
                अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सत्तावन्नावी यादी 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

दसुरे अधधिेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वपांपरी-धचांचिड (जि.पुणे) शहराचा पाण्याचा िोटा िाढिून ममळणेबाबत 
  

(१)  ९५७ (२१-०३-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड): सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पपींपरी-चचींचवड (जि.पुणे) शहराची दहा वर्ाापूवी सतरा लाख लोकसींख्या गहृीत धरून 
जलसींपदा पवभागान ेपवना धरणातून ३७९ एमएलडी पाण्याचा को्ा शहराकररता आरक्षित केला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील मागील नऊ वर्ाात एकूण दहा लाख लोकसींख्येच्या वाढीमळेु शहराला 
जलसींपदा पवभागाच्या वतीन े मींजूर असलेला ३७९ एमएलडी पाणी पुरवठ्याचा को्ा अपुरा 
पडत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहरातील पवपवध भागात परवानगीने बाींधण्यात येणाऱ्या सुमारे दोन लाख 
नवीन सदननका पूणात्वाच्या मागाावर असल्यान ेसदर सदननकेमध्ये नव्याने वास्तव्यास येणाऱ्या 
नागररकाींमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणी ी्ंचाईला सामोरे जाव ेलागणार असल्याचे ददसून 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पपींपरी-चचींचवड उद्योगनगरीत शासनाच्या वतीन े पाण्याच्या को्यात वाढ 
केल्याशशवाय नवीन गहृ प्रकल्पाींना बाींधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींद्वारे ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास लेखी पत्रान्वये आयुक्त, 
पपींपरी चचींचवड महानगरपाशलका याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शहरातील वाढती लोकसींख्या व पवना धरणातून दहा वर्ाापूवी मींजूर केलेले 
पपण्याच्या पाण्याच ेआरिण याींच्या तफावतीमुळे शहराकररता ३७९ एमएलडी पाण्याचा को्ा 
वाढवून शमळणेबाबत शासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. जयांत पाटील (१५-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
    पपींपरी चचींचवड शहरास दहा वर्ाापूवी पवना धरणातून ५.०७ ्ीएमसी पाणी आरिण मींजूर 
होते.  
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(२) होय, हे, खरे आहे. 
(३) होय, हे, खरे आहे. 
(४) होय, हे, खरे आहे. 
(५) शासनान े सन २०३१ पयतंच्या लोकसींख्याकरीता वाढीव पाणी आरिण मींजूर केले आहे. 
सद्यस्स्थतीत एकूण पाणी आरिण १० ्ी.एम.सी.इतके आहे, 
(६) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

तारळ (ता.राजापुर, जज. रत्नाधगरी) येथील उगित लािगणिाडी येथ ेजाण्यासाठी  
पक्िा रस्ता तयार िरण्याबाबत 

  

(२)  ११३७ (११-०४-२०२०). श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारळ, (ता.राजापुर,स्ज.रत् नाचगरी) येथील उगवत लावगणवाडी येथे जाण् यासा र रस् ता नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, येथ ेपयतं जाण् यास ९०० शम्रची पायवा् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या पायवा्ेमध् ये वहाळ येत असून पावसायायामध् ये येथून जाता येत 
नसल्यामुळे त् याद काणी पूल बाींधण् यात यावा अशी मागणी गेली अनेक वर्ग रामामस् थ करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, रामामस् थाींच्या सोयीसा र उगवत लावगणवाडी येथे जाण् यासा र प का रस् ता 
तयार करण्याबाबत व वहाळवर पुल बाींधण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०६-२०२१) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४)  तारळ मावळत लावगणवाडी ते उगवत लावगणवाडी जोडरस्ता योजनाबाहय असून 
रामामपींचायत मालकीचा आहे. सदर रस्त्याची एकूण  लाींबी ०.६०० कक.मी. आहे. त्यापैकी ०/०० 
ते ०/२५० कक.मी.लाींबी मुरुमी पषृ भागाची आहे. उवाररत ०/२५० ते ०/६०० कक.मी.लाींबी पायवा् 
असून ०/४०० कक.मी.मध्ये ३० मी.लाींबीच्या पुलाची आवश्यकता आहे. तसेच कक.मी. २/३०० 
पासून उगवत लावगणवाडी व मावळत लावगणवाडी जोडण्यासा र ४२० मी. इतका नवीन रस्ता 
तयार करणे आवश्यक आहे. 
    या रस्त्याच्या ०/०० ते ०/१८० कक.मी.च े खडीकरण, डाींबरीकरणाचे काम स्जल्हा वापर्ाक 
योजना जनसुपवधा कायाक्रमाींमधून सन २०१८-१९ अींतगात मींजूर असून प्रगतीत आहे. 
    सदर रस्ता हा योजनाबाहय असल्याने या रस्त्याचे काम शासनाच्या योजनतेून घेता येत 
नाही. तथापप, स्थाननक पवकास योजनेअींतगात लोकप्रनतननधीींनी सदर काम सुचपवल्यास स्जल्हा 
पररर्देस सदर काम करणे शय आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
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जजगाि (ता.नाांदरुा, जज.बुलढाणा) प्रिल्पातील पूणाा नदीच्या डाव्या तीरािरील पुनिामसत 
गािाांच्या पाणी पुरिठा योजनेची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३)  २२२९ (१५-०४-२०२०).   श्री.राजेश एिड े(मलिापूर) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्जगाींव (ता.नाींदरुा, स्ज. बुलढाणा) प्रकल्पातील पूणाा नदीच्या डाव्या तीरावरील पुनवाशसत 
१५ गावाींच्या नवीन गाव ाणा मध्ये पाणीपुरव ा योजनेच ेकाम मागील अनके मदहन्याींपासून 
मींजूर असनू सुद्धा सदर योजनचेे काम अद्यापही सुरू झाले नसल्याचे ददनाींक ७ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोत पनुवाशसत १५ गावाींमध्ये उन्हायायामध्ये तीव्र स्वरूपाची पाणी ी्ंचाई 
ननमााण होत असल्यान े पूणाा नदीच्या डाव्या तीरावरील पुनवाशसत पींधरा गावाींच्या गाव ाणा 
मध्ये पाणीपुरव ा सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
   
श्री. जयांत पाटील (१८-०६-२०२१) : (१) सदर कामाच्या अींदाजपत्रकास प्रादेशशक कायाालयान े
ददनाांि २४/०९/२०१९ रोजी ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान ददली असून, ननपवदेची अींदास्जत ककीं मत 
रु.२९.४२ को्ी आहे. या ककीं मतीनुसार दद.०८/११/२०१९ रोजी ननपवदा सचुना प्रशसध्द करण्याींत 
आली होती. पवहीत कालावधीत शासनाच्या वेबसाई्वर कोणतीही वैध त्रबड प्राप्त झाली नाही 
(No. of Valid Bids -०). त्यामुळे दद.२७/०२/२०२० रोजी दसुऱ याींदा ननपवदा सचूना प्रशसद्ध 
करण्यात आली. पवदहत कालावधीमध्ये एकच त्रबड प्राप्त झाली असून सदर त्रबडर अपात्र 
 रल्याने दद. ०१/०६/२०२० रोजी नतस-या वेळेस ननपवदा सूचना प्रशसद्ध करण्यात आली असून 
ननपवदा प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे. 
(२) प्रश्न उदभवत नाही. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

अमरािती येथील ग्रामपांचायत िायाालय अांगणिाडी प्राथममि शाळाांत अजननशमन यांत्रणा 
बसविण्याचे ददलेल्या सूचनाांिड ेहोत असलेले दरु्लक्ष 

(४)  २५९३ (१५-०४-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयाापूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगतपूरी), श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.फारूि 
शाह (धळेु शहर) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती (जि.अमरावती) जिल्हयातील ग्रामपांचायत स्तरावरील रामामपींचायत कायाालय, 
अींगणवाडी व प्राथशमक शाळाींत शासनादेशाप्रमाणे अस्ननशमन यींत्रणा बसपवण्याच े ददलेल्या 
सूचनाींकड ेसींबींचधत रामामपींचायतीींनी दलुाि केल्याचे ददसून येत असल्याचे ददनाींक १५ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनान ेसावाजननक द काणी अस्ननशामक यींत्रणा बसपवणे अननवाया केली आहे 
त्याअनुर्ींगान े शासनाच्या अखत्याररतील सवा रामामपींचायत कायाालयात, स्जल्हा पररर्द 
प्राथशमकशाळा व अींगणवाडी कें द्रात अस्ननशामक यींत्रणा बसपवण्याची सचूना स्ज.प.ददली आहे 
या यींत्रणाींसा र येणा-या खचााची तरतूद १४ व्या पवत्त आयोगातून करता येत ेया शासनाच्या 
आदेशाला अमरावती येथील बहुताींश प्राथशमक शाळा दलुाि करीत असल्यान ेया शाळा तसेच 
अींगणवाडया मध्ये शशिण घेणाऱया पवद्यार्थयााचा जीव धोयात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अस्ननशमन यींत्रणा बसपवण्याबाबत शासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०५-२०२१) : (१)  होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) स्जल्हा पररर्द, अमरावती अींतगात चौदा पींचायत सशमतीचा समावशे असनू एकूण 
रामामपींचायतीची सींख्या ८४० आहे. त्यापैकी १९२ रामामपींचायतीमध्ये १४ व्या पवत्त आयोगाच्या 
ननधीमधून अस्ननशामक यींत्र े बसपवण्यात आली आहेत. स्ज.प. शाळाींची एकूण सींख्या १७१९ 
असून त्यापकैी १५६५ स्ज.प.शाळाींमध्ये अस्ननशामक यींत्र े बसपवण्यात आली आहेत. तसेच 
अींगणवाडी कें द्राची सींख्या २६३५ असून त्यापैकी सध्यस्स्थतीत ६२ अींगणवाडी कें द्रामध्ये मध्ये 
अस्ननशामक यींत्रणा बसपवण्यात आली आहे. तसेच उवारीत द काणी अस्ननशामक यींत्रणा 
बसपवण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) १४ वा पवत्त आयोगाींतगात शशिण उपस्जपवका व आरोनय याबाबीवर २५ ्के ननधी खचा 
करता येतो. त्यानुसार शाळा व अींगणवाडी कें द्रामाफा त ई लननाग सुपवधा, शुध्द पाण्याची काम,े 
शाळा सादहत्य, खळेणी व ईमारत दरुुस्ती इत्यादी बाबीींना आमचा गाव आमचा पवकास 
आराखडयात प्राधान्य ददले असल्याने तरतुदी नसुार खचा केलेला आहे.   
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

िागदई ते िाटखेडा (ता.महागाांि, जज.यितमाळ) या रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत 
 

  

(५)  २६७० (१५-०४-२०२०).  श्री.नामदेि ससान े (उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वागदई ते का्खेडा (ता.महागाींव, स्ज.यवतमाळ) या रस्त्याींची मोठ्या प्रमाणात दरुवस्था 
झाली असून यामुळे तेथ ेनेहमीच छो्े-मो े अपघात होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या रस्त्याींची तातडीने दरुुस्ती करण्याची मागणी स्थाननकाींनी वाींरवार 
करुनही अद्याप कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रस्त्याींची दरुुस्ती करण्यासा र शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२७-०५-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
    सद्य:स्स्थतीत रस्ता सुस्स्थतीत असून या रस्त्यावर ११९ मे.्न इतकी सरासरी वाहतूक 
सुरु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) काळी वागद बोरी या रस्त्यावरील खड्ड े डाींबरीकरण करुन भरण्यात आले असून यावर 
रु.३.१३ लि इतका खचा करण्यात आला आहे. तसेच का्खेडा येथील कातरवाडी ते बोरी फा्ा 
या रस्त्यावर डाींबरीकरणान े खड्ड े भरण्यात आले असुन यावर रु.२.९० लि इतका खचा 
करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे वरीलप्रमाणे ता.महागाव येथील २ रस्त्याींची दरुुस्तीकररता 
एकूण रु.६.०३ लि इतका खचा करण्यात आला असून सदर रस्ते वाहतुकीस सुस्स्थतीत 
करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

खानापूर व आटपाडी (जि.साांगर्ी) तालुक्यातील ग्रामीण भागातील  
रस्त्याांची दरुािस्था झाल्याबाबत 

(६)  २९२६ (१६-०४-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्जल्हयातील खानापूर व आ्पाडी तालुयातील रामामीण भागातील रस्त्याींची 
दरुावस्था झाल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींच्या दरुावस्थेमुळे अपघाताींच े प्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याींची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, पवलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (१५-०६-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) खानापूर तालुयातील इतर स्जल्हा मागा व रामामीण मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी ५७७.२८ 
कक.मी.असून त्यापैकी दरुुस्ती करणे आवश्यक असणारी रस्त्याची लाींबी १५०.०० कक.मी.इतकी 
आहे. तसेच आ्पाडी तालुयातील इतर स्जल्हा मागा व रामामीण मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी 
७२३.३० कक.मी.असून त्यापैकी दरुुस्ती करणे आवश्यक असणारी रस्त्याची लाींबी १९७.०० 
कक.मी.इतकी आहे. 
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      सन २०१८-१९ व २०१९-२० या आचथाक वर्ाात स्जल्हा पररर्देला पवपवध योजनाींतगात 
एकूण प्राप्त ननधीपैकी खानापूर व आ्पाडी तालुयातील रस्त्याींच्या दरुुस्तीसा र रु.३१६२.८९ 
लि एवढा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर ननधीमधून १३०.७७ कक.मी.लाींबीच्या 
रस्त्याींची दरुुस्ती होणार आहे. यापैकी काही कामे पूणा झाली असून काही काम ेप्रगतीत आहेत. 
     खानापूर व आ्पाडी तालुयातील उवाररत रस्ता दरुुस्तीची कामे ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार प्रस्तापवत करण्याचे स्जल्हा पररर्देचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
  

तालुिा स् तरीय बालकरिडडा ि साांस् िृतीि स् पधाचच् या आयोजनासाठी जजल् हा पषरेदेच् या 
माध् यमातनु पांचायत सममत् याांना उपलध ध होणारा ननधी िाढविण्याबाबत 

  

