
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अिरावी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

चौथे (हहवाळी) अधधवशेन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

खडिवासला, पानशते व वरसगाव (जि.पुणे) या धरणातील  
गाळ िाढणेबाबत 

  
(१) ४८०८ (१७-११-२०२०). श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जिल्हयातील खडकवासला, पानशते व वरसगावसह अन्य धरणाींची 
सन २००७ मध्ये पाहणी करण्यात आली असता खडकवासला धरण क्षेत्र 
वगळता अन्य धरण क्षते्रात गाळ असल्याचे दिनाींक १३ माचच, २०१० रोिी वा 
त्यासमुारास ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तरेा वर्ाचपवूी शासनाने केलेल्या धरणक्षते्रातील पाहणीच् या 
आधारे खडकवासला धरणात गाळ नसल्याचा तसेच वरसगाव येथे २.१२ 
िशलक्ष व पानशते येथ े २८.४२ िशलक्ष (१ ्ीएमसी) गाळ असल्याचा 
काढलेला ननषकर्च सद्य:जथथतीनसुार चुकीचा असल्याचे ननिशचनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पणेु शहर व ग्रामीण भागाला मळुशी धरणातनू पाणीपरुवठा 
करण्याची लोकप्रनतननधीींची मागणी लक्षात घेता मळुशी धरणासह 
खडकवासला, पानशते व वरसगाींव या धरणातील गाळ काढण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच त्याबाबतची 
सद्य:जथथती काय आहे व त्यासाठी ककती खचच अपके्षक्षत आहे ? 
 
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

महाराषर अभभयाींत्रत्रकी सींशोधन सींथथा (मेरी), नाभशक याींचे सन 
२००९ मधील गाळ सवेक्षण अहवालानसुार खडकवासला धरणामध्ये गाळ 
नाही. वरसगाव धरणाींमध्ये (२.१२ िलघमी) व पानशते धरणात २८.४२ 
िलघमी इतका गाळ साचलेला असल्याच ेनमिू केले आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  

महाराषर अभभयाींत्रत्रकी सींशोधन सींथथा (मेरी), नाभशक याींचे सन 
२००९ मधील गाळ सवेक्षण अहवालानसुार वरसगाव धरणाींमध्ये नगण्य (२.१२ 
िलघमी) गाळ आहे. पानशते धरणाचा एकूण पाणीसाठा ३१०.६२ िलघमी 
इतका आहे. पानशते प्रकल्प सन १९६८ मध्ये बाींधण्यात आलेला असनू सन 
२००७ पयतं सिर धरणात २८.४२ िलघमी इतका गाळ साचलेला असल्याच े
नमिू केले आहे. तथावप, प्रनतवर्ी पानशते धरणातनू सोडण्यात आलेल्या 
पाण्याचे उपलब्ध पररमाणाचे अवलोकन केले असता जिवींत साठयामध्ये 
(Live Storage) घ् झालेली दिसनू येत नाही.   
(३) जिवींत पाणी साठ्यामध्ये घ् झालेली दिसनू येत नसल्याने मळुशी, 
खडकवासला, पानशते, वरसगाव धरणातील गाळ काढण्याची कायचवाही 
करण्याची आवश्यकता नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील अपूणा असलेल्या शसांचन प्रिल्पाची िामे पूणा िरण्याबाबत 
  
(२) ४८०९ (१७-११-२०२०). श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  भाई 
िगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमर्ाा, 
श्री.मोहनराव िदम, श्री.अरुणिािा िगताप, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सांिय 
दौंड : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अधचव् जथथतीत असलले्या ३१३ भसींचन प्रकल्पाींपकैी १५ 
प्रकल्पाींची कामे पणूच झाली असनू अद्याप २९८ प्रकल्पाींची कामे अपणूच 
जथथतीत असल्याचे दिनाींक ३ माचच, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननिशचनास 
आले असनू त े पणूच करण्यासाठी एक लाख को्ी रुपये एवढया ननधीची 
आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१९ पवूी अधचव् जथथतीत असलेल्या ३१३ 
भस ींचन प्रकल्पाींसाठी सधुाररत प्रशासकीय मान्यता केव्हा िेण्यात आली व 
ककती रक्कमेस परुवणी मागणीव्िारे वाढीव ननधीची तरतिू करण्यात आली व 
केव्हा तसेच एवप्रल, २०१९ अखेरपयतं पणूच झालेल्या भस ींचन प्रकल्पावर ककती 
खचच झाला व सिरचे प्रकल्प कोणकोणत ेआहेत, त्याींची भस ींचन क्षमता ककती 
आहे, 
(३) असल्यास, सद्य:जथथतीत िलसींपिा ववभागाकरीता रुपये १० हिार, २३५ 
को्ी एवढया ननधीची तरतिू करण्यात आली असल्यामळेु अपणूच भस ींचन 
प्रकल्प पणूच करण्यासाठी अपेक्षक्षत ननधी उपलब्ध होऊ शकत नसल्यामळेु 
भस ींचन प्रकल्पाबाबत अडचणी ननमाचण झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अपणुच असलेले भस ींचन प्रकल्प पणूच 
करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
सन २०१९-२०२० च्या वावर्चक आखणीनसुार ३१३ भस ींचन प्रकल्प 

बाींधकामाधीन होत.े सिर बाींधकामाधीन प्रकल्पाींच्या कामाींची दिनाींक 
०१/०४/२०१९ रोिी अींिाजित उवचररत ककींमत समुारे रुपये ९३५७० को्ी इतकी 
होती. 
(२) माहे एवप्रल, २०१९ पवुी बाींधकामाधीन असलेल्या ३१३ भस ींचन 
प्रकल्पाींसाठी सधुाररत प्रशासकीय मान्यता या सवचसाधारणपणे सन २००१ त े
२०१९ या कालावधीत िेण्यात आल्या आहेत. सन २०१८-१९ साठी िलसींपिा 
ववभागास रुपये ८२८३.२२ को्ी ननयतव्यय व परुवणी मागणीव्िारे पावसाळी 
अधधवेशनामध्ये रुपये ६६.६६ को्ी आणण दहवाळी अधधवेशनामध्ये रुपये 
३०५१.३० को्ी अशी एकूण रुपये ११४०१.१८ को्ी ननधी अथचसींकल्पीत 
करण्यात आला. दिन ांक १ एवप्रल, २०१८ रोिी ३३४ भस ींचन प्रकल्प 
बाींधकामाधीन होत.े त्यापकैी सन २०१८-२०१९ मध्ये २२ प्रकल्पाींची बहुताींशी 
कामे पणूच झाल्याने सन २०१९-२०२० च्या आखणीतनू त ेप्रकल्प वगळण्यात 
आले. म हे माचच, २०१९ अखेर पणूच झालेल्या व अन्य बाींधकामाधीन भसींचन 
प्रकल्पावर एकूण रुपये ११०३९ को्ी इतका खचच झाला असनू त्याव्िारे म हे 
िून, २०१९ अखेर १.०४६ लक्ष हेक््र एवढी भस ींचन क्षमता ननमाचण करण्यात 
आली आहे. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

सन २०२०-२०२१ साठी िलसींपिा ववभागास रुपये १०,२३५ को्ीींचा 
ननयतव्यय उपलब्ध केला असनु पावसाळी अधधवेशनात रुपये ३०५ को्ीची 
परुवणी मागणी मान्य झाली आहे.  
(४) सद्य:जथथतीत राज्यातील बाींधकामाधीन प्रकल्पाींपकैी १७ प्रकल्प पींतप्रधान 
कृर्ी भस ींचन योिना (PMKSY) व ७३ प्रकल्प बळीरािा िल सींिीवनी 
योिना (BJSY) मध्ये समाववष् आहेत. या प्रकल्पाींसाठी कें द्रीय अथचसहाय्य 
व नाबाडचच े दिघच मिुतीचे किच उपलब्ध होत आहे. तसेच, उवचररत प्रकल्पाींना 
ववभागास उपलब्ध होणाऱ्या ननयत व्ययामधून ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात  
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येत आहे. कें द्रीय अथचसहाय्य योिनाींमध्ये समाववष् नसलेले परींत ू प्रगत 
अवथथेत असलेल्या ५२ भसींचन प्रकल्पाींसाठी रुपये १५००० को्ी किच रुपी 
अथचसहाय्य उपलब्ध होणेबाबत ववत्तीय सींथथा ननजश्चती करणेची कायचवाही 
िेखील प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
महू-हातगेघर (ता.िावळी, जि.सातारा) येथील धरणग्रसताांना रक्िम 

परत भरणा िरण्याच्या नोटीसा आल्याबाबत 
  
(३) ४८१३ (१७-११-२०२०). श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महू-हातगेघर (ता.िावळी, जि.सातारा) येथील धरणाच ेकाम सन १९९६ 
मध्ये सरुु करण्यात आले असनू महू धरणासाठी वहागाव, िापवडी, राींिणी, 
राघववाडी, बेलोश े व का्वली येथील शतेकऱ्याींच्या िभमनी शासनामार्च त 
सींपादित करण्यात आल्या असनू धरणग्रथत व त्याींच्या वारसाींना िभमनीचा 
मोबिला म्हणून उिरननवाचह भत्ता, पनुवचभसत गावठाणातील प्लॉ् व 
शतेिभमनी याींच ेववतरण करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय ननयमानसुार धरणग्रथताींच्या वारसाींना समसमान 
हक्क भमळवनू िेण्याऐविी काही अधधकाऱ्याींनी त्यावेळी एकाच घरातील िोन 
व्यक्तीींना वेगवेगळ्या ननकर्ावर लाभ भमळवनू दिला असल्याचे दिनाींक २६ 
सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननिशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर अधधकाऱ्याींच्या ननयमबाह्य कृतीमळेु मौिे िापवडी 
येथील चार धरणग्रथताींना दिलेल्या उिरननवाचह भत्त्याची रक्कम शासनाकड े
िमा करण्याबाबत सहाय्यक कायचकारी अभभयींता, कृषणानगर वसाहत 
उपववभाग, सातारा याींचेकडून दिनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२० रोिी नो्ीसीव्िारे 
सरपींच, िापवडी ग्रामपींचायतमार्च त समि िेण्यात येऊन अन्यथा र्ौििारी 
गनु्हा िाखल करण्याचे नमिू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींधधत अधधकाऱ्याींववरुध्ि कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  

महू व हातगेघर धरणाच ेकाम म हे ऑक््ोबर, १९९७ ला सरुु झाले. 
महू धरणासाठी वहागाव, िापवडी, राींिणी, राघववाडी, बेलोशी व का्वली 
येथील शतेकऱ् याींच्या िभमनी सींपािनाचे काम सन १९९६ पासनू सरुु झाले 
आहे. धरणग्रथताींना व त्याींच्या वारसाींना िभमनीचा मोबिला म्हणून ननवाडा 
रक्कम महसलू ववभागामार्च त वा्प करण्य त आली आहे. पनुवचभसत 
गावठाणातील प्लॉ् व शते िमीन वा्पाच े काम महसलू ववभागामार्च त 
प्रगतीपथावर असनू िभमनीचा कब्िा भमळेपयतं शासन ननणचयानसुार महसलू 
ववभागाने ननजश्चत केलेल्या प्रकल्पग्रथताींना उिरननवाचह भत्ता िलसींपिा 
ववभागामार्च त वा्प करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे.  

महसलू ववभागाने ननजश्चत केलेल्या प्रकल्पग्रथताींना उिरननवाचह भत्ता 
िलसींपिा ववभागामार्च त वा्प करण्यात आला आहे.  

तथावप, ववनायक राींिणे व इतर तीन याींचेववरुध्ि आकाश राींिणे 
याींनी महसलू ववभागाकड ेआपले सरकार पो च्लवर दिनाींक २५/०२/२०१८ रोिी 
तकुडबेींिी बाधा असताना ननयमबाहय खरेिीबाबत तक्रार केली होती. 
त्यानरु्ींगाने उपववभागीय अधधकारी (प्राींत), सातारा याींचेकडील पत्र िा.क्र. 
पनुवच/महू-हातगेघर/कावव-१६३/१९, दिनाींक १५/०५/२०१९ मध्ये उिरननवाचह भत्ता 
िेण्याववर्यी कायचवाही करावी असे कळववले आहे. त्यानसुार श्री.ववनायक 
राींिणे याींनी लेखी अभभवचन दिनाींक २७/०६/२०१९ रोिी दिल्यानींतर त्याींचा 
उिरननवाचह भत्ता अिा केला आहे. तद्नींतर उपजिल्हाधधकारी, पनुवचसन 
सातारा याींनी जिल्हाधधकारी, सातारा याींना सािर केलेल्या दिनाींक 
२९/०१/२०२० रोिीच्या अहवालामध्ये राींिणी येथील ग् नींबर १५२ मधील  
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श्री.ववनायक राींिणे व इतर तीन याींनी केलेला खरेिी िथत तकुड े बींिी 
तकुडिेोड कायद्याववरुध्ि असल्याचे दिसनू येत आहे असे नमिु केलेले आहे. 
त्यानरु्ींगाने सिर प्रकल्पग्रथताींना त्याींचे म्हणणे सािर करणेबाबत वेळोवेळी 
कळववण्य त आले होत.े तथावप, त्याींचेमार्च त प्रनतसाि न भमळाल्यामळेु 
सहाय्यक कायचकारी अभभयींता याींनी सींबींधधत गावच्या सरपींचाींना दिनाींक 
२१/०९/२०२० रोिी लेखी समि िेण्यात आली होती. तथावप, या तक्रारीबाबत 
अींनतम प्रकक्रया जिल्हाधधकारी, सातारा याींचेकड े प्रलींत्रबत असल्याने सिरची 
रक्कम िमा करण्याची कायचवाही करण्यात आलेली नाही. जिल्हाधधकारी, 
सातारा याींच े ननणचयानींतर याबाबतची उधचत कायचवाही ननयमानसुार करण्यात 
येईल. 
(४) याबाबत महसलू व िलसींपिा ववभागामार्च त कायचवाही सरुु असनू चौकशी 
अींनतम झालेली नाही. त्यामळेु अधधकाऱ्याववरुध्ि कायचवाहीचा प्रश्न उद् भवत 
नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात बालवववाहाच्या घटनेत वाढ र्ाल्याबाबत 
  
