
          अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौदावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

खडिवासला (ता.हवेली, जि.पुणे) मतदारके्षत्रातील ग्रामसडि योिनतेील 
िाम ेपूणण िरण्यास ववलांब लागत असल्याबाबत 

  

(१)  २९६ (१६-०४-२०२०).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  खडकवासला (ता.हवेली, जि.पुणे) मतदारके्षत्रात ग्रामसडक योिनेतील काम ेसींथ गतीने 
सुरु असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, ग्रामसडक योिनतेील कामाींसाठी ननधी उपलब्ध असून कायशवाही पूणश झाली 
असताींनाही काम ेसींथ गतीने सुरु असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ग्रामसडक योिनतेील बहुताींर् काम ेअपूणाशवस्थेत असून कीं त्रा्दार काम पूणश 
करण्यास ववलींब करीत असल्यान ेसींबींधधत ववभागाकड ेतक्रार करुनही अद्याप पयशत कोणतीही 
कायशवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०९-०९-२०२०) : (१)  व (२) सदर बाब ननदर्शनास आली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

म.ु वागदे (ता.िणिवली, जि.भसांधुदगुण) येथील लघुपाटबांधारे योिना प्रिल्पाच्या िामाबाबत 
  

(२)  ५२० (०९-०४-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (भभवांडी पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) म.ु वागदे (ता.कणकवली, जि.ससींधुदगुश) येथील लघुपा्बींधारे योिना प्रकल्पाच्या कामाला 
ददनाींक ९ िून, २००४ रोिी मान्यता देण्यात आली असुन सन २००५ मध्ये कामाची सुरुवात 
करण्यात आली असताना सन २००९ पासून काम बींद करण्यात आल्यान ेबाधीत र्ेतक-याींना 
अद्यापपयतं भूसींपादन केल्याचा ननधी ववतररत करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकल्पाच्या सुधाररत प्रर्ासकीय मान्यतेचे रुपये १९४३.५७ लक्षचे 
अींदािपत्रक व्याय अग्रक्रम ससमतीच्या  मान्यतेसाठी पुन्हा सादर केले असून तत्कालीन मींत्री, 
िलसींधारण याींनी प्रकल्पाच ेकाम लवकर पूणश करण्यात येईल अस ेलेखी कळववले असतानाही 
अद्यापपयशत कोणतीही कायशवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासनाच्या लघ ु पा्बींधारे योिनेंतगशत िलसींधारण ववभागाकडून ससींधुदगुश व 
रत्नाधगरी जिल््यासाठी एकूण ककती िागा सींपाददत केली व ककती भूसींपाददत र्ेतक-याींना 
मोबदला वा्प करण्यात आला व ककती र्ेतकरी मोबदल्यापासून वींधचत आहेत, 
(४) असल् यास, भूसींपादन मोबदल्यासाठी वींधचत राहणा-या र्ेतकऱयाींना अद्याप मोबदला न 
देण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल् यास, याबाबत चौकर्ी करुन बाधीत र्ेतक-याींना  भूसींपादन केल्याचा ननधी ववतररत 
करण्यासह प्रकल्पाच ेकाम तात्काळ पूणश करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. शांिरराव गडाख (२५-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  लघु पा्बींधारे योिना वागदे ता. कणकवली जि. ससींधुदगूश या योिनेच े सुधाररत 
प्रर्ासककय मान्यतेच े अींदािपत्रक अप्पर आयुक्त तथा मुख्य असभयींता, पुणे याींच्याकडून 
ददनाींक १८/०९/२०१९ रोिी प्राप्त झाले आहे. सदर योिनेच्या सुधाररत अींदािपत्रकाची ककीं मत 
रु. २७,३५,४५,३३८/- असून ती २५ को्ीपेक्षा िास्त आहे. र्ासन ननणशय दद. ३ म,े२०१८ मधील 
तरतुद क्र.१ नुसार रु.२५ को्ी ककीं मतीच्या वरील लघु ससींचन प्रकल्पाींच्या प्रर्ासककय / 
सुधाररत प्रर्ासककय मान्यतेच े प्रस्ताव र्ासनास सादर करण्यापूवी राज्य स्तररय ताींत्रत्रक 
सल्लागार ससमती (State Level Technical Advisory Commttee) ची मान्यता घेण े
बींधनकारक आहे. त्यानुसार SLTAC ची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना 
अप्पर आयुक्त तथा मुख्य असभयींता, पुणे याींना ददनाींक २६/११/२०१९ च्या पत्रान्वये देण्यात 
आल्या आहेत. SLTAC च्या मान्यतेनींतर योिनेचा प्रस्ताव सुधाररत प्रर्ासककय मान्यतेस्तव 
सादर करण्यात येईल. 
(३) िलसींधारण ववभागामार्श त रत्नाधगरी जिल्हयातील प्रकल्पाींसाठी सींपादन करावयाच्या 
९१२.१३५ हे के्षत्रापैकी ५८६.९३५ हे. व ससींधुदगूश जिल्हयातील प्रकल्पाींसाठी ६२६.७७ हे. के्षत्रापैकी 
३५५.६९ हे. इतक्या के्षत्राच ेभूसींपादन पूणश झालेले आहेत. 
     रत्नाधगरी जिल्हयातील अींतीम ननवाडा िाहीर झालेल्या २६ भूसींपादन प्रकरणाच्या एकूण 
६२७२ र्ेतकऱयाींपैकी ३८६५ र्तेकऱयाींना मोबदला  अदा करण्यात आला असून २४०७ 
र्ेतकऱयाींना मोबदला अदा करण्यात आलेला नाही. तसेच ससींधुदगूश जिल्हयातील अींतीम ननवाडा 
िाहीर झालेल्या २२ भूसींपादन प्रकरणाच्या एकूण ४१४३ र्ेतकऱयाींपैकी १८०१ र्ेतकऱयाींना 
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मोबदला  अदा करण्यात आला असून २३४२ र्ेतकऱयाींना मोबदला अदा करण्यात आलेला नाही. 
(४) भूसींपादन मोबदला वा्पास होणाऱया ववलींबाची सवशसाधारण कारणे खालीलप्रमाण ेआहेत: 
   १. सींपाददत िमीनीच्या सींयुक्त मोिणीसाठी र्ेतकऱयाींचा ववरोध. 
   २. मोबदला वा्पकरताींना खातेदाराींकडून  आवश्यक कागदपत्र ेिमा न करणे. 
(५) सन २०२०-२१ या आधथशक वषाशत १०१ ते २५० हे.सस.क्ष. च्या प्रकल्पाींकररता रु. १००.०० 
को्ी अथशसींकजल्पत असून त्यापैकी उवशररत महाराषर ववभागाकररता उपलब्ध असलेल्या 
ननधीमधून भूसींपादनाकररता रु. ११७.८६ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब र्ासन 
ननयोजित आहे. तसेच प्रकल्पाच्या सुधाररत प्रर्ासककय मान्यतेची कायशवाही पूणश झाल्यानींतर 
प्रकल्पाच ेउवशररत काम सुरु करण्यात येईल. 

___________ 
  

हहांगोली जिल्हयातील आरोग्य िें द्रात मोठया प्रमाणात पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३)  ९१५ (२०-०३-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी) :   सन्माननीय सावणिननि आरोग्य 
व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल्हयातील आरोग्य कें द्रात मोठया प्रमाणात पदे ररक्त असल्याच ेमाहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुरिळ आरोग्य उपकें द्रातील पररचारीकेस येथील आरोग्य कें द्राचा भार 
साींभाळावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पुरिळ येथील आरोग्य कें द्राकररता लाखो रुपये खचश करुन बाींधण्यात आलेली 
नववन इमारत बींद असल्याचेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व तद्नुसार उक्त आरोग्य 
उपकें द्रातील ररक्त पदे भरण्यासह नववन इमारत तात्काळ कायाशजन्वत करणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोपे (१४-०९-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
दहींगोली जिल्हयातील २४ प्राथसमक आरोग्य कें द्रातील एकूण मींिूर ३३९ पदाींपैकी १६ 
राज्यस्तरीय व २९ जिल्हा पररषद आरोग्य सेवेतील पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही.   
(४) पूरिळ आरोग्य उपकें द्र िानेवारी २०२० मध्ये नववन इमारीत स्थलाींतरीत होऊन 
कायाशन्वीत झाले आहे. जिल्हा आरोग्य सेवेअींतगशत ररक्त पदे भरण्याची कायशवाही ग्राम ववकास 
ववभागाकडून सुरु आहे. तसेच राज्यस्तरीय पदे भरण्याची कायशवाही सावशिननक आरोग्य 
ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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िां धार (जि.नाांदेड) तालुक्यातील भमनी अांगणवाडयाांना िागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४)  ९१९ (२०-०३-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कीं धार (जि.नाींदेड) तालुक्यातील बाळाींतवाडी ताींडा, नवरींगपुरा क्रमाींक २, िाींभळूवाडी, 
राईताडा, सावरगावताींडा येथील ५ अींगणवाडया व रैखाताींडा येथील समनी अींगणवाडी उघडयावर 
भरत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, कीं धार तालुक्यात १० ववभागातींगशत ३२० अींगणवाडया व समनी अींगणवाडयाींची 
सींख्या असून  स्वतःच्या इमारती नसल्यान े व्हराींडयात भरत असल्यान े २५० पेक्षा अधधक 
ववदयाथांना थींडीर्ी सींघषश करत सर्क्षण घ्याव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त दठकाणी एकूण १२५ अींगणवाडी इमारतीची आवश्यकता असून इमारत 
व सींपूणश सोयी-सुववधायुक्त इमारत बालकाींना समळावी अर्ी मागणी केली िात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व  तदनुसार र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावण)े (२९-०९-२०२०) :(१) हे खरे नाही. 
     सदर अींगणवाडी कें दे्र प्राथसमक र्ाळेच्या व भाडयाच्या इमारतीत सध्या कायशरत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     कीं धार तालुक्यात ३२० अींगणवाडया कायशरत असून १८५ अींगणवाडयाींना स्वत:च्या 
इमारती आहेत. उवशररत अींगणवाडया भाडयाच्या इमारतीत, दान स्वरुपात समळालेल्या िागा, 
समािमींददर, ग्रामपींचायत इमारत, प्राथसमक र्ाळेच्या इमारतीत कायशरत आहेत.     
(३) व (४) हे खरे आहे. 
     अींगणवाडयाींना इमारती बाींधण्यासाठी व ननधी प्राप्त होण्यासाठी जिल्हा ननयोिन 
ससमतीकडून जिल्हा पररषद स्तरावर मागणी करण्यात आली आहे. सदर ननधी समळाल्यानींतर 
अींगणवाडी कें द्र इमारत बाींधण्याच ेननयोिन आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौि ेवाघेरी (ता.िणिवली, जि.भसांधुदगुण) गावातील िोडरस्ता  
मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेतून दरुुस्त िरणेबाबत 

 

 (५)  ९८६ (०९-०४-२०२०).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौि ेवाघेरी (ता.कणकवली, जि.ससींधुदगुश) गावातील िोडरस्ता ग्रामीण मागश-१०३ हा १.८ 
कक.मी.चा रस्त्याची दरुवस्था झाल्यान े सदर रस्ता मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनतेून दरुुस्त 
करण्याकररता ननधी मींिूर करावा अर्ी मागणी लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनाद्वारे तत्कालीन 
ससींधुदगुश जिल््याच ेपालकमींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त रस्ता हा देवगड ननपाणी राज्य मागश क्र १७८, नाींदगाव रेल्वे स््ेर्न-
वाघेरी-घोणसरी (प्रजिमा-७) व र्ोंडा-वपयाळी-कासाड े (प्रजिमा-८) हे दोन प्रमुख मागश व 
ववियदगुश हा राज्यमागश या रस्त्याला िोडलेले असल्यान ेवाघेरी गावातील िोडरस्ता ग्रा.मा.१०३ 
या मागाशवर वाहनाींची मोठ्या प्रमाणात वदशळ सुरु असल्यान ेउक्त रस्त्यासाठी ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०९-०९-२०२०) : (१) लेखी ननवेदन ददल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोिणामधून पाणी मराठवाडयात आणण ववदभाणत वळववण्याबाबत 
 

 (६)  १५१९ (१६-०४-२०२०).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातून समुद्रात वाहून िाणारे पाणी गोदावरी खो-यात आणून मराठवाडा व उत्तर 
महाराषर, तसेच वैनगींगेतून वाहून िाणारे पाणी वैनगींगा-नळगींगा बोगदयाच्या माधमातून पूवश 
आणण पजश्चम ववदभाशत आणण्यासाठीचा प्रकल्प र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, कोकणातनू समुद्रात वाया िाणारे पाणी मराठवाडयात व ववदभाशत 
वळववण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (१५-०९-२०२०) : (१) होय, 
(२)  र्ासन ननणशय क्र. सींकीणश २०१९ /(७५/२०१९)/ िसींअ दद. १९/०९/२०१९ अन्वये गोदावरी 
खो-यातील दषुकाळग्रस्त मराठवाड्यासाठी व धगरणा उपखो-यासाठी कोकणामधून पाणी 
वळववण्यासाठीच्या योिनाींना तत्वत: मान्यता ददलेली आहे. 
        पजश्चमवादहनी नदी खोऱयातील (कोकण) अनतररक्त पाणी मराठवाडयात वळववणेसाठी 
एकाजत्मक राज्य िल आराखडयात अींतभूशत असलेल्या योिनाींचा प्राथसमक अ्यास करणेसाठी 
र्ासन ननणशय दद.१७.९.२०१९ अन्वये कायशकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गदठत करणेत आली आहे. सदर ससमतीने 
त्याींचा अहवाल दद. ३१.१०.२०१९ रोिी र्ासनास सादर केला आहे. त्यानुसार गोदावरी 
खोऱयातील मराठवाडा प्रदेर्ात कोकणातील नार-पार, दमणगींगा, वैतरणा, उल्हास नदी 



वव.स. १४ (6) 

खोऱयातून एकूण ८९.८५  अघरू् पाणी वळववणेबाबत आखणी करून त्याबाबत सर्र्ारस केली 
आहे. उपरोक्त पैकी २.४३ अघरू् पाणी वळणाच्या पूणश/ बाींधकामाधीन योिना आहेत. १५.५५ 
अघरू् पाणी वळणाबाबत पार-गोदावरी नदीिोड प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यात आलेला असून दमणगींगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगींगा-एकदरे-गोदावरी या दोन 
नदीिोड प्रकल्पाींच ेसववस्तर प्रकल्प अहवाल राषरीय िलववकास प्राधधकरण, नवी ददल्ली याींचे 
मार्श त तयार करण्यात येत आहे. दमणगींगा-वपींिाळ नदीिोड  प्रकल्प पूणश झाल्यानींतर उध्वश 
वैतरणा धरणातून गोदावरी खो-यात १० अघरू् पाणी सोडण्यात येईल. उवशरीत ६१.८८ अघरू् 
पाणी वळणाबाबतच्या योिनाींच े सवेक्षण करून सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेच्या 
कामाच्या अींदािपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता देणेबाबत कायशवाही प्रगतीत आहे. 
     वनैगींगा (गोसीखुदश)-नळगींगा (पूणाश, तापी) ही ववदभाशतील नदीिोड योिना असून 
त्याव्दारे वैनगींगा नदीच ेपाणी ववदभाशच्या अवषशण के्षत्रात वळववण्याच े प्रस्ताववत आहे. सदर 
योिनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल राषरीय िलववकास असभकरण (NWDA) या कें द्र र्ासन 
अींगीकृत असभकरणान े तयार केला आहे. तथावप, र्ासन ननणशय दद. १९.९.२०१९ अन्वये 
वैनगींगा-नळगींगा नदीिोड योिनेत भूसींपादन ्ाळण्यासाठी कालव्याऐविी नसलका/बोगदा 
प्रस्तावासाठी रे्र सवेक्षण करणेस तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार पुढील 
कायशवाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ८४ हिार अांगणवाडीसेवविाांना प्रलांबबत मानधन देण्याबाबत 
  

