
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अिोला जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषद शशक्षिाांच्या बदल्हयाांच ेबनावट आदेशाबाबत 
 

(१)  २१४४१ (१७-०८-२०१५).   श्री.गोवधधन शमाध (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव 
िामोद) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकाींच्या बदल्हया िुन्या तारखेचे बनाव् आदेि 
तयार करुन अिूनही बदल्हया करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामध्ये दलालमार्फ त बदल्हया करण्याच ेकारस्थान मोठ्या प्रमाणात केले िाते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत जिल्हहा पररषदेमार्फ त चौकिी चाल ुअसून िे शिक्षक दोषी आढळतील 
तयाींच्यावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) सदर मुदयाींबाबत स्वतींत्रपणे चौकिी 
करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींना िासन पत्र क्र.ववसअ-
१३१५/(प्र.क्र.२७५/१५)/आस्था-१४, ददनाींक ११/०७/२०१६ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 

___________ 
 

लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येि गावाांमध्ये सावधिननि  
स्मशानभूमीसाठी िागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(२)  २१५८९ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर 
ग्रामीण)   :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रतयेक गावाींमध्ये सावफिननक स्मिानभूमीसाठी िागा 
उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर जिल्ह्यातील प्रतयेक गावाींमध्ये स्मिानभूमीच्या अडचणीमळेु माणसाींवर 
होणारा िेव्चा सींस्कार म्हणि े “अींनतम सींस्कार” करण्यात ग्रामीण िागेअभावी अडचणी 
ननमाफण होत असल्हयामळेु िासन सावफिननक स्मिानभूमीसाठी िासनातरे् िागा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत कोणतया उपाययोिना करण्यात येत आहेत, 
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(३) असल्हयास, माहे मे, २०१५ अखेर ककती गावात उपलब्ध केल्हया आहेत व अदयापही ककती 
गावात िागा उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्ताववत आहे, 
(४) असल्हयास, याबाबतची सदयजस्थती काय आहे व तयानुषींगाने कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०९-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) ग्रामपींचायतीींना िनसुववधाींसाठी वविेष अनुदान या योिनेंतगफत ज्या गावात 
दहन/दर्नभूमी साठी ग्रामपींचायत ककीं वा िासनाच्या मालकीची िमीन उपलब्ध नसेल अिा 
गावाींसाठी भसूींपादन करणे व इतर अनुषींगगक बाबीींसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. 
(३) लातूर जिल्ह्यामध्ये एकूण ९४७ महसलूी गाव े असून तयापैकी सद्यजथितीत १५१ 
गावाींमध्ये स्मिानभूमीसाठी िागा उपलब्ध नाही. 
(४) व (५) ज्या गावाींमध्ये स्मिानभमूीसाठी िागा उपलब्ध नाही अिा गावाींचे प्रस्ताव 
जिल्हहागधकाऱयाींकड े पाठववण्याबाबत ग् ववकास अगधकारी याींना सूचना देण्यात आलेल्हया 
आहेत. 

___________ 
 

अकोला जिल्हा पररषदेच्या शशक्षण ववभागात झालेला गैरकारभार 

(३)  २६२५५ (१७-०९-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवध) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्हा पररषदेच्या शिक्षण ववभागात बनाव् आींतर जिल्ह हा बदल्याांद्वािे सुमारे 
१७५ शिक्षक रुि ूझाल्याचा प्रकार चौकिीअींती ननदिफनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) उक्त बदली प्रकरणे तयार करताींना बनाव् कागद पत्राींचा वापर वा आधार घेण्यात आला, 
हे खरे आहे काय, 
(३) उक्त आींतर जिल्हा बदली सींबींधाने रुिु होण्यासींबींधाने आलेल्या शिक्षक्षका ववरुध्द गुन्हे 
दाखल किण्याच ेआदेि मुख्यागधकारी, जिल्हा पररषद याींनी ददले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गैरप्रकार करणाऱ या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा किण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१), (२), (३), (४) व (५) जिल्हहा पररषद, अकोला अींतगफत 
आींतरजिल्हहा बदली मध्ये झालेल्हया अननयशमततेबाबत ततकालीन उप आयुक्त (आस्थापना), 
ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली होती. या चौकिी 
सशमतीन े सादर केलेल्हया अहवालाच्या अनुषींगान े अननयशमततेस िबाबदार असणाऱया सवफ 
सींबींगधताींववरूध्द कारवाई करण्यास ववभागीय आयुक्त, अमरावती ववभाग, अमरावती याींना 
दद.२-६-२०१६ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
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अांिनवेल (ता.गुहागर, जि.रत्नाधगरी) येथील सांरक्षि शभांत ननिृष्ट्ट दिाधची असल्हयाबाबत 
  

(४)  २८३५८ (२०-०१-२०१६).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे अींिनवेल (ता.गुहागर, जि.ित्नागििी) येथे बािारपुलािवळ नदीला बाींधलेल्हया दोन 
सींरक्षक शभींतीींची काम ेननकृष् दिाफची झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींिनवेल ग्रामपींचायतीने स्वतींत्र अशभयींतयाची नमेणूक करूनही बहुताींि काम े
ननकृष् दिाफची झाल्हयाची तक्रार रदहवािाींची आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर ननकृष् कामाींबाबत चौकिी होऊन दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ग्रामस्थ, ग्रामपींचायत, अींिनवेल याींनी ददनाींक १३/०१/२०१४ रोिी तक्रार केली हे खरे आहे. 
(३) मौि े अींिनवेल येथ े बािारपलुािवळील नदीला बाींधलेल्हया दोन सींरक्षक शभींतीच े काम हे 
कायवा्पसशमती, जिल्हहा पररषद, रतनागगरी याींचकेडून सुशिक्षक्षत बेरोिगार अशभयींता याींना 
वा्प करण्यात आल्हयानसुार ग्रामपींचायतीकडून तयाींना ददनाींक ०१/११२०१३ रोिी काम सुरु 
करण्याच ेआदेि ददले होत.े सदर कामाबाबत प्राप्त तक्रारीस / अनुसरुन सरपींच, ग्रामपींचायत, 
अींिनवेल याींनी ददनाींक १७/१/२०१४ रोिी सींबींगधत तक्रादार याींची बठैक आयोजित करुन, तयाींच े
म्हणणे ऐकूण घेऊन, सदर कामाबाबाबतची मादहती व खुलासा तक्रादार याींना केला. तयाबाबत 
तक्रारदार याींचे समाधान झालेले आहे. तसेच सदर सींरक्षक शभींतीचे काम सुजस्थतीत 
असल्हयाबाबतचा अहवाला उप अशभयींता, जिल्हहा पररषद, उपववभाग इमारती, मयुायालय गुहागर 
याींनी ददलेला आहे. तयामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल (जि. रायगड) तालुक्यातील पळस्प ेगाव आणण डरेवली  
या गावाांना िोडणारा पूल िोसळल्हयाबाबत 

 

(५)  २८७०६ (२२-१२-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जि.िायिड) तालुक्यातील पळस्प े गाव आणण डरेवली या गावाींना िोडणारा पूल 
ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा तयासुमारास कोसळला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरचा पूल कोसळण्याची कारणे काय आहेत, याची चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीनुसार सींबगधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच या दोन गावाींचा सींपकफ  होण्याकररता कोणती तातपुरतया स्वरुपाची सोय करण्यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरचा पूल हा सुमारे ३५ त े४० वष ेिुना आहे. या पुलाला ४ गाळे असून पावसाळ्यात 
अनतवषृ्ीमुळे नदीचा प्रवाह वाढल्हयामुळे एका गाळ्यावरील स्लॅब कोसळला आहे. 
(३) सदरचा पूल हा िुना असल्हयाने तसेच पुलाचा स्लॅब कमकुवत असल्हयाने पडला आहे. दोन 
गावाींचा सींपकफ  सुरु राहण्यासाठी कोसळलेल्हया एका गाळ्यावर लोखींडी साकव बाींधून तातपुरतया 
स्वरुपाची ये-िा करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
     आता सदर साकवाच े काम जिल्हहा ननयोिन सशमतीमार्फ त सावफिननक बाींधकाम 
ववभागाकड ेमींिूर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खामगाव (जि.बुलढाणा) येथील इांददरा आवास व रमाई घरिुल योिनेचे  
प्रलांबबत प्रस्ताव ननिाली िाढण्याबाबत 

  

(६)  २९१७३ (२०-०१-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  खामगाव (जि. बुलढाणा) येथील इींददरा आवास व रमाई घरकुल योिनेच ेककती प्रस्ताव 
प्रलींबबत आहेत, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्ताव प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, सदर प्रस्ताव ततकाळ ननकाली काढण्याबाबत िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) प्रस्ताव प्रलींबबत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे येथील वडगाव बदडू येथ ेमुठा नदीपात्रालगत इमारत बाांधिामाांना मायतयता देण्याबाबात 

  

(७)  २९२४९ (२२-०१-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) पुणे येथील वडगाव बदडू येथे मुठा नदीपात्रालगत इमारत बाींधायची परवानगी देणा-या 
खडकवासला पा्बींधारे ववभागानेच २०१० ते २०१२ या कालावधीत पाच ववकासकाींना 
बाींधकामासाठी ददलेले ना हरकत आणण पूर रेषा नकािे ग्रा्य धरु नये असे पत्र पा्बींधारे 
ववभागाने महापाशलकेला ददले असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पा्बींधारे ववभागाने ददलेल्हया ना हरकत प्रमाणपत्रानुसार महापाशलकेने या पाच 
ववकासकाींना परवानगी ददली असनू तया दठकाणी इमारती ही उ्या केल्याच े ननदर्शनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उवशरित बाींधकामाींना मान्यता देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१०-११-२०१६) : (१), (२) व (३) िलसींपदा ववभागाच्या के्षबत्रय कायफकारी 
अशभयींता व के्षबत्रय िाखा अशभयींता स्तरावरुन ५ ववकासकाींना सन २०१० ते २०१२ या 
दरम्यान ना-हरकत पत्र देण्यात आले होत.े मात्र पुराचा सींभाव्य धोका ्ाळण्याच्या 
दृष्ीकोनातून िासन पररपत्रक दद. ०२.०३.२०१५ अन्वये पूररेषा व पूरके्षत्र ननजश्चत करण्याच े
आगधकार ववभागाच्या के्षबत्रय मयुाय अशभयींतयाींना देण्यात आल्हयामुळे पूव  ननम्न स्तरीय 
अगधकाऱयाींकडून देण्यात आलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र ग्रा्य धरणात येऊ नये व ते रद्द बादल 
करण्यात येत असल्हयाच े पुणे महानगरपाशलकेला सींबींगधत के्षत्रीय कायफकारी अशभयींता याींनी 
पत्रादवारे कळववले, अिी वुस्तजस्थती आहे. िलसींपदा ववभागाकडून पूव  ननम्न स्तरीय 
अगधकाऱयाींमार्फ त देण्यात आलेल्हया ५ ना-हरकत प्रमाणपत्रानुसार पुणे महानगरपाशलकेकडून 
केवळ एका ववकासकाला बाींधकाम पिवानिी देण्यात आली होती व तयानुसार बाींधकाम झालेले 
आहे. हे बाींधकाम नदीच्या ननषधेक पूररेषेच्या बाहेर असल्याच े के्षबत्रय पाहणीनसुार आढळून 
आलेले आहे. उवफररत चार बाींधकामाींच े ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा ननणफय योग्य 
असल्हयामळेु तयाींना बाींधकामाची मान्यता देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रोहा (जि.रायगड) तालुक्यातील भालगाव येथ ेघरिुल योिनेत झालेला गैरव्यवहार 
  

