
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पांचविसािी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पनिेल (ता.पनिेल, जि.रायगड) पांचायत सममतीच्या निीन  
इमारतीच ेिाम अपुर्ाािस्थेत असल्याबाबत 

  

(१)  ४४ (११-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आमशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) पींचायत सममतीची िनुी प्रशासकीय इमारत िममनदोस्त 
करून “बाींधा वापरा व हस्ताींतरीत करा” या तत्तत्तवावर सन २०१० साली सुरू केलेल्या नवीन 
इमारतीच े काम अद्यापही अपुर्णावस्थेत असल्यामळेु प्रशासकीय काम करताना कममचारी व 
नागरीकाींना अनेक अडचणीना सामोरे िावे लागत असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीच्या नुतनीकरणासींदर्ामत ववकासकाशी झालेल्या करारानुसार 
ववकासकाने सदर इमारतीतील व्यावसानयक गाळे ववक्री करून नींतर प्रशासकीय इमारतीच ेकाम 
पूणम करण्याचे ठरवले असताना ववकासकाने व्यावसानयक गाळे व प्रशासकीय इमारतीचे काम 
एकत्रीत हाती घेतल्यामुळे इमारतीचे काम पूणम होवू शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ८ को्ी रूपये खचम करून काम सुरू झाल्यानींतर िवळपास २ वर्ामत 
उर्ारलेल्या पनवेल पींचायत सममतीच्या इमारतीतील व्यावसानयक गाळे न ववकल्यामुळे 
ववकासकाने इमारतीच ेकाम बींद केल्यामुळे इमारत अपुर्णावस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पनवले पींचायत सममतीची प्रशासकीय 
इमारतीच्या कामात हलगिीपणा करणा-या सींबींधधत ववर्ागाच्या अधधकारी व ववकासकावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (०४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
     ववकासकाने पनवेल पींचायत सममतीच्या प्रशासकीय इमारतीचे ६७ % िागेवर बाींधकाम 
सुरू केलेले आहे. तथावप, ववकासकाला वाणणज्य सींकुलासाठी देण्यात आलेली उवमररत ३३ % 
िागेत झोपडपट्टीमुळे व तालुका लघु पशुवैद्यककय सवम धचककस्तालय ववर्ागाची अजस्तत्तवात 
असलेली इमारतीची िागा उपलब्ध न झाल्याने सदर िागेत कामाची सुरूवात केलेली नाही. 
सदरची िागा उपलब्ध करून घेण्याबाबत सींबींधधताींकड ेपाठपुरावा सरुू आहे.   
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) सदर र्ुखींड ववकमसत करण्याच्या कामाचा ननयममत आढावा घेणेसाठी प्रारूप ननववदेतील 
र्ाग-१ मधील कलम ७ अन्वये, मुख्य अमर्यींता, प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिना याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सुकाणू सममती गठठत करण्यात आलेली आहे. पनवेल पींचायत सममतीच े
प्रलींबबत असलेले काम सुरू करणेसाठी व ववकासकास काम करणेबाबत येणाऱ्या अडथळयाींबाबत 
सुकाणू सममतीची बैठक घेण्याची कायमवाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् णवत नाही.  

___________ 
  

िैतापुर (ता.रािापूर जि.रत्नाधगरी) येथील प्राथममि आरोग्य  
िें द्रासह उपिें द्रात अनेि पदे ररक् त अस् याबाबत 

  

(२)  ८०० (०९-०४-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िैतापुर (ता.रािापूर जि.रत्तनाधगरी) येथील बहुचधचमत प्राथममक आरोग् य कें ्र  व त्तया 
अखत्तयाररतील ६ उपकें ्र ात मागील अनेक वर्ामपासून तब्बल १० महत्तवाच्या कममचारी वगामच्या 
ररक्त  पदामुळे त्तया पररसरातील गोरगरीब ग्रामीण िनतेस और्धोपचारापासून वींधचत रहाव े
लागत असल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िैतापुर प्राथममक आरोग्य कें ्र ात २ वैद्यकीय अधधका-याींची आवश्यकता 
असताना येथ ेकेवळ एकच वैद्यकीय अधधकारी रुिू झालेला असनू दसुरा वैद्यकीय अधधकारी 
अद्यापी रुिूच झालेला नाही, मशवाय या आरोग्य कें ्र ात आरोग्य  सहाय्यक आणण और्ध 
ननमामण अधधकारी (फामाममसस््च) ही महत्तवाची पदे ररक्त आहेत इतकेच नव्हे तर डोंगर, 
िानशी, िानशी पडवे डोंगरिानशी आदी उपकें ्र ातील कममचा-याींच्या िागा ररक्त आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे न र्रण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे तात्तकाळ र्रण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (०४-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) नाही.   
     ग्रामीण िनतेस और्धोपचारापासून वींधचत रहाव ेलागू नये म्हणून उपलब्ध कममचा-यास 
ररक्त पदाचा अनतररक्त कायमर्ार देवून, कामकाि चालवले िात आहे.  
(३)राज्यातील सवम जिल्हा पररर्दाींकडील ररक्त पदे र्रण्याकरीता माहे माचम, २०१९ मध्ये 
शासनाच्या महाआय्ी कक्षाकडून िाहीरात प्रमसध्द करून उमेदवाराींकडून अिम मागववण्यात 
आले आहेत. तथापी, सदयजस्थतीत कोरोनाच्या पाश्वमर्ूमीवर जिल्हा पररर्देकडील पदे 
र्रण्याची कायमवाही ववत्तत ववर्ागाच्या ठद.०४/०५/२०२०च्या आदेशानसूार प्रलींबबत आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् णवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय रुग्णालयात सपपदांशािर िळेेत उपचार ममळण्याबाबत  
  

(३)  ११७५ (१३-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) : 
सन्माननीय सािपिननि आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयात सपमदींशावर उपचारासाठी और्धाींसह सवम सुववधा 
पुरववण्यात आलेल्या असल्या तरीसुध्दा रुग्णाींना मात्र वळेेत उपचार ममळत नसल्यान े ग्रामीण 
र्ागातील रुग्णाींना माींबत्रकाींचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे ठदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१९ 
रोिी वा त्तयासमुारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल्हयात १२३६ िणाींना सपमदींश झाला असून त्तयापैकी १५ रुग्णाचा 
मतृ्तयु झाला असल्याच ेनिदर्ािणस आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सपमदींश रुग्णावर वेळेवर उपचार ममळावा यासाठी शासनान ेकोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
   रायगड जिल्हयातील आरोग्य सींस्थाींमाफम त एकूण ३८९० सपमदींश रुग्णाींची नोंद असून 
त्तयापैकी ९ रुग्णाींचा मतृ्तय ूझालेला आहे. 
(३) राज्यातील आरोग्य सींस्थाींमध्ये Anti Snake venom serom १० ml एकूण २०२१५७ 
व्हायल्स एवढा लसीचा साठा उपलब्ध आहे. तसचे आपत्तकामलन रुग्णवाठहकाींमध्येही नजिकच्या 
आरोग्य सींस्थमेधून सपमदींश लस उपलब्ध करुन देण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही. 
  

___________ 
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िै.बाळासाहेब ठािरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपांचायत बाांधर्ी योिनेंतगपत साांगली  
जिल््यातील िायापलयाची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४)  १३८० (११-०४-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कै. बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत बणांधर्ी योििेंतगमत राज्यर्रात 
ग्रामपींचायत कायामलय उर्ारणीकररता मान्यता देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेअींतगमत साींगली जिल्हयातील ककती ग्रामपींचायती कायामलयास मींिुरी 
ममळाली व ककती ग्रामपींचायत कायामलयाच्या इमारतीच ेबाींधकाम पणूम झाले आहे व ककती काम े
अपूणामवस्थेत आहेत, 
(३) असल्यास, सदरची कामे अपणूम राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त काम े तणत्कणळ पूणम कररे्बणबत शासनान े कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.   
राज्यातील ज्या ग्रामपींचायतीींना स्वत:च्या कायामलयासाठी स्वतींत्र इमारत नाही,  अशा 
ग्रामपींचायतीींना स्वतींत्र कायामलय इमारत बाींधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री 
ग्रामपींचायत बाींधणी योिना सुरू करण्यात आलेली आहे. 
(२) व (३) मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत बाींधणी योिनेंतगमत साींगली 
जिल््यातील एकुण १९ ग्रामपींचायतीींच्या इमारत बाींधकामास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
त्तयापैकी १३ ग्रामपींचायतीींच्या इमारत बाींधकामास जिल्हा पररर्द स्तरावरून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर ग्रामपींचायतीींपैकी ९ ग्रामपींचायतीींची काम ेननववदास्तरावर 
असून २ कामे सुरू झालेली आहेत. सदर १३ ग्रामपींचायतीींनी अींदािपत्रक िादा रकमेच ेतयार 
केल्यामुळे त्तयाींना कमी रकमेच ेअींदािपत्रक फेरसादर कराव ेलागल्यामुळे सदर कामाींस उशीर 
झालेला आहे. शासन स्तरावरून मान्यता ठदलेल्या उवमररत ६ ग्रामपींचायतीींपैकी १ 
ग्रामपींचायतीच ेबाींधकाम अन्य योिनेतून मींिूर आहे, २ ग्रामपींचायतीींच्या इमारत बाींधकामाच्या 
िागेचा प्रश्न आहे, २ ग्रामपींचायतीींच्या इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तावावर कायमवाही सुरू आहे व 
१ ग्रामपींचायत साींगली जिल््यात नाही. 
(४) व (५) मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत बाींधणी योिनेंतगमत शासन 
ननणमयातील तरतूदीनसुार, मुख्य कायमकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द याींनी सदर कामाचा 
दरमहा आढावा घेणे अपेक्षक्षत आहे. त्तयानुसार, साींगली जिल््यातील पात्र ग्रामपींचायतीींच े
इमारत बाींधकाम पूणम करण्यासाठी मुख्य कायमकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द, साींगली याींनी 
सींबींधधताींना सक्त सूचना ठदलेल्या असून जिल्हा पररर्देमाफम त कामाींचा दरमहा आढावा घेण्यात 
येत आहे.  
  

___________ 
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मोताळा (जि.बुलढाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयात औषधाांचा पुरिठा िररे्बाबत 
  

(५)  १४३० (१३-०४-२०२०).   श्री.सांिय गायििाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय सािपिननि 
आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोताळा (जि.बुलढाणा) ग्रामीण रुग्णालयात और्ध साठयाच्या कमतरतेमळेु रुग्णाींना 
खािगी और्धालयाचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान निदर्ािणस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून आले 
व तदनुर्ींगाने या ग्रामीण रुग्णालयात तणत्कणळ और्धाींचा पुरवठा कररे्बाबत शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रािेश टोप े(२६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     मोताळा (जि.बुलढाणा) ग्रामीण रुग्णालयात िीवरक्षक, अत्तयावश्यक व इतर पूरक और्ध े
तसेच साठहत्तयाींचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. िी और्ध ेऔर्धी र्ाींडारात उपलब्ध 
नाहीत, ती और्ध े स्थाननक स्तरावरुन खरेदी करुन रुग्णास ननशुल्क उपलब्ध करुन ठदली 
िातात. 
(२) व (३) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  
खानापूर, आटपाडी, तासगाांि ि िडगेाांि (जि.साांगली) तालकु्यातील अनेि प्राथममि आरोग्य 

िें द्र ि उपिें द्रामध्ये िमपचा-याांची पदे ररक्त अस्याबाबत 
  

(६)  १५५४ (१३-०४-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खानापूर, आ्पाडी, तासगाींव व कडगेाींव (जि.साींगली) तालुक्यातील अनके प्राथममक 
आरोग्य कें ्र  व उपकें ्र ामध्ये कममचा-याींची पदे ररक्त असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे तणत्कणळ र्रण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) कममचा-याींच्या सेवाननवतृ्तती, स्वेच्छा सेवाननवतृ्तती, मयत, पदोन्नती तसेच आरोग्य 
सींस्थेमध्ये िादा मनुषयबळ ननमममती झाल्याने ररक्त पदाींची सींख्या अधधक असल्याचे ठदसून 
येते. 
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(३) सद्यजस्थतीत राज्यातील सवम जिल्हा पररर्देतील पदर्रतीसाठी शासनाच्या महाआय्ी 
कडून अिम मागववण्यची कायमवाही पूणम करण्यात आली आहे. तथावप, सद्यजस्थतीत कोरोनाच्या 
पाश्वमर्ुमीवर ववत्तत ववर्ागाच्या ठदनाींक ०४ मे, २०२० च्या शासन ननणमयानुसार जिल्हा 
पररर्देकडील पदर्रतीची कायमवाही प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय सेिेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(७)  १५५७ (११-०४-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय उप मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय सेवेतील ररक्त पदे तणत्कणळ र्रण्याच े आश्वासन राज्य शासनान े
ठदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ककती ववर्ागातील ककती पदे ररक्त आहेत, 
(३) असल्यास, सदरील ररक्त पदे तणत्कणळ र्रण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजित पिार (०४-११-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. ररक्त पदाींचा आढावा घेऊन ६० ते 
७० हिार पदाींसाठी ्प्पप्पया्प्पप्पयाने र्रती केली िाणार असल्याची घोर्णा िानेवारी २०२० 
मध्ये केली होती. तथावप, कोववड-१९ च्या प्रादरु्ामवामळेु अथमव्यवस्थेवरील पररणाम व ववत्ततीय 
उपाययोिनाींतगमत नववन पदर्रतीवर तात्तपुरत्तया कालावधीसाठी ननबधं घातले आहेत. 
(२) सन २०१९ अखेरच्या उपलब्ध आकडवेारीनुसार शासनाच े ववववध ववर्ागामध्ये शासकीय 
कममचाऱ्याींच्या एकूण ७,३५,६०९ पदाींपैकी अींदािे १,५४,८२९ पदे ररक्त होती. 
(३) व (४) प्रश्न र्ाग १ प्रमाण.े 

___________ 
  

िोिण विभागात पांतप्रधान आणण मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगपत  
िरण्यात आलेली रस्त्याांची िामे ननिृष्ट्ट दिााची झाल्याबाबत 

  

(८)  १८०९ (१५-०४-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर. से्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिप), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), अॅड.माणणिराि िोिाटे 
(मसन्नर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्तनाधगरी व मसींधुदगुम जिल्हयात प्रस्तुत पींतप्रधान आणण 
मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतील काम े ही सींबींधधत कीं त्रा्दारान े ननववदा रक्कमेच्या ववमशष् 
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्क्केवारीची रक्कम न ठदल्यास त्तयाची ननववदा व कामात उणीवा दाखववल्या िातात अशी 
तक्रार कीं त्रा्दारान ेमा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेठदनाींक १२ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्तयासुमारास 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीमध्ये रायगड जिल्हयातील अमलबाग, रोहा व तळा येथील 
अधधकाऱ्याींचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कोकणात सरफळेवाडी ते वडाचीवाडी, खेड तालुक्यातील बेरळ-बोरि-कोंडडवली व पेण 
तालुक्यातील बोरगाव त े धनगरमाळ तसेच कोकण ववर्ागात करण्यात येणा-या रस्त्तयाींच्या 
कामाचे आयुषय पाच वर् े असूनही अधधका-याींशी सींगनमत करुन अनेक कां त्रणटदणर ननकृष् 
कामे करुन अशा पींतप्रधान आणण मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतील अनेक केलेली कामे ही 
अनतशय ननकृष्ट दिामची आणण बोगस कामे करून कोट्यवधी रूपये ला्ले असून सदर कामाींचे 
मेिरमें् बुक तपासून त्रयस्थ सींस्थेमाफंत ककीं बहूना उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी 
केली असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वण त्यणदरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रत्तनाधगरी जिल्हयातील दापोली सकम लमध्ये येणा-या खेड तालुक्यातील बेरळ-
बोरि- कोंडडवली या ११ ककमी रस्त्तयाींचे काम मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेत करण्यात आले 
असून या कामाची तपासणी न करता सात को्ीच े देयक देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या रस्त्तयाींचे काम ननकृष् दिामच े होऊन त्तयाचा बराचसा र्ाग पावसाळयात 
वाहून गेलण असल्याच ेनिदर्ािणस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन  या प्रकरणात दोर्ी आढळणा-या सींबींधधताींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०४-११-२०२०) : (१), (२) व (३) याबाबतची तक्रार प्राप्पत झाली आहे. 
     सदर तक्रारीींबाबत चौकशी करण्यात आली असून तक्रारीींमध्ये तथ्य नसल्याचे आढळून 
आले. 
    सदर कामाींची SQM व SSQM याींनी गुणवत्तता तपासणी केली असून त्तयाींनी कामास 
कोणताही प्रनतकूल शेरा ठदलेला नाही. त्तयामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् णवत नाही. 
(४) व (५) हे खरे नाही. 
(६) व (७) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

