ाींननीा नननीवेिननी दिलेले आिे, िे िी खरे आिे 
का , 
(४) असल् ास,  ाबाबत शासननीाननी ेचौकश  केली आिे का  व त् ाअननीुषींगाननी ेकोर्त  का चवािी 
केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०३-१२-२०२०) : (१) िो . 
(२), (३) व (४) मननीोधै च  ोजननीेंतगचत लाि िे  िोत ननीािी. 
     तथावप, गिृ वविाग शासननी अर्धसूचननीा दिननीाींक ७ एवप्रल २०१७ अन्व े मिाराषरात बळ  
पडलेल् ा व् क्त ींकरीता ननीुकसाननी िरपाई (सुधारर्ा)  ोजननीा, २०१७ लागू करण् ात आले आिे. 
 ा  ोजननीेत ल अननीुसूच मध् े “इजा ककीं वा िार्  बाबत तपश ल”  ा भशषाचखाली अननीुक्रमाींक मध् े 
ॲस ड िल् ाच  प्रकररे् तर अ.क्र. ९ मध् े शरीर २५% पेक्षा अर्धक िाजर्े (अभसड िल्ल् ाच  
प्रकररे् वगळूननी) अश  वगचवारी केली आिे. त् ाननीुसार ज्वलननीश ल पिाथच ्ाकूननी जजवींत 
जाळण् ाचा प्र त्ननी केल् ास अशा वपड तेला  ा  ोजननीनेनीुसार अथच सिाय्  िे  आिे. 
     तसेच िारत   िींड सींदिता १८६० कलम ३२६A मध् े “Acid” (Any substance which 
has acidic or corrosive character or burning nature, that is capable of 
causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary 
disability.)  ाींच  व् ाख् ा स्पष् केली असूननी त् ात ज्वलननीश ल पिाथांचा समावेश आिे. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

रत्नाधर्री श्जल््यातील ननसर्ग चिीिादळामुळे नुिसान झालेल्या श्जल्हा पररषद शाळाांची 
दरुुस्त्ती िरयायािररता ननधी उपलब्ध िरुन देयायाबाबत 

  

(११)  १५१०७ (२५-११-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नार्पूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्यु पिार 
(औसा), श्री.र्णपत र्ायििाड (िल्याण पूिग), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीननी   
ग्रामवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) रत्ननीार्गरी जजल्् ात ल नननीसगच चक्रीवािळामुळे ननीुकसाननीग्रस्त ४७५ जजल्िा पररषि शाळाींच् ा 
िरुुस्त साठी रुप े ८,३०,००,०००/- चा प्रस्ताव शासननीाकड ेपाठववला असता शासननीाकडूननी केवळ 
रुप े १,३०,००,०००/- िेण् ात आल् ाच  बाब मािे ऑक््ोबर, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी 
नननीिशचननीास आली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, शाळा सुरू करण् ाच  त ारी करण् ाबाबत शाळाींननीा कळववण् ात आल् ाननी ेपुरेशा 
नननीध अिाव   ा शाळाींच  िरुुस्त  कररे् शक्  ननीसल् ाननीे शाळा सरुू झाल् ाननीींतर मुलाींननीा कुठे 
बसवा च ेअसा प्रश्ननी नननीमाचर् झाला आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, सिर शाळाींच् ा िरुुस्त साठी उवचररत नननीध  तात्काळ उपलब्ध करुननी िेण् ाबाबत 
शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-१२-२०२०) : (१) िो , िे खरे आिे. 
(२) िो , िे खरे आिे. मात्र, तात्पुरत् ा स्वरुपात शाळा सरुु करण् ासाठी ग्रामपींचा त 
का ाचल , समाज मींिीर आणर् िाड ेतत्वावर इमारत  घेऊननी व् वस्था करण् ात आली आिे. 
(३) जजल्िा पररषि शाळा िेखिाल िरुुस्त साठी जजल्िा ववकास नननी ोजननी सभमत , सवच भशक्षा 
अभि ाननी व जजल्िा पररषि सेस फीं ड अथवा ववववध  ोजननीाींतगचत नननीध  पुरववण् ाबाबत प्रस्ताव 
सािर केला आिे 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

अक्िलपाडा (श्ज.धुळे) प्रिल्पातील डािा ि उजिा िालव्यातून शसांचनापासून  
िांधचत असलेल्या भार्ात निीन पाटचा्या िरणेबाबत 

  

(१२)  १५१५८ (२१-११-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीननी   जलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) अक्कलपाडा (जज.धुळे) प्रकल्पात ल डावा व उजवा कालव् ातूननी भसींचननीापासूननी वींर्चत 
असलेल् ा िागात ननीव ननी पा्चाऱ् ा करण् ाच  मागर्  स्थानननीक शेतकऱ् ाींननी  मािे ऑक््ोबर 
२०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी प्रशासननीाकड ेकेली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, शतेकऱ् ाींच् ा भसींचननीाला पार्  भमळाव े  ासाठी ननीव ननी पा्चाऱ् ा बाींधकामाला 
मींजुरी िेण् ासि नननीध  उपलब्ध करूननी िेण् ाबाबत शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा 
करण् ात  ेत आिे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०७-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे  
(२) नननीम्ननी पाींझरा (अक्कलपाडा) मध् म प्रकल्प (जज.धळेु) िा माचच,२०१८ अखेर पूर्च झाला 
असूननी प्रकल्प   भसींचननी क्षमता ७५८५ िेक््र चे उदद्दष् साध्  झाले आिे.  
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     तसेच प्रकल्पाींतगचत डावा व उजवा मुख्  कालवा व त् ावरील ववतारीकाींचे कामे १०० % 
पूर्च झाली आिेत. प्रकल्पाच् ा मींजूर जलनननी ोजननीाननीुसार पार्  उपलब्धतेअिाव  ननीव ननी 
पा्चाऱ् ा कररे् शक्  ननीािी.   
(३) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

मौजे शशरिली-येलोंदिाडी (ता.धचपळूण, श्ज.रत्नाधर्री) येथील लघ ुपाटबांधारे  
प्रिल्पायाया भूसांपादन ि पुनिगसनायाया िायगिाहीबाबत 

  

(१३)  १५३२२ (२१-११-२०२०).   श्री.भास्त्िर जाधि (रु्हार्र) :  सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) रत्ननीार्गरी जजल्ि ात ल मौज े भशरवली- ेलोंिवाड  (ता. र्चपळूर्)  ेथ ल लघु पा्बींधारे 
प्रकल्पाच े काम सुधाररत प्रशासकी  मान् ता प्राप्पत करूननी करण् ात  ेईल, तसेच पुननीवचसननी/ 
िूसींपािननीाच  का चवािी िेख ल पूर्च करण् ात  ेत असल् ाचे मा.जलसींपिा मींत्र   ाींननी  दिननीाींक ६ 
माचच, २०२० रोज  वा त् ासमुारास मान्  केले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,त् ाननीुसार सुधाररत प्रशासकी  मान् तसेि पुननीवचसननी/िूसींपािननीाच  का चवािी पूर्च 
करण् ात आली आिे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकल्पामुळे बाध त िोर्ाऱ् ा मौज े भशरवली, ननीारिखेरकी व िेवखेरकी  ा 
त ननी गावाींत ल प्रकल्पग्रस्ताींच े पनुनीवचसननी कशाप्रकारे केले जार्ार आिे, तसेच सिर प्रकल्प 
साधारर् कध प तं पूर्च करण् ाच ेशासननीाच ेनननी ोजननी आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०८-१२-२०२०) : (१) िो . 
      ेलोंिेवाड  प्रकल्पास शासननी नननीर्च  क्र.लपा ो-२०१९/ (प्र.क्र.१७४)/ खारिूम , 
दि.२५/६/२०२० अन्व े प्रथम सुधारीत प्रशासकी  मान् ता िेण् ात आली आिे. प्रकल्पासाठी 
आवश् क िूसींपािननीासाठीच  तरतिू सिर प्रथम सधुारीत प्रशासकी  मान् ता अींिाजपत्रकात 
केली असूननी त् ाप्रमारे् आवश् क का चवािी प्रगत पथावर आिे. 
(२)  ा प्रकल्पाच् ा मौजे ननीारिखेरकी व िेवखेरकी  ा गावात ल प्रकल्पग्रस्ताींननी  सींमत पत्र 
दिल् ामुळे त् ाींच े खाजग  वा्ाघा्ीननीे थे् खरेिी पध्ित ननी े िुसींपािननी कराव ाच् ा प्रस्तावास 
जजल्िार्धकारी, रत्ननीार्गरी  ाींननी दि.२७/१०/२०१७ रोज च् ा बैठकीत मींजुरी दिली आिे. त् ाननीसुार 
ननीारिखेरकीच  रु.११.२५ को्ी व िेवखेरकीच  रु.४२.०७ को्ी अश  एकूर् रु.५३.३२ को्ी रक्कम 
िसूींपािननीासाठी आवश् क असूननी त् ापैकी रु. ३६.६१ को्ी रकमेच ेवा्प करण् ात आले आिे. 
तसेच उवचररत खरेिी का चवािी प्रगत पथावर आिे.  
     सद् :जस्थत त प्रकल्पासाठी आवश् क एकूर् १४४.९८ िेक््र जभमननी पकैी ६०.५५.५० 
िेक््र जभमननी जलसींपिा वविागाच् ा ताब् ात आिे. 
     उवचररत मोबिला वा्पाचे काम प्रगत पथावर असूननी त् ाींचे खरेिी खताच  का चवािी पूर्च 
करुननी के्षत्र ताब् ात घेण् ात  ेत आिे.  
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     मौज े भशरवली  ा गावात ल खाजग  वा्ाघा्ीननीे िुसींपािननी कराव ाचा प्रस्ताव      
दिननीाींक २१/०१/२०२० रोज  जजल्िार्धकारी, रत्ननीार्गरी  ाींननीा सािर करण् ात आला आिे. 
(३)  ा प्रकल्पामुळे बार्धत िोर्ा- ा मौजे भशरवली, ननीारिखेरकी व िेवखेरकी  ा त ननी 
गावात ल प्रकल्पग्रस्त िे स्वेच्छा पुननीवचसननी घेर्ार असल् ाननीे त् ाींननीा पुननीवचसननी अननीुिाननी अिा 
करण् ात  ेईल. तसचे िा प्रकल्प नननीध  उपलब्धतेननीसुार जुननी, २०२३ अखेर पूर्च करण् ाच े
नननी ोजननी आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.   

___________ 
  

मलिापूर (श्ज.बुल ाणा) येथे डायशलशसस सेंटर उभारयायासाठी मांजुरी शमळणेबाबत 
  

(१४)  १५३२३ (१५-११-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीननी   सािगजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मलकापूर (जज.बुलढार्ा) तालुक् ात ल अननीेक गावे खारपार्पट्ट ्ात ल असल् ाननीे सिर 
गावाींमध् े  ककडननी च् ा आजाराच े असींख्  रुग्र् असल् ाच  बाब दिननीाींक ५ मे, २०२० रोज  वा 
त् ा समुारास नननीिशचननीास आली, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, मलकापूर  ेथ े डा भलभसस सें्र उिारण् ासाठी मींजुरी भमळरे्बाबत स्थानननीक 
लोकप्रनतनननीध   ाींननी  दिननीाींक ४ जनुनी, २०२० रोज  वा त् ासुमारास मा.आरोग्  मींत्र   ाींननीा दिलेले 
नननीवेिननी शासननीास प्राप्पत झाले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, नननीवेिननीाच् ा अननीुषींगाननीे मलकापूर   ेथे डा भलभसस सें्र उिारण् ासाठी मींजुरी 
भमळर्ेबाबत शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच   काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१) िे खरे ननीािी. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) सद्दजस्थत त जजल्िा रुग्र्ाल , बुलढार्ा, सामान्  रुग्र्ाल , खामगाव, उपजजल्िा 
रुग्र्ाल , शेगाव, ग्राम र् रुग्र्ाल , जळगाव जामोि व ग्राम र् रुग्र्ाल , वरवठ बकाल 
 ेथ ल डा भलभसस सें्रमाफच त सवेा सुरु आिे. 

___________ 
  

पन्हाळे (ता.लाांजा, श्ज.रत्नाधर्री) येथील लघुपाटबांधारे विभार्ायाया 
धरणायाया साांडव्याची दरुुस्त्ती िरणेबाबत 

(१५)  १५४६१ (१४-११-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीननी   जलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) पन्िाळे (ता.लाींजा, जज.रत्ननीार्गरी)  ेथ ल लघुपा्बींधारे वविागाच् ा धरर्ाच् ा साींडव् ाला 
दिननीाींक १९ ऑक््ोबर, २०२० रोज  पासूननी गळत  लागल् ाननी े पन्िाळे धरर् के्षत्रा खालील 
असलेल् ा सिा गावाींननीा धरर् फु्ीचा धोक नननीमाचर् झाला आिे, िे खरे आिे का , 
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(२) असल् ास, सिर धरर्ाच  शासननीाननीे पािर्  केली आिे का , 
(३) असल् ास, त् ाननीुसार स्थानननीक लोकाींच् ा सुरक्षक्षततेच् ा दृष्ीननीे धरर्ाच् ा साींडव् ाच  
तातड ननी ेिरुस्त  कररे्बाबत शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत  ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) ननीािी. 
     पन्िाळे, ता.लाींजा, जज.रत्ननीार्गरी  ा धरर्ाच् ा साींडव् ाच् ा अधोबाजकूड ल उजव् ा िगड  
पक्षभिींत मधूननी गेल् ा ४ त े५ वषाचपासूननी गळत  िोत आिे. 
तथावप, सद् :जस्थत त सिर गळत मुळे धरर्ास व धरर्ाखालील गावाींननीा कोर्तािी धोका 
ननीािी.   
(२) दि.१९/१०/२०२० रोज  तातड ननीे के्षबत्र  अर्धकाऱ् ाींननी  पािर्  करूननी तातड च  उपा  ोजननीा 
म्िरू्ननी पाण् ाच  पातळ  कम  केलेली आिे.  
     दिननीाींक १०/११/२०२० रोज  धरर् सुरक्षक्षतता सींघ्ननीा, ननीाभशक  ाींननी  िेख ल धरर्ाच  
पािर्  केलेली आिे. 
(३) गळत  थाींबववण् ाकरीता तातड च  उपा  ोजननीा म्िरू्ननी धरर्ात ल पार् साठी कम  
करण् ात आला असनूनी का मस्वरूप  उपा   ोजननीेच् ा अननीुषींगाननी े आवश् क िरुूस्त  कामाचा 
समावेश सननी २०२०-२१ च् ा मींजूर प्रापर्सूच त केला असूननी नननीध  उपलब्धतेननीुसार जूननी, २०२१ 
पूवी काम पूर्च करण् ाचे नननी ोजननी आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.   

