
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रायगड जिल् हा िषरेदे या ववरामामगाहाची ामारत व ित्राशेडची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(१)  ८९१४ (१०-०४-२०१५).   रामी.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ह ींदवी स् वरा् याची राानानी लक ले रायगवावर गेली ५० वर्ाापासून उभ् या लसले या 
रायगव जा  ा पषरर्दे या शवरामामगा ाची ामारत व पराशेवची पुरातत् त् व खात्याया शवलींबामुळे 
दरुवस्था झायाची बाब मा े ाानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या दर यान दनदशानास ीली ी े, 
 े खरे ी े काय, 

(२) लस यास, रायगव जा  ा पषरर्दे या म ाव उपशवगागाकवून लक ले रायगवावर लस ा-या 
शवरामामगा , सगागा  (नमाशाळा) कमाचारी दनवासस् थान, स् नानगा , शौचालय व उप ारगा  याची 
पुनबाांन ी लथवा दरुूस् ती कर याबाबतचा रस्स् ताव सादर कर यात ीला ी े,  े  ी खरे ी े 
काय, 
(३) लस यास, यासींदगाात शासनाने चौकशी केली ी े काय, चौकशीत काय ीढळून ीले, 
व तदनुसार शासनान ेको ती कायावा ी केली वा कर यात येत ी े, 
(४) नस यास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 

  

रामीमती िांििा मुांड े(०७-०७-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ी े. 
(२)  ोय,  े खरे ी े. 
(३) जा ा पषरर्द रायगव याींच े मा.लनीक्षक लभगयींता, रायगव सावाादनक बाींनकाम मींवळ 
याींचेकव े नमाशाळा (शवरामामगा ) दरुुस्तीचा रु.५.०० लक्ष तसेच सगागा  दरुुस्ती रु.७.०० लक्ष 
ातक् या रक्कमेचा रस्स्ताव सादर कर ेत ीला लसून त्यास रस्शासक य मान्यता रस्ात त झाली 
लसून ामारतीया पत्रयाींची दरुुस्ती तसेच फरशीकाम ात्याहद काम ेलनुक्रम ेमा े माचा, एशरस्ल, 
२०१५ लखेर पू ा करयात ीली ी ेत. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
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आखली आांबव सरांद (ता.सांगमेश् वर, जि.रत् नाधगरी) रस् त् याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(२)  २६३१८ (३०-०१-२०१६).   रामी.सदानांद चव्हाण (धचिळूण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश् वर (जा.रत् नागिरगरी) तालुक् यातील ीखली ीींबव सरींद या रस् त् याची दरुवस्था 
झायामुळे वा तुक ची गैरसोय  ोत ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लस यास, सदर रस् त् याची सुनार ा व वाींबरीकर  करयाबाबत स् थादनक नागषरकाींकवून 
माग ी  ोत लसून त् याकव ेदलुाक्ष  ोत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लस यास, सदर रस् त् याची सनुार ा व वाींबरीकर  करयाबाबत शासनाने को ती कायावा ी 
केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(११-०७-२०१६) :(१) लींशत: खरे ी े. 
(२) त े (४) रस्श्नाींलकत ीरवली ीींबव सरींद या ातर जा ा मागा क्र. ६१ दाााया रस्त्याची 
एकू  लाींबी ४.८३० लक.मी. लसनू सींपू ा पाषठगाग वाींबरी ी े. 
       सदर रस्त्याया १/०० त े२/०० लक.मी. लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचे काम सन २०१५-१६ 
रस्ते व पुल दरुुस्ती पषररक्ष  ग्-ब कायाक्रमाींतगात मींाूर करयात ीले ी े. उवारीत 
नादरुुस्त लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचे काम जा ा पषरर्देला शवशवन योानाींमनून रस्ात त दननी व 
दनकर्ाया लगिरनन रा ून ्त त या-्त त याने रस्स्ताशवत करयाबाबत जा ा पषरर्देया स्तरावर 
शवचार  ोवू शकेल. 

___________ 
  

माण (जि.सोलािूर) नदीवर शेटफळ अहमदाबादला िोडणारा िोल्हािूर  
िध्दतीचा बांधाऱ्याला दरवािा न बसववल्याबाबत 

(३)  २९२७५ (१२-०१-२०१६).   रामी.भारत भालिे (िांढरिूर) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जा्यातील मींगळवेढा-पींढरपूर सीमेवरुन वा  ाऱ्या मा  नदीवर शे्फळ 
ल मदाबादला ाोव ारा को ापूर पध्दतीचा बींनाऱ्याला दरवााा न बसशवयाने पावसाचे सवा 
पा ी वा ून ाात लसयान े मा े ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान दनदशानास ीले 
ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) लसयास, उक्त बींनारा  ा लघुपा्बींनारे शवगागान े बाींनला लसून त्याला १५ वर्े  ोऊन 
गेली ी ेत  ा बींनारा त्यावेळेसच उानी शवगागाकव े स्ताींतर  कर े गराेचे लसताींना ी त े
न करयात ीयाने या बींनाऱ्याींची पवझव झाली लसून ी त्याची वागवुाी करयात येत 
नसयान ेसींबींगिरनत ग्रामस्थाींनी लघुपा्बींनारे शवगागाशी सींपका  सानला लसता त्याींनी ाबाबदारी 
झ्कली लसयाने तरी याबाबत शासन ीवश्यक दननीची तरतदू शासन त्वरीत कर ार वा 
करीत ी े काय, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
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रामी. धगरीे महािन (०७-०७-२०१६) :(१) ना ी. 
      चालू पावसाळी  ींगामामध्ये हद.१५/१०/२०१५ रोाी सदर बींनाऱ्यामध्ये बगे बसशवयात 
ीले ी ेत. परींत ुपाऊस कमी झायान ेपा ी साठा झाला ना ी. 
(२) ीवश्यक दरुुस्तीची काम े  ाती घेयात ीली लसनु कामे पू ा झायानींतर भसींचन 
व्यवस्थापन शवगागाकव े स्ताींतर करयाचे दनयोजात ी े. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

दषु्ट् िाळाच ेसावट असल् यान ेमुळशी धरणाच ेिाणी उिनीत सोडण्याबाबत 
  

(४)  २९५९७ (०८-०१-२०१६).   रामी.िाथ् वीराि चव्हाण (िराड दषिण), रामी.अममन िटेल 
(मुांबादेवी), रामी.नसीम खान (चाांददवली), रामी.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   
सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यींदा या वर्द दषु काळाच े साव् लस यान े मुळशी नर ाच े पा ी उानीत सोव यास ५ 
जा ्याींना पा ी भमळले, यासाठी ्ा्ा उदयोग समु ा या मालक  या मुळशी नर ातून सुरु 
लसलेली वीादनभमाती रस्क प तात् पुरता थाींबवनू त ेपा ी दषु काळग्रस् त गागासाठी वळशव यात 
याव,े लशी माग ी स् थादनकाींकवून  ोत ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लस यास, याबाबतचा दन ाय घे यात ये ार ी े काय, 
(३) लस यास, त् याची लींमलबााव ी लकती हदवसात कर यात ये ार ी े, 
(४) नस यास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२९-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) लसा रस्स्ताव शासनाया शवचारानीन ना ी. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

रायगड जिल््यातील छत्री ननिामिूर आददवासी वाडी आणण वारांगी या दोन  
गावाांना िोडणारे िाळ नदीवरील सािवाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(५)  ३१५२४ (१६-०१-२०१६).   रामी.िाांडुरांग बरोरा (शहािूर), रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
रामी.सुरेश लाड (ििजत), रामी.किसन िथोरे (मुरबाड), रामी.अवधूत तटिरे (रामीवधजन), रामी.वैभव 
विचड (अिोले) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगव जा्यातील छरी दनाामपूर ीहदवासी वावी ीण  वारींगी या दोन गावाींना 
ाोव ारे काळ नदीवरील साकव मोवयाने पावसाळयात शवदयार्थयाांना वारींगी येथील माध्यभमक 
शाळेतील भशक्ष ासाठी मानवी साखळीया स ाय्याने ये-ाा कराव ेलागत लसयाचे मा े ालु,ै 
२०१५ या दतसऱ्या ीठवयायात दनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) लसयास, या रस्कर ी शासनामाफा त चौकशी करयात ीली ी े काय, 
(३) लसयास, चौकशीलींती काय ीढळून ीले व तदनुसार सदर काळ नदीवरील साकवाची 
तातवीन ेदरुुस्ती करयाबाबत शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (१४-०७-२०१६) :(१) काळ ालशवदयुत रस्कपाींतगात छरी दनाामपूर व 
वारींगी गावास ाोव ाऱ्या पूलाच े १४ पैक  ८ गाळे सन २०१३ या पुरामध्ये वा ून गेले  ी 
वस्तूजस्थती ी े. त्यामुळे सदय:जस्थतीत वारींगी गावातील ग्रामस्थ व शवदयाथद दनाामपूर त े
बावळे दरयान लजस्तत्वात लसलेया लोखींवी पादचारी पुलाचा वापर करत ी ेत. 
(२), (३) व (४) सदर पादचारी पूलाची दरुुस्ती केली तरी पावसाळ्यात  ा पलू पायाखाली 
ााऊन नकुसान  ोते. सबब कायमस्वरुपी उपाययोाना करयाया दृष्ीन े लींदाापरक तयार 
करयाची कायावा ी के्षत्ररय स्तरावर सुरु ी े. 

___________ 
  

रायगड जिल््यातील महाड-िोलादिूरमधील १७ गावाांया रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(६)  ३२७१२ (२२-०१-२०१६).   रामी.भरतशठे गोगावले (महाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगव जा्यातील म ाव-पोलादपूरमनील १७ गावाींच े रस्त्याींची दरुवस्था झायाच े मा े 
सत े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान दनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, उक्त १७ गावाींया रस्त्याींमध्ये रायगववावी-दनाामपूर, सावर्पूल, सावर् 
रस्ता, करींाावी, शपींपळकोंवी, लक्रयेपदाचा कोंवा, पारमाची रामदासपठार, कोंवमालुसरे, मोरवावी, 
नाींदगाींव काळकाई कोंवरामी ते पायरीकोंव वसाप गिरगाेवावी, नेराव, सुतारवावी या रस्त्यास  
म ाव-रायगव रस्ता तर पोलादपूर तालुक्यातील चरई पलू, बारावले, नाम देवी, कोंढवी, 
मोरेवावी उमर्-खोपव े लो रपूर, तुगे खोंवा, पेठ , कोतवाल, शपतळवावी-केवनाळे ीदी रस्त े
खयावमेय झायामुळे रस्त्यावरुन एस.्ी. वा तकू स लवथळे दनमाा   ोत लसून मोठ्या 
रस्मा ात गायायाींचेदेखील नकुसान  ोत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, या रस्त्याींची पा  ी शासनान ेकेली ी े काय, त्यात काय ीढळून ीले, 
(४) लसयास, तदनुसार उपरोक्त रस्त्याींची तात्काळ दरुुस्ती करयाकषरता दननीची तरतूद 
करयात ीली ी े काय, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(११-०७-२०१६) :(१) व (२)  लींशत: खरे ी े. रस्श्नाींलकत रस्त्याींपैक  म ाव-
रायगव व पाचाव-रायगववावी-दनाामपूर  े दोन रस्त े सावाादनक बाींनकाम शवगागाया 
लखत्यारीत लसून वा तुक स सुजस्थतीत ी ेत. 
(३) त े(५) सींपू ा रा्यामध्ये जा ा पषरर्दाींया लखत्याषरतील ग्रामी  मागा व ातर जा ा 
मागा रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते शवकास योाननेुसार एकू  लाींबी २३६८९०.०४ लक.मी. 
ातक  लसून लजस्तत्वातील लाींबी १९०९५५.२२ लक.मी. ातक  ी े. 
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     सदर रस्त्याींया दरुुस् तीसाठी शासनाकव े उपलध न लसलेया दननीचे वा्प रस्त्याींया 
लाींबीया व मानव शवकास दनदेशकाया रस्मा ात करयात येते. रायगव जा ा पषरर्दे 
लींतगात ग्रामी  व ातर जा ा मागा रस्त्याींची एकू  लाींबी ५७३७.४० लक.मी. ातक  लसून 
लजस्तत्वातील लाींबी ४३६०.०२ लक.मी. ातक  ी े. 
    रस्ते व पूल, दरुुस्ती व परीरक्ष  या कायाक्रमा लींतगात सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या 
ीगिरथाक वर्ाासाठी रायगव जा ा पषरर्देस एकू  रु. १५३१.१४ लक्ष, तेराव्या शवत्त 
ीयोगामध्ये सन २०१२-२०१३ त े २०१४-१५ मध्ये एकू  रु.४९८.२३ लक्ष तर पुर ानी 
कायाक्रमासाठी रायगव जा ा पषरर्देला रु. १३४०.२६ लक्ष लसा एकू  रु. ३३६९.६३ लक्ष 
ातका दननी उपलध न करुन देयात ीलेला ी े. 
     रस्ते लाींबीया रस्मा ात शवगागास उपलध न  ो ारा दननी लत्यींत लप ी े. या उल् 
शासन स्तरावर रस्ात त   ो ाऱ्या मागया ाास्त ी ेत. 
     जा ा पषरर्देया लखत्यारीतील रस्त्याींची प ा ी जा ा पषरर्देमाफा त करयात ीली 
लसून जा ा पषरर्देला शवशवन योानाींमनून रस्ात त दननी व दनकर्ाया लगिरनन रा ून 
रस्श्नाींलकत रस्त्याींया खराब लाींबीतील दरुुस्तीची कामे ्त त या-्त त याने रस्स्ताशवत करयाच े
जा ा पषरर्देचे रस्यत्न रा तील. 

