
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सांग्रामपूर (जि.बलुढाणा) पांचायत सममतीच्या गोडावूनमध्ये अनसुूधचत िाती, िमाती 
आददवासीांसाठी वाटप िरण्यात आलेले सादहत्य वापराववना पडून असल्याबाबत 

  

(१)  १९७५८ (१४-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सींग्रामपूर (जि.बुलढाणा) पींचायत सममतीच्या गोडावूनमध्ये अनुसूचचत िाती, िमाती, 
आदिवासीसाठी १०० ्क्के अनिुानावर वा्प करण्यासाठी आलेले लाखो रुपये ककीं मतीच े
सादित्य गेल्या ७ ते ८ वर्ाापासनू वापराववना पडून असल्याचे मािे एविल, २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी चौकर्ी केली आिे काय व चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, सींबींचिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) नािी. 
     जिल्िा पररर्ि सेसफीं डातनू समािकल्याण योिनेअींतगात मागासवगीय र्ेतकऱयाींना 
वा्पाकररता िाप्त सादित्य वेळोवेळी पींचायत सममती, सींग्रामपुर कायाालयास िाप्त 
आिेर्ानुसार, सवा कागिपत्राची पूताता करून पात्र लाभार्थयाांना सादित्य पींचायत सममती, 
सींग्रामपूर याींच्याकडून ववतरीत करण्यात आले आिे. 
(२), (३) व (४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

अिोला जिल्हा पररषदेत उदूू मशक्षिाच्या ननयमबाह्य भरतीबाबत 
  

(२)  २३११० (१४-०८-२०१५).   श्री.हररष वपांपळे (मुनतिूापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जिल्िा पररर्िेत ननयमबाह्य उिूा मर्क्षकाच्या भरती िकरणाची चौकर्ी 
थाींबवण्याचा ियत्न मुख्य कायाकारी अचिकारी याींनी केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सामान्य िर्ासन ववभागाच े उपमुख्य कायाकारी अचिकारी याींनी िोर्ी 
आढळलेल्या अचिकाऱयावर व सींबींचित ववभागाच्या कमाचाऱयाींवर कारवाई करण्यात यावी असे 
ननिेर् दिले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर भरती कािी अचिकारी व कमाचाऱयाींच्या सींगनमताने जिल्िा पररर्िेमध्ये 
करण्यात आलेली आिे व याबाबत मािे िुलै २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान स्थायी सममतीच्या 
सभेत सिस्याींनी चौकर्ी करण्याच ेमान्य केले िोते, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ी ९० ्क्के पूणा झाली असताना अचानक वररषठ अचिकाऱयाींकडून 
चौकर्ी थाींबववण्याचा ियत्न करण्यात आला, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, सींबींचिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०९-२०१६) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) जिल्िा पररर्ि, अकोला 
अींतगात आींतरजिल्िा बिली मध्ये झालेल्या अननयममततेबाबत मा.श्री.सींिय िोत्रे, लोकसभा 
सिस्य अकोला याींच ेदिनाींक १०-६-२०१५ व श्री.रणिीर सावरकर, वविानसभा सिस्य, अकोला 
(पूवा) याींच ेदिनाींक २०-७-२०१५ च ेपत्र तसेच श्री.गोविान र्माा, आमिार अकोला (पजश्चम) याींच े
दिनाींक १०-६-२०१५ चे पत्रान्वये तक्रारी िाखल केलेल्या आिेत. त्याअनुर्ींगान ेतत्कालीन उप 
आयुक्त (आस्थापना), ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात 
आलेली िोती. या चौकर्ी सममतीन े सािर केलेल्या अिवालाच्या अनुर्ींगान े अननयममततेस 
िबाबिार असणाऱया सवा सींबींचिताींववरूध्ि कारवाई करण्यास ववभागीय आयुक्त, अमरावती 
ववभाग, अमरावती याींना दि. २-६-२०१६ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आिे. 

___________ 
  

ब्रम्हपूरी (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील मेडिी ग्रामपांचायतीिडून डड.जहह.डी.एफ योिनेमधून 
बँिेसाठी इमारत बाांधिाम िरण्याच्या प्रस्तावाला मांिुरी ममळण्याबाबत 

  

(३)  २३४१५ (१७-०८-२०१५).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्िपूरी तालुक्यातील मेडकी ग्रामपींचायतीकडून डड.जहि.डी.एफ 
योिनेमिून बॅकेसाठी इमारत बाींिकाम करण्यासाठीचा ५८ लक्ष रुपयाींचा िस्ताव जिल्िा पररर्ि 
पींचायत ववभाग, चींद्रपूर याींच्याकड ेअींनतम मींिूरीसाठी पाठववण्यात आले असताना सुध्िा गेल्या 
वर्ा भरापासून अदयापिी मींिूरी ममळालेली नसल्याची मादिती मािे दिनाींक २५ म,े २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास ननिर्ानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर िस्ताव मींिरू करण्यासाठी कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) व (२) ग्रामपींचायत मडकडकी याींचा जिल्िा ग्रामववकास 
ननिी मिनू किा ममळणेबाबतचा िस्ताव ग् ववकास अचिकारी, पींचायत सममती, ब्रम्िपुरी 
याींचेकडून दिनाींक ०५/०२/२०१५ रोिी जिल्िा पररर्ि, चींद्रपूर याींचकेड े सािर करण्यात आला. 
मिाराषर ग्रामपींचायत अचिननयम १९५८ च े कलम १३३ व मुींबई जिल्िा (ग्राम ववकास 
ननिीबाबत) ननयम, १९६० च े ननयम ११ नुसार स्थायी सममतीस किा िेण्याचा अचिकार 
असल्यामळेु सिर िस्तावास मान्यता ममळण्याच्या अनुर्ींगान े स्थायी सममतीच्या दिनाींक 
१८.०३.२०१५ च्या सभेत ववर्य ठेवण्यासाठी परवानगीकररता नस्ती सचचवाींमाफा त मा.अध्यक्ष, 
जि.प.चींद्रपूर याींचेकड ेसािर करण्यात आली असता, दिनाींक १५.०६.२०१५ ला त्रु्ी िर्ावून नस्ती 
परत करण्यात आली असल्यामळेु, त्रु्ीींची पूताता करून दिनाींक १९/०६/२०१५ च्या स्थायी 
सममतीमध्ये ठेवण्यासाठी सिरील िस्ताव फेरसािर करण्यात आला िोता. तथावप, ग्रामपींचायत 
मडकडकी याींनी दिनाींक ११.०८.२०१५ चे पत्रान्वये िस्ताव परत माचगतलेला असल्यामळेु 
मा.अध्यक्ष, जि.प.चींद्रपूर याींचेकडून दिनाींक ०९.०९.२०१५ ला िस्तावासि नस्ती परत करण्यात 
आली आिे.  

सबब, ग्रामपींचायत मडकडकी याींचा जिल्िा ग्रामववकास ननिी योिनेमिून किा 
ममळणेबाबतचा िस्ताव मींिूर करण्यात आलेला नािी. 
(३) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

अिोला जिल् ह्यातील अिोला जिल् हा पररषदेच् या मशक्षण ववभागात बनावट आांतरजिल् हा 
बदल् याद्वावारे त बल १७५ मशक्षि रुिू झाल्याबाबत 

  

(४)  २६१७१ (१७-०८-२०१५).   श्री.गोवधनू शमाू (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल् ह्यातील अकोला जिल् िा पररर्िेच् या मर्क्षण ववभागात बनाव् आींतरजिल् िा 
बिल् यादवारे त बल १७५ मर्क्षक रुिू झाल् याचे चौकर्ीमध् ये ननिर्ानास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, बिुताींर् बिल् याींनी नशि मर्क्षण ववभागाकड ेनसनु अनेक बिल् याींसाठी िलालाींनी 
बनाव् आिेर् तयार केल् याचेिी ननिर्ानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ी सममतीने सिर िकरणाचा अिवाल र्ासनाकड ेसािर केला आिे काय, 
(४) असल् यास, सिर अिवालानुसार र्ासनान ेिशर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे,  
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) अकोला जिल्िा पररर्िेमध्ये अनतररक्त पिे 
कायारत असताना, िागा ररक्त नसताना व २००७ पासून बबींि ुनामावली अदययावत नसताना 
१७७ आींतरजिल्िा बिली िकरणास मान्यता िेण्यात आली आिे. तथावप अकोला जिल्ियातील 
जिल्िा पररर्ि मर्क्षकाींच्या बिल्या िुन्या तारखेच े बनाव् आिेर् तयार करून बिल्या 
झालेल्या नािीत. 
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(३), (४) व (५) जिल्िा पररर्ि, अकोला अींतगात आींतरजिल्िा बिली मध्ये झालेल्या 
अननयममततेबाबत मा.श्री.सींिय िोत्र,े लोकसभा सिस्य अकोला याींच े दिनाींक १०-६-२०१५ व 
श्री.रणिीर सावरकर, वविानसभा सिस्य, अकोला (पूवा) याींचे दिनाींक २०-७-२०१५ चे पत्र तसेच 
श्री. गोविान र्माा, आमिार अकोला (पजश्चम) याींच े दिनाींक १०-६-२०१५ चे पत्रान्वये तक्रारी 
िाखल केलेल्या आिेत. त्याअनुर्ींगाने तत्कालीन उप आयुक्त (आस्थापना), ववभागीय आयुक्त, 
अमरावती याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत करण्यात आलेल्या चौकर्ी सममतीने सािर केलेल्या 
अिवालाच्या अनुर्ींगान े अननयममततेस िबाबिार असणाऱया सवा सींबींचिताींववरूध्ि कारवाई 
करण्यास ववभागीय आयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींना दि.२-६-२०१६ च्या पत्रान्वये 
कळववण्यात आले आिे. 

___________ 
 

नादरपूर ते ननधोना (जि.औरांगाबाद) रस्त्याांची दरुुस्ती व  
नादरपूर ते वपांपरखेडा नदीवर पूल बाांधण्याबाबत 

 

(५)  २६४७६ (०४-०८-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पठैण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नािरपूर त ेननिोना (जि.औरींगाबाि) रस्त्याींची िरुुस्ती व नािरपूर त ेवपींपरखेडा निीवर पूल 
बाींिण्याची मागणी स्थाननक नागररक व सामाजिक कायाकत्याांनी सावािननक बाींिकाम 
ववभागाकड ेकेली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीकड े सावािननक बाींिकाम ववभागान े िलुाक्ष केल्यामुळे सिरच्या 
रस्त्याींची अत्यींत िरुवस्था झाली असून तेथ ेवारींवार टो्े-मोठे अपघात िोत असतात, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याींची िरुुस्ती करण्याकररता व वपींपरखेडा निीवर पूल बाींिण्याकररता 
र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) : (१) सावािननक बाींिकाम ववभागाकड ेमागणी करण्यात 
आलेली नािी. 
(२) िश्न उद् ावत नािी. 
(३) व (४) ववर्याींककत रस्ता इतर जिल्िा मागा असून जिल्िा वावर्ाक योिनेमिून सावािननक 
बाींिकाम ववभागामाफा त ५.०० कक.मी. लाींबीतील रस्त्याचे काम पूणा करण्यात आले असून १.०० 
कक.मी. लाींबीच ेकाम िगतीत आिे.  
     सिर रस्ता यापूवी इजिमा-११० ििााचा िोता. आता सावािननक बाींिकाम ववभागाच्या 
दि.९.६.२०१६ च्या र्ासन ननणायान्वये रस्ता ििोन्नत करण्यास मींिुरी िेण्यात आली असून 
सिर रस्ता िस्ताींतरणाची कायाावािी जिल्िा पररर्िेकडून सुरू आिे. िस्ताींतरणाची कायावािी 
पूणा झाल्यानींतर उवाररत रस्ता आणण पुलाच्या कामासींिभाात सावािननक बाींिकाम ववभागाकडून 
कायावािी करण्यात येईल. 

___________ 
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अिोला जिल्हा पररषदेच्या मशक्षण ववभाग (प्राथममि) अांतगतू बनावट अपांगत्वाच्या 
प्रमाणपत्राच्या आधारे ननयुक्त्या िेल्याबाबत 

(६)  २७१२५ (१७-०९-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ू :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्िा पररर्िेच्या मर्क्षण ववभाग (िाथममक) अींतगात सन २००१ ते २००८ च्या 
िरम्यान बनाव् अपींगत्व िमाणपत्राच्या आिारे ननयुक्त्या िेण्यात आल्या, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, या िकरणी झालेल् या गैरहयविार िकरणासाठी चौकर्ी सममती नमेण्यात येऊन 
सिर सममतीन ेआपला अिवाल मखु्य कायाकारी अचिकारी जिल्िा पररर्ि, अकोला याींना सािर 
केला, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ी सममतीच्या अिवालानुसार िोर्ीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०९-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) जिल्िा पररर्ि, अकोला अींतगात 
बनाव् अपींग िमाणपत्राच्या अनुर्ींगाने ननयुक्ती िेण्यासींिभाात झालेल्या अननयममततेबाबत 
तत्कालीन उप आयुक्त (आस्थापना), ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत करण्यात आलेली िोती. या चौकर्ी सममतीन े सािर केलेल्या अिवालाच्या अनुर्ींगाने 
अननयमततेस िबाबिार असणाऱया सवा सींबींचिताींववरूध्ि कारवाई करण्यास ववभागीय आयुक्त, 
अमरावती ववभाग, अमरावती याींनी दि.२-६-२०१६ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आिे. 

