
वि.प. ६ (1) 

  अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी 
 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यात बालगहृाच ेअनुदान अदा िरणेबाबत 
  
(१) २८६८ (१९-०६-२०२०). श्री.ववरम म िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यात धमाादाय कायाालयाकड े महिला ि बालकल्याण विभागाची 
मान्यता घेऊन नोंदणीकृत सींस्था बालगिृ चालित आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मराठिाड्यात १३० बालगिृ सरुु असनू या बालगिृात अनाथ, 
ननराधार, ननराश्रित बालकाींचा साींभाळ करण्यात येत असनू शासन प्रती बालक 
रुपये २०००/- सिाय्यक अनदुान देत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन शासनाने सन २०१८ मध्ये बालगिृाने पनु्िा नव्याने 
नोंदणी करािी ि कािी जाचक अ्ी घातल्या असनू त्या पणूा करणे शक्य 
नसल्याने कािी बालगिृ चालक मा.न्यायालयात गेले आिेत, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(४) असल्यास, बालगिृ चालक न्यायालयात गेले असल्याने महिला ि 
बालकल्याण विभागाच्या अश्रधकाऱयाींनी त्या बालगिृाचे सिाय्यक अनदुान हदले 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, मा.न्यायालयाने हदल्याप्रमाणे आदेश बालगिृाच े अनदुान 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) मराठिाड्यात मािे म,े २०२० अखेर ९६ मान्यता प्राप्त सींस्था असनू 
त्यापकैी ५८ सींस्थाींतील १२२२ प्रिेशशताींकरीता प्रती बालक २०००/- सिाय्यक 
अनदुान दोन ्प्प्यात वितरीत करण्यात येत असत.े  
(३) बाल न्याय (मलुाींची काळजी ि सींरक्षण) अश्रधननयम, २०१५ अींतगात सिा 
सींस्थाींना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे अननिाया असनू या अश्रधननयमामध्ये नमदू 
तरतदूीींव्यनतरीक्त इतर कोणत्यािी जाचक अ्ी शासनाकडून लादण्यात 
आलेल्या नसनू औरींगाबाद जजल््यातील कािी सींस्था चालकाींनी 
मा.न्यायालयात रर् याश्रचका दाखल केल्या आिेत. 
(४) िे खरे नािी, 

औरींगाबाद जजल््यातील कािी सींस्था चालकाींनी मा.न्यायालयात 
दाखल केलेल्या रर् याश्रचकाींच्या अनषुींगाने मा.न्यायालयाने हदलेल्या 
आदेशामध्ये सदर सींस्थाींना सिायक अनदुाने देण्याबाबत कोणतिेी ननदेश 
देण्यात आलेले नािीत ि मा.सिोच्च न्यायालयात दाखल विशषे अनमुती 
याश्रचका क्र.३३३५२/२०१७ मध्ये हदलेल्या आदेशामध्ये सिा बालकाींची काळजी 
घेणाऱया सींस्थाींना बाल न्याय (मलुाींची काळजी ि सींरक्षण) अश्रधननयम, २०१५ 
अींतगात नोंदणी प्रमाणपत्र अननिाया असल्याने आदेश हदलेले असल्याने ज्या 
सींस्थाींना नोंदणी प्रमाणपत्र नािीत अशा सींस्थाींना अनदुान वितरीत करता येि ू
शकत नािी. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 
  

___________ 
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राज्यातील शशक्षि व शशक्षिेतर िममचाऱयाांना देण्यात येणाऱया वैद्यिीय 
प्रततपुतीमध्ये िोरोना व सारी आजाराांचा समावेश िरण्याबाबत 

 
(२) २८९० (१९-०६-२०२०). श्री.ववरम म िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर 
दराड े: सन्माननीय सावमजतनि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर कमाचाऱयाींना िैदयकीय 
उपचारासाठी आजाराची सूची शासनाने ननजश्चत केलेली आिे ि 
त्यानुसार त्याींच्या िैदयकीय देयकाींची प्रनतपुती केली जाते, त्या 
उपचाराींच्या यादीमध्ये कोरोना ि सारी सारख्या आजाराींचा समािेश 
करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला आिे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
शशक्षक ि शशक्षकेतर कमाचाऱयाींना देण्यात येणाऱया िैदयकीय 
प्रनतपुतीमध्ये कोरोना ि सारी आजाराींचा समािेश करण्याबाबत कोणती 
कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  

 

श्री.राजेश टोपे (२८-०७-२०२०) : (१) राज्य शासकीय कमाचारी ि त्याींचे 
कु्ुींबबय याींनी खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचाराच्या िदैयकीय खचााच्या 
प्रनतपतूीकररता, विभागाच्या हद.१९/०३/२००५ च्या शा.नन. अन्िये आकजस्मक 
ि गींभीर आजाराींची यादी ननजश्चत करण्यात आललेी आिे. या यादीमध्ये 
Pulmonary Emergency या आजाराचा समािेश असनू त्यात 
श्िासोश्िासाचा त्रास असलले्या सारी ि कोरोना रुग्णाींचा अींतभााि िोतो. 
(२) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 
 
 

 ___________ 
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परभणी जज््यातील जलयुक्त शशवाराच्या िामाबाबत 
 
(३) २९०६ (२९-०५-२०२०). श्री.अब्द्ुलाखान दरुामणी, श्री.ववरम म िाळे : 
सन्माननीय मदृ व जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) परभणी जजल््यातील जलयकु्त शशिार अशभयानातील बिुताींश कामे 
अधाि् जस्थतीत राहिली असनू झालेल्या कामाींपकैी अनेक कामे ननकृष् 
दजााची झाली असल्याने त्या कामाींची ि तपासणी करणाऱया अश्रधकारी ि 
त्रयस्थ यींत्रणेची चौकशी करण्यात यािी अशी मागणी परभणी येथील 
सामाजजक कायाकत ेयाींनी विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकड ेसन २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाव्दारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, दोषी कीं त्रा्दार, तपासणी करणारे अश्रधकारी ि त्रयस्थ यींत्रणा 
याींच्याविरूध्द चौकशी, कारिाई, ननलींबन तसेच गनु्िे नोंदिणे याबाबत 
आदेशशत केले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्िी प्रकरणी विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी 
चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने 
दोषीींविरूध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री.शांिरराव गडाख (२०-०८-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) अींशत: खरे आिे. 
      विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना प्राप्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने 
अपर जजल्िाश्रधकारी, परभणी याींच े अध्यक्षतखेाली चौकशी सशमती गठीत 
करण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी.  

___________ 
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राज्यात सवम ववभागात मलुीांसाठी शासिीय तनरीक्षणगहृ  
स्थापन िरणेबाबत 

  

(४) २९२९ (०२-०६-२०२०). श्री.ववरम म िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित 
प्रश्न रम माांि ३५ ला हदनाांि २५ फेब्रवुारी, २०२० रोजी हदले्या उत्तराच्या 
सांदभामत सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात अमरािती विभागातच मलुीींसाठी शासकीय ननरीक्षणगिृ 
कायााजन्ित असनू उिाररत विभागात शासकीय ननरीक्षणगिृ नािीत, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात १२ जजल््याींमध्ये १२ सींस्थाींमार्ा त चालिल्या जाणारे 
१२ मलुीींसाठीचे ननरीक्षणगिृ कायााजन्ित आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ितामान पररजस्थती लक्षात घेता सिा विभागात 
मलुीींसाठीचे शासकीय ननरीक्षणगिृ स्थापन करण्यासाठी शासन विचाराधीन 
आिे काय ि त्याच ेस्िरुप काय आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२६-०८-२०२०) : (१) अमरािती येथ े
मलुीींसाठी एक शासकीय ननरीक्षणगिृ यापिुी कायारत िोत े आता पणेु येथे 
मलुीींसाठी एक शासकीय ननरीक्षणगिृ कायारत झाले आिे. 
(२) राज्यामध्ये मािे मे, २०२० मध्ये बाल न्याय (मलुाींची काळजी ि सींरक्षण) 
अश्रधननयम २०१५ अन्िये नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान केल्यानसुार मलुीींसाठी ०२ 
शासकीय ि १७ स्ियींसेिी ननरीक्षणगिेृ अस े एकूण १९ ननरीक्षणगिेृ िी १८ 
जजल््यात कायााजन्ित आिेत.  
(३) ननरीक्षणगिेृ िे विश्रधसींघषाग्रस्त बालकाींसाठी असनू, शासकीय मलुाींच े
कननषठ/िररषठ बालगिृ बलुढाणा ि शासकीय अपींग मलुाींच े कननषठ/िररषठ 
बालगिृ चींद्रपरू या मलुाींसाठी असलेल्या दोन सींस्था मलुीींसाींठी 
ननरीक्षणगिृ/बालगिृ म्िणून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आिेत. 
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 त्या सींस्था मलुीींसाठी ननरीक्षणगिृ म्िणून कायााजन्ित करण्याची 
कायािािी चाल ु आिे. त्यामळेु मलुीींसाठी ०२ शासकीय १७ स्ियींसेिी 
ननरीक्षणगिेृ, असे एकूण १९ ननरीक्षणगिेृ तसेच प्रस्तावित असलेली २ अस े
शमळून मलुीींसाठी परेुशी एकूण २१ ननरीक्षणगिेृ २० जजल््यात कायााजन्ित 
िोतील.  
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

 िोरोना ववषाणूमुळे राज्यात अन्य आजाराांच्या रुग्णाांिड े
 दलुमक्ष होत अस्याबाबत 

  
(५) ३०४५ (१७-०७-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.प्रववण 
दरेिर, श्री.ववजय ऊफम  भाई धगरिर, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
सावमजतनि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात सिा शासकीय यींत्रणा कोरोना कें हद्रत झाली असनू त्याचा 
पररणाम राज्यातील अन्य आजाराींच्या रुग्णाींिर िोत असल्याच े मािे म,े 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, गेल्या दोन महिन्यात कोरोना विषाणमूळेु राज्यातील ११०५ 
माताींचे ि अभाकाींचे मतृ्य ूझाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, आहदिासी पाड्यातील गभािती महिलाींच्या आरोग्य समस्यािर 
लक्ष देणे ि त्याींना बाळींतपणासाठी रुग्णिाहिका शमळिनू देण्यासाठी 
पररचाररका ि आशा सवेिकाींना िेळच शमळत नसल्याच ेननदशानास आले आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे (२४-०८-२०२०) : (१) िे खरे नािी.  
(२) अींशत: खरे आिे. 
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 एचएमआयएसच्या अििालानसुार राज्यात मािे माचा, २०२० ि 
एवप्रल, २०२० महिन्यात १८६ माता मतृ्य ूि १७२८ अभाक मतृ्य ूझाले आिेत.  
(३) िे खरे नािी. 
 गभािती माताींना प्रसतुीसाठी आरोग्य सींस्थेमध्ये दाखल करण्यासाठी 
१०२ तसेच १०८ क्रमाींकाच्या रुग्णिाहिका उपलब्ध करुन हदल्या जातात. 
तसेच प्रसतुीच्या िेळी आशा कायाकती तसेच आरोग्य सेविका ्या सींदभा 
सेिेच्या हठकाणापयतं रुग्णाच्या सोबत जात असतात.  
(४) बालमतृ्यचूे प्रमाण कमी करण्यासाठी पढुील उपाययोजना राबविण्यात 
येतात - 
बाल आरोग्य सांबांधी योजना - घरच्या घरी निजात बालकाींची काळजी 

(Home Based New Born Care) १३ व्या वित्त आयोगाींतगात इींन््ेशसर्ाईड 
एचबीएनसी (Intensified HBNC), िोम बेस्ड केअर र्ॉर यींग चाईल्ड, 
ननयशमत लसीकरण, Mother Absolute Affection (MAA), अनतसार 
ननयींत्रण पींधरिडा (IDCF), जींतनाशक मोहिम (De-worming Drive), 
ॲननशमया मकु्त भारत, निजात शशश ुजस्थरीकरण कक्ष (New Born Care 

Corners- (NBCC), बाल उपचार कें द्र (Child Treatment Centers- CTC), 
पोषण पनुिासन कें द्र (Nutrition Rehabilitation Centre-NRC), 
निसींजीिनी योजना, राषरीय बाल स्िास्थ कायाक्रम, बालमतृ्य ूअन्िेषण. 

माता आरोग्य सांबांधी योजना - गरोदरपणातील सींपणूा तपासणी ि उपचार, 
सींस्थात्मक प्रसतूी, जननी शशश ुसरुक्षा कायाक्रम, जननी सरुक्षा योजना,  

प्रधानमांत्री माततृ्व वांदना योजना- कोविड काळात ि त्यानींतर माता बाल 
सींगोपन सेिा सरुु ठेिणेकरीता उपाययोजना सचुविणेकरीता शासनाने 
सींचालक, आरोग्य सेिा याींच्या अध्यक्षतखेाली निजात बालरोग तज्ञ ि 
स्त्रीरोग तज्ञाींची सशमती स्थापन केली असनू या सशमतीच्या 
शशर्ारशीनसुार अनतररक्त उपाययोजना राबविण्यात येत आिेत. 

(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 
___________ 
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मराठवाडयातील दषु्ट्िाळी भागाला िोिणातील पाणी देण्याबाबत 
  
(६) ३०५९ (०२-०६-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाडयातील दषुकाळी भागाला कोकणातील पाणी देण्याचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाने जािीर केल,े िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, लॉकडॉऊनमध्ये शस ींचन योजनेची कामे सरुु करण्यास शासनाने 
मभुा हदलेली असल्याने या कामाची सरुुिात करण्यात आली आिे काय, 
(३) असल्यास, कामाची सदय:जस्थती काय आिे ि सदरील काम पणुा िोण्यास 
ककती कालािधी लागणार आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?     
 
श्री.जयांत पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) िोय. 
  शासन ननणाय क्र. सींकीणा २०१९/(७५/२०१९)/जसींअ हद.१९/०९/२०१९ 
अन्िये गोदािरी खो-यातील दषुकाळग्रस्त मराठिाड्यासाठी ि श्रगरणा   
उपखो-यासाठी कोकणामधनू पाणी िळविण्यासाठीच्या योजनाींना तत्ित: 
मान्यता हदलेली आिे. 
(२) नािी. 
(३) पजश्चमिाहिनी नदी खोऱयातील (कोकण) अनतररक्त पाणी मराठिाडयात 
िळविणेसाठी एकाजत्मक राज्य जल आराखडयात अींतभूात असलेल्या योजनाींचा 
प्राथशमक अ्यास करणेसाठी शासन ननणाय हद.१७/०९/२०१९ अन्िये कायाकारी 
सींचालक, गोदािरी मराठिाडा पा्बींधारे विकास मिामींडळ, औरींगाबाद याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सशमती गहठत करणेत आली आिे. सदर सशमतीने त्याींचा 
अििाल हद. ३१/१०/२०१९ रोजी शासनास सादर केला आिे. त्यानसुार गोदािरी 
खोऱयातील मराठिाडा प्रदेशात कोकणातील नार-पार, दमणगींगा, ितैरणा, 
उल्िासनदी खोऱयातनू एकूण ८९.८५ अघरू् पाणी िळविणेबाबत आखणी करून 
त्याबाबत शशर्ारस केली आिे. उपरोक्त पकैी २.४३ अघरू् पाणी िळणाच्या 
पणूा/बाींधकामाधीन योजना आिेत. १५.५५ अघरू् पाणी िळणाबाबत       
पार-गोदािरी नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अििाल तयार करण्यात 
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आलेला असनू दमणगींगा-ितैरणा-गोदािरी ि दमणगींगा-एकदरे-गोदािरी  या 
दोन नदीजोड प्रकल्पाींच े सविस्तर प्रकल्प अििाल राषरीय जलविकास 
प्राश्रधकरण, निी हदल्ली याींचेमार्ा त तयार करण्यात येत आिे. दमणगींगा-
वप ींजाळ नदीजोड प्रकल्प पणूा झाल्यानींतर उध्िा ितैरणा धरणातनू गोदािरी 
खो-यात १० अघरू् पाणी सोडण्यात येईल. उिारीत ६१.८८ पाणी 
िळणाबाबतच्या योजनाींच े सिेक्षण करून सविस्तर प्रकल्प अििाल तयार 
करणेच्या कामाच्या अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत कायािािी 
प्रगतीत आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

राज्यात बालगहृ तनवासी सांस्था चालवण्यासाठी नोंदणी  
प्रमाणपत्र शमळणेबाबत 

  
(७) ३०७६ (०२-०६-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.गोवपचांद 
पडळिर, श्री.ववजय ऊफम  भाई धगरिर : सन्माननीय महहला व बालवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बालगिृ ननिासी सींस्था चालिण्यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र असणे 
आिश्यक असनू महिला ि बालविकास विभागामार्ा त िी प्रमाणपत्र देण्यात 
येतात ि त्यासाठी मािे माचा, २०१८ मध्ये अजा मागविण्यात आले िोत ेि 
त्यानसुार दोन ्प्प्यात ११७३ सींस्थेच े अजा शासनास प्राप्त झाल्यानींतर 
ननयशमत कामकाज ि सिा कागदपत्र े असलेल्या १३१ सींस्थाींना मािे माचा, 
२०१९ मध्ये प्रमाणपत्र हदली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, बालन्याय कायदयानसुार बालकाींसाठी विनापरिाना ननिासी 
सींस्था चालविण्यास एक िषाापयतं कैद ि एक लाखापेक्षा कमी नािी इतका 
दींड ककीं िा दोन्िी शशक्षाींची तरतदू आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ज्याींना िी प्रमाणपत्र हदली नािीत त्यापकैी मलेु असलेल्या 
सींस्थाींना हदनाींक १ माचा, २०१९ रोजी पढुील आदेशापयतं मदुतिाढ शमळाली 
परींत ुएक िषा उल्ूनिी नोंदणी प्रमाणपत्र हदली नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील १०४२ बालगिृाची नोंदणी दोन िषांपासनू प्रलींबबत 
असनू शासनाने त्याींना मदुतिाढ हदली आिे त्याींच्या नोंदणी प्रमाणपत्राच ेपाच 
िषाात नतुनीकरण करणे बींधनकारक आिे पण मळू नोंदणी प्रमाणपत्र 
शमळण्यास दोन िष ेलागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने बालगिृ ननिासी सींस्था चालिण्यासाठी 
नोंदणी प्रमाणपत्र शमळण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत 
आिे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) नािी. 

