
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यातीस ंसांधुदगु ज ल् हयातीस ग्रामीण भाग ातीस रस्त्यांच््य नोंदीबयबत 
  

(१)  ११८९१ (०८-०४-२०१५).   श्री.शरददादा सोनावणे (्ुन्नर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससींधुदगुग जिल् हयातील ्ामी  ाागातील र् ते  यावेळे ी २६ नींबराींतगगत ्ामपींचायत दप् तरी 
नोंद केली िात े त याींनतर त याची नोंद ािसमिसालेख कायागलयामध् ये जमिनीच्या नकाशामध् ये 
र् त याची नोंद दाखवेळली िात नाहीह हे खरे ेहे कायह  

(२) िसल् यासह  यावेळ ेी ाखादया जमिन मालक भूमीिसालेख कायागलयात नकाशा 
माग ीसाठी गेला िसता ेपल् या जमिनी मध् ये र् ता कोठून कोठे गेला ेहे हे याचा बोध 
होत नाही, हे खरे ेहे कायह 
(३) िसल् यासह त यामु े रसंसींगी जमिन मालकाला ेपल् या जमिनीिध्ये नकुसान झाल् याच े
ेढ िन येतेह हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल् यासह याबाबत यो य ते बदल करण्यासाठी शासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 

  

श्रीमती पांि्ा मुांड े(१६-११-२०१६) :(१), (२) वेळ (३) होयह हे खरे ेहे. 
(४) जिल्हा पररषद वेळ पींचायत ससमतयाींनी ्ामी  र्त े वेळ ्ामी  पाऊलवेळा् नव्यान े
बाींधल्यानींतर िशा र्तयाींची ककीं वेळा पाऊलवेळा्ाींची माहहती जिल््याच्याह तालुक्याच्या वेळ 
गावेळाच्या नकाशावेळर दाखववेळण्यासाठी महसिल खातयाच्या सींबींधधत िधधकाऱयाींना पाठववेळण्याबाबत 
हदनाींक २२ ऑक््ोबरह १९८६ च्या शासन नन गयाद्वेळारे सिचना देण्यात ेलेल्या ओहत. सदरील 
शासन नन गयानुसार ेवेळश्यक ती कायगवेळाही कर ेबाबत महसिल वेळ वेळन ववेळाागानेही हदनाींक ०४ 
नोव्हेंबरह १९८७ च्या शासन नन गयान्वेळये सचुना ननगगसमत केलेल्या ेहेत. 
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    उपरोक्त शासन नन गयानसुार ेवेळश्यक ती कायगवेळाही तात्का  कर ेबाबत तसेचह 
पींचायतीकड े ह्ताींतर  करण्यात ये ाऱया ्थावेळर मालमत्ताांच्या नोंदी ्ामपींचायतीच्या 
िसालेखयाींत वेळ तयारसंमा े महसिल ववेळाागाच्या िसालेखयाींत ेवेळश्यक नोंदी/फेरफार करण्याच्या 
िनुषींगाने ेवेळश्यक ती कायगवेळाही तातका  कर ेबाबत मुखय कायगकारी िधधकारीह जिल्हा 
पररषदह सवेळग याींना हदनाींक ११ नोव्हेंबरह २०१६ च्या शासनपत्रान्वेळये क ववेळण्यात ेले ेहे. 

___________ 
  

भाांडवेाडी (ता.खटाव, ल्.सातारा) ्ेथील ग ायरान ्ंमनीत  
ग्रयमसेवकयने घर बाांधून अततक्रमण िे याबाबत 

  

(२)  १३९२६ (०७-०४-२०१५).   श्री.शंशिाांत ंशांदे (िोरेग ाव), श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.भास्िर ्ाधव (गु हाग र), श्री.रमेश िदम (मोहोा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ााींडवेेळाडी (ता.ख्ावेळह जि.सातारा) येथील गायरान िसमनीत ग्रािसेवकाने घर बाींधिन 
िनतक्रम  केल् याचे ननवेळेदन तहससलदार वेळडिि याींना हदनाींक २८ मेह २०१५ रोिी वा 
त्यासुिारास हदले आहेह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल् यासह सदर बाींधकामाची शासनामाफग त पाह ी केली ेहे कायह 
(३) िसल् यासह पाह ीचे ननष कषग काय ेहेत वेळ त यानुसार शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा 
करण् यात येत ेहेह 
(४) नसल् यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(२६-०८-२०१६) :(१) होयह 
(२) सदर िनतक्रम  के्षत्राची पाह ी ग् ववेळकास िधधकारी पींचायत ससमती ख्ावेळ वेळ सींबींधधत 
ववेळ्तार िधधकारी वेळ ्ामसेवेळक ााींडवेेळाडी याींनी केलेली ेहे. 
(३) पाह ीच्या ननषकषागनुसार सदर गायरान क् ोत्र हे ्ामपींचायत ााींडवेेळाडीह ता.ख्ावेळ याींच्या 
ताब्यात ेहे. िनतक्रम  काढण्याचे िधधकार ्ामपींचायतीला िसल्यान े सरपींच/्ामसेवेळक 
्ामपींचायत ााींडवेेळाडीह ता.ख्ावेळ याींनी हदनाींक २०.१०.२०१४ तसेच २४.१२.२०१४ रोिी 
िनतक्रम  काढण्याबाबतची कायगवेळाही करण्याबाबत क ववेळण्यात ेले होते. मौि े ााींडवेेळाडीह 
ता.ख्ावेळ येथील गायरान क् ोत्रामध्ये ाकि   १५२ खातेदाराींनी िनतक्रम  केलेले ेहे. गायरान 
के्षत्रामध्ये झालेल्या िनतक्रम ाच्या हद्दी कायम कर े कामी ्ामपींचायतीने उप िधधक्षकह ािमी 
िसालेख ख्ावेळ (वेळडिि) याींचेकड े मोि ीसाठी ििग केला होता. सदर मोि ीचे कामकाि 
हदनाींक ३.१०.२०१५ रोिी पु ग झाले ेहे. महाराषर ्ामपींचायत िधधननयम १९५८ मधील 
कलम ५२ वेळ ५३ िन्वेळये ननयमानुसार िनतक्रम े काढण्याची कारवेळाई कर ेबाबत ग् ववेळकास 
िधधकारी पींचायत ससमती ख्ावेळ याींचेमाफग त ्ामपींचायत ााींडवेेळाडीह ता.ख्ावेळ याींना हदनाींक 
१४.९.२०१५ वेळ हदनाींक ३०.११.२०१५ च्या पत्रान्वेळये सिचना देण्यात ेलेल्या ेहेत. 
(४) वेळर (३) मध्ये नमिद केल्यानसुार कायगवेळाही सुरु िसल्याने ववेळलींब झालेला नाही. 

___________ 
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पाटण (ल्.सातारा) तासुक्यातीस मौ्े हेावाि येथीस ग्रामपांचायतीचे  
सरपांच व ग्रामसेवि याांनी पदाचा गै रवापर िेयाबाबत 

  

(३)  ४१२४९ (०६-०५-२०१६).   श्री.शांभूरा् देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पा्  (जि.सातारा) तालुक्यातील मौिे हे वेळाक येथील ्ामपींचायतीचे सरपींच वेळ ्ामसेवेळक 
याींनी सींगनमताींनी ववेळाागीय ेयुक्त पुनवेळगसन याींच्या नावेळाच े बनावेळ् सहीच े सशक्के तयार 
करुन ्ामपींचायतीच्या साेमध्ये सरकारी गावेळठा  फेरफार नीं.३८७ हा रद्द झाला िसल्याच ेपत्र 
्ामसाेत सादर केलेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह ववेळद्यमान सरपींच वेळ ्ामसेवेळक याींनी पदाचा गैरवेळापर करुन ववेळाागीय ेयुक्त, 
पुनवेळगसन याींच्या नावेळाचा सही सशक्का तयार करुन याव्दारे बनावेळ् पत्राचे वेळाचन करुन 
्ाम्थाींची हदशाािल केल्याबाबत ्ाम्थाींनी जिल्हाधधकारी तसेच ववेळाागीय ेयुक्त याींचकेड े
तक्रार दाखल केली िसिन तयाींच्यावेळर कारवेळाई करण्याची माग ी करुनही या रसंकर ात महसिल 
ववेळाागाकडिन हदरींगाई केली िात िसल्याची तक्रार ्ाम्थाींनी केली आहे, हे ही खरे ेहे 
कायह 
(३) िसल्यासह या रसंकर ाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय वेळ चौकशीिींती काय ेढ िन 
ेलेह 
(४) िसल्यासह चौकशीच्या िनुषींगाने शासनाने को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(१६-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ्ाम्थाींनी तक्रार केली हे खरे ेहे. 
(३) होयह चौकशी करण्यात ेली िसिन ााग (१) मधील नमिद पत्र ्ामपींचायतीच्या 
िसालेखात ेढ िन ेले नाही. तसेच ्ामपींचायत हे वेळाक च्या हदनाींक २८.३.२०१६ रोिी 
घेण्यात ेलेल्या ्ामसाेच्या रसंोसेडड ींगमध्ये सदरील बोगस पत्राच े वेळाचन करण्यात ेल्याचे 
ननदशगनास ेलेले नाही. सदर बोगस पत्राच्या िनुषींगान े चौकशी हो े ेवेळश्यक िसल्यान े
याबाबत फौिदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचे ेदेश मखुय कायगकारी िधधकारीह जि.प. 
सातारा याींना शासनपत्र क्र. ववेळितारसं-२०१६/रसं.क्र.१६३/पींरा-३ह हद.२६/०८/२०१६ च्या पत्रान्वेळये 
ेदेश देण्यात ेले ेहेत. 
(४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 
(५) लागि नाही. 

___________ 
  

अिोसा ल् ्यातीस मोणाज पाटबांधारे प्रिसप्ाच्या िासव्यासा  
साभके्षत्र उपसब्ध िरुन देण्याबाबत 

(४)  ४६९६५ (३०-०४-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोसा पूवज) :   सन्माननीय ्ससांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िकोला जिल् ्यातील मो ाग पा्बींधारे रसंकल् पाचा कालवेळा िकोला शहरातिन गेला िसिन 
वेळाढलेल्या शहरीकर ामु े लााके्षत्र उपलब्ध नसल्यान ेिनेक वेळषागपासिन कालवेळा बींद ेहेह हे 
खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह सदर कालव्याचा ाववेळषयात पा्बींधारे ववेळाागाकडिन कालव्याचा उपयोग सींबींधधत 
खातयाकडिन करण्यासाठी को ताही रसं्तावेळ ककीं वेळा ननयोिन नाहीह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह सदर बींद कालव्यामु े शहरीवेळ्तीचे ववेळाािन झाल्याने सदर कालव्याच्या 
िागेवेळर र्तयाच े बाींधकाम करुन सावेळगिननक रसंयोिनासाठी कालव्याच्या िागेची माग ी 
महानगरपासलकाह िकोला याींनी पा्बींधारे ववेळाागात केली ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(४) िसल्यासह पा्बींधारे खातयाच्या िडवेळ िकीच्या धोर ामु े महापासलकेने रसं्ताववेळत केलेल्या 
र्तयाचे काम रसंलींबबत ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(५) िसल्यासह सदर रसंकर ी शासन कालव्याची िागा महानगरपासलकेस ह्ताींतररत 
करण्यासाठी को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहे   
  
श्री. धग रीष महा्न (१०-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
(५) सदर बींद पडलेल्या कालव्याची िमीन ही िलसींपदा ववेळाागाच्या मालकीची िसिन रसंचसलत 
बािाराावेळानसुार मुल्य ारून घेऊन महानगरपासलकेकड ेह्ताींतरीत करण्याचे ननयोिन ेहे. 
या सींदाागत के्षबत्रय ्तरावेळरुन ेयुक्त महानगरपासलकाह िकोला याींना पत्र हद. २६.५.२०१६ 
नुसार िवेळगत करण्यात ेले ेहे. 

___________ 
  

मलकयपूर तयलुक््यतील मौज ेदधुसग ाव ते मोरखेड खुदज रस्त्याांची दरुवस्था झायाबाबत 
  

(५)  ४८४७३ (०६-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मसिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापिर तालुक्यातील मौिे दधुलगावेळ त े मोरखेड खुदग हा  ाकि   ३ .मी.लाींबीच्या 
र्तयाची दरुवेळ्था झाली असल्याने ्ाम्थाींची गैरसोय होत िसल्याची बाब माहे 
फेब्रुवेळारीह२०१६ मध्ये वेळा तयादरम्यान ननदशगनास ेली ेहेह हे खरे ेहे कायह  

(२) िसल्यासह सदर र्तयाचे मातीकाम वेळ खडीकर  कर े ितयींत गरिेच ेेहेह हे ही खरे 
ेहे कायह 
(३) िसल्यासह उपरोक्त र्तयाच्या मातीकाम वेळ  खडीकर ासाठी  ३५ लक्ष रुपयाींच्या ननधीची 
ेवेळश्यकता िसिन याबाबत ्थाननक लोकप्रतततनधीांनी वेळे ोवेळे ी कायगकारी िसायींता जिल्हा 
पररषद बाींधकाम ववेळााग बलुढा ा याना सिधचत केले ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(४) िसल्यासह याबाबत शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत    
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श्रीमती पांि्ा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) वेळ (२) होयह हे खरे ेहे. 
(३) िशा रसंकारच े ननवेळेदन कायगकारी िसायींताह जि.प. बुलडाणा याींच्याकड े प्राप्त झाल्याचे 
ेढ िन येत नाही. 
(४) वेळ (५) दधुलगाींवेळ बु. ते मोरखेड ख.ु हा र्ता ्ामी  मागग दिागचा िसिन र्तयाची लाींबी 
३.०० कक.मी. ेहे. सदर र्ता िज्ततवेळात नसिन नव्याने र्तयाचे बाींधकाम कर े ेवेळश्यक 
ेहे. ०/०० ते १/५०० कक.मी. लाींबीतील रसतयाचे काम सावेळगिननक बाींधकाम ववेळाागाकड ेमींिुर 
ेहे. त याम ेु उवेळगरीत १/५०० त े ३/०० कक.मी. लाींबीमध्ये नवेळीन र्ता करावेळयाचा िसल्यान े
जिल्हा पररषदेकडील हदनाींक ८.६.२०१६ च्या पत्रान्वेळये कायगकारी िसायींताह सावेळगिननक बाींधकाम 
ववेळाागह खामगावेळ याींना रस्त् याच ेबाींधकाम करण्याबाबत क ववेळण्यात ेलेले ेहे. 

___________ 
  

मलकयपूर तयलुक््यतील तनमखेड ते दौसखेड प्र्ीमासा  
्ोडणाऱ््य रस्त्याची झयलेली दरुवस्थय 

  

(६)  ४८४८३ (०६-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मसिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापिर तालुक्यातील ननमखेड ते दौलखेड रसंिीमाला िोड ारा हा ाकि   २ कक .मी. 
लाींबीच्या र्तयाची दरुवेळ्था झाल्यामु े ्ाम्थाींना ेवेळागमन कर े गैरसोईचे झाले 
िसल्याची बाब माहे फेब्रुवेळारीह २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास ेली ेहेह हे खरे ेहे 
कायह 
(२) िसल्यासह सदर र्तयाच ेखडीकर  वेळ डाींबरीकर  कर े ितयींत गरिेच ेेहेह हे ही खरे 
ेहे कायह 
(३) िसल्यासह उपरोक्त र्तयाच्या खडीकर  वेळ डाींबरीकर ासाठी  ५० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची 
ेवेळश्यकता िसिन याबाबत लोकरसंनतननधीांनी वेळ ेोवेळे ी कायगकारी िसायींता जजल्हा पररषद, 
बाींधकाम ववेळााग, बुलढा ा याांना सिधचत केले ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(४) िसल्यासह याबाबत शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत    
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े (२१-११-२०१६) :(१) वेळ (२) होयह हे खरे ेहे. तथावप सदर र्तयावेळर 
वेळाहतिक वेळदग  सुरु ेहे. 
(३) जिल् हा पररषदेकड ेिशा रसंकारचे ननवेळेदन रसंाप्त झाल्याचे ेढ िन येत नाही. 
(४) वेळ (५) मलकापिर मतदार सींघातील ननमखेड ते डौलखेड हा र्ता सन २००१-२०२१ च्या 
र्ते ववेळकास ेराखड्यानुसार इतर जिल्हा मागग क्र.३७ चा ााग र्ता िसिन या ााग 
र्तयाची लाींबी २.६० कक.मी. ेहे. 
     सदर र्त याींच् या दरुु्तीचे काम जिलहा पररषदेला ववेळववेळध योिनाींिधून रसंाप्त ननधी वेळ 
ननकषाच्या िधधन राहिन रसं्ताववेळत करण्याबाबत जिल्हा पररषदेचा रसंयतन राहहल. 