(७)  १६९७ (१३-०४-२०२०).   श्री.सांिय पोतनीस (िभलना), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.हदलीप लाांड े (चाांहदवली), श्री.सनुील राणे (बोरीवली), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ८४ हिार अींगणवाडी सेववकाींना कें द्र सरकारच्या असभयानातगंत पॅनासोननक 
कीं पनीन े साडतेीन हिार सेववकाींनाही ददलेल्या स्मा श् र्ोनच्या ररचािशसाठी कोणतीच तरतूद 
केली नसल्याच ेमाहे िानेवारी,२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, गेल्या चार मदहन्याींपासून रक्कम ददलेली नसल्याच ेननदर्शनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, अींगणवाडी सेववकाींना दोन मदहन्याींपासून मानधनाअभावी उपासमारी सहन 
करावी लागत असताना कें द्र सरकारच्या पोषण आहार प्रकल्प चालववण्यासाठी उधारी घेऊन 
मोबाईशल ररचािश करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय व तदनुसार र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२९-०९-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) मोबाईल ररचािश 
करणेसाठी माहे माचश २०१९ ते नोव्हेंबर २०१९ पयतंची प्रनत नतमाही रु.४००/- या प्रमाण ेतीन 
नतमाहीसाठी रु.१२००/- एवढी रक्कम सींबधधत सेववका, मदतनीस याींच े खात्यावर िमा 
करण्यात आलेली आहे. सदर मोबाईल र्ोनच े Configuration व प्रसर्क्षण प्रत्यक्षात माहे 
एवप्रल व मे-२०१९ या दरम्यान झालेले असल्यान े मोबाईल ररचािशसाठी उपलब्ध असलेली 
रक्कम काही जिल्हयाींनी मे २०१९ पासून वापरण्यास सुरुवात केलेली होती. यानुसार सदरची 
रक्कम माहे िानेवारी २०२० पयतं वापर करण्यात आलेली आहे. 
     तसेच एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना आयुक्तालयाचा ददनाींक ११/२/२०२० रोिीच्या 
आदेर्ान्वये पुढील १ वषाशसाठी म्हणिेच ददनाींक १ डडसेंबर-२०१९ ते ददनाींक ३० नोव्हेंबर २०२० 
पयतं राज्यातील सवश अींगणवाडी सेववका व मुख्यसेववका याींना प्रत्येकी रुपये १६००/- प्रमाण े
आगाऊ स्वरुपात ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
     तसेच अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींच ेसन २०२० पयतंचे मानधनाकररता र्ासन 
स्तरावरुन तरतूद अदा करण्यात आली आहे. 

___________ 
 

अिोला जिल्हयात जिल्हा पररषदेच्या प्राथभमि आरोग्य िें द्र-उपिें द्रात िायणरत  
असलेल्या महहला पररचराांना वाढीव मानधन भमळणेबाबत 

(८)  १७१३ (१३-०४-२०२०).   श्री.गोवधणन माांगीलाल शमाण (ऊफण ) लालािी (अिोला पजश्चम) :   
सन्माननीय सावणिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 

(१) अकोला जिल्हयात जिल्हा पररषदेच्या प्राथसमक आरोग्य कें द्र-उपकें द्रात एकूण १७८ मदहला 
पररचर कायशरत असून त्याींना १ हिार २०० रुपये माससक मानधन होते त्यात माहे िानेवारी, 
२०१६ पासून बदल करुन त्याींना ३ हिार रुपये प्रनत मदहना माससक मानधन देण्याची 
अींमलबिावणी करण्यात आली मात्र मदहला पररचराींना सन २०१६ पासूनच े थककत वाढीव 
मानधन अद्याप देण्यात आले नसल्याच े ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्राथसमक आरोग्य कें द्र-उपकें द्रात कायशरत असणा-या मदहला पररचराींनी जिल्हा 
पररषदेत याबाबतची तक्रार ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर मदहला पररचराींना थककत वाढीव मानधन अदयाप न देण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोपे (१४-०९-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) हे अींर्त: खरे आहे.   
अकोला जिल्हा पररषदे अींतगशत १७८ उपकें दे्र असून १७८ अींर्कालीन स्त्री पररचर कायशरत 
आहेत. ७ व्या वेतन आयोगानुसार अींर्कालीन स्त्री पररचर याींच्या मानधनात रु.१२००/- वरुन 
रु-३०००/- अर्ी वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार दद.०१/०१/२०१६ त े दद.३१/१२/२०१८ या 
कालावधीतील र्रकाच्या थकबाकीपो्ी रु.१,०३,७४,७८०/- दद.०५/०२/२०२० च्या आदेर्ान्वये 
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अकोला जिल्हा पररषदेस हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे. अींर्कालीन स्त्री पररचराींना थकबाकी 
अदा करण्याची कायशवाही जिल्हा पररषद स्तरावर सुरु आहे.   
(५) कायशवाही सुरू आहे. 

___________ 
 

मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगणत अिोला जिल्हयातील वपांिर-भेंडी रस्त्याच े 
िाम ननिृष्ट्ट दिाणचे झाल्याबाबत 

 

 (९)  १७४१ (१२-०४-२०२०).   श्री. गोवधणन माांगीलाल शमाण (ऊफण ) लालािी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगशत अकोला जिलह्यातील वपींिर-भेंडी ३ कक.मी. रस्त्याच े
बोगस बाींधकाम हे सींबींधधत अधधकारी व कमशचारी याींच्या सींगनमतान ेकररत असल्याबाबत 
ननहीदा-वपींिर, ननहोदा-लखमापूर, सावरखेड र्ा्ा, द््वा, पारधी ताींडा, पाराभवानी येथील 
ग्रामस्थाींनी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तक्रार करुनही कामात अननयसमतता करणा-या सींबींधधत अधधकारी व 
कीं त्रा्दार याींची चौकर्ी करण्यात आली नसल्यान े ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी गुन्हा 
दाखल केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ी न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, सदर रस्त्याच्या कामाची चौकर्ी करुन सींबींधधत दोषीींवर र्ासनान े कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०९-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     अकोला जिल्हयातील वपींपर-भेंडी या ३ कक.मी. रस्त्याच्या बाींधकामाबाबत ननहीदा -वपींिर, 
ननहीदा-लखमापूर, सावरखेड र्ा्ा, द््वा, पारधी पाडा व पाराभवानी येथील ग्रामस्थाींनी 
कोणतीही तक्रार केलेली नाही. 
     तथावप ग्राम-भेंडी(काझी) येथील ग्रामस्थाींनी वपींिर - भेंडी या ३.०० कक.मी. रस्त्याबाबत 
तक्रार केलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वपींिर - भेंडी या ३.०० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याच ेकाम अींदािपत्रकीय तरतुदीनुसार व 
ननधाशरीत दिाश नुसार सद्यजस्थतीत पुणश लाींबीच े रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरणासह पुणश 
झालेले आहे. केवळ एक लहान मोरीच ेकाम अद्याप बाकी आहे. 
      सदर रस्त्याच्या कामाची/दिाशची ननयमानुसार राज्य गुणवत्ता ननरीक्षक याींचेमार्श त दोन 
वेळा तपासणी करण्यात आलेली असून त्याींनी सदर काम समाधानकारक असल्याचा र्ेरा 
ददलेला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िात वधैता प्रमाणपत्र नसल्यान ेिलसांपदा ववभागातील िमणचाऱयाांची  
सेवा समाप्ती होत असल्याबाबत 

  

(१०)  २०७८ (०१-०४-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाच्या िलसींपदा ववभागातील कायशरत प्रथम शे्रणी अधधकाऱयाींसह र्ेकडो 
कमशचाऱयाींच ेिात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवून सेवा समाप्ती करण्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ककती अधधकारी व कमशचारी याींच्यावर सेवा समाप्तीची कायशवाहीचा प्रस्ताव 
ववचाराधीन आहे, 
(३) असल् यास, सदरील अधधकारी / कमशचारी याींनी अनेक वषश सेवा ददली असल्यान े सेवा 
समाप्ती न करता इतर कारवाईचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे काय, 
(४) असल् यास, त्याच ेस्वरूप काय आहे ? 
 
श्री. ियांत पाटील (३०-०९-२०२०) :(१), (२), (३) व (४) मा. सवोच्च न्यायालयान े ससजव्हल 
अवपल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याधचका यामध्ये अनुसूधचत िमाती प्रवगाशतून र्ासन सेवेतून 
ननयुक्त झालेल्या तथावप, िात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानींतर अन्य प्रवगाशतून सेवा सींरक्षण 
घेणाऱया ककीं वा िात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अधधकारी/कमशचाऱयाींच्या सेवा समाप्त 
करण्याबाबतच ेआदेर् दद.०६ िुल,ै २०१७ रोिी ददले आहेत.  
      मा. सवोच्च न्यायालयाच्या उक्त ननणशयाच्या  पाश्वशभूमीवर, अनुसूधचत िमातीच ेिात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अथवा अनुसूधचत िमाती प्रवगाशचे िात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरलेल्या अधधकारी/कमशचाऱयाींच्या सींख्ये- इतकी व सींबींधधत अधधकारी/कमशचारी ज्या पदावर 
कायशरत असतील त्या पदाच ेअधधसींख्य पद ननमाशण करुन मानवतावादी दृष्ीकोनातून तसेच 
प्रर्ासनाची होणारी अडचण दरू व्हावी.  या दृष्ीने सींबींधधताींच्या सेवा  तात्पुरत्या स्वरुपात ११ 
मदहन्याींकरीता ककीं वा ते सेवेत रादहले असत ेतर ते ज्या ददनाींकास सेवाननवतृ्त झाले असत ेत्या 
ददनाींकापयतं यापैकी िे आधी घडले तोपयतं अधधसींख्य पदावर नेमणूक देण्यात यावी,  
पररणामी अनुसूधचत िमाती प्रवगाशची ररक्त पदे त्याच प्रवगाशतील िात वैधता धारक 
उमेदवारातून भरण्याचा धोरणात्मक ननणशय राज्य र्ासनान ेर्ासन ननणशय, सामान्य प्रर्ासन 
ववभाग, क्र.बीसीसी२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, ददनाींक २१.१२.२०१९ अन्वये घेतला आहे.  सदर 
र्ासन ननणशय हा राज्य र्ासनाच्या सवश प्रर्ासकीय ववभागाच्या अधधनस्त कायशरत 
अधधकारी/कमशचाऱयाींना लागू /बींधनकारक आहे.  
     सामान्य प्रर्ासन ववभागाच्या उक्त र्ासन ननणशयानुसार, या ववभागाच्या ददनाींक 
२३.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये िलसींपदा ववभागाच्या आस्थापनवेरील अनुसूधचत िमाती 
प्रवगाशतील िात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधधकारी/कमशचाऱयाींच्या सेवा अधधसींख्य पदावर वगश 
करण्याबाबत कायशवाही सुरू आहे. 

___________ 
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उमरगा (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील ५०० पेक्षा िमी लोिसांख्या असणाऱया वाडी - वस्त्याांना 

िाणाऱया रस्त्याांचा मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगणत समावेश िरणेबाबत 
  

(११)  २४०८ (१५-०४-२०२०).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरगा (जि.उस्मानाबाद) तालकु्यातील रु्लससींग नगर ताींडा, आचारी नगर ताींडा, पा्ील 
वस्ती ताींडा, व पेठसाींगवीची वाडी ५०० पेक्षा कमी लोकसींख्या असणाऱया गावाींच्या रस्त्याींसाठी 
कोणत्याच योिनेमार्श त ननधी मींिूर करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आददवासी ववकास योिनेंतगशत ५०० पेक्षा कमी लोकसींख्या असणाऱया वाडी- 
वस्त्याींना िोडणाऱया रस्त्याींसाठी ननधी देण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उस्मानाबाद जिल्हा हा नीती आयोगान े सर्र्ारस केलेला असल्यामुळे 
ज्याप्रमाण े आददवासी ववकास योिनेंतगशत ५०० पेक्षा कमी लोकसींख्या असणाऱया वाडी, 
वस्त्याींसाठी ननधी ददला िातो त्याचप्रमाण ेउमरगा तालुक्यातील रु्लससींग नगर ताींडा, आचारी 
नगर ताींडा, पा्ील वस्ती ताींडा, व पेठसाींगवीची वाडी या गावाींना िोडणाऱया रस्त्याींसाठी ननधी 
देण्याबाबत उमरगा- लोहारा येथील लोकप्रनतननधीींनी ग्रामववकास मींत्री याींना ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर ननवेदनानुसार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०९-०९-२०२०) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     मुख्यमींत्री ग्राम सडक योिनेंतगशत राज्यातील सवशसाधारण के्षत्रातील ५०० पेक्षा िास्त व 
आददवासी के्षत्रातील २५० पेक्षा िास्त लोकसींख्या असलेल्या न िोडलेल्या वाडया-वस्त्या 
िोडण्याबाबतच े धोरण ननजश्चत करण्यात आले आहे. उस्मानाबाद जिल््यातील उमरगा 
तालुक्यातील रु्लससींग नगर ताींडा, आचारी नगर ताींडा व पेठसाींगवीची वाडी या गावाींचा 
समावेर् योिनेच्या कोअर ने्वकश  मध्ये असुनही सदर गावे ननकषात न बसल्यान े या 
गावाींतील रास्त्याींची काम े घेण्यात आली नाही. सन २०११ च्या िनगणनेनुसार पा्ील वस्ती 
ताींडा हे गाव उमरगा तालुक्यात अजस्तत्वात नाही. 
(३) उमरगा (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील रु्लससींग नगर ताींडा, आचारी नगर ताींडा, पा्ील 
वस्ती ताींडा, व पेठसाींगवीची वाडी या गावाींना िोडणाऱया रस्त्याींचा समावेर् मुख्यमींत्री 
ग्रामसडक योिनेंतगशत करून ननधी मींिूर करण्याबाबतच े ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी 
मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड ेददनाींक ०१ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी ददले आहे. 
(४) या प्रकरणी र्ासनाच्या ननकषाप्रमाण ेकाम ेहाती घेण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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दारव्हा (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील पाथ्रडदेवी ते वडगाांव गाढवे  
रस्त्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दिाणच ेझाल्याबाबत 

  

(१२)  २५८९ (१६-०४-२०२०).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दारव्हा (जि.यवतमाळ) तालकु्यातील पाथ्रडदेवी ते वडगाींव गाढवे रस्त्याचे काम ननकृष् 
दिाशच ेहोत असल्याचा आरोप सावळा येथील सरपींच छाया ववनोद ठाकरे याींनी केला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रस्ता मुख्यमींत्री ग्राम सडक योिनेतींगशत करण्यात येत असून कीं त्रा्दार 
िेसीबीन ेसींपुणश रस्ता खोदनू केवळ धगट्टी, मातीसमश्रीत मुरुम व पाण्याचा कोणताही वापर न 
करता रस्त्याच ेकाम करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर रस्त्याबाबत असभयींता याींना ववचारणा केली असता कीं त्रा्दार आपले 
ऐकत नाही तरी बाींधकाम ववभाग कीं त्रा्दारच ेदेयक काढते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (०९-०९-२०२०) : (१) सदर तक्रार प्राप्त झाली आहे. तथावप सदर रस्त्याींचे 
काम ननकृष् दिाशच ेझालेले नाही. 
     सदर रस्त्याच्या कामाची / दिाशची ननयमानुसार राज्य गुणवत्ता ननरीक्षक याींचेमार्श त 
दोन वेळा तपासणी करण्यात  आलेली असून त्याींनी सदर काम समाधानकारक असल्याचा र्ेरा 
ददलेला आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात िलयुक्त भशवार अभभयाना अांतगणत राबववण्यात आलेल्या  
ववववध योिनाां ननधी देवूनही अपणूण असल्याबाबत 