(७)  २९७२ (११-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तालुका स् तरीय बालकक्रडा व साींस् कृतीक स् पधांच् या आयोजनासा र स्जल् हा पररर्देच् या 
माध् यमातनु पींचायत सशमत् याींना उपलब् ध होणारा ननधी अपुरा पडत असल् यामुळे या 
आयोजनाच् या दजाावर पवपरीत पररणाम होतो त् यामुळे हा ननधी वाढवून देण् यात यावा, अशी 
मागणी ववधानसभा सदस्य बल् लारपूर याींनी मा.रामामपवकास मींत्री याींना ददनाींक २१ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त् यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननधी वाढवून देण् याच् या ष्ष ्ीने शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०५-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही 
  

___________ 
  

साांगली जजल्हयात १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपांचायतीिड े४ िेाात  
आलेल्या ननधीतील ९१ िोटी रुपये अखधचात असण्याबाबत 

 

  

(८)  ४३२१ (१६-०४-२०२०).   श्री.विरिडममसांह सािांत (जत) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्जल्हयात १४ व्या पवत्त आयोगातून रामामपींचायतीकड े४ वर्ाात आलेल्या ननधीतील 
९१ को्ी रुपये अखचचात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जत तालुयातील रामामपींचायतीींना सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत 
४६.९८ को्ी रुपये १४ वा पवत्त आयोग ननधीतून शमळालेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यापैकी २७.८७ को्ी रुपये खचा झाले असून ९१.११ को्ी रुपये खचाापवना 
पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात शासनाने मादहती घेवनू येथील रामामपींचायतीींना सदर ननधी 
गावपवकासासा र खचा करण्यासा र मागादशान व सूचना करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०५-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     माचा २०२० अखेर ९१.०० को्ी रूपये अखचचात होते. 
(२) होय, हे खरे आहे, 
(३) १४ वा पवत्त आयोगाींतगात सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत ४७.८७ को्ी रुपये 
जत तालुयाला व्याजासह प्राप्त झाले होत ेव त्यातील ३८.३३ को्ी इतका ननधी आज अखेर 
खचा झाला असून सध्या ९.५४ को्ी इतका ननधी जत ग्ाकड ेअखचचात आहे. 
(४) याबाबत स्जल्हास्तरावर वळेोवेळी पत्र, पवस्तार अचधकारी (पींचायत) व ग् पवकास 
अचधकारी याींच्या माशसक सभेमध्ये पवर्य चचगमध्ये घेऊन ननधी खचााबाबत योनय ते ननदगश 
ददले आहेत.१४ वा पवत्त आयोगाचा ननधी दद.३१.१२.२०२० पयतं खचा करण्याबाबत सवा पींचायत 
सशमतीना मुख्य कायाकारी अचधकारी याींच्या स्तरावरून कळपवण्यात आले आहे.शासन 
स्तरावरूनही दद.१०.११.२०२० च्या पररपत्रकानुसार दद.३१.३.२०२१ पयतं १००% ननधी खचा 
करणेबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत.    
(५) प्रशन् उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
  

िाडगेाि (ता.साांगोला, जज.सोलापूर) अांतगात आफु्रिा ि िोरडा नदी पात्रातून  
ये-जा िरण्यासाठी पुलाची सोय िरण्याबाबत 

  

(९)  ४४४३ (१२-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुत े(माळमशरस) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडगेाव (ता.साींगोला, स्ज.सोलापूर) अींतगात चचम्ा वस्ती येथील शालेय पवद्याथी, 
शेतकरी, मदहला व रामामस्थाींना आफु्रका व कोरडा नदी पात्रातून ये-जा करण्यासा र पुलाची सोय 
नसल्यामुळे हवेच्या ट्यूबवर बसून दररोज जीवघेणा प्रवास करावा लागत असल्याच ेननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या दोन्ही नद्याींवरील दोन्ही बींधारे १०० ्के भरल्याचे ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आफु्रका व कोरडा नदी पात्रातून ये-जा करण्यासा र पुलाची सोय करण्याबाबत 
तसेच या कामात ददरींगाई व ्ाळा्ाळ करणाऱ्या सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती िाययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०६-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कोरडा नदी व आफु्रका या दोन नद्याींचा सींगम मौजे वाढेगाव, ता.साींगोला येथ े झाला 
असून सद्यस्स्थतीत येथ े पलू अस्स्तत्वात नाही. येथ े कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा असून तो 
भरल्यानींतर व अनतवषृ्ीच्या वेळी सदर नदीच्या पात्रात १० त े१२ फू् पाणी सा ते व वाहतकू 
बींद होते. अशा वळेी नदीपात्रातून हवेच्या ्यूबवर बसून प्रवास करावा लागतो. 
     चचम्ा वस्ती ते वाढेगाव हा रस्ता योजनाबाहय रस्ता असल्यामुळे शासनाच्या योजनेतून 
काम घेता येत नाही. त्यामळेु सदर रस्ता शासनाच्या प्रचशलत ननयमानुसार रस्ते पवकास 
आराखडयामध्ये समापवष् करण्यासा र पुढील कायावाही करण्याबाबत स्जल्हा पररर्देस 
कळपवण्यात आले आहे.          
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

 
नातेपुते (जि.सोर्ापूर) या गािात हायमास्ि ददिे दरुुस्ती ि देखभाल अभािी बांद असल्याबाबत 
  

(१०)  ४५०६ (१६-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळमशरस) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नातपेुते (जि.सोलापूर) या गावात पवपवध योजनेंतगात हायमास्क ददवे देण्यात आले असून 
यातील बरेच ददवे दरुुस्ती व देखभाल अभावी बींद पडत असल्याने शासनाचे लाखो रुपयाींच े
नुकसान होत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददवे बींद पडत असून नातेपुत ेयेथील, पुणे-आळींदी पालखी महामागाावर अस्श्वनी 
हॉस्स्प्ल समोर पाींढरे मयायात असणारा ददवा सध्या देखभाल दरुुस्तीपवना बींद अवस्थेत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी करुन ददवे दरुुस्ती करण्यासा र शासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२२-०६-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. रामामपींचायत कडून दद.१५ त े२५ 
जानेवारी, २०२० या दरम्यान सवा ददवे दरुूस्त केले असून तसा अहवाल स्जल्हा पररर्द, 
सोलापूर याींना प्राप्त झालेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
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लोहारा िुसुबा इ.जी.मा. ३१ (ता. रािेर, जज जळगाि) या मांजूर रस्त्याचे िाम होणेबाबत 
  

(११)  ४६३१ (१०-०४-२०२०).   श्री.मशरीे चौधरी (रािेर) :  सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोहारा कुसुबा इ.जी.मा. ३१ (ता. रावेर, स्ज जळगाव) या मींजरू रस्त्याच ेकाम माहे माचा 
२०२० अखरे पयतं पूणा करण्याच ेननयोजन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू काम पूणा झाले आहे काय, तसेच काम पूणा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२)  लोहारा कुसुींबा हा रस्ता इतर स्जल्हा मागा क्र.१६ असनू या रस्त्याची लाींबी ५.५० 
कक.मी.आहे. या रस्त्यावर खालीलप्रमाणे ३ कामे सन २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये मींजूर आहेत  
    अ) लेखाशशर्ा ३०५४ ्ीएच ११०००२ अींतगात सा.क्र.२/२०० ते ३/१०० मध्ये मजबुतीकरण व 
डाींबरीकरण करणे. 
    ब) लेखाशशर्ा ३०५४-२४१९ रस्ते व पुल दरुुस्ती अींतगात सा.क्र.३/००० त े३/५०० व ४/५०० 
ते ५/५०० मध्ये मजबुतीकरण व डाींबरीकरण करणे. 
    क) लेखाशशर्ा ३०५४ ्ीजी ११०००१ अींतगात सा.क्र.१/२०० व १/५०० वर मोरी बाींधकाम 
करणे. 
    सदर काम ेमाहे माचा २०२० अखेर पूणा झालेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामवििास विभागाच्या अखत्यारीतील ग्रामीण भागातील गािाांतगात मूलभूत सुविधा 
पुरविण्यात येणाऱ्या ननधीिरील स्थधगती उठिण्याबाबत 

 

(१२)  ४९६५ (०९-०४-२०२०).   अॅड.आमशे शेलार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननेा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामामपवकास पवभागाच्या अखत्यारीतील रामामीण भागातील गावाींतगात मूलभूत सुपवधा 
पुरपवणे, कोकण पया् न पवकास कायाक्रम, यात्रा स्थळाींच्या पवकासासा र पवशेर् कायाक्रम, 
तीथािेत्राच्या पवकासाकररता अनदुान या योजनेंतगात सन २०१९-२० या आचथाक वर्ाासा र 
शासनाने पवतरीत केलेल्या ननधीपैकी ज्या कामाींचे कायाारींभ आदेश अद्याप देण्यात आलेले 
नाहीत अशा कामाींना शासनाच्या रामामीण पवकास पवभागाच्या ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ 
रोजीच्या पररपत्रकाींन्वये स्थचगती देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यातील अनेक कामे ही लोकप्रनतननधीींनीच सुचपवलेली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या स्थचगती आदेशामध्ये ककती व कोणत्या कामाींना स्थचगती देण्यात आली 
आहे तसेच स्थचगती देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच सदर पररपत्रक मागे घेण्यासा र व सदर कामाींवरील स्थचगती उ ववण्यासा र 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (२२-०६-२०२१) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर स्थचगती आदेशामध्ये मा. लोकप्रनतननधीींनी सुचपवलेल्या गावातगतं मलुभूत सुपवधा 
योजनेतगतं अींदाज े रु.११००.०० को्ी, कोकण पया् न पवकास कायाक्रम योजनेतगतं रु. ७.५ 
को्ी व तीथािेत्र पवकास योजनेतगतं ज्या कामाींना कायाारींभ आदेश ददले नाही अशा कामाींना 
शासन आदेशानुसार स्थचगती देण्यात आली आहे. 
(४) मा.लोकप्रनतननधीींनी सुचपवलेल्या गावातगतं मुलभतू सुपवधा योजनेतगतं ज्या कामाींना 
कायाारींभ आदेश ददला नाही, अशा कामाींना स्थचगती देऊन काम ेरद्द करण्यात आली आहेत. 
तसेच, कोकण पया् न पवकास कायाक्रम व यात्रा स्थळाींच्या पवकासासा र पवशेर् कायाक्रम 
योजनाींच्या स्थचगतीच्या ननणायाबाबत कायावाही सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

 
१४ व्या वित् त आयोगाच्या िामात झालेल्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१३)  ५५८७ (१६-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) १४ व् या पवत् त आयोगाच् या कामात झालेल् या गैरव् यवहाराची चौकशी करण् याबाबत 
ववधानसभा सदस्य बल् लारपूर याींनी स्जल् हाचधकारी, दहींगोली याींना ददनाींक २६ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त् यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०५-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  रामामपींचायत बळेगाव ता.वसमत येथील १४ वा पवत्त आयोगाच्या कामात झालेल्या 
तक्रारीनसुार चौकशी करण्यात येऊन दोर्ीींपवरूध्द पवभागीय चौकशी प्रस्तापवत करण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
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वपांपरी (ता.पुरांदर,जज.पुणे) येथील ओढ्यािर सािि बाांधण्याबाबत 
  

(१४)  ५५९८ (१०-०४-२०२०).   श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पपींपरी (ता.पुरींदर, स्ज.पुणे) येथील ओढ्यावर जादा पाणी वाहत असल्याने शलींबोरे वस्ती त े
वाकवस्ती येथील रामामस्थाींना ओढा ओलाींडताना दोरीचा वापर करुन जीव धोयात घालून जाव े
लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोत प्रकरणी मादहती घेवून साकव ककीं वा पलुाची उभारणी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०५-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
    पुरींदर तालुयातील पपींपरी रामामपींचायत अींतगात रामामीण मागा १०३ त े शलींबोरेवस्ती त े
प्रमुख स्जल्हा मागा ५७ हा योजनाबाहय रस्ता आहे. पुरींदर तालुयात सप् े्ंबर मदहन्यात 
अनतवषृ्ी झाली होती व त्याच वेळी सावाजननक बाींधकाम पवभागामाफा त पपींपरी येथील 
ओढयावर प्रमुख स्जल्हा मागा ५७ या मागाावर साकव बाींधण्याचे काम चाल ू असल्यान े
रामामस्थाींना पयांयी मागा म्हणून शलींबोरे वस्ती ते वाकवस्ती या मागाावरील ओढा 
ओलाींडण्यासा र दोरीचा वापर करावा लागला. 
(२) सद्यस्स्थतीत प्रमखु स्जल्हा मागा ५७ वर साकव पलुाच े बाींधकाम सावाजननक बाींधकाम 
पवभागामाफा त पूणा झालेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  
खैरगाि पोड (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) येथील खैरगाि िोलाम पोड िस्ती पासुन ते मोहदा 

या रस््याच्या दरुूस्तीिषरता ननधी उपलधध करुन देण्याबाबत 
  

(१५)  ५८७० (१०-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) खैरगाव पोड (ता.राळेगाव, स्ज.यवतमाळ) येथील खैरगाव कोलाम पोड वस्ती पासुन त े
मोहदा पयतं रस्तावर खड्ड ेपडल्यामुळे पररसरातील नागरीकाींना प्रवास करण्यास अडचण  होत 
असल्याच े ददनाींक २३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, आददवासी पररसरातील खैरगाव कोलाम पोड ते मोहदा रस्ता दरुूस्ती कररता 
ननधी उपलब्ध करून दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) खैरगाव पोड ते मोहदा हा इतर स्जल्हा मागा क्र.९३ असून या रस्त्याची लाींबी १०.०० 
कक.मी.आहे. यापैकी ७.०० कक.मी.लाींबीची सुधारणा प्रधानमींत्री रामामसडक योजना भाग ३ मध्ये 
मींजूर आहे. 
    उवाररत ३.०० कक.मी.लाींबीपकैी १) १.०० कक.मी.लाींबी सन २०१९-२० मध्ये स्जल्हा वापर्ाक 
आददवासी उपयोजना लेखाशशर्ांतगात मींजूर असून काम प्रगतीत आहे. २) २.०० कक.मी.लाींबीची 
सुधारणा सन २०२०-२१ मध्ये स्जल्हा वापर्ाक आददवासी उपयोजना लेखाशशर्ातंगात मींजूरीकररता 
प्रस्तापवत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