___________ 
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ठाणे व पासघर ल् ्यातीस आवदवासी भाग ातीस ह्ारो शेतिरी व म्ूर  
िामािररता दरवषी स्थसाांतर िरीत असयाबाबत 

  

(७)  ४८९२० (२५-०४-२०१६).   श्री.पास्िस धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय रो्ग ार हमी 
यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठा े वेळ पालघर जिल् ्यातील ेहदवेळासी ाागातील हिारो मििर दरवेळषव वेळसईह पालघरह 
मनोरह सावेळींडीह ठा ेह गुिरात ेदी ाागात वेळी्ाट्टी वेळ बो्ीींवेळर मासेमारी कामाकररता 
्थलाींतरह रोिगार हमी योिना राबववेळताना रोिगार काडागवेळर चुकीच्या मिल्यमापनामु े 
ेहदवेळासीींची फसवेळ िक, ितयींत कमी रोिगारह पावेळसाळ्यात रानााया ववेळक ेह शेतात मििरी 
कर ेह ्थलाींतर ाम ेु ेरोयाकड े दलुगक्षह कुपोष ाचे वेळाढत े रसंमा ह गावेळ ेओस पडत िसिन 
मििराींच्या ्थलाींतर ाचा हा गींाीर ववेळषय िसल्याच े हदनाींक १८ िानेवेळारी ह२०१६ रोिी वेळा 
तयासुमारास ननदशगनास ेले ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह सदर रसंकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय वेळ चौकशीिींती काय ेढ िन 
ेलेह 
(३) िसल्यासह मििराींच्या रोिगाराकररता शासनान ेको ती काययवाही केली वेळा करण्यात येत 
ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. ्यिुमार रावस (१०-११-२०१६) :(१) रोिगारािाावेळी पालघर जिल््यातील मिुराींच ेिन्यत्र 
्थलाींतर होत िसल्याची बाब हद. १८ िानेवेळारीह २०१६ रोिी वेळा तया सुमारास ननदशगनास 
ेलेली नाही. तसेच ठा  ेजिल््यातही िशी बाब नाही. 
(२) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 
(३) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 
(४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

ंससोड (ल्.औरांग ाबाद) तासुक्यात रब्बी हांग ामासाठी खेाणा  
मध्यम प्रिपाच्या िासव्याांची झयलेली दरुवस्था 

  

(८)  ५०३१० (३०-०४-२०१६).   श्री.अब् दसु सत्तार (ंससोड), श्री.वव्य वडटेीवीवार (रा हपहपूरी), 
श्री.अंमन पटेस (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ससल्लोड (जि.औरींगाबाद) तालकु्यात रब्बी हींगामासाठी ख े ा मध्यम रसंकल्पातिन पाण्याचे 
ेवेळतगन सोडताना रसंशासनाने कालव्याींची दरुु्तीच न केल्याने लाखो सल्र पा ी वेळाया िात 
िसल्याच ेमाहे डडसेंबरह २०१५ िध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास ेले ेहेह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह सदर कालव्याची दरुु्ती करण्याबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही केली ेहे 
वेळा करण्यात येत ेहेह 
(३) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
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श्री. धग रीष महा्न (१५-११-२०१६) :(१) वेळ (२) सन २०१५-१६ मधील ेवेळतगना वेळे ी साख ी 
क्रमाींक ८८०० त े९००० मी. ाागातील कालव्यातिन ककरको  पाझर झाला होता, सदर पाझर 
थाींबववेळण्याकररता कालव्याची ककरको  दरुु्ती करण्यात ेलेली ेहे. 
(३) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

बेटेिर-बोथसी (तय.मोहयडी, जज.भांडयरय) ्ेथील मध्यम प्रिपाचे  
वेस्ट वेयरची उांची वाढववण्यास मा्ं ूरी देण्याबाबत 

  

(९)  ५०४९३ (०५-०५-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.रा्ेश िाशीवार (सािोसी) :   
सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बे्ेकर बोथली (ता.मोहाडी, जि.ाींडारा) येथील मध्यम रसंकल्पाची वेळे्् वेळेिरची उींची 
वेळाढण्याची ववेळनींती ्थाननक लोकरसंनतननधीनी हदनाींक २६ सप् े्ंबरह २०१५ रोिी वेळा तयासुमारास 
मा.िलसींपदा मींत्री याींना केलीह हे खरे ेहे कायह  

(२) िसल्यासह शासनाने को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(३) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (२९-१०-२०१६) :(१) होय. 
     ाींडारा जिल््यातील बे्ेकर बोथली मध्यम रसंकल्पाचे वेळे््ववेळिरची उींची वेळाढववेळण्याच े
काम कर ेबाबत ्थाननक लोकरसंनतननधीींनी हदनाींक २६/९/२०१५ रोिी शासनास ननवेळेदन हदले 
होते. 
(२) वेळ (३) सदर रसंकल्पाच्या साींडव्याची उींची ०.६० मी ने वेळाढववेळण्या्तवेळ ेवेळश्यक पा ी 
उपलब्धता रसंमा पत्र हदनाींक १०/११/२०१५ रोिी मुखय िसायींताह िलसींपदा ववेळाागह नागपिर 
याींच्याकडिन ननगगसमत करण्यात आले ेहे. 
     रसंकल्पाच्या साठवेळ  क्षमतते १ ्क्केपेक्षा िा्त वेळाढ होत िसल्यान ेरसंकल्पाचे व्याप्तीत 
हो ाऱया बदलाचे िनुषींगाने महाराषर िलसींपतती ननयमन रसंाधधकर ाची मान्यता घेण्याचा 
रसं्तावेळ वेळ कामाच ेिींदािपत्रक तयार करण्याची कायगवेळाही के्षबत्रय ्तरावेळर रसंगतीत ेहे. 

___________ 
  

राज्यातीस आांतर ल् हा बदसीतनू होणाऱ् या पतीपत् नी एित्रीिरणाच े 
शेिडो प्रस् ताव शासनािड ेप्रसांतबत असयाबाबत 

  

(१०)  ५०६८८ (१६-०५-२०१६).   श्री.सुधािर भासेराव (उदग ीर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायातील शेकडो जिल्हा पररषदेचे रसंाधथ मक सशक्षक मागील ७ वेळषागपासिन जिल् हा बदलीन े
े् थापना हदल् या नसल् यामु े पतीह पत नी ाकत्रीकर ातिन हो ा-या बदल् या प्रलांबबत िसताना 
लातिर जिल्हा पररषदन े गैरमागागने ेपसी बदल् या केल् याच े ननवेळेदन सशक्षक सहकार की ती 
ससमतीने माहे डडसेंबरह २०१५ िध्ये वा त्यादरम् यान शासनाकड ेहदले ेहेह हे खरे ेहे कायह 
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(२) िसल् यासह ेींतर जिल् हा बदलीतिन हो ा-या पतीपत नी ाकत्रीकर ाचे शेकडो रसं् तावेळ 
शासनाकड ेरसंलींबबत ेहेतह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल् यासह पती-पत नी ाकत्रीकर  करुन बदल् या करण्यासाठी शासनान ेको ती काययवाही 
केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल् यासह ववेळलींबाच ेकार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े (१७-११-२०१६) :(१) िींशत: खरे ेहे. सींबींधधत सींघ्नेन े डडसेंबरह २०१५ 
मध्ये हदलेल्या ननवेळेदनात सशक्षकाींच्या ेींतरजिल्हा बदलीच्या सम्या/ सिचना माींडल्या ेहेत. 
(२)ह (३) वेळ (४) िींशत: खरे ेहे. मात्र सदरचे रसं्तावेळ शासनाकड े रसंलींबबत नसिन सींबींधधत 
जिल्हा पररषदेकड ेरसंलींबबत ेहेत. 
    सद्य:ज्थतीमध्ये बबींदनुामावेळली िद्यावेळत करण्याची कायगवेळाही पि ग झाल्यानींतर 
ेींतरजिल्हा बदलीने ये ाऱया ेवेळश्यक सशक्षकाींना बबींदनुामावेळलीनसुार तथा सेवेळािेषठतनेुसार 
सामावेळिन घेण्याची कायगवेळाही करण्यात येत ेहे. 

___________ 
  
िोंढानसेह राज्यातीस १५ धरणाांच्या बाांधिाम िां त्राटातीस गैरव््वहयरयची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(११)  ५०८६९ (३०-०४-२०१६).   श्री.बााासाहेब सानप (नांशि पूवज) :   सन्माननीय 
्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोंढानेसह रायातील १५ धर ाींच्या बाींधकाम कीं त्रा्ातील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु 
केल्यानेह या रसंकर ी दाखल केलेली मु  याधचका ननकाली काढावेळी वेळ कीं त्रा्दाराींची याधचका 
तसेच सरकारी तपास सुरु िसल्यानेह न्यायालयीन देखरेखीची गरि नसल्याची शासनाची 
माग ी मा. उच्च न्यायालय मुींबई याींनी हदनाींक २८ ऑग््ह २०१५ रोिी वा त्यासुिारास 
फे्ा िन लावेळलीह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह सदर रसंकर ात मा. उच्च् ा न्यायालयात शासनान े न्यायालयाच्या देखरेखीची 
गरि नसल्याची तसचे याधचका ननकाली काढण्याची माग ी करण्याची कार े काय ेहेत वेळ 
को तया ेधारे सदरहि माग ी करण्यात ेली ेहेह 
(३) िसल्यासह रायातील १५ धर ाींच्या बाांधकािात गैरव्यवहार करणाऱ्या कां त्राटदारावर 
शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (११-११-२०१६) :(१) वेळ (२) मयाींक गाींधी वेळ इतर याींनी िनहीत याधचका 
६३/२०१२ मध्ये मु  याधचकेमध्ये सुधार ा रसं्ताववेळत करण्यात ेल्या होतया. याबाबत उच्च 
न्यायालयात शासनाच्या वेळतीन े रसंनतज्ञापत्रात राज्य शासनान े स्वत:हून या प्रकरणात 
लाचलुचपत रसंनतबींधक ववेळाागामाफग त १२ रसंकर ाबाबत चौकशी सुरू केलेली ेहे. तसेच 
वेळे ोवेळे ी न्यायालयास चौकशीबाबत सद्य:ज्थती िहवेळाल सादर केलेला ेहे. तयाचरसंमा  ेवेळनह 
िलसींपदा/पयागवेळर  कायदाच्या तरतुदीच्या िनुषींगान े दाद मागण्यासाठी पयागयी व्यवेळ्था 
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िसल्याम ेु सदर रसंकर ात मा.उच्च न्यायालयात राय शासनाने न्यायालयाच्या देखरेखीची 
गरि नसल्याची तसेच याधचका ननकाली काढण्याची माग ी करण्यात ेली होती. 
(३) रायगड जिल्हयातील बा गींगाह का ि वेळ कोंढा े या रसंकल्पामध्ये झालेल्या 
िननयसमततेबाबत शासकीय िधधकारी वेळ कीं त्रा्दाराींवेळर गुन्हा दाखल करण्यात ेला ेहे. 
उवेळगरीत रसंकल्पाींची ॲन््ी करप्शन ब्युरो माफग त चौकशी करण्यात येत ेहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रयज््यतील शतेकऱ््यांसयठी पाणांद रस्ते वविास यो्ना राबववण्याबाबत 
  

(१२)  ५१८८६ (२८-०४-२०१६).   श्री.्यांत पाटीस (इस्सामपूर), श्री.अल्त पवार (बारामती), 
श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), श्री.शामराव ्फ ज  बााासाहेब पाटीस (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय रो्ग ार हमी यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायातील शेतकऱयाींसाठी पा ींद र्ते ववेळकास योिना राबवेळीण्याचा नन गय शासनाने माहे 
फेब्रुवेळारीह २०१६ मध्ये वेळा तया दरम्यान ननदशगनास ेला ेहेह हे खरे ेहे कायह  

(२) िसल्यासह सदर योिनचेे ्वेळरुप काय ेहेह 
(३) िसल्यासह पा ींद र्ते ववेळकास योिना राबववेळण्याबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही केली 
वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. ्यिुमार रावस (२९-१०-२०१६) :(१) होय. महातमा गाींधी राषरीय ्ामी  रोिगार हमी 
योिनेिींतगगत ी्ंचाई ाागात पाांणद र्तयाींच्या धडक कायगक्रम राबववेळण्याचा नन गय शासन 
पररपत्रक हद.४/१२/२०१५ िन्वेळये घेण्यात ेला ेहे. 
(२) वेळ (३) रायातील ी्ंचाई पररज्थती ववेळचारात घेवेळिन ी्ंचाई््त गावेळाींमये िा्तीत िा्त 
पाींध  र्त े घेण्याच्या वेळ ही को IPPE के्षत्रात रसंामुखयान े घेताना तयामध्ये ्मशानािमीस 
िोड ारे र्तेह शा ाींना िोड ारे र्ते वेळ रसंाथसमक ेरोय कें द्रास िोड ारे र्त े ही काम े
रसंाथम्यान ेघेण्याचे ननयोिन ेहे. सदर येािना सन २०१५-१६ पासिन राबववेळण्यात येत ेहे. 
(४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

आांबेग ाव व ्ुन्नर तासुक्यातीस घोडनदी, मीनानदी व िुिडी  
नदीवरीस ६७ िोहापूरी बांधाऱयाांच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(१३)  ५१९७२ (२९-०४-२०१६).   श्री.वदसीप वास-ेपाटीस (आांबेग ाव) :   सन्माननीय ्ससांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकडी पा्बींधारे ववेळाागाींतगगत िसलेल्या ेींबेगावेळ वेळ िुन्नर तालुक्यातील घोडनदीह 
मीनानदी वेळ कुकडी नदीवेळरील ६७ कोल्हापिरी बींधाऱयाींच्या दरुु्तीसाठी गेल्या दोन वेळषागपासिन 
ननधी सम ालेला नाही तयामु े बींधाऱयाींच्या दरुु्तीची काम ेप्रलांबबत ेहेतह हे खरे ेहे कायह 
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(२) िसल्यासह मीनानदीह कुकडीनदी वेळ घोडनदी वेळरील िसलेल्या बींधाऱयात साठवेळ  झालेल्या 
पाण्याचा लाा २० त े३० हिार हेक््र शेतीला होत ेहे परींतु िनेक बांधाऱयाींमधिन पाण्याची 
ग ती होत ेहे, हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे कायह 
(४) िसल्यासह चौकशीत काय ेढ िन ेले ेहे वेळ तयानुसार यारसंकर ी शासनाने कोणती 
कायगवेळाही केली करण्यात येत ेहेह 
(५) नसल्यास, ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (१५-११-२०१६) :(१) वेळ (२) देखााल दरुु्तीसाठी रसंचसलत मापदींडानुसार 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो, वेळ तयामधिन रसंाधान्यक्रम ठरवेळिन दरुु्तीची कामे के्षबत्रय 
्तरावेळरुन केली िातात. 
(३), (४) वेळ (५) रसंश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सुरग ाणा (जज.नयशशक) तासुक्याांतील सघ-ुपाटबांधारे व मध्यम प्रिप  
याांचे सवेक्षण हो्नही यो्ना सुरु न झायाबाबत 

  

(१४)  ५२५५४ (२९-०४-२०१६).   श्री.्ीवा ग ाववत (िावण) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुरग ा (जि.नासशक) तालकु्यात िाहे माचग, २०१६ पयतं ससींचनाच्या लघ-ुपा्बींधारेह 
मध्यम रसंकल्प िशा ककती योिना पि ग केल्या गेल्या ेहेतह 
(२) िसल्यासह सुरगा ा तालुक्यातील ाकि   ककती के्षत्र ेि समतीस ओलीता खाली ेहे वेळ 
तेथील शेतकरी तया पाण्यावेळर को ती बागायती वपके घेत ेहेतह 
(३) िसल्यासह सुरगा ा तालुक्यातील १) सतखाींब २) सोनगीर ३) िलींगु -१ ४) मालगोंदा    
५) बोरीपाडा-१ ६) बोरीपाडा-२ ७) रगतववेळहहर ८) वपींप सोंड ९) बा ओझर १०) ेींबाठा     
११) गुही १२) सुााषनगर १३) दातरीचापाडा १४) करवेळींदे १५) वेळाघधोंड १६) उीं बरववेळहहर      
१७) सालाोये १८) रोकडपाडा १९) थववेळलपाडा २०)  सागपाडा २१) वेळाींग  (सु) २२) िलींगु -२ 
२३) हनुमींतमा  २४) वेळाींग पाडा २५) साींतघर २६) बबिुरपाडा २७)  कोठु े २८) धचींचपाडा    
२९) ेमदा (प) ३०) खडकमा  ३१) दमुीपाडा मध्यम रसंकल्प या योिनाींचा कायगजन्वेळत 
झाल्यास ककती पा ी साठा वेळाढ ार ेहे वेळ तयाखाली ककती िसमनीच े के्षत्र ओलीताखाली 
ये ार ेहे   
  
श्री. धग रीष महा्न (२०-१०-२०१६) :(१) ि) िलसींपदा ववेळाागाींतगगत सुरगा ा तालुक्यात ाकही 
मध्यम रसंकल्प नसून बुींब ी ही ाकमेवेळ ल.पा.योिना िससून ही सन १९८५ मध्ये पु ग 
झालेली ेहे. 
े) लघु ससींचन (िलसींधार ) ववेळाागह नासशक या ववेळाागाींतगगत सुरगा ा तालुक् यात माचग, 
२०१६ पयतं ल.पा.िलींगि  ही ाक योिना पू ग झालेली ेहे. 