___________ 
  

जलयुक्त शशिार योजनेतील अननयशमतता ि आधथगि रै्रव्यिहारायाया चौिशीबाबत 
  

(१६)  १५४७८ (१४-११-२०२०).   श्री.मांरे्श िुडाळिर (िुलाग), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.सांतोष बाांर्र (िळमनुरी), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.रमशे नानासाहेब बोरनारे (सर) 
(िैजापूर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.क्षितीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), श्री.सुननल राऊत (वििोळी), श्री.विनोद ननिोले 
(डहाणू), श्री.सांजय र्ायििाड (बलु ाणा), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मुक्ताईनर्र), 
श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.किशोर जोररे्िार (चांद्रपूर), श्री.उदयशसांर् राजपुत (िन्नड) :   
सन्माननीननी   मदृ ि जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राज् ात १० िजार को्ी रुप े खचच करुननी राबववलेल् ा जल ुक्त भशवार  ोजननीेत ल 
अनननी भमतता व आर्थचक गैरव् विार  ाच  खुली चौकश  एसआ ्ी (ववशेष तपास पथक) 
माफच त करण् ाचा नननीर्च  दिननीाींक १४ ऑक््ोबर,२०२० रोज  वा त् ासुमारास शासननीाननीे घेतला 
आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,जल ुक्त भशवार  ोजननीेत ल गैरव् विाराबाबत शासननीाकड ेसुमारे ७०० िूननी अर्धक 
तक्रारी  प्राप्पत झाल् ा आिेत, िे िी खरे आिे का , 
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(३)  असल् ास,  ा प्रकरर्ाच  चौकश  ककत  कालावध त पुर्च करण् ात  ेऊननी सिरिू अिवाल 
ककत  कालावध त शासननीास प्राप्पत िोर्ार आिे, 
(४) असल् ास, अिवालात ल नननीषकषाचननीुसार सींबींर्धत िोष ींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. शांिरराि र्डाख (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आिे. 
     जल ुक्त भशवार अभि ाननीाींतगचत झालेल् ा कामाींच  खुली चौकश  करण् ाच् ा नननीर्च  
दि.१४/१०/२०२० रोज च् ा मींत्र मींडळ बैठकीत घेण् ात आला आिे. फक्त झालेल् ा कामाींच  
सींख् ा अर्धक असल् ाननीे खुल् ा चौकश साठी कोर्त  कामे नननीवडरे् आवश् क आिे  ाचा शोध 
घेण् ासाठी शासननी नननीर्च  दि.०१/१२/२०२० अन्व े सभमत  गठीत करण् ात आली आिे. 
(३) सिर सभमत चा का चकाळ ६ मदिन् ाींचा आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

भुसािळ (श्ज.जळर्ाि) तालुक्यातील िरणर्ाि तळिेल उपसा  
शसांचन योजनेस ननधी उपलब्ध िरुन देयायाबाबत 

  

(१७)  १५५८० (२५-११-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) िसुावळ (जज.जळगाव) तालुक्  ात ल वरर्गाव तळवेल उपसा भसींचननी  ोजननीेस पुरेसा नननीध  
उपलब् ध ननी झाल्  ाननी े प्रकल् पाच े पुढील काम अपूर्च असल् ाननी े पुरेसा नननीध  भमळण्  ाबाबत 
स् थानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी  मा.उप मुख्  मींत्र   ाींननीा दिननीाींक १३ ऑगस्ट, २०२० रोज  वा 
त् ासुमारास नननीवेिननी दिले आिे,िे खरे आिे का , 
(२) असल्  ास, प्रकल् पाचे उवचररत िुसींपािननी, बुड त के्षत्रात ल रस् ते, शेतक- ाींच्  ा शेतात प्रत्  क्ष 
पार्  पुरववर्ारी बींि ननीभलका ववतरर् व्  वस् था इत् ािी काम े अपु- ा नननीध मुळे पूर्च िोऊ 
शकली ननीािी, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीाननीे  चौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार प्रकल् पाचे अपूर्च काम 
पूर्च करण् ाकररता नननीध  उपलब् ध करुननी िेण्  ाबाबत शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा 
करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
श्री. जयांत पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) िो . 
(२. िो . 
(३) वषच २०२०-२१ कररता वविागास उपलब्ध अथथोपपा ाननीसुार वरर्गाव तळवले उपसा भसींचननी 
 ोजननीेस रु. १.०० को्ी एवढ ा नननीध च  तरतूि करण् ात आली आिे. तसचे प्रगत पथावरील 
पा्बींधारे प्रकल्प पुर्च करण् ासाठी रु. १५ िजार को्ीच े िीघच मुित च े कजच ववत्त   
सींस्थाकडूननी उपलब्ध करुननी घेण् ाचा नननीर्च  दि.७ ऑगस्् २०१९ च् ा मींत्र मींडळ बैठकीत 
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घेण् ात आला. त् ामध् े वरर्गाव तळवेल उपसा भसींचननी  ोजननीचेा समावेश आिे. त् ाननीुसार 
ववत्त   सींस्था नननीजश्चत करण् ासाठी ननीाबाडच अन्  ववत्त   सींस्थाकड ेपाठपुरावा सुरु आिे.   
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 

  
हहांर्ोली जिल्ह्यातील अधधिि अधधिारी िायागलयातील 

िृषी साहहत्य खरेदीत झालेला रै्रव्यिहार 
  

(१८)  १५६०८ (२६-११-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (हहांर्ोली) :   सन्माननीननी   मदृ ि 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) दिींगोली जजल् ि ात ल अर्धक्षक अर्धकारी का ाचल ात ल कृष  सादित ् खरेिीत गैरव्  विार 
झाला असल् ाच े मािे ऑगस ्् , २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले, िे खरे आिे 
का , 
(२) असल्  ास, जजल् िा कृष  अर्धक्षक वविागाननीे नननीवेिननीात ननीमूि केले की आ्ोमॅद्क डींप  
लेवल, लेव्िभलींग स् ्ाफ व िा रोमोमाकच र आिी मश ननी खरेिी केल्  ा मात्र शासकी  नननी माननीुसार 
ऑननीलाईननी नननीवविा प्रकक्र ा ननी करता सिर खरेिी को्ेशननीद्वारे केली आिे, िे ही खरे आिे 
का , 
(३) असल् ास, शासकी  नननी म डावलूननी उक्त मश ननी अर्धक ककीं मत ननी ेखरेिी करुननी अर्धकारी 
व कमचचा- ाींननी  शासननीाच्  ा नननीध चा गैरवापर केला आिे, िे िी खरे आिे का , 
(४) असल्  ास,  ाबाबत शासननीाननी ेचौकश  केली आिे का , त् ाअननीषुींगाननीे कृष  सादित्  खरेिीत 
गैरव् विार करर्ाऱ् ा सींबींर्धत िोष  अर्धकारी व कमचचारी  ाींचेवर कारवाई करणेबाबत कोर्त  
का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. शांिरराि र्डाख (०१-१२-२०२०) :(१) िे खरे ननीािी. तथावप,  ासींििाचत वविाग   कृष  
सिसींचालक, लातूर का ाचल ाकड ेतक्रार प्राप्पत झाली आिे.            
(२), (३) व (४)  ाप्रकरर्  वविाग   कृष  सिसींचालक, लातूर का ाचल ामाफच त जजल्िा 
अर्धक्षक कृवष अर्धकारी, परिर्   ाींच  चौकश  अर्धकारी म्िरू्ननी नननी ुक्त  करण् ात आली 
असूननी चौकश च  का चवािी सरुू आिे. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी 

___________ 
  

उजनी धरणायाया उजव्या तीरािरील आरक्षित जारे्िर पयगटन िें द्र उभारयायाबाबत 
  

(१९)  १५६३६ (२६-११-२०२०).   श्री.बबनराि शशांदे (मा ा), श्री.सांजयमामा शशांदे (िरमाळा), 
श्री.यशिांत मान े (मोहोळ), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.सुनील राणे (बोरीिली), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिगती), श्री.सुननल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), 
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श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.परार् अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नार्पूर 
दक्षिण पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
  

(१) उजननी  धरर्ाच् ा उजव् ा त रावर ४३.२६ िेक््र जागा माग ल ४० वषाचपासनूनी ववननीावापर 
पडुननी असल् ामळेु  ा जभमननी वर पैठर्  ेथ ल ज्ाननीेश्वर उद् ाननी (जज.औरींगाबाि) व म्िैसूर 
(कननीाच्क राज् )  ेथ ल वृींिावननी गाडचननीच् ा धतीवर उद् ाननी करण् ासाठी धरर्ाच् ा मुळ 
आराखड ात िी जागा आरक्षक्षत करण् ात आली आहे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, दिनाकं २८ सप्प े्ंबर, २०११ रोज  उजननी  धरर्ाच े पा र्थ ाश  माढा व इींिापूर 
तालुक् ात ल गावाींमध् े उजननी  प च् ननी कें द्र उिारण् ासाठी पजब्लक प्राईव्िे् पा च्ननीरभशप 
(प प प ) तत्वावर सिरचे उद् ाननी उिारण् ास मिाराषर प च् ननी ववकास वविाग, कृषर्ा खोरे 
ववकास मिामींडळ व धरर् व् वस्थापननी अशा नतन्िी  ींत्रर्ाींननी  मान् ता दिली आहे, िे िी खरे 
आिे का , 
(३) असल् ास, उक्त नतन्िी  ींत्रर्ाींचे िलुचक्ष व मिाराषर प च् ननी ववकास मिामींडळ व राज्  
शासननी  ाींच् ा उिाभसननीतेमळेु प्रलींबबत  ा प्रस्तावास ७ वषाचननीींतर म्िर्जे सननी २०१८ मध् े 
का चवािी सुरु करुननी ताींबत्रक सल्लागाराच  नननी ुक्त  करण् ात  ेऊननी मिाराषर प च् ननी ववकास 
वविागाच् ा अर्धकाऱ् ाींननी  जागेच  प्रत् क्ष पािर्  करुननी िेख ल उद् ाननीाच् ा कामास अद् ाप 
सुरुवात झाली ननीसल् ाच े दिनांक ३० सप्प े्ंबर, २०२० रोज  वा त् ासुमारास नननीिशचननीास आले 
आिे, िे िी खरे आिे का , 
(४) असल् ास, सिर प्रलींबबत उद् ाननीामळेु बो्ीींग व कृष  प च् ननीास वाव भमळर्ार असल् ाननी े
शेकडो बेरोजगाराींननीा रोजगार उपलब्ध िोईल, िे िी खरे आिे का , 
(५) असल् ास, सिर प च् ननी ववकास प्रकल्प प प प  तत्वावर घेण् ाच  मान् ता व ताींबत्रक 
सल्लागाराींच  ननीमेरू्क करण् ात  ेऊननीिी उद् ाननीाच ेकामास अद् ाप सुरुवात ननी िोण् ाच  काररे् 
का  तसेच उद् ाननीाच ेववठ्ठल रखमुाई उद् ाननी अस ेननीामकरर् करुननी प ं् ननी कें द्र उिारण् ासाठी 
शासननीाननीे कोर्त   का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) िो , अींशत: खरे आिे.  
(२) िो ,  
(३) िे खरे ननीािी.  
सिर सींपादित जभमननी वर अनतक्रमर् केलेल् ा स्थानननीक शेतक- ाींचा ववरोध तसेच नननीध च  
अननीुपलब्धता  ामुळे का चवािी िोऊ शकली ननीािी.  
     ननीोव्िेंबर, २०१७ मध् े प च् ननी ववकास मिामींडळाच् ा अर्धका- ाींननी  नननी ोजजत 
प च् ननीस्थळास िे् िेऊननी पािर्  केली.  
(४) िो , िे खरे आिे.  
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(५) सिर सींपादित जभमननी वर अनतक्रमर् केलेल् ा स्थानननीक शतेक- ाींचा ववरोध तसेच नननीध च् ा 
अननीुपलब्धतेमुळे कामास सुरुवात िोऊ शकली ननीािी.   
     धरर्के्षत्राननीज कच् ा अनतररक्त जभमननी  Public Private Partnership (PPP)  ा 
तत्वावर खाजग   ींत्रर्ाकडूननी ववकभसत करण् ाच् ा धोरर्ाननीुसार पुढील का चवािी करण् ात 
 ेईल. 
(६) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.  

___________ 
  

राज्यातील पािणे दहा लाख विद्यार्थयाांमध्ये दृष्ट्टीदोष असल्याचे आ ळून आल्याबाबत.. 
  

(२०)  १५६६१ (२६-११-२०२०).   श्री.सांजयमामा शशांदे (िरमाळा), श्री.यशिांत मान े (मोहोळ), 
श्री.सुननल शेळिे (मािळ), श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी), श्री.ननतीन अजुगन (ए.टी.) पिार 
(िळिण), श्री.चांद्रिाांत ऊफग  राजभुैय्या रमािाांत निघरे (बसमत), श्री.अशोि पिार (शशरुर) : 
सन्माननीननी   सािगजननि आरोग्य ि िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का :- 
  

