
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २१६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोल् हापूरूर ल्ल् ्यात ्न-धन यो्नेच् या ्ाचि अ ी शशधथल िरण्याबाबत 
  

(१)  २४३५९ (१७-०८-२०१५).   डॉ.सुल्त शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश अबब िर 
(राधानगरी), श्री.उल्हास पूरा ील (शशरोळ), श्री.रा्ेश क्षीरसागर (िोल्हापूरूर उत्तर) :   
सन्माननीय ननयो्न मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोल् हाप र ल्ल् ्यात ्न-धन यो्नेच् या ्ाचक ी्ीम ेु सव सामान् य वग  वींिचत 
राहहल् याचे माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर् नास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) ीसल् यास, ही यो्ना राज् यातील खेयायापायायातील क्काींपय त पोहोचव यात र्ासक य 
यींत्रणेला ीपयर् आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल् यास, यामु े कें द्र व राज् य र्ासनाक  ून िम णा-या ीनुदानापास न कोल् हाप र 
ल्ल् ्यातील लाखो लोक वींिचत राहणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ीसल् यास, या यो्नेतील या ्ाचक ी्ी िर्ििल कर याकरीता र्ासनान े कोणती 
काय वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (३०-०८-२०१६) :(१) नाही. 
     ्न धन यो्नेच्या ी्ी ्ाचक नाहीत. ्न धन यो्नीेींतग त बकँ खाती उकूताना 
भारतीय ररझव  बँकेच्या आपला खातेदार ्ाणा (KYC Norms)/आपला खातेदार ्ाणा 
(Relaxed KYC Norms) आदेर्ाींप्रमाणे बकँाींद्वारे आवश्यक तेवढीच कागदपत्र े केतली 
्ातात. 
(२) नाही. 
महाराषरातील सव  ल्ल््याींमधील प्रत्येक करातील ककमान एका तरी व्यक्तीचे बँक खात े
उकूयाची प्रकिया ल्ल््यातील बँकाींनी प ण  केली ीस न कोणाच ेबँक खाते काही कारणाींनी 
उकूावयाच ेराहहले ीसेल तरी बकँा ीर्ी खाती उकूत आहेत. या दृष्ीन ेमहाराषरातील सव  
ल्ल्हे सींपकृ्त (saturated) झाल्याचे डूसेंबर, २०१४ मध्ये कोवित करयात आले आहे. 
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(३) नाही. 
     कोल्हाप र ल्ल््यासाठी उपलब्ध ीसलेल्या खाली हदलेल् या आकूवेारीवन न र्ासनाक  ून 
िम णाऱ्या ीनुदानापास न कोल्हाप र ल्ल््यातील लाखो ्ण वींिचत राहणार नाहीत. 

 (i) उकूली गेलेली खाती - ६,७९,१८४ 
 (ii) या खात्याींमध्ये िर्ल्लक (न .लाखात) - ८५४.०८ 
 (iii) र् न्य िर्ल्लक खाती - १,७५,५६४ 
 (iv) न पे काू  हदली गेलेली खाती - ५,६७,२०५ 
 (v) आधार नोंदणी झालेली खाती - ४,६९,२६० 

(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
पूरालघर ल्ल् ्यातील ्ा हार तालु याम ये मनरेगा अांतग त वपूरांपूरळशेत, दाभेरी, रुईघर,  

बोपूरदरी येथ ेझालेल् या िामाांचा मोबदला म्ुराांना अदा िरण्याबाबत 
  

(२)  २५९७९ (१७-०८-२०१५).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पूरलश्चम) :   सन्माननीय 
रो्गार हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालकर ल्ल् ्यातील ्व् हार तालुक् यामध् ये मनरेगा ीींतग त वपींप र्ेत, दाभेरी, न ईकर, 
बोपदरी येि ेझालेल् या कामाींचा मोबदला म्ुराींना ीदा केला नसल् याची बाब माहे एवप्रल, २०१५ 
मध् ये वा त्यादरम्यान ननदर् नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल् यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) ीसल् यास, चौकर्ीत काय आढ  न आले, 
(४) ीसल्यास, म् राींना म्ुरी ीदा न करणाऱ्या दोिीींवर काय कारवाई केली वा करयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (३०-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौ् ेसुळेवाडी (ता. माळशशरस, ल्.सोलापूरूर) येथील पूराझर तलावासाठी  
सांपूराहदत िेलेल्या ्शमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(३)  ३४३९१ (१४-०१-२०१६).   श्री.गणपूरतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय रो्गार हमी 
यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ् ेसु ेवाूी (ता.मा िर्रस, ल्.सोलापुर) येिे पाझर तलावाच्या बाींधकामासाठी श्री.राम 
र्ींकर स ेु व इतर र्ेतकऱ्याींच्या ्िमनी सींपादीत केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) ीसल्यास, सन १८९४ सालच्या भ सींपादन कायद्याखाली ीिधकाऱ्याींनी सदरह  ्िमनीचा 
मोबदला देयासाठी नो्ीर्ी काढल्या होत्या परींत ुीद्यापपय त र्ेतकऱ्याींना ्िमनीचा मोबदला 
िम ालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) पाझर तलावाच्या भ सींपादन ्िमनीचा मोबदला र्ेतकऱ्याींना देयासाठी नवीन भ सींपादन 
कायद्याप्रमाण े हदनाींक ५ माच , २०१५ रो्ी ववर्ेि भ सींपादन ीिधकारी, ि-१ सोलाप र याींनी 
ीींनतम ननवाूा ्ाहीर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ीसल्यास, नवीन कायद्याप्रमाणे ्िमनीची ककीं मत म्हण न बा्ारभावाची चौप् रक्कम व 
्मीन ताब्यात केतल्यापास न आतापय त त्यावरील व्या्ाची रक्कम याींचा ीींनतम 
ननवाूयामध्ये समावरे् केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) ीसल्यास, मोबदल्याची व्या्ासह रक्कम त्या र्ेतकऱ्याींना कधी देयात येणार आहे व 
सदर रक्कम र्ेतकऱ्याींना िम याबाबत र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत 
आहे ?  
  
श्री. ्यिुमार रावल (०२-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी नवीन भ सींपादन कायद्यातील तरत दीनुसार हद.५ माच , २०१५ रो्ी ीींतीम 
ननवाूा कोवित करयात आला आहे. 
(४) या प्रकरणी हद.५ माच , २०१५ रो्ी नवीन भ सींपादन कायद्यातील तरत दीनुसार ीींतीम 
ननवाूा कोवित करयात आला. 
     आता या प्रकरणी महस ल व वन ववभागाच्या हद.२६.५.२०१५ रो्ीच्या ीिधस चनेनुसार 
ग्रामीण भागासाठीचा गुणाींक २ ववचारात केऊन ल्ल्हािधकारी, सोलाप र याींनी सुधाररत 
मुल्याींकन पररगणना तक्ता तयार केला आहे. ल्ल् हािधकारी, सोलाप र याींच्याक  ून सुधाररत 
पररगणना तक्ता सादर करयात येत आहे. 
(५) या प्रकरणी ववभागीय आयुक्त, पुणे याींना हद.७.५.२०१६ च्या पत्रान्वये त्याींच्या 
काया लयामार् त प्रस्ताव सादर करयाचे क ववले आहे. त्यानुसार प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर 
पुढील काय वाही करयात येईल. 

___________ 
  

राज्यातील शसांचन शेतीयोग्य ्शमनीवर न झाल्यान ेशसांचनाितरता  
िेलेल्या िामावरील ननधी वाया गेल्याबाबत 

  

(४)  ३६७२२ (१४-०१-२०१६).   श्री.किशोर पूरा ील (पूराचोरा) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ेतीयोग्य िसींचन न झाल्याने त्या ्िमनीचा योग्य वापर झालेला नसल्याने 
तेिे िसींचनाकारीता केलेल्या कामावरील ननधी वाया गेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, ज्या ्िमनीक  ून वपक येणाच्या र्ारर्ा ीपेक्षा नाहीत ीर्ा ्मीन 
िसींचनाखाली आण न ्बरदस्तीन े वपक केयाचा प्रयत्न होत ीसल्याचा ननषकि  राषरीय मदृा 
सवेक्षण ववभागाच्या ी्यासात न ननकाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) ीसल्यास, राषरीय मदृा सवके्षण ववभागाच्या ीहवालानुसार र्ासनाने कोणती काय वाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (२७-०७-२०१६) :(१) नाही. 
(२) ीर्ी बाब ननदर् नास आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी ल्ल्हयातील पूरालशेत (ता.गुहागर) येथील सुपूरारी वपूरिाला  
पूराणीपूरुरवठा िरणा-या नदीतील गाळ िाढण्याबाबत 

  

(५)  ४०१८४ (०६-०५-२०१६).   श्री.भास्िर ्ाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नािगरी ल्ल्हयात सवा िधक सुपारी लागवू के्षत्र (३५० हेक््र) ीसलेल्या पालर्ेत 
(ता.गुहागर) येिील सुपारी वपकाला पाणीपुरवठा करणारी नदी झाूझेुू पे आणण गा ान ेभरली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, गा ामु े पावसा यात नदीच े पाणी दतुर्ा  ीसलेल्या सुपारी बागायती व 
भातर्ेतीमध्ये ्ाव न मोठया प्रमाणात नकुसान होत ेतर उन्हा यात पाणी ी्ंचाई ननमा ण होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, नदीतील गा  काढयासींदभा त र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-०८-२०१६) :(१) व (२) होय. 
     सरपींच ग्रामपींचायत पालर्ते याींनी ल्ल्हािधकारी रत्नािगरी याींचेकू ेमहात्मा ्लभ मी 
सींधारण ीिभयानात न नदीपात्रातील गा , झाूझेुू पे काढयास परवानगी िम णेबाबत 
हद.०४.०५.२०१६ रो्ीच्या पत्रान्वये ववनींती केलेली आहे. 
(३) सद्यलस्िती लोकसहभागात न पालर्ेत येिील नदीतील गा  काढयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड ल्ल्हयाितरता नाबाड िडून तयार िरण्यात आलेल्या  
ववत्त आराखड्यातील तदतूदीबाबत 

(६)  ४०३६४ (०५-०५-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ननयो्न मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगू ल्ल्हयाकररता नाबाू क  ून २०१६ व २०१७ साठी २ ह्ार ४०० को्ी न पयाींचा 
ववत्त आराखूा माहे डूसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तयार करयात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ीसल्यास, या आराखूयात कोणकोणत्या कामाकररता तरत द करयात आली आहे, 
(३) ीसल्यास, सदर आराखूयानसुार कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (२९-०८-२०१६) :(१) होय. 
     रायगू ल्ल््याकरीता सन २०१६-१७ या विा साठी नाबाू क  ून न .२४००.०८ को्ी इतक्या 
रकमेचा ववत्त आराखूा तयार करयात आला आहे. 
(२) सदर ववत्त आराखयायामध्ये कृिी के्षत्र व त्याीनुिींगीक बाबी, ीन्न प्रकिया, कृिी ववियक 
पायाभ त सुववधा इत्यादीींसाठी रक्कम न . ६१५.५४ को्ी, सुक्ष्म, लकु, व मध्यम उद्योगाींसाठी 
रक्कम न .५२५.६४ को्ी आणण िर्क्षण क् , गहृननमा ण क् , िेडू् ननया त, ऊ्ा  
पुननन िम तीक्षम स्त्रोत इत्यादीसारख्या ीन्य प्राधान्य के्षत्राींसाठी रक्कम न .१२५८.९० को्ी ीर्ी 
एकुण २४००.०८ को्ी रक्कमचेी तरत द करयात आलेली आहे. 
(३) ल्ल्हािधकारी रायगू याींच्या ीध्यक्षतेखालील ल्ल्हा स्तरीय सननयींत्रण व आढावा 
सिमतीच्या हद.१८.०३.२०१६ रो्ी झालेल्या बैठक मध्ये सदर आराखूा मी्ं  र करयात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड ल्ल््यात शसांचन ववहहरीांचे पूरांचनाम ेन िरता सात बारावर नोंदी िेल्याबाबत 
  