(४) ४८२४ (१७-११-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांिन 
डावखरे, श्री.सदाशशव खोत, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.वविय 
ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.महादेव िानिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराव 
गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना महामारीच्या काळात मदहला व बालववकास ववभागाने 
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान िाहीर केलेल्या आकडवेारीनसुार 
बालवववाहाच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाल्याच े ननिशचनास आले असनू शासकीय 
यींत्रणेने नोंिवलले्या घ्नाींपेक्षा अधधक घ्ना घडल्याची शक्यता अनेक 
तज्ाींनी वतचवली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोरोना काळात २१३ बालवववाहाचे प्रकार घडले असनू सन 
२०१९ च्या तलुनेत ७८.३ ्क्के वाढ झाल्याचे ननिशचनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर घ्ना रोखण्यास शासनाला अपयश येण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने यास िबाबिार असणाऱ्याींववरुध्ि कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०३-१२-२०२०) : (१) राज्यात कोरोना 
माहामारीच्या काळात सन २०२०-२०२१ मध्ये माहे एवप्रल, २०२० त ेऑगथ्, 
२०२० यािरम्यान सन २०१९-२०२० च्या तलुनेत बालवववाह घ्नाींमध्ये वाढ 
झालेली आहे. तथावप, शासकीय यींत्रणेने नोंिववलेल्या घ्नाींपेक्षा अधधक 
घ्ना घडल्याबाबतचा तज्ाींचा अहवाल अप्राप्त आहे. 
(२) व (३) सन २०२०-२०२१ मध्ये माहे एवप्रल, २०२० त ेऑगथ्, २०२० 
यािरम्यान २०८ बालवववाह रोखण्यात आले असनू, हे प्रमाण सन      
२०१९-२०२० च्या तलुनेच्या आकडवेारीनसुार ७९.३% इतके आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

रायगड जिल्हा पररषदेत अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 
  
(५) ४८५६ (१४-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्हा पररर्िेत अनेक पिे ररक्त असल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२० मध्ये ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर ररक्त पिाींमध्ये उपमखु्य कायचकारी अधधकारी, 
भशक्षणाधधकारी (प्राथभमक), कायचकारी अभभयींता (बाींधकाम), अभभयींता (ग्रामीण 
पाणीपरुवठा), ग् भशक्षणाधधकारी याींची ३२ पिे तसेच वगच ३ व ४ मध्ये 
११४५३ पिाींपकैी १९२५ पिे ररक्त असल्याने अधधकारी व कमचचारी याींच्यावर 
अनतरीक्त कामाचा ताण पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू पिे ररक्त राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०४-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) वगच-१ व २ ची पिे बिलीमळेु व वगच-३ व ४ ची पिे सेवाननवतृ्तीमळेु व 
कमचचारी भरतीस प्रनतबींध असल्यामळेु ररक्त आहेत. 
(४) ग्रामववकास ववभागाकडून सींबधधत ववभागाींना व सींबींधधत शासकीय 
अधधकाऱ्याींना, सवच प्रचभलत ननयमाींचे व शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या ननिेशाींच े
पालन करुन, जिल्हा पररर्ि, रायगड येथील ररक्त पिे तातडीने भरण्याचे 
ननिेश िेण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िृषी ववभागाने िेलेल्या पांचनाम्यानुसार नुिसानग्रसत 
शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  
(६) ४८६५ (१८-११-२०२०). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.नागोराव 
गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.रवव ांद्र र्ाटि, 
श्री.सजुितशसांह ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील १४ जिल्ह्याींमध्ये माहे ऑगथ् व सप् े्ंबर, २०२० मध्ये 
अनतवषृ्ी, वािळी वारे आणण परुामळेु १ लाख ६४ हिार ५१८ हेक््रला र््का 
बसला असनू नसैधगचक आपत्तीने झालेल्या नकुसानीमध्ये भात, भईुमगू, 
सोयाबीन, तरू, कापसू, ज्वारी, डाभळींब, भािीपाला, बािरी, हळि, ऊस, मका, 
केळी या वपकाींचे नकुसान झाल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नसैधगचक आपत्तीमळेु झालेल्या नकुसानीचे पींचनामे करुन 
शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई िेण्याची मागणी थथाननक लोकप्रनतननधी व 
शतेकऱ्याींनी शासनाकड े माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान केली 
असनू अनतवषृ्ीमळेु झालेल्या नकुसानीचे पींचनामे तातडीने करण्याचे आिेश 
मा.कृर्ी मींत्री याींनी शासकीय यींत्रणेला दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृर्ी ववभागाने नकुसानीच्या केलेल्या पींचनाम्यात २९,२६२.११ 
हेक््रवरील शतेीचे नकुसान झाल्याचे ननषपन्न झाले, कृर्ी ववभागाने 
पाठववलेल्या नकुसानीच्या अहवालानसुार शासनाने कोणतीही कायचवाही केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने नसैधगचक आपत्तीमळेु बाधधत झालेल्या नकुसानग्रथत शतेकऱ्याींना 
आधथचक मित िेण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.दादािी भसेु (०१-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 माहे िून त ेऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत ३४ जिल्हयातील ४१.४१ 
लाख हे. क्षेत्र अनतवषृ्ी/परुामळेु बाधधत झाललेे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 कृर्ी ववभागाने पाठववलेल्या नकुसानीचे अहवालानसुार मित व 
पनुवचसन ववभागाचा शासन ननणचय क्र.सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.२१९/म-३,    
दिनाींक ९/११/२०२० अन्वये अनतवषृ्ी व परुामळेु बाधधत झालेल्या शतेकऱ्याींना  
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जिरायत व आश्वाभसत भसींचनाखालील वपकाींकरीता रुपये १०,०००/- प्रनत हे. व 
बहुवावर्चक वपकाींना रुपये २५,०००/- प्रनत हे. या िराने २ हेक््रच्या क्षेत्र 
मयाचिेत मित िेण्याबाबत ननणचय घेण्यात आलेला आहे. 
(४) माहे िून त ेऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत अनतवषृ्ी/परुामळेु बाधधत 
झालेल्या क्षेत्राकरीता पदहल्या हफ्तत्यापो्ी एकूण रक्कम रुपये २२९७.०६ को्ी 
इतका ननधी मित व पनुवचसन ववभागाचा शासन ननणचय क्र.सीएलएस-
२०२०/प्र.क्र.२१९/म-३, दिनाींक ९/११/२०२० अन्वये उपलब्ध करुन िेण्यात 
आलेला असनू महसलू ववभागामार्च त वा्पाची कायचवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही 

___________ 
  

आिनसरा बॅरेि प्रिल्पाला (ता.हहांगणघाट, जि.वधाा) मांिूरी  
शमळूनही िामाला सुरुवात न र्ाल्याबाबत 

  
(७) ४८९७ (१७-११-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० रोिी सभागहृाच्या पटलावर 
ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ३१७२ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आिनसरा (ता.दहींगणघा्, जि.वधाच) बॅरेि प्रकल्पाची मळु प्रशासकीय 
मान्यता व्यपगत झाल्यामळेु सन २००५-२००६ च्या िरसचूीनसुार रुपये 
२०८.४२ को्ीस नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रिान केली असनू, प्रारींभभक 
कामावर (पयाचयी वनीकरण) आतापयतं रुपये १२.४० को्ी खचच झाले असनू 
प्रकल्पाच्या कामास सरुुवात झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पास आवश्यक असलेली वन िमीन मान्यता, पयाचवरण 
मान्यता तसेच पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची कायचवाही 
पणूच झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ियांत पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्पास आवश्यक वन िमीन मान्यता पयाचवरण मान्यता तसेच पाणी 
उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याकरीता कायचवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

भरारी पथिातील वैद्यिीय अधधिारी याांच्या  
मानधनात वाढ िरण्याबाबत 

  
(८) ४९२७ (१७-११-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० 
रोिी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ३९५८ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आदिवासी, नक्षली व िगुचम भागात काम करणारे भरारी 
पथकातील वदै्यकीय अधधकारी गत सहा मदहन्यापासनू कोरोना बाधधत 
रुगणाींना ननयभमत उपचार िेत असनू गाभा सभमतीच्या ननणचयानसुार त्याींच्या 
मानधनात वाढ करण्याचा प्रथताव शासनथतरावर ववचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रथतावावर ननणचय घेण्यात आला आहे काय, ननणचयाच े
थवरुप काय आहे व याबाबतची सद्य:जथथती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोपे (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) दिनाींक १६/०९/२०२० रोिी उप मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या 
बठैकीत भरारी पथकातील वदै्यकीय अधधकारी याींना आरोगय वधधचनी 
कें द्रामधील वदै्यकीय अधधकाऱ्याींप्रमाणे रुपये ४०,०००/- मानधन िेण्याबाबत 
ठरले असनू त्यानसुार पढुील कायचवाही सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
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अरूणा (ता.वैभववाडी, जि.शसांधदुगुा) प्रिल्पामुळे बाधधत  
र्ालेल्या प्रिल्पग्रसताांना मोबदला देण्याबाबत 

  
(९) ४९४१ (२४-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव 
खोत, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अरूणा (ता.वभैववाडी, जि.भस ींधुिगुच) प्रकल्पामळेु बाधधत झालेल्या आखणे, 
नागपवाडी व भोम आिी गावाींच्या प्रकल्पग्रथताींना कोणताही मोबिला वा 
भखूींड भमळाला नसनू पनुवचसनाबाबत कायचवाही नाही तसेच कालव्याची 
प्रकक्रया पणूच झालेली नसताींना दिलीप पाींढरपटे्ट, तत्कालीन जिल्हाधधकारी, 
मींगेश िोशी, अप् पर जिल्हाधधकारी, रािन डावरी, कायचकारी अभभयींता आणण 
भमभलींि नाईक, अधीक्षक अभभयींता याींनी अधधकाराचा िरुुपयोग केला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गत वर्चभर प्रकल्पग्रथताींची १३० घरे धरणाच्या पाण्याखाली 
असनू त्याींचे नकुसान होत असल्याने अरुणा प्रकल्पग्रथताींच्या सींघर्च सभमतीने 
मागील १ वर्ाचपासनू शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सववथतर ननवेिन िेऊनही 
कोणती कायचवाही न झाल्याने माहे िानेवारी, २०२० मध्ये पनु्हा एक ननवेिन 
मा.िलसींपिा मींत्री, मा.िलसींपिा राज्यमींत्री तसेच सींबींधधत अधधकाऱ्याींना 
सािर केले असता दिनाींक २३ िानेवारी, २०२० रोिी मा.िलसींपिा राज्यमींत्री 
याींचे अध्यक्षतखेाली ववधानभवनातील त्याींच्या िालनात एक महत्वपणूच 
राज्यथतरीय बठैक सींपन्न झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू बठैकीत कोणत्या मदु्दयावर चचाच झाली व कोणत े
ननणचय घेण्यात आल ेतसेच घेण्यात आलेल्या ननणचयापकैी अरूणा प्रकल्पाच्या 
चौकशीसाठी उच्चथतरीय चौकशी सभमती गठीत करण्याची घोर्णा करण्यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू बठैकीत घेण्यात आलले्या ननणचयाची अींमलबिावणी 
झाली नसल्याने प्रकल्पग्रथत िलुचक्षक्षत रादहला असनू सिर ननणचयाची 
अींमलबिावणी न होण्याची सवचसाधारण कारणे काय आहेत, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अरूणा प्रकल्पग्रथताींच्या प्रलींत्रबत प्रश्नावर 
ववनाववलींब ननणचय घेऊन त्याींची अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणै काय आहेत ? 
  
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे.  
 मा.राज्यमींत्री, िलसींपिा व लाभक्षेत्र ववकास याींच े अध्यक्षतखेाली 
दिनाींक २३/०१/२०२० रोिी बठैक सींपन्न झाली. 
(३) हे खरे आहे.  
 बठैकीत प्रकल्पाच्या घळभरणी व पनुवचसनाच्या कामाबाबत चचाच 
झाली व मा.राज्यमींत्री याींनी सभमती गठीत करण्यात यावी, असे ननिेश दिले. 
(४) सिर बठैकीच्या अनरु्ींगाने ववर्याींककत प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी 
कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळबाहेरील मखु्य अभभयींता याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली होती. त्याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालातील 
भशफारशीनसुार पनुवचसन अधधननयमातील तरतिुी व प्रचभलत शासन ननणचय 
ववचारात घेऊन कायचकारी सींचालक, कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळ, ठाणे 
याींना त्याींच्याथतरावरुन आवश्यक ती कायचवाही करण्याबाबत शासनाच्या 
दिनाींक ०२/०९/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृषी ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(१०) ४९५७ (१८-११-२०२०). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.सरेुश धस : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कृर्ी ववभागात एकूण मींिूर पिाींची सींख्या २७४५३ असनू कृर्ी 
ववभागाींतगचत नागपरू, अमरावती, पणेु, कोल्हापरू, ठाणे, नाभशक, औरगाींबाि, 
लातरू ववभागाींतगचत ताींत्रत्रक व प्रशासकीय कमचचाऱ्याींची ८७९० पिे ररक्त 
असल्याचे दिनाींक ७ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननिशचनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात िरवर्ी अनेकिण कृर्ी पिवीधर होऊनही त्याींना 
नोकरीची सींधी उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाकड े अनेकवेळा 
पाठपरुावा करुनही त्याची िखल घेतली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कृर्ी ववभागातील ररक्त 
पिे भरण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादािी भसेु (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
 राज्यात कृर्ी ववभागासाठी ग्-अ त े ग्-ड सींवगाचकररता एकूण 
२७५०२ पिाींचा आकृनतबींध मींिूर असनू सद्य:जथथतीत त्यापकैी १८६२२ पिे 
भरलेली असनू ८८८० पिे ररक्त आहेत. वरील पिाींमध्ये ताींत्रत्रक सींवगाचची 
२०१८१ पिे मींिूर असनू त्यापकैी १४८०९ पिे भरलेली तर ५३७२ पिे ररक्त 
आहेत. प्रशासकीय सींवगांची ७३२१ पिे मींिूर असनू ३८१३ पिे भरलेली तर 
३५०८ पिे ररक्त आहेत.  
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 कृर्ी ववभागातील सरळसेवा कोट्यातील ररक्त होणाऱ्या ग्-अ व 
ग्-ब मधील पिाींसाठी ननयभमतपणे महाराषर लोकसवेा आयोगास मागणीपत्र 
पाठवनू पिभरती केली िात आहे. तसेच ग्-क व ग्-ड मधील पिे सींबींधधत 
ननयकु्ती प्राधधकाऱ्याींकडून प्रचभलत ननयमाींनसुार भरण्याची कायचवाही 
ननयभमतपणे करण्यात येत.े  
(४) शासनाच्या शतेकरी दहताच्या योिना िनतपेयतं पोहोचण्यासाठी मखु्यत: 
ताींत्रत्रक सींवगाचतील पिे महत्वाची आहेत. ववत्त ववभाग, शासन ननणचय, 
दिनाींक १६ मे, २०१८ नसुार कृर्ी ववभागातील ताींत्रत्रक सींवगाचतील १०० ्क्के 
पिभरतीस मान्यता िेण्यात आली होती. त्यानसुार महाराषर लोकसेवा 
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आयोगामार्च त ताींत्रत्रक सींवगाचतील ग्-अ व ग्-ब मधील पिाींसाठी भशर्ारस 
करण्यात आलेल्या ३९९ अधधकाऱ्याींना माहे रे्ब्रवुारी, २०२० मध्ये पिथथापना 
दिलेल्या आहेत. कृर्ी सेवकाींच्या १४१६ पिाींची पिभरती अींनतम ्प्प्यात 
असनू ननवड झालेल्या उमेिवाराींना ननयकु्ती आिेश िेण्याची कायचवाही 
सींबींधधत ववभागीय कृर्ी सहसींचालक याींचेथतरावर सरुू आहे. सींचालक 
सींवगाचतील ३ पिाींवर दिनाींक १९ नोव्हेंबर, २०२० रोिी पिोन्नतीने पिथथापना 
िेण्यात आलेली आहे. ग्-अ व ग्-ब सींवगाचतील पिोन्नती कोट्यातील ररक्त 
पिे भरण्याची कायचवाही ववभागामार्च त सरुू आहे. ताींत्रत्रक सींवगाचतील पिे 
मखु्यत: भरण्यात आलेली असनू प्रशासकीय सींवगाचतील पिे भरण्यावर ववत्त 
ववभागाच्या दिनाींक ४ मे, २०२० रोिीच्या शासन ननणचयानसुार ननबधं 
असल्याने ततुाचस सिर पिे भरता येणार नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राििीय ‘र्ोन टॅवपांग’ प्रिरणाची चौिशी होण्यािरीता  
नेमण्यात आलेल्या सशमतीच्या अहवालाबाबत 