(१३)  २६४३ (१५-०४-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय मदृ व िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िलयुक्त सर्वार असभयान अींतगशत  रािुरा, गोंडवपपरी, जिवती व कोरपना 
(जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील र्ेकडो गावाींची ननवड करून िलयकु्त सर्वार, डिम प्रकल्प, 
दषुकाळमुक्त महाराषर, ्ँकरमुक्त व गाळमुक्त तलाव या कामासाठी लाखो रुपयाींचा ननधी 
खचश करूनदेखील काम ेअद्यापपयतं पूणश झाली नसल्यान े ननधीचा अपहार झाला असल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ननधीच्या अपहाराची चौकर्ी करण्याची मागणी सामाजिक सींघ्नाकडून होत 
आहे,हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, काम ेन करता र्ासकीय ननधीचा गैरवापर करणारे कृषी ववभागाच ेअधधकारी वा 
कमशचारी याची चौकर्ी करून त्याच्यावर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शांिरराव गडाख (१७-०९-२०२०) :(१) िलयुक्त सर्वार असभयान सन २०१५-१६ ते सन 
२०१८-१९ अींतगशत रािुरा, गोंडवपपरी, जिवती व कोरपना तालुक्यात २४०१ काम े पूणश झाली 
असून ३४ काम ेप्रगतीपथावर आहेत. सदर कामाींवर रू ४५९१.२६ लक्ष ननधी खचश झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

जिल्हा पररषदेच्या सेवेत ननयुक्त ग्रामपांचायत िमणचा-याांच्या सेवा िोडणीबाबत 
 
 

(१४)  ३०६३ (१६-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हा पररषदेच्या सेवेत वगश-३ व वगश-४ च्या ररक्त पदाींच्या १० ्क्के िागाींवर 
ग्रामपींचायत कमशचा-याींना ननयुक्त्या देण्यात आल्या आहे, परींत ुसदर ननयुक्त्या देत असताना 
त्याींच े जिल्हा पररषदेतील ननयुक्तीच्या ददनाींकापासून सेवा िोडण्यात आली असल्यान ेसदर 
कमशचारी त्याींच्या वयाच्या ५८ ते ६० वषे सेवा झाल्यानींतर सेवाननवतृ्ती वेतनापासनु वींधचत 
राहणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जिल्हा पररषदेच्या सेवेत ननयुक्त्या देण्यात आलेल्या ग्रामपींचायत कमशचा-याींना 
त्याींची ग्रामपींचायतीची सेवा सवेाननवतृ्तीकररता िोडण्याची मागणी ग्रामपींचायत कमशचारी 
सींघ्नाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जिल्हा पररषदेच्या सेवेत ननयुक्त ग्रामपींचायत कमशचा-याींची ग्रामपींचायतीतील 
सेवा िोडण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (१०-०९-२०२०) : (१) नाही.   
(२) होय. 
(३) ग्रामपींचायत कमशचारी सींघ्नाींच्या मागण्याींच्या अनुषींगाने ववत्त ववभागाच्या असभप्रायासाठी 
नस्ती सादर करण्यात आलेली आहे. प्राप्त असभप्रायाच्या अनुषींगान ेपुढील कायशवाही करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात नदीिोड प्रिल्पास मान्यता देण्याबाबत 
  

(१५)  ३१४३ (१५-०४-२०२०).   श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), 
श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.रावसाहेब अांतापूरिर (देगलूर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-
पाटील (भशडी), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१९ मध्ये राज्यात झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे मोठया प्रमाणात जिवीत व आधथशक 
नुकसान झाले  तसेच काही भागात पूर पररजस्थती ननमाशण झाल्यामळेु व काही भागात 
अत्यल्प पाऊस असल्यामुळे नदीिोड प्रकल्पाींना  मान्यता समळावी यासाठी मागणी होत आहे, 
हे खरे आहे काय, (२) असल् यास, नैसधगशक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी राज्यात असलेल्या 
प्रमुख पाच नदया व त्याींची उपखोरे याींचा एकत्रत्रत िलआराखडा तयार करण्याची कायदेर्ीर 
तरतूद करुन नदीिोड प्रकल्प आराखडा तयार करुन मान्यता देण्याबाबत व नदीिोड 
प्रकल्पासाठी ननधीची तरतूद करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली आहे, 
(३) तसेच ठाण े जिल्हातील वैतरणा, उल्हास नदी खो-यातील अनतररक्त पाणी गोदावरी खो-
यात सोडणे, पजश्चम वादहनी नदयाींच ेपाणी वळवून ते मराठवाडयासह दषुकाळ व ी्ंचाईग्रस्त 
भागात वळववणे, तसेच नासर्क जिल्हयातून पजश्चमेकड े िाणारे पाणी पूवकेड े वळववण े व 
गोदावरी-धगरणा खो-यातून मराठवाडयाला अनतरजक्त पाणी देण्याबाबत नदी िोड प्रकल्पाची 
बाब र्ासनाच्या ववचारधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर प्रकल्प पद्मभूषण स्व. खासदार तथा मािी कें द्रीय मींत्री बाळासाहेब ववखे 
पा्ील याींनी स्थापन केलेल्या पाणी पररषदेने सूचवल्या असता, नदी िोड प्रकल्प ववचारात 
घेवून, त्याबाबतचा सव्हे करण्याच े र्ासनान े ददलेल्या आदेर्ानींतर त्या सव्हेचा अहवाल 
र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(५) असल् यास, सदर प्रकरणी ननणशय घेवून अमींलबिावणी करण्यास ववलींब झाल्याने 
अवषशणप्रवण भागातील र्ेतक-याींना पाणी समळण्यास ववलींब होत असल्यान े या प्रकरणी 
तातडीन ेअमींलबिावणी करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. ियांत पाटील (१५-०९-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     महाराषरातील काही भागात पावसाच ेप्रमाण अधधक आहे तर काही भागात ते अत्यल्प 
असून सदरील प्रदेर् अवषशणग्रस्त व सातत्यान ेदषुकाळी प्रदेर् आहे. त्यामुळे पाणी ववपुलतेच्या 
खोऱयातून तु्ीच्या खोऱयात पाणी वळवून अवषशणग्रस्त व दषुकाळी प्रदेर्ास पाणी उपलब्ध 
करून देण्याच्या मागण्या होत आहेत. 
(२) महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण अधधननयम २०१५ कलम १६ मधील तरतूदीनुसार 
राज्यातील ६ प्रमुख नदी खोऱयाींचा िल आराखडा एकत्रत्रत करून एकाजत्मक राज्य िल 
आराखडयास राज्य िल पररषदेच्या दद. ११.२२०१९ रोिी झालेल्या सहाव्या बैठकीत मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर िल आराखडयात प्रस्ताववत नदीिोड योिनाींचा समावेर् आहे. 
     नदीिोड योिनाींच े सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झालेनींतर व प्रर्ासकीय मान्यता 
प्रदान केलेनींतर राज्याच्या आथोपायाची जस्थती व मा. राज्यपाल महोदयाींच्या ननदेर्ाच्या 
अधीन राहून पुढील कायशवाही करणेत येईल. 
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(३) खरे आहे. 
     र्ासन ननणशय क्र. सींकीणश २०१९ /(७५/२०१९)/ िसींअ दद.१९/०९/२०१९ अन्वये गोदावरी 
खो-यातील दषुकाळग्रस्त मराठवाड्यासाठी व धगरणा उपखो-यासाठी कोकणामधून पाणी 
वळववण्यासाठीच्या योिनाींना तत्वत: मान्यता ददलेली आहे. 
(४) नाही. 
     सन २००० साली डॉ. गणपतराव देर्मुख याींच्या अध्यक्षतेखाली व पद्मभुषण डॉ. 
बाळासाहेब ववखे पा्ील याींच े कायशकारी अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या महाराषर पाणी 
पररषदेने तयार केलेल्या १९ राज्याींतगशत आींतरखारे पाणी पररवहन प्रस्तावापैकी गोदावरी 
खोऱयातील ८, तापी खोऱयातील ६ व कृषणा खोऱयातील ५ प्रस्ताव आहेत. सदर आींतरखोरे पाणी 
पररवहन प्रस्तावाव्दारे केलेल्या सूचनाींचा ववचार खोरेननहाय एकाजत्मक िल आराखडा तयार 
करताींना करण्यात आला आहे. तसेच खोऱयाींतगशत पाणी वळववणेकरीता पाणी उपलब्धतेनुसार 
वळण योिनाींचा समावरे् िल आराखडयात करण्यात आला आहे. 
(५) पजश्चमवादहनी नदी खोऱयातील (कोकण) अनतररक्त पाणी मराठवाडयात वळववणेसाठी 
एकाजत्मक राज्य िल आराखडयात अींतभूशत असलेल्या योिनाींचा प्राथसमक अ्यास करणेसाठी 
र्ासन ननणशय दद.१७.९.२०१९ अन्वये कायशकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गदठत करणेत आली आहे. सदर ससमतीने 
त्याींचा अहवाल दद.३१.१०.२०१९ रोिी र्ासनास सादर केला आहे. त्यानुसार गोदावरी खोऱयातून 
मराठवाडा प्रदेर्ात पाणी देण्यासाठी कोकणातील नार-पार, दमणगींगा, वैतरणा, उल्हास नदी 
खोऱयातून एकूण ८९.८५  अघरू् पाणी वळववणेबाबत आखणी करून त्याबाबत सर्र्ारस केली 
आहे. उपरोक्त पैकी २.४३ अघरू् पाणी वळणाच्या पूणश/ बाींधकामाधीन योिना आहेत. १५.५५ 
अघरू् पाणी वळणाबाबत पार-गोदावरी नदीिोड प्रकल्पाचा सववस्तर  प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यात आलेला असून दमणगींगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगींगा-एकदरे-गोदावरी या दोन  
नदीिोड प्रकल्पाींच ेसववस्तर प्रकल्प अहवाल राषरीय िलववकास प्राधधकरण, नवी ददल्ली याींचे 
मार्श त तयार करण्यात येत आहे. दमणगींगा-वपींिाळ नदीिोड  प्रकल्प पूणश झाल्यानींतर उध्वश 
वैतरणा धरणातून गोदावरी खो-यात १० अघरू् पाणी सोडण्यात येईल. उवशरीत ६१.८८ पाणी 
वळणाबाबतच्या योिनाींच ेसवेक्षण करून सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेच्या कामाच्या 
अींदािपत्रकास प्रर्ासकीय  मान्यता देणेबाबत कायशवाही प्रगतीत आहे. 

___________ 
 

धचांचोली (ता.रािूरा,जि. चांद्रपूर) या प्राथभमि आरोग्य िें द्रात वैद्यिीय अधधिा-याांची  
ननयुक्ती िरण्यासह औषधी साठा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१६)  ३४७१ (२५-०३-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय सावणिननि आरोग्य व 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचींचोली (ता.रािूरा,जि. चींद्रपूर)  या  प्राथसमक आरोग्य कें द्रात प्रथमोपचारास लागणारा 
औषधी साठा व डॉक््र नसल्याच ेददनाींक ०२ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन या प्राथसमक आरोग्य कें द्रात वैद्यकीय 
अधधका-याींची ननयुक्ती करण्यासह औषधी साठा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोपे (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
    प्राथसमक आरोग्य कें द्र, धचींचोली येथ ेऔषधाींचा साठा पुरेर्ा प्रमाणात उपलब्ध असून 
दद.२३/११/२०१५ पासून वैद्यकीय अधधका-याींची ननयुक्ती केली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अिोला जिल्हा पररषद अांतगणत अखचीि ननधीबाबत 
 

(१७)  ३४९५ (१२-०४-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हा पररषदेमध्ये लोककल्याणकारी योिना राबववण्याकररता प्राप्त ननधी खचश न 
करता सुमारे ४० को्ी रूपयाचा ननधी अनधधकृतपणे बॅंकेत ठेवी स्वरुपात ठेवल्याच े माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त अखचीक ननधीपैकी सुमारे ३०-३२ को्ी रूपयाींचा ननधी र्ासनास परत 
करावा लागणार आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास,उक्त ननधी ननयमबा्यररत्या बॅंकेत ठेवी स्वरुपात ठेवल्याबाबत र्ासनाने 
चौकर्ी केली आहे काय व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (०७-०९-२०२०) : (१) नाही. 
(२) होय (ताळमेळाअींती अखधचशत ननधी परत करण्यात येईल.) 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) १. सन २०१९-२० या आधथशक वषाशपयतं र्ासनाकडून लोककल्याणकारी योिना 
राबववण्यासाठी ननधी प्राप्त होत असतो. सदरचा ननधी र्ासन ननणशय ववत्त ववभाग 
दद.०६.०६.२००८ प्रमाणे लगतच्या आधथशक वषाशत खचश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे 
तसेच गुींतवणुकीबाबतच ेग्रामववकास ववभाग, र्ासन ननणशय दद.१०.०६.२००९ नुसार योिनाींचा 
सर्ल्लक असलेला ननधी ठेवी स्वरुपात ठेवण्याबाबत सुचना आहेत. त्यानुसार अल्प 
मुदतीकररता ठेवी बँकेत ठेवण्यात येतात. व त्यावर प्राप्त झालेले व्याि जि.प. उपकरमध्ये 
िमा करुन जि.प. च्या कल्याणकारी योिना राबववण्यात येतात. 
   २. सदरचा ननधी ववत्त ववभाग र्ा.नन. दद.०६.०६.२००८ प्रमाणे लगतच्या आधथशक वषाशत 
खचश करण्याची परवानगी देण्यात आली असल्यान ेयोिनेचा ननधी दोन वषे सर्ल्लक राहतो. 
त्यानुसार जिल्हा पररषदेचे ववभागननहाय ताळमळे घेण्याबाबतच्या ववभागास सूचना देण्यात 
आल्या असून ताळमेळाअींती अखधचशत ननधी र्ासन खाती भरणा करण्याची कायशवाही करण्यात 
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येईल. सन २०१६-१७ पयतंचा बहुताींर् अखधचशत ननधी र्ासन खाती भरणा करण्यात आलेला 
आहे. सन २०१७-१८ अखेरपयतंचा प्राप्त ननधी सन २०१८-१९ अखरे खचश केल्यानींतर उवशररत 
अखधचशत ननधी र्ासनास ताळमळेाअींती भरणा करण्याबाबतच्या जि.प. च्या ववभागाींना सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. ताळमेळ होताच ननधी त्वररत भरणा करण्यात येईल. 
   ३. ननयमबा्य कुठलाही ननधी बँकेत ठेवण्यात आलेला नसून चाल ूवषाशतील प्राप्त ननधीचे 
खचाशच ेननयोिन करुन अल्प मुदतीकररता र्ासन ननणशयाप्रमाण ेगुींतवणूक करण्यात येते. 