___________ 
  
डुक्िरवाडी (ता.भूम, जि.उस्मानाबाद) येथील िाझर तलावाच ेिाम ननिा ष्ट्ट दिाजचे झाल्याबाबत 
  

(७)  ३३७८४ (१२-०१-२०१६).   रामी.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वुक्करवावी (ता.गूम, जा.उस्मानाबाद) येथील पाझर तलावाचे काम दनका ष् दाााचे 
झायामुळे त्याची चौकशी कर ेबाबत पषरसरातील शवशवन सामाजाक सींघ्ना व 
कायाकत्याादवारे हदनाींक ३० ऑगस््, २०१४ रोाी वा त्यासुमारास जा ागिरनकारी, उस्मानाबाद, 
उपशवगागीय लगिरनकारी, गूम, याींना लेखी दनवेदनादवारे शवनींती केली,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, या दनवेदनाया लनुर्ींगाने कुठलीच कायावा ी झाली ना ी,  े  ी खरे ी े 
काय, 
(३) लसयास, या रस्कर ी शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (०७-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) लशा रस्कारचे दनवेदन जा ागिरनकारी 
उस्मानाबाद याींयाकव े रस्ात त झालेले ी े. सदर ू पाझर तलावाबाबतची वस्तुजस्थती पुढील 
रस्मा े ी े. 
वुक्करवावी पा.त.क्र.४ ता. गूम जा.उस्मानाबाद च ेकाम हद.२५.४.२००३ रोाी सूरु झाले लसून 
घळगर ीच ेकाम ाुन, २००९ मध्ये पू ा झालेले ी े व तेव् ा पासनू रस्दतवर्द पा ीसाठा  ोत 
ी े. हद.२५.०८.२०१४ ते हद.२९.०८.२०१४ या कालावनीत सदर तलावाया पा लो् के्षरामध्ये 
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लदतवाष्ी झाली  ोती व त्यामळेु नर ाया ावळपास मार्थयापयांत पा ी ीले  ोत े व 
साींवव्यावरुन पुराच ेपायाचा शवसगा पु ाप े ाात नसयामळेु नर  नोक्याया लवस्थेत  ोत.े 
त्यामुळे नर ाया खालील बााुया गावाींना व शेत ाभमनीींना नोका  ोयाचा सींगव  ोता. 
त्यामुळे लींदााे १.०० मी. न े साींवव्याची पा ी पातळी खाली करुन नर  सुरक्षक्षत ठेवयात 
ीले. हद.२६.०८.२०१४ त े३०.०८.२०१४ या कालावनीत सतत पाऊस सुरु लसयामुळे नर ाया 
D/S बााुचा लींदाा े ५ मी x ५ मी x ०.६ मी गराव घसरयामुळे पवलेला खयावा नींतर 
बुावयात ीला, व नर  सुजस्थतीत ठेवयात ीले. गशवषयात सदर पाझर तलावाच े
व्यवस्थीत दरुुस्ती करयाचे लींदाापरक तयार करुन दरुुस्ती काम ेकरयाच ेदनयोजात ी े. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

मौि ेमढेवडगाव (ता.रामीगोंदा, जि.अहमदनगर) येथ ेघोड येथून िाणीिुरवठा िरणेबाबत 
  

(८)  ३४४७० (२१-१२-२०१५).   रामी.राहुल िगताि (रामीगोंदा) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौाे मढेववगाव (ता.रामीगोंदा, जा.ल मदनगर) येथे घोव येथून पा ी पुरवठा कर यासाठी 
हदनाींक ११ सत  ्ेंबर, २०१५ रोाी वा त्यासुमारास रास् ता रोको ीींदोलन केले,  े खरे ी े काय, 
(२) लस यास, या रस्कर ी शासनाने चौकशी केली ी े काय, 
(३) लस यास, चौकशीत काय ीढळून ीले व तदनुसार को ती कायावा ी केली वा कर यात 
येत ी े, 
(४) नस यास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२९-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) ीींदोलनकत्याांची कुकवी रस्कपातून घोव नर ात ३ ्ी.एम.सी. पा ी सोवून घोव वाव्या 
कालव्यावरील लागके्षरास व शपयासाठी पा ी सोव ेबाबत माग ी  ोती. घोव रस्कपात 
नर ाचे पा लो् के्षरात पाऊस झायाने पा ीसाठा उपलध न झायानींतर घोव वाव्या 
कालव्यादवारे हदनाींक ०९/११/२०१५ त े हदनाींक ०५/१२/२०१५ या कालावनीत पायाच े ीवतान 
सोवयात ीले  ोत.े 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  
वामशम जिल््यातील मालेगाव तालुक्यातील घरिुल लाभाथ्याांना थिीत अनुदान देण्याबाबत 

  

(९)  ३५६७१ (१४-०१-२०१६).   रामी.अममत झनि (षरसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाभशम जा्यातील मालेगाव तालुक्यातील शवशवन योानेतील लनेक घरकुल लागार्थयाांनी 
ीपया घरकुलाचे काम पह या ्त त यात पू ा केले ी े परींतु या लागार्थयाांना मार त्याींया 
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दसुऱ्या ्त त यातील व लनेकाींना त्याींची घरकुलाची काम े पू ा झाली लसताना ी लनुदानाच े
दसुऱ्या व लींतीम ्त त यातील ननादेश भमळाले नसयाच ेमा े ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरयान दनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, सदर घरकुल लागार्थयाांना त्याींचे थक त लनुदान देयाबाबत शासनाने को ती 
कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(११-०७-२०१६) :(१) ना ी. 
(२) व (३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

दािोली तालुक्यातील ग्रामिांचायतीांना ऑनलाईन सुववधा उिलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१०)  ३५७०३ (२२-०१-२०१६).   रामी.अवधूत तटिरे (रामीवधजन), रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), रामी.ददिि चव्हाण (फलटन), रामी.सुरेश लाड (ििजत) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली तालुक्यातील १०६ ग्रामपींचायतीपैक  लवघ्या ४७ ग्रामपींचायतीकव ेाीं्रने् सुशवना 
ी े व बाक  ५९ ग्रामपींचायती लदयाप ऑनलाईन सुशवनेपासून वींगिरचत ी ेत  े खरे ी े 
काय, 
(२) लसयास, या रस्कर ी शासनाने चौकशी केली ी े काय, 
(३) लसयास, चौकशीत काय ीढळून ीले व तदनसुार शासनान ेको ती कायावा ी केली वा 
करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
 
रामीमती िांििा मुांड े(२४-०७-२०१६) :(१) दापोली तालुक्यातील १०६ पैक  ४८ ग्रामपींचायती मध्ये 
ाीं्रने् सुशवना उपलध न ी े. उवारीत ५८ ग्रामपींचायतीमध्ये ीवश्यक क्षमतेची ाीं्रने् 
सशुवना उपलध न ना ी. 
(२) व (३)  ोय. 
     ाीं्रने् सुशवना नसलेया ग्रामपींचायतीचे ऑनलाईन काम लगतया ाीं्रने् सुशवना 
लसलेया ग्रामपींचायतीमध्ये लथवा पींचायत सभमतीमध्ये करयात येते. 
     जा ा पषरर्द रत्नागिरगरीकवून गारत सींचार दनगम भलभम्ेव (बी.एस.एन.एल) कव े
ाीं्रने् नसलेया ग्रामपींचायतीना ाीं्रने् व दरूध्वनी सेवा उपलध न करुन देयाबाबत 
पाठपुरावा करयात येत ी े. तसेच नॅशनल ऑत ्ीकल फायबर ने्वका  (NOFN) लींतगात 
रा्यातील सवाच ग्रामपींचायतीना ऑत ्ीकल फायबर ने्वका दवारे उच क्षमतेची ाीं्रने् सेवा 
उपलध न करुन देयाची कायावा ी सुरु झालेली ी े. त्यात दापोली तालुक्यातील सवा 
ग्रामपींचायतीना ी सुशवना उपलध न  ो ार ी े. 
(४) शवलींब झालेला ना ी. 

___________ 
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िरभणी तालुक्यातील १३ व्या ववत्त आयोगातून वाि लागवड रक्िमेत िेलेला गैरव्यवहार  
  

(११)  ३८३९७ (१३-०१-२०१६).   रामी.वविय भाांबळे (जिांतूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परग ी तालुक्यातील १३ व्या शवत्त ीयोगातून वाक्ष लागवव करयासाठी तध बल 
१८४९८२०/- रूपयाच े ननादेश देवनू रक्कमेचा गैरव्यव ार केयाबाबतची तक्रार मा.पालकमींरी, 
परग ी याींयाकव ेकेलेली ी े  े खरे ी े काय, 

(२) लसयास, त्यास ाबाबदार को , 
(३) लसयास, दोर्ी शवरूध्द को ती कारवाई केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
 
रामीमती िांििा मुांड े(१३-०७-२०१६) :(१)  ोय, तक्रारीच ेदनवेदन रस्ात त झाले ी े. 
(२) लदतषरक्त मुख्य कायाकारी लगिरनकारी, जा ा पषरर्द, परग ी याींया लध्यक्षतेखाली 
नेमलेया चौकशी सभमतीया ल वालानसुार रामी.एस.एन.गोपाळ, तत्कालीन ग् शवकास 
लगिरनकारी, पींचायत सभमती, परग ी व सींबींगिरनत ग्रामपींचायतीच ेग्रामसेवक ाबाबदार लसयाच े
ीढळून ीले ी े. 
(३) सदर रस्कर ी रामी.एस.एन.गोपाळ, तत्कालीन ग् शवकास लगिरनकारी, पींचायत सभमती, 
परग ी याींचेशवरुध्द शवगागीय ीयुक्त, औरींगाबाद याींयाकव े दोर्ारोप पर सादर करयात 
ीलेले ी े. तसचे सींबींगिरनत ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेवकाींना हद. १५.०१.२०१६ या परान्वये व 
हद. २९.०३.२०१६ या लींदतम कार े दाखवा नो्ीशीव्दारे ननादेश देऊन रोप े न भमळालेया 
नसारीकवून रक्कम वसुली करुन ग्रामपींचायतीया खात्यात ामा करयाबाबत सूगिरचत करयात 
ीले ी े. त्यानसुार ग्रामपींचायतीींना रोप ेन भमळालेया नसारीकवून भशलक लसलेली रक्कम 
वसूल करुन सींबींगिरनत ग्रामपींचायतीया खात्यात ामा करयात ीली ी े. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

भुसावळ येथील नगरिामलिाांच ेिाणी िुरवठ्याच ेशुल्ि हतनुर प्रशासनाने वारांवार  
नोटीस देवूनही वसूल होत नसल्याबाबत 

  

(१२)  ४०३३४ (०५-०५-२०१६).   रामी.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुसावळ येथील  तनुर नर ातून पाच त्रबगर भसींचन रस्कप ीण  चार नगरपाभलकाींना 
गेली लनके वर् ेपा ीपुरवठा केला ाातो,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास,  तनुर रस्शासनान ेतध बल १०३ को्ी ६६ लक्ष ७०  ाार रुपये थलकत नो्ीस 
बाावून  ी वसलू  ोत नसयाची बाब मा े ाानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान दनदशानास 
ीली,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, उक्त  रस्कर ी शासनाने चौकशी केली ी े काय व त्यात काय ीढळून ीले, 
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(४) लसयास, चौकशीया लनरु्ींगाने थलकत शुक तातवीन े वसुल करयाबाबत शासनाने 
को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (११-०७-२०१६) :(१)  तनुर नर ातून तेरा त्रबगर भसींचन सींस्था ीण  ीठ 
नगरपाभलका व चोवीस ग्रामी  योानाींना पा ीपुरवठा केला ाातो. 
(२)  ोय. 
(३) ्या सींस्थाचा पा ी वापर चाल ू ी े लशा सींस्थाींकवून दनयभमतप े  ो ारी एकेरी 
ीकार ी सींस्थाींकवून वसलु  ोत.े तथाशप दींव ीय ीकार ी माफ करयाबाबत सदर सींस्थेची 
माग ी ी े. ्या सींस्था बींद ी ेत त्या सींस्थाींकवील थकबाक ची नोंद ाभमनीया ७/१२  या 
उताऱ्यावर घेयात ीली ी े व वसुलीसाठी पाठपुरावा चाल ूी े. 
     नगरपाभलकाींकवील रुपये १६४.७९ लक्ष थकबाक पकै  रुपये १५७.२३ लक्ष वसुल झालेले 
ी े. 
(४) थक त शुक वसुलीया लनुर्ींगाने पाठपुरावा करयात येत ी े. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  
ििजत (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील मसना धरणात िुिडी धरणातील िाणी ममळण्याबाबत 

  

(१३)  ४०५२२ (०४-०५-२०१६).   रामी.राहुल िगताि (रामीगोंदा) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ल मदनगर जा यातील काात तालुक्यातील सीना नर ात कुकवीच ेपा ी भमळयाबाबत 
न्यायालयान ेकुकवी खोरे शवकास म ामींवळाच ेलध्यक्ष व सगिरचवाींना शपयासाठी पा ी देयाच े
ीदेश मा े डवसेंबर, २०१५ या शवे्या सत ता ात हदले  ोते,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच रामीगोंदाया वा्याला ७ हदवस पा ी ीले पींरतु सींबींगिरनत कायाकारी लगिरनकाऱ्याींनी 
पायाच े योग्य दनयोान न केयामुळे शेतकऱ्याींया शपकाींचे नकुसान  ोत ी े,  े  ी खरे 
ी े काय, 
(३) लसयास, यासींदगाात चौकशी करयात ीली ी े काय व चौकशीलींती काय ीढळून 
ीले, 
(४) लसयास, चौकशीनुसार शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (१६-०७-२०१६) :(१) ना ी. 
(२) ना ी. 
     कुकवी वाव्या कालव्यादवारे रध बी  ींगाम २०१५-१६ मागील भसींचन व शपयाचे पायाया 
दनयोानाकरीता हद.२६/११/२०१५ रोाी बैठक सींपन्न झाली. सदर बैठक त झालेया 
दन ायानुसार कुकवी वावा कालव्यादवारे हदनाींक ०२/१२/२०१५ त ेहद.२९/१२/२०१५ या कालावनीत 
रस्ानान्याने शपयाया पायासाठी व उवारीत पा ी भसींचनासाठी वापरयात ीले. 
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(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

हेटवणे (ता.िेण, जि.रायगड) धरणातील आरषित िाण्याबाबत 
  

(१४)  ४११५० (०६-०५-२०१६).   रामी.सभुाे उफज  िांडडतशेठ िाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय 
िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  े्व  े (ता.पे , जा.रायगव) पषरसरात रुपये ८६ को्ी ३५ लाख खचा करून पा्बींनारे 
शवगागाने भसवकोकवून नर  बाींनले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, नर ाची पा ी साठवयाची क्षमता लकती दशलक्ष घनमी्र ी े व या 
नर ातून भसवकोला दरवर्द लकती एम एस वी पा ी ीरक्षक्षत केले ाात,े 
(३) भसवकोला लपेक्षक्षत पा ी पुरवठा  ोऊन नर ात लकती एम एस वी पा ी भशलक रा त 
ी े ? 
  