मािे माचा, २०१९ मध्ये स्ियींसेिी सींस्थाींचे १३१ ि शासकीय ३७ अस े
एकूण १६८ सींस्थाींना नोंदणी प्रमाणपत्र मींजूर केल्यानींतर इतर अजााच्याबाबत 
छाननी करून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत कायािािी सरुू असल्याने या 
कालािधीमध्ये प्रिेशशत असलेल्या ि नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अजा केलले्या 
३९४ सींस्थाींच्या नोंदणी प्रमाणपत्रास मदुतिाढ देण्यात आली िोती. 
(४) ि (५) नािी. 

प्राप्त सिा प्रस्तािाींची छाननी करून शासन ननणाय, हदनाींक 
०६/०५/२०२० अन्िये २८० स्ियींसेिी सींस्थाींच्या नोंदणी प्रमाणपत्रास मान्यता 
देण्यात आली आिे. 

___________ 
  

ठाणे जज््यातील िाळू धरणाच ेिाम पूणम िरण्याबाबत 
  

(८) ३०७७ (२९-०५-२०२०). अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मित्त्िाच्या धरणाींपकैी एक असलेल्या ठाणे जजल््यातील 
काळू धरणाच्या कामािरील स्थश्रगती आदेश मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक २३ 
जानेिारी, २०२० रोजी उठिल्यानींतर राज्याच्या मखु्य सश्रचिाींच्या 
अध्यक्षतखेाली झालेल्या बठैकीत एमएमआरडीए आणण कोकण पा्बींधारे 
विकास मिामींडळाला धरणाच्या कामाला गती देण्याच ेआदेश देण्यात आल े
िोत,े िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सन २००९ मध्ये काळू धरण बाींधण्याचा प्रस्ताि कोकण 
पा्बींधारे विभागाने एमएमआरडीएला सादर केला तवे्िा धरण बाींधण्याचा खचा 
रुपये ६६१ को्ी इतका िोता, परींत ु सन २०१७-२०१८ च्या सधुाररत 
अींदाजपत्रकानसुार धरण बाींधण्याचा खचा चौप् म्िणज ेरुपये २७८५ को्ीपयतं 
िाढला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर धरणाच्या कामात प्रामखु्याने कोणकोणत्या अडचणी 
आिेत ि विनाविलींब या अडचणी दरू करण्यासाठी शासनाने कोणता ननणाय 
घेतला आिे, 
(४) तसेच, धरणाच्या कामातील ताींबत्रक तपासणी सल्लागारामार्ा त करािी, 
अपेक्षक्षत खचााचा तपशील सादर करािा, प्रकल्पातील भसूींपादन, पनुिासनाची 
कामे पणूा करून धरण बाींधण्यास सरुुिात करािी असे आदेशिी देण्यात आले 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

श्री.जयांत पाटील (१८-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
काळू धरणाच्या कामाची गती देण्याचे दृष्ीने मखु्य सश्रचि याींचे 

अध्यक्षतखेाली मींत्रालय, मुींबई येथे हदनाींक ०८/११/२०१९ रोजी बठैक सींपन्न 
झाली. या बठैकीत सदर प्रकल्पास सत्िर गती दयािी, असा ननणाय घेण्यात 
आला. 
(२) िोय. 
     सन २०१८-२०१९ च्या दरसचूीनसुार प्रकल्पाची अदयाित स.ुप्र.मा.ककीं मत 
रुपये ३१३१.७६ को्ी इतकी आिे. 
(३) िनजमीन सींपादनासाठी िन विभागास नक्त ितामान मलू्य (NPV) देय 
रक्कम रुपये २५९ को्ी भरणे, १३५९ िे. खाजगी जशमनीचे भसूींपादन करणे 
ि बाश्रधत गािाींचे पनुिासन करणे. तसेच लाचलचुपत प्रनतबींधक विभागामार्ा त 
प्रकल्पाचे उघड चौकशीअींती अश्रधकारी ि ठेकेदार याींचेविरूध्द गनु्िा दाखल 
असनू तपास चाल ू असणे. या अडचणी असनू यासाठी एमएमआरडीएकडून 
ननधी शमळणेबाबत पाठपरुािा सरुु आिे. 
(४) सदर बठैकीमध्ये धरणाची ताींबत्रक तपासणी सल्लागारामार्ा त करणेबाबत 
कोणतिेी आदेश देण्यात आले नािीत. तथावप, MMRDA मार्ा त िी.िीखींड े
याींची ताींबत्रक सल्लागार म्िणून नेमणकू करण्यात आली िोती. तसेच 
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प्रकल्पाचा सदय:जस्थतीतील अपेक्षक्षत खचा ि प्रकल्पातील भसूींपादन, पनुिासन 
इत्यादी कामे ्प्प्या-्प्प्याने ननधी उपलब्ध करून पणूा करण्याबाबत हदनाींक 
०८/११/२०१९ च्या बठैकीत ननदेश देण्यात आले आिेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

रत्नाधगरी जज्हा रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(९) ३०९५ (२९-०५-२०२०). अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सावमजतनि आरोग् य व िुटुांब 
ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाश्रगरी जजल्िा रुग्णालयात तज्ञ िदैयकीय अश्रधकाऱयाींची कमतरता 
असनू मागील कािी महिन्याींपासनू अजस्थरोग, कर्जीशयन, रेडडओलॉजजस््, 
त्िचारोग विभागात एकिी िदैयकीय अश्रधकारी नसल्याने तसेच िगा-१ त े३ 
मधील ननम्मी पदे ररक्त असल्याने रुग्णसेिेिर त्याचा पररणाम िोत आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाश्रगरी जजल््यात अपघाताचे प्रमाण अश्रधक असल्याने 
रुग्णाींिर अनेकिेळा शस्त्रकक्रया करण्याची आिश्यकता असताना िदैयकीय 
अश्रधकारीच नसल्याने रुग्णाींना िदैयकीय उपाचारापासनू िींश्रचत रािािे लागत,े 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, जजल्िा रुग्णालयात िदैयकीय अश्रधकारी तसेच अन्य 
सींिगाातील पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रत्नाश्रगरी जजल्िा 
रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात 
येत आिे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.राजेश टोपे (२५-०८-२०२०) : (१) िे अींशत: खरे आिे 
जजल्िा रुग्णालय रत्नाश्रगरी येथे ग्-अ त ेग्-क सींिगाातील एकूण 

१९१ पदे मींजूर असनू, १३६ पदे भरलेली आिेत. तसेच कीं त्रा्ी स्िरुपात ि 
राषरीय आरोग्य अशभयान कायाक्रमाींतगतं २९ पदाींिर अश्रधकारी/कमाचारी 
कायारत आिेत. त्यामार्ा त रुग्णालयीन सेिा परुविण्यात येत आिे. 
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(२) िे अींशत: खरे आिे. 
       जजल्िा रुग्णालय, रत्नाश्रगरी येथे अजस्थव्यींग तज्ञ उपलब्ध नसल्याने 
जजल्ियातील ग्रामीण रुग्णालय ि उपजजल्िा रुग्णालयातील अजस्थरोग तज्ञाींची 
सेिा उपलब्ध करुन घेऊन रुग्णाना आरोग्य सेिा ि उपचार करण्यात येत 
आिेत. तसेच राषरीय आरोग्य अशभयान कायाक्रमाींतगतं जजल्िा रुग्णालय, 
रत्नाश्रगरी येथे भलूतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ ि रेडीओलॉजीस्् याींच्या सेिा ऑनकॉल 
पध्दतीने उपलब्ध करुन घेण्यात येतात. तसेच बालरोगतज्ञ, न्यरुो सजान 
याींच्या सेिा घेण्यात आलेल्या आिेत ि शभषक याींच्या पा ा््ाईम सेिा घेण्यात 
आलेल्या आिेत. 
(३) ि (४) मिाराषर िदैयकीय ि आरोग्य सेिा, ग्-अ (िेतन मॅरीक्स मधील 
िेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जजल्िा शल्यश्रचककत्सक, जजल्िा 
आरोग्य अश्रधकारी सींिगाातील पदोन्नती को्यातील ररक्त पदे भरण्याची 
कायािािी सरुु आिे. तसेच सरळसेिेच्या िा्याची जजल्िा शल्यश्रचककत्सक, 
जजल्िा आरोग्य अश्रधकारी ि विशषेज्ञ सींिगाातील ररक्त पदे स्ितींत्र ननिड 
मींडळामार्ा त भरण्याची कायािािी सरुु आिे.  विशषेज्ञ सींिगाातील बालरोग 
तज्ञ, कान, नाक, घसातज्ञ, अजस्थव्यींगोपचार तज्ञ, क्ष-ककरणतज्ञ, 
नेत्रशल्यश्रचककत्सक, मनोविकृती श्रचककत्सक, क्षयरोग श्रचककत्सक, स्त्रीरोगतज्ञ 
ि प्रसतुीतज्ञ ि बश्रधरीकरणतज्ञ या पदािर पदोन्नतीने ननयकु्त्या देण्यात 
आल्या आिेत. शरररविकृतीशास्त्रज्ञ या पदािर पदोन्नती देण्यासबींधीची 
कायािािी सरुु आिे.   

मिाराषर िदैयकीय ि आरोग्य सेिा, ग्-अ (िेतन मॅरीक्स मधील 
िेतनस्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००)  मधील िदैयकीय अश्रधकाऱयाींची ररक्त 
पदे भरण्याची कायािािी सरुु आिे. तसेच जजल्िाश्रधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली 
गठीत केलले्या सशमतीमार्ा त कीं त्रा्ी तत्िािर मानधनािर िदैयकीय अश्रधकारी 
अथिा उपसींचालक कायाालयाकडून बींधपबत्रत िदैयकीय अश्रधकारी याींची 
ननयकु्ती करण्याची कायािािी करण्यात येत आिे. 

मिाराषर शासकीय ग्-अ ि ग्-ब (राजपबत्रत ि अराजपबत्रत) 
पदाींिर सरळसेिेने ननयकु्तीसाठी ि पदोन्नतीने ननयकु्तीसाठी मिसलुी विभाग 
िा्प ननयम, २०१५ तयार करण्यात आले आिेत ि त्यामध्ये िेळोिेळी 
सधुारणा करण्यात आल्या आिेत. त्यानसुार नागपरू, अमरािती ि औरींगाबाद 
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या मिसलुी विभागातील मींजूर पदाींच्या ८० ्क्के इतकी पदे भरण्यासाठी 
आिश्यक पदाींची सींख्या ननजश्चत करणे आिश्यक आिे. तसेच या तीन 
मिसलुी विभागात पदे भरण्यासाठी आिश्यक असलेली पदसींख्या, एकूण 
िा्पासाठी उपलब्ध असलेल्या उमेदिाराींच्या / अश्रधकाऱयाींच्या पदसींख्येतनू 
िजा करुन त्यानींतर िा्पासाठी उपलब्ध असलेल्या उिाररत पदसींख्येच्या ८० 
्क्के पदे नागपरू, अमरािती, औरींगाबाद, कोकण विभागाचा भाग असलेला 
कोकण-१ ि नाशशक या मिसलूी विभागाकररता सनुनजश्चत केल्यानींतर, या  
पाच मिसलुी विभागातील ररक्त पदाींच्या प्रमाणात या पाच मिसलुी 
विभागात िा्प करण्यात यािे. तसेच, उिाररत िा्पासाठी उपलब्ध 
पदसींख्येच्या २० ्क्के पदे कोकण विभागाचा भाग असलेला कोकण-१ ि पणेु 
या मिसलुी विभागाींकररता सनुनजश्चत केल्यानींतर, या दोन मिसलुी 
विभागाींतील ररक्त पदाींच्या प्रमाणात या दोन मिसलुी विभागात िा्प 
करण्यात यािे ि पसींती हदलेल्या मिसलुी विभागात िा्पासाठी पद उपलब्ध 
नसल्यास चक्राकार पध्दतीने मिसलुी विभाग िा्प करािी अशी तरतदू सदर 
अश्रधननयमात आिे. त्यानसुार नागपरू, अमरािती ि औरींगाबाद या मिसलुी 
विभागात ८० ्क्क्यापके्षा अश्रधक पदे उपलब्ध असल्याने, उिाररत मिसलुी 
विभागासाठी पदे उपलब्ध झालेली नािीत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

आजनसरा बॅरेज प्रि्पाला (ता.हहांगणघाट, जज.वधाम) मांजूरी  
शमळूनही िामाला सुरुवात न झा्याबाबत 

  
(१०) ३१७२ (२९-०५-२०२०). िी.रामदास आींब्कर, िी.श्रगरीशचींद्र व्यास : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाला (ता.हिींगणघा्, जज.िधाा) सन २००५-२००६ 
च्या दरसचुीनसुार प्रकल्पाला सधुाररत मान्यता तसेच रूपये २०,८४२.२७ लक्ष 
देिनूिी प्रकल्पाची कामे सरुु न झाल्यामळेु लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २२ जून, 
२०१९ रोजी तत्कालीन जलसींपदा मींत्री याींना ननिेदन हदले असनूिी 
प्रकल्पाच्या कामाला सरुुिात झाली नािी, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामळेु हिींगणघा् तालकु्यातील ४८ गािातील २४,००० िेक््री 
शतेी शस ींचनापासनू िींश्रचत असनू १२ गािातील वपण्याच्या पाण्याचा गींभीर 
प्रश्न ननमााण िोत असल्याने सदर प्रकल्पाच्या ताींबत्रक बाबी पणूा करून 
शासनाने सधुाररत मान्यता देिनू कामाींना सरुुिात करण्याबाबत कोणती 
कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाची मळू 
प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्यामळेु सन २००५-२००६ च्या दरसचुीनसुार 
रुपये २०८.४२ को्ी रुपयास नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली असनू, प्रारींशभक कामािर (पयाायी िनीकरण) आतापयतं रुपये १२.४० 
को्ी खचा झालेले आिेत. मखु्य कामास सरुुिात झाललेी नािी. 
(२) ि (३) प्रकल्पाच्या कामास अदयाप सरुुिात झालेली नािी. प्रकल्पास 
आिश्यक िन जमीन मान्यता, पयाािरण मान्यता तसेच पाणी उपलब्धता 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याचे अनषुींगाने कायािािी प्रगतीपथािर आिे. 
  

___________  
 

वसई (ता.वसई, जज.पालघर) कि््यामध्ये सुरक्षक्षततेच्यादृष्ट्टीने  
उपाययोजना िरण्याबाबत 

  
(११) ३२५३ (०२-०६-२०२०). श्री.रवव ांद्र फाटि : सन्माननीय साांस् िृतति िायम 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई (जज.पालघर) समदु्रककनारपट्टीलगत असलेल्या िसईच्या 
ककल्ल्यामध्ये महिला ि मलुीींची छेडछाड, मदयपान, धुम्रपान ि इतर अींमली 
पदाथांच ेसेिन, वििािपिुा छायाश्रचत्रणाच्या नािाखाली पे्रमी यगुलुाींचे अजश्लल 
चाळे, विनापरिानगी श्रचबत्रकरण अशा ि इतर विविध गरैप्रकाराींमध्ये 
सातत्याने िाढ िोत असल्याची बाब विविध दगुापे्रमी सींस्था, सींघ्ना, इनतिास 
अ्यासक ि पया् न पे्रमी याींच्याकडून ननदशानास आणून हदली जात आिे, िे 
खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, िसईच्या ककल्ल्यामध्ये अनेक हठकाणी अनश्रधकृत बाींधकामे 
करण्यात आल्याची बाब मािे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या ऐनतिाशसक िारसा लाभलेल्या पवित्र िास्तचूे मित्ि, 
सींिधान आणण सींरक्षण करण्याच्यादृष्ीने भारतीय परुातत्ि विभाग आणण 
स्थाननक मिानगरपाशलका ि पोलीस प्रशासन याींच्या समन्िय आणण 
सिकायााने िसईच्या ककल्ल्यामध्ये सरुक्षा यींत्रणा ननमााण करण्याची मागणी 
िसई तालकु्यातील स्थाननक पदाश्रधकाऱयाने हदनाींक ६ जानेिारी, २०२० रोजी 
िा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े लेखी ननिेदनाव्दारे केली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (२४-०८-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) िसई 
ककल्ल्यात गरैप्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आिेत िी बाब 
खरी आिे. िसई ककल्ला िा राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असनू तो कें द्र 
शासनाच्या भारतीय परुातत्ि सिेक्षण, मुींबई मींडळ याींच्या अखत्यारीत आिे. 
सदय:जस्थतीत ककल्ल्यािर एस.आय.एस.चे सरुक्षारक्षक तनैात करण्यात आल े
आिेत. ककल्ल्यामधील सरुक्षेकरीता तसेच गरैप्रकार ि अनश्रधकृत बाींधकामे 
रोखण्यासाठी भारतीय परुातत्ि सिेक्षण, मुींबई मींडळ िे िेळोिेळी सींबधीत 
स्थननक प्रशासनाशी पत्रव्यििार करत.े ककल्ल्याच्या कािी भागात 
स्थाननकाींच्या िास्तव्यामळेु सींपणूा ककल्ल्यािर ननयींत्रण ठेिणे शक्य िोत 
नािी. सदय:जस्थतीत ककल्ल्यािर एस.आय.एस.चे सरुक्षारक्षक तनैात करण्यात 
आले आिे. तसेच आणखी ५० सरुक्षारक्षक नेमण्यास मान्यता देण्याबाबत 
मिाननदेशक, भारतीय परुातत्ि विभाग, निी हदल्ली याींना भारतीय परुातत्ि 
सिेक्षण मींडळ कायाालय, मुींबई याींनी पत्र पाठविले आिे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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वसई-ववरार (जज.पालघर) शहरात िुपोवषत बालिाांना पोषि आहार व 
वसई तालुक्यातील अांगणवाडयाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  
(१२) ३२८५ (२९-०५-२०२०). श्री.रवव ांद्र फाटि : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई-विरार (जज.पालघर) शिरात सन २०१९ मध्ये झालेल्या कुपोवषत 
बालकाींच्या सव्िेक्षणात ९३ बालके िी कुपोवषत असल्याची तसेच िसई 
तालकु्यातील बिुताींशी अींगणिाड्या ्या देखभाल-दरुुस्ती-डागडूजी अभािी बींद 
असल्याची बाब मािे नोव्िेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी आिश्यक त्या उपाययोजना करण्याची मागणी 
स्थाननक नागररक ि िसई तालकु्यातील एका राजकीय पक्षाच्या स्थाननक 
पदाश्रधकारी याींनी हदनाींक २७ नोव्िेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास 
ननिेदनाव्दारे आयकु्त, िसई-विरार शिर मिानगरपाशलका याींच्याकड े केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िसई-विरार शिर मिानगरपाशलकेच्या िद्दीमध्ये येत असलेल्या 
४२१ अींगणिाड्या याींचे कामकाज नागरी प्रकल्प विभाग, भाईंदर (प.) आणण 
एकाजत्मक बालविकास सेिा योजना िसई-१ ि िसई-२ याींच्या अखत्यारीत 
येत असल्यामळेु सदर प्रकरणी पढुील कायािािी करण्याची सचूना हदनाींक १९ 
डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्िये करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कुपोवषत बालकाींना पोषक आिार 
शमळण्याबाबत तसेच अींगणिाड्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायािािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ि (३) िे खरे आिे. 
(४) स्थाननक लोकप्रनतननधीचे ननिेदन बालविकास प्रकल्प अश्रधकारी िसई-१, 
िसई-२ ि बालविकास प्रकल्प अश्रधकारी (नागरी) भाईंदर (प.) याींना आिश्यक 
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कायािािीसाठी प्राप्त झाले आिे. त्यानसुार अींगणिाडीच्या इमारतीींची पािणी 
करुन जजल्िा पररषदमार्ा त दरुुस्तीची कायािािी सरुु आिे. पालघर 
जजल््यातील जजल्िा पररषदअींतगात िसई तालकुा ग्रामीण अींतगात िसई-१ ि 
िसई-२ प्रकल्पाींतगात येणाऱया ३८१ अींगणिाड्या ्या चाल ू असनू देखभाल 
दरुुस्ती डागडूजी अभािी बींद नािीत. 

