
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि ०६ एवप्रल, २०१६ / चैत्र १७, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास आणि जलसांधारि, रोजगार हमी 
योजना, महहला ि बाल वििास मांत्री 

(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 

    

  

------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ३८ 
------------------------------------- 

  

धरिगाांि ते नरिेल (ता.मलिापूर, जज.बुलढािा) रस्तत्याला  
जोडिाऱ्या धोंगडी पोचमागावची झालेली दरुिस्तथा 

(१) *  ४८४७४   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर मतदार सींघातील प्रजीमा ९ ला जोडणारा धोंगडी पोचमागग ह्या 
एकूण १.३० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याची दरुवस्तथा झाल्यामुळे दचुाकी, चारचाकी 
वाहन धारकाींना, शेतकरी व ग्रामस्तथाींना गैरसोयीचे झाले असल्याची बाब माहे 
फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे मातीकाम व खडीकरण करण्यासाठी २५ लक्ष 
रुपयाींच्या ननधीची आवश्यकता असून, याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
वेळोवेळी कायगकारी अभियींता, जजल्हा पररषद बाींधकाम वविाग, बुलढाणा याींना 
सूचचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्त ् याच्या दरुुस्ततीबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२)  स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी तोंडी मागणी केलेली 
आहे. 
(३) व (४) मलकापुर मतदारसींघातील धरणगाींव ते नरवेल या प्रजजमा ९ ला 
जोडणारा धोंगडी पोचमागग हा ग्रामीण मागग क्र. ४० दजागचा रस्तता असून ्याची 
एकूण लाींबी ३.५० कक.मी. आहे. सदर रस्त्याच्या ०/०० ते १/९०० कक.मी. लाींबीचे 
रस्त्याच्या मजबुतीकरण व खडीकरणाचे काम माचग २०१५ अखेर पूणग करण्यात 
आले आहे. 
     प्रश्नाींककत १/९०० ते २/९०० या १ कक.मी. लाींबीतील मजबतुीकरणासह 
मुरुमीकरणाचे काम स्तथाननक लोकप्रनतननधी  याींच्या मागणीनुसार सन २०१५-१६ 
या आचथगक वषागसाठी जजल्हा वावषगक योजनेमधून मींजूर असून ननववदा स्ततरावर 
आहे. 
     उवगरीत २/९०० ते ३/५०० कक.मी. लाींबीतील रस्त्याचे काम जजल्हा पररषदेला 
ववववध योजनेमधून प्राप्त ननधी व ननकषाच्या अचधन राहून सन २०१६-१७ मध्ये 
प्रस्तताववत करण्याचे जजल्हा पररषदेचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
  

पागोरी वपांपळगाि (ता.पाथडी, जज.अहमदनगर) येथील िसुांधरा  
पािलोट सममतीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(२) *  ४५७५५   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पागोरी वपींपळगाव (ता.पाथडी, जज.अहमदनगर) येथील वसुींधरा पाणलो् 
सभमतीच्या कामातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी कृषी वविागाचे मींडळ 
अचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमतीची नेमणकू करण्यात आली असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सभमतीने चौकशी केली आहे काय व ्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) मींडळ कृवष अचधकारी, करींजी हे दद.१४/१/२०१६ रोजी 
चौकशीकरीता गेले असता सदर गावातील ग्रामस्तथाींनी तणावपूणग पररजस्तथती 
ननमागण केल्याने चौकशी झाली नाही. आता सदर चौकशी करण्याकरीता तालुका 
कृवष अचधकारी याींना आदेशीत करण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
 

ठािे जजल््यातील शाई ि िाळू धरिाांची िामे अपूिाविस्तथेत असल्याबाबत 
 

(३) *  ४१९२७   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूर), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पूिव) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्ह्यातील ददवसेंददवस वाढत चाललेल्या शहरीकरणाबरोबरच वाढ्या 
लोकसींख्येच्या पाण्याची समस्तया सोडववण्यासाठी प्रस्तताववत करण्यात आलेल्या 
शाई व काळू धरणाींची कामे अद्यापही अपूणागवस्तथेत असल्याची मादहती माहे 
जानेवारी, २०१६ च्या नतसऱ्या आठवड्यात ननदशगनास आलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच ठाणे जजल्ह्यातील पाण्याची समस्तया सोडववण्याबाबत व जजल्ह्यातील 
िववषयात वाढणारी पाण्याची मागणी यासींदिागत मा.जलसींपदा मींत्री व 
मा.पालकमींत्री ठाणे जजल्हा याींच्यासमवेत ददनाींक ३ माचग, २०१६ रोजी वा 
्यासुमारास बैठकही आयोजजत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार ठाणे जजल्ह्यातील पाण्याची समस्तया सोडववण्यासाठी 
धरणाींची कामे लवकरात लवकर पूणग करण्यासींदिागत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     काळू धरणाचे काम मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये १/३/२०१२ पासून 
बींद आहे. शाई प्रकल्पाच्या िूसींपदानास स्तथाननकाींचा तीव्र ववरोध असल्याने 
अद्याप चालू करता आलेले नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) शाई प्रकल्पास प्रकल्पबाचधत शेतकऱ्याींचा तीव्र ववरोध असल् याने 
िूसींपादन प्रकक्रया अद्याप सुरु झालेली नाही. तसेच मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राचधकरणाने काळू धरणाचे काम पूणग झालेभशवाय शाई धरणाचे काम हाती घेऊन 
नये असे कळववलेले आहे. ्यामुळे सदर कामास अद्याप सुरुवात केलेली नाही. 
काळू प्रकल्पाच्या बाींधकामास मा.उच्च न्यायालयाचे अींतररम आदेशा अन्वये 
स्तथचगती ददली असल्याने काम ददनाींक १.३.२०१२ पासून बींद आहे. मा.उच्च 
न्यायालयाचे आदेशान्वये आवश्यक सींवैधाननक मींजूऱ्या प्राप्त करुन घेणेची 
कायगवाही सरु आहे. वनजमीनीसाठी नक्त वतगमान मूल्याची रक्कम िरणा 
करणेसाठी अद्याप मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाने रक्कम उपलब्ध 
करुन ददलेली नाही. ्याबाबत पाठपुरावा चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

यितमाळ येथील सांरक्षित िन िेत्रातून सागिान  
ििृाांची अिधैररत्या तोड िेल्याबाबत 

(४) *  ४६५५७   श्री.राजु तोडसाम (अिी) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील सींरक्षक्षत वन क्षेत्रातून सुमारे १३ ट्रक सागवान वकृ्षाची तोड 
करून साग माल नागपूर व हैद्राबाद येथे तस्तकरीद्वारे पोहचववल्याचे ददनाींक ७ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा ्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दोषी आढळून आलेल्या व्यक्तीींनी ्याींच्याकड ेवन वविागाचे कोरे 
रहदारी पास असल्याबाबतची कबुली ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार 
दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ददनाींक १५.१०.२०१५ रोजी पाींढरकवडा आददलाबाद 
रोडवर जप्त केलेल्या वाहनाची चौकशीमध्ये मुख् य आरोपीने सदर घ्नेपूवी 
खाजगी मालकी क्षेत्रातील व एक प्रकरणी ई वगग शासन मालकीचे क्षेत्रातनू 
अवैधरर्या तोड केलेल्या साग माल १३ ट्रक मध्ये िरुन वाहतकू केल्याचे कबूल 
केले आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, दोषी असलेल्या व्यक्तीींकड ेरहदारी पासवर उपरीलेखन 
करुन ्याद्वारे मालाची मात्रा वाढववली असल्याचे आढळले. 
(३) उक्त प्रकरणी मुख्य आरोपी याचे सह ७ आरोपीींना अ्क करुन न्यायालयात 
सादर केलेले आहे. तसेच प्रथमदशगनी दोषी आढळलेले क्षते्र सहायक, यवतमाळ व 
वनमजूर याींना ननलींबीत करण्यात आलेले आहे व वनपररक्षेत्र अचधकारी 
(प्रादेभशक) यवतमाळ व सहायक वनसींरक्षक (जींकास व कॅम्पा) यवतमाळ याींना 
कारणेदाखवा नो्ीस देण्यात आलेली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  

मौजे आांजले (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील ताडाचा िोंड या िाडीतनू 
जािाऱ्या रस्तत्याचे खडीिरि ि डाांबरीिरि िरण्यािरीता ननधी ममळण्याबाबत 

