
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िरोरा (जि.चांद्रपूर) तालुक् यातील लाल नाला ि पोारा नाला हा हहांघणटा   
विभाघामधून िरोरा उप विभाघात स् ालाांतरीत िर् याबाबत 

  

(१)  १२३६२ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरोरा (जि.चींद्रपूर) तालुक् यातील लाल नाला व पोथरा नाला हा हहींगणघा् ववभागामधून 
वरोरा उप ववभागात स् थलाींतरीत कर् याची मागणी स् थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींनी निकनवेदनाद्वारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मागणीनुसार शासनाने निकनणणय घेतला आहे काय, त याींचे स् वरुपप काय आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (०६-१२-२०१६) :(१) होय, हद. २०.०१.२०१५ रोिी निकनवेदन रतिाप्त झाले आहे. 
(२) शासन निकनणणय क्र. आढावा-२०१४/रति.क्र.३५३/२०१४ आ.(रतिशश), हद. १४.१०.२०१५ नुसार चींद्रपूर 
पा्बींधारे रतिकल्प मींडळ, चींद्रपूर अधधनस्त कायणरत असलेल्या लघु पा्बींधारे ववभाग, चींद्रपूर 
अींतगणतचे लभानसराड कालवे उपववभाग, वरोरा हे बाींधकाम कायणरतिकारातील उपववभागीय 
कायाणलय लभान सराड पोथरा लाल नाला (ल.पो.ला.) पा्बींधारे उपववभाग, वरोरा (शसींचन) या 
नावाने शसींचन व्यवस्थापनाच्या कामासाठी रुपपाींतरीत खींबाडा या ३ नवीन शसींचन शाखा 
कायाणलयाची निकनशमणती करुपन, सदरहू कायाणलये चींद्रपूर पा्बींधारे ववभाग, चींद्रपूर याींच े
निकनयींत्रणाखाली कायाणजन्वत कर्यास्तव सींलग्न कर्यात आली आहेत. 
    पोथरा नाला रतिकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे व लाल नाला रतिकल्पाचे शसींचन व्यवस्थापनाची 
काम ेया उपववभागाद्वारे सुरुप आहेत. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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ततठिली – िािरिोंड - पळसमिरिाडी (ता.रािापूर, जि.रत् नाधघरी)  
निीन रस्ता िर्याबाबत 

(२)  १९६१५ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािन साळिी (रािापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निकतठवली (ता.रािापूर, जि.रत नाधगरी) हे गाव मौिे धोपेश्वर ग्रामपींचायत हद्दीमध् ये येत 
असून निकतठवली कािरकोंड मागे पळसमकरवाडी येथे िा् यासाठी पायवा् सोडता अन् य 
कोणताही मागण नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर मागाणलगत शासकीय फळलागवड, फळरतिक्रक्रया व इतर लघुउद्योग सुरुप 
आहे परींतु रस् त याची कायमस् वरुपपी सोय नसल् याने अन् य कोणताही उद्योग सुरुप करणे 
गैरसोयीचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रािापूर दसूर रस् ता त े निकतठवली-कािरकोंड पळसमकरवाडी हा नवीन रस् ता 
हो् याकरीता स् थानिकनक ग्रामस् थाींनी सातत यान ेमागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेपाहणी केली आहे काय, त यात काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार सदर रस् त याकरीता क्रकती निकनधीची उपल धता कर् यात आली आहे, 
(६) तसेच सदर रस् ता तात काळ कर् याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर् यात 
येत आहे, 
(७) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) अशा रतिकारच ेमागणीपत्र रतिाप्त नाही. 
(४) त े (७) जिल्हा पररषदेमाफण त सदर रस्तयाची पहाणी कर्यात आली असून निकतठवली 
कािरकोंड मागे ते हडी पळसमकरवाडी रस्ता हा योिनाबाह्य रस्ता आहे. या रस्त याची ूकूण 
लाींबी ४.०० क्रक.मी. असनू तयापकैी ०.०० ते ०.१५० क्रक.मी. मुरमी पषृठभाग व ०.१५० ते ४.०० 
क्रक.मी. अजस्ततवात नसलेली लाींबी पायवा् स्वरुपपात आहे. हा रस्ता करावयाचा झाल्यास रतिथम 
रस्ते ववकास योिनेमध्ये समाववषठ करणे व भूसींपादनाची कायणवाही करणे अपे्षित  आहे. 
िमीन उपलध  झाल्यास ववववध कायणक्रमाींतगणत रतिाप्त निकनधी व निकनकषानुसार ्प्प्या-्प्प्याने 
सदर रस्त याच ेकाम रतिस्ताववत कर्याबाबत जिल्हा पररषदेचा रतियतन राहील. 

___________ 
  

घोंहदया जिल्ह्यातील सडि/अिुनुी तालिुाअांतघतु येणाऱ्या घािाांच्या शतेिमीनीला 
चुलबांद प्रिल्हपातून पाणी  दे्याबाबत 

  