एकाजत्मक बालविकास सेिा योजनेंतगात कुपोवषत बालकाींना पोषण आिार 
देण्याबाबत खालीलप्रमाणे कायािािी करण्यात येत आिे. 

१. ६ महिने त े ३ िषा या ियोग्ातील लाभाथी तसेच गरोदर ि 
स्तनदा माता याींना घरपोच आिार ननयशमतपणे वितरीत 
करण्यात येतो. 

२. सदय:जस्थतीत कोिीड-१९ च्या प्रादभुाािामळेु ३ त े ६ िषा 
ियोग्ातील लाभार्थयांना गरम ताजा आिाराऐिजी THR अींतगात 
कच्चे धान्य ि ककराणा मालाचा परुिठा करण्यात येत आिे. 

३. तसेच अमतृ आिार योजनेंतगात गरोदर ि स्तनदा माताींना चौरस 
आिार देण्यात येत आिे ि ६ महिने त े ६ िषा ियोग्ातील 
बालकाींना आठिड्यातनू ४ िेळा अींडी, केळी सधु्दा वितरीत 
करण्यात येतात. 

४. िसई-१ ि िसई-२ या ग्रामीण प्रकल्पाींमध्ये कुपोवषत बालकाींना 
ग्राम बालविकास कें द्रामध्ये दाखल करण्यात येत.े कुपोवषत 
बालकाींसाठी VCDC कें द्र सरुु करण्यात आले असनू त्यामधून 
त्याींना अमायलेज ररच रु्ड देण्यात येत.े  

(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 
___________ 

  
खाजगी व्यवस्थापनाच्या सवम शाळाांना वविास  

िामासाठी तनधी देणेबाबत 
  
(१३) ३२९७ (३१-०५-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ववरम म िाळे, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.किशोर दराड,े डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चौदाव्या वित्त आयोगातनू ग्रामपींचायतीमार्ा त जजल्िा पररषदेच्या 
शाळाींना विविध विकास कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करून हदला जात असनू 
खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळाींना विकास कामासाठी ननधी हदला जात नािी, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, चौदाव्या वित्त आयोगातनू ग्रामपींचायतीमार्ा त खाजगी 
व्यिस्थापनाच्या शाळाींना विकास कामासाठी ननधी देणेबाबतची मागणी केली 
जात आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने चौदाव्या वित्त आयोगातनू ग्रामपींचायतीमार्ा त खाजगी 
व्यिस्थापनाच्या सिा शाळाींना विकास कामासाठी ननधी देणेबाबत कोणती 
कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ (२०-०८-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

__________ 
 

राज्य िामगार रुग्णालयातील पद भरतीत गैरव्यवहार झा्याबाबत 
  
(१४) ३३२५ (२९-०५-२०२०). श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सावमजतनि आरोग् य 
व िुटुांब ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सािाजननक आरोग्य विभागाींतगात येत असलेल्या राज्य कामगार 
रुग्णालयातील ५५२ पद भरतीत लाचलचुपत प्रनतबींध विभागाच्या अनषुींगाने 
तत्कालीन आयकु्त सींजीिकुमार याींच्यामार्ा त झालेल्या चौकशीत गरैव्यििार 
झाल्याचे मािे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या भरतीत माजी सनैनक अथिा त्याींच्या कु्ुींबबयाींसाठी राखीि 
असलेल्या ७५ पदाींिर माजी सनैनक या प्रिगाातील उमेदिाराींना डािलनू अन्य 
प्रिगाातील उमेदिाराींची भरती केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, यात सेिाननितृ्तीपिूी एक हदिस अगोदर ननयकु्ती पत्र 
देण्याच्या प्रस्तािाला तत्कालीन आयकु्ताींनी मींजुरी हदल्याची बाब ननदशानास 
आली असल्याने सदरची भरती प्रकक्रयाच रद्द करण्याची मागणी िोत आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या परीक्षेत सन २००८ पासनू कायारत असणाऱया १८८ पकैी 
१८८ पररचाररका अनतु्तीणा िोऊन कसलािी अनभुि नसलेले ५५२ उत्तीणा 
उमेदिार ज्यामध्ये एकाच पररसरातील अनेक उमेदिाराींचा समािेश असल्याच े
चौकशीत उघड झाल ेआिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, मिाऑनलाईन कीं पनीच्या कारभाराची चौकशी करून झालेल्या 
अननयशमततचे्या ि गरैव्यििार प्रकरणी मींत्री मिोदयाींनी हदनाींक २ एवप्रल, 
२०१८ रोजी बठैक घेऊनिी प्रधान सश्रचिाींकडून कायािािी झाली नसल्याने 
सदरची भरती रद्द करून दोषीींविरुध्द कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे (२७-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) आयकु्तालयाच्या हदनाींक २१/१२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये प्राप्त प्राथशमक 
अििाल ि हदनाींक १७/०६/२०१९ च्या पत्रान्िये प्राप्त अििालाच्या आधारे सन 
२०१७ मधील सम िदैयकीय पद भरतीमध्ये अननयशमतता झाल्याच े
प्रथमदशानी आढळून येत आिे. त्यानसुार शासनाच्या हदनाींक २७/०७/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्िये शासनाने मे.मिाऑनलाईन याींच्याकडून आिश्यक माहिती 
प्राप्त करुन भरती प्रकक्रयेत झालेल्या अननयशमततबेाबत सींबींश्रधत अश्रधकारी/ 
कमाचारी याींच्यािर जबाबदारी ननजश्चत करुन कारिाई करण्याकरीता प्रस्ताि 
आयकु्तालयाच्या स्ियींस्पष् अशभप्रायाींसि सादर करण्याचे कळविण्यात आले 
आिे. 

__________ 
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रायगड जज््यात धरण वा बांधारे बाांधणेबाबत 
 

(१५) ३४५४ (०२-०६-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदृ व 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यात दरिषी सरासरी तीन िजार इतका पाऊस पडत असनू 
पािसाचे पाणी साठविण्यासाठी िा अडविण्यासाठी कोणतीिी परेुशी व्यिस्था 
नसल्यामळेु पािसाच ेपाणी समदु्रात िािून जात,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जजल््याच्या अनेक भागात अशलबाग, पेण, कजात, 
मिाड, पोलादपरू, म्िसळा ि िीिधान या तालकु्याींमध्ये दरिषी रे्ब्रिुारी 
महिन्यापासनूच वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमााण िोत,े िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल््यात पडणाऱया पािसाच े पाणी साठिनू अथिा 
अडिनू ठेिण्यासाठी छो्े-मोठे धरण बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

श्री.शांिरराव गडाख (१८-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) ि (३) रायगड जजल््यामध्ये रे्ब्रिुारी अखेरपासनू वपण्याच्या पाण्याची 
ी्ंचाई भासणेस सरुुिात िोत.े ी्ंचाई कालािधीमध्ये वपण्याचे पाणी परुिठा 

करण्यासाठी सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा केलेला आिे. त्यामधील 
प्रस्तावित उपाययोजनानसुार आिश्यकतनेसुार ग्रामस्थाींना पाणीपरुिठा 
करण्यात येतो. 
 रायगड जजल््यात पडणाऱया पािसाचे पाणी साठिनू अथिा अडिनू 
ठेिण्यासाठी रायगड जजल््यात ० त े २५० िे. शस ींचन क्षमतचे्या ५८ योजना 
पणूा झालेल्या आिेत. त्यादिारे १०३०१.७७ सघमी इतका पाणीसाठा ननमााण 
झालेला आिे तसेच ५४ योजना प्रगतीपथािर असनू त्यामळेु ३३२१२ सघमी 
पाणीसाठा ननमााण करण्याचे उहद्दष् आिे. तसेच ३९ योजना भविषयकाळात 
प्रस्तावित आिेत.  
 रायगड जजल्िा पररषदेने ४५ धरणे, ४६ के.्ी. बींधारे ि ३१ शसमें् 
बींधारे बाींधलेले आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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उस्मानाबाद जज््यातील अांगणवाडयाांना िच्च्या  
धान्याचा पुरवठा होत अस्याबाबत 

  
(१६) ३५६५ (०२-०६-२०२०). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जजल््यातील अींगणिाड्याींमध्ये पोषण आिार परुिठा 
करण्यासाठी ठेकेदार नसल्याने रे्डरेशनच्या माध्यमातनू केिळ कच्चे धान्य 
अींगणिाडीतील ३ त े ६ ियोग्ातील बालकाींसि गरोदर ि स्तनदा माताींना 
हदले जात असल्याचे मािे एवप्रल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अींगणिाड्याींना पोषण आिार परुिठा करण्यासाठी परुिठादार 
ननयकु्त न करण्यामागची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, अींगणिाड्याींना कच्च्या धान्याचा िोत असलेल्या परुिठ्याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानषुींगाने कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) िे खरे नािी. 
उस्मानाबाद जजल्ियात ३ त े ६ ियोग्ातील लाभार्थयांना आिार 

परुिठयासाठी नेमलेल्या महिला बचतग्ाींनी काम सोडून हदल्यामळेु पयाायी 
व्यिस्थेंतगात कच्च े धान्य ि ककराणा मालाचा परुिठा करण्यासाठी महिला 
सींस्थेची नेमणकू करण्यात आलेली आिे. सदर महिला सींस्थेकडून कच्च े
धान्य ि ककराणा मालाचा परुिठा अींगणिाडी स्तरािर करण्यात येतो. सदर 
कच्चे धान्य ि ककराणा मालापासनू अींगणिाडी सेविका/मदतनीस िे गरम 
ताजा आिार तयार करुन लाभार्थयांना वितरीत करतात. तथावप, राज्यात मािे 
माचा, २०२० पासनू कोविड-१९ चा प्रादभुााि सरुु झाल्याने अींगणिाडीमध्ये 
बालके एकत्र येिनू आिार खाण्यामळेु आजाराचा प्रादभुााि िाढू नये म्िणून 
Social Distancing ठेिण्याच्या उदयेशाने लाभार्थयानंा अींगणिाडीत हदला 
जाणारा गरम ताजा आिार बींद करुन त्याऐिजी THR अींतगात घरपोच आिार 
देण्याचा ननणाय घेण्यात आला. त्यानसुार सींपणूा उस्मानाबाद जजल्ियात कच्च े
धान्य ि ककराणा मालाचा परुिठा मिाराषर स््े् को-ऑप कीं न््यमुसा 
रे्डरेशन याींचेमार्ा त लाभार्थयांना िा्प करण्यात येत आिे. 
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(२)  ३ त े६ िषा ियोग्ातील लाभार्थयांना आिार परुिठा करण्यासाठी पयाायी 
व्यिस्थेंतगात महिला सींस्थेची नेमणकू करण्यात आली आिे. तथावप या 
लाभार्थयााना ननयशमत आिार परुिठा करण्यासाठी ग्रामपींचायत/ग्रपु ऑर् 
पींचायत असे ग् तयार करुन जजल्िास्तरािर जजल्िाश्रधकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली जजल्िास्तरीय सशमतीमार्ा त महिला मींडळ/बचतग् नेमण्याची 
प्रकक्रया सरुु आिे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील बालिाांना 
योग्य आहार शमळत नस्याबाबत 

  

(१७) ३५८७ (०२-०६-२०२०). श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित 
प्रश्न रम माांि १९७ ला हदनाांि ३ माचम, २०२० रोजी हदले्या उत्तराच्या 
सांदभामत सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) आहदिासी समाजातील बालकाींचे कुपोषणामळेु िोणारे मतृ्य ू
थाींबविण्यासाठी शासनाने ्ास्क र्ोसाची स्थापना करूनिी मरुबाड (जज.ठाणे) 
तालकु्यात योग्य आिार न शमळाल्यामळेु १८४ बालके कुपोवषत िोऊन त्याींचा 
जीि धोक्यात आला असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
महिला ि बालविकास विभागाने आरोग्य कें द्र आणण ग्रामीण रुग्णालयातनू 
घेतलेल्या आढाव्यातनू ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सदरिू कुपोवषत बालकाींचे कुपोषणाच े
विनाविलींब ननराकरण करुन त्याींच्या आरोग्याबाबत कोणती उपाययोजना केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) िे खरे नािी. 
(२) CAS च्या अििालानसुार जनरे् िोणाऱया SAM बालकाींची आकडिेारीची 
अींगणिाडी स्तरािर िजन, उींची ि िय या बाबीींची तपासणी करुन िदैयकीय 
अश्रधकारी याींचेकडून प्रमाणणत करण्याबाबत जजल्िा कायाक्रम अश्रधकारी 
(मबावि), जजल्िा पररषद याींना सचूना देण्यात आल्या असनू SAM बालक 
असल्याची खात्री प्ल्यािर त्याींना तात्काळ ग्राम बालविकास कें द्रात दाखल 
करुन सिा सोईसवुिधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आिेत. 
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 एकाजत्मक बालविकास सेिा योजनेंतगात कुपोवषत बालकाींना पोषक 
आिार देण्याबाबत खालीलप्रमाणे कायािािी करण्यात येत आिे :- 

(१) ६ महिने त े३ िषा ियोग्ातील लाभाथी ि गरोदर स्तनदा माता 
याींना घरपोच आिार ननयशमतपणे देण्यात येत आिे. 

(२) सदय:जस्थतीत कोविड-१९ च्या प्रादभुाािामळेु ३ त े ६ िषा 
ियोग्ातील लाभार्थयांना गरम ताजा आिाराऐिजी THR अींतगात 
कच्चे धान्य ि ककराणा मालाचा परुिठा करण्यात येत आिे. 

(३) तसेच अमतृ आिार योजनेंतगात गरोदर स्तनदा माताींना चौरस 
आिार देण्यात येत आिे ि ६ महिने त े ६ िषा ियोग्ातील 
बालकाींना आठिड्यातनू ४ िेळा अींडी, केळी सधु्दा देण्यात येत 
आिेत. 

 ठाणे जजल््यातील प्रकल्पाींमध्ये कुपोवषत बालकाींना ग्राम बालविकास 
कें द्रामध्ये दाखल करण्यात येिनू योग्य तो आिार (अमायलेज ररच रु्ड) 
देण्यात येिनू िदैयकीय उपचार तसेच औषधोपचार करण्यात येतात.  
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

राज्यातील धरणाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(१८) ३५९२ (२९-०५-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पणूा झालेल्या १ िजार ८०० धरणाींपकैी ८३० धरणाींची डागडूजी ि 
दरुूस्ती करण्याची आिश्यकता असल्याचे जलसींपदा विभागाच्या 
अििालानसुार मािे जुल,ै २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कोकणात जिळपास ५२० लिान मोठी धरणे असनू त्यापकैी 
२५ धरणाींमधून गळती िोत असल्यामळेु या धरण पररसरामध्ये धोका ननमााण 
झाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोकणातील २५ धरणाींसि राज्यातील 
नादरुूस्त धरणाींच्या दरुुस्तीसाठी ककती ननधीची आिश्यकता आिे ि आिश्यक 
ननधी उपलब्ध करुन धरणाींच्या दरुुस्तीबाबत कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री.जयांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
धरण सरुक्षक्षतता सींघ्नेमार्ा त हद.०६/०६/२०१९ रोजी प्रशसध्द 

करण्यात आलेल्या िावषाक धरण जस्थती अििाल सन २०१८-२०१९ मध्ये  
िगा-१ चे २६५ धरणे, ि िगा-१ चे १०९४ धरणे असे एकूण १३५९ धरणाींची 
तपासणी केलेली असनू िगा-१ चे १७१ धरण ि िगा-२ चे ८८५ असा एकूण 
१०५६ धरणाींिर दरुुस्ती आिश्यक आिे. 
      तसेच, धरण सरुक्षक्षतता सींघ्नेमार्ा त िावषाक धरण जस्थती अििाल 
सन २०१९-२०२० प्रशसध्द करण्यात आला. त्यामध्ये िगा-१ च े२७० धरणे ि 
िगा-२ चे ११२८ धरणे असे एकूण १३९८ धरणाींची तपासणी केलेली असनू   
िगा-१ चे २४७ धरण ि िगा-२ चे ९७७ अश्या एकूण १२२४ धरणाींिर दरुुस्ती 
आिश्यक आिे. 

राज्यातील िगा-१ च्या २ धरणाींमध्ये (१-कोकण नतल्लारी मेन)     
१-उत्तर मिाराषर (सारींगखडेा बॅरेज) सींिगा १ च्या उणणिा आढळून आलेल्या 
आिेत. सदर उणणिा याींबत्रकी सींघ्नेमार्ा त धरण व्दारे ननरीक्षणात ननदेशनास 
आणलेल्या असनू क्षबेत्रय कायाालयाना अिगत करण्यात आलेल्या आिेत. 
शासनाच्या हदनाींक ६/७/२०१९ च्या पत्रान्िये सिा कायाकारी सींचालक ि मखु्य 
अशभयींता, जलसींपदा विभाग याींना पणूा झालेल्या धरणाींची पनुश्च: तपासणी 
करण्याबाबतच े आदेश ननगाशमत केले िोत.े त्यानसुार मिाराषर राज्यात 
पनुश्च: तपासणी केलेल्या २४८६ प्रकल्पाींपकैी गळती नसलेले १९२४ ककरकोळ 
गळती असलेले ५३० ि गींभीर गळती असलेले ३२ प्रकल्प आढळून आले 
आिेत. 
(२) धरण सरुक्षक्षतता सींघ्नेमार्ा त िावषाक धरण जस्थती अििाल सन  
२०१९-२०२० कोकण प्रदेशासाठी प्रशसध्द करण्यात आला. त्यामध्ये िगा-१ च े
३९ धरणे ि िगा २ चे १११ अशा एकूण १४३ धरणाींिर दरुूस्ती आिश्यक 
आिे. 