(७)  ४११३९ (०६-०५-२०१६).   श्री.सभुाष उर्  पूरांडडतशेठ पूरा ील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
रो्गार हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  महाराषर ग्रामीण रो्गार हमी यो्नेंतग त िसींचन ववहहरीींच्या नोंदी तलाठयाींनी पींचनाम े
केल्यािर्वाय सात बारा उताऱ्यावर केऊ नयेत ीसे आदेर् ल्ल्हािधकारी, नाींदेू याींनी सव  
सींबींिधताींना हदले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, हदगाव तालुक्यातील ८५ ववहहरी प ण  झाल्याची व त्या ववहहरी सात बारा 
उताऱ्यावर केतल्याचा ीहवाल उपल्ल्हािधकारी रो्गार हमी यो्ना याींना तहसील काया लय 
हदगाव याींनी पाठववला, हे खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, या ववहहरीींची नोंद सात बारा उताऱ्यावर करयाप वी तलाठयामार् त पींचनाम े
करयात आले होते काय ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०७-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     तिावप, याबाबत प्राप्त झालेल्या ननवेदनावर ननयमानसुार योग् य ती काय वाही 
करयाबाबत सींबींिधत के्षत्रत्रय ीिधकाऱ्याींना क ववयात आले होते. 
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(२) हदगाव तालुक् यात मग्रारोहयोीींतग त ७५ ववहहरी प ण  झाल्या ीस न ३८ ववहहरीींची नोंद 
७/१२ वर केयात आली आहे. उव ररत ३७ ववहहरीींची नोंद ७/१२ वर केयाची काय वाही सुन  
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शशराढोण उपूरसा शसांचन यो्नेच्या उस्माननगर व शशराढोण 
ववततरिाच्या भ-ूसांपूरादनाची रिम शमळण्याबाबत 

(८)  ४१६२९ (०५-०५-२०१६).   श्री.प्रतापूरराव पूरा ील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
्लसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िर्राढोण उपसा िसींचन यो्नेच्या उस्माननगर व िर्राढोण ववतररकाच्या भ -सींपादनाची 
रक्कम त्वररत िम याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननिधनी हदनाींक १९ ्ानेवारी, २०१६ रो्ी वा 
त्या सुमारास मा.मुख्यमत्रयाींना पत्रव्यवहार कन नही ीदयापी कोणतीच काय वाही झालेली नाही, 
हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, सध्यलस्ितीमध्ये दषुका ी पररलस्िती ीसल्याम ेु र्ेतक-याींना खरीप व रब्बी 
वपके केता आली नाहीत त्यातच ववभागाक  ून उस्मानगनर ववतररका साख ी ि १ ते ५ व 
िर्राढोण ववतररका साख ी ि ६ ते १० च्या कालव्याच्या कामाकररता आवश्यक ्मीन 
सींपाहदत कन न कामे करयात आलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) ीसल्यास, दषुका ी पररलस्ितीचा ववचार करता र्ेतक-याींना तातूीन े्िमनीचा मोबदला 
देयाबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (१०-०८-२०१६) :(१) नाही. 
     गोदावरी मराठवाूा पा्बींधारे ववकास महामींू , औरींगाबाद काया लयामार् त िर्राढोण 
उपसा िसींचन यो्नेच्या भ सींपादनाकरीता न .४०.९३ लक्ष ननधी हदनाींक २४/२/२०१६ रो्ी 
उपववभागीय ीिधकारी (महस ल) कीं धार याींना ननवाूा रक्कम वा्पाकरीता उपलब्ध कन न 
हदलेला आहे. 
(२) नाही. 
     सदरील ववतरीकेची काम ेकरयाकरीता ननयिमत भ सींपादन प्रस्ताव सादर केल्यानींतर व 
सींबींिधत र्ेतकऱ्याींनी स्वत:ह न सींमतीपत्र (पररिर्ष्-ी मध्ये) हदल्यानींतरच प्रत्यक्ष काम ेसुन  
करयात आलेली आहेत. 
(३) भ सींपादन ननवाूा ्ाहीर करयात आलेला ीस न ननधी उपलब्धतेनुसार गोदावरी मराठवाूा 
पा्बींधारे महामींू , औरींगाबाद काया लयामार् त िर्राढोण उपसा िसींचन यो्नेच्या 
भ सींपादनाकरीता हदनाींक २४/२/२०१६ रो्ी न .४०.९३ लक्ष ननधी उपववभागीय ीिधकारी 
(महस ल), कीं धार याींना उपलब्ध कन न हदलेला आहे. ननधी उपलब्धतेनुसार उव रीत रक्कम 
उपलब्ध कन न देणेत येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. २१६ (7) 

िोल्हापूरूर ल्ल्हा ननयो्न सशमतीने नेमलेल्या ठेिेदारान ेिेलेल्या सांगणि गैरायवहाराबाबत 
  

(९)  ४१८३३ (०४-०५-२०१६).   श्री.रा्ेश क्षीरसागर (िोल्हापूरूर उत्तर) :   सन्माननीय 
ननयो्न मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हाप र ल्ल्हा ननयो्न सिमती मार् त लोकप्रनतननधीींच्या स्िाननक ववकास ननधीत न 
करयात आलेल्या सींगणक वा्पामध्ये ठेकेदाराने गैरव्यवहार केला ीसल्याच ेननदर् नास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) सींबींिधत ठेकेदाराने मागणी केलेल्या सींगणकाच्या सींख्येपेक्षा कमी सींगणक ववतरीत करून 
र्ा ा व र्ासनाची र्सवण क केल्याबाबत सींबिधत र्ा ाींनी ल्ल्हािधकारी याींचेसह 
लोकप्रनतननधी याींचकेू ेतिारी दाखल केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी कन न दोिी ठेकेदारावर र्ासनाने काय कारवाई केली 
वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (३०-०८-२०१६) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) मा.आमदार महोदयाींनी या सींदभा त ल्ल्हािधकारी, कोल्हाप र याींच्या काया लयाकू े
चौकर्ीची मागणी केली होती. तिावप ठेकेदारान ेसींबींिधत र्ा ाींना सींगणक पोहच झाल्याच्या 
पावत्या दाखववल्यानींतर आमदार महोदयाींनी या सींदभा तील तिार मागे केत ीसल्याबाबत 
ल्ल्हािधकारी, कोल्हाप र याींना हद.१४.५.२०१६ च्या पत्रान्वये क ववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

घा ां्ी (ल्.यवतमाळ) तालुयात बनाव  ठरावाद्वारे ववहहरी मां्ूरी िेल्याबाबत 
  

(१०)  ४१९१० (०५-०५-२०१६).   श्री.सा्ं य साविारे (भुसावळ), प्रा.ववरेंद्र ्गतापूर (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अशमन पूर ेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पूरलश्चम) :   सन्माननीय रो्गार 
हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमा  ल्ल्हा का ी्ं्ी तालुका सन २०१४-१५ या विा त मरुली गावच्या ग्रामपींचायतीन े
िसींचन ववहहरीसाठी २९ लाभार्थया ची ननवू केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, हदनाींक १ मे, २०१५ रो्ीची ग्रामसभा दाखव न बनाव् ठरावाद्वारे ववहहरी 
मीं् र केल्याची तिार ववद्यमान सरपींच याींनी ल्ल्हा पररिदेच ेसी.ई.ओ. कू ेदाखल केल्याची 
बाब माहे डूसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर् नास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढ  न आले, 
(४) ीसल्यास, चौकर्ीच् या ीनुिींगाने दोिीींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ्यिुमार रावल (०१-०८-२०१६) :(१) होय, सन २०१४-१५ या आिि क विा त ग्रामपींचायत 
मुरली येि े मग्रारोहयो ीींतग त ३० वैयलक्तक िसींचन ववहहरीच्या लाभार्थया ना ग् ववकास 
ीिधकारी पींचायत सिमती का ी्ं्ी याींच्यामार् त प्रर्ासक य मान्यता प्रदान करयात आली 
होती. 
(२) होय. 
(३) होय, तिारीच्या ीनुिींगान ेचौकर्ी केली ीसता हद.१ म,े २०१५ रो्ीची ग्रामसभा झाली 
ीस न सदर ग्रामसभेमध्ये ग्रामपींचायत मुरली ीींतग त वैयलक्तक िसींचन ववहहरीच्या लाभार्थया ची 
ननवू करयात आली आहे. तसचे चौकर्ी ीींती सन २०१४-१५ या आिि क विा त वैयलक्तक 
िसींचन ववहहरीच्या लाभार्थया ना देयात  आलेल्या प्रर्ासक य मान्यतेच्या प्रकरणी लाभार्थया च े
के्षत्र ्ास्त ीसणे, लाभार्थया च्या र्ेतात ववहहर ीलस्तत्वात ीसणे, लाभािी मयत ीसण,े 
र्ासन ननण य हद.१० ऑक््ोबर, २००६ ीन्वये ननदेिर्त केल्यानसुार लाभार्थया ची ग्रामसभेमध न 
ननवू न होणे इ. कारणामु े सन २०१४-१५ या आिि क विा त प्रर्ासक य मान्यता प्राप्त ३० 
लाभार्थया पैक  २७ लाभािी ीपात्र आढ  न आले व उव ररत ३० लाभािी मग्रारोहयो ीींतग त पात्र 
आढ  न आले. 
(४) चौकर्ीच्या ीनुिींगाने दोिी तत्कालीन सींबींिधत ग्रामसेवक, ग्रामपींचायत मुरली, सींबींिधत 
ग्रामरो्गार सेवक, ग्रामपींचायत पींचायत मुरली, तत्कालीन ताींत्रीक ीिधकारी, पींचायत सिमती 
का ी्ं्ी व तत्कालीन र्ा राखील ग्रामसेवक तिा मग्रारोहयो िलवपक, पींचायत सिमती का ी्ं्ी 
याींचेववन ध्द पोिलस स््ेर्न का ी्ं्ी येि ेर्ौ्दारी गुन्हा दाखल करयात आलेला आहे. तसचे 
सींबींिधत सहायक काय िम ीिधकारी व ग्ा ववकास ीिधकारी पींचायत सिमती का ी्ं्ी 
याींचेववन ध्द मग्रारोहयो ीिधननयम २००५ कलम २५ ीन्वये न .१०००/-  ची दींूात्मक काय वाही 
करयात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
बुलडाणा ल्ल््यातील िरडी सांग्राहि धरणाच्या स्वांयचशलत दरवाज्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(११)  ४२०७६ (३०-०४-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलूाणा ल्ल््यातील करूी सींग्राहक धरणाच्या स्वींयचिलत दरवाज्याींचा रबर पँक ींगमधुन 
लाखो क्यसुेस पायाचा ववसग  होत ीसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, सदर धरणाच्या दरवा्ाची दनु स्ती करयाबाबात र्ासनान ेकोणती काय वाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०४-०८-२०१६) :(१) स्वयींचलीत द्वाराचे रबर िसल खराब झाल्याम ेु गे् 
मधुन काही प्रमाणात णझरपा झाल्याचे ननदर् नास आले होते. 
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(२) प्रस्तुत प्रकरणी दरवाज्याचे रबर िसल दनु स्तीचे काम माच  २०१६ ला प ण  करयात आले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शसांधुदगू  ल्ल् ्यातील किलारी प्रिल् पूरग्रस् ताांना एि रिमी अनुदान देण्याबाबत 
(१२)  ४२१५३ (२९-०४-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पूरलश्चम) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसींधुद ग  ल्ल् ्यातील एकाही ककलारी प्रकल् पग्रस् ताींना र्ासनाने ननधी हदलेला नसल्याने 
त्याींना एक रकमी ीनुदान देयाबाबतची मागणी ककलारी प्रकल्पग्रस्त सींकि  सिमतीच्या वतीन े
मा. मुख्यमींत्री याींच्याकू े केली ीसल्याच े माहे ्ानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर् नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, सदर मागणीनसुार येिील प्रकल्पग्रस्ताींना एक रकमी ीनुदान देयाबाबत 
र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) (ी) १/८/२०१४ रो्ी झालेल्या महाराषर व गोवा राज्याच्या मुख्यमींत्रयाच्या बैठक तील 
ननण यानुसार एक ण ९४७ प्रकल्पग्रस्ताींना खास बाब म्हण न नोकरीऐव्ी न .५ लक्ष इतके एक 
रकमी ीनुदान देयाचा र्ासन ननण य हद.१७/६/२०१५ रो्ी ननग िमत करयात आला आहे. हा 
खच  गोवा व महाराषर राज्याने ीनुिमे ७३.३०:२६.७० या प्रमाणात करावयाचा आहे. 
(ब) गोवा र्ासनाक  ून िे् ीदायगीसाठी िसींधुद ग  ल्ल्हा प्रर्ासनाने गोवा र्ासनास ४८४ पात्र 
खातेदाराींची यादी सादर केली आहे. 
(क) यापैक  १८ पात्र खातेदाराींना (५ लक्ष x ०.७३३०) ३.६६५ लक्ष प्रनत खातेदार इतक  
ीदायगी गोवा र्ासनान ेिे् खातदेाराींच्या बँक खात्यामध्ये ्मा केलेली आहे. 
(ू) गोवा र्ासनाच्या ववत्त ववभागाने उपरोक्त ीदायगीतुन आयकर (At source TDS) 
कपात करणेसाठी खातेदाराींच े पॅन काू  व नींबर इ. मागणी केली आहे. याबाबतची पुत ता 
झालेनुसार त्याींना ीदायगी प्रस्ताववत आहे. 
(इ) कोकण पा्बींधारे ववकास महामींू ाने महाराषर राज्याचा हहस्सा म्हण न पात्र ३७० 
खातेदाराींचे न .१.३३५ लक्ष (५ x ०.२६७) प्रनत खातेदार यानुसार न .४.९३ को्ी इतके ीनुदान 
काय कारी ीिभयींता, नतलारी कालवा ववभाग ि. १, सावींतवाूी, याींचेकू ेवग  केले आहे. तिावप 
नतलारी प्रकल्पग्रस्ताींनी एकरकमी ीनुदानामध न TDS वस ल करयात येऊ नये ीर्ी मागणी 
केल्याने ननधी ववतरण करयात आलेले नाही. सदर बाब ननकाली ननकाल् यानींतर महस ल 
खात्याच्या समन्वयाने ववतरण करयात येईल. 
(ई) उव ररत नतलारी प्रकल्पग्रस्ताींना ल्ल्हािधकारी, िसींधुद ग  याींनी पात्र ठरववल्यानींतर महाराषर 
राज्याचा हहस्स्याची ीदायगी करणेसाठी महामींू ान ेननधीची त्वी् ठेवली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ायापूरारी सांघ नेची पॅूरनिाड  सतीचे िरण्याच्या मागणीबाबत 
  