ववेळ.स. २५३ (11) 

(२) ि) सुरगा ा तालुक्यातील प ुग झालेल्या बुांब ी ल.पा. योिनमेु े ाकि   १३४ हे. के्षत्र ेि 
पयतं ओसलताखाली ेले िसिन तेथील शेतकरी तया पाण्यावेळर गहिह खोंडहे ाुईमुींगह ाािीपाला 
इ. वपके घेत ेहेत. 
े) ल.पा.िलींगु  या योिनेच े कालव्याच े काम शेतकरी िडथळ्यामु े होऊ शकलेले नाही. 
कालव्याऐवेळिी धर ाचे खालील बाििस साठवेळ  बींधारे रसं्ताववेळत ेहेत. सदर योिनेच े
रसंकल्पीय ससींचन के्षत्र ११४ हे. ेहे. तथावप वेळरील िडच ीमु े सद्य:ज्थतीत या योिनेवेळर 
ससींचन होत नाही. 
(३) सुरगा ा तालुक् यातील सदर ३१ ाववेळषयकासलन योिनाींपकैी २४ योिना िलसींपदा 
ववेळाागाींतगगत िसिन ७ योिनाींबाबत िलसींधार  ववेळाागाकडिन कायगवेळाही िपेक्षक्षत ेहे. 
     िलसींपदा ववेळाागाकडील २४ योिनाींपैकी १) सतखाींब २) सोनगीर ३) मालगोंदा       
४) पपांप सोंड ५) बा ओझर ६) वेळाघधोंड ७) उीं बरववेळहहर ८) सालाोये ९) वेळाींग  १०) िलींगु -२, 
११) हनुमींतमा  ल.पा.यो. १२) वेळाींग पाडा १३) खडकमा  ल.पा.योिना १४) बीहत ल.पा. दमुी 
(दमुीपाडा) या १४ योिनाींचे सवेळके्ष  पु ग झालेले ेहे. सदर योिना कायागजन्वेळत झाल्यास 
५३.५५ द.ल.घ.मी. पा ी साठा ननमाग  हो ार िसिन तयामु े ५३४५ हेक््र िसमनीचे के्षत्र 
ओसलताखाली ये ार ेहे. 
     िलसींपदा ववेळाागाकडील २४ योिनाांपकैी वेळरीलरसंमा े सवेळेक्ष  पू ग झालेल्या १४ 
योिनाींव्यनतररक्त (१) बोरीपाडा-१ (२) बोरीपाडा-२ (३) रगतववेळहहर (४) सुााषनगर         
(५) थववेळलपाडा (६) सागपाडा (७) सातघर (८) बबिुरपाडा (९) धचचपाडा (१०) ेमदा या १० 
योिनाींचे सवेक्षण ्थाननक शेतकऱयाींच्या ववेळरोधाम ेु हाती घेण्यात ेलेले नाही. 
       या २४ योिनाीं व्यनतररक्त उवेळगररत ७ रसंकल्पाींचे लााके्षत्र रसंतयेकी २५० हेक््र पेक्षा 
कमी िसल्यामु े सदर योिनाींबाबतची कायगवेळाही िलसींधार  ववेळाागामाफग त कर े िपेक्षक्षत 
ेहे. 

___________ 
  

सुरग ाणा व पेठ तासुक्यातीस अरबी समुद्रासा वाहून ्ाणारे  
पाणी नग र व मराठवाड्यासा देण्याबाबत 

(१५)  ५२५५८ (२५-०४-२०१६).   श्री.्ीवा ग ाववत (िावण) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सुरगा ा वेळ पठे तालुक्यातिन पजश्चमेकड े िरबी समुद्राला वेळाहिन िा ारे पा ी वेळ   
योिनेद्वेळारेह ननयमीत वेळीि वेळापरुन सलफ्् करुनह बोगद्या द्वेळारे वेळ सलफ््साठी सोलर वेळीिेचा 
वेळापर करुन धगर ा वेळ गोदावेळरी खोऱयात वेळ ववेळण्याची माग ी नासशकह िहमदनगर वेळ 
मराठवेळाड्यातील नागररकाांनी केली ेहेह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह सुरग ा वेळ पेठ तालुक्यातिन पजश्चमेकड ेिा ारे पा ी ककती. ्ी.ाम.्सी. ेहेह 
(३) िसल्यासह सुरगा ा वेळ पेठ तालुक्यातिन पजश्चमेकड ेिरबी समुद्राला वेळाहिन िा ारे पा ी 
धगर ा वेळ गोदावेळरी खोऱयात वेळ ववेळण्याबाबत शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत 
ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
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श्री. धग रीष महा्न (२०-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) वेळ (३) याबाबतची ननजश्चत ेकडवेेळारी उपलब्ध नाही. तथावप दम गींगाह नारह पारह 
िींबबकाह औरींगा इतयादी पजश्चम वेळाहीनी नदी खोऱयातील पा ी उपलब्धता ववेळचारात घेवेळिन 
पाण्याच्या ननयोिनाचा बीहत ेराखडा तयार करण्यासाठी शासनान ेमुखय िसायींताह ननयोिना 
वेळ िलववेळज्ञान नासशक याींच्या िध्यक्षतेखाली ससमती गहठत केली ेहे. 
     सदर ससमती नमुद खोऱयातील पाण्याची उपलब्धता कोक ातील ्थाननक पाण्याची 
गरिह यासाठी कोक ातील पु गह बाींधकामाधीन वेळ ाववेळषयका ातील रसंकल्प तसेच ताींबत्रक वेळ 
आधथगक दृष्या व्यवेळहायग गोदावेळरी वेळ तापी खोऱयातील पि ग बाींधकामाधीन वेळ रसं्ताववेळत वेळ   
योिनाींचा ि्यास करुन पा ी वेळापराचा बीहत ेराखडा तयार कर ार ेहे. 
(४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

्ासना ल्हयातीस ल्हापररषद ंशक्षण ववभाग ाांतग जत िेया ्ाणाऱया ंशक्षिाांच्या 
आांतरल्हा बदया ग त वषाजपासनू प्रसांबीत असयाबाबत 

  

(१६)  ५२८४९ (२५-०५-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्हयातील सुमारे १०० पेक्षा िा्त सशक्षकाींनी पतीपतनी ाकत्रीकर  वेळ कौ्ुींबबक 
िडच ी्तवेळ ववेळनींती ििागव्दारे जिल्हापररषद ववेळाागाींतगगत वेळ ेींतरजिल्हा बदल्याींची केलेली 
माग ी गत वेळषागपासिन रसंलींबबत ेहेतह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह सदर सशक्षकाींच्या बदल्या रसंलींबबत िसण्यामागची कार े काय ेहेतह 
(३) िसल्यासह सदर जिल््यातील सशक्षकाींच्या बदल्या तातडीन ेकरण्याबाबत शासनाने को ती 
कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(१७-११-२०१६) :(१) होयह हे खरे ेहे. 
(२), (३) वेळ (४) जिल्हा पररषद िालना िींतगगत रसंाथसमक सशक्षक सींवेळगागत ररक्त पदे उपलब्ध 
झाल्यानींतर ेींतर जिल्हा बदली बाबतच्या शासन नन गयातील तरतिदीनुसार रसंवेळगगननहाय 
उपलब्ध ररक्त पदावेळर रसंाधान्यक्रम वेळ सेवेळािेषठता ववेळचारात घेवेळिन रसंाथसमक सशक्षकाींना 
ेींतरजिल्हा बदलीने सामावेळिन घेण्याची कायगवेळाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

सांग मेश्वर व धचपाूण (ल्.रत्नाधग री) तासुक्यातीस नदयाांमधीस ग ाा िाढण््यबाबत 
  

(१७)  ५३०४३ (०६-०५-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपाूण) :   सन्माननीय ्ससांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनाधगरी जजल््यात डोंगर उताराींवेळर हो ारी मातीची धिप याम ेु मोठ्या रसंमा ात दगड वेळ 
माती पावेळसाळ्यात नदीपात्रात साचत िसिन नद्या गा ान ेारत ेहेतह हे खरे ेहे कायह 
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(२) िसल्यासह सींगमेश्वेळर तालकु्यातील गडनदीह शा्त्रीनदीह सोनवेळीह िसावेळीह िलकनींदाह 
काि ीह सप्तसलींगीह बावेळनदी तसेच धचप ि  तालुक्यातील वेळासशषठी नदी ेदी नद्याींमध्ये 
मोठ्या रसंमा ात गा  साचल्यामु े पावेळसाळ्यात पुराचे पा ी लगतच्या पररसराींमध्ये घुसिन 
वेळारींवेळार पुराची सम्या ननमाग  होतेह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह सदर नद्याींमधील गा  काढण्याबाबत शासनान े को ती कायगवेळाही केली वेळा 
करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
 
श्री. धग रीष महा्न (१५-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) िींशत: खरे ेहे. 
(३) वेळ (४) सींगमेश्वेळर वेळ धचप ि  तालुक्यातील या नद्याींमध्ये गा  साठल्यामु े पा ी 
रसंवेळाहास िडच  येतेह तया नद्याींमधील गा  काढण्यासींदाागत जिल्हाधधकारीह रतनाधगरी 
याींच्याकडून रसंाप्त हो ाऱया सिचनेनुसार िलसींपदा ववेळाागाच्या याींबत्रकी सींघ्नकेडील 
यींत्रसामु्ीमाफग त गा  काढण्याच े काम करण्यात येत.े सदर कामासाठी लाग ारा ननधी हा 
जिल्हाधधकारी कायागलयाकडिन देण्यात येतो. 

___________ 
  
वधाज ल््यातीस वहांग णघाट येथीस पोथरा प्रिप, उ्वा िासवा, धचचघाट ववतररिेदवारा 

पाडी येथीस शेतिऱयाांना ंसांचनािररता पाणी ंमाण्याबाबत 
  

(१८)  ५३०६८ (२८-०४-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (वहांग णघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेस) :   
सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वेळधाग जिल््यातील हहींग घा् येथील पोथरा रसंकल्पह उिवेळा कालवेळाह धचचघा् ववेळतररकेद्वेळारा 
पाडव येथील शेतकऱयाींना गेल्या २० वेळषागपासिन ससींचनाकररता पा ी सम ालेले नाहीह तयामु े 
शेतकऱयाींच ेितोनात नुकसान होत ेहेह यासाठी पाडव येथील शतेीला ससींचनाच ेपा ी तवेळरीत 
सम ावेळेह यासाठी ्थाननक लोकरसंनतननधीींनी हदनाींक १९ ावरसंलह २०१५ रोिी वेळा तयासुमारास 
उपववेळाागीय िसायींताह पोथरा नाला रसंकल्पह उपववेळाागह हहींग घा् याींच्याकड े ननवेळेदन हदले 
ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह पाडव येथील शेतीला ससींचनाच ेपा ी सम ण्यासाठी शासनाने को ती कायगवेळाही 
केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(३) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (२९-१०-२०१६) :(१) होय. 
     या ेशयाच े ननवेळेदन हद.१९.०४.२०१५ ला उपववेळाागीय िसायींताह मध्यम रसंकल्प 
उपववेळाागह हहींग घा् याींना रसंाप्त झाले ेहे. 
(२) वेळ (३) पोथरा रसंकल्प हा १९८३ साली पि ग झाला िसिन ववेळतर  रसं ालीवेळरील बरीचशी 
बाींधकामे नादरुु्त झालेली ेहेत. तयाचरसंमा े ववेळतर  रसं ालीवेळरील ारावेळाच्या कामाची झझि 
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झली ेहे. सदरची काम ेननयसमत देखााल दरुु्तीच्या ननधीतिन कर े शक्य नसल्यामु े सवेळग 
ेवेळश्यक बाबीींचा िींताागवेळ िसलेले िींदािपत्रक तयार करुन वेळधाग वेळ चींद्रपिर जिल््यातील 
लाभके्षत्राचा ाकबत्रत चतिथग सुधारीत रसंशासकीय मान्यता रसं्तावेळ राय ताींत्रीक सल्लागार 
ससमतीस मींिुरी्तवेळ सादर केला ेहे. सदर रसं्तावेळात धचचघा् ववेळतरीका वेळरील पाडव लघि 
कालवेळा क्र. १, २, ३ वेळ ४ ची काम ेिींतािगत ेहे. सदर रसं्तावेळास मींििरी रसंाप्त झाल्यानींतर 
सदरची काम ेकरण्याच ेननयोिन ेहे. 

___________ 
  

राज्यात ंसांचनासाठी शेतीसा बांद पाईपसाईन ेपाणी पुरवठा िरण्याबाबत 
  

(१९)  ५३६५६ (२९-०८-२०१६).   अॅड.आंशष शेसार (वाांदे्र पलश्चम), श्री.अतुस भातखािर 
(िाांवदवसी पूवज), श्री.सां्य िेािर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेस), श्री.नरेंद्र पवार (ियाण 
पलश्चम), श्री.ग णपतराव देशमखु (साांग ोसे), प्रा.ववरेंद्र ्ग ताप (धामणग ाव रेवे), श्री.वव्य 
वडटेीवीवार (रा हपहपूरी), श्री.अस्सम शेख (मासाड पलश्चम), श्री.अंमन पटेस (मुांबादेवी), श्री.िुणास 
पाटीस (धुाे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे  (िामनुरी), श्री.अब् दसु सत्तार (ंससोड), श्री.अतनस 
बाबर (खानापूर), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदग ड), श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.भास्िर ्ाधव (गु हाग र), श्री.हसन मुश्रीफ  (िाग स), श्री.अतसु साव े (औरांग ाबाद पूवज), 
श्री.नारायण पाटीस (िरमााा), डॉ.सां्य रायमसुिर (मेहिर), श्री.अल्त पवार (बारामती), 
श्री.राणा्ग ्ीतंसांह पाटीस (उस्मानाबाद), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग  बरोरा 
(शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोसे), श्री.शंशिाांत ंशांदे (िोरेग ाव), श्री.वदपि चव्हाण (फ सटण), 
श्री.्यांत पाटीस (इस्सामपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोसी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सा्ं य 
पोतनीस (िंसना), श्री.वैभव नाईि (िुडाा), श्री.सुतनस ंशांदे (वराी), श्री.सुधािर देशमुख 
(नाग पूर पलश्चम), श्री.उहास पाटीस (ंशरोा), श्री.सुतनस रा्त (ववक्रोाी), श्री.सुभाष साबणे 
(देग सूर), श्री.प्रिाश आतबटिर (राधानग री), श्री.रुपेश हप हात्र े (ंभवांडी पूवज), श्री.सुधािर िोहाे 
(नाग पूर दक्षक्षण), डॉ.ंमंसांद माने (नाग पूर उत्तर), श्री.ग णपत ग ायिवाड (ियाण पूवज), 
अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रायात ससींचनासाठी धर ातिन कालव्याद्वेळारे पा ी पुरवेळठा करण्यात येतो तयासाठी 
ािसींपादन करण्यात िडच ी वेळ तयाचा वेळाढलेला खचग ववेळचारात घेता ेता शेतीला बींद 
पाईपलाईनेच पा ी पुरवेळठा करण्याच्या  धोर ास मींबत्रमींड  बैठकीत मान्यता देण्यात ेली 
िसल्याच ेहदनाींक १७ महे २०१६ रोिी वेळा तयासुमारास ननदशगनास ेले ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) तसेच सन २०१९ पासिन ऊस वेळ िन्य बारमाही वपकाींसाठी सुक्म ससींचनरसं ाली बींधनकारक 
करण्याचाही नन गय घेण्यात ेला ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह सदर नन गयाच्या िनुषींगाने शासनाने को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत 
ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
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श्री. धग रीष महा्न (१८-१०-२०१६) :(१) होयह हे खरे ेहे. महाराषर रायासाठी नसलकाद्वेळारे 
ससींचन ववेळतर  रसं ाली धोर ाच्या रसं्तावेळास हदनाींक १७.०५.२०१६ रोिी झालेल्या 
मींबत्रमींड ाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात ेली ेहे. तयानसुार नसलकेद्वेळारे ससींचन ववेळतर  
धोर ाबाबत शासन नन गय हदनाींक ०९.०६.२०१६ रोिी ननगगसमत करण्यात ेला ेहे. 
(२) महाराषर िलसींपतती ननयमन रसंाधधकर ाच्या हदनाींक २७.०१.२०१५ वेळ हदनाींक २५.०६.२०१५ 
च्या िधधसिचनेद्वेळारे े्ंािह ाीमाह मु ाह ननम्न मानारह हतनिरह उध्वेळग पिसह कान्हो ी नाला वेळ 
िींबोली िशा ाकि   ८ पा्बींधारे रसंकल्पाींवेळर उसह के ीह फ बागा इतयादी बारमाही वपकाींसाठी 
हठबक वेळ तुषार ससींचन पध्दतीींचा िुन २०१८ पयतं िवेळलींब िननवेळायग करण्यात ेला ेहे. 
     वेळरील िनुावेळाच्या ेधारे हा ननबधं रायातील िन्य रसंकल्पाींवेळर बारमाही वपकाींसाठी 
िुन २०१९ पासिन लावेळण्यात ये ार िसल्याची बाब सदर िधधसिचनेत निूद करण्यात ेली 
ेहे. 
     वेळरील िधधसिचनेनसुार बारमाही वपकाींसाठी सुक्मससींचन पध्दतीचा िवेळलींब करण्याची 
यींत्र ा शेतकऱयाींनी ्वेळखचागन ेउाार े िपेक्षक्षत ेहे. 
(३) नसलकेद्वेळारे ससींचन ववेळतर  धोर ाबाबतच्या हदनाींक ०९.०६.२०१६ रोिी ननगगसमत करण्यात 
ेलेल्या शासन नन गयाच्या िनषुींगाने रायासाठी नसलकाद्वेळारे ससींचन ववेळतर  रसं ालीच्या 
िलदप े वेळ कायगक्षम िींमलबिावेळ ीसाठी सवेळग पा्बींधारे ववेळकास महामींड ाच े कायगकारी 
सींचालकह मुखय िसायींता, िधधक्षक िसायींता वेळ सींबींधधत कायगकारी िसायींता याींची हदनाींक १३ 
िुल,ै २०१६ रोिी वेळाल्मीह औरींगाबाद येथे ाक हदवेळसीय कायगशा ा घेण्यात ेली होती. ससींचन 
रसंकल्पाींमध्ये नसलका ववेळतर  रसं ाली िलदगतीन ेघेण्यासाठी हदनाींक ०९.०६.२०१६ च्या शासन 
नन गयामध्ये काही सुधार ा कर े ेवेळश्यक िसल्याबाबतच्या सशफारशी करण्यात ेल्या 
ेहेत. या सशफारशीींनुसार हदनाींक ०९.०६.२०१६ च्या धोर ात बदल करण्याच े काम 
रसंगतीपथावेळर ेहे. 
(४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