चतारी ग्रामीण रुग्णालय (ता.पातरु, जि.अिोला) येथील रुग्णाांसाठी  
मसिलसेल ि एचआयव्ही तपासणीिरीता मिबबर राबविण्याबाबत 

  

(९)  १८१६ (२५-०३-२०२०).   श्री.गोिधपन माांगीलाल शमाप (ऊफप ) लालािी (अिोला पजश्चम) :   
सन्माननीय सािपिननि आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
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(१) चतारी ग्रामीण रुग् णालय (ता.पातुर, जि.अकोला) येथे गेल् या आठवडयात घेण् यात आलेल् या 
मसकलसेल सप्प ताह व एचआयव् ही तपासणी कागदावर दाखववण् यात आल् यान ेया रुग् णालयाींतगमत 
येणा-या गावासह पररसरातील रुग् णाींना कममचा-याींच् या मनमानी कारर्ारामुळे मसकलसेल 
तपासणी व एचआयव् ही तपासणीपासून वींधचत ठेवण् यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये 
वण त्यणदरम्यणि ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल् यास, चौकशीनूसार शासनाच् या योिना व मशबबराबदल ल नागररकाींना िनिागतृी करणे 
गरिेचे असूनही त्त याकड े दलुमक्ष करुन मनमानी कारर्ार करणा-या सींबींधधत कममचा-याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रािेश टोप े(०६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.   
(२) प्रश्न उद् णवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

िें द्र सरिारच्या दमुमपळ आिार उपचार पद्धती राष्ट्रीय धोरण २०१७ नुसार  
राज्यात अशा प्रिारची योिना सरुु िररे्बाबत 

  

(१०)  १९८२ (१३-०४-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिप) :   सन्माननीय 
सािपिननि आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दमुममळ आिार असलेल्या रुग्णाींना और्ध, ववशेर् आहार व हामोन्स पुरववणे 
याकररता कें ्र  सरकारच्या दमुममळ आिार उपचार पद्धती राषरीय धोरण २०१७ नुसार राज्यातही 
अशा प्रकारची योिना सुरु करण्याची गरि असल्याच े माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील प्रत्तयेक जिल्हा रुग्णालये व प्रमुख रुग्णालयाींना अशा प्रकारची 
दमुममळ आिार तपासणी व उपचार करण्याकररता आवश्यक सेवा सुववधा पुरववण्यात येणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेकररता शासनाने तत्तकाळ सममती नमेून अशा दमुममळ आिार 
असणाऱ्या रुग्णाींना १५ लाख रुपयापयतंची मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्तयाची काय कारणे आहेत ?  
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श्री. रािेश टोप े(०६-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
     आरोग्य व कु्ुींब कल्याण मींत्रालय, नवी ठदल्ली याींनी ठदनाींक १३.०१.२०२० रोिी दमुममळ 
आिार पध्दती राषरीय धोरणाचा मसुदा सवम राज्याींचे अमर्प्राय प्राप्पत करण्यासाठी प्रमसध्द 
केलेला आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
      ननवडक उच्च दिामच्या ततृीय शे्रणीच उपचार करणाऱ्या मखु्य रुग्णालयात तपासणी व 
उपचार करण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रस्ताववत मसुद्यात ग्-अ मधील दमुममळ आिाराींसाठी एक वेळेच्या उपचारासाठी कमाल 
रु.१५.०० लक्ष राषरीय आरोग्य ननधीतून देण्याबाबत उल्लेख करण्यात आलेला आहे. 
(४) सवम राज्ये व िनतेच्या सूचना ववचारात घेऊन कें ्र  शासन दमुममळ आिाराींवरील 
उपचाराबाबतचे अींनतम धोरण िाहीर करणार आहे. 

___________ 
  

पांडडत दीनदयाळ उपाध्याय योिनतेील पात्र लाभार्थयाांना अथप सहाय्य ममळणेबाबत 
  

(११)  २०७२ (१५-०४-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यर्रात पींडडत दीनदयाळ उपाध्याय योिने अींतगमत लाखो पात्र अिम प्राप्पत झालेले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यर्रातून जिल्हा, तालुका ननहाय ककती पात्र अिम आलेले आहेत, 
(३) असल्यास, अिूनपयतं पात्र ठरलेल्या अिांपैकी कोणत्तयाही लार्ाथी याींना अथम साहाय्य 
करण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अथम सहाय्य न करण्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज्यर्रातून जिल्हास्तरावर २८७० पात्र अिम  प्राप्पत झालेले असून सवम पात्र लार्ाथ्यांना 
या योिनेंतगमत लार् देण्यात आला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

दयापपूर (जि.अमरािती) येथील पांचायत सममती इमारत बाांधिामाच्या  
प्रस्तािास ननधीसह मान्यता देणेबाबत 

  

(१२)  २११९ (१६-०४-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े(दयापपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दयामपूर (जि.अमरावती) येथील पींचायत सममती इमारत मशकस्त झाली असून राहण्यायोग्य 
नसल्याचे तसेच प्रशासकीय कामकाि करण्याच्या दृष्ीने कमकुवत असल्याच ेननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दयामपूर येथील पींचायत सममती इमारत बाींधकामाचा प्रस्ताव शासन स्तरावर 
सादर केलण असून प्रस्तावास मान्यता ममळाली नसल्याच े ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, दयामपूर (जि.अमरावती) येथील पींचायत सममती इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तावास 
ननधीसह मान्यता देण्यणबाबत शासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०४-११-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.    
(३) व (४) मुख्य कायमकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द, अमरावती याींच्या ठदनाींक २५ फेब्रुवारी, 
२०२० रोिीच्या पत्रान्वये, दयामपरू पींचायत सममती, जि.अमरावती येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारत बाींधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्पत झालेला आहे. 
परींतु, सदर प्रस्तावात काही त्रु् ी असल्यान े त्तयाींची पूतमता करणेबाबत, मुख्य कायमकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररर्द, अमरावती याींना कळववण्यात आले आहे. दयामपूर पींचायत सममती, 
जि.अमरावती येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बाींधकामाच्या प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने, 
सींबींधधत जिल्हा पररर्देकडून त्रु् ीींची पूतमता केल्यानींतर, ननधीच्या उपलब्धतनेुसार सदर 
प्रस्तावावर आवश्यक ती कायमवाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

हहांगोली जि्हा ग्रामीण यांत्रणेसह विविध यांत्रणा माफप त राबविण्यात  
येणा-या घरिुलाांच ेबाांधिाम प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(१३)  २१३१ (१५-०४-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (हहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहींगोली जिल्हा ग्रामीण यींत्रणेसह ववववध यींत्रणा माफम त राबववण्यात येणा-या घरकुलणांचे 
बाींधकाम प्रलींबबत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वण त्यणदरम्यणि ननदशमनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यात सि २०१६ ते २०१९ या काळात देण्यात आलेले घरकुलाचे उठदष् 
अद्याप पयतं पूणम झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु घरकुलाच्या प्रनतके्षत असणा-या नागरीकास नाहक त्रास सहन करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
    सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या कालावधीकरीता ठहींगोली जिल््यास कें ्र  व राज्य पुरस्कृत 
घरकुल योिनेंतगमत एकूण १२४३४ एवढे उदल ीष् प्राप्पत झाले होत.े त्तयापकैी ९११७ घरकुलाींच े
बाींधकाम पूणम झाले असनू ३३१७ घरकुले अपूणम आहेत. ३३१७ अपूणम घरकुलाींपकैी २१०५ 
घरकुलाींच ेबाींधकाम ववववध ्प्पप्पयाींवर असून या प्रकरणी वळेोवळेी राज्य तसेच जिल्हास्तरावरुन 
पाठपुरवा करुन सदर अपूणम घरकुले पूणम करण्याबातची कायमवाही करण्यात येत आहे.  
     उवमररत १२१२ लार्ाथ्यांच्या घरकुलाींच ेबाींधकामे गावात िागा उपलब्ध नसणे, िममनीचे 
दर िास्त असणे, शासकीय िममनीवरील अनतक्रमण, लार्ाथी तात्तपुरते स्थालाींतरण इत्तयाींदी 
ववववध कारणाींमुळे अद्यापपयमन्त सुरु झाले नाहीत. सदर लार्ाथींना पींडडत दीनदयाळ 
उपाध्याय घरकुल िागा खरेदी अथमसहाय्य योिनेंतींगमत िागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हा 
तसेच तालुका स्तरावर पाठपुरवा करण्यात येत आहे.  
(३) नाही, हे खरे नाही. 
     कें ्र  शासनाकडून राज्य शासनास प्रत्तयेक आधथमक वर्ामकरीता उदल ीष् प्राप्पत होतात. सदर 
प्राप्पत उदल ीष्े राज्य शासनाकडून जिल्हाननहाय व तालुकाननहाय वा्प करण्यात येतात. मागील 
वर्ामचे घरकुलाींच े बाींधकाम अपूणम असल्यामुळे प्राप्पत उदल ीष्ाींचे वा्प करण्यामध्ये कोणतीही 
अडचण येत नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

पांचायत सममतीच्या (ता.मलिापुर, जि.बुलढाणा) इमारतीचे पुनबाांधर्ी िररे्बाबत  
  

(१४)  २२३४ (१२-०४-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींचायत सममती (ता.मलकापुर, जि.बुलढाणा) येथील इमारत अपुऱ् या िागेत व 
सोयीसुववधाींचा अर्ाव असल्याच ेठदनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्तयासुमारास ननदशमनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीमध्ये पाणी, स्वच्छतागहृ नसल्याने मठहला अधधकारी-कममचाऱ्याींची 
प्रचींड प्रमाणात गैरसोय होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींचायत सममती मलकापुर जिल्हा बलुढाणा ची मशकस्त झालेली इमारत व 
मूलर्ूत सोयीसुववधाींचा अर्ाव असल्याने नवीन इमारत मींिूर करणेबाबत शासनान े कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०९-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत : खरे आहे. 
(३) पींचायत सममती मलकापुर, जिल्हा बुलढाणा येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामाच े
सन २०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधाररत सववस्तर अींदािपत्रक तयार करण्याच े काम जिल्हा 



वव.स. २५ (12) 

पररर्द स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. पींचायत सममती मलकापुर, जिल्हा बुलढाणा येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बाींधकामाचा पररपूणम प्रस्ताव शासनास प्राप्पत झाल्यानींतर, ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार सदर प्रस्तावावर आवश्यक ती कायमवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

उ्हासनगर (जि.ठाणे) मध्यिती हॉजस्पटल येथे आयुष िक्ष सुरु िरणेबाबत 
  

(१५)  २३९६ (१३-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उ्हासनगर) :   सन्माननीय सािपिननि 
आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राष्ीय आयुर् अमर्यान कायमक्रम अींतगमत ठाणे जिल््यातील मध्यवती हॉस्पठ्ल 
उल्हासनगर-३ येथे स्वतींत्र आयरु् कक्ष स्थापन करावे अशी मागणी लोकप्रनतननधी याींनी  
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े ठदनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्तयासुमारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सह सींचालक, आयुर् रारीय आरोग्य अमर्यान मुींबई याींनी पत्र क्र.राआसो/ 
आयुर्/राआअ/अनुदान ववननयोग/६३४४२-४८४ ठदनाींक २७ नोव्हेंबर २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
शासनाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास आयुर् कके्षसाठी ननधी उपलब्ध असताना सुद्धा मध्यवती हॉजस्प्ल उल्हासनगर 
याींनी वारींवार मागणी करूनही आयुर् कक्ष सुरु करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कक्ष सुरु करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(०६-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर पत्र हे स्त्री रुग्णालय, उल्हासनगर याींना सुववधा ननमामण करण्यासाठी ववतरीत 
केलेल्या अनुदानाबाबत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     तथावप, स्त्री रुग्णालय, उल्हासनगर येथ ेआयुर् कक्ष स्थापन व कायमरत आहे. 
(४) व (५) कायमवाही केल्यान ेप्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील १८ शासकिय िैद्यकिय महाविद्यालय ि रूग्णालयात 
आहारतज््ाांची पदे तातडीने भरण्याबाबत 

  

(१६)  २९१२ (२५-०३-२०२०).   श्री.सममर मेघे (हहांगणा), श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षक्षण), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय िैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ववशेर्त: नागपूर ववर्ागातील शासककय रूग्णालयातील मेडीकल रुग्णालय, मयेो, 
तसेच चीं्र पूर शासककय महाववद्यालय व रूग्णालय, गोठदया, आकोला, यवतमाळ, येथील 
रूग्णालयात उपचार घेणा-या आींतररूग्ण रूग्णाींना सींतलुीत आहार उपलब्ध व्हावा याकररता 
२०० खा्ामागे एक आहार तज्ञाची ननयुक्ती केली िात असताना शासककय महाववद्यालयात 
एकच आहार तज्ञ उपलब्ध असल्याच े ठदनाींक ५ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्तयासमुारास 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील १८ शासककय वैद्यककय महाववद्यालय व रूग्णालयात 
आहारतज्ज्ञाींची पदे तातडीन ेर्रण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अममत विलासराि देशमखु (०२-११-२०२०) : (१) वैद्यकीय मशक्षण व सींशोधन 
सींचालनालयाच्या अधधनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालये मुींबई, 
पुणे, नागपूर व सोलापूर येथ े१ पेक्षा िास्त आहारतज्ञाींच ेपदे मींिूर असून उवमरीत शासकीय 
वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयाींमध्ये आहारतज्ञाींची प्रत्तयेकी १ पद मींिूर आहे.     
(२) वैद्यकीय मशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाच्या अधधनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालय व रुग्णालयाींमध्ये आहारतज्ञाींची मींिूर २८ पदाींपैकी १८ पदे र्रलेली व १० पदे 
ररक्त आहेत. सदर ररक्त पदे र्रण्याकरीता सींचालनालयाच्या स्तरावर कायमवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही 

___________ 
  

राष्ट् रीय ग्रामीण आरोग् य अमभयानाअांतगपत राज् यात िां त्राटी पध् दतीने िायपरत  
अधधिारी ि िमपचा-याांना सेिते िायम िररे्बाबत 

  