___________ 
  

बुलडाणा जिल् हा पररषद अांतगतू िायिूारी अमभयांत् याची पदे ररक् त असल्याबाबत 
  

(७)  २८७८७ (२०-०१-२०१६).   श्री.हषवूधनू सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बुलडाणा जिल् िा पररर्ि अींतगात बाींिकाम, मसींचन, ग्राममण पाणी पुरवठा या ववभागाच् या 
कायाकारी अमभयींत् याींची पिे गेल् या अनेक मदिन्यापासून ररक् त आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त ववभागात कायाकारी अमभयींता पि ररक् त असल् यान ेग्राममण भागातील 
ववववि ववकास कामे िलींबीत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, सिर ररक् त पिे त् वरीत भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा 
करण् यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े (०१-१०-२०१६) : (१) अींर्त: खरे आिे. बुलढाणा जिल्िा पररर्ि अींतगात 
बाींिकाम, मसींचन ववभागातील कायाकारी अमभयींता ररक्त पि अनकु्रमे िान,े २०१६ व नोहिडक, 
२०१५ मध्ये भरले गेले असून ग्राममण पाणी पुरवठा ववभागातील कायाकारी अमभयींता पिाचा 
अनतररक्त कायाभार उपअमभयींता बुलढाणा जिल्िा पररर्ि याींचेकड ेआिे. 
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(२) िश्न उद् ावत नािी. 
(३) सदय:जस्थतीत बाींिकाम ववभागातील कायाकारी अमभयींता ररक्त पि बिलीन े व मसींचन 
ववभागातील कायाकारी अमभयींता ररक्त पि पिोन्नतीने भरण्यात आले असून ग्राममण पाणी 
पुरवठा ववभागातील कायाकारी अमभयींता पि पात्र अमभयींता उपलि झाल्यानींतर पिोन्नतीन े
भरण्यात येणार आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

मेहिर (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील देऊळगाव माळी येथील  
िोराडी प्रिल्पात पाणीसाठा िमी झाल्याबाबत 

  

(८)  ३२६९१ (२२-०१-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िेऊळगाव माळी (ता.मेिकर, जि.बुलढाणा) येथील कोराडी िकल्पात सुमारे ३.५७ ्क्के 
पाणी साठा उरला असून तालकु्यातील पेन्ाकळी िकल्प व इतर िलस्त्रोतिी ररकामी 
असल्यान ेमािे ऑक््ोबर, २०१५ पासूनच पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या तालुक्यातील पाणी ी्ंचाई िरु करण्याकररता र्ासनान े कोणत् या ववर्ेर् 
उपाययोिना आखण् यात आल्या आिेत वा येत आिेत, 
(३) तसेच या तालुक्यातील कायमस्वरुपी पाणी ी्ंचाई िरु करण्याकररता र्ासनान े कोणती 
कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) नािी. 
       मेिकर तालुक्यातील कोराडी मध्यम िकल्पात उपयुक्त पाणीसाठा ननरींक असून 
मतृसाठा ६.८५ िलघमी साठ्यातनू बबगर मसींचनाची मागणी पुणा करण्यात येत आिे. तसेच 
पेन्ाकळी  व उतावळी िकल्पाींमध्ये दि.१५.१०.२०१५ रोिी अनकु्रमे ३४.६० िलघमी (५७.७० 
्क्के) व ८.९६ िलघमी (४५.२८ ्क्के) व ८.९६ िलघमी (४५.२८ ्क्के) उपयुक्त पाणीसाठा 
उपलि िोता. तसेच २८/०१/२०१६ रोिी अनुक्रम े ९.०७ िलघमी (१५.१२ ्क्के) व ३.४१ 
िलघमी (१७.२३ ्क्के) उपयुक्त पाणीसाठा उपलि आिे. 
(२) व (३) मिसूल व वन ववभागाच्या दि.०७.०९.२०१५ च्या र्ासन ननणायान्वये जिल्िाचिकारी 
याींचे अघ्यक्षतेखालील सममतीच्या ननिेर्ानुसार पाणी ी्ंचाई व पाणी आरक्षणाबाबत उपाययोिना 
करण्यात येत.े त्यानुर्ींगान ेजिल्िा पाणी आरक्षण सममती, बुलढाणा दवारे कोराडी िकल्पातील 
सींपुणा पाणीसाठा व पेन्ाकळी िकल्पातून ३.०४८  िलघमी व उतावळी िकल्पातून िषुकाळी 
पररजस्थतीसाठी ०.५० ि.ल.घ.मी. पाणीसाठा राखुन ठेवण्यात आला आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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आष्ट्टी (जि.बीड) तालुक्यातील रस्त्याांच्या िामाांना मांिूरी ममळण्याबाबत 
  

(९)  ३३०२६ (१४-०१-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) आष्ी तालुक्यातील (जि.बीड) येथील िानोरा खु्ेफळ रस्ता (ि.जि.मा. ०/०० ते ४/०), 
चोभाननमगाींव नाींिा फत्तेवडगाव रस्ता (ि.जि.मा. ०/०० ते ६/०), रा.म.७० ते ्ाकळमसींग 
दिींगणी (ई.जि.मा. ०/०० ते ६/०), रा.म. ते मलींबोडी णखळींि (इ.जि.मा. ०/००/ते ७/००), पोखरी ते 
पाींगुळगहिाण (ग्रामा ०/०० ते ६/००) व रा.म.मा. त े वपींपळगाींव घा् (इ.जि.मा. ०/७०० ते 
८/२००) या रस्त्याींची  िरुवस्था झाल्याने वाितुकीस अडचणी ननमााण िोत असल्यान ेसिरिू 
रस्त्याींच्या िरुुस्तीच्या कामाींना रस्ते, पुल िरुुस्ती व पररक्षण कायाक्रम ग् ब सन २०१५-२०१६ 
अींतगात मींिूरी ममळण्याबाबतचा जिल्िा पररर्ि, बीड याींचा िस्ताव र्ासनास िाप्त झाला आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिरिू िस्तावातील आष्ी तालुक्यातील रस्त्याींच्या कामाींना मींिूरी िेण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) : (१) ते (३) जिल्िा पररर्ि बीड याींच्याकडून अनतररक्त 
िस्ताव िाप्त झाला िोता. मात्र उपलि ननिी व मागणी याींचे िमाण व रस्त्याची एकूण लाींबी 
लक्षात घेता जिल्िा पररर्िेच्या अखत्याररतील कामाींना मींिूरी िेता आली नािी.  
     सावािननक बाींिकाम ववभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या िानोरा ते कुीं ठेफळ ह्या 
रस्त्याच्या २.५० कक.मी.लाींबीतील काम माचा २०१६ च्या अथासींकल्पात मींिूर असून ननवविा 
िकक्रया िगतीत आिे. व उवाररत रस्ता सुजस्थतीत आिे. तसेच नाींिा ते ननमगाींवचोभे या 
िजिमा ििााच्या रस्त्याच्या ७.०० कक.मी. लाींबीची सुिारणा करणेचा िस्ताव सावािननक 
बाींिकाम ववभागाकडून नाबाडा ्प्पा-२२ अींतगात पाठववण्यात आला आिे. 

___________ 
 

परभणी येथ ेइांददरा आवास अांतगतू ममळणाऱ्या घरिुलाांच्या पुणतू्वाबाबत 
 

(१०)  ३४३७५ (१४-०१-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इींदिरा आवास योिना अींतगात ममळणाऱया घरकुलाची िबाबिारी सेवाननवतृ्त अमभयींत्यावर 
सोपववण्याचा ननणाय घेण्यात आला िोता यासाठी पिभतीकड ेसेवाननवतृ्त अमभयींत्याींनी िलुाक्ष 
केल्यामुळे तबल २ ििार २१६ घरकुलाींच्या पुणात्वास ववलींब लागत आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, सेवाननवतृ्त अमभयींते ममळत नसल्यान े सुमर्क्षक्षत बेरोिगार स्थापत्य 
अमभयींत्याची ननयुक्ती करावी अर्ी मागणी िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनान े घरकुल योिना पूणात्वास नेण्यासाठी कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) नािी. 
     तथावप, पींचायत सममती स्तरावर इींदिरा आवास योिनेबरोबरच इतर कडक द्र व राज्य 
पुरस्कृत योिना राबववल्या िातात. त्यामुळे पींचायत सममती कायाालयातील कननषठ 
अमभयींत्यावर कामाचा अनतररक्त बोिा असल्यामुळे त्याींना लाभार्थयाांना ताींबत्रक सिाय्य 
करण्यात पुरेसा वळे ममळत नस.े  

उपरोक्त अडचण लक्षात घेऊन र्ासनान े र्ासन ननणाय क्रमाींक:इींआयो-
२०१४/ि.क्र.१०६/यो-१०,दि.१२.०३.२०१५ अन्वये सेवा ननवतृ्त कननषठ अमभयींता/र्ाल्िा अमभयींता/ 
स्थापत्य अमभयाींबत्रकी सिाय्यक कीं त्रा्ी पध्ितीन े भरण्यास व उपलि न झाल्यास 
बाह्ययींत्रणेदवारे भरण्याचा ननणाय र्ासनाने घेतला. 
(२) नािी. 
(३) दि.१२.०३.२०१५ रोिीच्या र्ासन ननणायान्वये एकिी सेवाननवतृ्त व बाह्ययींत्रणेकडून 
अमभयींता उपलि न झाल्यान ेतसेच ििानमींत्री आवास योिना-ग्रामीण (पूवीची इींदिरा आवास 
योिना) व इतर ग्रामीण घरकुल योिनाींची िभावीपणे अींमलबिावणी करण्यासाठी “ग्रामीण 
गिृननमााण अमभयींत”े बाह्य यींत्रणेकडून उपलि करून िेण्यास ग्राम ववकास ववभागाच्या दि.२७ 
म,े २०१६ रोिीच्या र्ासन ननणायान्वये मान्यता िेण्यात आली आिे व सींचालक, राज्य 
हयवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गिृननमााण याींच े पत्र क्र.३०१/ िमआयोग्रा/ग्रा.ग्र.अ/२०१६, दि.३१ म,े 
२०१६ अन्वये बाह्ययींत्रणेकडून अमभयींत्याची नमेणूकीची कायावािी िगतीपथावर आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

िासगाव ते आांबळे खुदू (ता.मुरबाड, जि.ठाणे) रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(११)  ३४७५२ (१४-०१-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कासगाव त ेआींबळे खुिा (ता.मुरबाड, जि.ठाणे) िा रस्ता समुारे १९-२० वर्ाापूवी मींिूर 
झालेला असून रस्त्याचे काम अदयापिी अपूणाावस्थेत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्ता पूणा करण्याच्या मागणीसाठी आींबळे खुिा तसेच साखरे येथील 
ग्रामस्थाींनी दिनाींक १२ एविल, २०१५ रोिी तत्कालीन मिसूल मींत्री, रोिगार िमी योिना मींत्री, 
पालकमींत्री, जिल्िाचिकारी ठाण,े मुख्य कायाकारी अचिकारी, ठाणे जिल्िापररर्ि, कायाकारी 
अमभयींता, सावा. बाींिकाम, तिसीलिार, मुरबाड इत्यािीींकड ेतसेच लोकिनतननिीींना ननवेिने दिले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिरिू मींिूर झालेला रस्ता अपूणा रािण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, सिरिु रस्त्याचे अपूणा बाींिकाम पूणा करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ते (५) ठाण ेजिल्िा पररर्िेकड ेिश्नाींककत रस्त्याबाबत ननवेिन िाप्त झालेले नािी.  
     िश्नाींककत मुरबाड तालुक्यातील मौिे कासगाव त ेआींबेळे खुिा िा रस्ता ग्रामीण मागा 
क्र.८८ असून सिरील रस्त्याची एकूण लाींबी २/२०० कक.मी. इतकी आिे. सिरचा रस्ता िा 
कासगाव त ेआींबेळे खुिा या गावाींना िोडणारा ग्रामीण मागा आिे. सिर रस्त्याच्या ०/०० त े
१/२०० कक.मी. लाींबीतील खडीकरण डाींबरीकरण तसेच कक.मी.१/२०० ते २/०० कक.मी. लाींबीतील 
खडीकरणाच ेकाम सावािननक बाींिकाम उपववभाग मुरबाड याींच्यामाफा त करण्यात आले आिे.  
     उवारीत २/०० ते २/२०० कक.मी. एवढया रस्त्याची लाींबी िी आींबेळे खुिा ग्रामस्थाींच्या 
मालकीची असून सिरील िागा िस्ताींतरणाबाबत त्याींचा ववरोि असल्यामुळे सिरील लाींबीतील 
काम करता आलेले नािी. ग्रामस्थाींचा िागा िस्ताींतरणाचा वाि सींपुष्ात आल्यानींतर सिरील 
रस्त्याचे काम िस्ताववत करण्याच ेजिल्िा पररर्िेचे ननयोिन आिे.  
     कासगाींव िे गाव सींगम कासगाींव ककसळ बळेगाव या िजिमा ने िोडलेले आिे. तसेच 
आींबेळे खुिा िा रस्ता रा.मा.क्र.२२२ ला िोडलेला आिे. 

___________ 
  
अमरावती जिल्ह्यात मसांचने असुववधेमुळे मसांचन क्षमतेपेक्षा िमी मसांचन होत असल्याबाबत 

  

(१२)  ३६८०३ (१५-०१-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मसींचनाच्या के्षत्रात मित्म अनुर्ेर् असलेल्या अमरावती जिल्ह्यात मसींचन ेसुववि ेअभावी 
उपलि असलेल्या मसींचन क्षमतेपके्षा कमी मसींचन िोत असल्याची बाब ननिर्ानास आली आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मसींचन क्षमतेिमाणे मसींचन िोण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१६) : (१) िोय. 
        अमरावती जिल्ह्यात पणूा मोठे व िगतीत असलेल्या मध्यम व लघु िकल्पादवारे 
एकूण १२८२३२ िेक््र मसींचन क्षमता ननमााण झालेली आिे. या पैकी मागील तीन वर्ाातील 
िकल्पाींवरील मित्तम ित्यक्ष मसींचचत के्षत्र ६७२५२ िेक््र म्िणिे ननममात मसींचन क्षमतेच्या 
तुलनेत ५२.४४ ्क्के इतके आिे. 
(२) खालील उपाययोिना करण्यात येत आिेत. 
२.१) अमरावती ििेर्ात मसींचन हयवस्थापनासाठी स्वतींत्र व सक्षम हयवस्थापन यींत्रणा 
उभारण्याचा ननणाय घेण्यात आला असनू अमरावती ििेर्ातील मसींचन हयवस्थापनासाठी उध्वा 
विाा मसींचन मींडळ, अमरावती व यवतमाळ मसींचन मींडळ, यवतमाळ िे स्वतींत्र मींडळ कायाालय 
ननमााण करण्यात आले आिे. 
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२.२) पूणा झालेल्या िकल्पाच्या िेखभाल िरुुस्तीसाठी योिनेतर अनुिान उपलि करुन 
िेण्यासाठी आवश्यक कायावािी करण्याच्या सूचना के्षबत्रय कायाालयास दिल्या आिेत. 
२.३) आवश्यकतेनुसार ववर्ेर् िरुुस्तीचे स्वींत्र िस्ताव सािर करण्याच्या सूचना के्षबत्रय 
कायाालयास दिलेल्या आिेत. 
(३) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

रतन इांडडया औष्ट् णीि ववि प्रिल् प, नाांदगाांव पेठ, (जि.अमरावती) द्वावारा पुनसू् थापना खच ू
भरण् यास ददरांगाई होत असल्याबाबत 

  