ततसारी धरण प्रिपाच्या िासव्याांची िाम ेअपूणाजवस्थते असयाबाबत 
  

(२०)  ५३७९९ (२४-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीस (ंशडी) :   सन्माननीय ्ससांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  महाराषर वेळ गोवेळा या ेींतरराय नतलारी धर  रसंकल्पाच्या कालव्याींच्या कामाींची िींनतम 
मुदत सींपिन तब्बल सहा वेळषग होऊनही कालव्याींची कामे िपि ग िसल्यामु े बाींद्यापासिन मडुरा-
सातोसमेधील शेतकऱयाींच े िलसमीध्दीतिन हरीतक्राींती करण्याच्या कामास ववेळलींब लाग ार 
िसल्याची बाब माहे महे २०१६ मध्ये वेळा तयादरम्यान ननदशगनास ेलीह हे खरे ेहे कायह  

(२) िसल्यासहननयोिनानुसार गोव्यातील के्षत्र ससींचनाखाली ेले िसले तरी ससींधुदिगागतील चार 
ते सव्वेळाचार हिार हेक््र के्षत्र कालव्याींची काम ेिपि ग िसल्यामु े ससींचनाखाली ेले नाहीह हे 
ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह यारसंकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय वेळ चौकशीत काय ेढ िन ेलेह 
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(४) िसल्यासह चौकशीनुसार रसंकल्पाच्या कामास ववेळलींब लावेळ ाऱया िधधकाऱयाींवेळर कारवेळाई 
करण्याबाबत वेळ रसंकल्पाची कामे तातडीन ेपि ग करण्याबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही केली 
वेळा करण्यात येत ेहेह 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (१७-११-२०१६) :(१) िींशत: खरे ेहे. 
  नतलारी रसंकल्पाींतगगत उिवेळा तीर कालवेळाह डावेळा तीर कालवेळा वेळ िोड कालवेळा (Link Canal) 
याींची काम े१०० ्क्के पि ग झालेली िसिन बाींदा शाखा कालव्याची काम ेिींदाि े६० ्क्के पि ग 
झालेली ओहत. सद्यज्थतीत रसंकल्पावेळरील ६६७६ हे. ससींचन के्षत्रा पैकी ाकि   ५१७९ हे. ससींचन 
के्षत्र ननमाग  झालेले ेहे. 
(२) िींशत: खरे ेहे. 
   बाींदा शाखा कालव्यावेळरील ३९५७ हे. ससींचन के्षत्रा पकैी २४६० हे. ससींचन के्षत्र ननमाग  झालेले 
िसिन उवेळगरीत १४९७ हे. ससींचन के्षत्र ननमाग  करण्यासाठी कालव्याची िपि ग काम े रसंधानमींत्री 
की षी ससींचाई योिन े(PMKSY) मधिन माचगह २०१७ िखरे पि ग करण्याचे ननयोिन ेहे. 
(३) रसंश्न उद् ावत नाही. 
(४) रसंश्न उद् ावत नाही. 
(५) रसंश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामवविास ववभाग ातांग जत ग ावातीस अांतग जत रस्त्याांची बाांधणी व दरुुस्ती  
तनधीअभावी प्रसांतबत असयाबाबत 

(२१)  ५३८७० (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेस), श्री.अतुस भातखािर (िाांवदवसी 
पूवज), अॅड.आंशष शेसार (वाांदे्र पलश्चम), श्री.समीर िुणावार (वहांग णघाट), श्री.वव्य िााे 
(ंशवा्ीनग र), श्रीमती मतनषा चौधरी (दवहसर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ामववेळकास ववेळाागातींगगत गावेळातील िींतगगत र्तयाींची बाींध ी ेझ  िुन्या र्तयाींची 
डागडुिी ननधीिाावेळी रसंलींबबत िसल्याचे माहे ावरसंल, २०१६ िध्ये वेळा तयादरम्यान ननदशगनास 
ेलेह हे ही खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह सदर र्तयाींची दरुु्ती करण्याबाबत वेळ ननधी सम ण्याबाबत शासनाने को ती 
कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(३) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१६-१७ या ेधथगक वेळषागसाठी उपलब्ध ननधी वेळ कामाची ननकड ववेळचारात घेऊन 
शासनाकड ेरसंाप्त रसं्तावेळाींतील कामाींना ननधी मींििर करण्याबाबत शासन ्तरावेळर कायगवेळाही सुरु 
ेहे. 
(३) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
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पाटण (ल्.सातारा) तासुक्यात िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडाातांग जत पुणज झासेया  
उत्तरमाांड प्रिपातीस प्रिपग्रस्ताांचे पुनवजसन िरण्याबाबत 

  

(२२)  ५३९७३ (२४-०८-२०१६).   श्री.शांभूरा् देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्  (जि.सातारा) तालकु्यात की ष ा खोरे ववेळकास महामींड ातींगगत उततरमाींड 
धर रसंकल्पाचे काम पु ग झाले ेहे वेळ सदर धर ाच्या डाव्या बाििस मौि ेमाथ ेवेळाडी हे गावेळ 
वेळसले ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह धर ात हो ा-या पा ीसाठयाम ेु या गाींवेळातील सुमारे ४६ कुीं ि् बाींना या 
पाण्याचा धोका ननमाग  होत िसल्यान े या ४६ कुीं ि् बाींच े खास बाब म्ह िन पुनवेळगसन 
करण्याबाबत या कुीं ि् बीयाींनी शासनाकड ेमाग ी केली ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह या ४६ कुीं ि् बाच ेतातडीन ेपुनवेळगसन कर े गरिेचा िसल्याचा िहवेळाल सातारा 
पा्बींधारे ववेळाागाकड े रसंलींबीत िसिन या गावेळातील बाधधत ४६ कुीं ि् बीयाींनी सातततयाींनी 
पाठपुरावेळा करूनही तयाींच ेखास बाब म्ह िन पुनवेळगनसन केले नाहीह हे ही खरे ेहे कायह 
(४) िसल्यासह या ४६ कुीं ि् बीयाींच्या पुनवेळगसनाबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही केली वेळा 
करण्यात येत ेहेह 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (१७-११-२०१६) :(१) होय. 
(२)ह (३)ह (४) वेळ (५) हद. ०६/१२/२०१२ रोिी ववेळाागीय ेयुक्त कायागलयह पु े याींनी शासनाकड े
(महसिल वेळ वेळन ववेळाागाकड)े ४६ कु्ुबाींचा खास बाब म्ह िन पुनवेळगसन करण्याचा रसं्तावेळ सादर 
केला ेहे. या दरम्यान हद. २९/०७/२०१५ रोिी मा.मींत्रीह (मदत वेळ पुनवेळगसन) याींच्या समवेळेत 
बैठक झाली. सदर बठैकीत झालेलया चचेनुसार पा्  (जि.सातारा) तालुक्यात की ष ा खोरे 
ववेळकास महामींड ाींतगगत उततरमाींड धर ात पि ग सींचय पात ीपयतं पा ीसाठा 
झाल्यानींतर रसंतयक्षात बाधधत हो ाऱया घराींची पडता  ी करण्याची कायगवेळाही िलसींपदा वेळ 
महसिल ववेळाागाकडिन ाकबत्रतपणे करण्यात यावेळी. तद्नींतर शासनास फेररसं्तावेळ सादर करावेळा 
िशा सिचना मा.मींत्री महोदयाींनी हदली ेहे. तयारसंमा े कायगवेळाही करण्यात येत ेहे. 

___________ 
  

िोिणातीस ५६ ंसांचन प्रिप तनधीअभावी प्रसांतबत असयाबाबत 
  

(२३)  ५४०६९ (२४-०८-२०१६).   श्री.भास्िर ्ाधव (गु हाग र) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोक ातील ५६ ससींचन रसंकल्प ननधीिाावेळी रसंलींबबत ेहेतह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह या रसंकल्पाींच्या पितगतेसाठी ितयींत तु्पुींया ननधीची तरतिद करण्यात ेली 
ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
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(३) िसल्यासह कोक ातील ससींचन रसंकल्पाींना ननधी देण्याबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही 
केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  

श्री. धग रीष महा्न (०९-११-२०१६) :(१) कोक ातील ५५ रसंकल्प सद्य:ज्थतीत बाींधकामाधीन 
ेहेत. 
(२) वेळ (३) बाींधकामाधीन रसंकल्पाींना शासनाच्या िथोपायाची ज्थती वेळ रायपालाींच्या 
ननदेशानुसार ननधीची तरतूद करण्यात येते. 
     सन २०१६-१७ या ेधथगक वेळषागसाठी कोक  पा्बींधारे ववेळकास महामींड ास ाकू  रू. 
४१३.४८ को्ी इतका ननधी िथगसींकल्पीत केला ेहे. 
(४) रसंश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गु हाग र, धचपाूण आणण खेड (ल्.रत्नाधग री) तासुक्यातीस रस्त्याांची दरुुवस्था झायाबाबत 
  

(२४)  ५४४३२ (२६-०८-२०१६).   श्री.भास्िर ्ाधव (गु हाग र) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गुहागर (जि.रतनाधगरी) तालकु्यातील मौि ेकारू -पेवेळे-मादालीह मौि े रानवेळी-वेळेलदिर-धोपावेळ े
िे्ीह मौिे त ी-कौढर का सिर-झोंबडीह मौिे पाचेरी ेगर-ेींबेरे खुदगह मौिे मासि-िसोरे-
ेवेळरे-ाातगावेळह धचप ि  तालुक्यातील मौिे धचवेळेली-गोंध ेह मौिे मिरे कौढर-धचवेळेली-
लो ारीबींदरह मौिे ननव्हाग -खरवेळतेह मौिे ओम ी तसचे खेड तालुक्यातील मौिे कोतवेळली-
माींडवेळकरवेळाडीह मौिे फुरूस-दया ह मौिे ेयनी ढाकरवेळाडी-काराारवेळाडीह मौिे सशवेळ फा्ा-ेष्ी 
मोहल्लाह मौि े दया  िींगमवेळाडीह मौिे नाींदगावेळ पा्ीलवेळाडी िाक वेळाडी येथील ्ामी  
र्तयाींची दरुवेळ्था झाल्याम ेु नागरीकाींची  गैरसोय होत ेहेह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह सदर र्तयाच्या दरुु्तीसाठी ननधी उपलब्ध करून द्यावेळा िशी माग ी 
्थाननक लोकरसंनतननधी करीत ेहेतह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह या माग ीच्या िनुषींगान े र्तयाच्या दरुु्तीसाठी ननधी देण्याबाबत शासनान े
को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) ाकि   १५ र्तयापैकी ११ र्तयाींच्या दरुु्तीबाबत माग ी पत्र जिल्हा पररषदेकड े रसंाप्त 
ेहेत. 
(३) वेळ (४) रसंश्नाींककत १५ र्तयाींपैकी कारु  पेवेळ े मादाली नदी ्ामी  मागग क्र.२ह वेळेलदिर 
नवेळानगर धोपावेळे रानवेळी ्ामी  मागग क्र.१ वेळ त ी कौढरका सिर झोंबडी देवेळघर ्ामी  मागग 
क्र.२० या र्तयाींच्या दरुू्तीची रसंतयेकी रु.२.२८ लक्षची काम े र्ते ववेळशेष दरुु्ती 
कायगक्रमाींतगगत मींििर ेहेत. 
     वेळरील १५ र्तयाींच्या उवेळगररत खराब लाींबीतील र्तयाींच्या दरुु्तीसाठी ाकि   रु.२०२२.१२ 
लक्ष ननधीची ेवेळश्यकता ेहे. 
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     र्त ेलाींबीच्या रसंमा ात ववेळाागास उपलब्ध हो ारा ननधी ितयींत िल्प ेहे. याउल् 
शासन ्तरावेळर रसंाप् त हो ाऱया मागण्या िा्त ेहेत. 
     जिल्हा पररषदेला ववेळववेळध योिनाींमधिन रसंाप् त ननधी वेळ ननकषास िधधन राहिन 
रसंाथम् यक्रमानुसार सदर कामे ्प्प्या-्प्प्याने रसं्ताववेळत करण्याचा जिल्हा पररषदेचा रसंयतन 
राहहल. 

___________ 
  

िणिवसी, देवग ड व वैभववाडी (ल्.ंसधुांदगु ज) तासुक्यातीस  
ग्रामीण भाग ातीस रस्त्याांची दरुवस्था झायाबाबत 

(२५)  ५४४७७ (२६-०८-२०१६).   श्री.तनतेश राण े (िणिवसी), श्री.िासीदास िोाांबिर 
(वडााा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क कवेळलीह देवेळगड वेळ वेळाैवेळवेळाडी (जज.मसांधुदगुय) तालुक्यातील ्ामी  ाागातील र्तयाींच्या 
दरुू्तीसाठी ननधी उपलब्ध होत नसल्यान ेर्तयाींची दरुवेळ्था झाली िसिन नागररकाींची गैरसोय 
होत ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह सदर ्ामी  र्तयाींच्या दरुु्तीसाठी ननधी सम ण्याबाबत शासनाने को ती 
कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(३) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   

  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) िींशत: खरे ेहे. 
(२) वेळ (३) र्त े लाींबीच्या रसंमा ात ववेळाागास उपलब्ध हो ारा ननधी ितयींत िल्प ेहे. 
याउल् शासन ्तरावेळर रसंाप्त हो ाऱया मागण्या िा्त ेहेत. 
     र्त ेवेळ पुल दरुु्ती परररक्ष  कायगक्रमाींतगगत जिलहा पररषदेच्या िखतयारीतील ्ामी  
मागग वेळ इतर जिल् हा मागग र्तयाींच्या दरुु्तीसाठी सन २०१५-१६ िींतगगत ससींधुदगुग जिल्हा 
पररषदेस २७८.२९ लक्ष इतका िनतररक्त ननधी देण्यात ेलेला ेहे. 
     र्ते वेळ पुल दरुु्ती परररक्ष  कायगक्रम ग् “ि” वेळ “ब” िींतगगत सन २०१५-१६ मध्ये 
देवेळगड तालुक्यातील रु.४५.७४ लक्षच्या २२ कामाींना वेळ क कवेळली तालुक्यातील रु.६१.४५ 
लक्षच्या ३१ कािाांना तसचे वैभववाडी तालुक्यातील रु.२४.६० लक्षच्या १४ कामाींना मींिुरी 
देण्यात ेलेली ेहे. 