(१३)  ४३४६७ (२५-०५-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.ल्तेंद्र आा हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ी.्े. एर् मुींबई याींच्या आदेर्ानुसार दोन लाखावरील खरेदीदारास पॅनकाू  व र्ाम  नींबर 
६० व ६१ सरार्ा ग्राहकाक  ून भन न घ्याव ेीस ेआदेर् देयात आले आहेत तिावप सहा वि  
सदर रेकाू  साींभा णे कठीण ीसल्यान े पॅनकाू  सक्तीचे करयाची मागणी मा.मखु्यमींत्री व 
मा.ववत्त मींत्री याींचकेू ेव्यापारी सींक्नेने केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, या मागणीच्या ीनुिींगाने र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (३१-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) सींबींिधत आदेर् कें हद्रय प्रत्यक्ष् ा कर बोू , रा्स्व ववभाग, भारत सरकार याींच्यामार् त 
ननग िमत केले ीसल्यान ेत्यावर राज्य र्ासनामार् त काय वाही ीपेक्षक्षत नाही. 
(३) लाग  नाही. 

___________ 
  

िराड (ल्.सातारा) तालुयातील वाघेरी, मेरवेवाडी, पूराचुांद व िामथी  
आहद गावाांना  ेंभ ूयो्नेचे पूराणी शमळण्याबाबत 

  

(१४)  ४३८२५ (३०-०४-२०१६).   श्री.शामराव ऊर्  बाळासाहेब पूरा ील (िराड उत्तर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कराू (ल्.सातारा) तालुक्यातील वाकेरी, मेरवेवाूी पाचुींद व कामिी आहद गावाींना े्ंभ  
यो्नेच े पाणी िम याबाबतची मागणी मा.्लसींपदा राज्यमींत्री याींच्याकू े कराू येिील 
लोकप्रनतननधीनी हदनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१५ रो्ी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, या मागणीच्या ीनुिींगाने र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) (ी) त्यानुिींगान े महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींू , पुणे याींच्याक  ून याबाबतचा 
प्राििमक ीहवाल प्राप्त कन न केतला आहे. 
(ब) सदर मागणी केलेल्या कामाचा ीींतभा व े्ंभ  उपसा िसींचन यो्नेच्या प्रर्ासक य मान्यता 
प्राप्त ीहवालामध्ये नाही. े्ंभ  योच्नेचे ्लननयो्न व िसींचनक्षमता ननलश्चत झालेली आहे. 
प्रकल्पात आता ीनतररक्त पाणी िर्ल्लक नाही. वाकेरी (मेरवेवाूी) पाझर तलावाची क्षमता २१ 
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दलकर्  इतक  आहे. े्ंभ  यो्नेच्या कें द्रीय ्लआयोगाने मी्ं  र केलेल्या पाणी ननयो्नामध्ये 
वाकेरी (मेरवेवाूी) पाझर तलावाच ेपुनभ रणासाठी आवश्यक पायाची तरतुद नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

्ुन्नर (ल्.पूरुणे) तालुयातील गावाांना लागणाऱ्या पूराण्याचे ननयो्न िरण्याबाबत 
  

(१५)  ४४२३८ (०३-०५-२०१६).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ुन्नर (ल्.पुणे) तालुक्यातील िचलेवाूी व वपींप गाींव्ोगा धरण साठयातील पाणी 
स्िाननक लाभािी गावाींना वपयासाठी व ्नावराींच े चारा वपकाींसाठी राखीव न ठेवता 
र्ासनातील काही ीिधकाऱ्याींनी मोठया प्रमाणात येूगाींव धरणात न सो  ून कुकूी कालव्याद्वारे 
ववसाप र व पुढे करमा ा पारनेर भागात सोूयात आल्याच ेमाहे ्ानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर् नास आले आहे,हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, ्ुन्नर तालुक्यातील गावाींना वपयासाठी व चारा वपकववयासाठी लागणाऱ्या 
पायाच े ननयो्न न करता परस्पर सदर धरणातील पाणी कुकूी धरणात सोूयाची कारणे 
काय आहेत, 
(३) ीसल्यास, ्ुन्नर व पारनरे गावाींना माहे ्ुन, २०१६ पय त पाणीपुरवठा करयाच्या 
दृष्ीने र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (१२-०८-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) माहे ् न-२०१६ पय त पाणी पुरवठा करयाच्या दृष्ीन े कुकूी प्रकल्पात माहे ्ानेवारी 
ीखेर ८.६१५ ्ीएमसी पाणी िर्ल्लक आहे. ल्ल्हािधकारी याींच ेमागणी/ननयो्नानुसार पाणी 
पुरवठा करणे ननयोल्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नगर ल्ल्हयातील मुळा, ननळवांड,े भांडारदरा या तीनही धरणात पूराणीसाठा  
िमी असल्यामुळे पूराण्याचे ननयो्न िरण्याबाबत 

  

(१६)  ४४९१८ (२१-०४-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नगर ल्ल्हयातील मु ा, नन वींू,े भींूारदरा या तीनही धरणात डूसेंबर, २०१४ मध्ये ७८ 
्क्के उपयुक्त पाणीसाठा िर्ल्लक होता, यींदा माहे डूसेंबर, २०१५ मध्ये हाच उपयुक्त 
पाणीसाठा सरासरी ३६ ्क्क्याींवर आला ीसल्याच ेमाहे डूसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर् नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ीसल्यास, पुढील पावसा यापय त वपयासाठी व िसींचनासाठी का्कसरीच े ननयो्न 
करयाच्या दृष्ीने र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-०८-२०१६) :(१) होय. 
     डूसेंबर, २०१४ मध्ये हदनाींक ०१/१२/२०१४ रो्ी मु ा धरणात उपयुक्त पाणीसाठा 
१५२९२ दलकरु्(७१.१२%) होता. तसेच नन वींू/ेभींूारदरा धरणात १५४६८ दलकरु् (८६.२५%) व 
हदनाींक ०१/१२/२०१५ रो्ी मु ा धरणात ८४८० दलकरु् (३९.४४%) व नन वींू/ेभींूारदरा धरणात 
६१६९ दलकरु् (३४.४०%) उपयुक्त पाणीसाठा होता. 
(२) महस ल व वन ववभागाचा र्ासन ननण य ि.एस सी वाय/२०१५/प्र.ि.२९०/ी-
७/हद.०७/०९/२०१५ नुसार म ुा, नन वींू ेव भींूारदरा धरणाींमधील पाणीसाठा केव  वपयासाठी 
राखीव ठेवयात आला आहे. सदर पाणी हद.३१/०७/२०१६ पय त पुरववयाचे ननयो्न करयात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

कोल्हापूर जिल््यातील ग्रामीण रस्त्याच्या वाढीव कामास निधी देण्याबाबत 
(१७)  ४५३९४ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती संध् यादेवी देसा -कुपेकर (चंदगड), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुंब्रा कळवा), श्री.शामराव ऊर्फ  बाळासाहेब पाटील (कराड उ्तर), श्री.हसि मुश्रीर् 
(कागल) : सन्माननीय ग्रामववकास मंत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल्हयातील ग्रामीण रस्तयाींना पुरेसा ननधी देवून रस्तयाची काम े करण्याची 
मागणी साततयाने होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पंकिा मुंड े(२९-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सींपूणय राज्यामध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखतयाररतील ग्रामीण मागय व इतर जिल्हा 
मागय रस्तयाींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिनेनुसार एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. 
इतकी असून अजस्ततवातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी. इतकी आहे. सदर रस्तयाींच्या 
दरुूस्तीसाठी शासनाकड े उपलब्ध असलेल्या ननधीच े वा्प रस्तयाींच्या लाींबीच्या व मानव 
ववकास ननदेशकाच्या प्रमाणात करण्यात येते. तयानुसार कोल्हापूर जिल्हा पररषदे अींतगयत 
ग्रामीण मागय व इतर जिल्हा मागय रस्तयाींची एकुण लाींबी ६५४१.२५ कक.मी. इतकी असून 
अजस्ततवातील लाींबी ५२५०.७९ कक.मी. इतकी आहे. कोल्हापूर जिल्हा पररषदेस रस्ते व पूल, 
दरुूस्ती व परीरक्षण या काययक्रमा अींतगयत सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या आर्थयक वषायसाठी 
एकूण रू.४१९६.६१ लक्ष, तेराव्या ववतत आयोगा अींतगयत एकूण रू.६७१.९० लक्ष तर प र हानी 
काय िमासाठी न .८०४.७० लक्ष असा एकुण रू.५६७३.२१ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करून 
देण्यात आलेला आहे. 
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     रस्त ेलाींबीच्या प्रमाणात ववभागास उपलब्ध होणारा ननधी अतयींत अल्प आहे. याउल् 
शासन स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या मागण्या िास्त आहेत. रस्तयाींच्या खराब लाींबीतील दरुूस्तीची 
काम े जिल्हा पररषदेला ववववध योिनाींमधून उपलब्ध ननधी व ननकषास अर्धन राहून ्प्प्या 
्प्प्याने प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हा पररषद प्रयतन करीत असत.े 

___________ 
 

अप्पूरर वैतरणा (ल्.लातूर) धरणाची म्बूती िरण्याबाबत 
  

(१८)  ४५८३५ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती ननम ला गाववत (इगतपूरूरी), श्री.अशमन पूर ेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पूरलश्चम) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लात र ल्ल्हयातील ककल्लारी येि े झालेल्या भ कीं पानींतर सन १९९३ मध्ये र्ासनान े
राज्यातील धरणाींच्या सुरक्षा तपासणीसाठी मा्ी सिचत देऊसकर याींच्या नेततृ्वाखाली तज्ञ 
सिमती नेमली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, ीप्पर वैतरणा धरणाची म्ब ती करयाबाबत या सिमतीने िर्र्ारस केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, सदर िर्र्ारर्ीनसुार या धरणाची म्बुतीकरण करयाबाबत र्ासनाने कोणती 
काय वाही केली आहे वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-०८-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) व (४) ीप्पर वैतरणा धरणाच्या म्ब तीकरणासाठी आवश्यक सींकल्पन मध्यवती 
सींकल्पिचत्र सींक्नके  ून प्राप्त कन न केयाची काय वाही के्षत्रत्रय स्तरावर चाल  आहे. 