(५) *  ५२२८१   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे आींजले (ता.दापोली, जज.र्नाचगरी) येथील श्री.क्षेत्र कड्यावरचा गणपती 
हे प्राचीन काळचे मींददर अनतशय प्रभसध्द असून दररोज शेकडो पयग् क या 
मींददरात दशगनासाठी येत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींजले मुख्य रस्त्यापासून श्री क्षेत्र कड्यावरचा गणपती 
मींददरापयतंचा ताडाचा कोंड या वाडीतून जाणाऱ्या रस्त्याची दरुवस्तथा झाली 
असून, या रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याकरीता, स्तथाननक ववकास 
ननधी २५/१५ अींतगगत तीस लाख रुपये इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, 
असे ननवेदन येथील स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड े
ददनाींक १५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या ननवेदनावर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) आींजले गणपती मींदीर जोड रस्तता हा ग्रामीण मागग क्र. ११७ दजागचा 
असल्याने २५१५ योजनेमध्ये या रस्त्याच्या कामाचा समावेश करता येत नाही. 
तथावप, सदर रस्त्याची दरुवस्तथा झाल्यामुळे रस्त्याचे डींबरीकरण नतुनीकरण 
करण्यासाठी रु.१८,६६,८०६/- इतक्या रकमेच्या अींदाज पत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता 
देऊन जजल्हा ननयोजन अचधकारी याींच्याकड ेप्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठववण्यात 
आले आहे. 

----------------- 
  

डहाि ूि पालघर (जज.पालघर) तालुक्यातील सुयाव प्रिल् पाांतगवत  
असलेल्या िालव्याचे बाांधिाम िनतग्रस्तत झाल्याबाबत 

(६) *  ५३०१३   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू व पालघर (जज.पालघर) तालुक्यातील सुयाग प्रकल् पाींतगगत असलेले 
कालवे ३० ते ३५ वषे जनेु झाले असून धरणाचे मातीकाम तसेच बाींधकाम 
क्षनतग्रस्तत झाल्याने शेव्पयतंच्या गावाींना शेतीसाठी पाणी पोहचत नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कालव्याच्या दरुुस्ततीबाबत शासनाकड ेलोकप्रनतननधीींकडून वारींवार 
मागणी करण्यात येत असून, सुयाग धरणाचा डावा कालवा, बोरशतेी येथे दोन 
त्रब्रज बाींधले नसल्याने लालोंडे व वेळगाव ह्या गावाींमध्ये सवग कालव्याींची कामे 
पूणग झालेली असताींनासुध्दा या गावाींना पाणी पोहचत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू गावाींना पाणी पुरवठा करण्याकरीता क्षनतग्रस्तत झालेल्या 
कालव्याचे बाींधकाम तसेच सुयाग धरणाचा डावा कालवा, बोरशतेी येथे दोन त्रब्रज 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     धरणाचे मातीकाम सुजस्तथतीत आहे. तथावप कालव्याची ववतरण व्यवस्तथेसह 
कामे ३०-३५ वषाग पुवीची असल्याने कालवा अस्ततरीकरण व बाींधकामे क्षनतग्रस्तत 
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होत आहेत. तथावप लािक्षते्रातील शेतकरी भसींचनापासून वींचचत राहणार नाही 
यादृष्ीने दरवषी उपलब्ध होणाऱ्या ननधीतून ता्पुरती दरुुस्तती करुन भसींचनासाठी 
मागणी करणाऱ्या सवग शतेकऱ्याींना पाणी देण्यात येते. 
(२) व (३) होय. 
     सुयाग डावा कालवा कक.मी. ३३ पयतं पूणग असून तेथपयतं पाणी सोडण्यात 
येते. बोरशेती िाग डावा कालवा कक.मी. ३४ च्या िागात आहे. सा.क्र. ३३/०५४ 
येथील जलसेतूच्या अधो बाजूस वनजभमन असून वनजभमनीच्या प्रस्ततावास कें द्र 
शासनाच्या वनवविागाची अींनतम मान्यता भमळालेली नसल्याने िरावाचे काम 
करता आलेले नाही. पयागयाने ्यापढुील लालोंड ेव वेळगावच्या िागात (कक.मी. 
३६ ते ३९ पयतं) वनजभमनी व्यनतररक्त िागात कालव्याचे काम झालेले असले 
तरी कालवा सलगते अिावी पाणी सोडता येत नाही. 
     जुनी क्षनतग्रस्तत बाींधकामे व अस्ततरीकरण कामाींच्या कायमस्तवरुपी दरुुस्ततीचे 
प्रस्तताव तयार करण्याची कायगवाही क्षते्रत्रय स्ततरावरुन प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

अडगाि (ता.नेर, जज.यितमाळ) येथील जजल्हा पररषदेच्या शाळेतील 
मुख्याध्यापिाने खोट्या स्या िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(७) *  ५११४४   श्री.सुभाष साबिे (देगलूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा पररषद उच्च प्राथभमक मराठी हायस्तकूल, अडगाींव (ता.नेर, 
जज.यवतमाळ) शाळेच्या सींयुक्त खाते असलेल्या युननयन बकँ ऑफ इींडडया 
खा.क्र. ४५६७०२०१००२०४८४ व यवतमाळ जजल्हा मध्यवती बँक शाखा, भसरसगाींव 
येथे खा.क्र. ००७११११०२००६८ असून या दोन्ही खा्यातनू प्रददप केशवराव नतखे, 
मुख्याध्यापक याींनी शाळा व्यवस्तथापन सभमती अध्यक्षाींच्या खो्या सहया करुन 
१,१०,०००/- रुपये काढले असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा दरम्यान 
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची तक्रार ग् भशक्षणाचधकारी, पींचायत सभमती, नेर 
(जज.यवतमाळ) याींच्याकड ेददनाींक ४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा ्या सुमारास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार सींबचधत दोषी मुख्याध्यापकावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. असे अध्यक्ष, शाळा व्यवस्तथापन सभमती, अडगाींव 
याींचे तक्रारीवरुन ननदशगनास आले होते. 
(२) होय. 
(३) व (४) प्रस्तततु प्रकरणी पींचायत सभमती, नेर व जजल्हा स्ततरावरुन केलेल्या 
प्राथभमक चौकशी अींती मुख्याध्यापक, जजल्हा पररषद उच्च प्राथभमक शाळा 
अडगाींव ता.नेर याींनी, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्तथापन सभमती, अडगाींव याींच्या 
खोट्या (बनाव्) स्तवाक्षरी केल्याप्रकरणी सींशय ननमागण होत असल्याने, ्याींना 
ननलींत्रबत करण्यात आले असून वविागीय चौकशीची कायगवाही सुरु आहे. 

----------------- 
  

इांहदरा आिास योजनेतांगवत घरिुल लाभार्थयाांना उन्नत  
चुल्हा अमभयान योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत 

  

(८) *  ४७८७६  श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.सुभाष साबिे 
(देगलूर) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  कें द्र शासनाच्या नवीन व नतुनीकरण ऊजाग मींत्रालयाने उन्नत चुल्हा 
अभियान योजना ददनाींक २७ जुन,२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये सुरु केलेली असून, 
मदहलाींच्या आरोग्याशी व प्रदषुण कमी करणे या बाबीींशी सींबींचधत ही योजना 
आहे या योजनेसाठी राज्याला लक्षयाींक ददलेले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उन्नत चलु्हा अभियान योजनेची कायगवाही इींददरा आवास योजनेंतगगत 
कायगवाहीशी सुसींगत करावी असे कें द्र शासनाच्या ग्रामववकास वविागाने ददनाींक ४ 
सप् े्ंबर,२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये कळववलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या सुचना असूनही इींददरा आवास योजनेची 
अींमलबजावणी मागगदशगक त्वानुसार केली जात नाही तसेच अदयापपयगत घरकुल 
लािार्थयानंा ननधुगर चुलीचा परुवठाही केला जात नाही,हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उन्नत चलु्हा अभियान योजनेचा लािार्थयांना लाि भमळण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) उन्नत चुल्हा अभियानाबाबत कायागन्वयन सुचना (Operational 
Guidelines) सींदिागत कें द्र शासनाकडून मागगदशगन मागववले आहे. कें द्र 
शासनाच्या मागगदशगक सूचना प्राप्त होताच, इींददरा आवास योजनेच्या लािार्थयानंा 
ननधुगर चुलीची उपलब्धता करण्यासींदिागत योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
  