(८)  ३०४३३ (१६-०१-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोहा (जि.रायगड) तालुक्यातील भालगाव येथ े घरकुल गैरव्यवहार प्रकरणी चौकिी पूणफ 
झाली आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदि घरकुल गैरव्यवहार प्रकरणी सुरु असलेल्हया चौकिीमध्ये ववलींब होत 
असल्हयाबाबत ग्रामस्थाींनी सींिय व्यक्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभाफत िासनान े चौकिी केली आहे काय व चौकिीअींती काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, तदनुसार उक्त घरकुल गैरव्यवहारामध्ये दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
किण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.स. २४३ (6) 

श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) सदर चौकिीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्हयाच ेददसनू आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रावेर (जि.िळगाव) तालुक्यातील नववन ववश्रामगहृ त ेसावदा स्टेशन रोड  
या रस्त्याची ननधी अभावी झालेली दरुवस्था 

  

(९)  ३६०७९ (२२-१२-२०१५).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रावेर (जि.िळगाव) तालुक्यातील नववन ववश्रामगहृ त े सावदा स््ेिन रोड या िथत्यावि 
मोठया प्रमाणात रहदारी वाढल्हयामुळे तसचे ननधी अभावी सदर रस्तयाची मोठया प्रमाणात 
दरुवस्था झाली असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर,२०१५ मध्ये वा तया दरम्यान ननदिफनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व तयानसुार सदर रस्तयाच्या मिबुतीकरणासाठी 
िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(११-०७-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सींपूणफ राज्यामध्ये जिल्हहा पररषदाींच्या अखतयाररतील ग्रामीण मागफ व इतर 
जिल्हहा मागफ रस्तयाींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिनेनुसार एकूण लाींबी २३६८९०.०४ 
कक.मी. इतकी असून अजस्ततवातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी इतकी आहे. 
       सदर रस्तयाींच्या दरुस्तीसाठी िासनाकड ेउपलब्ध असलेल्हया ननधीच ेवा्प रस्तयाींच्या 
लाींबीच्या व मानव ववकास ननदेिकाच्या प्रमाणात करण्यात येत.े तयानुसार िळगाव जिल्हहा 
पररषदे अींतगफत ग्रामीण मागफ व इतर जिल्हहा मागफ रस्तयाींची एकूण लाींबी ८३३६.०४ कक.मी. 
इतकी असून अजस्ततवातील लाींबी ८३३०.०५ कक.मी. इतकी आहे. 
     रस्त ेव पूल, दरुुस्ती व परीरक्षण या कायफक्रमा अींतगफत सन २०१२-१३ त े२०१४-१५ या 
आगथफक वषाफसाठी िळगाव जिल्हहा पररषदेस एकूण रु. २६२०.३१ लक्ष, तेराव्या ववतत 
आयोगामध्ये सन २०१२-२०१३ ते २०१४-१५ मध्ये एकूण रु. ९८४.९९ लक्ष तर पूरहानी 
कायफक्रमासाठी िळगाव जिल्हहा पररषदेला रु. ५७४.४० लक्ष असा एकूण रु. ४१७९.७० लक्ष 
इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
    रस्त े लाींबीच्या प्रमाणात ववभागास उपलब्ध होणारा ननधी अतयींत अल्हप आहे. याउल् 
िासन स्तरावर प्राप्त होणाऱया मागण्या िास्त आहेत. 
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प्रश्नाककत रस्तयाची जिल्हहा पररषदेमार्फ त पहाणी करण्यात आली असून या रस्तयाची 
ककरकोळ दरुुस्ती करुन वाहतूकीस योग्य रस्ता करण्यात आलेला आहे. सदर रस्तयाच्या 
मिबुतीकरणाच े काम जिल्हहा पररषदेला ववववध योिनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकषास अगधन 
राहून प्रस्ताववत करण्याच ेजिल्हहा पररषदेचे ननयेािन आहे. 

___________ 
  

परभणी येथील जिल्हा पररषदे अतंगगत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य कें द्राच े 
लेखापररक्षण केले असता अनियमितता आढळूि आल्याबाबत 

  

(१०)  ३८३९३ (२०-०१-२०१६).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हहा पररषद परभणीचे सन २००८-२००९ मध्ये लेखा पररक्षण करण्यात आलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लेखा पररक्षणातून गींभीर बाबी समोर आलेल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दोषीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही, केवळ आरोग्य ववभाग जिल्हहा पररषद अींतगफत प्राथशमक आरोग्य कें द्र दैठणा येथील 
वा्यरुग्ण िुल्हक उशिरा भरणा केले बाबत अननयशमतता होती. 
(३) आरेग्य ववभाग जिल्हहा पररषद अींतगफत प्राथशम आरोग्य कें द्र, दैठणा येथील बा्यरुग्ण र्ी 
रु.२८,९९६/- जिल्हहा पररषदेच्या जिल्हहा ननधीत भिणा केली असनू सींबींगधता कडून व्यािाची 
रक्कम वसूलीबाबत तसेच सींबींगधतावर प्रिासकीय कायफवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शासिीय सेवेतील ररक्त िागा न भरल्हयास तसचे  
िां त्राटी पध्दतीन ेमनुष्ट्यबळ नेमण्याचे धोरणाबाबत 

  

(११)  ३९७६७ (१७-०५-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.प्रिाश फातपिेर 
(चेंबूर), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड 
रािा), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य िासनाच्या िासकीय सेवेतील ररक्त िागा न भरल्हयास तसेच कीं त्रा्ी पध्दतीन े
मनुषयबळ नेमण्याच ेधोरण रद्द न केल्हयास तयाचा प्रिासनाच्या कामकािावर ववपरीत पररणाम 
होईल अिा आियाचे पत्र महाराषर रािपबत्रत अगधकारी महासींघान ेदद.१६ िानेवारी २०१६ रोिी 
वा तया समुारास मा.मुयायमींत्री याींना पाठववले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणता ननणफय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०७-२०१६) : (१) होय, अिा आियाचे पत्र महाराषर राज्य 
रािपबत्रत अगधकारी महासींघाकडून प्राप्त झाले आहे. 
(२) वेतनावरील खचफ ननयींबत्रत करण्याच्या दृष्ीन े नवीन पदननशमफती तसेच पदभरती यावर 
ननयींत्रण आणण्याचा ननणफय ववत्त ववभागाच्या दद.०२/०६/२०१५ रोिीच्या िासन ननणफयान्वये 
घेण्यात आला आहे. सदर िासन ननणफयान्वये पदभरतीवर काही प्रमाणात ननबधं घालण्यात 
आले आहेत. या िासन ननणफयातील पररच्छेद क्र.३ (ब) व (क) मध्ये नमूद पदाींव्यनतररक्त 
उवफररत पदे भरण्यासाठी अपर मुयाय सगचव (सेवा), सामान्य प्रिासन ववभाग याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन करण्यात आली आहे. िासन ननणफय दद.२३/०९/२०१५, 
दद.१७/११/२०१५ व दद.१५/०१/२०१६ नुसार उपरोक्त दद.०२/०६/२०१५ च्या िासन ननणफयात 
सुधारणा करण्यात आली असून महसूली उतपन्न वाढवून देणाऱया काही ववभागाींना तसेच 
अतयावश्यक सेवा म्हणून िासकीय रुग्णालयातील डॉक््सफ तसेच िासकीय वैदयकीय 
महाववदयालयातील अध्यापक वगफ व रुग्णसेवेिी सींबींगधत कमफचारी याींना या ननबंधातून 
वगळण्यात आले आहे. 
     मनुषयबळाच े कायम दानयतव ननमाफण न करता, प्रिासनावरील खचफ आ्ोक्यात ठेऊन 
ववकासासाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीन े िक्य असले तेथ े नवीन पदननशमफती न 
करता सहिरीतया िी काम े बा्ययांत्रणेकडून करुन घेता येतील अिी काम े बा्ययांत्रणेकडून 
करुन घेण्याच्या सूचना ववतत ववभागाच्या दद.२७/०९/२०१० च्या िासन ननणफयान्वये प्रिसकीय 
ववभागाींना देण्यात आल्हया आहेत. तथावप, प्रकरणपरतव े आवश्यकतेनुसार ननयशमत 
पदननशमफतीही केली िाते. एकीं दरीत ननयशमत पध्दतीन े कमफचारी घेण्याच्या तुलनेत 
बा्ययींत्रणेकडून कामे करुन घेण्याचे प्रमाण अल्हप आहे. 
     सबब महाराषर राज्य रािपबत्रत अगधकारी महासींघाने दद.१६/०१/२०१६ च्या ननवेदनान्वये 
सवफ मींिूर पदे भरण्याच ेव कीं त्रा्ी पध्दतीऐविी ननयशमत ननयुक्तया देण्याची आग्रही मागणी 
केली असली तरीही उपरोक्त वस्तुजस्थती व वेतनावरील खचफ ननयींबत्रत करण्याच्या दृष्ीन े
सींघ्नेची मागणी मान्य किण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

”नरेगा” राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या मिूराांच्या मिुरीत वाढ िरण्याबाबत 
 

(१२)  ३९८३० (०४-०५-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििधत) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) “नरेगा” राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या मिुराींना प्रनतददन सुमारे १६५ रुपये 
मींिुरी शमळत असल्हयान े या कमी मिुरीन ेमिुिाांनी या योिनकेड े दलुशक्ष केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सोलापूर जिल्हहयात कमी मिुरीमुळे कामगार नरेगाच्या कामावर येत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, “नरेगा” वरील मिूरी दरात वाढ करण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१९-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगफत सन २०१४-१५ या वषाफमध्ये मिूिाांच्या 
मिुरीचा दर प्रनतददन रु. १६८/- इतका होता. आता तयामध्ये वाढ होऊन सन २०१६-१७ या 
वषाफकररता रु. १९२/- प्रनतददन इतका मिुरी दर लागू करण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कें द्र िासन प्रतयेक वष  महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगफत देण्यात 
येणाऱया मिूरीचा दर ननजश्चत करते. तयानसुार कें द्र िासनाने ददनाींक २३ मारच्, २०१६ च्या 
अगधसूचनेन्वये सन २०१६-१७ या वषाफकररता महाराषरासाठी रु. १९२/- प्रनतददन इतका मिूरी 
दर ननजश्चत केला आहे. तयास अनुसरुन िासन ननणफय ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१६ अन्वये 
राज्यात रु. १९२/- प्रनतददन इतका मिूरी दर लागू करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाडयातील शेतिऱयाांना िशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत 
  