(१) राज् ात ल कें द्र शासननीाच् ा राषरी  बाल स्वास्थ का चक्रमाींतगचत ६ ते १८ व ोग्ात ल  
मुलाींच  वषाचतूननी एकिा आरोग्  तपासर्  करुननी त् ाींच् ात जन्मत: व् ींग, आजार, अपींगत्व, 
ज वननीसत्वाच  कमतरता आिे का  ाचे नननीिाननी करुननी उपचार केले जातात, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, त् ाननीुसार राषरी  अींधत्व नननीवारर् का चक्रमाअींतगचत राज् ात ल शासकी  व 
नननीमशासकी  शाळाींमधूननी भशक्षर् घेर्ाऱ् ा ६ ते १८ व ोग्ात ल सुमारे १ को्ी २१ लाख ६७ 
िाजार ५८५ ववद् ार्थ ांपकैी ९ लाख ७३ िाजार ४०७ ववद् ार्थ ामंध् े दृष्ीिोष असल् ामळेु 
त् ाींननीा मोफत चष मे िेण् ाचा नननीर्च  शासननीाननी ेयापुवीच घेतला, िे ही खरे आिे का , 
(३) असल् ास, दृष्ीिोष असर्ाऱ् ा सिर ववद् ार्थ ांननीा चष मे वा्प करण् ासाठी शासननीाननी ेगत 
वषी रुप े २५ को्ी इतका नननीध  मींजूर केला असुननी सध् ाच् ा कोरोननीाच् ा सींक् कालावध त 
ववद् ार्थ ांननीा ऑननीलाईननी पध्ित ननी े भशक्षर् घेण् ाचे शासननीाननी ेआिेभशत केले असताननीाींिी  सिर 
 ोजननीेअींतगचत ववद् ार्थ ानंनीा चष म् ाींचे वा्प अद् ाप करण् ात आले ननीसल् ाच ेदिननीाक १० जूननी 
२०२० रोज  वा त् ासमुारास नननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(४) असल् ास, मींजूर नननीध तूननी ववद् ार्थ ांननीा चष म े वा्प तातड ननीे करण् ाबाबत शासननीाननीे 
कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े(०३-१२-२०२०) : (१) िो , िे खरे आिे. 
(२) दिननीाींक ३० एवप्रल, २०२० च् ा शासननी नननीर्च ान्व े दृष्ीिोष असलेल् ा ववद् ार्थ ांननीा 
शास्त्र   पध्ित ननी ेप्रमाणर्त केल् ाननीूसार त् ाींननीा आवश् कतेननीूसार मोफत चषम ेिेण् ाचा नननीर्च  
घेतला आिे. 
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(३) व (४) िे खरे आिे. कोववड-१९ च् ा साथ स प्रनतबींध करण् ास लावण् ात आलेल् ा 
लॉकडाऊननी मुळे अद् ाप शाळा सरुू झालेल् ा ननीािीत.त् ामुळे ववद् ार्थ ांच् ा तपासण् ा अद् ाप 
िोऊ शकल् ा ननीािीत. तसेच,  ा “ननीव ननी  ोजननीेसाठी” ववत्त वविाग व नननी ोजननी वविागाच् ा 
सिमत ननीे ननीव ननी लेखा श षच प्राप्पत झाले असूननी सननी २०२०-२१ च् ा खचाचसाठी अथचसींकल्पात 
तरतूि कररे् िी प्रशासकी  का चवािी  सुरू आिे. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

खडिली (श्ज.ठाणे) नश्जि भातसा नदीिरील पुलाची दरुुस्त्ती िरणेबाबत 
  

(२१)  १५८३० (२५-११-२०२०).   श्री.ननतीन अजुगन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिग), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनर्र) :  सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करत ल 
का :- 
(१) ठार् ेजजल्् ात ल खडवली ननीजजक मौ.वालकस व मौ.वेिरे (ता.शिापूर) गावाकड ेजार्ाऱ् ा 
िातसा ननीिीवर गावकऱ् ाींच् ा रििारीसाठी पन्ननीास वषाचपूवी छो्ासा पूल बाींधण् ात आला िोता, 
िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, सिर पुलाचा कािी िाग मािे ऑगस््, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी झालेल् ा 
अनतवषृ्ीमुळे कोसळल् ाननी े ग्रामस्थाींचा रििारीचा मागच बींि झाला असुननी  ापुवीिी  ा पुलाच  
त ननी वळेा पडझड झाली असल् ाच ेदिननीाींक २८ ऑगस््, २०२० रोज  वा त् ासुमारास नननीिशचननीास 
आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, कोसळलेल् ा सिर पुलाबरोबरच तथे ल वालकस व बेिरे गावाींच् ा रस्त् ाच  
िेख ल िरुवस्था झाली असल् ाचिेी त् ाच सुमारास नननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे 
का , 
(४) असल् ास, सिर पुलाच  व रस्त् ाच  तातड ननी े िरुुस्त  कराव  अश  मागर्  तेथ ल 
ग्रामस्थाींननी  ग्ववकास अर्धकारी, पींचा त सभमत , शिापूर, का चकारी अभि ींता, सावचजनननीक 
बाींधकाम, जजल्िा पररषि ठारे् व मुख्  का चकारी अर्धकारी जजल्िा पररषि ठार्े, तसेच मा. 
पालकमींत्र , ठार् ेजजल्िा  ाींचकेड ेमािे सप्प े्ंबर, २०२० मध् े वा त् ा िरम् ाननी केली असल् ाच े
नननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(५) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी सिर पलु व रस्ता िरुुस्त बाबत शासननीाननी े कोर्त  
का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०८-१२-२०२०) : (१) िो .   
(२) िो . 
(३) वाळकस-बेिरे  ा गावाींच ेरस्त ेजजल्िा पररषि, ठार्े  ा  ींत्रर्े अींतगचत  ेत आिेत. 
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     बेिरे गावाकड ेजार्ारा रस्ता सुजस्थत त असूननी वाळकस गाव ते िातसा ननीिीकड ेजार्ारा 
रस्ता ग्राम र् मागच क्र.९  असूननी डाींबरी व काींक्री् पषृठ िागाचा आिे. त् ापैकी ६०० म ्र 
लाींब चा रस्ता ननीािरुूस्त झालेला आिे व सिर लाींब  ३०५४-१९९६ बबगर आदिवास   ोजननीे 
अींतगचत प्रस्ताववत करण् ात  ेत असल् ाचे, का चकारी अभि ींता बाींधकाम वविाग जजल्िा 
पररषि, ठारे्  ाींचेकडूननी दि.०१/१२/२०२० च् ा पत्रान्व े कळववण् ात आले आिे. 
(४) का चकारी अभि ींता, बाींधकाम वविाग, जजल्िा पररषि, ठार् े ाींननी  दि.०१/१२/२०२० रोज च् ा 
पत्रान्व े कळववल् ाप्रमार्े त् ाींचे का ाचल ास नननीवेिननी प्राप्पत ननीािी. 
(५) सिर पूलाच् ा िरुूस्त करीता जलसींपिा वविागाचे िातसा वविागाकडूननी नननीवविा प्रकक्र ा पूर्च 
झाली असनूनी िरुूस्त च ेकाम तात्काळ िात  घेण् ात  ेत आिे. सिर पुलाच् ा िोन्िी त राकड ल 
रस्ते जजल्िा पररषि, ठार्े  ाींच् ा अखत् ाररत आिे.  ा रस्त् ाच् ा ६०० म .ननीािरुूस्त लाींब च् ा 
ननीुतननी करर्ाकरीता जजल्िा नननी ोजननी सभमत कड े प्रस्ताववत करण् ात  ेत असल् ाचे व नननीध  
उपलब्धतेप्रमार् े काम िात  घेर्ार असलेबाबत दि.०१/१२/२०२० च् ा पत्रान्व े का चकारी 
अभि ींता, बाींधकाम वविाग, जजल्िा पररषि, ठार्े  ाींननी  कळववले आिे. 
(६) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.   

___________ 
  

मुळा (ता.राहूरी, श्ज.अहमदनर्र) धरणातील पाणीसाठा िा वियायाबाबत. 
  

(२२)  १६०३६ (२७-११-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीननी   जलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मळुा (ता.रािूरी, जज.अिमिननीगर) धरर्ात ल पाण् ाचा अकृषक कामासाठी वापर वाढला 
असूननी िववष ात भसींचननीासाठी  ोग्  प्रमार्ात पार्  उपलब्ध िोण् ास अडचर्  नननीमाचर् िोर्ार 
असल् ाननी े धरर्ात ल गाळ काढूननी िोननी ्ीएमस   क्षमता पुननीस्थाचवपत करण् ासि पजश्चम 
दिशेला समुद्राकड े वािूननी जार्ारे पार्  पूवेकड े वळववण् ाचा झालेला शासननी नननीर्च ाच  
अींमलबजावर्  करण् ाच  मागर्  लोकप्रनतनननीध ींननी  मािे ऑगस््, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी 
मा. जलसींपिा मींत्र   ाींचकेड ेकेली आिे, िे खरे आिे का ,  
(२) असल्न् ास, मळुा धरर्ात सननी १९७२ पासूननी पार्  साठववण् ात  ेत असूननी त् ावेळ  केवळ 
भसींचननीासाठी पार्  वापर िोत िोता परींतु त् ाननीींतर वपण् ाच् ा पाण् ाच् ा  ोजननीा व औद् ोर्गक 
पाण् ाच ेआरक्षर्  ासाठी धरर्ाच् ा पाण् ाचा वापर जास्त िोवू लागला, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, माग ल ४८ वषाचत सिर धरर्ात ४१ िशलक्ष घननीम ्र (िीड्ीएमस ) गाळ 
साठल् ाचे मिाराषर इींजजनननीअररींग ररसचच इजन्स््ट् ू्ननीे सननी २००९ साली केलेल् ा पािर्  
अिवालात ननीमूि करण् ात आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(४) असल् ास, ाबाबत शासननीाननी े चौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार धरर्ात ल गाळ 
काढण् ाबाबत शासननीाननी ेकोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
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श्री. जयांत पाटील (०२-१२-२०२०) : (१) , (२) व (३) िो , खरे आिे. 
(४) सिर धरर्ात ल गाळ काढण् ाच् ा दृष्ीननी ेजाननीेवारी-फेब्रुवारी २०१९ मध् े नननीवविा प्रकक्र ा 
करण् ात आली िोत . मात्र नननीवविा नननीजश्चत  िोऊ शकली ननीािी. आता नननीवविेच् ा अ्ी व शथी 
सुधारीत करण् ाकररता सभमत  गठीत करण् ात आलेली आिे. सभमत चा अिवाल प्राप्पत 
झालेननीींतर नननीवविा प्रकक्र ेबाबत पुढील का चवािी करण् ात  ेईल. 
(५) प्रश्ननीच उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

राज् यात नितेजस्त् िीनी योजना राबविया याबाबत 
  

(२३)  १६०३७ (२१-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनर्ांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीननी   महहला ि 
बालवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) ग्राम र् मदिलाींचे ज वननीस् तर उीं चावत त्  ाींच्  ा उद् मभशलतेला वाव िेत प्रगत चा ननीव ननी 
्प्प पा त्  ाींच्  ा आ ुष  ात  ावा  ासाठी ननीवतजेस् व ननी   ोजननीा राबववण्  ाचा नननीर्च  शासननीाननी े
घेतला आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, ननीवतजेस् व ननी  ग्राम र् मदिला सक्षम करर्  ा का चक्रमाींगचत ३६५ लोकसींस् थाींच  
उिारर्  करूननी त्  ा स् वबळावर उभ्  ा रादिल्  ा असूननी ननीवतेजस् व ननी  ग्राम र् उपजजव का ववकास 
िा रुप े ५२८ को्ी ५५ लक्ष ककीं मत चा मित् वाकाींक्ष  का चक्रम राबववण् ात  ेत आिे, िे िी खरे 
आिे का , 
(३) असल्  ास, सिर नननीर्च ाच  अींमलबजावर्  करण्  ात आली आिे का ,  ासाठी ककत  नननीध  
उपलब् ध करण्  ात आला आिे, 
(४) ननीसल्  ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०३-१२-२०२०) : (१) तेजजस्वननी  मिाराषर ग्राम र् मदिला 
सक्षम करर् का चक्रमाच्  ा  शस् व ततेच्  ा आधारे मदिला सक्षम करर्ाचा अजेंडा पुढील ्प्प  ावर 
घेवूननी जाण् ाकररता आींतरराषरी  कृष  ववकास नननीध  सिाजय् त “ननीव तजेजस्वननी - मिाराष र 
ग्राम र् मदिला उद् म ववकास प्रकल्प” राबववण् ाचा नननीर्च  दि.८.१.२०१९ रोज च् ा शासननी 
नननीर्च ान्व े घेण् ात आला  आिे.    
(२) व (३) “ननीव तेजजस्वननी -मिाराष र ग्राम र् मदिला उद् म ववकास प्रकल्प” च् ा ववत्त   
करार (Financing Agreement) प्रकल्प करार (Project Agreement)  ाींच  प्रारुपे 
ताींबत्रकदृषट् ा ववध  व न् ा  वविागाकडूननी तपासूननी घेऊननी कें द्र शासननीास पाठववण् ात आली 
आिेत. कें द्र शासननीामाफच त सिर कराराचे प्रारुप आींतरराषरी  कृष  ववकास नननीध  (IFAD)  ाींननीा 
पाठववण् ात  ेर्ार आिे. त् ामळेु “ननीव तेजजस्वननी - मिाराष र ग्राम र् मदिला उद् म ववकास 
प्रकल्प” अद् ाप का ाचजन्वत झालेला ननीािी. मदिला आर्थचक ववकास मिामींडळाननीे अींमलबजावर्  
केलेल् ा तेजजस्वननी  मिाराषर ग्राम र् मदिला सक्षम रर् का चक्रम, मिाराषर राज्  ग्राम र् 
ज वननीोन्ननीत  अभि ाननी (MSRLM), Convergence of agriculture Initiative in 
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Maharashtra (CAIM)  ा का चक्रमाींतगचत ३६१ लोकसींस्थाींच  स्थापननीा केलेली आिे.  ापैकी 
तेजजस्वननी  मिाराषर ग्राम र् मदिला सक्षम रर् का चक्रमाींतगचत स्थापननी केलेल् ा एकूर् २४५ 
लोकसींस्थाींचा समावेश प्रस्ताववत ननीवतेजजस्वननी  का चक्रमात केलेला आिे.  
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.  