(१३)  ३६८२८ (२०-०१-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिगाींव पेठ (जि.अमरावती) जस्थत रतन इींडडया औषणीक ववि िकल् पाला अप् पर विाा 
िरणातून पाणी पुरवठा करण् यात आला असून या पाणी पुरवठ्याचा मोबिला म् िणून 
कौंडण् यपूर बॅरेि करीता रु.२३२ को्ीचा ननिी पुनास् थापना खचा म् िणून िेण् याच े ननजश्चत 
करण् यात आले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, िा ननिी वविभा पा्बींिारे ववकास मिामींडळाकड ेिमा करण्यात आला आिे 
काय, 
(३) असल्यास, या ननिी अींतगात कौंडण् यपूर बॅरिचे काम सुरु करण् यात आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत िोणा-या ववलींबाकरीता िोर्ीींवर कोणती कायावािी करण् यात आली वा 
येत आिे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६)  :(१) िोय. 
       रतन इींडडया औजषणक ववि िकल्पाला उध्वा विाा िरणातून ६७.६० िलघमी पाणी 
पुरवठा करण्यात आलेला आिे. यामुळे उध्वा विाा िरणाच्या िभाववत २३२१८ िे. लाभके्षत्रासाठी 
पुनास्थापना खचा म्िणून रु. २३२.१८ को्ी िेण्याचे ननजश्चत करण्यात आले आिे. 
(२) रतन इींडडया कडुन मळु रक्कम रु. १०२.८७ को्ी अचिक हयािाची रक्कम रु. १३.७० 
को्ी अर्ी एकुण रु.११६.५७ को्ी इतकी रक्कम वविभा पा्बींिारे ववकास मिामींडळाकड ेिमा 
करण्यात आली आिे. 
(३) नािी. 
       कौडण्यपुर बॅरेिचे काम या ननिी अींतगात करण्यात येणार नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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नामशि महानगरपामलिेच ेप्रकियामुक्त साांडपाणी िलसांपदा ववभागाने इांडडया बुल्स या 
िां पनीच्या थरमल पॉवर स्टेशनसाठी आरक्षक्षत िेल्याबाबत 

 

(१४)  ३९०६४ (२३-१२-२०१५).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नामर्क मिानगरपामलकेच े िकक्रयामुक्त साींडपाणी िलसींपिा ववभागाने इींडडया बुल्स या 
कीं पनीच्या थरमल पॉवर स््ेर्नसाठी आरक्षक्षत केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, आरक्षक्षत पाण्याचे पररमाण ककती आिे व या पो्ी रॉयल््ी िलसींपिाला 
ममळणार आिे काय, 
(३) असल्यास, नामर्क मिानगरपामलकेचे िकक्रयामुक्त साींडपाण्याचे रॉयल््ी नामर्क 
मिानगरपामलकेस ममळण्यासाठी िस्ताव र्ासनास िाप्त झाला आिे काय व त्यावर र्ासनान े
काय ननणाय घेतला आिे, 
(४) असल्यास, नागपूर मिानगरपामलकेन ेिकक्रयामुक्त साींडपाणी र्ासनाच्या मिािनकोला दिले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, र्ासनाच्या मिािनकोकडून नागपूर मिानगरपामलकेस रॉयल््ी ममळत े परींत ु
नामर्क मिानगरपामलकेच्या बाबतीत खािगी कीं पनीस रॉयल््ीबाबत सु् िेण्यात आली आिे, 
असल्यास, सु् िेण्याबाबतची कारणे काय आिेत, 
(६) असल्यास, पयाावरण ववभागाच्या मिाराषर र्ासन ननणाय क्र.सींकक्रणा २०११/ि.क्र.२५/ता.क्र.१ 
दिनाींक १ माचा, २०१४ अन्वये मिानगरपामलकाींन िकक्रयामुक्त पाणी र्ेती, उदयोग इ. याींना 
िेण् याचा अचिकार व मिसूल िमा करण्याचा अचिकार दिलेला आिे, िे िी खरे आिे काय 
(७) असल्यास, यािमाणे नामर्क मिनगरपामलकेतुन िकक्रयामुक्त साींडपाण्याची सींपुणा रॉयल््ीचे 
अचिकार नामर्क मिानगरपामलकेस ममळायला पादििे असल् याने त्यानुसार र्ासनाने ननणाय 
घेतला आिे काय नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१६) : (१) िोय. 
       नामर्क मिानगरपामलकेचे र्ुध्िीकरण िकक्रया केलेले ८३.४० िलघमी साींडपाणी मे. 
इींडीया बुल्स च्या औदयोचगक ववदयुत ननममाती िकल्पासाठी आरक्षक्षत करण्यात आले आिे. 
(२) िोय. 
       सिर कीं पनीस ्प्पा क्र. १ साठी ४३.८० िलघमी व ्प्पा क्र. २ साठी ३९.६० िलघमी 
पाणी मींिूर केलेले आिे. आरक्षक्षत पाण्यावित्यथा रॉयल््ी म्िणून ्प्पा क्र. १ साठी अनामत 
रक्कमेची बँक गॅरीं्ी रु. ७८.१२ लक्ष व पुनास्थापना खचा रु. २६३६.५० लक्ष इतकी व ्प्पा क्र. 
२ साठी अनामत रक्कमेची बँक गॅरीं्ी रु. ७०.६३ लक्ष व पुनास्थापना खचा रु. ४६२९.०० लक्ष 
ववभागाकड ेिाप्त झालेली आिे. 
(३) िोय. 
       सिर िस्तावाच्या अनुर्ींगाने राज्यातील साींडपाण्याचा पनुवाापर व पुनचाक्रणाबाबतच े
िारुप िोरण तयार करण्यात आले असून मा.मींत्रीमींडळ मान्यता घेण्यासींिभाातील कायावािी सुरु 
आिे. 
(४) िोय. 
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     नागपूर मिानगरपामलकेचे र्ुध्िीकरण िकक्रया केलेले साींडपाणी मिािनेकोला िेण्यासाठी 
त्या िोन सींस्थाींमध्ये करारनामा करण्यात आला आिे. 
(५) िे खरे नािी. 
     मिािनको नागपूर मिानगरपामलकेस रॉयल््ी िेत नािी. परींत ु मिािनको व 
मिानगरपामलका  याींच े करारनाम्यामिील पररमर्ष् - ५  नुसार मिािनको नागपूर 
मिानरगरपामलकेस ववमर्ष् रक्कम अिा करणार आिे. 
(६) िोय. 
(७) राज्यातील साींडपाण्याचा पनुवाापर व पुनचाक्रणाबाबतचे िारुप िोरण तयार करण्यात आले 
असून मा.मींत्रीमींडळ मान्यता घेण्यासींिभाातील कायावािी सुरु आिे. 

___________ 
 

चाांदोली (जि.िोल्हापूर) धरणग्रस्ताांचे पुनवसून िरण्याबाबत 
 

(१५)  ३९९७५ (१४-०५-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील 
(मशरोळ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  चाींिोली (जि.कोल्िापूर) िरणग्रस्ताींचे चाींिोली िरण पररसरात दिनाींक ११ िानेवारी, २०१६ 
रोिीपासून आींिोलन केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या िरणग्रस्ताींना ३९ वर्े िोवूनिी दिलेल्या िागेवर पक्की घरे वा मूलभूत 
सोयीसुवविा िेण्यात आलेल्या नािीत तसेच ननयमािमाणे त्याींच े लाभके्षत्रात पुनवासन करणे 
गरिेचे असताींनािी या िरणग्रस्ताींचे त्या पध्ितीने पुनवासन करण्यात आले नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) िोय. 
(२) व (३) नािी. 
    चाींिोली (वारणा िकल्प) िरणग्रस्ताींचे वारणा िकल्प लाभके्षत्रात र्ासन ननयमािमाण े
पुनवासन केले आिे. वारणा िकल्पाच्या सवा िकल्पाग्रस्ताींचे पुनवासन कोल्िापूर व साींगली 
जिल्ह्यातील २६ वसाितीमध्ये करण्यात आले असून नागरी सुवविाींची ९०% काम ेपूणा झाली 
आिेत. उवाररत काम ेिथतीपथावर आिेत. िरणग्रस्ताींना पक्क्या घराींसाठी घरबाींिणी अनुिान 
दिले आिे. 
    चाींिोली (वारणा) िरण िकल्प िा सन १९७६ पूवीचा िकल्प असल्यान,े सिर िकल्पाींतगात 
पुनवामसत गावठाणाींमध्ये नागरी सुवविा पुरववण्यासाठी मित व पुनवासन ववभागाकडून 
िकल्पयींत्रणेस ववभागीय आयुक्त, पुणे याींचेमाफा त ननिी उपलि करुन दिला िातो. सिर 
िकल्पाींतगात नागरी सुवविा कामाींसाठी सन २०१५-१६ मध्ये मागणीनुसार रुपये ४६२. ६९ लक्ष 
ननिी ववतरीत करण्यात आला आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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तासगाव, िवठेमहािाळ, ित तालुक्याांना म्हैसाळ योिनचेे पाणी मोफत देण्याबाबत 
  

(१६)  ३९९७७ (०४-०५-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  म्िैसाळ उपसा मसींचन योिना चालववण्यासाठी आगाऊ पाच को्ी रुपये भरा एक मदिना 
पाणी सोडू, पुढच्या मदिन्याचे पाच को्ी रुपये तयार ठेवले तरच पाणी चाल ू ठेवू अस े
मा.िलसींपिा राज्यमींत्री याींनी साींगलीच्या ववश्रामगिृात दिनाींक १७ िानेवारी, २०१६ रोिी 
झालेल्या बैठकीत तेथील र्तेकऱयाींना साींचगतले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिरच्या बैठकीत सिरची योिना पूणा नािी सवा र्ेतकऱयाींना पाणी ममळत 
नािी िषुकाळी भाग असल्यान ेपाणी मोफत िेण्याची तथेील स्थाननक लोकिनतननिीींनी मागणी 
केली असता सिर मागणी अमान्य करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आिेत, तासगाव, कवठेमिाकाळ, ित िे तालुके कायम 
िषुकाळी असल्याने िषुकाळी भागाींना दिल्या िाणाऱया सवलती या तालुक्याींना ममळणाच्या 
दृष्ीने म्िैसाळ योिनेच े पाणी मोफत िेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) िोय. 
(२) पाणी मोफत िेण्याची मागणी करण्यात आलेली नािी. तथावप, योिनेच े ववदयुत िेयक 
ी्ंचाई अींतगात र्ासनान ेभराव ेअर्ी मागणी करण्यात आली िोती, सिरची मागणी अमान्य 

करण्यात आली. 
(३) िषुकाळी भागाींना दिल्या िाणाऱया सवलती तासगाींव, कवठेमिाींकाळ, ित या तालकु्याींना 
लागू करण्यात आल्या आिेत. या अनुर्ींगाने मिसलु व वनववभागाच्या दि.२०/१०/२०१५ च्या 
र्ासन ननणायानुसार योिनेच्य चालू वीि िेयकात ३३.५०% इतकी सू् िेण्यात येते. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

पाणी उपसामळेु नद्वायाांच्या पाणी पातळीत घट होवून पाणी टांचाई ननमाूण झाल्याबाबत 
  

(१७)  ४०४१५ (०४-०५-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्िापुर जिल्ह्यात सन २०१५ मध्ये केवळ ४७ ्क्के पाऊस झाल्यामुळे जिल्ह्यातील 
सवाच िरणाींमिील गेल्या ५० वर्ाांमध्ये ननचाींकी पाणीसाठा झाला असून मोठया िमाणात 
पाण्याची ी्ंचाई ननमााण झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जिल्ह्यात ऊसाचे व रबी वपकाींच े के्षत्र िास्त असल्यामुळे मािे ऑक््ोबर 
२०१५ पासूनच निी का्ावरील र्तेकऱयाींनी र्ेतीसाठी पाणी उपसा करण्यास सुरूवात केल्यामुळे 
मािे िानेवारी, २०१६ पासून नदयाींच्या पाणी पातळीत घ् िोवनू तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमााण 
झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, पा्बींिारे ववभागाने केलेली उपसा बींिी तोडून अनेक र्ेतकऱयाींनी पाण्याचा 
उपसा केल्याच ेननिर्ानास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, कोल्िापुर जिल्ह्यातील पाणी ी्ंचाईबाबत र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना 
केल्या वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१६) : (१) नािी. 
       कोल्िापूर जिल्ह्यातील िरणाींमध्ये दिनाींक १५/१०/२०१५ रोिी ८५ ्क्के पाणीसाठा 
झाला िोता. 
(२) नािी. 
(३) अींर्त: खरे आिे. 
       चचकोत्रा निीवर तुरळक दठकाणी उपसा बींिीच्या काळात उपसा केल्याचे ननिर्ानास 
आले असून सींबींचित र्ेतकऱ याींवर ननयमानुसार मर्के्षबाबतची कायावािी करण्यात आली आिे. 
(४) कोल्िापूर जिल्ह्यातील पाणी वपण्यासाठी राखीव ठेवून उवाररत मसींचनासाठी आवश्यक त्या 
िकल्पाींमध्ये आवतानािमाणे ककीं वा पूणापणे उपसाबींिी लागू केली आिे. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

िुिडी (ता.िितू, जि.अहमदनगर) धरणाच्या डावा िालवा वपांपळवाडी, येसवडी या भागातील 
िालहयाचे अस्तरीिरणाच ेिाम ननिृष्ट्ट दिाचूे झाल्याबाबत 

  

(१८)  ४०५३२ (०४-०५-२०१६).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कुकडी (ता.किात, जि.अिमिनगर) िरणाच्या डावा कालवा वपींपळवाडी, येसवडी या 
भागातील कालहयाचे अस्तरीकरणाचे काम अत्यींत ननकृष् पध्ितीने झाले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या कामाचे स््क्चरल ऑडी् करण्यात येवनू गुन्िा ननयींत्रणामाफा त चौकर्ी 
करण्याची मागणी तेथील ग्रामस्थाींनी मािे डडसडकबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान सींबींचित 
तिमसलिाराींकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाात चौकर्ी करण्यात आली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती काय आढळून आले व तिनुसार ननकृष् ििााचे काम करणाऱया 
िोर्ीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) नािी. 
(२) अींर्त: खरे आिे. दि.२४.०२.२०१६ रोिी ग्रामस्थाींचे ननवेिन िाप्त झाले आिे. 
(३) कामाचे गुणवत्तेबाबत गुणननयींत्रण ववभागामाफा त वेळोवेळी तपासणी केली असून आवश्यक 
ती पुताता के्षबत्रय स्तरावरून करण्यात आली आिे. 
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(४) िश्न उद् ावत नािी. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