(३)  २१५१६ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािशे िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जिल्ह्यातील सडक/अिुणनी तालुकाअींतगणत नषिलरतिभाववत षेित्रातील डव्वा, 
भुसारी्ोला, पा्ेकुराण, रकु्ोला, पळसगाींव, गोपाल्ोली, मुींढरी्ोल, चुडुरका आदी गावाींतील 
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१०७५ हेक््र कोरडवाहू शेतिमीनीला निीकच्या चलुबींद रतिकल्पातून पाणी उपल ध 
कर्यासींबींधाचा रतिस्ताव शासनाच्या िलसींधारण ववभागाकड े पाठवव्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रतिस्तावाला मान्यता न दे्याचे कारणे काय, पयाणयी व्यवस्था म्हणून या 
षेित्रातील शेतकऱयाींना कोणतया योिनेतून पाणी दे्यासाठी शासनान ेउपाययोिना केलेली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (२७-१२-२०१६) :(१) अींशत: खरे 
     गोंहदया जिल्ह्यातील सडक / अिुणनी तालुक्या अींतगणत डव्वा, पळसगाींव व इतर 
गावातील कोरडवाहू शेतीला १०७० हे. खरीप षेित्र शसींचन कर्याच्या दृष्ीने कामाचा समावेश 
करुपन चुलबींद रतिकल्पाच े आधुनिकनकीकरणाचा रुप. २५.३८ को्ी क्रकीं मतीचा चतुथण सुधाररत 
रतिशासकीय मान्यता रतिस्ताव मखु्य अशभयींता, िलसींपदा ववभाग, नागपूर याींचेकडून िलसींपदा 
ववभागाकड ेरतिाप्त झाला होता. 
(२) व (३) सदर रतिस्तावावर शासनाने उपजस्थत केलेल्या मुद्याचे अनुपालन करुपन रुप. २७.७९८ 
को्ीचा फेर रतिस्ताव कायणकारी सींचालक, ववदभण पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर याींच ेपत्र 
हद.१/७/२०११ अन्वये अधीषिक अशभयींता, राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमती, नाशशक याींना 
पाठवव्यात आला व तद्नींतर राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीन ेसदर रतिस्तावावर काही मुद्ये 
उपजस्थत करुपन रतिस्ताव अनुपालनास्तव परत केला होता. सदर रतिकरणी उपजस्थत कर्यात 
आलेल्या मुद्याींच्या अनुपालनासाठी लागणारा  दीघण कालावधी लषिात घेता चलुबींद योिनेच्या 
डव्वा पररसरातील कालव्याच ेस्वतींत्रपणे नवीन रतिस्ताव तयार करुपन रतिशासकीय मान्यता रतिदान 
करावी अस ेततकालीन कें हद्रय अविड उद्योग मींत्री याींनी तयाींचे हदनाींक ३०/१०/२०११ अन्वये 
कायणकारी सींचालक, ववदभण पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर याींना निकनवेदन हदले होते. 
     सदर निकनवेदनाच्या अनुषींगाने चुलबींद रतिकल्पातून डव्वा पररसरातील नवीन कालवा 
बाींधकामाबाबतचा रतिस्ताव तयार कर्याची कायणवाही षेित्रत्रय स्तरावर सुरुप आहे. 
  

___________ 
  

चांदघड (जि.िोल्हहापूर) तालुक्यातील िलानांदीघड, आांबोली रामटा -पारघड आणण ततलारी  
रस्ता आहदचा िन पय ुनातून वििास िरणेबाबत 

  

(४)  ३२५४१ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेिी देसा -िुपेिर (चांदघड) :   सन्माननीय 
पय ुन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) तालकु्यातील कलानींदीगड, आींबोली रामघा्-पारगड आणण निकतलारी 
रस्ता आहदचा वन पयण् नातनू ववकास तसेच ऐनिकतहाशसक सामानगडाच्या ववकासासाठी निकनधी 
दे्याची मागणी मा.पयण् न मींत्री याींचकेड े चींदगडच्या लोकरतिनिकतनिकनधीनी माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा तयादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (२०-०९-२०१६) :(१) सदर रतिश्नात नमूद कर्यात आलेल्या कलानींदीगड, 
आींबोली रामघा्-पारगड आणण निकतलारी रस्ता या तीन हठकाणाींपकैी कलानींद गड पयण् न षेित्र 
ववकशसत कर्याबाबत स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींचे हद.१६/१/२०१५ चे निकनवेदन शासनास रतिाप्त 
झालेले आहे. इतर दोन हठकाणाींसींबींधीचे स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींचे निकनवेदन शासनास रतिाप्त 
झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) व (३) कलानींदीगडाच े उपरोक्त पत्रानुषींगान े जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींना आवश्यक 
रतिस्ताव सादर कर्याबाबत कळववले आहे. 

___________ 
  

पांतप्रधान ग्रामसडि योिनेंतघतु रत्नाधघरी जिल्ह्यात मांिूर झालेल्हया निीन रस्त्याांच्या 
दरुुस्तीची िामे तनधी अभािी प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(५)  ३२७९१ (२९-०१-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन प ेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पींतरतिधान ग्रामसडक योिनतेून रतनाधगरी जिल्ह्यातील काही नवीन रस्तयाींची व काही 
रस्तयाींच्या मिबूतीकरणाची कामे सुधचवव्यात आलेली असतानाही कें द्र शासनाकडून राज्यातील 
पींतरतिधान ग्रामसडक योिनेच्या माध्यमातून मींिूर झालेल्या निकनधीपैकी ूकही पैसा राज्य 
शासनास आिशमतीस रतिाप् त झालेला नसल्याचे सदर काम े रतिलींत्रबत असल्याच े मा.कें द्रीय 
अविड उद्योग मींत्री याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान जिल्हाधधकारी 
कायाणलय, रतनाधगरी येथे सींपन्न झालेल्या जिल्हा दषिता व सींनिकनयींत्रण सशमतीच्या बैठकीत 
स्पष् केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींतरतिधान ग्रामसडक योिनसेाठी राज्याला मींिरू झालेला निकनधी लवकरात 
लवकर रतिाप्त हो्यासाठी शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, पींतरतिधान ग्रामसडक योिनेंतगणत रतनाधगरी जिल्ह्यात मींिूर झालेल्या नवीन 
रस्तयाींच्या दरुुपस्तीची कामे ववनाववलींब हाती घेवनू पूणण हो्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्याला आवश्यक निकनधी उपलध करुपन दे्यासाठी वळेोवेळी कें द्र शासनास राज्य 
शासन स्तरावरुपन पाठपूरावा कर्यात आलेला आहे. कें द्र शासनाच्या अधधकाींऱयाींसोबतच्या 
रतिादेशशक आढावा बैठकाींमध्येही राज्यास पूरेसा निकनधी उपलध करुपन दे्याची मागणी कर्यात 
आलेली आहे. राज्याची निकनधीची मागणी माींड्याकरीता मा.मींत्री (ग्रामववकास) महोदया व 
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मा.राज्यमींत्री (ग्रामववकास) याींनी हद.१ िून, २०१५ रोिी मा.कें द्रीय ववतत मींत्री व कें द्रीय 
ग्रामववकास मींत्री याींची नवी हदल्ली येथ ेभे् घेतली आहे. तसेच पत्राद्वारे पाठपुरावा कर्यात 
येत असून मा.मुख्यमींत्री याींनी तयाींच्या हद.१ ऑगस््, २०१५ च्या पत्रान्वये मा.रतिधानमींत्री व 
मा.कें द्रीय ग्रामीण ववकास मींत्री याींना निकनधी ववतरीत करणेबाबत ववनींती केली याींना निकनधी 
ववतरीत करणेबाबत ववनींती केली आहे. रतनाधगरी जिल्ह्यातील PMGSY-II मधील २१ 
कामाींकरीता आतापयतं १२५३.८५ लषि इतका निकनधी उपलध करुपन दे्यात आलेला आहे. 
निकनधीच्या उपलधेनुसार रतनाधगरी जिल्ह्यातील काम ेपूणण कर्याच ेनिकनयोिन आहे. 