___________ 
  

शेगाव (ता.्त, ल्.साांगली) येथील साठवण तलावाच ेिाम िरत असताना 
िां त्रा दाराने रा ास िचरा तलावाच्या पूररीघामयेच  ािल्याबाबत 

  

(१९)  ४५९१९ (०६-०५-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूरूव ) :   सन्माननीय 
्लसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ेगाव (ता.्त, ल्.साींगली) येिील साठवण तलाव ि. २ चे काम करत ीसताना 
कीं त्रा्दाराने २.५  ह्ार ते ३ ह्ार ब्रास कचरा तलावाच्या परीकामध्येच ्ाकला ीसल्याच े
माहे डूसेंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कचरा तलावात ्ाकल्यान े तलावातील पाणी साठा वाढयास ीूि ा होत 
ीसल्याम ेु स्िाननक नागररकान े याबाबतची तिार करूनही कीं त्रा्दारावर कोणतीही कारवाई 
केली नसल्याचे ननदर् नास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) ीसल्यास, सदर तलावातील कचरा / गा  काढयाबाबत व  तलावात गा  ्ाकणाऱ्या  
कीं त्रा्दारावर कारवाई करयाबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) तसचे सदर कामाच े दलु क्ष करणाऱ्या ीिधकाऱ्याींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा 
करयातयेत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०४-०८-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नाांदेड ल्ल्हा पूरतरषदेअांतग त अपूरांगाचे िल्याण व पूरुनव सन यो्नेचा  
ननधी अद्यापूरी खच  िरण्यात आलेला नसल्याबाबत 

  

(२०)  ४६०२१ (२८-०४-२०१६).   श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेू ल्ल्हा पररिदेीींतग त ीपींगाचे कल्याण व पुनव सन यो्ना सन २०१४-१५ व सन 
२०१५-१६ या दोन विा चा न .१६ लाख एवढा ननधी ीद्यापी खच  करयात आलेला नाही, हे 
खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, ीद्यापी ननधी खच  न होयाची कारणे काय आहेत, 
(३) ीसल्यास, या यो्नेचा ननधी खच  न केल्याप्रकरणी चौकर्ी कन न दोिीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांि्ा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) खरेदीची प्रकिया ही ऑनलाईन ीसल्यामु े खरेदी करयाकररताची प्रि या ताींत्रत्रक 
कारणाम ेु प ण  होऊ न र्कल्यान ेसन २०१५-१६ मध्ये ननधी खच  झाला नाही. 
(३) र्ासन ननण य हदनाींक १७ ्ुलै, २०१५ व र्ासन ननण य हदनाींक ५ एवप्रल, २०१६ नुसार 
सदर ननधी खच  करयाची काय वाही सुन  करयात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूरूर ल्ल््यातील पूरैनगांगा नदीवरील िुरणी बांधाऱ्याच े 
दरुुस्तीचे िाम ननिृष्ट्  द्ा चे झाल्याबाबत 

(२१)  ४६३१२ (२५-०४-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.ल्तेंद्र आा हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.भास्िर ्ाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) कोल्हाप र ल्ल्हयातील पैनगींगा नदीवरील कुरणी बींधाऱ्याच ेदरुूस्तीच ेकाम ननकृष् द्ा च े
झाल्याचे माहे डूसेंबर, २०१५ च्या र्ेव्च्या सप्ताहात ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने पाहणी केली आहे काय पाहणीचे ननषकि  काय आहेत व 
तद्नुसार सदर धरणाच े दरुूस्तीचे काम करयाबाबत र्ासनान े कोणती काय वाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०४-०८-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

औांढा नागनाथ (ल्.हहांगोली) तालुयातील मौ्े देवाळा तिु  वपूरांपूररी  
येथील मग्रारोहयो्नेंतग त ववहहरीला आके्षपूर घेतल्याबाबत 

  

(२२)  ४६३६५ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सांतोष  ाररे् (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर 
ग्रामीण) :   सन्माननीय रो्गार हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींढा नागनाि (ल्.हहींगोली) तालुक्यातील मौ्े देवा ा तकु  वपींपरी येिील 
मग्रारोहयो्नेंतग त ववहहरीला आके्षप केतले ीस न याबाबत चौकर्ी कर यात यावी यासाठी 
माहे डूसेंबर, २०१५ मध् ये वा त्या दरम्यान मा.मुख् य काय कारी ीिधकारी, ल्ल् हा पररिद, 
हहींगोली याींना स् िाननकाींनी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल् यास, या ननवेदनाबाबत चौकर्ी कर यात आली आहे काय व चौकर्ीीींती काय 
आढ  न आले,  
(३) ीसल् यास, चौकर्ीच् या ीनुिींगाने कोणती काय वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०१-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
सदर प्रकरणी ग् ववकास ीिधकारी, पीं.स. औींढा याींच्यामार् त चौकर्ी करयात आली आहे. 
र्ासन ननण य हद.१७ डूसेंबर, २०१२ ीन्वये ववहहत केलेल्या प्रवगा च्या प्राधन्यिमानुसार 
लाभार्थया ची ननवू ग्रामसभेन ेकेली नसल्याच ेआढ  न आले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी हद.१७ डूसेंबर, २०१२ रो्ीच्या र्ासन ननण यानुसार लाभार्थया ची ननवू कन न 
नव्याने प्रस्ताव सादर करणेबाबत ग्ववकास ीिधकारी, पीं.स. औींढा याींनी सींबींिधत 
ग्रामपींचायतीस आदेिर्त केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूरूर ल्ल्हयातील धरणाांच ेदरुुस्तीचे िाम अपूरूणा वस्थते असल्याबाबत 
  

(२३)  ४६७८३ (२५-०४-२०१६).   श्री.चांद्रदीपूर नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हाप र ल्ल्हयातील १) पुना -नतरपण कासारी नदीसह धरण सोसाय्ी, पुना  १) कुीं भी 
धामणी सहकारी धरण सोसाय्ी, क े (३) कुीं भी नदी सहकारी धरण सींस्िा, साींगन   या धरण 
सींस्िाींना र्ासनाक  ून न . ३३.२०/- लाख न पये दनु स्तीकरीता मीं् र झाले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ीसल्यास, कोल्हाप र ल्ल््यातील पन्हा ा, करवीर कागल तालुक्यामध्ये र्ासनाची 
कोणतीही मदत न केता स्िाननक र्तेकऱ्याींनी स्वखचा न े सन १९५३-५४ मध्ये कोल्हाप र 
पध्दतीचे बींधारे बाींधले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, सदर सींस्िाींना मी्ं  र आलेल्या ीनुदानापैक  केव  ५० ्क्के रक्कम र्ासनान े
सींस्िानकू े वग  केल्यान े धरणाचे दनु स्तीच े काम ीप णा वस्िेत राहील्याने दषुका ी 
परीलस्ितीमध्ये बींधाऱ्याींवरील र्ेतकऱ्याींना र्ेतीच्या पायासाठी भ्कावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) ीसल्यास, उव ररत ५० ्क्के रक्कम धरण दनु स्तीला तात्का  देयाबाबतची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१५ रो्ी वा त्यासुमारास मा.्लसींपदा मींत्री याींचेकू े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) ीसल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०४-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) व (५) होय, हदनाींक १३/१०/२०१५ रो्ीच्या बैठक मध्ये सदर मागणी करयात आलेली 
आहे. उव रीत ५० ्क्के रक्कम सन २०१६-१७ मध्ये उपलब्ध करयाचे ननयोल्त आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अांबाडा (ल्.अमरावती) येथील बत्रवेणी तलावाच्या मुख्य िालायातील झाडझडुपूरे िाढण्याबाबत 

  

(२४)  ४७०२० (२८-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र ्गतापूर (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
्लसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ीींबाूा (ल्.ीमरावती) येिील त्रत्रवेणी तलावाच्या मुख्य कालव्यात मोठया प्रमाणात गवत, 
झाूझेुू पे वाढल्याने एक कू े पाणी तुींब न राहते तर दसुरीकू े कालव्याच्या मागा त येणाऱ्या 
ीनेक र्ेताींमध्ये पाणी कुस न नुकसान करीत ीसल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) ीसल्यास, सदर कालव्यातील झाूझुू पे काढयाबाबत र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०५-०८-२०१६) :(१) ीींर्त: खरे. 
पावसा ा २०१५ नींतरच्या कालावधीत मखु्य कालव्यात गवत झाू ेझुू पे वाढलेली होती परींत ु
कालव्याबाहेर पाणी ्ाऊन र्ेतामध्ये कुस न र्ेतकऱ्याींचे नकुसान झालेले नाही. 
(२) माहे ्ानेवारी २०१६ मध्ये कालव्यातील झाू े झुू पे, गवत इत्यादी काढयात आली 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

्ळगाव ल्ल््यात रोहयो व राष्ट्रीय ग्रामीण पूरेय्ल यो्नेची 
 अपूरूणा वस्थेत असलेली िामे पूरूण  िरण्याबाबत 