रामी. धगरीे महािन (१६-०७-२०१६) :(१)  ोय,  े लींशत: खरे ी े. 
 े्व े मध्यम रस्कपाया नर ाचे काम सन २००८ मध्ये पू ा झाले ी े. नर  कामावर 
रु.३१४.२२ को्ी खचा झाला ी े. 
     भसवको नवी मुींबईने नर ाचे गाींववली खचाापो्ी रु.४७.०० को्ी व भसींचन 
पुन:स्थापनेपो्ी रु.१३९.८६ को्ी लस े एकू  रु.१८६.८६ को्ी कोक  पा्बींनारे शवकास 
म ामींवळाकव ेामा केलेले ी ेत. 
(२)  े्व े नर ाची प ी साठशवयाची क्षमता १४७.४९ दलघमी लसून, उपयुक्त पा ीसाठा 
१४४.९८ दलघमी ातका ी े. भसवको नवी मुींबई करीता ५८.१० दलघमी (१५० एम.एल.वी.) 
ातक्या पायाच ेीरक्ष  मींाूर करयात ीलेले ी े. 
     सदयजस्थतीत भसवको नवी मुींबई करीता वार्दक ३९.०० दलघमी (१०० एम.एल.वी.) 
ातक्या घरगुती वापरासाठी पा ी पूरवठा करयात येत ी े. 
(३) सदयजस्थतीत भसवको नवी मुींबई करीता वार्दक ३९.०० दलघमी (१०० एम.एल.वी.) ातक्या 
घरगुती वापरासाठी पा ी पूरवठा करुन नर ात बाषपीगवन व्यय व ातर पा ी वापर वगळून 
भसींचनासाठी ७९.०६५ दलघमी (लींदाजात २१६ एम.एल.वी.) ातका पा ीसाठा भशलक र ातो. 

___________ 
  

मसचांन प्रिल्िाांना प्रशासिीय मान्यता न घेता िां त्राटदाराांना 
 िोटयवधी ननधीचा वाटि िेल्याबाबत 

  

(१५)  ४१७१५ (०५-०५-२०१६).   डॉ.मममलांद मान े (नागिूर उत्तर) :   सन्माननीय िलसांिदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) लमरावती जा यातील वासनी मध्यम रस्कपाला रस्शासनाकवुन २४३ को्ी रस्शासक य 
मान्यता न घेता कीं रा्दाराला दननीचे वा्प करयात ीलेले ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) लसयास, रा्यात १९१ रस्कपाींना मींाुरी देयात ीलेली ी े रस्कप मींाुर 
करताना लदनयभमतता झालेली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, रा्यात एकु  मींाुरी हदलेया रस्कपापैंक  ४८ रस्कप सुरू झोलेले ना ी 
त्यातील ११ रस्कपाींना रस्शासक य मान्यता घेयात ीलेली ना ी,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) लसयास, रा्यातील गावा एस्ी, पेढी बॅरेा रस्कप, वासनी मध्यम रस्कप, 
रापेरी एमीय ्ॅन्क, खरबी एमीय ्ॅन्क व ातर कीं रा्ादाराींना लगाऊ को्यवनीचा 
दननी देयात ीलेला ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(५) लसयास, शासनान े गैरव्यव ार कर ाऱ्या लगिरनकाऱ्यावर काय कारवाई केली वा 
करयात येत ी े काय, 
(६) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 

रामी. धगरीे महािन (१६-०७-२०१६) :(१) ना ी. 
      वासनी मध्यम रस्कपाची मींाूर सुरस्मा लकीं मत रु.१९७.८२ को्ी लसून सदर रस्कप 
लनुशेर्ातील लसयान ेशासनान ेसन २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ व सन २०१५-१६ मनील 
तरतुदीींचे मयाादेत मींाूर सुरस्मा लकीं मतीपेक्षा ाादा खचा करयास परवानगी हदलेली ी े. 
त्यानुर्ींगान ेमाचा २०१६ लखेर ३६८.७५ को्ी खचा करयात ीलेला ी े. 
(२) म ाराषर ालसींपत्ती दनयम रस्ागिरनकर  याींनी म ाराषर ालसींपत्ती दनयमन रस्ागिरनकर  
लगिरनदनयम २००५ लन्वये कलम ११ (f) नुसार १९१ रस्कपाींना मान्यता रस्दान केली ी े. 
सदर ू मान्यतेबाबत मा.उच न्यायालय, मुींबई, खींवपीठ औरींगाबाद ानह त यागिरचका 
क्र.१२४/२०१४ रामी.रस्हदप वासुदेव परुींदरे  शवरुध्द म ाराषर शासन व ातर या यागिरचकेया हदनाींक 
१३/०७/२०१५ रोाी हदलेया मा.न्यायालयाया ीदेशामध्ये म ाराषर ालसींपत्ती दनयमन 
रस्ागिरनकर  याींनी रा्याचा एकाजत्मक ाल ीराखवा तयार नसताींना हदलेया रस्कपाया 
मान्यतेबाबत ीके्षप घेतलेले ी ेत. 
(३) रस्गिरनकर ाने मान्यता हदलेया १८९ रस्कपापकै  ९ रस्कपाींना रस्शासक य मान्यता देयात 
ीलेली ना ी. तसेच ३९ रस्कपाींच ेकाम लदयाप सुरु करयात ीलेले ना ी. 
(४) लींशत: खरे ी े. 
नमूद चार रस्कपापैक  वासनी व पेढी बॅरेा रस्कपावर कीं रा्दाराींना लनुक्रमे रु.१०.०० को्ी व 
रु.५.५० को्ी सुस्ाता लगिरग्रम देयात ीले  ोत.े वासनी रस्कपाया सुस्ाता लगिरग्रमाची 
मुळ रक्कम व्यााास ीत पु ात: वसुल कर करयात ीली ी े. पेढी बॅरेाबाबत सुस्ाता 
लगिरग्रम पैक  रु.१.०० को्ी व व्याा रु.१.८४ को्ी वसुल करयात ीले ी े. म ामींवळाकवील 
३१ रस्कपाींवर ४६ रस्कर ात एकू  रु.६४८.३८ को्ी सुस्ाता लगिरग्रम रस्दान करयात ीले 
 ोते. यापैक  लगिरग्रम रु.६२९.०९ को्ी व रु.१४१.२० को्ी व्याा लसे एकू  रु.७२०.२९ को्ी 
वसुल करयात ीले ी ेत. 
(५) मा.उच न्यायालय, मुींबई, खींवपीठ औरींगाबाद ानह त यागिरचका क्र.१२४/१४ रामी. रस्हदप 
वासुदेव पुरींदरे शवरुध्द म ाराषर शासन व ातर या यागिरचकेया हदनाींक १३/०७/२०१५ रोाी 
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हदलेया मा.न्यायालयाया ीदेशानुसार रामी.रा.वा.पानस,े तत्काभलन मुख्य लभगयींता, 
ालशवदयुत रस्कप व गु दनयींर , पु े याींया लध्यक्षतेखाली मुख्य लभगयींता स्तरावरील 
सभमती गठीत करयात ीली ी े. 
(६) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

िोयना धरणातनू वीिननममजती िेल्यानांतर वाया िाणारे िाणी मुांबईला िुरववण्याबाबत 
  

(१६)  ४१८३२ (०३-०५-२०१६).   रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), रामी.सुरेश लाड (ििजत), 
रामी.िाांडुरांग बरोरा (शहािूर), रामी.हसन मुरामीफ (िागल), रामी.किसन िथोरे (मुरबाड), रामी.शमशिाांत 
मशांदे (िोरेगाव), रामी.ियांत िाटील (ास्लामिूर) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना नर ातून वीादनभमाती केयानींतर वाया ाा ारे पा ी मुींबईला पुरशवयासाठी 
कोयना ते मुींबई नदीाोव रस्कपाचा ल वाल तयार कर े व सदरची योाना राषरीय योाना 
घोशर्त करयासींदगाात सुरु लसलेली कायावा ी पू ा झालेली ी े काय, 
(२) लसयास, या रस्कर ी ीतापयांत को ती कायावा ी केली वा त्यानुसार को ता दन ाय 
घेतला वा घेयात येत ी े, 
(३) तसेच मुींबईतील पा ी ी्ंचाई दरु करयासाठी सदरचा रस्कप पु ा करयाबाबत लवकरात 
लवकर दन ाय घेऊन त्याींनी लींमलबााव ी करयासींदगाात ीतापयांत को ती कायावा ी केली 
वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (११-०७-२०१६) :(१) ना ी. 
(२) कोयना लवालाचे ६७.५ ्ी.एम.सी. पा ी मुींबईला ी यासाठी राषरीय शवकास 
लभगकर ान े तयार केलेया पुवा व्यव ायाता ल वालावर म ाराषर रा्याच े वस्तुजस्थतीदशाक 
लभगरस्ाय राषरीय ालशवकास लभगकर ास कळशवयात ीले लसनू, सदर योानेचा सशवस्तर 
रस्कप ल वाल तयार करयाची शवनींती हद.२६.१०.२०१५ च े परान्वये लभगकर ास कर ेत 
ीली ी े. 
(३) योानचेा सशवस्तर रस्कप ल वाल तयार कर ेचे काम राषरीय ालशवकास 
लभगकर ामाफा त रस्गतीपथावर लसून त्यास ीवश्यक त्या सवा मींाूऱ्या घेतलेनींतर रस्कपाच े
काम करता ये ार लसयान े सदया रस्कपाया पु ात्वाचा कालावनी दनजश्चत साींगता येत 
ना ी. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

नाांदेड जिल््यातील िुां डलवाडी-शेळगाव-चन्नािूर व िाटोदा माहटी  
(ता.बबलोली) ही उिसा िलमसांचन योिना मांिूर िरण्याबाबत 

(१७)  ४३९६१ (३०-०४-२०१६).   रामी.सुभाे साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेव जा्यातील कुीं वलवावी-शेळगाव-चन्नापूर व पा्ोदा मा ्ी (ता.त्रबलोली)  ी उपसा 
ालभसींचन योाना मींाूर करयाची माग ी स्थादनक लोकरस्दतदननी याींनी मा. ालसींपदा मींरी 
याींयाकव ेहदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ रोाी वा त्या सुमारास केली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, सदर उपसा ालभसींचन योाना मींाूर करयासींदगाात शासनान े दन ाय घेतला 
ी े काय व त्याच ेस्वरुप काय ी े, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२१-०६-२०१६) :(१) लींशतः खरे ी े. शवर्याींलकत माग ीबाबत 
हद.१३.१०.२०१५ रोाीचे दनवेदन रस्ात  त ी े. 
(२) सदर योाना ालसींपदा शवगागा या ना ीत. तसेच या योाना कुीं वलवावी शवशवन स कारी 
सींस् था व शींकर स कारी कारखाना याींना सींयुक् तप े लींशतः पु ा केले या लस यान,े योानाींची 
उवाषरत काम ेसुध् दा त् याींच ेमाफा तच पु ा  ो े लपेक्षक्षत ी े.  
(३) रस्श् न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
 

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगजत अिोला  
जिल्हयात िाम िरणाऱ्या मिुराांना वेळत मिुरी देण्याबाबत 

  

(१८)  ४४७५६ (३०-०४-२०१६).   रामी.गोवधजन शमाज (अिोला िजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव 
िामोद), रामी.हषरे विांिळे (मुनत जिािूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ात्मा गाींनी राषरीय ग्रामी  रोागार  मी योानलेींतगात लकोला जा यात काम 
कर ाऱ्या माुराींना वेळेवर माुरी रस्दान करयाच े रस्मा  केवळ १८.१९ ्क्के लसून ८१.८१ 
्क्के माुरी उभशरान े माुराींना रस्दान केली ाात लसयाच े मा े ाानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरयान दनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, रोागार  मी योानेंतगात कामाचे सात हदवसाींत मस््र तयार करुन २१ 
हदवसाींत कामाींवरील माुराींना माुरीची रक्कम त्याींया बँक खात्यात ामा  ो े बींननकारक 
ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, लकोला जा यात माुराींची माुरी उभशरा देयाची कार े काय ी ेत, 
(४) लसयास, याबाबत चौकशी करुन माुरी उभशरा रस्दान कर ाऱ्याींशवरुध्द शासनाने काय 
कारवाई केली तसेच माुराींना वेळेवर माुरी भमळयाबाबत शासनान ेको ती कायावा ी केली वा 
करयात येत ी े, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(०८-०७-२०१६) : (१)  े खरे ी े. 
(२) म ात्मा गाींनी राषरीय ग्रामी  रोागार  मी योानेंतगात माुराींची माुरी  ाेरीपरक बींद 
झायापासून १५ हदवसाींया ीत दे े बींननकारक ी े. 
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(३) ग्राम सेवक, ताींत्ररक लगिरनकारी, वा्ा ऐींन्री ऑपरे्र, स ा लेखागिरनकारी/लका रो यो या 
रस्त्येक स्तरावरुन मस््र उभशरा पुढील स्तरावर रस्ात त झायामुळे तसेच ाीं्रने् सुशवनेतील 
त्रबघा्/खींव, DSC नारक लगिरनकारी/कमाचारी याींच े बदली तसेच DSC तसेच नारक 
लगिरनकारी/कमाचारी याींचे बदली DSC EXPIRE या सवा बाबीींमुळे माुराींना माुरी रस्दान 
करयास उभशर झालेला ी े. 
(४) म ात्मा गाींनी राषरीय ग्रामी  रोागार  मी योानेंतगात माुरीचे रस्दान १५ हदवसाींया 
ीत करयात ीले ना ी तर माुरीया रस्दानामध्ये  ो ाऱ्या शवलींबासाठी १६ व्या 
हदवसापासून रस्दतहदवस देय माूरीवर ०.०५% नुकसानगरपाई देयासींदगाात हदनाींक २६ 
फेब्रुवारी, २०१४ रोाीचा शासन दन ाय दनगाभमत करयात ीला ी े. सदर कायापध्दती नशवन 
लसयान े हद.३० ानू, २०१५ पयांत शवलींब नुकसान गरपाईया रकमचेा गार रा्य 
शासनामाफा त सोसयात ीला ी े. शवलींब नुकसान गरपाईची रक्कम हद.१ ालु,ै २०१५ पासून 
शवलींबास ाबाबदार सींबींगिरनत लगिरनकारी व कमाचारी याींयाकवून वसलु करयात येत ी े. 
     लकोल जा्यात हद.१.७.२०१५ त े हद.३१.३.२०१६ पयांत शवलींबास ाबाबदार 
लस ाऱ्याींकवून एकू  रु.४१,४३८/- एवढी शवलींब नुकसान गरपाईची रक्कम योानेया बकँ 
खात्यात ामा करयात ीली ी े. तसेच माुराींना माुरीच ेरस्दान वळेेवर  ोयाकरीता सवा 
तालुका व पींचायत सभमती स्तरावर मस््र रकर नोंद ठेवयाबाबत दनदेशीत करयात ीले 
ी े. त्याचरस्मा  ेशवलींबाबाबत ग् शवकास लगिरनकारी, पींचायत सभमती, लकोला, ग् शवकास 
लगिरनकारी, मुदत ााापूर याींना कार े दाखवा नो्ीस देयात ीली ी े. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