(१३)  ३९८७७ (०४-०५-२०१६).   डॉ.शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयातील िेतकऱयाींच्या मागील १५ वषाफपूव  धरणे बाींधण्यासाठी िशमनी सींपाददत 
करण्यात आल्हया होतया तया िमीनीचा मोबदला त्याांना ददला गेलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,िशमनीचा मोबदला शमळण्यासाठी िवळपास २० हिार िेतकरी दाद 
मागण्याकरीता न्यायालयात गेले परींतु आगथफकदृष्या गरीब असलेले िेतकरी न्यायालयात गेले 
नसल्हयान ेया सींपूणफ मोबदल्हयापो्ी सदया िासनाला ३२२ को्ी ४३ लक्ष रू. देणे आहे, हे ही 
खरे आहे काय. 
(३) असल्हयास,िेतकऱयाींना मोबदला देण्यासाठी िासनान े कोणती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 
      भ-ूसींपादनाची प्रकक्रया पूणफ झाल्हयानींतर ननधी उपलब्धतेनुसार मोबदला अदा करण्यात 
येईल. 
(२) नाही. 
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     भूसींपादनाचा ननवाडा िाहीर झालेल्हया ननधीची अदायगी ननधी उपलब्धतनेुसार करण्यात 
येईल. भसूींपादन कायदा १८९४ मधील कलम १८/२८ अींतगफत वाढीव मोबदला शमळणेसाठी 
मराठवाड्यातील १५४५९ िेतकरी न्यायालयात गेलेले आहेत व भूसींपादनापो्ी रु.६५८.१४ को्ी 
दानयतव ननमाफण झालेले आहे. 
(३) न्यायालयाच्या ननणफयानुसार व ननधी उपलब्धतेनुसार माविेा अदा करण्याची योग्य 
कायफवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल्हहयातील समुारे ५५० शशक्षिाांच्या जिल्हहा बदलीच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(१४)  ३९८९८ (२५-०५-२०१६).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनागगरी जिल्हहयात प्राथशमक शिक्षक म्हणून भरती झालेल्हया बाहेरील जिल्हहयातील सुमारे 
५५० शिक्षकाींनी तीन ते पाच वषाचं्या सेवनेींतर जिल्हहा बदलीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्हहयातील मींडणगड, रािापूर, खेड, दापोली, रतनागगरी या तालुक्याींमध्ये 
उपशिक्षक पदाच्या अनके िागा ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २०१५ मध्ये काही शिक्षकाींनी पती-पतनी एकबत्रत या िासनाच्या अ्ीचा 
लाभ घेण्यासाठी खो्ी कागदपत्र ेसादर करून जिल्हहा बदली शमळववण्याचा प्रयतन केला होता, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२३-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. रतनागगरी जिल्ह्यात सन २०१५-१६ 
मध्ये २२९ प्राथशमक शिक्षकाींचे आींतर जिल्हहा बदलीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हहयातील सवध ग्रामपांचायतीमध्ये बायोमेरीि हिेरी प्रणाली बसववण्याबाबत 
  

(१५)  ४१५८२ (०५-०५-२०१६).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली जिल्हहयातील काही ग्रामपींचायतीमध्ये बायोमेरीक हिेरी प्रणाली प्रायोगीक ततवावर 
सुरु करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, तयाच े ननषकषफ काय आलेत तसेच िासन जिल्हहयातील सवफ ग्रामपींचायतीमध्ये 
ही बायोमेदरक हिेरी प्रणाली सुरु करणार आहे काय, 
(३) असल्हयास, ककती ददवसामध्ये याची कायफवाही पूणफ होणार आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) : (१) खरे आहे, 
(२) व (३) साींगली जिल्ह्यातील एकूण ६९९ ग्रामपींचायतीींपकैी २६३ ग्रामपींचायतीींमध्ये 
बायोमॅरीक हिेरी प्रणाली बसववण्यात आली आहे. तथावप राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये 
बायोमॅरीक हिेरी प्रणाली बसववण्याबाबत िासनाकडून कोणतेही आदेि देण्यात आलेले नाहीत. 

___________ 
  
लवादाच्या ननणधयाचा फेरववचार िरण्यािरीता राष्ट्रीय लवादािड ेप्रस्ताव दाखल िरण्याबाबत 

 

(१६)  ४४२६१ (२५-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महाराषराचे भौगोशलक गोदावरी खोऱयाचे के्षत्र ४९ ्क्के असताींना प्रतयक्षात पाणी वा्प ३१ 
्क्के दहस्सा देण्यात आला तर, आींध्रप्रदेिच े२३ ्क्के भौगोशलक के्षत्र असताींना पाणी वा्पाचा 
३० ्क्के दहस्सा देवून यामध्ये महाराषराच्या तुलनेत आींध्र िाज्यास दपु्प् पाणी देवनू १९८० 
साली राषरीय लवादान ेददलेल्हया ननणफयामुळे, महाराषरावर अन्याय केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लवादाच्या ननणफयामुळे महाराषर आणण आींध्रप्रदेि राज्यास पोचमवाड धरणातून 
सदय:जस्थतीत ककती घनरु्् पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, सदि पाणी वा्पात महाराषरावर अन्याय झाला असल्हयामळेु सदर ननणफयाचा 
रे्रववचार करण्याकरीता, िासनाने, राषरीय लवादाकड े प्रस्ताव दाखल करण्याच्या दृष्ीन े
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१२-०७-२०१६) : (१) गोदावरी खोऱयातील उपलब्ध िलसींपततीचा 
िास्त्रिुध्द अींदाि करुन सवफ राज्यामध्ये न्याय वा्प करण्याच्या दृष्ीने १०.०४.१९६९ रोिी 
सवफ सींमततीने गोदावरी पाणी तीं्ा लवादा कें द्र िासनाच्या अगधसचूनेनूसार अजस्ततवात आला. 
गोदावरी पाणी तीं्ा लवादाने महाराषर, कनाफ्क, मध्यप्रदेि, आींध्रप्रदेि व ओररसा राज्याींच्या 
परस्परातील करारनाम्याींना प्रमाण मानून महाराषरातील सींबींगधत उपखोऱयात महाराषर राज्याचे 
पाणी वापराचे अगधकार ननजश्चत केले व तयाचा अींतभाफव लवादाच्या दद.०७/०७/१९७९ रोिी 
िादहर केलेल्हया ननवाड्यात केलेला आहे. तयामुळे महाराषरावर अन्याय झाला अस े म्हणता 
येणार नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ववववध ववभागातील ररक्त पदे व नवीन पदे भरण्यावर  
ननबधं टािण्याचा घेतलेल्हया ननणधयाबाबत 

  

(१७)  ४४३४४ (१७-०५-२०१६).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवध), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.अतुल साव े(औरांगाबाद पूवध) :   सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) िासनाने शिक्षक, पोलीस, ग्रामसेवक, तलाठी, वनरक्षक, कृषी सहाय्यक, पा्बींधारे कननषठ 
अशभयींता इतयादी सींवगाफतील ररक्त पदे व नवीन पदे भरण्यावर ननबधं ्ाकण्याचा ननणफय 
घेतला असून यामधून शसडको, मुींबई महानगर ववकास प्रागधकरण (एमएमआरडीए), वपींपरी 
गचींचवड ववकास प्रागधकरण, नागपूर सुधार न्यास या स्वायतत सींस्थाींना वगळण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तयाची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच ननणफयाच्या अनुषींगाने कायफवाहीची सदय:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०७-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 
     राज्य िासनाच्या ववतत ववभागाच्या दद. ०२/०६/२०१५ च्या िासन ननणफयान्वये नवीन 
पदननशमफतीवर ननबधं घालण्यात आला आहे. मात्र हे बींधन शसडको, 
MMRDA,PMRDA,NIT,NMRCL,MMRCL,PMRCL यासारयाया आगथफक सक्षम स्वायतत 
सींस्थाींना तसेच कें द्र िासन पुरस्कृत (ज्या आस्थापनाींचे पगार कें द्र िासनाच्या अनुदानातून 
होतात) सींस्थाींना लागू नाहीत. 
       तसेच सदर िासन ननणफयातील पररच्छेद क्र. ३ (क) मध्ये नमूद केलेल्हया शिक्षक, 
पोलीस कॉन्स््ेबल, ग्राम सेवक, तलाठी, आरोग्य पररचारीका, पिुधन परीवेक्षक, मतस्य 
व्यवसाय ववभागाचे तालुका स्तरावरील अगधकारी, वन रक्षक, कृषी सहायक, पा्बींधारे 
ववभागाचे कननषठ अशभयींता या सवींगाफतील एकूण ररक्त पदाींपैकी ७५ ्क्के पयतं पदे भरण्यास 
मुभा देण्यात आली होती. तयामध्ये दद. १५/०१/२०१६ च्या िासन ननणफयान्वये सुधारणा 
करण्यात आली असून आता उपरोक्त सींवगाफतील एकूण ररक्त पदापैकी ५० ्क्के पयफत पदे 
भरण्यास मभुा देण्यात आली आहे. 
(२) ददघफकालीन ववततीय स्थैयाफसाठी वतेन वाढीचा सरासरी दर हा महसलू वाढीच्या सरासरी 
दरापेक्षा अगधक असता कामा नये, हे सवफसामान्य ततव पाळण े आवश्यक आहे. तसेच दद. 
०१/०१/२०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अपेक्षक्षत शिर्ारिीमळेु वेतनावरील खचाफत मोठी 
वाढ सींभवते, या सवफ बाबीींचा ववचार करुन वेतनावरील खचफ ननयींबत्रत करण्याच्या दृष्ीने 
िासनान े सदर ननबधं घातले आहेत. तथावप, ज्या ववभागातील पदननशमफती/पदभरतीमळेु 
राज्याचे महसलुी उतपन्न वाढणार आहे तया ववभागाींना तसचे अतयावश्यक सेवा म्हणून 
िासकीय रुग्णालयामधील डॉक््सफ तसचे िासकीय वैदयकीय महाववदयालयाींमधील अध्यापक 
वगफ याींना सदर पदननशमफती/पदभरतीचे ननबधंमधून वगळण्यात आले आहे. 
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(३) उपरोक्त िासन ननणफयामुळे नवीन पदननशमफती तसेच पदभरतीवर ननयींत्रण आणण्यात आले 
आहे. तसेच, वेतनावरील खचफ ननयींबत्रत करण्यादृष्ीन ेउपरोक्त िसन ननणफयाच ेपालन राज्य 
िासनाच्या ववववध ववभागाींकडून करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