___________ 
  

िोिण भवन, वाांदे्र, पासघर, ठाण,े माझग ाांव येथीस ववक्ररिर ववभाग ातीस  
एिूण ६०० िां त्राटी ंसवपि िामग ाराांना वेतन देण्याबाबत 

(२६)  ५४५७८ (२९-०८-२०१६).   श्री.मांग सप्रभात सोढा (मसबार वहस), श्री.अंमन पटेस 
(मुांबादेवी), श्री.अस्सम शेख (मासाड पलश्चम), डॉ.सांतोष टारफे  (िामनुरी), श्री.सां्य साविारे 
(भुसावा) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववेळक्रीवेळर ववेळाागातील कोक ावेळनह वेळाींदे्रह पालघरह ठा ेह माझगावेळ येथील ाकि   ६०० 
कीं त्रा्ी सलपीक कामगाराींना गेल्या दोन महहन्यापासिन पगारच सम ाला नसल्याचे माहे ावरसंलह 
२०१६ मध्ये वेळा तयादरम्यान ननदशगनास ेले ेहेह हे खरे ेहे कायह 
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(२) िसल्यासह याबाबत चौकशी करण्यास कामगार गेले िसता तयाींना कामावेळरुन काढण्यात 
येईल िशी धमकी कीं त्रा्दाराकडिन सम त िसल्याने या कीं त्रा्दाराींवेळर ववेळक्रीकर ववेळाागान े
कारवेळाई करावेळी िशी माग ी कीं त्रा्ी सलपीक कामगाराींनी केली ेहेह हे ही खरे ेह कायह 
(३) िसल्यासह याबाबत चौकशी केली ेहे काय वेळ तयात काय ेढ िन ेलेह 
(४) िसल्यासह चौकशीनुसार सींबींधधत कीं त्रा्दारावेळर कारवेळाई करण्याबाबत वेळ कीं त्रा्ी कामगाराींना 
तातडीन ेवेळेतन देण्याबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. सुधीर मुनग ांटीवार (२०-०९-२०१६) :(१) होयह हे खरे ेहे. कीं त्रा्दाराने देयक कायागलयास 
उशीरा सादर केल्यान ेपगार सम ण्यास ववेळलींब झालेला ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ववेळक्रीकर कायागलयास िशी को तीही तक्रार रसंाप्त झालेली नाही. 
(३) रसंश्न उद् ावत नाही. 
(४) कीं त्रा्दाराला हदलेले काम हद.३१ िुलैह २०१६ पासिन बींद करण्यात ेले ेहे. तसचेह 
मे.पेरीसॉफ््वेळेिर सोल्यशुन रसंा.सल. याींच्या देयकानुसार कीं त्रा्दारास रक्कम िदा करण्याची वेळ 
तद्नींतर कामगाराींच े वेळेतन देण्याबाबत कीं त्रा्दाराकड े पाठपुरावेळा करण्याची कायगवेळाही ववेळक्रीकर 
कायागलयामाफग त करण्यात येत ेहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

३ साख रुपये ऐव्ी १० साख रुपयाांचे िाम ई-टेंडरने िरण्याबाबत 
  

(२७)  ५४७६५ (२४-०८-२०१६).   श्री.वव्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय तनयो्न मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायातील काराारात पारदशगकता यावेळी यासाठी ३ लाख रुपये वेळा तयापेक्षा िा्तीच े
को तेही काम ई- े्ंडरनेच करावेळ े हा ेदेश बदलिन सदर मयागदा ककमान १० लाख रुपयाींची 
करावेळी िशी माग ी सवेळगपक्षीय लोकरसंनतननधीींनी केल्यानींतर मा. ववेळतत मींत्री याींनी िनकुि लता 
दशगवेळिन मा. मुखयमींत्रयाींची िनुमती घेण्यात येईल िशी माहहती हदनाींक ३ महे २०१६ रोिी वेळा 
तया समुारास ाका बैठकीत देण्यात ेली ेहेह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह सदरहि तनणययाच्या अांिलबजावणीस ककती कालावेळधी लागणार ेहे   
 
श्री. सुधीर मुनग ांटीवार (१६-११-२०१६) :(१) वेळ (२) याबाबतचा शासन नन गय क्र. ्थाववेळका -
१११६/रसं.क्र.१४९/का.१४८२ह हद. १२ िुलैह २०१६ रोिी ननगगसमत करण्यात ेला ेहे. तयानुसार 
ेमदार ्थाननक ववेळकास कायगक्रम ेझ  खासदार ्थाननक के्षत्र ववेळकास कायगक्रमाींतगगत 
घ्यावेळयाच्या कामाींसाठी ई- े्ंडरीांगची मयागदा रु. ३ लक्ष वेळरुन रु. १० लक्ष वेळाढववेळण्यात ेली 
ेहे. 

___________ 
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ववदभाजतीस अनेि ग ावे बुडववणाऱ् या मेडीग टटा प्रिपास स्थधग ती देण्याबाबत 
  

(२८)  ५४८७७ (२९-०८-२०१६).   श्री.तनतेश राणे (िणिवसी), श्री.पथृ् वीरा् चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.वव्य वडटेीवीवार (रा हपहपूरी), श्री.अंमन पटेस (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे  
(िामनुरी), श्री.िुणास पाटीस (धुाे ग्रामीण), श्री.सुतनस िेदार (सावनेर), श्री.अस्सम शेख 
(मासाड पलश्चम), श्री.्यप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोदावेळरी लवेळादानुसार महाराषरातील गोदावेळरी वेळ रसंा हहता नदीच्या पाण्यावेळर तलेींग ाचा 
हक्क ेहे याचा ेधार घेत को ताही ेराखडा नसींताना ेझ  दोन रायाची सहमती 
नसींताना तसेच कें द्राची सुध्दा मान्यता नसताींना शेिारच्या तलेगीं ा सरकारन े रायाच्या 
सीमावेळतव ााग िसलेल्या गडधचरोली जिल्हयातील ससींरोचा येथील पोचमपल्ली गावेळािवेळ  
कालेश्वेळर मेडीग््ा (बॅरेि) धर ाच्या बाींधकामाच ेाुमीपििन हदींनाक २ म,े २०१६ रोिी केले 
िसल्याची माहहती ददनाांक ५ ििन २०१६ रोिी वेळा तया सुमारास ननदेशनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय 
(२) िसल्यासह रसंा हहता-चेववेळल्हा रसंकल्पाबाबतही सहमती नसताना या रसंकल्पाच्या 
कालव्यासाठी को्यावेळधीचा खचग केला िात िसिन या दोन्ही रसंकल्पामु े गडधचरोली ेझ  
चींद्रपिर या जिल्हयातील िनके गावेळे पाण्याखाली िाण्याची साती िसिनही को तीच कायगवेळाही न 
केल्यामु े तलेींगणाच्या ववेळरोधात तेथील नागररकाांन े ननदशगनेही केली ेहेतह हे ही खरे ेहे 
कायह 
(३) तसेच तेलगीं ा सरकारन े हाती घेतलेल्या कालेश्वेळर मडेीग््ा (बॅरेि) धर ाच्या 
बाींधकामाबाबत ससरोंचा येथील नागररकाींने या धर ाच्या ननषेधागत हदनाींक २ मेह २०१६ रोिी वेळा 
तयासुमारास पोचमपल्ली येथ ेिनके लोकरसंनतननींधीसह हिारो नागररकाींनी ननषेध केला होता, हे 
ही खरे ेहे काय 
(४) िसल्यासह ेींतरराषरीय रसंकल्प सुर ीत मागव लागावेळेत यासाठी या दोन्ही रायाींचे ाक 
सशष्मींड  ्थापन झाले िसिन या मींड ाच्या केवेळ  दोन बैठका झाल्यात वेळ तयात केवेळ  
रसंकल्पाच्या सवेळेक्ष ाबाबत चचाग झालीह हे ही खरे ेहे काय  
(५) िसल्यासह या रसंकल्पाम ेु ववेळदाागतील  िनेक गावेळ े पाण्याखाली िा ार िसल्याम ेु 
मेडीग््ा रसंकल्पास ्थधगती देण्याबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत 
ेहेह 
(६) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (०९-११-२०१६) :(१) िींशत: खरे ेहे. 
      हद.०८.०३.२०१६ रोिी मा.मुखयमींत्री महाराषर राय वेळ मा.मुखयमींत्री तेलींग ा याींच्यात 
मुींबई येथे झालेल्या बैठकीत दोन्ही रायाचे सवेळग ेींतररायीय रसंकल्प राबववेळण्याबाबत ननयींत्र  
मींड  ्थापनेववेळषयी नव्यान ेकरार झाला. ेींतररायीय ननयींत्र  मींड ाच्या माध्यमातिन दोन्ही 
रायाच्या सींमतीन ेसवेळग ेींतररायीय रसंकल्पाच ेनन गय घेण्यात ये ार ेहेत. 
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     तेलींग ा रायाने कें द्र वेळ रायशासनाकडिन ेवेळश्यक वेळैधाननक मान्यता घ्याव्यात िसा 
नन गय ननयींत्र  मींड ाच्या हद.२३.८.२०१६ चे बैठकीत झाला ेहे. 
     मेडीगड्डा बॅरेि वेळ उससयो चे ािमीपििन तेलींग ा रायातफे हद.०२.०५.२०१६ रोिी 
करण्यात ेले ेहे. तथावपह िद्याप कामास सरुूवेळात झाली नाही. 
(२) िींशत: खरे ेहे. 
     तुमडीहे्ी बॅरेिच े कालव्याचे काम तलेींग ा हद्दीत सुरू ेहे. या कामावेळरील खचागची 
ेकडवेेळारी शासनाकड ेउपलब्ध नाही. 
     तुमडीहे्ी बॅरेि वेळ मेडीगड्डा बॅरेिम ेु को तेही गावेळठा  बुडीत होत नाही. तथावप काही 
शेतजिीन बाधीत हो ार ेहे. सींयुक्त सवेळेक्ष ाच्या वेळ ेी गावेळकऱयाींनी ननदेशन ेकेली होतीह हे 
खरे ेहे. 
(३) होयह हे खरे ेहे. 
(४) िींशत: खरे ेहे. हद.०८.०३.२०१६ रोिी महाराषर वेळ तलेींग ा रायातील ेींतरराय ससींचन 
रसंकल्पाबाबतचे सवेळग नन गय घेण्यासाठी ेींतररायीय ननयींत्र  मींड  ्थापन झाले ेहे. तसेच 
्थायी ससमती वेळ रसंकल्पाकररता समन्वेळय ससमतीही ्थापन झालेली ेहे. 
     ेींतररायीय ननयींत्र  मींड ाची पहहली बैठक हद.२३.०८.२०१६ रोिी मुींबई येथ ेझाली. या 
बैठकीमध्ये बॅरेिचे बाींधकामासाठी सवेळग वेळैधाननक मान्यता घे ेह ासुींपादनह पिरसींरक्षक बींधारे इ. 
ववेळषयाबाबत चचाग झाली. 
(५) तुमडीहे्ी बॅरेि वेळ मेडीगड्डा बॅरेिमु े ाकही गावेळठा  बडुीत होत नाही. तसेच या 
रसंकल्पाबद्दल सवेळग नन गय ेींतररायीय ननयींत्र  मींड ाच्या माध्यमातिन वेळ दोन्ही रायाच्या 
हहताच्या दृजष्ने घेण्यात ये ार ेहे. तयाम ेु रसंकल्पास ्थधगती देण्याचा रसंश्न उद् ावत 
नाही. 
(६) रसंश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीस सघुमध्यम व मोठे प्रिप पुणज िरण्यासाठी तनधी ंमाण्याबाबत 
  

(२९)  ५४९०२ (२९-०८-२०१६).   श्री.ग णपतराव देशमुख (साांग ोसे), श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िावा), श्री.राणा्ग ्ीतंसांह पाटीस (उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोसी), श्री.हसन मुश्रीफ  (िाग स), श्री.वदपि चव्हाण (फ सटण), श्री.मिरांद ्ाधव-
पाटीस (वाई), श्री.्यांत पाटीस (इस्सामपूर), डॉ.अतनस बोंड े (मोशी), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे 
(चोपडा), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदग ड), श्री.भास्िर ्ाधव (गु हाग र), श्री.रा्ेश टोप े
(घनसावांग ी), श्री.ववनायिराव ्ाधव-पाटीस (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ्फ ज  बच्च ू िडू 
(अचसपूर), श्री.सा्ं य साविारे (भुसावा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीस (ंशडी), श्री.सुतनस प्रभ ू
(वदांडोशी), श्री.अतनस बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायातील लघुमध्यम वेळ मोठे िस ेाकु  ३८० िपि ागवेळ्थेत िसलेल्या रसंकल्पाींची काम े
करण्यासाठी महाराषर शासनाने कें द्र शासनाकड े८९,००० को्ी रुपयाींची माग ी केलेली िसिन 
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यासींदाागत हदनाींक ३ मेह २०१६ रोिी वा त्यासुिारास मा.मुखयमींत्रीह मा.िलसींपदा मींत्री 
याींचेसमवेळेत मा.कें द्रीय मींत्री महोदयाींची बैठक घेतलेली होतीह हे खरे ेहे कायह 
(२) तसचे ववेळदाागतील ६ वेळ मराठवेळाडयातील ८ जिल्हयातील १३२ ससींचन रसंकल्पाींना ७१८७ को्ी 
वेळ पजश्चम महाराषर वेळ िन्य ाागातील ७४ दषुका ी तालुक्याींसाठी कें द्र सरकारच्या वेळतीन े२ 
हिार को्ी रुपये देण्याचा नन गय  माहे मेह२०१६ च्या पहहल्या सप्ताहात शासनाने घेतलाह हे 
खरे ेहे काय, 
(३) िसल्यासह या सवेळग रसंकल्प तीन वेळषागत पि ग करण्याचे ेश्वेळासन मा. मुखयमींत्रयाींनी बैठकीत 
हदले ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(४) िसल्यासह रु.९१८७ को्ीची मदत शासनास कें द्राकडिन रसंाप्त करण्याबाबत शासनान े
को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (०५-१०-२०१६) :(१) होयह हे खरे ेहे. 
       रायातील कें द्रीय िथगसहाय्यीत २६ मोठ्या वेळ मध्यम रसंकल्पाांच्या रसंगतीचा ेढावेळा 
घेण्यासाठी मा.सुश्री उमा ाारतीिीह कें द्रीय िलसींसाधन मींत्री वेळ मा.श्री.ननतीन गडकरीिी कें द्रीय 
र्तेह महामागग वेळाहतिक मींत्री याींचे रसंमखु उपज्थतीत स्याद्री िनतथीगीहह मुींबई येथे 
हद.३.५.२०१६ रोिी बैठक घेण्यात ेली. सदर बैठकीस मा.मुखयमींत्रीह महाराषर रायह मा.मींत्री 
(िथग) मा.मींत्री (िलसींपदा)ह मा रायमींत्री (िलसींपदा) इतयादी मान्यवेळर उपज्थत होते. 
(२) सदर बैठकीत रायाकडिन कें द्र शासनाकड े पॅकेि ्वेळरुपात ननधी उपलब्ध करुन द्यावेळा 
िशी माग ी कर ेत ेली ेहे. ेतमहतया््त ववेळदाागतील ६ वेळ मराठवेळाड्यातील ८ 
जिल््यातील ाकि   १०७ रसंकल्पाींना रु.७१८७ को्ी ावेळढा ननधी उपलब्ध करुन द्यावेळा िशी 
माग ी कर ेत ेली ेहे. तसचे उवेळगरीत महाराषरातील िवेळषग  रसंवेळ  ््त ाागातील ७ 
रसंकल्प पि ग करण्यासाठी रु.३५०० को्ी इतक्या ननधीची माग ी कर ेत ेली ेहे. 
(३) कें द्र शासनान ेरु.१०,६८७ को्ी ननधी ्वेळरुपात ३ वेळषागत उपलब्ध करुन द्यावेळा वेळ त्यातून 
ेतमहतया््त ाागातील १०८ रसंकल्प ३ वेळषागत पि ग होऊ शकतील िसे मा.मुखयमींत्री 
महोदयाींनी मा.कें द्रीय िलसींसाधन मींत्रयाींच्या ननदशगनास े ले ेहे. 
(४) रु. १०,६८७ को्ी ावेळढा ननधी पॅकेि ्वेळरुपात देण्यात यावेळा िसा सुधाररत रसं्तावेळ कें द्र 
शासनास सादर कर ेत ेला ेहे. या रसं्तावेळाच्या पाठपरुाव्यासाठी मा.मुखयमींत्री वेळ 
िा.िलसींपदा मींत्री याींनी मा.पींतरसंधान वेळ मा.िलसींसाधन मींत्री याींना पत्र े हदली ेहेत. तसेच 
कें द्रीय मींत्रयाींच्या ाे्ी घेऊन रसंतयक्ष पाठपुरावेळा केला ेहे. 
(५) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीस ग ावाांचा वविास आराखडा तयार िरुन त्यानुसार ग ावाांचा वविास िरण्याबाबत 
  

(३०)  ५४९६९ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुभाष उफ ज  पांडडतशेठ पाटीस (अंसबाग ), श्री.धैयजशीस 
पाटीस (पेण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महानगरपासलका वेळ नगरपररषदाींच्या धतववेळर रायातील ्ामपींचायतीचाही ववेळकास ेराखडा 
तयार करण्यात ये ार िसल्याचा नन गय मा.्ामववेळकास मींत्री याींनी नुकताच िाहीर केला 
िसिन तयार झालेल्या ेराखडयाींना हदनाींक १५ ऑग््ह २०१६ रोिी वेळा तयासुमारास ाकाच 
हदवेळशी २८ हिार ्ामपींचायतीच्या ्ामसाा घेऊन मींििरी देण्यात ये ार ेहेह हे खरे ेहे 
कायह 
(२) िसल्यासह ववेळकास ेराखड े तयार करण्यासाठी िडच  येऊ नये म्ह िन ८ हिार 
रसंनतननधीींना रसंसशक्ष  देण्यात ये ार िसिन तया रसंनतननधीींमाफग त ्ामपींचायत सद्याींपासिन त े
जिल्हा पररषदेच्या मुखय िधधकाऱयाींपयतं ६ लाख लोकाींना रसंसशक्ष  दे ार ेहेतह हे ही खरे 
ेहे कायह 
(३) िसल्यासह ेराखडा तयार करण्यासाठी ८ हिार रसंनतननधीींना वेळ तया रसंनतननधीींकडिन 
्ामपींचायत सद्याींपासिन जि.प.च्या मुखय िधधकाऱयाींपयतं ६ लाख लोकाींना केव्हा पासिन वेळ 
ककती कालावेळधीच ेरसंसशक्ष  देण्यात ये ार ेहे   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(१५-११-२०१६) :(१) होयह 
   सदर ेराखड ेमहानगरपासलका वेळ नगरपररषदाींच्या धतववेळर िसतील िसे नाही. 
्ामववेळकास ेराखडयाींना हदनाींक १५ ऑग््, २०१६ रोिी ्ामपींचायतीच्या ्ामसाा घेऊन 
मींििरी देण्याचे ननयोजित केले होते. 
(२) होयह ेमचां गावेळ ेमचा ववेळकास या कायगक्रमाींतगगत रायातील जिल्हा पररषदेच्या 
िधधकारी वेळ पदाधधकारी याींना राय्तर रसंमुख रसंसशक्षकामाफग त माहे ििन वेळ ििलहै २०१६ 
दरम्यान जिल्हा ्तरावेळर ेझ  ेठ हिार रसंनतननधीांमाफग त ्ामपींचायत सद्याींना ेझ  
्ामपींचायत ्तरावेळरील कमगचाऱयाींना ऑग््ह २०१६ दरम्यान रसंसशक्ष  ननयोजित करण्यात 
ेले होत.े 
(३) ्ाम ्तरावेळर ३ हदवेळसाींच्या लोक सहाागी रसंसशक्ष ाचे ननयोिन करण्यात ेले होते. 
तसेच रसंसशक्ष  घेतलेल्या ८ हिार रसंनतननधीमाफग त ्ाम पींचायत सद्याींना ेझ  ्ाम 
पींचायत ्तरावेळरील कमगचाऱयाींना रसंसशक्ष  माहे ऑग््ह २०१६ ननयोजित करण्यात ेले होते. 