उस उत्िादि शेतिऱ्याांप्रमाणे िािसू, तूर, धान, सोयाबीन या वििाांया  
उत्िादनावर होणारा खचज म.ग्रा.रो.हमी योिनेंतगजत िरण्याबाबत 

  

(१९)  ४५०२४ (३०-०४-२०१६).   रामी.ओमप्रिाश ऊफज  बचू िडू (अचलिूर) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस उत्पादक शेतकऱ्याींरस्मा े कापसू, तूर, नान, सोयाबीन ा. या शपकाींया उत्पादनावर 
 ो ारा खचा  ा म ात्मा गाींनी ग्रामी  रोागार  मी योानेंतगात करयाबाबत लोकरस्दतदननीीं, 
लचलपूर याींनी हदनाींक १ ऑगस््, २०१५ रोाी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींरी याींयाकव ेलेखी 
परादवारे माग ी केली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, उस उत्पादक शेतकऱ्याींरस्मा े कापूस, तूर, नान, सोयाबीन या शपकाींया 
उत्पादनावर  ो ारा खचा म.ग्रा.रो. .मी. योानेंतगात करयाबाबत  शासनाने को ती कायावा ी 
केली वा करयात येत ी े, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
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रामी. ियिुमार रावल (१४-०७-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) म ाराषर रोागार  मी योाना लगिरनदनयम, १९७७ (हद.६ ऑगस््, २०१४ पयांत सुनाषरत) 
मनील लनुसचुी २ मनील पषरछेद ३ (३) मध्ये गवत काप ,े शेतीची कामे या सारखी लमूता 
स्वरुपाची काम,े मोाता न येयााोगी व वारींवार उद्भव ारी काम े घेता ये ार ना ीत. लशी 
तरतूद ी े. त्यानसुार रस्त्यक्ष शेतीची काम े उदा.पेर ी त े काप ी  ी कें द्र शासनाया 
तत्वानुसार नरेगा लींतगात घे े लनुजे्ञय ना ी. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

ा छागव् हाण (ता.तळोदा, जि.नांदरुबार) धरणाला मान्यता ममळण्याबाबत 
  

(२०)  ४६७०५ (०४-०५-२०१६).   रामी.उदेमसांग िाडवी (शहादा) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळोदा (जा.नींदरुबार) तालुक् यातील ा छागव्  ा  लघुपा् बींना-याला (नर ाची) शासनाची 
मान् यता भमळाली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लस यास, रस्त् यक्ष काम केव्  ा सुरु  ो ार ी े, 
(३) लस यास, नर ाचे काम सुरु  ो याकषरता शासनान ेको ती कायावा ी केली वा करयात 
येत ी े, 
(४) नस यास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (१४-०७-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ाछागव् ा  नर ाया बवुीतात ये ारे २६.७७  े. के्षराया वनाभमन सींपादनाया 
रस्स्तावास वनखात्याची लींदतम मान्यता भमळायावर रस्त्यक्ष कामास सुरुवात करयाच े
दनयोान ी े. 
(३) वन ाभमन सींपादनाचा रस्स्ताव लदतषरक्त रस्नान वनसींरक्षक, नागपूर याींचेकव ेहदनाींक २१ 
माचा, २०१६ रोाी शेरेपुताता करुन फेरसादर करयात ीला ी े. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

मोहाडी (जि.भांडारा) येथे स्वणजियांती ग्राम स्वयांरोिगार योिनअेांतगजत  
िायम स्वरुिी ववक्री िें द्राच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(२१)  ४७५८० (२९-०४-२०१६).   रामी.चरण वाघमारे (तुमसर), रामी.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), 
रामी.सांिय िुराम (आमगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मो ावी (जा.गींवारा) येथ ेस्व ाायींती ग्राम स्वयींरोागार योानलेींतगात कायम स्वरुपी शवक्र  
कें द्राच ेबाींनकाम सुरु करयाबाबत स्थादनक लोकरस्दतदननी (तुमसर) याींनी हदनाींक ४ डवसेंबर, 
२०१४ रोाी वा त्यासुमारास शासनाकव ेशवनींती केली ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) लसयास, सींबींनीत शवगागाने या रस्कर ी ाागा उपलध न करुन देयात ीयाची खो्ी 
माह ती पुरशवली,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, या रस्कर ी शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(१२-०७-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) उप वनसींरक्षक, गींवारा याींच े ीदेश क्रमाींक ६३२/२/१५-१६ हदनाींक ०१.०४.२०१६ लन्वये 
ाागेचे के्षर वळती करयाची परवानगी देयात ीलेली ी े. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

अिोला जिल््यातील जिल्हा िषरेदेत ननधी ववनावािर िडून असल्याबाबत 
  

(२२)  ४७७१० (२९-०४-२०१६).   रामी.हषरे विांिळे (मुनत जिािूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लकोला जा्यातील जा ा पषरर्देने दोन वर्ाापासून एक ी योाना राबशवली नसनू 
दननी ी खचा करयात ीलेला नसयान े मागासवगदय लागार्थयाांना त्याींचा लाग घेता ीला 
नसयाच ेमा े ाानेवारी, २०१६ या दतसऱ्या ीठववयात शासनाया दनदशानास ीले ी े,  े 
खरे ी े काय, 
(२) लसयास, सदर योानेसाठी देयात ीलेला दननी खचा न केयामुळे सदर दननी 
शासनाकव ेपरत पाठशव ार ी े काय, 
(३) लसयास, या रस्कर ी शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(१३-०७-२०१६) :(१)   े खरे ना ी. 
       लकोला जा ा पषरर्देया समााकया  शवगाग, का शर् शवगाग, पशुसींवनान शवगाग व 
भशक्ष  शवगाग याींनी शवशवन योानाींवर खचा केला ी े. 
(२)  े खरे ना ी. 
शवत्त शवगाग, शासन दन ाय क्र. सींक  ा -१०.०२/रस्.क्र.१२८/ लथोपाय, हद.०६ ाून, २००८ नुसार 
खचा न झालेला दननी पुढील ीगिरथाक वर्ाात खचा करयाची परवानगी ी े. त्यानसुार लकोला 
जा ा पषरर्देकवील दननी लगतया पुढील ीगिरथाक वर्ाात शवशवन योानाींवर खचा करयात 
येत ी े. 
(३) व (४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
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साांगली जिल्हा िषरेदेला वविास िामासाठी ममळालेल्या ननधीच े 
समायोिन न िेल्यामळेु ननधी शासनािड ेिरत गेल्याबाबत 

  

(२३)  ४८५५५ (२८-०४-२०१६).   रामी.अननल बाबर (खानािूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जा ा पषरर्देला सन २०११ त े २०१३-१४ या कालावनीत शासनाकवून ीलेया 
रकमेपैक  शवकास कामावरील ७.५६ को्ी रुपये व लगिरनकारी, कमाचारी याींया वेतनावरील 
१३.९८ रुपयाच ेसमायोान न झायाचे शासनाकव ेपरत गेली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, परत गेलेया दननीबाबत चौकशी करयात ीली ी े काय व त्यात काय 
ीढळून ीले, 
(३) लसयास, चौकशीनुसार शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(१३-०७-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) व (३)  ोय. 
राबशवयात ीलेया योानेतील का ी रक्कम भशलक रा  े, योानाींच े रस्स्ताव कमी रस्ात त 
 ो े, कें द्र शासनाकवून लनुदान रस्ात त न  ो े, लींग वावी बाींनकामामुळे लनुदान रस्ात त न 
 ो े, लींग वावी बाींनकामामुळे गावपेट्टीवरील लींग वावी सींख्या कमी  ो े, मींाूर 
ीस्थापनेनुसार वेतनावर खचा करयात ीयाने वेतन या मुख्य बाबीवर बचत  ो े ात्यादी 
बाबीींमुळे दननी लखगिरचात राह ला ी े. 
       ग्रामशवकास शवगाग शासन दन ाय क्र.लखदन-२०१६/रस्.क्र.२३/शवत्त-२ हद.१३ म,े २०१६ 
यारस्मा  े लखगिरचात दननी तात्काळ गर ा कर ेबाबत सवा जा ा पषरर्दाींना सूचना देयात 
ीया ी ेत. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

प्रवरा, गोदावरी खो-या या प्रस् ताववत िल आराखयायानसुार मराठवायायाला िाणी िाणार 
असल्यान ेअहमदनगर जिल््यामध्ये िाणी ििात होणार असल्याबाबत 

  

(२४)  ४९७७४ (३०-०४-२०१६).   रामी.भाऊसाहेब िाांबळे (रामीरामिूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), रामी.अममन िटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोे टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय िलसांिदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ल मदनगर जा्यातील रस्वरा, गोदावरी खो-या या रस्स् ताशवत ाल ीराखयायास शवरोन 
कर यासाठी तसेच त् यात दरुुस् ती कर यासींदगाात पा ी बचाव सभमती यावतीने बैठका 
ीयोाीत कर यात ीली लस याचे मा े ाानेवारी, २०१६ मध्ये वा त् यादरयान दनदशानास 
ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) लस यास, रस्स् ताशवत ीराखयायानुसार मराठवायायाला पा ी ाा ार लस यान ेल मदनगर 
जा ्यावर पा ी वा्पामध् ये कपात  ो ार ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, या रस्कर ी शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नस यास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  

रामी. धगरीे महािन (२३-०६-२०१६) :(१) हदनाींक २५/११/२०१५ च े ल मदनगर जा ा पा ी 
बचाव सभमतीच े शवशवन मागयाींचे दनवेदन  त भसलदार रा ता, जा.ल मदनगर याींना रस्ात त 
झाले ी े. 
(२) रस्स्ताशवत रस्वारा उपखोऱ्याया ीराखवयात लदयाप जा ावार पा ी वा्प करयात 
ीलेले ना ी. रस्वारा उपखोऱ्यात लकती पा ी उपलध न ी े व २०३० साली शेतीसाठी, 
शपयासाठी व उदयोगासाठी लकती पा ी लाग ार ी े. याचा तपभशल दनजश्चत करयात 
ीलेला ना ी. लदयाप ीराखवयास मींाुरी भमळालेली ना ी. 
(३) गोदावरी खोऱ्याचा ाल ीराखवा लींदतम करयाच ेदृष्ीने शासनाने हदनाींक १२/०४/२०१६ 
या शासन दन ायान्वये तज्ञ समीतीचे गठी  केले ी े. 
(४) रस्श्न उदभ्रववत ना ी. 
  ___________ 

 
िालघर जिल् ्यातील सूयाज धरणाचे िाणी वाणगाांव या 

 िजश्चम ददशेस िाईिलाईनद्वारे सोडण् याबाबत 
  

(२५)  ५००७४ (०५-०५-२०१६).   रामीमती मननेा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय िलसांिदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जा ्यातील सयूाा नर ाचे पा ी वा गाींव या पजश्चमेस रे वेक्रस ींभसींग करुन 
पाईपलाईनदवारे नेऊन तथेील ओढे व ना याींमध् ये सोव याचा रस्क प सन २००६ रोाी  ाती 
घे यात ीला,  े खरे ी े काय, 
(२) लस यास, मागील दोन वर्ाात ९० ्क् के काम पू ा  ोऊन ी पा ी रे वे क्रसभसींग करुन 
पजश्चमेला ने याच े काम रस्लींत्रबत लस यामळेु पजश्चमेकवील रस्गत शेतक-याींना शतेी या 
पा याला मकुाव ेलागत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लस यास, या रस्कर ी चौकशी कर यात ीली ी े काय, 
(४) लस यास, वा गाींव पजश्चम गागाला उन्  ाळ्यात पा याची तीर ट ी्ंचाई गासत लस यामुळे 
सदर रस्क पाच े काम तात् काळ प ूा कर या या दृष ्ीने शासनाने को ती कायावा ी केली वा 
कर यात येत ी े, 
(५) नस यास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२९-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
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     सदयजस्थतीत या गागातील काम ९०% पु ा झाले ी े. रेवे शवगागाकवून रेव े
ओलाींवयास मान्यता घेयाची व रेवेबरोबर करारनामा करयाची कायावा ी हदनाींक 
१६/४/२०१५ रोाी पू ा करयात ीली ी े. रेवे क्रसभसींग तसचे तारापूर ल ूशक्ती कें द्राया 
ालवाह न्या क्रसभसींग याींया कामाची  ी लींदाापरके लदयावत करुन सक्षमस्तरावरुन मान्यता 
घे ेची कायावा ी रस्गतीपथावर ी े. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(४) दननीया उपलध नतेनसुार उवाषरत काम पू ा करयाच ेदनयोान ी े. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

चांद्रिूर जिल् हा िषरेद िायाजलयातील नुतनीिरणाया िामािषरता लागणारा खचज जिल्हा 
ननधीतून िेल्यान ेजिल्हा िषरेद सदस्याांना वविास िामासाठी  