  
(११) ४९७४ (१८-११-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािकीय ववरोधकाींवर पाळत ठेवण्यासाठी ‘र्ोन ्ॅवप ींग’ करण्यात 
आल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शासनाने गहृ ववभागाचे अपर 
मखु्य सधचव आणण राज्य गपु्तवाताच ववभागाच्या सहआयकु्ताींचा समावेश 
असलेली जव्िसिथयीय सभमती नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू सभमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
सिरहू सभमतीने शासनास केलेल्या भशर्ारसीींचे थोडक्यात थवरुप काय आहे 
आणण उक्त अहवालावर शासनाने कोणता ननणचय घेतला आहे, 
(३) असल्यास, प्रथततू प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु (०२-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) नाही. 
 सिर बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मराठवाडा व ववदभाातील िनावराांच्या उपचारािरीता  
लांपी रोगावरील लस उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१२) ४९८५ (१८-११-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशरे्त: मराठवाडा व वविभाचतील वधाच, नागपरू, चींद्रपरू व 
गडधचरोली जिल्ह्यातील िनावराींना लींपी रोगाची लागण झाल्याने ऐन 
हींगामात समुारे िोन लाख िनावरे बाधधत होऊन मतृ पावल्याचे दिनाींक   
२४ ऑगथ्, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननिशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लींपी रोगावर ननयींत्रण भमळवण्यासाठी पशवुदै्यकीय 
िवाखान्यात लस, प्रनतबींधात्मक उपाय व और्ध साठा उपलब्ध नसल्याचेही 
ननिशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने लींपी रोगावर प्रनतबींधात्मक लस व और्ध साठा उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार (०२-१२-२०२०) : (१) राज्यातील एकूण २५ जिल्ह्याींमध्ये 
लींपी जथकन डडसीिचा प्रािभुाचव आढळून आलेला आहे. यामध्ये एकूण 
२,६७,४५१ िनावरे बाधधत झालेली असनू, एकूण ११ िनावराींचा मतृ्य ूझालेला 
आहे. 
(२) लींपी जथकन डडसीिच्या ननयींत्रणासाठी राज्यामध्ये आवश्यक असलले्या 
एकूण २२,५१,१०० लसमात्रा उपलब्ध करुन िेण्यात आलेल्या असनू, यापकैी 
१९,४९,५४४ लसमात्रा वापरून लसीकरण करण्यात आललेे आहे. 
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 सद्य:जथथतीत ३,०१,५५६ लसमात्रा क्षेत्रत्रयथतरावर उपलब्ध आहेत. 
रोग ननयींत्रणासाठी आवश्यक और्धी पशवुदै्यकीय िवाखान्याींमध्ये उपलब्ध 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
 

राज्यातील ग्रामपांचायत िमाचाऱयाांच ेवेतन अदा िरण्याबाबत 
  
(१३) ५०१८ (१४-११-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत : 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीमधील भलवपक, भशपाई व पाणीपरुवठा करणाऱ्या  
कमचचाऱ्याींना गेल्या पाच मदहन्याींपासनू ववनावेतन काम करावे लागत 
असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायत कमचचारी हे शासनामार्च त परुववल्या िाणाऱ्या 
ववववध प्रकारच्या योिना नागररकाींपयतं परुववण्यासाठी महत्वाचा िवुा असनू 
ननयभमत पाणीपरुवठा करणे, दिवाबत्ती, ग्ारी व साींडपाणी व्यवथथापन व 
नागरी सवुवधा परुववणे आिी कामे कोरोना काळातही करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर कमचचाऱ्याींना माहे म,े २०२० पासनू ववनावेतन काम 
करावे लागत असल्यामळेु कु्ुींबाचा उिरननवाचह कसा करावा असा प्रश्न 
ननमाचण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नवीन सधुाररत ककमान वेतन व थकीत वेतन त्वररत अिा 
करावे अशी मागणी महाराषर राज्य ग्रामपींचायत कमचचारी महासींघ (आय्क 
सींलगन) याींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामपींचायत 
कमचचाऱ्याींचे वेतन तात्काळ अिा करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीर् (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) दिनाींक ११ सप् े्ंबर, २०२० रोिीच्या शासन ज्ापनाव्िारे रक्कम रुपये ९७ 
को्ी व दिनाींक ११ नोव्हेंबर, २०२० रोिीच्या शासन ज्ापनाव्िारे रक्कम 
रुपये ११६ को्ी इतकी रक्कम ग्रामपींचायत कमचचारी वेतन व सरपींच, 
उपसरपींच याींचे मानधनासाठी ववतररत करण्यात आली असनू, ग्रामपींचायत 
कमचचारी याींचे माहे ऑक््ोबर, २०२० पयतंचे ककमान वेतन अनिुान अिा 
करण्यात आले आहे. 
     सधुाररत नवीन ककमान वेतन िर लाग ू करणेबाबतचा प्रथताव, 
शासनावर येणाऱ्या अनतरीक्त आधथचक भाराच्या अनरु्ींगाने ववत्त ववभागाकड े
अभभप्रायाथतव सािर केला आहे.  

___________ 
  

राज्य महहला आयोगामार्ा त राबववण्यात आलेल्या “प्रज्वला” 
योिनेमध्ये ननधीचा गैरवापर होत असल्याबाबत 

  
(१४) ५०३२ (१७-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय महहला 
व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मदहला आयोगामार्च त राबववण्यात आलले्या प्रज्वला योिनेमध्ये 
शासनाच्या ननधीचा गरैवापर होत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशचनास आले असनू या योिनेंतगचत राज्य मदहला आयोगाने 
राज्यातील मदहला बचत ग्ातील मदहलाींना प्रभशक्षण िेण्याकररता ननधीचा 
वापर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रज्वला योिनेतील कामाकररता शासनाचा ननधी 
वापरण्याबाबत कोणताही शासन ननणचय ककीं वा सिर योिनेचा मदहला 
आयोगाच्या कायचकक्षेत समावेश नसतानाही राज्य मदहला आयोगाच्या 
अध्यक्षाींनी मदहला बचत ग्ाींना प्रभशक्षण दिल्याचे ननिशचनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील मदहला बचत ग्ाींना मदहला आधथचक ववकास 
महामींडळ ननधी/आधथचक मित करत असतानाही ननधी खचच करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरहू ननधी खचच करण्याबाबत शासनाने शासन ननणचय व 
प्रज्वला योिनेंतगचत करण्यात आलेल्या खचाचच े उपयोधगता प्रमाणपत्र लखेा 
शाखेकडून पाररत केले आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने प्रज्वला योिनेची चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींधधत िोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) शासन 
थतरावरुन नवीन प्रज्वला योिना राबववण्यास मान्यता अथवा त्यास ननधी 
उपलब्ध करण्यात आललेा नाही. तथावप, महाराषर राज्य मदहला 
आयोगामार्च त मदहलाींच्या सवांगीण ववकासासाठी राबववण्यात येणाऱ्या 
प्रभशक्षण कायचक्रमाींतगचत बचत ग्ातील मदहलाींना प्रभशक्षण िेण्यात आल े
आहे.  
(३) महाराषर राज्य मदहला आयोगामार्च त राबववण्यात येणाऱ्या प्रभशक्षण 
कायचक्रमाींतगचत बचत ग्ातील मदहलाींना िेण्यात आलेल्या प्रभशक्षणावरील खचच 
महाराषर राज्य मदहला आयोगाच्या ननयभमत कायचक्रम ननधीमधून करण्यात 
आला आहे.  
(४) महाराषर राज्य मदहला आयोगामार्च त झालेल्या ननधीचा खचच आयोगाच्या 
बोडाचने ननिेभशत केल्यानसुार तसेच मान्यतनेे करण्यात आलेला आहे. याबाबत 
लेखाववर्यक बाबीींचे/ववत्तीय ननयमावलीींच ेअनपुालन करण्यात आलेले आहे. 
त्यामळेु सिर खचाचची प्रमाणके, उपयोधगता प्रमाणपत्र इ. महाराषर राज्य 
मदहला आयोग कायाचलयात उपलब्ध आहेत.  
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

___________ 
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राज्यात खािगी रुग्णालयात शसत्रकक्रयेव्दारे बाळाांच्या  
िन्माच ेप्रमाणात वाढ र्ाल्याल्याबाबत 

  
(१५) ५०५६ (२३-११-२०२०). श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि : सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राषरीय नमनुा सव्हेक्षण (एनएसएसओ) कायाचलयाच्या 
आकडवेारीनसुार शासकीय रुगणालयाच्या तलुनेत खािगी रुगणालयात 
शथत्रकक्रयेव्िारे होणाऱ्या बाळाींच्या िन्माचे प्रमाण वाढले असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले असनू शहरी भागात 
४० ्क्के तर ग्रामीण भागात २५ ्क्के बाळाींचा िन्म शथत्रकक्रयवे्िारे होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खािगी रुगणालयाींकडून सिर शथत्रकक्रयेसाठी िाथतीची रक्कम 
वसलू केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने राज्यात खािगी रुगणालयाींकडून प्रसतूीसाठी केली िाणारी लु्  
रोखण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोपे (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. खािगी रुगणालयाींकडून सिर शथत्रकक्रयेसाठी िािा िर 
आकारण्यात येत असल्याचे ननिशचनास आलेले नाही ककीं वा त्याबाबत काही 
तक्रार प्राप्त नाही. 
(३) खािगी व शासकीय रुगणालयामध्ये भसझेररयनचे वाढत े प्रमाण 
रोखण्याकरीता शासन ननणचय, दिनाींक १५/१२/२०१७ अन्वये तज्ाींची सभमती 
थथापन केली असनू सिर सभमतीच्या भशर्ारशी ववचाराधीन आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
  

___________ 
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तळणी व खानापूर (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथे ननिृष्ट्ट दिााच े 
पोषण आहार ववतररत िरण्यात आल्याबाबत 

  
(१६) ५०९७ (१७-११-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) तळणी व खानापरू (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथे मदहला व बालकल्याण 
ववभागाकडून ननकृष् ििाचचे पोर्ण आहार िसे की न भशिणारा चणा व 
अन्य आहार गभचवती मदहला व लहान मलुाींना वा्ण्यात आला असल्याचे 
माहे ऑक् ्ोबर, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी लाभाथी तळणी येथील अींकुश भसल्लसकर व 
खानापरू येथील भारत उकीं ड े याींनी मोशी पोलीस थ्ेशनला मदहला व 
बालकल्याण ववभागाच्या अधधकाऱ्याींववरुध्ि दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०२० रोिी 
वा त्यासमुारास तक्रार िाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने आरोगयास धोकािायक असणारा पोर्ण 
आहार ववतररत करणाऱ्या िोर्ीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अमरावती जिल्हयातील मोशी प्रकल्पामध्ये तळणी गावामधील 
श्री.अींकुश भसल्लसकर व खानापरू या गावातील श्री.भारत उकीं ड े याींनी 
एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेमधून अींगणवाडीव्िारे ननकृष् ििाचचा 
चना परुवठा करुन लहान मलेु व गभचवती जथत्रयाींच्या जिवाशी खळे करुन 
आधथचक भ्रष्ाचार केल्याबाबतची तक्रार मोशी पोलीस थ्ेशन येथे केली होती. 
त्यानसुार मोशी पोलीस थ्ेशन याींचेकडून िप्त करण्यात आलेली िोन 
भसलबींि चना पाकी्े प्राप्त झाली होती. सिर पाकी् कननष् वजै्ाननक, अन्न 
व और्धी प्रयोगशाळा, अमरावती याींचेकड ेचनाचा ििाच हा आवश्यक प्रधथन े
व उषमाींकचे प्रमाण योगय आहे ककीं वा नाही याची तपासणी करण्याकरीता 
पाठववण्यात आले होत.े  
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 याप्रकरणी कननष् वजै्ाननक अन्न व और्धी प्रयोगशाळा अमरावती 
याींचा अहवाल प्राप्त झाला असनू त्याींच्या अहवालानसुार सिर चणा हा 
खाण्यायोगय आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