___________ 
  

मौजे ताडील (ता.दापोली, श्ज.रत्नाधर्री) येथील लघुपाटबांधारे  
योजना ननधी अभािी अपूणग असल्याबाबत 

  

(२४)  १६०४५ (२५-११-२०२०).   श्री.योरे्शदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीननी   मदृ ि 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मौजे ताड ल (ता.िापोली, जज.रत्ननीार्गरी)  ेथ ल लघुपा्बींधारे  ोजननीा नननीध  अिाव  अपूर्च 
आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, सिरिू लघुपा्बींधारे  ोजननीा पूर्च करण् ाकररता नननीध  उपलब्ध करुननी 
िेण् ाबाबत शासननीाननी ेकोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
श्री. शांिरराि र्डाख (०३-१२-२०२०) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) सिर  ोजननीेच े७० % काम पुर्च झाले असुननी प्रकल्पावर आजतागा त रु. १८६९.५८ लक्ष 
इतका खचच झालेला आिे. प्रकल्पाच् ा उवचररत कामाींसाठी द्ववत   सुधाररत प्रशासकी  मान् ता 
घेरे् आवश् क आिे. त् ाननीुसार प्रकल्पाच् ा द्ववत   सुधाररत प्रशासकी  मान् तेचे अींिाजपत्रक 
त ार करुननी मान् ता घेण् ाच  का चवािी प्रगत पथावर आिे. त् ाननीींतर नननीध च् ा उपलब्धतेननीुसार 
प्रकल्पाचे उवचररत काम पुर्च करण् ाचे वविागाचे नननी ोजननी आिे. 
(३) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  
नायर्ाांि दत्त्तापूर (ता.मेहिर, श्ज.बुल ाणा) येथील अांर्णिाडीमध्ये वितरीत िरयायात येत 

असलेल्या पोषण आहाराची रु्णित्त्ता ननिृष्ट्ट असल्याबाबत 
  

(२५)  १६०६८ (२५-११-२०२०).   श्री.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीननी   महहला ि 
बालवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) ननीा गाींव ित्त्तापूर (ता.मेिकर,जज.बुलढार्ा)  ेथ ल अींगर्वाड  क्र.२ मध् े दिननीाींक १ 
ऑक््ोबर, २०२० रोज  वा त् ासमुारास पोषर् आिाराच  गुर्वत्त्ता तपासली असता गिू व 
ताींिळू  ामध् े ककड ेनननीिशचननीास आले, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, राज् ाच् ा एकाजत्मक बालववकास  ोजननीअेींतगचत नननीकृष् कडधान् ाींचा पुरवठा 
िोत असूननी सिर कीं त्रा्िाराींच  तात्काळ उच्च्चस्तरी  चौकश  करण् ाच  मागर्  स्थानननीक 
लोकप्रनतनननीध ननी  मा.मदिला व बालववकास मींत्र   ाींच् ाकड े मािे ऑक््ोबर, २०२० मध् े वा 
त् ािरम ाननी लेख  नननीवेिननीाद्वारे केली आिे, िे िी खरे आिे का , 
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(३) असल् ास, उक्त नननीवेिननीाच् ा अननीुषींगाननीे शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत 
आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०३-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) ननीा गाींव ित्तापूर 
(ता.मेिकर, जज.बुलढार्ा)  ेथ ल अींगर्वाड  क्र.२ मध् े दि.१०.१०.२०२० रोज  लािार्थ ांननीा 
वा्प करण् ात आलेला आिार नननीकृष् असल् ाबाबत प्राप्पत तक्रारीच् ा अननीुषींगाननीे आिाराच े
सँपल तपासर् साठी प्रािेभशक प्र ोगशाळा अमरावत   ाींचकेड ेपाठववण् ात आले िोते.   
     प्रािेभशक प्र ोगशाळा अमरावत   ाींच् ा प्राप्पत अिवालाननीसुार सिर आिाराचा िजाच िा FS 
& S Regulations २०११ ननीुसार  ोग्  असल् ाबाबत प्रमाणर्त करण् ात आले आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

अांजनीखुदग त ेशशिणीवपसा (श्ज.बलु ाणा) या रस्त्त्याची झालेली दरुिस्त्था 
  

(२६)  १६०७१ (१३-११-२०२०).   श्री.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) अींजननी खुिच ते भशवर् वपसा (जज.बुलढार्ा)  ा पाच ककम  अींतराच् ा रस्त् ाच  िरुवस्था 
झाली असनूनी अननीेक दठकार्  खडड ेपडल् ाननीे पावसाच ेपार्  साचूननी अपघात िोत असल् ाननीे  ा 
रस्त् ाींच  तातड ननी ेिरुूस्त  करण् ाच  मागर्  ननीागररकाींननी  लेख  नननीवेिननीाद्वारे मािे ऑक््ोबर, 
२०२० मध् े वा त् ा िरम् ाननी सींबींर्धत वविागाकड ेकेली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,  ाबाबत चौकश  केली आिे का , चौकश त का  आढळुननी आले व तद्ननीुसार 
शासननीाननीे सिर रस्त् ाींच  िरुूस्त  करणेबाबत कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) अींजननी खुिच ते भशवर् वपसा िा रस्ता इतर जजल्िा मागच क्र.१४२  ा रस्त् ाचा िाग आिे. ा 
रस्त् ाच  एकूर् लाींब  १३.५० कक.म .असनूनी सा.क्र.२/२०० ते ६/८०० िी लाींब  अींजननी खुिच ते 
भशवर् वपसा अश  आिे. 
      ा रस्त् ाच् ा सा.क्र.३/८०० ला समधृ्िी मिामागच छेिनूनी जातो. समधृ्िी मिामागाचसाठी 
आवश् क गौर्खनननीज जािा क्षमतेच् ा जड वािननीाव्िारे वाितकू केल् ामुळे  ा रस्त् ाचा 
पषृठिाग िबला गेला आिे व खडड ेपडले आिेत, अस ेचौकश त आढळूननी आले आिे. त् ामळेु 
जजल्िा पररषिेव्िारे का चकारी अभि ींता, मिाराषर राज्  रस्त े ववकास मिामींडळाकड े खराब 
झालेला पषृठिाग िरुुस्त करुननी िेण् ाच  ववननीींत  करण् ात आली आिे. 
      सिर रस्त् ाच् ा िरुुस्त च ेकाम नननीध च् ा उपलब्धतेननीुसार ्प्पप्प ा्प्पप्प ाननीे िात  घेण् ाच े
जजल्िा पररषिेचे नननी ोजननी आिे. 
(३) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
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मौजे शशिापुर (ता.शशरुर, श्ज.पुणे) येथील िेळ नदीत अ लॅीिॉन िास्त्टलॉय प्रा.शल. 

या िां पनीन ेिेलेल्या सांरिण शभांतीयाया िामाबाबत 
  

(२७)  १६२०१ (२१-११-२०२०).   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.चेतन तुप े (हडपसर), श्री.सुननल शेळिे (मािळ), श्री.सुननल हटांर्रे (िडर्ाि 
शेरी) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मौजे भशक्रापुर (ता.भशरुर, जज.पुरे्)  ेथ ल अ ॅलीकॉननी कास््लॉ  प्रा.भल.  ा कीं पननी ननी े
भशक्रापुर  ेथ ल वळे ननीिीवरील जनुनीा व ननीव ननी पुलाच् ा मध् े शाळेत ल मलुाींच् ा खळेण् ाच् ा 
मैिाननीावर सशुोभिकरर् व सींरक्षर् भिींत चे काम स .एस.आर फीं डातनूनी खचच करुननी केल आिे, िे 
खरे आिे का , 
(२) असल् ास, सिर सरींक्षर् भिींत चे काम िे ननीिी पात्रात पुर नननी ींत्रर् रेषेच् ा आतमध् े 
केल् ाननी े दिननीाींक १५ ऑक््ोबर, २०२० रोज  झालेल् ा अनतवषृ्ीमुळे  ननीिीला पूर आल् ाननी ेननीिी 
पात्र सोडूननी भशक्रापुर गावाच् ा उत्तरेच् ा बाजुननी े पाबळ रोडच् ा जैननी मींदिराच् ा पररसरात 
ननीागररकाींच् ा घरामध् े व शेतकऱ्  ाींच् ा शते मध् े पार्  गेल् ाननीे ननीकुसाननी झाले आिे, िे ही खरे 
आिे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीाननी ेचौकश  केली आिे का  व त् ात का  आढळूननी आले, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार ननीिीचे पात्र पुवचवत करण् ासि ननीिीपात्रात चुकीच् ा बाींधलेल् ा सींरक्षर् 
भिींत बाींधकामास परवाननीग  िेर्ाऱ् ा अर्धकाऱ्  ावर कारवाई कररे्बाबत शासननीाननी े कोर्त  
का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
श्री. जयांत पाटील (०७-१२-२०२०) : (१) िो , सिर काम भशक्रापरू ग्रामपींचा त ननी े ॲभलकॉननी 
कास््लॉ  प्रा. भल.  ा कीं पननी माफच त C.S.R. फीं डातूननी केलेले आिे.   
(२) िो , अींशत: खरे आिे.   
(३) िो . 
     सींरक्षर् भिींत चे काम वेळ ननीिीच् ा मींजूर नननीळ् ा पूरनननी ींत्रर् रेषेच् ा आत कररे्त 
आल् ाच ेचौकश त आढळूननी आले आिे.  
(४) भशक्रापूर ग्रामपींचा त ननीे ॲभलकॉननी कास््लॉ  प्रा.भल.  ा कीं पननी माफच त C.S.R. फीं डातूननी 
केलेले आिे.  ा कामाबाबत सींबींर्धताींननी  सक्षम प्रार्धकरर्ाकडूननी परवाननीग  घेतलेली ननीािी.  
     उपवविाग   अर्धकारी, तथा उपवविाग   िींडार्धकारी, पुरे्  ाींननी  दि.२०/११/२०२० रोज  
ॲभलकॉननी कास््लॉ  प्रा.भल.  ाींननीा भिींत चे अननीर्धकृत बाींधकाम स्वखचाचतूननी १५ दिवसाचे आत 
काढूननी ्ाकरे्च ेआिेश बजावले आिेत.  
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.  
  

___________ 
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सफाळे (श्ज.पालघर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच ेशे्रणीिधगन िरणेबाबत 
  

(२८)  १६२९५ (१५-११-२०२०).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीननी   सािगजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१)  सफाळे (जज.पालघर)  ेथ ल प्राथभमक आरोग्  कें द्राच ेशे्रर् वधचननी करुननी ३० खा्ाींच ेग्राम र् 
रुग्र्ाल  मींजूर कररे्बाबतचा प्रस्ताव शासननीास सािर केला आिे, िे खरे आिे का . 
(२) असल् ास, त् ाअननीुषींगाननी े सफाळे  ेथ ल प्राथभमक आरोग्  कें द्राच े शे्रर् वधचननी करुननी ३० 
खा्ाींच ेग्राम र् रुग्र्ाल  मींजूर कररे्बाबतच् ा प्रस्तावाला मान् ता िेऊननी ग्राम र् रुग्र्ाल ाच े
काम तातड ननीे सुरु िोरे्साठी शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे. 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े(०३-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे.   
(२) सननी २०११ च् ा लोकसींख् ेवर आधाररत ननीव ननी रुग्र्ाल  सुरु कररे् व का ाचजन्वत 
रुग्र्ाल ाच े शे्रर् वधचननी कररे्  ासाठी जोडबिृत आराखडा त ार करण् ाच  का चवािी आरोग्  
सेवा आ कु्ताल  स्तरावरुननी सुरु असूननी सफाळे (जज.पालघर)  ेथ ल प्राथभमक आरोग्  कें द्राच े
३० खा्ाींच े ग्राम र् रुग्र्ाल ामध् े शे्रर् वधचननी करण् ाच् ा मागर् बाबत तपासर्  करुननी 
नननीकषाननीुसार जोडबिृत आराखड ामध् े समाववष् करण् ाच  का चवािी सुरु आिे.    
(३) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

उल्हासनर्र (श्ज.ठाणे) येथील मध्यिती रुग्णालयाच ेठाण े 
श्जल्हा ननयोजन (DPDC) मध्ये समाविष्ट्ट िरणेबाबत 

  

(२९)  १६३१७ (२६-११-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनर्र) :   सन्माननीननी   
सािगजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) उल्िासननीगर  (जज.ठार्े)  ेथ ल मध् वती रुग्र्ाल ामध् े  कजचत, कसारा, शिापूर, मुरबाड, 
द््वाळा, वाींगर्  तसेच ग्राम र् िागातूननी िररोज सुमारे बाि  रुग्र् तपासर् साठी (OPD) 
सुमारे ७०० ते ८०० रुग्र् उपचारासाठी  ेत असूननी त् ाींननीा  ोग्  सो  -सुववधा भमळत ननीसल् ाननी े
रुग्र्ाींच  गैरसो  िोत असल् ाच ेनननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, सिर रुग्र्ाल ास राज्  शासननीाकडूननी कम  नननीध  प्राप्पत िोत असूननी सिर 
रुग्र्ाल ाचे ठार्े जजल्िा नननी ोजननी (DPDC) मध् े समाववष् केल् ास अर्धक सो   सुववधा 
प्राप्पत िोऊ शकत ल  ासाठी  ा रुग्र्ाल ाच ेठार् े जजल्िा नननी ोजननीमध् े समाववष् करण् ाच  
मागर्  लोकप्रनतनननीध   ाींननी  जजल्िार्धकारी, ठार्े  ाननीा दिननीाींक ८ ऑक््ोबर २०२० रोज  वा 
त् ासुमारास नननीवेिननीाद्वारे केली आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, त् ाननीुषींगाननीे सिर रुग्र्ाल  ड प ड स  मध् े समाववष् करण् ाबाबत शासननीाननी े
कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
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श्री. राजेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१)िे खरे ननीािी. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) दिननीाींक २७ सप्प े्ंबर, २०१६ च् ा शासननी नननीर्च ान्व े, सावचजनननीक आरोग्  
वविागाींतगचत जजल्िा वावषचक  ोजननीेंतगचत राबववण् ात  ेत असलेल् ा  ोजननीाबाबत मागचिशचक 
सूचननीा िेण् ात आलेल् ा आिेत.  ासींििाचत सवचसमावेशक व स्व ींस्पष् शासननी नननीर्च  
नननीगचभमत करण् ासाठी प्रस्ताव शासननीास पाठववण् ाबाबत आवश् क त् ा सूचननीा ११ फेब्रुवारी, 
२०२० च् ा पत्रान्व े आ ुक्त, आरोग्  सेवा  ाींननीा िेण् ात आलेल् ा आिेत. 

___________ 
  

शशरपूर (ता.श्ज.बुल ाणा) येथील नदीिर पुल िजा बांधारा बाांधयायाबाबत 
  

(३०)  १६४२९ (२१-११-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीननी   मदृ ि 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) भशरपूर (जज.बलुढार्ा)  ा गावाच् ा उत्तरेला ननीिी असल् ाननी ेभशरपूर भशवारात ल शेत  िोननी 
िागात वविागली गेली असुननी सिर ननीिीवरूननी शेतकऱ् ाींननीा जाण् ास गैरसो  चे िोत असल् ाननी े
 ा दठकार्  पुल वजा बींधाऱ् ाचे काम करण् ात  ावे अश  मागर्  स्थानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी  
का चकारी अभि ींता, लघु जलसींधारर् वविाग, बुलढार्ा  ाींचेकड े लेख  स्वरूपात दिननीाींक ३० 
सप्प े्ंबर, २०२० रोज  वा त् ासुमारास केली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) तसेच सिर ननीिीवर लोकवगचर्  मधूननी बाींधलेला पुल  ावषीच् ा (२०२०) अनतवषृ्ी मध् े 
वािूननी गेला, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीाननी ेचौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार सिर ननीिीवर तात्काळ 
पुल वजा बींधारा बाींधण् ाबाबत शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
श्री. शांिरराि र्डाख (०४-१२-२०२०) : (१) व (२) िो . िे खरे आिे. 
(३) पुल वजा बींधारा बाींधण् ाबाबत सवेक्षर् व अींिाजपत्रक त ार करण् ाचे काम प्रगत त आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी.   