आळांदी धरण हे दारणा धरण समहुात असल्याच ेदाखवून ददशाभूल िरण्यात आल्याबाबत 
 

(१९)  ४०८१९ (१४-०५-२०१६).   श्री.छगन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) उध्वा गोिावरी खोऱयातील िरण समूिातील िलार्यामिील पाणी पैठण िरणात 
सोडण्यासाठी दिनाींक १७ ऑक््शबर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास र्ासनान ेकाढलेल्या आिेर्ात 
आळींिी िरण िे िारणा िरण समुिात असल्याचे िाखवून न्यायालयाची व िनतेची दिर्ाभूल 
करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, चुकीची आणण दिर्ाभूल करणारी मादिती िेणाऱया अचिकाऱयाींवर कारवाई 
करण्याची ववववि सींस्थाींनी दिनाींक २४ ऑक््शबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मागणी केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(३) मिाराषर िलिाचिकरण सिस्याींच्या भूममकेबाबत वविानसभेतील ववरोिी पक्ष नेत्याींनी मािे 
नोहिडकबर, २०१५ मध्ये नारािी हयक्त केली, िे िी खरे आिे काय,  
(४) असल्यास, या िकरणी र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) उध्वा गोिावरी खोऱयातील िरण समुिातील समन्यायी 
पाणी वा्पाच्या वववािात मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेर्ािमाणे मिाराषर िलसींपत्ती ननयमन 
िाचिकरणान े दि.१९ सप् ड्कबर, २०१४ रोिी ननवाडा दिला असून या ननवाड्यानुसार गोिावरी 
खोऱयातील िायकवाडीच्या उध्वा  भागातील िरण समुिातील आळींिी िरण िे गोिावरी-िारणा 
िरण समुिात िर्ाववलेले आिे. त्यानुसारच मिामींडळाचे दि.१७.१०.२०१५ चे आिेर् ननगाममत 
करण्यात आले आिेत. 
(२) िोय. 
       मा.आमिार ियींतराव िािव वविान पररर्ि सिस्य याींनी मिाराषर वविानपररर्ि 
ननयम ९३ अन्वये दि.१४.१२.२०१५ च्या पत्राने आळींिी िरण िे िारणा िरण समुिात असल्याचे 
िाखवून न्यायालयाची व िनतेची दिर्ाभूल केली आिे अर्ा आर्याचा स्थगन िस्ताव माींडला 
आिे. 
(३) वविानसभेतील ववरोिी पक्षतेना याींचे दि.२३/१२/२०१५ चे पत्रानूसार गोिावरी मराठवाडा 
पा्बींिारे ववकास मिामींडळाच्या भूममकेबद्दल नारािी हयक्त केली आिे. 
(४) कायाकारी सींचालक, गोिावरी मराठवाडा पा्बींिारे ववकास मिामींडळ याींनी त्याच ेपत्र क्र. 
गोमपाववम/ताीं-१/२५६३, दि.१५/०३/२०१६ अन्वये मा.ववरोिी पक्षनेता याींना वस्तुजस्थती अवगत 
केली आिे. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील दाररद्रय रेषेखालील घरिुल योिनेंतगतू पात्र असलेले 
लाभाथी घरिुल योिनेंपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(२०)  ४०९०१ (०५-०५-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.ननतेश राण े
(िणिवली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि.रत्नाचगरी) तालकु्यातील येथील िाररद्रय रेर्खेालील घरकुल योिनडकतगात पात्र 
असलेल्या लाभार्थयाांची यािी तालुकास्तरावरून रत्नाचगरी जिल्िा पररर्ि िर्ासनाकड े सािर 
करण्यात आली असतानािी सिरिू तालुक्यातील ३ गावाींतील २९ लाभार्थयाांना आिममतीस 
घरकुल योिनडकपासून वींचचत ठेवण्यात आलेले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुख्य कायाकारी अचिकारी, जिल्िा पररर्ि, रत्नाचगरी याींनी िकल्प सींचालक 
जिल्िा ग्रामीण ववकास यींत्रणा या ववभागाकड े पत्र पाठवून आिेर्िी दिलेले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, आिममतीस सिरिू २९ घरकुल योिनडकतगात घरकुले न ममळण्याची सवासािारण 
कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, सिरिू िाररद्रय रेर्ेखाली घरकुल योिनडकतगात पात्र असलेल्या लाभाथींना 
ववनाववलींब घरकुले िेण्याच्या िषॄ्ीने र्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१७-१०-२०१६) : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) ववभागीय आयुक्त (कोकण ववभाग) याींच्याकड ेसािर केलेल्या एकबत्रत यािीत सिरिू २९ 
लाभार्थयाांच ेनाव ेग्रामपींचायत माफा त समाववष् न केल्याने लाभ िेता आला नािी. 
(४) सन २०१६-१७ पासून इींदिरा आवास योिनचेा रुपाींतर “ििानमींत्री आवास योिना-ग्रामीण” 
मध्ये करणेत आले आिे. या योिनेचा लाभ िेण्यासाठी SECC-२०११ डे् ा वापरुन लाभार्थयाांची 
ननवड करण्यात येणार आिे. सिर लाभार्थयाांची नावे SECC DATA मिील Priority List  
यािीत असल्यास ग्रामसभेन े ननवड केल्यास व जिल्िास्तर सममतीने मान्यता दिल्यास लाभ 
िेता येऊ र्केल. तसेच, Priority List मध्ये नाव नसल्यास आणण ग्रामसभेदवारे नावे 
सूचववलयास अथवा लाभार्थयाांन ेस्वत: जिल्िास्तर सममतीकड ेतालकुास्तर सममतीमाफा त अपील 
केल्यास िनतक्षा यािीत नाव े समाववष् कण्याबाबतचा योग्य तो ननणाय जिल्िास्तर 
सममतीमाफा त र्ासनाचे मागािर्ाक सूचनेिमाणे घेण्यात येईल. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

पाण्याची टांचाई असताना नसरूीत होत असलेला पाण्याच्या बेसुमार वापराबाबत 
  

(२१)  ४१९७६ (०५-०५-२०१६).   श्री.सांिय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मावळ (जि.पुणे) तालुक्यातील पवना िरणात फक्त ५७ ्क्के पाणीसाठा मर्ल्लक 
असताना पररसरातील नसारीसाठी पाण्याचा बेसमुार वापर केला िात आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, रोिची पाण्याची गरि भागववण्यासाठी िरणातून िररोि साडपेाच तास बारार् े
क्युसेक्सिमाणे पाणी सोडले िात,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, झाडाींना सध्या िररोि लाखो मल्र पाणी घातले िाते, िे पाणी घालण्यासाठी 
दठबक मसींचन ककीं वा तुर्ार मसींचनाची हयवस्था करणे गरिेचे आिे परींतु अपवाि वगळता अर्ी 
सोय कोणीिी केलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, पाण्याचा बेसमुार वापर करणाऱया नसारी िारकाींना पा्बींिारे ववभागाच्या वतीन े
आवश्यक त्या सूचना िेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) पवना िरणाच्या मर्र्ा ववमोचकाची ववसगा क्षमता १२०० घनफू् िनतसेकीं ि इतकी असून 
वपींपरी चचींचवड मिानगरपामलकेस वपण्यासाठी तसेच मसींचनासाठी व बबगर मसींचनासाठी 
िरणातून मागणीनुसार पाणी सोडले िाते. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  
१४ हया ववत्त आयोगानुसार थेट ग्रामपांचायतीांना ननधी देऊन जि.प. सदस्य व प.स. सममती 

याांना वविासापासून वांधचत ठेवल्याबाबत 
  

(२२)  ४२९९७ (०३-०५-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) र्ासनान े१४ हया ववत्त आयोगानुसार थे् ग्रामपींचायतीींना ननिी िेऊन जि.प. सिस्य व 
प.स. सममती याींना ववकासापासनू वींचचत ठेवले असल्याच े मािे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ननिी बींि करुन सिर सिस्याींना पूणापणे अचिकारमुक्त पिाचिकारी केले आिे 
तसेच सिर सिस्याींच ेमर्क्षक बिली व इतर अचिकारी याआिी कमी केले आिेत, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर सिस्याींना ववकास ननिी िेण्यासोबतच मर्क्षक बिली व इतर अचिकारी 
िेण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) व (२) िे खरे नािी. 
      चौिाच्या कडक द्रीय ववत्त आयोगाींतगात कडक द्र र्ासनाच्या मागािर्ाक सूचनाींनुसार सींपूणा 
ननिी केवळ ग्रामपींचायत स्तरावर उपलि करावयाचा आिे. त्यानुसार राज्य स्तरावर 
अींमलबिावणी िोणे आवश्यक असून कडक द्र र्ासनाच्या मागािर्ाक सचूना ववचारात घेऊन, 
चौिाहया ववत्त आयोगाचा ननिी ग्रामपींचायत स्तरावर ववतरणाबाबतचा िोरणात्मक ननणाय 
र्ासनाने घेतला आिे. ग्राम पींचायतीींनी सिरचा ननिी खचा करताना ग्राम पींचायत स्तरावर 
“आमचा गाव, आमचा ववकास” या कायाक्रमातींगात ववकास आराखडा तयार करून गरिाींचा 
िािान्यक्रम ननजश्चत करून खचा करणे आवश्यक आिे. ग्राम पींचायत ववकास आराखडा तयार 
करताना “आमचा गाव, आमचा ववकास” या कायाक्रमाींतगात लोकिनतननिीींर्ीिी ववचारववननमय 
करणेबाबत नमूि केले आिे. अर्ािकारे ग्राम ववकासामध्ये जिल्िा पररर्ि व पींचायत सममती 
सिस्य् ा याींचा सकक्रय सिभाग असणार आिे. 
     जिल्िा पररर्ि व पींचायत सममती सिस्याींना मर्क्षक बिल्याींचे कोणतेिी अचिकार दिलेले 
नहिते. 
(३) िश्न उद् ावत नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी.  ___________ 
  

रािापूर (जि. रत्नाधगरी) येथील नद्वायाांमधील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(२३)  ४३४७४ (०३-०५-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आह हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (िितू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.राहुल 
िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रािापूर (जि. रत्नाचगरी) येथील र्िरात िरवर्ी पूराच्या पाण्याचा त्रास िोऊन र्िराच े
िनिीवन तसेच वाितकू ववस्कळीत िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरातील कोिवली व अिुाना अर्ा िोन नदयाींतील गाळ काढावा अर्ी 
मागणी तेथील लोकिनतननिी व नागररकाींनी अनके वर् े जिल्िाचिकारी, रत्नाचगरी याींना केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) िलसींपिा ववभागाच्या अखत्यारीतील याींबत्रकी ववभागामाफा त कोिवली व अिुाना या िोन 
नदयाींतील गाळ काढण्याची कायावािी िगतीत आिे. अदयाप पयांत कोिवली व अिुाना निीतील 
१९८.७८ स.घ.मी.पैकी १४०.३० स.घ.मी. इतका गाळ काढण्यात आलेला आिे. ननिीच्या 
उपलिेनुसार उवाररत गाळ काढण्याचे ननयोिन करण्यात येत आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील चासिमान धरणाच्या डाहया िालहयाची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(२४)  ४३६४९ (१३-०४-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील चासकमान िरणाच्या डाहया कालहयाचे अस्तरीकरण न 
झाल्याने खेड तालुक्यातील िमीनी पाण्याच्या गळतीमुळे नापीक िोऊन खारव् झाल्या आिेत, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कालवा अस्तरीकरणासाठी सन २००६ मध्ये भरीव तरतूि िोऊनिी िे काम 
अदयाप पूणा केरण्यात आलेले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मर्रुर व खेड भागातील मोठी गळती थाींबववण्यासाठी १० को्ी रुपये मागणी 
िस्ताव अचिक्षक अमभयींता िलसींपिा, पुणे याींनी र्ासनाकड ेमािे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान पाठववला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, चासकमान डाहया कालहयाची गळती थाींबववण्यासाठी (ढारे बुिववण्यासाठी) 
र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) चासकमान डावाकालवा िा अस्तरीकरणासि 
सींकल्पीत आिे. अस्तरीकरणाअभावी मुरूम भूस्तरातून िाणाऱया कालहयाच्या भागातनू तसचे 
रोिगार िमी योिना माफा त ३० ते ३५ वर्ाापूवी कायााजन्वत झालेल्या भरावाच ेभागातून कािी 
दठकाणी कालहयातून पाझर िोत आिे. तथावप, तालुक्यातील िममनी गळतीमुळे नावपक झाल्या 
िे खरे नािी. 
(२) सन २००६-०७ मध्ये अस्तरीकरणाच ेकाम िाती घेण्यात आले तथावप सिुाररत िर्ासकीय 
मान्यता व पुरेर्ा ननिी अभावी िे काम पुणा िोवू र्कले नािी. 
(३) नािी. 
(४) डाहया कालहयाच्या ६७ ककमी लाींबी पैकी १६ ककमी मिील अस्तरीकरण पुणा झालेले आिे. 
अदयाप ५१ ककमी लाींबीच ेअस्तरीकरणचे काम मर्ल्लक आिे. सिुाररत िर्ासकीय मान्यतेनींतर 
सिर काम िाती घेण्यात येईल.  
     िरम्यान चासकमान डावा कालवा कक.मी. ०१ त े९२ व कक.मी. ९३ त े१४४ या भागातील 
गळती िनतबींिक कामासाठी ववर्ेर् िरुूस्तीची अींिािपत्रके तयार करण्याच े काम के्षत्रीय 
स्तरावर िगतीपथावर आिे. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

पालघर, रायगड व मसांधुदगू ूजिल् ह्यातील पाच ग्रामपांचायतीचे सरपांच,  
उपसरपांच व सदस् य याांनी िेलेला गैरहयवहार 

  

(२५)  ४४२५९ (३०-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालघर, रायगड व मसींिुिगूा जिल् ह्यातील सरकारी रक् कमेचा अपिार बरोबरच अनचिकृत 
बाींिकामाींना सींरक्षण िेण् याचा ठराव सींमत करणे व त् यासाठी लाच स् वीकारणे आणण रस् त् याची 
कामे पूणा िोण् याआिीच कीं त्रा्िाराींना कामाचे सींपूणा िेयक अिा करणे असे गींभीर आरोप मसध् ि 
झालेल् या पाच ग्रामपींचायतीचे सरपींच, उपसरपींच व सिस् य अर्ा ११ पिाचिका-याींना पिच् युत 
करण् याची कारवाई दिनाींक २ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास कोकण ववभागीय 
आयुक् ताींनी केली आिे,िे खरे आिे काय,  
(२) असल् यास, कोकण ववभागीय आयुक् ताींनी सिरिू ११ पिाचिका-याींनी केलेल् या गैरहयविाराची 
चौकर्ी केली आिे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त् यानुसार सींबींचित िोर्ीींवर र्ासनान ेकाय कारवाई केली वा करण् यात येत आिे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) : (१) िोय. पालघर जिल्ियातील पाम व अक्करपट्टी, 
रायगड जिल्ियातील िुतमू व भागाड तसेच मसींिुिगूा जिल्ियातील तारकली या पाच 
ग्रामपींचायतीच्या ११ पिाचिकाऱयाींना मिाराषर ग्रामपींचायत अचिननयम १९५८ कलम ३९ (१) 
अन्वये पिावरून काढून ्ाकण्याची कायावािी ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींचे दिनाींक 
२९/१२/२०१५ च्या आिेर्ानुसार करण्यात आली आिे. 
(२) िोय. 
(३) अ) ग्रामपींचायत पाम, ता.जि.पालघर येथील श्री.सचचन लोखींड े या गावात दिहयराि 
डहेिलपसा तफे भागीिारीत गिृसींकुलाचे बाींिकाम करीत आिेत. सिर गिृसींकुल बाींिकामास 
कोणतािी अडथळा केला िाणार नािी याची िमी िेऊन त्या मोबिल्यात श्री. अर्ोक वड,े 
ग्रामपींचायत सिस्य, पाम याींनी स्वत:साठी लाचेची मागणी करून जस्वकारून स्वत:चा आचथाक 
फायिा करून घेतला आिे. 