िळिण (जज.नामशि) तालुक्यातील ग्रामीण ि आददिासी भागातून तालुक्याला जोडणाऱ्या 
रस्त्याांसाठी ननधी उपलधध िरणेबाबत 

  

(१६)  ५९०० (१०-०४-२०२०).   श्री.ननतीन अजुान (ए.टी.) पिार (िळिण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळवण (स्ज.नाशशक) तालुयातील रामामीण व आददवासी भागातून तालुयाला जोडणारे 
रस्ते तसेच रामामीण व आददवासी भागातील अनेक रस्त्याची दरुवस्था झाल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कळवण तालुयातील रस्त्याींची अत्यींत दरुवस्था झाल्यामुळे वाहनाींचे नुकसान 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व तद्नुसार उपरोत रस्त्याींना तातडीन े ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (१६-०६-२०२१) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३)  नाशशक स्जल्हा पररर्दे अींतगात रामामीण मागा व इतर स्जल्हा मागा रस्त्याींची लाींबी 
१४००६.८५ कक.मी.इतकी असून कळवण तालुयातील इतर स्जल्हा मागा व रामामीण मागा 
रस्त्याींची लाींबी ६७२.७५ कक.मी.इतकी आहे. 
     रस्ते व पूल दरुुस्ती परररिण कायाक्रमाींतगात सन २०१७-१८ या आचथाक वर्ाासा र 
नाशशक स्जल्हा पररर्देला रु.२०१३.८९, सन २०१८-१९ या आचथाक वर्ाासा र रु.१२५९.२३ लि 
इतका ननधी तसेच सन २०१९-२० या आचथाक वर्ाासा र रु.१८६५.१६ लि इतका ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 
     तसेच स्जल्हा ननयोजन सशमती लेखाशशर्ा ३०५४-०४०७ व ५०५४-०४०२ अींतगात तसेच 
आददवासी उपयोजना ३०५४-२७२२ योजनेअींतगात कळवण तालुयाला दरवर्ी साधारणपणे 
रु.१.५० ते २.०० को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. 
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     उपलब्ध ननधीच्या अनुर्ींगाने कळवण तालुयातील रस्त्याींची दरुुस्ती करुन रस्त े
सुस्स्थतीत  ेवण्याचा स्जल्हा पररर्देचा प्रयत्न आहे.          
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

मौ.भाटुांबा (ता.िेज, जज.बीड) ग्रामपांचायतीतील प्रलांबबत  
असलेल् या विविध िामाच्या जस्थतीबाबत 

  

(१७)  ६२०५ (१०-०४-२०२०).   श्रीमती नममता मुांदडा (िेज) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मौ.भा्ुींबा (ता.केज, स्ज.बीड) रामामपींचायतीतील प्रलींत्रबत असलेल् या पवपवध कामाच्या 
स्स्थतीबाबतचे ननवेदन सरपींच, मौ.भा्ुींबा याींनी ददनाांि ७ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी ग्पवकास 
अचधकारी, पींचायत सशमती, केज, स्ज.बीड याींना ददले होते परींतु आजशमतीस त्यावर कोणतीच 
कायावाही करण्यात आली नसल् याची मादहती माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ग्पवकास अचधकारी याींच्याकडून कामाची दखल घेतली जात नसल्यामळेु 
गावातील पवपवध पवकास कामे रखडली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार गावातील पवकास कामाींकड ेदलुाि करणा-या ग्पवकास अचधकारी 
याींच्यावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 

 

श्री. हसन मुश्रीफ (२३-०३-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
    तथापप सरपींच, रामामपींचायत, भा्ुींबा याींनी दद.१.१०.२०१९ रोजी ग् पवकास अचधकारी, 
पींचायत सशमती, केज याींना ननवेदन ददले आहे. सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेननयुत करण्यात 
आलेल्या चौकशी सशमतीचा अहवाल दद.३१.८.२०२० रोजी स्जल्हा पररर्देकड ेसादर झाला असून 
त्यानुसार सींबींचधताींना दद.५.११.२०२० अन्वये कारणे दाखवा नो्ीस स्जल्हा पररर्द स्तरावरुन 
देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर अहवाल अपूणा असल्याने व ननवेदनातील सवा मुद्दे 
समापवष् झाले नसल्याची बाब ननदशानास आल्यावर पुन:श्च सींयुत पथकाव्दारे चौकशी 
करण्यात आली. या पथकाचा अहवाल दद.१.२.२०२१ रोजी प्राप्त झाला असून सदर अहवालाच्या 
अनुर्ींगाने तत्कालीन सरपींच व तत्कालीन रामामसेवक याींना दद.२.२.२०२१ अन्वये कारणे दाखवा 
नो्ीस बजावून त्याींचा खलुासा मागपवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाण े स्जल्हा पररर्द 
स्तरावरुन सरपींच रामामपींचायत भा्ूींबा याींच्या दद.१.१०.२०१९ च्या ननवेदनावर वळेीच चौकशी न 
केल्यामुळे ग् पवकास अचधकारी, पींचायत सशमती, केज याींना दद.३.२.२०२१ रोजी कारणे 
दाखवा नो्ीस देऊन खुलासा मागपवण्यात आला आहे.  सींबींचधताचा खलुासा प्राप्त होताच 
आवश्यक ती पुढील कायावाही करण्यात येईल.   
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(२) हे खरे नाही.  
  रामामपींचायत स्तरावर १४ वा पवत्त आयोगाचे काम व अींगणवाडी बाींधकाम तसेच पवपवध 
पवकास काम ेकेलेली आहेत व काही पवकास कामे चाल ूआहेत.  
(३) होय.   
(४) प्रश्न भाग-१ ला ददलेल्या उत्तराप्रमाणे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
  

दयाापूर (जज.अमरािती) येथील साईनगर रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(१८)  ६४५७ (१६-०४-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयाापूर), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), 
श्री.सुभाे धोटे (राजूरा), श्री.विरिडममसांह सािांत (जत) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाापूर (स्ज.अमरावती) येथील गजबजलेला आणण प्रमखु पररसर असलेल्या साईनगर 
चौकापासून पुढे मुनत ाजापूर रस्त्याला जोडणारा २ कक.मी.चा डाींबरीकरण रस्ता मागील १० 
वर्ाापासून प्रशासनाच्या दलुािामुळे नादरुुस्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्यावर द कद काणी मो या प्रमाणावर खड्ड े पडल्याने येथ े सातत्यान े
अपघात होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौिशी िरुन या रस्त्याची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. हसन मुश्रीफ (१६-०६-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) दयाापूर येथील मुख्य पररसरात असलेल्या साईनगर चौकापासून पुढे मुख्य रस्त्याला 
जोडणा-या रस्त्याची एकूण लाींबी अींदाजे १.५० कक.मी.इतकी असनू रस्त्याचा पषृ भाग डाींबरी 
आहे. परींत ु हा रस्ता योजनाबाहय रस्ता असल्यामुळे शासनाच्या योजनेतून काम घेता येत 
नाही. त्यामळेु सदर रस्ता शासनाच्या प्रचशलत ननयमानुसार रस्ते पवकास आराखडयामध्ये 
समापवष् करण्यासा र पुढील कायावाही करण्याबाबत स्जल्हा पररर्देस कळपवण्यात आले 
आहे.          
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील जजल्हा पषरेदेतील मलपीििगीय िमाचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 
  

(१९)  ६५३९ (१६-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), िुमारी 
प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्रीमती सुलभा खोडिे 
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(अमरािती), श्री.बळिांत िानखड े(दयाापूर), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास ठािरे 
(नागपूर पजश्चम), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्जल्हा पररर्देतील शलपीकवगीय कमाचाऱ्याींच्या रेामड पे मध्ये सुधारणा करणे, 
डीसीपीएस/एनपीएस योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना सरुु करणे इत्यादी मागण्या 
सोडपवण्यासा र मागील ३ वर्ाात शासनासोबत वारींवार बै का होऊनही त्याींच्या मागण्या 
अद्याप प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या कमाचाऱ्याींच्या प्रलींत्रबत मागण्यावर ननणाय घेऊन त्या मान्य 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (१९-०५-२०२१) : (१) होय. 
(२) शलपपक वगीय कमाचा-यामध्ये वररष  सहाय्यक आणण लेखा सींवगाातील वररष  सहाय्यक 
लेखा व लेखाचधकारी या तीन सींवगााचा प्रस्ताव ऑनलाईन पध्दतीन ेबिी सशमती समोर सादर 
करण्यात आलेला असून बिी सशमतीचा वेतनननस्श्चतीच्या अनुर्ींगाने भाग-२ प्रशसध्द झालेला 
नाही. तसेच सातव्या वेतन आयोगात रेामड पे अनुजे्ञय नाही. 
    डीसीपीएस/एनपीएस योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सुरू करणे ही बाब 
धोरणात्मक आहे.             
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

मौजा माांडला (ता. आिी, जज.िधाा) येथील अप्पर िधाा प्रिल्पातील डािा  
मुख्य िालव्याची लाांबी िाढिणेबाबत 

  

(२०)  ६५७५ (११-०४-२०२०).   श्री.दादाराि िेच े(आिी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा माींडला (ता. आवी, स्ज.वधाा) येथील अप्पर वधाय मुख्य डाव्या कालव्याची लाींबी 
वाढवुन वाढोणा सका ल मधील असलेल्या कोरडवाहु शेतकऱ्याींच्या शेतीला शसींचनाची सोय 
होण्याकररता मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजा वाढोणा सका ल मधील मौजा चचींचोली, बेढोणा, दहवरा, पपींपळखु्ा, 
गुमगाींव, तरोडा, ककन्हाळा, बोथली, तळेगाींव रघुजी, दाणापुर, सुकळी, उमरी अशी अनेक 
गावातील शेतकऱ्याींना शसींचनाची सोय नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींना शसींचनाची सोय होण्याच्या ष्ष्ीन े शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयांत पाटील (१८-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
उध्वा वधाा प्रकल्पातील मौजा माींडला (ता.आवी, स्ज.वधाा) येथील डाव्या मुख्य कालव्याची लाींबी 
वाढवून मौजा वाढोणा सका ल मधील कायम स्वरुपी कोरडवाहू शेतकऱ्याींच्या शेतीला शसींचनाची 
सोय उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव कें द्र शासनास पा पवण्याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले 
होते. 
(२) सदर भाग प्रकल्पाच्या लाभिेत्राबाहेर असल्यामुळे या कायाालयाकड े अचधकृत मादहती 
उपलब्ध नाही. 
(३) उध्वा वधाा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची लाींबी वाढपवणे ताींत्रत्रक ष्ष्या शय नसून 
सद्यःस्स्थतीत प्रकल्पाचा पाणी वापर १००% असल्यामळेु नपवन िेत्र अींतभुात करणे अशय 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जजल्हा पषरेद अांतगात येणाऱ् या जजल्हा पषरेदेच्या प्राथममि शाळेतील िीज बबल  
त्या-त्या ग्रामपांचायतीच्या स्िननधीतून किां िा १४ व्या वित्त्त आयोगाांतगात  

प्राप्त होणा-या अनुदानातनू भरण्याबाबत 
  

(२१)  ६७५७ (१६-०४-२०२०).  श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्जल््यात अनेक कमी प्सींख्या असलेल्या शाळा असून सदर शाळाींना वापर्ाक 
अनुदान रु.५००० पयतं शमळत असल्याने या अनुदानातून शाळेजे वीज त्रबल भरणे शय होत 
नसल्यान ेचींद्रपूर स्जल्हा पररर्द अींतगात येणाऱया स्जल्हा पररर्देच्या प्राथशमक शाळेतील वीज 
त्रबल त्या-त्या रामामपींचायतीने रामामपींचायतीच्या स्वननधीतून ककीं वा १४ व्या पवत्त्त आयोगाींतगात 
प्राप्त होणाऱ या अनुदानातून भरण्याबाबतची मागणी मुख्य कायाकारी अचधकारी, स्जल्हा पररर्द, 
चींद्रपूर याींनी प्रधान सचचव, रामामपवकास पवभाग याींच्याकड ेददनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीच्या अनुर्ींगाने कोणती ननणायात्मक कायावाही करण्यात आली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०५-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) स्जल्हा पररर्द प्राथशमक शाळेचे वीज त्रबल समराम शशिा अशभयान शाळा अनुदानातून 
आणण ४% सादील अनुदानातून भरले जातात. स्जल्हापररर्देच्या प्राथशमक शाळेतील वीज त्रबल 
त्यात्या रामामपींचायतीने रामामपींचायतीच्या स्वननधीतून ककीं वा १४ व्या पवत्त आयोगाींतगात प्राप्त 
होणा-या अनुदानातून भरण्याबाबतची स्पष् तरतूद रामामपवकास पवभागाव्दारे करण्यात आलेली 
नाही. उद्योग, उजाा व कामगार पवभाग, मींत्रालय याींच्या दद.१६ म,े २०१८ रोजीच्या शासन 
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ननणायानुसार स्जल्हा पररर्द / महाराषर जीवन प्रचधकरण / रामामपींचायतीकडील पाणी पुरव ा 
वीज थकबाकीच्या दद.३१ माचा, २०१८ पयतंच्या थकीत त्रबलाींच्या रकमेपैकी (दींड व व्याज कमी 
करून) ५०% रकम पवत्त आयोगाच्या ननधीमधून रामामपवकास पवभागाने महापवतरण कीं पनीस 
थे् अदा करावयाचे होत.े यासींदभाात रामामपवकास पवभागाने १४ व्या पवत्त आयोगाींतगात 
प्राप्त रकमेच्या २५% रकम महापवतरण कीं पनीस देण्याबाबत व ७५% अनुदान राज्यातील 
रामामीण स्थाननक स्वराज्य सींस्थाना पवतररत करणेबाबत ननणाय घेतला. त्याअींतगात 
महापवतरण कीं पनीस रामामपवकास पवभागाव्दारे मूळ थकबाकीच्या ५०% मींजूर रकम म्हणजेच 
१३७०.२५ को्ी रूपये अदा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
  

अहमदनगर जजल्हा पषरेदेच्या ३७०० िमाचाऱ्याांच्या अांशदायी  
ननितृ्ती योजनेसाठी िपात झालेल्या रक्कमाांबाबत 

  