___________ 
  

आांध्रच्या धतीिर नदीिोड प्रिल्हप योिना राबवि्याबाबत 
  

(६)  ३३६२३ (२९-०१-२०१६).   श्री.सुतनल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींध्ररतिदेश सरकारने नदीिोड रतिकल्पाींतगणत गोदावरी नदीतील पाणी कृषणा नदीत वळवून 
सोड्यात आल्यान े सदरहू राज्यातील कृषणा आणण गुीं्ूर जिल्ह्यारतिमाणेच रायल सीमा 
भागातील दषुकाळी भागात सुमारे ७ लाख हेक््र िशमन शसींचनाखाली आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषर शासना तफे दषुकाळावर मात कर्यासाठी आींध्रच्या धतीवर नदीिोड 
रतिकल्प योिना राबवून, िास्तीत िास्त िशमन शसींचनाखाली आण्याकरीता शासनान ेकोणती 
उपाययोिना केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े योिना आखली असल्यास, क्रकती हेक््र षेित्र क्रकती 
कालावधीत शसींचनाखाली येणार आहे व तयाकरीता क्रकती खचण अपे् षित आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (१५-१२-२०१६) :(१) वतृतपत्र  बातम्यानुसार १७४ क्रकमी लाींबीच्या 
पोलावरम कालव्याद्वारे गोदावरी नदीच ेपाणी आींधरतिदेश शासनान ेउपसा करुपन कृषणा नदीत 
सोडले आहे. 
(२) वैनगींगा-नळगींगा व दमणगींगा गोदावरी या नदीिोड योिनेचा अ्यास रतिगतीत आहे. 
(३) १. वैनगींगा व नळगींगा योिनेच्या िुल ै २०१५ मध्ये केलेल्या सुधाररत रतिारींशभक 
अहवालारतिमाणे नागपूर, चींद्रपूर, वधाण, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा व िळगाव या 
जिल्ह्याींचे समुारे ३,३८,५०० हेक््र षेित्र शसींचनाखाली आण्याच े रतिस्ताववत असनू रतिकल्पाची 
रतिाथशमक अींदािारतिमाण े ूकूण क्रकीं मत १४,९३८.८४ को्ी आहे. या योिनेचे सवेषिण व 
अन्वेषण झाल्यावर सववस्तर रतिकल्प अहवाल राषरीय िलववकास अशभकरण याींच ेमाफण त तयार 
होईल. निकनयोिनानुसार सववस्तर रतिकल्प अहवाल माचण, २०१७ पयतं कर्याचे निकनयोिन आहे. 
२. दमणगींगा खोऱयातील अनिकतररक्त पाणी गोदावरी खोऱयात उपासा करुपन वळवव्याच्या 
दमणगींगा-ूकदरे रतिकल्पाचा पुवण रतिाथशमक अ्यास राषरीय िल ववकास अशभकरणान े केला 
असून तयानुसार दमणगींगा खोऱयातील ५ अघफू पाणी गोदावरी खोऱयात वळववणे रतिस्ताववत 
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आहे. या बाबतचा सववस्तर रतिकल्प अहवाल कर्याची ववनींती राषरीय िल ववकास 
अशभकरणास कर्यात आली आहे. रतिाथशमक अ्यासानसुार सन २००८-०९ चे दरसुचीचे आधारे 
या वळण योिनेची क्रकीं मत रुप.४५९ को्ी इतकी आहे. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

तनम्न तेरणा प्रिल्हप, लातूर येाे असलेल्हया िमचुाऱ्याांच ेप्रिास भत्ते  
सन २०१२ पासून प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(७)  ३३८०४ (२९-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराि चौघुले (उमरघा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निकनम्न तेरणा रतिकल्प, लातूर येथे असलेल्या कमणचाऱयाींचे रतिवास भतते सन २०१२ पासून 
रतिलींत्रबत असल्याबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकरतिनिकतनिकनधी याींनी अधधषिक अशभयींता, लाभषेित्र 
ववकास रतिाधधकरण, बीड याींना हदनाींक १० सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा तयासमुारास लेखी 
निकनवेदनाद्वारे सुधचत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर निकनवेदनाच्या अनुषींगान े कुठलीच कायणवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर रतिकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (२९-१२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) निकनम्न तेरणा रतिकल्प उप ववभाग अींतगणत कायणरत अधधकारी व कमणचाऱयाींची सप् े्ंबर, २०११ 
ते ऑगस््, २०१३ या कालावधीतील रुप.५२.८९ लषि रकमेची रतिवासभतता देयक अदा केली 
आहेत. तयानींतरच्या कालावधीतील थकीत रतिवासभतता देयके निकनधीच्या उपलधतेनसुार अदा 
कर्याबाबत अधीषिक अशभयींता व रतिशासक, लाभषेित्र ववकास रतिाधधकरण, बीड याींना शासन 
पत्र हद.२६ फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये सूचना दे्यात आलेल्या आहेत. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारदरा ि मुळा पाणलो  के्षत्रातनू पजश्चम िाहहन्या (नदया) तुन िोिणात  
िाणारे पाणी समुद्रात िाहून िात असल्हयाबाबत 