ब) ग्रामपींचायत अक्करपट्टी, ता.जि. पालघर चार रस्त्याींची कामे मींिूर करून सिरच्या 
कामाची ननवविेची रक्कम कॅर्बकुला िमा झाल्याचे दिसत नािी. तसेच ठेकेिाराला 
मुल्याींकनापेक्षा िािा रक्कम िेवून ननिीचा गैरहयविार केलेला आिे. 
ि) ग्रामपींचायत िुतूम, जि.रायगड िकरणी कोणतािी अपिार दिसून येत नािी. परींत ु
सिरच्या रकमा ह्या ठरावामर्वाय व बेकायिेर्ीर काढलेल्या आिेत त्यामुळे िकरणी 
अननयममतता झाल्याचे दिसून येत.े 
ड) ग्रामपींचायत भागड, जि.रायगड ग्रामपींचायतीमध्ये आचथाक गैरहयविार व अपिार 
झालेला असून त्यास िबाबिार ग्रामसेवकास ननलींबबत करण्यात आलेले आिे. मिाराषर 
ग्रामपींचायत अचिननयमाच ेकलम ५७ (३) अन्वये ग्रामननिी, ग्राम पाणी पुरवठा ननिी 
आणण पींचायतीच्या नावे वळेोवळेी ममळणाऱया इतर रकमा याींच्या सुरक्षक्षत अमभरके्षसाठी, 
सचचव आणण सरपींच िे सींयुक्तपणे िबाबिार असतील त्यानुसार तत्कालीन सरपींच 
िेखील कारवाईस पात्र आिेत. 
इ) ग्रामपींचायत तारकली, जि.मसींिुिगूा येथील CRZ िद्दीमिील ववनापरवाना बाींिकामावर 
ग्रामपींचायत अचिननयमातील कलम ५२ नुसार कारवाई न करता मामसक सभेत 
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ववनापरवाना, CRZ मिील पक्के बाींिकामावर ग्रामपींचायत अचिननयमातील कलम ५२ 
(४), (५ अ), (५ ब) अन्वये कारवाई करू नये असा ठराव उपजस्थत सिा सिस्याींनी 
मींिूर केला आिे. 

(४) १) ग्रामपींचायत पाम, जि.पालघर येथील श्री. अर्ोक वड,े ग्रा.प. सिस्य, २)ग्रामपींचायत 
अक्करपट्टी, जि.पालघर येथील श्रीमती िेमाींगी िेमींत राऊत, सरपींच, ३) ग्रामपींचायत िुतूम, 
जि.रायगड येथील श्रीमती अचाना चेतन ठाकूर, सरपींच, ४) ग्रामपींचायत भागाड, जि.रायगड 
येथील श्रीमती रािश्री रघुनाथ किम, तत्कालीन सरपींच, ५) ग्रामपींचायत तारकली, मालवण, 
जि. मसींिुिगूा येथील श्री. मोिन र्ींकर केळुसकर, सरपींच, श्री.गिानन ववश्राम कुबल, उपसरपींच, 
श्रीमती स्नेिा रािन मोरिकर, श्रीमती सुमन सींभािी तावड,े श्रीमती सरोि ववठोबा ब्ा व 
श्री. मिेर् मोिन मयेकर, सवा ग्रामपींचायत सिस्य अर्ा एकूण ११ पिाचिकाऱयाींना मिाराषर 
ग्रामपींचायत अचिननयम १९५८ कलम ३९ (१) अन्वये पिावरून काढून ्ाकण्यात आले आिे. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  
दधुगांगानगर (ता.राधानगरी, जि.िोल्हापूर) रािषी शाहू धरण प्रिल्पावर उभारण्यात आलेली 

भूिां प तीव्रता मापन वेधशाळा सूरू िरण्याबाबत 
  

(२६)  ४४७२६ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आह हाड 
(मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ििुगींगानगर (ता.रािानगरी, जि.कोल्िापूर) रािर्ी र्ािू िरण िकल्पावर उभारण्यात 
आलेली भूकीं प तीव्रता मापन विेर्ाळा गेल्या तीन-चार वर्ाापासून बींि अवस्थेत आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, िी वेि र्ाळा बींि असण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, िी वेि र्ाळा सरूू करण्याकरीता र्ासनाने कोणती कायाविी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) िोय. 
(२) या वेि र्ाळेतील उपकरणे िनुी झाली आिेत. 
(३) अदययावत डडिी्ल उपकरणे बसववण्याबाबत के्षबत्रय स्तरावर आवश्यक कायावािी सुरु 
आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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टेंभू (जि.साांगली) उपसा मसांचन प्रिल्प ननधी अभावी अपूणाूवस्थेत असल्याबाबत 
  

(२७)  ४५३४४ (०३-०५-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ड्कभू (जि.साींगली) उपसा मसींचन िकल्प ननिी अभावी गेली २० वर्ाापासून अपूणाावस्थेत 
असल्याच े मािे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाात र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, या िकल्पाकररता ननिी उपलि करुन िा िकल्प पूणा करण्याकररता र्ासनाने 
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (०६-१०-२०१६) : (१) िकल्प अपूणा अवस्थे आिे िे खरे आिे. मा.राज्यपाल 
मिोियाींच े ननिीवा्प बाबतच ेसतु्रानुसार कृषणा खोरे ववकास मिामींडळास ममळणारा ननिी व 
मिामींडळातील बाींिकामािीन िकल्पाींची ननिीची गरि ववचारात घेऊन िकल्प ननिाय ननिी 
वा्प करण्यात येत.े िकल्पाची हयाप्ती मोठी असलेन े िकल्प पणुात्वासाठी आवश्यक ननिी 
उपलि िोऊ र्कलेला नािी. 
(२) व (३) (अ) ड्कभ ूउपसा मसींचन िकल्पास रुपये १४१६.५९ को्ी ककीं मतीस र्ासनान ेदिनाींक 
१९.२.१९९६ च्या र्ासन ननणायान्वये मळु िर्ासकीय मान्यता दिली आिे. तसेच दि.२२.१.२००४ 
रोिी सींबींचित मिामींडळान ेरुपये २१०६.०९ ककीं मतीस िथम सिुाररत िर्ासकीय मान्यता दिली 
आिे. िकल्पाची अदयावत ककीं मत रुपये ४८१५.२१ को्ी इतकी असनू त्यावर मािे माचा, २०१६ 
अखेर रुपये १९३५.५५ को्ी इतका खचा झाला आिे. 

(ब) िकजल्पय मसींचन क्षमता ८०४७२ (ICA) असुन मािे िून, २०१५ अखेर ६३५६ िेक््र 
इतकी मसींचन क्षमता ननमााण झाली आिे. 
(ि) या योिनसे सन २०१६-१७ या आचथाक वर्ाात रुपये ८०.०० को्ीची तरतुि करण्यात 
आली आिे व ननिीच्या उपलितनेुसार या योिनेच ेकाम पूणा करण्याचे ननयोिन आिे. 

(४) िश्न उद् ावत नािी. 
___________ 

 

टेंभू (जि.साांगली) उपसा मसांचन योिनेच्या घाणांद-दहतवड िालहयातनू  
खरसुांडी येथे बांधारा गावाांना पाणीपुरवठा िरण्याबाबत 

 

(२८)  ४५३५३ (३०-०४-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ड्कभू (जि.साींगली) उपसा मसींचन योिनेच्या घाणींि-दितवड कालहयातून खरसुींडी 
(ता.आ्पाडी) येथे बींिारा बाींिून बाळेवाडी, बनपूरी, तडवळे, करगणी, र्े्फळे इत्यादि गावाींना 
पाणी पुरवठा करण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननिीींनी दिनाींक १२ िुल,ै २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.िलसींपिा राज्यमींत्रयाींना पत्रहयविार करुनिी अियापी कोणतीच कायावािी 
झालेली नािी, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सिर पत्राच्या अनरु्ींगाने उपरोक्त गावाींना पाणी पुरवठा करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) नािी. 
(२) िस्तुत मागणी बाबत के्षबत्रय स्तरावरून िाथममक सवेक्षण करण्यात आले असून त्या 
कामाकररता ककमान रूपये ४ को्ी इतका खचा अपेक्षक्षत असल्याच्या सींबींचित मिामींडळाचा 
अिवाल र्ासनास िाप्त झाला असून िस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आिे. 
(३) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

टेंभू (जि.साांगली) उपसा मसांचन प्रिल्पाांतगतू घाटनाांदे्र उपसा योिनमेध्ये खानापूर तालुक्यातील 
पळशी, बाणूरगड, दहवरे, िुसबावड,े ताडाचीवाडी इत्यादी गावाचा समावेश िरण्याबाबत 

 

(२९)  ४५३५४ (२८-०४-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ड्कभ ू (जि.साींगली) उपसा मसींचन िकल्पाींतगात घा्नाींदे्र उपसा योिनमेध्ये खानापूर 
तालुक्यातील पळर्ी, बाणूरगड, दिवरे, कुसबावड,े ताडाचीवाडी इत्यािी गावाचा समावरे् 
करण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननिीींनी दिनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास 
मा.िलसींपिा मींत्री मिोियाींना पत्रहयविार करुनिी अदयापी कोणतीच कायावािी झालेली नािी, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त गावाींचा समावेर् न झाल्यामुळे सिर गावाींना वपण्यासाठी व र्ेतीसाठी 
पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमााण झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर गावाींना तात्काळ पाणी पुरवठा करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) व (२) अींर्त: खरे आिे. स्थाननक लोकिनतननिी 
याींनी त्याींचे पत्र दि.२३.०२.२०१५ अन्वये खानापूर तालुक्यातील २१ गावाींचा ड्कभ ू योिनेत 
समावेर् करण्याबाबत मा.मींत्री (िलसींपिा) याींना पत्र दिले िोत.े  
     या २१ पैकी ५ गाव े ड्कभ ूयोिनेच्या लाभके्षत्रात आिीपासून समाववष् आिेत. उवाररत १६ 
गावे िी लाभके्षत्राबािेरील आिेत. िकल्पाच े मींिूर िल ननयोिना नुसार या १६ गावाींना 
मसींचनाचा लाभ िेणेसाठी अनतररक्त पाणी उपलि नािी. 
(३) तिमसलिार, खानापूर वव्ा याींच्या दि.१८.५.२०१६ च्या अिवालानुसार खानापूर तालुक्यातील 
उपरोक्त गावाींपैकी पळर्ी, बाणुरगड, दिवरे व ताडाचीवाडी येथे वपण्यासाठी ्ँकर ने 
पाणीपुरवठा चाल ुआिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल्ह्यातील उांचगी, आांबेमोहोळ व सपनूाला या  
तीन प्रिल्पाांची िाम ेअपूणाूवस्थते असल्याबाबत 

  

(३०)  ४५३६८ (०३-०५-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आह हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफू बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.सुननल मशांदे (वरळी) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्िापूर जिल्ह्यातील उचींगी, आींबेमोिोळ व सपानाला या तीन िकल्पाींची काम ेआिपयांत 
पूणा झाली नसल्याची बाब मािे माचा, २०१६ च्या पदिल्या सप्तािात वा त्या सुमारास 
ननिर्ानास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार सिर िकल्प व िकल्प बािीताींच्या 
पुनवासनाच ेकाम पुणा करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) िोय. 
(२) व (३) िोय. मुख्यत्वे पुनवासनाच्या अडचणीमुळे उचींगी, आींबओेिोळ व सफा नाला या नतन्िी 
िकल्पाींची काम े अपूणा आिेत. पुनवासन कायावािी पूणा झालेखेरीि िकल्पाचे काम करणेस 
िकल्पग्रस्ताींचा ववरोि आिे. िकल्पग्रस्ताींना पुनवासन अींतगात लाक्षके्षत्रातील िमीन वा्प 
करणे िी बाब िलींबबत आिे. पनुवासन कायावािी पूणा िोणेबाबत ववववि स्तरावरुन बैठका 
आयोजित करुन तसचे ििान सचचव (िलसींपिा) याींच्या अध्यक्षतेखाली ववभागीय आयुक्त, 
पुणे याींच ेसमवते दि.०५/०९/२०१५ रोिी बैठक घेऊन त्यािमाणे पनुवासन िश्न सोडववण्यासाठी 
ियत्न केले िात आिेत. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

िोिणाला िोडणारा िुां भवड-ेिाांबरे रस्ता तयार िरण्याबाबत 
  

(३१)  ४५३७३ (३०-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आह हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफू बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोकणाला िोडणाऱया सवााचिक िवळच्या कुीं भवड-ेिाींभरे रस्ता तयार करण्याची मागणी 
मा. ग्रामववकास राज्यमींत्री याींचकेड े चींिगडचे लोकिनतननिीनी मािे नोहिडकबर २०१५ मध्ये वा 
त्यािरम्यान केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) : (१) या ववभागाकड ेअर्ा िकारची मागणी िाप्त झाल्याच े
आढळून येत नािी. 
(२) व (३) कोल्िापूर जिल्ियातील चींिगड तालुक्यातील रस्ते ववकास आराखड २००१-२०२१ 
नुसार चींिगड कोकरे न्िावेली उमगाींव झाींबरे त ेजिल्िा िद्द चौकुळ िा रस्ता इतर जिल्िे मागा 
१६२ ििााचा असून त्याची एकूण लाींबी १५ कक.मी. इतकी आिे.  
     चींिगड त े झाींबारे पयांतच्या १०.६० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याच्या सुिारणेच े काम सन 
२००९-२०१० मध्ये ििानमींत्री ग्रामसडक योिनेतून पूणा केलेले आिे.  
     झाींबरे मध्यम िकल्पाच्या उिहया बािसू कोल्िापूर जिल्िा िद्दी पयांत म्िणि े१०.६०० 
ते १५.०० कक.मी. पयात ४.४०० कक.मी. इतर जिल्िा मागा १६२ ची लाींबी वनववभागाच्या िद्दीतून 
िात असनू सिर ४.४०० कक.मी. ची लाींबी अपषृठाींककत पायवा् स्वरूपाची आिे व पुढील 
कोल्िापूर जिल्िा िद्द त े िजिमा ७५ पयांतची मसींिुिगूा जिल्ियातील ४.४०० कक.मी लाींबी 
वनववभागाच्या िद्दीतून िाणारी अपषृठाींककत पायवा् स्वरूपाची आिे. त्यामळेु िश्नाींककत झाींबरे 
ते कुीं भवड ेपयांत समुारे ८.५० कक.मी. रस्त्याची लाींबी कोल्िापूर व मसींिुिगूा जिल्ियाच्या डशगरी 
भागातील वनववभागाच्या िद्दीतनू िाणारी असल्यान े वनववभागाची परवानगी घेणे आवश्यक 
आिे. 
     त्याचिमाणे कोल्िापूर जिल्ियातील ४.४०० कक.मी. लाींबीतील रस्त्याची सुिारणा 
करण्यासाठी जिल्िा पररर्ि कोल्िापूरने दि.७.६.२०१६ च्या पत्रान्वये वन खात्याकड ेपरवानगी 
माचगतली आिे. 