अिोला शहरातील ररांगरोड ठरणाऱया िॅनॉल मागाधचे िाम अिोला पाटबांधारे  
ववभागाच्या धोरणामळेु प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(१८)  ४४७५२ (२१-०४-२०१६).   श्री.गोवधगि शमाध (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अकोला िहरातील ररींगरोड ठरणाऱया कॅनॉल मागाफचे काम अकोला पा्बींधारे ववभागाच्या 
अडवणूकीच्या धोरणामुळे प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन १९८० नींतर िहराच े ववथतारीकरण झाल्हयावर सन १९९२ पासनू सदर 
कालवा बींद पडला व ्या दलुफक्षक्षत िागाचे बािारभावानुसार मलु्हय पा्बींधारे ववभाग मनपा 
अकोला याींना मागत असल्हयाच ेननदिफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मनपान े सदर रक्कम ददली नसल्हयामळेु िहराची ववकास कामे करण्यास 
अडचणी येत असल्हयान ेयाबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबास कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) िशमनीचे बािार भावान े येणारे मुल्हय शमळण्याची िलसींपदा ववभागची मागणी 
ननयमानुसार असल्हयाने मनपा अकोला मार्फ त पूतफता होणे आवश्यक आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भेंडाळा मध्यम शसांचन प्रिल्हपात (ता.रािुरा, जि.चांद्रपूर) मोडणाऱया बेरडी (िुनी) व बेरडी 
(नवीन) या दोन गावाांचे पुनवसधन िरण्याबाबत 

  

(१९)  ४५२१८ (०३-०५-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भेंडाळा मध्यम शसींचन प्रकल्हपावर (ता.रािुरा, जि.चींद्रपूर) माहे ऑगस््, २०१५ पयतं 
३७९१.४१ लक्ष खचफ झाला असनू १५ वषाफचा कालावधी लो्ुन सुध्दा प्रकल्हपात मोडणाऱया बेरडी 
(िुनी) व बेरडी (नवीन) या दोन गावाींचे पुनवसफन करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकल्हपासाठी पररसरातील बेरडी (िुनी) बेरडी (नवीन) सोनुली, भेंडाळा, 
शसस , गचचबोडी आणण े्ंभुरवाही या गावातील िेतकऱयाींच्या िशमनी अत्यल्प मोबदल्हयात 
अगधग्रहीत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व चौकिीअींती काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास, बेरडी (िुनी) व बेरडी (नववन) या दोन गावाींचे पनुवसफन व सोनलुी, भेंडाळा, 
शसस , गचचबोडी आणण े्ंभुरवाही या गावातील िेतकऱयाींना योग्य मोबदला देण्यासींदभाफत 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. १२०.८९ हे.आर. िमीन जिल्हहागधकारी चींद्रपूर याींनी ठरवून ददलेल्हया दराने सरळ 
खरेदीने अगधग्रहीत केली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) सोनुली, भेंडाळा, शसस , गचचबोडी, आणी े्ंभुरवाही ही गाव े पेसा-२०१० मध्ये अींतभूशत 
असल्हयामळेु ग्रामसभेच्या मींिूरीनेच भुसींपादन व पुनवफसन प्रकक्रया पुणफ करावी लागत.े 
तयाप्रमाणे शसस , भेंडाळा या गाींवाचे ग्रामसभा ठराव प्राप्त झाले आहेत. परींतु सोनुली येथील 
िेतकऱयाींनी नकारातमक ठराव ददलेल असून, जिल्हहागधकारी, चींद्रपूर याींनी ग्रामसभेच्या 
रे्रववचाराथफ पाठववला आहे. सोनुली गावाचा सहमती बाबत ननणफय झाल्हयानींतर प्रकल्हपाची 
भूसींपादन व पुनवफसन प्रकक्रया सुरु करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

लघुववतररिा शासनाच्या सुधाररत ननयमाप्रमाणे अांदािपत्रिास  
मांिूरी देऊन प्रलांबबत िामे पूणध िरण्याबाबत 

  

(२०)  ४५३५१ (३०-०४-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) े्ंभ ू(जि.साींगली) उपसा शसींचन योिनेच्या खानापूर-तासगाींव कालव्यावरील लघुववतररका क्र 
१३/२६० व लघुववतररकेच े काम मींिूर होवून पुन्हा िासनाच्या सुधाररत आदेिानुसार रद्द 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदि लघुववतररका िासनाच्या सुधाररत ननयमाप्रमाणे पुन्हा अींदािपत्रक तयार 
करुन महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळाकड ेप्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर अींदािपत्रकास तातकाळ मींिूरी देऊन प्रलींबबत काम े पूणफ करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) : (१) होय. 
     िासनाच े आदेि दद. २/१२/२०१४ नुसार कामाच्या ननववदा ननजश्चत करताना पूवफ 
अहफताऐविी पश्चात अहफता पध्दतीचा अवलींब करणे आवश्यक ठरल्हयाने सदर ननववदा रद्द 
करणेत आली आहे. 
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(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) सदर कामाचे प्रचशलत दरसूचीनुसार अींदािपत्रक तयार करण्याचे काम के्षबत्रय स्तरावर 
प्रगतीपथावर आहे. लघुववतररकेची भूसींपादन कायफवाही प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

खानापूर (जि.साांगली) तालुक्यातील टेंभू उपसा शसांचन योिनेच्या  
४ था व ५ वा टप्पा िायाधजयतवत िरण्याबाबत 

  

(२१)  ४५३५५ (२९-०४-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) खानापूर (जि.साींगली) तालुक्यातील े्ंभ ू उपसा शसींचन योिनचे्या ४ था व ५ वा ्प्पा 
कायाफजन्वत करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा 
तया समुारास मा.िलसींपदा मींत्री महोदयाींना पत्रव्यवहार करुनही अदयापी कोणतीही कायफवाही 
झालेली नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, सदि पत्राच्या अनषुींगाने कायफवाही करण्यास ववलींब झाल्हयामुळे उपरोक्त गावात 
तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाफण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदि गावाना तातकाळ पाणी पुरवठा करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) व (३) होय. 
     े्ंभू उपसा शसींचन योिनेच्या ्प्पा ४ था व ५ वा ्प्याची उवफररत काम ेप्रगतीपथावर 
आहेत. तसेच ननयोिनकेररता सन २०१६-१७ या आगथफक वषाफत रुपये ८०.०० को्ीची तरतूद 
करण्यात आली आहे. 
     े्ंभू प्रकल्हपाच्या ्प्पा क्र.४ व ्प्पा ५ अींतगफत लाभके्षत्रामध्ये येणाऱया गावाींपैकी गाड , 
करींिे, वाळूि, िोंधळणखींडी व भाींबड ेया गावाींना ्ँकरने वपण्यासाठी पाणी पुरवठा सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साक्री तालुक्यातील िामखेडी धरणाच्या डावा िालव्याच ेिाम अपणूाधवस्थेत असल्हयाबाबत 
 

(२२)  ४५५०९ (३०-०४-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साक्री तालुक्यातील िामखडेी धरणाच्या डावा कालव्याच े काम ६ कक.मी लाींबीपयफत 
झाल्हयामुळे धरणाचे पाणी नतथपयफतच िात,े प्रोिेक्् अहवालाप्रमाणे कॅनलचे काम पूणफ व्हाव े
अिी मागणी वारींवार करुन तयावर कोणतीही कायफवाही होत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर कॅनालवरील चारी क्र. ८ ते पुढील चाऱया दरुुस्ती न झाल्हयामुळे कॅनालच े
पाणी सींबींगधताींना वापरता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, तयानुषींगान ेिासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१) नाही. 
     िामखेडी प्रकल्हपाींतगफत १८ कक.मी. लाींबीचा डावा कालवा असून कालव्याच े काम पूणफ 
झाले आहे. कालव्याच्या पुच्छ भागापयतं वहन चाचणी घेण्यात आली आहे. 
(२) कालव्याच े काम पूणफ झाले असनू, ववतरीकाींची काम े बाकी असल्हयान े पूणफ लाभके्षत्रास 
शसींचनाचा लाभ शमळत नाही ही वस्तुजस्थती आहे. 
(३) ववतरण व्यवस्थेची अपुणफ काम े पूणफ करणेसाठी रु. ५६.४३ को्ी ककमतीचा सधुाररत 
प्रकल्हप अहवाल तयार करणेत आला आहे. सदर अहवालास मान्यता देणेची प्रकक्रया िासन 
स्तरावर प्रगतीत आहे. सदर प्रकल्हपास सुप्रमा देऊन काम े माचफ, २०१८ पयतं पूणफ करणेच े
ननयोिन आहे. 
(४) सुधाररत प्रिासकीय मान्यता प्रस्तावावर ववतत ववभागान ेिेरे घेतले आहेत. पुतफतेच ेकाम 
प्रगतीत आहे. 

___________ 
  

रामटेि (जि.नागपूर) येथील णखांडसी पुरि िालव्याद्वारे रामसागर िलाशयात  
सुर नदीद्वारे पेंच प्रिल्हपातील अनतररक्त पाणी सोडण्याबाबत 

 

(२३)  ४५५५२ (२१-०४-२०१६).   श्री.डड मल्हलीिािूधन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राम्ेक (जि.नागपूर) येथील णखींडसी पुरक कालव्यादवारे रामसागर िलाियात सुर 
नदीदवारे पेंच प्रकल्हपातील अनतररक्त पाणी सोडण्यात याव े अिी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ च्या पदहल्हया आठवड्यात केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या मागणीच्या अनुषींगाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१२-०७-२०१६) : (१) नाही. 
     पेंच प्रकल्हपाचे पाणी णखींडिी (रामसागर) िलाियात सोडता यावे यासाठी णखींडिी पुरक 
कालव्याचे काम प्रगतीत आहे. सुर नदीला पाझर असलेने पुरक कालव्याचेनींतरचे २ ककमी 
भागस योग्य उपाययोिना करावी अिा सूचना श्री.डी.एम.रेड्डी, वव.स.स. याींनी केल्हया आहेत. 
पाणी सोडण्याची मागणी केलेली नाही. 
(२) सूचनाबाबत के्षबत्रय स्तरावर आवश्यक अ्यास करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. २४३ (17) 

शशरोळ (जि.िोल्हापूर) तालुक्याची िीवनदायी असलेला रािापूर  
बांधारा िमिुवत झाला असल्हयाबाबत 

  

(२४)  ४६२६९ (२९-०४-२०१६).   श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिरोळ (जि.कोल्हापूि) तालकु्याची िीवनदायी असलेला रािापूर बींधारा कमकुवत झाला 
असल्हयाच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादिम्यान ननदिफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या बींधाऱयाींच्या दरुुस्तीबाबत िासनाने ननणफय घेतला आहे काय व तयाच ेस्वरुप 
काय आहे, 
(३) असल्हयास, या दरुुस्तीकररता िासनाने ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१०-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) अींित: खरे आहे. सदरच्या बींधाऱयाचे 
बाींधकाम १९८० साली झालेले आहे. बींधारा दगडी बाींधकामातील असनू, प्रस्तींभातील काही दगड 
ननखळल्हयान ेपाण्याची गळती होत.े सध्या या बींधाऱयाची दरुुस्ती चालू असून ६५ गाळयाींपैकी १ 
ते २२ गाळ्याींमधील दरुुस्ती काम ेप्रगतीत आहेत. बींधाऱयाच्या उवफरीत दरुुस्तीची काम े“वविेष 
दरुुस्ती” अींतगफत करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम के्षबत्रय स्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
ववदभाधतील पोथरा लोअर वधाध, बावनथडी, इदटयाडोह, िाटेपूणाध, नळगांगा आणण पेनटािळी या 