___________ 
  

शभिापूर िीरखांडी (धापला) (ता.िुही, श्ज.नार्पूर) मार्ागिरील र्तिषी  
खचलेल्या पुलायाया निीन प्रस्त्तािास मांजुरी शमळयायाबाबत 

  

(३१)  १६४६७ (२५-११-२०२०).   श्री.मोहन मत े(नार्पूर दक्षिण) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) भिवापूर व रखींड  (धापला) (ता.कुिी, जज.ननीागपूर) मागाचवरील गतवषी खचलेल् ा पलुाच् ा 
ननीव ननी प्रस्तावाला मींजुरी भमळाली ननीसल् ाबाबतच ेमािे जुल,ै २०२० च् ा शेव्च् ा आठवड ात 
वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
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(२) असल् ास,  ा खचलेल् ा पलुाच् ा ननीव ननी बाींधकामाकरीता माज  वव.स.स.  ाींननी  शासननीास 
प्रस्ताव पाठववला िोता, परींतु त् ाननीींतर आचारसींदिता लागल् ामळेु त् ा प्रस्तावास अद् ापिी 
मींजुरी भमळालेली ननीािी, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ा पुलाच् ा ननीव ननी बाींधकामाकरीता नननीध  उपलब्ध ननी झाल् ास तेथ ल सरपींच, 
ग्रामपींचा त सिस्  उपोषर्ाला बसर्ार आिेत, िे िी खरे आिे का , 
(४) असल् ास,  ाबाबत चौकश  करूननी सिर खचलेल् ा पलुाच् ा ननीव ननी बाींधकामाच् ा प्रस्तावास 
मींजुरी िेण् ाबाबत शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) जजल्िा पररषिेकड ेअशा प्रकारचे नननीवेिननी प्राप्पत झाल् ाचे आढळूननी आले ननीािी. 
(४) सिर ननीव ननी पुलाचे काम नननीध च् ा उपलब्धतेननीुसार िात  घेण् ाचे जजल्िा पररषिेचे नननी ोजननी 
आिे. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

शहापूर (श्ज.ठाणे) येथे फामगहाऊसमुळे ७ र्ािाांच ेपाणी अडविले रे्ल्याबाबत 
  

(३२)  १६५४६ (२५-११-२०२०).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) शिापूर (जज.ठारे्) तालुक् ात ल डोळखाींब पासूननी समुारे त ननी ककलोम ्र अींतरावर ढाढरे 
गावात २००२ मध् े लाघुपा्बींधारे वविागाननीे तलाव बाींधल् ाननीे वाधाननी,े डोंगरवाड  उीं बरवाड , 
ननीामपाडा, खरपत -१ खरपत-२, लाकूडपाडा आर्  अन्  गावाींननीा व शेत ला पार्  भमळाले, िे 
खरे आिे का , 
(२) असल् ास, डोळखाींब व ढाढरे गावापासूननी जवळच १७०० एकरमध् े एक अभलशाननी 
फामचिाऊस बाींधले असूननी ढाढरे तलावाच ेपार्  अडवूननी त ेथे् फामचिाऊस प तं ननीेण् ात आले  
असल् ाच ेनननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, ग्रामस्थाींननीा नतव्र पार्  ी्ंचाईचा सामननीा करावा लागत असल् ाननीे  ाबाबतच   
चौकश  शासननीाननीे केली आिे का  व त् ाननीुसार कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल्  ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
श्री. जयांत पाटील (०२-१२-२०२०) : (१) अशींत: खरे आिे. 
     ढाढरे, ता.शिापूर (जज.ठारे्) गावाींमध् े जलसींपिा वविागामाफच त बाींधण् ात आलेला ननीािी. 
परींतु ढाढरे गावाचे पजश्चमेस शाई ननीिीवर भशरोश  ता.मुरबाड जज.ठारे्  ेथे सननी २००८ मध् े 
को.प.बींधारा बाधला आिे. सिर बींधाऱ् ामधूननी खाजग  उपसा भसींचननीाद्वारे भशरोश , माळ व 
ढाढरे  ा गावात ल ११६.६५ िेक््र के्षत्र लािके्षत्रात  ेत आिे. 
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(२) भशरोळ , माळ व ढाढरे  ा गावात ल शेतकरी स्वखचाचननीे उपसाद्वारे ११६.६५ िेक््र एवढ ा 
के्षत्रास भशरोश  को.प.बींधाऱ् ावरुननी भसींचननीासाठी पार्  उचलतात. फामच िाऊस बींधाऱ् ाच् ा 
लािके्षत्रामध् े आिे. 
(३) अद् ाप वपण् ासाठी कोर्त िी मागर्  ग्रामस्थाींकडूननी प्राप्पत झालेली ननीािी. तथावप बबगर 
भसींचननी पार्  वापरासाठी मागर्  प्राप्पत झालेननीींतर नननीधाचररत केलेल् ा (Sectoral Allocation) 
के्षबत्र  वा्पाच् ा म ाचिेप्रमार् ेपार्  आरक्षर्ाबाबत  ोग्  त  का चवािी करण् ात  ेईल. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

उस्त्मानाबाद येथ ेशासकिय िौद्यकिय महाविद्यालय स्त्थापन िरयायायाया प्रस्त्तािाबाबत 
  

(३३)  १६५९६ (२६-११-२०२०).   श्री.िैलास घाडरे् पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.राणाजर्जीतशसांह 
पाटील (तुळजापूर) :     सन्माननीननी   िैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल 
का  :- 
(१) उस्माननीाबाि  ेथ े शासकी  वैद् की  मिाववद् ाल  सुरू करण् ाचा प्रस्ताव शासननीाच् ा 
ववचाराध ननी असुननी त् ासाठी आवश् क असर्ारी जम ननी व इतर बाब ींच  पूतचता करण् ात आली 
आिे आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, उस्माननीाबाि जजल्िा नननीत  आ ोगाननीे िेशात ल नननीवडलेल् ा िरडोई कम  उत्पन्ननी 
असलेल् ा अकाींक्षक्षत ११५ जजल्् ापौकी एक जजल्िा असनूनी अकाींक्षक्षत जजल्् ाच् ा ववकासासाठी 
ववशेष  ोजननीा जादिर केली असूननी सिर  ोतननीते आकाींक्षक्षत जजल्् ात आरोग्  सुववधाींच े
बळक्ीकरर् करण् ासाठी नननीध च  ववशेष तरतूि केलेली असते, िे खरे आिे का , 
(३)असल् ास,  ा जजल्् ामध ल ननीागररकाींननीा उच्च िजाचच् ा आरोग्  सुववधा उपलब्ध 
िोण् ासाठी उस्माननीाबाि  ेथे शासकी  वौद् की  मिाववद् ाल  सुरु करण् ाच  मागर्  
लोकप्रनतनननीध ननी  वळेोवेळ  मौख क तसेच लेख  पत्राद्वारे केली आिे, िे खरे आिे का , 
(४) असल् ास, िेशामध् े ननीव ननी ७५ जजल्् ाींमध् े वौद् की  मिाववद् ाल  सुरु करण् ाच  
घोषर्ा कें द्र शासननीाननीे केलेली असनूनी त् ामध् े उस्माननीाबाि जजल्् ाचा समावेश करण् ाबाबतचा 
ररतसर मींजूर प्रस्ताव त ार करुननी कें द्र शासननीाकड ेपाठववण् ाच  लोकप्रनतनननीध ींननी  वारींवार लेख  
पत्राद्वारे मागर्  केलेली आिे, िे िी खरे आिे का , 
(५) असल् ास, सिर शासकी  वौद् की  मिाववद् ाल  उस्माननीाबाि  ेथ े सुरु करण् ाचा 
प्रस्तावास मींजूरी िेवूननी कें द्राकड ेअद् ाप ननी पाठववण् ाचे काररे् का  आिेत, 
(६)असल् ास, सिरिू प्रस्ताव कें द्र शासननीाकड ेपाठववण् ाबाबत शासननीाननी ेकोर्त  का चवािी केली 
वा करण् ात  ेत आिे ? 
  
श्री. अशमत विलासराि देशमखु (०१-१२-२०२०) : (१) िे अींशत: खरे आिे. सिर प्रस्ताव 
शासननीाच् ा ववचाराध ननी आिे. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
(३) िे अींशत: खरे आिे. 
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(४) िे अींशत: खरे आिे. 
(५) व (६) सिर प्रस्ताव शासननीाच् ा ववचाराध ननी आिे. 
  

___________ 
  

शभमा नदीिरील मौजा िडापूर (ता.श्ज.सोलापूर) येथील बॅरेजयाया बाांधिामािररता  
ननधी उपल्बध िरुन देयायाबाबत 

  

(३४)  १६६३९ (२५-११-२०२०).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीननी   
जलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करत ल का  :- 
  

(१) िक्षक्षर् सोलापूर मध ल भिमा ननीिीवरील मौजा वडापूर (ता.जज.सोलापूर)  ेथ ल बॅरेजच् ा 
बाींधकामाकररता रुप े २५ को्ी नननीध च  आवश् कता असल् ाननी े स्थानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी  
मा.जलसींपिा मींत्र   ाींच् ाकड ेमािे ऑगस््, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीवेिननीाद्वारे मागर्  
केली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, सिर बॅरेजच् ा बाींधकामामुळे ९ ते ५० ्ी.एम.स . पार्  अडववले जार्ार आिे, 
िे िी खरे आिे, 
(३) असल् ास, त् ाअननीुषींगाननीे सिर बॅरेजच् ा बाींधकामाकररता तात्काळ नननीध  उपलब्ध करुननी 
िेण् ाबाबत शासननीाननी ेकोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
श्री. जयांत पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) िो , िक्षक्षर् सोलापूर मध ल भिमा ननीिीवरील मौजा 
वडापुर (ता.जज.सोलापुर)  ेथ ल बॅरेजच् ा  बाींधकामाकररता रुप े २५ को्ी नननीध च  तरतूि 
कररे्बाबत स्थानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी  मा.जलसींपिा मींत्र   ाींच् ाकड ेमािे ऑक््ोबर, २०२० रोज  
मागर्  केली आिे. 
(२) ननीािी. 
     प्रस्तुत बॅरेजच् ा बाींधकामामुळे मळु को.प.बींधाऱ् ाच् ा प्रकल्प   पार् साठ् ा इतकेच 
म्िर्जे ४.६७२ िलघम  (०.१६५ ्ीएमस ) पार्  अडववले जार्ार आिे. 
(३) नननी ोजजत डडसेंबर, २०२० मध ल दिवाळ  अर्धवेशननीामध् े लाक्षणर्क पुरवर्  मागर्  
ववध मींडळास सािर करण् ाचे नननी ोजननी आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 
  

___________ 
  

अहमदनर्र श्जल्हा पररषदेत पशुिदै्यिीय दिाखान्यािर सौर ऊजाग प्रिल्प  
उभारयायाच ेिाम न िरताच िां राटदाराला देयि अदा िेल्याबाबत 

  

(३५)  १६६५२ (१४-११-२०२०).   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर) :   सन्माननीननी   पशुसांिधगन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) अिमिननीगर जजल्िा पररषिेत पशुवैद् की  िवाखान् ावर सौर ऊजाच प्रकल्प उिारण् ाच े
काम ननी करताच  कीं त्रा्िाराला सुमारे २ को्ी ७० लाख रुप ाींचे िे क अिा केल् ाचे 
पशुसींवधचननी सभमत ननीे केलेल् ा चौकश त दिननीाींक २४ ऑक््ोबर, २०२० रोज  वा त् ासुमारास 
नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२)असल् ास,  ा प्रकरर्ाच  शासननीाननी े चौकश  केली आिे का  व  चौकश त का  आढळूननी 
आले, 
(३)असल् ास, त् ाननीुसार सींबींर्धत िोष ींवर शासननीाननी े कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत 
आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
 
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) पशुसींवधचननी वविागाननी ेसननी २०१९-२०  ा आर्थचक 
वषाचत एकूर् ७७ सोलर पॉवर भसस््ीम ननीे् भम्रीींगसि बसववर्ेच् ा कामाींननीा जजल्िा पररषि, 
अिमिननीगर  ाींच् ाकडूननी प्रशासकी  मान् ता िेऊननी नननीध , अिमिननीगर जजल्िा पररषिेच् ा 
का चकारी अभि ींता बाींधकाम वविाग िक्षक्षर् व का चकारी अभि ींता बाींधकाम वविाग उत्तर 
 ाींचेकड ेवगच करण् ात आला िोता. 
     बाींधकाम वविागामाफच त एकूर् ७७ िवाखान् ाींपैकी ७५ िवाखान् ाींवर ३ ककलोवॅ्  क्षमतेच े
सौरसींच आणर् बॅ्री बॅकअपसि सोलर पॉवर भसस््ीम बसववली आिे. तथावप, अद् ाप ननीे् 
भम्रीींगसि पारेशननी जोडर् चे काम अपूर्च असताननीा रु.२५१.०० लक्षचे िे के अिा केल् ाचे, 
पशुसींवधचननी व िगु्ध शाळा सभमत  जजल्िा पररषि अिमिननीगर  ाींच् ा दि.१२/१०/२०२० च् ा 
माभसक सिेमध् े आढळूननी आल् ाननीे, सिापत  पशसुींवधचननी व िगु्धशाळा सभमत  जजल्िा पररषि, 
अिमिननीगर  ाींननी  सींबध त व् क्त वर कारवाई करण् ाच् ा सूचननीा दिल् ा आिेत. 
     त् ाप्रमारे् बाींधकाम वविागाकडूननी चौकश  अर्धकाऱ् ाींच  नननी कु्त  करण् ात आली असूननी 
सींबींर्धत कीं त्रा्िाराकडूननी िेख ल खलुासा मागववण् ात आला आिे.     
(३) चौकश  अिवाल प्राप्पत झाल् ाननीींतर, त् ा अननीुषींगाननी ेनननी माननीुसार कारवाई करण् ात  ेईल. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  
श्जांतुर (श्ज.परभणी) तालुक्यातील मुख्यमांरी ग्रामसडि योजनेत झालेल्या रै्रिारभाराबाबत 

  

(३६)  १६६७९ (१५-११-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) :   सन्माननीननी   
ग्रामवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) जजींतुर (जज.परिर् ) तालुक् ात ल मुख् मींत्र  ग्रामसडक  ोजननीेंतगचत गरे्शपुर त ेबोरकीननी  
ननीरसापुर  ा रस्त् ाच् ा िरुुस्त साठी िोननी को्ी ४२ लाख ७२ िजाराींचा नननीध  मींजूर िोऊननी सिर 
रस्त् ाचे काम पूर्च करण् ासाठी दिननीाींक २ ऑगस््, २०२० िी अींनतम तारीख िेऊननीिी अद् ाप 
रस्त् ाच ेकाम पूर्च झाले ननीसल् ाचे दिननीाींक ८ सप्प े्ंबर, २०२० रोज  वा त् ासुमारास नननीिशचननीास 
आले, िे खरे आिे का , 
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(२) असल् ास, सिर रस्त् ाच े काम पूर्च झाले ननीसताींननीािी रस्त् ालगत शासकी  फलकावर 
रस्त् ाचे काम पूर्च झाले आिे असे ननीमूि केले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, सिर रस्त् ाच् ा कामाच  शासननीाननी ेचौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार िोष  
कीं त्रा्िार व अर्धकारी  ाींच् ावर कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) िो , िे खरे आिे. 
     सिर कामाचा का ाचरींि आिेश दि.०८.०३.२०१९ रोज  िेण् ात आला असूननी सिर कामाच  
मुित दि.०७.०३.२०२० प तं िोत . सिर काम अद् ाप पुर्च झालेले ननीािी. 
(२) िे खरे ननीािी. 
     सिर कामाच् ा फलकावर काम पुर्च करण् ाचा अपेक्षक्षत दिननीाींक िशचववलेला आिे.  
(३) सिर काम वेळेत व माईल स््ोननी प्रमारे् ननी केल् ामुळे सींबींर्धत कीं त्रा्िारास नननीवविा अ्ी 
व शती ननीुसार िींड प्रस्ताववत करण् ात आला आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