(१७)  ३०५९ (२५-०३-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (ब्लारपूर), अॅड.माणणिराि िोिाटे 
(मसन्नर) :   सन्माननीय सािपिननि आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात राषरीय आरोग्य अमर्यान याअींतगमत सन २००५-०६ पासून कीं त्रा्ी पध्दतीवर 
कममचाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दर ११ मठहन्याींनी या कममचाऱ्याींच्या सेवा खींडीत करुन ही पदे पुन्हा 
पुनरुज्िीवीत करण्यात येत असल्याने या कममचाऱ्याींना ननयममती सेवेचा लार् व अन्य सोई 
सुववधा ममळत नसल्याच्या तक्ररी कममचारी सींघ्नेमाफम त शासनाकड े गेल्या अनेक वर्ांपासून 
करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं त्रा्ी कममचाऱ्याींना शासन सेवेत ननयममत करणे, समान काम समान 
वेतन, एच आर पॉमलसी अींतगमत इतर सुववधा व ववमा सींरक्षण या मागण्याींसदर्ामत शासनान े
सन २००५ मध्ये वा त्तयादरम्यान एक सममती ननयुक्त केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच ठदल्ली, ठहमाचल प्रदेश, गोवा, रािस्थान तसेच पींिाब ई. राज्यात राषरीय आरोग्य 
अमर्यानाअींतगमत कायमरत कममचाऱ्याींच्या सेवा ननयममत करण्याच्या व अन्य सोई 
सुववधाींसींदर्ामत सकारात्तमक ननणमय घेण्यात आल्याबाबत शासनान ेआढावा घेतला आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने नेमलेल्या सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्पत झाला 
आहे काय, असल्यास त्तयानुसार शासनान ेकोणती कायमवाही केली  वा करण् यात येत आहे,, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रािेश टोप े(०६-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे आहे.   
     सींघ्नेमाफम त शासनाकड ेमागणी करण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही, तथावप कायमरत कममचाऱ्याींना ननयममत स्वरुपात शासन सेवेत सामावनू 
घेण्याबाबत शासन ननणमय ठदनाींक ५.६.२०१७ अन्वये अमर्यान सींचालक राषरीय आरोग्य 
अमर्यान तथा आयुक्त आरोग्य सेवा याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली 
होती व तद्नींतर शासनननणमय ठदनाींक ८.०५.२०१८ अन्वये मा.मींत्री (ववत्तत ववर्ाग), मा.मींत्री 
(सावमिननक आरोग्य व कु्ुींब कल्याण) व मा.मींत्री (ग्राम ववकास ववर्ाग) अशी बत्रसदस्यीय 
सममती गठीत करण्यात आली आहे. राषरीय आरोग्य अमर्यान अींतगमत कायमरत कीं त्रा्ी 
कममचाऱ्याींना समान काम समान वेतन हा ननणमय लागू होत नसल्याबाबत कें ्र  शासनान े
ठदनाींक १३.०७.२०१७ च्या पत्रानुसार कळववले आहे. ववमा सींरक्षण लागू करण्याबाब व मानव 
सींसाधान धोरणाबाबत कायमवाही सरुु आहे.      
(४) होय. 
(५) सममतीच्या मशफारशीनुसार पढुील कायमवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

पुणे जि्हयातील चासिमान डाव्या िालव्याचे अस्तरीिरर् िररे्बाबत 
  

(१८)  ४३५९ (१६-०४-२०२०).   श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी), 
श्री.चेतन तुप े(हडपसर) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) पुणे जिल्हयातील मशरुर व खडे तालुक्याला वरदान ठरलेल्या चासकमान डावा कालवा १४४ 
ककलोमम्र अींतराचा असून कालव्यामध्ये झाडझेडुपे व कॅनोल अस्तरीकरणाच्या अर्ावी 
आवतमनाच्या वेळी लाखो मल्र पाणी वाया िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चासकमान कॅनोलमध्ये दगड माती पडून कॅनोलची रुीं दी व खोली कमी झाली 
तसेच पो्च-या झाडाझडुपाींनी व्यापल्या असून अनकेाींनी पो्च-या गाडून ्ाकल्या, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पाणी सोडण्यापूवी कालव्याची तात्तपुरती दरुुस्तीसधु्दा केली िात नसल्यान े
पाण्याचा मोठ्यण प्रमाणात अपव्यय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सन २०१८ मध्ये रे्वडी येथ ेकालव्याला गळती झाल्यामुळे नागररकाींच्या घरात 
पाणी मशरले तसेच कालव्यालगत सततच्या गळतीमुळे शेती नापीक झाल्या आहेत हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, चासकमान प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी तसेच अपूणम 
कामे पूणम करणेसाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता नसल्याचे वारींवार साींगण्यात येते, हे खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, चासकमान प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी तसेच अपूणम 
काम ेपूणम करणेसाठी खास बाब म्हणून ननधी उपलब्ध करणेसाठी शासनान ेकोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. ियांत पाटील (२८-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
      अस्तरीकरणाअर्ावी व कालव्यावरील बाींधकामाींमधून पाण्याची गळती होत आहे. 
(२) चासकमान प्रकल्प सद्य:जस्थतीत बाींधकामाधीन असून अद्याप सींपूणम ववतरण 
प्रणालीकररता आवश्यक र्ूसींपादन झालेले नसल्यामुळे पुच्छ र्ागात काही ठठकाणी पो्चाऱ्या 
गाडून ्ाकल्याच ेननदशमनास आलेले आहे. 
(३) दरवर्ी पाखरण कायमक्रमाींतगमत पाणी सोडण्यापूवी याींबत्रकी ववर्ागाकडील उपलब्ध 
यींत्रसामग्रीद्वारे कालव्यातील गाळ, झाड-ेझडुपे काढून आवश्यक ठठकाणी र्रावाची दरुूस्ती 
करण्यात येते. 
(४) ठदनाींक १७.०७.२०१८ पासून चासकमान डाव्या कालव्याचे खरीप आवतमन सुरू असताना 
ठदनाींक ०६.०९.२०१८ रोिी रे्वडी गावाच्या िवळपासच्या ठठकाणी डाव्या कालव्यातून गळतीच े
प्रमाण वाढल्याच े ननदशमनास आले होते. त्तयाठठकाणी शतेकऱ्याींची घरे कालव्याच्या पायथ्यास 
(Toe) लागून असल्यामळेु हे पाणी ननचरा होत नसल्याने घरात अींशतः पाणी गेले होत.े 
तथावप, सदर ठठकाणी दरुुस्तीचे काम करून घेण्यात आले असनू पाण्याचा ननचरा होण्याच्या 
दृष्ीने कालवा र्रावाच्या पायथ्यालगत (Toe) ननचरा चारी काढून कालव्याची दरुुस्ती 
केल्यामुळे शेतीचे नुकसान झालेले नाही. 
(५) प्रकल्पास ततृीय सुप्रमा प्राप्पत करून घेण्याची कायमवाही के्षबत्रय स्तरावर सुरू आहे. 
(६) चासकमान डावा कालवा ककमी १ ते १४० मधील अस्तरीकरण करण्यासाठीची तरतूद 
ततृीय सुधारीत प्रशासककय मान्यता प्रस्तावात अींतर्ूमत आहे. 
     सध्याजस्थतीत चासकमान डावा कालवा ककमी १ त े १४४ मध्ये प्राधान्यान े मोठ्या 
प्रमाणात गळती होत असलेल्या बाींधकामाींची दरुुस्ती व आवश्यकतेनुसार ननवडक ठठकाणी 
अस्तरीकरण या गळती प्रनतबींधक उपाययोिना करावयाच्या कामाींची अींदािपत्रके तयार 
करण्याची कायमवाही के्षबत्रय स्तरावर प्रगत असून ही काम ेमहामींडळ स्तरावर खास बाब म्हणून 
मसींचन तसेच पुनस्थामपना ननधीमधून करणे प्रस्ताववत आहे. 
  

___________ 
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पुणे जि्हयातील राज्यस्तरीय पशुिैद्यिीय दिाखान ेजि्हा पररषदेिड ेिगप िरणेबाबत 
  

(१९)  ४३६८ (१२-०४-२०२०).   श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हयातील ३२९ पशुवदै्यकीय सींस्थाद्वारे ताींत्रीक सेवा पुरववल्या िातात त्तयापकैी 
२८८ पशुवैद्यकीय सींस्था जिल्हा पररर्द अींतगमत कायमरत असून उवमररत १०१ सींस्था 
राज्यस्तरावर कायमरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पररर्देच्या ननधीतून सदरहू योिना राबववण्यास अडचण ननमामण होत 
असल्यान ेसदरच ेदवाखान े हे  जिल्हा पररर्देकड ेहस्ताींतरीत करणेबाबतचा ठराव ठदनाींक २८ 
िून २०१९ रोिी सवमसाधारण सर्मेध्ये करुन  जिल्हा पररर्द, पुणे याींनी पशसुींवधमन आयुक्त, 
पुणे याींच्याकड ेमशफारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पशुधनाला पशवुैद्यकीय सेवा तातडीन े पुरववण्याच्या दृष्ीन े शासनाच े
पशुवैद्यकीय दवाखान े जिल्हा पररर्देकड ेवगम करणेबाबत शासनाने काय कायमवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०४-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  
     तथापी, जिल्हा पररर्द, पुणे अींतगमत पश ुसींवधमन ववर्ागामाफम त पुण ेजिल्हयात शे्रणी-१चे 
१०० व शे्रणी-२चे १२७ अशा एकूण २२७ पश ु वैद्यककय सींस्था असनू एक कफरता पशु 
वैद्यककय दवाखाना कायमरत आहे.  
     तसेच, राज्य शासनाींतगमत जिल्हा पशुसींवधमन धचकीत्तसालय-१, तालुका लघ ु पशुसींवधमन 
धचककत्तसालय ५, शे्रणी-१ चे ८ व शे्रणी-२ चे ८१ अशा एकूण ९५ पशुसींवधमन सींस्था आहेत. पुणे 
जिल्हयात एकूण ३२२ पशुवैद्यककय सींस्थाींमाफम त पशुपालकाींना सेवा उपलब्ध करून ठदल्या 
िातात.        
(२) अींशत: खरे आहे.  
(३) राज्यात सदयजस्थतीत कायमरत असलेल्या राज्यस्तरीय पश ु वैद्यककय दवाखान्याींकडून 
जिल्ह ा पररर्द सेस योिना, जिल्हा वावर्मक योिना, राज्यस्तरीय योिना तसेच कें ्र  पुरस्कृत 
योिनाींची अींमलबिावणी करण्यामध्ये कोणत्तयाही अडचणी ठदसनू आल्या नाहीत. त्तयामुळे 
आयुक्त, पश ु सींवधमन पुणे याींचकेडून ठद.२९/०६/२०१७ रोिीच्या प्राप्पत प्रस्तावाच्या अनुर्ींगान े
अद्याप पावेतो धोरणात्तमक ननणमय झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही.  

___________ 
  

मशिरिाडी (ता.मशराळा, जि.साांगली) येथील पाझर तलािाांच्या ननिृष्ट्ट बाांधिामाबाबत 
  

(२०)  ४३९९ (१६-०४-२०२०).   श्री.मानमसांग नाईि (मशराळा) :   सन्माननीय मदृ ि 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मशवरवाडी (ता.मशराळा, जि.साींगली) या डोंगरी र्ागात वसलेल्या गावातील पाणी ी्ंचाई 
समस्या सोडववण्यासाठी पा्बींधारे ववर्ागामाफम त पाझर तलावाच ेबाींधकाम करण्यात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर तलावाचे बाींधकाम ननकृष् दिामचे करण्यात आल्यामुळे पुन्हा तलावाची 
गळती वाढल्यान े तथेील ग्रामपींचायत, सरपींच व उपसरपींच व स्थाननक लोकप्रनतननधीांनी 
सावमिननक बाींधकाम ववर्ागाच्या अधधकाऱ्याींना र्े्ून पाझर तलावाच्या कामाबाबत पुन्हा गत 
वर्ी दसुऱ्याींदा ननधी मींिूर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दसुऱ्याींदा देखील सदर पाझर तलावाचे बाींधकाम ननकृष् दिामचे करण्यात आले 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दोन्ही वळेा करण्यात आलेल्या कामाींच्या ननववदा ककती रक्कमेच्या होत्तया व 
त्तयावर ककती खचम झाला आहे व त्तयाबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे 
(५) असल्यास, सदर पाझर तलावाचे ननकृष् बाींधकाम प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले तदनुर्ींगाने दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने काय 
कायमवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. शांिरराि गडाख (०४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सदर पाझर तलाव बाींधकाम प्रकरणी चौकशी झालेली नाही. सदर मळू पाझर 
तलावाच े काम सन १९८२ मध्ये जिल्हा पररर्देमाफम त पूणम करण्यात आले असून कामावर 
रू.३.२८ लक्ष खचम झाला आहे. 
     िलयुक्त मशवार अमर्यान सन २०१७-१८ अींतगमत पाझर तलाव दरुूस्तीच े कामाची 
अींदािपत्रकीय रक्कम रू.२२,८४,९२८/- (गौणखनीि रॉयल््ीसह) व ननववदा रक्कम 
रू.१४,८६,५५४/- (गौणखनीि रॉयल््ी वगळून) आहे. सदर दरुूस्ती कामावर कामावप्रत्तयथम रक्कम 
रू.८,१५,५९५/- व गौणखनीिापो्ी रक्कम रू.४,०९,६६१/- असा एकूण रक्कम रू.१२,२५,२५६/- 
खचम झाला असून काम र्ौनतकदृष्या पूणम झाले आहे. तथावप, माहे ऑगस्् २०१९ मधील 
अनतवषृ्ीमुळे दरुूस्तीसाठी वापरलेल्या HDPE शी्वरील १० मी्र र्ागातील मुरूम घसरून 
वाहून गेला आहे. सदर दरुूस्ती काम दोर्दानयत्तव कालावधीमध्ये मक्तेदाराकडून पूणम न 
झाल्यान ेमक्तेदाराकडील अनामत रक्कम रू.१.९७ लक्ष िप्पत करून ननववदा शतीिुसार मक्ता 
रदल  करणेची कायमवाही सुरू आहे. 
(६) प्रश्न उद् णवत नाही. 
  

___________ 
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रायगड जि्हयातील प्राथममि आरोग्य िें द्र ि उपिें द्रात  
िमाचाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत  

  

(२१)  ४४२१ (११-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) रायगड जिल्हयातील प्राथममक आरोग्य कें ्र  व उपकें ्र ात अनके वर्ामपासून ररक्त असलेल्या 
आरोग्य सेवक व कममचा-याींच्या ररक्त पदाींमुळे गोरगररब रूग्णाींना सेवा ममळत नसल्याच ेमाहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जिल्हयात ककती आरोग्य कें ्र  व उपकें ्र ात रूग्णाींना सेवा देण्यासाठी 
आरोग्य सेवक व कममचा-याींची आवश्यकता आहे व सद्यजस्थतीत ककती आरोग्य सेवक व 
कममचारी कायमरत आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त जिल्हयात ककती आरोग्य कें ्र  व उपकें ्र ात आरोग्य सवेक व कममचा-याींची 
पदे ररक्त आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून रूग्णाींना सवेा देण्यासाठी आरोग्य सेवक 
व कममचा-याींची ररक्त पदे तणत्कणळ र्रण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,कायमवाहीचे स्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
(२) व (३) रायगड जिल्हा पररर्द अींतरग्त ५२ प्राथममक आरोग्य कें ्र  व २८८ उपकें ्र  आहेत.  
रायगड जिल्हयामध्ये जिल्हा आरोग्य अधधकारी, कायामलय व जिल्हा ठहवताप अधधकारी, 
कायामलय या दोन कायामलयात १८४० मींिूर ८२० ररक्त्त ा पदे आहेत आणण कीं त्रा्ी तत्तवावर २८८ 
मींिूर असून १२ ररक्त पदे आहेत. तसेच राषरीय आरोग्य अमर्यान अींतगमत कीं त्रा्ी तत्तवावर 
१५८ मींिूर, १४६ र्रलेली असून १२ ररक्त पदे आहेत. त्तयाचप्रमाण ेवैद्यककय अधधकारी याींची 
१०७ मींिूर, ५७ र्रलेली आहेत व ५० पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने कायमरत आहेत. 
(४) राज्यातील सवम जिल्हा पररर्देतील पदर्रतीसाठी शासनाच्या महाआय्ी कडून अिम 
मागववण्यची कायमवाही पूणम करण्यात आली आहे. तथावप, सद्यजस्थतीत कोरोनाच्या 
पाश्वमर्ुमीवर ववत्तत ववर्ागाच्या ठदनाींक ०४ मे, २०२० च्या शासन ननणमयानुसार जिल्हा 
पररर्देकडील पदर्रतीची कायमवाही प्रलींबबत आहे. 
(५) प्रश्न उद् णवत नाही.  