िळांब ि उस्तमानाबाद (जज.उस्तमानाबाद) तालुक्यात जलयुक्त 
मशिार योजनेंतगवत िामाांमध्ये झालेली अननयममतता 

  

(९) *  ५१७८८   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्तमानाबाद जजल्ह्यातील कळींब व उस्तमानाबाद तालुक्यात कृवष वविागाद्वारे 
झालेल्या जलयुक्त भशवार योजनेंतगगत कामाींमध्ये अननयभमतता झाल्याने 
शासनाच्या लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी जजल्हा कृषी अचधक्षक याींना ननलींबीत 
करण्याबाबतचा प्रस्तताव सींबींचधताींकड े पाठववण्यात येण्याबाबत मा.पालकमींत्री, 
उस्तमानाबाद जजल्हा याींनी जजल्हाचधकारी, उस्तमानाबाद याींना ददनाींक २६ ऑगस्त्, 
२०१५ रोजी लेखी पत्राद्वारे सुचीत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनसुार 
दोषी अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही.      
(२) होय, हे खरे आहे.      
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(३) मा.पालकमींत्री याींच्या सुचनेप्रमाणे उपजजल्हाचधकारी (पनुवगसन) याचे 
अध्यक्षतेखाली त्रत्रस्ततरीय चौकशी सभमती गठीत करण्यात आली होती.व सभमतीने 
चौकशी सुरू केली होती. 
    तथावप, सदर चौकशी सभमतीचे अध्यक्ष उपजजल्हाचधकारी याींनी ्याींचेपेक्षा 
वररषठ अचधकाऱ्याची चौकशी करणे सींयुक्तीक नसल्याने सदर सभमतीचे 
कामकाज थाींबववण्यात आले. व उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी सींबींचधत 
वविागामाफग त करण्यात यावी असे मा.पालकमींत्री याींनी सुचचत केले आहे.तसेच 
कृवष वविागाच्या दद.१४/३/२०१६ रोजीच्या आदेशान्वये सींबींचधत अचधकाऱ्यावर 
ननलींबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे भोड (ता.जज.अिोला) येथील िोल्हापूरी बांधारा िामात झालेला गैरव्यिहार 

(१०) *  ५२८८७   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय 
जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा पररषद अकोला अींतगगत िोड कोल्हापरूी बींधाऱ्याच्या कामात 
गैरव्यवहार केल्या प्रकरणी लघुभसींचन वविागाच्या शाखा अभियी्ं याींवर त्कालीन 
मुख्याचधकारी याींनी ननलींबनाचे आदेश काढले होते, परींत ुउक्त ननलींबन आदेशाची 
अींमलबजावणी जजल्हा पररषद प्रशासनाने केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी झाल्यावर सींबींधीत अभियीं्याींवर गुन्हे 
दाखल करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोषी अभियींते व सींबींचधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१)  हे खरे नाही. त्कालीन मुख्य कायगकारी अचधकाऱ्याींनी 
श्री.मडावी, शाखा अभियींता याींच्या ननलींबनास नस्ततीवर मान्यता ददली असली 
तरी ननलींबनाच्या आदेश प्रारुपावर स्तवाक्षरी झालेली नव्हती. ्यामुळे ननलींबनाचे 
आदेश काढण्यात आले नव्हते. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. जजल्हा पररषद, अकोला अींतगगत मौजे िोड 
ता.अकोला येथील कोल्हापूरी बींधारा कामात शाखा अभियींता, श्री.धनराज मडावी 
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व उपअभियींता शरद राजाराम सोनावणे याींनी रु. ९,१८,०४३/- रुपयाींचा अपहार 
केल्याचे चौकशीअींती ननदशगनास आले. ्यानुसार ्याींना दोषी धरुन अपहार 
झालेल्या रक्कमेच्या वसुलीचा आदेश ददल्यानुसार दोन्ही अचधकाऱ्याींनी अपहाररत 
रक्कमेचा िरणा केला आहे. 
      ्याबरोबरच शासनाची फसवणकू केल्याप्रकरणी ्याींच्याववरुध्द अको्फैल 
पोलीस स्त्ेशन मध्ये प्रथम खबरी अहवाल क्र.११२/०९, दद.१९/०९/२००९ रोजी 
िा.द.वव .४०९,४२०, ४६७, ४६८, ४७१ (१२०ब) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला 
असुन सद्यजस्तथतीत सदरहू प्रकरण अकोला न्यायालयात प्रकरण क्र.आर.सी.सी 
क्र.१७४/२०१० अनुसार न्यायप्रववषठ आहे. 
     श्री सोनावणे, उपअभियींता याींची ्या दठकाणाहून बदली करण्यात आली 
आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

तरांगिाडी (ता.इांदापूर) येथील िालव्याची दरुुस्तती िरण्याबाबत  
  

(११) *  ४९५६०   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इींदापूर तालुक्यातील तरींगवाडी जवळ खडकवासला कालव्यातून पूणग क्षमतेने 
पाणी आल्याने कालवा जीणग होऊन खचल्याने लाखो भल्र पाणी वाया गेल्याची 
घ्ना ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०१६  रोजी वा ्यासुमारास ननदशगनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खडकवासला कालव्याच्या दरुुस्ततीसाठी शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) फु्लेला िरावा ्वरीत दरुुस्तत करुन कालवा पवुगवत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे धचरली (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील ढाळीचे  
बाांध बांहदस्तती िामात झालेली अननयममतता 

(१२) *  ५२७७३   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे चचरली (ता.त्रबलोली, जज.नाींदेड) येथे पाणलो् ववकास योजने अींतगगत 
१६३ शतेकऱ् याींची नावे कागदोपत्री नोंदवनू कामे न करताच अनुदान घेतल्याची 
बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ च्या चौर्थया आठवड्यात ननदशगनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) जजल्हा अचधक्षक कृवष अचधकारी, नाींदेड याींचेकडील चौकशी अहवालानुसार 
मौजे चचरली, ता.त्रबलोली, जज. नाींदेड येथील ढाळीचे बाींध बींददस्तती कामात 
झालेल्या अननयभमततेच्या अनषुींगाने वविागीय कृवष सहसींचालक, लातूर याींनी 
एका कृवष सहायकास ददनाींक १७.३.२०१६ च्या आदेशान्वये ननलींत्रबत केले आहे. 
इतर अचधकाऱ्याींबाबतच्या वविागीय चौकशीचा प्रस्तताव ददनाींक २२ माचग,२०१६ 
रोजी कृवष आयुक्तालयास सादर करण्यात आला असून ्यामध्ये दोषी अचधकारी/ 
कमगचारी याींचेववरुध्द महाराषट्र नागरी सेवा (भशस्तत व अपील) ननयम, १९७९ च्या 
ननयम ८/१२ नुसार वविागीय चौकशी प्रस्तताववत केलेली आहे. ्यानुसार आयुक्त, 
कृवष याींचे स्ततरावर प्रस्तततु प्रस्ततावाची ााननी सुरु असून  पडताळणी अींती पढुील 
कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िसई-विरार (जज.पालघर) शहरातील शासिीय रुग्िालयात 
अद्याित सुविधा ि डॉक्टराांचा अभाि असल्याबाबत 

  

(१३) *  ४१६४५   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) वसई-ववरार (जज.पालघर) शहर महानगरपाभलका हद्दीतील १४ शासकीय 
रुग्णालये व दोन महापाभलकेच्या रुग्णालयात अद्यावत सुववधा व डॉक््राींचा 
अिाव असल्यामुळे नागररकाींच्या आरोग्याचा गींिीर प्रश्न ननमागण झालेला आहे, 
हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, उक्त  प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. वसई-ववरार शहर महानगरपाभलका हद्दीत 
सद्य:जस्तथतीत महानगर पाभलकेची दोन रुग्णालये व एक शासकीय ग्रामीण 
रुग्णालय कायागजन्वत आहे. 
     महानगर पाभलकेच्या रुग्णालयात ववववध वविाग कायगरत असून वदै्यकीय 
अचधकारी, स्तत्रीरोगतज्ञ भिषक, बालरोगतज्ञ व इतर तज्ञ डॉक््सग वेळोवेळी 
उपलब्ध होतात. ्यामुळे नागररकाींना वेळेवर औषधोपचार भमळत आहेत. तसेच 
शासकीय रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णाींना योग्य औषधोपचार व आरोग्य सुववधा 
पुरववल्या जात आहेत. गुींतागुींतीच्या प्रसुती माता व इतर अ्यावस्तथेतील रुग्ण 
महानगरपाभलका रुग्णालयात सींदभिगत केले जातात, ्यामुळे नागररकाींची गैरसोय 
होते हे म्हणणे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िेदगांगा (जज.िोल्हापूर) नदीिरील िोल्हापूरी पध्दतीच्या 
बांधाऱ् याचे स्ततांभ िोसळल्याबाबत 