ग्रामवविास ववभागामार्ा त प्रशासिीय मान्यता शमळालेल्या  
िामाांच ेप्रलांबबत देयिे शमळण्याबाबत 

  
(१७) ५१०० (१४-११-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.प्रववण दरेिर, श्री.महादेव िानिर : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागाच्या ववकास कामासाठी सन २०१९-२०२० मध्ये 
ग्रामववकास ववभागामार्च त २५१५ अींतगचत िेण्यात येणाऱ्या रुपये १६०० 
को्ीींची कामे करण्याची तरतिू असताींना महाववकास आघाडी शासनाने 
त्यापकैी तत्कालीन शासनाने वा्प केलेल्या ११०० को्ीींची काम े रद्द करून 
ती महाववकास आघाडी शासनाच्या आमिाराींना वा्प केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन शासनाच्या काळात वकच ऑडचर झालेल्या व 
शासनथतरावर प्रशासकीय मान्यता भमळालेल्या कामाींनाच ग्रामववकास 
ववभागाचा ननधी वा्प करणार असा ननणचय महाववकास आघाडीच्या शासनाने 
घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन शासनाच्या काळात वकच ऑडचर व प्रशासकीय 
मान्यता भमळालेल्या रुपये ५०० को्ीींच्या कामाींपकैी माहे ऑक््ोबर, २०२० 
अखेर केवळ रुपये ५० को्ी एवढा ननधी शासनाकडून िेण्यात आला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सन २०१९-२०२० मध्ये वकचऑडचर भमळाल्यानींतर ठेकेिाराींनी 
कामे पणूच केली आहेत त्यामध्ये अनेक नवयवुक ठेकेिाराींचा समावेश असनू 
कामे पणूच करून िेखील शासनाने पसेै न दिल्यामळेु नवयवुक ठेकेिाराींवर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानरु्ींगाने ग्रामववकास 
ववभागाींतगचत कामे पणूच केलेल्या नवयवुक ठेकेिाराींना त्याींची िेयके िेण्याबाबत 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीर् (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. सन २०१९-२०२० मध्ये 
ग्रामववकास ववभागामारे्त २५१५ अींतगचत कायाचरींभ आिेश न झालेल्या रक्कम 
रुपये ११००.०० को्ीची कामे रद्द करून राज्यामध्ये समान वा्प करण्यात 
आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 सन २०१९-२०२० या आधथचक वर्ाचतील मान्यता दिलेल्या व पणुच 
झालेल्या कामाींची िेयके अिा करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
 क्षेत्रत्रय कायाचलयाकडून सन २०१९-२०२० मध्ये प्राप्त झालेल्या 
अहवालानसुार पणुच कामाींची िेयके अिा करण्यात येत आहेत. आतापयतं 
रक्कम रुपये ९१.६७ को्ी इतका ननधी शासनाकडून अिा करण्यात आला 
आहे. 
(४) हे खरे नाही.  
 सन २०१९-२०२० मध्ये पणुच झालेल्या कामाींची िेयके अिा करण्याची 
कायचवाही सरुू आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

___________ 
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मुळी (ता.गांगाखेड, जि.परभणी) येथील ननम्न पातळी बांधाऱयास  
उचल पध्दतीच ेबांधारे बसववण्याबाबत 

  
(१८) ५१०७ (१७-११-२०२०). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मळुी (ता.गींगाखेड, जि.परभणी) येथील ननम्न पातळी बींधाऱ्यास उचल 
पध्ितीचे बींधारे बसववण्यासाठी शासनाकडून रुपये १५ को्ी ४० लक्ष रूपयाींचा 
ननधी मींिुर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरवाज्याचे रेखाधचत्र, ताींत्रत्रक मान्यता, ननवविा प्रकक्रया ववदहत 
मिुतीत पणुच करून बींधाऱ्यात पाणी साठववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे व याबाबत थोडक्यात मादहती काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) मळुी ननम्न पातळी बींधारा ता.गींगाखेड, 
जि.परभणी येथील ननम्न पातळी बींधाऱ् यास अजथतत्वातील गोडबोले व्िारा 
ऐविी प्रथताववत उभ्या उचल व्िाराच्या प्रथतावास ववशरे् िरुुथतीींतगचत 
िलसींपिा ववभाग, शासन ननणचय, क्र.प्रमाप्र-२०१९/प्र.क्र.१६८/२०१९/भस ींव्य(काम)े, 
दिनाींक १२/०३/२०२० अन्वये रुपये १५.४० को्ी ककींमतीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रिान करण्यात आली आहे. 
(२) उभ्या उचल व्िाराींच्या ववववध घ्काींची सववथतर सींकल्पने व रेखाधचत्र े
प्राप्त करुन घेण्याची कायचवाही क्षेत्रत्रयथतरावर प्रगतीत असनू त्यानसुार सक्षम 
थतरावर ताींत्रत्रक मान्यता व ननवविा प्रकक्रया पणूच करुन ननधी उपलब्धतनेसुार 
काम पणूच करण्याचे ननयोिन आहे. तसेच ननयोजित डडसेंबर, २०२० मधील 
दहवाळी अधधवेशनामध्ये लाक्षणणक परुवणी मागणी ववधीमींडळास सािर 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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अनुदाननत शाळाांच्या इमारतीांच्या दरुुसतीसाठी आमदार  
ननधीतून खचा िरण्यास परवानगी शमळण्याबाबत 

  
(१९) ५११९ (१४-११-२०२०). अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणात ननसगच चक्रीवािळामळेु शाळाींच ेमोठया प्रमाणात नकुसान झाल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकणातील अनिुाननत शाळाींच्या इमारतीींच्या िरुुथतीसाठी 
आमिार ननधीतनू खचच करण्यास परवानगी भमळण्याबाबत थथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने नकुसान भरपाई भमळण्याबाबत 
आमिार ननधीतनू खचच करण्यास परवानगी भमळण्याबाबत कोणता ननणचय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजित पवार (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) कोकण ववभागातील अनिुाननत शाळाींच्या इमारतीच्या िरुुथतीसाठी 
आमिार ननधीतनू खचच करण्यास परवानगी भमळणेबाबतचे ननवेिन शासनास 
तसेच सींबींधधत जिल्हाधधकारी कायाचलयाींना प्राप्त झाललेे नाही. जिल्हा वावर्चक 
योिने (सवचसाधारण) अींतगचत शाळेच्या इमारत िरुुथतीसाठी ननधी अनजु्ेय 
आहे. कोकण ववभागातील ठाणे, रायगड, रत्नाधगरी व पालघर जिल्हयातील 
पडझड झालले्या १२२९ जिल्हा पररर्ि शाळाींच्या िरुुथतीसाठी महसलू व वन 
ववभागाच्या शासन ननणचय क्र.सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.२२१/म-३, दिनाींक 
१९/०८/२०२० व दिनाींक ९/०९/२०२० नसुार ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग 
याींनी रुपये १४.०८ को्ी एवढा ननधी सींबींधधत जिल्हाधधकारी याींना मींिूर केला 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील िलयुक्त शशवार योिनेतील गैरिारभाराबाबत 
  
(२०) ५१४२ (१७-११-२०२०). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  भाई 
िगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमर्ाा, 
श्री.मोहनराव िदम, श्री.नरेंद्र दराड े: सन्माननीय मदृ व िलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री महोियाींच्या कालावधीतील िलयकु्त 
भशवार योिनेतील अननयभमतता व आधथचक गरैव्यवहाराबाबत कॅगने ताशरेे 
ओढल्यानींतर या योिनेची SIT मार्च त चौकशी करण्याचा ननणचय शासनाने 
माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर चौकशी अहवाल ककती कालावधीत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत 
आहे, 
(३) असल्यास, परभणी जिल्हयातील िलयकु्त भशवार योिनेच्या 
कामासोबतच राज्यातील इतर सवच कामाींची शासनाने चौकशी पणुच केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराव गडाख (०३-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 िलयकु्त भशवार अभभयानाींतगचत झालेल्या कामाींची खुली चौकशी 
करण्याच्या ननणचय दिनाींक १४/१०/२०२० रोिीच्या मींत्रत्रमींडळ बठैकीत घेण्यात 
आला आहे. र्क्त कामाींची सींख्या अधधक असल्याने खुल्या चौकशीसाठी 
कोणती कामे ननवडणे आवश्यक आहे याचा शोध घेण्यासाठी शासन ननणचय, 
दिनाींक ०१/१२/२०२० अन्वये सभमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(२) सिर सभमतीचा कायचकाळ ६ मदहन्याींचा आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जिल््यात अांगणवाडी इमारतीांच ेबाांधिाम  
अपूणा अवसथेत व ववववध पदे ररक्त असल्याबाबत 

  
(२१) ५२४७ (१७-११-२०२०). डॉ.विाहत शमर्ाा, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि 
ऊर्ा  भाई िगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.अमरनाथ 
रािूरिर : सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह्यात अींगणवाडीसाठी बाींधण्यात येणाऱ्या इमारतीींच े
बाींधकाम मागील अनेक वर्ांपासनू अपणूच अवथथेत असल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एकाजत्मक बाल ववकास प्रकल्पासाठी प्रकल्प अधधकारी 
याींच्यावर एकापेक्षा अधधक प्रकल्पाींची िबाबिारी असल्याचे तसेच अींगणवाडी 
सेववका, मितनीस अशी अनेक पिे ररक्त असल्याची बाब ननिशचनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 
अींगणवाडीसाठी बाींधण्यात येणाऱ्या इमारतीींचे बाींधकाम पणूच करण्याबाबत व 
ररक्त असललेी पिे भरण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
  सन २०१८-२०१९ मध्ये २१ कामे मींिुर करण्यात आली होती त्यापकैी 
१६ कामे पणुच झाली असनु ५ कामे प्रगती पथावर आहेत. तसेच सन   
२०१९-२०२० मध्ये ७५ कामे मींिुर करण्यात आली होती त्यापकैी २५ काम े
पणुच झाली असनु ५० काम ेप्रगती पथावर आहेत. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
  बालववकास प्रकल्प अधधकाऱ्याींची पिे भरण्यासाठी कायचवाही सरुु 
आहे. तसेच शासन ननणचय क्र.एबावव-२०१८/प्र.क्र.२२३/का-०६, दिनाींक १७ 
िानेवारी, २०२० अन्वये अींगणवाडी सेववका, मितनीस व भमनी अींगणवाडी 
सेववका याींची ररक्त पिाींपकैी ५० ्क्के ररक्त पिे भरण्यास मान्यता िेण्यात 
आली आहे. 
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  अींगणवाडी इमारत बाींधकाम पणुच करण्यासाठी जिल्हा पररर्िेमार्च त 
सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद येथील िायिवाडी प्रिल्प मांडळाच ेिायाालय लातूर येथे 

सथलाांतरीत िरण्याचा ननणाय घेतल्याबाबत 
  
(२२) ५२६९ (१७-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि येथील िायकवाडी प्रकल्प मींडळाच े कायाचलय लातरू येथ े
थथलाींतरीत करण्याचा ननणचय शासनाने घेतल्याचे माहे ऑगथ्, २०२० मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िालना जिल्हयातील ननम्न िधुना, बीड जिल्हयातील 
मािलगाव धरण, िायकवाडी धरणाचा भसूींपािनाचा रेकॉडच तसेच विैापरू 
तालकु्यातील नाींिरू मधमेश्वर कालव्याची कामेही लातरू येथील कायाचलयातनू 
होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाि, िालना व बीड जिल्हयातील शतेकऱ् याींना छो्या 
मोठया कामाींसाठी लातरू येथील कायाचलयात िावे लागणार असल्यामळेु 
याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरील कायाचलय थथलाींतरीत न 
करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही.  
 िालना जिल्ह्यातील ननम्न िधुना प्रकल्पाची कामे लाभक्षेत्र ववकास 
प्राधधकरण, औरींगाबाि अींतगचत िालना पा्बींधारे ववभाग, िालना याींच्याकड े
आहेत. बीड जिल्ह्यातील मािलगाव धरणाची कामे लाभक्षते्र ववकास 
प्राधधकरण, बीड अींतगचत मािलगाींव पा्बींधारे ववभाग, परळी विैनाथ या 
कायाचलयाींकड े आहेत. िायकवाडी धरणाच्या भसूींपािनाचे अभभलखे बीड 
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पा्बींधारे प्रकल्प मींडळाींतगचत ननम्न िधुना प्रकल्प उपववभाग क्र.३, सातोना, 
म.ुऔरींगाबाि या कायाचलयाकड े असनू नाींिरू मध्यमेश्वर कालव्याची कामे 
लाभक्षेत्र ववकास प्राधधकरण, औरींगाबाि अींतगचत नाींिरू मध्यमेश्वर कालवा 
ववभाग, विैापरू या कायाचलयाकडचे राहणार आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपाशलिेने प्रधानमांत्री मातवृांदना  
योिना राबववणे बांद िेल्याबाबत 

(२३) ५२७३ (१३-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने माता-बाल मतृ्य ू िर कमी करण्यासाठी सन २०१७ पासनू 
प्रधानमींत्री मातवृींिना योिना सरुु केली असनू औरींगाबाि महानगरपाभलकेने 
उक्त योिना सन २०१८ पासनू औरींगाबाि शहरात राबववण्यास सरुुवात केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योिना गत सहा मदहन्यापासनु बींि असल्याचे माहे 
ऑगथ्, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.रािेश टोपे (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) नाही, हे खरे नाही.  
 सिर योिनेंतगचत माचच, २०२० त े ऑगथ्, २०२० या कालावधीत 
एकूण २१५१ लाभाथींना या योिनेचा लाभ िेण्यात आललेा आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