___________ 
  

आिरा (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील मोरेवाडी व चाफवड ेरस्त्याांची झालेली दरुवस्था 
  

(३२)  ४५३९१ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आह हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफू बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आिरा (जि.कोल्िापूर) तालुक्यातील वा ी्ंगीपैकी मोरेवाडी व िनगरवाड्यािवळील 
ग्रामस्थाींना ये-िा करण्यासाठी असलेल्या मोरेवाडी व चाफवड े रस्त्याींची िरुवस्था झाल्याने 
वाितूकिाराींची गैरसोय िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्ता तत्कालीन खासिाराींच्या खासिार ननिीतून २० वर्ाापूवी बाींिण्यात 
आला असून या रस्त्याची िरुुस्ती व िेखभाल वेळच्यावेळी न झाल्यामुळे रस्त्याची िरुवस्था 
झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय व चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सिर रस्त्याची िरुुस्ती करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िश्नाींककत रस्त्याची ककरकोळ िरुूस्ती करणे 
आवश्यक आिे. तथावप, सिर रस्त्यावर वाितकू सरुू आिे. 
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(३) जिल्िा पररर्िेमाफा त सिर रस्त्याची पािणी करण्यात आली आिे. 
(४) व (५) सींपूणा राज्यामध्ये जिल्िा पररर्िाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागा व इतर जिल्िा 
मागा रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिननेुसार एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. 
इतकी असून अजस्तत्वातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी. इतकी आिे. सिर रस्त्याींच्या 
िरुूस्तीसाठी र्ासनाकड े उपलि असलेल्या ननिीच े वा्प रस्त्याींच्या लाींबीच्या व मानव 
ववकास ननिेर्काच्या िमाणात करण्यात येते. त्यानुसार कोल्िापूर जिल्िा पररर्िे अींतगात 
ग्रामीण मागा व इतर जिल्िा मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी ६५४१.२५ कक.मी. इतकी असून 
अजस्तत्वातील लाींबी ५२५०.७९ कक.मी. इतकी आिे कोल्िापूर जिल्िा पररर्िेस रस्ते व पूल, 
िरुूस्ती व परीरक्षण या कायाक्रमाअींतगात सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या आचथाक वर्ाासाठी 
एकूण रू.४१९६.६१ लक्ष, तेराहया ववत्त आयोगा अींतगात एकूण रू.६७१.९० लक्ष तर पूरिानी 
कायाक्रमासाठी रू.८०४.७० लक्ष असा एकूण रू. ५६७३.२१ लक्ष इतका ननिी उपलि करून 
िेण्यात आलेला आिे.  

रस्ते लाींबीच्या िमाणात ववभागास उपलि िोणारा ननिी व र्ासन स्तरावर िाप्त 
िोणाऱया मागण्या याच ेिमाण हयस्त आिे. 

 िश्नाींककत मोरेवाडी त ेिनगरवाडी रस्ता िा रस्त ेववकास योिना सन २००१-२०२१ 
नुसार ग्रामीण मागा क्र.११८ असनू त्याची एकूण लाींबी २.०० कक.मी. आिे. सिर रस्त्याच्या 
िरुूस्तीच ेकाम जिल्िा पररर्िेला ववववि योिनाींमिून िाप्त ननिी व ननकर्ाच्या अचिन रािून 
िस्ताववत करण्याबाबत जिल्िा पररर्िेचा ियत्न रादिल. 

___________ 
  

चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील माांडदेगु-ूसुांडी रस्त् याची झालेली दरुवस्था 
  

(३३)  ४५४०९ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आह हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफू बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) माींडिेगुा-सुींडी (ता.चींिगड, जि.कोल्िापूर) या रस्त् याची मोठ्या िमाणात िरुवस् था झाली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सिर रस् त् याची र्ासनामाफा त पािणी केली आिे काय, 
(३) असल् यास, पािणीच े ननष कर्ा काय आिेत व तिनसुार सिर रस् त् याची िरुुस् ती करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) : (१) िश्नाींककत रस्त्याची मोठया िमाणात िरुावस्था झाली 
िे खरे नािी. सदयजस्थतीत या मागाावर वाितुक सुरू आिे. 
(२) जिल्िा पररर्िेमाफा त पािणी करण्यात आली आिे. 
(३) व (४) सींपूणा राज्यामध्ये जिल्िा पररर्िाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागा व इतर जिल्िा 
मागा रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिननेुसार एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. 
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इतकी असून अजस्तत्वातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी. इतकी आिे. सिर रस्त्याींच्या 
िरुूस्तीसाठी र्ासनाकड ेउपलि असलेल्या ननिीचे वा्प रस्त्याींच्य लाींबीच्या व मानव ववकास 
ननिेर्काच्या िमाणात करण्यात येते. त्यानसुार कोल्िापूर जिल्िा पररर्िे अींतगात ग्रामीण मागा 
व इतर जिल्िा मागा रस्त्याींची एकुण लाींबी ६५४१.२५ कक.मी. इतकी असून अजस्तत्वातील लाींबी 
५२५०.७९ कक.मी. इतकी आिे. कोल्िापूर जिल्िा पररर्िेस रस्ते व पूल, िरुूस्ती व परीरक्षण या 
कायाक्रमा अींतगात सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या आचथाक वर्ाासाठी एकूण रू.४१९६.६१ लक्ष, 
तेराहया ववत्त आयोगा अींतगात एकूण रू.६७१.९० लक्ष तर पूरिानी कायाक्रमासाठी रु.८०४.७० 
लक्ष असा एकुण रू.५६७३.२१ लक्ष इतका ननिी उपलि करून िेण्यात आलेला आिे. रस्त े
लाींबीच्या िमाणात ववभागास उपलि िोणारा ननिी अत्यींत अल्प आिे. याउल् र्ासन 
स्तरावर िाप्त िोणाऱया मागण्या िास्त आिेत.  
       कोल्िापूर जिल्ियातील चींिगड तालुका िा अनतिगुाम व डशगराळ अनतपावसाचा आिे. 
त्यामुळे रस्त ेखराब िोण्याच ेिमाण िास्त आिे. िश्नाींककत माींडिेगुा त ेसुींडी िा ग्रामीण मागा 
क्र.३३ असून त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी. आिे. िश्नाींककत रस्त्याची िरुूस्ती जिल्िा 
पररर्िेला ववववि योिनाींमिून िाप्त ननिी व ननकर्ाच्या अचिन रािून िस्ताववत करण्याच े
जिल्िा पररर्िेचे ननयोिन आिे. 

___________ 
  
सािी तालुक्यातील उमरपाटा पररसरातील खैरखुांटा येथील गोदडनाला (पजश्चम वादहनी गुिराथ 

वादहनीवर) नाल्यावर लघु एम.आय.टँि मांिूर िरण्याबाबत 
  

(३४)  ४५५०७ (२९-०४-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (सािी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) साक्री तालुक्यातील उमरपा्ा या अनतिगुाम पररसरातील खैरखुी्ं ा येथे गोिडनाला (पजश्चम 
वादिनी गुिराथ वादिनीवर) नाल्यावर समुारे ५५-६० एस.सी.एफ.्ी क्षमतेचा लघ ुएम.आय.्ँक 
मींिूर करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर गावमर्वारात एक िी एकर के्षत्र बागायत नािी, िस्ताववत एम.आय.्ँक 
झाल्यास सुमारे ४०० ते ५०० िेक््र िमीन ओमलताखाली आली असल्यामळेु गावकऱयाींची 
मागणी र्ासनाने मान्य केली वा करण्यात येणार आिे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) नािी. 
(२) गावकऱयाींच्या मागणीच्या अनुर्ींगाने खैरखुीं्ास्थळी साठवण तलावाच े सवेक्षण करण्यात 
आले असून साठवणे तलावासाठी आवश्यक बाींिकाम सादित्य (कवच सादित्य वगळता) 
नजिकच्या पररसरात उपलि नसल्यान ेयोिना र्ासनाच्या आचथाक िचमलत मापिींडात बसत 
नािी. त्यामुळे योिनेस िर्ासकीय मान्यता घेण्याची कायावािी करण्यात आली नािी. 
(३) वरीलिमाणे कायावािी झाली असल्यान ेिश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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मसांधुदगू ूजिल्हयातील नतलारी आांतरराज्य प्रिल्पाचे िाम ननिृष्ट्ट दिाूचे झाल्याबाबत 
  

(३५)  ४५८२९ (०३-०५-२०१६).   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-  

(१) मसींिुिगूा जिल्ियातील नतलारी आींतरराज्य िकल्पाचे काम अींिािे ३५ वर्ाापूवी सुरु करण्यात 
आले असुन या िकल्पाच्या डाहया-उिहया कालहयातील वपचचींगची कामे ननकृष् ििााची व 
अपूणा असल्याच ेमािे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर िकल्पाचा डावा-उिवा कालवा खचला असून कोणत्यािी क्षणी 
कोसळण्याची र्क्यता असल्यामुळे या कालहयाच्या कामाची चौकर्ी करण्याबाबत 
लोकिनतननिीन ेमा.मुख्यमींत्रयाींकड ेमागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच या िकल्पाींतगात फू्णारे कालव,े पो् कालहयाींची कामे अपूणा असून िकल्पग्रस्त 
बेरोिगाराींना एक रक्कमी अनुिान पुनवासन गावठाणातील समस्याींबाबत ग्रामस्थाींनी मािे 
िानेवारी, २०१६ च्या र्ेव्च्या आठवड्यात पा्बींिारे ववभागाच े सचचव व मुख्य अमभयींता 
याींनी केलेल्या पिाणी िौ-यात तक्रारी करुन चौकर्ी करावी याबाबत ननवेिन दिले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर मागणीनुसार चौकर्ी करण्यात आली आिे काय त्यात िोर्ी असणाऱयाींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) असल्यास, सिर िकल्पाचे कालहयाचे काम मिबतु रािण्यासाठी योग्य ितीचा कामाचा 
आराखडा तयार करावा तसेच मसींचन के्षत्रापयांत पाणी पोिचण्यासाठी अपूणा रादिलेली कामे पूणा 
करण्याकररता र्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) तसेच मिाराषर राज्य मसींचन ननिीअभावी िलींबबत असल्यामळेु िे सवा िकल्प पींतििान 
ननिीतून पूणा करण्याबाबतचा िस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आिे काय व यावर 
अींमलबिावणी केहिापयांत िोणार आिे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-१०-२०१६) : (१) नािी. 
(२) नािी. 
(३) नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 
(५) व (६) नतलारी आींतरराज्य िकल्पाच्या डावा कालवा व उिहया कालहयाची कामे सन 
१९८१-८२ मध्ये सुरु िोऊन उिहया कालहयातून सन २००१ पासून व डाहया कालहयातून सन 
२००३ पासून सातत्यान े पाणीपुरवठा सुरु आिे. तसेच कालहयावरील वपचचींगची काम े उचचत 
गुणवत्तेची आिेत. त्याींच ेगुणवत्तेबाबत गुणननयींत्रण ववभाग/उपववभागामाफा त ननरीक्षण झालेले 
आिे. बाींिकामाच े सींकल्पन मध्यवती सींकल्पचचत्र सींघ्ना, नामर्क व सींकल्पचचत्र ववभाग 
(को.ि.) नवी मुींबई याींचेमाफा त करण्यात येत.े 
       सिर िकल्प सन २००५-०६ पासून AIBP अींतगात समाववष् िोता. 
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       नतलारी िकल्पाचा ििानमींत्री कृर्ी मसींचाई योिने अींतगात समावरे् करण्यात आला 
असून सन २०१५-१६ या वर्ाापासनू कडक द्रीय अथासिाय्यातून अींर्त: ननिी िाप्त झाला आिे. 
(७) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

बुलडाणा जिल् ह्यातील पांचायत सममती मेहिर येथील सामा य  
ननधीची १३ प्रिरणे प्रलांबीत असल्याबाबत 

  

(३६)  ४६१५७ (२५-०४-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा जिल् ह्यातील पींचायत सममती मेिकर येथील सन २०१२-१३ पुवी ननिर्ानास 
आलेले सामान्य ननिीची १३ िकरणे िलींबीत असल्याच ेमािे िानेवारी, २०१६ च्या र्ेव्च्या 
आठवडयात ननिर्ानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर पींचायत सममती मध्ये ि.रा.यो./स.ग्रा.रो.ि.यो, ननिीचे ३५ िकरणातील 
अदयापिी १० लक्ष रुपयाींची वसलू बाकी असल्याच े ननिर्ानास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, सन २०१२-१३ पुवीची िकरणे असुन सुध्िा अदयापिी ननकाली काढण्यात आली 
नसल्यान ेर्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) अींर्त: खरे आिे.  