मोठ्या प्रिल्हपाांमध्ये २५ टक्िे पाणीसाठा उपलब्ध असल्हयाबाबत 
  

(२५)  ४६४२२ (२५-०४-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ववदभाफतील पोथरा लोअर वधाफ, बावनथडी, इद्याडोह, का्ेपूणाफ, नळगींगा आणण पेन्ाकळी 
या मोठ्या प्रकल्हपाींमध्ये र्क्त २५ ्क्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, २०१६ 
च्या िेव्च्या आठवड्यात ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चींद्रपूर जिल्ह्यातील ११ प्रकल्हपाींपैकी १० प्रकल्हपातील िलसाठा हा ३८ 
्क्क्याींपेक्षा कमी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववदभाफतील ितेकऱयाींना शसींचनासाठी पाणी, उदयोगासाठी पाणी आणण 
नागरीकाींना वपण्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 
     २८ िानेवारी, २०१६ रोिी पोथरा, लोअर वधाफ, बावनथडी, इडडयाडोह, का्ेपुणाफ, नळगींगा 
आणण पेन्ाकळी या मोठ्या प्रकल्हपाींमध्ये अनुक्रम े१२, २५, १४, १९, १८, १५ आणण १५ ्क्के 
उपयुक्त पाणी साठा उपलब्ध होता. 
(२) होय. 
(३) महसूल ववभाग - मदत व पनुवफसन याींच्या दद. ०७.०९.२०१५ रोिीच्या िासन ननणफयान्वये 
िलाियातील उपलब्ध पाणीसाठ्यापैकी वपण्यासाठी आवश्यक पाण्याचे आरक्षण करण्याचे 
अगधकार सींबींगधत जिल्हहागधकारी याींना ददलेले असून तयानुसार पाणी वपण्यासाठी आरक्षीत 
करण्यात आले आहे. आरक्षीत पाण्याव्यनतररक्त उपलब्ध असलेल्हया पाण्यातून शसींचनासाठी व 
औदयोगगक वापरासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राफापुर (ता.तळोदा, जि.नांदरुबार) तालुक् यातील राफापुर येथील  
लघुपाटबांधा-याच् या उवधररत िामाांबाबत 

  

(२६)  ४६७२४ (०६-०५-२०१६).   श्री.उदेशसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रार्ापुर (ता.तळोदा, जि.नींदरुबार) येथील लघुपा्बींधाऱयाच्या (धरण) दववतीय सुप्रमाला 
िासनाने मान्यता ददली आहे, हे खिे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी ववतररत केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर धरणाची उवफररत कामे पूणफ किण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रकल्हपावर मींिूर प्रकल्हप अहवालापेक्षा िास्त खचफ झाल्हयान ेप्रकल्हपाची उवफररत काम ेपूणफ 
करण्यासाठी जव्दतीय सुधारीत प्रकल्हप अहवालास प्रिासकीय मान्यता बाबतची कायफवाही 
प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

खामखेडा, भऊर येथे कोल्हापूरी बांधारे बाधंण्याबाबत े
  

(२७)  ४६९३९ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती ननमधला गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्हवे), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नाशिक येथे दरवष  पावसाच ेप्रमाण कमी होत असल्यान ेगगरणा नदी कोरडी पडली आहे 
त्यामुळे नदीकाठावरील गावाींना ितेी व वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई िाणवू लागली आहे, म्हणून 
खामखेडा भऊर मागाफवरील नदीपात्रात कोल्हापूिी बींधारे उभािण्यात यावेत अिी येथील 
नागररकाींची मागणी असल्ह याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादिम्यान ननदिफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, नागररकाींच् या या मागणीवर खामखेडा, भऊर येथ ेकोल्ह हापूर बींधारे बाींधण् याबाबत 
िासनाने कोणती कायफवाही केली वा किण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) िासन पत्र क्र. बीकेएस/२०११(२९/११)/शसींव्य/धोरण, दद. ३०/४/२०११ अनसुार “धरण ते 
उन्नेयी बींधारा दरम्यान कोल्हहापूर पध्दतीचे, शसमें् प्लग बींधारे घेतल्हयास शसींचनावर मोठ्या 
प्रमाणावर पररणाम होतो. म्हणून धरण ते उन्नयैी बींधारा या अींतरात कोणतयाही प्रकारच े
बींधारे घेता येत नाहीत. तयामुळे सदर मागणी मान्य करता येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ख्रुिगाव (ता.शशराळा, जि.सांगली) येथील िलसेतूला लागलेली गळती 
  

(२८)  ४८३४० (३०-०४-२०१६).   श्री.शशवािीराव नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाींदोली धरणाच्या कालव्याच्या ख्रुिगाव (ता.शिराळा, जि.साांिली) येथील िलसेतलूा 
मागील बराच काळ गळती लागली असून तयामळेु रोि लाखो शल्र पाणी वाया िात 
असल्हयाची बाब ननदिफनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कालव्याचे पाणी बींद करुन िलसेतचूी गळती थाींबववण्याची कायमस्वरुपी 
उपाययोिना करण्याकररता स्थाननक िेतकरी व वाहनचालकाींकडून पा्बींधारे ववभागाकड े
साततयाने मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदि मागणीवर िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) हे अींित: खरे आहे. कालानुरुप सदर िलसतेूचे काही 
एक्सपान्िन िोडातील रबर खराब झालयामुळे अल्हप प्रमाणात पाण्याची गळती होत होती. 
तथावप माहे रे्ब्रवारी, २०१६ मध्ये तातपुरती उपाययोिना करुन गळती थाींबववण्यात आली 
आहे. 
(२) होय. 
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(३) व (४) सदर िलसेतुची दरुुस्ती कामासह, वारणा उिवा कालवा कक.मी. १ ते १२ मध्ये 
जिओससांथे्ीक अस्तरीकरण उपाययोिना करणेच्या कामाची ननववदा ननश्चीत करण्यात आलेली 
असून दरुुस्तीची कामे ननधी उपलब्धतेनुसार पूणफ करण्याचे ननयोिन आहे. 

___________ 
  
बागलाण (जि.नाशशि) तालुक्यातील हरणबारी उिव्या िालव्याच ेिाम प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(२९)  ४९४९४ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बागलाण तालुक् यातील (जि.नाशिक) हरणबारी उिव्या कालव्याचे मौ. पारनेर ते मौ. 
सतमान े हे २४ त े ४८ कक.मी च े काम अनेक वषाफपासनु प्रलींबबत असल्हयाबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा तथा पालकमींत्री, नाशिक याींच्याकड ेलेखी पत्रादवारे मागणी माहे 
रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदि मािणीनसुाि िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२५-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) उक्त प्रश्नात नमूद केलेल्हया मागणीकररता हरणबारी प्रकल्हपाच्या िलननयोिनात 
अनतररक्त पाण्याची तरतूद नसल्हयान ेिासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार सवेक्षणाच ेकाम हाती 
घेता येत नाही. तसेच उक्त प्रस्ताव अव्यवहायफ असल्हयाने िासनाने ददनाींक १५/२/२००७ च्या 
पत्रान्वये अमान्य केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्हा पररषदेच्या िुख्य इमारतीच्या बाांधिामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(३०)  ५०१५८ (३०-०४-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हा पररषदेच्या मुख्य इमारतीला दोन मदहन्यापूव च रींगरींगो्ी केल्हयानींतर पुन्हा 
तयाच कामासाठी २५ लाखाींची तरतुद केली असून काही दठकाणी गरि नसताींनाही ननधी 
देण्याचे ननदेि देण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिफनास आले,हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोसेखुदध धरणाचे (जि.चांद्रपूर) पाणी उिव्या िालव्यातून मामा तलावात टािल्हयामुळे 
अनेिाांच्या शेतात पाणी साचल्हयान ेवपिाांच ेनुिसान झाल्हयाबाबत 

  

(३१)  ५०१८७ (३०-०४-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोसेखुदफ धरणाचे (जि.चींद्रपूर) पाणी उिव्या कालव्यातून मामा तलावात ्ाकून ओव्हरवे् 
आसोला मेंढा तलावात ्ाकण्यात आल्हयाने मामा तलावाखाली अनेकाींच्या िेतात पाणी 
साचल्हयाने धानाच्या वपकाांचे नुकसान झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वपकाांच ेनुकसान झालेल्हया िेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्यासींदभाफत िासनान े
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२०-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) महसूल यींत्रणेच्या सव्हेक्षणानसुार एकूण ४.३० हेक््सफ के्षत्रातील उ्या वपकाींच्या नकुसान 
भरपाईच्या प्रस्तावाची तपासणी करुन ननयमानुसार देय मोबदला अदायगीबाबत पुढील 
कायफवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शसयतनर (जि.नाशशि) तालुक्यातील िडवा िालव्याची दरुवस्था झाल्हयाबाबत 
  

(३२)  ५०२४७ (३०-०४-२०१६).   श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसन्नर (जि.नाशिक) तालुक्यातील कडवा कालव्याला माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये मोठया 
प्रमाणात गळती होवून िेतकऱयाींच्या िते िमीनी नापीक झाल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने िेतकऱयाींना कोणत े अथफसहाय्य केले आहे तसचे कडवा 
कालव्याच्या दरुुस्तीसाठी िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) नाही. कडवा कालव्यास काही प्रमाणात गळती 
झालेली आहे. तथावप, िेतिशमन नावपक झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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     कडवा उिवा कालव्याची आधुननकीकरणाची काम ेप्रगतीत आहेत. या कामासाठी मींिूर 
ततृीय सुप्रमा अहवालात रुपये ६५.१२ को्ी तरतूद आहे. तयापौकी रुपये ४०.३७ को्ी 
आधुननकीकरणावर खचफ झाले आहेत. सन २०१६-१७ मध्ये तरतूद नाही. तथावप, सन २०१५-१६ 
मधील उवफररत ननधी रु. १६.१९ को्ी शिल्हलक आहे. या उपलब्ध ननधीतून काम ेप्रगतीपथावर 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोदावरी डावा व उिव्या िालव्याची दरुुस्तीची िामे प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३३)  ५०६०४ (३०-०४-२०१६).   श्रीमती स्नेहलता िोल्हहे (िोपरगाव) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोदावरी डावा व उिव्या कालव्याची दरुुस्तीचे काम ेअनेक वषाफपासून प्रलींबबत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाफत िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२१-०७-२०१६) : (१) (२) व (३) 
गोदावरी डावा व उिव्या कालव्याची दरुुस्तीच े कामे प्रगतीत असनू ननधीच्या उपलब्धप्रमाणे 
सदरची काम ेपूणफ करण्याचे ननयोिन आहे. 