  

(८)  ३३९४३ (२९-०१-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिु े (नेिासा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारदरा व मळुा पाणलो् षेित्रातून पजश्चम वाहहन्या (नदया) तुन कोकणात िाणारे अडीच 
्ीमसी पाणी समुद्रात वाहून वाया िात ेहे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सींदभाणत ततकालीन कायणकारी अशभयींता श्री. मेंढीधगरी याींनी अहवाल हदला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवालावर सरकारने आिपयतं काय कायणवाही केली व पाणी वळवव्यासाठी 
क्रकती खचण येणार व सदर योिना केव्हा पूणण होणार ? 
  
श्री. धघरीष महािन (१७-१२-२०१६) :(१) नाही. 
(२) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

देिघड (जि.मसांधुदघु)ु तालुक्यातील मणचे ग्रामसेििाांनी तेराव्या वित्त  
आयोघाअांतघतुच्या िामात िेलेला घैरव्यिहार 

  

(९)  ५०६१३ (२८-०४-२०१६).   श्री.िैभि ना ि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवगड (जि.शसींधुदगुण) तालुक्यातील मणचे ग्रामसेवकाींनी तेराव्या ववतत आयोगाअींतगणत 
कोणतेही काम न करता वेगवेगळ्या व्यक्तीींच्या नावावर सरपींचाींची खो्ी सही करुपन ३ लाख 
६१ हिार रुपपये काढल्याच े नुकतेच माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान निकनदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नूसार दोषी व्यक्तीींवर काय कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२८-१२-२०१६) :(१) होय. ग्रामपींचायत मणचे येथील ग्रामसेवकाींनी सरपींच 
याींची खो्ी स्वाषिरी करुपन रुप.३ लषि, ६२ हिार रुप. ूवढी रक्कम काढल्याचे निकनदशणनास आले 
आहे. 
(२) होय. श्री. अींकुश शसताराम काळे, कीं त्रा्ी ग्राम सेवक याींनी १३ व्या ववतत आयोगातींगणत 
रुप.३ लाख ६२ हिार ूवढी रक्कम वेगवेगळ्या व्यक्तीींच्या नावे काढल्याचे आढळून आले आहे. 
सदरहू रक्कम पनुश्च ग्रामपींचायत दप्तरी भरणा केलेली आहे. 
(३) व (४) ग्रामसेवक श्री.काळे याींना हद.१६.१२.२०१५ अन्वये ज्ञापन बिाव्यात आले होते. 
तसेच, हद.२७.०६.२०१६ रोिी समषि सुनावणीची सींधी दे्यात आली होती. श्री.अींकुश शसताराम 
काळे, याींनी कोणताही लेखी खलुासा सादर केला नाही. तयामुळे श्री.काळे याींच्यावर िबाबदारी 
निकनजश्चत करुपन हद.२०.०८.२०१६ च्या आदेशान्वये त याींना सेवेतून कमी कर्यात आले आहे. 
  

___________ 
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आमदार आदश ुग्राम योिनसेाठी स्ाातनि तसचे डोंघरी वििास तनधीमधून तनधी दे्याबाबत 
  

(१०)  ५४३१७ (०१-०९-२०१६).   श्री.शांभूराि देसा  (पा ण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमदार आदशण ग्राम योिनेतींगणत निकनवडलेल्या गावाींमध्ये ववववध ववकासकाींमे मागी 
लाव्याकरीता मतदारसींघातील लोकरतिनिकतनिकनधीींचे स्थानिकनक तसचे डोंगरी ववकास निकनधीमधून 
निकनधी देणेबाबत मयाणदा पडत आहेत,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने आमदार आदशण ग्राम योिनेची घोषणा करताना राज्यातील 
लोकरतिनिकतनिकनधीींन ेमतदारसींघातील निकनवडलेल्या तीन गावाींचा ववकास साधताना ५० ्क्के निकनधी 
हा तयाींच ेस्थानिकनक तसेच डोंगरी ववकास निकनधीमधून खचण करावयाचा असून उवणरीतचा ५० ्क्के 
निकनधी हा शासनाकडून  दे्यात येणार असल्याचे घोवषत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील रतितयेक लोकरतिनिकतनिकनधीींन े तयाींच्या मतदारसींघातील निकनवडलेल्या तीन 
गावाींमध्ये आवश्यक असणारी ववकास काम ेकर्यास सुरुपवात केली आहे परींतू यातूनही अनके 
कामे रतिलींत्रबत रहात आहेत याकररता लोकरतिनिकतनिकनधीींनी शासनाच्या ग्रामववकास ववभागामाफण त 
िास्तीचा निकनधी राज्यातील रतितयेक लोकरतिनिकतनिकनधीींना द्यावा अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(३) होय. 
(४) शासन निकनणणय हद.२० म,े २०१५ मधधल पररच्छेद क्र.२(४) येथे आमदार निकनधी दे्याबाबत 
नमूद कर्यात आले आहे. तयानसुार मा. आमदार महोदय याींनी निकनवडलेल्या ग्रामपींचायतीमध्ये 
आमदार निकनधीतनू घे्यात येणाऱया अनुजे्ञय असलेल्या कामासाठी राज्य शासनाकडून िोडनिकनधी 
दे्यात येईल. 
(५) नाही. 