श्जल्हा पररषद र्डधचरोली अांतर्गत जलसांधारण विभार्ायाया खात्यामधून  
बनािट धनादेशाद्िारे अपहार िेल्याबाबत 

  

(३७)  १६९५६ (१४-११-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (र्डधचरोली) :   सन्माननीननी   मदृ ि 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) जजल्िा पररषि गडर्चरोली अींतगचत जलसींधारर् वविागाच् ा खात े क्र.६९२८०२०१००११८०० 
मधूननी दिननीाींक ३ जूननी २०२० रोज  वा त् ासुमारास बननीाव् धननीािेशाद्वारे २ को्ी ८६ लक्ष १३ 
िजार रुप े काढूननी अपिार केला आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, जजल्िा पररषिेत ल अर्धकारी वा कमचचाऱ् ाींच् ा सींगननीमताननीे रक्कम खात् ातूननी 
काढूननी घेतली आिे, िे खरे आिे का , 
(३)असल् ास, ा प्रकरर्ात ननीागपरू, गोंदि ा, मध् प्रिेश  ा िागात ल ६ आरोप ींननीा अ्क 
करण् ात आली परींतु स्थानननीक गुन्िेगाराींननीा जार् वपूवचक सींरक्षर् दिले जात आिे, िे िी खरे 
आिे का , 
(४) असल् ास,  ा प्रकरर्ाच  शासननीाननीे चौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार  ा गुन्् ात ल 
िोष  अर्धकारी व कमचचारी  ाींच् ावर कारवाई करण् ाबाबत शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली 
वा करण् ात  ेत आिे,  
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. शांिरराि र्डाख (०१-१२-२०२०) : (१)  िो , िे खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
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     जजल्िापररषिेत ल वररषठ सिा क लेखा  ा कमचचाऱ् ासि इतर १२ आरोप ींववरुध्ि 
पोभलसस््ेशननी गडर्चरोली  ेथ ेगुन्िा ननीोंि (गुन्िा क्र.४५८/२०१९) करण् ात आला आिे. 
(३) िे खरे ननीािी. 
     सिर प्रकरर्  पोलीस  ींत्ररे्कडूननी ननीागपूर, गोंदि ा, िींडारा, मध्  प्रिेश व स्थानननीक 
आरोप सि एकूर् १३ आरोप ींननीा अ्क करण् ात आली आिे. 
(४) सिर प्रकरर्  मुख्  का चकारी अर्धकारी, जजल्िा पररषि, गडर्चरोली  ाींच् ा दि.१.१०.२०१९ 
च् ा पत्रान्व े सिर प्रकरर्ाच  चौकश  करण् ासाठी उप मुख्  का चकारी अर्धकारी, जजल्िा 
पररषि, गडर्चरोली (बा.क.) व मखु्  लेखा तथा ववत्त अर्धकारी, जजल्िा पररषि, गडर्चरोली 
 ाींच  सभमत  ननीेमण् ात  ेवूननी सभमत द्वारे चौकश  करण् ात आली आिे. चौकश  अिवालाननीुसार 
बननीाव् धननीािेशाचा वापर करुननी आर्ीज एसद्वारे अज्ाताकडूननी रक्कम रुप े २,८६,१३,८५१/- 
काढण् ात आली आिे. 
     सिर प्रकरर्  गडर्चरोली पोलीस स््ेशननी  ेथे गुन्िा ननीोंि करण् ात आला असूननी पोलीस 
वविागाननीे १३ आरोप ींननीा अ्क केली आिे. त् ाींचेववरुध्ि मा.न् ा िींडार्धकारी, प्रथमशे्रर्  
न् ा ाल , गडर्चरोली  ाींचे न् ा ाल ात दिननीाींक ३.११.२०२० रोज  िोषारोपपत्र िाखल करण् ात 
आले असूननी प्रकरर् मा. न् ा ाल ात न् ा प्रववष् आिे. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  
श्जल्हा पररषद र्डधचरोली बाांधिाम विभार्ाांतर्गत उपविभार् धानोरा िडून िरयायात आलेल्या 

रस्त्ता ि रस्त्त्यािरील मोरीयाया बाांधिामात झालेला रै्रव्यिहार 
  

(३८)  १६९७८ (१४-११-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (र्डधचरोली), श्री.बांटी भाांर्डडया (धचमूर) :   
सन्माननीननी   ग्रामवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) सननी २०१७-१८  ा वषाचत जजल्िा पररषि बाींधकाम उपवविाग धाननीोरा कडूननी िेऊळगाव-
भमचगाव VR No. १३  ा रस्त् ावर खड करर्-डाींबरीकरर् अीं.३५ लक्ष रुप े व उिेगाव -
ननीवेगाव VR No.६  ा रस्त् ावर मोरीचे अीं. ३० लक्ष रुप ाींच ेबाींधकाम मींजूर करण् ात आले 
आिेत, िे खरे आिे का ,  
(२) असल् ास, मात्र साींणखकी व तालुका ननीकाशा ननीुसार त् ा दठकार्  कोर्त् ािी प्रकारच ेकाम े
ननी करता त् ा कामाींचे मोजमाप पुजस्तका व िे के त ार करूननी त् ा िे काच  रक्कम 
कीं त्रा्िाराला अिा करण् ात आली आिे, िे खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ा दठकार्  कोर्तेिी काम झालेले ननीसल् ाननीे  ाबाबतच  िे के िेण् ात  ेवू 
ननी े  ाबाबत पींचा त सभमत  धाननीोराला  प्रत् क्ष पुराव् ासिीत तक्रारी करण् ात आल्  ा आिेत, 
िे िी खरे आिे का ,  
(४) असल् ास, तक्रारीच् ा अननीषुींगाननीे सिर रस्ता व रस्त् ावरील मोरीच् ा बाींधकामाच  
शासननीाननीे चौकश  केली आिे का  व त् ात का  आढळूननी आले,  
(५) असल् ास, त् ाननीुसार सींबींर्धत िोष ींवर कारवाई कररे्बाबत शासननीाननी कोर्त  का चवािी 
केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (०१-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) अींशत: खरे आिे. 
(४) िेऊळगाींव भमचगाींव रस्ता अनननी भमतते प्रकरर्  प्राप्पत झालेल् ा तक्रारीच् ा अननीुषींगाननी े
मुख्  का चकारी अर्धकारी, जजल्िा पररषि, गडर्चरोली  ाींचेमाफच त चौकश  करण् ात आली 
आिे. 
(५) सननी २०१७-१८ मध् े जजल्िा वावषचक  ोजननीेअींतगचत िेऊळगाींव भमचगाींव (ख)ु ग्राम र् मागच 
क्र.१३  ा रस्त् ावर काम मींजूर िोते. तथावप, िेऊळगाींव भमचगाींव (बु) ग्राम र् मागच क्र.१२ ा 
रस्त् ावर ननीामसाधम् ाचमळेु जजल्िा पररषिेमाफच त डाींबरीकरर्ाचे काम करण् ात आले. 
      ा कामात ल अनननी भमततेप्रकरर्  अींिाजपत्रक त ार करर्ा- ा शाखा अभि ींता व 
तत्कालीननी प्रिारी उप वविाग   अभि ींता  ाींच् ा िोननी वेतननीवाढी व काम करुननी घेर्ारे शाखा 
अभि ींता  ाींच  एक वावषचक वतेननीवाढ रोखण् ाच  का चवािी वविाग   चौकश अींत  जजल्िा 
पररषिेमाफच त करण् ात आली आिे. 
     तसेच उिेगाींव ननीवेगाींव रस्त् ाच् ा कामाच  चौकश  केली असता िे काम उिेगाींव ननीवेगाींव 
ग्राम र् मागच क्रमाींक ६ वरच करण् ात आले असूननी  ाबाबत राज्  गुर्वत्ता नननीरीक्षक 
 ाींचेकडूननी  ा कामाच  तपासर्  करण् ात आली असूननी काम सुजस्थत त आिे. 
(६) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

श्जांतूर ि सेल ू(श्ज.परभणी) तालुक्यातील जलसांधारण विभार्ायाया  
िामाांमध्ये झालेली अननयशमतता 

  

(३९)  १७१२१ (१४-११-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) :   सन्माननीननी   मदृ 
ि जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) जजींतूर व सेल ू(जज.परिर् )  तालुक् ात ल जलसींधारर् वविागाच् ा सननी २०१८- १९ मध् े 
झालेल् ा अींिाज े३९ कामाींमध् े अनननी भमतता झाली असल् ाचे कामाच् ा मोजमाप पुजस्तकेत 
खाडाखोड झाल् ामुळे प्रशासननीाच् ा वररषठ स्तरावर मािे ऑक् ्ोबर, २०२० मध् े वा 
त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,  ाप्रकरर्  िोष ींवर गुन्िे िाखल करण् ाच  भशफारस परिर्   ेथ ल 
उपवविाग   जलसींधारर् अर्धकारी तथा चौकश  अर्धकारी  ाींननी  औरींगाबाि  ेथ ल 
व् वस्थापकी  सींचालक  ाींच् ाकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, त् ाननीुसार शासननीाननी ेकोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास,ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. शांिरराि र्डाख (०१-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
     परिर्  जजल्् ात ल जजींतरू व सेल ु तालुक् ात ल मिाराषर जलसींधारर् मिामींडळा 
अींतगचत कोल्िापूरी बींधाऱ् ाींच् ा कामात झालेल् ा अनननी भमततेबाबत अप्पपर आ ुक्त 
जलसींधारर्, मिृ व जलसींधारर् प्रािेभशक के्षत्र, ननीागपूर  ाींननीा दि. २८/०९/२०२० रोज च् ा 
पत्रान्व े चौकश  करण् ाच ेनननीिेश िेण् ात आले आिेत. 
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(२) ननीािी, िे खरे ननीािी. 
(३) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

परदरी (श्ज.औरांर्ाबाद) येथील मुख्यमांरी ग्रामसडि योजनेतून िरयायात  
आलेला रस्त्त्याच ेिाम अपूणग असल्याबाबत 

  

(४०)  १७३३९ (१४-११-२०२०).   श्री.प्रदीप जैस्त् िाल (औरांर्ाबाद मध्य) :   सन्माननीननी   
ग्रामवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) िेवळाई चौकापासनूनी ५ ककम  अींतरावर असलेल् ा प्रमखु जजल्िामागच ते परिरी 
(जज.औरींगाबाि) रस्त् ाच् ा कामासाठी मुख् मींत्र  ग्रामसडक  ोजननीेंतगचत १ को्ी ६० लाख 
रुप ाींचा नननीध  मींजूर करण् ात आला आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,रस्त् ाच् ा कामाच  मुित उल्ूननी १३ मदिननीे पूर्च झाले असताननीा रस्त् ाचे काम 
अपुर्च असनुनी झालेल् ा रस्त् ाच े कामिी अत् ींत नननीकृष् िजाचच े झाले असल् ाननीे रस्त् ाच  
िरुवस्था झाली आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीाननीे चौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार सींबींर्धत िोष  
अर्धकारी व कीं त्रा्िारावर कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) िो , िे खरे आिे. 
(२)  व (३) सिर रस्त् ाचे काम अपुर्च आिे िे खरे आिे. तथावप रस्त् ाचे काम नननीकृष् िजाचच े
झालेले ननीािी. 
     सिर कामास दि. ११.०९.२०१८ रोज  का ाचरींि आिेश  दिला असूननी सिर कामाच  मुित 
१२ मदिननीे म्िर्जेच दि.१०.०९.२०१९ प तं िोत . सिर काम सद् जस्थत त प्रगत पथावर असूननी 
रस्त् ाच् ा ३.४० कक.म . लाींब त एम.प .एम. चे काम झालेले आिे. सिर कामाच  राज्  
गुर्वत्ता नननीररक्षक व वरीषठ राज्  गुर्वत्ता नननीररक्षक  ाींननी  वेळोवेळ  तपासर्  केली असूननी 
त् ाींननी  सिर कामास समाधाननीकारक शेरा दिला आिे. 
सिर कामास झालेल् ा ववलींबाबाबत सींबींर्धत ठेकेिारास नननी माप्रामर्े िींड आकारण् ात  ेत 
आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
 

मौजे आांब्रड (ता.िुडळ, श्ज.शसांधुदरू्ग) येथील प्रशासिीय मान्यता 
 देयायात आलेल्या धरणाचे िाम पूणग िरणेबाबत 

  

(४१)  १७३५० (२५-११-२०२०).   श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीननी   मदृ ि 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
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(१) मौजे आींब्रड (ता.कुडळ, जज.भसींधुिगूच )  ेथ ल सननी २०१६ मध् े प्रशासकी  मान् ता िेण् ात 
आलेल् ा धरर्ाचे काम तातड ननी े पूर्च करण् ाच े मा.जलसींधारर् मींत्र   ाींननी  मािे ऑक््ोबर, 
२०२० मध् े वा त् ासुमारास आश्वासननी दिले,िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, सिरिू धरर्ामुळे पार्  ी्ंचाईच  समस् ा िरू िोऊननी शेत लािी पार्  उपलब्ध 
िोर्ार असताननीा धरर्ास प्रशासकी  मान् ता भमळूननी ४ वष े िोऊननीिी धरर्ाच े काम अपूर्च 
आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबत शासननीाननी े चौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार सिर धरर्ाच े काम 
तात्काळ सुरु कररे्बाबत कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, तसेच काम 
केव्िाप तं पूर्च िोरे् अपेक्षक्षत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. शांिरराि र्डाख (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) िो  खरे आिे. 
     सिर धरर्ामध् े पार् साठा नननीमाचर् झाल् ाननीींतर मौज े आींब्रड  ेथ ल १६८ िेक््र के्षत्र 
अप्रत् क्ष ररत् ा भसींचननीाखाली  ेर्ार असूननी वपण् ासाठी पाण् ाचािी प्रश्ननी सु्र्ार आिे. 
(३) व (४) िरसूच  बिलामुळे प्रकल्पाच् ा ककीं मत त ल वाढ, मुख्  ववमोचकाच् ा द्वारनननीभमचत  
कामासाठी  ाींबत्रकी वविागाचा असमन्व ,  ाींबत्रकी वविागाच् ा नननीवविा प्रक्री ेच  का चवािी चाल ू
िोत  तसेच माचच २०२० पासूननी कोववड-१९  ा रोगाच् ा साथ च् ा पाश्वचिूभमवर लॉकडाऊननीमळेु 
जजल्् ाींच् ा स मा बींि असल् ामुळे प्रकल्पस्थळ   ाींबत्रकी वविागाचे सादित्त्  पोचू शकले 
ननीािी, लॉकडाऊननी ्प्पपा १ व २ मध् े डडझले पुरवठा बींि असल् ाननीे मभशननीरीद्वारे प्रकल्पाच े
अन्  कोर्तेिी काम करता  ेऊ शकले ननीािी.  ास्तव  ोजननीचे  कामे पुर्च िोण् ास ववलींब 
झालेला आिे. 
     सिर  ोजननीेच् ा ततृ   सधुाररत अींिाजपत्रकाच  ककीं मत १० को्ीपेक्षा जास्त असल् ाननी े
सिर सुधारीत प्रशासकी  मान् ता अींिाजपत्रकाच  छाननीननी  राज् स्तरी  ताींबत्रक सल्लागार 
सभमत  (SLTAC)  ाींचेमाफच त प्रगनतपथावर असुननी  ोजननीेच ेउवचररत काम जूननी २०२२ प तं पूर्च 
कररे्चे नननी ोजननी आिे. 