___________ 
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राज्यातील पररचारीिाांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  
(२४) ५२८४ (१७-११-२०२०). श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरेिर, 
अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील मेयो मेडडकलच्या पररचारीकाींनी आपल्या हक्कासाठी 
काळया र्ीती बाींधून रुगणसेवा करीत आींिोलन केल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात पररचारीकाींची हिारो ररक्त पिे तात्काळ भरावीत 
त्याींना कोववड काळातील सरुक्षक्षततचेी सवच साधने परुववण्यात यावीत आणण 
५० लाखाचा ववमा व वारसाींना अनकुीं पा तत्वाखाली नोकरी द्यावी, 
पररचारीकाींना रुपये ३००/- डलेी अलाउन्स द्यावा व कोववड रुगणाींच्या सेवेत 
असलेल्या पररचारीकाींच्या अडचणी सोडवनू घेण्यासाठी शासनथतरावर सभमती 
गठीत करावी अशा प्रमखु मागण्या शासनाकड ेकेल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त् यानरु्ींगाने पररचारीकाींच्या मागण्याींबाबत कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर राज्य पररचारीका सींघ्नेकडून दिनाींक १०/०८/२०२० रोिीच्या 
पत्रान्वये मागण्याींचे ननवेिन प्राप्त झाले असनू सिर ननवेिनामध्ये १०० ्क्के 
पिभरती, प्रत्येकी ७ दिवसाींचा कोववड कायचकाळ व ववलगीकरण, िोखीम 
भत्ता, पररचारीकाींना र्क्त रुगणसेवेचीच कामे िेणे, पिनामात बिल करणे 
अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 
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(३) महाराषर राज्य पररचारीका सींघ्नेने दिनाींक १०/०८/२०२० रोिी दिलेल्या 
ननवेिनातील मागण्याींच्या अनरु्ींगाने दिनाींक ९/०९/२०२० रोिी सींचालक, 
वदै्यकीय भशक्षण व सींशोधन याींच्याथतरावर बठैक घेण्यात आली असनू या 
बठैकीत ठरववण्यात आल्यानसुार पररचारीकाींच्या मागण्याींबाबत ननयमानसुार 
कायचवाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

पदवीधर प्राथशमि शशक्षिाांना सेवा ज्येष्ट्ठतेनुसार  
सुधाररत वेतनशे्रणी शमळण्याबाबत 

  
(२५) ५२८५ (१४-११-२०२०). श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरेिर, 
अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गोंदिया जिल्हा पररर्ि व प्राथभमक भशक्षण ववभागाच्यावतीने दिनाींक २६ 
ऑगथ्, २०२० रोिी काढलेल्या आिेशानसुार सेवा ज्येषठता डावलनू गणणत 
व ववज्ान ववर्यातील भशक्षकाींना िेण्यात आलेली पिवीधर प्राथभमक 
भशक्षकाींची वेतनशे्रणीचे आिेश रद्द करुन सेवा ज्येषठतनेसुार सधुाररत 
वेतनशे्रणीचे आिेश िेण्यात यावेत अशी मागणी जिल्हा पररर्िेंतगचत कायचरत 
पिवीधर भशक्षकाींनी केली असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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पालगड (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथे  
सानेगुरुिीांच ेसमारि होण्याबाबत 

  
(२६) ५३२२ (२३-११-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालगड (ता.िापोली, जि.रत्नाधगरी) येथे सानेगरुुिीींचे थमारक होण्यासाठी 
शासनाकड ेप्रथताव सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने पालगड येथे सानेगरुुिीींचे थमारक होण्यासाठी कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०४-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ग्रामववकास व िलसींधारण ववभाग, शासन ननणचय क्र.थमारक-
२०१६/प्र.क्र.०३/पींरा-९, दिनाींक ११/०८/२०१६ मधील तरतिुीनसुार, थमारक 
उभारण्यासाठी जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्या अध्यक्षतखेाली थमारक 
सभमती गठीत करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु या ववभागाकडून कोणतीही 
कायचवाही करण्यात आलेली नाही.  
 पयच् न व साींथकृनतक कायच ववभागाकडून पालगड, ता.िापोली, 
रत्नाधगरी येथे साने गरुुिी याींचे थमारक ननजश्चत करण्यासाठी रुपये ३०.०० 
लाख इतक्या रक्कमेच्या खचाचस प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली असनू 
रुपये १०.०० लक्ष इतका ननधी जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना ववतररत 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

___________ 
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अमरावती शहरात शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय  
सथापन िरण्याबाबत 

  
(२७) ५३२६ (१७-११-२०२०). डॉ.रणजित पाटील : सन्माननीय वदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती शहरात शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय थथापन 
करण्याबाबत शासनाने ननणचय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यावर सभमती थथापन करून या सभमतीने सींचालक, 
वदै्यकीय भशक्षण व सींशोधन याींना अहवाल सािर केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अमरावती शहरात शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय थथापन करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (०४-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सिर प्रथताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
शशरढोण (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथे क्राांतीवीर वासुदेव बळवांत र्डिे 

याांच्या समारिास ननधी उपलब्ध होण्याबाबत 
  
(२८) ५३४९ (१४-११-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भशरढोण (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथे क्राींतीवीर वासिेुव बळवींत र्डके 
याींच्या थमारकाच्या बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध होण्यासाठी वासिेुव बळवींत 
र्डके थमारक सभमती, मुींबई याींचेकडून शासनास प्रथताव सािर करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०४-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ग्रामववकास व िलसींधारण ववभाग, शासन ननणचय, क्र.थमारक-
२०१६/प्र.क्र.०३/पींरा-९, दिनाींक ११/०८/२०१६ मधील तरतिुीनसुार सिर 
थमारकाची िागा खािगी असल्याने बाींधकामासाठी ननधी िेता येत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

वैधाननि वविास महामांडळास मुदत वाढ शमळण्याबाबत 
  
(२९) ५३७२ (१४-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमर्ाा, श्री.मोहनराव 
िदम : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वविभच, मराठवाडा आणण उवचररत महाराषराच्या मागास भागातील अनशुरे् 
िरू करण्यासाठी दिनाींक १ मे, १९९४ पासनू सींववधानाच्या अनचु्छेि ३७१(२) 
नसुार थथापन करण्यात आलेल्या वधैाननक ववकास महामींडळाची मिुत माहे 
एवप्रल, २०२० अखेर सींपषु्ात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणचय घेतला व त्यानरु्ींगाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजित पवार (०४-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. हे खरे आहे.  
 वविभच, मराठवाडा व उवचररत महाराषर या नतन्ही ववकास मींडळाींच े
पनुगचठन करण्याबाबतचा प्रथताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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पुसद (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील शसांचन प्रिल्प  
िायाालय बांद िरण्याचा ननणाय घेतल्याबाबत 

  
(३०) ५४०१ (१७-११-२०२०). श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रववण दरेिर, डॉ.पररणय 
रु्िे, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांिन डावखरे : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मािी मखु्यमींत्री कै.वसींतराव नाईक याींच्या कारककिीत ननमाचण झालेले 
पसुि (जि.यवतमाळ) तालकु्यातील भसींचन प्रकल्प कायाचलय नवीन प्रकल्प 
कायचरत नसल्याने बींि करण्याचा ननणचय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पसुि पररसरातील शतेीला भस ींचनाची सोय व्हावी शतेकऱ्याींच्या 
िीवनात समधृ्िी ननमाचण व्हावी हा उद्देश मािी मखु्यमींत्री कै.वसींतराव नाईक 
याींचा होता. परींत,ु नवीन प्रकल्प सरुू न करता सवच कायाचलये बींि करण्यात 
येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने सिर कायाचलय बींि न करता नवीन प्रकल्प तयार करण्याबाबत 
कोणता ननणचय घेतला व घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) होय.  
 लघ ु पा्बींधारे ववभाग, पसुि या ववभागाकड े परेुशी कामे नसल्याने 
सिर कायाचलय दिनाींक २०/०५/२०२० च्या शासन ननणचयान्वये बींि करण्यात 
आले आहे. 
(२), (३) व (४) लघ ुपा्बींधारे ववभाग, पसुि व त्या अींतगचतचे २ उपववभाग 
बींि करण्यात आल ेअसल ेतरी, यवतमाळ पा्बींधारे मींडळ, यवतमाळ (भस ींचन 
मींडळ) अधधनथत कायचकारी अभभयींता, यवतमाळ पा्बींधारे ववभाग, यवतमाळ 
अींतगचत पसुि, उमरखेड व महागाींव या तालकु्यातील भसींचन व्यवथथापनासाठी 
परेुसे उपववभाग व शाखा कायाचलये उपलब्ध आहेत.   
 

___________ 
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नायगाव ते लालवांडी (ता.नायगाव, जि.नाांदेड) येथील मानार  
धरणाच्या िालव्यावरील पूलाची दरुुसती िरण्याबाबत 

  
(३१) ५४१५ (१७-११-२०२०). श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई 
िगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.विाहत 
शमर्ाा : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नायगाव त े लालवींडी (ता.नायगाव, जि.नाींिेड) मागाचवर नायगाव 
शहरापासनू १.५ कक.मी. अींतरावर मानार धरणाच्या कालव्यावरील पलू 
प्रशासनाच्या िलुचक्षामळेु िीणच झाला असनू येथे अपघात होऊन प्रवाशाींचा िीव 
धोक्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सिर पलूाची िरुुथती करण्याबाबत कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) मानार जि.नाींिेड येथील धरणाच्या 
मानार गोिावरी शाखा कालव्यावरील नायगाव त ेलालवींडी (ता.नायगाव, जि. 
नाींिेड) मागाचवरील पलू अींिािे ६० वर्ाचपवूीचा असनू सद्य:जथथतीत पलुाच े
बाींधकाम सजुथथतीत नसनू पलुाच्या Parapet wall पडलेल्या आहेत.  
(२) सिर ५.०० मी. रुीं िीचा पलू हा पाींिण रथत्यावर होता. तथावप, जिल्हा 
पररर्िेने या पलूाच्या िोन्ही बािूकडील रथत्याची रुीं िी १० मी. केली असनू या 
पलुावरुन सद्य:जथथतीत मोठया वाहनाींची विचळ वाढलेली आहे. 
  पलूाच्या तात्परुत्या िरुुथतीच्या कामाचे अींिािपत्रकास क्षेत्रत्रयथतरावर 
मान्यता प्राप्त असनू िरुुथतीचे काम हाती घेण्याच े ननयोजित आहे. तथावप, 
वाहनाींची विचळ वाढलेली असल्याने व पलूाच्या िोन्ही बािूकडील रथत्याची 
रुीं िी जिल् हा पररर्िेमार्च त वाढवली गेली असल्याने सिर पलुाऐविी नवीन 
पलू जिल्हा पररर्िेमार्च त बाींधणे आवश् यक आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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पालघर जिल्हा पररषदेत अनुिां पा भरतीत गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत 
  
(३२) ५४६१ (१४-११-२०२०). श्री.सरेुश धस : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० रोिी 
सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ३३२१ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्हा पररर्िेत सन २०१७ मध्ये कोणतीही सरळ सेवा भरती 
नसताना ववत्त ववभाग व सामान्य प्रशासन ववभागाच्या सचूना ववचारात न 
घेता अनकुीं पा तत्वावरील ४४ पिाींची तर १०% ग्रामपींचायत कमचचारी 
भरतीमध्ये २३ अनतररक्त पिाींची भरती केल्याने या भरतीमध्ये अननयभमतता 
झाल्याचे भसध्ि झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनकुीं पा भरती करीत असताना जिल्हा पररर्िेकडून 
उमेिवाराींच्या याद्या हया ज्येषठतनेसुार अींनतम करण्यात आल्या नव्हत्या, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, ववदहत नमनु्यात अिच सािर न करणाऱ्या उमेिवाराींचे अिच 
जिल्हाथतरावर अपात्र असताना अशा उमिेवाराींच े प्रथतावही शासनाकड े
पाठववले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सरळसेवेने भरती करतानाच अनकुीं पा तत्त्वावरील व १०% 
ग्रामपींचायत कमचचाऱ्याींमध्ये ग् क व ग् ड या पिाींवर ननयकु्ती करता येत 
असतानाही व शासनाची मान्यता आवश्यक असतानाही वररषठ 
अधधकाऱ्याींकडून ६७ अनतरीक्त पिे भरण्याचे प्रधान सधचव, ग्रामववकास 
ववभाग याींच्याकड े झालेल्या बठैकीत उघड होऊनही काहीही कारवाई झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिरची भरती रद्द होऊन िबाबिार अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
होऊन शासनाचे झालेले आधथचक नकुसान सींबींधधताींच्या वेतनातनू/थथावर/िींगम 
मालमत्ततेनू वसलू करण्यासाठी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीर् (०३-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अनकुीं पा भरती केलेल्या ज्या उमेिवाराींनी ववदहत मिुतीत अिच सािर केले 
नव्हत ेअशा उमेिवाराींचा ववलींब क्षमावपत करण्याचा प्रथताव मखु्य कायचकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररर्ि, पालघर याींनी ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग 
याींना सािर केला आहे. 
  शासन पररपत्रक दिनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ अन्वये सधचव 
(ग्रामववकास व पींचायतराि) याींच्याकड े असलेले कायचबाहुल्य  ववचारात घेता 
अनकुीं पा ननयकु्तीसाठी अिच सािर करण्यास झालेला ववलींब क्षमावपत 
करण्याचे अधधकार ववभागीय आयकु्त याींना प्रत्यावपचत करण्यात आले आहेत.  
(४) सिर अननयभमततबेाबत िोर्ी आढळून आलेले तत्कालीन उप मखु्य 
कायचकारी अधधकारी (साप्रवव) याींना कारणे िाखवा नो्ीस बिावण्यात आली 
आहे. तसेच कननषठ प्रशासन अधधकारी व वररषठ सहाय्यक याींना ननलींत्रबत 
करण्यात आले आहे व िोर्ारोप पत्र बािावनू अनकुीं पा भरती ववर्यी थवतींत्र 
ववभागीय चौकशी प्रथताववत करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

पालघर जिल्हा पररषदेमध्ये ववववध ववभागातील  
पदे ररक्त असल्याबाबत 

  
(३३) ५४७३ (१४-११-२०२०). श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्हा पररर्िेमध्ये सन २०१४ पासनू ववववध ववभागातील ३ 
हिारपेक्षा िाथत पिे ररक्त असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोठ्या प्रमाणात ररक्त पिे असल्याने प्रशासकीय कामकाि 
करण्यास अडचणी येत असल्याने तात्काळ पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीर् (०३-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) जिल्हा पररर्िाींकडील सरळसेवा मेगाभरती-२०१९ अींतगचत जिल्हा पररर्ि, 
पालघर मधील ग् क सींवगाचतील एकूण ६९२ ररक्त पिे भरण्याकररता माहे 
माचच, २०१९ मध्ये िादहरात प्रभसध्ि करण्यात आलेली आहे. तसेच पिोन्नती 
को्यातील वगच-३ व वगच-४ ची ररक्त पिे पिोन्नतीने भरणा करण्याबाबतची 
कायचवाही ननरींतर सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासन सेवेतील अधधिारी/िमाचारी याांना  
िुन्या पेन् शन योिनेचा लाभ शमळणेबाबत 