(२२)  ७६२६ (१६-०४-२०२०).   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अहमदनगर स्जल्हा पररर्देच्या ३७०० कमाचाऱ्याींच्या अींशदायी ननवतृ्ती योजनेसा र कपात 
झालेल्या रक्िमाींचा दहशोब गेल्या दहा वर्ाात लागलेला नसल्याची धकादायक बाब माहे 
फेब्रुवारी, २०२० मध्ये उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, अहमदनगर स्जल्हा पररर्देच्या कमाचाऱ्याींच्या वेतनातून कपात झालेल्या व 
राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या कोट्यवधी रुपयाींचे धनादेशाींच ेगट््े पींचायत सशमतीमध्ये 
पडून असल्याचेही उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत कमाचारी याींनी मुख्य कायाकारी अचधकारी स्जल्हा पररर्द अहमदनगर 
याींना याबाबत ननवेदन ददले आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेया प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
तदनुर्ींगाने सींबींचधत दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२७-०५-२०२१) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
पींचायत सशमती अकोले येथील एका कमाचाऱ्यान े रु.५,५०,५७३/- या रकमेच े १३ धनादेश 
प्रलींत्रबत  ेवलेले आढळून आले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, ग्पवकास अचधकारी, पींचायत सशमती, अकोले याींचकडून या प्रकरणाची चौकशी 
करण्याींत आली आहे.   
पींचायत सशमती अकोले येथील एका कमाचाऱ्यान े रु.५,५०,५७३/- या रकमेच े १३ धनादेश 
प्रलींत्रबत  ेवलेले आढळून आले आहे. 
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सदर धनादेशाींचा कोर्ागारात भरणा करण्याींत आला असून या अननयशमततेस जबाबदार 
कमाचाऱ्यापवरुध्द शशस्तभींगाची कारवाई करण्याींत आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हार (ता.िजात,जज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्ददतील नेरळ-िळब राज्यमागा  
रस्त्या दरिेी पाण्याखाली जात असल्याबाबत 

  

(२३)  ११५४८ (१६-०७-२०२०).   श्री.महेंद्र थोरिे (िजात) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हार (ता.कजात,स्ज.रायगड) येथील नेरळ-कळब राज्यमागा रस्त्यावर रामामपींचायत 
हद्ददत  मोठ्या प्रमाणात गहृप्रकल्प सुरु असून त्यासा र नसैचगाक नाले बींद करण्यात येत 
असल्यामळेु नेरळ-कळब राज्यमागा रस्त्या दरवर्ी पाण्याखाली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नेरळ पवकास प्राचधकरणाकडून अधाव् ननयोजन करण्यात येत असून या सवा 
प्रकाराकड ेदलुाि होत असल्यामळेु स्थाननक नागररक व प्रवाशी याींना नाहक त्रास सहन करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार याबाबत दोर्ी असलेल्या पवकासकाींवर व त्याींना सहकाया करणाऱ्या 
सींबींचधत अचधका-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (२२-०६-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. नैसचगाक नाले बींद केले नसून, 
मोकळया भूखींडावर गहृ प्रकल्प होत असल्याने पाण्याचा ननचरा होण्याच े प्रमाण कमी झाले 
आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सदरचा रस्ता सावाजननक बाींधकाम पवभागाच्या अखत्याररत आहे. यास्तव, स्जल्हा 
पररर्देकडून उप अशभयींता, सावाजननक बाींधकाम पवभाग, कजात याींना कळपवण्यात आले आहे. 
(४) नेरळ सींकूल पवकास प्राचधकरणाकडून गहृप्रकल्प पवकासकास सत सुचना देण्याबाबत 
ताींत्रत्रक अचधकारी याींना स्जल्हा पररर्द रायगड याींच्याकडून कळपवण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील विविध ग्रामपांचायतीांना २५१५ योजनेतांगात ममळालेला ननधी जमीन ननयमन 
योजनाअभािी परत गेल्याबाबत 

  

(२४)  ११९५४ (०९-०९-२०२०).   श्री.जयिुमार रािल (मशांदखेडा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सन २०१९-२० या आचथाक वर्ाात रामामपवकास पवभागाच्या माध्यमातून राज्यातील पवपवध 
रामामपींचायतीींना २५१५ योजनेतींगात कॉकक्र् रस्त्याींसह अन्य कामाींसा र ननधी मींजूर करून तो 
स्जल्हा पररर्दाींकड ेपवतरीत करण्यात आला होता पींरतु सदरील ननधी परत पा पवण्याच ेआदेश  
स्जल्हा पररर्देला ददल्यामुळे तसचे अनके रामामपींचायतीच े जमीन ननयमन योजनाची (Land 
Regularisation Scheme) नोंद रादहल्यामुळे सदरील ननधी देखील परत मागपवल्यान ेहजारो 
रामामपींचायतीनी काम करून देखील ननधी शमळाला नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ककती रामामपींचायतीच ेिामे पूणा झाली आहेत तसचे केवळ जमीन 
ननयमन योजन े अभावी ककती रामामपींचायतीला आचथाक नकुसान झाले आहे याची आकडवेारी 
शासनास प्राप्त झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उत रामामपींचायतीींना ननधी देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (२२-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
    पवभागाच्या दद.३१/३/२०१८ रोजीच्या शासन ननणायान्वये एल.आर.एस. (Liability 
Register System) प्रणालीव्दारे मा. लोकप्रनतननधीींनी सुचपवलेल्या गावातगतं मुलभूत सुपवधा 
योजना (२५१५ १२३८) या योजनेतगतं पूणा झालेल्या कामाींचा देयकाींचा ननधी पवतरीत करण्यात 
येत होता. सदर प्रणालीमध्ये स्जल्हा पररर्द यींत्रणेस मींजूर कामाींची नोंद होत होती. कामाची 
नोंद झाल्यानींतर स्जल्हा पररर्द स्तरावर ताींत्रत्रक मींजूरी, ननपवदा व कायाारींभ आदेश देऊन काम 
पूणा झाल्यानींतर कामाच्या देयकाची मागणी पवभागाकड े होत.े शासनाच्या मान्यतेने सदर 
देयकाची रकम सींबचधतास अदा होत.े सबब, सदर प्रणालीतगतं काम पूणा झाल्याींनतर ननधी 
अदा केला जातो. त्यामुळे ननधी परत पा पवण्याच े आदेश स्जल्हा पररर्देला देण्याचा प्रश्न 
उद्भ ाावत नाही. 
    सन २०१९-२० मधील २५१५ १२३८ योजनेतगतं मींजूर कामापैंकी ज्या कामाींना कायाारींभ 
आदेश ददला नाही, अशी काम े दद.४/१२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये स्थचगत करण्यात आली 
आहेत. तसेच सदर स्थचगत कामे दद.२/३/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये रद्द करण्यात आली 
आहेत. उवाररत ज्या कामाींना कायाारींभ आदेश ददला गेला आहे, अशा पूणा झालेल्या कामाींना 
प्राप्त प्रस्तावानुसार शासन मान्यतेने ननधी पवतरीत करण्याची कायावाही सुरू आहे. 
(२) (३) व (४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  
नसी नामदेि (जज.दहांगोली) येथ ेअसलेल्या राष्ट्रसांत नामदेि महाराज सांस्थानच्या १०९ एिर 

जममनी िाटून ददल्यामुळे आज वििास िामाांसाठी जमीनच उपलधध नसल्याबाबत 
 (२५)  ११९७३ (११-०९-२०२०) .  श्री.तान्हाजी मुटिुळे (दहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



पव.स. ५७ (20) 

(१) नसी नामदेव (स्ज.दहींगोली) येथे राषरसींत नामदेव महाराज सींस्थानच्या नावे असलेल्या 
१०९ एकर जशमनी वा्ून ददल्यामुळे आज पवकास कामाींसा र जमीनच उपलब्ध नसल्याच े
मींददर जीणोध्दार सशमतीन े पवभागीय आयुत याींच्याकड े तक्रार केली असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींस्थानच्या पवपवध पवकास कामाींसा र ननधी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच 
कामाला गती देण्याची मागणी नागररकाींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यानुषांगाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (२२-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही. श्री.सींत नसी नामदेव सींस्थान 
ता.स्ज.दहींगोली याींच्या मालकीची १०९ एकर जमीन नसून सदर सींस्थानच्या नावे ग् क्र. १३२ 
मध्ये २ हे. ७८ आर व ग् क्र. १३३ मध्ये ५१ आर जमीन आहे. 
(२) सदर तीथािेत्रास दद.२७.०२.२०१९ रोजीच् या शासन ननणायान्वये रू.१५.०० को्ी 
इतया रकमेच्या पवकास आराखडयास मींजूरी ददली आहे.  मींजूर रकमेपैकी रू. ३.०० को्ी  
इतका ननधी पवतरीत केला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही 
  

___________ 
  
खेड (जज.रत्नाधगरी) येथील जगबुडी नदीमध्ये बोटीांग ि पयाटन सुविधा उपलधध िरणेबाबत 

  

(२६)  १२१४६ (१६-०९-२०२०) :   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील व सहयाद्रीच्या सौंदयाान े न्लेल्या खेड (स्ज.रत्नाचगरी) या 
शहरालगत जगबुडी नदी असुन येथ े पया् क व स्थाननकाींसा र बो्ीींग अथवा पया् नाची 
कोणतीही सुपवधा उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जगबुडी नदीमध्ये बो्ीींग व पया् न सुपवधा उपलब्ध करणेबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (१४-०६-२०२१) : (१) होय,  
(२) खेड (स्ज.रत्नाचगरी) येथ े जगबुडी नदीमध्ये नौकानयन वा पया् नाची सुपवधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत जलसींपदा पवभागाकड ेअद्याप प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.  
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  
  

___________ 
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नाांदेड जजल्हा पषरेदमधील अधधिारी व िमाचारी याांच्या ननयमबाह्य प्रनतननयुक्तीबाबत 
  

(२७)  १२६२३ (११-०९-२०२०).   डॉ.तुेार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड स्जल्हा पररर्देचे मुख्यकायाकारी अचधकारी याींनी प्रनतननयुतीवर असणाऱ या 
कमाचाऱयाांना तात्काळ कायामुत करुन त्याींना त्याच्या मुळपदावर पा वा अस ेआदेश ददले 
असताींना मात्र काींही कमाचाऱयाांना कायामुत करून इतर कमाचारी ननयमबाह्र पध्दतीने 
प्रनतननयुतीने स्ज. प. नाींदेड मध्ये कायारत असल्याचे माहे, डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पेसा कायद्यातींगात ककनव्/माहूर येथ े बदली झाल्यानींतर काही 
अचधकारी/कमाचारी स्जल्हा पररर्द मुख्यालयात ननयमबाह्र पध्दतीने प्रनतननयुतीन े कायारत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पवभागीय आयुताच्या परवानगीशशवाय प्रनतननयुतीने कायारत असणाऱया 
कमाचाऱयाांची शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार ननयमबाह्य पध्दतीन ेप्रनतननयुती 
करणा-या अचधकाऱयाांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे.  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०३-२०२१) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) पवभागीय आयुत औरींगाबाद याींच्या परवानगीशशवाय झालेल्या प्रनतननयुत्या रद्द 
करण्याबाबत सवा खाते प्रमखु/ग् पवकास अचधकारी याींना कळपवण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर ि उस्मानाबाद जजल््यातील नादरुुस्त तलािाांसाठी ननधी उपलधध िरणेबाबत 
  

(२८)  १२८३६ (०९-०९-२०२०).   श्री.सुभाे देशमखु (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर व उस्मानाबाद स्जल््यातील नादरुुस्त तलावाींमुळे पाण्याची सा वण िमता कमी 
झाली असून दषु्िाळग्रस्त भागाींना पाण्याचा पुरव ा होत नसल्याचे माहे एपप्रल, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नादरुुस्त तलावाींची शासनान ेपाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उत तलावाींच्या दरुुस्तीसा र ननधी उपलब्ध करुन देण्यासह तलावाींची दरुुस्ती 
तात्काळ करणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शांिरराि गडाख (१८-०३-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे.         
(२) होय, सोलापूर व उस्मानाबाद स्जल््यातील दरुुस्तीची आवश्यकता असलेल्या तलावाींची 
पाहणी करण्यात आलेली आहे. 
(३) जुन्या जलस्त्रोताींची दरुुस्ती करुन शसींचन िमता पुनस्थाापपत करण्याच्या अनुर्ींगान े
प्रस्तापवत मा. मखु्यमींत्री जलसींवधान कायाक्रमाींतगात सोलापूर स्जल््यातील नादरुुस्त असलेले 
३६६ तलाव व उस्मानाबाद स्जल््यातील नादरुुस्त असलेले ३६१ तलावाींचा दरुुस्ती 
आराखड्यामध्ये समावशे करण्यात आला असुन सदर कामाींची सपवस्तर अींदाजपत्रके तयार 
करण्याची कायावाही िेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे. सदर कामाींना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
होताच ननधीच्या उपलब्धतेनसुार कामे पुणा करण्याचे पवभागाचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील बहुसांख्य गािाांतील ग्रामसेििाांची 
 षरक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२९)  १३३३१ (०८-०९-२०२०).   श्री.बबनराि पाचपुते (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (स्ज.अहमदनगर) तालुयातील अनेक गावाींमध्ये रामामसेवकाींची पदे ररत 
असल्यामळेु स्थाननक पातळीवरील प्रशासकीय कामकाज व पवपवध कर वसूली करण्यास 
अडचणी येत असल्याच ेमाहे एपप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उत रामामसेवकाींची ररत पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०३-२०२१) : (१)  नाही. 
(२)  सवा स्जल्हा पररर्दाींमधील रामामसेवक व इतर सींवगाातील ररत पदे भरण्याची जादहरात  
माहे माचा, २०१९ मध्ये  प्रशसध्द करण्यात आली आहे. तथापप, सद्य:स्स्थतीत कोपवड-१९ च्या 
पाश्वाभुमीवर पवत्त पवभागाने ददनाींक ०४ मे, २०२० च्या शासन ननणायान्वये पदभरतीवर 
ननबधं घातले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

सामान्य प्रशासन विभागाच्या ४०:५०:१० या सुधाषरत गुणोत्तरानुसार राज्यातील सिा 
ग्रामपांचायती ि जजल्हा पषरेदाांमधील पदभरती ि पदोन्नती प्रकरिडया राबविण्याबाबत 