___________ 
  

िामशम जि्हयासह राज्यातील आशा ि गटप्रितपि िमपचारी  
याांच्या मागण्या प्रलांबबत अस्याबाबत 

(२२)  ४६७३ (२२-०३-२०२०).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), 
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श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािपिननि आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामशम जिल्हयासह राज्यातील आशा, ग्प्रवतमक मठहला याींना शासकीय कममचाऱ्याींचा दिाम 
ममळावा या मुख्य मागणीसह अनेक मागण्या शासनाकड े प्रलींबबत असल्याने ठदनाींक ९ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्तयासुमारास वामशम येथ ेधरणे आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींदोलनाची दखल घेऊन कममचाऱ्याींच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रािेश टोप े(०९-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) आशा व ग्प्रवतमक याींच्या मागण्याींपैकी काही  मागण्याींची पतुमता करण्यात आली असून 
उवमररत मागण्याींवर कायमवाही सुरु आहे. 
    तसचे ठदनाींक १७ िुल,ै २०२० च्या शासन ननणमयान्वये आशा स्वयींसेववका व ग्प्रवतमक 
याींना प्रत्तयेकी रु. २०००/- व रु. ३०००/- इतका मामसक प्रोत्तसाहनात्तमक र्त्तता लागू करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

प्रधानमांत्री आिास योिनेअांतगपत धचपळूण-सांगमेश्िर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील  
लाभार्थयाांची यादी दोन िषापपासून प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(२३)  ४७२० (०९-०४-२०२०).   श्री.शखेर ननिम (धचपळूण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गरीब व गरिूींना स्वत:चे घर या सींकल्पनेतून शासकीय अनुदान देण्यात येते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्तनाधगरी जिल्हयातील धचपळूण-सींगमेश्वर तालुक्यातील प्रत्तयेक गावातील गरीब 
व गरिूींना योिनेच्या अ्ी-शती व ननकर्ानुसार ठराववक लार्ाथ्यांना घरे मींिूर करण्यात 
आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िे लार्ाथी अ, ब व क वगामत समाववष् होत नाहीत व िीपीएलमध्येही 
समोवश नाही अशा लार्ाथ्यानंा ड यादीत समावेश करण्याच्या सूचना शासनामाफम त 
ग्रामपींचायतीींना देण्यात आल्या असून त्तयानुसार ग्रामपींचायतीनी लार्ाथीची ननवड करुन ती 
यादी दोन वर्ामपूवी शासनाकड े मींिूरीसाठी पाठववली असता सदर यादी प्रलींबबत असल्याच े
ठदनाींक १२ नोव्हेंबर २०१९ रोिी वा त्तयासुमारास ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर लार्ाथ्यांची यादी दोन वर्ामपासून शासनाकड े प्रलींबबत राहण्याची कारणे 
काय आहेत तसेच सदरहू यादीला मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) िीपीएल अींतगमत तयार करण्यात आलेल्या अ, ब, व क मध्ये समाववष् नसलेल्या परींत ू
घरकुलासाठी पात्र असलेल्या लार्ाथ्यांना घरकुलाचा लार् ममळण्याकरीता प्रपत्र “ ड” ची यादी 
तयार करण्यात आली आहे. सदर प्रपत्र “ड” याद्याचे सवेक्षण माचम, २०१९ मध्ये “Awaas 
Plus” या ॲपद्वारे पुणम करण्यात आले असून सदर याद्या ग्रामीण ववकास मींत्रालय, र्ारत 
सरकार याींचेकड ेमान्यतेस्तव सादर केल्या आहे.  
(५) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

बीड जि्हा पररषदेअांतगपत अांगणिाडी पयपिेक्षक्षिा पद भरतीत झालेला गैरव्यिहार  
 

(२४)  ४८०७ (१०-०४-२०२०).   श्रीमती नममता मुांदडा (िेि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्हा पररर्देअींतगमत झालेल्या अींगणवाडी पयमवेक्षक्षका पदासाठी पात्र असताना 
डावलण्यात आलेल्या श्रीमती शमशकला धोंडीराम बाींदल याींनी बीड जिल्हा पररर्देच्या ववरोधात 
ठदनाींक २० जणिेवणरी, २०२० रोिी ववर्ागीय आयुक्त कायामलयासमोर बमेुदत उपोर्ण केले 
आहे. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणात तेथील अधधकारी याींनी गैरव्यवहार करून इतर िणाींची 
नेमणुकी केली असून, सदर प्रकरणात खो्ी शपथपत्र दाखल करणाऱ्या अधधकारी याींच्यावर 
कारवाई करावी. मठहला आयोग व खींडपीठ औरींगाबाद याींनी ठदलेल्या ननदेशाप्रमाणेअधधकारी, 
कममचाऱ्याींवर फौिदारी कारवाई करण्यात यावीत. नेमणुकीबाबत सवम प्रकरण ववर्ागीय आयुक्त 
याींना वस्तुजस्थतीसह आस्थापना शाखेत सादर करावे अशी मागणी शमशकला बाींदल याींनी 
आयुक्ताींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय त्तया चौकशीचे स्वरूप काय 
आहे .सदर प्रकरणात कोणकोणते अधधकारी-कममचारी दोर्ी आढळून आले आहेत, 
(४) सदर, प्रकरणात दोर्ी असणाऱ्या अधधकारी व कममचारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०४-११-२०२०) : (१) होय. 
     श्रीमती बाींदल याींनी ठदनाींक २१/१२/२०१९ रोिी ववर्ागीय आयुक्त कायामलयासमोर बेमुदत 
उपोर्ण केले आहे.                                                     
(२) होय. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी तत्तकालीन वस्तुजस्थतीनुसार याधचका क्र.९७८१/२०१७ मध्ये मा.न्यायालयात 
शपथपत्र दाखल करण्यात आले असून सद्य:जस्थतीत श्रीमती बाींदल याींनी मा.उच्च न्यायालय 
खींडपीठ औरींगाबाद येथे पुनववमलोकन याधचका क्र.६६०४/२०१९ दाखल केली आहे. त्तयामुळे 
सद्य:जस्थतीत प्रस्तुत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
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(४) प्रश्न उद् णवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् णवत नाही.  

___________ 
  

िळिण (जि.नामशि) येथील ओतरू लघुपाटबांधारे प्रि्पाच े 
अांदािपत्रि तयार िरुन ननविदा िाढण्याबाबत 

  

(२५)  ५०१७ (१०-०४-२०२०).   श्री.ननतीन अिुपन (ए.टी.) पिार (िळिण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कळवण (जि.नामशक) येथील ओतूर लघुपा्बींधारे प्रकल्पाचे काम मागी लावाव े या 
मागणीकररता ओतूर, कुीं डाणे, मशरसमणी, र्ुसणी, दहयाणे, पररसरातील शेतक-याींनी 
बसस्थानकासमोर मेनरोडवर ठठया देऊन रास्ता रोको आींदोलन केल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ओतूर लघुपा्बींधारे प्रकल्पाच्या गळती प्रनतबींधक उपाययोिना C.W.P.R.S. 
पुणे याींचेकडून प्राप्पत झालेनींतर साींडवा गळती व मातीधरण गळती प्रनतबींधक उपाययोिनेच े
सववस्तर अींदािपत्रक प्राधान्याने करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने तातडीन ेअींदािपत्रक तयार करुन ननववदा काढण्याबाबत 
कोणती कायमवाही केली वण करण्यणत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-११-२०२०) : (१) िानेवारी २०२० मध्ये ल.पा.तलाव,ओतुर प्रकल्पाच े
काम मागी लावणेबाबत शेतक-याींनी बसस्थानकासमोर मेन रोडवर ठठया देऊन रास्ता रोको 
आींदोलन करणेबाबतच ेकुठल्याही प्रकारचे ननवेदन  प्राप्पत नाही. 
(२) होय. 
(३) प्रकल्पाच्या साींडव्यातुन होणारी पाणी गळती प्रनतबींधधत करण्यासाठी C.W.P.R.S पुणे 
याींचेकड ेमागमदशमन मागववले असनू, त्तयानुसार C.W.P.R.S पुणे, याींनी ठदनाींक ०२.०१.२०२० व 
०६.०२.२०२० रोिी पहाणी केली व धरणातील पाणी पातळी कमी झालेनींतर धरणाच्या पायाच्या 
वगीकरणासाठी चाचणी करण्याच ेसूचववले होते. त्तयाअनुर्ींगान ेC.W.P.R.S, पुणे माफम त पुढील 
चाचण्या झालेनींतर त्तयाींच्या माफम त सुचववण्यात येणा-या उपाययोिनेनुसार अींदािपत्रक तयार 
करण्याच े प्रस्ताववत होत.े तथावप सद्य:जस्थतीमध्ये कोव्हीड-१९ मुळे सदर चाचणी 
करण्याकरीता C.W.P.R.S च ेवजै्ञाननक उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. 
     तथावप सद्य:जस्थतीतील धरणाचे तळ तलाींक िुन्या उपलब्ध Bore holes data चा 
आधार घेऊन खोदकाम व िलरोधी खींदक काळया मातीने र्रणे इ.पररणामे ननजश्चत करण्यात 
येऊन व साींडवा व पक्ष मर्ींतीचे बाींधकाम पुणमपणे नव्यान ेM-१५ सींधानकात करणेचा अींतर्ामव 
करण्यात येऊन प्रथम सधुारीत प्रशासकीय मान्यता अहवाल के्षबत्रय स्तरावर तयार करण्यात 
आलेला असून महामींडळ स्तरावर तपासणीत आहे. 
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     सदर प्रथम सुप्रमा अहवालास शासनाच्या मींिुरीनींतर ननववदा कायमवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

मेहिर उपविभागीय पाटबांधारे विभाग (जि.बलुढाणा) अांतगपत मेहिर, सुलतानपूर,  
लोणार ि दसुरखेड या चार शाखाांतील पदे ररक्त अस्याबाबत 

  

(२६)  ५३०५ (१०-०४-२०२०).   श्री.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महेकर उपववर्ागीय पा्बींधारे ववर्ाग (जि.बुलढाणा) अींतगमत मेहकर, सुलतानपूर, लोणार 
व दसुरखेड या चार शाखाींतील समुारे ८० पदे ररक्त असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदे र्रण्यासींबींधातील आकृतीबींध अींनतम मान्यतकेरीता शासनाकड े प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू आकृतीबींधास तात्तकाळ मान्यता देऊि पदे र्रण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायमवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) होय, अींशत:  खरे आहे. 
     मेहकर उपववर्ागीय (जि.बलुढाणा) पा्बींधारे ववर्ागाअींतगमत मेहकर, सुलतानपूर, लोणार 
व दसुरखेड या चार शाखाींतील एकूण मींिूर ८८ पदाींपैकी ४५ पदे ररक्त आहेत. सदर ररक्त 
पदाींमध्ये मसींचन व्यवस्थापनाशी ननगडीत दप्पतर कारकुन, कालवा ननरीक्षक, मोिणीदार व ग् 
‘ड’ सींवगामतील कालवा चौकीदार व कालवा ्पाली ही पदे ररक्त आहेत. सदर पदे सन, २०१२ 
नींतर र्रती प्रकक्रया न राबववल्या गेल्यान ेतसेच मोठया प्रमाणात कममचारी ननवतृ्तत झाल्यान े
ररक्त आहेत.  
(२) िलसींपदा ववर्ागाचा आकृतीबींध सुधारीत करण्याची कायमवाही सुरू असुन प्रस्ताव ववत्तत 
ववर्ागास सादर करण्यात आला आहे. 
(३) शासन ननणमय, ववत्तत ववर्ाग, ठदनाींक २ िून, २०१५ अन्वये सरळसेवा र्रतीवर ननबधं 
घालण्यात आले असनू शासन ननणमय, ववत्तत ववर्ाग, ठदनाींक २५ मे, २०१७ अन्वये ववर्ागाचा 
आकृतीबींध सधुारीत झाल्यामशवाय पदर्रती करण्यास देखील ननबधं आहेत. सद्यजस्थतीत 
िलसींपदा ववर्ागाचा आकृतीबींध सुधारीत करण्याची कायमवाही शासन स्तरावर प्रगतीत आहे. 
त्तयानुसार ववर्ागाच्या आकृतीबींधास अींनतम मान्यता प्राप्पत झाल्यानींतर ग् क व ग् ड 
सींवगामतील ररक्त पदे र्रण्याबाबत आवश्यक कायमवाही करता येण ेशक्य होईल. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही. 
  

___________ 
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भोिरदन (जि.िालना) शहरातील ग्रामीण रुग्णालयातील  
ररक्त पदे भरुन आरोग्य सुविधा देण्याबाबत 

  

(२७)  ५३२६ (२२-०३-२०२०).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   सन्माननीय सािपिननि 
आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ोकरदन (जि.िालना) शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात अनके ररक्त पदे र्रली नसून 
आरोग्य सुववधा अप-ुया असल्याच ेमाहे िानेवारी २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे र्रून आरोग्य सुववधा देण्याबाबत शासनाकड े
नागररकाींनी ववनींती केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ररक्त कममचा-याींची पदे व आरोग्य सुववधा देण्याबाबत शासनाने काय कायमवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२६-१०-२०२०) : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     ग्रणमीर् रुग्णालय र्ोकरदन येथील मींिूर आकृतीबींधानुसार खालीलप्रमाणे पदे ररक्त 
आहेत:- 

पद मांिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
कननषठ मलवपक   ०२ ०० ०२ 
प्रयेागशाळा तींत्रज्ञ ०१ ०० ०१ 
क्ष-ककरण तींत्रज्ञ ०१ ०० ०१ 
अधधपररचारीका ०७ ०४ ०३ 
दींतशल्यधचककत्तसक ०१ ०० ०१ 
सफाईगार ०२ ०१ ०१ 
एकूण १४ ०५ ०९ 

(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) आय.पी.एच.एस. अींतगमत दोन अधधपररचारीका उपलब्ध आहेत. त्तयाींच्याकडून काम करून 
घेतले िात असल्यान ेरुग्णाींची गैरसोय होत नाही. तसेच, ननयममत दींत शल्यधचककत्तसक हे पद 
ररक्त असून कीं त्रा्ी दींतशल्य धचककत्तसक उपलब्ध करून घेण्यात आले असनू त्तयाींच्याकडून 
सवेा पुरववल्या िातात. त्तयाप्रमाणे कममचाऱ्याींची ररक्त्तत पदे पदोन्नतीन े व नामननदेशनान े
र्रण्याची कायमवाही सुरू आहे. 
(४) प्रशन् उद् णवत नाही.  