  
(३४) ५४८० (१४-११-२०२०). डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रववण दरेिर, अॅड.ननरांिन 
डावखरे, श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराव गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.सदाशशव खोत : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने त्याींच्या सेवेमध्ये दिनाींक १ िानेवारी, २००४ रोिी ककीं वा 
त्यानींतर नव्याने ननयकु्त कमचचाऱ् याींसाठी नवीन अींशिान ननवतृ्तीवेतन योिना 
म्हणिेच पररभार्ीत अींशिान ननवतृ्तीवेतन योिना (NPS) लाग ुकेली असनू 
कें द्र शासनाच्या धतीवर महाराषर शासनाने सधु्िा त्याींच्या सेवेमध्ये दिनाींक १ 
नोव्हेंबर, २००५ रोिी ककीं वा त्यानींतर ननयकु्त कमचचाऱ् याींसाठी पररभार्ीत 
अींशिान ननवतृ्तीवेतन योिना (DCPS) िशीच्या तशी लाग ु केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने (Govt. of India, Department of Pension 
and PW Office Memorandum No. ५७/०४/२०१९-P & PW(B)] Dated 
१७/०२/२०२०) नसुार ज्या कमचचाऱ् याींची नेमणुक/ननयकु्ती दिनाींक १ िानेवारी, 
२००४ च्या पवुी अींनतम झालेली असेल परींत ुत े दिनाींक १ िानेवारी, २००४ 
नींतर रुि ु झाले असतील अशा कमचचाऱ् याींनासधु्िा कें द्र शासनाने िुन्या 
पेन् शनचा लाभ िेण्याचा ननणचय घेतला आहे, त्याचधतीवर कें द्र शासनाकडील 
दिनाींक १७ रे्ब्रवुारी, २०२० रोिी ननगचभमत ननिेशाच्या अनरु्ींगाने राज्यात 
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ज्या कमचचाऱ् याींची नेमणुक/ननयकु्ती दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ च्या पवुी 
अींनतम झालेली असेल परींत ु त े दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर रुिु झाले 
असतील अशा कमचचाऱ् याींनासधु्िा िुन्या पने् शनचा लाभ िेण्याबाबत राज्य 
शासनाने ननणचय घेऊन कायचवाही केली आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील शासन सेवेतील अधधकारी/कमचचारी याींना िुन्या 
पेन् शन योिनेचा लाभ िेण्याबाबत थथाननक लोकप्रनतननधी तसेच, कननषठ 
साींजख्यकी सहायक, प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (वनबल प्रमखु) महाराषर राज्य, 
नागपरू याींचे कायाचलय, वन भवन, भसव्हील लाईन्स, नागपरू याींनी अप् पर 
मखु्य सधचव (ववत्त), ववत्त ववभाग याींना दिनाींक २५ रे्ब्रवाुरी, २०२० रोिी 
पत्राव्िारे ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्यातील शासन सेवेतील अधधकारी/कमचचारी याींना िुन्या पने् शन 
योिनेचा लाभ िेण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजित पवार (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. कें द्र शासनाच्या धतीवर 
राज्य शासनाने दिनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००५ च्या शासन ननणचयानसुार राज्य 
शासनाच्या सेवेत दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ व त्यानींतर ननयकु्त 
कमचचाऱ्याींसाठी नवीन अींशिान ननवतृ्तीवेतन योिना लाग ूकेली आहे. 
(२) कें द्र शासनाने दिनाींक १७/०२/२०२० च्या ज्ापनान्वये ज्या कमचचाऱ्याींची 
नेमणुक/ननयकु्ती दिनाींक १ िानेवारी, २००४ च्या पवुी अींनतम झालेली असेल 
परींत ु त े दिनाींक १ िानेवारी, २००४ नींतर रुि ु झाले असतील अशा 
कमचचाऱ्याींना कें द्र शासनाने िुन्या पेन् शनचा लाभ िेण्याचा ननणचय घेतला 
आहे. तथावप, सिर ज्ापनाच्या अनरु्ींगाने महाराषर राज्यात ज्या कमचचाऱ्याींची 
नेमणुक/ननयकु्ती दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ च्या पवुी अींनतम झालेली असेल 
परींत ु त े दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर रुि ुझालेल्या कमचचाऱ्याींना िुन्या 
पेन् शनचा लाभ िेण्याबाबतचा ननणचय राज्य शासनाने सद्य:जथथतीत घेतलेला 
नाही. 
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(३) दिनाींक २५ रे्ब्रवुारी, २०२० रोिीचे ननवेिन प्राप्त झाले नाही. 
(४) व (५) महाराषर राज्यात ज्या कमचचाऱ्याींची नेमणुक/ननयकु्ती दिनाींक १ 
नोव्हेंबर, २००५ च्या पवुी अींनतम झालेली असेल परींत ुत ेदिनाींक १ नोव्हेंबर, 
२००५ नींतर रुिु झालेल्या कमचचाऱ्याींना िुन्या पेन् शनचा लाभ िेण्याबाबतचा 
ननणचय राज्य शासनाने सद्य:जथथतीत घेतलेला नाही. 

___________ 
  
तागडगाव (ता.गेवराई, जि.बीड) येथे मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगात 

रसत्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दिााच ेर्ाल्याबाबत 
  
(३५) ५४८७ (१४-११-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तागडगाव (ता.गेवराई, जि.बीड) येथ े मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगचत 
रथत्याचे काम सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर काम रुपये २ को्ी ३३ लक्षच े असनू ववकास कामे 
ननकृष् ििाचचे होत असल्याबाबत सामाजिक कायचकत्यांनी तक्रारी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०४-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सिर कामाची तपासणी राज्य गणुवत्ता ननरीक्षक याींनी माहे रे्ब्रवुारी, 
२०२० व नोव्हेंबर, २०२० मध्ये केली असनू त्याींनी सिर कामास 
समाधानकारक शरेा दिलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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सोलापूर जिल्हा पररषदेच्या शशक्षिाांनी बनावट  
हदव्याांग प्रमाणपत्राचा वापर िेल्याबाबत 

  
(३६) ५५२१ (२३-११-२०२०). श्री.रणजितशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल्हा पररर्िेच्या प्राथभमक भशक्षण ववभागातील २९ भशक्षकाींनी 
पिोन्नती व बिलीसाठी बनाव् दिव्याींग प्रमाणपत्राचा वापर केल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने बनाव् दिव्याींग प्रमाणपत्राचा वापर 
केलेल्या भशक्षकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीर् (०४-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) जिल्हाथतरावर सभमतीची नेमणकू करून प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यात 
आली आहे. िोर्ी कमचचाऱ्याींववरूध्ि ववभागीय चौकशी सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृष्ट्णा-शभमा खोऱयातील पूर पररजसथतीचा अभ्यास 
िरण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सशमतीच्या अहवालाबाबत 

  
(३७) ५५८५ (१७-११-२०२०). श्री.रणजितशसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.शशशिाांत शश ांदे, 
श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने गत वर्ी कृषणा-भभमा खोऱ्यात ननमाचण झालेल्या परू 
पररजथथतीचा अभ्यास करुन धोरणात्मक उपाययोिनाींबरोबरच परूप्रवण 
क्षेत्रातील बाींधकाम ननयींत्रण, आपात् कालीन कृती आराखडा यासींिभाचत  
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शासनाला भशर्ारशी करण्याकररता दिनाींक २३ ऑगथ्, २०१९ रोिी िलसींपिा 
ववभागाचे ननवतृ्त प्रधान सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली िहा सिथयाींचा 
समावेश असलेली सभमती थथापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सभमतीने आपला अहवाल तीन मदहन्यात सािर करावा 
हे अपेक्षक्षत असताींना सभमतीचा अहवाल शासनास सािर करण्यात आला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सभमतीच्या अींनतम अहवालातनू काही भाग वगळल्याने काही 
सभमती सिथयाींनी आपल्या सभमती सिथयत्वाचा रािीनामा दिल्याचे दिनाींक 
२० मे, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननिशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, कनाच्क राज्यातील अलमट्टी धरणामळेु परू पररजथथती ननमाचण 
झाल्याचे सवचश्रुत असताींना सभमतीने “अलमट्टी व दहप्परगा” या धरणाींच्या 
प्रचालनाचा महाराषरातील परू पररजथथतीवर पररणाम होत असल्याचे दिसनू 
येत नाही” असे आपल्या अहवालात नमिू केले असल्याचेही दिनाींक ३० मे, 
२०२० रोिी ननिशचनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिर सभमतीचा अहवाल शासनास सािर करण्यात आला आहे 
काय व केव्हा, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) होय.  
(२) सभमतीने कृषणा उपखोऱ् याचा अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास दिनाींक २७/०५/२०२० रोिी सािर केलेला आहे. भभमा उपखोऱ् याचा 
अहवाल करणेची कायचवाही सभमतीमार्च त सरुु आहे. 
(३) श्री.प्रिीप परुींिरे, सभमती सिथय याींनी दिनाींक १४ मे, २०२० रोिीच्या 
पत्रान्वये अभ्यास सभमतीचा सिथय म्हणून काम करण्याच े सोडून िेत 
असल्याचे कळववले होत.े त्यानरु्ींगाने शासनाकडून दिनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२० 
रोिीच्या पत्रान्वये रािीनामा थवीकारला आहे.  
(४) होय.  
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(५) सभमतीने कृषणा उपखोऱ् याचा अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास दिनाींक २७/०५/२०२० रोिी सािर केलेला आहे. भभमा उपखोऱ् याचा 
अहवाल करणेची कायचवाही सभमतीमार्च त सरुु आहे. 
(६) वडनेरे सभमतीच्या अहवालातील कृषणा खोऱ् याबाबतच्या भशर्ारशी 
शासनाच्या ववचाराधीन आहेत.   

___________ 
  

राज्यातील लाखो ववद्यार्थयाांमध्ये दृष्ट्टीदोष असल्याबाबत 
  
(३८) ५५९७ (१७-११-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय सावािननि आरोग् य व िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कें द्र शासनाच्या राषरीय बाल थवाथथ कायचक्रमाींतगचत ६ त े १८ 
वयोग्ातील मलुाींची वर्ाचतनू एकिा आरोगय तपासणी करुन त्याींच्यात 
िन्मत: व्यींग आिार, अपींगत्व व िीवनसत्वाची कमतरता असल्याचे तसेच 
राषरीय अींधत्व ननवारण कायचक्रमाींतगचत राज्यातील शासकीय व ननमशासकीय 
शाळाींमधून भशक्षण घेत असलेल्या ९ लाख ७३ हिार ४०७ ववद्यार्थयांमध्ये 
दृष्ीिोर् असल्याचे ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त मलुाींच्या ववववध व्यींगाचे ननिान करुन योगय त े
उपचार करण्याकररता कोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत व दृष्ीिोर् 
असणाऱ्या ववद्यार्थयांना चश्मे वा्प करण्यासाठी गत वर्ी रुपये २५ को्ी 
इतका ननधी मींिूर केला असनू सद्याच्या कोरोना महामारी सींक् कालावधीत 
ववद्यार्थयांना ऑनलाईन पध्ितीने भशक्षण घेण्याच े शासनाने आिेभशत 
केल्यामळेु सिर योिनेंतगचत ववद्यार्थयांना चश्म्याींच े वा्प करण्यात आले 
नसल्याचे दिनाींक १० िून, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननिशचनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच त्याबाबतची 
सद्य:जथथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रािेश टोपे (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे.  
 दिनाींक ३० एवप्रल, २०२० च्या शासन ननणचयान्वये दृष्ीिोर् 
असलेल्या ववद्यार्थयांना शाथत्रीय पध्ितीने प्रमाणणत केल्यानसूार त्याींना 
आवश्यकतनेसूार मोर्त चषमे िेण्याचा ननणचय घेतला आहे.  
 कोववड-१९ च्या साथीस प्रनतबींध करण्यास लावण्यात आलेल्या 
लॉकडाऊनमळेु अद्याप शाळा सरुू झालेल्या नाहीत. त्यामळेु ववद्यार्थयांच्या 
तपासण्या अद्याप होऊ शकल्या नाहीत. तसेच, या “नवीन योिनेसाठी” ववत्त 
ववभाग व ननयोिन ववभागाच्या सहमतीने नवीन लेखा शीर्च प्राप्त झाल े
असनू सन २०२०-२०२१ च्या खचाचसाठी अथचसींकल्पात तरतिू करणे ही 
प्रशासकीय कायचवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वधृ्द िलावांत व साहहजत्यिाांना  
मानधन अदा िरण्याबाबत 

  
(३९) ५६१४ (१७-११-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अरुणिािा िगताप, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.सांिय दौंड : सन्माननीय साांस िृनति िाया मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात समुारे २८ हिार वयोवधृ्ि कलावींत व सादहजत्यकाींना “अ” “ब” 
आणण “क” या वगचवारीनसुार शासनामार्च त िरमहा मानधन दिले िात,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना सींसगाचच्या काळात माहे माचच त ेिुल,ै २०२० या पाच 
मदहन्याींचे मानधन या वयोवधृ्ि कलावींत व सादहजत्यकाींना अिा करण्यात 
आले नसल्याचे दिनाींक १६ िुल,ै २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननिशचनास आले 
असनू कोरोना काळात कायचक्रम बींि असल्याने कला क्षेत्रातील ग्रामीण व 
शहरी कलाक्षते्रातील कलावींत, तींत्रज् व ननमाचत े याींना अनेक अडचणीींचा 
सामना करावा लागला असल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वळे आल्याचे 
ननिशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
वयोवधृ्ि कलावींत व सादहजत्यकाींना मानधनाची रक्कम अिा करण्याबाबत 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (०४-१२-२०२०) : (१) सादहत्य व कला क्षते्रात 
मोलाची कामधगरी करणाऱ्या वधृ्ि कलावींत व सादहजत्यक याींना शासनाकडून 
अ,ब,क या वगचवारीनसुार अनकु्रमे रुपये ३१५०/-, २७००/- आणण २२५०/- असे 
मानधन प्रनतमहा दिले िात.े 
(२) कोववड-१९ सींसगाचच्या काळात वेळोवेळी माहे माचच त ेऑगथ्, २०२० या 
सहा मदहन्याचे मानधन त्याींच्या खात्यात िमा करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालयातील  
िां त्राटी शशक्षिाांना सेवेत िायम िरण्याबाबत 