 

(३०)  १३४४६ (११-०९-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवा स्जल्हा पररर्दाींमधील कननष  शलपपक या पदाचे सेवा प्रवशे ननयम सन 
२०१७ पासून प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रामामपवकास पवभागाने सेवा प्रवेश ननयम अद्याप ननगाशमत न केल्यान े
राज्यातील सवा स्जल्हा पररर्दाींमधील परीचर व वाहन चालक याींच्या पदोन्नत्या प्रलींत्रबत 
रादहल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यस, सामान्य प्रशासन पवभागाच्या सेवा प्रवेश ननयमानुसार जे ४०:५०:१० या 
गुणोत्तरानुसार पदभरती व पदोन्नती पकक्रया राबपवण्यात येते, तथापप रामामपवकास 
पवभागामाफा त राज्यातील रामामपींचायत व स्जल्हा पररर्दाींमध्ये अद्याप २५:७५ या जुन्याच 
गुणोत्तरानुसार पदभरती व पदोन्नती प्रकक्रया राबपवण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सामान्य प्रशासन पवभागाच्या ४०:५०:१० या सधुाररत गुणोत्तरानुसार राज्यातील 
सवा रामामपींचायती व स्जल्हा पररर्दाींमधील पदभरती तसचे पदोन्नती प्रकक्रया राबपवण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (१९-०५-२०२१) : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) व (४) स्जल्हा पररर्देतील क व ड सींवगााचे सेवा प्रवेश ननयमात सुधारणा करण्याची 
प्रकक्रया शासन स्तरावर सुरू आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

साांगली जजल््यातील राजेिाडी (म्हसिड) तलािातील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(३१)  १३६२० (१०-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली स्जल््यातील राजेवाडी (म्हसवड) तलावामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत तलावात गाळ साचल्यामुळे पाणीसा ा होत नसल्याच े यापूवीच 
मा.मुख्यमींत्री व जलसींधारण मींत्री याींच्या स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनाद्वारे ननदशयनास 
आणून गाळ िाढण्याची मागणी िेली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार राजेवाडी तलावामधील गाळ तात्काळ काढण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. जयांत पाटील (२४-०६-२०२१) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे.   
   (राजेवाडी) ता.माण स्ज.सातारा येथील तलावातील गाळ सव्हगिण मेरी नाशशक याींचे 
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कायाालयामाफा त सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात आले असता, म्हसवड मध्यम प्रकल्पाची 
उपयुत पाणी सा वण िमता ४६.२१ दलघमी वरून ४०.८२ दलघमी इतकी झाली असल्याच े
व यावरून म्हसवड (राजेवाडी) तलावातील गाळामुळे तलावाच्या उपयुत पाणी सा वण 
िमतेत ५.३९ दलघमी इतकी घ् झाली असल्याचे ननदशानास येत आहे. 
     म्हसवड (राजेवाडी) ता.माण स्ज.सातारा येथील तलावातील गाळ काढणेबाबतची मागणी 
मा.आ.अननल बाबर, पवधानसभा सदस्य,पव्ा ता.खानापूर स्ज.साींगली याींनी ददनाींक १०/७/२०१७ 
रोजी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेकेली आहे.  
     जलसींपदा पवभाग शासन ननणाय क्र. मेरीना-२०१८/ (१३७/२०१८) /लािेपव (आस्था), 
ददनाींक ०३/०८/२०१८ अनुसार राज्यातील पाच पा्बींधारे प्रकल्पामध्ये गाळ शमश्रीत रेती व रेती 
ननषकासनाची कायावाही प्रायोचगक तत्वावर करण्यात येणार आहे. त्यातील अनुभवाचा पवचार 
करुन राज्यातील उवारीत प्रकल्पाबाबत गाळ शमश्रीत वाळू/रेतीच्या ननषकासनाबाबतचे धोरण 
शासन ननस्श्चत करेल.  
(३) याबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
(४) अींशत: खरे आहे.   
   (राजेवाडी) ता.माण स्ज.सातारा येथील तलावातील गाळ सव्हगिण मेरी नाशशक याींचे 
कायाालयामाफा त सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात आले असता, म्हसवड मध्यम प्रकल्पाची 
उपयुत पाणी सा वण िमता ४६.२१ दलघमी वरून ४०.८२ दलघमी इतकी झाली असल्याच े
व यावरून म्हसवड (राजेवाडी) तलावातील गाळामुळे तलावाच्या उपयुत पाणी सा वण 
िमतेत ५.३९ दलघमी इतकी घ् झाली असल्याचे ननदशानास येत आहे. 
   म्हसवड (राजेवाडी) ता.माण स्ज.सातारा येथील तलावातील गाळ काढणेबाबतची मागणी 
मा.आ.अननल बाबर,पवधानसभा सदस्य, पव्ा ता.खानापूर स्ज.साींगली याींनी ददनाींक १०/७/२०१७ 
रोजी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेकेली आहे.  
    जलसींपदा पवभाग शासन ननणाय क्र. मेरीना-२०१८/(१३७/२०१८) /लािेपव (आस्था), ददनाींक 
०३/०८/२०१८ अनुसार राज्यातील पाच  पा्बींधारे प्रकल्पामध्ये गाळ शमश्रीत रेती व रेती 
ननषकासनाची कायावाही प्रायोचगक तत्वावर करण्यात येणार आहे. त्यातील अनुभवाचा पवचार 
करुन राज्यातील उवारीत प्रकल्पाबाबत गाळ शमश्रीत वाळू/रेतीच्या ननषकासनाबाबतचे धोरण 
शासन ननस्श्चत करेल. 
(५)  प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

उजाानगर (जज. चांद्रपूर) येथील सलुन व्यािसानयिाने िेलेली आत्महत्या 
  

(३२)  १३८४८ (२०-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना पवर्ाणूच् या प्रादभुाावाच् या पाश् वाभूमीवर सुरू असलेल् या लॉकडाऊन दरम् यान हेअर 
क्ीींग सलून व्यवसाय बींद आहे. त् यामळेु या व् यवसायावर अवलींबनु असलेला नाभीक समाज 
बाींधव आचथाक अडचणीत सापडलेला आहे. आचथाक पववींचनेला कीं ्ाळून चींद्रपूर स्जल् हयातील 
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समतानगर (ऊजाानगर) येथील २७ वर्ीय स् वप् नील चींद्रभान चौधरी या तरूण सलून  
व् यावसायीकाने ददनाींक १५ जून २०२० रोजी आत् महत् या केल् याची घ्ना घडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) उजाानगर (स्ज. चींद्रपूर) येथील स् वप् नील चींद्रभान चौधरी या सलून व् यावसायीकाच् या 
कु्ूींत्रबयाींना १० लाख रूपयाींच ेअथासहाय्य तातडीन ेप्रदान करण् याबाबत लोकप्रनतननधी बल् लारपूर 
याींनी स्जल् हाचधकारी, चींद्रपूर याींना ददनाींक १६ जून २०२० रोजी वा त् या सुमारास लेखी ननवेदन 
सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२१-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) लॉकडाऊनच्या काळात राज्याच्या उत्पन्नात घ् झाली. त्यामुळे खचााचे प्राधान्यक्रम 
पवचारात घेऊन, त्यानुसार ननधी उपलब्ध झाल्यास, त्याबाबतचा धोरणात्मक ननणाय घेणे शय 
होईल. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.  

___________ 
  

गोंददया ि भांडारा जजल््यातील प्रिल्प सांचालि ि अनतषरक्त मुख्य िायािारी  
अधधिारी पदे षरक्त असल् याबाबत 

  

(३३)  १४३१९ (१०-०९-२०२०).   श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.विनोद अग्रिाल 
(गोंददया) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया व भींडारा स्जल््यातील स्जल्हा पररर्देत प्रकल्प सींचालक हे पद मागील २ 
वर्ांपासून तसचे अनतररत मुख्य कायाकारी अचधकारी, स्जल्हा पररर्द, गोंददया हे पद मागील 
४ महीन्याींपासून ररत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सदर पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (१५-०३-२०२१) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर पवकास सेवा, ग्-अ सींवगाातील   अनतररत मुख्य कायाकारी अचधकारी/ 
प्रकल्प सींचालक सींवगाामध्ये एकूण २८ पदे ररत असून सदर पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतात. 
पदोन्नतीन ेपदे भरण्याबाबतची कायावाही सुरू आहे. 
  

___________ 
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आष्ट्टी तालुक्यातील सिा िेटी िेअरला गेट बसविण्याबाबत 
  

(३४)  १४३३३ (०८-०९-२०२०).   श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आष्ी तालुयातील चचखली -१, धामणगाींव- २, जळगाव-३, पारगाींव, जोगेश्वरी, नाींदा, 
लोणी, कानड़ी, वाकी ्या सवा के्ी वेअर चे बाींधकाम हे सन २०१४ पूवी झालेले असून सदर 
के्ी वेअरला नवीन गे् बसपवण्याबाबत पूवी ननपवदा प्रकक्रया झाली होती परींत ु ननधी अभावी 
काम केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चचखली -१, धामणगाींव- २, जळगाव-३, पारगाींव, जोगेश्वरी, नाींदा, लोणी, 
कानड़ी, वाकी या के्ी वअेर च े गे् वळेेत न बसपवल्यान े पावसायायात पाण्याची सा वणूक 
होण्यास अडचणी ननमााण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चचखली -१, धामणगाींव- २, जळगाव-३, पारगाींव, जोगेश्वरी, नाींदा, लोणी, 
कानड़ी, वाकी हया के्ी वेअरला नवीन गे् बसपवण्यासह  खड़कत-१, खड़कत-२, साींगवी- 
सींगमेश्वर, साींगवी-नागापूर, ्ाकळशसींग, पपींपरी- घुमरी, दहींगणी, धीरडी, कडा, पपींपळसू्ी येथील 
के्ी वेअरच्या बाींधकामासा र  ननचध उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. शांिरराि गडाख (०८-०४-२०२१) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
    आष्ी तालुयातील धामणगाव को.प. बीं. क्र. २ वगळता इतर सवा के्ीवेअरच ेबाींधकाम 
हे सन २०१४ पवुी झालेले आहे. धामणगाव को. प. बीं. क्र. २ चे काम प्रगतीपथावर आहे.    
    अनतवषृ्ीच्या काळात िती पोहचलेल्या लोणी, कानडी व वाकी या तीन को.प. बींधा-
याच्या दरुुस्ती कामाींची ननपवदा कायावाही पुणा झाली असनु त्यापैकी वाकी को.प. बींधारा 
दरुुस्ती काम पुणा झाले आहे. लोणी व कानडी को.प. बींधारा दरुुस्तीची कामे पावसायायानींतर 
हाती घेण्यात येणार आहेत. उवाररत चचखली-१, जळगाव-३, पारगाींव, जोगेश्वरी या को.प.  
बींधा-याच्या दरुुस्तीची अींदाजपत्रके तयार करण्यात आली असुन ननधीच्या उपलब्धतेनुसार काम 
हाती घेण्याच ेननयोजन आहे. 
   वरील दरुुस्तीची काम े पुणा झाल्यावर को.प. बींधा-याींमध्ये पणुा िमतेने पाणीसा ा करणे 
शय होईल. 
(३) लोणी, कानडी व वाकी या तीन को.प. बींधा-याच्या दरुुस्ती कामाींची ननपवदा कायावाही पुणा 
झाली असुन त्यापकैी वाकी को.प. बींधारा दरुुस्ती काम पुणा झाले आहे. चचखली-१, जळगाव-३, 
पारगाींव, जोगेश्वरी या को.प. बींधा-याच्या दरुुस्तीची कामे ननधीच्या उपलब्धतेनुसार हाती 
घेण्यात येणार आहेत. तसेच नाींदा को.प. बींधा-याच ेगे् सुस्स्थनतत आहे. 
  खडकत-१, खडकत-२, साींगवी-सींगमेश्वर, साींगवी-नागापूर, ्ाकळशसींग, पपींपरी-घुमरी, दहींगणी, 
धीरडी, कडा, पपींपळसु्ी या को.प. बींधारेची कामे पुणा असुन बाींधकामासा र ननधीची 
आवश्यकता नाही. दरवर्ी ्प्प्या ्प्प्यान े दरवाज े ्ाकून सदर को.प. बींधा-यात पाणी 
अडपवण्याची प्रकक्रया केली जाते. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
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िामशम जजल्हा पषरेद अांतगात येणाऱ्या ग्रामपांचायतीने १४ िा वित्त आयोगामधून िेलेल्या 
मसमेंट रस्त्याची िामे ि िरोना या सांसगािन्य आजारािर 

उपाययोजनेसाठी िेलेल्या खचाात झालेला गैरव्यिहार 
  

(३५)  १४८६१ (२८-११-२०२०).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशशम स्जल्हा पररर्द अींतगात येणाऱ्या रामामपींचायतीने १४ व्या पवत्त आयोगाच्या ननधी 
मधून केलेल्या शसमें् रस्त्याची काम ेव करोना या सींसगाजन्य आजारावर उपाययोजनेसा र 
केलेल्या खचाात अननयशमतता झाली असल्याची तक्रार स्जल्हा पररर्देकड ेरामामस्थाींनी ददनाींक   
२३ ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीच्या अनुर्ींगान े शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार रामामसेवक, रामामपवकास अचधकारी, सींबींचधत पवभागाच े ताींत्रत्रक 
अचधकारी व रामामपींचायतीचे सरपींच याींच्याकडून ननधी वसुल करुन त्याींच्यावर कारवाई 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०५-२०२१) : (१) होय, 
(२) चौकशी केली आहे, अननयशमतता आढळून आली आहे. 
(३) ज्या रामामसेवकाींनी अननयशमतता केली आहे त्याींच्या पवरूध्द पवभागीय खाते चौकशी 
प्रस्तापवत करण्याची कायावाही करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

इांजोरी वपांपळगाि (ता.मानोरा,जज.िामशम) येथील पाांदण रस्त्यािरील  
पूलाची ननममाती िरणेबाबत 

  