___________ 
  
पजश्चम विदभापतील तीनही जि्हयाांमध्ये लघुपाटबांधारे विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२८)  ५३५८ (११-०४-२०२०).   श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पश्चचम ववदर्ामतील तीनही जिल्हयाींमध्ये लघुपा्बींधारे ववर्ागात ३०० पेक्षा िास्त पदे 
ररक्त असल्यामळेु कायमरत कममचा-याींवर कामाचा अनतररक्त ताण येत आहे व कामकािावर 
त्तयाींचा ववपरीत पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्तयापैकी वामशम जिल्हयात ९९ पदे अनेक मठहन्याींपासून ररक्त आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु शासनाने येथील ररक्त पदाींचा आढावा घेवनू येथील ररक्त पदे तातडीन े
र्रण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ग् ‘अ’ व ग् ‘ब’ सींवगामतील ररक्त पदे सरळसेवा, पदोन्नती व बदलीन े र्रण्याचे 
प्रस्ताववत आहे.  
     शेतकऱ्याींचे उत्तपन्न वाढववण्याच्या दृष्ीन ेकननषठ अमर्यींता (स्थापत्तय) हे पद र्रण्यास 
ववत्तत ववर्ागाने मान्यता ठदली होती. त्तयानुसार, कननषठ अमर्यींता सींवगामतील (स्थापत्तय) 
अमर्यींत्तयाींची ५०० पदे सरळ सेवनेे र्रण्याबाबत महापररक्षा पो म्ल कड ेप्रस्ताव पाठववला होता. 
तथावप, सदर पो म्ल रदल  झाल्याने र्रती होऊ शकली नाही. आता ठदनाींक १७.८.२०२० च्या 
शासन ननणमयान्वये सामान्य प्रशासन ववर्ागान े नमूद केले आहे की, महाराषर लोकसेवा 
आयोगाच्या कके्षबाहेरील ग् ब –अरािपबत्रत व ग् –क सींवगामतील पदर्रती प्रकक्रयेबाबतच्या 
स्पधाम परीक्षाींसाठी यापुढे सामान्य प्रशासन (माठहती तींत्रज्ञान) ववर्ागाच्या ठदनाींक २० 
फेब्रुवारी,२०२० च्या शासन ननणमयात नमूद केल्यानसुार महाआय्ीमाफम त Empanelment 
केलेल्या Vendor  च्या यादीतनू एका OMR  Vendor (Service Provider) ची ननवड 
करून पररक्षा प्रकक्रया पार पाडाव्यात. त्तयानुसार महाआय्ी सदर पररक्षा घेण्याबाबत ननवड 
सममतीला Vendor ची नाव ेउपलब्ध करून देणार आहे. त्तयानुसार परीक्षा घेण्यात येईल. या 
प्रकक्रयेस काही कालावधी लागणार आहे. 
     शासन ननणमय, ववत्तत ववर्ाग, ठदनाींक २ िून, २०१५ अन्वये सरळसेवा र्रतीवर ननबधं 
घालण्यात आले असनू शासन ननणमय, ववत्तत ववर्ाग, ठदनाींक २५ मे, २०१७ अन्वये ववर्ागाचा 
आकृतीबींध सुधारीत झाल्यामशवाय पदर्रती करण्यास देखील ननबधं आहेत.  सद्यजस्थतीत 
िलसींपदा ववर्ागाचा आकृतीबींध सुधारीत करण्याची कायमवाही शासन स्तरावर प्रगतीत आहे. 
त्तयानुसार ववर्ागाच्या आकृतीबींधास अींनतम मान्यता प्राप्पत झाल्यानींतर ग् क व ग् ड 
सींवगामतील ररक्त पदे र्रण्याबाबत आवश्यक कायमवाही करता येण ेशक्य होईल. 
     तथावप, दरम्यानच्या कालावधीत कननषठ अमर्यींता (स्थापत्तय) ग् ब (अरािपबत्रत) 
पदोन्नतीन े२१ कममचाऱ्याींची पदस्थापना अमरावती (पजश्चम ववदर्म) महसुल ववर्ागात ठदनाींक 
३१.८.२०२० रोिीच्या आदेशान्वये करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही 
  

___________ 
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ग्रामीण भागात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमांत्री आिास योिनेबाबत 

  

(२९)  ५५७९ (०९-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रधानमींत्री आवास योिना कें ्र  पुरस्कृत योिना असनू सन २०१६-१७ पासून ही योिना 
ग्रामीण र्ागात राबववण्याच े काम ग्रामववकास व पींचायतराि ववर्ाग महाराषर शासन 
याींचेमाफम त राबववण्यात येत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशमनास 
आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सन २०११ मध्ये झालेल्या दारर्र य रेर्ेच्या सव्हेनुसार सन २००७-०८ ते २०१४-
१५ मध्ये लार्ाथ्यांची ननवड करून घरकुलाींचा लार् देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर योिनेअींतगमत आलेल्या अिामची व ड फॉमम अींतगमत नव्याने आलेल्या 
अिामची सींख्या ककती आहे याबाबत शासनान ेवेळेत घर ममळणेबाबत कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सन २०१६-१७ या ववत्ततीय वर्ामपासून कें ्र  शासनाने इींठदरा अवास योिनेचे रूपाींतर प्रधान 
मींत्री अवास योिना-ग्रामीण मध्ये केले असनू सदर योिनेची अींमलबिावणी ग्राम ववकास 
ववर्ागामाफम त स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गहृननमामण 
कायामलयामाफम त करण्यात येत.े 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     सन २००७-०८ ते २०१४-१५ या कालावधीमध्ये राज्यात इींठदरा आवास योिना 
राबववण्यात येत होती. या योिनेअींतगमत लार्ाथ्यांची ननवड दारर्र यरेर्ेखालील कु्ुींबबयाींच े
सवेक्षण (BPL Survey) २००२” च्या आधारे करण्यात येऊन त्तयानुसार लार्ाथ्यांना इींठदरा 
आवास योिने अींतगमत लार् देण्यात येत होते.   
(३) प्रधानमींत्री आवास योिना-ग्रामीण अींतगमत कायमस्वरुपी प्रनतक्षा यादीमध्ये ज्या कु्ुींबाींचा 
नावाचा समावेश झालेला नाही, परींतू िे घरकुलासाठी पात्र आहेत  अशा कु्ुींबाना घरकुलाचा 
लार् ममळावा याकरीता राज्य शासनाने “प्रपत्र-ड “ ची यादी तयार केली आहे. सदर प्रपत्र-ड 
यादीचे सवेक्षण माहे सप्प े्ंबर, २०१८ व माहे माचम, २०१९ या कालावधीमध्ये करण्यात आले 
आहे. राज्यात “प्रपत्र-ड” मध्ये एकूण ५७,५५,०७९ इतके अिम प्राप्पत झाले असून अींनतम यादी 
ग्रामीण ववकास मींत्रालय, र्ारत सरकार याींचकेड ेमान्यतेस्तव तथा पुढील मागमदशमक सूचनेस्तव 
सादर करण्यात आली आहे.   
(४) प्रश्न उद् णवत  नाही. 
  

___________ 
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अचलपूर पांचायत सममती (जि.अमरािती) अांतगपत येणा-या अनेि  
गाांिातील लाभाथींना घरिुल अनुदान ममळण्याबाबत 

  

(३०)  ६४३९ (१६-०४-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयापपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.सुभाष धोटे (रािूरा), श्री.विक्रममसांह सािांत (ित) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अचलपूर पींचायत सममती (जि.अमरावती) अींतगमत येणा-या अनेक गाींवातील लार्ाथ्यांचे 
घरकुल बाींधकाम होवून २/३ मठहने झाले तरीही अनुदानाची रक्कम ममळाली नसल्याचे ठदनाींक 
१०.डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्तया समुारात ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदर्ामत शासनाने माठहती घेवून घरकूल अनुदानापासून वींधचत लार्ाथ्यानंा 
तातडीन ेअनुदान देण्यणबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     प्रधान मींत्री अवास योिना (ग्रामीण) अींतगमत कें ्र  ठहस्सा ६० ्क्के व राज्य ठहस्सा ४० 
्क्के या प्रमाणानुसार प्रनत घरकुल साधारण के्षत्र रु.१,२०,०००/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ 
के्षत्रासाठी रू.१,३०,०००/- एवढे अनुदान देण्यात येते. सदर योिनेंतगमत या प्रकरणी के्र  
शासनाकडून प्राप्पत होणारा ठहस्सा व राज्य शासनाकडून प्राप्पत होणारा समरुप ठहस्सा प्राप्पत न 
झाल्यामुळे राज्यस्तर नोडल खात्तयामध्ये पुरेसा ननधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्तयामुळे 
योिनेच्या लार्ाथ्यांना त्तयाींच्या बँक खात्तयामध्ये अनुदानाची रक्कम ववतररत करता आली 
नाही. 
(२) या प्रकरणी कें ्र  शासनाकड े पाठपुरावा करण्यात येऊन सद्य:जस्थतीत कें ्र  व राज्य 
शासनाकडून ननधी प्राप्पत झालेला आहे. तसेच लार्ाथ्यांना बाींधकामाच्या ्प्पप्पयानसुार त्तयाींच्या 
खात्तयात अनुदान िमा करण्याची कायमवाही करण्यात येत आहे. अचलपूर (जि.अमरावती) 
पींचायत सममती अींतगमत माहे डडसेंबर, २०१९ त े फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीतील प्रगती 
अहवालानुसार मींिूर २८८३ लार्ाथ्यांपैकी २८७३ लार्ाथींना पठहला हप्पता, २७०६ लार्ाथींना 
दसुरा हप्पता, २६४८ लार्ाथींना नतसरा हप्पता, १६२३ लार्ाथींना चौथा हप्पता व २४५८ लार्ाथींना 
पूणम रक्कम ववतररत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

मौिा माांडला (ता.आिी, जि.िधाप) येथील अप्पर िधाप प्रि्पाच ेडाव्या िालव्याच े
पाणी पाझरत अस्यान ेशेतिऱयाांचे होत असलेले निुसान 

  

(३१)  ६५८७ (१६-०४-२०२०).   श्री.दादाराि िेच े(आिी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिा माींडला (ता.आवी, जि.वधाम) येथील शतेकरी श्री.गोववींद रामचीं्र  इींगळे व श्री.ककसनराव 
बोळाख े याींच े शेत अप्पपर वधाम प्रकल्पाच े डाव्या कालव्याच े पाणी पाझरल्यान े वठहवा् योग्य 
राहीली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदहू शतेकरी सन २०००-२००१ पासून नुकसान र्रपाई वा त्तया शेती ऐविी 
दसुरी शेती ममळण्याबाबत अनके वर्ामपासून मागणी करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शेतकऱ्याींना नुकसान र्रपाई ककीं वा त्तया ऐविी दसुरी शेती देण्याबाबत 
शासनाने काय कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबणची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०३-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. दोन्ही शेतकऱ्याींच्या िमीनी ्या नैसधगमक 
नाल्यालगत असल्यामुळे व सखल र्ागात असल्यामुळे कालव्यातुन होणाऱ्या पाझरापेक्षा 
नैसधगमक िलननत्तसारण व्यवस्था योग्य नसल्यामुळे बाधधत होत आहे. त्तयामुळे नैसधगमक 
नाल्यातील पाण्याचा व नाल्याची साफसफाई (झाडझेडुपे व गाळ काढणे) करणे आवश्यक आहे. 
तसेच पुवी खोदलेल्या पाझर ननयींत्रण उपाय योिनाींची पा्बींधारे सींशोधन ववर्ागाच्या 
अहवालानुसार ननगा राखणे आवश्यक आहे. सदर ननगा सींबधधत कास्तकाराने राखणे आवश्यक 
आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) लार्धारकाींनी शतेी चर व पाझर ननयींत्रण उपाय योिना प्रमाणे दखल घेतली नसल्यान े
र्रपाई देण्याचा प्रश्न उद् णवत नाही. 
(४) प्रचि उद् णवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िननष्ट्ठ अमभयांता (स्थापत्य) पदे शैक्षणणि अहपताप्राप्त स्थापत्य अमभयाांबत्रिी 
सहाय्यि मधून विशेष धोरणात्मि बाब म्हणून भरण्याबाबत 

  

(३२)  ६८८० (१६-०४-२०२०).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कननषठ अमर्यींता (स्थापत्तय) पदे शैक्षणणक अहमता पात्र स्थापत्तय अमर्याींबत्रकी 
सहायक मधून ववशेर् धोरणात्तमक बाब म्हणून र्रण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी तत्तकालीन 
मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी ववनींतीपत्र ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववनींतीपत्रावर शासनान े ननणमय घेऊन त्तयावर काय कायमवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२९-१०-२०२०) : (१) नाही. तथावप, या ववर्यावरील महाराषर राज्य स्थापत्तय 
अमर्याींबत्रकी सहाय्यक (पदवी व पदववका) कममचारी सींघ्ना, िलसींपदा ववर्ाग, महाराषर याींच े
ठद.१७.०२.२०२० रोिीचे ननवेदन प्राप्पत झाले आहे. 
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(२) शासन अधधसूचना, ठद.१ िानेवारी, १९९८ अन्वये, कननषठ अमर्यींता  सेवा प्रवेश 
ननयमामध्ये, स्थापत्तय अमर्याींबत्रकी सहायक हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावरील तीन 
वर्ामपेक्षा कमी नसेल, इतकी ननयममत सेवा पूणम केलेल्या आणण अमर्याींबत्रकी अधधकारी 
महाववद्यालय याींच्याकडून घेण्यात येणारी कननषठ अमर्यींता या पदाची अहमताकारी परीक्षा 
उत्ततीणम केलेल्या व्यक्ती मधून योग्यतेच्या अधीन ज्येषठतेच्या तत्तवावर एखाद्या व्यक्तीस 
पदोन्नतीन े र्रण्याची तरतूद आहे. त्तयानुसार पात्र स्थापत्तय अमर्याींबत्रकी सहाय्यकाींना 
पदोन्नती देण्याची कायमवाही करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

िालना जि्हा पररषद िायापलयात अधधिारी ि िमपचारी िायापलयीन  
िेळेत िायापलयात उपजस्थत राहत नस्याबाबत 

  

(३३)  ७६७० (१६-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानि े(भोिरदन) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्हा पररर्द कायामलयात ववववध ववर्ागातील अधधकारी व कममचारी कायामलयीन 
वेळेत कायामलयातील उपजस्थतीची नोंद व्हावी कररता जिल्हा पररर्द प्रशासनाकडून सवम 
ववर्ागात सी.सी. ्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पररर्द कायामलयातील बहूताींश ववर्ागातील सी.सी. ्ीव्ही कॅमेरे बींद 
असल्याने ववर्ागातील कममचारी व अधधकारी आपल्या कायामलयीन वेळेत कामावर पुणम वेळ 
हिर राहत नसल्याचे ठदनाींक ०८ फेब्रुवारी, २०२० रोिी वा त्तयासुमारास निदर्ािणस आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररर्देतील अधधकारी व कममचाऱ्याींवर शासनान े कारवाई करण्यासह  
बींद असलेले सी.सी. ्ीव्ही कॅमेरे तातडीन ेसुरु करणेबाबत शासनान ेकोर्ती कणयावणही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१) होय.        
(२) होय. हे अींशत: खरे आहे. 
   दोन कममचा-याीं व्यनतरीक्त इतर अधधकारी/कममचारी गैरहिर नाही.  
(३)  गैरहिर कममचा-याींववरुधद् मशस्तर्ींगाची कायमवाही जिल्हा पररर्द, िालना याींच े तफे  
प्रस्ताववत  करण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
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पुणे येथील ससनू सिोपचार रुग्णालयात शस्त्रकक्रयासाठी  

शस्त्रकक्रया साहहत्य उपलब्ध होत नसलेबाबत 
  

(३४)  ९५३२ (०३-०६-२०२०).   श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुननल शेळिे (मािळ), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चतेन तुप े
(हडपसर) :   सन्माननीय िैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील ससून सवोपचार रुग्णालयात वाडम प्रमखु अथवा ववर्ाग प्रमुख हे  रुग्णाींकड े
दलूमक्ष करीत  असून रुग्णाींवर मशकाऊ डॉक््राींकडून उपचार केले िातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आथोपेडीक तसचे इतर उपचाराकररता आलेल्या रुग्णाींना शस्त्रकक्रयेसाठी 
आवश्यक असणारे साठहत्तय वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यान ेरोि मोिक्याच शस्त्रकक्रया केल्या 
िात असल्यामुळे शस्त्रकक्रयेकररता रुग्ण दाखल झाल्यापासून २० ते २५ ठदवसाींनींतर त्तयाची  
शस्त्रकक्रया केली िात असल्याने  या कालावधीत रुग्ण दगावण्याची शक्यता ननमामण होते, हे 
ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ससून सवोपचार रुग्णालयातील मशकाऊ डॉक््राींवर अनुर्वी डॉक््र तसेच 
ववर्ाग प्रमुख याींनी  ननयींत्रण ठेवणे तसेच शस्त्रकक्रयेकररता त्तवररत साठहत्तय उपलब्ध 
देणेकररता शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अममत विलासराि देशमुख (०६-११-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्वर्वत नाही.  