___________ 
 

गडधचरोली जिल््यातील नदी-नाले बांधारा िोडून त्याच ेपाणी  
गावाांमधील तलावाांमध्ये सोडण्याबाबत 

 

 (१८)  ३५३० (११-०४-२०२०).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जिल््यात मोठ्या प्रमाणावर लहान-मोठे नदी-नाले आहेत व त्यामध्ये 
पावसाळ्यात मोठया प्रमाणावर पाणी असत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एवढया मोठया प्रमाणावर पाणी असूनही बींधाऱया अभावी 
पावसाळ्यानींतर र्ेतीला पाणी उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या बींधाऱयाींच्या माध्यमातून नदी नाल्याींना िोडल्यास व ते पाणी गावाींमधील 
तलावाींमध्ये सोडल्यास र्ेतीला पाणी व ससींचन व्यवस्था मिबूत होण्यास मदत समळेल,हे ही 
खरे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, अर्ा नदी व नाल्याींना बींधाऱयार्ी िोडून त्याींच े पाणी तलावाींमध्ये सोडून 
ससींचनाची व्यवस्था करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शांिरराव गडाख (२५-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) मदृ व िलसींधारण ववभागामार्श त गडधचरोली जिल्हयात ववववध सर्षांतगशत एकूण 
२६४ ससमें् नाला बाींध/को.प.बींधारे चे बाींधकाम करण्यात आले व त्यामुळे ८७४७ सघमी 
पाणीसाठा ननमाशण झालेला असून ५७०१ हेक््र ससींचन क्षमता ननमाशण आहे. तसेच आकाींक्षक्षत 
जिल्हा ननयोिन व महामींडळ योिनेंतगशत ८० चेक डॅम/को.प.बींधाऱयाींच े काम प्रगतीपथावर 
असून त्यापासून ७९२९ सघमी पाणीसाठा ननमाशण होणार आहे. 
     जिल्हा िलसींधारण अधधकारी जिल्हा पररषद (लघु पा्बींधारे) गडधचरोली ववभागाींतगशत 
एकूण ८४९ को.प.बींधारे बाींधण्यात आले व त्यामुळे ८२० सघमी पाणीसाठा व १६५३३ हेक््र 
ससींचन क्षमता ननमाशण झाली असनू र्ेतीला पाणी उपलब्ध होत आहे. तसेच ७७ को.प.बींधाऱयाींचे 
काम प्रगतीपथावर असून त्यामुळे ५१२ सघमी पाणीसाठा व ६८० हेक््र ससींचन क्षमता ननमाशण 
होणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

__________ 
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उस्मानाबाद जिल्हयातील िोल्हापरू पद्धतीच्या बांधा-याांच्या  
दरुुस्तीसह लोखांडी गेट खरेदी िरणेबाबत 

(१९)  ३६६७ (१६-०४-२०२०).   श्री.राणािगिीतभसांह पाटील (तुळिापूर) :   सन्माननीय मदृ 
व िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्हा हा अवषशण प्रवह जिल्हा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तेथे अनेक वषाशपासून पिशन्य मानाींच्या सरासरी पेक्षा अत्यींत कमी प्रमाणात 
पाऊस झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, गत वषी माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर मध्ये अवेळी आलेल्या अनतवषृ्ीमुळे मोठया 
प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये लघु पा्बींधारे ववभाग जिल्हा पररषद याींच्या अींतगशत 
९८३ बींधारे असून याची साठवण क्षमता सुमारे ८५२११ स.घ.सम. असून ससींचन क्षमता २८२९८ 
हेक््र इतकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, सदरहू लघ ु पा्बींधा-याची दरुुस्ती व लोखींडी गे् खरेदी करण्याचा प्रस्ताव 
र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शांिरराव गडाख (२५-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
    ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये जिल््यातील ४२ महसुल मींडळापैकी २१ मींडळामध्ये अनतवषृ्ी 
झालेली आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) व (६) ववदभश, मराठवाडा व उत्तर महाराषराच्या िलद ववकासासाठी राबवावयाच्या 
उपाययोिनाींचा ववर्ेष कायशक्रम, २०१८ अींतगशत ननयोिन ववभाग, र्ासन ननणशय ददनाींक २० 
ऑक््ोबर, २०१८ नुसार उस्मानाबाद जिल््यात जिल्हा पररषदेच्या अखत्याररतील बाींधकाम 
झालेले ९८३ कोल्हापूरी पध्दतीच ेबींधा-याींची दरुुस्ती करणे याकररता रु. ३०.०० को्ीची तरतुद 
प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषींगान ेसदर दरुुस्ती कामाींसाठी आवश्यक असणारा 
ननधी जिल्हा वावषशक योिना (सवशसाधारण) अींतगशत “० ते १०० हे. को. प. बींधारा बाींधकाम व 
दरुुस्ती” यामधून उपलब्ध करुन घेणेबाबत जिल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींना ननदेर्  देण्यात 
आले आहेत.  
     यासर्वाय िलसींधारण कामाींचा दरुुस्ती कायशक्रम २०२०-२१ अींतगशत उस्मानाबाद 
जिल््यातील नादरुुस्त तलाव व को.प. बींधारे दरुुस्ती कामाींचा एकत्रत्रत आराखडा मुख्यमींत्री 
िलसींवधशन योिनाींतगशत प्रस्ताववत करण्यात आलेला आहे. के्षत्रत्रय स्तरावरून दरुुस्ती प्रस्ताव 
र्ासनास प्राप्त झाल्यास व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रस्तावास मान्यता देऊन काम े हाती 
घेण्याच ेननयोिन आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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भांडारि (ता.अांिनगाव सुिी, जि.अमरावती) या आरोग्य उपिें द्रात  

आरोग्य सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 
(२०)  ३८०१ (२५-०३-२०२०).   श्री.बळवांत वानखड े (दयाणपूर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी), िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अभमत झनि 
(ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वविास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सुभाष धोटे 
(रािूरा) :   सन्माननीय सावणिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सातेगाव प्राथसमक आरोग्य कें द्राींतगशत येणाऱया भींडारि (ता.अींिनगाव सुिी, जि.अमरावती) 
या आरोग्य उपकें द्रात प्रथमोपचारास लागणारा औषधसाठा अपुरा असल्याच े ददनाींक १५ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या कें द्राच्या इमारतीची सह ननवासी पररचारीकाींच्या ननवासस्थानाची सुध्दा 
दरुवस्था झाली असून र्ौचालय, णखडक्या, दरवािे नादरुुस्त झाली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, यासींदभाशत र्ासनाने मादहती घेऊन या आरोग्य उपकें द्रास आवश्यक औषधसाठा 
देण्यासह कें द्राची तातडीन ेदरुुस्ती करणेबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोपे (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) जिल्हा ननयोिन मींडळ ननधीतून उपकें द्राची इमारत दरुुस्ती जिल्हा पररषद बाींधकाम 
ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

जिल्हा पररषद, चांद्रपूर येथील अनुिां पधारिाांची पदभरती िरणेबाबत 
  

(२१)  ३८५९ (१६-०४-२०२०).   श्री.किशोर िोरगेवार (चांद्रपूर), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर 
(वरोरा)  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषद, चींद्रपूर मधील अनुकीं प पदभरतीची कायशवाही पूणश करुन प्रनतक्षा यादीतील 
अनुकीं पधारकाींना न्याय समळवून देण्याबाबत अनुकीं पधारक सींघ, वासर्म, महाराषर याींनी 
र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (१०-०९-२०२०) : (१)  होय.                     
(२) अनुकीं पाधरक सींघ, वासर्म, महाराषर याींचे अनुकीं पा पदभरतीबाबतच े दद. १७/०६/२०१९ 
रोिीच े ननवेदन र्ासनपत्र ददनाींक ३१/०८/२०१९ अन्वये मुख्य कायशकारी अधधकारी,जिल्हा 
पररषद, चींद्रपूर याींच्याकड े पाठववण्यात आलेले असून सदर ननवेदनावर र्ासनपररपत्रक दद.३ 
िानेवारी, २०१७ च्या पररपत्रकातील तरतुदी ववचारात घेऊन ननयमानुसार आवश्यक ती 
कायशवाही करण्याबाबतच ेननदेर् ददलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

सोलापूर जिल्हा पररषदेतील अनुिां पा तत्वावरील भरती प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

(२२)  ४०२६ (१६-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुत े (माळभशरस), श्री.ववियिुमार देशमुख 
(सोलापूर शहर उत्तर), श्री.बबनराव भशांदे (माढा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल्हा पररषदेत सेवेत असताना ज्या कमशचाऱयाींच े ननधन झाले त्याींच्या िागी 
त्याींच्या वारसाींना अनुकीं पा तत्वावर सामावून घेण्याचा र्ासन ननणशय असल्यान े तात्कालीन 
मुख्य कायशकारी अधधकारी याींच्या काळात भरती झाली त्यानींतर अद्यापपयतं अनुकीं प तत्वावर 
भरती झाली नाही,हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अनुकीं प तत्वावर भरती करण्यासींदभाशत ददरींगाई होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सन २०११-१२ पासून ३१० पात्र उमेदवार या भरतीपासून वींधचत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, भरती करते वेळी कमशचाऱयाच ेवय ४० च्या आत असण ेआवश्यक आहे परींत ु
झालेल्या ददरींगाईमुळे अपात्र ठरणाऱया कमशचाऱयाींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०४-०९-२०२०) :(१)  सोलापूर जिल्हा पररषदेमधील अनुकीं पा भरती सन 
२०१५ मध्ये झालेली आहे. त्यानींतर भरती झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) ददरींगाई झालेली नाही. र्ासनपत्र ददनाींक ०५/०२/२०२० अन्वये ४५ ददवसात अनुकीं पा 
भरतीच ेननदेर् देण्यात आलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िळगाांव जिल््यातील आरोग्य ववभागातील आरोग्य सेविाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
 

(२३)  ४२१६ (१३-०४-२०२०).   श्री.धचमणराव पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय सावणिननि 
आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल््यातील आरोग्य ववभागातील तब्बल ४०९ आरोग्य सेवकाींची पदे गेल्या काही 
वषाशपासून ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत माहे माचश, २०१९ मध्ये िादहरात काढण्यात आली 
असतानाही अद्यापपयतं ररक्त पदे भरण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास,सदर ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोपे (१४-०९-२०२०) : (१) हे अर्ींत: खरे आहे. 
(२) हे अर्ींत: खरे आहे. 
     ररक्त पदे भरण्याबाबत रे्ब्रुवारी,२०१९ मध्ये पदभरतीसाठी िादहरात प्रससध्द करण्यात 
आली असून त्यानुसार कायशवाही चाल ूआहे 
(३) र्ासन स्तरावरून पदभरतीची प्रकक्रया चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

आांबेगाव (जि.पुणे) तालुक्यातील अहदवासी भागात पोषण आहारात  
ननिृष्ट्ट दिाणच्या धान्याचा पुरवठा होत असल्याबाबत 

 

(२४)  ४३६६ (१३-०४-२०२०).   श्री.अशोि पवार (भशरुर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाव (जि.पुणे) तालुक्यातील अददवासी भागातील अींगणवाडयाींना पोषण आहारासाठी 
कीड लागलेल्या डाळी, अळया असलेले ताींदळु यासह ननकृष् दिाशच्या धान्याचा 
पुरवठाधारकाींकडून पुरवठा केला िात असल्याच े ददनाींक ४ िानेवारी २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनाच्या पुरवठा पुरवठाधारकाींकडून धचमुकल्याींसाठी ददले िाणारे खाद्यपदाथश 
व धान्य यादी माल खराब असल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा समळाला होता, हा माल कमी दिाशचा 
असल्यान ेत्यापासून तयार करण्यात येणारी णखचडीही बेचव असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, पोषण आहारात ननकृष् दिाशच े धान्य पुरववल्याबाबत पुरवठाधारकाींवर व 
सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावण)े (०५-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आींबेगाव तालुक्यातील गाडवेाडी हया अींगणवाडी कें द्रामध्ये तुरडाळ खराब आली होती ती 
तात्काळ बदलून घेण्यात आली. यापूढे खराब माल वा्प होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत 
तसेच अर्ा प्रकारची घ्ना पून्हा घडल्यास करारनाम्यातील अ्ी र्तीनसाुर योग्य ती 
दींडात्मक कायशवाही करण्यात येईल अर्ी जिल्हा कायशक्रम अधधकारी (मबावव) जिल्हा पररषद, 
पुणे याींनी मे.िननी मदहला मींडळ पुणे याींना नो्ीस बिावली आहे. तसेच लाभार्थयानंा ववतरीत 
करावयाचा ककराणा माल व कच्चे धान्य प्रथमत: स्वच्छ करुन पॅकीींग करुन ववतरीत 
करण्याबाबत सवश पुरवठाधारकाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पुरवठाधारकाींकडून 
कच्चे धान्य पुरवठा झाल्यानींतर अींगणवाडी स्तरावर प्रत्यक्ष पाहणी करण्याबाबत बाल ववकास 
प्रकल्प अधधकारी याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगणतच े(ता.मेहिर, जि.बुलढाणा) सावत्रा  
फाटा ते िळांबेश्वर येथील िाम बांद असल्याबाबत 

  

(२५)  ४७०३ (१०-०४-२०२०).   श्री.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगशत (ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) येथील सावत्रा र्ा्ा ते 
कळींबेश्वर येथील मागील वषी सुरु करण्यात आलेले काम कीं त्रा्दाराच्या मनमानी कारभारामळेु 
बींद असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल् यास,तदनुषींगान ेसींबधधत कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करण्यासह सदरहू रस्त्याच ेकाम पूणश 
करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. हसन मुश्रीफ (०९-०९-२०२०) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे.. 
     माचश २०१९ ते िुन २०१९ या कालावधीत पाणी ी्ंचाई असल्यामुळे व पावसाळा 
लाींबल्यामळेु तसेच मागील वषी डाींबराचा तु्वडा व रेतीचा तु्वडा असल्यामळेु तसेच या वषी 
COVID १९ मुळे कीं त्रा्दार मुदतीत काम पुणश करू र्कले नाही. 
(३) व (४) सदर काम कीं त्रा्दार मुदतीत पुणश करू न र्कल्यान े करारनामा अ्ीनुसार 
कीं त्रा्दाराकडून रू. १,५४,११६/- चा दींड आकारण्यात आला आहे.सदर काम दद. ३१.०७.२०२० 
पयतं पुणश करण्याच ेननयोिन आहे. 