___________ 
  

िोल्हापूर श्जल््यातील दधुर्ांर्ा (िाळम्मािाडी) आांतरराज्य प्रिल्पायाया उजव्या िालव्यायाया 
अस्त्तरीिरणायाया मळु किां मतीमधनू ननधी खचग िरयायास मांजूरी देयायाबाबत 

  

(४२)  १७४४५ (२५-११-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानर्री) :   सन्माननीननी   जलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) कोल्िापूर जजल्् ात ल िधुगींगा (काळम्मावाड ) आींतरराज्  प्रकल्पाच् ा उजव् ा कालवा 
क्र.१ त े१६ अस्तरीकरर् करण् ाकरीता नननी ामक मींडळाच् ा दिननीाींक ६ जूननी,२०१८ रोज  ९७ व् ा 
भम्ीींगमध् े मान् ता िेण् ात आली असूननी कालव् ाचे अस्तरीकरर्ाच् ा मुळ ककीं मत मधूननी 
नननीध   खचच करण् ास मींजूरी िेण् ाच  मागर्  स्थानननीक लोकप्रनतननी ध ींननी  नननीवेिननीाव्िारे मािे 
ऑक््ोबर, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी मा.जलसींपिा मींत्र   ाींचेकड े केली आिे, िे खरे आिे 
का , 
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(२) असल् ास, त् ाननीषुींगाननी े िधुगींगा प्रकल्पाकरीता क्र.१ ते १६ चे अस्तरीकरर् कररे्बाबत 
शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) िो . 
(२)  ाबाबत मिामींडळाच् ा दि.१३/१२/२०१९ च् ा प्रस्तावाच् ा अननीुषींगाननीे “िधुगींगा उजवा 
कालव् ातनूनी सींकजल्पत ववसगच वािूननी ननीेण् ासाठी १ त े १६ कक.म . मध ल िरुुस्त  कामास 
िेखिाल िरुुस्त च् ा लेखाश षाचखाली सक्षम स्तरावर स्वतींत्र प्रशासकी  मान् ता िेऊननी ववदित 
पध्ित ननीे तरतूि करुननी काम िात  घेण् ात  ाव ”, अस े का चकारी सींचालक, मिाराषर कृषर्ा 
खोरे ववकास मिामींडळ, पुरे्  ाींननीा दि.०२/०७/२०२० च् ा पत्रान्व े कळववले आिे. 
(३) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

मुख्यमांरी ग्रामसडि योजनेमधनू घोटिड-ेिाघिड-ेमोहड े(ता.राधानर्री, श्ज.िोल्हापूर)  
रस्त्त्याचे िेलेले िाम ननिृष्ट् ट दजागचे झाल्याबाबत 

  

(४३)  १७४५९ (१४-११-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानर्री) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मुख् मींत्र  ग्रामसडक  ोजननीेमधूननी घो्वड-ेवाघवड-ेमोिड े (ता.राधाननीगरी, जज.कोल्िापूर) 
रस्त् ाच् ा नननीकृष् कामाच् ा िजाचबाबत चौकश  राज्य गुणवत्ता ननररक्षकमार्म त करण् ाच   
मागर्  स्थानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी  मखु्  अभि ींता, मुख् मींत्र  ग्रामसडक  ोजननीा, पुरे् 
 ाींच् ाकड ेमािे जुननी, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी लेख  नननीवेिननीाव्िारे केली आिे, िे खरे आिे 
का , 
(२) असल् ास, सिर रस्त् ाच् ा नननीकृष् कामाबाबत  स्थानननीक ननीागरीक व ग्रामपींचा त ींमाफच त  
का चकारी अभि ींता  ाींच् ाकड ेतक्रारी करण् ात आल् ा आिेत, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास, सिर रस्त् ाच् ा नननीकृष् िजाचच् ा कामाच  राज्य गुणवत्ता ननररक्षक 
यांच्यामार्म त तपासर्  करण् ासि रस्त् ाचे काम नननीकृष् िजाचच े करर्ाऱ् ा िोष ींवर कारवाई 
करण् ाबाबत शासननीाननी ेकोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) िो , िे खरे आिे.  
(३) सिर तक्रारीच् ा अननीुषींगाननी ेराज्  गुर्वत्ता नननीररक्षक  ाींचेमाफच त रस्त् ाच  पािर्  करण् ात 
आली असूननी िोषपुर्च बाब  िरुूस्त करण् ाबाबत सींबींर्धत कीं त्रा्िारास सुचननीा दिलेल् ा आिेत. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 
  

___________ 
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राष्ट्रीय आरोग्य शमशन योजनेअांतर्गत सेिेत िायम िरयायायाया प्रकियेत झालेला रै्रव्यिहार 
  

(४४)  १७५४९ (२६-११-२०२०).   श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नार्पूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.र्णपत र्ायििाड (िल्याण पूिग), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.मांरे्श चव्हाण (चाळीसर्ाि) :   सन्माननीननी   सािगजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) राषरी  आरोग्  भमशननी  ोजननीेमध ल पि िरत च  प्रकक ा राज्  शासननीाकडूननी राबववण् ात 
 ेत असूननी कीं त्रा्ी तत्त्वावर काम करर्ाऱ् ाीं कमचचा- ाींननीा सेवेत का म नननी ुक्त  करण् ाच् ा 
प्रकक्र ेत सुमारे ४०० को्ी रुप ाींचा गैरव् विार िोत असल् ाच  बाब मािे ऑक््ोबर, २०२० 
मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,  ासींििाचत ल सींवािाच् ा ३ कफतघ्वननी  मुद्रकेत ल (ऑडड  क्लीप्पस) सींवािाननीुसार 
सुमारे २० िजार उमेिवार राज् ात असूननी त् ाींननीा सेवेत का म करण् ासाठी त् ाींच् ाकडूननी १ त े
२.५ लाख रुप े जमा केले जात आिेत, िे खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ाींििाचत ववरोध  पक्षननीेता, मिाराषर ववधाननीसिा,  ाींननी  मा.मुख् मींत्र   ाींननीा  ा 
गैरव् विाराबाबत चौकश  करुननी सींबींर्धत िोष  ववरोधात कारवाई करण् ाच  मागर् चे पत्र 
कफतघ्वननी  मुदद्रकेसि (ऑडड  क्लीप्पस) दिननीाींक २८ ऑक््ोबर, २०२० रोज  वा त् ासुमारास 
पाठववले आिे, िे िी खरे का  आिे, 
(४) असल् ास,  ा प्रकरर्ाच  शासननीाननीे चौकश  केली आिे का , त् ाचे नननीषकषच का  आिेत, 
(५). असल् ास, त् ाननीुसार  ा प्रकरर्ात िोष  असर्ा- ा सींबर्धताींवर शासननीाननीे कोर्त  कारवाई 
केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  

श्री. राजेश टोप े (०७-१२-२०२०) : (१)  ा आश ाच  तक्रार प्राप्पत झाली आिे. िे खरे आिे. 
परींतू, राषरी  आरोग्  अभि ाननीात ल पिे राज्  शासननीाकडूननी िरण् ात  ेत ननीािीत. 
     राषरी  आरोग्  अभि ाननीात कीं त्रा्ी कमचचाऱ् ाींच  ववववध स्तराींवर सक्षम प्रार्धकाऱ् ाींद्वारे 
नननी ुक्त  केली जात.े  
(२), (३), (४) व (५) िे खरे आिे की, मा.ववरोध  पक्षननीेता, मिाराषर ववधाननीसिा  ाींननी  
मा.मुख् मींत्र  मिोि ाींननीा  ा सींििाचत पत्र पाठववले आिे. सिर प्रकरर्  मा.ववरोध  पक्षननीेते  ाींच े
पत्र प्राप्पत िोण् ापूवीच सखोल चौकश  करण् ाचे नननीिेश मींत्र , सावचजनननीक आरोग्  वविाग 
 ाींच् ा स्तरावरुननी िेण् ात आले िोते. 
     गडर्चरोली जजल्् ात आरोग्  वविागात का चरत असलेल् ा कीं त्रा्ी कमचचाऱ् ाींकडूननी पैसे 
गोळा करण् ाच  बाब मखु्  का चकारी अर्धकारी, जजल्िा पररषि, गडर्चरोली  ाींच् ा नननीिशचननीास 
पोलीसाींननी  आरू्ननी दिली िोत . त् ाननीुसार जजल्िास्तरावर करण् ात आलेल् ा प्राथभमक चौकश त 
असे आढळूननी आले की, सिर रक्कम िी त् ाींच् ा सींघ्ननीेच् ा दितास्तव ववदित का ाचसाठी 
कीं त्रा्ी आरोग्  कमचचारी  ाींननी  जमा केली िोत . 
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     तथावप, प्रस्तुत प्रकरर्  प्राप्पत झालेली तक्रार व ध्वननी कफत  ववचारात घेऊननी  ा सींििाचत 
पोलीसाींमाफच त सखोल चौकश  िोरे् आवश् क असल् ाननीे आ ुक्त, आरोग्  सेवा तथा अभि ाननी 
सींचालक, राषरी  आरोग्  अभि ाननी, मुींबई  ाींच् ा स्तरावर मुख्  का चकारी अर्धकारी, जजल्िा 
पररषि, गडर्चरोली  ाींननीा पोलीस स््ेशननी, आरमोरी  ेथ े गुन्िा िाखल करण् ात  ावा व 
पोलीसाींननीा तपासासाठी ध्वननी कफत व इतर बाब  उपलब्ध करुननी िेण् ात  ाव् ात अशा सूचननीा 
िेण् ात आल् ा आिेत. 
(६) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  
आटपाडी (श्ज.साांर्ली) तालकु्यात िोल्हापुरी बांधारेिरील दरिाजे न िा ल्यान ेबांधा-याशेजारील 

आजुबाजुयाया शेतात पाणी जाऊन शेतीचे निुसान झाल्याबाबत 
  

(४५)  १७५८९ (१४-११-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) आ्पाड  (जज.साींगली) तालुक् ात झालेल् ा अनतवष्ीमुळे कोल्िापुरी  बींधारेवरील िरवाज े
ननी काढल् ामुळे बींधा- ा शेजारील आजुबाजुच् ा शेतात पार्  जाऊननी शेत चे ननीकुसाननी झाल् ाच े
ननीुकतेच मािे ऑक््ोबर,२०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, सिर ननीकुसाननी बाबत स्थानननीक लोकप्रनतनननीर्धननी  मा.जलसींपिा मींत्र   ाींननीा 
पत्राद्वारे ननीकुसाननी िरपाई भमळरे्बाबत मागर्  करुननीिी अि ाप कोर्त च का चवािी झालेली 
ननीािी, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ाबाबतच  पािर्  शासननीाननीे  केली आिे का  व त् ात का  आढळूननी आले, 
(४) असल् ास,तिननीुसार ननीुकसाननीग्रस्ताींननीा तात्काळ ननीुकसाननी िरपाई िेण् ाबाबत शासननीाननी े
कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात वा  ेत आिे, 
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
  
श्री. जयांत पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) िो . अींशत: खरे आिे. 
     आ्पाड  (जज.साींगली) तालकु् ात े्ंिू उपसा भसींचननी प्रकल्पाींतगतं मार् ननीिीवर तसेच 
स्थानननीक ननीाल् ावर एकूर् १२ को.प. बींधारे आिेत. सिरचे बींधारे िे िषुकाळ  िागात ल 
असल् ाननी े परत च् ा पावसाचे पार्  अडववण् ासाठी तळात ल िोननी बगे काढले जात ननीािीत. 
परींतु चाल ू वषी दि.१६/०९/२०२० ते १९/०९/२०२० व दि.११/१०/२०२० ते १६/१०/२०२०  ा 
कालावध त  ा िागात परत चा पाऊस मोठ् ा प्रमार्ात झाल् ामळेु ननीिी / ननीाल् ाींननीा मोठ् ा 
प्रमार्ात पूर  ेऊननी कािी बींधा- ाच् ा दठकार्  आऊ् टवलॅकीींग झाले. अननीुसेवाड  (आ्पाड ) 
 ेथ ल उजव् ा त रावरील जम ननी ग् ननीीं.११११ मध् े पार्  जाऊननी शेत चे ननीकुसाननी झाले असूननी 
अन् त्र अशा प्रकारे कोठेिी शेत च ेननीुकसाननी झालेले ननीािी. 
(२), (३) व (४) सींबींर्धताींननीा ननीुकसाननी िरपाई भमळरे्बाबत मा.आ.श्र .अनननीलिाऊ बाबर  ाींननी  
त् ाींचे दि.२४/०९/२०२० च् ा पत्रान्व े मा. मींत्र , जलसींपिा  ाींचकेड ेमागर्  केली आिे. 
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     प्रत् क्ष जागेवर जाऊननी के्षबत्र  अर्धकाऱ् ाींननी  पािर्  केली असता, अननीुसमेळा ता.आ्पाड  
को.प. बींधा- ाच े उजव् ा त राकड ल मात िरावा वािूननी गेला तसेच श्र .भिमराव अननीसुे ग् 
क्र.११११  ाींच् ा जभमननी च  मात  बागेसि वािूननी गेलेचे दिसूननी आले. 
     तसेच मिसलू व कृष  वविागाकडूननी ननीकुसाननी बाबत पींचननीामा दि.२३/०९/२०२० कररे्त 
आला असूननी, पुढील का चवािी सुरु आिे. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  
मौजे शेलिड (ता.बोदिड, श्ज.जळर्ाि) येथील ग्रामपांचायतीन े१४ िा वित्त्त आयोर्, दशलत 
िस्त्ती, ग्राम ननधी, स्त्ियाछ भारत शमशन तसेच इतर वििास ननधी मध्ये िेलेला रै्रव्यिहार 