हदनाींक ६/७/२०१९ अन्िये सिा कायाकारी सींचालक ि मखु्य अशभयींता, 
जलसींपदा विभाग याींना पणूा झालेल्या धरणाींची पनुश्च: तपासणी 
करण्याबाबतचे आदेश ननगाशमत केले िोत.े त्यानुसार कोकण प्रादेशशक 
विभागात पनुश्च: तपासणी केलेल्या १६७ प्रकल्पाींपकैी गळती नसलेले ६७ 
ककरकोळ गळती असललेे ८९ ि गींभीर गळती असलेले ११ प्रकल्प (तळिड,े 



वि.प. ६ (26) 

कोंडीिली, तलेेिाडी, िाघ, इनामबारी, आड जातगेाि, भातसा, िाींद्री मोरब,ेखेरे) 
आढळून आले आिेत. सदय:जस्थतीत नतल्लारी मेन प्रकल्पातील सींिगा-१ 
प्रकारातील त्रु् ीचे ननराकरण करण्यात आलेले आिे. 
(३) राज्यातील िगा-१ च्या २ धरणाींमध्ये (१-कोकण नतल्लारी मेन) १-उत्तर 
मिाराषर (सारींगखेडा बॅरेज) सींिगा १ च्या उणणिा आढळून आलेल्या आिेत. 
सदर उणणिा याींबत्रकी सींघ्नेमार्ा त धरण व्दारे ननरीक्षणात ननदेशनास 
आणलेल्या असनू क्षबेत्रय कायाालयाना अिगत करण्यात आलेल्या आिेत. 
त्यापकैी नतल्लारी मेन प्रकल्पातील सींिगा-१ प्रकारातील त्रु् ीचे ननराकरण 
करण्यात आलेले आिे. राज्यातील पणूा झालेल्या शस ींचन प्रकल्पाची सिागाींने 
तपासणी करुन कें द्र शासन ि जागनतक बँक अथासिाजय्यत धरण पनुास्थापना 
ि सधुारणा प्रकल्प Dam Rehabilitation & Improvement Project 
DRIP II & III अींतगात प्रदेश ननिाय कोकण-१६ प्रकल्प, पणेु-२८ प्रकल्प, 
औरींगाबाद-३३ प्रकल्प नाशशक-२९ प्रकल्प, अमरािती-२२ प्रकल्प, नागपरू-१२ 
प्रकल्प असे एकूण १४० प्रकल्पाींना रु. ९४० को्ी ननधीच्या माध्यमातनू 
घेण्याचे ननयोजन असनू लिकरच या योजनेंतगात धरणाींची पनुस्थाापना कामे 
सरुु िोणार आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

ततलारी (ता.दोडा मागम, जज.शसांधदुगुम) येथील धरणासाठी  
ररांग रोड तयार िरण्याबाबत 

  
(१९) ३६३४ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.ववजय ऊफम  
भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिाराषर-गोिा राज्याच्या सींयकु्त विदयमाने नतलारी (ता.दोडा मागा, 
जज.शस ींधुदगुा) येथे आींतरराज्य प्रकल्प उभारण्यात आला असनू या धरणामळेु 
आठ गािे विस्थावपत झाल्याने या धरणाच्या पाणलो् क्षेत्र आणण धरणाच्या 
दोन्िी बाजूने धरणग्रस्ताींच्या बडुीत क्षेत्रातील बािेर असलेल्या जशमनीत 
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जाण्यासाठी जलसींपदा विभागाच्याितीने ररींग रोड तयार करण्यासाठी 
कागदोपत्री कोट्यिधी रूपये खचा दाखविला परींत ु प्रत्यक्षात ररींग रोड पणूा 
झाला नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर नतलारी धरणासाठी सींपाहदत केलले्या जशमनीपकैी शकेडो 
एकर जशमनीिर खाजगी लोक ि परप्राींनतय याींनी अनतक्रमण केले असनू सदर 
अनतक्रमण ननषकाशसत करण्यात आले नसनू नतलारी येथील कायाालय बींद 
करण्यात आले ि येथील कायाभार सािींतिाडी कालिा विभाग, चराठा 
सािींतिाडी येथे गेल्यानींतर धरण पररसरातील गरैकारभार िाढीस लागला, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, नतलारी धरणासाठी सींपाहदत केलले्या शकेडो एकर जशमनीिर 
खाजगी लोक ि परप्राींनतय याींनी केलेले अनतक्रमण ननषकाशसत करून जशमनी 
शासनाच्या ताब्यात घेण्याच्यादृष्ीने कोणतीिी कारिाई न िोण्याची 
सिासाधारण कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, ररींग रोड तयार करण्यासाठी कोट्यिधी रूपये खचा करूनिी 
ररींग रोड न झाल्यामळेु तसेच सींपाहदत केलेल्या जशमनीिरील अनतक्रमण दरू 
करण्यास केलेल्या विलींबाबाबत सींबींश्रधताींिर जबाबदारी ननजश्चत करून 
त्याींच्याविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) िे खरे नािी. 
     नतलारी पा्बींधारे प्रकल्प िा मिाराषर राज्य ि गोिा राज्यामधील 
सींयकु्त प्रकल्प आिे. नतलारी जलाशयाच्या डाव्या तीरािरील ३१ कक.मी. पकैी 
६ कक.मी. पयाायी का्रस्ता सदय:जस्थतीत िापरात आिे. तसेच जोड रस्त्याचे 
िनक्षेत्र िगळता ५ पकैी ४ कक.मी.चे काम पणूा आिे. 
     उजव्या तीरािरील १०.०० कक.मी. मींजूरी प्राप्त लाींबीच्या रस्त्याच े
अींशत: मातीकाम पणूा करण्यात आलेले आिे. 

सदर का्रस्ता ररींगरोडसाठी खचा करण्याबाबत गोिा राज्याने आक्षेप 
घेतल्यामळेु उिारीत कामे प्रलींबबत आिेत. 
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(२) िे खरे नािी. 
     नतलारी प्रकल्पाच्या अींशत: बाश्रधत कें दे्र ब्र.ु ि कें दे्र खुदा या दोन गािाच े
खास बाब म्िणून सींपादन केलेले बडुीत क्षते्राबािेरील ७८.६० िे.क्षते्र अन्य 
पा्बींधारे प्रकल्पाींकरीता िन विभागाकड े प्रकक्रयेखाली आिे. िस्ताींतरणाच्या 
क्षेत्राबाबत १०९.९५ िे. जमीन जजल्िाश्रधकारी, शस ींधुदगुा याींना कळविण्यात आले 
असनू त्यापकैी १०.६० िे जमीन पया् न विभागाकड ेिस्ताींतरीत करणेत आली 
आिे. 

नतलारी प्रकल्पाचे धरण ि अनषुींश्रगक कामे पणूा झाल्याने हदनाींक 
२२/०७/२०१६ च्या शासन ननणायान्िये नतलारी शशषा काम े विभाग क्र.१ 
कोनाळकट़्ा ४ उपविभागीय कायाालयासि जळगाि येथे िगा करण्यात आला. 
त्यामळेु धरण ि अनषुींश्रगक कामासि नतलारी प्रकल्पाचा सींपणूा कायाभार 
चरा्ा-सािींतिाडी येथील शसींधुदगुा पा्बींधारे प्रकल्प बाींधकाम विभागाकड ेिगा 
केला असनू सदय:जस्थतीत धरण देखरेख ि ननयींत्रण ठेिणेकरीता, ५ 
उपविभागीय कायाालये कायारत आिे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

पोषण आहार पुरवठा योजनेंतगमत पुरववण्यात येणारे  
खाद्य तनिृष्ट्ट दजामच ेअस्याबाबत 

  
(२०) ३६५८ (०१-०६-२०२०). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ननणायानींतर १८ सींस्था ि बचत ग्ाींचे ननविदा 
रद्द करून निीन व्यिस्थमेार्ा त महिला, स्तनदा माता, कुपोवषत बालक, 
ककशोरियीन मलुी आदीींच्या पोषण आिारासींदभाात परुिठा योजनेंतगात 
परुविण्यात येणारे खादय िे ननकृष् दजााच े असल्याचे मािे एवप्रल, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, मिाराषर राज्य सिकारी ग्रािक मिासींघ मयााहदत, मुींबई ि 
एकाजत्मक बालविकास योजना याींच्यातील कराराच े उल्लींघन िोत असनू 
पोषण आिाराच ेिा्प चुकीच्या ि त्रयस्थ सींस्थेमार्ा त केले जात आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अननकेत रेडड ींग कीं पनी, िींदना कॉ्न कीं पनी ि इतर सिा 
सींस्थाींनी कराराचे उल्लींघन करत मगू, मसरू ि अन्य कडधान्याींऐिजी िरभरा 
िा्प केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने गरैव्यििार करणाऱया कीं पन्याींविरुध्द 
कारिाई करुन महिला, स्तनदा माता, कुपोवषत बालक ि ककशोरियीन मलुी 
आदीींना पोषण आिार शमळण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) िे खरे नािी. 
मा.सिोच्च न्यायालयाच्या हदनाींक २६/०२/२०१९ च्या आदेशानसुार 

हदनाींक ८ माचा, २०१९ पासनू १८ सींस्थाींच ेकाम रद्द करण्यात आले असनू 
लाभाथी आिारापासनू िींश्रचत रािू नये म्िणून मा.सिोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानसुार १० हदिसाींच्या आत आिार परुिठ्याची पयाायी व्यिस्था 
कराियाची असल्याने मा.उच्चस्तरीय सशमतीच्या मान्यतनेे मिाराषर राज्य 
सिकारी ग्रािक मिासींघ मयााहदत, मुींबई याींना हदनाींक ३० एवप्रल,२०१९ पासनू 
आिार परुिठ्याच्या पयाायी व्यिस्थेंतगात कच्चे धान्य ि ककराणा मालाच्या 
परुिठ्याचे काम देण्यात आल ेआिे. त्यानसुार ग्रािक मिासींघामार्ा त आिार 
परुिठ्याचे काम ननयशमतपणे सरुु आिे. यानसुार परुिठा झालेल्या कच्च े
धान्य ि ककराणा मालामध्ये कोणत्यािी प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झालले्या 
नािीत. 
(२) िे खरे नािी. 
 आयकु्त, एकाजत्मक बालविकास सेिा योजना याींनी र्क्त मिाराषर 
राज्य सिकारी ग्रािक मिासींघ मयााहदत, मुींबई याींचेशी करारनामा केला असनू 
इतर कोणत्यािी त्रयस्थ सींस्थेशी करारनामा केलेला नािी. करारनाम्यानसुार 
मिाराषर राज्य सिकारी ग्रािक मिासींघ मयााहदत, मुींबई याींचेमार्ा त आिार 
परुिठा करण्यात येत आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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एिाजत्मि बालवविास योजनेंतगमत असले्या पयमवके्षक्षिाांवरील  
अन्याय दरू िरण्याबाबत 

  

(२१) ३९२६ (१७-०७-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : ताराांकित प्रश्न 
रम माांि ४१४१६ ला हदनाांि ५ जुल,ै २०१८ रोजी हदल्ेया उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक बालविकास योजनेंतगात अींगणिाडी कें द्राच्या कामकाजाचे 
पयािेक्षण करण्यासाठी क्षेबत्रयस्तरािर काम करणाऱया समुारे चार िजार 
मखु्यसेविका (पयािेक्षक्षका) पदोन्नती मागील पींधरा िषांपासनू बींद करण्यात 
आल्याचे मािे जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, महिला बालविकास विभागाने पदोन्नतीचा मागा बींद केल्याने 
पात्रता आणण उच् च शशक्षण असतानािी सदरिू कमाचाऱयास सदय:जस्थतीत 
असलेल्या पदािर ननितृ्त िोईपयतं काम करािे लागत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अींगणिाडीच्या मखु्यसेविकाींच्या बदल्या बींद करण्यामागची 
कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार पयािेक्षक्षकाींिरील अन्याय दरू करण्याबाबत 
कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२०-०८-२०२०) : (१) एकाजत्मक बालविकास 
सेिा योजनेंमधील या विभागाच्या अश्रधपत्याखालील नागरी प्रकल्पातील 
मखु्यसेविका/पयािेक्षक्षका याींची ६२१ पदे मींजूर आिेत तर उिाररत ग्रामीण 
प्रकल्पातील पयािेक्षक्षकाींची पदे िी ग्रामविकास विभागाच्या अश्रधपत्याखाली 
आिेत. या मखु्यसेविका/पयािेक्षक्षका याींना या विभागातील बालविकास प्रकल्प 
अश्रधकारी ि तत्सम पदे या ग्-ब सींिगाामध्ये ननिडीने ननयकु्तीकरीता इतर 
सिा सींिगाासि योग्य प्रनतननश्रधत्ि देण्यात येत असनू त्यानसुार कायािािी सरुू 
आिे. 
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(२) मखु्यसेविकाींच्या पदोन्नतीचा मागा बींद झालेला नािी. १०४ नागरी 
प्रकल्पातील पदोन्नतीस पात्र मखु्यसेविकाींना पररविक्षा अश्रधकारी या पदािर 
पदोन्नती देण्याची कायािािी महिला ि बालविकास आयकु्तालय, मिाराषर 
राज्य, पणेु याींचकेडून सदया सरुु आिे.  
(३) मखु्यसेविकाींच्या बदल्या बींद झालेल्या नािीत. बदली सींदभाात सामान्य 
प्रशासन विभागामार्ा त िळेोिेळी ननगाशमत केलेल्या सचुनाींनसुार कायािािी 
करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी.  

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या पररपत्रिानसुार जुनी पेन् शन योजनेचा 
 लाभ अनजु्ञेय िरण्याबाबत 

  
(२२) ३९४२ (१७-०७-२०२०). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने त्याींच्या सेिेमध्ये हदनाींक १ जानेिारी, २००४ रोजी ककीं िा 
त्यानींतर नव्याने ननयकु्त िोणाऱया कमाचाऱयाींसाठी निीन अींशदान 
ननितृ्तीिेतन योजना म्िणजेच पररभावषत अींशदान ननितृ्तीिेतन योजना 
शासन अश्रधसचूना हदनाींक २२ डडसेंबर, २००३ अन्िये लाग ूकेली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या िरील निीन अींशदान ननितृ्तीिेतन योजनेच्या 
धतीिर राज्य शासनाच्या सेिेत हदनाींक १ जानेिारी, २००५ रोजी ककीं िा 
त्यानींतर ननयकु्त िोणाऱया कमाचाऱयाींसाठी सध्या अजस्तत्िात असलेल्या 
ननितृ्तीिेतन योजना शासन ननणाय हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००५ ि हदनाींक 
३१ नोव्िेंबर, २०१० अन्िये लाग ूकरण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाने हदनाींक ११ जून, २०२० च्या पररपत्रकान्िये 
हदनाींक १ जानेिारी, २००४ त े हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१० या दरम्यान 
शासकीय सेिेत रूजू झालेल्या कमाचाऱयाींना जुन्या पेन् शन योजनेचा लाभ 
अनजु्ञेय ठरविला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, कें द्र शासनाच्या शतीिर राज्य शासनाने हदनाींक १ नोव्िेंबर, 
२००५ त े हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१० या दरम्यान शासकीय सेिेत रूज ू
झलेल्या कमाचाऱयाींना जनु्या पेंशन योजनेचा लाभ अनजु्ञेय ठरविणे 
घ्नात्मकदृषट्या ि ननैतकदृषट्या अत्यािश्यक आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, िा नसल्यास जुन्या पेन् शन योजनेचा लाभ कें द्र शासनाच्या 
हदनाींक ११ जून, २०२० च्या पररपत्रकानसुार हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१० 
पयतं ननयकु्त झालेल्या राज्यातील शासकीय/ननमशासकीय जजल्िा पररषद, 
नगरपररषद, मिानगरपाशलका कमाचारी ि अनदुाननत, अींशत: अनदुाननत 
शाळा/मिाविदयालयातील शशक्षक/प्राध्यापक/कमाचारी याींना जुनी पेन् शन 
योजनेचा लाभ अनजु्ञेय ठरविण्याबाबत शासनाने ननणाय घेतला आिे काय, 
याबाबत शासन केव्िापयतं ननणाय घेणार आिे ? 
 
श्री.अजजत पवार (२८-०७-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) राज्य शासनाने हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००५ च्या शासन ननणायानसुार 
राज्य शासनाच्या सेिेत हदनाींक १ नोव्िेंबर, २००५ ि त्यानींतर ननयकु्त 
कमाचाऱयाींसाठी निीन अींशदान ननितृ्तीिेतन योजना लाग ूकेली आिे. तथावप, 
हदनाींक ३१ नोव्िेंबर २०१० रोजी कोणतािी शासन ननणाय ननगाशमत करण्यात 
आलेला नािी. 
(३) िे खरे नािी. कें द्र शासनाच्या हदनाींक ११ जून, २०२० च्या पररपत्रकान्िये 
हदनाींक ०१/०१/२००४ पिूी ताींबत्रक राजीनामा देऊन हदनाींक ०१/०१/२००४ त े
हदनाींक २८/१०/२००९ दरम्यान राषरीय ननितृ्तीिेतन योजना (NPS) अींतगात 
निीन सेिेत रुजू झाले असतील केिळ अशा कमाचाऱयाींनाच पिूीच्या सेिेचा 
लाभ देऊ केला आिे. जुन्या ननितृ्तीिेतन योजनेचा लाभ हदनाींक ०१/०१/२००४ 
त े हदनाींक २८/१०/२००९ या कालािधीत ननयकु्त सरसक् सिा कमाचाऱयाींना 
अनजु्ञेय केलेला नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(५) याबाबत शासनाने कोणतािी ननणाय घेतला नािी तसेच सदय:जस्थतीत 
कोणतािी ननणाय घेणे प्रस्तावित नािी. 
  