___________ 
  
ग्रामीण भाघामध्ये सािि योिनतेांघतु सािि पुलाांची िामे िर्यािरीता तनधी ममळ्याबाबत 

  

(११)  ५४३४९ (२९-०८-२०१६).   श्री.शांभूराि देसा  (पा ण) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच े वतीन े सावणिनिकनक बाींधकाम ववभागामाफण त राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये 
राबवव्यात येणाऱ या सवणसाधारण साकव योिनेतींगणत साकव पलुाींची कामे कर्याकरीता निकनधी 
अपुरा पडत आहे, हे खरे आहे काय, 



वव.स. २८६ (9) 

 
(२) असल्यास, सातारा जिल्हामध्ये सन २०१५-१६ या आधथणक वषाणमध्ये सातारा जिल्हा 
निकनयोिन मींडळामाफण त या कामाींना निकनधी कमी असल्यान े सातारा जिल्हातील रतितयेक 
तालुक्यातील सवणसाधारण साकव योिनेची काींमे हाती घे्यात आली नव्हती तयामुळे सातारा 
जिल्हातील अनेक सवणसाधारण साकव पुलाींची काींमे ही निकनधीअभावी अपुरी राहहली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सातारा जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यातील डोंगरी व दगुमं अशा ग्रामीण 
भागातील अनेक गाींवामध्ये मागासवगीय तसेच दशलत समािाची वस्तीच नसल्यान े या 
हठकाणच्या साकव पुलाींची कामे कर्याकरीता सवणसाधारण साकव पलुाींचीच काींम े घेणे 
क्रमरतिाप्त होत असून या कामाींना निकनधी शमळत नसल्याने अनके अडचणी निकनमाणण होत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववतत व सावणिनिकनक बाींधकाम ववभागान ेया सींदभाणत माहहती घेतली आहे काय 
व माहहती घेतली असल्यास तयाच ेथोडक्यात स्वरुपप काय आहे, 
(५) असल्यास, ज्या मतदारसींघामधील अनके गाींव ेव वाड्या वस्तयाींमध्ये मागासवगीय तसेच 
दशलत समािाची वस्तीच नाही अशा ग्रामीण भागामध्ये साकव योिनेतींगणत साकव पुलाींची 
काम ेकर्याकरीता निकनधी दे्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनघां ीिार (०६-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेतुांबाड (ता.खेड, जि.रत्नाधघरी) येाे िे ीिड ेपोहोच्यासाठी रस्ता िर्याबाबत 
  

(१२)  ५४४५८ (२६-०८-२०१६).   श्री.भास्िर िाधि (घुहाघर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे तुींबाड (ता.खेड, जि.रतनाधगरी) येथ े रतिवासी िे्ी आहे परींतु या िे्ीकड े
पोहोच्यासाठी रस्ता  नसल्यान ेनागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्तयासाठी स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींनी निकनधीची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार िे्ीकड े पोहोच्यासाठी रस्तया बनवव्याबाबत व 
रस्तयासाठी निकनधी दे्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) याबाबत ततकालीन वळेी मागणी नव्हती. तथावप, नागररकाींची गैरसोय लषिात घेता जिल्हा 
पररषद रतनाधगरी याींना सदर रस्ता करुपन दे्याच्या अनुषींगाने आवश्यक ती कायणवाही 
कर्याबाबत हद.१०/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये कळवव्यात आले आहे. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांघणटा  (जि.िधाु) तालुक्यातील बोर, धाम पोारा, लालनाला ि ओलरिणा  
प्रिल्हपाांतघतु येणाऱ् या िालव्याचे अस्तरीिरण िर्याबाबत 

  

(१३)  ५४५०९ (२४-०८-२०१६).   श्री.समीर िुणािार (हहांघणटा ) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगणघा् (जि.वधाण) तालुक्यातील बोर, धाम पोथरा, लालनाला व ओलरवणा 
रतिकल्पाअींतगणत येणाऱ या कालव्याचे अस्तरीकरण न केल्याने हया भागातील शेव्च्या 
शेतकऱ याच्या शेतापयणत रतिकल्पाच ेपाणी पोहचत नसल्याच ेनिकनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या रतिकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर रतिकल्पाअींतगणत येणाऱ या कालव्याच े अस्तरीकरण 
कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (२७-१२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     वधाण जिल्ह्यातील हहींगणघा् तालुक्यातील बोर, धाम पोथरा, लालनाला व लोवरवेणा 
रतिकल्पाद्वारे शसींचनाचा लाभ दे्यात येतो. या रतिकल्पाींच्या रतिकल्प अवालातील तरतूदीनुसार 
अस्तरीकरण (लाईनिकनींग) ची काम ेकर्यात येतात व आवश्यकतेनसुार ववशेष दरुुपस्ती ववस्तार 
व सुधारणा अींतगणत देखभाल दरुुपस्तीची कामे व आवश्यक निकनवडक हठकाणी अस्तरीकरणाची 
काम े करुपन रतिकल्प लाभषेित्रातील सवण लाभधारकाींना शसींचनाचा लाभ पुरवव्याच े शासनाच े
धोरण आहे व तयानुसार कायणवाही कर्यात येते. 
(२), (३) व (४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांघणटा  (जि.िधाु) तालुक्यातील अिनसरा बॅरेि उपसा मसांचन प्रिल्हप  
आिनसरा घािाििळ प्रस्तावित िर्याबाबत 