ननधी अिूरा िडत असल्याबाबत 
  

(२६)  ५०१८१ (३०-०४-२०१६).   रामी.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जा  ा पषरर्द कायाालयातील तळ माला व पह या मायाच े नुतनीकर ाया 
कामाकषरता तध बल १ को्ी १५ लाखाींचा खचा करयात ीला ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, सदरचा खचा  ा जा ा दननीतून केयान े जा ा पषरर्द सदस्याींना शवकास 
कामासाठी दननी उपलध न ना ी,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ी े काय व चौकशीलींती काय ीढळून ीले, 
(४) लसयास, चौकशीनुसार दोर्ीींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत ी े, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(१४-०६-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
     चींद्रपूर जा ा पषरर्द कायाालयातील तळ माला व पह या मायाया 
नूतनीकर ाया कामाकरीता रु. २६.५३ लक्ष खचा करयात ीले ी ेत. 
(२)  े खरे ना ी. 
     सदर जा ा पषरर्देची ामारत १९६६ ची ाुनी लसून तीची दरुुस्ती तसचे शवदयुतीकर  
वायषरींगची दरुुस्ती कर े ीवश्यक  ोत े त्यासाठी १३ व्या शवत्त ीयोगाया दननीतून खचा 
करयात ीला ी े. 
     जा ा दननीतून सदर खचा करयात ीलेला नसून शवकास कामाींसाठी लसलेया 
दननीवर त्याचा को ता ी पषर ाम झालेला ना ी. 
(३), (४) व (५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
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राष्ट्रीस िलवविास अमभिरणाने प्रिल्ि अहवाल तयार िरणेबाबत 
  

(२७)  ५०२५१ (०३-०५-२०१६).   रामीमती ननमजला गाववत (ागतिूरी), रामी.वविय वडटे्टीवार 
(रा म्हिूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), रामी.अममन िटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय 
िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाभशक श राची लोकसींख् या सध् या या ा ग नेनुसार ४५ लाखावर पो ोच ार लसून 
श राची पायाची गरा गागशवयासाठी दररोा ३४ दशलक्ष घनफू् पा ी लागेल   ाेच 
म ानगरपाभलकेला एका वर्ाात १२.४१० दशलक्ष घनफू् पा ी राखून ठेव े ीवश्यक ठरले 
त्यामुळे  ी पायाची गरा गागशवयासाठी दमनगींगा गोदावरी भलींक योाना राबशव े गराेच े
लसयाच े मा े ाानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरयान दनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े 
काय, 

(२) लसयास, शासनान ेमा े एशरस्ल, २०१५ मध्ये या योानेस तत्वत: मींाूरी देऊन सदर 
योानेचा सशवस्तर रस्कप ल वाल करयाचे पर राषरीय ालशवकास लभगकर ास हदले ी े, 
 े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, राषरीस ालशवकास लभगकर ान े रस्कप ल वाल तयार करावा यासाठी 
शासनाने को ता पाठपुरावा केला ी े वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (११-०७-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
     दमनगींगा (एकदरे) - गोदावरी खोरे या रा्याींतगात नदी योानेचा पूवा सींगाव्यता 
ल वाल (PFR) हदनाींक २५/०३/२०१० या परान्वये रस्ात त झालेला ी े. 
     पुवासींगाव्यता ल वालानुसार वळशवयात ये ाऱ्या १४३ द.ल.घ.मी. पायापकै  ७० ्क्के 
पा ी १५६००  ेक््र भसींचनाकषरता वापरयात ये ार लसून उवाषरत ४३ द.ल.घ.मी.  े घरगुती 
वापराकषरता तसेच औदयोगिरगक वापराकषरता रस्स्ताशवत ी े. 
     पुवासींगाव्यता ल वालानसुार सदर योानेची लकीं मत (वर्ा २००८-०९) रु.४५९ को्ी ातक  
लसून रस्कपाच े लागव्यव गु ोत्तर १.४४ ातके ी े. तसचे सदर ू योानेचा परतावा 
(Internal rate of return)  ा १६.७८% ातका ी े. यामुळे सदर ू योाना व्यव ाया ी े. 
     दम गींगा (एकदरे) - गोदावरी खोरे या रा्याींतगात नदी ाोव योानेचा सशवस्तर 
सींगाव्यता ल वाल (DPR) कर ेबाबत मुख्य लभगयींता, राषरीय ालशवकास लभगकर , 
 ैद्राबाद याींना हदनाींक १२/०३/२०१५ कळशवयात ीले ी े. 
(२)  ोय. 
     हदनाींक १२/०३/२०१५ या पराने कळशवले ी े. 
(३)  याबाबत मा.कें हद्रय ालसींनार  मींरी याींचे लध्यक्षतेखाली  ो ाऱ्या नदीाोव रस्कपाींचे 
शवशेर् सभमतीया बैठक त वळेोवळेी शासनाने माग ीबाबत पाठपुरावा केलेला ी े. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
  ___________ 
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मांगळवेढा (जि.सोलािूर) येथे भीमा व माण िॅनॉलला िाणीची िाळी सोडण्याबाबत 
  

(२८)  ५०३९७ (२९-०४-२०१६).   रामी.भारत भालिे (िांढरिूर) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मींगळवेढा (जा.सोलापूर) तालुक्यातील येथे पाान्यमान कमी झायान े तध बल ६० ्क्के 
ऊस के्षरात घ् झाली लसून त्यातच गीमा व मा  नदीबरोबर कॅनसलला ी पा ी पाळी न 
भमळायान ेऊस  ोरुपळून शतेकऱ्याींचे मोठे नुकसान झाले लसयाचे मा े फेब्रुवारी २०१६ मध्ये 
वा त्या दरयान दनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) लसयास, मागील लनेक मह न्याींपासून नदीला पा ी नसयाने ऊस ाळून ाात ी े या 
कार ास्तव शेतीसाठी बँकेकवून काढलेले काा फेव े ी लशक्य झाले ी े तरी गीमा व मा  
कॅनालला पा ीची पाळी सोवयाबाबत शासनान ेको ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२९-०६-२०१६) :(१) लशींत: खरे ी े. 
     सन २०१५ मध्ये सोलापरू जा यात पाान्यमान कमी झायामुळे तसचे उानी 
ालाशयात पा ीसाठा न झायाने पायालगावी ऊस वाढीवर व उत्पादकतेवर रस्दतकूल 
पषर ाम झायाच ेहदसून ीले ी े. 
(२) ऑक््ोबर, २०१५ लखेर पयात उानी नर ात पुरेसा पा ीसाठा झाला नसयान े
भसींचनासाठी पा ी सोवयात ीलेले ना ी. सदर बाब  ी नैसगिरगाक ी े. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
 

मराठवाडा वैधाननि वविास महामांडळास ननधी मांिूर िरूनही  
शासनाने सांिूणज ननधी ववतरीत न िेल्याबाबत 

  

(२९)  ५०५१७ (०५-०५-२०१६).   रामी.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ननयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने मराठवावा शवकास मींवळास १०० को्ी रुपयाचा दननी स.न.२०१४-१५ या ीगिरथाक 
वर्ााकषरता मींाूर केला लसून फक्त १३ को्ी रुपयेच दननी मींवळास रस्ात त झायाच ेहदनाींक ४ 
डवसेंबर, २०१५ रोाी वा त्यासुमारास दनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, सदर रस्कर ी शासनाने चौकशी केली ी े काय, 
(३) लसयास, चौकशीत काय ीढळून ीले व सदरचा उवाषरत दननी शवतरीत करयाबाबत 
शासनाने को ती कायावा ी केली ी े वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ?  
  
रामी. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) सन २०१४-१५ या वर्ाात तीन् ी 
मींवळाया भशफारशीनसुर  ाती घ्यावयाया कामाींसाठी रस्त्येक  रु.१०० को्ी ातका शवशेर् 
दननी उपलध न करुन देयास मान्यता देयात ीली  ोती. सन २०१४-१५ या ीगिरथाक वर्ाात 
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मराठवावा शवकास मींवळाया कायाके्षरातील जा्यात ाानेवारी, २०१५ लखेर केवळ रु.४.११ 
को्ी ातक्या रक्कमेया कामाींना रस्शासक य मान्यता देयात ीलेली लसयान,े मराठवावा 
शवकास मींवळाया कायाके्षरातील जा्याींना उपलध नतनेुसार रु.१३.९९ को्ी ातका दननी 
उपलध  न करुन देयात ीला. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

मराठवाडयातील िांतप्रधान ग्रामसडि योिनेची िाम ेननधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३०)  ५०५४७ (०५-०५-२०१६).   रामी.बसवराि िाटील (औसा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामी  गागातील रस्त े करयासाठी कें द्र सरकारमाफा त रा्यात पींतरस्नान ग्रामसवक 
योाना सन २०००-२००१ या ीगिरथाक वर्ाापासनू राबशवली ाात लसून या योानेंतगात 
मराठवावयातील पह या ्त त यातील ६१ ीण  दसुऱ् या ्त त यातील १२४ कामाींसाठी दननी 
उपलध न  ोत नसयामुळे  ी काम ेरस्लींत्रबत ी ेत,  े खरे ी े काय, 
(२) मराठवावयातील पींतरस्नान ग्रामसवक योानेसाठी ४३० को्ीया दननीची ीवश्यकता ी े 
तथापी कें द्र सरकारकव े वारींवार पाठपुरावा करून ी दननी भमळत नसयामुळे  ी कामे मागद 
लावयात लवच ी येत ी ेत,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) मराठवावयातील ीठ  ी जा यात रस्नानमींरी ग्रामसवक योानेंतगात १४२ कामे  ाती 
घेयात ीली त्यामध्ये २९० कामे पूलाची तर १३५२ कामे रस्त्याींची ी ेत त्यापकै  १५८१ 
कामे पू ा झाली लसून ६१ कामे दननी लगावी रस्लींत्रबत लसयाने तेथील ग्रामी  ानतेची 
गैरसोय  ोत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) लसयास, मराठवावयातील ीठ ी जा यात रस्लींत्रबत लसलेली ६१ काम ेशीघ्रगतीन े ाती 
घेवून लवकरात लवकर पू ा  ोयाया दषॄ्ीने शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात 
येत ी े, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(१३-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) लींशत: खरे ी े. 
       मराठवावा शवगागामध्ये रस्मींग्रासयो-१ लींतगात एकु  ३९ काम ेव रस्मींग्रासयो-२ लींतगात 
१०२ काम ेरस्लींत्रबत ी ेत. 
       उपरोक्त रस्लींत्रबत कामाींसाठी एकु  रु.३५४.२२ को्ीची दननीची ीवश्यकता ी े. 
       रस्नानमींरी ग्रामसवक योानेंतगात रा्यास मींाूर कायाक्रमाया रस्मा ात पुरेसा दननी 
कें द्रशासनाकवून उपलध न न झायाने योानेतील कामाया गतीवर पषर ाम झाला ी े. 
       मराठवायायातील ीठ जा्यात रस्नानमींरी ग्रामसवक योाना-१ लींतगात  ाती घेयात 
ीलेया एकु  १६४२ कामाींपैक  १३४७ रस्त्याींची व २५६ पलुाींची लशी एकू  १६०३ काम ेपु ा 
झालेली ी ेत. 
 



शव.स. २०७ (23) 

       तसेच रस्नानमींरी ग्रामसवक योाना-२ लींतगात  ाती घेयात ीलेया एकु  १३७ 
कामाींपकै  एकू  ३५ कामे पु ा झालेली ी ेत. उवारीत कामे सुरु ी ेत. 
(४) व (५) रा्यास ीवश्यक दननी उपलध न करुन देयासाठी वेळोवेळी कें द्र शासनास 
रा्यशासन स्तरावरुन पाठपुरावा करयात ीलेला ी े. 
       कें द्र शासनान े रस्नानमींरी ग्रामसवक योानेस सन २०१५-१६ मध्ये रु.५५३.३० को्ी 
दननी शवतरीत केलेला लसून रा्याने ी रा्य ह श्श्यापो्ी रु.१७६.०० को्ी दननी शवतरीत केला 
ी े. एकू  शवतरीत दननीपकै  मराठवायायाकषरता रु.१३०.१४ को्ी ातका दननी सन २०१५-१६ 
मध्ये शवतरीत करयात ीला ी े. 

___________ 
  

मराठवायायाला देण्यात आलेला ननधी अिूरा असल्याबाबत 
  

(३१)  ५०७१४ (३०-०४-२०१६).   रामी.भारत भालिे (िांढरिूर), रामी.अममन िटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा्यातील पु ात्वास ीलेया रस्कपाींवर लदतषरक्त दननी खचा करयाचा दन ाय घेतला 
लसुन त्या लींतगात पाच ी म ामींवळातया ३३ रस्मुख भसींचन रस्कपाींना ३८९ को्ी रुपयाींया 
लदतषरक्त खचाास मींाुरी देताींना शासनाने शवदगााला २६९ को्ी रुपयाींचा तसचे दषुकाळग्रस्त 
गोदावरी मराठवावा पा्बींनारे म ामींवळातया दोन रस्कपाींया कामाींना केवळ ६१ को्ी 
रुपयाींचा दननी मींाूर केला लसयाचे मा े डवसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान दनदशानास 
ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, ३८९ को्ीपैक  शवदगा म ामींवळाला २६९ को्ी तर मराठवायायाला केवळ ६१ 
को्ी देयात ीले लसुन मराठवायायाला देयात ीलेला दननी लत्यींत लत्यप लसुन यातुन 
केवळ गसूींपादन याींत्ररक  शवगागाची दे ी देयात ीली ी ेत तरी मराठवायायाला दननी 
वाढवून देयाबाबत शासनान ेको ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२१-०६-२०१६) :(१) हदनाींक ६.११.२०१५ या शासन दन ायादवारे 
रा्यातील ३३ रस्कपाींवर सन २०१४-२०१५ या वर्ाातील लखगिरचात तरतुदीया मयाादेत तसेच 
सन २०१५-२१०६ या शवतरीत केलेया लथासींकपीय तरतूदीया मयाादेत मींाूर रस्शासक य 
मान्यता/सुनाषरत रस्शासक य मान्यता पेक्षा वाढीव खचााला मान्यता देयात ीली ी े. त्यात 
शवदगाातील २४ रस्कपाींवर रु.२६९.६४५५ को्ी ीण  गोदावरी मराठवायायातील २ रस्कपाींवर 
रु.६१.३८९२ को्ी दननीचा समावेश ी े. 
(२)  ी मान्यता हदलेला दननी लदतषरक्त नसुन मींाूर लथासींकपीय तरतूदीनुसार रस्ात त दननी 
खचा करयास मान्यता देयात ीली ी े. लथोपायाची जस्थती व मा.रा्यपालाींया 
दनदेशानुसार रस्कपाींना दननी उपलध न करयात येत ी े. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
  

___________ 
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तािी िाटबांधारे महामांडळाया माध्यमातून प्रस्ताववत िेलेल्या 
 ववववध मसांचन योिनेस ननधी ममळण्याबाबत 

(३२)  ५०७४२ (३०-०४-२०१६).   रामी.उन्मेश िाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय िलसांिदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ाळगाव जा्यातील भसींचन क्षमतेत वाढ व् ावी, लवर्ा  रस्व  के्षरातील ी्ंचाई दरू व् ावी 
  ून तापी पा्बींनारे म ामींवळाया माध्यमातून शवशवन भसींचन योाना रस्स्ताशवत करयात 
ीया ी ेत,  े खरे ी े काय, 

(२) लसयास, दननी लगावी योाना लाींबया लसून ५६६८ को्ीींया योानाींची लकीं मत ीता 
८८६८ को्ीवर गेली ी े तसेच का ी दननी रस्ात त झालेला ी े परींतु ५९२७ को्ीचा उवाषरत 
दननी भमळालेला ना ी,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, योाना पु ा करयासाठी उवाषरत दननी देयाबाबत शासनान ेको ती कायावा ी 
केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत  ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२१-०८-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
    तथाशप या म ामींवळाींतगात ाळगाींव जा्यातील रस्कपाींची लदययावत रस्शासक य 
मान्यता लकीं मत रुपये ५६५७.१२७ को्ी ातक  लसनू लदययावत रस्स्ताशवत लकीं मत रुपये 
८९७२.७३६ को्ी एवढी ी े. मा े माचा २१०६ लखेर उवारीत लकीं मत रु.५९१९.००८ को्ी एवढी 
ी े. सन २०१६-२०१७ करीता रुपये ४७६.३८१० को्ी एवढी तरतूद ी े. 
(३) मा.रा्यपाल याींया दनदेशानुसार म ामींवळालींतगातया रस्कपाींना दननीची तरतूद 
करयात येत ेत्यानसुार सन २०१६-२१०७ करीता रुपये ४७६.३८१० को्ी एवढी तरतुद करयात 
ीलेली ी े. 
(४) रस्श्न उपजस्थत  ोत ना ी. 