___________ 
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आयुवेहदि डॉक्टराांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत 
  
(२३) ३९५८ (१७-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊफम  
भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
सावमजतनि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात कोरोनाबाश्रधत रुग्णाींना उपचार देणाऱया ॲलोपॅथी डॉक््राींना रुपये 
८०,०००/- तर आयिेुहदक डॉक््राींना केिळ रुपये २४,०००/- दरमिा मानधन 
देण्यात येत असल्याने ॲलोपॅथी ि आयिेुहदक डॉक््राींच्या कामात कोणतािी 
र्रक नसताना आयिेुहदक डॉक््राींना कमी मानधन हदल्याने आयिेुहदक 
डॉक््राींच्या मानधनात भदेभाि ि अन्याय िोत असल्याचे ननदशानास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, समुारे १२ िषाािून अश्रधक काळापासनू आहदिासी, नक्षली 
तसेच दगुाम भागात काम करणारे सदरिू भरारी पथकातील आयिेुहदक डॉक््र 
मागील तीन महिन्यापासनू कोरोना बाश्रधत रुग्णाींना ननयशमत उपचार देत 
असनू त्याींच्या मानधनात िोत असलेला अन्याय दरू करण्याच्या मागणीचे 
एक ननिेदन मा.मखु्यमींत्रयाींना सादर केले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आयिेुहदक डॉक््राींच्या 
मानधनाच्या मागणीबाबत ननणाय घेऊन कोणती कायािािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे (२४-०८-२०२०) : (१) ॲलोपॅथी डॉक््राींच्या कताव्य ि 
जबाबदाऱया, आयिेुहदक डॉक््राींच्या कताव्य ि जबाबदाऱया शभन्न असल्याने 
िेतनातील तर्ाित हदसनू येत.े शासन ननणाय हदनाींक ४ जुल,ै २०१९ अन्िये 
कीं त्रा्ी बी.ए.एम.एस. िदैयकीय अश्रधकाऱयाींच्या मानधनात रुपये ४०,०००/- 
पयतं िाढ केली आिे. 
(२) मानधन िाढीबाबत ननिेदन प्राप्त झाले आिे. 
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(३) ि (४) भरारी पथकाची स्थापना ि कताव्य िषाातील ठराविक 
कालािधीसाठीच्या मयाादेत आिे. सदर पथकातील िदैयकीय अश्रधकारी 
मानसेिी असनू त्याींच्या मानधन िाढीबाबत गाभा सशमतीच्या ननणायानसुार 
मानधन िाढीचा प्रस्ताि शासनस्तरािर विचाराधीन आिे.   

___________ 
 

िोरोना सांरम मणाच्या िाळात लहान मुलाांच्या  
लसीिरणात घट होत अस्याबाबत 

  

(२४) ४०१८ (१७-०७-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.महादेव जानिर : सन्माननीय सावमजतनि आरोग् य व िुटुांब ि् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निजात जन्म झालेल्या बाळाला बीसीजी, काविळ ि पोशलओ लस दीड, 
अडीच ि साड ेतीन महिन्याला देण्यात येणाऱया हरपल, हिब, िेपॅ्ाइह्स बी, 
रो्ा, न्यमूोननया या लसी िेळापत्रकानसुार घ्याव्या लागतात, सिा महिने पणूा 
झाल्यािर इन््लएूींजा प्रनतबींधक लसीची दोन इींजेक्शन (महिन्याच्या अींतराने) 
देण्यात येतात, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना सींक्रमणाच्या काळात पालकाींच्या मनात घरातनू बािेर 
पडणेबाबत असलेली शभती, लॉकडाऊनमळेु िािनाींची उपलब्धता, दिाखाने बींद 
असणे अशा पररजस्थतीत लसीकरण िेळापत्रकानसुार न िोता विस्कळीत िोत 
असल्याचे ननदशानास येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लसीकरण िा बाळाच्या 
सींगोपनाचा मित्त्िाचा घ्क असल्यामळेु बाळाचे लसीकरण विस्कळीत न 
िोता िेळेत िोण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

श्री.राजेश टोपे (२८-०७-२०२०) :  (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
 कें द्र शासनाच्या मागादशाक सचूनाींनसुार ननयशमत लसीकरण कायाक्रम 
अींतगात लसीकरण िेळापत्रकानसुार जन्मत: हिपॅ्ायह्स बी, पोशलओ, 
बीसीजी, तसेच त्यानींतर पेन््ाव्िायलन्् १,२,३, ओरल पोशलओ १,२,३, रो्ा 
व्िायरस १,२,३, आय.पी.व्िी. १,२, गोिर रुबेला लस एक िषा पणूा िोईपयतं 
देण्यात येत.े तसेच दीड िषाामध्ये डी.पी.्ी ि पोशलओ बसु््र तसेच गोिर 
रुबेला या लसी हदल्या जातात. 
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 परींत ू मिाराषर राज्यात ननयशमत लसीकरण कायाक्रमाींतगात सिा 
महिने पणूा झाल्यािर इन््लएुींजा प्रनतबींधक लसीची दोन इींजके्शन 
(महिन्याच्या अींतराने) लसी हदली जात नािी.  
(२) िोय, िे अींशत: खरे आिे  
 ज्या भागामध्ये कोविड-१९ चा प्रादभुााि कमी आिे त्या हठकाणी 
लसीकरण सेिेिर र्ारसा पररणाम झालेला नािी तथावप, ज्या कायाक्षेत्रामध्ये 
कोविड-१९ प्रादभुााि जास्त असल्यामळेु Containment Zone मध्ये लसीकरण 
कामािर पररणाम झाल्याच ेहदसनू येत.े  
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नािी.  

कें द्र शासनाकडून कोविड-१९ लसीकरण सत्राबाबत सधुाररत मागादशाक 
सचूना नसुार लसीकरण सत्र कसे राबिािे ि बालकाींना लसीकरण कसे करािे 
याबाबत मागादशाक सचूना जजल्ियाींना ि मिानगरपाशलकाींना देण्यात आल्या 
आिेत त्याप्रमाणे कोविड-१९ चे सींक्रमण जास्त असलले्या कीं े्ंनमेन्् 
झोनमध्ये लसीकरण सेिा विस्कळीत झाली आिे. परींत ुग्रीन झोन असणाऱया 
सिा आरोग्य सींस्थाींमध्ये शीतसाखळी अबाश्रधत ठेिनू ि लाभार्थयांमध्ये योग्य 
त ेअींतर ठेिनू कोविड-१९ आजार प्रनतबींधात्मक उपाययोजनाची काळजी घेिनू 
ननयोजन बध्द पध्दतीने लसीकरण करण्यात येत आिे.  

___________  
  
िोंढाणे धरण (ता.िजमत, जज.रायगड) प्रि्पग्रस्ताांच्या मागण्याांबाबत 

  
(२५) ४०६६ (१७-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊफम  
भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोंढाणे धरण प्रकल्प (ता.कजात, जज.रायगड) सन २०११ मध्ये शासनाने 
मींजूर केला ि त्यानींतर धरणाच्या प्रत्यक्ष कामाला सरुुिात झाली, परींत ु
प्राथशमक अिस्थेत कािी राजकीय पक्षाींनी या धरणाच ेकामात अननयशमतता 
झाल्याचे कारण साींगनू या धरणाचे काम बींद पडले, त्यानींतर शासनाने िा 
प्रकल्प शसडकोला देण्याचा ननणाय घेतला आिे, िे खरे आिे काय,  
 



वि.प. ६ (36) 

(२) असल्यास, मािे माचा, २०२० च्या पहिल्या आठिड्यात विधानभिनातील 
मा.मखु्यमींत्री याींच्या दालनात रायगड जजल््यातील आमदाराींच्या विविध 
प्रश्नाींिर विचार विननमय करण्यासाठी बठैक बोलािली िोती, त्यािेळी कजात 
तालकु्यातील कोढाणे धरण प्रकल्पाचा मदु्दा आला असता, कोढाणे धरणािर 
आधी कजात तालकु्याचा अश्रधकार असनू, त्यानींतर योग्य मोबदला देऊन ते 
शसडकोला हदले जाईल. मात्र त्याआधी प्रकल्पग्रस्त याींचे पनुिासन, जागेचा 
मोबदला िे प्रश्न मागी लािािे लागतील. त्यासाठी स्थाननक आमदार याींच े
मागादशान घेण्याच्या सचूना मा.मखु्यमींत्रयाींनी हदल्या असनू त्यािर शसडको 
सकारात्मक नसेल, तर िेगळा विचार शासन करेल, असे ननदेशिी 
मा.मखु्यमींत्रयाींनी हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, कोंढाणा धरण शसडकोला िगा करण्याबाबत चचाा झाली असता, 
शसडकोचे व्यिस्थापकीय सींचालक याींना मा.मखु्यमींत्री याींनी प्रकल्पग्रस्त 
याींच्या सिा मागण्याींिर सकारात्मक विचार करण्याचे ननदेश हदले आिे, िे िी 
खरे आिे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मा.मखु्यमींत्रयाींनी कोंढाणे धरण प्रकल्पासींदभाात हदलेल्या 
ननदेशानसुार शसडकोने कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.जयांत पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) िोय. 
शासन ननणाय, जलसींपदा विभाग, क्रमाींक सींकीणा २०१६/(३१२/१६)/ 

२०१६ खारभमूी हदनाींक १८/०८/२०१७ च्या शासन ननणायानसुार आणण शासन 
शधु्दीपत्रक हदनाींक ०४/१०/२०१७ अन्िये कोंढाणे धरण प्रकल्प शसडको 
शलशम्ेड शसडको भिन बेलापरू याींना िस्ताींतररत करणे बाबतचे आदेश 
ननगाशमत करण्यात आल ेआिेत. 
(२), (३), (४) मािे माचा, २०२० च्या पहिल्या आठिड्यात विधानभिनातील 
मा.मखु्यमींत्री याींच्या दालनात रायगड जजल््यातील आमदाराींच्या विविध 
प्रश्नाींिर विचार विननमय करण्यासाठी बोलाविलेल्या बठैकीच े कायाितृ्त या 
विभागास प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नािी. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी.  

___________ 
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राज्यातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालये व रूग्णालयातील बदली 
िममचाऱयाांच्या सेवा तनयशमत िरण्याबाबत 

  

(२६) ४१५० (१७-०७-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िदैयकीय शशक्षण ि औषधी द्रव्ये विभागाच्या शासन ननणाय हदनाींक     
७ डडसेंबर, २०१५ अन्िये विविध शासकीय िदैयकीय मिाविदयालये ि 
रूग्णालयातील ६२६ बदली कमाचाऱयाींच्या सेिा ननयशमत करण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला असनूिी सर ज.जी.समिू रूग्णालय, मुींबई या सींस्थेतील अनेक 
िषाापासनू सेिा देणाऱया बदली कमाचाऱयाींना शासन सेिेत सामािनू घेण्यात 
आल ेनसल्याच ेमािे म,े २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े िे खरे 
आिे काय,  
(२) असल्यास, सदरिू कमाचाऱयाींना आजशमतीस शासकीय सेिेत कायमस्िरूपी 
समाविष् करून न घेण्याची सिासाधारण कारणे काय आिेत,  
(३) असल्यास, मुींबईतील से्ं  जॉजा, जी.्ी. ि जे.जे. रुग्णालयातील चतथुािेणी 
बदली कमाचाऱयाींनी शासन सेिेत सामािनू घेण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी 
ि बदली कमाचाऱयाींनी अनेकिेळा शासनाकड ेननिेदन/मागणी/आींदोलन करुनिी 
कोणतीिी कायािािी झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने विविध शासकीय िदैयकीय मिाविदयालये ि रूग्णालयातील बदली 
कमाचाऱयाींच्या सेिा ननयशमत करण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा 
करण्यात येत आिे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (२८-०७-२०२०) : (१) ि (२) सींचालनालय, 
िदैयकीय शशक्षण ि सींशोधन, मुींबई याींच्या अश्रधपत्याखालील विविध 
सींस्थाींमध्ये एकूण ९२५ बदली कमाचारी कायारत आिेत. त्यापकैी ज्या 
कमाचाऱयाींची सेिा हदनाींक ०७/१२/२०१५ च्या शासन ननणायानसुार  
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न्यायालयाच्या आदेशाशशिाय सलग १० िष े ि प्रत्येक आश्रथाक िषाात २४० 
हदिस सेिा झाली आिे, अशा कमाचाऱयाींना कायमस्िरुपी शासन सेिेत 
सामािनू घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आिे.  
(३) ि (४) िरीलप्रमाणे कायािािी सरुु आिे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यातील वैद्यिीय अभ्यासरम माच ेववद्याथी शु्ि  
प्रततपूतीच्या प्रततक्षते अस्याबाबत 

  
(२७) ४१७७ (१७-०७-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : 
सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गतिषी िदैयकीय अ्यासक्रमासाठी मराठा आणण आश्रथाकदृष्या 
दबुाल घ्कातील विदयार्थयांसाठी लाग ू केलेल्या आरक्षणाच्या गोंधळामळेु 
खाजगी मिाविदयालयात प्रिेश घ्यािा लागलेले िदैयकीय अ्यासक्रमाच े
अडीचशिूेन अश्रधक विदयाथी शलु्क प्रनतपतूीच्या प्रनतक्षेत असल्याचे मािे 
जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, आरक्षणाच्या गोंधळामळेु ि सातत्याने बदललेल्या ननणायामळेु 
विदयार्थयांपढेु गोंधळ ननमााण झाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मािे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये जािीर केलेल्या शासन 
ननणायानसुार िदैयकीय अ्यासक्रमाच्या ककती विदयार्थयांना सदरिू शलु्काची 
प्रनतपतूी केली ि उिाररत विदयार्थयांना ककती कालािधीत सदरिू शलु्काची 
प्रनतपतूी करण्यात येणार आिे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शलु्क प्रनतपतूी देण्याबाबत ननणाय घेऊन प्रनतक्षेत असलेल्या 
विदयार्थयांना शलु्क प्रनतपतूी देण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
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श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (२८-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
शकै्षणणक िषा २०१९-२०२० मध्ये आश्रथाकदृष्या दबुाल घ्क (EWS) 

आणण सामाजजक ि शकै्षणणकदृषया मागास प्रिगा (SEBC) या दोन 
प्रिगाासाठी नव्यानेच आरक्षण लाग ू करण्यात आले िोत.े त्यामळेु खुल्या 
प्रिगाातील ज्या उमेदिाराींना शासकीय िदैयकीय/दींत मिाविदयालयात प्रिेश 
प्राप्त झाला असता, अशा कािी विदयार्थयांना खाजगी मिाविदयालयात प्रिेश 
घ्यािा लागला. िदैयकीय/दींत पदिी ि पदव्यतु्तर अ्यासक्रमाच्या अशा 
विदयार्थयांची सींख्या िी एकूण ११२ इतकी आिे. यापकैी पदिी 
अ्यासक्रमाच्या ३५ विदयार्थयांना राजषी शािू मिाराज शशक्षण शलु्क 
शशषयितृ्ती योजनेंतगात ५० ्क्के शशषयितृ्ती मींजूर करण्यात आली आिे. 
(२) नािी, िे खरे नािी. 

आश्रथाकदृष्या दबुाल घ्कासाठी १० ्क्के ि सामाजजक ि 
शकै्षणणकदृष्या मागास प्रिगाास १२ ्क्के आरक्षण लाग ूकरण्यात आले आिे. 
(३) ि (४) शासन ननणाय हदनाींक २० सप् े्ंबर, २०१९ अन्िये आश्रथाकदृष्या 
दबुाल घ्क (EWS) आणण सामाजजक ि शकै्षणणकदृ्षया मागास प्रिगा 
(SEBC) आरक्षणामळेु बाश्रधत झालेल्या खलु्या प्रिगाातील विदयार्थयांना 
त्याींच्या शकै्षणणक शलु्काची प्रनतपतूी करण्याबाबत तत्ित: मान्यता देण्यात 
आली आिे. त्यानषुींगाने शासनस्तरािर पढुील कायािािी सरुु आिे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी 

___________ 
  

महहला बचतगटाांच्या िजामवरील व्याज माफ िरणेबाबत 
  
(२८) ४२३२ (१७-०७-२०२०). श्री.अांबादास दानवे, श्री.ववलास पोतनीस : 
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल््यात समुारे साडचेार िजार नोंदणीकृत बचतग् असनू 
यात महिला आश्रथाक विकास मिामींडळाकड े नोंदणी केलेले समुारे ६०० 
बचतग् तर ग्रामीणमध्ये २ िजार बचतग् आिेत, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, औरींगाबाद शिरातील विविध बँकाच्या माध्यमातनु अींदाज े
रुपये २९ को्ी कजा सन २०१९-२०२० या आश्रथाक िषाात महिला बचतग्ाींना 
देण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बचतग्ाींच्या बिुताींश महिला िाळिणीच ेपदाथा तयार 
करुन विक्री करण्याचे व्यिसाय करणाऱया असल्याने लॉकडाऊनच्या काळात 
या महिलाींचा व्यिसाय सींपणूापणे बींद पडल्यामळेु महिलाींनी घेतलेल्या 
कजाािरील व्याजाची रक्कम िाढत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरिू महिला 
बचतग्ाच्या महिलाींनी घेतलेल्या कजाािरील व्याज मार् करण्याबाबत 
कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२७-०८-२०२०) : (१) िे खरे आिे.  
 महिला आश्रथाक विकास मिामींडळ, औरींगाबाद अींतगात कायारत 
लोकसींचलीत साधन कें द्राींव्दारे (सी.एम.आर.सी.) औरींगाबाद शिरात दीनदयाळ 
अींत्योदय योजना - राषरीय नागरी उपजजविका अशभयान (DAY NULM) 
अींतगात ६१४ बचत ग् ि अल्पसींख्याींक महिला सक्षमीकरण कायाक्रमाींतगात 
३१९ बचत ग् स्थापन करण्यात आललेे आिेत. त्याचप्रमाणे जजल््यातील 
नगरपररषद क्षेत्रात ४७३ बचत ग् स्थापन केललेे आिेत. याशशिाय ग्रामीण 
भागात १,९४१ बचत ग् स्थापन करण्यात आलेले आिेत. जजल््यात महिला 
आश्रथाक विकास मिामींडळ अींतगात कायारत सी.एम.आर.सी. मध्ये एकूण 
३,३४७ महिला बचत ग् स्थापन तथा नोंदणीकृत आिेत.  
(२) िे खरे आिे.  
 सन २०१९-२०२० या आश्रथाक िषाात ग्रामीण ि शिरी भागातील 
विविध बँकाींनी १,३२१ माविम स्थावपत सी.एम.आर.सी. तील महिला बचत 
ग्ाींना रुपये २९,१३,००,०००/- इतक्या रकमेचे कजा हदललेे आिे. 
(३) औरींगाबाद जजल््यातील बचत ग्ातील बिुताींश महिलाींनी शतेी ि शतेीिर 
आधाररत व्यिसायासाठी कजा घेतलेल े आिे. जजल््यातील ३,३४७ महिला 
बचत ग्ातील १९१ महिला जोडव्यिसाय म्िणून िाळिणीच ेपदाथा तयार 
करतात. िाळिणीचे पदाथा िे त्याींचे उत्पन्नाचे मखु्य साधन नािी. त्यामळेु 
लोकडाऊन काळात त्याींच्या व्यिसायािर मोठ्या प्रमाणािर विपरीत पररणाम 
झालेला हदसनू येत नािी. 
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 एवप्रल त े जलु ै कालािधीत बँक कजा घेतलेल्या ७२% महिलाींनी 
ननयशमत कजारे्ड केली आिे. उिाररत २८% महिलाींनी अश्रधस्थगन 
(Moratorium) ची सवुिधा घेतलेली आिे.  
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नािी.  