पींचायत सममती मेिकर येथील सन २०१२-१३ पूवी ननिर्ानास आलेल्या सामान्य 
ननिीच्या एकूण १३ िकरणाींपकैी ३ िकरणाींची चौकर्ी पूणा झाली असून त्यामिील वसूलपात्र 
रक्कम रू.६,४५०/- चे वसुलीची कायावािी सुरू आिे. तसेच ि.रा.यो/ सीं.ग्रा.रो.ि.यो, ननिीच्या 
एकूण ३५ िकरणाींपकैी २१ िकरणाींची चौकर्ी पूणा झाली असून त्यामिील वसुलपात्र रक्कम 
रू.४,२४,५१९/- ची वसलुी करण्यात आलेली असून २१ िकरणे ननकाली काढण्यात आली आिेत. 
(४) गैरहयविारामिील कािी ग्रामसेवक व सरपींच मयत झाले असनू कािी ग्रामसेवकाींचे इतर 
पींचायत सममतीमध्ये स्थानाींतर झालेले आिे. कािी ग्रामसेवक सेवाननवतृ्त झाले असून त्याींच्या 
भववषय ननवााि ननिी मिून वसुलीची कायावािी सुरू आिे. 

___________ 
  

गांगापूर धरणाच्या सुरके्षबाबत िरावयाच्या उपाययोिना 
  

(३७)  ४६६६१ (०३-०५-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नामर्क सि अिमिनगर, मराठवाडयाची तिान भागववणाऱया गींगापूर िरणावर सुट्टीच्या 
दिवर्ी मदयापान करुन गशिळ घालत असल्याच्या तक्रारी मािे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त् यासुमारास स्थाननक नागररकाींनी िलमसींचन ववभागाकड ेकेल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीवर िलमसींचन ववभागाने अदयापयांत कोणतीच कारवाई केली नािी, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच या िरणावर ्वाळखोराींचा त्रास बींि करण्यासींिभाात र्ासनान ेकोणती कायावािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत  ? 
 

श्री. धगरीष महािन (१०-१०-२०१६) : (१) नािी. 
     अर्ा िकारच्या कोणत्यािी तक्रारी िाप्त झालेल्या नािीत. 
(२) िश्न उद् ावत नािी. 
(३) सदय:जस्थतीत िरणावर पोलीस ननगराणीची हयवस्था केली आिे. तसेच िलसींपिा 
ववभागाच्या आस्थापनेतनू सुरक्षा पुरववण्यात येत आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

प हाळा (जि.िोल्हापूर) तालुक्यामध्ये ननमाूण होणाऱ्या  
पाणी टांचाईवर उपाययोिना िरण्याबाबत 

 

(३८)  ४६७७८ (३०-०४-२०१६).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्िापूर जिल्ियातील पन्िाळा तालुकयामध्ये मािे डडसडकबर व िानेवारी २०१५-२०१६ मध्ये 
कोिे, कुीं भी-कासारी या मुख्य िरणातील व पडसाळी आणण पशबरे, ता.पन्िाळा या पा्बींिारे 
तलावामध्ये कमी पाऊस झाल्यान ेपाण्याचा साठा पूणा क्षमतेने झाला नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, दिवाळ्यापासूनच तालुक्यातील िाींभळी, िामणी व कासारी या नदयाींमध्ये 
िलार्यातून पाणी सोडण्याची वळे येऊन उन्िाळ्यामध्ये पाण्याची मभर्ण ी्ंचाई िाणवणार 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सींभाहय पाणी ी्ंचाईवर उपाययोिना करण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायावािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१६) : (१) नािी. 
     दि.१५/१०/२०१५ रोिी ९९% पाणीसाठी झाला िोता. 
(२) नािी. 
    या सवा िकल्पामध्ये दि. २९/२/२०१६ रोिी ६०% पाणीसाठा मर्ल्लक िोता. 
(३) िश्न उद् ावत नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल्ह्यातील िोल्हापूर पध्दतीच्या बांधाऱ्याांच्या दरुुस्तीसाठी व लोखांडी  
बरगयाांसाठी अनुदान देण्याबाबत 

  

(३९)  ४६७८२ (२९-०४-२०१६).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्िापूर जिल्ियामध्ये रािानगरी व तुळर्ी असे मोठे िकल्प, कासारी, कुीं भी व िामणी 
मध्यम िकल्प पाच लघ ुिकल्प असनू त्यावर ४२ कोल्िापूर पध्ितीच ेबींिारे आिेत व सिर 
बिारे सुमारे ४० ते ५० वर्ाापूवी बाींिलेले असून त्याींची मोठ्या िमाणात पडझड झाली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कोल्िापूर पध्ितीचे बींिारे िे डशगराळ भागात असलेले पावसाळ्यापूवी सवा काम े
करणे आवश्यक आिेत. िरुुस्तीअभावी अन्यथा को. प. बींिाऱयात पाणीसाठी कमी झाल्यास 
मसींचन तसचे बबगर मसींचन पाणी वापरावर ववपरीत पररणाम िोण्याची र्क्यता आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर कोल्िापूर पध्ितीच्या बींिाऱयाचे िरुुस्तीकरण आवश्यक ननिी उपलि 
िोणेकरीता कोल्िापूर ववभागाकडून वरीषठ स्तरावर रु. ३५५.०० लक्ष ककीं मतीचा िस्ताव सािर 
केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, कोल्िापूर जिल्ह्यातील कोल्िापूर पध्ितीच ेबींिारे िरुुस्ती व लोखींडी बरग्याींसाठी 
अनुिान उपलि िोणेकरीता लोकिनतननिीींनी दिनाींक २० िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास मा. िलसींपिा मींत्री याींचेकड ेननवेिन दिले आिे, िे खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, बींिारे िरुुस्तीसाठी र्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) अींर्त: खरे आिे. कोल्िापूर जिल्ह्यात ४ मोठे, १२ 
मध्यम व ६१ लघु पा्बींिारे िकल्प असून त्याअींतगात ३३२ कोल्िापूर पध्ितीच ेबींिारे (पूणा व 
बाींिकामािीन) आिेत. सिरच ेकोल्िापूर पध्ितीच ेबींिारे समुारे ४० त े५० वर्ाापूवी बाींिण्यात 
आलेले असून सततच्या वापरामुळे कािी िमाणात नािरुुस्त झाले आिेत. 
(२) नािी. 
       सिर बींिाऱयाची वावर्ाक िेखभाल िरुुस्ती करुन मसींचन व बबगर मसींचन यासाठी 
आवश्यक नततका पाणीसाठा व पाणी पातळी राखण्यात येते. 
(३) नािी. 
(४) व (५) िोय, असे दि.१६.०२.२०१६ चे ननवेिन िाप्त झाले आिे. 
       ववर्ेर् िरुुस्ती अींतगात कुीं भी िकल्पाींतगात ५ कोल्िापरू बींिाऱयाींची काम िगतीत 
आिेत. उवाररत बींिाऱयाींच्या िरुुस्तीसाठी िर्ासकीय मान्यता घेण्यासाठी अींिािपत्रके तयार 
करण्याचे काम के्षबत्रय स्तरावर िगतीत आिे. 

___________ 
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जिल् हा पररषद अिोला अांतगतू असलेल् या लघुमसांचन ववभागातील िायरूत १८ शाखतेील 
अमभयांत्याांच्या ननलांबनाच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४०)  ४६९५१ (३०-०४-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ू :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जिल् िा पररर्ि अकोला अींतगात असलेल् या लघुमसींचन ववभागातील कायारत १८ र्ाखा 
अमभयींत्याींचा ननलींबनाचा िस्ताव जिल्िा पररर्ि िर्ासनाने तयार केला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर लघुमसींचन ववभागातील कायारत अमभयत्याींच्या ताींबत्रक कायाक्षमतेवर 
िश्नचचन्ि ननमााण करीत दिनाींक २७ फेब्रुवारी, २०१३ रोिी ववभागाच्या तत्कालीन कायाकारी 
अमभयींता याींनी स्थायी सममती समोर मादिती दिली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली काय व चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१७-१०-२०१६) : (१) नािी. 
(२) नािी. 
(३) नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील भातसा डाहया िालहयासह  
मसांचनाच्या अनेि योिना प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४१)  ४७८२४ (१३-०५-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आह हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुरेश लाड (िितू) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) र्िापूर (जि.ठाणे) येथील भातसा िरणाच्या उिहया कालहयाची िेखभाल व िरुुस्तीअभावी 
िरुवस्था िोऊन अनेक दठकाणी कालहयाची पडझड झालेली असतानासुध्िा िलसींपिा ववभागाचे 
याकड े िलुाक्ष िोत असल्यामुळे कालहयात िचींड गाळ साचून गवत वाढत असून र्ेतीकररता 
मसींचनाच्या अडचणी ननमााण िोत असल्याच ेदिनाींक १० िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननिर्ानास आले, िे खरे आिे काय आिे, 
(२) तसेच भातसा डाहया कालहयासि िरणाच ेकाम िोऊनिी मसींचनाच्या योिना अनेक वर्ा 
िलींबबत असल्याच े ननिर्ानास आले असून सिर कालहयाची वेळीच िरुुस्ती न 
केल्यास र्ेतकऱ याींना वपण्याच्या व र्ेतीच्या पाण्यापासून वींचचत रिावे लागणार आिे, िे िी खरे 
आिे, 
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(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकिनतननिी याींनी िलसींपिा ववभागाचे वारींवार लक्ष 
वेिूनिी कोणतीच कायावािी केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय व चौकर्ीअींती काय आढळून 
आले, 
(५) असल्यास, तदनुसार र्िापरू तालुक्यातील भातसा डाहया कालहयासि अनेक िलींबबत 
असलेल्या मसींचन योिनाींची काम ेतातडीन ेपूणा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) अींर्त: खरे आिे.  

भातसा मोठा िकल्पाच्या उिहया तीर कालहयाच े बाींिकाम व अस्तरीकरण समुारे 
३०-३५ वर्े िुनी असून िा कालवा अनतपिान्याच्या ििेर्ातील आिे. मागील ७ ते ८ वर्ाापासून 
ववववि िकारची बाींिकाम ेतसेच अस्तरीकरण क्षनतग्रस्त िोत असल्यामुळे कालहयाच्या कािी 
भागात गाळ साचून गवत वाढत असल्याच े ननिर्ानास आले िोते, त्या अनुर्ींगान े उपलि 
सािन सामग्री व उपलि कमाचारी वगााचा वापर करून मसींचन िींगाम सन २०१५-१६ साठी 
र्ेतकऱयाींच्या मागणी िमाणे सवाांना पाणी िेऊन मसींचन िींगाम सरुळीत पार पाडण्यात आला 
आिे. 
(२) नािी.  

भातसा मोठया िरणाच ेकाम १००% पूणा झाले आिे. भातसा डाहया तीर कालहयाची 
लाींबी ५० कक.मी. असनु सुरूवातीच्या कक.मी. २ पयांतचे कालहयाचे काम सलगतेन ेपूणा झालेले 
आिे. तसचे कक.मी ३ ते ८ पयांतचे कालहयाची काम ेवनिममन वगळता अींर्त: पूणा झालेली 
आिेत. कक.मी. ८ च्या पुढील काम वनिममन सींपािना अभावी सरुू करता आलेली नािी. डाहया 
कालहयाच्या २ कक.मी क्षनतग्रस्त भागाची िरुूस्ती सन २०१६-१७ मध्ये ववस्तार सुिारणा ववर्ेर् 
िरुूस्ती अींतगात करणे िस्ताववत आिे. उवाररत कालहयाच े काम वनिमीन िस्तावास कडक द्र 
र्ासनाची अींनतम मान्यता ममळाल्यानींतर िाती घेता येईल. 
(३) अर्ी बाब नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 
(५) भातसा उिवा तीर व डावा तीर कालहयासाठी अनुक्रमे १०६.६५ िे. व १६२.८०४ िे. अस े
एकूण २६९.४५४ िे वनिममनीची आवश्यकता आिे. सिरचा वनिमीन िस्ताींतरणाबाबतचा 
िस्ताव मिाराषर र्ासनाच्या मिसूल व वन ववभागाचे पत्र दि. ८/१०/२०१५ अन्वये कडक द्रीय 
पयाावरण व वन मींत्रालयास सािर करण्यात आला आिे. वनिमीन िस्तावास कडक द्र र्ासनाकडून 
अींनतम मान्यता ममळाल्यानींतर ननिीच्या उपलितेनुसार कालवा व ववतरकाींची काम ेसलगतेन े
पूणा करून पूणापणे मसींचन क्षमता ननममाती करण्यात येईल. 
(६) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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भामा आसखेड प्रिल्पातील प्रस्ताववत डावा िालवा रद्द िरण्याबाबत 
  

(४२)  ४८२४२ (१६-०५-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) भामा आसखेड िकल्पातील (जि.पुणे) िस्ताववत डावा कालवा रद्द न केल्यान े भामा 
आसखेड लाभ के्षत्रातील र्ेतकऱयाींच्या िममनीवर “पुनवासनसाठी राखीव” असा र्ेरा असल्याचे 
मािे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जिल्िाचिकारी याींचे समवते दिनाींक ५ िानेवारी, २०१५ रोिी झालेल्या बैठकीत 
कायाकारी अमभयींता भामा आसखडे िरण, पुणे याींना िरुुस्त िस्ताव सािर करणेबाबत आिेर् 
दिले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, कालवा रद्द करून मर्क्के काढणेबाबत स्थाननक लोकिनतननिीींनी दिनाींक २० 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींस ननवेिन दिले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर कालवा रद्द करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-१०-२०१६) : (१) िोय, खरे आिे. 
       भामा आसखेड िकल्पाच्या मींिूर िकल्प अिवालानुसार िरणास डावा व उिवा 
कालवा िस्ताववत आिे. पुनवासन कायिा अींतगात कलम १३(२) अन्वये डाहया कालहयाखाली 
१२५५ िे. लाभके्षत्र घोवर्त झाले आिे. पनुवासन कायदयातील तरतूिीनुसार सिर लाभके्षत्रावर 
पुनवासनासाठी राखीव असा र्ेरा िेण्यात आला आिे. 
(२) िोय. 
       िरुुस्त िस्ताव कायाकारी अमभयींता, भामा आसखेड िरण ववभाग, पुणे याींचे पत्र 
दि.२.१२.२०१५ अन्वये जिल्िाचिकारी पुणे याींना पाठववण्यात आला आिे. 
(३) िोय. 
(४) भामा आसखेड िकल्पाच ेमींिरू १८८.६११ ि.ल.घ.मी. पाणी वापरापैकी १४१.४८६ ि.ल.घ.मी. 
पाणी वपण्याच्या पाणी वापरासाठी र्ासनाकडून आरक्षक्षत झाल्याने िकल्पाच्या लाभके्षत्रात 
कपात िोत आिे. त्यामुळे िकल्प अींतगात डावा व उिवा कालवा रद्द करणेचा िस्ताव सींबींचित 
मिामींडळाकडून र्ासनास दि.७.४.२०१६ अन्वये सािर करणेत आला आिे. सिर िस्ताव 
र्ासनाच्या ववचारािीन आिे. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