___________ 
  

अहमदिुर नगरिामलिा िेत्रात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी  
योिनेअांतगजत िामे सुरु िरुन मिुराांना िामे उिलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३३)  ५०८०२ (३०-०४-२०१६).   रामी.ववनायिराव िाधव-िाटील (अहमदिूर), रामी.ओमप्रिाश ऊफज  
बचू िडू (अचलिूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ल मदपुर नगरपाभलका के्षरात म ात्मा गाींनी राषरीय ग्रामी  रोागार  मी योानेलींतगात 
कामे सुरु करुन माुराींना काम उपलध न करुन दयावे लशी माग ी गेया १ वर्ाांपासून 
जा ागिरनकाऱ्याींकव ेकेली ाात ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, लोकरस्दतदननीींनी वारींवार माग ी करुन सुध्दा लदयापपयांत येथील माुराींची 
नोंद ी झाली ना ी, कामाच ेलींदाापरक केले ना ी व कामाला रस्शासक य माुरी घेतली ना ी, 
 े  ी खरे ी े काय, 
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(३) लसयास, दषुकाळाया पाश्वागुमीवर माुराींना कामे उपलध न करुन देयाची माग ी करुन 
सुध्दा म ात्मा गाींनी राषरीय ग्रामी  रोागार  मी योानलेींतगात काम सुरु न कर ाऱ्या 
लगिरनकारी व कमाचा-याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(०९-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) व (३) मुख्यागिरनकारी नगरपषरर्द, ल मदपूर याींचेकवून माुर नोंद ीची काम े व 
लींदाापरक तयार करयाच े काम सुरु करयात ीलेले  ोत.े तथाशप, ल मदपूर नगरपषरर्द 
 ी हदनाींक १/१/२०१६ पासून “ब” वगा नगर पषरर्द   ून रुपाींतरीत झायाने मग्रारो योची 
काम ेघेता येत ना ीत. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  
राज्यातील आधथजि दृष्ट््या डबघाईत असलेली सात महामांडळे बांद िरण्याया ननणजयाबाबत 

  

(३४)  ५०८८८ (०३-०५-२०१६).   अॅड.वारीस िठाण (भायखळा), रामी.ाम्तीयाि सय्यद 
(औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा्यातील ीगिरथाक दृष्या वबघाईत लसलेली मॅफ्को, मेरसन, कोक  शवकास म ामींवळ, 
शवदगा शवकास म ामींवळ, मराठवावा शवकास म ामींवळ, गू शवकास म ामींवळ, म ाराषर 
वस्रोदयोग शवकास म ामींवळ ात्यादी समाााया शवशवन स्तींरातील घ्काींचा शवकास व् ावा, 
तसेच रस्ादेभशक शवकासाया दृष्ीने स्थापन केलेली म ामींवळे बींद करयाचा दन ाय शासनान े
मा े नोव् ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान घेतला,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, या सींबींनीची रस्लक्रया शवत्तीय ीगिरथाक सनुार ा शवगागामाफा त सुरु झायाच ेव 
म ामींवळातील कमाचारी व लगिरनकाऱ्याींना लन्य शवगागाींत सामावनू घेयात येईल,  े  ी खरे 
ी े काय, 
(३) लसयास, म ामींवळे स्थापना मागील उद्देशाचा फेरशवचार केला ाा ार ी े काय व 
ी खी  ी का ी म ामींवळे बींद करयाचा शवचार शासनपातळीवर सुरु ी े,  े  ी खरे ी े 
काय, 
(४) लसयास, मॅफ्को ीण  मेरसनया मुींबईतील लनेक हठका या ाागा, मालमत्ता शासन 
ताध यात घेऊन खाागी व्यक्ती/कीं पन्याींना शवक ार लथवा शासक य ीस्थापनाींना वगा कर ार 
ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०६-२०१६) :(१) सदर म ामींवळे बींद करयाचा दन ाय शासनाने सन 
२००१ ते २००५ या कालावनीमध्ये वेळोवळेी घेतला ी े. 
(२) या ७  ी म ामींवळातील सव ेलगिरनकारी/कमाचारी याींना स्वेछादनवात्ती देयात ीली ी े. 
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(३) याबाबत हदनाींक ३०/०१/२००६ या शासन दन ाय लन्वये मुख्य सगिरचव याींच ेलध्यक्षतखेाली 
गठीत केलेया उचागिरनकार सभमतीया दनदेशानुसार सध्या तोट्यात चालत लस ाऱ्या 
म ामींवळाचा ीढावा घेयाच ेकाम सुरू ी े. 
(४) सदर म ामींवळाची मालमत्ता शवक्र  करयासाठी हदनाींक ३०/०१/२००६ या शासन 
दन ायान्वये मुख्य सगिरचव याींया लध्यक्षतखेालील उचागिरनकार सभमतीया 
दनदेशानुसार/भशफारशीनुसार या म ामींवळाची मालमत्ता शवक्र /शासनाला  स्ताींतरीत करयाची 
कायावा ी सींबींगिरनत रस्शासक य शवगागामाफा त करयात ीली ी े/येत ी े. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

नागिूर जिल््यातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअांतगजत  
अनतवाष्ट्टीमुळे खचलेल्या ववहीरीांया दरुुस्तीची िाम ेिूणज िरण्याबाबत 

  

(३५)  ५०९३७ (३०-०४-२०१६).   डॉ.आमशे देशमखु (िाटोल) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जा ्यात हदनाींक ३१ मे, २०१५ पूवद एकू  ५१० भसींचन शव ीरीींया कामाींना 
रस्शासक य मान्यता हदलेली  ोती व त्यापैक  १५० भसींचन शव ीरीींची काम े रस्त्यक्ष सुरु झाली 
लसुन ३६० भसींचन शव ीरीची काम ेसुरु करयात ीलेली ना ी,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, शासन पषरपरक क्र.मग्रारो-२०१४/रस्.क्र.२५/मग्रारो-१ हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१५ 
रोाीनुसार हदनाींक २३ म,े २०१४ या शासन दन ायानुसार सुरु लसलेया दरुुस्तीची काम ेपू ा 
कर े ीवश्यक ी े लस ेनमुद केलेले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, लदतवाष्ीमुळे खचलेया व बाुलेया शव ीरीींची व रस्शासक य मान्यता रस्ात त 
परींतु रस्त्यक्ष कामे सुरु न झालेया शव ीरीींया दरुुस्तीींची काम े पू ा करयाबाबत शासनाने 
को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(०९-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) शासनान े पर क्र.मग्रारो-२०१४/रस्.क्र.२५/मग्रारो-१, हदनाींक २२ फेब्रुवारी, २०१६ लन्वये, 
रस्शासक य मान्यता रस्ात त परींतु रस्त्यक्ष काम े सुरु न झालेया ३६० शवह री हदनाींक ३१ म,े 
२०१७ पयांत, पू ा कर ेबाबत शवशेर् बाब   ून लनमुती देयात ीलेली लसून शवह रीींचे 
कामे सुरु झालेली ी ेत. सदयजस्थतीत एकू  ५१० शवह रीींपैक  २४९ शवह रीींची कामे सुरु 
 ोऊन ८७ शवह रीची कामे पू ा झालेली ी ेत. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
  

___________ 
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सातारा जिल््यातील जिहे िठािूर िाणी िुरवठा योिनेला ननधी देण्याया प्रस्तावाबाबत 
  

(३६)  ५०९६६ (२८-०४-२०१६).   रामी.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जा्यातील जा े कठापूर पा ी पुरवठा योानेला रुपये २५१ को्ी देयाचा 
रस्स्ताव शासनान े मा.रा्यपालाींकव े पाठशवला लसून लवकरच  ा दननी देयाची ग्वा ी 
मा.रा्यपालाींनी हदली लसयाच े मा े ाून, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान दनदशानास ीले 
ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, सदर रस्स्तावाला दननी देयास मींाूरी दयावी यासाठी शासनान े मा.रा्यपाल 
याींयाकव ेको ता पाठपुरावा केला वा करयात येत ी े, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२१-०६-२०१६) :(१) व (२) 
     जा े कठापूर उपसा भसींचन योाना लींशत: कायााजन्वत करुन मा  ख्ाव तालुक्यात 
११८५०  ेक््र भसींचन के्षर दनमाा  करयासाठी ीवश्यक रु.२५१ को्ी दनदेशाया बा ेर 
ठेवयास मान्यता दयावी लसा रस्स्ताव मा.मुख्यमींरी म ोदयाींया स्तरावरुन मा.रा्यपालाींना 
म,े २०१५ मध्ये सादर करयात ीला  ोता. मा.रा्यपालाींनी रस्कपासाठीचे रस्ाथय ठरवून या 
सींदगाात शासनान ेदन ाय घ्यावा लसे कळशवले ी े. 
     सन २०१६-२०१७ मध्ये रस्कपासाठी रु.३० को्ीची तरतुद करयात ीली ी े. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
  

___________ 
 
 देहिे मध्यम प्रिल्ि (ता.ववक्रमगड, जि.िालघर) या मसांचन प्रिल्िाला ननधी ममळण्याबाबत 
  

(३७)  ५१०६० (०३-०५-२०१६).   रामी.अममन िटेल (मुांबादेवी), अॅड.िे.सी.िाडवी (अक्िलिुवा) :   
सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दे ा ेमध्यम रस्कप, (ता.शवक्रमगव, जा.पालघर) या भसींचन रस्कपास सन १९७९ मध्ये 
रस्शासक य मान्यता भमळाली  ोती,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, सदर भसींचनासाठीचा रस्कप ीहदवासी के्षरात लसयाने शासनाच ेया भसींचन 
रस्कपाकव ेदलुाक्ष झाले,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, शासनाने रस्कपाींगात ये ाऱ्या गावाींचे सव् ेक्ष  कर े, रस्कप कायाालय 
उगार े, गावाींचे पुनवासन यासाठी काय उपाययोाना केया लसून यासाठी ीतापयांत लकती 
दननी खचा केला ी े व पुढील कायाासाठी लकती दननी ठेवयात ीला ी े तसेच  ा रस्कप 
लकती कालावनीत पु ा  ो ार ी े, 
(४) लसयास, रस्कपाया हदरींगाईस ाबाबदार लस ाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा 
करयात येत ी े, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
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रामी. धगरीे महािन (२७-०६-२०१६) :(१)  ोय.  े खरे ी े. 
(२)  े खरे ना ी. 
सदर रस्कपास मूळ रस्शासक य मान्यता सन १९७९ मध्ये रस्ात त झाली  ोती. तथाशप सदरची 
मान्यता ५ वर्ाापेक्षा लगिरनक कालावनी  ोवनू ी ीगिरथाक तरतूद नसयाने ती व्यपगत झाली. 
तदनींतर म ामींवळाचा दन ाय हद. २१/१०/२००५ लन्वये रस्कपास पनु:रस्शासक य मान्यता रस्ात त 
झाली. 
सदरचा रस्कप पूवद भसचींन रस्कप रस्स्ताशवत  ोता. तथाशप शासन दन ाय हद. ०४/०३/२०१४ 
नुसार  ा रस्कप वसई शवरार श र म ानगर पाभलकेया शपयाया पायासाठी, वसई-शवरार 
म ापाभलकेया ीगिरथाक स्रोतातून राबशवयाचे रस्स्ताशवत करयात ीले ी े. 
(३) रस्कपाया बूवीत के्षरातील वनके्षर  स्ताींतराची लींदतम मान्यता रस्ात त झाली ी े. 
रस्कपाया बुवीत के्षरातील खाागी ामीन ताध यात घेयाबाबतची ग-ूसींपादन रस्लक्रया रस्गतीत 
ी े. 
दे राी रस्कपावर मा े १/२०१६ लखेर रु. १७७.९९ को्ी (वन रस्स्ताव NPV व ातर लकरकोळ 
बाबीवर) खचा झालेला ी े. 
रस्कप वसई-शवरार म ानगरपाभलकेचे खचाान े कायााजन्वत  ो ार ी े. त्यामुळे त्याींचेकवून 
रस्ात त  ो ाऱ्या दननीनुसार रस्कप काम करयाचे दनयोान ी े. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  
शहािूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील भगतिाडा-ववहीरीचा िाडा, मळेगाांव-मशरगाांव, चेरवली-आिटे, 

ववहीगाांव-माळ या प्रधानमांत्री ग्रामसडि योिनेतील िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३८)  ५१३६५ (२९-०४-२०१६).   रामी.िाांडुरांग बरोरा (शहािूर), रामी.किसन िथोरे (मुरबाड), 
रामी.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) श ापूर (जा.ठा े) तालुक्यातील गगतपावा-शव ीरीचा पावा, मळेगाींव-भशरगाींव, चेरवली-
ीप्े, शव ीगाींव-माळ या रस्नानमींरी ग्रामसवक योानतेील कामाींना मींाूरी व लनुदान तीन 
वर्ाापूवद भमळून ी सदर कामे लदयाप लपू ाावस्थेत ी ेत,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, उक्त रस्कर ी शासनाने चौकशी केली ी े काय व त्यात काय ीढळून ीले, 
(३) लस यास, चौकशीनुसार शासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(१४-०६-२०१६) :(१) लींशत: खरे ी े. 
     ठा े जा्यातील श ापूर तालुक्यातील मळेगाींव-भशरगाींव, चेरवली-ीप्े, शवह गाींव-माळ 
 ी कामे पू ा झाली लसून गगतपावा-शव ीरीचा पावा व चेरवली-ीप्े  ी रस्त्याींची काम े
रस्गतीपथावर ी ेत. 
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(२) त े (४) रस्नानमींरी ग्रामसवक योानेंतगात मींाूर कायाक्रमाया रस्मा ात कमी दननी कें द्र 
शासनाकवून रस्ात त झायाने योानेया कामावर पषर ाम झाला ी े. 
      तसेच रस्श्नाींलकत कामाींपैक  गगतपावा-शव ीरीचापावा या कामास कीं रा्दाराया 
हदरींगाईमुळे शवलींब झायामळेु कीं रा्दारास त्या शवलींबासाठी दींव ीकारयात ीला ी े. 