  
(४०) ५६१५ (१७-११-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन १९९५ पासनू १८ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
रुगणालयात ववभागीय ननवड मींडळामार्च त कीं त्रा्ी पध्ितीने ४५० अथथायी 
वदै्यकीय भशक्षक (प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापक) 
कायचरत असनू गेल्या ८ वर्ाचपासनू त्याींना सेवेत कायम केले नसल्याच े
दिनाींक १९ िून, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननिशचनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सिर भशक्षकाींना करार पध्ितीने नेमले असल्यामळेु त्याींना 
कोणत्याही प्रकारच्या सवलती िेण्यात येत नसल्याने लोकप्रनतननधीींनी 
शासनास एम्सच्या धतीवर वेतनशे्रणी लाग ूकरण्यात यावी, अशी मागणी माहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्ी पध्ितीने असलेले वदै्यकीय भशक्षक कोरोनासारख्या 
महामारीत िीव धोक्यात घालनू पणूचवेळ बाधधताकरीता सेवा िेत असल्याने 
सिर भशक्षकाींना सेवेत कायम करुन त्याींना एम्सच्या धतीवर समान काम 
समान वेतन पध्ितीने वेतन ननजश्चती व सवलती िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) तात्परुत्या ननयकु्तीने कायचरत असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकाींच्या सेवा 
ननयभमत करण्याबाबत काही सन्माननीय लोकप्रनतननधीींची ननवेिने प्राप्त 
झाली आहेत. 
(३) प्रथथावपत न्याय ननणचय व राज्याचे धोरण ववचारात घेता सिर वदै्यकीय 
भशक्षकाींना सेवेत कायम करणे वधैाननक दृष्ीने अडचणीचे आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

िरांिे ते यादवमळा (ता.खानापूर, जि.साांगली) रसत्याच े 
िाम पूणा िरण्याबाबत 

(४१) ५६३२ (०२-१२-२०२०). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे करींिे (ता.खानापरू, जि.साींगली) येथील करींिे त े यािवमळा 
रथत्याच्या कामाकररता शासनाकडून ननधी मींिूर करण्यात आलेला असनूही 
अद्यापपावेतो उक्त रथत्याचे काम करण्यात आलेले नसनू मौि े करींि े त े
यािवमळा हा वदहवा्ीचा रथता उकरून, अरूीं ि करून त्यादठकाणी झाड े 
लावणाऱ्याींवर कायचवाही करण्यात यावी तसेच सिर रथत्याचे काम त्वररत पणूच  
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करावे याकररता मौिे करींिे येथील ग्रामथथाींनी दिनाींक ११ ऑगथ्, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास खानापरू-वव्ा तहसील कायाचलय येथे दठय्या आींिोलन 
केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करींिे त ेयािवमळा या रथत्याच्या कामासाठी मींिूर झालेला 
ननधी िसुऱ्या दठकाणच्या रथत्याच्या कामासाठी वापरण्यात आला असल्यामळेु 
सिर रथत्याचे काम पणूच करून िेण्याबाबत तथेील दिवाणी न्यायालय, 
तहभसलिार, उपववभागीय अधधकारी याींच्याकडून अींनतम ननणचय िेण्यात आले 
असनूही रथत्याचे काम पणूच करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने उक्त प्रकरणी िोर्ी असणाऱ्याींवर कारवाई करुन 
करींिे त ेयािवमळा रथत्याचे काम त्वररत पणूच करण्याबाबत कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीर् (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
 तथावप, करींिे त े यािवमळा रथता उकरुन अरुीं ि करुन त्यादठकाणी 
झाड ेलावण्यात आलेली नाहीत. 
(२), (३) व (४) करींिे त ेयािवमळा रथता ग्रामीण मागच क्र.१८९ या ििाचचा 
असनू त्याची एकूण लाींबी १ कक.मी. आहे. सिर रथत्याच्या सा.क्र.०/०० त े
०/८०० मधील ५५० मी.लाींबीच्या अजथतत्वातील खडी पषृठभागाच े खडीकरण 
डाींबरीकरणाचे रुपये १८.०० लक्षचे काम सन २०१९-२०२० मध्ये जिल्हा वावर्चक 
योिनेंतगचत मींिूर आहे. 
 दिवाणी न्यायालय, तहभसलिार, उपववभागीय अधधकारी याींनी ननणचय 
दिलेला रथता हा ग्रामीण मागच क्र.१८९ च्या सा.क्र.०/०६० मधून यािवमळा 
कड े िाणारा ३१० मी्रचा योिनबाहय शतेरथता असनू सा.क्र.०/४४० मध्ये 
भमळतो.  
 सिरचा रथता हा अरुीं ि असनू या रथत्यावर डाींबरीकरण खडीकरण 
करावयाचे झाल्यास त्याची रुीं िी वाढववणे आवश्यक आहे. सिर रथत्याची रुीं िी 
वाढववण्यास सींबींधधत िमीनधारकाींनी ववरोध केला असनू प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 

___________ 
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माथेरानच्या (ता.ििात, जि.रायगड) डोंगरात वसलेल्या 
आहदवासी वाडयाांच्या वविासाबाबत 

  
(४२) ५६५६ (१३-११-२०२०). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माथेरानच्या (ता.किचत, जि.रायगड) डोंगरात वसलेल्या १२ आदिवासी 
वाड्याींना िोडणारा रथता तसेच थमशानभमूीसाठी िागा उपलब्ध नसल्यामळेु 
आदिवासी बाींधवाींची मोठी गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर वन ववभागामध्ये वपढ्यानवपढ्या राहत असलेल्या 
आदिवासीींच्या ववकासासाठी वाड्याींना िोडणारा रथता नसणे, थमशानभमूीसाठी 
िागा उपलब्ध नसणे, खाव्ी किच व धान्य प्रथतावाींना मान्यता आणण 
मनरेगामधून कामे करण्यापासनू आदिवासी वींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या आदिवासी 
वाड्याींच्या ववकासासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीर् (०३-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सिर वाडयाींना िोडणारा रथता हा ग्रामीण मागच क्र.१४८ असनू रथत्याची 
एकूण लाींबी १३.५० कक.मी. आहे. पकैी १.०० कक.मी. लाींबीचा रथता हा 
खािगी िागेतनू िात असनू त्यावर खडीकरणाचे काम झालेले आहे. 
  उवचररत १२.५० कक.मी. लाींबीचा रथता हा Eco Sensitive Zone 
मध्ये समाववष् असल्याने तसेच अनतशय िगुचम व उींच डोंगराळ भागातनू 
िात असल्याने सिर रथत्यावर काम करणे जिल्हा पररर्िेला शक्य होत 
नाही.   
 उमरोली अींतगचत आर्ाणेवाडी, ठाकूरवाडी या वाडीसाठी सन     
२०१२-२०१३ मध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी (MREGS) 
अींतगचत मातीभराव ्ाकून रथत्याचे काम करण्यात आलेले आहे. 
  तसेच सिरच्या वाडयाींना थमशानभमूीसाठी वन ववभागाच्या 
िळीप्लॉ्वर व्यवथथा करण्यात आली आहे. 
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(३) व (४) सिर १२ आदिवासी वाडयाींना िोडणाऱ् या रथत्याींचा प्रथताव सन 
२०२०-२०२१ मध्ये जिल्हा ननयोिन सभमतीकड ेसािर करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात अांगणवाडीमार्ा त पुरवठा िरण्यात येत असलेल्या  
पोषण आहारात अपहार र्ाल्याबाबत 

  
(४३) ५६८३ (१७-११-२०२०). श्री.सांिय दौंड : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींगणवाड्याींमार्च त सहा वर्ाचखालील बालक, थतनिा माता, 
गरोिर माता याींना परूक पोर्ण आहार परुववला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननळि े सके््र, डोंत्रबवली (पवुच), जि.ठाणे अींतगचत येणाऱ्या 
अींगणवाड्याींमधील लहान मलुाींना व गभचवती मदहलाींना पोर्ण आहार परुववला 
िात नसल्याच्या तक्रारी माहे मे, २०२० मध्ये मखु्य कायचकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररर्ि, ठाणे, मदहला व बालववकास अधधकारी, जिल्हा पररर्ि, ठाणे 
तसेच प्रधान सधचव, मदहला व बालववकास ववभाग, आयकु्त, एकाजत्मक 
ववकास प्रकल्प याींचेकड े करण्यात आल्या असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राप्त तक्रारीनसुार, पोलीस व मदहला व बालववकास ववभागाचे 
अधधकारी याींनी सापळा रचून रुपये ६० हिार रक्कमेच्या मदु्देमालासह 
कल्याण तालकुा एकाजत्मक ववकास प्रकल्पाच्या पयचवेक्षक्षका (सपुरवायझर) 
याींना पोभलसाींनी केलेल्या कारवाईत पोर्ण आहार पिाथाचची ववक्री करण्यासाठी 
नेत असलेल्या े्ंम्पोसह दिनाींक १३ सप् े्ंबर, २०२० रोिी पकडण्यात आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणात सींबींधधत पयचवेक्षक्षकेसह आणखी कोणकोण सामील 
असल्याचे आढळून आले व त्याींच्याववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्य:जथथती काय आहे ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०७-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
 एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना प्रकल्प कल्याण अींतगचत ननळि े
सेक््र, डोंत्रबवली (पवूच), जि.ठाणे मधील सपुरवायझर या अींगणवाडयाींमधील ६ 
मदहने त े६ वर्च वयोग्ातील मलेु, ३ त े६ वर्ाचची मलेु, गरोिर व थतनिा 
माता या लाभार्थयांना परुववला िाणारा पोर्ण आहार हा लाभार्थयांना न िेता 
परथपर अपहार करत असल्याची तक्रार माहे ऑगथ्, २०२० अखेर तसेच 
सप् े्ंबर, २०२० च्या िरम्यान मखु्य कायचकारी अधधकारी व जिल्हा कायचक्रम 
अधधकारी याींना प्राप्त झालेल्या होत्या. सिर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने दिनाींक 
१२/०९/२०२० रोिी मानपाडा पोलीस यींत्रणेच्या मितीने सार्ळा रचून सींबींधधत 
सपुरवायझर याींच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) मखु्य कायचकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्ि, ठाणे याींनी बालववकास प्रकल्प 
अधधकारी, कल्याण याींचेकडून प्रथततु प्रकरणी अहवाल मागववला होता. सिर 
अहवालानसुार प्रथमिशचनी श्रीमती सरु्मा ववठ्ठल घगेु (सींबींधधत पयचवेक्षक्षका) 
याींनी आपल्या पिाचा िरुुपयोग केल्याचे दिसनू आल्याने सिर प्रकरणी 
कल्याण तालकु्यातील मानपाडा पोलीस थ्ेशन येथे दिनाींक १२/०९/२०२० 
रोिी एर्.आय.आर. िाखल करण्यात आला. सिर प्रकरणी पोभलसाींमार्च त 
चौकशी केली असता पोर्ण आहार अपहार प्रकरणात सींबींधधत पयचवेक्षक्षका 
(सपुरवायझर) भशवाय अन्य इतर कोणाचाही यात सहभाग आढळून आलेला 
नाही. 
 श्रीमती सरु्मा ववठ्ठल घगेु (पयचवेक्षक्षका) याींना मखु्य कायचकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररर्ि, ठाणे याींच्या दिनाींक १४/०९/२०२० च्या आिेशान्वये 
ननलींत्रबत करण्यात आले आहे.  
 

___________ 
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उसमानाबाद जिल््यातील िलयुक्त शशवार योिनते  
गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत 

  
(४४) ५७१४ (१७-११-२०२०). श्री.सजुितशसांह ठािूर : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० 
रोिी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ४५०४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मदृ व िलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माणकेश्वर, वाल्हा, वालवड, दहवाडाच (ता.भमू, जि.उथमानाबाि) येथील 
िलयकु्त भशवार अभभयानाींतगचत झालेल्या कामाींमध्ये सन २०१६-२०१७ मध्ये 
गरैव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी लोकप्रनतननधीींनी शासनाच्या ननिशचनास आणून 
दिल्या असनू, नाला खोलीकरणाच ेकामात सींबींधधत तालकुा कृर्ी अधधकारी व 
तत्कालीन कृर्ी सहाय्यक याींनी सींगनमताने बोगस सह्या करून ठेकेिारास 
िेयक अिा केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कामाींची प्रत्यक्ष तपासणी केली असता मापन 
पजुथतकेतील नोंिी व कामाींच्या प्रत्यक्ष नोंिी यामध्ये तर्ावत आढळून आले 
असनू कमी पररमाण आढळून आलेल्या नाला खोलीकरण कामाींकररता रुपये 
४.३७ लक्ष इतकी रक्कम वसलुपात्र आहे, सिर प्रकरणी िोर्ी आढळून 
आलेल्या अधधकारी/कमचचारी याींचेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराव गडाख (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अनतरीक्त प्रकल्प व्यवथथापक, वसुींधरा पाणलो् यींत्रणा, जिल्हा अधीक्षक 
कृर्ी अधधकारी कायाचलय, उथमानाबाि याींनी सिर प्रकरणी चौकशी करून 
सािर केलेल्या चौकशी अहवालानसूार नाला खोलीकरणाच्या ७ कामामध्ये 
कमी आढळून आलेल्या पररमाणाची वसलुपात्र रक्कम रुपये ४.३७ लक्ष असनू 
सींबींधधत िबाबिार तालकुा कृर्ी अधधकारी व कृर्ी सहाय्यक याींचेववरूध्ि 
शासन ननयमानसूार प्रशासकीय कारवाईची प्रकक्रया आयकु्त (कृर्ी), पणेु 
याींचेथतरावर प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील बांिारा समािाच्या ताांडा वसत्याांसाठी  
सवतांत्र ग्रामपांचायत ननमााण िरण्याबाबत 