(१४)  ५४६१६ (२४-०८-२०१६).   श्री.समीर िुणािार (हहांघणटा ) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगणघा् (जि.वधाण) तालकु्यातील षेित्रामध्ये कोरडवाहू िशमन शसींचनाखाली यावी 
हयाकरीता अिनसरा बॅरेि उपसा शसींचन रतिकल्प वधाण नदीवर आिनसरा गावािवळ रतिस्ताववत 
कर्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रतिकल्पास शासनाने हदनाींक १३ ूवरतिल, २००० रोिी सन १९९६-९७ च्या 
दर सुधचनुसार १५८२१.७३ लषि रुपपयाींची मुळ रतिशासकीय मान्यता रतिदान कर्यात आली होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुळ रतिशासकीय मान्यतेनींतर ५ वष ेनिकनधी रतिाप्त न झाल्याने ती व्यपगत झाली 
व नव्यान े२०८४२.२७ लषि रुपपये सन २०१६ ला नव्यान ेरतिशासकीय मान्यता रतिदान कर्यात 
आली परींतु सदरहू मींिूर रतिकल्पास अद्यापपयणत निकनधी उपलध करुपन हदले गेले नसल्याच े
निकनदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मींिुर रतिकल्पास निकनधी उपलध् ा करुपन दे्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (०२-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) मुळ रतिशासकीय मान्यतनेींतर ५ वषण निकनधी रतिाप्त न झाल्यान ेती व्यपगत झाली होती, हे 
खरे आहे. सन २००५-०६ चे दरसचूी नुसार रुप.२०८४२.२७ लषि क्रकीं मतीसाठी हद.२७.११.२००६ ला 
नव्याने रतिशासकीय मान्यता दे्यात आली असून सदर रतिकल्पास आतापयतं कर्यात आलेली 
तरतुद व खचाणबाबतची माहहती खालीलरतिमाणे आहे. 

वषण तरतुद (लषि) खचण (लषि) 
२०१०-११ २६२.०० ०.० 
२०११-१२ ०.० २३०.३९ 
२०१२-१३ २१.१० ०.० 
२०१३-१४ २००.०० ०.० 
२०१४-१५ १०.०० ०.० 
२०१५-१६ १००.०० १९१.०० 

(४) रतिकल्पाच्या आवश्यकतेनसुार निकनधी उपलध करुपन दे्यात आला आहे. 
(५) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िाळस े(ता.मालिण, जि.मसांधुदघू)ु घािातील २६ क्रमाांिाच्या ग्रामपांचायत 
रस्त्याचे खडीिरण ि डाांबरीिरण िर्याबाबत 

(१५)  ५५११३ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काळसे (ता.मालवण, जि.शसींधुदगूण) गावातील २६ क्रमाींकाच्या ग्रामपींचायत रस्तयाचे 
खडीकरण व डाींबरीकरण कर्याबाबतच्या ववकासकामास शासनाने २५/१५ योिनेअींतगणत मींिूरी 
दे्यात येवूनही अद्याप सदरहू रस्तयाचे ववकासकाम सुरुप कर्यात आलेले  नाही, हे खरे आहे 
काय,  
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(२) असल्यास, सदर रस्तयाच े ववकासकाम सुरुप कर्यास लागत असलेल्या ववलींबाची कारणे 
काय आहेत व सदरहू रस्तयाच्या बाींधकामासाठी ूकूण क्रकती निकनधी मींिूर कर्यात आला आहे, 
(३) असल्यास,सदरहू रस्तयाचे काम पूणण कर्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) सदर रस्तयाच्या कामासाठी रुप.४.०० लषि निकनधी मींिूर असून सदर कामाची 
निकनववदा निकनजश्चती कायणवाही सुरुप आहे. 

___________ 
  

तािरिा (जि.लातूर) मध्यम प्रिल्हपाचे घे  ि साांडव्याची दरुुस्ती िर्याबाबत 
  

(१६)  ५५३५३ (२६-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराि मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तावरिा (जि.लातूर) मध्यम रतिकल्पाच े गे् व साींडवा नादरुुपस्त असल्यान े सदर शसींचन 
रतिकल्पात आपे्षित पाणीसाठा होत नसल्याने सदर रतिकल्पाच्या गे् व साींडव्याची दरुुपस्ती 
कर्याबाबत स्थानिकनक लोकरतितीनिकनधधनी हदनाींक ४ िून,२०१६ रोिी वा तयासमुारास 
मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकड े लातूर जिल्हाधधकारी कायाणलयात झालेल्या आढावा बठैकीत 
निकनवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर निकनवेदनाच्या अनुषींगान े रतिकल्पाच्या गे् व साींडव्याची दरुुपस्ती करुपन  
निकनधी दे्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (२७-१२-२०१६) :(१) होय, हद. २ िनू, २०१६ च्या निकनवेदनाद्वारे स्थानिकनक 
लोकरतिनिकतनिकनधीींनी अशी मागणी केली आहे. 
(२) साींडव्यातून होणारी गळती थाींबवव्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये निकनयशमत परररषिण व 
दरुुपस्ती अनुदानातनू तावरिा मध्यम रतिकल्पाच्या साींडवा शभींतीची दरुुपस्ती कर्यात आली आहे. 
     हद.२४/०६/२०१६ रोिी अधीषिक अशभयींता (बीड पा्बींधारे रतिकल्प मींडळ, परळी वैिनाथ) 
अधीषिक अशभयींता (याींत्रत्रकी मींडळ, नाींदेड) व अधीषिक अशभयींता व रतिशासक (लाभषेित्र ववकास 
रतिाधधकरण, बीड) याींनी तावरिा मध्यम रतिकल्पाची सींयुक्त पाहणी केली आहे. तसेच मुख्य 
अशभयींता व मुख्य रतिशासक, लाभषेित्र ववकास, िलसींपदा ववभाग, औरींगाबाद याींनी देखील 
हद.२५/०८/२०१६ रोिी रतिकल्पाची पाहणी केलेली आहे. 
       या पाहणीच्या अनुषींगाने सदर रतिकल्पाच्या स्वयींचशलत दरवािाींमधून होणाऱया 
गळतीसाठी उपाययोिना कर्यासाठीच े अींदािपत्रक तयार कर्याबाबतची कायणवाही षेित्रत्रय 
स्तरावर रतिगती पथावर आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील घहृतनमाुण योिनाांची प्रभािी अांमलबिािणी िर्याबाबत 

  