___________ 
  

राज्याच्या शून्य ते पाच ियोगटातील अडीच हिाराहून अधधि  
नििात बालिाांना पक्षाघात झा्याबाबत 

  

(३५)  १०७५७ (०३-०६-२०२०).   श्री.चेतन तुप े(हडपसर) :   सन्माननीय सािपिननि आरोग् य 
ि िुटुांब ि् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या आरोग्य ववर्ागाने ठदलेल्या माठहतीनुसार मागील दोन  वर्ामत ० त े ५ 
वयोग्ातील अडीच हिाराहून अधधक नविात बालकाींना पक्षाघात झाल्याच े ननदान झाले 
असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०२० मध्ये वा त्तया दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्तयानुसार नविात बालकाींना पक्षघात होऊ नये यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(०९-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     (राज्य स्तरावर प्राप्पत झालेल्या आठवडी Acute Flaccid Paralysis च्या अहवालानसुार 
सन २०१८ मध्ये १८८६, सन २०१९ मध्ये २३१० व सन २०२० मध्ये िानेवारी त ेम े३१८ असे 
सींशयीत (suspected) एवढी Acute Flaccid Paralysis ची प्रकरणे आढळून आली आहेत. 
वरील सींशयीत (suspected) एवढी Acute Flaccid Paralysis च्या प्रकरणाच्या ववषठेच े
नमुने तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होते. सदर प्राप्पत झालेल्या अहवालानुसार कोणत्तयाही 
प्रकरणाला पोमलओ सींक्रमण झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) चौकशीचा प्रश्न उद् णवत नाही. 
(३) बालकाींना पोमलओ होऊ नये यासाठी राज्यामध्ये ननयममत लसीकरण कायमक्रम अींतगमत 
बालकाींना पोमलओची मात्रा िन्मानींतर १५ ठदवसाच्या आत ठदली िाते.तसेच बालकाला  
लसीकरण वळेापत्रकानुसार दीड मठहन्यापासनु एक मठहन्याच्या  अींतरान े ३ डोस ओरल 
पोमलओ (Oral Polio) च े ठदले िातात.त्तयाचप्रमाण ेबाळ दीड  वर्ामच ेझाल्यानींतर पोमलओचा 
बुस््र डोस ठदला िातो.राषरीय पल्स पोमलओ मोठहम व उप राषरीय पल्स पोमलओ मोठहम व 
AFP Survelliance हे कायमक्रम राबववले िातात. 
(४) प्रश्न उदर्वत नाही. 

___________ 
  

खडििासला (ता.हिेली, जि.पुणे) विधानसभा के्षत्रातील घरिुल आिास योिनेसह  
इतर घरिुल लाभाच्या योिनाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३६)  ११३५८ (१६-०७-२०२०).   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडकवासला (ता.हवेली, जि.पणेु) ववधानसर्ा के्षत्रातील घरकुल आवास योिनेसह इतर सवम 
घरकुल लार्ाच्या योिनाींमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याच े माहे िून, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकाणी गरिू व गरीब ग्रामस्थाींना डावलनू बोगस लार्ाथ्यांना लार् 
देऊन तसेच नववन घरकुल न बाींधता िुन्या घराींना रींगरींगो्ी करून शासनाची फसवणूक करून 
गैरव्यवहार करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, त्तयानुर्ींगान ेखडकवासला ववधानसर्ा के्षत्रातील घरकुल आवास योिनसेह इतर 
सवम घरकुल लार्ाच्या योिनाींच्या सन २०१६ त ेमाहे िून-२०२० या दरम्यान झालेल्या कामाींची 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या गैरव्यवहारातील सींबींधधताींवर कारवाई कररे्बाबत शासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०३-११-२०२०) : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
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बोरी (ता.जिांतूर, जि.परभणी) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील  
क्ष-किरर् मिीन तांत्रज्ञ पद ररक्त असल्याबाबत 

  

(३७)  ११७४२ (०९-०९-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर) :  सन्माननीय 
सािपिननि आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरी (ता.जिींतूर, जि.परर्णी) येथील ग्रामीण रुग्णालयात क्ष-ककरर् मशीन तींत्रज्ञ हे पद 
ररक्त असल्याने तींत्रज्ञाअर्ावी एक्स-रे मशीन बींद पडले असल्याची बाब माहे िून,२०२० मध्ये 
वा त्तयादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्ष-ककरर् मशीन चालवण्यास तींत्रज्ञ नसल्यान े या ग्रामीण रुग्णालयात  
येणाऱ्या रुग्णाींची गैरसोय होत  असल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पद र्रण्यासींबींधी शासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     ग्रामीण रुग्णालय मानवत येथील क्ष-ककरण वैज्ञाननक अधधकारी याींना ग्रामीण रुग्णालय 
बोरी येथे प्रत्तयेक बुधवार व गुरूवार दोन ठदवस क्ष-ककरण वैज्ञाननक अधधकारी म्हणून 
कामकाि सोपववण्यात आले आहे. 
(३) ग् क पदर्रतीसाठीची प्रकक्रया शासन स्तरावर सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

नामशि पररमांडळामध्ये आरोग्य विभागाच्या प्रयोगशाळा तांत्र् 
 या पदाच्या भरती प्रकक्रयेत झालेला गैरप्रिार 

  

(३८)  ११७५१ (१४-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नामशि पजश्चम) :   
सन्माननीय सािपिननि आरोग् य ि िुटुांब ि् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) नामशक पररमींडळामध्ये आरोग्य ववर्ागाच्या प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ (लॅब ्ेजक्नमशयन) या 
पदाकररता राबववण्यात आलेल्या र्रती प्रकक्रयेत वैद्यकीय अधधकाऱ्याींच्या ननषकाळिीपणामळेु 
गैरप्रकार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ (लॅब ्ेजक्नमशयन) पदाकररता एकाच उमेदवाराींची दोन वेळा 
ननवड झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्रती प्रकक्रया रदल  करून त्तयात सुसूत्रता आणून नव्याने र्रती प्रकक्रया 
राबववण्याकररता शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोप े(२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) सदर र्रती प्रकक्रया कोवीड-१९ साथरोगासाठी अत्तयींत तात्तपुरत्तया (३ मठहने) कालावधीसाठी 
करण्यात आली होती. पात्रता यादीत ननवड केलेल्या ५० उमेदवाराींपैकी प्रत्तयक्षात केवळ १५ 
उमेदवार ३ मठहन्याींच्या कालावधीसाठी रूि ूझालेले आहे. ननयुक्ती अधधकारी याींच्या ननदशमनास 
दोन उमेदवाराींच े नाव दोन वेळा यादीत आल्याच े ननदशमनास आल्याबरोबर यादीत सुधारणा 
केली आहे व सींबींधीत दोन उमेदवाराींपैकी एक उमेदवार रूि ूझालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् णवत नाही.  

___________ 
  

गोरेगाि पूिप (मुांबई) येथील दादासाहेब फाळिे धचत्रनगरीचा  
वििास िरण्यासाठी बहृत आराखडा तयार िरणेबाबत  

  

(३९)  १२४३६ (०९-०९-२०२०).   श्री.रविांद्र िायिर (िोगेश्िरी पूिप) :   सन्माननीय साांस् िृनति 
िायप मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दादासाहेब फाळके मराठी रींगर्ूमी व धचत्रनगरी (कफल्ममस्ी) गोरेगाव पूवम (मुींबई) याचा 
कारर्ार शासनाच्या साींस्कृनतक ववर्ागाकडून होत असून या धचत्रनगरीस बदलत्तया काळानुसार 
नवीन रूप देण्यासाठी स्थाननक लोकप्रतीननधधनी मा.मींत्री, साींस्कृनतक कायम ववर्ाग व 
शासनाकड े अनुक्रम े ठदनाींक २८ िानवेारी, २०१३ व ३ िून, २०१३ रोिी वा त्तयासुमारास 
पत्रव्यवहार केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धचत्रनगरीचा बहृत आराखडा (मास््रप्पलान) तयार करून अमेररकेतील 
युननवसमल स््ुडीओ ककीं वा है्र ाबादचा रामोिीराव कलादालन याप्रमाणे ववकास करणे बाबत 
स्थाननक लोकप्रनतनिधीिी मा.मुख्यमींत्री याींना ठदनाींक १९ िानेवारी, २०२० व मा.पालकमींत्री, 
मुींबई उपनगर याींना ठदनाींक १६ िानेवारी, २०२० रोिी ननवेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे 
काय,   
(३) असल्यास, अद्यापही याबाबत कोणतीही अींमलबिावणी झाली नसल्याचे ननदशमनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, धचत्रनगरीचा ववकास करण्यासाठी बहृत आराखडा तयार करण्यासह या 
परीके्षत्रात वाढणाऱ् या अनधधकृत झोपडपट्टय्ा व धचबत्रकरणाच्या माध्यमातनू महसुलात वाढ 
होण्यासींदर्ामत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अममत विलासराि देशमखु (०४-११-२०२०) : (१) सदर पत्रव्यवहार कायामसनाच्या 
अमर्लेखात आढळून आलेला नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) धचत्रनगरीच्या परीसरामध्ये मसनेननमीती उद्योगासाठी पायार्ूत  सुववधा ननमामण करणे व 
शासनाचा महसूल वाढवण्याच्या दृष्ीकोनातून युननवसमल स््ुडडओ अथवा है्र ाबादच्या रामोिी 
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धचत्रनगरी प्रमाणे ववकास करणेबाबत बहृत आराखडयास पायार्ूत सममतीच्या ठदनाींक 
२८.११.२०१७ रोिीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. त्तयानुसार ठदनाींक १२.०७.२०१८ ते 
१६.०४.२०१९ या कालावधीमध्ये ननववदा मागववण्यात आली होती. त्तयास प्रतीसाद ममळाला 
नसल्याने ठदनाींक १४.०८.२०१९ ते ३१.०२.२०२० या कालावधीमध्ये पुनश्च ननववदा मागववण्यात 
आली होती. तथावप, ननववदेस प्रनतसाद ममळाला नाही. याववर्यी महाराषर धचत्रप्, रींगर्ूमी 
आणण साींस्कृनतक ववकास महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या बैठकीत ननणमय घेण्यात येईल.  
(४) अनधधकृत झोपड्या वाढू नयेत यासाठी पात्र झोपड्याींच ेपुनवमसन ववकासकामाफम त करुन  
उवमररत िागेत सींरक्षक मर्ींत बाींधनू िागा सींरक्षीत करणे प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िुपोवषत बालिाांना वितरीत िरण्यात येण्या-या ईडीएनएफ पेस्टबाबत 
  

(४०)  १२४४० (०८-०९-२०२०).   श्री.देिेंद्र भुयार (मोशी), श्री.राििुमार पटेल (मेळघाट), 
श्री.रईस शखे (मभिांडी पूिप), श्री.बळिांत िानखड े (दयाापूर), श्री.अबू आिमी (मानखूदा 
मििािीनगर) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाराषरातील तीव्र कुपोवर्त अथामत सॅम शे्रणीतील बालकाींच्या उपचारासाठी स्थाननक 
आहाराचा समावशे असलेली ग्राम बाल ववकास कें ्र ा (व्हीसीडीसी) मधून ईडीएनएफ पेस्् 
पाकक्ाींचा पुरवठा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बराचश्या बालकाींना ही पेस्् खाल्यावर उलट्या व िुलाब याचा त्रास होत 
असल्यान ेपालक ही पाकक्ा मधील पेस्् बालकाींना देत नसनू सधु्दा या पाकक्ाींच े ववतरण  
ननयममत सुरू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पाकक्ाींचा वापर होत नसतानाही त्तयाच े ववतरण सुरू ठेवणे व ‘नॅशनल 
्ेजक्नकल बोडम ऑन न्युरीशन’ला वगळून केलेल्या ननणमयाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, RUTF (EDNF) च्या घरगुती वापरामळेु बालकाींच्या आहार पद्धती आणण 
स्तनपानावर ववपरीत पररणाम होण्याची शक्यता असतानाही हे ववतरण सुरू  ठेवणाऱ् या  दोर्ी  
अधधकाऱ् याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०९-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यातील ग्रामीण व आठदवासी र्ागातील सॅम बालकाींना सवमसाधारण शे्रणीत 
आणण्यासाठी ग्राम बाल ववकास कें ्र ाची स्थापना करण्यात आली असनू ग्राम बाल ववकास 
कें ्र ात समॅ बालकाींची अींगणवाडी सेववका, आशा वकम र याींचे माफम त जस्क्रननींग केल्यानींतर 
वैद्यकीय अधधकारी याींनी प्रमाणणत केल्यावर ज्या सॅम बालकाींना कोणतेही दधुमर आिार 
नाहीत अशा बालकाींना ग्राम बाल ववकास कें ्र ात दाखल करण्यात येते. ग्राम बाल ववकास 
कें ्र ात समॅ बालकाींना और्ध उपचार देवून त्तयाींना वैद्यकीय अधधकारी याींनी ठरवून ठदलेल्या 
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मात्रानुसार मायक्रोन्युठरयन्् फो्ीफाईड शास्त्रोक्त पध्दतीन ेतयार केलेले EDNF फुड देण्यात 
येते. 
(२) हे खरे नाही. 
     EDNF फुड खाल्यानींतर एखाद्या बालकास उल्ी होऊ शकते. तथावप, सरसक् सवमच 
बालकाींना उल्ी होत नाही. तसेच बालकाींना ही पेस्् खाल्यावर उल्या व िुलाब याचा त्रास 
होत असल्याची कोणत्तयाही प्रकारची तक्रार प्राप्पत झालेली नाही. 
     EDNF फुड खाव ू घातल्यामुळे सॅम बालकाींच्या विनात वाढ होवनू सवम शे्रणीवधमन 
झाल्याचे आढळून आले आहे. त्तयामुळे सुधारणा झालेल्या बालकाींची ्क्केवारी ही ८२.३१ इतकी 
झाली आहे आणण म्हणून सदर EDNF फुड हे समॅ बालकाींना सवमसाधारण शे्रणीत 
आणण्यासाठी उपयुक्त आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् णवत नाही 