___________ 
  

बुसढाणा ल्हयात महात्मा ग ाांधी राष्ट्रीय रो्ग ार हमी यो्नेतांग जत  
्ॉबिाडज ववतररत िेसेया िामग ाराांना िाम ेंमाण्याबाबत 

(३१)  ५५०६७ (२९-०८-२०१६).   डॉ.सां्य रायमुसिर (मेहिर) :   सन्माननीय रो्ग ार हमी 
यो्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढा ा जिल्हयात महातमा गाींधी राषरीय रोिगार हमी योिनेतींगगत िॉबकाडग ववेळतररत 
केलेल्या कामगाराींना कामे सम त नसल्याचे माहे मेह २०१६ मध्ये वेळा तयादरम्यान ननदशगनास 
ेलेह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे काय वेळ तयात काय ेढ िन ेलेह 
(३) िसल्यासहचौकशीनुसार को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासहववेळलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. ्यिुमार रावस (०५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     जिल््यात िॉबकाडग धारक मििराांकडिन कामाची माग ी रसंाप्त झाल्यानींतर तयाींना कामे 
उपलब्ध करुन देण्यात येत ेहेत. 
(२)ह (३) वेळ (४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

िें द्र सरिारच्या मुद्रा बॅंि यो्नेच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(३२)  ५५०७६ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुतनस प्रभू (वदांडोशी) :   सन्माननीय तनयो्न मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारच्या मुद्रा बक क योिनेचा रायातील िा्तीत िा्त तरु ाींनाह व्यवेळसाय सुरु 
करुनह उद्योिक कर ेबाबतचा लाा सम ावेळा यासाठी सदरहि योिनचेा रसंसार ्ामी  ाागातील 
गावेळोगावेळी दगुगम ाागात करण्यासाठी शासनाने जिल्हा पात ीवेळरह जिल्हाधधकारी याींच े
िध्यक्षतेखालीह ११ सद्याींची ससमती ्थापन करण्यास हदनाींक २४ मेह२०१६ रोिी वेळा 
तयासुमारास मान्यता हदलीह हे खरे ेहे कायह   
(२) िसल्यासह सदरहि मुद्रा बक क योिनचेे ्वेळरुप वेळ ननकष काय ेहेत तसेच ही योिना 
िा्तीत िा्त तरु ाींपयतं पोहोचववेळण्यासाठी ्थापन करण्यात ेलेल्या ससमतीचे कायग वेळ 
िधधकार काय ेहेतह   
(३) िसल्यासह माहे िुन २०१६ िखेरपयतं रायातील ककती तरु ाींनी मुद्रा बक क योिनेचा लाा 
घेण्यासाठीह सींबींधधत ्थापन केलेली ससमती िथवेळा बक काींकड े रसं्तावेळ सादर केले ेहेतह 
तयापैकी ककती रसं्तावेळाींना मींििरी देवेळिन रसंतयक्षात ननधी उपलब्ध करुन हदला ेहेह  
(४) तसेच सदरहि योिनेच्या लाा धारकाींची जिल्हाननहाय सींखया काय ेहे    
  
श्री. सुधीर मुनग ांटीवार (०३-१०-२०१६) :(१) होय. 
     ननयोिन ववेळाागाच्या शासन नन गय क्र.ासालबीसी-१६१६/रसं.क्र.४९/का.१४१७ह हदनाींक 
१४.६.२०१६ िन्वेळये मुद्रा बँक योिनेचा लाा िा्तीत िा्त तरु ाींना सम ावेळा यासाठी या 
योिनेचा रसंचारह रसंसार वेळ समन्वेळय करण्याकररता जिल्हा्तरावेळर जिल्हाधधकारी याींच्या 
िध्यक्षतेखाली ससमती गठीत कर े या नवेळीन योिनेस मान्यता देण्यात ेली ेहे. 
(२) उपरोक्त नमिद हदनाींक १४.६.२०१६ च्या शासन नन गयान्वेळये गठीत करण्यात ेलेल्या 
ससमतीमाफग त मुद्रा बकँ योिनेचा रसंचारह रसंसार वेळ समन्वेळय करण्यात ये ार ेहे. 
(३) वेळ (४) बाबत नमिद करण्यात येत े कीह राय्तरीय बकँसग ससमतीकडिन रसंाप्त माहहती 
सधचवेळाींच्या कायागलयात उपलब्ध ेहे. 

 
___________ 
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दमनग ांग ा-वपा्ं ाा या राष्ट्रीय नदी्ोड प्रिपाच्या साम्ांस्य िरारास  
िें द्र शयसनयिडून अदयाप मां्ुरी न ंमाायाबाबत 

  

(३३)  ५५१२२ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुतनस प्रभू (वदांडोशी), श्री.राहुस ्ग ताप (श्रीग ोंदा), 
श्री.वैभव वपचड (अिोसे), श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दमनगींगा-वपींिा  या राषरीय नदीिोड रसंकल्पाच्या सामिीं्य करारास कें द्रीय िलसींसाधन 
मींत्रालय वेळ राषरीय िलववेळकास िसाकर ास राय शासनाकडिन िहवेळाल रसंाप्त झाला 
िसताींनाही सदर रसं्तावेळाच्या सामिीं्य करारास कें द्र शासनाकडून मींििरी देण्यात ेली नाहीह 
हे खरे ेहे कायह  
(२) िसल्यासह सदर रसं्तावेळाच्या सामिीं्य करारास ववेळनाववेळलींब मींििरी घे े तसेच 
सदर राषरीय नदीिोड रसंकल्पास राषरीय रसंकल्प घोवषत कर ेबाबत राय शासनाने कें द्र 
शासनाकड ेपाठ पिरावेळा करुन को ती कायगवेळाही केली ेहेह 
(३) िसल्यासह याबाबत शासनाने िद्यापपयतं केलेल्या कायगवेळाहीची सद्यःज्थती काय    
ेहे    
  
श्री. धग रीष महा्न (०९-११-२०१६) :(१) होय. 
     हदनाींक ०३.०५.२०१० रोिी दम गींगा-वपींिा  वेळ पार-तापी-नमगदा या ेींतरराय नदीिोड 
योिनाींचा सववेळ्तर रसंकल्प िहवेळाल (Detailed Project Report) तयार कर ेसाठीचा 
सािांि्य करार मा.मुखयमींत्रीह महाराषर वेळ मा.मखुयमींत्रीह गुिरात याींच्यात झाला ेहे 
वेळ तयानुसार राषरीय िलववेळकास िसाकर ाने माचगह २०१४ मध्ये दम गींगा-वपींिा  या 
ेींतरराय नदीिोड योिनेचा सववेळ्तर रसंकल्प िहवेळाल तयार करुन महाराषर शासनास सादर 
केला ेहे. 
     सामींि्य करारास कें द्र शासनाकडिन मींििरी घेण्याचा रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 
(२) दम गींगा-वपींिा  हा नदीिोड रसंकल्प राषरीय रसंकल्प म्ह िन घोवषत करावेळा याबाबत 
ततकालीन मुखयमींत्रीह महाराष्ट्र शासन याींनी सप् े्ंबरह २०११ मध्ये कें द्र शासनाकड ेतयाचरसंमा  े
मा.कें द्रीय िलसींसाधन मींत्री याींच ेिध्यक्षतखेाली पार पडलेल्या हदनाींक १४.०५.२०१५ह हदनाींक 
१३.०७.२०१५ वेळ हदनाींक १५.०९.२०१५ रोिीच्या नदीिोड रसंकल्पाींच्या ववेळशेष ससमतीच्या बैठकीत 
राय शासनातफे माग ी केली ेहे. 
(३) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीस १८९ ंसांचन प्रिपाच्या चौिशी अहवासाबाबत 
  

(३४)  ५५१२६ (२६-०८-२०१६).   श्री.सुतनस प्रभू (वदांडोशी) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राय शासनानेह मा.उच्च न्यायालयाच्या ेदेशानसुार रायातील १८९ ससींचन रसंकल्पाची 
चौकशी करण्यासाठी राय शासनाने ननयुक्त केलेल्या चौकशी ससमतीत तीन महहने इतका 
कालावेळधी होवेळिनही िद्याप शासनास चौकशी िहवेळाल सादर केला नाहीह हे खरे ेहे कायह   
(२) िसल्यासह सदर चौकशी िहवेळाल सादर करण्यास लागत िसलेल्या ववेळलींबाची कार े काय 
ेहेतह 
(३) िसल्यासह याबाबत शासनास चौकशी िहवेळाल सादर केला िसल्यासह तयाद्वेळारे करण्यात 
ेलेल्या सशफारशीींचे थोडक्यात ्वेळरुप काय ेहेह   
(४) िसल्यासह सदर सशफारशीींनुसार शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह  
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (०९-११-२०१६) :(१) शासनान े ननधागररत केलेल्या िींनतम मुदतीपिवेळव 
म्ह िेच हदनाींक ०९.०८.२०१६ पिवेळव चौकशी ससमतीने िवेळाल सादर केला ेहे. 
(२) ननधागररत कालावेळधीत िहवेळाल सादर करण्यात ेल्याने ववेळलींबनाचा रसंश्नच उद्् ावेळत नाही. 
(३) व (४) चौकशीसाठी सुननजश्चत केलेल्या ५ मुद्याींचा समावेळेश िसलेल्या कायगकके्षस 
िनुसरुन ससमतीन ेकायगकक्षननहाय िसारसंाय वेळ ननषकषग चौकशी िहवेळालात नमिद केले ेहेत. 
यापैकी रसंमखु ननषकषागचे ्वेळरुप खालीलरसंमा े ेहे. 

१. ननववेळदा मागववेळण्याच्या रसंकक्रयेतील िननयसमतता १०३ रसंकल्पाींमध्ये घडल्याच े हदसिन 
येते. 

२. १६ रसंकल्पकामाींबाबत कायागरींा ेदेश हदल्यानींतर वेळ काम सुरु झालेले नसताींना 
तसेच ननववेळदेत तरतिद नसताींना िध्म रक्कम िदा करण्यात ेल्याच े हदसिन 
येते. 

३. ाकाजतमक राय िल ेराखड्यािाावेळी महाराषर िलसींपतती ननयमन 
रसंाधधकर ाकडिन MWRRA Act-२००५ मधील सींबींधधत िनुच्छेद ११(F) मधील 
सींपि ग तरतुदीींच ेपु गत: पालन झाल्याचे हदसिन येत नसल्याने महाराषर िलसींपतती 
ननयमन रसंाधधकर ाने रसंकल्पाींना हदलेल्या सवेळग मान्यता MWRRA Act-२००५ च्या 
कायगकके्षबाहेरील ेहेतह िस ेननदशगनास येते. 

(५) ववेळलींब झालेला नसल्याने कार े नमिद करण्याचा रसंश्नच उद्् ावेळत नाही. 
___________ 

  
रेणापूर (ल्.सातूर) येथीस रेणा नदीवरीस बॅरे्ेसची िामे  

तनधी अभावी अपूणाजवस्थेत असयाबाबत 
  

(३५)  ५५२२७ (२४-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव ंभस े (सातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रे ापिर (जि.लातिर) येथील रे ा नदीवेळरील खरो ा वेळ घनसरगावेळ येथील बॅरेिेसच्या 
कामासाठी गेल्या दोन वेळषागपासिन ननधी तरतिद नसल्यान ेिपि ग ेहेतह हे खरे ेहे कायह 
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(२) िसल्यासह सदर कामासाठी ननधीची तरतिद करून कामे पि ग करण्याबाबत लोकरसंतीननधधनी 
माहे माचग २०१६ मध्ये वेळ हदनाींक ४ ििनह२०१६ रोिी मा.िलसींपदा मींत्रीह याांच्याकड े
ननवेळेदनाद्वेळारे माग ी केली ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह सदर बॅरेिेसची िपि ग कामे पि ग करण्याबाबत शासनान ेको ती कायगवेळाही केली 
वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (०९-११-२०१६) :(१) रसंकल्प ाौनतकदृष्या पूणय िसिन िवेळसशष् कामे या 
सशषागखालील तरतुदीतिन बॅरेिेसची ककरको  सशल्लक कामे करण्यात येत ेहे. 
(२) होय. 
(३) िथोपायाची ज्थती वेळ मा.रायपालाींच्या ननदेशारसंमा े ननधी उपलब्ध करून देण्यात येवेळिन 
िपि ग कामे पि ग करण्याचे ननयोिन ेहे. 
(४) रसंश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अंसबाग  (ल्.रायग ड) तासुक्यातीस खारेपाट भाग ातीस ग ावाांमध्ये समुद्राचे  
उधाणाच ेपाणी ंशरुन ्मीन नापीि होत असयाबाबत 

  

(३६)  ५५२३९ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुभाष उफ ज  पांडडतशेठ पाटीस (अंसबाग ), श्री.धैयजशीस 
पाटीस (पेण) :   सन्माननीय खारभूमी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िसलबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील खारेपा् ाागातील मानकुलेह बहहराचापाडाह नारींगीचा 
्ेप वेळ पररसरातील गावेळामध्ये िनेक वेळषांपासिन समुद्राच्या उधा ाचे पा ी सशरत ेहेह हे खरे 
ेहे कायह 

(२) िसल्यासह खारेपा्ातील मानकुलेह बहहरीचापाडाह नारींगीचा ्ेप या गावेळात हद.८ वेळ ९ ावरसंल 
२०१६ वेळा तयासुमारास समुद्राचे उधा ाच े पा ी सशरल्याने िनिीवेळन ववेळ्क ीत झाले िसिन 
पीकतया ाात शेत िसमनीमध्ये खारे पा ी सशरल्यान ेिसमनी क्षारयुक्त झाल्या ेहेतह हे ही 
खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह बाींधबींहद्तीबाबत खारािमी ववेळाागाच्या िाचक ि्ी वेळ शतव िसल्यान ेबींधारे 
बाींधण्यासाठी िनके िडच ी ननमाग  होतातह हे ही खरे ेहे कायह 
(४) िसल्यासह बाींधबींहद्तीबाबत खारािमी ववेळाागाच्या िाचक ि्ी वेळ शतव  सशधथल 
करण्यासाठी वेळ सदर गावेळात बाींधबींधध्तीसाठी शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात 
येत ेहेह 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. वदवािर रावते (०४-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) िींशत: खरे ेहे. 
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     खाऱया पाण्याम ेु िसमनी क्षारयुक्त झाल्या ेहेत, तथावप िनिीवेळन ववेळ्क ीत झालेले 
नाही. 
(३) वेळ (४) िींशत: खरे ेहे. 
     मानकुले वेळ बहहरीचापाडा ही गोवेळ मानकुले या शासकीय खारािमी योिनेमध्ये समाववेळष् 
ेहेत. मानकुले ही योिना मोठ्या रसंमा ावेळर कमकुवेळत झाली ेहे. योिनेच्या सींपि ग 
नुतनीकर ाचे िींदािपत्रक मापदींडात बसत नसल्यामु ेह मींििर होऊन शकले नव्हते. 
     ेता खारािमी योिनाींसाठी सुधारीत मापदींड मींििर झाला िसिनह मानकुले या शासकीय 
खारािमी योिनेच ेसींपि ग नुतनीकर ास रसंशासकीय मान्यता देण्याची कायगवेळाही शासन ्तरावेळर 
रसंगतीपथावेळर ेहे. 
     नारींगीचा ्ेप या गावेळाचा समावेळेश माींडवेळखार-राींि खार या खािगी खारािमी योिना 
िसल्याम ेु सदर योिनाींच ेकाम शासनामाफग त हाती घे े शक्य झालेले नाही. 
(५) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

िुां टुर सिज स (ता.नायग ाव, ल्.नाांदेड) पररसरात ल्हा पररषदेतांग जत िरण्यात  
आसेसी ववववध िामे बनावट व तनिृष्ट्ट द्ाजची िेयाबाबत 

  

(३७)  ५५२५२ (२४-०८-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायग ाांव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं ्ुर जि.प.सकग ल (ता.नायगावेळह जि.नाींदेड) येथील जिल्हा पररषदेिींतगगत मे गावेळ त ेधनिह 
रुई ते कुीं ्ुर कारखानाह इितगावेळ ते रुई ेझ  कुीं ्ुर त ेसावेळरखडे र्तयाींना ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात ेला होता परींतु सदरील ननधीचा जिल्हा पररषदेच्या िधधका-याींनी ववेळनीयोग न 
करता बनावेळ् कामे करुन देयके घेतली िसल्यामु े काम ेरसंलींबबत िसल्याची बाब माहे ििन, 
२०१६ च्या पहहल्या सप्ताहात ननदशगनास ेली ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) तसेच सदर र्तयाींच्या कामात िधधका-याींच्या दलुगक्षामु े वेळ सींगनमतान े कामे ननकी ष् 
झाल्याची बाब ननदशगनास ेली ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह या रसंकर ाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय वेळ तयात काय ेढ िन ेलेह 
(४) िसल्यासह चौकशीनुसार सदर र्तयाींच्या ननधीचा गैरवेळापर कर ाऱया िधधकाऱयाींवेळर 
शासनाने काय कारवेळाई केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े (२१-११-२०१६) :(१) वेळ (२) हे खरे नाही. रसंश्नाींककत र्तयाींची कामे 
मुदतीच्या ेत पि ग करण्यात ेली िसिन सद्य:ज्थतीत सदर कामे सुजस्थतीत िसिन 
वेळापरात ेहेत. 
(३)ह (४) वेळ (५) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
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सातूर ल््यातीस साई उच्च पाताी बांधारा यासाठी सांपावदत िेसेया  
शेतिऱयाांच्या ्ंमनीचा मोबदसा प्रसांतबत असयाबाबत 