___________ 
 

बेलोरा सिम ल (ता.पुसद, जज.यवतमाळ) येथे तलाव बाांधण्याबाबत 
  
(२९) ४२४२ (१७-०७-२०२०). श्री.तनलय नाईि, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रववण 
दरेिर : सन्माननीय मदृ व जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बेलोरा सका ल (ता.पसुद, जज.यितमाळ) येथील शतेकरी गेल्या पींधरा त े
िीस िषांपासनू तलािाची मागणी करीत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, बेलोरा शिरात निीन तलािाची आिश्यकता असल्यामळेु त्या 
तलािाचा र्ायदा सत्तरमाळ, आसोला, रोिडा ि बलेोरा या चार गािातील 
शतेकऱयाींना िोणार असनू सदर तलािाकरीता पींधरा त ेिीस िषाापासनू मागणी 
करूनिी शासनाने कोणतीिी कायािािी केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सत्तर माळ मारिाडी (खुदा) या भागात एक तलाि असनू िा 
तलाि पन्नास िषांपिूीचा असनू तलािात गाळाचे प्रमाण जास्त असल्यामळेु 
त्याचा र्ायदा शतेकऱयाींना िोत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेलोरा शशिारात निीन 
तलाि बाींधण्याबाबत तसेच सत्तर माळ मारिाडी (खदुा) या भागातील 
तलािाचा गाळ काढण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.शांिरराव गडाख (१८-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे. 
 सदर तलािाकरीता सन २०१८-२०१९ या िषाात मागणी प्राप्त झाली 
िोती, त्या अनषुींगाने जज.प. उप विभाग, पसुद याींचेमार्ा त बेलोरा या 
गािातील प्रकल्प हठकाणाची प्राथशमक स्थळ पािणी करण्यात आली आिे.  
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(२) िे खरे नािी. 
 बेलोरा शिरात निीन तलािाची मागणी करण्यात आलेल्या प्रकल्प 
हठकाणाची प्राथशमक स्थळ पािणी करण्यात आली असता, तलािाचे हठकाणी 
पाण्याची आिक क्षमता कमी असल्याचे ननदशानास आले आिे. त्यामळेु या 
तलािाचा र्ायदा सत्तरमाळ, आसोला, रोिडा ि बलेोरा या चार गािातील 
शतेकऱयाींना िोईल असे ननजश्चतपणे म्िणता येणार नािी, तथावप, पाझराव्दारे 
पाणी पातळीत िाढ िोऊन अप्रत्यक्षररत्या र्ायदा िोऊ शकतो.   
(३) अींशत: खरे आिे, 
 सदर तलािामध्ये कािी प्रमाणात गाळ आिे. सदर तलािात कािी 
प्रमाणात गाळ असला तरी दरिषी या तलािामध्ये पाणीसाठा िोत असनू 
त्याचा प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष र्ायदा पररसरातील शतेकऱयाींना िोत आिे.  
(४) बेलोरा येथील मागणी असलेल्या तलािाचे सविस्तर सिेक्षण करुन 
अींदाजपत्रक तयार करण्याचे ननदेश जज.प. उप विभाग, पसुद याींना देण्यात 
आले आिेत. 
 सत्तरमाळ येथील तलािामधील गाळ काढण्याचे कामाचे, गाळ मकु्त 
धरण गाळ यकु्त शशिार योजनेंतगात प्राकलन बनिनू मींजूरी घेण्यात आली ि 
प्रत्यक्ष कामास सरुुिात करण्यात आली आली. परींत ु सदर तलाि असलेला 
पररसर िन विभागाच्या अश्रधनस्त असल्यामळेु गाळ काढून िाितकू 
करण्याकरीता िन विभागामार्ा त परिानगी शमळाली नािी. त्यामळेु काम 
थाींबविण्यात आले आिे. िन विभागाची परिानगी प्राप्त झाल्यास सत्तरमाळ 
येथील तलािातील गाळ काढण्याची कायािािी करता येईल.  
 तसेच मारिाडी (खुदा) या हठकाणी गािालगत गाींि तलाि  अजस्तत्िात 
असनू दरिषी सदर तलािामध्ये पाणीसाठा िोत असतो. सदर तलािामधून 
गाळ काढण्याकरीता मागणी प्राप्त नसल्यामळेु गाळ काढण्याची कायािािी 
करण्यात आलेली नािी.  
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________  
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वैद्यिीय अभ्यासरम माला प्रवेश देताना प्रादेशशि आरक्षण व  
िोटा पध्दत रद्द िरण्याबाबत 

  
(३०) ४२४४ (१७-०७-२०२०). श्री.सरेुश धस : हदनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
रम माांि २ मधील प्रश्न रम माांि ४१४१८ ला हदल्ेया उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासन NEET च्या माध्यमातनू शासकीय िदैयकीय 
मिाविदयालयाींमध्ये प्रिेशासाठी सींपणूा देशात एकाच अ्यासक्रमािर आधारीत 
परीक्षा घेत असताना राज्यात मात्र ७०:३० चा को्ा राबिला जात आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या अन्यायकारक कोट्यामळेु राज्यात प्रादेशशक िाद ननमााण 
िोत आिे, या कोट्यामळेु पजश्चम मिाराषरातील मलुाींना कमीत कमी गणुाींिर 
ज्या जागाींिर प्रिेश शमळतो त्या गणुित्तपेेक्षा जास्त गणु असतानािी 
मराठिाड्यातील अनेक मलेु िींश्रचत राित असनू अशा मलुाींची सींख्या जास्त 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गणुित्तते अव्िल असनूिी ७०:३० च्या कोट्यामळेु मराठिाड्यातील 
मलुाींना मुींबईतील जे.जे.मेडडकल कॉलेज, सायन मेडडकल कॉलेज, बीजे पणेु 
येथे प्रिेश शमळत नसल्याने प्रादेशशक असमतोल दरू करण्यासाठी ७०:३० चा 
अन्यायकारक को्ा रद्द करण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात 
येत आिे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (२८-०७-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 

अणखल भारतीय को्ा/जीओआय/व्यिस्थापन को्यासाठीच्या १५ 
्क्के जागा िगळून उिाररत ८५ ्क्के जागाींपकैी िधैाननक विकास 
मींडळननिाय ७० ्क्के जागा स्थाननक विदयार्थयांसाठी ि ३० ्क्के जागा 
राज्यस्तरीय विदयार्थयांसाठी ठेिण्यात आलले्या आिेत. या ३० ्क्के 
जागाींसाठी सिा मींडळातील विदयाथी प्रिेश शमळण्यासाठी पात्र आिेत. 
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(२) िे अींशत: खरे आिे. 
मराठिाड्यापेक्षा उिाररत मिाराषरामध्ये िदैयकीय मिाविदयालयाींची 

सींख्या जास्त असल्यामळेु ७० ्क्के को्यातनू उिाररत मिाराषरातील 
विदयार्थयांना जास्तीच्या जागा उपलब्ध िोतात. 
(३) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथ े रर् याश्रचका क्रमाींक 
१२५६७/२०१६ िी न्यायप्रविष् आिे. परींत,ु उक्त को्ा पध्दत रद्द करण्याच्या 
अनषुींगाने विधी ि न्याय विभागाचे अशभमत प्राप्त करण्याच्या अनषुींगाने 
कायािािी करण्यात आली आिे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

परभणी येथे शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व  
रुग्णालय स्थापन िरण्याबाबत 

  
(३१) ४२६२ (१७-०७-२०२०). श्री.अब्द्ुलाखान दरुामणी : ताराांकित प्रश्न रम माांि 
६९२ ला हदनाांि २५ फेब्रवुारी, २०२० रोजी हदल्ेया उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सींचालक, िदैयकीय शशक्षण ि सींशोधन, मुींबई याींच्यामार्ा त ननयकु्त तज्ञ 
सशमतीव्दारे परभणी येथे शासकीय िदैयकीय मिाविदयालय ि रुग्णालय 
स्थापनेच्या अनषुींगाने तपासणी करुन प्राथशमक अििाल सादर केला आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आिे, िे िी खरे आिे 
काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रस्तािाच्या अनषुींगाने सरुु असलेली आिश्यक कायािािी 
पणूा झाली आिे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परभणी येथे शासकीय 
िदैयकीय मिाविदयालय ि रुग्णालय स्थापन करण्याबाबत कोणती कायािािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (१०-०८-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) नािी. 
 भारतीय आयवुिाज्ञान पररषदेच्या मानकाींप्रमाणे आिश्यक त्या बाबीींची 
पतूाता करुन सींचालक, िदैयकीय शशक्षण ि सींशोधन, मुींबई याींच्याकडून 
पररपणूा प्रस्ताि मागविण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

परभणी जज््यातील मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेतील  
िामे प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(३२) ४२६३ (१७-०७-२०२०). श्री.अब्द्ुलाखान दरुामणी : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल््यातील मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेतील बिुताींशी कामे 
अश्रधकारी, कीं त्रा्दार याींच्यातील हितसींबींधामळेु पणूा िोऊ शकली नसल्याने 
प्रलींबबत असलले्या सिा कामाींची चौकशी करून दोषीींविरूध्द कारिाई करण्यात 
यािी अशी मागणी परभणी येथील सामाजजक कायाकत्यांनी सन २०२० मध्ये 
िा त्यादरम्यान विभागीय आयकु्त कायाालय, औरींगाबाद येथे केली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने विहित मदुतीत कामे पणूा न करणारे कीं त्रा्दार तसेच कामास गती 
देण्यास अकायाक्षम ठरलेल्या सींबींश्रधत दोषी अश्रधकारी याींच्यािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ (२८-०७-२०२०) : (१) लेखी ननिेदन हदल्याचे आढळून येत 
नािी. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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अिोला जज्हा पररषदेच्या शाळेच्या इमारतीची व 
खोलीची दरुवस्था झा्याबाबत 

  

(३३) ४३०४ (१७-०७-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : ताराांकित प्रश्न रम माांि ११५७ 
ला हदनाांि २५ फेब्रवुारी, २०२० रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ग्रामीण भागातील जजल्िा पररषद शाळाींना विविध प्रकारचे ननधी 
शासनाने हदलेले असतानािी अकोला जजल्िा पररषदेच्या शाळेच्या इमारतीची 
ि खोल्याींची मोठ्या प्रमाणािर दरुिस्था झाली असनू विदयार्थयांची सरुक्षा 
धोक्यात आल्याची बाब मािे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त् यादरम्यान 
ननदशानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जजल्िा पररषद शाळेच्या इमारतीची डागडुजी ि खोल्याींची 
दरुुस्ती ननधी अभािी प्रलींबबत असनू शासनाने शाळेच्या विकासाकरीता 
हदलेला ननधीचा प्रशासक, सरपींच, सश्रचि आहदींच्या सींगनमताने गरैव्यििार 
झाल्याचे ननदशानास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने गरैव्यििार करणाऱयाींविरुध्द कारिाई करुन 
शाळेच्या दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायािािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ (२८-०७-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

शासनाच्या ववववध ववभागाांनी िाढलेले िायामदेश रद्द िरण्याबाबत 
  

(३४) ४३३० (१७-०७-२०२०). अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासनाच्या विविध विभागाींनी हदनाींक १५ त े ३१ माचा, २०२० या 
कालािधी कायाादेश काढल्याची बाब ननदशानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्य ि देशािर कोरोनाच सींक् असताना रुपये ८ त े १० 
िजार को्ीींपयतंच्या कायाादेश काढण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कायाादेश रद्द करण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.अजजत पवार (२८-०७-२०२०) : (१) ि (२) मिाराषर शासन 
कायाननयमािलीनसुार प्रत्येक प्रशासकीय विभागाकडून त्याला सोपविण्यात 
आलेल्या विषयाींबाबत धोरणात्मक ननणाय घेणे, योजना/कायाक्रम/प्रकल्प याींना 
प्रशासकीय ि ताींबत्रक मान्यता देणे, अथासींकल्पीय तरतदू करुन घेणे, 
कायाारींभ आदेश देणे ककीं िा रद्द करणे इत्यादीबाबत कायािािी केली जात.े 
कोरोना मिामारीच्या पाश्िाभमूीिर हदनाींक ३१ माचा, २०२० पिूीच्या खचााच्या 
अनषुींगाने वित्त विभागामार्ा त कोणतिेी ननदेश हदलेले नसल्याने सींबींश्रधत 
विभाग विहित पध्दतीनसुार कायािािी करण्यास सक्षम आिेत.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यातील िममचाऱ याांसाठी सुरू असले्या योजनेतील रक्िम  
िोववड-१९ राष्ट्रीय आपत्ती तनवारणासाठी वापरण्याबाबत 

  
(३५) ४३३८ (१७-०७-२०२०). अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कमाचाऱ याींसाठी सरुू असलेल्या डीसीपीए/एनपीएस योजनेतील 
रक्कम कोविड-१९ राषरीय आपत्ती ननिारणासाठी िापरण्याबाबत मिाराषर 
राज्य जुनी पेन्शन िक्क सींघ्नेने मा.मखु्यमींत्री याींना हदनाींक ५ मे, २०२० 
रोजी िा त्यासमुारास ननिेदन देऊन मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननिेदनािर शासनाने कोणता ननणाय घेतला ि ननणायाच े
थोडक्यात स्िरूप काय आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.अजजत पवार (२८-०७-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) सदर ननिेदनामध्ये शासनाचे १४% अींशदानाची रक्कम शासनाने िापरािी, 
त्यामळेु शासनाची आश्रथाक अडचण दरू िोईल असे म्ि्ले आिे. तसेच 
कमाचाऱयाींच्या अींशदानाची १०% रक्कम GPF खात्यात जमा करािी आणण 
कमाचाऱयाींना जुनी ननितृ्तीिेतन योजना लाग ू करािी असे म्ि्ले आिे. 
तथावप, असे करण्याबाबत शासनाचे कोणतिेी धोरण नािी अथिा असा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन नािी. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

उ्हासनदीच्या पातळीत घट झा्याबाबत 
  
(३६) ४३३९ (१७-०७-२०२०). अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल््यातील अनेक शिराींना पाणीपरुिठा करणाऱ या उल्िासनदीच्या 
पातळीत घ् झाल्याचे मािे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
तसेच उल्िासनगर आणण कल्याण शिराला पाणीपरुिठा करणारी यींत्रणा 
सातत्याने बींद पडत असल्याने त्याचा पररणाम पाणीपरुिठ्यािर िोत आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, धरणाींमधून पाणीपरुिठा करण्यात आणण पाण्याची पातळी 
कायम राखण्यात अपयश येत असल्याने सदर पररजस्थती ननमााण झाली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाण्याची पातळी 
कायम राखण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 



वि.प. ६ (49) 

श्री.जयांत पाटील (०३-०८-२०२०) : (१) मािे मे, २०२० ि तदनींतर आजपािेतो 
उल्िासनदीच्या पात्रात मींजरू पाणी आरक्षणानसुार आिश्यक पाण्याची पातळी 
राखण्यात आलेली आिे.  

उल्िासनगर ि कल्याण शिराला पाणीपरुिठा करणारी यींत्रणा 
सातत्याने बींद पडत आिे, िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) चौकशीचा प्रश्न उद् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

लातूर पररमांडळाांतगमत येणाऱया जज््याांसाठी वैद्यिीय अधधिारी 
पदाची नव्याने भरती िरण्याबाबत 

  

(३७) ४३४८ (३०-०७-२०२०). श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सावमजतनि आरोग् य 
व िुटुांब ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय आरोग्य अशभयानाींतगात लातरू पररमींडळाींतगात येणाऱया 
जजल््याींसाठी कोविड-१९ या साथरोग ननयींत्रण अनषुींगाने १३ कॅडरसाठी 
जाहिरात नमनुा २०२०-२०२१ साठी िदैयकीय अश्रधकारी पदाींची भरती 
करण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरील भरती प्रकक्रया राबिली जात असताना ननिड 
सशमतीमध्ये कोण-कोण िोत,े भरती प्रकक्रया कशी राबिली गेली, या 
बाबीींमध्ये पारदशाकता नसल्याचे ननदशानास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पररमींडळाच्या सींकेतस्थळािर यादी प्रशसध्द करण्यात येऊन 
त्याच हदिशी िरकती मागिण्यात येतील असे कळिनूिी तसे कािीिी झाले 
नािी, तसेच उमेदिाराींचे अजा हदलेल्या सींकेतस्थळािर पोिोचत नािीत, उल् 
मेलबॉक्स रु्ल झाला आिे, आपला अजा पोिोचू शकत नािी असे मेसेज आले 
असल्याने सदरील सींपणूा भरती प्रकक्रया सदोष ि सींशयास्पद असल्याच े
ननदशानास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर भरती रद्द करुन लातरू पररमींडळातील प्रत्येक जजल्िाश्रधकारी 
याींचे अध्यक्षतखेाली नव्याने भरती करण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री.राजेश टोपे (२४-०८-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे.  
(२) िे खरे नािी. 

कोविड-१९ अींतगात तात्परुत्या स्िरूपात १३ सींिगाासाठी भरती 
कराियाच्या पदाींकरीता उपसींचालक, आरोग्य सेिा लातरू पररमींडळ लातरू 
याींच्या अध्यक्षतखेाली मागादशाक सचूनेनसुार खालीलप्रमाणे सशमती गठीत 
करण्यात आली िोती. 