(२५)  ४७७३४ (०४-०५-२०१६).   श्री.किशोर पूरा ील (पूराचोरा) :   सन्माननीय रो्गार हमी 
यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ् गाव ल्ल््यात रोहयो व राषरीय ग्रामीण पेय्ल यो्नेची काम े ीप णा वस्िते 
ीसल्याच ेमा. ग्रामववकास राज्यमींत्री याींनी  हदनाींक २१ डूसेंबर, २०१५ रो्ी केतलेल्या आढावा 
बैठक त ननदर् नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, या यो्ना ीप णा वस्िेत ठेवणाऱ्या ीिधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करयात येत आहे, 
(३) तसेच या यो्ना तातूीन े प ण  करयाकररता र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०६-०९-२०१६) :(१) व (२) रो्गार हमी यो्नेंतग त ् गाींव ल्ल््यात 
सन २०१५-१६ या ववत्तीय विा त ५९३७ इतक  कामे सुन  ीस न त्यापैक  ७७८ कामे प ण  झाली 
आहेत. उव ररत काम ेप्रगतीपिावर आहेत. 
     सन २०१६-१७ मध्ये रोहयो ीींतग त २७७४ काम े सुन  आहेत. त्यापैक  ८५ काम े प ण  
झालेली ीस न उव ररत कामे प्रगतीपिावर आहेत. 
     राषरीय ग्रामीण पेय्ल यो्ने ीींतग त ६३३ यो्ना काया लन्वत ीस न त्यापैक  २२ 
पाणी पुरवठा यो्नेतील ३० ्क्के काम ेीप ण  आहेत. तेिील ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
सिमत्याींना सदर काम ेतात्का  प ण  कन न यो्नेचे ीींनतम देयक सादर करयासाठी नो्ीसा 
ब्ावयात आल्या आहेत. 
(३) ीप ण  यो्नाींच्या कामाींची ीींदा्पत्रके तयार कन न त्यास मी्ं  री केव न सदर यो्ना प ण  
करयाचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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वाघ इह याडोह शसांचन ववभाग, गोंहदया लघु िालायाचा प्रिल्पूर, मुांडीपूरार, ल ोरी,  
मायनर, (ता.सालेिसा) येथील प्रिल्पूरग्रस्ताांना मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(२६)  ४८११८ (३०-०४-२०१६).   श्री.सा्ं य पूरुराम (आमगाव) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाक इह्याूोह िसींचन ववभाग, गोंहदया लकु कालव्याचा प्रकल्प, मुींूीपार, ल्ोरी, मायनर, 
(ता.सालेकसा) येिील सन १९९५ मध्ये कामे प ण  झाले परींतु प्रकल्पग्रस्ताींना ीद्यापपय त 
मोबदला िम ाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, सदर प्रकल्पाग्रस्ताींना मोबदला देयाबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०३-०८-२०१६) :(१) ीींर्त: खरे आहे. 
     बाक प्रकल्पाीींतग त मुींूीपार-ल्ोरी मायनर ता.सालेकसा ल्. गोंहदया चे कालव्याकरीता 
मौ्ा ीसई्ोला मधील ०.४३ हे. आर व मौ्ा ल्ोरी मधील १.३३ हे.आर. ीर्ी एकुण १.७६ 
हे. आर. ्मीन सींपादीत करयात आलेली आहे. या मायनरचे बाींधकाम सन २००० मध्ये प ण  
झालेले आहे. 
(२) मौ्ा ीसई्ोला व मौ्ा ल्ोरी या दोन भुसींपादन प्रकरणाकरीता स्वतींत्र भ सींपादन 
प्रस्ताव ववर्ेि भुी् न ीिधकारी, देवरी याींना सादर करयात आलेले आहेत. मौ्ा ल्ोरी 
प्रकरणी ीींनतम ननवाूा पारीत झालेला ीस न रोहयो ीींतग त काम झालेले ीसल्यान े
ल्ल्हािधकारी, गोंहदया याींचे स्तरावर ननधीची मागणी करयात आलेली आहे. मौ्ा ीसई्ोला 
प्रकरणी नववन भ सींपादन कायदा २०१३ नुसार सुधारीत प्रस्ताव सादर करयात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती ल्ल््यातील नतवसा पूरांचायत सशमती व नगरपूरांचायतील  
शेतिऱ्याांच्या खचलेल्या ववहहरीांचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(२७)  ४८१४३ (३०-०४-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष  ाररे् (िळमनुरी) :   
सन्माननीय रो्गार हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ीमरावती ल्ल््यातील नतवसा पींचायत सिमतीला व नगरपींचायतील र्ेतकऱ्याींच्या 
खचलेल्या ववहहरीींचे बाींधकाम प्रलींत्रबत ीसल्याचे माहे ्ानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, खचलेल्या ववहहरीच्या पुनबा धणीसाठी ीनुदानावर आधाररत यो्ना आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, र्ेतकऱ्याींच्या खचलेल्या ववहहरीींचे पुनबा धणीसाठी ीनुदान देऊन तातूीने 
ववहहरीचे बाींधकाम करयाबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ्यिुमार रावल (०२-०९-२०१६) :(१) हे ीींर्त: खरे आहे. 
     नतवसा नगर पींचायत के्षत्रात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रो्गार हमी यो्ना लागु 
नाही. परींतु उव ररत तालुक्यातील गावाींमध्ये खचलेल्या ववहीरीींची कामे प्रगतीपिावर आहेत. 
(२) र्ासन ननण य ि. मग्रारो-२०१४/प्र.ि.२५/मग्रारो-१/ हद.२० ्लुै, २०१५ नुसार खचलेल्या 
ववहीरीच्या दनु स्ती कररता कमाल रक्कम न .१,५०,०००/- इतक  ीनुजे्ञय आहे. लाभार्थया स 
प्रत्यक्ष रक्कम न देता म्ुराची म्ुरी व कुर्ल खच  र्ासनातरे् करयात येतो. 
(३) सद्यलस्ितीत नतवसा तालुक्यात नगर पींचायत, नतवसा वग ता उव ररत तालुक्यामध्ये 
एक ण ५१२ खचलेल्या ववहीरीच्या दनु स्तीच्या कामाींना तहिसलदार, नतवसा याींच्याक  ून 
प्रर्ासक य मान्यता देयात आलेली आहे. प्रर्ासक य मी्ं  री हदल्या पैक  २१५ ववहीरीींची काम े
प्रगतीपिावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नतवसा (ल्.अमरावती) तालुयातील गुरुिुां ् उपूरसा शसांचन  
प्रिल्पूराचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२८)  ४८३८८ (२५-०४-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पूर ेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नतवसा (ल्.ीमरावती) तालकु्यात एकमव े गुन कुीं ् उपसा िसींचन प्रकल्प सन २००७-०८ 
साली मीं् र झाला ीस न मीं् र झालेल्या पहहल्या ्प्प्यातील र्ीि  कामाची चार विा ची मुदत 
सींपली ीस न सुध्दा या प्रकल्पाचे काम र्क्त कागदावरच ीसल्याचे माहे ्ानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर् नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, सदर प्रकल्प प्रलींबीत ीसल्यामु े प्रकल्पाची लाभािी ीसलेली १७ ह्ार एकर 
्मीन पायाीभावी कोरूी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (२३-०८-२०१६) :(१) नाही, उपसा िसींचन यो्नसेाठी आवश्यक उध्व  गामी 
निलकेचे ६० ्क्के काम प ण  झाले ीस न उव रीत काम सुन  आहे. तसचे पींपगहृ  इतर भागाच े
सववस्तर सींकल्पन े तयार करयाचे काम मध्यवती सींकल्पीत सींक्ना, नािर्क याींच े मार् त 
सुन  आहे. 
(२) होय, तिापी, वर नम द केलेनसुार यो्नेच ेकाम प्रगतीपिावर आहे. 
(३) सद्य:लस्ितीत उध्व गामी निलकेच ेकाम प्रगतीत आहे. ववतरण प्रणालीसह ् न, १८ पय त 
यो्नेच ेकाम प ण  करयाचे ननयो्न आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ल्ल्हा वावष ि ननयो्न रस्ते वविास िाय क्रमाांतग त ववतरीत ननधीतील  
मां्ूर िामाची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२९)  ४८४५९ (०४-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ननयो्न 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ल्ल्हा वावि क ननयो्न रस्ते ववकास काय िमाींतग त सन २०१४ -१५ व त्या प वीच्या 
विा तील ननधीतील मी्ं  र कामाींचा ननधी काय कारी ीिभयींता, साव ् ननक बाींधकाम ववभाग, 
लात र याींनी सदर कामावर खच  न करता इतर यो्नेच्या  कामावर खच  केल्यामु े सदर 
ननधीतील  मीं् र कामाची देयके प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास सदर कामाच्या ननधीतील कामाची व सदर कामाची देयके ववतरणाच्या 
ीननयिमततेची व गैरव्यवहाराची चौकर्ी करून सींबिधत दोिीवर कारवाई करयाची मागणी 
लात र ग्रामीण स्िाननक लोकप्रतीननिधनी हदनाींक २५ ्ानेवारी, २०१६ रो्ी वा त्यासुमारास  
ल्ल्हािधकारी, लात र याींच्याकू ेननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, सदर मागणीनुसार चौकर्ी करयात आली आहे काय व चौकर्ीीींती काय 
आढ  न आले, 
(४) ीसल्यास, चौकर्ीनुसार दोिीींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (०२-०९-२०१६) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) त े (५) या सींदभा त ल्ल्हािधकारी, लात र याींनी सादर केलेल्या ीहवालानुसार ल्ल्हा 
वावि क यो्ना (सव साधारण) सन २०११-१२ त े २०१४-१५ ीींतग त रस्त े ववियक यो्नेसाठी 
काय कारी ीिभयींता, साव ् ननक बाींधकाम ववभाग, लात र याींना ववतरीत करयात आलेल्या 
ननधीपैक  ीखचीत राहहलेला ननधी ल्ल्हा ननयो्न सिमतीला प्रत्यावप त न करता राज्य 
यो्नेच्या ीन्य लेखािर्िा  खालील कामाींची देयके ीदा करयासाठी परस्पर वापरयात 
आल्याच ेननदर् नास आले आहे. या ीननयिमततेबाबत सींबींिधताींचा खुलासा मागव न ्बाबदारी 
ननलश्चत करयाची काय वाही साव ् ननक बाींधकाम ववभागामार् त करयात येत आहे. 

___________ 
  

बुलडाणा ल्ल् हयातील मानव वविास ननददेशशाांि वाढववण्याबाबत 
  

(३०)  ४८६२६ (०६-०५-२०१६).   श्री.हष वध न सपूरिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ननयो्न 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् याचा सरासरी मानव ववकास ननदेर्ाींक हा ०.७५२ ीसुन बुलूाणा ल्ल् हयातील मानव 
ववकास ननदेर्ाींक  मध् यम स् तरावर आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल् यास, बुलूाणा ल्ल् हयाचा सरासरी मानव ववकास ननदेर्ाींक वाढवव यासा्ी सुववधा 
याींचा ीनुिेर् भन न काढणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे, 
(३) ीसल् यास, मानव ववकास ननदेर्ाींक वाढवव या करीता र्ासनाने कोणत्या उपाययो्ना 
केल्या वा करयात येत आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगां ीवार (३०-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) महाराषर मानव ववकास ीहवाल २०१२ 
नुसार महाराषर राज्याचा मानव ववकास ननदेर्ाींक ०.७५२ ीस न बलुूाणा ल्ल््याचा ननदेर्ाींक 
०.६८४ ीसा आहे. 
     राज्यातील मागास ल्ल््याचा मानव ववकास ननदेर्ाींक उींचावयाकरीता मानव 
ववकासावर आधाररत यो्ना राबववयाच्या दृष्ीने र्ासन ननण य िमाींक :- मावविम-
२०१०/प्र.ि.८१/का-१४१८, हद.१९ ्लु,ै २०११ ननग िमत करयात आला ीस न त्यानुसार िर्क्षण, 
आरोग्य व उत्पन्नवाढ या ववकास के्षत्रातील यो्ना राबववयात येत आहेत. 
      या व्यनतररक्त मानव ववकास ननदेर्ाींक उींचावयाच्या दृष्ीन े ल्ल्हा/तालुक्याींची 
भौगोिलक, आिि क तसेच सामाल्क पररलस्िती ववचारात केऊन ल्ल्हा/तालुका स्पेिसकर्क 
यो्ना राबववयास ीनमुती देयात आलेली आहे. 
     मानव ववकास काय िमासाठी सन २०१६-१७ मध्ये सव साधारण यो्नेीींतग त न .३००.०० 
को्ी व ीनुस िचत ्ाती उपयो्नेीींतग त न .२.०० को्ी ीसा एकुण न .३०२.०० को्ी ननधी 
ीि सींकलल्पत करयात आला आहे. त्यापैक  बुलढाणा ल्ल्हाला हद.१३.४.२०१६ व 
हद.१३.५.२०१६ च्या ननधी ववतरण आदेर्ान्वये सव सासाधारण यो्नेीींतग त न .२६९.५० लाख व 
न .७००.०० लाख ीसा एकुण न .९६९.५० लाख ननधी ववतररत करयात आला आहे. तसेच 
ीनुस िचत ्ाती उपयो्नेीींतग त न .१.८२ लाख व न .६.५१ लाख ीसा एकुण न .८.३३ लाख 
ननधी ववतररत करयात आला आहे. 