  

(३८)  ५५२५५ (२४-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव ंभस े (सातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातिर जिल््यातील साई उच्च पात ी बींधाऱयासाठी मौिे महापिरह साईह नाींदगावेळह नागझरीह 
ेरिखेडाह इींदरठा ा या गावेळातील शेतकऱयाींच्या सींपाहदत केलेल्या िसमनीचा मोबदला  
शेतकऱयाींना शासनान े हदलेला नसल्यामु े सदर शेतकऱयाींना तयाींच्या सींपाहदत िसमनीचा 
मोबदला देण्याबाबत लातिर ्ामी  लोकरसंतीननधधनी हदनाींक ४ ििनह२०१६ रोिी वेळा तयासमुारास 
जिल्हाधधकारी कायागलयह लातिर येथे झालेल्या ेढावेळा बैठकीत ननवेळेदनाद्वेळारे माग ी केली 
होतीह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह सदर ननवेळेदनानसुार रसंकल्प््त शेतकऱयाींना तयाींच्या सींपाहदत िसमनीचा 
मोबदला देण्याबाबत शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(३) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (१५-११-२०१६) :(१) मा.ववेळधानसाा सद्य याींचे हद.०२/०६/२०१६ चे 
ननवेळेदन शासनास रसंाप्त झाले ेहे. 
(२) लातिर जिल््यातील साई उच्च पात ी बींधाऱयासाठी मौिे महापिरह साईह नाींदगावेळह नागझरीह 
ेरिखेडाह इींदरठा ा या गावेळातील शेतकऱयाींच्या सींपाहदत केलेल्या िसमनीचा िींनतम मावेळेिा 
रु. ४१.१० को्ी मींििर झाला िसिनह तयापैकी रु. ६.३७ को्ी ािसींपादन िधधकाऱयाींकड ेिमा 
करण्यात ेले ेहेत. िमा करण्यात ेलेल्या रकमेपकैी मौिे-ेरिखेडा वेळ इींदरठा ा येथील 
िसमनीचा मोबदला रु. १.२७ को्ी वेळा्प करण्यात ेला िसिन उवेळगरीत मौि-ेमहापिरह साईह 
नाींदगाींवेळह नागझरी या गावेळाींचा मोबदला रु. ३४.७४ को्ी ननधी िाावेळी रसंलींबबत ेहे. सदर 
रसंकल्पास सन २०१६-१७ या चालि ेधथगक वेळषागत मींििर तरतिद रुपये १००.०० लक्ष िसिन 
तयानुषींगाने रसंाप्त ननधी रु. १००.०० लक्ष हा ािसींपादन मावेळिेा रसंकर ी ववेळतरीत करण्यात 
ेलेला ेहे. 
(३) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

बुसढाणा (ल्.बुसढाणा) मासरुा धरणाच्या साांडव्याचे िाम अपूणाजवस्थेत असयाबाबत 
  

(३९)  ५५३२१ (२०-०८-२०१६).   श्री.राहुस बोंदे्र (धचखसी), श्री.अंमन पटेस (मुांबादेवी), 
श्री.अस्सम शेख (मासाड पलश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे  (िामनुरी), 
श्री.िुणास पाटीस (धुाे ग्रामीण) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) बुलढा ा (जि.बुलढा ा) मासरु  धर ाच्या वेळाढीवेळ के्षत्रासाठी िसमनी िधध्हीत कराव्या व 
धर ाची उींची वेळाढववेळण्यासाठी िपि ग िसलेले साींडव्याचे काम पि ग करुन धर ातील पाण्याच े
के्षत्र वेळाढवेळावेळे वेळ याचा शतेकऱयाींना लाा सम वेळिन द्यावेळा िशी माग ी ्थाननक ्ाम्थाींनी 
जिल्हाधधकारी याींचकेड ेमाहे ावरसंलह २०१६ मध्ये वेळा तयादरम्यान केलीह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह सदर माग ीच्या िनुषींगाने शासनाने को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत 
ेहेह 
(३) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (११-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) धर ाच्या उींचीवेळाढीचा रसं्तावेळ िींतािगत करून सुधारीत िहवेळाल तयार कर ेत ेला ेहे. 
(३) रसंश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वांशम ल्हा पररषदेचे िाही ंशक्षि व अन्य िमजचारी वारांवार वदैयिरय 
देयिे सादर िरुन फ सवणूि िरत असयाबाबत 

  

(४०)  ५५३९८ (१०-०८-२०१६).   श्री.अंमत झनि (ररसोड), श्री.अंमन पटेस (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे  (िामनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वेळासशम जिल्हा पररषदेचे काही सशक्षक वेळ िन्य कमगचारी वेळारींवेळार वेळैद्यकीय देयक सादर 
करुन शासनाची फसवेळ िक करीत िसल्याने तयाींच्यावेळर पायबींद घालण्यासाठी गत पाच 
वेळषागतील वेळैद्यकीय देयकाींची चौकशी करण्याचे ेदेश मुखय कायगकारी िधधकारी याींनी माहे 
फेब्रुवेळारीह २०१६ मध्ये वेळा तया दरम्यान हदले ेहेतह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे काय वेळ चौकशीत काय ेढ िन ेले, 
(३) िसल्यासह तयानुसार दोषीींवेळर शासनाने को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४)  नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े (१७-११-२०१६) :(१)ह (२)ह (३) वेळ (४) जिल्हा पररषद, वामशि िींतगगत 
रसंतयेक ववेळाागात सशक्षक वेळ िन्य कमगचारी याींनी सादर केलेली वेळैद्यकीय रसंनतपितव देयके 
रसंचलीत पध्दतीनसुार जिलहा शल्य धचककतसक / जिल्हा ेरोय िधधकारी याींची ताींबत्रक 
मींििरी घेवेळिन यारसंमा े सादर करतील तया रसंमा े ेवेळश्यक ती तपास ी करुन वेळैद्यकीय 
रसंनतपितव देयक िदा करण्यात येत होती. या सींधचका सादर करण्यापिवेळव कमगचाऱयाने ककती वेळ ेा 
वेळैद्यकीय देयकाींची माग ी केलेली ेहे. याबाबत को तीही माहहती सादर केली िात नव्हती. 
तयामु े हद. ७.१.२०१६ रोिी मखुय कायगकारी िधधकारी, जि.प. वेळासशम याींनी सींबींधधत ववेळााग 
रसंमुखाींची वेळैद्यकीय रसंनतपितव देयका सींदाागत ेढावेळा बैठक घेतली. तयात सवेळग ववेळााग रसंमुखाींनी 
ेपले िधधन्त कमगचाऱ्याांकडिन वेळैद्यकीय रसंनतपितव देयके सादर करताींना मागील ३ वेळषागत 
तयाींनी घेतलेल्या वेळैद्यकीय रसंनतपितवच्या बबलाींची माहहती घेण्याच्या सिचना देण्यात ेल्या 
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ेहेत. तसेच रसंतयेक कमगचाऱयाींची वेळैद्यकीय रसंनतपितव देयकाची ्वेळतींत्र न्ती तयार करण्यात 
येत ेहे. यामु े वेळारींवेळार देयकाींची माग ी कर ाऱया कमगचाऱयाींबाबत ेवेळश्यकतनेुसार सखोल 
तपास ी करता येईल. तयारसंमा े मुखय लेखा वेळ ववेळतत िधधकारी याींनी सवेळग खात े रसंमखुाींना 
सिचना हदलेल्या ेहेत. 

___________ 
  

सांग्रामपूर व तेहारा (ल्.अिोसा) येथीस साभधारि शतेिऱयाांसाठी ११९  
िुपनंसिेवर खचज िरुनही शेतिऱयाांना साभ ंमात नसयाबाबत 

  

(४१)  ५५४११ (२०-०८-२०१६).   श्री.अंमत झनि (ररसोड), श्री.अंमन पटेस (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सीं्ामपिर वेळ तेल्हारा (जि.िकोला) येथील लााधारक शतेकऱयाींसाठी ११९ कुपनसलकेवेळर ४ 
को्ी रुपये खचग करुनही शतेकऱयाींना त याचा लाा सम त नसल्यामु े शेतकरी ससींचनाच्या 
लााापासिन वेळींधचत राहहले िसल्याची बाब माहे ावरसंलह २०१६ मध्ये वेळा तयादरम्यान ननदशगनास 
ेलीह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह या रसंकर ाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय वेळ तयात काय ेढ िन ेलेह 
(३) िसल्यासह तद्नुसार शेतकऱयाींना ससींचनासाठी कुपनसलकेचा लाा सम ण्याबाबत वेळ लाा 
देण्यास ववेळलींब लावेळ ाऱया सींबधधताींवेळर कारवेळाई करण्याबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही केली 
वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (२१-११-२०१६) :(१) िींशत: खरे ेहे. 
     वेळान रसंकल्पाच्या (ता.तले्हारा) लााके्षत्रात रसंकल्पाचा ााग म्ह िन ाकि   ११९ 
कि पनलीींकाींद्वेळारे २१६८ हे. ससींचन के्षत्र ननसमगती ची काम ेसन २००८ ते २०१२ मध्ये पि ग झाली 
िसिन तयावेळर ाकि   रु. १२.०१ को्ी (्थापतय कामे+ववेळद्युत कामे) खचग झालेला ेहे. 
     या रसंकल्पाच्या सींपि ग लााके्षत्रात ६२ पा ीवेळापर सीं्था ्थापन झालेल् या िसिन सींपि ग 
लााके्षत्र पा ीवेळापर सीं्थेस व्यवेळ्थापनासाठी ह्ताींतरीत झालेले ेहे. 
     सध्या ाकि   ११९ कुपनसलकाींपैकी ७९ कुपनसलकाींवेळरील ववेळद्युत रोहीत्राींची चोरी झाली 
िसिन तयामु े तयाहठका ी ससींचनास िडच  ननमाग  झाली ेहे. 
(२) वेळ (३) याबाबत महाराषर राय ववेळद्युत महाववेळतर  कीं पनीन े हहवेळरखेड पोलीस ््ेशन 
ता.तेल्हारा, जि.िकोला येथ ेरसंाथसमक िन्वेळेष  िहवेळाल (FIR) दाखल केले ेहे. 
    सदर चोरीस गेलेले रोहीत्र पनुश्च उाार ी करण्याबाबत महाराषर राय ववेळद्युत ववेळतर  
कीं पनीकड ेपाठपुरावेळा चाल ुेहे. तयाींचे माफग त रोहीत्र बसववेळण्याची कामे रसंगनतत ेहेत. 
(४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 
  

___________ 
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चांद्रपूर शहरातीस इरई नदी पनुल्वजनाच्या िामात  
झासेया गै रव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४२)  ५५४८८ (२६-०८-२०१६).   श्री.वव्य वडटेीवीवार (रा हपहपूरी) :   सन्माननीय ्ससांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपिर शहरातील इरई नदीच ेपु गजिवेळगनाच ेकाम करण्यासाठी राय शासनाने िींदािे १३० 
को्ी रूपये मींििर करण्यात ेलेह ससींचाई ववेळाागाच्या ताींबत्रक ववेळाागाकडिन या कामास 
मसशनव्दारे सुरू करण्यात ेले िसिन मोठया रसंमा ात गैरव्यवहार होत िसल्याची माहहती 
हदनाींक ५ ििन २०१६ रोिी वेळा तया सुमारास ननदेशनास ेले ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह  करोडो रूपये खचग करून इरई नदीच ेपुनगजिवेळगनाच ेकाम मसशनव्दारे करण्यात 
येत िसिन माती वेळ कचरा काढण्याचे काम सुरू ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह याबाबत चौकशी करण्यात ेलेली ेहे काय वेळ तयात काय ेढ िन ेलेह 
(४) िसल्यासह चौकशीनुसार या कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवेळहाराची चौकशी उच्च्तररय 
िधधकाऱयाींन ेकरण्यासाठी शासनाने को ती कायगवेळाही केलेली ेहे वेळा करण्यात येत ेहे 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (१५-११-२०१६) :(१) नाही. 
    सदरच े काम खािगी ठेकेदारामाफग त केलेले नसिन शासनाच्या याींबत्रकी ववेळाागाच्या 
यींत्रसामु्ीद्वेळारे केलेले ेहे. 
(२), (३), (४) वेळ (५) 
रसंश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर ल्हयातीस वाघोसी बुटी उपसा ंसांचन यो्नेतीस  
प्रिपग्रस्ताांच्या ्ंमनीचा मोबदसा ंमाण्याबाबत 

(४३)  ५५४९० (२६-०८-२०१६).   श्री.वव्य वडटेीवीवार (रा हपहपूरी) :   सन्माननीय ्ससांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावेळली (जि.चींद्रपिर) तालिक्यातील शेकडो शेतकऱयाींच्या हिारो ाकर शेती वेळाघोली बु्ी 
उपसा ससींचन रसंकल्पासाठी सींपादीत करण्यात ेलेले िसताींना सुध्दा या सवेळग शेतकऱयाींना 
िद्यापही मोबदला सम ालेला नसल्याची माहहती हदनाींक ५ ििनह २०१६ रोिी वेळा तया सुमारास 
ननदेशनास ेली ेहेह हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह वेळाघोली बु्ी उपसा ससींचन रसंकल्पात ाकि   ककती िसमनी सींपादीत करण्यात 
ेलेल्या ेहेत वेळ तयापैकी सींपादीत केलेल्या ककती िसमनीचा मोबदला देण्यात ेलेला ेहे 
(३) िसल्यासह वेळाघोली बु्ी उपसा ससींचन रसंकल्पात सींपादीत करण्यात ेलेल्या िसमनीचा 
मोबदला वेळ वेळाढीवेळ मोबदला सम ण्याबाबत शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत 
ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
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श्री. धग रीष महा्न (१०-११-२०१६) :(१) िींशत: खरे ेहे. 
(२) वेळाघोली बु्ी योिनेकरीता ाकि   ७४.०७ हे. खािगी िमीन सींपादीत करण्यात ेलेली 
िसिन तयापैकी ६३.०९ हे. िमीनीचा मोबदला सींबींधधताींना देण्यात ेलेला ेहे. 
(३) जिल्हाधधकारीह चींद्रपिर ्याींचे िध्यक्षतेखाली जिल्हा्तरीय मुल्यननधागर  ससमतीन े
ननधागरीत केलेल्या दरानुसार उवेळगररत १०.९८ हे. खािगी सींपाहदत िसमनीचा मोबदला सर  
खरेदीने देण्याची कायगवेळाही सुरु ेहे. 
    वेळाघोली बु्ी उपसा ससींचन रसंकल्पात िमीन सींपादीत करण्यात ेलेल्या शेतकऱयाींनी 
वेळाढीवेळ मोबदल्याबाबत माग ी नाही. 
(४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर ल्हयातीस सोढोंसी उपसा ंसांचन यो्नेस मां्ूरी ंमाण्याबाबत 
  