(१७)  ५५५६३ (१०-०८-२०१६).   श्री.िुणाल पा ील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम ाोप े (भोर), 
श्री.अममन प ेल (मुांबादेिी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.आमसफ शेख (मालेघाांि मध्य), 
डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील गहृनिकनमाणण योिनाींची रतिभावी अींमलबिावणी कर्यासाठी ग्रामीण घरकुलाींसाठी 
२ लाखाींच ेअनुदान शासनाकडून शमळणार असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान 
निकनदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या रतिकरणाची चौकशी केली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ग्रामीण घरकुलाींसाठी तातकाळ अनुदान दे्याबाबत शासनान े
कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२८-१२-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आांतरराज्य तनयांत्रण मांडळ स्ाापन िर्याबाबत 
  

(१८)  ५५६१२ (२९-०८-२०१६).   श्री.पथृ् िीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.वििय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन प ेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पा ील (धळेु 
ग्रामीण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर आणण तलेगींणा राज्यातील आींतर राज्य शसींचन रतिकल्पाबाबतच े सवण निकनयम 
परस्पर सामींिस्यान े घे्यासाठी तसेच निकनणणय रतिक्रक्रया गनिकतमान कर्यासाठी आींतर राज्य 
निकनींयत्रण मींडळ स्थापन कर्याचा निकनणणय महाराषर आणण तेलगींणा राज्याच्या 
मा.मुख्यमींत्र्याच्या उपजस्थतीत हदनाींक ८ माचण, २०१६ रोिीच्या सुमारास आयोजित बैठकीत 
घे्यात आला असल्याची माहहती हदनाींक ५ िनू, २०१६ रोिी वा तया सुमारास निकनदशणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आींतरराज्य निकनयींत्रण मींडळाची रचना व कायणकषिा कशारतिकारे निकनजश्चत 
कर्यात आल्या आहेत व रतितयषिात हे आींतरराज्य निकनयींत्रण मींडळ स्थापन कर्यात आले 
असल्यास तयाची सध्याची रचना कशी आहे, 
(३) तसेच उपरोक्त बैठकीत कोणते सामिींस्य करार कर्यात आलेले आहेत व तयाींच्या 
अींमलबिावणीची जस्थती काय आहे ? 
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श्री. धघरीष महािन (२८-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) आांतरराज्य तनयांत्रण मांडळाची रचना 
  १) मा.मखु्यमींत्री महाराषर / तेलींगणा राज्य-अध्यषि (रो्ेशन पध्दतीने दरवषी) (िर 
मा.मुख्यमींत्री अध्यषि नसले तर सह अध्यषि सभापती) 
  २) मा.मींत्री / राज्यमींत्री िलसींपदा / पा्बींधारे / लाषेिवव महाराषर राज् य / तेलींगणा राज्य - 
सदस्य 
  ३) मा.मींत्री (ववतत) महाराषर राज्य / तेलींगणा राज्य - सदस्य 
  ४) मा.मींत्री (महसलू) महाराषर / तेलींगणा राज्य - सदस्य 
  ५) मा.मींत्री (वने) महाराषर / तलेींगणा राज्य - सदस्य 
  ६) सदस्य - भारत सरकारचे िलसींपदा ववभागाचे रतिनिकतनिकनधी 
  ७) रतिधान सधचव - िलसींपदा / लाषेिवव महाराषर / तेलींगणा राज्य - सदस्य 
  ८) सधचव (ववतत) महाराषर राज्य / तेलींगणा राज्य - सदस्य 
  ९) सधचव (महसूल) महाराषर / तेलींगणा राज्य - सदस्य 
  १०) सधचव (वने) महाराषर / तेलींगणा राज्य - सदस्य 
  ११) कायणकारी सींचालक सींबींधी पा्बींधारे ववकास महामींडळ - महाराषर / तेलींगणा, मुख्य  
अशभयींता पा्बींधारे - महाराषर / तेलींगणा - सदस्य 
  १२) सींबींधधत मुख्य वन सींरषिक - महाराषर / तेलींगणा - सदस्य 
  १३) सधचव - आींतरराज्य मींडळ -  सदस्य सधचव 
       आांतरराज्य तनयांत्रण मांडळाची िायिुक्षा 
१) आींतर राज्य निकनयींत्रण मींडळ १९७९ च्या GWDT निकनवाड्याने बींधनकारक ठरववलेल्या 

सवण सींबींधधत मुद्याींबाबतच्या रतिकरणाींचा तसचे महाराषर राज्य व आींध्रपदेश राज्यात 
झालेल्या सींयुक्त िलसींपदा रतिकल्पाच्या बाबतीत झालेल्या करारनाम्यातील रतिकरणाींचा 
ताबा घेईल व अशी रतिकरणे हाताळतील. 

२) आींतर राज्य निकनयींत्रण मींडळ, आींतर राज्य नदी पाणी वववाद अधधनिकनयम, १९५६ अींतगणत 
स्थापन केलेल्या न्यायाधधकरणाने ज्यावर निकनणणय हदलेला नाही अशा पाणी वा्प, 
खचाणची वा्णी आणण लाभाींची वा्णी या बाबीींवर निकनणणय घेईल. 

३) मींिूर सववस्तर रतिकल्प अहवालातील तरतुदीींचे ववततीय / ताींत्रत्रक उल्लींघन असणाऱया 
बाबीींसह रतिकल्प वळेेवर पूणण हो्यासाठी आवश्यक असलेले निकनणणय वेळीच घेईल. 

४) आींतर राज्य निकनयींत्रण मींडळाचे सवण निकनणणय सहमतीने घेतलेले असतील आणण सींबींधधत 
राज्य शासन तयाींची अींमलबिावणी करतील. 

५) आींतर राज्य निकनयींत्रण मींडळ कामकाि कर्याचे आणण कायणपध्दतीबाबतचे निकनयम 
ववहहत करेल. 

६) आींतर राज्य निकनयींत्रण मींडळास, स्थायी सशमतीची रचना व काम े बदल / सुधारणा 
कर्याचे अधधकार असतील. 