उपसींचालक, आरोग्य सेिा लातरू पररमींडळ लातरू-अध्यक्ष सिाय्यक 
सींचालक (िदैयककय) उपसींचालक, आरोग्य सेिा लातरू – सदस्य मखु्य 
प्रशासकीय अश्रधकारी उपसींचालक, आरोग्य सेिा लातरू – सदस्य विभागीय 
कायाक्रम व्यिस्थापक रा.आ.अ. उपसींचालक, आरोग्य सेिा लातरू - सदस्य 
सश्रचि उपरोक्त सशमतीने अजा मागविणे, छाननी करणे, शकै्षणणक अिाता ि 
अनभुिाच्या आधारे गणुित्ता ननजश्चत केली आणण गणुित्ता यादी पढुील 
कायािािीसाठी जजल्ियाींकड ेपाठविली या गणुित्ता यादीनसुार जजल्िास्तरािरून 
ननयकु्ती आदेश देण्यात आले आिेत. 
(३) िे अींशत: खरे आिे, 
   उमेदिाराींना अजा करण्यासाठी हदनाींक १६/०४/२०२० त े हदनाींक 
१८/०४/२०२० रोजी दपुारी २.०० िाजेपयतं कालािधी देण्यात आला िोता. 
मोठ्या प्रमाणात उमेदिाराींचे अजा प्राप्त झाल्यामळेु ई-मेल इनबॉक्स स््ोरेज 
कॅपॅशस्ी सींपल्यामळेु उमेदिाराींचे अजा प्राप्त िोण्याकरीता ताींबत्रक अडचण 
ननमााण झाली िोती. तरी, िरील ताींबत्रक बाबीमळेु हदनाींक १८/०४/२०२० 
रोजीच्या दपुारी २.०० ऐिजी सायींकाळी ६.०० िाजेपयतं प्राप्त झालेल्या 
अजााचा विचार करण्यात आला. समुारे १८००० उमदेिाराींचे अजा ई-मेलव्दारे 
प्राप्त झाले िोत.े सदर अजा ई-मेल िरून डाऊनलोड करणे प्रत काढून अजााची 
छाननी ि तपासणी करून उमेदिाराींची यादी तयार करण्यात आली िोती 
तथावप, कोविड-१९ या साथरोगाच्या प्रादुाभािामळेु कमाचारी दैनींहदन 
कायाालयीन कामकाजामध्ये व्यस्त असल्याने उमेदिाराींची यादी तयार 
करण्यास विलींब झाला. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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सेवातनवतृ्त िममचाऱयाांच्या तनवतृ्तीवेतनाच्या  
प्रस्तावास मांजुरी शमळणेबाबत 

  

(३८) ४३८६ (१७-०७-२०२०). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लॉकडाऊनमळेु सेिाननितृ्त कमाचाऱयाींच े अनेक ननितृ्तीिेतनाच े
प्रस्ताि मिालेखाकार कायाालय, मुींबई येथे प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अनेक प्रस्ताि जजल्िास्तरािर प्रलींबबत असनू लॉकडाऊनमळेु 
कमाचारी उपलब्ध नसल्याने ननितृ्तीिेतनाचे प्रस्ताि न स्िीकारल्यामळेु अनेक 
कमाचारी ननितृ्तीिेतनापासनू िींश्रचत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सेिाननितृ्त 
कमाचाऱयाींचे ननितृ्तीिेतनाच े प्रस्ताि मींजूर करण्याबाबत कोणती कायािािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

श्री.अजजत पवार (२८-०७-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
(३) कोविड-१९ सींसगााच्या पाश्िाभमूीिर ननमााण झालेल्या पररजस्थतीमळेु िेतन 
पडताळणी आणण मिालेखापाल याींच्याकडून ननितृ्तीिेतन प्राश्रधकारपत्राच े
ननगामन इत्यादी बाबीस विलींब िोत असल्यामळेु वित्त विभागाच्या हदनाींक 
१२/५/२०२० च्या शासन पररपत्रकान्िये सेिाननितृ्त कमाचाऱयाींच्या सेिापसु्तके 
पडताळणीस तसेच प्राश्रधकारपत्र ननगाशमत करण्यास िोणारा विलींब विचारात 
घेऊन अशा सेिाननितृ्त कमाचाऱयाींची आश्रथाक गरैसोय िोऊ नये म्िणून त्याींना 
६ महिने इतक्या कालािधीकरीता तात्परुत े ननितृ्तीिेतन मींजूर करण्याच्या 
सचूना देण्यात आल्या आिेत. तसेच, वित्त विभागाच्या हदनाींक २५/६/२०२० 
च्या शासन ननणायान्िये मिाराषर नागरी सेिा (ननितृ्तीिेतन) ननयम, १९८२ 
नसुार सेिाननितृ्त/मतृ शासकीय कमाचाऱयाींना मींजूर कराियाचे तात्परुत े
ननितृ्तीिेतन/कु्ुींब ननितृ्तीिेतन पहिल्या सिा महिन्यानींतर त्यापढुील सिा 
महिन्याींच्या कालािधीपयतं मींजूर करण्याचे अश्रधकार “एक विशषे बाब” 
म्िणून विभाग प्रमखुाींस प्रत्यावपात करण्यात आले आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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बेलेश्वर चौि-वपांपरनई-बाांगरवाडा रस्त्याच्या िामात  
गैरव्यवहार झा्याबाबत 

  

(३९) ४४२१ (१७-०७-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलेेश्िर चौक-वप ींपरनई-बाींगरिाडा रस्त्याच े काम मखु्यमींत्री ग्रामसडक 
योजनेतनू झाले असनू दाभाड े िस्ती शजेारी ३०० मी्र डाींबरी रस्ता 
अजस्तत्िात नािी, िे खरे आिे काय, तसेच, वप ींपरनई, बाींगरिाडा गािात 
रस्त्याच्या बाजूने शसमें्चा नाला बाींधण्याचे ननविदेत नमदू असताना नाला 
बाींधण्यात आला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(२) तसेच, उक्त रस्त्याच्या बाींधकामािेळी खाडीसाठी शासनाची परिानगी न 
घेता बाींगरिाडा ग्रामपींचायत िद्दीत खाडी खदान खोदण्यात आली, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार याबाबत चौकशी सशमती नेमनू सींबींश्रधत 
कीं त्रा्दाराींविरुध्द कारिाई करण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात 
येत आिे, तसेच कीं त्रा्दाराचे परिाने रद्द करण्यात येणार आिे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ (२८-०७-२०२०) : (१) बेलेश्िर चौक-वप ींपरनई-बाींगरिाडा या 
५.६० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेतनू झाले 
असनू वप ींपरनई गािामध्ये दाभाडिेस्ती शजेारी २० मी्र रस्ता शतेकऱयाींनी 
अडिल्यामळेु पणूा करता आला नािी. सदर लाींबी िगळता उिारीत लाींबीत 
रस्त्याचे काम अींदाजपत्रकाप्रमाणे पणूा करण्यात आले आिे. तसेच वप ींपरनई ि 
बाींगरिाडा गािामध्ये शसमें् कॉक्री् रस्त्याच ेकामे करण्यात आले आिे. परींत ु
अींदाजपत्रकामध्ये रस्त्याच्या बाजुच्या नालीचे काम मींजूर नसल्याने करण्यात 
आलेले नािी. 
(२) सदर रस्त्याच्या बाींधकामासाठी शासन मान्यता प्राप्त खदानािरील खडी 
िापरण्यात आलेली आिे. त्याची Royalty शासनास जमा केलेली आिे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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बीड जज््यातील जायिवाडी पाटबांधारे ववभागाच्या िां त्राट  

देण्याच्या िामात गरैव्यवहार झा्याबाबत 
  
(४०) ४४२४ (१७-०७-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल््यातील जायकिाडी पा्बींधारे विभाग क्रमाींक ३ चे कायाकारी 
अशभयींता याींनी रुपये ३ को्ीींचे कामे काढून ती ठराविक गतु्तदेारास हदले 
असल्याचे ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, बीड जजल््यात पा्बींधारे उपविभाग, बीड इमारत दरुुस्तीसाठी 
कायाकारी अशभयींता, जायकिाडी पा्बींधारे विभाग क्रमाींक ३ याींनी रुपये १२ 
लक्ष रुपयाींच्या ननधीची एकच ननविदा न काढता छोट्या छोट्या रुपये ३ 
लाखाींपेक्षा कमी रकमेच्या ४ ननविदा काढल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरिू कामे विशशष् कीं त्रा्दाराला शमळिनू देण्यात येत 
असल्याने या कामाींबाबत एका सींस्थेने जजल्िाश्रधकारी, बीड याींच्याकड ेतक्रार 
केली आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(४) असल्यास, जायकिाडी पा्बींधारे विभाग, बीड क्रमाींक ३ ची तक्रार 
करुनिी कोणतीिी कारिाई करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी ठराविक कीं त्रा्दारास देण्यात आलेल्या कामाींची 
शासनाने चौकशी करुन सदरिू कीं त्रा् रद्द करण्याबाबत तसेच गरैव्यििार 
करणाऱया दोषी कायाकारी अशभयींता ि गतु्तदेारािर कारिाई करण्याबाबत 
कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, नसल्यास, विलींबाची कारणे 
काय आिेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) िे खरे नािी. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
     अधीक्षक अशभयींता ि प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राश्रधकरण, बीड या 
कायाालयाने कळविल्यानसुार कायाकारी अशभयींता, जायकिाडी पा्बींधारे विभाग 
क्रमाींक ३, बीड याींनी पा्बींधारे उपविभाग, बीड च्या इमारत दरुुस्तीसाठी ३ 
ननविदा काढल्या असनू त्याची एकबत्रत ककीं मत रुपये ८.९७ लक्ष इतकी आिे. 
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(३) िोय. 
     िररत क्राींती पाणी िापर सिकारी सींस्था बब ींदसुरा तलाि, बीड ि इतर 
याींनी हदनाींक १८/०५/२०२० रोजी जजल्िाश्रधकारी, बीड याींच्याकड ेतक्रार केली 
आिे. यानषुींगाने अधीक्षक अशभयींता, उध्िा पेनगींगा प्रकल्प मींडळ, नाींदेड 
याींच्यामार्ा त प्राथशमक चौकशी करण्यात येत आिे. 
(४) िे खरे नािी.  
     यानषुींगाने अधीक्षक अशभयींता, उध्िा पेनगींगा प्रकल्प मींडळ, नाींदेड 
याींच्यामार्ा त प्राथशमक चौकशी करण्यात येत असनू चौकशी अििालानसुार 
पढुील कायािािी करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी.  

__________ 
  

बीड तालुक्यातील बीड त ेशलांबागणेश रस्त्याच्या  
िामात गैरव्यवहार झा्याबाबत 

  

(४१) ४४५८ (१७-०७-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड तालकु्यातील बीड त े शल ींबागणेश रस्ता मखु्यमींत्री ग्रामसडक 
योजनेतनू करण्यात आला असनू सदरिू रस्त्यासाठी अिधै खडी कें द्र 
उभारण्याचे काम सरुु आिे, रस्त्यासाठी िापरण्यात आलेली िाळू याच 
हठकाणी असलेल्या वप ींपळिाडी येथील नदीतनू अिधैररत्या िाळू उपशा करून 
िापरण्यात आली असनू प्रशासनाला िाळू शिागड येथून आणल्याचा खचा 
दाखविण्यात आला आिे, तसेच, रस्त्याच्या कडलेा मनरेगा अींतगात रुपये २५ 
लक्ष खचा करुन लािलेली झाड ेजेसीबी यींत्राव्दारे काढून रे्कून देण्यात आली 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू रस्त्याच्या कामासाठी िापरण्यात आलेला मरुूम 
रस्त्याच्या शजेारील शासकीय जशमनीला खोदनू िापरण्यात आला असनू 
प्रशासनाला सदरिू मरुुम नाळिींडी येथून आणल्याचे दाखविण्यात आले आिे, 
तसेच, पालिण त ेबेलेश्िर चौक यादरम्यान याच रस्त्यािर ६७ नळकाींडी पलू 
असल्याचे दाखविण्यात आले असनू प्रत्यक्षात याहठकाणी २८ नळकाींडी पलू 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, भाळिणी शजेारी बब ींदसूरुा नदीिर निीन पलू बाींधणे आिश्यक 
असताना सदर कीं त्रा्दाराने जुन्या पलुािरच ६ इींच शसमें् स्लॅप दाखित 
नव्या पलुाचे देयक घेतले, तसेच, पालिन त ेबेलेश्िर चौक रस्त्याची जाडी 
प्रस्तावित े्ंडर प्रमाणे ९ इींच असायला ििी मात्र ती ३ इींच आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त गरैव्यििार सींबींश्रधत कीं त्रा्दार ि कायाकारी अशभयींता 
मिाराषर ग्रामीण रस्त े विकास सींस्था, बीड याींच्या सींगनमताने करण्यात 
आला असल्याने याबाबत एका सामाजजक कायाकत्यााने मा.मखु्यमींत्री, 
मा.ग्रामविकास मींत्री, मा.पालकमींत्री याींना जजल्िाश्रधकाऱयाींमार्ा त ननिेदन हदल े
असनू अनेक िेळा आींदोलन ि रस्ता रोको करण्यात आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासनाची र्सिणूक 
केल्याप्रकरणी सींबींश्रधताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ (२४-०८-२०२०) : (१) बीड तालकु्यातील बीड त े शल ींबागणेश 
रस्ता मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेतनू करण्यात येत आिे िे खरे आिे. परींत ु
सदर कामासाठी िापरण्यात आलेली िाळू ि खडी शासन मान्यता प्राप्त 
खदाणी िरील िापरण्यात आली असनू त्याची रॉयल््ी शासनास जमा केलेली 
आिे. तसेच रस्त्याच्या कडलेा मनरेगा अींतगात लािलेल्या झाडाींना कुठलीिी 
बाधा पोिचिलेली नािी. 
(२) अींदाजपत्रकात तरतदु असल्यामळेु सदर रस्त्याच्या कामासाठी रस्त्याच्या 
शजेारील शासकीय जशमनीतील मरुूम िापरण्यात आला आिे. तसेच बीड त े
शल ींबागणेश या रस्त्यािर एकूण ५६ नळकाींडी पलु मींजूर आिेत. परींत ु
कामाच्या आिश्यकतनेसुार एकूण ४३ नविन नळकाींडी पलु बाींधण्यात आलेले 
आिेत ि २ जुन्या पलुाींना र्क्त शभ ींती बाींधण्यात आल्या आिेत ि तिेढयाच 
नळकाींडी पलुाींचे देयक अदा करण्यात आलेले आिे.    
(३) भाळिणी शजेारी बब ींदसूरुा नदीिर जुना पलु अजस्तत्िात आिे. त्या 
हठकाणी निीन पलू बाींधकाम अींदाजपत्रकामध्ये समाविष् नािी. Structural 
Auditor च्या सल्ल्यानसुार सदर पलुाची र्क्त दरुूस्ती करण्यात येत आिे. 
ि तिेढयाच बाबीचे देयक अदा करण्यात येत आिे. सदर रस्त्यािर मींजूर 
अींदाजपत्रकातील तरतदुीनसुारच त्या त्या कक.मी. मध्ये काम करण्यात आलेले 
आिे. 
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(४) याबाबत तक्रार प्राप्त झाली आिे. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने मखु्य 
अशभयींता याींच्या मार्ा त चौकशी सरुु असनू अििाल प्राप्त झाल्यानींतर 
ननयमानसुार योग्य ती कायािािी करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

पांतप्रधान व मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेंतगमत िोिणातील  
िामे तनिृष्ट्ट झा्याबाबत 

  

(४२) ४४८७ (१७-०७-२०२०). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न रम माांि 
१७६८ ला हदनाांि २५ फेब्रवुारी, २०२० रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील सिा जजल््यामध्ये पींतप्रधान आणण मखु्यमींत्री ग्रामसडक 
योजनेंतगात करण्यात येणाऱया रस्त्याींच्या कामाींमध्ये अश्रधकारी ि ठेकेदार 
सींगनमत करून रस्त्याींची कामे ननकृष् दजााची करीत असल्याने दरिषी 
शासनाच्या कोट्यिधी ननधीचा गरैव्यििार िोत असल्याचे मािे जानेिारी, 
२०२० मध्ये िा त् यादरम्यान ननदशानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींचे काम ननकृष् दजााचे िोऊन रस्त्याींची दरुिस्था 
झाली असनू स्थाननकाींनी तक्रार करूनिी सींबींश्रधत अश्रधकारी कोणत्याच 
प्रकारची कारिाई करीत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, रत्नाश्रगरी जजल््यातील दापोली सका लमध्ये येणाऱ या खेड 
तालकु्यातील बेरळ-बोरज-कोंडडिली या ११ कक.मी. रस्त्याींचे काम मखु्यमींत्री 
ग्रामसडक योजनेत करण्यात आले असनू यात ७२ मोऱयाींची कामे न करता 
तसेच या कामाची तपासणी न करता सात को्ीचे देयक अदा करण्यात आले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने रस्त्याींची ननकृष् कामे करणाऱया ठेकेदार 
ि सींबींश्रधत अश्रधकारी याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ (२८-०७-२०२०) : (१) याबाबतची तक्रार प्राप्त झाली आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
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सदर तक्रारीींबाबत चौकशी करण्यात आली असनू तक्रारीींमध्ये तर्थय 
नसल्याचे आढळून आले. 
(३) ि (४) िे खरे नािी. 