  

(१४) *  ४८६९३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वेदगींगा (जज.कोल्हापूर) नदीवरील कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्याचे स्ततींि 
कोसळल्याचे  ददनाींक ३ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बींधाऱ्यामध्ये २.५५ दशलक्ष पाणीसाठा होत असताींना सध्या 
बींधाऱ्यातनू हजारो भल्र पाणी वाया जात असल्याने स्तथाननक नागररक व 
लोकप्रनतननधीींनी वारींवार पाठपुरावा करुन देखील अद्याप कोणतीही कायगवाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहते ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१)  होय. 
     पा्गाींव प्रकल्पाींतगगत वेदगींगा नदीवरील गारगो्ी, ननळपण, करींबळी, 
शेळोली, वेंगरुळ व मडूर को.प. बींधा-याची पडझड होवून स्ततींि कोसळले आहेत. 
(२)  नाही. 
     सदर ६ को.प.बींधाऱ् याींची साठवण क्षमता ५.७५ दलघमी असून सन २०१४-
१५ मध्ये १५५९ हे.क्षेत्र भसींचचत झालेले आहे. 
६ को.प.बींधाऱ् याींपैकी ५ को.प. बींधाऱ्याींच्या ववशेष दरुूस्ततीच्या कामाींना प्रशासककय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. ननधीच्या उपलब्धते प्रमाणे सदर कामे पूणग 
करण्याचे ननयोजन आहे. 
     उवगररत एक को.प.बींधाऱ्याचा ववशेष दरुुस्तती प्रस्तताव तयार करण्याचे काम 
क्षेत्रत्रय स्ततरावर प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

आष्ट्टी, पाटोदा ि मशरुर (जज.बीड) तालुक्यातील  
मसांचन विहहरीांची िामे पूिव िरण्याबाबत 

(१५) *  ५१५३८   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  आष्ी, पा्ोदा व भशरुर (जज.बीड) तालुक्यात महा्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेअींतगगत सन २०१५-१६ मध्ये सुमारे ६०० ववदहरीींची काम 
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प्रस्तताववत केली असल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ च्या दसु-या आठवड्यात 
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ववदहरीींच्या कामाींची सद्य:जस्तथती काय आहे तसेच सदरहू 
ववदहरीींची कामे तातडीने पूणग करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े:  (१) हे खरे आहे. 
(२) आष्ी, पा्ोदा व भशरुर तालुक्यात सन २०१५-१६ मध्ये महा्मा गाींधी 
राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगगत एकूण ६०० जलभसींचन ववदहरीींचे 
उदद्दष् देण्यात आले आहे. ्यापकैी ४६५ ववदहरीींना मींजूरी देण्यात आलेली असून 
१०४ ववदहरीींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मजूराींच्या कामाच्या मागणीनुसार 
उवगररत भसींचन ववदहरीींची कामे तातडीने करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मेळघाट (जज.अमरािती) येथे रोजगार हमी योजनेची िामे  
ममळत नसल्याने मजुराांची होत असलेली उपासमार 

  

(१६) *  ५२१४६   श्री.प्रभुदास मभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् (जज.अमरावती) येथील मजुराींना कामे भमळत नाही व रोजगार हमी 
योजनेच्या मजुराींची उपासमार होत आहे, तसेच खाऱ्या, े्ंिरु, कारादा, अढाव या 
गावामध्ये खोदकाम केलेल्या मजुराींना अद्याप २ मदहने उल्ूनही मजुरी भमळाली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व ्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने मजुराींची मजुरी रोखणाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 

ताडोबा (जज.चांद्रपूर) अभयारण्यात िषवभरात ११ िाघाांचा झालेला मतृ्य ू
(१७) *  ५१७२९   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर येथील ताडोबा अियारण्यात गेल्या वषगिरात ११ वाघाींचा मृ् य ूझाला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाघाींचे मृ् य ूहोण्याची कारणे काय आहेत व याींस जबाबदार 
कोण आहेत, 
(३) असल्यास, अियारण्यातील वाघाींचे होणारे मृ् यू रोखण्याकररता कोण्या 
ववशषे उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पात मागील वषागत 
वाघाींच्या झुींजीमुळे-१ वाघ, नैसचगगकरर्या-२ वाघ, वाहनाच्या धडकेने-१ वाघ व 
अींतगगत रक्तस्तत्रावामुळे-१ वाघ अशा ररतीने एकूण ५ वाघाींचा मृ् य ूझाला आहे. 
(३) प्रकल्प क्षेत्रातील वाघाींचे होणारे मृ् यू रोखण्याच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात येतात. 

 वनवविागातफे भशकारीवर ननयींत्रण करण्यासाठी ताडोबा-अींधारी व्याघ्र 
प्रकल्पासाठी  ववशषे व्याघ्र सींरक्षण दल (STPF) ची ननभमगती करण्यात  
आली आहे. 

 ववशषे व्याघ्र सींरक्षण दलामाफग त कोर व बफर क्षेत्राच्या सींवेदशील िागात 
ननयभमत ददवसरात्र गस्तत घातली जाते . 

 प्रकल्प क्षेत्रात ५५ सींरक्षण कु्या प्र्येक सींरक्षण कु्ीत १ वनरक्षक, २-
३ वन मजूर मुक्कामी राहून रात्र- ददवस गस्तत करीत असतात. 

 मह्वाच्या दठकाणी २९ तपासणी नाके उिारण्याींत आलेले आहे. 
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 त्रबनतारी सींदेश यींत्रणा २४ तासाकरीता कायगरत असून गस्ततपथक 
सात्याने कायगरत आहे. 

 कॅमेरा टॅ्रप लावून वाघ/त्रबब् याींच्या हालचालीींची सींननयींत्रण करण्यात 
येते. 

 वन्यप्राणी उन्हाळयामध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या शोधात नागरी वस्त्याकड े
कफरकू नये व ्याअन्वये अवैध भशकारीस वाव भमळू नये यासाठी ्याींना 
वनातच वपण्याींचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी वनतलाव/ खोदतळे 
बाींधणे, कृत्रत्रम पाणवठे (भसमे् ्ाके बाींधणे) इ्यादी कामे करण्याींत 
आली आहेत. 

 उपलब्ध बारमाही व हींगामी पाणस्तथळावर ननयभमतपणे गस्तत वाढवनु 
्यामध्येसुध्दा पाणी जास्तत काळ उपलब्ध राहील याबाबत काळजी 
घेण्यात येत आहे. 

 जींगलातील ववहीरीींना एकूण ५०७ कठड ेबाींधण्यात आलेले आहे. 
 सींवेदनशील दठकाणी रस्त्यावर वाहनाींची गती कमी करण्याकरीता 

सावगजननक बाींधकाम वविागाव्दारे गनतरोधक लावण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

जळगाि जजल््यातील पािी टांचाई दरू िरण्यासाठी  
धगरिा आितवनातनू पािी सोडण्याबाबत 

  

(१८) *  ५१८५५   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव जजल्ह्याचा पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न सोडववण्यासाठी चगरणा आवतगनातून 
पाणी सोडण्याची मागणी जजल्हाचधकारी याींचेकड े स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



18 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
    चगरणा नदीकाठावरील ग्रामपींचायतीकडून चगरणा धरणातनू आवतगन 
सोडण्याची मागणी जजल्हाचधकारी कायागलयास प्राप्त झालेली आहे. 
(२) यावषी चगरणा धरणात अ्यल्प पाणीसाठा झाला असल्यामुळे सवग पाणीसाठा 
वपण्याच्या प्रयोजनाथग आरक्षक्षत करण्यात आला आहे. चगरणा नदीतील वपण्याच्या 
पाण्याच्या योजनाींसाठी पदहले आवतगन दद.२५/११/२०१५ ते दद.३०.११.२०१५ या 
कालावधीत पाणी सोडण्यात आले आहे. तसेच दद.११.०३.२०१६ ते दद. 
१८.०३.२०१६ दरम्यान दसुरे आवतगन देण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोरेगाि (जज.सातारा) येथे बाांधण्यात आलेल्या 