___________ 
  
 



वव.स. १४ (22) 

रावेर पांचायत सभमती (जि.िळगाव) येथील िल्याणिारी  
योिनाांचा ननधी अखधचणत राहहल्याबाबत 

  

(२६)  ५२५८ (१०-०४-२०२०).   श्री.भशरीष चौधरी (रावेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रावेर पींचायत ससमती (जि.िळगाव) येथील र्ासनामार्श त राबववण्यात आलेल्या योिनाींचा 
ननधी अद्यापही पडून असल्याच ेमाहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, पींचायत ससमती सदस्याींनी वारींवार तक्रार करुनही सींबींधधत अधधका-याींनी याकड े
दलुशक्ष केल्याच ेननदर्शनास आले आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार योिनाींचा ननधी 
लाभार्थयांपयतं पोहचववण्याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०७-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही, माहे डडसेंबर २०१९ पयतं मागासवगीय 
तरतुदी अींतगशत रु २०.८४ लक्ष पैकी रु १६.६० लक्ष खचश झालेला असून मदहला व बालकल्याण 
अींतगशत  
रु १२.४६ लक्ष पैकी रु. १२.१७ लक्ष खचश झालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िलसांपदा ववभागाने ६१४६ िोटी रुपयाांच्या प्रिल्पाांना मान्यता हदल्याबाबत 
 

(२७)  ५३४१ (०९-०४-२०२०).   श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.मोहनराव हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.ववक्रमभसांह सावांत (ित), श्री.वविास ठािरे (नागपूर 
पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलसींपदा ववभागान े तत्कालीन र्ासनाच्या काळात ६१४६ को्ी रुपयाींच्या प्रकल्पाींना 
मान्यता देताना मींत्रत्रमींडळ बैठकीच्या इनतवतृ्ताला मान्यता समळण्याची वा् न पाहता र्ासन 
आदेर् काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकक्रयेत आधथशक गैरव्यवहार झाल्याची र्क्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियांत पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     ददनाींक ९/९/२०१९ रोिी सींपन्न झालेल्या  मा.मींत्रीमींडळाच्या बैठकीमध्ये  सुधाररत 
प्रर्ासकीय मान्यतेबाबतच्या प्रस्तावाींस काही अ्ीींच्या अधीन राहून मा. मींत्रीमींडळ बैठकीच े
इनतवतृ्त अींनतम होण्याची वा् न पाहता ववभागाने र्ासन ननणशय ननगशसमत करावा, असे ननदेर् 
मा. मींत्रीमींडळान े ददले होत.े  सदरहू ननदेर्ास अनुसरुन ववभागाने  र्ासन ननणशय ननगशसमत 
केलेले आहेत. 
     प्रस्तुत प्रकल्पाच्या धाररका या ववदहत कायशपध्दतीनसुार ननयोिन ववभाग व ववत्त 
ववभाग मार्श त व्यय अग्रक्रम ससमतीच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आल्या. व्यय अग्रक्रम 
ससमतीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या ननणशयानुसार सुधाररत  प्रर्ासकीय मान्यतेच े प्रस्ताव 
मा.मींत्रीमींडळाच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आले होते.  सदरहू सुधाररत प्रर्ासकीय 
मान्यतेबाबतच ेप्रस्ताव खालीलप्रमाणे:- 
    i) भातसा पा्बींधारे प्रकल्प, ता. र्हापूर जि. ठाण,े (सहावी सुधाररत प्रर्ासकीय मान्यता) 
    ii) वाघूर प्रकल्प, ता. जि. िळगाींव  
(सातवी सुधाररत प्रर्ासकीय मान्यता) 
    iii) उध्वश तापी ्प्पा -१ हतनुर प्रकल्प, िळगाींव  
(चतुथश सुधाररत प्रर्ासकीय मान्यता) 
iv) वरणगाींव तळवेल पररसर ससींचन योिना 
(प्रथम सुधाररत प्रर्ासकीय मान्यता)  
v) र्ेळगाव बॅरेि मध्यम प्रकल्प, तालुका व जिल्हा िळगाींव (जव्दतीय सुधाररत प्रर्ासकीय 
मान्यता) 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) ददनाींक ०४/१२/२०१९ रोिी झालेल्या मा.मींत्रीमींडळ बैठकीमध्ये वरील प्रस्तावाींबाबत 
मींत्रीमींडळात चचाश करण्यात आली आणण उपरोक्त प्रस्तावाींच े ववभागाने सादरीकरण कराव ेव 
त्यानींतर पुढील कायशवाही करावी, असा ननणशय घेण्यात आला. त्याअनुषींगाने मा.मींत्री, िलसींपदा 
याींच ेसमोर त्याींच ेदालनात ददनाींक ११/१२/२०१९ रोिी सदरहू प्रस्तावाींच ेसादरीकरण करण्यात 
 आले आहे व याबाबतची वस्तुजस्थती मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना मादहतीस्तव तथा आदेर्ाथश 
सादर करण्यात आली. त्याींनी ददलेल्या ननदेर्ानुसार वरील प्रस्ताव मा.मींत्रीमींडळाच्या 
बैठकीसमोर रे्रसादर करण्याबाबतची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

उमरगा (ता.लोहारा) येथील सवण शासिीय रुग्णालयाांत औषधपुरवठा िरणेबाबत 
  

(२८)  ५४१० (२२-०३-२०२०).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सावणिननि 
आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा लोहारा मतदारसींघात उपजिल्हा रुग्णालय, उमरगा, ग्रामीण रुग्णालय मुरूम व 
लोहारा येथे आवश्यक त्या औषधाींचा तु्वडा आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक्त दठकाणी उपचाराकररता येणाऱया रुग्णाींना लागणारे औषध खािगी 
मेडडकलमधून खरेदी करावे लागत असल्यान ेग्रामीण भागातील असींख्य गरिू रुग्णाींचे आधथशक 
नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सवश र्ासकीय रुग्णालयात आवश्यक तेवढा औषधपुरवठा करणेबाबत उमरगा-
लोहारा येथील लोकप्रनतननधी याींनी अनेक वेळा आरोग्यमींत्री याींना ननवेदनाद्वारे ववनींती केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उमरगा लोहारा तालुक्यातील सवश र्ासकीय रुग्णालयाींत औषधपुरवठा 
करणेबाबत र्ासनान ेकोणत्या उपायोिना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोपे (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सावशिननक आरोग्य ववभागाींतगशत कायशरत सवश आरोग्य सींस्थाींमार्श त रुग्णाींना  
आवश्यकत-े नुसार  ननर्ुल्क औषधाींचा पुरवठा करण्यात येतो. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िालना जिल्हयातील भसांचनाचे के्षत्र वाढववण्याबाबत 
  

(२९)  ५६७० (१६-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मदृ व 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल्हयातील ससींचनाच ेके्षत्र वाढववण्याचे दृष्ीने सन २००६-०७ या वषाशत तत्कालीन 
आघाडी सरकारन ेमराठवाडा कालबद्ध ववकास कायशक्रमाींतगशत ससींचनाची काम े हाती घेण्याचा 
ननणशय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज्य र्ासनाकडून पदहल्या ्प्प्यात ८ ते १० को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध 
करून देण्यात आलेला असताींना ससींचन ववभागातील तत्कालीन असभयींत्यासह त्याच्या 
अधधनस्थ असलेले उपअसभयींते, र्ाखा असभयींत्याींनी ननयमापेक्षा अधधकची काम े प्रस्ताववत 
करून सदर कामाींना मींिुरी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपलब्ध ननधीच्या दीडप् प्रमाणात ववकास कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्यात याव्यात अस ेर्ासनाच ेननयम असतानाींही जिल्हा पररषदेचे तत्कालीन अनतररक्त मुख्य 
कायशकारी असभयींता याींनी सुमारे ७७ को्ी रुपयाींच्या कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता ददल्याची 
बाब ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या कामाींत अननयसमतता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यान ेर्ासनान ेया सवश 
कामाींची सींयुक्त चौकर्ी करण्याच ेआदेर् ददले असून कामाींच ेअींदािपत्रक व मोिमाप पुजस्तका 
उपलब्ध करून ददल्या िात नसल्यान ेसदरहू कामाींत अडचणी ननमाशण होत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शांिरराव गडाख (०१-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) अींर्त: खरे आहे.  
      मराठवाडा ववकास कायशक्रमाींतगशत िालना जिल््यातील ससींचनाचा अनुर्ेष दरु 
करण्याच्या दृष्ीन ेसन २००६-०७ ते २००८-०९ या कालावधीत रुपये ७(५)३८ को्ी ककीं मतीच्या 
६०२ कामाींना मींिूरी देण्यात आलेली होती. र्ासनाकडून सदर कामाींसाठी रुपये  १(३)१९ को्ी  
इतका ननधी प्राप्त झाला होता.  ननधीच्या ददडप् प्रमाणात कामाींना मींिूरी देणे आवश्यक 
असताींना सदर मींिूरी िास्त प्रमाणात झालेली आहे.  
     या योिनेतील ६०२ कामाींपैकी प्रत्यक्षात ४७५ काम े सुरु करण्यात आली, ६ काम े
ननयसमत योिनेत समाववष् करण्यात आली, ११३ काम ेरद्द करण्यात आली व ८ काम ेसुरु न 
झाल्यान ेतीही रद्द करण्यात आली.  
   प्रत्यक्षात सरुु झालेल्या ४७५ कामाींपकैी जिल्हा पररषद िालना या कायाशलयान ेआदेर्ीत 
केलेल्या ६५ कामाींची व लघु ससींचन िलसींधारण मींडळ कायाशलयाने सींयुक्त मोिणी आदेसर्त 
केलेल्या ४०७ कामाींपैकी १६८ कामाींची सींयुक्त मोिणी प्रकक्रया पूणश झाली आहे.  उवशररत 
कामाींची मोिणी प्रकक्रया पूणश करण्याच्या दृष्ीने याकामाींच ेअसभलेख उपलब्ध करुन देण्याची 
प्रकक्रया प्रगतीत आहे. 
(५) सदर प्रकरणी तत्कालीन मुख्य लेखा व ववत्त अधधकारी, कायशकारी असभयींता, सींबींधधत ३ 
र्ाखा असभयींता व इतर अधधकारी/ कमशचाऱयाींववरुध्द ननलींबनाची कायशवाही करण्यात येऊन 
सींबींधधत दोषीींववरुध्द ववभागीय चौकर्ी प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

लघु पाटबांधारे तलाव वपांप्री डाांभूणी व रािूरी वाणेगाव (ता.पाचोरा, जि.िळगाांव) गावािवळील 
नाल्यावरील पाईप मोरीच ेतसेच साांडवा दरुुस्तीच्या िामाबाबत 

  

(३०)  ५७५८ (१०-०४-२०२०).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लघु पा्बींधारे तलाव वपींप्री डाींभूणी (ता.पाचोरा, जि.िळगाव) या कालव्यावरील मोरीची 
ननववदा रद्द करावी व नववन दरान ेअींदािपत्रक तयार करुन खचश उवशररत सर्षाशवर ्ाकावा, 
तसेच लघु पा्बींधारे वाणेगाव, रािूरी वाणेगाव गावािवळील नाल्यावरील पाईप मोरीच े
अींदािपत्रक करुन अवसर्ष् काम ेया सर्षाशवर ्ाकाव,े तसेच साींडवा दरुुस्तीच ेकाम अींदािपत्रक 
तयार करुन अवसर्ष् या सर्षाशवर ्ाकाव ेअस ेननदेर् तत्कासलन िलसींपदा मींत्री, याींनी ददनाींक 
३ िून,२०१९ रोिी च्या सुमारास ददले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक्त ननदेर्ानुसार र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (२८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२)  ल.पा.वपींप्री डाींभुणी :- के्षत्रत्रय स्तरावर कालव्यावरील मोरीची ननववदा रद्द करण्याची 
कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. तसेच कालव्यावरील मोरीच ेव पोहच रस्त्याचे अींदािपत्रक नवीन 
दराने तयार करणे के्षत्रत्रय ववभागामार्श त प्रगतीपथावर आहे. 
ल.पा.वाणेगारािुरी :- वाणेगाव गावािवळील पाईप मोरीच ेकामासाठी कायशकारी असभयींता, लघ ु
पा्बींधारे ववभाग, िळगाींव याींचेकडून सववस्तर सवेक्षण केले असता पाईप मोरीचे 
काम साींडव्याच्या खालील बािूस असल्यान ेपाईप मोरीच ेकाम करता येवू र्कत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िळगाांव जिल्हयातील पाचोरा-भडगाांव तालुक्यातील ल.पा. तलाव, गाळण-२ येथे बांहदस्त पाईप 
लाईन प्रणालीच ेअांदािपत्रि नववन दराने िरुन त्वररत सादर िरणेबाबत 

 

(३१)  ५७५९ (१६-०४-२०२०).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जि.िळगाव) तालुक्यातील ल.पा. तलाव, गाळण-२ येथे बींददस्त पाईप लाईन 
प्रणालीच ेअींदािपत्रक नववन दराने करुन त्वररत सादर करावे, गाळण-१ व गाळण-२ मधील 
िोड कालव्याऐविी धापगलवड ते गाळण- १ िोड कालव्याच ेसमावेर् अींदािपत्रकात करावा, 
गाळण-२ ते साखळी क्र.०० ला पूणश क्षमता पातळीस धरणाच ेखालील बािूस पाणी िाण्यासाठी 
गे् बसवावे व उवशररत आवश्यक काम ेअींतभूशत करुन अींदािपत्रक त्वररत सादर कराव,े अस े
ननदेर् तत्कासलन िलसींपदा मींत्री याींनी ददनाींक ३ िून, २०१९ रोिी च्या सुमारास ददले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननदेर्ानुसार र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (२८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) ल.पा. तलाव गाळण-२ च े बींददस्त पाईप लाईनच ेसींकल्पन व नवीन दराने अींदािपत्रक 
तयार करणे के्षत्रत्रय स्तरावर प्रगतीत आहे. धापगलवड साठवण तलाव त ेगाळण १ ल.पा. िोड 
कालव्याचे रु.३८.०० लक्ष चे अींदािपत्रक व गाळण-२ चे सा.क्र.०० येथे पुणश क्षमता पातळीस 
गे् बसववण्याच्या रु.४८.०० लक्ष ककीं मतीच्या अींदािपत्रकाचा समावेर् सुधाररत मान्यता 
प्रस्तावात करण्यात आलेला आहे. 
     उपरोक्त कामाींचा समावेर् सुधाररत प्रर्ासकीय मान्यता प्रस्तावात करुन राज्य ताींत्रत्रक 
सल्लागार ससमती, नासर्क याींचेकड ेसादर करण्याची कायशवाही के्षत्रत्रय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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लघु पाटबांधारे घोडसगाांव वपांपळगाव (ता.पाचोरा,जि.िळगाांव) येथील िरांडी  

रस्त्यावरील ३ पाईप मोरीच ेिाम पूणण िरणेबाबत 
 

(३२)  ५७६१ (१६-०४-२०२०).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लघु पा्बींधारे घोडसगाींव वपींपळगाव (ता.पाचोरा, जि.िळगाींव) येथील िरींडी रस्त्यावरील 
उवशररत ३ पाईप मोरीसाठी ववभागान ेपाईप खरेदी कराव ेव नतन्ही काम ेपूणश करावीत आणण 
केलेल्या कामाींचा खचश अवसर्ष् सर्षाशवर ्ाकावा, असे ननदेर् तत्कासलन िलसींपदा मींत्री, याींनी 
ददनाींक ३ िून,२०१९ रोिी वा त्यासुमारास ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननदेर्ानुसार र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियांत पाटील (२८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) वरील कामाचा अींतभाशव सुधाररत प्रर्ासककय मान्यता प्रस्तावात करण्यात आले आहे. 
     सद्यजस्थतीत घोडसगाव लघु पा्बींधारे प्रकल्पावर मींिूर सुधाररत प्रर्ासकीय 
मान्यतेपेक्षा िास्त खचश झालेला आहे. प्रकल्पाचा सुधाररत प्रर्ासकीय मान्यता  प्रस्ताव तापी 
पा्बींधारे ववकास महामडळ, िळगाव याींच े पत्र क्र. िा.क्र.तापाववम/प्रर्ा-५/३३४३ ददनाींक 
२३/०७/२०२० अन्वये राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार ससमतीकड ेतपासणीस्तव सादर करण्यात आलेला 
आहे. सुधाररत प्रर्ासककय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर मोरीच ेकाम पूणश करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पासडी (ता.भडगाांव,जि.िळगाांव) येथील िोल्हापूर बांधाऱयाच्या िामाबाबत 
 