(४४)  ५५४९१ (२६-०८-२०१६).   श्री.वव्य वडटेीवीवार (रा हपहपूरी) :   सन्माननीय ्ससांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोंढोली (ता.सावली, जज.चांद्रपूर) पररसरातील हिारो ाकर शेतीच े ससींचन करण्याकरीता 
तयार करण्यात ेलेल्या लोढोंली उपसा ससींचन योिनेचे रसं्तावेळ सस.डी.ओ.नासशक याींचेकड े
मागील ाक वेळषागपासिन रसंलींबबत िसल्याची माहहती हदनाींक १७ मेह २०१६ रोिी वेळा तया 
सुमारास ननदेशनास ेली ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह या उपसा ससचींन योिनेचा समावेळेश वेळैनींगगा नदीवेळर बाींधण्यात येत िसलेल्या 
धचचडोह रसंकल्पाचा (बींधारा) ााग िसुन या रसंकल्पाचे बाींधकाम ८० ्क्के पु ग झालेले 
िसींताना सुध्दा लोंढोली उपसा ससींचन योिनेस िद्यापही मींििरी सम ालेली नाहीह हे ही खरे 
ेहे कायह 
(३) िसल्यासह लोंढोली पररसरातील हिारो ाकर ससींचन क्षमता िसलेल्या लोंढोली उपसा 
ससींचन योिनेचे बाींधकाम ककती कालावेळधीमध्ये पु ग करण्यात ये ार ेहेह 
(४) िसल्यासह लोंढोली उपसा ससचींन योिनेस तातडीने मींििरी सम ण्याकरीता शासनान े
को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (२२-११-२०१६) :(१) नाही. लोंढोली योिनेची पींपीग मसशनरीची परीग के 
हद.२७.०२.२०१५ च्या उपससमतीच् या बैठकीत ननजश्चत झाली िसिन या पररग काींना ् थायी 
ससमतीच्या हद.२२.०४.२०१५ च्या बैठकीत मान्यता सम ाली ेहे. या वेळषवच्या मध्यवेळतव 
सींकल्पधचत्र सींघ्नाह नासशक च ेसींकल्पन कायगक्रमात या योिनेचा समावेळेश ेहे. योिनेच्या 
सवेळगसाधार  ेराखड्याकररता ेवेळश्यक माहहती िन्वेळेष  मींड ाने हद.०३.०६.२०१६ ला 
मध्यवेळतव सींकल्पधचत्र सींघ्नाह नासशकला पुरववेळली ेहे. मध्यवेळतव सींकल्पधचत्र सींघ्नाह 
नासशककडिन योिनेचा सवेळगसाधार  ेराखडा करण्याच ेकाम रसंगतीत ेहे. 
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(२) होयह लोढोंली उससयो चा सववेळ्तर रसंकल्प िहवेळाल िद्याप रसंशासकीय मींििरी्तवेळ सादर 
झाला नाही. 
(३) मध् यवेळतव सींकल्पधचत्र सींघ्नाह नासशक कडिन योिनेच् या सवेळगसाधार  ेराखड्यास मींििरी 
रसंाप्त झाल्यानींतर तया ेधारे योिनेचा रसंकल्प िहवेळाल तयार होऊन रा य ताींत्रीक सल्लागार 
ससमतीह नासशक याींना तपास ी्तवेळ सादर होईल वेळ त् यानींतर िहवेळाल शासनास रसंशासकीय 
मान्यतेसतवेळ सादर होईल. रसंशासकीय मान्यता रसंाप्त झाल्यानींतर ेवेळश्यक ३.१६ हे 
वेळनिसमनीच ेरसं्तावेळ तयार करुन रसं्तावेळास कें न्द्रीय पयागवेळर  वेळ वेळन मींत्रालयाची मींििरी रसंाप्त 
झाल्यावेळर बाींधकाम कायगक्रमानुसार ननधी उपलब्ध झाल्यास योिनेच े काम ४ वेळषागत पि ग 
करण्यात येईल. 
(४) सद्य:ज्थतीत मध्यवेळतव सींकल्पधचत्र सींघ्नाह नासशक कडिन योिनेचा सवेळग साधार  
ेराखडा करण्याचे काम रसंगतीत ेहे. 
(५) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
  

चांद्रभाग ा नदी भीमाशांिरच्या उग मापासून सांग मापयतं वाहण्यासाठी  
प्राधधिरण स्थापना िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४५)  ६३३०० (२०-०८-२०१६).   श्री.्यप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय ्ससांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्राागा नदी ाीमाशींकरच्या उगमापासिन सींगमापयतं वेळाहण्यासाठी चींद्राागेचे ििने ्वेळरुप 
वेळ वेळैावेळ रसंाप्त करुन देण्यासाठी रसंाधधकर  ्थापना करण्याचा रसं्तावेळ शासनाच्या ववेळचाराधीींन 
ेहे हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह या रसं्तावेळाच्या नन गयाचे ्वेळरुप काय ेहे ? 
  
श्री. धग रीष महा्न (०९-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) रसंश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोसापूर शहरातीस ंशक्षक्षिेसा शासिरय सेवेत सामावून घेण्याबाबत 
  

(४६)  ६३६४१ (१८-०८-२०१६).   श्री.बबनराव ंशांदे (माढा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापिर शहरात मुखयमींत्री याींच्या गाडीखाली माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
िीवेळ देण्याचा रसंयतन कर ाऱया सशक्षक्षकेस नोकरी देण्याचे मा.मुखयमींत्री याींनी ेदेश देवेळिनही 
मुखय कायगकारी िधधकारीह जि.प सोलापिर याींनी सदर सशक्षक्षकेला माहे माचगह २०१६ च्या िखेर 
शासककय सेवेळेत सामावेळिन घेतले नसल्याचे ननदशगनास ेलेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह या रसंकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे काय वेळ तयात काय ेढ िन ेलेह 
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(३) िसल्यासह तद्नुसार सदर सशक्षक्षकेस शासकीय सेवेळेत सामावेळिन घेण्याबाबत शासनाने 
को ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े (१७-११-२०१६) :(१) मा.मुखयमींत्री याींच्या हदनाींक ६-९-२०१५ रोिीच्या 
सोलापिर ाे्ीच्या वेळ ेी जिल्हा पोलीस िधधक्षक कायागलयासमोर वेळाहनताफ्याच्या समोर 
ेतमहत्येचा रसंयतन केलेला होता. परींतु तयाींना पुन्हा जिल्हा पररषद सेवेळेत सामावेळिन घे ेबाबत 
मा.मुखयमींत्री याींचेकडिन को तेही ेदेश जिल्हा पररषदेस रसंाप्त झालेले नाहीत. 
(२)ह (३) वेळ (४) श्रीमती ाारती सायबण् ा को ी याींचे िातवेळैधता रसंमा पत्र िवेळैध ठरल्यान े
तयाींना मखुय कायगकारी िधधकारीह जिल्हा पररषदह सोलापिर याींच्या हदनाींक २५-५-२००९ च्या 
ेदेशान्वेळये जिल्हा पररषद सेवेळेतिन कमी करण्यात ेलेले ेहे. तथावप िनसुिधचत िमातीच े
रसंमा पत्र िवेळैध ठरलेल् या या कमगचाऱयाींच्या सेवेळा समाप्त करण्यात ेल्या ेहेत िशा 
कमगचाऱयाींना पुन्हा सेवेळेत घे ेबाबत सद्य:ज्थतीत सामान्य रसंशासन ववेळाागाकडिन को तेही 
धोर  ननजश्चत करण्यात ेलेले नाही. तयािनुषींगाने श्रीमती ाारती सायबण् ा को ीह 
तत्कालीन उपमशक्षक्षका याांना िद्याप जिल्हा पररषद सेवेळेत सामावेळिन घेण्यात ेलेले नाही. 

___________ 
  

इरई धरणाच्या बॅिवॉटरमाेु चांद्रपरू शहरासा धोिा तनमाजण झायाबाबत 
  

(४७)  ६३६५७ (१८-०८-२०१६).   श्री.नाना्ी शामिुाे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपिर जिल््यातील ८६ पिर रसंवेळ  गावेळे िसिन सन २०१३ मध्ये चींद्रपिर शहरासह तब्बल ३५ 
गावेळाींना पुराम ेु रसंचींड नुकसान सहन करावेळ ेलागले होतहे हे खरे ेहे कायह 

(२) िसल्यासह उक्त पररज्थती पुन्हा उद्भवेळि नये यासाठी उपाययोिना करण्यात ेले ेहे 
कायह 
(३) िसल्यासह चींद्रपिर शहराला इरई धर ाच्या बॅकवेळॉ्रमु े ननमाग  हो ारा धोका 
्ा ण्यासाठी शासनाने को ती काययवाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (१८-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) पिररसंवेळ  गावेळाच्या नन ी रेषा वेळ लाल रेषा ेख ीचे सवेळेक्ष  करुन तया िनुषींगान ेपुढील 
उपाययोिना करण्याकरीता सींकल्पन करण्याचे काम हाती घेण्यात ेले ेहे. 
(३) चींद्रपिर शहराला इरई धर ाच्या बकँवेळॉ्रमु े ननमाग  हो ारा धोका ् ण्यासाठीह इरई 
नदीचे ३० कक.मी. लाींबीचे गा ाचे सवेक्ष  करुन गा  काढण्याचे काम करण्यात येत ेहे. 
तसेच ेवेळश्यक हठका ी सींरक्षक साींत बाींध ेह इरई नदीच े पा लो् के्षत्रात चके डॅम वेळ 
गॅबीयन बींधाऱयाचे बाींधकाम कर ेह तसेच इरई नदीमध्ये हठकहठका ी ९ बींधाऱयाची कामहे 
इतयादी काम ेरसं्तावेळीत करण्याबाबत ननयोिन ेहे. 
(४) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
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चांद्रपूर ल््यातीस शेतिऱयाांना ंसांचनासाठी अससेया प्रिपाची  
पाणी साठवणूि क्षमता वाढववण्याबाबत 

  

(४८)  ६३६७४ (११-०८-२०१६).   अॅड.सा्ं य धोटे (रा्ूरा) :   सन्माननीय ्ससांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपिर जिल््यातील शेतकऱयाींना ससींचनासाठी महतवेळाचे िसलेले ेसोलामेंढाह घोडाझरीह 
नलेश्वेळरह चींदईह चारगावेळह िींमलनालाह लाानसराडह पकडीगुड्डमह डोंगरगावेळह हदना वेळ इरई या 
रसंकल्पात माहे मे २०१६ च्या पहहल्या ेठड्यात इरई वेळग ता उपरोक्त १० ससींचन रसंकल्पात 
२० ्क्के पेक्षाही कमी पा ीसाठा उपलब्ध िसल्याचे ननदशगनास ेले ेहेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह उक्त रसंकल्पाींपैकी चींदईह लाानसराड ेझ  हदना ससचींन रसंकल्प पु गत: कोरड े
पडले िसिन नलेश्वेळरह घोडाझरीह चारगावेळ वेळ िमलनाला हे ही रसंकल्प कोरड ेहोण्याच्या मागागवेळर 
ेहेह हे ही खरे ेहे कायह 
(३) िसल्यासह याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे काय वेळ चौकशीत काय ेढ िन ेले 
ेहे, 
(४) िसल्यासह तयानुषींगाने चींद्रपिर जिल््यातील उक्त ११ ससींचन रसंकल्पाची पा ी साठवेळ िक 
क्षमता वेळाढववेळण्याबाबत शासनान ेको ती कायगवेळाही केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(५) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्री. धग रीष महा्न (२१-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) शासनाकडिन चौकशी करण्यात ेली नाही, परींत ुमेह २०१६ च्या पहहल्या ेठवेळड्यात हद. 
५/५/२०१६ ला चींदईह लाानसराडह नलेश्वेळरह चारगावेळ वेळ हदना रसंकल्पात उपयुक्त पा ीसाठा 
ननरींक होताह घोराझरी वेळ िमलनाला रसंकल्पात िनुक्रम े७.९६%, ८.८६% उपयुक्त पा ीसाठा 
सशल्लक  होता. ही वेळ्तुज्थती होती. मागील वेळषव पिगन्यमान कमी झाल्याम ेु कमाल 
पा ीसाठा ेलोसामेंढा धर ात ४५%ह घोडाझरी धर ात ६९% वेळ नलेश्वेळर धर ात ६५% 
झालेला होता वेळ इतर रसंकल् पात १००% पा ीसाठा झालेला होता. सदर रसंकल्प मुखयतवेळे खररप 
वेळ रब्बी च ेससींचना कररता िसल्यामुळे वपण्याच ेपाण्याच ेमींििरी िसलेले पा ी ेरक्ष  ठेवेळिन 
ससींचना कररता पा ी पुरववेळण्यात ेले. 
(४) घोराझरीह नलेश्वेळरह िमलनालाह हदना वेळ ईरइ या रसंकल्पाच्या साींडव्याची ककीं वेळा गे्ची उींची 
वेळाढवेळिन पा ी साठवेळ  क्षमता या ेधीच वेळाढववेळलेली ेहे. तसेच ेसोलामेंढा रसंकल्पाची वेळ 
पकडीगुड्डम रसंकल्पाच्या साींडव्याची उींची वेळाढवेळिन पा ी साठवेळ  क्षमता वेळाढववेळण्याच े काम 
रसं्ताववेळत ेहे. पकडीगुड्डि रसंकलपाचे उींची वेळाढववेळण्याकररता १९.७० हे. वेळनिमीन ेवेळश्यक 
िसनू तयास कें द्र शासनाची मान्यता रसंाप्त करण्या्तवेळ वेळन रसंसतावेळ मींििरीची कायगवेळाही सुरु 
ेहे. 
(५) रसंश्न उद्् ावेळत नाही. 

___________ 
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वाडा (ल्.पासघर) तासुक्यातीस शासिरय आश्रमशााा, ग ारग ाांव या आवदवासी भाग ातीस 
आश्रमशयळेच््य नववन इमयरतीच ेबाांधिाम तनिृष्ट्ट द्ाजच ेझयल््यबयबत 

  

(४९)  ६९५४० (११-११-२०१६).   श्री.रुपेश हप हात्र े (ंभवांडी पूवज) :   सन्माननीय सावज् तनि 
बाांधिाम (सावज् तनि उपक्रम वग ाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वेळाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील शासकीय ेश्रमशा ाह गारगाींवेळ या ेहदवेळासी ाागातील 
ेश्रमशा ेच्या नववेळन इमारतीच े बाींधकाम ननकी ष् दिागच े झाले िसिन यामध्ये कोट्यवधी 
रुपयाींचा गैरव्यवेळहार झाल्यारसंकर ी चौकशी करुन सींबींधधत िधधकारी वेळ कीं त्रा्दाराींवेळर कारवेळाई 
करण्याबाबतची माग ी लोकरसंनतननधी-सावेळींडी पिवेळग याींनी िधधक्षक िसायींताह सावेळगिननक 
बाींधकाम मींड ह ठा े याींच्याकड े माहे ऑक््ोबरह २०१६ मध्ये वेळा तया दरम्यान लेखी 
ननवेळेदनाव्दारे केली ेहेह हे खरे ेहे कायह  

(२) िसल्यासह या ेश्रमशा ेच्या इमारतीच्या बाींधकामास दोन वेळषागपिवेळव सुरुवेळात होऊनही 
िद्यापही पि ग न झाल्यामु े सींबींधधत कीं त्रा्दार वेळ िधधकाऱयाींच्या िा ीवेळपिवेळगक केलेल्या 
ववेळलींबामु े पररसरातील ेहदवेळासी ववेळद्याथव/ववेळद्याधथगनी ्याींची गैरसोय होत ेहेह हे ही खरे 
ेहे कायह 
(३) िसल्यासह उक्त दोन्ही रसंकर ी शासनाने चौकशी केली ेहे कायह चौकशीत काय 
ेढ िन ेले वेळ तदनुसार गारगाींवेळ ेहदवेळासी ेश्रमशा ेच ेबाींधकाींम ननकी ष् दिागच ेकर ाऱया 
कीं त्रा्दारावेळर वेळ यारसंकर ी दलुगक्ष कर ाऱया सींबींधधत िधधकारी/कमगचारी याींच्याववेळरुध्द शासनान े
को ती कारवेळाई केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत वेळ सदरहि रसंकर ाबाबतची सद्यज्थती काय   
ेहे   
 
श्री. चांद्रिाांत पाटीस (०८-१२-२०१६) :(१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर कामाच्या ववेळववेळध बाबीींच्या चाचण्या ननयमानुसार घेण्यात ेल्या िसिन तया 
ननकषाींरसंमा े योय िसिन कामाचा दिाग गु वेळततेनुसार िसल्याने कारवेळाई करण्याचा रसंश्न 
उद्् ावेळत नाही. 
(४) सुरुवेळातीस िमीन मालकान े इमारतीच्या बाींधकामास हरकत घेतल्यान े तसेच िवेळ पास 
ाक वेळषग वेळा िच्या उपलब्धत ेिाावेळी इमारतीच ेबाींधकाम खींडीत झाले होतहे तयािुळे बाींधकामास 
ववेळलींब झालेला ेहे. 
     सदर इमारत ििनह २०१७ पयतं सींबींधधत ववेळाागास ह्ताींतरीत करण्याच ेरसंयोिन ेहे. 

___________ 
  
माढा (ल्. सोसापुर) तासुक्यातीस पापनस ते वडंशांगे  माढा येथनू पांढरपुरिड े्ाणाऱया श्रीसांत 

मुक्ताबाई पासखी माग ाजची दरुवस्था झायाबाबत 
(५०)  ७०४३३ (१६-११-२०१६).   श्री.बबनराव ंशांदे (माढा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



ववेळ.स. २५३ (39) 

(१) माढा (जि.सोलापुर) तालुक्यातील पापनस ते वेळडसशींगे माढा येथिन पींढरपुरकड े िा ाऱया 
श्रीसींत मुक्ताबाई पालखी मागागची दरुवेळ्था झाल्याचे माहे ििनह २०१६ मध्ये वेळा तयादरम्यान 
ननदशगनास ेलेह हे खरे ेहे कायह 
(२) िसल्यासह सदर र्तयाची शासनाने पाह ी केली ेहे कायह 
(३) िसल्यासह पाह ीचे ननषकषग काय ेहेत वेळ तदनुसार सदरचा मागग पालखी मागग म्ह िन 
घोवषत करुन ननधी उपलब्ध करुन र्तयाींची दरुु्ती करण्याबाबत शासनाने को ती कायगवेळाही 
केली वेळा करण्यात येत ेहेह 
(४) नसल्यासह ववेळलींबाची कार े काय ेहेत   
  
श्रीमती पांि्ा मुांड े(०३-१२-२०१६) :(१) िशींत: खरे ेहे. 
(२) र्तयाच्या डाींबरी पीषठाागावेळर पडलेले खड्ड ेडाींबर समधश्रत खडीने ारण्याचे काम रसंगतीत 
ेहे. र्तयावेळरील वेळाहतिक सुर ीत सुरु ेहे. 
(३) वेळ (४) र्तयाच्या काही लाींबीत मिबितीकर  वेळ डाींबरीकर ाची काम ेकर े ेवेळश्यक ेहे. 
ही कामे मींििरी ननधी ननकष वेळ रसंाधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याच ेननयोिन ेहे. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िासे 
नाग पूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवेळतव मुद्र ालयह नागपिर. 