  
(४५) ५७८० (१४-११-२०२०). श्री.रािेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊर्ा  भाई िगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमर्ाा : 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बींिारा समािाच्या ताींडयामध्ये राहणाऱ्या नागररकाींना 
शासनाच्या सोयी सवुवधा उपलब्ध होत नसल्यामळेु ताींडा वथत्याींसाठी थवतींत्र 
ग्रामपींचायत ननमाचण करण्याबाबत अनेक वर्ाचपासनू मागणी होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने बींिारा समािाच्या ताींडयाींमध्ये राहणाऱ्या 
नागररकाींना शासनाच्या सोयी सवुवधा उपलब्ध होण्याबाबत कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
 सिर ववर्याच्या अनरु्ींगाने काही लोकप्रनतननधीींची ननवेिने प्राप्त 
झाली आहेत.  
 (२) शासन ननणचय क्र.व्हीपीएम२६०३/प्र.क्र.१५४४/पीं.रा.४(२२), दिनाींक १२ 
रे्ब्रवुारी, २००४ मधील सचूना ववचारात घेऊन ग्रामपींचायत थथापनेकरीता 
भारताच्या सींववधानाच्या अनचु्छेि २४३ च्या खींड (छ) व महाराषर 
ग्रामपींचायत अधधननयम (सन १९५९ चा अधधननयम ३) कलम ४ अन्वये गाव 
िाहीर करण्यात येत.े  
 प्रचभलत तरतिुीींनसुार ग्रामपींचायतीच े ववभािन/एकत्रत्रकरण/त्रत्रशींकु 
भागासाठी थवतींत्र ग्रामपींचायत थथापन करताना, शासनथतरावर केवळ 
“महसलुी गाव” या घ्काचा ववचार करण्यात येतो, ज्या दठकाणी थवतींत्र 
ग्रामपींचायत थथापन करावयाची आहे, त े क्षेत्र महाराषर िमीन महसलू 
अधधननयम, १९६६ च्या कलम ४ (१) नसुार थवतींत्र महसलुी गाव म्हणून 
िाहीर झालेले असल ेपादहिे. आदिवासी ककीं वा ताींडा या भागासाठी ककीं वा िोन 
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गावात ३ कक.मी. पेक्षा िाथत अींतर असल्यास लोकसींख्या एक हिार असणे 
आवश्यक असनू सवचसाधारण भागासाठी लोकसींख्या िोन हिार असणे 
आवश्यक आहे.  
 ववत्त ववभागाच्या शासन पररपत्रक दिनाींक १५ एवप्रल, २०१७ नसुार 
राज्याच्या ववत्तव्यवथथेवर पररणाम होईल ककीं वा शासनावर ववत्तीय भार 
येणार असेल अशा प्रकरणात प्रशासकीय ववभागाींनी ववत्त ववभागाशी 
ववचारववननमय करुन तसेच ववत्त ववभागाची पवुचसींमती घेऊन कायचवाही 
करण्याबाबतच्या सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
 त्यानसुार ग्रामपींचायत ववभािन/एकत्रत्रकरण/त्रत्रशींकु भागासाठी थवतींत्र 
ग्रामपींचायत थथापन करण्याच्या प्रथतावावर ववत्त ववभागाच्या उपरोक्त 
पररपत्रकानसुार कायचवाही करण्यात येत.े 
 ग्रामपींचायती/ग्रपु ग्रामपींचायतीमध्ये समाववष् असणाऱ् या सवच महसलुी 
गावाींच्या दठकाणी असलले्या गावे/वाडया/वथत्या/ताींड/ेपाड/े्ोले याींना ववववध 
ववकास कामाींसाठीचा ननधी लोकसींख्येच्या प्रमाणात (Proportionate) 
उपलब्ध करुन िेणेबाबत शासन पररपत्रक दिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ 
ननगचभमत करण्यात आल ेआहे.  
 उपरोक्त शासन पररपत्रकातील सचूनानसुार अींमलबिावणी 
करण्याबाबत मखु्य कायचकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्ि याींना दिनाींक ०४ 
नोव्हेंबर, २०२० रोिीच्या शासन पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

 अांबाळाच ेबरड (ता.िेि, जि.बीड) येथे सांसथेच्या मालिीच्या  
िागेला प्रशासिीय मान्यता नसल्याबाबत 

  
(४६) ५७८७ (१४-११-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खासिार थथाननक ववकास कायचक्रमाींतगचत रेणकुामाता कृर्ी ववकास 
प्रनतषठान, िेवगाव (ता.केि, जि.बीड) सींचाभलत मौिे सारोळा 
(धावज्याचीवाडी) अींतगचत अींबाळाचे बरड येथ ेसींथथेच्या मालकीचे (सव्हे नीं. / 
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ग् नीं. २१/ई) भमळकत सामाजिक सभागहृ (िनोपयोगी भवन) बाींधणे या 
नावाने दिनाींक ४ िून, २०१८ रोिी रुपये २४.९५ लक्ष एवढया कामाला 
जिल्हाधधकारी, बीड याींनी मींिुरी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ववकासकामे ही प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या दठकाणी 
झाली नसल्याची तक्रार सामाजिक कायचकत्यांनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत सींथथेने खो्े िथतावेि तयार करून व खो्ी मादहती 
िेऊन शासनाची र्सवणूक केली असनू सींथथेमध्ये गरैव्यवहार झाल्याच्या 
तक्रारी सामाजिक कायचकत्यांनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने ववकासकाम े करणाऱ्या सींथथेवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजित पवार (०४-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय.  
(३) होय.  
(४) जिल्हाधधकारी, बीड याींनी सिर प्रकरणी तात्काळ चौकशी करुन 
वथतनुनषठ अहवाल सािर करण्याबाबत कळववले होत.े त्यानरु्ींगाने अनतरीक्त 
मखु् य कायचकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्ि, बीड याींनी वथतनुनषठ अहवाल 
सािर केला असनू त्यानसुार सिर कामाच्या िागेत बिल झाला असल्याने 
सिर कामाच ेउवचररत िेयक थाींबववण्यात आल ेआहे. तसेच सिर काम मींिूरी 
दिलेल्या िागेऐविी अन्य िागेवर झालेले असनू सिर बाब कें द्र शासनाच्या 
खासिार थथाननक क्षते्र ववकास कायचक्रमाच्या मागचिशचक तत्वाींतील पररच्छेि 
३.४ मधील सचूनेप्रमाणे अनजु्ेय नसल्याने जिल्हाधधकारी, बीड याींचेकडून 
कायचवाही सरुु करण्यात आलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

___________ 
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मौिे बोरसुरी (ता.ननलांगा, जि.लातूर) येथील  
बोरसुरी शसांचन प्रिल्प उभारण्याबाबत 

  
(४७) ६०६१ (१७-११-२०२०). श्री.रमेश िराड : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे बोरसरुी (ता.ननलींगा, जि.लातरू) येथील बोरसरुी भस ींचन प्रकल्प 
जिल्ह्यातील पाणीप्रश् न सोडववण्यासाठी तत्कालीन शासनाने सन १९९९ मध्ये 
मींिूर केला असनू सिर प्रकल्प हा २१ वर्ाचपासनू प्रलींत्रबत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने तालकु्यातील भसींचन क्षते्र वाढववण्यासाठी सिर प्रकल्प 
उभारण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. बोरसरुी साठवण 
तलाव ता.ननलींगा जि.लातरू या योिनेस शासन ननणचय 
क्र.लपात/२१००/(२०९/२००१)/लपा २, दिनाींक २९/०९/२००१ अन्वये िरसचूी 
१९९९-२००० नसुार रुपये ४१७.०८ लक्ष ककींमतीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
झाली आहे. या प्रकल्पाच्या मातीधरण व साींडवा बाींधकामाची ननवविा प्रकक्रया 
पणुच करुन व ननवविेंतगचत प्रकल्पाच े काम दिनाींक २६/११/२००८ रोिी सरुु 
करण्यात आले. काम सरुु असताींना ्ाकळी येथील शतेकऱ् याींनी घरे पाण्यात 
िाणार असल्याने पनुवचसन नको म्हणून काम बींि पाडले. प्रकल्पामळेु बाधधत 
झालेल्या िभमनीचा मावेिा दिल्याभशवाय प्रकल्पाचे काम करु नये या 
मागणीसाठी सन २०१० पासनू प्रकल्पाच े काम बींि आहे. प्रथम सधुाररत 
अींिािपत्रकास महामींडळ कायाचलयाचे पत्र क्र.गोमपाववम/ताीं-४/बोरसरुी सा.त/ 
सपु्रमा/४५६८, दिनाींक २९/०४/२०१९ अन्वये रुपये ५७८७.०० लक्ष ककींमतीस 
प्रथम सधुारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. 
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(२) बोरसरुी साठवण तलाव ता.ननलींगा, जि.लातरू ही योिना कें द्र शासनाच्या 
बळीरािा िलसींिीवनी योिनेंतगचत प्रथताववत असनू, ननधी उपलब्ध आहे. 
माहे िून, २०२१ अखेर काम पणुच करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

लातूर जिल््यातील तलावाांच ेव प्रिल्पाांच्या दरुुसतीसाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(४८) ६०६३ (१७-११-२०२०). श्री.रमेश िराड : सन्माननीय मदृ व िलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू जिल्ह्यात झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु मोठ्या प्रमाणात पाणी येऊन 
जिल्ह्यातील ३४ तलाव व प्रकल्पाच ेनकुसान झाल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलावाींचे व प्रकल्पाींच्या िरुुथतीसाठी थथाननक प्रशासनाने 
शासनाकड ेरुपये ४ को्ी ३८ लाख ८२ हिार ननधीची मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने तलावाींचे व प्रकल्पाींच्या िरुुथतीसाठी ननधी 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराव गडाख (०३-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 लातरु जिल्ह्यात माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु 
लघ ुभस ींचन ववभागाच े१० प्रकल्प व जिल्हा पररर्ि लघ ुपा्बींधारे ववभागाचे 
१९ प्रकल्प असे एकूण २९ िलसींधारण प्रकल्प क्षनतग्रथत झाले आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 अनतवषृ्ीमळेु क्षनतग्रथत झालेल्या लघभुस ींचन ववभागाच्या १० 
प्रकल्पाींच्या िरुुथतीसाठी रुपये १३७.८० लक्ष व जिल्हा पररर्ि लघ ुपा्बींधारे 
ववभागाच्या १९ प्रकल्पाींच्या िरुुथतीसाठी रुपये १०७.५० लक्ष याप्रमाणे एकूण 



वव.प. ११ (59) 

२९ प्रकल्पाींच्या िरुुथतीसाठी रुपये २४५.३० लक्ष ननधीची आवश्यकता आहे. 
(३) सिर क्षनतग्रथत प्रकल्पाींची क्षेत्रत्रय यींत्रणेकडून पाहणी करण्यात आली 
आहे. त्यानसुार या प्रकल्पाींच्या िरुुथतीच े सववथतर अींिािपत्रके तयार 
करण्याची कायचवाही क्षेत्रत्रयथतरावर प्रगतीपथावर आहे. अींिािपत्रके तयार 
करण्याचे काम पणुच होताच त्यास ताींत्रत्रक व प्रशासकीय मान्यता प्रिान 
झाल्यानींतर ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सिर सवच कामे प्राधान्याने हाती 
घेण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

उिनी धरणातून पाणी सोडल्याने शतेिरी व नागरीिाांच्या  
र्ालेल्या नुिसानीची भरपाई देण्याबाबत 

  
(४९) ६०९७ (१७-११-२०२०). श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उिनी धरणातनू दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्यािरम्यान 
अचानक २ लाख क्यसेुस पाणी सोडल्याने पेहे, नाींिोरे, आव,े तर्गाींव, 
प्वधचन कुरोली, िेवड,े खेडभोस,े व्होळे, अिनसोंड, भ्ुींबरे, िेगाींव, शेंगाींव 
िमुाला, भशरढोण, धच ींचोली भोसे, करोळे, कान्हापरुी, उींबरे, पागे साींगवी, 
बािलको्, पींढरपरू शहर, गोपाळपरू, कौठळी, वाखरी, मुींडवेाडी, चळे, आींबे व 
सरकोली (ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू) येथील शतेकरी व नागरीकाींचे शतेीचे व 
घराींचे आधथचक नकुसान झाल्याची बाब ननिशचनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
त्यानरु्ींगाने सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन शतेकरी व नागरीकाींची 
झालेली नकुसान भरपाई िेण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ियांत पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे.  
(२) भीमा व ननरा निीच्या खोऱ् यामध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु या िोन्ही 
निीतील एकत्रत्रत परुाच्या पाण्यामळेु परू पररजथथती ननमाचण झाल्यामळेु 
नकुसान भरपाई िेण्याबाबतचे पींचनामे महसलू ववभागाकडून करुन मादहती 
सींकलीत केली िात आहे.  
 अनतवषृ्ीमळेु परू पररजथथती ननमाचण झाल्याने सींबींधधत अधधकाऱ् यावर 
कायचवाही करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

यवतमाळ जिल््याला वावषाि योिनाांसाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(५०) ६१९१ (१७-११-२०२०). डॉ.विाहत शमर्ाा, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह्याच्या वावर्चक योिनाींसाठी ननयोिन ववभागाने 
सवचसाधारण योिनाींसाठी रुपये ३०० को्ी, अनसुधूचत िाती योिनाींसाठी रुपये 
८२ को्ी व अनसुधूचत िमाती योिनाींसाठी २३५ को्ी असा रुपये ६१७ 
को्ीींचा प्रथताव सािर केला असताींना यवतमाळ जिल्ह्याला र्क्त रुपये ५७ 
को्ी मान्य झाल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात 
ननिशचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने यवतमाळ जिल्ह्याच्या वावर्चक 
योिनाींसाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 



वव.प. ११ (61) 

श्री.अजित पवार (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
 जिल्हा वावर्चक योिना (सवचसाधारण) सन २०२०-२०२१ अींतगचत 
यवतमाळ जिल्हयाकरीता रुपये ३०० को्ी उपलब्ध करुन िेण्यात आलेला 
आहे. 
 तसेच, जिल्हा वावर्चक योिना (अनसुधूचत िाती उपयोिना) करीता 
रुपये ८२.९४ को्ी, जिल्हा वावर्चक योिना (आदिवासी घ्क कायचक्रम) करीता 
रुपये २६.६७ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आलेला आहे. अशा 
ररतीने जिल्हा वावर्चक योिनाींतगचत आधथचक वर्च २०२०-२०२१ करीता यवतमाळ 
जिल्हयास एकूण रुपये ४०९.६१ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन दिलेला 
आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही  
  

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

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवच सवच प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