___________ 
  

िोल्हापूरूर ल्ल्हयामये महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रो्गार हमी यो्नेंतग त  
अधधननयमाांचे उल्लांघन िरुन मोठ्या प्रमाणात गैरायवहार झाल्याबाबत 

  

(३१)  ४८८११ (२५-०४-२०१६).   श्री.रा्ेश क्षीरसागर (िोल्हापूररू उत्तर) :   सन्माननीय 
रो्गार हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हाप र ल्ल्हयामध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रो्गार हमी यो्नेंतग त सन 
२०१२-१३ पास न चाल  ीसलेल्या कामाींची र्ासन ननण य हदनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१२ ीन्वये 
मापदींूाप्रमाण े ल्ल्हािधकारी काया लयातील उपीिभयींता याींनी तपासणी केलेल्या कामाींमध्ये 
मनरेगा ीिधननयमाींच ेउल्लींकन कन न मोठया प्रमाणात ीननयिमतता व गैरव्यवहार झाल्याच े
ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीीींती काय आढ  न आले, 
(३) ीसल्यास, चौकर्ीनुसार दोिीींवर काय कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०७-०९-२०१६) :(१) ीींर्त: खरे आहे. 
(२) कोल्हाप र ल्ल््यातील मागील दोन विा मध्ये नरेगा ीींतग त ल्ल्हािधकारी काया लयातील 
र्ाखा ीिभयींता (उप ीिभयींता पदभार) याींनी तपासणी केलेल्या कामाींमध्ये त्रु्ी आढ  न 
आल्यामु े सदर कामाींची चौकर्ी करयाकरीता व ेोवे ी सिमती नेमयात आली. चौकर्ी 
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सिमतीचा ीहवाल प्राप्त झाला ीस न, काही कामात ीननयिमतता झाल्याचे आढ  न आले 
आहे. 
(३) चौकर्ी सिमतीच्या ीहवालानुसार ीननयिमतता व गैरव्यवहार झालेल्या प्रकरणी सींबींधीत 
ीिधकारी व कम चारी याींच्यावर ववभागीय चौकर्ीची काय वाही सुन  करयात आली आहे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अमरावती ल्ल्हयातील शसांचन प्रिल्पूराच्या भुसांपूरादनािरीता ननधी उपूरलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३२)  ४९०६३ (०४-०५-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ीमरावती ल्ल्हातील िसींचन प्रकल्पाच्या भुसींपादनासाठी आवश्यक ीसलेल्या ३३३.१६ 
को्ीच्या मागणीवर ववदभ  पा्बींधारे ववकास महामींू ाची काय वाही प ण  होऊन ननधी ववतरीत 
करयात आला आहे काय, 
(२) ीसल्यास, सदर ननधी ीींतग त भुसींपादनाची काय वाही प ण  करयात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०३-०८-२०१६) :(१) ववदभ  पा्बींधारे ववकास महामींू ाकू ेभ सींपादनासाठी 
न .६३५.८५ को्ीची मागणी ल्ल्हािधकारी, ीमरावती याींचे क  ून प्राप्त झाली होती. त्यापकै  
न .४४०.१५ को्ी इतका ननधी सींबींधीत ववभागास उपलब्ध कन न देयात आलेला आहे. उव रीत 
ननधी सन २०१६-१७ च ेतरतुदीनुसार प्राप्त होणाऱ्या ननधीमधुन उपलब्ध कन न देयात येईल. 
(२) भ सींपादनाची काय वाही ीींर्त: प ण  झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शसांदखेडरा्ा (ल्.बुलढाणा) तालुयातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण  
रो्गार हमी यो्नेची िाम ेबांद असल्याबाबत 

(३३)  ४९१७७ (३०-०४-२०१६).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रा्ा) :   सन्माननीय रो्गार 
हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसींदखेूरा्ा (ल्.बुलढाणा) तालुक्यातील महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रो्गार हमी 
यो्नेची काम े बींद झाल्याच े नकुतेच माहे डूसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर् नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, सदर ववभागात कम चाऱ्याींची सींख्या ीप री ीसल्याने तहिसलच्या आवारातील 
सदर ववभागाचे काया लय कम चाऱ्याीभावी बहुतार् वे ा बींद ीसते तसेच तालुक्यात न ववववध 
कामाींचे प्रस्ताव आलेले ीसतानाींही त्यावर कोणताच ननण य होत नसल्याने काम ेबींद ीसल्याच े
ननदर् नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीीींती काय आढ  न 
आले, 
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(४) ीसल्यास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०१-०८-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     तहिसल व पींचायत सिमती मधील महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रो्गार हमी यो्ना 
ववभागात आवश्यक पुरेश्या कीं त्रा्ी कम चारी याींच्या नेमण का करयात आल्या ीस न, हे 
कीं त्रा्ी कम चारी सद्या काय रत आहेत. 
     या व्यनतररक्त तहिसलमध्ये १ ीव्वल कारक न व पींचायत सिमतीमध्ये १ सहाय्यक 
लेखािधकारी हे ननयिमत कम चारीही यो्नेचे काम करत आहेत. त्यामु े सदर ववभागात 
कम्रचाऱ्याींची सींख्या ीपुरी आहे व कम चाऱ्याींीभावी बहुताींर् वे ा हा ववभाग बींद राहयाचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. िसींदखेू रा्ा तालुक्यात माहे डूसेंबर, २०१५ मध्ये हद.९/१२/२०१५ ीखेर 
सप्ताहात एक ण ६० कामे प्रगतीपिावर होती, तसेच म् र उपलस्िती २५७२ होती. त्यामु े 
काम ेनसल्याने मी्ं  रावर बेरो्गारीची व े आल्याची बाब खरी नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

देऊळगाांवरा्ा (ल्.बुलढाणा) तालुयात सामाल्ि वनीिरणाच्या  
दलु क्षामुळे लाखो रुपूरयाच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(३४)  ४९१८१ (३०-०४-२०१६).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रा्ा) :   सन्माननीय रो्गार 
हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देऊ गाींवरा्ा (ल्.बुलढाणा) ताका सामाल्क वनीकरण याींच्याक  ून महात्मा गाींधी 
राषरीय ग्रामीण रो्गार हमी यो्नेमध न रस्त्यालगत लावयात आलेले एक ह्ार रोपाच े
वकृ्षारोपण ननयो्नाीभावी ीध्या ीिधक झाू े स कली ीस न वा वी लागली ीसल्याचे माहे 
्ानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर् नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, सामाल्क वनीकरणाच्या दलु क्षामु े र्ासनाच े लाखो न पयाच े नकुसान झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढ  न आले, 
(४) ीसल्यास, तद्नुसार दोिीींवर र्ासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०१-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत ्िाती अभावी होणारे निुसान  ाळण्यासाठी  
नवीन िर लावण्याचा घेतलेला ननण याबाबत 

  

(३५)  ४९२२६ (०७-०५-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूरूर) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत ्काती ीभावी होणारे नुकसान ्ा यासाठी र्ासनाने नवीन कर लावयाचा 
ननण य माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, त्याचे सव साधारण स्वन प काय आहे, 
(३) ीसल्यास, तसेच ्नतेवर कराचा भार प  ू नये म्हण न र्ासनाने कोणती काय वाही केली 
वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (२१-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) लाग  नाही. 
(३) लाग  नाही. 
(४) लाग  नाही. 

___________ 
 

  
अहमदनगर ल्ल््यातील धरणे पूरणू  भरलेली नसतानाही तथेील धरणातील पूराणी 

मराठवाड्यातील ्ायिवाडी धरणाला देण्यात येत असल्याबाबत 
  

(३६)  ४९७३८ (०३-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूरूर), श्री.अशमन पूर ेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वव्य वडटे्टीवार (रा म्हपूरूरी) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीहमदनगर ल्ल््यात पाऊस कमी झाल्यान े मु ा धरण व भींूारदरा धरण ननम्मेच 
भरलेले ीसताना मराठवायायातील ्ायकवाूी धरणाला पाणी हदले ीसल्याच ेमाहे ्ानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, भींूारदरा, मु ा, नन वींू ही धरणे मराठवायायातील ्ायकवाूी धरणाच्या प वी 
तयार करयात आली या ्ुन्या धरणाला काही लोकप्रनतननधी बकेायदेर्ीर ठरववत आहेत तरी 
याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) ीसल्यास, त्यानुसार र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महा्न (२३-०८-२०१६) :(१) नाही. 
     हद.१५/१०/२०१५ रो्ी मु ा धरणात ३१४.७३ दलकमी (५१.७%) व भींूारदरा धरणात 
२०२.७० दलकमी (६६.६२%) पाणी साठा आहे. गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणी वा्पासाठी 
महाराषर ्लसींपत्ती प्रािधकरण, मुींबई व मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच े ननदेर्ानुसार 
्ायकवाूीच्या उध्व  भागातील धरणसमुहामधुन ्ायकवाूीसाठी पाणी सोूयाची काय वाही 
झाली आहे. तसेच उव ररत पाणीसाठा वपयासाठी आरक्षक्षत ठेवयात आलेला आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

घनसावांगी (ल्.्ालना) तालुयात शेति-याांनी रो्गार हमी यो्नेंतग त  
खोदलेल्या शसांचन ववहहरीांची थकित देयिे अदा िरण्याबाबत  

  

(३७)  ५००९१ (०४-०५-२०१६).   श्री.रा्ेश  ोपूर े (घनसावांगी) :   सन्माननीय रो्गार हमी 
यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कनसावींगी (ल्.्ालना) तालुक्यात र्ेतक-याींनी रो्गार हमी यो्नेंतग त खोदलेल्या 
िसींचन ववहहरीींची िककत देयके २ विा पास न प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर ववहहरीींची िककत देयके तातूीन ेीदा करयाबाबत र्ासनाने कोणती काय वाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०७-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) कनसावींगी तालुक् यात महात्मा गाींधी 
राषरीय ग्रामीण रो्गार हमी यो्नेंतग त सन २०११-१२ ते २०१३-१४ या विा तील िसींचन 
ववहहरीींची ीकुर्ल व कुर्ल देयकाची ीनुिमे न .४१.५ लाख व न .१३९.७५ लाख इतक  रक्कम 
प्रलींत्रबत होती. त्यापकै  कुर्ल देयकाची रक्कम न .९९.५३ लाख र्ासन पररपत्रक हदनाींक २६ म,े 
२०१५ व उपल्ल्हािधकारी (रोहयो), ्ालना याींचे हदनाींक ६ ् न, २०१५ चे पत्र तसेच उप 
मुख्य काय कारी ीिधकारी, ल्ल्हा पररिद, ्ालना याींचे हदनाींक १६ ् न, २०१५ च्या पत्रान्वये 
ीदा करयात आलेली आहे. उव ररत प्रलींत्रबत रकमेपैक  ीकुर्ल देयकाची रक्कम न .४१.५० 
लाख व कुर्ल देयकाची रक्कम न .४०.२२ लाख ल्ल्हािधकारी, ्ालना याींच्या हदनाींक २० 
एवप्रल, २०१६ च्या आदेर्ानसुार वा्प करयात आली ीस न प्रलींत्रबत सव  देयके ीदा करयात 
आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मय चाांदा ववभागाांतग त (ल्.चांद्रपूरूर) िन्हाळगाव पूरतरके्षत्रातील  
बाबूांची बेिायदेशीर वकृ्षतोड िेल्याबाबत 

  