(३३)  ५७६२ (१६-०४-२०२०).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   पासडी (ता.भडगाींव,जि.िळगाींव) येथील  कोल्हापूर बींधाऱयाला आवश्यक दठकाणी वपधचींग 
भरावयाच ेकाम कराव ेअस ेननदेर् तत्कासलन िलसींपदा मींत्री याींनी ददनाींक ३ िून, २०१९ रोिी 
वा त्यासुमारास ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननदेर्ानुसार र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (२८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱयाच ेकाम पूणश झाले त्यावेळेस बींधाऱयाच े डावीकडील बािूस 
आवश्यकतेनुसार महत्तम पूर पातळी (१०२.३० मी.) पयतं वपधचींग करण्यात आले आहे. परींत ु
उिव्या बािू कडील मागशदर्शक  भराव हा नदीपासून १५-२० मी्र लाींब अींतरावर आहे. को. प. 
बींधारा पूणश क्षमतेने भरल्यानींतर (१०१.५० मी) पाणी उिव्या बािूच े मागशदर्शक भरावाच े
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तळापयतंच िात.े सदर मागशदर्शक भराव पूणश होऊन १२ वषश झाल्यान ेत्यास जस्थरीकरण प्राप्त 
झाले आहे त्यामळेु वपधचींगची आवश्यकता नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
 

चांद्रपूर जिल््यातील शेतिरी, नागररि व िनावराांना पाणी भमळण्याबाबत 
 

(३४)  ६१९२ (१०-०४-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (रािूरा), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरावती) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल््यातील उध्योिकाींकडून मोठ्या प्रमाणात अवैद्य पाणी वापर होत असल्यान े
िलार्ये,नद्या, नाले कोरड ेपडत असून, माहे मे व िून मध्ये ग्रामीण व र्हरी भागातील 
र्ेतकरी नागररक व िनावराींना पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी लागत असते यावर उपाययोिना 
म्हणुन वधाश नदीवर बराि बींधारा बाींधकाम करणेसाठी माहे रे्ब्रुवारी २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान िलसींपदा मींत्री याींना ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,प्राप्त ननवेदनाच्या अनुषींगान ेकोरड ेपडत चाललेले िलार्य – नद्या – नाले 
अडवून पाणी साठा वाढववण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (२८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) वधाश नदीवरुन ससींचनासाठी प्रस्ताववत असलेल्या उपसा ससींचन योिना, औद्योधगक वापर 
व पाणी पुरवठा योिना याींना र्ाश्वत पाणी पुरवठा करण्यास्तव महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळाकडून वरोरा येथ ेमाडाश बॅरेि (बाींधकामाधीन) व िलसींपदा ववभागाकडून ददींडोरा बॅरेि 
तालुका वरोरा (बाींधकामाधीन), धानोरा बॅरेि तालुका चींद्रपूर (सवेक्षणाधीन), आमडी बॅरेि 
तालुका बल्लारपूर (सवेक्षणाधीन) व आवी धानूर बॅरेि तालुका गोंडवपपरी (सवेक्षणाधीन) असे 
एकूण ५ बॅरेि प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

दगुण (ता.िळांब, जि.यवतमाळ) येथील दगुण तलावाच्या गेटच्या नादरुूस्तीमुळे  
तलावातून पाण्याचा अपव्यय होत असल्याबाबत 

 

 (३५)  ६३८९ (१०-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दगुश (ता.कळींब जि.यवतमाळ) येथील पा्बींधारे ववभागा मार्श त बाींधकाम करण्यात आलेले 
दगुश लघु तालावाच्या गे्ची दरुूस्ती करण्यात आली नसल्यान ेपुणशपणे भरलेल्या तलावाच्या 
पाण्याच ेगे् दरुूस्ती अभावी पाणी अपव्यय होत असल्याच ेददनाींक १५ िानेवारी, २०२० रोिी 
वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. १४ (29) 

(२) असल् यास, तलावाच े गे् तु्ले असल्यान ेसबींधधत ववभाग अधधकारी याींच्याकडून पाहणी 
करण्यात आली परींतू कोणत्याही प्रकारची दरुूस्ती करण्यात आली नाही त्यामुळे तलावातील 
पाण्याचा अपव्यय झाल्यान ेर्ेतक-याींनी र्ेतात पेरलेल्या गहु, हरबरा वपकाला पाणी समळत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, गे् दरुूस्ती करण्यासह यामध्ये दलुशक्ष करणा-या अधधका-याींवर कारवाई 
करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) होय,  
       रब्बी हींगामा कररता पाणी सोडल्यानींतर ससींचन सुरु असताींना दद.२६.१२.२०१९ रोिी 
द्वारामध्ये त्रबघाड झाल्याच ेआढळून आले.  
(२) हे खरे नाही.  
      सदर गे् पुणशपणे तु्लेले नसुन सदर द्वाराच ेआपातकालीन कामाच ेअींतगशत दरुुस्ती 
करण्यात आलेली आहे व िाहीर प्रक्नानसुार र्ेतकऱयाींना ससींचनाचा लाभ देण्यात आलेला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

भशरपूर (ता.मालेगाव, जि. वाभशम) येथील प्राथभमि आरोग्य िें द्रात सुववधा पुरववण्याबाबत 
  

(३६)  ७११६ (१३-०४-२०२०).   श्री.अभमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावणिननि आरोग्य 
व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सर्रपूर (ता.मालेगाव, जि.वासर्म) येथील प्राथसमक आरोग्य कें द्राकड े तालुका आरोग्य 
अधधकारी व जिल्हा आरोग्य अधधकारी याींच्या दलुशक्षामुळे औषधाींचा तु्वडा तसेच इतर 
मुलभूत सुववधा पुरववल्या िात नसल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास , सदरहु रुग्णालयात सुववधा पुरववण्याबाबत र्ासनाने कोणती  कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोपे (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सर्रपूर (ता.मालेगाव, जि.वासर्म) येथील प्राथसमक आरोग्य कें द्रात कोणत्याही प्रकारच्या 
औषधाींचा तु्वडा नसून रुग्णाींना आरोग्यववषयक सुववधा पुरववण्यात आल्या आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 



वव.स. १४ (30) 

वरुड (जि.अमरावती) तालुक्यातील शरद उपसा िलभसांचन  
योिना सौर प्रिल्पावर िरणेबाबत 

 

(३७)  ७४३५ (१६-०४-२०२०).   श्री.देवेंद्र भुयार (मोशी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरुड (जि.अमरावती) तालुक्यातील र्रद उपसा िलससींचन योिना ही एकमेव उपसा 
िलससींचन योिना सुजस्थतीत चालू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वविेच्या ी्ंचाईमळेु अमरावती जिल््यातील वरुड तालुक्यातील र्रद उपसा 
िलससींचन योिना पूणश क्षमतेन ेकायाशजन्वत होत नसल्यान ेर्ेतकऱयाींना वविेआभवी ससींचनासाठी 
पाणी समळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अमरावती जिल््यातील वरुड तालुक्यातील र्रद उपसा िलससींचन योिना ही 
सौर ऊिाश प्रकल्पावर करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (२८-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर योिनेकरीता िलार्यातनु उपसाद्वारे १२०० हे. के्षत्राकरीता ४.१४ दलघमी एवढे पाणी 
आरक्षणाचा करारनामा झालेला आहे. सदर सींस्था पाण्याची मागणी व आवश्यकतेनुसार उचल 
करीत असत.े त्याकरीता ववभागामार्श त पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येते. वविेचा अभाव हा 
ववषय या ववभागार्ी सींबींधीत नाही. 
(३) र्रद उपसा िलससींचन सहकारी योिना ही सौर उिाशवर कायाशजन्वत करण्याची बाब ही 
िलसींपदा ववभागाचे कायशकके्षत येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िालना येथील महहला रुग्णालयात नवीन आिृतीबांधानुसार पदे भरतीबाबत 
 

(३८)  ७६७२ (१३-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय सावणिननि 
आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना (जि.िालना) र्हरातील जिल्हा मदहला रुग्णालय कायाशन्वीत होऊन एक वषश पुणश 
होऊनही नवीन आकृतीबींधानुसार नव्याने ननमाशण झालेली पदे भरण्यात आली नसल्याचे 
ददनाींक ०८ रे्ब्रुवारी, २०२० रोिी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रुग्णालयाच ेस्वच्छतेच ेकीं त्रा् झालेले नसल्याने पुरेर्ा मनुषयबळा अभावी 
रुग्णालय पररसरात कायम अस्वच्छता असल्याचेही ननद़र्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, नव्याने ननमाशण झालेली पदे भरण्यासह रुग्णालयात स्वच्छतेच्या उपाययोिना 
करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रािेश टोपे (१४-०९-२०२०) : (१) हे अर्ींत: खरे आहे. 
िालना येथील मदहला रुग्णालयामधील ननयसम ग् अ ते ग् ड मींिूर भरलेल्या, ररक्त 
पदाींची मादहती खालीलप्रमाण ेआहे:- 

अ.क्र. सींवगश मींिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
१ ग्-अ १७ १४ ०३ 
२ ग्-ब ०१ ०० ०१ 
३ ग्-क २४ ११ १३ 
४ ग्-ड ०० ०० ०० 

एकूण ४२ २५ १७ 
 

     िालना येथील मदहला रुग्णालयामधील काल्पननक कुर्ल व अकुर्ल मींिूर, भरलेल्या 
ररक्त  पदाींची मादहती खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. सींवगश मींिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
१ कुर्ल पदे ५२ ०० ५२ 
२ अकुर्ल पदे   ०३ ०० ०३ 

एकूण ५५ ०० ५५ 
(२) हे अर्ींत: खरे आहे. 
     रुग्णालयाच्या सर्ाईच्या कामासाठी सेवा पुरवठादार, ननववदा प्रकक्रयेद्वारे नेमण्यासाठी 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय स्तरावर कायशवाही सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात रोिींदारी तत्वावर 
सर्ाईगार नेमून रुग्णालयाची दैनींददन स्वच्छता केली िात आहे. 
(३) ग् अ व ब सींवगाशतील ररक्त पदे र्ासन स्तरावरून भरण्याची कायशवाही सूरू आहे. तसेच 
ग् क व ड ची पदे बदली,पदोन्नती व पदभरती प्रकक्रयेद्वारे भरण्याची कायशवाही करण्यात 
आली आहे. काल्पननक कुर्ल व अकुर्ल पदे बा्ययींत्रणेद्वारे भरण्याची कायशवाही चाल ूआहे. 
तसेच दैनींददन स्वच्छतेसाठी ई-ननववदा प्रकक्रयेची कायशवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

भोिर (जि.नाांदेड) येथील पाटबांधारे उपववभाग िायाणलयातील अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 
 

(३९)  ७७३७ (१६-०४-२०२०).   श्री.मोहनराव हांबड े(नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) भोकर (जि.नाींदेड) येथील पा्बींधारे उपववभाग कायाशलयातील अनेक पदे मागील अनेक 
वषाशपासून ररक्त असल्यान े या ववभागातील  ३१ तलावाींतील ससींचन व्यवस्थेच्या कामाचा 
अनतररक्त भार २७ िणाींवर पडत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल् यास, भोकर तालुक्यातील ककनी, भुरभुरी, काींडली, आमठाणा, सुधा प्रकल्प व 
रावणगाींव येथील कोल्हापूर बींधा-याचा कारभार उमरी येथून चालत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उमरी तालुक्यातील कुदळी, कारला, कोल्हा, सोमठाणा , त्रबद्राली व गोरठा 
येथील तलावाचा कारभार भोकर पा्बींधारे उपववभाग येथून चालतो तलाव एका तालुक्यात 
कारभार मात्र अन्य तालुक्यातून होत असल्यान ेअनेक अडचणी ननमाशण होत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, भोकर तालुक्यातील तलाव भोकर येथील पा्बींधारे उपववभाग सोबत िोडले 
िाव ेयाकररता सध्य:जस्थतीत १०२ मान्य पदाींपैकी केवळ २७ पदे कायशरत आहेत तरी सींबींधधत 
ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियांत पाटील (०६-१०-२०२०) : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
     भोकर उपववभागातील मींिूर १०१ पदाींपैकी ननयत अस्थाई आस्थापनेवर २९ व  
रूपाींतरीत अस्थाई आस्थापनेवर १८ अस े एकून ४७ कमशचारी कायशरत असुन सदर कायशरत 
कमशचाऱयाींमार्श त २८ प्रकल्पाींच े व्यवस्थापन करण्यात येते. तथावप, उपलब्ध कमशचाऱयाींकडून 
ससींचन व्यवस्थापनाची काम ेयोग्य ररतीन ेकरून घेण्यात येत आहे. 
(२) र्ासन ननणशय क्र.आढावा २०१४/प.ृक.२४१/२०१४/आ.(प्रसर्) ददनाींक ३०.३.२०१५ नुसार उमरी 
तालुक्यातील कुदळा, कारला, सोमठाणा, बेद्राळी, गोरठा, कोल्हा हे प्रकल्प भोकर उप 
ववभागाअींतगशत च्या कायशके्षत्रार्ी िोडण्यात आले आहेत. तसेच भोकर तालुक्यातील ककनी, 
भुरभुर्ी, काींडली, आमठाणा, रेणापुर, सुधा व रावणगाव कोल्हापूरी पद्धतीच ेबींधारे हे प्रकल्प 
नाींदेड पा्बींधारे ववभाग(उत्त्तर) नाींदेड या ववभागाींतगशतच्या उमरी येथील उप ववभागीय 
कायाशलयार्ी सींलग्न आहेत. 
(३) नाींदेड पा्बींधारे ववभाग (दक्षक्षण), नाींदेड व  पा्बींधारे ववभाग (उत्तर), नाींदेड या दोन्ही 
ववभागाच ेससींचन के्षत्र अनुक्रम े५९,११९ हे. व ५२००६ हे. एवढे आहे. लाभके्षत्राच ेसींतुलन राखुन 
ससींचन व्यवस्थापन सहितेन ेव सुरळीतपणे होण्याच्या दृष्ीकोनातून सदर वगीकरण व्यवस्था 
करण्यात आली आहे. 
(४) र्ासन ननणशय, ववत्त ववभाग, ददनाींक २ िून, २०१५ अन्वये सरळसेवा भरतीवर ननबधं 
घालण्यात आले असून र्ासन ननणशय, ववत्त ववभाग, ददनाींक २५ मे, २०१७ अन्वये ववभागाचा 
आकृतीबींध सुधारीत झाल्यासर्वाय पदभरती करण्यास देखील ननबधं आहेत.  सद्यजस्थतीत 
िलसींपदा ववभागाचा आकृतीबींध सुधारीत करण्याची कायशवाही र्ासन स्तरावर प्रगतीत आहे. 
त्यानुसार ववभागाच्या आकृतीबींधास अींनतम मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ग् ‘क’ व ग् ‘ड’ 
सींवगाशतील ररक्त पदे भरण्याबाबत आवश्यक कायशवाही करता येणे र्क्य होईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात “वन स्टॉप सेंटर” या योिनेवी प्रभावी अांमलबिावणी िरणेबाबत 
(४०)  ९२८६ (०३-०६-२०२०).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :  सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)राज्य मदहला आयोगान े “वन स््ॉप सें्र” योिनचेी प्रभावी अींमलबिावणीच्या अनुषींगान े
काही सर्र्ारर्ी करून अहवाल र्ासनास सादर केल्याच ेमाहे माचश,२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२)  असल् यास, सदर अहवाल र्ासनान ेस्वीकृत केला आहे काय, 
(३)असल् यास, सदर अहवालातील सर्र्ारर्ीवर अींमलबिावणी करण्यासाठी र्ासनान ेकोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावण)े (१४-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर अहवाल र्ासनान ेअद्याप जस्वकृत केलेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अांगणवाडी सेवविा व मदतननस याांना सुरक्षा  
साधनाांसह प्रलांबबत मानधन देण्याबाबत 

 