सदर कामाची SQM ि SSQM याींनी गणुित्ता तपासणी केली 
असनू त्याींनी कामास कोणतािी प्रनतकूल शरेा हदलेला नािी. त्यामळेु कारिाई 
करण्याचा प्रश्न उद् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

राज्यातील बालवववाहाच्या प्रथेबाबत 
  

(४३) ४५०१ (१७-०७-२०२०). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न रम माांि 
४७०९७ ला हदनाांि १७ जून, २०१९ रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभामत 
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) “सींपका ” या सामाजजक सींस्थेने केलेल्या सव्िेक्षणानसुार देशात सिााश्रधक 
िोणाऱ या बालवििािामध्ये देशातील ७० जजल््याींमधील परुोगामी मिाराषरातील 
१७ जजल््याींचा समािेश आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या विषयािर मिाराषर विधानसभचेे विशषे अश्रधिेशन घेऊन 
चचाा करण्यात यािी अशी सचूना या सींस्थेने शासनाला केली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणाय घेतला ि घेण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (११-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे.  
“सींपका “ या सामाजजक सींस्थेने केलेल्या सिेक्षणाचा अििाल शासनास 

प्राप्त झालेला नािी. तथावप, राषरीय कु्ुींब आरोग्य सिेक्षण सन २०१५-२०१६ 
च्या अििालामध्ये बाल वििाि िोणाऱ या देशातील ७० जजल्ियाींपकैी 
मिाराषरातील १७ जजल्ियाींचा समािेश आिे. 
(२) अशा प्रकारची सचूना या विभागास प्राप्त नािी. 
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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उस्मानाबाद जज््यातील जलयुक्त शशवार योजनतेील गैरव्यवहाराबाबत 
  

(४४) ४५०४ (१७-०७-२०२०). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय मदृ व 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माणकेश्िर, िाल्िा, िालिड, हििाडाा (ता.भमू, जज.उस्मानाबाद) येथील 
जलयकु्त शशिार अशभयानाींतगात झालेल्या कामाींमध्ये सन २०१६-२०१७ मध्ये 
गरैव्यििार झाल्याच्या तक्रारी लोकप्रनतननधीींनी शासनाच्या ननदशानास आणून 
हदल्या आिेत, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, नाला खोलीकरणाचे काम लोकसिभागातनू पणूा करण्यात 
आले िोत ेपरींत ुसींबींश्रधत तालकुा कृषी अश्रधकारी ि तत्कालीन कृषी सिाय्यक 
याींनी सींगनमताने सदर कामाचे देयक ठेकेदारामार्ा त घेतल्याची तक्रार केली 
असनू बोगस स्या करून ठेकेदारास बबल अदा केले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींश्रधत अश्रधकाऱयाींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.शांिरराव गडाख (२०-०८-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
(३) अनतररक्त प्रकल्प व्यिस्थापक, िसुींधरा पाणलो् शाखा, उस्मानाबाद 
याींचेमार्ा त सदर कामाींची स्ितींत्र तपासणी पथक नेमनू चौकशी करण्यात 
आली आिे. चौकशी अििालानसूार नाला खोलीकरणाची ०७ कामे कृषी 
विभागामार्ा त करण्यात आली िोती. मापन पजुस्तकेमध्ये नोंदविलेल्या 
पररमाणाप्रमाणे सींबींश्रधत कीं त्रा्दारास देयके अदा करण्यात आली आिेत. 
तथावप, कामाींची प्रत्यक्ष तपासणी केली असता मापन पजुस्तकेतील नोंदी ि 
कामाींच्या प्रत्यक्ष नोंदी यामध्ये तर्ाित आढळून आली आिे. कमी पररमाण 
आढळून आलेल्या नाला खोलीकरण कामाींकरीता रुपये ४.३७ लक्ष इतकी 
रक्कम िसलुपात्र आिे. सदर प्रकरणी दोषी आढळून आलेल्या 
अश्रधकारी/कमाचारी याींचेिर शासन ननयमानसुार प्रशासकीय कारिाईची प्रकक्रया 
प्रगतीत आिे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
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पालघर जज््यातील अांगणवाडी सेवविा, शमनी अांगणवाडी सेवविा आणण 
मदतनीस याांना थिीत मानधन शमळणेबाबत 

  

(४५) ४५३९ (१७-०७-२०२०). श्री.रवव ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न रम माांि ९ ला 
हदनाांि ३ माचम, २०२० रोजी हदल्ेया उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय महहला 
व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यातील समुारे ५,५८६ अींगणिाडी सवेिका, शमनी अींगणिाडी 
सेविका आणण मदतनीस याींचे दोन महिन्याींचे मानधन आणण मागील दिा 
महिन्याींचे िाढीि मानधन थकीत असल्यामळेु त्याींच्यािर उपासमारीची िेळ 
आल्याची बाब िसई तालकु्यातील अशोक गजानन शळेके या एका राजकीय 
पक्षाच्या स्थाननक पदाश्रधकाऱयाने हदनाींक ६ जानेिारी, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास एका ननिेदनाव्दारे मा.मखु्यमींत्री मिोदयाींच्या ननदशानास आणून 
हदली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने पालघर जजल््यातील सिा अींगणिाडी 
सेविका, मदतनीस याींना त्याचे थकीत मानधन आणण िाढीि थकीत मानधन 
अदा करण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (११-०८-२०२०) : (१) िे खरे आिे. 
(२) राज्यातील सिा अींगणिाडी कमाचाऱयाींचे मािे जून, २०२० पयतंचे मानधन 
अदा करण्यात आले असनू मािे जुल,ै २०२० ची मानधन देयके कोषागारात 
सादर करण्यात आली आिेत. तसेच मािे ऑक््ोबर,२०१८ त ेमािे जुल,ै२०१९ 
पयतंचा िाढीि मानधनाचा र्रक देखील अदा करण्यात आला आिे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
 

आगाशी, िामण, पारोळ आणण भाताणे (ता.वसई, जज.पालघर) येथील  
प्राथशमि आरोग्य िें द्राांची दरुवस्था झा्याबाबत 

  
(४६) ४५४५ (१७-०७-२०२०). श्री.रवव ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न रम माांि २१५३ 
ला हदनाांि ३ माचम, २०२० रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आगाशी, कामण, पारोळ आणण भाताणे (ता.िसई, जज.पालघर) जजल्िा 
पररषदेंतगात असलेल्या ५० िषाापिूी बाींधलेल्या चार प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राींच्या इमारती जीणा िोऊन मोडकळीस आल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, चारिी प्राथशमक आरोग्य कें द्रात बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, 
भलुतज्ञ आणण इतर िदैयकीय अश्रधकारी/कमाचारी त्याचप्रमाणे (सोनोग्रार्ी 
मशीन, एक्सरे मशीन, डायलेसीस कें द्र) इत्यादी सोई-सवुिधाींचा अभाि आणण 
औषधाींचा तु् िडा असल्याच ेननदशानास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या चारिी प्राथशमक आरोग्य कें द्राींसाठी आिश्यक तो ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याची मागणी िसई तालकु्यातील एका राजकीय पक्षाच्या 
स्थाननक पदाश्रधकाऱ याने हदनाींक ६ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेननिेदनाव्दारे केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने आगाशी, कामण, पारोळ आणण भाताणे या 
चारिी प्राथशमक आरोग्य कें द्राींसाठी आिश्यक तो ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ (२८-०७-२०२०) : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
 शासनाच्या ननकषाप्रमाणे प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या हठकाणी 
बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, भलुतज्ञ िी पदे मींजूर नािीत. तसेच सोनोग्रार्ी 
मशीन, एक्सरे मशीन, डायलसेीस कें द्र ्या सवुिधा उपलब्ध नसतात. बबगर 
आहदिासी प्राथशमक आरोग्य कें द्रात िदैयककय अश्रधकारी ग्-अ २ पदे मींजूर 
आिेत ि आहदिासी प्राथशमक आरोग्य कें द्रात िदैयककय अश्रधकारी ग्-अ च े
१ पद ि िदैयककय अश्रधकारी ग्-ब चे १ पद अशी २ पदे मींजूर आिे.  
(३) सदय:जस्थतीत ननिेदन आढळून येत नसनू ननिेदनाचा शोध सरुू आिे.  
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नािी. 
 सदर प्राथशमक आरोग्य कें द्र स्तरािर औषधाींचा परेुसा साठा उपलब्ध 
असनू सदर चारिी प्राथशमक आरोग्य कें द्रामार्ा त शासनाच्या ननकषाप्रमाणे 
अपेक्षक्षत आरोग्य विषयक सवुिधा जनतसे परुविण्यात येतात.  
  

___________ 
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राज्याच्या वविासाबाबत प्रादेशशि असमतोलाच्या अभ्यासासाठी  
तज्ञाांची सशमती गहठत िरण्याबाबत 

  

(४७) ४५७२ (२२-०७-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरांजन 
डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या समतोल विकासाबाबत उपाययोजना सचुविण्यासाठी नेमलेल्या 
ज्येषठ अथातज्ञ डॉ.विजय केळकर सशमतीच्या शशर्ारशीींिर शासनाने कोणतीिी 
कायािािी केली नसल्यामळेु राज्याच्या विकासाबाबतच्या प्रादेशशक 
असमतोलाचा शोध घेऊन उपाययोजना सचुविण्यासाठी पनु्िा तज्ञाींची सशमती 
नेमण्याचे आदेश मा.राज्यपालाींनी हदनाींक ६ माचा, २०२० रोजी शासनाला हदल े
असनू राज्याच्या मागास भागातील शसींचनाचा अनशुषे भरून काढण्यासाठी 
जलसींपदा विभागाने योजना तयार कराव्यात असेिी आदेश हदले आिेत, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू आदेशाींच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायािािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री.अजजत पवार (२७-०८-२०२०) : (१) िोय, मा.राज्यपाल मिोदय याींनी 
िावषाक कायाक्रम सन २०२०-२०२१ करीता हदनाींक २८ रे्ब्रिुारी, २०२० रोजी 
प्रादेशशक असमतोलाचा शोध घेऊन उपाययोजना सचुविण्यासाठी सशमती 
नेमण्याचे ननदेश हदल ेआिेत. 
(२) ि (३) विदभा, मराठिाडा ि उिाररत मिाराषर विकास मींडळाींचे पनुगाठण 
झाल्यानींतर मा.राज्यपाल मिोदयाींच्या ननदेशानसुार प्रादेशशक असमतोलाचा 
शोध घेऊन उपाययोजना सचुविण्यासाठी सशमती नेमण्याबाबत विचार 
करण्यात येईल. 

___________ 
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वप ांजर तनहहदा (ता.टािळी, जज.अिोला) येथील  
पलुाचे बाांधिाम प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(४८) ४५८१ (१७-०७-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववरम म 
िाळे, श्री.अब्द्ुलाखान दरुामणी : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींजर ननहिदा (ता.्ाकळी, जज.अकोला) येथील अींदाजे सिा को्ी 
रकमेच्या पलुाचे बाींधकाम गत एक िषाापासनू प्रलींबबत असल्याने जिळपास 
सात गािाींतील नागररकाींना मोठ्या गरैसोयीींचा सामना करािा लागत 
असल्याची बाब मािे जून, २०२० च्या शिेट्च्या सप्तािात ननदशानास आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषी ठेकेदार ि इींजजननयर याींचेिर कारिाई 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्िाश्रधकारी ि उपविभागीय 
अश्रधकारी याींना सशु्रचत केले असल्याचे ननदशानास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायािािी केली िा करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

श्री.हसन मशु्रीफ (२४-०८-२०२०) : (१) सदर बाब ननदशानास आली नािी. 
(२) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्िाश्रधकारी ि उपविभागीय 
अश्रधकारी याींना सशु्रचत केले असल्याचे ननदशानास आले नािी. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नािी. 

___________ 
  

नेर धामना (ता.ते्हारा, जज.अिोला) प्रि्पात गैरव्यवहार झा्याबाबत 
  

(४९) ४६४१ (२२-०७-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तले्िारा तालकु्यातील (जज.अकोला) नेर धामना या शस ींचन प्रकल्पास मािे 
ऑक््ोबर, २००८ मध्ये १८१ को्ी १९ लाख रूपयाींच्या अींदाजजत खचाास 
प्रशासकीय मान्यता हदल्यानींतर मािे रे्ब्रिुारी, २००९ मध्ये जाहिरात प्रशसध्द 
करून ननविदा मागविण्यात आल्या िोत्या, िे खरे आिे काय,  
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(२) असल्यास, सदरिू प्रकल्प उभारण्यात येणारा पररसर खारपाणपट्टा िोता, 
अशा भागात शसींचन करता येत नसनू िा सींपणूा सपा् भाग असनू 
त्याहठकाणी पाणी अडिण्याची नसैश्रगाक सींरचना नािी अशा पररसरात गले्या 
दोन त ेतीन िषाात जशमनीच्या पो्ातील क्षार िर येऊन जमीन खराब िोत े
असे असतानािी िा शस ींचन प्रकल्प लादण्याचा ननणाय विदभा शस ींचन विकास 
मिामींडळाने घेतला, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, सदर हठकाणी प्रकल्प उभारणीसाठी विशशष् स्िरूपाच्या 
आराखड्याची आिश्यकता िोती मात्र विदभा शस ींचन विकास मिामींडळाने 
आपल्या मजीतील विशशष् कीं त्रा्दाराींना काम शमळािे म्िणून अनतशय घाई 
केली, खारपाणपट्टयात शसींचन प्रकल्प उभारणीसाठी विशशष् प्रकारचा अनभुि 
आिश्यक असतो या कीं त्रा्ाकरीता ‘एम-एस पाइप्स’ आणण ‘रायणझींग मेन’ िा 
अनभुि अपेक्षक्षत िोता तसेच अनभुि प्रमाणपत्र ५ िषाामधील असणे  
आिश्यक असताना ननविदा भरताना मेससा एमएमएस इन्रास्रक्चर शलशम्ेड 
आणण मे.डी.ठक्कर कन्स्रक्शन प्रा.शलशम्ेड या सींयकु्त भागीदारीतील 
कीं पनीने अयोग्य ि जुने अनभुि प्रमाणपत्र जोडून बनिाबनिीच्या आधारािर 
िे कीं त्रा् शमळविले, िे िी खरे आिे काय,  
(४) असल्यास, विदभा शस ींचन विकास मिामींडळाच्या गरैकारभारामळेु नेर 
धामना प्रकल्पात को्यिधीचा गरैव्यििार झाल्याचे ननदशानास आले आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने गरैव्यििार करणाऱया कीं त्रा्दार ि 
कीं पन्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 

श्री.जयांत पाटील (०७-०८-२०२०) : (१) िोय, पणुाा बॅरेज-२ (नेर धामना) 
ता.तले्िारा जज.अकोला या प्रकल्पास हदनाींक २४/१०/ २००८ रोजी रुपये 
१८१.९९ को्ीस प्र.मा.शमळाली असनू ननविदा प्रकक्रयअेींती हदनाींक २/३/२००९ 
रोजी कायाारींभ आदेश देण्यात आले आिेत. 
(२) नािी, नेरधामणा प्रकल्पाच्या पररसरामध्ये शस ींचनाची सवुिधा उपलब्ध 
िोणार आिे. जशमनीच्या पषृठाभागािरील जल शसींचनामळेु जमीन क्षारयकु्त 
िोण्याचा प्रश्न उद् ाित नािी. 
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(३) नेर धामना प्रकल्पाच्या लाचलचुपत प्रनतबींधक विभागामार्फा तच े
चौकशीअींती अस े ननषपन्न झाले आिे की, कीं त्रा्दार याींनी बनाि् िका  डन 
प्रमाणपत्र तयार करुन त े पिुा अिाता प्रपत्रासोबत सादर केले. त्या बनाि् 
प्रमाणपत्राचे आधारे कीं त्रा्दार याींना नमदु प्रकल्पातील कीं त्रा् शमळालेले 
आिे.  
(४) याबाबत लाचलचुपत प्रनतबींधक विभागामार्ा त चौकशी सरुु आिे. 
(५) नेर धामना (पणुाा बॅरेज) ची चौकशी लाचलचुपत विभाग पोलीस ठाणे, 
शसव्िील लाईन, अकोला मार्ा त सरुू असनू FIR क्र. ००४७/२०२०, हदनाींक 
१२/०२/२०२० अन्िये तीन अश्रधकाऱ याींिर ि सींबींश्रधत कीं त्रा्दाराींिर गनु्िे दाखल 
करण्यात आले आिेत. 

___________ 
 

प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजनेबाबत 
  

(५०) ४६५६ (१७-०७-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.ववजय ऊफम  
भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.महादेव जानिर, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.गोवपचांद 
पडळिर : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मा.पींतप्रधान याींनी प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेचा नतसरा ्प्पा जािीर 
केला असनू त्यामध्ये समुारे १.२५ लाख कक.मी.च े रस्त े उभारणे, ग्रामीण 
बाजार सशमत्या, शाळा आणण रूग्णालये याींना चाींगली कनेजक््जव्ि्ी असािी 
िा मखु्य उद्देश असनू नतसऱया ्प्प्यात मिाराषरासाठी सिा िजार ५५० 
कक.मी.चे उहदृष् ननजश्चत करण्यात आले आणण मािे जानेिारी, २०२० 
अखेरपयतं यादृष्ीने प्रस्ताि सादर करण्यास राज्य शासनाला साींगण्यात 
आले परींत ुशासनाने आपले प्रस्ताि सादर केलेले नािीत, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, सदरिू प्रस्ताि पाठविण्यास विलींब िोण्याची सिासाधारण 
कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, मिाराषरान े कें द्र शासनाकड े प्रस्ताि पाठविले नािीत तर 
दसुरीकड े अन्य राज्याींमध्ये समुारे १७ िजार कक.मी.चे रस्त े मींजूर झाले 
आिेत, िे िी खरे आिे काय,  
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने विचार करून मा.मखु्यमींत्री याींनी 
आढािा घेऊन िे प्रस्ताि सादर करण्याचे ननदेश दयािेत अशी मागणी माजी 
मखु्यमींत्री आणण विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता याींनी हदनाींक ७ जुल,ै २०१८ 
रोजी मा.मखु्यमींत्री याींना पत्र पाठिनू मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय,  
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणता ननणाय घेतला ि घेण्यात येत आिे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ (२८-०७-२०२०) : (१) िोय, खरे आिे. 
(२) ि (३) सदरिू प्रस्ताि पाठविण्यास विलींब िोण्याची सिासाधारण कारणे 
खालीलप्रमाणे आिेत :- 

१. मािे माचा, २०२० अखेर सरुु झालेल्या COVID-१९ च्या राज्यव्यापी 
लॉकडाऊनमळेु रस्त्याींची क्षबेत्रय पिाणी करुन आिश्यक माहिती जमा 
करणे, तसेच मा.लोकप्रनतननधीींची Core Network ला मान्यता घेणे 
या बाबी प्रलींबबत रािून विलींब झाला आिे. 

२. MRRDA यींत्रणेकडील उपलब्ध अपऱुया मनषुयबळामार्ा तच मखु्यमींत्री 
ग्रामसडक योजनेंतगात मोठ्या प्रमाणािर रस्त्याींची विकास कामे सरुु 
असल्याने, प्रमींग्रासयो भाग-३ च्या प्रस्ताि तयार करण्याच्या 
प्रकक्रयेत परेुश्या मनषुयबळा अभािी विलींब झाला आिे. 

३. प्रमींग्रासयो भाग-३ साठी GIS Database तयार करणे आिश्यक 
असल्यामळेु, सदर GIS Database िा MRSAC या 
बा्ययींत्रणेमार्ा त तयार करण्यात जास्त िेळ खची पडून विलींब 
झाला आिे. 

(४) िोय, िे खरे आिे. तथावप, सदर मागणी हदनाींक ०७ जुल,ै २०२० च्या 
पत्रान्िये करण्यात आली आिे. 
(५) याबाबत मींत्री, ग्रामविकास विभाग ि सश्रचि, ममुींग्रासयो याींनी हदनाींक 
१४/७/२०२० रोजी आढािा बठैक घेऊन प्रमींग्रासयो भाग-३, प्रथम बॅच अींतगात 
२,००० कक.मी. लाींबीच े प्रस्ताि मािे जुल,ै २०२० अखेर ि दवितीय बॅच 
अींतगात ४,५५० कक.मी. लाींबीचे प्रस्ताि मािे सप् े्ंबर, २०२० अखेर कें द्र 
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शासनास सादर करण्याबाबत उहद्दष् ठरविण्यात आल ेआिे. त्या अनषुींगाने 
विभागननिाय ि जजल्िाननिाय ननयोजन करण्यात येिनू प्रस्ताि तयार 
करण्याची कायािािी िेगाने प्रगतीपथािर आिे. 
 

___________    
ववधान भवन :   श्री.राजेंद्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया मिाराषर विधानमींडळ सश्रचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आले आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