___________ 
  

मौि ेविांिळगाव खाांड (ता.अिोले, जि.अहमदनगर) येथील मध्यम प्रिल्िात िाणी 
साठववल्यामुळे िोतुळिड ेिाणा-या मळुा नदीवरील िूलाची दरुवस्था झाल्याबाबत 

(३९)  ५१४०६ (२७-०४-२०१६).   रामी.वैभव विचड (अिोले), रामी.िाांडुरांग बरोरा (शहािूर) :   
सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौा े शपींपळगाव खाींव (ता.लकोले, जा.ल मदनगर) येथे बाींनयात ीलेया मध्यम 
रस्कपात पा ी साठशवयाने कोतळुकव ेाा ारा मुळा नदीवरील पलू पायाखाली ाावून सदर 
पुलावरुन  ो ारी वा तुक मा े ानू, २०१६ पासून बींद झाली ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) लसयास, या रस्कर ी शासनाने चौकशी केली ी े काय व त्यात काय ीढळून ीले, 
(३) लसयास, तदनुसार सदर पलु दरुुस्त करयासाठी शासनान ेको ती कायावा ी केली वा 
करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२१-०६-२०१६) :(१) लींशत: खरे ी े. 
सदर पुलावरुन २८.०१.२०१६ पासनू पूवावत वा तूक सुरळीत चालु झालेली ी े. 
(२)  ोय. 
(३) व (४) सदर पलु पायाखाली ाात लसयाने दरुूस्तीचा रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
सदर रस्कपाचा सुनाषरत रस्शासक य मान्यता रस्स्ताव शासन स्तरावर छाननीत ी े. सुरस्मा 
मान्यतेनींतर नवीन पुलाचे काम  ाती घेयात येईल. 
  

___________ 
  

राज्य मांत्रीमांडळाया िुनरजधचत िायाभूत सुववधा सममतीन ेराज्यातील  
आठ (८) िायाभूत सुववधा प्रिल्िाांना मांिूरी देण्याबाबत 

(४०)  ५१४५५ (०६-०५-२०१६).   रामी.प्रताि सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :   सन्माननीय 
ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा्य मींरीमींवळाया पुनरागिरचत पायागूत सुशवना सभमतीन े हदनाींक १ डवसेंबर, २०१५ रोाी 
झालेया बैठक त रा्यातील ५२  ाार को्ी रुपयाींया ीठ (८) पायागूत सुशवना रस्कपाींना 
मींाूरी हदली ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) लसयास,  े रस्कप को को ते ी ेत तसेच लकती कालावनीत पू ा करयाच ेव 
रस्कपाींना लाग ाऱ्या दननीचे दनयोान करयात ीले ी े काय, 
(३) लसयास, याबाबत शासनान ेको ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
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रामी. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०६-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

गोदावरी खोऱ्याया आराखयायावर मराठवाडा वविास प्रनतष्ट्ठानन ेघेतलेल्या आिेिाबाबत 
  

(४१)  ५१५०४ (०३-०५-२०१६).   रामी.सांदीिानराव भमुरे (िैठण), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड 
रािा), रामी.प्रतािराव िाटील धचखलीिर (लोहा), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.राहूल िाटील 
(िरभणी) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोदावरी मराठवावा पा्बींनारे शवकास म ामींवळाचे गोदावरी खोऱ्याचा ीराखवा तयार करुन 
नुकताच ानतेया लभगरस्ाय ीण  ीके्षपासाठी उपलध  न करुन हदला ी े,  े  ी खरे ी े 
काय, 
(२) लसयास, गोदावरी खोऱ्यातील शवशेर्त: मराठवायायातील पा ी ी्ंचाई दनवारयाचा 
दृष्ीकोन ीराखयायात नसयान ेया ीराखयायासींदगाात मराठवावा शवकास रस्दतषठानने ीपले 
ीके्षप ीण  लभगरस्ाय म ामींवळास सादर केले ी ेत,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, सदर ू ीके्षप व लभगरस्ायाच ेस्वरुप काय ी े व त्याबाबत पुढे को ता दन ाय 
घेतला ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (२२-०६-२०१६) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) मराठवावा शवकास रस्दतषठान याींनी सूचना व ीके्षपदवारे ाल ीराखयायाबाबतया लपेक्षा 
व्यक्त केया ी ेत. तसेच का ी रु्ी दनदशानास ी या ी ेत. 
     या सींदगाात हदनाींक १९/११/२०१५ रोाी मा.मुख्यमींरी म ोदयाींया लध्यक्षतखेाली 
झालेया रा्य ाल पषरर्देया दसुऱ्या बैठक त सदर ू गोदावरी खोऱ्याया ाल 
ीराखयायामध्ये शवशवन Stake-holders  याींनी केलेया सचूना शवचारात घेऊन पषरपु ा ाल 
ीराखवा तयार करावा. या कामाकषरता लगिरनकाऱ्याींची एक का ती ग् (Dedicated team) 
तयार करयात यावी. या Team ला मागादशान करयासाठी कायारत तसेच दनवात्त लगिरनकारी 
व खाागी के्षरातील तज्ञाींया ग्ाची दनयुक्ती करावी. सदर ू सुनार ास  लदयावत ाल 
ीराखयायास तीन मह न्याया कालावनीमध्ये रा्य ाल पषरर्देची मान्यता घ्यावी. लसे 
दनदेश देयात ीले ी ेत. त्यानसुार शासन दन ाय हदनाींक १२/०४/२०१६ नुसार गोदावरी खोरे-
एकाजत्मक ाल ीराखवा लींदतम करयाचे दृष्ीने तज्ञ सभमती स्थापना करयात ीली ी े. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

शेळगाव (जि.िळगाव) बॅरेि प्रिल्िाया सुधाषरत प्रशासिीय मान्यतेबाबत 
  

(४२)  ५१८४१ (०५-०५-२०१६).   रामी.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ाळगाव जा्यातील म त्वपू ा लशा शेळगाव बॅरेा रस्कपाची रस्शासक य मान्यता 
रस्लींत्रबत लसयान ेरस्कपाचे कामकाा पु ा  ोत नसयाच ेदनदशानास ीले ी े, े खरे ी े 
काय, 
(२) शळेगाव रस्कपाच ेकामकाा पू ा  ोयास शासनान ेको ती कायावा ी केली वा करयात 
येत ी े, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ?    
 
रामी. धगरीे महािन (२७-०६-२०१६) :(१) लींशत: खरे ी े. 
(२) रस्कपाचा सुनाषरत रस्कप ल वाल शासनास रस्ात त झाला ी े. 
शवत्त शवगागाया शेऱ्याची पुताता रस्गतीत ी े. 
(३) वरील रस्मा े कायावा ी सुरु लसयामुळे शवलींबाचा रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

सातारा जिल्हािषरेदेत िें द्र सरिारिडून चौदाव्या ववत्त  
आयोगाचा ननधी वािराववना िडून असल्याबाबत 

  

(४३)  ५२०७६ (०४-०३-२०१६).   रामी.ियिुमार गोरे (माण), रामी.अममन िटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारकवून चौदाव्या शवत्त ीयोगाचा दननी थे् ग्रामपचाींयतीींना देयाचा दन ाय 
झाला लसला तरी या दननीचे वा्प कस ेकरायचे याबाबत शासनाकवून स्पष् दनदेशच देयात 
ीले नसयाच े मा े नोव् ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान दनदशानास ीले ी े,  े खरे 
ी े काय, 
(२) लस यास, यामळेु सातारा जा  ा पषरर्देत सदर ३१ को्ी ५९ लाख रुपयाींचा दननी पवून 
ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लस यास, सदर दननी खचा कसा करावा यासाठी जा  ा पषरर्दाींना मागादशान कर याबाबत 
शासनाने को ती कायावा ी केली वा कर यात येत ी े, 
(४) नस यास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामीमती िांििा मुांड े(३०-०६-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
     चौदाव्या कें हद्रय शवत्त ीयोगाींतगात ानरल बेभसक ग्रॅं्या दननी शवतर ाचे दनकर् ग्राम 
शवकास शवगागाया क्र.चौशवी-२०१५/रस्.क्र.२६/शवत्त-४, हद.१६ ाुल,ै २०१५ या शासन 
दन ायान्वये शवह त करयात ीले ी ेत. 
(२) व (३) हद.१६ ाुल,ै २०१५ या शासन दन ायान्वये दननी शवतषरत करताना, सदर दननीया 
शवदनयोगासींबींनी कायापध्दती शवशद कर ारा शासन दन ाय स्वतींरप े दनगाभमत करयात येत 
लसयान ेलसा शासन दन ाय दनगाभमत  ोईपयांत सदर लनुदानातून को ता ी खचा करयात 
येऊ नये, लशा सूचना रस्स्तुत शासन दन ायान्वये देयात ीया  ोत्या. 
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     चौदाव्या कें द्रीय शवत्त ीयोगाींतगात कें द्र शासनाया मागादशाक सूचना हद.८ ऑक््ोबर, 
२०१५ लन्वये रस्ात त झाया ी ेत. रस्स्तुत मागादशाक सूचना शवचारात घेऊन, चौदाव्या शवत्त 
ीयोगाया पह या ीगिरथाक वर्ााया शवतरीत दननीतून ग्रामपींचायतीींनी घ्यावयाची शवकास 
काम,े त्याचे दनयोान व कामे घेयासाठी लनुसरावयाची कायापध्दती या सींदगाातील मागादशाक 
सूचना ग्राम शवकास व ालसींनार  शवगागान े हद.२१ डवसेंबर, २०१५ या शासन दन ायान्वये 
दनगाभमत करयात ीया ी ेत. त्यानुसार दननी खचा करयास लनुमती देयात ीली ी े. 
त्यानुसार ग्रामपींचायतीींकवून खचााचे दनयोान करयात ीले ी े. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

अिुजनी मोरगाांव (जि.गोंददया) तालकु्यातील झरी उिसा  
मसांचन प्रिल्िाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४४)  ५२४६२ (०६-०५-२०१६).   रामी.रािेश िाशीवार (सािोली), रामी.चरण वाघमारे (तुमसर), 
रामी.िा ष्ट्णा गिबे (आरमोरी) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) झरी उपसा भसींचन रस्कप (ता.लाुानी मोरगाींव, जा.गोंहदया) गींवारा जा्यातील लाखाींदरू, 
साकोली व गोंहदया जा्यातील लाुानी मोरगाींव तालुक्यातील १८ गावाींना लागाजन्वत कर ार 
लसून सन २००५ साली मान्यता रस्ात त झालेले  े रस्कप लानू ी पु ात्वास येयाया रस्दतके्षत 
ी े,  े खरे ी े काय,    

(२) लसयास, लकत्येक वर्ाापासनू फक्त कागदोपरी कायावा ी सरुु लसनू फक्त व् ी.्ी. पींप 
ऐवाी सबमभसाबल पींप बसशवयाचा दन ाय घेयासाठी स ा मह न्यापासून लगिरनक्षक लभगयींता 
(उभसींयो), मध्यवतद सींकपगिरचर सींघ्ना, नाभशक याींयास्तरावर कायावा ी सुरु ी े,  े  ी खरे 
ी े काय,    
(३) लसयास, सदर रस्कपासींबींनी सध्या को ती कायावा ी सुरु ी े व या रस्कपाया लींदतम 
ीराखयायास मींाूरीसाठी लकती कालावनी लाग ार ी े ?  
  
रामी. धगरीे महािन (२१-०६-२०१६) :(१) ना ी, सदर योानेया सशवस्तर रस्कप ल वालास 
लदयाप मान्यता रस्ात त ना ी. 
     झरी उपसा भसींचन रस्कपाच े मुळ दनयोानानसुार १८(२५१५  ेक््र) गावाच े के्षर 
लागाजन्वत  ो ार  ोते. तथाशप सुनाषरत दनयोानानुसार या योानेमळेु ११(२२७५  ेक््र) 
गावाचे के्षर लागाजन्वत  ो ार ी े. 
(२)  े खरे ना ी. 
     कायाकारी सींचालक, शवदगा पा्बींनारे शवकास म ामींवळ, नागपूर लींतगात स्थायी 
सभमतीया बैठक मध्ये हदलेया दनदेशानुसार जव्  ्ी पींप ऐवाी सबमसीींबल पींपाच े
बसशवयाया कायावा ीस हदनाींक २७/१/२०१६ रोाी लगिरनक्षक लभगयींता, उपसा भसींचन योाना, 
मध्यवतद सींकपगिरचर सींघ्ना, नाभशक याींच े लध्यक्षतेखाली झालेया उपसभमतीया 
बैठक मध्ये मान्यता झाली ी े. 
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(३) कायाकारी सींचालक, शवदगा पा्बींनारे शवकास म ामींवळ, नागपूर लींतगात पषरग काया 
लींदतम मान्यतेकषरता स्थायी सभमतीची बैठक लवकरच रस्स्ताशवत ी े. 
     पषरग काया लींदतम मान्यतेनींतर सवासानार  ीराखवा तयार करयात येईल. 
सवासानार  ीराखवा मींाुरीनींतर रस्कप ल वाल सनुाषरत करुन रा्य ताींत्ररक सलागार 
सभमतीस फेर सादर  ोईल. रा्य ताींत्ररक सलागार सभमतीया तपास ीनींतर रस्कप ल वाल 
रस्शासक य मान्यतकेषरता शासनास सादर करयात येईल. 