(४१)  ९७२० (२८-०५-२०२०).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय महहला 
व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ८४ हिार अींगणवाडी सेववका व मदतननस याींना कोरोना ववषाणूचा सींसगश 
रोखण्यासींदभाशतील  काम करण्यासाठी पुरेर्ी सुरक्षा साधन ेउपलब्ध नसून त्याींच ेमागील चार 
मदहन्याींपासून मानधन झाले नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अींगणवाडी सेववकाींवर मानधना अभावी उपासमारीची वेळ आली असून त्याींना 
कें द्र र्ासना अींतगशत राबववण्यात येणारा  पोषण आहार प्रकल्प चालववण्यासाठी उधारीन ेपैसे 
घ्यावे लागत असल्याच ेदेणखल ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार अींगणवाडी सेववका 
व मदतननस याींना कोरोना ववषाणूचा सींसगश रोखण्यासींदभाशतील काम करण्यासाठी सुरक्षा साधन े
उपलब्ध करुन देण्यासह त्याींच ेमानधन ननयसमतपणे देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावण)े (२९-०९-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     अींगणवाडी सेववका व मदतननस याींच ेमानधन र्ासनाकडून अनुदान प्राप्त होताच अदा 
करण्यात येते.माहे एवप्रल २०२० चे मानधन १९ िून रोिी व माहे मे २०२० चे मानधन २२ 
िून रोिी अदा करण्यात आले आहे. तसेच माहे िून २०२० ची मानधनाची देयके कोषागार 
कायाशलयात सादर करण्यात आली आहेत. दद.१६ िुलै २०२० पयशत िून २०२० चे मानधन अदा 
करण्यात येईल. 
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(२) पोषण आहार पुरवठयासाठी माहे माचश, २०२० अखेर अनुदान कमी प्राप्त झाल्यामळेु सन 
२०१९-२० या आधथशक वषाशची आधथशक तरतुदीअभावी रुपये १९५ को्ीची देयके प्रलींत्रबत होती. 
तथावप, त्यासाठी माहे रे्ब्रुवारी,२०२० अखेर पयतंची रुपये १४० को्ीची प्रलींत्रबत देयके माहे 
एवप्रल, म े२०२० मध्ये ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. तसेच उवशररत प्रलींत्रबत देयकाींसाठी 
५५ को्ीींची देयके मींिूरीसाठी पुरवणी मागणी तयार करण्यात आलेली आहे.पुरवणी मागणी 
प्राप्त होताच सींपूणश देयके अदा करण्यात येतील.  
(३) अींगणवाडी सेववका व मदतननस याींना कोरोना ववषाणूचा सींसगश रोखण्यासींदभांत काम 
करण्यासाठी सुरक्षा साधन े उपलब्ध करुन देण्याची कायशवाही जिल्हा स्तरावर आरोग्य 
ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

बाळगांगा प्रिल़्बाधधत (ता.पेण, जि.रायगड) शेतिऱयाांच ेपुनणवसन िरणेबाबत 
 

(४२)  ९९५५ (०३-०६-२०२०).   श्री.रववशेठ पाटील (पेण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाळगींगा (ता.पेण, जि.रायगड) येथे सन २०१०-२०११ मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या 
प्रकल्पासाठी र्ेतकऱयाींच्या िसमनी सींपादीत करुनही त्याींचे पुनवशसन व समस्याींच े ननराकरण 
केलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुनवशसन व इतर मागण्याींसाठी प्रकल़्बाधधताींनी ज्यामध्ये आददवासी 
मदहलाींसदहत अऩ् र्ेतकऱयाींनी आींदोलन केले त्याींच्यावर पोसलसाींनी गुन्हे दाखल केले 
असल्यान ेत्याींच्यावरील गुन्हे नाणार प्रकल्प-रत्नाधगरी,सभमा-कोरगाव व मराठा आरक्षण याींच्या 
धतीवर मागे घेवून पुनवशसन व इतर मागण्या पूणश करण्याबाबतचे ननवेदन बाळगींगा धरण 
सींघषश व पुनवशसन ससमती,रायगड याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास ददलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ननवेदनावर र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (०७-०९-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     बाळगींगा नदी प्रकल्प ता.पेण (जि.रायगड) प्रकल्पाच्या रु. ५१६.१७ को्ी रकमेच्या 
पुनवशसन आराखडयास महाराषर प्रकल्पबाधीत व्यक्तीींच े अधधननयम १९९९ अन्वये 
प्राधधकरणाच्या दद.०४/०५/२०११ रोिीच्या १२ व्या बैठकीस मींिूरी देण्यात आली आहे. 
     प्रकल्पबाधीताींच ेपुनवशसन ५ खािगी िमीनीत व २ र्ासकीय िमीनीत प्रस्ताववत असून 
पुनवशसनासाठीच्या खािगी िमीनीस एकूण ५ ननवाड ेसन २०१५ मध्ये महसूल ववभागामार्श त 
िाहीर करण्यात आले असून सींपूणश मोबदला रक्कम महसूल ववभागाकड ेवगश करण्यात आली 
आहे. त्यानूसार मोबदला ववतरणाची कायशवाही महसलु ववभागामार्श त प्रगतीपथावर आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) सदरहू ननवेदनाच्या अनुषींगान ेमहसुल व गहृ ववभागामार्श त कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अमळनेर (ता.अमळनेर, जि.िळगाव) येथील पाांझरा-माळण नदीिोड प्रिल्पाबाबत 
 

 (४३)  १०७९२ (०३-०६-२०२०).   श्री.अननल पाटील (अमळनेर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (ता.अमळनेर, जि.िळगाव) येथील पाींझरा-माळण नदीिोड प्रकल्पासाठी 
आवश्यक असणारे सवेक्षण पुणश झाले असुन याबाबतचा अहवाल र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,सदर कामाचा प्राथसमक सवेक्षण अहवाल व द्ववतीय सुधारीत अहवाल तसेच 
पा्बींधारे उपववभाग याींनी ददलेल्या सुचनेनुसार ताींत्रत्रकदृष्या अींनतम अहवाल (सींकलन व 
अींदािपत्रक) मींिुरीसाठी र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू कामाच्या सींकलन व अींदािपत्रकास मींिरुी समळण्यासाठी  र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (२४-०९-२०२०) : (१) नाही. 
     पाींझरा नदीचे पाणी माळण नदीखोरे मध्ये वळववण्यास्तव आवश्यक सवेक्षण आणण 
पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्रस्ताव तयार करण्याची कायशवाही के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
सदर प्रस्ताव मुख्य असभयींता, िलववज्ञान प्रकल्प, नासर्क याींना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र 
समळणेसाठी पाठववण्यात येईल. सदर पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर सववस्तर 
सवेक्षण करून अींदािपत्रक र्ासनास मींिूरीसाठी प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ववदभण, मराठवाडा व उवणररत महाराष्ट्रासाठी गठीत िरण्यात आलेल्या  
वविास मांडळाांना मुदतवाढ देण्याबाबत 

(४४)  ११३३५ (१०-०८-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (भशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमन्यु पवार (औसा), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), 
श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्रीमती 
प्रनतभा धानोरिर (वरोरा), श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.सुभाष धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय 
उप मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याचा प्रादेसर्क असमतोल दरू करण्याच्या उद्देर्ान े ववदभश, मराठवाडा व उवशररत 
महाराषरासाठी गठीत करण्यात आलेल्या ववकास मींडळाींची मुदत ददनाींक ३० एवप्रल, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास सींपुष्ात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज्यातील ववववध ववभागाींना, राज्य र्ासनाच्या ववभागातील ननधीचे समन्यायी 
वा्प व्हावे, यासाठी ननदेर् देण्याचे अधधकार मा.राज्यापालाींना भारतीय घ्नेच्या  
३७१ (२) अन्वये देण्यात आलेले आहेत व या अधधकाराच्या अींमलबिावण्यासाठी ननमाणश 
केलेली व्यवस्था म्हणिे ववकास मींडळे असून राज्य र्ासनान े या मींडळाींना मुदतवाढ न 
ददल्यामुळे घ्नादत्त तरतुदीींची व मा. राज्यापालाींच्या घ्नादत्त अधधकाराींच ेउल्लींघन होत,ेहे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रादेसर्क असमतोल दरू करण्याच े उदद्दष् अद्यापही राज्य गाठू र्कले 
नसल्यान ेया मींडळाींना मुदतवाढ देण्याववषयी ववधानसभा ववरोधी पक्षनेता याींनी मा.मुख्यमींत्री 
याींना ददनाींक २४ एवप्रल, २०२० रोिी वा त्या सुमारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार ववकास मींडळाना 
मुदत वाढ देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अजित पवार (०१-१०-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) ववदभश, मराठवाडा व उवशररत महाराषर ववकास मींडळाींना मुदतवाढ देण्याबाबत यापूवीचे 
प्रसींगी राज्य र्ासनाच्या सर्र्ारर्ीसह मा. राज्यपाल महोदयाींकडून कें द्र र्ासनामार्श त प्रस्ताव 
मा.राषरपती महोदयाींकड े अींनतम ननणशयाकररता सादर केला गेला होता. मा.राषरपती 
महोदयाींकडून साींववधाननक आदेर् ननगशसमत करण्यात आल्यानींतर मा. राज्यपाल महोदयाींकडून 
ववदभश, मराठवाडा व उवशररत महाराषर ववकास मींडळाींना वेळोवेळी मुदतवाढ ददली गेली आहे. 
(३) ववदभश, मराठवाडा व उवशररत महाराषर ववकास मींडळाींना मुदतवाढ देण्यासींदभाशत मा. ववरोधी 
पक्षनेता, ववधानसभा याींच ेददनाींक २४ एवप्रल, २०२० रोिीच ेमा. मुख्यमींत्री महोदयाींना सलदहलेले 
पत्र अद्यापपावेतो ननयोिन ववभागाकड ेप्राप्त झालेले नाही. 
(४) व (५) ववदभश, मराठवाडा व उवशररत महाराषर या नतन्ही ववकास मींडळाींच े पुनगशठन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सध्या राज्य र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
 

सावणिननि आरोग्य ववभागाांतगणत िायणरत असलेल्या बांधपबत्रत अधधपररचाररिाांच्या  
मानधनात िरण्यात आलेली िपात रद्द िरणेबाबत 

  

(४५)  ११३६२ (१०-०७-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (भशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमन्यु पवार (औसा), श्री.सुधीर मुनगांटीवार 
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(बल्लारपूर), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवण), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय सावणिननि आरोग्य व िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावशिननक आरोग्य ववभागाींतगशत कायशरत असलेल्या बींधपत्रत्रत अधधपररचाररकाींचे मानधन 
ववभागाच्या ददनाींक २९ एवप्रल २०२० रोिीच्या र्ासन ननणशयान्वये दरमहा रुपये २५,०००/- 
इतके ननजश्चत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ननयसमत अधधपरीचाररकाींइतकेच काम करत असताना व समान कामासाठी 
समान वेतन असभप्रेत असताना तसेच कोरोन आिारा ववरुद्धाच्या लढ्यात र्ासनाला 
महत्त्वपूणश योगदान देणाऱया या अधधपररचाररकाींचे मानधन वरीलप्रमाण े ननजश्चत केल्यामळेु 
त्याींना यापूवी देण्यात येत असलेल्या मानधनाच्या ननम्मे मानधन देण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, बींधपत्रत्रत अधधपररचाररकाींच्या ददनाींक २२ सप् े्ंबर २०१९ रोिी झालेल्या ववर्ेष 
लेखी परीके्षचा ननकाल ददनाींक २६ डडसेंबर २०१९ रोिी लागूनही उत्तीणश उमेदवाराींना अद्यापही 
ननयसमत अधधपरीचाररका म्हणून ननयुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींनी आरोग्य मींत्री याींना ददनाींक ४ म,े 
२०२० रोिी वा त्यासुमारास पत्र पाठवून उपरोक्त र्ासन ननणशय रद्द करून बींधपत्रत्रत 
अधधपररचाररकाींना पूवीप्रमाणेच मानधन समळण्याबाबत तसेच ववर्ेष लेखी परीके्षत उत्तीणश 
अधधपररचाररकाींना ननयसमत सेवेची ननयुक्तीपत्र ेदेण्याबाबत ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल् यास, त्यानुषींगान ेर्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रािेश टोपे (१४-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. कीं त्रा्ी/बींधपत्रत्रत अधधपररचारीकाींना रू.२५,०००/-मानधन देण्यात येते. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) बींधपत्रत्रत अधधपररचारीका याींचे मानधन दद.२९.०(४)२०२० च्या र्ासन ननणशयान्वये ननजश्चत 
करण्यात आलेले आहे. त्यापूवी त्याींच े मानधन कोणत्याही र्ासन आदेर्ान्वये ननजश्चत 
करण्यात आले नव्हत.े त्याींना ननयसमत अधधपररचारीकाींप्रमाण े एक मदहन्याच्या वेतनाइतके 
मानधन देण्यात येत होते. ववत्त ववभागाच्या दद. २९ िानेवारी २०२० च्या पररपत्रकानुसार 
ननयसमत नसलेल्या कमशचाऱयाींना वेतनाप्रमाण े मानधन देणे अनजेु्ञय नाही.या ववभागाच्या  
र्ा.नन. पदनन -२०१८/ प्र.क्र.३२८/ आरोग्य-३ दद. १७ माचश २०२० नुसार कीं त्रा्ी सेवेतील 
अधधपररचारीकाींच े मानधन ककमान वेतन कायदयानुसार ननजश्चत केले आहे. त्याआधारे 
बींधपत्रत्रत अधधपररचारीकाींना रू.२५,०००/- मानधन ननजश्चत करण्यात आले आहे. दद.२४ 
ऑगस््, २०२० च्या र्ासनननणशयानुसार बींधपत्रत्रत अधधपररचारीका हे सींबोधन रद्द करण्यात 
आले आहे व त्याऐविी कीं त्रा्ी अधधपररचारीका हे नामासभधान करण्यात आले आहे. 
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     ववर्ेष लेखी परीक्षा उत्तीणश झालेल्या अधधपररचारीकाींच्या सेवाकालावधीची पडताळणी 
करुन त्यानुसार सेवाननयमन कायशवाही आरोग्य सेवा आयुक्तालय स्तरावर सुरु आहे. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

मुांबई व िोिणातील भिन, िीतणन व दशावतार िलािाराांना मदत भमळणेबाबत 
 

 (४६)  ११४०४ (०९-०९-२०२०).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय साांस्िृनति 
िायण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईसह कोकणातील अनेक कलाकार हे भिन, कीतशन, दर्ावतार अर्ा अनेक कला 
िोपासनू त्यातून समळणा-या मानधनातनू आपला उदरननवाशह करीत असून  कोकणातील 
िवळपास ८० ्क्के भिन आणण दर्ावतारी कलाकार हे आपल्या कलेवर अवलींबून असतात 
अस ेअसतानाीं कोरोना ववषाणूमुळे र्ेतकरी, मच्छीमार, बागायतदार यानाीं िर्ी नुकसानाची 
झळ पोहचली आहे तर्ीच झळ या कलावींतानाीं देखील पोहचली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,िानेवारी, रे्ब्रुवारी, माचश, एवप्रल व म ेया पाच मदहन्यात सावशिननक कायशक्रमाींचे 
प्रमाण िास्त असल्यान ेया पाच मदहन्यात होणा-या कायशक्रमामळेु या कलाकाराींना समळणा-या 
मानधनात  भर पडत असत ेतथावप सध्याच्या पररजस्थतीत मानधनावर आपला उदरननवाशह 
करणा-या कलाकाराींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, या कलाकाराींना पुढे म ेमदहन्यानींतर गणेर् चतुथीपयतं कला सादर करण्याची सींधी 
देखील समळणार नाही,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, मुींबई, कोकण येथील भिन, कीतशन, दर्ावतार अर्ा कलाकाराींना 
र्ासनस्तरावरुन मदत समळणेबाबत मा. मुख्यमींत्री यानाीं लोकप्रनतननधधनी ददनाींक १४  एवप्रल 
रोिी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अभमत ववलासराव देशमुख (०९-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) िानेवारी, रे्ब्रुवारी, माचश, एवप्रल व मे या पाच मदहन्यात सावशिननक कायशक्रमाींच े
प्रमाण िास्त असल्यान ेया पाच मदहन्यात होणा-या कायशक्रमामळेु या कलाकाराींना समळणा-या 
मानधनात / उत्पन्नात भर पडत असते. तथावप, कोरोना ववषाणू (Covid १९) च्या 
प्रादभुाशवामुळे उदभवलेली अननजश्चततेची पररजस्थती ववचारात घेता, सदर साींस्कृनतक कायशक्रम 
निीकच्या काळात आयोजित करणे र्क्य होणार नाही.  
(४) व (५) सदरील ननवेदन मा. मुख्यमींत्री सधचवालय ्पाल कक्षामध्ये आढळून आलेले नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात नुित्याच पार पडलेल्या राज्य लोिसेवा आयोगातील  
परीक्षाांमध्ये अनाथ मुलाांच ेआरक्षण डावलल्याबाबत 