अमरावती जिल्हातील मसांचन प्रिल्पाचे सांिल्पन (डडझाईन)  
उपलध िरुन देण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 

(४३)  ४९०४७ (०५-०५-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती ववभागातील िरणे िी खोल मातीच्या भागात असल्याने िरणाींच्या भागाच े
डडझाईन सीडीओ अचिकाऱयाकडून िेण्यास ववलींब िोत असल्याची बाब वविानसभा सिस्य, 
अमरावती याींनी मा.िलसींपिा मींत्री तथा मिासींचालक, मेरी, नामर्क याींना दिनाींक ०२ 
नोहिडकबर,२०१५ रोिी  पत्रान्वये ननिर्ानास आणून दिली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर पत्राच्या अनुर्ींगाने र्ासनान ेकोणती कायावािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) िोय. 
       वविान सभा सिस्य, अमरावती याींनी त्याींचे दिनाींक ननरींक चे मा.मींत्री, िलसींपिा 
तथा मिासींचालक, मेरी, नामर्क याींना दिलेले आिे. 
(२) र्ासन पत्र दिनाींक ११/१२/२०१५ अन्वये मिासींचालक, मेरी नामर्क याींना याववर्यी 
कायावािी करुन अिवाल सािर करण्याच्या सूचना िेण्यात आल्यात व त्यानुसार खोल मातीच्या 
भागातील िरणाच्या भागाींची आवश्यक सींकल्पन े मध्यवती सींकल्पचचत्र सींघ्नेन े उपलबघ 
करुन दिली आिेत. 
       तसेच ननम्नपेढी िकल्पाच्या डाहया मसींचन ववमोचकाच े सींकल्पास र्ासनान े दिनाींक 
८/६/२०१६ चे पत्रान्वये िोरणात्मक मान्यता दिलेली आिे. 
(३) कायावािी झालेली असल्याने िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

गोदावरी व प्रवरा िालहयाांच्या लाभके्षत्रातील शेतीचे पाण्याअभावी निुसान झाल्याबाबत 
  

(४४)  ४९७५५ (०३-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मर्डी (जि.अिमिनगर) व नामर्क जिल्ियातील िारणा तसेच अिमिनगर जिल्ह्याींमिील 
भींडारिरा िी िरणे यींिा िवळपास भरलेली असताींना गोिावरी व िवरा कालहयाींच्या 
लाभके्षत्रातील र्ेती पाण्या अभावी उद्द्वस्त झाली असल्याच े मािे िानवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय व चौकर्ीअींती काय आढळून 
आले,  
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) िश्न उद् ावत नािी. 
(३) िश्न उद् ावत नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील माळवाड गावात शेतीला पाणी पुरवठा िरण्याबाबत 
  

(४५)  ४९८०३ (२८-०४-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपूर (जि.अिमिनगर) तालुक्यातील माळवाड गाव येथील िेवडकद्र रमेर् डाख े(वय २८) 
या तरुणान ेकिाबािारीपणामळेु त्यात पाण्याची पातळी खालावली असून ननळवींड ेव भींडारिरा 
िरणातून िायकवाडीसाठी पाणी सोडल्यान ेर्ेतीला पुरेस े पाणी ममळत नसल्यान ेनैराश्येपो्ी 
आत्मित्या केली असल्याच ेमािे नोहिडकबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पाण्यासाठी जिल्ह्यातील आत्मित्या करण्याची िसुरी घ्ना आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, र्ेतीला पोर्क पाणी ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) नािी. 
        भींडारिरा व ननळवींड े िरणातून भींडारिरा िकल्पाच्या लाभके्षत्रात खरीप िींगामात 
दि.१३/०८/२०१५ ते दि.१३/०९/२०१५ व रबी िींगामात दि.२४/११/२०१५ ते दि.२९/१२/२०१५ या 
कालाविीत मसींचन व बबगर मसींचनासाठी आवताने िेण्यात आलेली आिेत. या िोन्िी आवतानात 
श्री.िेवडकद्र रमेर् डाख े याींनी मसींचनासाठी पाणी मागणी केलेली नािी. त्यामुळे ननळवींड े व 
भींडारिरा िरणातून िायकवाडीसाठी पाणी सोडल्यान े र्ेतीला पुरेसे पाणी ममळत नसल्याने 
नैराश्येपो्ी श्री.डाख ेयाींनी आत्मित्या केली अस ेम्िणणे वस्तुजस्थतीस अनुसरुन नािी. 
(२) नािी. 
(३) िश्न उद् ावत नािी. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  
राधानगरी (जि.िोल्हापुर) तालुक्यातील िळम्मावाडी धरणस्थळाला िोडणाऱ्या रस्त्याच ेिाम 

पुरेशा ननधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४६)  ५०७६३ (२९-०४-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रािानगरी तालुक्यातील (जि.कोल्िापुर) कळम्मावाडी िरणस्थळाला िोडणाऱया रस्त्याच े
काम पुरेर्ा ननिी अभावी िलींबबत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्त्याची र्ासनामाफा त पािणी केली आिे काय, 
 



वव.स. २४२ (37) 

(३) असल्यास, पािणीचे ननषकर्ा काय आिेत व तदनसुार ननिी अभावी िलींबबत सिर रस्त्याच े
काम तातडीने हिाव ेम्िणून र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) : (१) ते (३) िे खरे नािी. िश्नािीन रस्ता िा रा.मा.१७८ 
पासून माींिरणखींड, फराळे, भाींडण,े राज्यमागा १७८ ला ममळणारा इतर जिल्िा मागा क्र.६४ असून 
सिर रस्त्याची एकूण लाींबी ३५.०० कक.मी आिे. यापकैी िरणस्थळापयांत िाणारी लाींबी ७.३०० 
कक.मी. इतकी असनू उवाररत लाींबी िरणके्षत्रामध्ये बुडीत आिे. या लाींबीपकैी ०/०० त े०/९०० 
कक.मी. मध्ये डाींबरी पषृठभाग असून सुजस्थतीत आिे. ०/९०० ते ६/९०० कक.मी. लाींबीमध्ये 
ििानमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगात मींिूर असलेले मिबतुीकरणासि डाींबरीकरणाच ेकाम माचा 
२०१६ मध्ये पूणा करण्यात आले आिे.  

उवाररत ६/९०० त े ७/३०० कक.मी. या लाींबीतील खराब रस्त्याच्या िरुूस्तीच े काम 
जिल्िा पररर्िेला ववववि योिनाींमिून िाप्त ननिी व ननकर्ाच्या अचिन रािून िस्ताववत 
करण्याबाबत जिल्िा पररर्िेचा ियत्न रादिल. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

लोअर पसु प्रिल्प वेणी (ता.महागाांव, जि.यवतमाळ) प्रिल्पाच ेक्षमतेएवढे  
ओलीत होण्यासाठी उपाययोिना िरण्याबाबत 

  

(४७)  ५१८२८ (३०-०४-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरखेड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लोअर पुस िकल्पाला तीस वर्ा झाल्यानींतरिी िकल्प पुणा भरुनसुध्िा ओलीताच े ििा 
ििार िेक््रचे लक्ष्य आिपयांत एकिी वर् ेगाठता आले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर िकल्प ० त े५० कक.मी. व त्यापुढे ० ते १२ कक.मी. चा केला असे असता 
फक्त ४० कक.मी. पयांत ओलीतासाठी पाणी िेण्यात आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िकल्पाचे क्षमते ऐवढे ओलीत िोण्यासाठी र्ासनान ेकोणती उपाययोिना केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१६) : (१) िोय. 
       लोअरपुस िकल्पाची िकल्पाची िकजल्पय मसींचन क्षमता ९११० िे. (खरीप २५५१ िे., 
रबी व ििुींगामी ५१९३ िे., उन्िाींळी ५४६ िे व बारमािी ८२० िे) आिे. आतापयांत सन २०१२-
१३ मध्ये िास्तीत िास्त मसींचचत के्षत्र ५५२६ िे. इतके झालेले आिे. या िकल्पाच्या लाभके्षत्रात 
खरीप िींगामात िमखास पाऊस पडतो. त्यामुळे ित्यक्ष वपके उभी असताींनािी त्याींना 
कालहयातनू पाणी घेतले िात नािी. त्यामुळे ित्यक्षात मसींचचत के्षत्र कमी दिसते. 
(२) िे खरे नािी. 
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       िकल्पास ५० कक.मी. लाींब मखु्य कालवा व त्यामुळे १२.५० कक.मी. लाींब पुच्ट 
ववतरीका आिे. त्यापैकी मुख्य कालहयाच्या सींपूणा ५० कक.मी. लाींबीत ओळीतासाठी पाणी दिले 
िाते. तसेच पुच्ट ववतरीकेच्या ६ कक.मी. पयात ओलीतासाठी पाणी दिले िात.े 
(३) िेखभाल िरुुस्तीसाठी उपलि िोणाऱया ननयत अनुिानातुन आवश्यकतेनुसार िरुुस्तीची 
काम ेकरण्याच ेननयोिन आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

लघु पाटबांधारे ववभागात ददघी तलाव ि.२ (ता.पाचोरा, जि.िळगाव) मध्ये ववदहरीचे के्षत्र 
भूसांपाददत िरण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(४८)  ५३२१६ (०६-०५-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लघु पा्बींिारे ववभागात दिघी तलाव क्र.२ (ता.पाचोरा जि.िळगाव) मध्ये सुमारे तीस 
वर्ाापासून ववदिरीचे के्षत्र भूसींपादित करण्यास ववलींब िोत असल्याचे नुकतेच ननिर्ानास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच यासींिभात तेथील ग्रामपींचायत व ग्रामस्थाकडून जिल्िाचिकारी, िाींतचिकारी, 
तिसीलिार, पींचायत सममती, ग्ववकास अचिकारी, लघु पा्बींिारे याींच्याकड े वारींवार तक्रार 
करूनिी कोणतीच कायावािी करीत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आिे काय व चौकर्ीअींती काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-१०-२०१६) : (१) िोय. 
(२) नािी. ग्रामपींचायत व ग्रामस्थाींनी ी्ंचाई काळात ववदिर अचिग्रिीत करणेबाबत 
जिल्िाचिकारी िाींताचिकारी तिमसलिार व उप ववभागीय अचिकारी याींचेकड ेमागणी केली आिे. 
त्यािमाणे ी्ंचाई काळात ववदिर अचिग्रिणाची कायावािी तिमसलिार याींचकेड े मागणी केली 
आिे. त्यािमाणे ी्ंचाई काळात ववदिर अचिग्रिणाची कायावािी तिमसलिार याींचेमाफा त करण्यात 
आली आिे. 
(३) व (४) के्षत्रीय अचिकाऱयाींदवारे पािणी करण्यात येऊन श्री.ियमसींग भाऊमसींग रािपूत 
रा.दिघी याींच्या ग् नीं. ९८ मिील वविीर व आवश्यक िममन सींपािनाचा िस्ताव 
मा.जिल्िाचिकारी याींचेकड े का.अ. लपावव, िळगाींव याींचे पत्र क्र.लपावव/िर्ा-
/भूसींपािन/१०६८/२०१६ दिनाींक ९/३/२०१६ अन्वये िस्ताववत केला आिे. 
(५) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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राज्यातील उवरूीत मसांचन प्रिल्प पूण ूिरण्याबाबत 
  

(४९)  ५९०४५ (११-०८-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) राज्यात मसींचनावर ७० ििार को्ी रुपये खचा िाखवून ित्यक्षात ४५ ििार को्ीपयांतिी 
खचा केलेला नािी व अिून ३७६ िकल्प मर्ल्लक असल्याचेिी मािे म,े २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर मर्ल्लक िकल्पाकररता आणखी ८५ ििार को्ीींची आवश्यकता आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर िकल्प पूणा करण्याकररता ककती ननिीची तरतुि करण्यात येणार आिे व 
त्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१८-१०-२०१६) : (१) व (२) राज्यात मसींचनावर रु. ७० ििार को्ी रुपये 
खचा िाखवनू ित्यक्षात रु. ४५ ििार को्ी पयातिी खचा केला नािी अर्ी बाब ननिर्ानास 
आलेली नािी. राज्यात ३७६ िकल्प सुरु असनू िकल्प कामाची दिनाींक १.४.२०१६ ची सींभाहय 
उवाररत ककीं मत रु. ८४५०० को्ी इतकी आिे. 
(३) सन २०१६-१७ मध्ये िकल्पासाठी रु. ६९१० को्ीची तरतुि करण्यात आली आिे. इतर 
स्त्रोतातून िास्तीचा ननिी उपलि करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन आिे. 
(४) िश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

िोिणसाठी स्वतांत्र वविास मांडळ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(५०)  ६३३८५ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी), ॲड भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोकणासाठी स्वतींत्र ववकास मींडळ स्थापन करण्यासाठी भारतीय राज्य घ्नेच्या अनुच्टेि 
३७१(२) मध्ये िरुुस्ती करण्याबाबत आवश्यक कायावािी करण्याची मागणी दिनाींक १२ माचा, 
२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये मा. ववत्त व ननयोिन मींत्री मिोियाींनी मा. कडक द्रीय गिृ मींत्री 
मिोियाींना केली आिे, िे खरे आिे काय; 
(२) असल्यास, कडक द्र र्ासनाकडून सिरिू पत्राच्या अनुर्ींगाने आितागायत करण्यात आलेल्या 
कायावािीचे थोडक्यात स्वरूप काय आिे; 
(३) असल्यास, कोकणासाठी स्वतींत्र ववकास मींडळ स्थापन िोण्यासाठी ककती कालाविी 
लागणार आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  



वव.स. २४२ (40) 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०९-२०१६) : (१) िोय. 
(२), (३) व (४) कोकणासाठी स्वतींत्र ववकास मींडळ स्थापन करण्याकररता भारतीय 
राज्यघ्नेच्या अनुच्टेि ३७१ (२) मध्ये िरुुस्ती करणे आवश्यक असनू सिर बाब कडक द्र 
र्ासनाच्या अखत्याररतील आिे. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