(३८)  ५०१९३ (०७-०५-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मध्य चाींदा ववभागाींतग त (ल्.चींद्रप र) कन्हा गाव पररके्षत्रात कक्ष ि. १३१ मध्ये बाींब ची 
तोू करीत ीसताना त्या भागातील इतरही के्षत्रातील बाब ींची बकेायदेर्ीर वकृ्षतोू केल्याचे माहे 
्ानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर् नास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) ीसल्यास, चौकर्ीनुसार वन ववभागातील सींबींिधत दोिी ीिधकारी/कम चारी याींचेवर कोणती 
कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (०४-०८-२०१६) :(१) सन २०१५-१६ मध्ये कन्हारगाींव पररके्षत्राींतग त ९ 
कक्षामध्ये एक ण १२९०.०० हे. के्षत्रात बाींब   ननषकासनान े काम मीं् र झालेले होते. मीं् र 
आराखयायातील कक्ष ि. १३१ मध्ये क्ाई करणारे म् राींनी न्रचुक न ेकक्ष ि. १३९ मधील 
सुमारे ३.६२३ हे. के्षत्रातील १६,५३१ बाींब  क्ाई केली सदर तोू करयात आलेले बाींब  ववि  
आगार, कान्हारगाींव येि ेपाठववयात आले आहे. 
(२) व (३) बाींब  ननषकासन कामाच्या ज्या १७ म् राींक  ून न्रच क न े बाींब  क्ाई झाली, 
त्याींच्याक  ून प्रत्येक  न . ५०० प्रमाणे एक ण न . ८५००/- दींू वस ल करयात आलेले आहे. 
तसेच, सदर प्रकरणी कु.पी.एन.लालसरे, वनरक्षक व श्री.पी.एस.वूगाींवकर (प्रभारी वनपाल) हे 
दोिी आढ ल्यान,े त्याींना ननलींबीत केले आणण वनपररके्षत्र ीिधकारी, कन्हारगाींव याींना कारणे 
दाखवा नो्ीस ब्ावयात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यातील शेतिऱ्याांचे भसूांपूरादनाचे ३२२ िो ी पूरेक्षा 
अधधि रिम शासनािड ेथिीत असल्याबाबत 

(३९)  ५०५२३ (०६-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.बसवरा् पूरा ील 
(औसा) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) गेल्या पींधरा विा पास न मराठवायायात गोदावरी खोरे महामींू ाींतग त करयात आलेल्या 
प्रकल्पामध्ये मराठवायायातील ्व पास २६ ह्ार र्ेतकऱ्याींचे सींपाहदत ्िमनीचा  ३२२ को्ी 
पेक्षा ीिधकचा  मोबदला र्ेतकऱ्याींना देण ेिक त ीसल्याच ेहदनाींक १ ्ानेवारी, २०१६ रो्ी 
वा त्यासुमारास ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) ीसल्यास, सदर प्रकल्पासाठी आ्तागायत ककती ्मीन सींपाहदत करयात आली ीस न 
ककती मोबदला सदर ्मीन सींपादनपो्ी देयात आलेला आहे तसचे ककती मावे्ा देण े
प्रलींत्रबत आहे, 
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(४) ीसल्यास, सदर सींपाहदत ्िमनीचा प्रलींत्रबत  मोबदला सींबिधत र्ेतकऱ्याींना त्वररत 
देयाबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. धगरीष महा्न (१०-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) ननधी उपलब्धतेनुसार मोबदला ीदा करयात येत आहे. 
(३) गोदावरी मराठवाूा पा्बींधारे ववकास महामींू , औरींगाबाद ीींतग त प्रकल्पाींसाठी एक ण 
४१६३७.३२ हेक््र के्षत्र सींपाहदत करयात आलेले ीस न म   ननवायायापो्ी एक ण न .९१७.४६ 
को्ी मोबदला ीदा करयात आलेला ीस न न .७५५.७९ को्ी मावे् ा देण ेप्रलींत्रबत आहे. 
(४) भ सींपादन प्रकिया प ण  झाल्यानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रलींत्रबत मोबदला र्ेतकऱ्याींना 
ीदा करयाची काय वाही करयात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अहमदपूरूर व चािुर (ल्.लातुर) तालुयात ववववध यो्नाांचे/महामांडळाचे ि्  वा पूर 
िरण्यामये सांबांधधत यांत्रणेिडून ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(४०)  ५०८०६ (२७-०४-२०१६).   श्री.ववनायिराव ्ाधव-पूरा ील (अहमदपूरूर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्  
बच्चू िडू (अचलपूरूर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ीहमदप र व चाकुर (ल्.लातुर) तालुक्यात ववववध यो्नाींचे/महामींू ाच े क्  वा्प 
करयामध्ये सींबींिधत यींत्रणेक  ून प्रचींू ववलींब होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, क्  वा्प करावे यासींदभा त व ेोवे ी ल्ल्हािधकारी काया लयापुढे आींदोलन 
केले, हे खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, ीहमदपुर येिील स््े् बँक ऑर् हैद्राबाद र्ाखेच्या मार् त क्  मी्ं ुर होव न 
सुद्धा तब्बल एक ते दीू विा पास न सींबींिधत लाभार्थया ना क्  रकमेचे वा्प करयास 
बॅंकेक  ून ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ीसल्यास, दषुका ाच्या पाश्व भुमीवर ववववध आिि क ववकास महामींू ाच्या माध्यमात न 
नागरीकाींना उद्योग व्यवसायाला क्  पुरवठा वाढीव स्वन पात करयाचे ववचाराधीन आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) ीसल्यास, दषुका ी पररलस्ितीमु े सव  महामींू ाच े मागील क्  मार् करयाच े
ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) ीसल्यास, याबाबत र्ासनान ेकाय वाही केली आहे काय, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (३१-०८-२०१६) :(१) राज्य साव ् ननक उपिम /महामींू ाींपैक  काही 
महामींू ामार् त र्ासनाच्या ववववध यो्ना राबववयात येत ीस न या यो्नाींतग त राज्यातील 
ववववध प्रवगा तील व्यक्तीींना व्यवसायासाठी क्  उपलब्ध कन न देयात येते. ीर्ा 
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उपिमाींपैक  साहहत्यरत्न लोकर्ाहीर ीणाभाऊ साठे ववकास महामींू  आणण सींत रोहहदास 
चमोद्योग व चम कार ववकास महामींू  याींच्यामार् त राबववयात येणाऱ्या यो्नातींग त लात र 
ल्ल््यातील ीहमदप र व चाकुर या तालुक्यातील काही क्  वा्प प्रकरणाींमध्ये ववलींब झाला 
होता. हे खरे आहे. 
(२) व (३) साहहन्यरत्न लोकर्ाहीर ीणाभाऊ साठे ववकास महामींू ाच्या क्  यो्नाींमध्ये 
क्  मीं् री व ववतरण यास र्ासनान े हद.२/१२/२०१४ रो्ी स्ििगती हदली होती. ही स्ििगती 
उठववयासींदभा त आींदोलन झाले हे खरे आहे. सदर स्ििगती र्ासनाने हद.१/३/२०१६ रो्ी 
उठववली ीस न प्रलींत्रबत प्रकरणाींतील ननधी ववतररत करयात आलेला ीसल्याचे सदर 
महामींू ाने क ववले आहे. 
       तसेच सींत रोहहदास चमोद्योग व चम कार ववकास महामींू ाकू ेसन २०१५-२०१६ या 
विा त प्राप्त झालेल्या एक ण ७ प्रकरणाींपैक  वी् क्  यो्नेंतग त ५ प्रकरणाींचे क् वा्प 
करयात आलेले आहे आणण ीनदुान यो्नेतींग त २ प्रकरणे बँकेकू ेप्रलींत्रबत आहेत. 
(४) व (५) नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

रस्ते वविास िाय क्रमाांतग त मां्ूर िामाांना ननधी देण्याबाबत  
  

(४१)  ५११२४ (०६-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ननयो्न 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ल्ल्हा वावि क यो्ना सन २०१४-१५ रस्ते ववकास काय िमाींतग त मी्ं  र कामे प ण  
होऊनही सदर कामाची देयके ननधी काय कारी ीिभयींता, साव ् ननक बाींधकाम ववभाग, लात र 
याींच्याकू े ननधी नसल्याने प्रलींत्रबत आहेत व सदर देयके देयाबाबत सींबिधत ए्न्सीन े
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, सदर यो्नेंतग त ककती ननधीींची कामे मीं् र करयात आली होती व त्यासाठी 
ल्ल्हािधकारी लात र याींनी ककती ननधी ववतरीत केला आहे, 
(३) ीसल्यास, सदर मीं् र कामाींचा ननधी देयाबाबत र्ासनान े कोणती काय वाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (०२-०९-२०१६) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२) ल्ल्हा वावि क यो्ना (सव साधारण), सन २०१४-१५ ीींतग त रस्ते ववकासाच्या ५६ 
कामाींसाठी न .७८६.२७ लक्ष इतका ननधी ल्ल्हािधकारी, लात र याींनी साव ् ननक बाींधकाम 
ववभाग, लात र या काया न्वयन यींत्रणेस ववतरीत केला होता. 
(३) व (४) ल्ल्हािधकारी, लात र याींचेक  ून प्राप्त ीहवालानसुार ल्ल्हा वावि क यो्ना 
(सव साधारण) सन २०१४-१५ ीींतग त रस्ते ववियक यो्नेच्या ५६ कामाींसाठी ववतरीत केलेला 
न .७८६.२७ लक्ष ननधी सन २०१४-१५ च्या आिि क विा त सदर कामाींसाठी खच  होणार नसल्यान े
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तो ल्ल्हा ननयो्न सिमतीला प्रत्यावप त न करता काया न्वयन यींत्रणेने सन २०१३-१४ मधील 
व त्याप वीच्या ल्ल्हा वावि क यो्नेतील व ीन्य यो्नाींमधील रस्त्याींच्या कामाींची प्रलींत्रबत 
देयके ीदा करयासाठी वापरल्याचे ननदर् नास आले आहे. सदरची बाब ही ीननयिमतता 
ीसल्याच ेआढ  न येत ीसल्याने त्याबाबत सींबींिधत प्रर्ासककय ववभाग  म्हण न साव ् ननक 
बाींधकाम ववभागामार् त सींबींिधताींक  ून खुलासा मागव न ्बाबदारी ननलश्चत करयाबाबत 
काय वाही करयात येत आहे. 
     तसेच सन २०१४-१५ मध्ये ल्ल्हा ननयो्न सिमतीन े ववतरत केलेला ननधी ीखचीत 
राहणार ीसल्यास तो प्रत्यावप त न केल्यान ेसदर कामाींसाठी पुन्हा ल्ल्हा वावि क यो्नेत न 
ननधी देय होत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ ल्ल््यातील महागाव पूरांचायत सशमतीन ेधडि शसांचन यो्नेअांतग त  
बाांधलेल्या ववहीरीच्या िामात झालेला गैरिारभार 

  

(४२)  ५१८२७ (३०-०४-२०१६).   श्री.रा े्ंद्र न्रधने (उमरखेड) :   सन्माननीय रो्गार हमी 
यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींचायत सिमती महागाींव (ल्.यवतमा ) ीींतग त धूक िसींचन यो्ने ीींतग त बाींधलेल्या  
ववहीरी पात्र लाभािी व ननयमानुसार स्ि  पाहणी न करता गैरकारभार कन न बाींधयात 
आलेल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) महागाव पींचायत सिमती ीींतग त महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रो्गार हमी 
यो्नेीींतग त खचलेल्या ववहीरीच ेलाभािी ननवूताींना खचलेल्या ववहीरी सो  ून पक्या बाींधकाम 
केलेल्या ्ुन्या ववहीरीचे ीींदा्पत्रक तयार केल्याम ेु कृिी ववभागाने त्यामधील काही ववहीरी 
रदृद करयाची िर्र्ारस केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०१-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