बांधाऱ्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(१९) *  ४५९४४   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय जलसांधारि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोरेगाव (जज.सातारा) येथील कृषी वविागाच्या वतीने भसमें् काँक्री्चे बींधारे 
ववना े्ंडर काढता अचधकाऱ्याींनी बनाव् कीं त्रा्दाराच्या नावे बींधाऱ्याची कामे 
दाखवनू स्तवत:च बाींधकाम करून करोडो रूपयाींची उचल केली असल्याची मादहती 
ददनाींक ३१ जानेवारी २०१६ रोजी वा ्यासुमारास ननदेशनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, पाणलो् क्षेत्रात बाधींण्यात आलेले भसमें् काकँ्री्चे बींधारे अी्ं यत 
नन्कृष् दजागचे झालेले असून, या करोडो रूपयाींच्या गैरव्यवहाराची तक्रार 
नागररकाींनी वविागीय आयुक्त याींच्याकड े केली असता, ्याींनी या प्रकरणाच्या 
चौकशीचे आदेश देवूनसुध्दा अद्यापही चौकशी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार दोषी अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मौजे वव्ा जज.साींगली येथील नागरी हक्क जागतृी सींघ्नेचे अध्यक्ष याींनी 
वविागीय आयकु्त पुणे याींचे कायागलयाकड ेतक्रार केली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
    कोरेगाव (जज.सातारा) येथील पाणलो् क्षेत्रात बाींधण्यात आलेले भसमें् 
काँक्री्च्या बींधा-याची चौकशी सुरु आहे. 
(३) चौकशीची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) व (५) चौकशी मध्ये दोषी आढळल्यास सींबींचधत अचधकारी / कमगचारी याींचे 
ववरुध्द ननयमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. 

----------------- 
  

येिला (जज.नामशि) तालुक्यातील प्रलांबबत जलमसांचन प्रिल्पाांबाबत 
  

(२०) *  ५०२८१   श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला तालुक्यातील (जज.नाभशक) येथील प्रलींत्रबत जलभसींचन प्रकल्पाींना 
चालना देण्यासाठी तालुक्यातील ववववध राजकीय पक्षाच्या प्रमुखाींनी येवला 
बसस्तथानकात ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी पासून उपोषण केले असल्याचे 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) येवला तालुक्यात ३ लघु प्रकल्प पूणग झालेले असून बाींधकामाधीन १ मोठा 
प्रकल्प आहे. येवला तालुक्यातून उध्वग गोदावरी मोठ्या प्रकल्पातील दरसवाडी 
पोहोच कालव्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या कालव्याची कामे ननधी 
उपलब्धतेनुसार पूणग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सातारा जजल््यातील जलयुक्त मशिार योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(२१) * ५२०८६ श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
(१) सातारा येथे लघुभसींचन (जलसींधारण) तथा स्तथाननक स्ततर वविागाकडून 
करण्यात आलेल्या जलयकु्त भशवार योजनेच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे 
तपासणी अहवालात माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश मा.मुख्यमींत्री याींनी ददले 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास शासनाने चौकशी केली आहे काय व ्यात काय ननष पन्न झाले 
आहे व ्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
    तथावप, मा.श्री.जयकुमार गोरे वव.स.स. याींनी माण-ख्ाव मधील जलयुक्त 
भशवार अभियानाींतगगत बाींधण्यात आलेले भसमें् बींधारे ननकृष् दजागचे झाले 
असल्याची तक्रार मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े दद.१५ डडसेंबर २०१५ चे पत्रान्वये 
केली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.    
(३) उक्त प्रकरणी प्राप्त झालेल्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने उपवविागीय अचधकारी 
माण, उपवविाग माण याींचे अध्यक्षतेखाली त्रयस्तथ यींत्रणेकडील ताींत्रत्रक कमगचारी 
याींची सभमती स्तथापन करुन बींधा-याच्या कामाींची तपासणी व चौकशी करण्यात 
आली आहे. सदर सभमतीने चौकशीअींती काही त्रो्क त्रु् ी वगळता कामाींची 
गुणव्ता चाींगली असल्याचे कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती येथील उध्िविधाव िालव्यािरील  
विमोचिाांची द्िारे नादरुुस्तत झाल्याबाबत 

  

(२२) *  ४९६२७  अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथील ऊध्वगवधाग कालव्याचे  द्वारे तु् ल्यामुळे शेतकऱ् याींच्या 
शेतात पाणी जात असल्याने शेतक-याींच्या शेतीचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकरणी शेतकऱ् याींनी सींबींचधत वविागाला वारींवार तक्रार 
देऊनही ऊध्वगवधाग कालव्याची कामे केली जात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील प्रकरणाबाबत शतेकऱ् याींच्या तक्रारीनुसार उक्त प्रकरणी  
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) उध्वग वधाग कालव्यावरील काही ववमोचकाींची द्वारे 
नादरुुस्तत झाल्यामुळे, तसेच काही दठकाणी भसींचनाचे वेळी शतेकऱ्याींद्वारे 
ववमोचके अनतररक्त उघडल्याने पा्चाऱ्या ओसींडून वाहणाच्या घ्ना घडत 
असल्याची वस्ततुजस्तथती आहे. ्यानुसार शेतकऱ्याींकडून याववषयीच्या तक्रारी क्षते्रत्रय 
कायागलयाकड ेप्राप्त होत आहे. 
(२) व (३) तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर उपवविागीय स्ततरावरुन प्राथभमक 
उपाययोजना करुन पाण्याचा प्रवाह थाींबववण्यात येतो. तद्नींतर सदर तक्रारीींच्या 
अनषुींगाने आवश्यक ननधी देवून कायम स्तवरुपी उपाय योजना करण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे दरििाडी (ता.खेड, जज.पुिे) या महसुली गािासाठी  
स्तितांत्र ग्रामपांचायत स्तथापन िरण्याबाबत 

(२३) *  ४७७२७   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) चासकमान धरणामुळे ववस्तथावपत झालेल्या मौजे दरकवाडी (ता.खेड, जज.पुणे) 
या महसूली गावासाठी स्तवतींत्र ग्रामपींचायत नसल्याचे माहे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणगय क्र./व्हीपीएम/२६०३/प्र.क्र.१५४४/पींरा-४ (२२) मींत्रालय 
मुींबई ददनाींक १२/२/२००४ व शासन ननणगय क्र./ व्हीपीएम-२०११/प्र.क्र.१९१/पींरा-४ 
मींत्रालय मुींबई ददनाींक ४ माचग,२०१४ मध्ये नमुद केलेल्या ननकष व अ्ीनुसार 
मौजे दरकवाडी (ता.खेड, जज.पुणे) ग्रामपींचायत स्तथापन करण्याबाबतचा प्रस्तताव 
वविागीय आयकु्त, पुणे याींनी ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ रोजी प्रधान सचचव, 
ग्रामववकास वविाग याींसकड ेमान्यतेकरीता पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्ततावाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मौजे कोयाळी तफे वाडा ता.खेड, जज.पुणे या ग्रामपींचायतीचे वविाजन करुन 
मौजे दरकवाडी या महसूली गावासाठी स्तवतींत्र ग्रामपींचायत स्तथापन करण्याकररता 
महाराषट्र ग्रामपींचायत अचधननयम कलम ४ अन्वये दरकवाडी हे स्तवतींत्र गाव 
म्हणनू घोषीत करणेबाबतची अचधसूचना ददनाींक १८ माचग, २०१६ रोजी राजपत्रात 
प्रभसध्द करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

जलचक्र बु. (ता.बोदिड, जज.जळगाांि) ग्रामपांचायतीमध्ये  
सरपांच ि ग्रामसेिि याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२४) *  ५२८४५   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीि) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जलचक्र बु. (ता.बोदवड, जज.जळगाींव) ग्रामपींचायतीमध्ये  ददनाींक २९ डडसेंबर, 
२०११ ते ३० जुलै, २०१३ पयतं त्कालीन सरपींच व ग्रामसेवक याींनी सींगनमताने 
८ लाख २० हजार रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने  कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही, तथावप ग्रामपींचायत जलचक्र 
बु. ता.बोदवड, जज.जळगाव याींचे स्तथाननक ननधी लेखा परीक्षक याींनी सन    
२०११-१२ ते २०१३-१४ या कालावधीचे लेखापरीक्षण केले असता लेखापरीक्षण 
अहवालामध्ये अननयभमतता आढळून आल्याने त्कालीन ग्रामसेवकावर 
भशस्ततिींगाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  