(३६)  १५७४७ (२१-११-२०२०).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इींजोरी पपींपळगाव (ता.मानोरा, स्ज.वाशशम) येथील पाींदण रस्त्यावरील पूल गत अडीच 
वर्ांपासून अनतवषृ्ीमळेु वाहून गेल्याने शेतकऱ्याींना शेतात जाण्यासा र अडचणी होत असल्यान े
सदर पुलाची ननशमाती तातडीने करणेबाबतची मागणी या भागातील शेतकऱ्याींनी शासनाकड ेव 
प्रशासनाकड ेमाहे ऑ्ोबर २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उत मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनान े सदर पुलाची 
ननशमाती करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०५-२०२१) : (१) याबाबतची कोणतीही मागणी प्राप्त झाल्याच े
ननदशानास आले नाही. 
(२) पवर्याींककत रस्ता हा धामणी त े मसणी प्रस्जमा २२ ता.मानोरा या प्रमखु स्जल्हा 
मागाापासनू त े जलसींपदा पवभागाचे अडाण प्रकल्पाच े बॅक वॉ्र पयतं जाणारा पाींदण रस्ता 
आहे. रस्त े पवकास योजना २००१-२१ नुसार पवर्याींककत रस्ता हा योजनाबाहय रस्ता आहे. 
रस्त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी.आहे. 
    या रस्त्यावर सा.क्र.०/०० ते १/४०० कक.मी.लाींबीमध्ये खडीकरण करण्यात आले आहे. 
उवाररत लाींबीमध्ये कोणतेही काम करण्यात आले नाही. पवर्याींककत पूल हा सा.क्र.१/४०० मध्ये 
रस्त्यास छेदनू जाणा-या नाल्यावर बाींधकाम करण्यात आलेले हयमू पाईप कल्व ा् आहे. अडाण 
प्रकल्पाच्या बाींधकामाकररता सादहत्याची वाहतूक करणे अडचणीच ेहोत असल्यान ेप्रकल्पाच्या 
कीं त्रा्दाराकडून पाईप कल्व ा्चे बाींधकाम करण्यात आले आहे. 
    अस्स्तत्वातील पूल हा िनतरामस्त झाल्यान ेत्याची पुनाबाींधणी करणे आवश्यक आहे. तथापप 
योजनाबाहय रस्ता असल्याने शासनाच्या योजनाींमध्ये सदर रस्ता व पूलासा र ननधी उपलब्ध 
करुन देता येत नाही. त्यामुळे सदर रस्ता रस्त ेपवकास आराखडा २०२१ -४१ मध्ये समापवष् 
करण्यासा र स्जल्हा पररर्देकडून प्रस्तापवत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

िोयाळी दहातोंड े(जज.बलुढाणा) पषरसरात मुसळधार पािसामुळे िोयाळी-मातमळ  
रस्त्याच्या नदीिरील पूल िाहून गेल्याबाबत 

  

(३७)  १६०७८ (२०-११-२०२०).   श्री.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयाळी दहातोंड े (स्ज.बलुढाणा) पररसरात माहे ऑ्ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
झालेल्या मसुळधार पावसामळेु कोयाळी-मातमळ रस्त्यावरील नदीवर असलेला पूल वाहून 
गेल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पूलाची ननशमाती लोकवगाणीतून स्वखचााने केली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या पूलाची ननशमाती आता शासनाकडून करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पुलाच े बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०५-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर रस्त्यावर पुलाची ननशमाती झालेली नसून मातमळ गावाजवळ रामामस्थाींनी आरसीसी 
पाईप ्ाकून तात्पुरत्या स्वरुपात शेतीच्या कामासा र रस्ता तयार केला होता. सदर रस्ता 
आजही अस्स्तत्वात आहे. 
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(३) व (४) कोयाळी मातमळ हा रामामीण मागा ६१ दजााचा रस्ता असनू त्याची एकूण लाींबी 
५.०० कक.मी. आहे. एकूण लाींबीपकैी सा.क्र.३/८०० ते ५/०० या लाींबीत खडीकरण झालेले आहे. 
या लाींबीत सा.क्र.४/७०० मध्ये नाला असून गावक-याींनी येण्याजाण्यासा र दगड खरपन ्ाकले 
आहे. तसेच सा.क्र.५/०० मध्ये मातमळ गावाजवळ गावक-याींनी ६०० शममी च्या पाईपची एक 
ओळ ्ाकली असून सद्यस्स्थतीत ती अस्स्तत्वात आहे. 
    सा.क्र.४/७०० मध्ये मोरी बाींधकाम करणे व सा.क्र.५/०० मध्ये मो या आकाराचा पाईप 
्ाकणे आवश्यक आहे. सदरची काम े सन २०२१-२२ मध्ये स्जल्हा वापर्ाक योजनेमधून 
प्रस्तापवत करण्याचे स्जल्हा पररर्देचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

गौडगाि (ता.अक्िलिोट, जज. सोलापूर) येथील नागझरे नदीला आलेल्या पुरात रऊळगािां  
ते ममरझनपुर हा रस्ता पुणापणे िाहुन गेल्याबाबत 

  

(३८)  १६३३५ (२०-११-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळमशरस), श्री.राजेश पाडिी (शहादा), 
श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गौडगाव (ता.अकलको्, स्ज. सोलापूर) येथील नागझरे नदीला अनतवषृ्ीमुळे आलेल्या 
पुरात रऊळगावीं त ेशमरझनपुर हा रस्ता पुणापणे वाहुन गेला असल्याचे ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता वाहुन गेल्याने शेतक-याींचे शतेीच ेसवा काम बींद पडलेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत नागरीकाींकडुन सींबींचधत पवभागाकड े वारींवार तक्रारी करूनही अद्याप 
कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी चौकशी करून सींबींधीत दोर्ी अचधका-याींवर कारवाई 
करणेबाबत तसेच सदर रस्त्याच े बाींधकाम करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०५-२०२१) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३)  याबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(४) शमरझनपूर त ेरऊळगाव रस्ता हा रामामीण मागा क्र.१३६ असून रस्त्याची एकूण लाींबी २.०० 
कक.मी.आहे. सदर रस्त्याचा पषृ भाग खडीचा असून अनतवषृ्ीमळेु खराब झालेला आहे. सदर 
रस्त्यावरील नागझरी नदीवर पूल बाींधणे आवश्यक असून सदर काम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार 
प्रस्तापवत करण्याच े स्जल्हा पररर्देचे ननयोजन आहे. तथापप, सदर गावाींना जाण्यासा र इतर 
पयाायी चाींगले डाींबरी रस्ते उपलब्ध आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
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िोलाा माल त ेरमेशगुडम (ता.मसरोंचा, जज. गडधचरोली) रस्त्याच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(३९)  १६५४३ (२१-११-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसरोंचा (स्ज.गडचचरोली) तालुयातील अनतदगुाम भागातील कोलाा माल त े रमेशगुडम या 
रस्त्याची अत्यींत दरुवस्था झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही गावातील रामामस्थाींनी उत रस्त्याच ेबाींधकाम करण्याची मागणी करुनही 
सींबींधीत पवभागाने रस्ता बाींधकामाकड े दलुाि केल्यामुळे दोन्ही गावातील नागरीकाींनी 
श्रमदानातनु रस्त्याची दरुुस्ती केल्याच ेमाहे ऑ्ोबर, २०२० च्या नतसऱ्या आ वड्यात वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले 
व तद्नुसार वारींवार मागणी करुनही रस्ता दरुुस्ती न करणाऱ्या सींबींधीताींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०५-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३)  शसरोंचा तालुयातील अनतदगुाम भागातील कोलाा माल ते रमेशगुडम हा रस्ता नसनू 
कोलाा माल ते पातागुडम हा रामामीण मागा क्र.८२ असून त्याची लाींबी ८.०० कक.मी.आहे. सदर 
रस्त्यावर ३.०० कक.मी.खडीकरण झालेले असून ५.०० कक.मी.मातीचा रस्ता आहे. सदर मातीचा 
रस्ता खराब झालेला असल्याने दोन्ही गावातील रामामस्थाींनी श्रमदानातून तात्पुरती दरुुस्ती केली 
आहे. 
     सदर रस्त्याची दरुुस्ती सन २०२०-२१ या वर्ाात लेखाशशर्ा ३०५४ व ५०५४ अींतगात 
प्रस्तापवत करण्यात आली आहे. ननधीच्या उपलब्धतेनुसार रस्ता दरुुस्तीचे काम घेण्याच ेस्जल्हा 
पररर्देचे ननयोजन आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

राधानगरी ि भुदरगड (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील ननष्ट्णप, पडखांब,े आप्पाचीिाडी, 
झापाचीिाडी, सािदे (िािीघोल) ि िासनोली या प्रिल्पाांना  

ननधी उपलधध िरुन देण्याबाबत 
  

(४०)  १७४४८ (२१-११-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी व भुदरगड (स्ज.कोल्हापूर) तालुयातील जलसींधारण पवभागाकडील ननषणप, 
पडखींबे, आप्पाचीवाडी, झापाचीवाडी, सावदग (वाकीघोल) व वासनोली लघुपा्बींधारे प्रकल्पाची 
काम े गेल्या १५ ते २० वर्ाापासून प्रलींत्रबत असनू या प्रकल्पाींना ननधी उपलब्ध करुन 
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देण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.पवत्तमींत्री व जलसींधारण मींत्री याींचेकड ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रलींत्रबत प्रकल्पाींची काम े पुणा करण्यासा र ननधीची तरतूद करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच त्याची सद्यस्स्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शांिरराि गडाख (२६-०३-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ल.पा. तलाव ननषणप, ता. भदुरगड, स्ज. कोल्हापूर धरण गळतीमुळे धोकादायक बनल्याने 
सन २००९ पासून पाणीसा ा करण्यात येत नाही. या तलावाची गळतीप्रनतबींधक उपाययोजना व 
पवशेर् दरुुस्ती करण्यात येत असून दरुुस्ती उपाययोजनअेींतगात रुपये ४१३.७२ लि खचा 
झालेला आहे व उवाररत दरुुस्तीच्या कामाकररता रुपये १२३३.३३ लि रकमेची तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. धरणाचे घळभरणी भागातील मातीकाम काढून ्ाकण्यात आले असनू दरुुस्तीच े
काम ददनाींक ४.११.२०२० पासून सुरु करण्यात आले आहे.  सद्यस्स्थतीत स्रीपीींगच े काम 
प्रगतीपथावर आहे.   
     प्रश्न भाग-१ मध्ये नमदू सहा लघुशसींचन योजनाींपकैी पडखींबे, झापाचीवाडी व 
वासनोली या योजनाींना महाराषर जलसींधारण महामींडळाने, महामींडळास ददनाींक २०.११.२०२० 
अन्वये प्राप्त झालेल्या ननधीमधनू ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. पडखींब ेया योजनेच्या 
भूसींपादनाकररता रुपये ७३०.४७ लि ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. 
     आप्पाचीवाडी या योजनेकररता स्जल्हा ननयोजन सशमतीकडून प्राप्त होणाऱ्या ननधीमधून 
रुपये ५०३ लि ननयतव्यय सन २०२०-२१ कररता मींजूर करण्यात आला होता. तथापप कोपवड-
१९ च्या पाश्वाभमूीवर ३३ ्के म्हणजेच १६६ लिची तरतूद करण्यात आली असून 
अींदाजपत्रक सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेसा र सादर करण्यात आले आहे.  
     ल.पा. तलाव सावदग (वाकीघोल), ता. राधानगरी ही योजना २५१ ते ६०० हे. अींतगात 
असून सदर योजना जलसींपदा पवभागाकडून या पवभागाकड े हस्ताींतरीत झालेली आहे.  या 
योजनेच े सवगिण व अन्वेर्न २७ वर्ाापूवी झालेले असल्यान े नव्याने प्राथशमक सवगिण व 
अन्वेर्ण करणे, नवीन शसमाींकन करणे व वन्यजीव अभयारण्यातील Cumulative Impact 
Assessment Study करणे यासा र प्राप्त ननधी मागणीच्या अनुर्ींगाने रुपये ६.५८ लि 
ननधीचे पवतरण करण्यात आले असून उवाररत रुपये ३९.६९ लि ननधी पवतरणाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या पवचाराचधन आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

मौजे धामापूर (खालचािाडा) ते आांबेरी (ता.मालिण,जज.मसांधुदगूा) या रस्त्याचे िाम 
अपूणाािस्थेत असल्याबाबत 

(४१)  १८२४२ (२१-११-२०२०).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज ेधामापूर (खालचावाडा) ते आींबेरी (ता.मालवण,स्ज.शसींधुदगूा) या ६.५० कक.मी. लाींबीच्या 
रामामीण मागा क्रमाींक ४०२ रस्त्याच्या दरुुस् तीसा र शासनान ेमाहे डडसेंबर, २०१९ अखेर ४३०.३५ 
लि इतका ननधी उपलब्ध करुन देवून सा.क्र. ० /०० ते १/५०० मधील रस्ता दरुुस्तीचे काम 
पवपवध योजनाींतगात प्रस्तापवत करण्याबाबत स्जल्हा पररर्द, शसींधुदगूा (सा.बा.) याींना सचुना 
देवूनही काम अद्याप पयान्त अपणूाावस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर रस्त्याच े काम तात्काळ पूणा करणेबाबत शासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,तसेच या कामाची सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. हसन मुश्रीफ (१२-०३-२०२१) : (१), (२) व (३) चौके बावखोल आींबेरी धामापूर रस्ता 
ता.मालवण या रस्त्याची एकूण लाींबी ८.३०० कक.मी.असून त्यापैकी ६.५० कक.मी.लाींबीची 
सुधारणा व डाींबरीकरण करण्याच ेकाम सन २०१६-१७ बॅच १ मखु्यमींत्री रामाम सडक योजना 
मधून मींजूर झाले असून रु.४३०.३५ लि रकमेस प्रशासकीय मान्यता शमळाली आहे. 
     यामध्ये १) धामापूर हररजनवाडी ते आींबेरी मागा रामामीण मागा क्र.४०२ व २) चौके व्हाया 
बावखोल आींबेरी मागा रामामीण मागा क्र.४०८ या दोन रस्त्याींचा समावेश आहे. यामध्ये रामामीण 
मागा क्र.४०८ ची प्रत्यिात असलेली ५.३०० कक.मी.लाींबी व रामामीण मागा क्र.४०२ वरील 
सा.क्र.१/८०० ते ३/०० अशी १.२०० कक.मी.लाींबीचा समावेश आहे. 
     प्रश्नाींककत रामामीण मागा क्र.४०२ मधील सा.क्र.०/०० ते १/५०० मधील रस्ता दरुुस्तीच े
काम कोणत्याही योजनेमधून मींजरू करण्यात आलेले नाही. 
    या लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीच ेकाम पवपवध योजनेंतगात प्राधान्यान ेप्रस्तापवत करण्याबाबत 
स्जल्हा पररर्देला सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  
चांद्रपूर जजल््यातील आददिासी उपयोजना िेत्रातील जजिती तालुक्यातील घोडणिप्पी जुनी त े