___________ 
  

मौि ेबेलगाांव मशवारात िालवा खचल्यामुळे शेतात िाणी  
घुसून वििाांचे निुसान होत असल्याबाबत 

(४५)  ५२४९८ (३०-०४-२०१६).   रामी.लक्ष्मण िवार (गेवराई), रामी.आर. टी. देशमुख 
(मािलगाांव) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (जा.बीव) तालुक्यातनू ाा ाऱ्या ाायकवावीया उाव्या कालव्यातून माालगाींव 
रस्कपासाठी १.५ ह्एमसी पा ी सोवयात ीले लसताना मौाे बलेगाींव भशवारात कालव्यास 
हदनाींक १८ डवसेंबर, २०१५ रोाी वा त्यासुमारास खचयामुळे ०.०५ एम.एम.क्य ू पा ी वाया 
ााऊन शतेकऱ्याींया शेतात पा ी घुसून शपकाींचे मोठ्या रस्मा ात नुकसान झाले ी े,  े खरे 
ी े काय, 
(२) लसयास, पायाचा तु्ववा व शपयाया पायाचा गींगीर रस्श्न लसताना ाायकवावीया 
लगिरनकाऱ्याींया लकायाक्षम कायारस् ालीमळेु पायाचे व शेतकऱ्याींचे खूप मोठ्या रस्मा ात 
नुकसान  ोत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, या कामी शासनाचे कोट्यवनी रुपये खचा  ोतात तसेच सदर कामाची माह ती 
लोकरस्दतदननीींनी मागशवली लसता त्याबाबत लगिरनकारी खरी माह ती देयाच े ्ाळतात,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(४) लसयास, या रस्कर ी चौकशी केली ी े काय व त्यात काय ीढळून ीले, 
(५) लसयास, त्यानसुार दोर्ी लगिरनकाऱ्याींवर शासनान ेकाय कारवाई केली व सदरील कालवा 
दरुुस्त करयासाठी शासनान ेको ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(६) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (३०-०६-२०१६) :(१) ना ी, 
पैठ  उावा कालवा लक.मी. ५४.९४१ या हठका ी पाईशपींग झायामुळे कालव्यातील पा ी 
नजाकया नाया मध्ये उतरले व नाला लरुीं द लसयामुळे बााुया शेतात पसरले. त्यामुळे 
शेत ाभमनीचे लथवा शपकाच ेनुकसान झालेले ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी 
(६) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
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अलोरे (ता.धचिळूण, जि.रत्नाधगरी) शासिीय वसाहतीतील िोलीस िरेड मैदान व  

िाही बागा याांची देखभाल व दरुुस्तीअभावी दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४६)  ५३०४१ (०६-०५-२०१६).   रामी.सदानांद चव्हाण (धचिळूण) :   सन्माननीय िलसांिदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ालसींपदा शवगागाया कोयना ाल शवदयुत रस्कपा लींतगात कोळकेवावी नर  व्यवस्थापन 
शवगाग ललोरे (ता.गिरचपळू , जा.रत्नागिरगरी) शवगागाचे लखत्यारीत लसलेया ललोरे शासक य 
वसा तीतील पोलीस परेव मैदान व  का ी बागा याींची देखगाल व दरुुस्ती लगावी दरुवस्था 
झाली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, रस्कपाच े काम पू ा झालेले लसयामुळे सदर पोलीस मैदान व बागा याींवर 
देखगाल -दरुुस्तीसाठी दननी उपलध न  ोत ना ी ,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, सदरची मालमत्ता सुजस्थतीत राख े व रस्कपग्रस्ताींसाठी वापरात ठेव ेया 
दृष्ीने स्थादनक ग्रामपींचायत ललोरे (ता.गिरचपळू ) याींनी रस्कपाकव े सदर मैदान व बागा 
ग्रामपींचायतीया ताध यात दे ेकरीता माग ी केली लसून रस्कपास गशवषयात गरा लागयास 
ते परत देयाची ी तयारी दशाशवली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) लसयास  तदनुर्ींगाने शासनाने को ती कायावा ी केली ी े वा करयात येत ी े, 
(५) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (११-०७-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(३) व (४) ालसींपदा शवगागाकवील ललोरे शासक य वसा ती मनील पोलीस मैदान, 
व्यायामशाळा, बगीचे लींतगात रस्ते ात्यादी ग्रामपींचायतीकव े  स्ताींतरीत करयाची माग ी, 
सरपींच, ग्रामपींचायत, ललोरे याींनी हदनाींक ०७-१०-२०१५ या परान्वये केली  ोती. कोयना 
रस्कपाींया ललोरे वसा तीमनील शासक य लगिरनकारी/कमाचारी याींया कु्ुींबीयाींना सुशवना 
पुरशवयासाठी खळेाच े मैदान, बागा याींची रस्कपाींया सींपादीत के्षरात रस्कपाया खचाातून 
व्यवस्था करयात ीलेली ी े.  ी सुशवना केवळ रस्कपाच े लगिरनकारी व कमाचारी याींचे 
कषरताच ी े. त्यानसुार खेळाच े मैदान, बाग याींचा वापर शासक य कमाचारी व लगिरनकारी 
याींचेकवून केला ाात ी े. ाोपयांत रस्कप ीस्थापना ललोरे येथे कायारत ी े तोपयांत सदर 
सुशवनाींची ीवश्यकता रा  ार ी े. सदय:जस्थतीत सुशवनाीं बाबत सींबींगिरनत लगिरनकारी/कमाचारी 
याींची को ती ी तक्रार ना ी.  ी ाागा ग्रामपींचायतीकव े स्ताींतषरत करयाचा को ता ी शवचार 
ना ी. याबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत, ललोरे याींना के्षत्ररय स्तरावर कळशवयात ीले ी े. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
  

___________ 
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सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील राजिवली धरण भागातील घाडगेवाडी  
ते येडगेवाडी आणण गायिवाडवाडी यादठिाणी रस्ता िरण्याबाबत 

  

(४७)  ५३०५१ (०६-०५-२०१६).   रामी.सदानांद चव्हाण (धचिळूण) :   सन्माननीय िलसांिदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश्वर (जा.रत्नागिरगरी) तालुक्यातील राजावली नर  गागातील घावगेवावी त ेयेवगेवावी 
ीण  गायकवाववावी या हठका ी रस्ता नसयामळेु स्थादनक नागरीक, शवदयाथद याींना समुारे 
स ा लक.मी. वोंगरातून पायपी् करावी लागत ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, सदर हठका ी रस्ता  ो ेबाबत पा्बींनारे शवगागाकव े स्थादनक ग्रामस्थ / 
रस्कपग्रस्ताींनी वेळोवळेी माग ी करून ी त्याकव ेदलुाक्ष  ोत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, सदर हठका ी रस्ता कर ेबाबत शासनान ेको ती कायावा ी केली वा करयात 
येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
 
रामी. धगरीे महािन (१६-०७-२०१६) :(१)  े लींशत: खरे ी े. 
     घावगेवावी ते येवगेवावी ीण  गायकवाववावी या हठका ी वा तूक साठी सदय:जस्थतीत 
कचा रस्ता (WBM Road) लस्तीत्वात ी े. तथाशप येवगेवावी ते गायकवाववावी पयांत 
को त्या ी रस्कारची वा तकू व्यवस्था ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
     सदय:जस्थतीत या हठका ाींया वा तूक साठी WBM रस्ता लसून या हठका ी ातर 
वा नाींची व एस.्ी. बस वा तूक येवगेवावीपयान्त दनयमीत सुरु ी े. 
     या रस्त्याया वाींबरीकर ाया कामाची दनशवदा रस्लक्रया प ूा झाली ी े. वाींबरीकर ाच े
कामाबाबत लनीक्षक लभगयींता, रत्नागिरगरी सावाादनक बाींनकाम मींवळ रत्नागिरगरी याींच ेपषरपरक 
क्र.२३ हद.३/५/२००२ व पषरपरक क्र. ३४ हद.१/७/२००२ लन्वये १५ मे नींतर वाबींरीकर ाची काम 
करयात येवू नये लस ेदनदेश लसयान ेसदर रस् त्याींची काम ेपावसाळ्यानींतर पू ा करयाच े
दनयोान ी े. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  

समुद्रिूर (जि.वधाज) तालुक्यातील लाला नाला प्रिल्ि व िोथरा 
 नाला प्रिल्िातील िाणी शेतिऱ्याांना देण्याबाबत 

  

(४८)  ५३०६७ (२५-०४-२०१६).   रामी.समीर िुणावार (दहांगणघाट), रामी.प्रशाांत ठािूर (िनवेल) :   
सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समुद्रपूर (जा.वनाा) तालुक्यातील लाला नाला रस्कप व पोथरा नाला रस्कपातील पा ी 
ल ान कालवा काढून सलुतानपुर-उमरी येथील शेतकऱ्याींना देयाया लनुर्ींगाने मा.ालसींपदा 
मींरी याींनी पुढील कायावा ीसाठी पाठशवले ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) लसयास, त्यानुर्ींगान ेशासनाने को ती कायावा ी केली वा करयात येत ी े, 
(३) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (१६-०७-२०१६) :(१) तथाशप लाल नाला व पोथरा नाला रस्कपातील पा ी 
समुद्रपूर तालुक्यातील गावाींना दे ेबाबतचे मा.लोकरस्दतदननीींचे दनवेदन रस्ात त झालेले ी े, 
त्यात उमरी गावचा समावशे ी े. 
(२) सुलतानपूर गाव  े दननवे ा रस्कपाया लागाके्षरात लसनू दनवदेनातील उमरी गाव 
लालनाला रस्कपाचे वरील बााुस लसयाने पोथरा, लकीं वा लाल नाला रस्क पाचे पा ी कालवा 
काढून सदर गावाला दे े शक्य ना ी, तथाशप, ालसींनार  शवगागातफे या गावाींना भसींचन 
सुशवना दे ेबाबतचा लभ्यास करयास सुचशवले ी े. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
 

िोयना िलववद्युत प्रिल्ि (जि.रत्नाधगरी) स्तर ३ व स्तर ४ या  
प्रिल्िग्रस्ताांचे अनेि प्रश्न अद्याि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४९)  ५३१२१ (०६-०५-२०१६).   रामी.सदानांद चव्हाण (धचिळूण) :   सन्माननीय िलसांिदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना ालशवदयुत रस्कप (जा.रत्नागिरगरी) स्तर ३ व स्तर ४ या शवदयुतगा , स्वीचयावा 
साठी ाभमन सींपाहदत झालेया रस्कपग्रस्ताींचे लनेक रस्श्न लदयाप रस्लींत्रबत ी ेत,  े खरे 
ी े काय,  
(२) लसयास, सदर रस्कपग्रस्ताींनी शासनाकव ेवारींवार दनवेदन देऊन त्याींया न्याय मागया 
मान्य कर ेबाबत शवनींती केली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) लसयास, याबाबत शासनान ेको ती कायावा ी केली ी े वा करयात येत ी े, 
(४) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
 
रामी. धगरीे महािन (११-०७-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(३) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

उत्तम गॅल्वा िां िनीस वणा नदीच ेिाणी देण्याची िरवानगी देताना  
िलसांिदा िायदे व शासन ननणजय डावलल्याबाबत  

  

(५०)  ५३१७१ (२८-०४-२०१६).   रामी.समीर िुणावार (दहांगणघाट), रामी.प्रशाांत ठािूर (िनवेल) :   
सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) ह ींग घा् (जा.वनाा) वे ा नदीच ेपा ी उत्तम गॅवा कीं पनीस वापरयासाठी देयास मा. 
लोकरस्दतदननी याींनी शवरोन केला ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) लसयास, उत्तम गॅवाला पा ी देयाची परवानगी देताना ालसींपदा कायदयाया व 
शासन दन ायाचा गींग करुन ४५ लकलोभम्रया व ा नदीया वा त्या रस्वा ातून पा ी 
घेयाची परवानगी हदली,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच मा.ालसींपदा मींरी याींनी उत्तम गॅवा कीं पनीस वे ा नदीया पा ी 
शवतर  परवानगीया चौकशीच े ीदेश हदयाच े मा े फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरयान 
दनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) लसयास, चौकशी केली ी े काय व त्यात काय ीढळून ीले, 
(५) लसयास, चौकशीनुसार सदर कीं पनीवर काय कारवाई केली वा करयात येत ी े, 
(६) नसयास, शवलींबाची कार े काय ी ेत ? 
  
रामी. धगरीे महािन (११-०७-२०१६) :(१) सदर कीं पनीस वे ा नदीतुन पा ी उपलध न करुन 
देयाया माग ी सींदगाात मींाुरीबाबतची कायावा ी सन २००९ पासुन सुरु लसुन तेव् ापासुन 
ाुन, २०१५ लखेरपयांत को ाचा ी शवरोन झाला नव् ता. तथाशप, ाुल,ै २०१५ दरयान 
रामी.सींतोर् दतमाींव,े लध्यक्ष लोकानशक्ती पा्ी, ह ींग घा् याींया दनवेदनादवारे तसचे तदनींतर 
लगिरनवेशनात दनयम ९३ लन्वये लक्षवेनी सचुना व ताराींक त रस्श्नाया माध्यमातनु 
मा.लोकरस्दतदननी याींनी या शवर्या बाबत शवरोन दशाशवला ी े. 
(२) ना ी. 
     शासन पर क्र. पाउरस्-२००९/१४०२/(४७१/२००९)/ासींल, हद.२६.०२.२०१० लन्वये उत्तम 
गॅलव् ा कीं पनीस वे ा नदीतून ८.७६ दलघमी पा ी औदयोगीक वापरासाठी मान्यता 
कळशवयात ीली ी े व त्या लनुर्ींगाने कीं पनीसोबत करारनामा झाला ी े. यात पा ी 
देयाची परवानगी देताना ालसींपदा शवगागाकवील रस्चभलत कायदयाचा व शासन दन ायाचा 
गींग झालेला ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(५) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 
(६) रस्श्न उदभ् ावत ना ी. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागिूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासक य मध्यवतद मुद्र ालय, नागपूर. 