मौजे सालोड (ता.नाांदगाांि-खांडशे्िर, जज.अमरािती) येथील  
ननम्न साखळी मसांचन प्रिल्पाबाबत 

(२५) *  ४६९५६   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे सालोड (ता.नाींदगाींव-खींडशे्वर, जज.अमरावती) येथील ननम्न साखळी 
भसींचन प्रकल्पाची मुळ ककीं मत ३१ को्ी होती बुडीत क्षेत्रातील जभमनीचे िाव 
वाढल्याने प्रकल्प १०० को्ी पयतं जाणार असून वाढीव ककीं मतीचा फायदा जरी 
शेतकऱ्याींना होणार असला तरी ककमान पाच वषागत प्रकल्प पूणग होणार असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प ननधागररत वेळेत पूणग करण्यासाठी शासनाने कोणते 
ननयोजन केले वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, ननम्न साखळी प्रकल्पास ववदिग पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, नागपूर याींनी जुलै, २००९ मध्ये रु. ३४.९५ को्ी ककीं मतीस प्रशासकीय 
मान्यता ददली आहे. 
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     िुसींपदान कायदा अचधननयम-२०१३ अन्वये िुसींपदानाची ककीं मत ववचारात 
घेता प्रकल्पाची अद्यावत ककीं मत रु.१६०.४० को्ी येत आहे. 
     सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तताव क्षते्रत्रय स्ततरावर प्रगतीत आहे. 
(२) प्रकल्पाचे कामास माहे ४/२०१४ मध्ये सुरुवात करण्यात आली असून 
सद्य:जस्तथतीत मातीकाम ५० ्क्के व साींडव्याचे काम १० ्क्के पुणग झाले आहे. 
िुसींपदान व पनुवगसन पूणग करुन ननधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे प्रकल्प पूणग करण्याचे 
ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोनुले (ता.शाहुिाडी, जज.िोल्हापूर) येथील लघु पाटबांधारे 

तलािाचे िाम अपूिाविस्तथेत असल्याबाबत 

(२६) *  ४१४१०   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोनुले (ता.शाहुवाडी, जज.कोल्हापूर) येथील लघु पा्बींधारे तलावास मींजुरी 
भमळून १४ वषे पूणग झाली असून सदर तलावामुळे आजूबाजूच्या पररसरातील 
शेतकऱ्याींना शतेीसाठी तसेच अन्य सवग कामाींसाठी मुबलक पाण्याची सोय होणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तलावासाठी आवश्यक असणाऱ्या िूसींपादनाचे काम पूणग 
झालेले आहे तसेच तलावाचा खचग पावणे आठ को्ीींवरून ३४ को्ीवर पोहोचला 
असल्यामुळे ननधी अिावी सदर प्रकल्पाचे काम अपूणागवस्तथेत आहे, हे ही खरे हे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाला ननधी भमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. मींजूर प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्तत खचग झाल्यामुळे सुधारीत 
मान्यतेअिावी प्रकल्पाचे काम अपूणागवस्तथेत आहे. 
(३) सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्तताव क्षेत्रीय स्ततरावर प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे िोंजिड े(ता.पाटि, जज.सातारा) येथील ग्रामपांचायतीने 
शासनाच्या ननधीचा िेलेला गैरिापर 

(२७) *  ४१२४४   श्री.शांभूराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कोंजवड े (ता.पा्ण, जज.सातारा) येथील ग्रामपींचायमध्ये ववद्यमान 
सरपींच व ग्रामसेवकाींनी ग्रामसिेमध्ये कधी ही उपजस्तथत नसलेल्या ग्रामस्तथाींच्या 
ग्रामपींचायतीच्या रजजस्त्रमध्ये खोट्या सह्या करुन ्याींच्या नाींवे ठराव करुन 
शासनाच्या ननधीचा अनेकदा गैरवापर तसेच मागासवगीयाींना लाि न देता 
मागासवगीयाींकरीता राखीव असणारा १५ ्क्के ननधीचा ही अपहार केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरपींच व ग्रामसेवकाींने केलेल्या या गैरव्यवहाराची चौकशी करुन 
दोषीींवर कारवाई होण्याकरीता मौजे कोंजवड ेगावातील ग्रामस्तथाींनी गावातील सवग 
ग्रामस्तथाींच्या सह्या घेवनू ददनाींक ५ नोव्हेंबर,२०१३ रोजी सातारा जजल्हा पररषदेचे, 
मुख्य कायगकारी अचधकारी, उपमुख्य कायगकारी अचधकारी व ग्रामपींचायत याींना 
लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही 
 सदर ग्रामपींचायतीची सन २०१२-१३, २०१३-१४  व २०१४-१५ ची तपासणी केली 
असता प्रथमदशगनी अपहार झाल्याचे ददसून येत नाही. 
(२) हे खरे  नाही, ददनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१३ रोजीचा ग्रामस्तथाींचा अजग प्राप्त 
झाला नाही. परींत,ु ग्रामस्तथाींनी ददनाींक २८.२.२०१५ रोजी मा.आमदार पा्ण याींना 
तक्रार अजग सादर केला असून ्याींनी ददनाींक २२.५.२०१५ रोजी उपमुख्य 
कायगकारी अचधकारी याींना सादर केला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी ग्ववकास अचधकारी पींचायत सभमती पा्ण याींच्या चौकशी 
अहवालानुसार अपहार झाल्याचे ददसून येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोंढारधचांचोली ते डडिमळ (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर) या रस्त त् यािरील  
भीमा नदीिरील पुल धोिादायि झाल्याबाबत 

(२८) *  ५२९४७   श्री.नारायि पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोंढारचचींचोली ते डडकमळ (ता.करमाळा, जज.सोलापूर) या रस्त ् यावरील िीमा 
नदीवरील पुल कालबाह्य झाल्याने ्याचे बाींधकाम क्षनतग्रस्तत झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, पुलाची कालमयागदा झालेली असताना ् यावरुन ऊस व वाळूसारखी 
अवजड वाहतकू चालू असल् यामुळे पुल धोकादायक बनला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय व ् यात काय आढळून 
आले, 
(४) तद्नुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, नसल् यास, 
् याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, प्रश्नाींककत िीमा नदीवरील पूल हा त्रब्र्ीशकालीन 
रेल्वे पूल असून सदरील पलू हा रेल्वे मागग म्हणनू उजनी प्रकल्प होणेपवूी 
वापरात होता. परींत ु उजनी प्रकल्प झाल्यामुळे रेल्वे मागग ववस्तथावपत करणेत 
आला. सदर पूल हा रेल्वे वविागाकडून बाींधण्यात आलेला आहे. 
(२) सदर पूल धोकादायक आहे ककीं वा नाही याबाबत िार वाहन क्षमता तपासणी 
करुन भमळणेबाबत कायगकारी अभियींता, मागग व प्रकल्प वविाग, पुणे याींना 
ददनाींक १५.१२.२०१४ च्या पत्रान्वये जजल्हा पररषदेने कळववले आहे. 
      खबरदारीचा उपाय म्हणनू जड वाहतकु करण्यास पुल प्रनतबींधीत करण्यात 
आलेला आहे. तसा फलक प्र्यक्ष स्तथळी जजल्हा पररषदेने लावलेला आहे. 
(३) प्रश्नाींककत पुलाची पाहणी जजल्हा पररषदेमाफग त करण्यात आली असून या 
पूलाच्या दोन दगडाच्या साींध्यामधील मॅा ग्र अनेक दठकाणी ननखळलेले आढळून 
आले आहेत. 
(४) प्रश्नाींककत पूल हा उजनी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने सदर पुलाचे 
काम पा्बींधारे वविागाकडून मींजूर करणेकामी कायगकारी अभियींता, कृषणा खोरे 
ववकास महामींडळ, पुणे याींना दद.३१.८.२०१५ अन्वये जजल्हा पररषदेने कळववले 
आहे. 