___________ 
 

चास िमान धरणािररता बुडीत के्षत्रातील वापराववना पडून असलेल्हया  
िशमनी मळू मालिाांना परत शमळण्याबाबत 

  

(३४)  ५०८१७ (०६-०५-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील चासकमान धरणाकररता बुडीत के्षत्रातील १९७२ साली सींपाददत 
केलेल्हया परींतु धरणात न बुडालेल्हया शिल्हलक िशमनी वापराववना पडून असल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिफनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चास कमान धरणाकररता बुडीत के्षत्रात आवश्यकतेपके्षा िास्त िशमनी सींपाददत 
करण्यात आल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कुकडी प्रकल्हपाअींतगफत येडगाव (ता.िुन्नर,जि.पुणे) येथील धरण प्रकल्हप 
ग्रस्ताींना जिल्हहागधकारी याींनी आदेि क्र. पमर्/८४/४/८९ दद.३/२/१९८९ अन्वये सींपाददत करण्यात 
आलेल्हया परींतु पाण्यात न बुडालेल्हया िशमनी मूळ मालकाींना परत करण्यात आल्हया आहे काय, 
(४) असल्हयास, वापराववना पडून असलेल्हया िशमनी मळू मालकाींना परत समळण्याबाबत 
लोकप्रतीननधीनी ददनाींक ०९ एवप्रल,२०१५ रोिी वा तयासमुारास मा.महसलू व पुनवफसन मींत्री 
याींसकड ेननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, सदि ननवेदनाच्या अनुषींगाने िशमनी मळु मालकाींना परत देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा किण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलांबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) नाही, 
    चासकमान प्रकल्हपाकररता बडुीत के्षत्रात न घेतलेल्हया िशमनी वापराववना पडून असल्हयाचे 
व अनतररक्त िशमनी सींपाददत केल्हयाचे ननदिफनास आले नाही. 
(२) नाही. 
(३) जिल्हहागधकारी पुणे महसूल िाखा याींच े कायाफलयाकडील, दद. ३.२.१९८९ चे आदेिानसुार 
मौिे येडगाींव, ता.िुन्नर, जि.पणेु येथील कुकडी प्रकल्हपातांगफत-येडगाींव धरणाकररता सींपाददत 
करण्यात आलेल्हया परींतु, बुडीत के्षत्रात न घेतलेल्हया िशमनी मूळ मालकाींना परत करण्यात 
आल्हया आहेत. 
(४) होय. 
(५) ददनाींक १.८.२०१५ चे िासन ननणफयामध्ये नमूद केल्हयानुसार आवश्यकतेनुरुप लाभके्षत्रातील 
स्लॅबपात्र िशमनीच्या हस्ताींतरणादी व्यवहाराींवर लादलेले ननबधं उठववण्याची कायफवाही 
प्रकरणरतवे व अगधननयशमत ववदहत करण्यात आलेल्हया पध्दतीनसुार कायफवाही करणेत येत 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा जिल्ह्यातील उमरोडी प्रिल्हपातून नेर तलावात पाणी  
नेण्याच्या योिनेला मायतयता देण्याबाबत 

  

(३५)  ५०९६२ (३०-०४-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) सातारा जिल्ह्यातील उमरोडी प्रकल्हपातून नेर तलावात पाणी नेणार असल्हयाचे मा. 
पालकमींत्री याींनी जिल्हहा ननयोिन सशमतीच्या बैठकीत िाहीर केले असल्हयाच े माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर योिना माग  लावण्याबाबत िासनान े कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-१०-२०१६) : (१) नाही. 
     तथापी, बाींधकामाधीन असलेल्हया जिहे कठापूर उपसा शसींचन योिनेतून नेर तलावात 
पाणी नेणेबाबत व सभोवतालच े समाववष् नसलेलया के्षत्रास शसींचनासाठी पाणी देण्याबाबत 
मा.पालकमींत्री याींचे समवेत जिल्हहा ननयोिन सशमतीच्या बैठकीत चचाफ झाली आहे. 
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(२) जिहे कठापूर उपसा शसींचन योिनेच ेकाम प्रगतीत असून सन २०१६-१७ साठी रुपये ३० 
को्ी ननधीची तरतूद करणेत आली आहे. 
 मात्र वाढीव के्षत्रासाठी सद्या वाढीव पाणी उपलब्ध नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ग्रामवविास ववभागामाफध त “स्माटध ग्राम” योिना राबववण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(३६)  ५०९७३ (०३-०५-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (ििधत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िासनान े राज्यातील ग्रामपींचायतीत सुप्रिासन आणण मुलभतू सुववधा, ववकास योिनाींची 
प्रभावीपणे अींमलबिावणी, अपारींपाररक उिाफ, पाणी स्वच्छता आणण आरोग्य यावर भर देण्याचा 
ननणफय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तयासाठी ग्रामववकास ववभागाने “स्मा फ् ग्राम” योिनेचा आराखडा तयार करुन 
सदरच्या प्रस्तावास मींत्रीमींडळाची मान्यता घेण्यासींदभाफत सुरु असलेली कायफवाही पूणफ झालेली 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी तयार केलेल्हया आराखड्याच े थोडक्यात स्वरुप काय आहे, यावर 
ककती खचफ येणार आहे व तयाची अींमलबिावणी करण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) योिनेच्या प्रस्तावाचे प्रारुप मा.मींत्री मींडळापुढे सादर करण्याची कायफवाही सुरु 
आहे. 

___________ 
  
अिोला जिल्ह्यातील मुख्यत्व ेखारपाण पट्टयात मोडत असलेले पूणाध नदीवरील सवध बॅरेिचे 

िाम मायतयतअेभावी प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३७)  ५१०७० (२५-०४-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवध) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील मुयायतव ेखारपाण पट्टयात मोडत असलेले पूणाफ नदीवरील सवफ बॅरेिच े
काम िासनाच्या ददनाींक १५ िलुै, २०१५ रोिीच्या पररपत्रकानुसार सुधाररत प्रिासकीय मान्यत े
अभावी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) जिल्ह्यातील खारपाण पट्टय्ात िशमनीत क्षाराचे प्रमाण अगधक असल्हयाने पारींपाररक 
उघड्या कालव्या ऐविी बींद पाईप लाईन दवारे शसींचनासाठी पाणी पुरवठा करण्याचा ननणफय 
िल ननयामक मींडळान ेघेतला असून तयाला मींिुरी सुध्दा ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पूणाफ नदीवरील सवफ बॅरेिच ेकामाींना सुधाररत प्रिासकीय मान्यता देऊन प्रकल्हप 
ननयोजित कालावधीत पूणफ करण्याबाबत व उघड्या कालव्या ऐविी बींद पाईप लाईन दवारे 
शसींचनासाठी पाणी पुरवठा करण्याबाबत िासनान े कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२५-१०-२०१६) : (१) नाही. 
     प्रकल्हपाींवर परींपरागत प्रवाही कालवे प्रणाली ऐविी बींद पाईप लाईनदवारे शसींचन 
करावयाच्या प्रस्तावासींदभाफत अिा बदलाचे तरतुदीचा समावेि करुन प्रकल्हपास सुप्रमा घेणे 
आवश्यक असल्हयाचे िासन पत्र ददनाींक १५.७.२०१५ मध्ये ननदेशित आहे. मात्र आता िासन 
ननणफय ददनाींक ०९.०६.२०१६ मधील तरतूदीनुसार प्रिासकीय मान्यता प्राप्त प्रकल्हप अहवालात 
पारींपाररक कालवा ववतरण व्यवस्थेची तरतुद असताींना, केवळ योिनेच्या पुणफ ककीं वा काही 
भागात नशलका ववतरण प्रणाली प्रस्ताववत करताींना उपरोक्त िासन ननणफयातील काही 
तरतुदीच्या अगधन राहून, सींपूणफ प्रकल्हप अहवालास सुप्रमा घेण्याची गरि नाही. 
     तथावप, महाराषर िलसींपतती ननयमन प्रागधकरणाच े पत्र ददनाींक १३.१०.२०१५ अन्वये 
सदर बॅरेिेसना प्रागधकरणान े कलम ११ (च) अन्वये ददलेली मान्यता स्थगगत करुन सदर 
मान्यता पनुस्थाफवपत होईपयतं कोणतेही काम अथवा खचफ न करण्याचे ननदेि ददलेले आहेत. 
तयानुसार महामींडळाने पत्र ददनाींक ०४.०३.२०१६ अन्वये सदर बाींधकामे प्राणहाणी, ववतत् हाणी 
व बाींधकामास धोका पोहचनू िासनाचे आगथफक नुकसान होणार नाही या दृष्ीने सुरक्षक्षत 
्प्प्यावर आणून बींद ठेवण्याचे ननदेि के्षत्रय अगधकाऱयाींना ददलेले आहेत. 
(२) अींित: खरे आहे. 
    पुणाफ बॅरेि- (नेरधामणा) घुगिी बॅरेि व उमा बॅरेि यावर परपरागत प्रवाही कालव ेप्रणाली 
ऐविी बांद नशलकेदवारे शसींचन करण्याच े प्रस्तावास ववदभफ पा्बींधारे ववकास महामींडळाच्या 
ननयामक मींडळाने मान्यता ददली असून का्ेपूणाफ बॅरेि बाबत ननणफय व्हावयाचा आहे. तथावप 
िासन ननणफय ददनाींक ०९.०६.२०१६ मधील तरतुदीनुसार आता सदर बॅरेिेसवर नशलका ववतरण 
प्रणालीची काम ेहाती घेता येतील. 
(३) आता िासन ननणफय ददनाींक ०९.६.२०१६ मधील तरतुदीनुसार नशलका ववतरण प्रणाली 
प्रस्ताववत करताींना सांपूणश प्रकल्हप अहवालास सुप्रमा घेण्याची गरि नाही. तयामूळे सदर बॅरेिच े
नशलका ववतरण प्रणालीच े सींकल्हपन प्राप्त करुन नशलका ववतरण प्रणालीची काम े हाती घेता 
येतील. प्रकल्हपाींच्या सुप्रमा प्रस्तावात नशलका ववतरण प्रणालीच्या तरतुदीींचा समावेि करुन, 
सुप्रमा प्रस्तावास महामींडळाच्या ननयामक मींडळाची प्रचलीत कायफपध्दतीचा अवलींब करुन 
मान्यता घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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साांगली जिल्ह्यात वाळवा पांचायत सशमती व जिल्हहा पररषदेने  
खरेदी िेलेल्हया शशलाईयांत्र खरेदीत झालेला गैरव्यवहार 

  

(३८)  ५१०७१ (३०-०४-२०१६).   श्री.शशवािीराव नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय ग्रािववकास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) साींगली जिल्हहयात मदहला व बाल कल्हयाण ववभागाच्या माध्यमातून वाळवा पींचायत 
ससमतीन े खरेदी केलेल्हया आणण जिल्हहा पररषदेन े खरेदी केलेल्हया शिलाई मशिन्स एकाच 
कीं पनीच्या असताना दोघाींच्या खरेदी दरात प्रतयेकी २ हिार रुपयाींचा र्रक असल्हयाचे व 
पररणामी या खरेदी व्यवहारात सींबींगधताींनी िवळपास १४ लाखाींचा अपहार केला 
असल्हयाची तसेच जिल्हहा पररषदेत ४ शिक्षकाींच्या करण्यात आलेल्हया बदल्हयाींमध्येही आगथफक 
गैरव्यवहार झाला असल्हयाची बाब ननदिफनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी दोषीींवर िासनान ेकाय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीिती पंकिा िुंड े(२२-०७-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 