___________ 
  

पालशेत (ता.गुहागर,जि.रत्नाधगरी) येथील िोशी भोसलेिाडी मधील विहहरीच्या  
दरुुस्तीचे िाम मागील दोन िषापपासून प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(४१)  १२९२९ (१७-०९-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय मदृ ि 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  पालशेत (ता.गुहागर,जि.रत्तनाधगरी) येथील िोशी र्ोसलेवाडी मधील ववठहरीच्या दरुुस्तीच े
काम िलयुक्त मशवार योिनेतून ग्रामीण पाणीपुरवठा उपववर्ाग, गुहागर माफम त सुरू करण्यात 
आले असून त्तयाबाबतची वकम ऑडमर ठदनाींक १४ माचम २०१८ रोिी ठेकेदाराला ठदल्यानींतर एक 
वर्म दहा मठहन्याच्या कालावधीत ठेकेदाराींनी ताींबत्रक कारणास्तव काम पूणम केले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ग्रामपींचायत पाणीपुरवठा सममती आणण ग्रामस्थाींनी उप अमर्यींता, 
ग्रामीण पाणीपुरवठा उपववर्ाग गुहागर, तहसीलदार  गुहागर, जिल्हाधधकारी रत्तनाधगरी आदीींकड े
लेखी ननवेदन देऊनही त्तयाकड ेदलुमक्ष व ठदरींगाई करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पालशेत गावाला पाण्याची तीव्र पाणी ी्ंचाई र्ासत असल्यान े व ववठहरीींच्या 
दरुुस्तीच्या कामास ववलींब झाल्याने ठदनाींक १८ फेब्रुवारी, २०२० रोिी मशवस्वराज्य शेतकरी 
सींघ्नेच्या मदतीन े पालशेत येथील िोशी र्ोसले वाडीतील ग्रामस्थाींनी पींचायत सममतीच्या 
मामसक सर्ेच्या ठदवशी पींचायत सममतीच्या कायामलयासमोर उपोर्ण केले होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून आले 
व त्तयानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख (०६-११-२०२०) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) मौिे पालशेत र्ोसलेवाडी येथ ेववठहर बाींधणे या कामास ठदनाींक १४/३/२०१८ रोिी कायामरींर् 
आदेश देण्यात आला होता. सदर कामाची (पावसाळा वगळून) एक वर्ामची मुदत 
ठद.३०/११/२०१९ रोिी सींपली होती. परींत ु मक्तेदाराच े कु्ुींब अपघातग्रस्त झाल्याने मक्तेदार 
काम करू शकला नाही. तसेच ववठहरीला खोदाई करताना कातळ लागल्याने व पाण्याच ेझरे 
त्तया कातळामध्ये असल्याने ववठहरीचे पाणी कमी होईल या मर्तीने ग्रामस्थाींनी ववठहरीचे 
बाींधकाम खालून न करता मधल्या र्ागातनूच (कातळाच्या वरून) करण्याची मागणी केल्यामुळे 
कामाबाबत ननणमय घेण्यास ववलींब झाला होता. परींतु मक्तेदाराने मुदतवाढीची मागणी 
केल्यानूसार त्तयाींना पुढील ३ मठहने ठदनाींक २९/२/२०२० पयतं मुदतवाढ देण्यात आली व त्तया 
मुदतीत मक्तेदारान े काम पूणम केले आहे. सदर काम पूणम झालेबाबत पालशेत ननवोशी 
र्ोसलेवाडी येथील ग्रामस्थाींनी व सींरपींच, ग्रामपींचायत पालशेत याींनी लेखी पत्राद्वारे कळववले 
आहे. 
     सदर कामास ववलींब झाल्याबदल ल मक्तेदारास ननववदा रक्कमेच्या एक ्क्के रक्कम 
एवढा दींड करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

िडिी (ता.राळेगाि, जि.यितमाळ) येथे िास्तव्यास असले्या  
नागरीिाांना िायम स्िरूपी घरपट्टा देण्याबाबत 

  

(४२)  १२९४३ (११-०९-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडकी (ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ) येथील वाडम क्र ४ मधधल येथे मागील १० ते १५ 
वर्ामपासून वास्तव्यात असलेल्या नागरीकाींना कायम स्वरूपी घरपट्टा देण्यात आला नसल्याने 
घरकुल योिने पासून वींधचत असल्याच े ठदनाक १२ िून, २०२० रोिी वा त्तयासुमारास 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वास्तव्यात असलेले नागरीक हे दारर्र  रेर्ेमधील असुन त्तयाींच्याकड ेअींतोदयच े
काडम आहे परींतु स्वत:ची िागा नसल्याने घरकूल योिनेचा लार् ममळत नाही, हे ही खरे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्तयानसुार वडकी येथील नागरीकाींना कायम स्वरूपी घरपट्टा देऊन घरकुल 
योिनेचा लार् देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०६-११-२०२०) : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) होय, 
(४) सवांसाठी घरे-२०२२ योिनेंतगमत राज्य शासनाने प्रधानमींत्री आवास योिना ( ग्रामीण ) व 
इतर राज्यस्तरीय ग्रामीण गहृननमामण योिनेतींगमत पात्र लार्ाथ्यांनी ग्रामीण र्ागातील शासकीय 
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िममनीवर ननवासी प्रयोिनासाठी केलेले अनतक्रमणे ननयमानुकूल करण्याच े धोरण 
ठद.१६.२.२०१८ रोिीच्या शासन ननणमयान्वये ननजश्चत केले आहे.  त्तयानसुार सवमसाधारणपणे 
गायरान िममनी, सावमिननक वापरातील िममनी व वन के्षत्र तसचे ज्या िममनीींवर वास्तव्य 
करणे शक्य नाही अशा िममनी वगळून इतर शासकीय िममनीवरील ठद.१.१.२०११ पयमन्तची 
ननवासी प्रयोिनाथम केलेले अनतक्रमणे ननयमानुकूल करण्याची तरतूद या शासन ननणमयान्वये 
केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी पींचायत सममती राळेगाव जि.यवतमाळ अींतगमत ७३ ग्रामपींचायती 
असून त्तयापैकी वडकी ग्रामपींचायत अींतगमत वाडम क्र.४ मध्ये ३३ अनतक्रमणधारक वास्तव्यास 
आहेत. सदर अनतक्रमणे खािगी िममनीवरील असल्यान े या अनतक्रमणधारकाींना घरपटे्ट 
उपलब्ध करणे शक्य होत नाही. 
(५) प्रश्न उद् णवत नाही.  

___________ 
  

मौिे पेडगाांि (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) येथील भुईिोट कि्याच ेसांिधपन िरणेबाबत 
  

(४३)  १३०६९ (०९-०९-२०२०).   श्री.बबनराि पाचपुत े (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय साांस् िृनति 
िायप मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मौि े पेडगाींव (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) या ठठकाणी र्ुईको् ककल्ला असनू या 
ककल्याींची पुरातन ववर्ागाकडून देखर्ाल करणेत येत नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ककल्ल्याच्या सींवधमन, दरुुस्ती व देखर्ालीसाठी शासनाने कोणत्तया  
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अममत विलासराि देशमुख (०५-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मौि ेपेडगाव येथील र्ुईको् ककल्ला हा राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नाही. 
(२) मौि े पेडगाव येथील र्ुईको् ककल्ला हा राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवर्त 
करण्यासाठी सहायक सींचालक, नामशक याींच्याद्वारे महसूल ववर्यक कागदपत्र ेममळववण्यासाठी 
तहसीलदार कायामलयाकड ेवेळोवळेी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. सींचालनालयाच्या स्तरावर 
महसलू ववर्यक कागदपत्र े तपासून सदर ककल्ला व मींदीर राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून 
घोवर्त करण्याची ननयमानुरुप कायमवाही अनुसरण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

मुांबई येथील कफ्ममसटी मध्ये मामलिाच्या धचत्रीिरणासाठी लागण्या-या  
साधन समुग्रीच्या दरात सिलत ममळणेबाबत  

(४४)  १३१३४ (०९-०९-२०२०).   श्री.ममहीर िोटेचा (मुलुांड) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायप 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोरोना ववर्ाणूचा सींसगामचा प्रादरु्ामत रोखण्यासाठी िाहीर केलेल्या ्ाळींबींदीमुळे 
मुींबई येथील कफल्म मस्ी मध्ये सुरु असलेल्या मामलकाच्या धचत्रीकरणासाठी लागण्या-या  
साधन समुग्रीच्या दरात सवलत ममळावी अशी मागणी ननमामत्तयाींनी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अममत विलासराि देशमुख (०४-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ्ाळेबींदीच्या कालावधीत ज्या ननमममतीसींस्थाींच े से् धचत्रनगरी परीसरात ६ त े १२ 
मठहन्यापेक्षा अधधक कालावधीसाठी आहेत, अशा ननमममती सींस्थाींना ्ाळेबींदीच्या कालावधीत 
(ठद.१६ माचे, २०२० ते १४ िनू, २०२०) एकूण ननधामररत र्ाड्याच्या २५ ्क्के र्ाड ेसवलत 
सींचालक मींडळाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून व उवमरीत ७५ ्क्के र्ाड े रकमतेील ५० ्क्के 
रक्कम ठद.३० सप्प े्ंबर, २०२० व उवमरीत ५० ्क्के रक्कम ठद. ३१ ऑक््ोबर, २०२० अखेरपयतं 
ववना ववलींब महामींडळास िमा करण्याबाबत महामींडळामाफम त कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  
सातारा जि्हयातील ग्रामपांचायत िमपचारी, अांगणिाडी, ममनी अांगणिाडी सेवििा ि मदतनीस 

आशा िायपित्याां याांना विमा सांरक्षण ममळणेबाबत 
  

(४५)  १३२२७ (१०-०७-२०२०).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल्हयात ३१२५ ग्रामपींचायत कममचारी, ४४२१ अींगणवाडी सेववका, ३५३० 
अींगणवाडी मदतनीस, २६४९ आशा कायमकत्तया ं अस े ममळून १३ हिार ७२५ कममचारी 
जिल्हयातील गावपातळीवर करोना ववर्ाणूचा प्रादरु्ामव रोखण्यासाठी काम करीत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना ववर्ाणूचा प्रादरू्ामव रोखण्यासाठी सातारा जिल्हयातील ग्रामीण पातळीवर 
ग्रामपींचायत कममचारी, अींगणवाडी,ममनी अींगणवाडी सेववका व मदतनीस तसेच आशा कायमकत्तयाम 
याींना मानधनाव्यनतररक्त प्रोत्तसाहनपर रक्कम व त्तयाींना ९० ठदवसाींचा २५ लाख रुपये रक्कमेचा 
ववमा उतरववण्यात यावा व या दोन्ही योिनाींसाठी चौदाव्या ववत्तत आयोगाचा ननधी वापरण्यात 
यावा अस ेआदेश ग्रामववकास ववर्ागाींतफे ननगमममत केले असल्याच ेठदनाींक १९ मे, २०२० रोिी 
वा त्तयासुमारास ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े आदेश देऊनही ववमा सींरक्षण देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने ववमा 
कीं पन्याींशी दोन मठहने होवूनही अद्याप करार केला नसल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्तयानुसार सींबींधधत कममचाऱ्याींना 
प्रोत्तसाहन रक्कम देवनू ववमा सींरक्षण देण्याकररता कीं पन्याींशी करार करणेबाबत शासनान े
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (०६-११-२०२०) : (१) होय,हे खरे आहे. 
(२) होय, शासन पररपत्रक क्र.चौववआ-२०२०/प्र.क्र.४२/ववत्तत-४ ग्राम ववकास ववर्ाग, मुबई 
ठद.३१.३.२०२० नुसारग्रामीण पातळीवर ग्रामपींचायत कममचारी, अींगणवाडी, ममनी अींगणवाडी 
सेववका व मदतनीस तसेच आशा कायमकत्तयाम याींना मानधनाव्यनतररक्त १३७२५ व्यक्तीींना 
प्रोत्तसाहनपर रक्कम रू. १३७२५०००/- मानधन देण्यात आलेले आहे. व त्तयाींना ९० ठदवसाींचा २५ 
लाख रूपये रकमेचा ववमा उतरववण्यासाठी जिल्हा पररर्द स्तरावरून चौदाव्या ववत्तत आयोगाचा 
ननधी वापरून कायमवाही करणेबाबत प्राप्पत झालेल्या सुचनेनुसार कायमवाही सींरू करण्यात आली 
होती. 
(३) होय. 
(४) याबाबत ठद.८.७.२०२० च्या पररपत्रकानुसार जिल्हा पररर्द अींतगमत कायमरत सवम अधधकारी / 
कममचारी, ग्रामपींचायत कममचारी, सींगणक पररचालक तसेच स्थाननक स्वराज्य सींस्थामधील 
कायमरत असलेले कीं त्रा्ी पध्दतीवरील कममचारी / कामगार याींना ३० सप्प े्ंबर, २०२० पयतं रू. 
५० लाखाच ेववमा कवच देण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  
इगतपुरी-त्र्यांबिेश्िर मतदार सांघातील (जि.नामशि) अनेि मसांचन प्रि्प प्रलांबबत अस्याबाबत 
  

(४६)  १३२३७ (०९-०९-२०२०).   श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.िुर्ाल पाटील (धुळे ग्रामीर्) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी-त्र्यींबकेश्वर मतदार सींघातील (जि.नामशक) अनके मसींचन प्रकल्प गेल्या २५ ते ३० 
वर्ामपासून प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरवर्ी पाण्याचा तू्वडा ननमामण होऊन स्थाननक नागररकाींना पाणी ी्ंचाईला 
सामोरे िाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्तयानुसार उक्त प्रलींबबत मसींचन 
प्रकल्प पूणम करणेबाबत शासनान े कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ियांत पाटील (०२-११-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. इगतपूरी तालुक्यातील उध्वम 
कडवा बहृत लघु पा्बींधारे प्रकल्प तसेच त्र्यींबकेश्वर तालुक्यातील कककवी पेयिल प्रकल्प या 
दोन प्रकल्पाींची कामे प्रलींबबत आहेत. तसचे त्र्यींबकेश्वर तालुक्यातील वाघेरा, अींबोली- 
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बोंबील्ेक पाडा या दोन प्रवाही वळण योिना र्ाैनतकदृषट्या पूणम असून प्रवाही वळण योिना 
पेंगलवाडी या योिनेच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. र्ववषयकालीन कळमुस्त ेव अींबोली वळुेींि ेया 
दोन त्र्यींबकेश्वर तालुक्यातील आणण कापवाडी ही एक इगतपुरी तालुक्यातील अशा एकूण तीन 
वळण योिना प्रस्ताववत आहेत. 
(२) सदर बाब या ववर्ागाच्या अखत्तयारीत येत नाही.  
(३) इगतपूरी तालुक्यातील उध्वम कडवा बहृत लघु पा्बींधारे प्रकल्प तसेच त्र्यींबकेश्वर 
तालुक्यातील वाघेरा, अींबोली-बोंबील्ेक पाडा या दोन प्रवाही वळण योिना र्ैानतकदृषट्या पूणम 
असून प्रवाही वळण योिना पेंगलवाडी या योिनेच े काम प्रगतीपथावर आहे. र्ववषयकालीन 
कळमुस्ते व अींबोली वेळुींिे या दोन त्र्यींबक तालुक्यातील आणण कापवाडी ही एक इगतपुरी 
तालुक्यातील अशा एकूण तीन वळण योिना प्रस्ताववत आहेत. त्तयापैकी कळमुस्त े प्रवाही 
वळण योिनेस शासनाची मान्यता/पुवमपरवानगी शासन पत्र िा.क्र.सींककणम २०२० (८०/२०) / 
िसींअ ठद.१३/०७/२०२० अन्वये मान्यता प्राप्पत झाली आहे. 
     उध्वम कडवा बहृत लघु पा्बींधारे प्रकल्प सुरु होण्याच्या दृष्ीने प्रकल्पग्रस्ताींशी व्यक्तीश: 
सींपकम  साधनू र्ूसींपादनासाठी सींमती ममळववणेची तसेच र्सूींपादन कायदा सन २०१३ अन्वये 
र्ूसींपादन प्रस्ताव तयार करणेची कायमवाही सरुू आहे. 
     कककवी पेयिल प्रकल्पाचे बाींधकाम सुरु करण्यासाठी ठद.०५/०९/२०१४ रोिी कीं त्रा्दारास 
कायामरींर् आदेश देण्यात आले आहे. 
(४) उध्वम कडवा बहृत  ल.पा. प्रकल्पासाठीच्या र्ुसींपादनास प्रकल्पग्रस्ताींचा तीव्र ववरोध 
असल्यान ेसदर प्रकल्पाच्या बाींधकामास ववलींब होत आहे. 
     कककवी पेयिल प्रकल्प बाींधणे ववरुध्द िनठहत याधचका क्र.१४६/२०१३ मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथे दाखल झालेली आहे. अद्याप सनुावणी झालेली नाही. 
तसेच कामाची ननववदा ववखींडीत करणेबाबत शासनाचे सप्प े्ंबर, २०१६ मध्ये आदेश प्राप्पत असून 
सदर कामाची ननववदा ठद.१६/०१/२०१८ रोिी ववखींडीत करण्यात आलेली आहे. सींबींधधत 
कीं त्रा्दाराने त्तयाववरुधद् मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ मुींबई येथ े याधचका क्र. १३१३९/२०१७ 
दाखल केली आहे. 
     पेंगलवाडी वळण योिनेच्या मलींकक्चे ३३० मी्रचे खोदकाम मशरपुींिे प्रकल्पाच्या 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यते अर्ावी बींद आहे. सद्यःजस्थतीत सपु्रमा प्रस्तावाची राज्यस्तरीय 
ताींबत्रक सल्लागार सममती, नामशक याींचकेड ेतपासणी प्रगतीत आहे. 