----------------- 



27 

िाांगिी (ता.अबांरनाथ, जज.ठािे) येथे सुयोदयनगरमध्ये  
अनधधिृत चाळीांचे िेलेले बाांधिाम 

(२९) *  ५०३४१   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पूिव) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाींगणी पूवेकडील (ता.अींबरनाथ) सुयोदयनगर फेज-२ मधील सव्हे क्र.५० पकैी 
२/३, ग् क्र. १४२/१४४ या जभमनीवर एका िूमाफीयाने अनचधकृत चाळीींचे 
बाींधकाम केल् याबाबत माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी सुयोदयनगर सोसाय्ीमाफग त जजल्हाचधकारी - ठाणे, 
तहभसलदार, ग्रामपींचायत याींच्याकड ेतक्रारी केल्यावर तलाठी व प्रात वविागातील 
अचधकाऱ् याींनी प्र्यक्ष जागेवर जाऊन सदर बाींधकाम अवधै असल्याचा पींचनामा 
करुनही सदरचे बाींधकाम ननषकाभसत करण्याबाबत अद्याप कोणतीही कायगवाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने अवैध चाळीचे बाींधकाम करणाऱ्या 
िूमाकफयाींववरुध्द व ्यास मदत करणाऱ्या अचधकारी व कमगचाऱ्याींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय हे खरे आहे 
(२), (३) व (४) होय. याप्रकरणी तलाठी सजा वाींगणी याींनी प्र्यक्ष जागेवर 
जाऊन पींचनामा केला आहे ्यानुसार सदर प्रकरणी ग्रामपींचायतीने बाींधकाम 
धारकास बाींधकाम काढून ्ाकणेबाबत ददनाींक २९.११.२०१४, दद.०७.०५.२०१५ व 
दद. २०.०५.२०१५ रोजी  नो्ीसा बजाववण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 
ववकासकाववरुध्द कुळगाव बदलापुर पोलीस ठाण्यात ददनाींक १९.१०.२०१५ रोजी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून महाराषट्र ग्रामपींचायत अचधननयम १९५८ 
कलम ५२ व ५३ अन्वये बाींधकाम ता्काळ काढून ्ाकणेबाबत सूचचत करण्यात 
आले आहे. 
(५) अशी बाब नाही. 

----------------- 
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राधानगरी (जज.िोल्हापूर) धरिाच्या साांडव्याची दरुुस्तती िरण्याबाबत 

(३०) *  ४६३२१   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राधानगरी (जज.कोल्हापरू) येथील धरणाच्या साींडव्याची दरुुस्तती करण्याचा 
अहवाल अचधक्षक याींनी मा.जलसींपदा मींत्री व सचचव, जलसींपदा याींच्याकड ेमाहे 
जानेवारी, २०१६ च्या दसुऱ्या वा नतसऱ्या आठवड्यात ददला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, ्यानुसार शासनाने आतापयतं कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१)  नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     तथावप राधानगरी धरण साींडवा दरुुस्तती कामाचे ववशेष दरुुस्तती अींतगगत 
प्रशासकीय मान्यता घेणेबाबतचे अींदाजपत्रक तयार करणेचे काम क्षेत्रत्रय स्ततरावर 
प्रगतीत आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

रायगड जजल्हयातील पाचाड गािात विविध वििास िामे िरण्याबाबत 
  

(३१) *  ४१९४०   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जयांत 
पाटील (इस्तलामपूर) :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातील राजमाता जजजाऊीं चे समाधीस्तथळ असलेल्या पाचाड 
गावाला ववववध ववकास कामे करण्यासाठी जलसींधारण वविागाींतगगत एक को्ी 
९७ लाख रुपयाींचा ननधी माहे जानेवारी, २०१६ च्या नतसऱ्या आठवड्यात मींजूर 
केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ऐनतहासीक मह्व असलेल्या या गावातील नागररकाींच्या समस्तया 
सोडववण्यासाठी व ववकास कामासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
    जलसींधारण वविागाच्या दद.१२ जानेवारी २०१६ चे शासन ननणगयान्वये 
पाचाड पाणलो् गनतमान पद्धतीने पूणग करणेसाठी रू.२८.७५ लक्ष ा ननधी ववतररत 
केला आहे. 
(२) पाचाड पाणलो् गनतमान पद्धतीने पूणग करण्यासाठी भसमें् नाला खोलीकरण, 
भसमें् नाला बाींध दरुूस्तती, गॅत्रबयन स्तट्रक्चसग, सलग समतल चर यासारख्या 
एकूण २१ कामाींना प्रशासककय मान्यता देऊन ननधी ववतररत करण्यात आला 
आहे. कामाींच्या ननववदा प्रकक्रयेनींतर सदरील कामे पूणग करण्यात येणार आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
उध्िव मानार (ता.लोहा, जज.नाांदेड) प्रिल्पास ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३२) *  ४७८७९   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भलींबो्ी वसाहत (ता.लोहा, जज.नाींदेड) उध्वग मानार प्रकल्प ननधी अिावी 
प्रलींत्रबत असल्यामुळे ननधी ता्काळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपदा मींत्री याींना ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
्या सुमारास पत्रव्यवहार करुन देखील ननधी उपलब्धतेबाबत कोणतीही कायगवाही 
झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पास ननधी उपलब्ध करुन प्रकल्प पूणग करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) उध्वग मानार प्रकल्पासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी दद.१९.१.२०१६ च्या पत्रान्वये मा.मींत्री 
(जलसींपदा) याींच्याकड े मागणी केली आहे. या प्रकल्पास सन २०१५-१६ मध्ये 
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रु.१५.०० को्ी तरतदू केली असून सन २०१६-१७ मध्ये रु.२० को्ीची तरतदू 
प्रस्तताववत आहे. 
     ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रकल्प पूणग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

धचखलदरा (जज.अमरािती) तालुक्यातील चनुखडी, खडीमाल ते माडीझडप  
रस्तत्याच्या िामामधील ननधीचा झालेला अपहार 

  

(३३) *  ५२१४८   श्री.प्रभुदास मभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चचखलदरा (जज.अमरावती) तालुक्यातील चनुखडी, खडीमाल ते माडीझडप 
रस्त्याच्या कामामध्ये ठेकेदाराने  ७५ लाख रुपयाींच्या ननधीचा अपहार केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय वा 
चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सदर रस्त्याींच्या कामामध्ये गैरव्यवहार 
करुन ननधीचा अपहार करणाऱ् या दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ते (४) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाींककत कामाच्या दजागबाबत तक्रार झाल्यामुळे चौकशी करीता राज्य 
गुणव्ता ननयींत्रककड ेप्रकरण सोपववले असून ्याींनी ददनाींक ०१.०२.२०१६ रोजी 
प्र्यक्ष पाहणी केलेली आहे. अद्याप ्याींच्याकडून अहवाल प्राप्त झालेला नाही. 

----------------- 
  

यितमाळ ि पुसद िनविभागातांगवत िरण्यात आलेल्या  
जलमशिार योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(३४) *  ५१७९९   श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) यवतमाळ वनवविागातील दहवरी वनपररक्षेत्रात ननयोजनाच्या ननधीतनू तीन 
को्ीींची कामे जलयुक्त भशवारमध्ये वन अचधकाऱ् याींच्या सींगनमताने ववना 
ननववदेद्वारे दोन कीं त्रा्दाराच्या माध्यमातून करण्यात आली असून ही कामे 
अपूणग असताना पुणग झाल्याचे दाखवून, तसेच कामे ननकृष् दजागची झाली 
असताींनासुध्दा सींबींचधत कीं त्रा्दारास करोडो रूपयाींची देयके देण्यात आली 
असल्याची मादहती  ददींनाक १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी वा ्या सुमारास ननदशगनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुसद वनवविागातही ववदिग पाणलो् योजनेअींतगगत करण्यात 
आलेल्या ८० लाखाींच्या कामात वररषठ वनचधकाऱ् याींच्या सींगनमताने मोठया 
प्रमाणात गैरप्रकार करून वनचधका-याींनी स्तवत:च्याच मशीनने सवग कामे करून 
बनाव् देयके कागदपत्राव्दारे ८० लाखाींची देयके उचल करून वनपररक्षेत्र 
अचधकाऱ् याींनी या कामाचे आपण पाणलो् कामाचे लेखे व कॅशबकुच गहाळ करून 
्ाकण्यात आले असल्याची मादहती ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशीनुसार सींबचधतावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाच कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    पाणलो् ववकास भमशनअींतगगत कामे मभशनद्वारे करावयाची असल्यास 
जजल्हा पाणलो् ववकास सभमतीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तथावप, 
सभमतीची परवानगी न घेता मभशनद्वारे कामे करण्यात आली आहेत. तसेच 
काही दठकाणी करण्यात आलेल्या कामाींची देयके धनादेशाद्वारे न करता रोखीने 
अदा केल्याचे ददसून आले आहे. तथावप पाणलो् कामाचे लेखे, अभिलेख, 
कॅशबकु गहाळ झाल्याची बाब ननदशगनास आलेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न िाग क्र. २ मधील नमूद अननयभमतता व इतर त्रु् ी सींबींधाने 
पाणलो् सभम्याींचे सचचव म्हणनू कायगरत वनपाल-१०, वनरक्षक-९ व 
सेवाननवृ् त वनपाल ७ अशा एकूण २६ क्षेत्रीय कमगचाऱ्याींवर महाराषट्र नागरी सेवा 
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(भशस्तत व अवपल) ननयम, १९७९ च्या ननयम १० अन्वये भशस्ततिींगाची कायगवाही 
सुरु करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