श्री. रणधीर नाईक, जिल्हहा पररषद, सदस्य याींनी ददनाींक १२.२.२०१६ रोिीच्या 
स्थायी सशमतीत तक्रार उपजस्थत केली आहे. तसेच ग्रामववकास ववभागाच े पत्र क्र. सींकीणफ-
२०१६/प्र.क्र.५४/योिना-४ याींचे ददनोक ०५ एवप्रल, २०१६ च्या आदेिान्वये उपायुक्त ववकास व 
सहाय्यक आयुक्त चौकिी ववभागीय आयुक्त, पुणे याींची सशमती गठीत करण्यात आली असून, 
प्रस्तुत प्रकरणात चौकिी सदर सशमतीमार्फ त चालू आहे. अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे. तसेच 
प्राथशमक शिक्षण ववभाग, जिल्हहा पररषद साींगलीकडील चार उप शिक्षकाींच्या आपसात 
आींतरजिल्हहा बदली करण्यात आली असून सदर बदली सींबींधीतच्या ववनींती अिाफनुसार मुयाय 
कायफकारी अगधकारी, जिल्हहा पररषद, साींगली याींनी ननयुक्ती प्रागधकारी या नातयान ेकेली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

लातूर जिल््यातील बेरोिगार ििरूांिा रोिगार देण्याबाबत 
  

(३९)  ५१८४३ (०६-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि ेपानगचींचोली (ता.ननलींगा, जि.लातूि) येथे मिुराींची बेिोििािीमुळे उपासमार होत 
असल्हयामळेु या त्रासाला कीं ्ाळून मिुराींनी काम मागणीसाठी ददनाींक १ डडसेंबर २०१५ रोिी वा 
तयासुमारास सामुदहक आतमहतया करण्याचा प्रयतन केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय व चौकिीअींती काय आढळून 
आले, 
(३) असल्हयास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (२७-०९-२०१६) : (१) नाही. सदर प्रकरणी काम शमळणेबाबत व काम न 
शमळाल्हयास उपोषण करणेबाबतची ननवेदन ेतहसील कायाफलय, ननलींगा येथ ेप्राप्त झाली होती. 
यासींदभाफत दद. ३० नोव्हेंबर, २०१५ रोिी सींबींगधत मिुराींनी आींदोलन केले होते. 
(२) व (३) सहायक ग्ववकास अगधकारी, पींचायत सशमती, ननलींगा व नायब तहसीलदार, 
ननलींगा याींनी आींदोलन स्थळी भे्  देऊन आींदोलनकतयांिी चचाफ केली. कृवष आधाररत व वन 
ववभागची कामे देण्याची मागणी आींदोलनकतयांनी तयावळेी केली. तयानुसार तालुका कृवष 
अगधकारी व वन अगधकारी याींन काम े उपलब्ध करुन देण्याबाबत ननदेि देण्यात आले होत.े 
सदय:जस्थतीत मौि ेपानगचींचोली ता.ननलींगा येथ ेएकूण २३ शसींचन ववदहरीींची कामे सुरु आहेत. 
तसेच १९ शसींचन ववदहरी व ४२ िोषखड्डड्डयाची अिी एकूण ६१ काम ेिेल्हर्वर असून, मिुराींच्या 
मागणीनुसार काम उपलब्ध करुन देण्याची तिवीि ठेवण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल्ह्यात लहान मोठ्या बांधाऱयाांची बाांधणी िरून  
शसांचन व्यवस्था उभी िरण्याबाबत 

  

(४०)  ५१९२२ (०६-०५-२०१६).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली जिल्ह्यात वैनगींगा, कठाणी, खोब्रागडी प्राणदहता, इींद्रावती, पामुलागौतम, 
यासारयाया मोठ्या नदयाींसह अनके लहान -मोठ्या नदया व नाले मोठ्या प्रमाणावर आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पावसाळ्यात या नदयाना पूर येतो व पाणी वाहून िाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पावसाळ्यातील पाणी या नदयाींवर बींधारे नसल्हयामुळे वाया िात े व तयाचा 
उपयोग येथील िेतीींना होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या नदी-नाल्हयाींवर बींधारे बाींधून पाण्याची साठवणूक केल्हयास पाण्याचा सदपुयोग 
करता येईल, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, तयादृष्ीने िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) वैनगींगा नदीवर ५ बींधाऱयाची श्रृींखला ननमाफण करण्याचे ननयोिन करण्यात 
आले आहे. यापैकी गचचडोह बींधाऱयाचे काम प्रगतीत आहे. या बांधाऱयाचे पाणीसाठ्यावि उपसा 
शसींचन योिनाही प्रस्ताववत आहेत. तयाव्दारे गडगचरोली जिल्ह्याींतील २५७०९ हे. के्षत्रास 
शसींचनाचा लाभ शमळणार आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सातारा जिल्ह्यातील जिहे-िठापूर उपसा िलशसांचन योिनेमधनू वगळण्यात आलेल्या नेर 
तलावावरील गावाांना योिनेत सामावून घेण्याबाबत 

  

(४१)  ५२०९६ (२५-०४-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सातारा जिल्ह्यातील जिहे-कठापूर उपसा िलशसींचन योिनेमधनू वगळण्यात आलेल्या नेर 
तलावावरील गावाींना या योिनतेून वगळण्यात आले होत,े या गावाींचा योिनेत समावेि 
करण्याचा महततवपूणफ ननणफय घेण्यात आला असून या जिल्ह्याच े मा.िलसींपदा, मींत्री याींनी 
याबाबत उच्चपदस्थ अशभयींतयाींना तातडीन े कायफवाही करण्याच े ननदेि ददले असल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.िलसींपदा, मींत्री याींनी ददलेल्हया ननदेिानुसार सदर गावाींना या योिनेत 
सामावून घेण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२४-१०-२०१६) : (१) मा.राज्यमींत्री, िलसींपदा याींच्या दद. ५.१.२०१६ चे 
बैठकीत नेर तलावावरील ८५० मी. तलावाींवरील के्षत्राच े सवेक्षण करणेच्या सूचना 
ददलेल्हया आहेत. 
(२) के्षबत्रय स्तरावर प्राथशमक सवके्षणाचे काम सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सुरगाणा (जि.नाशशि) तालुक्याांतील पाझर तलाव सुरु िरण्याबाबत 
  

(४२)  ५२५५६ (०३-०५-२०१६).   श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सुरगाणा (जि.नाशिक) तालुक्यातील (१) भेंडवळ (२) भोरमाळ (३) पींगारबारी व इतर ३ हे 
पाझर तलाव सन १९८५ सालापासून वन खातयाच्या हरकतीमळेु बींद पडले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या पाझर तलावाींचे ककती काम पूणफ झाले आहे व सदर तलावाींचे तया वेळच े
अींदाि पत्रकीय रक्कम प्रतयेकी ककती होती, 
(३) असल्हयास, सन १९८५ पासनू पाझर तलाव सुरु करण्यासाठी िासनाने कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
प्रा. राम शशांदे (१८-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) पाझर तलावाींच ेबाि ुभरावाच े५०% काम रोिगार हमी योिनतेून झालेले आहे तया वेळच े
अींदािपत्रकाींची ककीं मत खालील प्रमाणे आहे. 
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अ.क्र. योिनेच ेनाव अांदािपत्रिीय किां मत (रु.लक्ष) 
१ पा.त.भेंडवळ ६.९१ 
२ पात.भोरमाळ ६.४५ 
३ पा.त.पाींगारबारी ५.८९ 
४ पा.त.गळव् ६.७९ 
५ पा.त.वरींभ े ७.६९ 
६ पा.त.काकडदरी ७.५९ 

(३) सदर योिना रोहयो अींतगफत मुळ प्रिासकीय मान्यता प्राप्त आहे. दरम्यान जिल्हहागधकारी 
कायाफलय, नाशिक याींच्या ददनाींक २१/०५/२०१२ च्या पत्रान्वये सदर योिना रोहयोतून 
वगळण्यात आलेल्हया असल्हयाने सदर योिना िासनाकडून उपलब्ध होणाऱया ननधीतून पूणफ 
करण्याच्या दृष्ीन ेअींदािपत्रके िलसींपदा ववभािाच्या सन २०११-१२ च ेदरसुची नसुार सुधाररत 
करुन सुधाररत प्रिासकीय मान्यतेसाठी अधीक्षक अशभयींता, लघ ुशसींचन (िलसींधारण) मींडळ, 
नाशिक याींनी सादर केले होते. दरम्यान िलसींपदा ववभागाची सन २०१३-१४ ची दरसूची प्राप्त 
झाल्हयाने तसेच गौणखननिाचे दरही रु.७०.६७/ घ.मी. ऐविी रु.१४१.३४/ घ.मी. झाल्हयामुळे 
अींदािपत्रके अधीक्षक अशभयींता, लघु शसींचन (िलसींधारण) मींडळ, नाशिक याींच्याकड े परत 
करण्यात आले असून तयाप्रमाणे अींदािपत्रके सुधाररत करण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िेळवणे (ता.पनवले, जि.रायगड) व पुनाड े(ता.उरण, जि.रायगड) येथील खाडीची बाांधबांधीस्ती 

फुटल्हयामुळे शेत िमीन नापीि झाल्हयाबाबत 
  

(४३)  ५३७११ (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवध), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाळे 
(शशवािीनगर) :   सन्माननीय खारभूमी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) केळवणे (ता.पनवेल, जि.रायगड) व पुनाड े (ता.उरण, जि.रायगड) येथील खाडीची 
बाींधबींधीस्ती रु््ल्हयामुळे हिारो एकर िेत िमीन नापीक झाली असून िेतकऱयाच े लाखो 
रुपयाींच ेनुकसान झाले असल्हयाच ेमाहे एवप्रल २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिफनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कायमस्वरूपी उपाययोिना न केल्हयामळेु रु््लेले बाींध बुिवूनसदु्धा भरतीच े
पाणी िेतामध्ये िाऊन िेती नापीक होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील पयाफवरण ववभागाची मींिुरी न शमळाल्हयामुळे सदर खाडीची 
बाींधबींधीस्तीसाठी िेएनपी्ी, ओएनिीसी आणण शसडकोकडून शमळणारा प्रतयेकी ५ को्ी रुपये 
सीएसआर र्ीं ड अडचणीत आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, या प्रकरणी फुटलेले बाांध बिुवून कायमथवरुपी उपाययोिना किण्याबाबत व 
िेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. ददवािर रावते (२७-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) केळवणे व पुनाड ेया खािगी खारभूमी योिना असून सदर योिनाींची देखभाल व दरुुस्ती 
सींबींगधत लाभधारक करीत आहेत. 
(३) नाही. 
(४) खािगी खारभूमी योिना िासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत िासनस्तरावर कोणती कायफवाही 
सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिण वैधाननि वविास महामांडळाच्या स्थापनेबाबत 
  

(४४)  ५३९७७ (२४-०८-२०१६).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोकण वैधाननक ववकास महामींडळाच्या स्थापनेसाठी राज्य िासन कें द्र सरकारकड े
पाठपुरावा करेल अिी घोषणा मा.मुयायमींत्री याींनी ददनाींक ११ एवप्रल २०१६ रोिी वा 
तयासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) मा.मुयायमींत्री याींनी ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये कोकणाकररता 
स्वतींत्र ववकास मींडळ स्थापन करण्यासींदभाफत लवकरात लवकर ननणफय घेण्याची ववनींती 
मा.कें द्रीय गहृ मींत्री याींना केली आहे. 