्ळगाांव ल्ल््यातील अडगावसह सोळा गावाांना बहुळा धरणातून पूराणी सोडण्याबाबत 
  

(४३)  ५१८५६ (३०-०४-२०१६).   श्री.उन्मेश पूरा ील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ् गाींव ल्ल््यातील ीूगावसह सो ा गावाचा पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न सोूववयाबाबत 
बहु ा धरणात न ीूगावसह सो ा गावासाठी पाणी सोूयाची मागणी ल्ल्हािधकारी याींचकेू े
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स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे ्ानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ीसल्यास, या मागणीच्या ीनुिींगाने र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) हदनाींक १२/०२/२०१६ पास न बहु ा धरणात न पाणी सोूयाची काय वाही करयात आलेली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
भरणे बांधाऱ्याच्या (ता.खेड, ल्. रत्नाधगरी) पूरुनबाांधणीसाठीचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४४)  ५२२८२ (०६-०५-२०१६).   श्री.सां्य िदम (दापूरोली) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भरणे बींधाऱ्याच्या (ता.खेू, ल्.रत्नािगरी) पुनबा धणीसाठी ्लसींपदा ववभागाक  ून १ को्ी 
७५ ह्ार न पये खचा च्या कामास प्रर्ासक य मीं् री िम ाली ीसतानाही हा प्रस्ताव प्रलींत्रबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, या बींधाऱ्याचा पाया पोखरत चालला ीस न हा पाया कधीही कोस याची 
र्क्यता ीसल्याम ेु नल्कच्या तीन गावातील पाणी यो्नेला धोका पोहच न पाणी ी्ंचाई 
ननमा ण होऊ र्कत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, बींधाऱ्याची पनुबा धणी व ेेत झाली ीसती तर न्ीकच्या गाींवाचा पाणीप्रश्न 
िम  ्न त्याींना बारमाही वपके केणे र्क्य झाले ीसत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) ीसल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) हे ीींर्त: खरे आहे. 
भरणे बींधारा नादनु स्त झाला ीस न या प्रकल्पावर ीवलींब न गावाींना नात वाूी मध्यम 
प्रकल्पात न पाणी उपलब्ध कन न हदले ्ात ीसल्यान े पाणी ी्ंचाई ननमा ण होत नाही. तसेच 
मागणी प्रमाणे सदर बींधाऱ्यात न िसींचनासाठी पाणी देयात येत आहे. 
(४) ीींदा्पत्रकास हद.१७/०२/२०१६ ीन्वये न .१७९.६५ लक्ष रक्कमेस ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान 
केली ीस न ननववदा प्रकियेची काय वाही के्षत्रत्रय स्तरावर सुन  करयात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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बुलढाणा ल्ल्हयातील खडिपूरुणा  धरणाची उांची न वाढववण्याबाबत 
  

(४५)  ५२७७२ (०६-०५-२०१६).   श्री.डी.पूरी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय ्लसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा ल्ल्हयातील खूकपुणा  धरणाची उींची वाढववयात येव  नये ीर्ी वे ोवे ी 
्नतेक  ून मागणी होत ीस न देखील उींची वाढववयाची प्रकिया कररत ीसल्याची बाब 
ननदर् नास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, त्याबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (१०-०८-२०१६) :(१) नाही. 
(२) खूकप णा  धरणाची उींची एक रु््ान े वाढववणेबाबत लोकप्रनतननधीींची मागणी आहे. 
त्याीनुिींगान े पाणी उपलब्धता तसेच पाणीसाठा वाढल्यामु े होणाऱ्या पररमाणाींचा ी्यास 
करयात येत आहे. सव कि ी्यासाीींतीच यिायोग् य ननण य केयात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

वधा  ल्ल््यात पूराांदण रस्त्यासाठी ननयोल्त ननधी उपूरलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४६)  ५३१६४ (२९-०४-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघा ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पूरनवेल) :   
सन्माननीय रो्गार हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधा  ल्ल््यात पाींदण रस्ते मोठया प्रमाणात करयासाठी ४ को्ी न पयाचा ननधी देयाच े
आश्वासन मा.ववत्त मींत्री महोदयाींनी हदल्याच े माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर् नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ीसल्यास, मा.ववत्त मींत्रयाींनी हदलेल्या आश्वासनानुसार वधा  ल्ल््यात पाींदण रस्त्यासाठी 
ननयोल्त ननधी उपलब्ध कन न देयाबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०६-०९-२०१६) :(१) ननधी देयाच ेआश्वासन देयात आलेले नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात अपूरुऱ्या व अत्यल्पूर पूरावसामुळे दषु्ट्िाळ पूरडलेल्या भागातील नागतरि बेरो्गार 
असताना रो्गार हमीची िामे हाती घेण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(४७)  ५३२२९ (१६-०५-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय रो्गार हमी यो्ना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ीपुऱ्या व ीत्यल्प पावसामु े दषुका  पूलेल्या भागातील नागररक बेरो्गार 
झाल्याने मोठया प्रमाणावर रो्गार हमीची काम े हाती केयास ववलींब होत ीसल्यामु े 
नागररक र्हराकू ेव त ीसल्याची बाब माहे माच , २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर् नास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, सदर कामाींच ेस्वरूप काय आहे व दषुका ी भागातील नागररकाींना रो्गार हमी 
यो्नेच्या माध्यमात न कामे राबवयासाठी र्ासनाने कोणती काय वाही केली वा करयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ्यिुमार रावल (०२-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) राज्यातील दषुका ी पररलस्ितीच्या ीनुिींगान े सव  ल्ल््याींना ्ास्तीत ्ास्त काम े
र्ेल्र्वर ठेऊन मीं् राची कामाची मागणी आल्यास तात्का  काम ेउपलब्ध कन न देयाबाबत 
सुचना देयात आल्या होत्या. राज्यात माहे माच , २०१६ मध्ये ३,८२,०७९ कामे ववववध 
्प्प्याींवर सुन  होती. तसेच ४,२०,४७२ इतक  कामे र्ेल्र्वर उपलब्ध होती. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूरूर महानगरपूराशलिेन ेपूरा बांधारे ववभागास द्यावयाच्या पूराणीपूरट्टीच्या थिबािीबाबत 
  

(४८)  ५३२४८ (०६-०५-२०१६).   श्री.रा्ेश क्षीरसागर (िोल्हापूररू उत्तर) :   सन्माननीय 
्लसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हाप र महानगरपािलकेने पाठबींधारे ववभागाचे पाणीपट्टी िकबाक  पो्ी न .१३ को्ी ३० 
लाख इतक  देणी देणे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, सदर िकबाक  हदनाींक ३१ माच , २०१६ ीखेर न भरल्यास पाणी कनेक्र्न 
तोूयाची कारवाई करयाच ेआदेर् हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महा्न (०९-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) ीींर्त: खरे आहे, महानगरपािलकेस ीर्ा स्वन पाची नो्ीस देयात आली होती. 
(३) कोल्हाप र महानगरपािलकेला िक त पाणीपट्टी भरयाबाबत वारींवार नो्ीस हदल्या ीस न 
िक म रक्कमपेो्ी प्रचिलत दरान ेववलींब र्ुल्क आकारयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रत्नाधगरी ल्ल््यातील मांडणगड येथील देाहारे-िुडुि-उमरोली इ.ल्.मा.या 

रस्त्याचे िाम नाबाड  अांतग त मां्रू िरण्याबाबत 
  

(४९)  ६१६४४ (०७-०७-२०१६).   श्री.सा्ं य िदम (दापूरोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नािगरी ल्ल््यातील मींूणगू येिील देव्हारे-कुूुक-उमरोली इ.ल्.मा. या रस्त्याचे काम 
नाबाू  ीींतग त मीं् र करयाबाबत येिील स्िाननक लोकप्रनतनीधीींनी हदनाींक १४ ् न, २०१६ 
रो्ी वा त्यासुमारास मा.साव ् ननक बाींधकाम मींत्री याींना पत्राद्वारे ववनींती केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ीसल्यास, या कामासाठी ीींदा् े१ को्ी न पयाींच्या ननधीची आवश्यकता ीस न हा रस्ता 
झाल्यास नागररकाींना सोईचे होईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांि्ा मुांड े (०२-०८-२०१६) :(१) व (२) ीस े पत्र प्राप्त झाले आहे. या रस्त्याच्या 
दनु स्तीसाठी ीींदा् ेन .२५६.२० लक्ष खच  ीपेक्षक्षत आहे. 
(३) सींप ण  राज्यामध्ये ल्ल्हा पररिदाींच्या ीखत्याररतील ग्रामीण माग  व इतर ल्ल्हा माग  
रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास यो्ननेुसार एक ण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. इतक  
ीस न ीलस्तत्वातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी. इतक  आहे. 
 
     सदर रस्त्याींच्या दनु स्तीसाठी र्ासनाकू े उपलब्ध ीसलेल्या ननधीचे वा्प रस्त्याींच्या 
लाींबीच्या व मानव ववकास ननदेर्काच्या प्रमाणात करयात येते. त्यानुसार रत्नािगरी ल्ल्हा 
पररिदे ीींतग त ग्रामीण माग  व इतर ल्ल्हा माग  रस्त्याींची एक ण लाींबी ८०८५.३५ कक.मी. 
इतक  ीस न ीलस्तत्वातील लाींबी ६४४१.११ कक.मी. इतक  आहे. रस्त े व प ल, दनु स्ती व 
परीरक्षण या काय िमा ीींतग त सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या आिि क विा साठी रत्नािगरी 
ल्ल्हा पररिदेस एक ण न .३३३२.१० लक्ष, तेरावा ववत्त आयोगाीींतग त सन २०१२-२०१३ त े
२०१४-२०१५ ीतग त न .७२८.५१ लक्ष इतर पुरहानी काय िमाींतग त सन २०१३-१४ लक्ष तर 
पुरहानी काय िमाींतग त सन २०१३-१४ मध्ये रत्नािगरी ल्ल्हा पररिदेस न .१७००.६३ लक्ष ीसा 
एक ण न .५७६१.२४ लक्ष ननधी उपलब्ध कन न देयात आला आहे. 
     प्रश्नाींककत रस्त्याच्या ०/०० ते ९/०० कक.मी. या खराब लाींबीचे ूाींबरीनुतनीकरणाचे काम 
सन २०१६-१७ च्या ल्ल्हा वावि क यो्ना आराखयायामध्ये प्रस्ताववत करयात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रत्नाधगरी ल्ल््यातील मांडणगड येथील देाहारे -वडवली-आतले शेवरे-धचांचघर  
इ.ल्.मा.या रस्त्याच ेिाम नाबाड  अांतग त मां्ूर िरण्याबाबत 

  

(५०)  ६१६४५ (१५-०७-२०१६).   श्री.सा्ं य िदम (दापूरोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नािगरी ल्ल््यातील मींूणगू येिील देव्हारे -वूवली-आतले र्ेवरे-िचींचकर इ.ल्.मा.या 
रस्त्याचे काम नाबाू  ीींतग त मीं् र करयाबाबत येिील स्िाननक लोकप्रनतनीधीींनी हदनाींक १४ 
् न, २०१६ रो्ी मा.साव ् ननक बाींधकाम मींत्री याींना पत्राद्वारे ववनींती केली, हे खरे आहे काय, 
(२) ीसल्यास, या कामासाठी ीींदा् े१ को्ी न पयाींच्या ननधीची आवश्यकता ीस न हा रस्ता 
झाल्यास नागररकाींना सोईचे होईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ीसल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती काय वाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांि्ा मुांड े (०२-०८-२०१६) :(१) व (२) होय, ीसे पत्र मा.साव ् ननक बाींधकाम मींत्री 
याींच्याकू ेप्राप्त झाले आहे. 
(३) प्रश्नाींककत प्र.रा.मा. १५ ते देव्हारे वूवली आतले र्ेवरे िचींचकर हा रस्ता सन २००१-२०२१ 
रस्ते ववकास यो्नेनसुार इतर ल्ल्हा माग  ि. १० द्ा चा ीस न त्याची एक ण लाींबी १२.०० 
कक.मी. आहे. 
     सन २०१५-१६ मध्ये २० ्क्के ल्.प.ससे ीनुदानात न ५/५०० ते ८/६०० कक.मी. लाींबीतील 
खूीकरणाच े काम प ण  करयात आले आहे. पींचायत सिमती सेस ीनुदानात न ३/६०० ते 
३/८९० कक.मी. लाींबीतील ूाींबरी नुतनीकरणाचे काम प ण  करयात आले आहे. उव रीत खराब 
लाींबीतील रस्त्याच्या दनु स्तीच े काम सन २०१६-१७ सींभाव्य ल्ल्हा वावि क यो्ना 
आराखयायामध्ये प्रस्ताववत करयात आले आहे. तसेच ल्ल्हा पररिदेला ववववध यो्नाींमध न 
प्राप्त ननधी व ननकिाच्या ीिधन राह न प्रश्नाींककत रस्त्याच े काम ्प्प्या-्प्प्याने केयाचे 
ल्ल्हा पररिदेचे ननयो्न आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
र्ासक य मध्यवती मुद्रणालय, नागप र. 