महाराष्ट्र जलसांपत्ती ननयमन प्राधधिरिाने अिदै्यररत्या उजनी  
धरिात पािी सोडण्याच्या हदलेल्या ननिालाबाबत 

(३५) *  ५२७२३   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र जलसींप्ती ननयमन प्राचधकरणाने ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजी अवैद्यरर्या उजनी धरणात पाणी सोडण्याचा ननकाल ददल्याबाबत स्तथाननक  
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा ्यासुमारास मा.मुख्य 
सचचव महाराषट्र शासन याींच्याकड ेननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय 
(२) महाराषट्र जलसींप्ती ननयमन प्राचधकरणाने ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजी ददलेल्या ननणगयाच्या ववरोधात श्री. सुरेश नामदेव गोरे वव.स.स. व इतर 
याींनी मा. उच्च न्यायालयात याचचका दाखल केली होती. या न्यायालयीन 
प्रकरणी ददनाींक ३.१२.२०१५ रोजी ददलेल्या अींतररम ननकालानुसार महाराषट्र 
जलसींप्ती ननयमन प्राचधकरणाचा ददनाींक २६/१०/२०१५ चा ननकाल रददबातल 
केले व फेरसुनावणीचे आदेश ददले. ्यानींतर  महाराषट्र जलसींप्ती ननयमन 
प्राचधकरण व न्यायालयात वेळोवेळी सुनावणी झाली. व ्याींनी ददलेल्या 
ननकालानुसार कायगवाही पुणग झाली. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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तारळी धरि (ता.पाटि, जज.सातारा) प्रिल्पातील िालव्याच्या िामाांबाबत 

(३६) *  ५२३५८   श्री.शांभूराज देसाई (पाटि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण तालुक्यातील (जज.सातारा) तारळी धरण प्रकल्पातील पाणी शेतीला 
देण्याकररता शासनाने मोठया प्रमाणात ननधी देवनू कालव्याचे काम सुरु करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पाने नेमलेल्या खाजगी कीं त्रा्दार याींनी सींबींचधत अचधकारी 
याींच्याशी सींगनमताने कालव्याचे काम करताना मोठ्या प्रमाणात खदुाई करुन  
उ्खननही करण्यात आलेल्या उ्खननातील डबर उचलून नेताना तु् पुींजी रॉयल््ी 
िरुन रॉयल््ीच्या ककतीतरी अचधक प्ीने डबर उचलून यामध्ये अपहार केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कालव्याींमध्ये ककती लाींबीचे व खोलीची खदुाई करण्यात 
आली असून यातनू ककती प्रमाणात उ्खनन करण्यात आले आहे तसेच 
उ्खननाच्या रॉयल््ीमध्ये अपहार करणाऱ् या अचधकारी व कीं त्रा्दारावर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कोपड ेपोहोच कालव्याचे बोगद्याचे आगमन व ननगगमन बाजकूडील १२० मी. 
लाींबीच्या उघड्या  कालव्याच्या िागात सरासरी ६.०० मी. खोलीने खोदकाम 
करणेत आलेले आहे. ्यामधील जभमनीखालील बोगद्याच्या एकूण ११६७० मी.  
लाींबीपकैी १०२३९ मी. लाींबीचे खोदकाम झाले असून ्या लाींबीमध्ये बोगद्याची 
जास्ततीत जास्तत ५.६५ मी. खोलीने खोदाई करणेत आली आहे. डबर सादह्याचे 
३,१२,५४८ घ.मी. इतक्या पररमाणाचे खोदकाम / उ्खनन झालेले आहे. उघड्या 
कालव्यासाठी मऊ स्ततरातील ६,४४० घ.मी. इतक्या पररमाणाचे खोदकाम / 
उ्खनन झालेले आहे. खोदकामातून ननघालेल्या डबर सादह्यापकैी ३८२०.५० 
घ.मी. डबर सादह्याची मागणी ११ अजगदाराींनी वविागाकड ेवेळोवेळी केली होती. 
्यापैकी १० अजगदाराींनी मागणी केलेल्या ३२५५.५० घ.मी. सादह्याची महसूल 
खा्याकडील ववदहत दराने देय ठरणारी रॉयल््ीची रु. ३१००००/- इतकी रक्कम 
महसूल खा्याकड े जमा केल्यानींतर ्याींना डबर सादह्य उचलणेस परवानगी 
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ददलेली आहे. यामध्ये कोण्याही प्रकारचा अपहार ननदशगनास आला नसल्याने 
कायगवाही करणेचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे ररटेिाडी (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर) या पुनविमसत  
गािास मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(३७) *  ५२९५२   श्री.नारायि पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे रर्ेवाडी (ता.करमाळा, जज.सोलापूर) या पनुगवभसत गावास मुलिूत 
सोयीसुववधा पुरववण्यात आल्या नसल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पुनगवभसत गावात वीज, पाणी व रस्तता आदी पुरववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मौजे रर्ेवाडी ता.करमाळा या पनुगवभसत गावामध्ये वीज, पाणी, रस्तते 
इ्यादी मुलिूत सुववधा पुरववण्यात आलेल्या आहेत. 

----------------- 
  

िुडूस (ता.िाडा, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीमध् ये  
अनधधिृत बाांधिामे होत असल् याबाबत 

(३८) *  ५३२९६   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पूिव) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुडूस (ता.वाडा, जज.पालघर) ग्रामपींचायतीमध्ये तळ मजला अचधक दोन 
मजले बाींधकामाची परवानगी असताना १६ बाींधकाम व्यावसानयकाींनी 
अनचधकृतरर्या एक अनतररक्त मजल्याचे बाींधकाम केल्याप्रकरणी सरपींच, 
उपसरपींच व सदस्तय याींच्याववरुध्द महाराषट्र ग्रामपींचायत अचधननयम, १९५८ 
कलम ३९(१) अन्वये तसेच ग्रामववकास अचधकारी याींच्यावर जजल्हा पररषद, 
पालघर याींचेमाफग त सुरु असलेली कारवाई पूणग झाली आहे काय, 
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(२) तसेच ग्रामपींचायतीची परवानगी नसताना अनचधकृतरर्या बाींधकाम 
करणाऱ्या १६ बाींधकाम व्यावसानयक व ग्रामववकास अचधकाऱ् याींववरुध्द शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय अींशत: झाली आहे. 
     सदरची अनचधकृत बाींधकामे काढून ्ाकण्यास ग्रामपींचायतीने ददरींगाई 
केल्यामुळे कुडूस ग्रामपींचायतीचे सरपींच याींच्याववरुध्द महाराषट्र ग्रामपींचायत 
अचधननयम १९५८ कलम ३९ (१) अन्वये कारवाई करुन वविागीय आयुक्त, 
कोकण वविाग आदेश ददनाींक ११.०३.२०१६ नुसार सरपींच याींना सदर पदावरुन 
तसेच सदस्तय पदावरुन काढून ्ाकण्यात आले आहे 
(२) सदर बाींधकाम व्यावसानयकाींना महाराषट्र ग्रामपींचायत अचधननयम १९५८ 
कलम ५२ नुसार नोद्स बजाववण्यात आली आहे व केलेले अनचधकृत बाींधकाम 
ननषकाभसत करण्याबाबत लेखी सूचना ददल्या आहेत. तसेच ग्राम ववकास 
अचधकाऱ्याींववरुध्द भशस्ततिींगववषयक कायगवाही प्रस्तताववत करण्यात आली आहे. 
(३) अशी बाब नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूग सवग प्रककया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