___________ 
  

गोदावरी खोरे एिाजत्मि िल आराखडा अांनतम िरण्याबाबत 
 

(४५)  ५४५८८ (२४-०८-२०१६).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.छगन भुिबळ (येवला) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गोदावरी खोरे एकाजतमक िल आराखडा अींनतम करण्यासाठी िासनाने ददनाींक १२ एवप्रल 
२०१६ रोिी वा तयासमुारास तज्ञ सशमती गठीत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गोदावरी खोरे एकाजतमक िल आराखडा अींनतम करण्याचा तज्ञ सशमतीचा 
अहवाल िासनास सादर झाला आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदि अहवालानुसार गोदावरी खोरे एकाजतमक िल आराखडा अींनतम 
करण्यासाठी िासनान ेकोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-१०-२०१६) : (१) होय, 
     दद.१२ एवप्रल, २०१६ रोिीच्या िासन ननणफय क्र. मिननप्रा-२०१५/३९१/प्र.क्र.९३/२०१५/िसीं 
(आस्था) अन्वये गोदावरी खोरे एकाजतमक िल आराखडा अींनतम करण्याच्या दृष्ीने तज्ञ 
सशमती स्थापन करण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) गोदावरी खोरे एकाजतमक िल आराखडा अींनतम करण्यासाठी तज्ञ सशमतीची पदहली बैठक 
दद.२७ मे, २०१६, दसुरी बैठक दद. १६ िुलै, २०१६ व नतसरी बैठक दद. ६ ऑगस््, २०१६ रोिी 
सींपन्न झाल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

लातूर जिल्हहा वावषधि योिना अांतगधत ननधीतील प्रस्ताववत अनेि िामाांना  
प्रशासिीय मायतयता ववलांबाने शमळाल्हयान ेननधी अखधचधत रादहल्हयाबाबत 

 

(४६)  ५५४७४ (२६-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ननयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लातूर जिल्हहा वावषफक योिना कायफक्रम २०१५-१६ अींतगफत (डी.पी.डी.सी.ननधी) ननधीतील 
प्रस्ताववत अनेक कामाींना जिल्हहागधकारी लातूर याींनी  ववलींबाने प्रिासकीय मान्यता ददल्हयानेच 
सदर योिनेंतगफत प्राप्त ननधी हा काम ेवेळेत पूणफ होऊ न िकल्हयाने अखगचफत रादहला व सदर 
प्राप्त ननधी परत करावा लागला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, तदनुसार ककती कामे अपूणफ असून ककती ननधी िासनास परत करावा लागलेला 
आहे, 
(४) असल्हयास, सदर ननधीतील कामे वळेेत पूणफ होण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-१०-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.  लातूर जिल्ह्याच्या जिल्हहा 
वावषफक योिना (सवफसाधारण) सन २०१५-१६ साठी रु.१४५.०० को्ी इतका ननयतव्यय मींिूर 
आहे. जिल्हहागधकारी, लातूर याींच्याकडून प्राप्त मादहतीनुसार सदर ननयतव्यय मयाफदेतील सवफ 
अनुजे्ञय कामाींना १०० ्क्के प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ववतरीत ननधीपैकी 
काही जिल्हहा योिनाींमध्ये बचत होणार असल्हयाचे कायाफन्वयीन यींत्रणाींनी कळववलल्हयामळेु    
रु. १०१३.९४ लक्ष इतकी बचत "मुयायमींत्री ग्राम सहड योिना" या योिनेस पुनववफननयोिनान े
वगफ करण्यात आली. 
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    तयानींतर काही यींत्रणाींनी काही योिनाींमध्ये पुन्हा बचत होत असल्हयाच ेआगथफक वषाफच्या 
िेव्ी ऐनवेळी कळववल्हयामुळे उपलब्ध होत असलेली रु. ८८.४४ लक्ष बचत “मुयायमींत्री ग्राम 
सडक योिना” या योिनसेाठी पुनववफननयोिनाने उपलब्ध करुन देण्याची कायफवाही दद. ३१ 
माचफ, २०१६ रोिी करीत असताना बी.डी.एस. प्रणाली बींद पडल्हयाने सदर योिनेसाठी ननधी वगफ 
होऊ िकला नाही व तो व्यपगत झाला. 
(३) त े (५) सन २०१५-१६ मध्ये मींिूर करण्यात आलेली काम े प्रगतीपथावर असून ननधी 
िासनास परत करण्यात आलेला नाही. तसेच कामे पूणफ करण्यात येत आहेत. 

___________ 
  

आिदारांच्या स्थाननि वविास निधीत केलेल्या बदलाबाबत 
  

(४७)  ५५८२७ (२३-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड) :   सन्माननीय 
ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आमदाराींच्या स्थाननक ववकास ननधीतील कामाींमध्ये बदल करण्यात येणार असल्हयाच े
िासनाने ननणफय घेतल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिफनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, आमदाराींच्या स्थाननक ववकास ननधीतील करण्यात येणाऱया ननणफयाची 
अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनान े आमदाराींच्या स्थाननक ववकास ननधीत केलेल्हया बदलाचा सींपूणफ 
तपिील काय आहे, 
(४) सदर ननणफयावर कोणतीही अींमलबिावणी केली नसल्हयास तयामागील कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) होय. आमदार स्थाननक ववकास कायफक्रमाींतगफत घ्यावयाच्या कामाींसाठी सुधाररत सवफ 
समावेिक मागफदिफक ततव ेिासन ननणफय क्र. स्थाववका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दद.१२.७.२०१६ 
अन्वये ननगफशमत करण्यात आली आहेत. तयामध्ये मागफदिफक सचूनाींमध्ये केलेल्हया बदलाींची 
तपिीलवार मादहती देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभध आणण मराठवाड्यात मूल्हयवधधधत िरात सांपूधण सूट देण्याच्या धोरणाबाबत 
 

(४८)  ५८१९७ (११-०८-२०१६).   श्री.पथृ्वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववदभफ आणण मराठवाड्यात उदयोगाींसाठी मूल्हयवगधफत करात सींपूफण सू् देण्याच े धोरण 
िासनाने स्वीकारले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या धोरणामुळे मलू्हयवगधफत कराच्या महसुलामध्ये ककती तू् अपेक्षक्षत आहे व 
ही तू् भरुन काढण्याकररता िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १४६ गावे महाराष्ट्र ग्रामीण बँिे ऐविी  
इतर राष्ट्रीयीिृत बिेँस िोडण्याबाबत 

  

(४९)  ५९३७९ (२६-०८-२०१६).   श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जिल्ह्यात महाराषर ग्रामीण बँकेच्या ३६ िाखा असून १४६ गावे या िाखाींकड े
आगथफक व्यवहारासाठी दततक देण्यात आलेली असनू या बकेँकड ेकमी प्रमाणात ठेव उपलब्ध 
असल्हयान े ही बँक किफ देवू िकत नाही म्हणून दषुकाळासारयाया आणीबाणीच्या काळात 
िनतेला योग्य सहकायफ शमळण्याच्या अनुषींगान े १४६ गावे महाराषर ग्रामीण बँके ऐविी 
राषरीयीकृत बकेँस िोडण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी पाठपुरावा करत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उस्मानाबाद जिल्ह्यात तीव्र दषुकाळी पररजस्थती असल्हयान े किाफची व खास 
करून िैक्षणणक किाफची मागणी िेतकऱयाींकडून तसेच ववदयार्थयाकंडून होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास,  १४६ गावे महाराषर ग्रामीण बँके ऐविी इतर राषरीयीकृत बकेँस िोडण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-१०-२०१६) : (१) उस्मानाबाद जिल्ह्यात महाराषर ग्रामीण बकेँच्या 
३६ िाखा आहेत. या बकेँच्या अध्यक्षाींनी जिल्हहागधकारी, उस्मानाबाद याींचेकड ेदद.१५.०६.२०१६ 
रोिी पत्रादवारे अस ेसूगचत केले होते की, बकेँच्या सवफ िाखा पीक किफ वा्प व पुनगफठनास 
प्राधान्य देतील. 
(२) दद. २२.६.२०१६ रोिी महाराषर ग्रामीण बँकेच्या प्रबींधकाींनी जिल्हहागधकारी याींना पत्रादवारे 
बँकेच्या २८७ पैकी १६१ दततक गावाींना इतर राषरीयीकृत बँकेस किफ वा्पासाठी (पीक किफ, 
कृषी किफ व िासकीय योिना) दततक देण्याची ववनींती केली आहे. 
(३) सदर ववनींती अिफ जिल्हहा अग्रणी बँक, उस्मानाबाद येथे आल्हयानींतर तो १ िलुै, २०१६ 
रोिी उप महाव्यवस्थापक, राज्यस्तरीय बँकसफ सशमती (एसएलबीसी) पुणे व के्षत्रीय 
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व्यवस्थापक, भारतीय ररिवफ बकॅ, मुींबई याींना योग्य तया मागफदिफनासाठी व ननणफयासाठी 
अगे्रवषत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यामध्ये १० वी पांचवावषधि योिना बांद िरुन वावषधि योिना अांमलात आणल्हयाबाबत 
  

(५०)  ५९५५२ (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ननयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यामध्ये १० वी पींचवावषफक योिना माहे माचफ, २००७ रोिी सींपल्हयाने सन २००७ ते १२ 
हा अकराव्या योिनेचा कालावधी होता मात्र (वषफ २०१२-१७) ही १२ वी पींचवावषफक योिनादेखील 
िासनाने सुरु केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पींचवावषफक योिना बींद करुन वावषफक योिना अींमलात आणण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्हयास, पींचवावषफक योिना बींद करुन अांमलात आणलेल्या वावषफक योिनेदवारे 
आतापयतं ककती ्क्के ववकास दर वाढला आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     राष्ट्रीय ववकास पररषदेच्या दद.२९/०५/२०१२ रोिी झालेल्हया बैठकीत राज्याची १२ वी 
पींचवावषफक योिना माींडण्यात आली. १२ व्या पींचवावषफक योिनेच े आकारमान रु.२,७५,०००/- 
को्ी इतके ठरववण्यात आले. पींचवावषफक योिनेमध्ये ठरववण्यात आलेल्हया ध्येय व धोरणाींची 
अींमलबिावणी वावषफक योिनाींच्या माध्यमातून करण्यात येत.े 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

िासकीय मध्यवत  मुद्रणालय, नागपूर. 