 

(४७)  ११५१९ (०८-०९-२०२०).   अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवण) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनाथ मुलाींना सर्क्षण आणण र्ासकीय नोकरीत एक ्क्का आरक्षण असतानाही नुकत्याच 
झालेल्या राज्य लोकसेवा आयोगातील परीक्षाींमध्ये या प्रवगाशचे आरक्षण डावलले असल्याच ेमाहे 
िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल् यास, नुकत्याच लागलेल्या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या ननकालावरून अनाथ 
मूलाींसाठी असलेली राखीव पदे रद्द करून ती अन्य प्रवगाशला ददली असल्याच ेननदर्शनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, त्यानुसार राज्य लोकसेवा आयोगातील परीक्षाींमध्ये अनाथ मुलाींच ेआरक्षण 
डावलून ते इतर प्रवगाशला बहाल करणाऱया अधधकाऱयाींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावण)े (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ सींदभांत र्ासनाकडून प्राप्त मागणीनुसार अनाथ प्रवगाशसाठी  समाींतर 
आरक्षणाींतगशत  आरक्षक्षत २ पदे परीके्षच्या िादहरातीत नमूद करण्यात आली होती व समाींतर 
आरक्षक्षत पदाींसाठी लोक सेवा आयोगाकडून अवलींत्रबल्या िाणा-या पध्दतीनुसारच या 
पदाींसाठीचीही ननवडप्रकीया पूणश करण्यात आली आहे. 
(२) नाही, अनाथाींसाठी राखीव असलेली पदे रद्द करण्यात आली नूसन, र्ासन ननणशय मदहला 
व बाल ववकास ववभाग क्र. अमुिा-२०११/प्र.क्र.२१२/का.३, ददनाींक ०२ एवप्रल, २०१८ मधील 
ननयम क्रमाींक ७) मधील तरतूदीनुसार सींबींधधत आरक्षणाचा अनुर्ेष पुढे न ओढता खुल्या 
प्रवगाशतून गुणवत्तेनुसार इतर उमेदवाराींची सर्र्ारस करणत आली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राहाता (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील ननळवांड ेधरणाला ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४८)  ११७६० (१०-०८-२०२०).   श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (भशडी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राहाता (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील ननळवींड े धरण कालव्याच्या साठा कामासाठी 
अथशसींकल्पात केवळ १०५ को्ी रुपयाींची तरतूद करण्यात आली असून कालव्याची काम ेपूणश 
होण्यास हा ननधी पुरेसा नसल्याचे माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, ननळवींड ेउिवा कालव्यासाठी यापूवी नाबाडशच्या ७० को्ी रुपयाींच्या किाशसह 
२७५ को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करुन ददला असून त्यासाठी कें द्र सरकारचेही सहकायश 
समळाल्यान े ननळवींड े धरणाचे काम पुणश झाले तथावप राज्याच्या ननधी अभावी प्रलींत्रबत 
कालव्याींची काम ेपुणश न झाल्याने लाभके्षत्राला ससींचनासाठी, वपण्यासाठी अद्यापही पाण्याची 
प्रनतक्षा करावी लागत असल्याच ेसींघषश ससमतीने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, तत्कालीन मुख्यमींत्री व तेथील लोकप्रनतननधीींनी कालव्याच्या कामातील सवश 
अडथळे दरू करुन कालव्याच्या कामाना सुरुवात केली व त्यासाठी ननधीची तरतूद केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ननळवींड ेधरणातील प्रलींत्रबत कालव्याींची काम ेपुणश करण्यासाठी ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियांत पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे, 
ननळवींड ेप्रकल्पासाठी सन २०२०-२१ मध्ये अथशसींकल्पात र्ासन अींर्दानातून रु.१०५.०० को्ी 
व नाबाडश किश सहाय्यातून रु.७०.०० को्ी अर्ी एकूण १७५ को्ी ननधीची तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. तसेच सन २०१९-२०मधील सर्ल्लक ननधी रू.८.८३ को्ी इतका असून सन 
२०२०-२१ मध्ये एकूण रु.१८३.८३ को्ी ननधी उपलब्ध होऊ र्केल. 
(२) ननळवींड ेप्रकल्पाला तातडीन े११०० को्ी रूपयाींची तरतूद करणे बाबत तसेच वपण्याच्या 
पाण्याच े आरक्षण या धरणावर ्ाकाव े याकरीता ननळवींड े कालवा कृती ससमतीच े दद. 
१४/०७/२०२० रोिीच ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) तत्कालीन मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी दद.०६/०६/२०१९ रोिी लोकप्रनतननधीींसह प्रकल्पाच्या 
कामासींदभाशत बैठक घेऊन अकोले तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्ताींच्या ववरोधामुळे बींद असलेली 
कालवा काम े पोलीस बींदोबस्तात सुरू करण्याच े ननदेर् ददले होते.  त्यानुसार कालवा काम े
प्रगतीपथावर आहेत. या प्रकल्पास सन २०१९-२० मध्ये रु. २७५.९९ को्ी ( रुपये ८०.१४ को्ी 
मूळ तरतूद + रुपये १९५.८५ को्ी पुरवणी मागणी) इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली 
होती. 
(४) ननळवींड ेधरणाच्या उिवा कालवा कक.मी. १ ते ४० व डावा कालवा कक.मी. ० ते ३ साठी 
नाबाडश कडून रु.१८९.३५ को्ी किश सहाय्य मींिूर असून सन २०२०-२१ मध्ये नाबाडश 
अथशसहाय्यातून रू.७०.०० को्ी , मागील वषाशतील सर्ल्लक रू.८.८३ को्ी, अथशसींकल्पीय तरतूद 
रू.१०५.०० को्ी असा एकूण १८३.८३ को्ी रूपये ननधी उपलब्ध होऊ र्केल. सदर ननधीतून 
कालव्याची काम े प्रगतीपथवर आहेत. कालव्याींच्या उवशरीत कामाींसाठी नाबाडश-२६ अींतगशत रु. 
७८०.६३  को्ी किश सहाय्याचा प्रस्ताव मुख्य असभयींता, िलसींपदा ववभाग, नागपूर याींनी 
र्ासनास ददनाीं १७/०८/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यावर कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अमरावती जिल््यातील आहदवासी बहुल भागामधील गडगा प्रिल्पामध्ये िाम  
सुरु असताना िामावरील मिूराचा झालेला सांशयास्पद मतृ्य ू

  

(४९)  १२१८९ (११-०९-२०२०).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल््यातील आददवासी बहुल भागामधील गडगा प्रकल्पमध्ये काम सुरु 
असताना कामावरील मिूर याींचा ददनाींक २४ िून, २०२० रोिी सींर्यास्पद  मतृ्य ू झाला 
असल्यान े नागररकाींचय्ा तक्रारीवरून युवा स्वासभमान पा्ीच े पदाधधकाऱयाींकडून याप्रकरणी 
सी.बी.आय चौकर्ी करून सींगनमत असलेले कीं त्रा्दार व अधधकारी असभयींता याींचेवर सदोष 
मानव हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत व या बाींधकाम प्रकल्पामधये् झालेल्या 
गैरव्यवहाराबाबत वररषठ स्तरावर चौकर्ी करण्यासाठी ददनाींक २७ िून, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास सहायक जिल्हाधधकारी तथा प्रकल्प अधधकारी धारणी, जि.अमरावती याींचेकड े 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननवेदनानुसार र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करणय्ात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (०८-१०-२०२०) : (१) होय. उपववभागीय अधधकारी (रािस्व), धारणी याींना 
दद.३०/०६/२०२० चे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. सदर ननवेदन सहाय्यक जिल्हाधधकारी तथा 
उपववभागीय अधधकारी, धारणी याींचेमार्श त दद.०७/०७/२०२० च्या पत्रान्वये सहा. असभयींता शे्रणी-
१, लघु पा्बींधारे उपववभाग, धारणी  याींना दद.२१/०७/२०२० रोिी प्राप्त झाले.  
(२) कीं त्रा्दाराकडुन पोलीस स््ेर्न धारणी याींना कळववण्यात येऊन पींचनामा करण्यात आला 
आहे. सी आर पी सी कलम १४७ अींतगशत मतृ्युची नोंद घेण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नेर धायना (ता.तेल्हारा, जि.अिोला) या भसांचन प्रिल्पात झालेला गैरव्यवहार 
  

(५०)  १३१८६ (१०-०८-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेर धायना (ता.तेल्हारा, जि.अकोला) या ससींचन प्रकल्पास माहे ऑक््ोबर, २००८ मध्ये 
१८१ को्ी १९ लाख रुपयाींच्या अींदाजित खचाशस प्रर्ासकीय मान्यता ददल्यानींतर माहे रे्ब्रुवारी, 
२००९ मध्ये वा त्यादरम्यान िादहरात प्रससद्ध करून ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास,सदरहू प्रकल्प उभारण्यात येणारा पररसर खारपाणपट्टा असल्यान ेअर्ा भागात 
ससींचन करता येत नाही व या सींपूणश भागात  पाणी अडवण्याची नैसधगशक सींरचना नसत ेअर्ा 
पररसरात ससींचन केल्यास दोन त ेतीन वषाशत िसमनीतील  क्षार वर येऊन िमीन खराब होते 
अस े असतानाही हा ससींचन प्रकल्प उभारणीचा ननणशय ववदभश ससींचन ववकास महामींडळान े
घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर दठकाणी प्रकल्प उभारणीसाठी ववसर्ष् स्वरूपाच्या आराखड्याची 
आवश्यकता होती मात्र ववदभश ससींचन ववकास महामींडळान े आपल्या मिीतील ववसर्ष् 
कीं त्रा्दाराींना काम समळावे म्हणून ननकष बदलले तसेच खारपाणपट्टय्ातील ससींचन प्रकल्प 
उभारणीसाठी ववसर्ष् प्रकारचा अनुभव म्हणिेच  एम.एस. पाईप्स आणण रायणझींग मेनचा 
अनुभव अपेक्षक्षत असून अनुभव प्रमाणपत्र पाच वषांमधील असणे आवश्यक असताना मेससश 
एम.एस.एस इन्रास्रक्चर सलसम्ेड आणण कन्स्रक्र्न प्रायव्हे् सलसम्ेड या सींयुक्त 
भागीदारीतील कीं पनीला अयोग्य व िुन्या अनुभव प्रमाणपत्राचय्ा आधारावर हे कीं त्रा् देण्यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ववदभश ससींचन ववकास महामींडळाच्या गैरकारभारामुळे नेर धायना प्रकल्पात 
को्यवधीचा गैरव्यवहार झाल्याचे ननदर्शनास आले,हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास,याबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सींबींधधत दोषीींवर  
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियांत पाटील (२५-०९-२०२०) : (१) होय, पुणाश बॅरेि-२ (नेरधामणा) ता.तेल्हारा जि.अकोला 
या प्रकल्पास दद.२४/१०/ २००८ रोिी रु.१८१.९९ को्ीस प्र.मा. समळाली असुन ननववदा 
प्रकक्रयेअींती दद.२/३/२००९ रोिी कायाशरींभ आदेर् देण्यात आले आहेत. 
(२) नाही, नेरधामणा प्रकल्पाच्या पररसरामध्ये ससींचनाची सुववधा उपलब्ध होणार आहे. 
िमीनीच्या पषृठाभागावरील िल ससींचनामळेु िसमन क्षारयुक्त होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. 
(३) याबाबत लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग पोलीस ठाणे, ससव्हील लाईन, अकोला मार्श त 
चौकर्ी सुरू असून सींबींधधताींवर FIR क्र. ००४७/२०२० ददीं.१२/०२/२०२० अन्वये तीन अधधका-
याींवर व सींबींधधत कीं त्रा्दाराींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  नमुद प्रकल्पाच्या 
ए.सी.बी. मार्श तच ेप्राथसमक चौकर्ीअींती अस ेननषपन्न झाले आहे की, कीं त्रा्दार याींनी बनाव् 
वकश  डन प्रमाणपत्र तयार करुन ते पुवश अहशता प्रपत्रासोबत सादर केले. त्या बनाव् प्रमाणपत्राच े
आधारे कीं त्रा्दार याींना नमुद प्रकल्पातील कीं त्रा् समळालेले आहे. हे बनाव् प्रमाणपत्र 
कीं त्रा्दारान ेपुवश अहताश प्रपत्रासोबत कायशकारी असभयींता याींचे कायाशलयात सादर केले होते. प्री 
त्रबड कॉन्र्रन्सच्या वेळी कायशकारी असभयींता याींनी सवश कीं त्रा्दारान े सादर केलेल्या 
कागदपत्राींची छाननी करुन कीं त्रा्दारान ेकाम केल्याच े मागील पाच वषाशच े वषशननहाय तक्ते 
तयार केले. तसेच सवश कीं त्रा्दाराींची त्रबड क्षमता तपासणी केली आणण तसा अहवाल तयार 
करुन तो पुवश अहशता ससमतीपुढे ठेवला.  पुवश अहशता ससमतीतील अध्यक्ष आणण सवश सदस्य 
याींनी कायशकारी असभयींता तथा पुवश अहशता ससमती सदस्य सधचव याींनी सादर केलेला पुवश 
अहशता अहवाल आणण त्या सोबतचे सवश कीं त्रा्दार याींच ेवषशननहाय काम केल्याच ेतक्त ेयावरुन 
कीं त्रा्दाराींना पुवश अहशता ननजश्चत केली गेली. यावरुन सदर प्रकक्रयेमध्ये तत्कालीन कायशकारी 
असभयींता याींनी कोणतीही कागदपत्राींची छाननी न करता कीं त्रा्दाराने सादर केलेल्या कागदपत्र 
खरे आहे अस े ग्रा्य धरुन त्या प्रमाण े वषशननहाय कामाच े तक्त े तयार केले असल्याच े
चौकर्ीत ननषपन्न झाले आहे. 
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(४) याबाबत लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागामार्श त चौकर्ी सुरु आहे. 
(५)  या प्रकल्पाची चौकर्ी पोलीस महासींचालक, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच ेननदेर्ानुसार 
लाचलुचपत ववभाग पोलीस ठाणे, ससव्हील लाईन, अकोला मार्श त सुरू असून FIR क्र. 
००४७/२०२० दद.१२/०२/२०२० अन्वये तीन अधधका-याींवर व सींबींधधत कीं त्रा्दाराींवर गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 ___________ 
 
  
ववधान भवन :   रािेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