घोडणिप्पी निी (िोलामगुडा) या जोडरस्त्याचे बाांधिाम िरणेबाबत 
  

(४२)  १८४४१ (२१-११-२०२०).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्जवती (स्ज.चींद्रपूर) तालुयातील आददवासी उपयोजना िेत्रातील घोडणकप्पी जुनी त े
घोडणकप्पी नवी (कोलामगुडा) हा जोडरस्ता बाींधण्यात यावा, अशी मागणी जुनी घोडणकप्पी 
येथे झालेल्या रामामसभेत ददनाींक १५ ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासुमारास  रावाव्दारे अधीिक 
अशभयींता, सा. बा. पव. मींडळ चींद्रपूर, स्जल्हाचधकारी चींद्रपूर, कायाकारी अभीयींता (बाींधकाम) 
स्ज.प. चींद्रपूर याींचकेड े रामामपींचायत भारी व कोलाम पवकास फाऊीं डशेन, राजुरा याींनी केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करून ्या जोडरस्त्यास मींजुरी प्रदान करून ननधी 
उपलब्ध करून देण्याच ेष्ष्ीन ेशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (१८-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) घोडणकप्पी पोचमागा रामामीण मागा क्र.२३ असून घोडणकप्पी नवी (कोलामगुडा) येथ े
जोडतो. घोडणकप्पी (नवी) पासनू १.०० कक.मी.अींतरावर डोंगराच्या पायर्थयाशी घोडणकप्पी 
(जुनी) वस्ती वसलेली आहे. सदर घोडणकप्पी (जुनी) गावाला घोडणकप्पी (नवी) शी 
जोडण्याकररता डोंगर कापून रस्ता करावा लागेल. 
    परींतु हा रस्ता योजनाबाहय रस्ता असल्यामळेु शासनाच्या योजनेतून काम घेता येत 
नाही. त्यामळेु सदर रस्ता शासनाच्या प्रचशलत ननयमानुसार रस्ते पवकास आराखडयामध्ये 
समापवष् करण्यासा र पुढील कायावाही करण्याबाबत स्जल्हा पररर्देस कळपवण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

भुसेिाडा, (गट ग्रा.पां. मल्लमपोडुर) (ता. भामरागड, जज. गडधचरोली) येथील  
नाल्यािर पुलाच ेबाांधिाम िरणेबाबत 

  

(४३)  १८५३७ (२१-११-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसेवाडा (ता. भामरागड, स्ज. गडचचरोली) येथील बारमाही वाहणाऱ्या नाल्यावर पुल 
नसल्यान े रामामस्थाींना िीव धोयात ्ाकुन नाल्याच्या खोल प्रवाहातुन ये-िा करावी लागत 
असल्याच ेमाहे ऑ्ोबर, २०२० च्या नतसऱ्या आ वड्यात वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधीत बाींधकाम पवभागाकड े मागणी करुनही नाल्यावर पुलाचे बाींधकाम 
करण्यात आले नसल्याने स्थाननक रामामपींचायतीने लोकसहभागातून बाींबुचा उपयोग करुन 
तात्पुरत्या पुलाची ननमीती केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून रामामस्थाींना नाल्यावरील पुलाअभावी होत असलेली 
अडचण लिात घेता नाल्यावर पलुाचे बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 श्री. हसन मुश्रीफ (१२-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे.    
(२) सींबींचधत रामामपींचायतीकडून पुलाची मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. तथापप, 
स्थाननक रामामपींचायतीन े लोकसहभागातून बाींबूचा उपयोग करुन तात्पुरत्या पुलाची ननशमाती 
केली आहे. 
(३) मल्लमपोडूर त ेभुसेवाडा हा रामामीण मागा क्र.६७ असून त्याची लाींबी १.६०० कक.मी.आहे. 
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सदर नाला सा.क्र.१/३०० वर आहे. 
    सदर नाल्यावरील पुलाचे काम ननधीच्या उपलब्धतेनसुार प्रस्तापवत करण्याचे स्जल्हा 
पररर्देचे ननयोजन आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जजल्हा पषरेद बाांधिाम विभागातील स्थापत्य अमभयाांबत्रिी  
सहाय्यि ननयुक्त्यामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(४४)  २०२५८ (१९-०३-२०२१).   श्री.विजयिुमार देशमुख (सोलापूर शहर उत्तर) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर स्जल्हा पररर्द बाींधकाम पवभागातील स्थापत्य अशभयाींत्रत्रकी सहाय्यकाींच्या 
नेमणूका करण्यात आल्या होत्या यातील ३६ जणाींची पदोन्नतीने कननष  अशभयींता पदी 
ननयुती करण्यात आली अशा ननयुत्या समुपदेशनान ेकरणे अपके्षित होते मात्र या द काणी 
समुपदेशनाचा कायदा डावलून स्जल्हा पररर्देचे मुख्य कायाकारी अचधकारी व त्याींच े स्वीय 
सहाय्यक याींनी मुख्यालयातील ररत पदे कागदोपत्री दाखवनू अशभयींत्याींच्या पसींतीनुसार 
नेमणुका केल्या, या पदोन्नती नेमणुकीमध्ये तत्कालीन मुख्य कायाकारी अचधकारी व त्याींच े
स्वीय सहाय्यक याींनी अनेकाींकडून रकम घेवून त्याींची फसवणूक केली असल्याच ेददनाींक १८ 
नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींचधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मुश्रीफ (२१-०६-२०२१) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

गांगाखेड मतदार सांघातील पूणाा पाटबांधारे विभागाअांतगात सुरू असलेल्या  
मसांचन प्रिल्पाच्या देखभाल दरुुस्तीबाबत 

  

(४५)  २०२६५ (१२-१२-२०२०).   श्री.रत्नािर गुट्टे (गांगाखेड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगाखेड मतदार सींघातील पूणाा पा्बींधारे पवभागाअींतगात सुरू असलेल्या शसींचन 
प्रकल्पातील कालव्याची स्वच्छता करण्याकरीता पाखरण कायाक्रम मींजूर असताना त्याअींतगात 
शसींचनाकरीता कालव्याद्वारे पाणीपुरव ा वेळेवर होत नसल्यान े शेतक-याींचे नकुसान होत 
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असल्यान े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी (गींगाखेड) कायाकारी अशभयींता याींना ननवेदन देऊन 
मादहती मागपवली असता त्याींनी पवभागाच्या अनके अडचणी लेखी स्वरूपात ददल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसींचन प्रकल्पाच्या देखभाल दरुुस्तीच्या कामामधील अडचणी सोडवून शसींचन 
करीता मुबलक पाणी पुरव ा करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी (गींगाखेड) मा.जलसींधारण 
मींत्री व जलसींपदा मींत्री याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत ननवेदनानुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (१८-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. स्थाननक लोकप्रनतननधी गींगाखेड याींनी 
ददनाींक २०.११.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये पुणाा पा्बींधारे पवभाग अींतगात शसींचन प्रकल्पाच्या 
देखभाल दरुुस्तीची सुरु असलेली काम,े आस्थापना व इतर अनरु्ींचगक बाबीींचा तपशील पूणाा 
पा्बींधारे पवभागाकड े मागपवला होता. त्यानुर्ींगान े पवभागीय कायाालयाच े पत्र ददनाींक 
२३.११.२०२० अन्वये सींबींचधत मादहती लेखी स्वरुपात लोकप्रनतननधीींना सादर करण्यात आली 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
दद.२०.११.२०२० रोजीच्या ननवेदनाद्वारे स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री (जलसींपदा) याींचेकड े
मागणी केली आहे. 
(३) आवश्यक कालवा दरुुस्ती करीता याींत्रत्रकी पवभागाव्यनतररत अशासकीय सेवाभावी सींस्था 
माफा त लघु पवतररकेवरील कामासा र कालवा स्वच्छता अशभयान राबपवण्यात येऊन सन २०२०-
२१ मध्ये अशासकीय सींस्थेमाफा त १५५ कक.मी. लाींबीचे काम करण्यात आले. तसचे याींत्रत्रकी 
पवभागामाफा त मुख्य कालवा व शाखा कालव्याची आवश्यकतेप्रमाणे ७३ कक.मी.च ेकाम झाले 
असून उपलब्ध िमतेप्रमाणे पुच्छ भागात पाणी देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

भातसा धरणाच्या डाव्या ि उजिा िालव्याच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४६)  २०३१६ (०८-०१-२०२१).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भातसा धरणाच्या डावा व उजवा कालव्याींमुळे शहापूर व शभवींडी (स्ज. ाणे) या दोन्ही 
तालुयातील ५२ गावातील शेतीची शसींचन िमता वाढण्यास मदत होणार आहे परींतु भातसा 
धरणाच्या उजव्या कालव्याच्या ५४ कक. मी.च्या अींतरात ०७ कक.मी. तर डाव्या कालव्याच्या 
१७ कक.मी. अींतरात ०६ कक.मी. वनजमीन असल्यान ेसदर दोन्ही कालव्याींचे बाींधकाम ३० वर्ग 
प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 



पव.स. ५७ (36) 

(२)  असल्यास, सदर दोन्ही कालव्याींची शमळून २६९ हे्र वनजमीन हस्ताींतररत होण े
आवश्यक असल्यान े सन २०१३ मध्ये जलसींपदा पवभागाने १०५ को्ी रुपये वन पवभागाला 
अदा केले मात्र त्यानींतरही वनजमीन हस्ताींतररत प्रस्ताव प्रलींत्रबत असून तो कें द्रीय वन व 
पयाावरण पवभागाच्या परवानगीसा र दाखल झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, जलसींपदा पवभागाने सन २०१३ व २०१७ मध्ये सलग दसुऱ्याींदा दाखल केलेला 
हा प्रस्ताव ताींत्रत्रक मादहतीच्या पतूगतेसा र परत पा वण्यात आला होता. त्यानींतर माहे फेब्रुवारी, 
२०२० मध्ये हा सुधाररत प्रस्ताव महसूल व वन े पवभागाकड े त्याींच्या शशफारसीसह कें द्राला 
पा पवण्यासा र सादर केलेला आहे मात्र सदरहू प्रस्तावावर अद्यापपयतं कोणतीही कायावाही 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार वन जमीन 
हस्ताींतररतचा प्रस्ताव तात्काळ मींजुर करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (१८-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) भातसा प्रकल्पासा र  मुमरी धरण घा् रस्ता  व कालवे या करीता एकूण  ६८१.५८९ 
हे्र वनजशमनीच्या नत वतामान मूल्यापो्ी (NPV)  रु.१०४.९४ को्ी रकम म,े २०१३ 
मध्ये वन पवभागास अदा करणेत आलेली आहे. 
     एकूण ६८१.८९ हे. वनजशमनीपैकी मुमरी धरण व घा् ४१२.१३५ हे. वनिेत्राबाबत अींनतम 
मान्यता मे, २०१४ मध्ये प्राप्त झाली आहे. कालव्याींकररता आवश्यक २६९.४५४ हे. 
वनजशमनीच्या अींनतम मान्यतेसा र आवश्यक सवा बाबीींची पतूाता करुन प्रस्ताव दद.२५ फेब्रुवारी, 
२०२० रोजी िेत्रीय कायाालयाकडून प्राप्त झाला असून त्याअनुर्ींगान े सदरहू प्रस्ताव 
शासनस्तरावर कायावाहीत आहे. 
(३) शासनाच्या महसलू व वन पवभागाकडून प्रस्ताव कें द्र शासनाच्या पयाावरण व वनपवभागास 
सादर करणेची कायावाही प्रगतीत आहे. 
(४) सदर वनजमीन प्रस्ताव मींजरुीस्तव कें द्रीय वन व पयाावरण मींत्रालय, नवी ददल्ली याींच्या 
अींनतम मान्यतेसा र सादर करण्यासा र पा पुरावा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 

___________ 
  

भूिां प मापन िधेशाळेतील उपिरणे बांद अिस्थेत असल्याबाबत 
  

(४७)  २०३२९ (०८-०१-२०२१).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भूगभाातील हालचालीींचा वधे घेण्यासा र राज्यात उभारलेल्या ३५ पैकी जवळपास २३ भकूीं प 
मापन वधेशाळेतील उपकरणे बींद पडली असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर २०२०, मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पालघर स्जल््यात सातत्याने होणाऱ्या लहान मोठ्या भूकीं प धयाींची नोंद 
महाराषर अशभयाींत्रत्रकी सींस्थेच्या भूकीं प मापन वेधशाळेत होऊन देखील त्याचा कें द्रत्रबींद ूननस्श्चत 
करण्यास भूकीं प आघात सामरामी आणण पथृकरण कि असमथा  रले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, भूकीं प मापन उपकरणाींचे अद्ययावतीकरण प्रलींत्रबत असल्यामागची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुर्ींगान ेभूकीं प मापन 
उपकरण अद्ययावतीकरण करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (१८-०६-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
    राज्यातील ३५ भकूीं पमापन वेधशाळेतील उपकरणे जुने/कालबा्य झाल्यामुळे तसेच 
सु्ेभागाींची उपलब्धता होत नसल्यामुळे बींद पडत असनू सद्यस्स्थतीमध्ये ३५ पकैी 
२५ भूकीं पमापन वेधशाळा बींद पडलेल्या आहेत. 
(२) होय, 
    भकूीं प कें द्रत्रबींद ू काढण्यासा र कमीतकमी तीन वेधशाळेचा भूकीं पनोंदीच्या मादहतीची 
(DATA) आवश्यकता असते. 
    पालघर पररसरात वाढत्या भूकीं पीय घडामोडीचा पवचार करता IM, ददल्ली न े ०५ व 
NGRI, हैद्राबाद ने ०६ भूकीं पमापन उपकरणे पालघर मध्ये बसपवलेली आहेत. 
(३) भूकीं पमापन यींत्र ेअद्ययावतीकरणाची कायावाही ्प्या्प्यान े प्रगतीत आहे. सद्यस्स्थतीत 
नाशशक, इसापूर येथील भकूीं पमापन यींत्र ेखरेदीची कायावाही प्रगतीत आहे.    
(४) महाराषर राज्यातील धरण स्थळाींवरील भूकीं पमापक कें दे्र व तथेील उपकरणाींचा आढावा व 
आधुननकीकरणाबाबत सशमतीचे ग ण केलेले होते. त्यानुर्ींगाने सशमतीने अहवाल शासनास 
सादर केलेला असून अहवाल अींतीम केल्यानींतर अद्यावतीकरणाचे व आधुननकीकरणाबाबतच े
ननयोजन केले जाईल. 
(५) प्रश्न उद्भ ाावत नाही.   
  