___________ 
  

िुिडी, घोड, विसापूर प्रि्पात (ता.जि.पुणे) िायापलयीन  
अधधिारी ि िमपचा-याांच ेपदे ररक्त अस्याबाबत 

  

(४७)  १३२५४ (०९-०९-२०२०).   श्री.बबनराि पाचपुत े (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुकडी, घोड, ववसापूर प्रकल्पात (ता.जि.पुणे)  कायामलयीन अधधकारी व कममचा-याींचे अनके 
वर्ांपासून ररक्त पदे  ननमामण झालेले असून या प्रकल्पात कमी सींख्येत अधधकारी व कममचारी 
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कायमरत असल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पदे र्रण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०२-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. कुकडी, घोड, ववसापूर प्रकल्पात 
(ता.जि.पुणे) येथील ग्-अ व ग्-ब  सींवगामतील एकूण ११२ पदे तसेच ग्-क एकूण ८१६ 
आणण ग्-ड एकूण २५३ पदे अशी एकूण ११८१ पदे माहे िून, २०२० अखेर ररक्त आहेत.  
(२) ग्-अ व ग्-ब सींवगामतील ही पदे शासन स्तरावरील ननयकु्तीने /बदलीने /पदोन्नतीने 
र्रण्याची कायमवाही चालू आहे. तसेच ववत्तत ववर्ाग, शासन ननणमय, ठद.२५ मे, २०१७ अन्वये, 
ववर्ागाचा नवीन आकृतीबींध मींिरू होत नाही. तो पयतं ग्-क व ग्-ड पदे र्रतीस ननबधं 
आहे. तसेच शासन ननणमय ठद.२५ िून, २०१६ सरळसेवेन ेपदर्रतीवर ननबधंामुळे ररक्त पदाींच े
५०% ककीं वा एकुण सींवगामचे ४% पैकी िे कमी असेल ती पदे ववचारात घ्यावीत. तथावप, 
शेतकऱ्याींच े उत्तपन्न वाढववण्याच्या दृष्ीन े कननषठ अमर्यींता (स्थापत्तय) याींची सरळ सेवेची 
र्रती करण्यास ववत्तत ववर्ागान े मान्यता ठदली आहे. त्तयानुसार ५०० पदाींच्या र्रतीबाबत 
अध्यक्ष, ननवड सममती, मुख्य अमर्यींता (ववननठदमष् प्रकल्प), िलसींपदा ववर्ाग, पुणे 
याींच्याकडून महापररक्षा पो म्लवर मागणी नोंदववण्यात आली आहे. तथावप, महापररक्षा पो म्लला 
शासनाने स्थधगती ठदल्याने सदर र्रती होव ूशकली नाही.   
     शासनाच े नवीन धोरणानसुार ठद. १७.०८.२०२० च्या शासन ननणमयान्वये महाआय्ी 
माफम त ठद.२० फेब्रुवारी २०२० च्या शासन ननणमयात नमूद केल्यानुसार Empanelment 
केलेल्या  Vendor च्या यादीतून एका OMR Vendor ची ननवड करुन परीक्षा पार पाडाव्यात 
असे नमूद केले आहे. त्तयानुसार परीक्षा घेण्याबाबतची पुढील कायमवाही करण्यात येईल.       
     माहे ऑगस््, २०२० अखेर १६४ स्थापत्तय अमर्यींबत्रकी सहायकाींना कननषठ अमर्यींता 
(स्थापत्तय) या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्तयापैकी पुणे महसून ववर्ागात १५ 
कममचाऱ्याींची पदस्थापना करण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन ववर्ागाच े पत्र ठद.२७ 
डडसेंबर, २०१७ पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशामळेु सदर पदे 
ररक्त ठेवावी लागत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

आहदिासी बहुल जि््यातील िुपोषणग्रस्त पालघर जि््यात बालमतृ्यूचे  
प्रमाण िमी िरून िुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत 

  

(४८)  १४४३१ (१४-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (ब्लारपूर), डॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  



वव.स. २५ (41) 

(१) राज्यातील अन्य जिल्हयाींच्या तुलनेत सवांधगण सक्षम असलेल्या ठाणे जिल्हयाच्या 
ग्रामीण, आठदवासी व दगुमम र्ागात सुमारे १,५४८ बालके तीव्र कमी विनाची असून  कुपोवर्त 
बालकाींमध्ये ७९ बालके तीव्र कुपोवर्त, ९७१ बालके मध्यम कुपोवर्त, तर १५९ बालके दधुमर 
आिारानी ग्रासले असल्याच ेमाहे िनू, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, आठदवासी बहुल जिल््यातील कुपोर्णग्रस्त पालघर जिल््यात कुपोर्णाचा प्रश्न 
सोडववण्यासाठी अींगणवाड्या तसचे आरोग्य यींत्रणा अपयशी ठरल्यान ेमाहे एवप्रल, मे, २०२० 
पासून येथील कुपोवर्त बालक- माताींची सींख्या वाढल्याने बालमतृ्तयू वाढले असल्याचे माहे िलुै, 
२०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आठदवासी ववर्ागात कुपोर्ण ननमूमलनासाठी ववववध ववर्ागाच्या समन्वयाने 
ग्राम बालववकास कें ्र  व सींवादाच्या माध्यमातून सकस आहार व पोर्ण आहार ममशन 
राबवूनही कुपोर्ण व बालमतृ्तय ूकमी झालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनसूार कुपोवर्त 
बालकाींना वळेीच उपचार व सकस पोर्ण आहार उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कणय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०९-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    ठाणे जिल्हयामध्ये शहापूर,डोळखाींब हे दोन प्रकल्प पूणमत: आठदवासी बहूल प्रकल्प असून 
मुरबाड-१, मुरबाड-२, मर्वींडी हे अींशत: आठदवासी प्रकल्प आहेत.  मर्वींडी-१, कल्याण, 
अींबरनाथ हे ग्रामीण प्रकल्प असनू या सवम प्रकल्पात ममळून ठाणे जिल्हयात माहे िून २०२० 
मध्ये २७८५ बालके तीव्र कमी विनाची असनू कुपोवर्त बालकाींमध्ये ५५ बालके तीव्र कुपोवर्त, 
१०७९ बालके मध्यम कुपोवर्त तर १२४ बालके दधुमर आिार आहेत.  उक्त तीव्र कुपोवर्त ११६ 
सॅमच्या बालकाींना ग्राम बाल ववकास कें ्र ात दाखल करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील ग्रामीण व आठदवासी र्ागातील सॅम बालकाींना सवमसाधारण शे्रणीत 
आणण्यासाठी ग्राम बाल ववकास कें ्र ाची स्थापना करण्यात आली असून सॅम बालकाींना EDNF 
खावू घातल्यामुळे सॅम बालकाींच्या विनात वाढ होवून सवम बालकाींच े शे्रणीवधमन झाल्याच े
आढळून आले आहे. 
     ठद.१ एवप्रल,२०१९ ते ३१ माचम २०२० अखेर  ६०८१ बाल ववकास कें ्र  होती व ८२०१ 
इतक्या समॅ बालकाींना दाखल करण्यात आले होते. ग्राम बाल ववकास कें ्र ाींमध्ये दाखल 
केलेल्या ८२०१ समॅ बालकाींना EDNF खाव ूघातल्यामुळे ८२०१ समॅ बालकाींपकैी ४२२४ इतकी 
बालके सवमसाधारण शे्रणीत आले आहेत व सॅम मधून २५२७ इतकी बालके मॅम शे्रणीत आली 
आहेत. शे्रणी सुधारणा झालेल्या बालकाींची ्क्केवारी ८२.३१ इतकी आहे. 
(४) कुपोर्णाच े प्रमाण कमी करण्यासाठी एकाजत्तमक बाल ववकास सेवा योिन े अींतगमत 
खालीलप्रमाण ेलार्ाथी ननहाय आहार देण्यात येत आहे. 
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    १) ६ मठहने त े ३ वर्म वयोग्ातील लार्ाथी व गरोदार स्त्रीया व स्तनदा माता याींना 
घरपोच आहार ननयममतपणे देण्यात येत आहे. 
    २) सद्य:जस्थतीत कोवीड-१९ च्या प्रादरु्ामवामुळे ३ ते ६ वर्म वयोग्ातील बालकाींना गरम 
तािा आहार ऐविी THR अींतगमत कच्चे धान्य व ककराणा मालाचा पुरवठा करण्यात येत आहे. 
    ३)  आठदवासी र्ागात अमतृ आहार योिनेंतगमत गरोदर स्तनदा माताींना चौरस आहार 
देण्यात येत आहे व ६ मठहने त े६ वर्म वयोग्ातील बालकाींना आठवडयातून ४ वळेा अींडी, 
केळी सुध्दा देण्यात येत आहे. 
    ४) राज्यातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बाल ववकास कें ्र  सुरु करण्यात आली आहेत.  ग्राम 
बाल ववकास कें ्र ामध्ये तीन वेळचा अनतररक्त आहार देण्यात येत आहे. 
     राज्यातील ग्रामीण व आठदवासी र्ागातील सॅम बालकाींना सवमसाधारण शे्रणीत 
आणण्यासाठी ग्राम बाल ववकास कें ्र ाची स्थापना करण्यात आली असनू ग्राम बाल ववकास 
कें ्र ात सॅम बालकाींची अींगणवाडी सेववका, आशा वकम र याींच े माफम त जस्क्रननींग केल्यावर 
वैद्यकीय अधधकारी याींनी प्रमाणणत केल्यानींतर ज्या सॅम बालकाींना कोणतेही दधुमर आहार नाही 
अशा बालकाींना ग्राम बाल ववकास कें ्र ात दाखल करण्यात येत.े ग्राम बाल ववकास कें ्र ात सॅम 
बालकाींना और्ध उपचार देवून त्तयाींना वैद्यकीय अधधकारी याींनी ठरवून ठदलेल्या मात्रानसुार 
मायक्रोन्युठरयन्् फो्ीफाईड EDNF हा शास्त्रोक्त पध्दतीने तयार केलेला आहार समॅ 
बालकाींना देण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  

सडि-अिुपनी (जि.गोंहदया) तालकु्यातील िो्हापुरी बांधाऱयाच्या 
दरुुस्ती िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४९)  १४५८७ (२०-०८-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुपनी-मोरगाांि), श्री.राि ू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रननल नाईि (पुसद) :   सन्माननीय मदृ ि िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अिुमनी-मोरगाींव ववधानसर्ा के्षत्रातील सडक-अिुमनी (जि.गोंठदया) तालुक्यातील वळेगाींव व 
काळागो्ा या ठठकाणी १५ वर्ाम पवुी कोल्हापुरी बींधाऱ्याचे बाींधकाम करण्यात आले असता त्तया 
बींधाऱ्याची अल्पावधीमध्ये दरुवस् था झाली असल्याचे माहे एवप्रल,२०२० मध् ये वा त्तयादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सींबींधधत शाखेतील शाखा अमर्यींता आणण कीं त्रा्दार याींनी सींगनमतान े
बींधाऱ्याच्या दोन्ही बािलुा णखींड न बुिववता  दरुुस्ती करुन बींधाऱ्याच्या दरुुस्तीच्या कामाची 
रक्कम घेतली असल्याचे ननदशमनास आले आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्तयानुसार सींबींधधत शाखा 
अमर्यींता याींना ननलींबबत करण्यासह कीं त्रा्दाराचे परवाने रदल  करुन सींबींधधत बींधाऱ्याच्या 
दरुुस्तीसाठी घेतलेली रक्कम त्तयाींच्याकडून वसुल करणेबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराि गडाख (०४-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रत्तयक्षात दोन्ही बींधा-याच ेबाींधकाम सन १९९४-९५ मध्ये करण्यात आले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
     कालागो्ा (नीं.०२) या बींधा-याची सन २००५-०६ मध्ये तसेच वडगेाव (कालागो्ा नीं.०१) 
या बींधा-याची सन २००८ व सन २०१९ मध्ये दरुुस्ती करण्यात आली होती. प्रत्तयक्षात झालेल्या 
कामाींची मोिमापानूसार कीं त्रा्दारास कामाच्या देयकाींची रक्कम देण्यात आली होती. 
(३) सदर बींधा-याबाबत वतममानपत्रात माहे मे, २०२० च्या समुारास ननदशामनस आलेल्या 
बातमीनसुार चौकशी करण्यात आली असुन प्रत्तयक्षात झालेल्या कामाींचे मोिमापानूसार देयके 
देण्यात आले होते. सद्यजस्थतीत कालागो्ा (नीं ०२) बींधा-याचा काठ वाहून (आऊ् फ्लॅंक) 
गेलेला आहे. सदर को.प. बींधारा दरुुस्ती कामाचे सवेक्षण करुन अींदापत्रक तयार करण्यात आले 
असुन मींिुरीनींतर ननधीच्या उपलब्धतेनुसार दरुुस्तीचे काम करण्यात येईल. तसेच वडगेाव 
कालागो्ा (नीं ०१) बींधारा सुजस्थतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्बवत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी येथील लोिमान्य हटळि याांच्या िन्मस्थळ ि पररसराची  
आिश्यि ितन दरुुस्ती िरण्याबाबत  

(५०)  १४७२७ (१९-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायप 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  लोकमान्य ठ्ळक याींच्या रत्तनाधगरीतील िन्मस्थळाची दरुवस्था झाली असून येथील 
ऐनतहामसक वास्तूच्या दरुुस्तीचा सुमारे अडीच को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव शासनाकड े पडून 
असल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तावाला मान्यता देऊन ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अममत विलासराि देशमुख (०५-११-२०२०) : (१) ही बाब ननदशमनास आली नाही. 
    सदर स्मारकाची व पररसराची आवश्यक ितन दरुूस्ती करण्यात आली आहे. हे स्मारक 
सुजस्थतीत आहे. 
(२) प्रश्न उद् णवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् णवत नाही. 

___________ 
  
  

विधान भिन :   रािेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मु्र णपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मु्र ण: शासकीय मध्यवती मु्र णालय, मुांबई. 