  

(४६)  १७६४२ (१४-११-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मुक्ताईनर्र) :   
सन्माननीननी   ग्रामवििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) मौजे शलेवड (ता.बोिवड,जज.जळगाव)  ेथ ल ग्रामपींचा तवत ननीे १४ वा ववत्त्त आ ोग, 
िभलत वस्त , ग्राम नननीध , स्वच्छ िारत भमशननी व इतर ववकास नननीध  मध् े, तसेच करोननीाच् ा 
आजाराच् ा उपा   ोजननीाींवर केलेल्  ा खचाचवर मोठ ा प्रमार्ात अपिार केल् ाप्रकरर्  त्र स्थ 
सभमत  नननी ुक्त करुननी त् ाींचेमाफच त तात्काळ चौकश  करण् ाच  मागर्  मखु्  का चकारी 
अर्धकारी, जजल्िा पररषि जळगावीं , जज. जळगाींव  ाींच् ाकड ेस्थानननीक लोकप्रनतनननीध ननी  दिननीाींक 
५ ऑक््ोबर, २०२० रोज  वा त् ासुमारास लेख  नननीवेिननीाद्वारे केली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,सिर अपिाराच  शासननीाननीे चौकश  केली आिे का  व त् ात का  आढळूननी आले, 
(३) असल् ास, त् ाननीुसार नननीध मध् े अपिार करर्ाऱ् ा सींबर्धत िोष  अर्धकारी व प्रिारी 
सरपींच (उपसरपींच)  ाींचेवर कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास,ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-१२-२०२०) : (१) िो , िे खरे आिे. 
(२) उप मुख्  का चकारी अर्धकारी (ग्रा.पीं) जजल्िा पररषि, जळगाव  ाींननी  समक्ष चौकश  केली 
असता ग्रामपींचा त स्तरावर सरपींच व ग्रामसेवक  ाींननी  १५ वा ववत्त आ ोगात आर्थचक 
अनननी भमतता केली असल् ाच े नननीिशचननीास आले. उवचरीत  ोजननीाींच  चौकश  ग् ववकास 
अर्धकारी, पींचा त सभमत  बोिवड  ाींच् ा स्तरावर सुरू आिे. त् ाननीुषींगाननी े ग.वव.अ., पीं.स. 
बोिवड  ाींननी  ग्रामपींचा त स्तरावर िप्पतर उपलब्ध ननीसल् ाच ेकळववले आिे. 
(३) ग् ववकास अर्धकारी, पींचा त सभमत  बोिवड  ाींननीा सींबींर्धत ग्रामसेवक व सरपींच 
 ाींच् ाकडूननी ग्रामपींचा त च े िप्पतर उपलब्ध करूननी घेर्े काम  ग्रामसेवक व सरपींच  ाींच् ा 
ववरूध्ि मिाराषर ग्रामपींचा त अर्धनननी म १९५८ मध ल १७९ ननीुसार का चवािी प्रस्ताववत 
कररे्बाबत सचूननीा दिलेल् ा आिेत. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
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रे्िराई (श्ज.बीड) तालुक्यातील मखु्यमांरी ग्रामसडि योजनेंतर्गत मांजुर  
असलेल्या सिग रस्त्त् याांची िाम ेअपणूग असल्याबाबत 

(४७)  १७६९३ (२५-११-२०२०).   श्री.लक्ष्मण पिार (र्ेिराई) :   सन्माननीननी   ग्रामवििास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) गेवराई (जज.ब ड) मतिार शे्रत्रात ल मखु्  मींत्र  ग्रामसडक  ोजननीेंतगचत मींजुर असलेल्  ा सवच 
रस् त्  ाींच्  ा कामाच े का ाचरींि आिेश सींबींर्धत रस् त्  ाच े काम करर्ा- ा कन् स् रक् शननी कीं पननी ला  
सननी २०१८-२०१९ मध्  े दिले असनूनी मािे जुलै, २०२० प तं सवच रस् त्  ाींच  कामे नननी माननीूसार 
पूर्च िोरे् अपेक्षक्षत असताननीा आजप तं सिर रस् त्  ाच  कामे अपूर्च असल्  ाच ेनननीिशचननीास आले 
आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास, स्थानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी  सींबींर्धत वविागाकड े तक्रार करुननीिी सींबींर्धत 
वविागाचे अर्धकारी कन् स् रक् शननी कीं पननी ला िींड आकारला असल्  ाचे साींगूननी सिर कन् स् रक् शननी 
कीं पननी ला पादठश  घालत असल्  ाचे नननीिशचननीास आले आिे, िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ा प्रकरर्  शासननीाननीे चौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार सिर रस् त्  ाींचे काम 
पूर्च ननी करर्ाऱ् ा कन् स् रक् शननी कीं पननी वर व त् ाींननीा पाठीश  घालर्ाऱ् ा सबींर्धत अर्धकाऱ  ाींवर 
शासननीाननीे कोर्त  कारवाई केली  वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) िे अींशत: खरे आिे. 
     सननी २०१८-१९ मध् े ब ड जजल्ि ात ल गेवराई तालुक् ामध्ध ल एकुर् २५ कामे मींजूर 
करण् ात आली आिेत. त् ापैकी ५ काम ेपुर्च झाली असूननी २० काम ेप्रगत पथावर आिेत. सिर 
कामे जनूनी / जुलै २०२० प तं परु्च िोरे् अपेक्षक्षत िोते. परींत ू माचच २०२० मर्धल कोववड-१९ 
च् ा प्राििुाचवामुळे सिर कामे जनूनी २०२० प तं बींि िोत . तसचे नननीध  अिाव  कािी कामाींच  
गत  मींिावलेली आिे. 
     काम पुर्च िोण् ास झालेल् ा ववलींबाबाबत Liquidated damages आकारण् ात  ेत 
आिे. 
(३) व (४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

मौजे धनेर्ाि (श्ज.बीड) येथील माांजरा प्रिल्पाची दरुुस्त्ती िरणेबाबत 
  

(४८)  १७८३१ (१४-११-२०२०).   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेज) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) केज मतिार शे्रत्रात ल मौज े धननीेगाव (जज.ब ड)  ेथ ल माींजरा धरर् १०० ्क् के िरले 
असुननी  ा धरर्ाच े िोन् िी कालवे व रान् सफामचर ननीािरुुस् त असल्  ाननीे शेतक- ाींच् ा शेत चे 
ननीुकसाननी िोत आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल्  ास, माींजरा धरर्ाच्  ा उजव्  ा व डाव्  ा कालव्  ाच  िरुुस् त  तात्काळ करण्  ाबाबतच  
मागर्  स् थानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी  अर्धक्षक अभि ींता, लघुपा्बींधारे, लातूर  ाींननीा नननीवेिननीाद्वारे 
केली आिे, िे िी खरे आिे का , 
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(३) असल्  ास, नननीवेिननीाच् ा अननीषुींगाननीे शासननीाननी े चौकश  केली आिे का  व त् ाननीुसार सिर 
धरर्ाच् ा कालव् ाच  व रान् सफामचरच  तातड ननी े िरुुस् त करण् ासि शेतक- ाींच् ा शेत च े
ननीुकसाननी िोऊ ननी े  ाकाररता उपाययोजना करणेबाबत कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत 
आिे, 
(४) ननीसल्  ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ? 
  

श्री. जयांत पाटील (२७-११-२०२०) : (१) िे खरे ननीािी. 
(२) िो  िे खरे आिे.  
     स्थानननीक लोकप्रनतनननीध   ाींननी  दि.११/१०/२०२० रोज च् ा पत्रान्व े माींजरा प्रकल्पाच् ा 
डाव् ा, उजव् ा कालव् ाच  व ववतरीकेच् ा गे्च  िरुूस्त  कररे्च  मागर्  केली आिे. 
(३) रब्ब  िींगाम सननी २०२०-२१ मध् े माींजरा धरर्ाच् ा डाव् ा व उजव् ा कालव् ाद्वारे 
शतेकऱ् ाींननीा भसींचननीासाठी पार्  िेण् ाच ेनननी ोजननी करण् ात आले असूननी त् ाननीुषींगाननी ेकालव् ाच  
नननी म त िेखिाल िरुूस्त च  व  ाींबत्रकी वविागाच् ा  ींत्रसामग्र द्वारे कालवा िरुुस्त च  काम े 
करण् ाचे नननी ोजननी आिे. 
     तसेच माींजरा प्रकल्पाच् ा जलाश ातूननी मींजूर उपसा भसींचननी  ोजननीाींच् ा अननीुषींगाननीे  ापूवी 
बींि केलेली ववद् ुत जोडर्  पुननीस्थाचवपत कररे्स्तव मिाराषर राज्  व ज ववतरर् कीं पननी , 
उस्माननीाबाि व अींबाजोगाई, जज.ब ड  ाींननीा जलसींपिा वविागाच् ा के्षत्र   अर्धकाऱ् ाींननी  कळववले 
आिे. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

पुणे शहरालर्त असलेल्या टेमघर धरणायाया दरुुस्त्तीयाया िामाबाबत 
  

(४९)  १७८४९ (२५-११-२०२०).   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिगती), श्री.सुननल िाांबळे (पुणे 
िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीननी   जलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
(१) पुरे् शिरालगत असलेल् ा ्ेमघर धरर्ामधूननी गळत  िोऊ लागल् ाननी े सननी २०१७ पासनूनी 
िरुुस्त चे काम सुरु असूननी गेल् ा त ननी वषाचत  ा कामासाठी आताप तं ३७ को्ी रुप े खचच 
झाला असल् ाच ेमािे  सप्प े्ंबर, २०२० मध् े वा त् ािरम् ाननी नननीिशचननीास आले आिे,िे खरे आिे 
का , 
(२) असल् ास, दिननीाींक १ जूननी, २०२० रोज  पासूननी ्ेमघर धरर् के्षत्रात सवाचर्धक २४८९ 
भमलीम ्र एवढा पाऊस पडला असताननीािी धरर् िरले ननीसल् ाननीे  ा धरर्ाच  गळत  
रोखण् ास जलसींपिा वविागास अप श आले आिे,िे िी खरे आिे का , 
(३) असल् ास,  ्ेमघर धरर्ाच् ा िरुुस्त च् ा कामाच  शासननीाननीे चौकश  केली आिे का  व 
चौकश चे नननीषकषच का  आिेत, 
(४) असल् ास, त् ाननीसुार  ा कामात गैरप्रकार करर्ाऱ् ा सींबर्धत अर्धकाऱ् ाींवर शासननीाननी े
कोर्त  कारवाई केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(५) ननीसल्  ास, ववलींबाच  काररे् का  आिेत ?  
 

श्री. जयांत पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
      ा कामासाठी सप्प े्ंबर, २०२० अखेर रु.९१.६६ को्ी इतका खचच झाला आिे. 
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(२) िे खरे ननीािी. 
     प्रकल्प अिवालाननीसुार ७५% ववश्वासािच  ेवा १०५.०१ ि.ल.घ.म . असूननी साधारर्त: ३००० 
ते ३२०० भम.म . पेक्षा जास्त पाऊस पडल् ास ववश्वासािच  ेवा धरर्स्थळ   ेतो.  ावषी ्ेमघर 
धरर् २९ ऑक््ोबर रोज  पूर्चपरे् िरले त् ावेळ  एकूर् पाऊस ३०८९ भम.म . इतका झाला 
िोता. सननी २०१६ मध् े धरर् १००% िरले असताननीा गळत  २५८७ भल./ से. एवढी िोत . सध् ा 
धरर् १००% िरले असताननीा गळत  १७३.१ भल./ से. एवढी आिे म्िर्जेच गळत  ९३% कम  
झाली आिे अस ेनननीिशचननीास  ेत आिे. 
(३) सद् :जस्थत त गळत च ेप्रमार् ९३% ननीे कम  झाल् ाननीे अद् ाप अश  बाब उद्भवलेली ननीािी. 
(४) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 
(५) प्रश्ननी उद् ावत ननीािी. 

___________ 
  

मौजे िान्हे (ता. मािळ,श्ज पुणे ) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच ेशे्रणीिधगन िरयायाबाबत 
  

(५०)  १८०३२ (१५-११-२०२०).   श्री.सुननल शेळिे (मािळ) :   सन्माननीननी   सािगजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का  :- 
  

(१) मौजे कान्िे (ता.मावळ, जज पुरे्)  ेथ ल ३० खा्ाींच् ा ग्राम र् रुग्र्ाल ाच े शे्रर् वधचननी 
करूननी शींिर खा्ाींचे उपजजल्िा रुग्र्ाल  िोण् ाबाबतच  मागर्   ेथ ल स्थानननीक 
लोकप्रनतनननीध ींननी  केली आिे, िे खरे आिे का , 
(२) असल् ास,  ासींििाचत ल प्रस्ताव शासननीाकड ेअींनतम मींजुरीसाठी प्रलींबबत आिे, िे िी खरे 
आिे का , 
(३) असल् ास, मौजे कान्िे   ेथ ल ग्राम र् रुग्र्ाल ाच े शे्रर् वधचननी करण् ाच् ा प्रस्तावास 
मींजुरी िेण् ाबाबत शासननीाननीे कोर्त  का चवािी केली वा करण् ात  ेत आिे, 
(४) ननीसल् ास, ववलींबच  कररे् का  आिेत ? 
  
श्री. राजेश टोप े(०३-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) (३) व (४) ववत्त वविागाच् ा दिननीाींक ४ मे, २०२० च् ा शासननी नननीर्च ाननीसुार िाींडवली / 
बाींधकाम खचाचवरील नननीबधं ववचारात घेता, मौजे कान्िे   ेथ ल ग्राम र् रुग्र्ाल ाच ेशे्रर् वधचननी 
करण् ाच् ा प्रस्तावास ततूाचस अींनतम मींजुरी भमळालेली ननीािी.  

___________ 
  
विधान भिन :   रािेन्द्र भार्ित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रर्पूवच सवच प्रकक्र ा मिाराषर ववधाननीमींडळ सर्चवाल ाच् ा सींगर्क  ींत्रर्ेवर 
मुद्रर्: शासकी  मध् वती मुद्रर्ाल , मुंबई. 