___________ 
  

पाडाळे (ता.मुरबाड,जज. ठाणे) येथील धरणाच्या िालव्यासाठी पाटबांधारे विभागाने सांपाददत 
िेलेल्या १६२ शेतिऱ्याांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(४८)  २०३३७ (१८-०१-२०२१).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील 
(िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाडाळे (ता.मुरबाड, स्ज.  ाणे) येथील धरणाच्या कालव्यासा र  सन २००९ मध्ये पा्बींधारे 
पवभागाने १६२ शेतकऱ्याींच्या जशमनी सींपादन करुन अनेक वर्ा झाली असतानाही अद्यापपयतं  
सदरहू शेतकऱ्याींना त्याींच्या जशमनीचा मोबदला शमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहु जशमनीचा मोबदला त्वररत शमळावा यासा र सींबींचधत शेतकऱ्याींच्या 
वतीने मागील अनके वर्ांपासून जलसींपदा पवभाग, स्जल्हाचधकारी  ाणे, कल्याण उप पवभागीय 
अचधकारी, पा्बींधारे कायाकारी अशभयींता पा्बींधारे पवभाग मुरबाड आदीकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे 
मागणी करण्यात आलेली असतानाही कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, धरणरामस्ताींच ेप्रनतननधी जलसींपदा पवभागाच ेप्रधान सचचव, स्जल्हाचधकारी  ाण े
व अन्य सवा सींबींचधत अचधकारी याींच्या समवेत एक बै क सींपन्न झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरहू शेतकऱ्याींना त्याींच्या जशमनीची नुकसान भरपाई देण्यास पवलींब होण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, सदरहू धरणरामस्ताींना त्याींच्या जशमनीची नुकसान भरपाई तात्काळ अदा 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. जयांत पाटील (१८-०३-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
     पाडाळे प्रकल्पाच्या कालव्यासा र लागणारी आवश्यक खाजगी जमीन २३.४३ हे्र 
सींपादनासा रच े भूसींपादन प्रस्ताव “भसूींपादन अचधननयम १८९४” अींतगात करण्यात येत होते. 
तथापप “भूसींपादन, पुनवासन व पुनवासाहत करताींना उचचत भरपाई शमळण्याचा आणण 
पारदशाकतेचा हक अचधननयम २०१३” अींमलात आला. महसलू व वन पवभाग, ददनाींक 
१२.०५.२०१५ च्या शासन ननणायान्वये शसींचन प्रकल्पासा र आवश्यक एकूण २३.४३ हे्र 
खाजगी जमीन थे् वा्ाघा्ीन े सींपादनासा र प्रस्ताव स्जल्हाचधकारी याींना सादर करण्यात 
आला होता. 
     त्यानुसार पा्बींधारे प्रकल्प बाींधकाम पवभाग, शहापूर या कायाालयाच्या दद. ६/५/२०२० 
च्या पत्रान्वये उपपवभागीय अचधकारी तथा उपपवभागीय दींडाचधकारी, कल्याण उपपवभाग, 
कल्याण (महसूल पवभाग) याींना धनादेशाव्दारे  रु. ११,८५,१९,७८७/- इतकी रकम लाभाथी 
शेतक-याींना भूसींपादनासा र अदा करण्याकररता देण्यात आली आहे. 
(३) होय. 
मा. पवधानसभा अध्यिाींच्या दालनात ददनाींक २०/१०/२०२० रोजी ब ैक सींपन्न झाली आहे.  
(४) पाडाळे प्रकल्पाच्या कालव्यासा र खाजगी जमीन भूसींपादनासा र थे् खरेदी पध्दतीने १८ 
लाभाथी शेतक-याींकडून  आजशमतीस सींपाददत िेत्र १.२७.७२ हे्र  इतके आहे. सदर 
शेतकऱयाांना मोबदल्याकररता रु.४३,५६,५५४/-  रकमेच े धनादेश मा. श्री. नाना प्ोले, 
पवधानसभा अध्यि याींच्या हस्त े दद.२१/०१/२०२१ रोजी प्रत्यि कायािेत्रावर (पाडाळे प्रकल्प, 
मुरबाड) वा्प करण्यात आले आहे व उवाररत २२.१५.१८ हे्र खाजगी जमीन थे् खरेदी 
पध्दतीने करण्याची प्रकक्रया प्रगतीत आहें. 
(५) याबाबत या पवभागाकडून पाडाळे लघ ुपा्बींधारे योजना शसींचन प्रकल्पासा र २३.४३ हे्र 
खाजगी जमीन कालव्यासा र थे्  वा्ाघा्ीन े सींपाददत खरेदीसा र रु. ११.८५ को्ी इतकी 
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रकम ददनाींक ०६/०५/२०२० च्या पत्रान्वये धनादेशाव्दारे उपपवभागीय अचधकारी, कल्याण 
उपपवभाग, कल्याण याींना लाभाथी शेतक-याींना रकम अदा करण्याकररता देण्यात आली आहे. 
   तसेच, कायाकारी अशभयींता, पा्बींधारे प्रकल्प बाींधकाम पवभाग, शहापूर याींच े
दद.२६/०८/२०२० च्या पत्रान्वये कालव्या सींबींधीत लाभाथी शेतक-याींना भूसींपादनाची रकम 
त्वरीत अदा करावी, असे उपपवभागीय अचधकारी, कल्याण उपपवभाग, कल्याण (महसूल 
पवभाग) याींना कळपवण्यात आले आहे. 
    कालव्यासा र खाजगी जमीन भूसींपादनासा र थे् खरेदी पध्दतीने आजशमतीस १८ लाभाथी 
शेतकऱ याांच ेखरेदी खत व ताबा पावती तयार करण्यात आले आहे. सदर शतेक-याींच ेसींपाददत 
िेत्र १.२७.७२ हे्र आहे. सदर शेतक-याींची मोबदला रु. ४३,५६,५५४/- रकमेच े धनादेश मा. 
श्री. नाना. प्ोले, पवधानसभा अध्यि याींच्या हस्ते दद.२१/०१/२०२१ रोजी प्रत्यि कायािेत्रावर 
(पाडाळे प्रकल्प, मुरबाड) शतेकऱयाांना वा्प करण्यात आले आहे व उवाररत २२.१५.१८ हे्र 
खाजगी जमीन थे् खरेदी पध्दतीने करण्याची प्रकक्रया प्रगतीत आहें. 
  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय पदे भरतीिरील ननबचधाबाबत 
  

(४९)  २०३६० (०८-०१-२०२१).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय उप मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील चतथुा शे्रणी च्या सवा पवभागातील सुमारे ४० ्के पदे मागील पींधरा त ेवीस 
वर्ाापासून ररत असून सदर सरळ सेवेने असलेली ररतपदे भरण्याबाबत राज्यातील राज्य 
सरकारी चतुथा शे्रणी कमाचारी मध्यवती महासींघाच्या वतीन े लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील चतुथा शे्रणी कमाचाऱ्याींच्या वारसाहक, अनकुीं प आणण वर्ाानुवर्ा 
कीं त्रा्ी पद्धतीने काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याींना कायम करण्याची प्रकक्रया गेल्या अनेक 
वर्ाापासून बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,राज्य शासनान े चतुथा शे्रणी कमाचाऱ्याींच े सरळसवेेने नोकर भरती न करता 
शलपपक, ी्ंकलेखक व वाहन चालक, शशपाई ही पदे कीं त्रा्दाराींकडून भरण्याच े ननदगश पवत्त 
पवभागाने ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सरळसेवेन ेहोणाऱ्या चतुथा शे्रणी कमाचाऱ्याींच्या नोकर भरतीवर ननबधं आणून 
खाजगी कीं त्रा्ी कीं त्रा्दाराींना प्राधान्य देण्याच ेकाम शासनाने केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार राज्यातील शासकीय 
नोकर भरती वरील बींदी उ वण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  



पव.स. ५७ (40) 

श्री. अजजत पिार (२२-०३-२०२१) : (१) होय. 
(२) (३) व (४) पवत्त पवभागाच्या दद.१६.०५.२०१८ च्या शासन ननणायान्वये व त्यानींतर वळेोवेळी 
ननगाशमत केलेल्या शासन ननणायान्वये शेतकऱ्याींना सुपवधा पुरपवण्यासा र महत्त्वाच्या सेवेशी 
ननगडडत असलेली ररत पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तसेच, पवपवध 
पवभागाींच्या पदाींच्या आवश्यकतनेुसार ररत पदे भरण्यास दद. ९.६.२०१७ च्या  शासन 
ननणायान्वये गद त उपसशमतीमाफा त मान्यता देण्यात येते. 
     सद्यस्स्थतीत कोपवड-१९ च्या प्रादभुाावामुळे अथाव्यवस्थेवरील पररणाम व पवत्तीय 
उपाययोजनाींतगात सावाजननक आरोनय पवभाग आणण वैद्यकीय शशिण व और्धी द्रव्य पवभाग 
वगळता अन्य पवभागातील नपवन पदभरतीवर तात्पुरत्या कालावधीसा र ननबधं घातले आहेत.  
तथापप सदर ननबधंाींमधून अनकुीं पा तत्वावरील पदभरतीस सू् देण्यात आली आहे. 
     तसेच प्रशासनावरील खचा आ्ोयात  ेवण्यासा र प्रशासकीय पवभागाींनी शय असेल 
तेथे पदननशमाती न करता सहजपणे बाहेरुन करुन घेता येतील अशी कामे बाहय यींत्रणेकडून 
(outsourcing द्वारे) करुन घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भ ाावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य राज्यिर िां त्राटी िमाचारी िगााला िायमस्िरूपी पयाायी  
सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(५०)  २७०९८ (२४-०३-२०२१).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा) :   सन्माननीय उप 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य राज्यकर कीं त्रा्ी कामगार हे प्रनत माह रूपये ९०००/- या अत्यींत तु्पुींज्या  
वेतनावर कायमस्वरूपी कमाचाऱ्याींप्रमाणे त्याच िमतेने समान काम करीत असनु अद्याप ११८ 
कमाचाऱ्याींच ेमाहे ऑ्ोबर, २०१८ ते डडसेंबर, २०१८ पयतंचे २० ्के वेतन व जानेवारी 
मदहन्याचे पूणा वेतनही कमाचाऱ्याींना प्राप्त झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य राज्यकर कीं त्रा्ी कामगाराींना शासकीय सेवेत रुजू करून 
घेण्यासा र अनेक लोकप्रनतननधीींनी शासनास पत्रव्यवहार केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सदर कामगाराींना शासकीय सेवेत रुजू करून घेण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अजजत पिार (२२-०६-२०२१) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही, वस्तू व सेवा कर 
पवभागामध्ये माहे-ऑ्ोबर,२०१८ ते डडसेंबर २०१८ मध्ये कीं त्रा्दाराव्दारे ननयुत कमाचाऱ्याींना 
कायारत ददवसाींच्या अदा केलेल्या वेतनाचे देयक सादर केल्यानींतर त्या देयकावर 
करारनाम्यातील तरतूदीनुसार शास्ती वजा करुन उवारीत रकमेच े देयक कीं त्रा्दारास वस्तू व 
सेवा कर पवभागामाफा त अदा करण्यात आलेले आहे. तसेच माहे जानेवारी मदहन्यात कायारत 



पव.स. ५७ (41) 

असलेल्या सवा ३६२ कीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींना कीं त्रा्दारामाफा त पूणा वेतन अदा करण्यात आले आहे. 
प्रस्तूत प्रश्नामधील नमूद ११८ कीं त्रा्ी कमाचारी हे जानेवारी मदहन्यामध्ये कीं त्रा्दारामाफा त 
पवभागास पुरपवण्यात आले नव्हत.ेकीं त्रा्ी कमाचाऱ्याींना दयावयाच ेवतेन हे कीं त्रा्दार व कीं त्रा्ी 
कमाचारी ्या दोघामधील अखत्याररत बाब आहे. कीं त्रा्ी कामगाराींना शासकीय सेवेत रुजू 
करुन घेण्यासा र अनेक लोप्रनतननधीनी शासनास पत्रव्यवहार केलेला आहे. वस्त ू व सवेाकर 
पवभागामध्ये कीं त्रा्ी शलपपक ननयुत केले जात नाहीत. तर, वस्तू व सेवाकर पवभागामध्ये 
बा्ययींत्रणेद्वारे शलपपकाींची सेवा घेण्यासा र पवदहत पद्धतीने ई ननपवदा प्रक्रीया राबवून 
कीं त्रा्दाराची ननयुती करण्यात येते. सदर कीं त्रा्दार हे बा्ययींत्रणेद्वारे कमाचाऱ्याींची सेवा 
पूरपवत असतात. सदर कीं त्रा्ाव्दारे ननयुत कमाचारी हे कीं त्रा्दाराचे आस्थापनेवरील कमाचारी 
असून त्याींची पवभागाींच्या कायाालयाींमध्ये ननयुती करणे, त्याींना वेतन देणे व त्याींची सेवा 
खींडीत करणे या बाबी कीं त्रा्दाराच्या स्तरावरुन केल्या जातात. त्यामुळे कीं त्रा्ी शलपपकाींना 
सेवेत ननयशमत करण्याचे कोणतेही सींयुस्तक प्रयोजन ददसून येत नाही. 
(४) लागू नाही 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर पवधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