७) िर ूखाद्या धोरणातमक बाबीबद्यलक्रकीं वा अन्या ूखाद्या बाबीवर स्थायी सशमतीत 
मतशभन्नता असेल तर अशी बाब आींतर राज्य निकनयींत्रण मींडळाकड ेसोपवव्यात येईल. 
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(३) हद.०८/०३/२०१६ चे बैठकीत आींतरराज्य निकनयींत्रण मींडळ स्थापनेचा निकनणणय घे्यात आला 
मात्र इतर कोणतेही करार झालेले नाहीत. आींतरराज्यीय निकनयींत्रण मींडळाच ेकायाणलय हैद्राबाद 
येथे कायाणन्वीत झालेले आहे. आींतरराज्यीय निकनयींत्रण मींडळाअींतगणत स्थायी सशमती व 
रतिकल्पनिकनहाय समन्वय सशमती ची स्थापना झालेली आहे. 

___________ 
  

नमदुा नदीतून ममळालेल्ह या ११  ीएमसी पा्यापिैी महाराष्ट्र शासनाने घुिरात राज्याच्या 
माघणीनुसार पाच  ीएमसी पाणी घुिरात राज्याला दे्याबाबत 

  

(१९)  ५५६४२ (२९-०८-२०१६).   श्री.पथृ् िीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अममन प ेल 
(मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पा ील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.अतुल सािे (औरांघाबाद पूि)ु, श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूि)ु, श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पा ील (मशडी), श्री.पांिि भिुबळ (नाांदघाि), श्री.बाळासाहेब ाोरात (सांघमनेर), डॉ.पतांघराि 
िदम (पलसू िडघेाि), श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर व गुिरातमध्ये हदनाींक ७ िानेवारी, २०१५ रोिी नमणदेच्या पाणी वा्पाचा करार 
कर्यात आला, या करारानुसार नमणदा खोऱयात उपलध असणाऱया ११ ्ी.ूम.सी पा्यापकैी 
महाराषरान े गुिरात राज्याच्या मागणीनुसार ५ ्ी.ूम.सी पाणी दे्याचा निकनणणय घे्यात 
आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशशक पा्बींधारे ववभागाच्या मुख्य अशभयींतयाींनी हदनाींक ७ ूवरतिल व ३ िुल,ै 
२०१५ रोिी तापी शसींचन महामींडळाच्या कायणकारी सींचालकानी हा निकनणणय राज्याच्या दषुकाळी 
पररजस्थतीसाठी गींभीर बाब असल्याचे निकनदशणनास आणून हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात दषुकाळी जस्थती असताना व सदर पा्याची गरि दषुकाळग्रस्त 
महाराषर राज्याला असताना सदर पाणी गुिरात राज्याला दे् याचा निकनणणय घे्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४)  असल्यास, नींदरुबार जिल्ह्यातील सरदार सरोवर रतिकल्पग्रस्ताींच्या पुनवणसन षेित्रात सदर 
११ ्ी.ूम.सी पाणी वापर्यासाठी व नमणदेचे पाणी गुिरातला दे्याच्या निकनणणयाचा फेरववचार 
कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (०२-०१-२०१७) :(१) नाही. 
       उक्त रतिश्नात नमूद केलेल्या करारानुसार महाराषर राज्याचे वाट्याच्या १०.९१४ अघफु 
पा्यापैकी गुिरात राज्यातील तापी नदीवरील उकई िलाशयातनू महाराषर सरदार सरोवर 
रतिकल्पाच्या ववस्थापीताींसाठी ५ अघफू पाणी शमळणार असून, नमणदा खोऱयातील महाराषराच्या 
५.९१४ अघफू पाणी महाराषरासाठी घेणेचे निकनयोिन आहे. 
(२) नाही. 
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(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मसांचन क्षमता िाढवि् यासाठी मध् यप्रदेश राज् याचा पॅ न राबवि् याबाबत 
  

(२०)  ५५७३२ (२४-०८-२०१६).   डॉ.पतांघराि िदम (पलूस िडघेाि), श्री.वििय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अममन प ेल 
(मुांबादेिी), श्री.िुणाल पा ील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शसींचन षिमता वाढवव् यासाठी मध् यरतिदेश राज् याचा पॅ्न राबवव् याचा निकनणणय 
घे् यासाठी माहे म,े २०१६ च् या निकतस-या आठवड्यात सवण सींबींधधताींची बैठक आयोजित कर् यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मध् यरतिदेश राज् याच् या शसींचन पॅ्नणचे स् वरुपप काय आहे, 
(३) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने निकनणणय घेतला आहे काय व निकनणणयाचे स् वरुपप काय आहे, 
(४)  असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (०८-१२-२०१६) :(१) मध्ये रतिदेश शासनान े शसींचनाच्या षेित्रात केलेल् या 
कामाची माहहती करुपन घे्यासाठी बैठक आयोजित करणेत आली होती. मात्र बैठक होऊ 
शकली नाही. 
(२) व (३) मध्य रतिदेश राज्याच्या सींदभाणतील माहहती घेवनू तया अनुषींगाने पुढील कायणवाही 
कर्यात येईल. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(५) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखलदरा (जि.अमरािती) तालुक्यातील चुनखडी, खडीमाल त ेमाडीझडप 
रस्त्याांची िामे तनिृष्ट्  दिाुची झाल्हयाबाबत 

  

(२१)  ५५७९० (१८-०८-२०१६).   प्रा.विरेंद्र िघताप (धामणघाि रेल्हिे), डॉ.सांतोष  ारफे 
(िळमनुरी), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखलदरा (जि.अमरावती) तालुक्यातील चुनखडी फा्ा त ेखडीमल, खडीमल त ेमाडीझडप 
रस्तयावरील ूफडीआर निकनधी जिल्हा पररषद अींतगणत शसमें् कााँक्रक्र् व सुरषिा शभींतीचे काम 
माहे माचण-ूवरतिल मध्ये पूणण झाले असून त ेअतयींत निकनकृष् दिाणच ेझाले असल्याचे हदनाींक ३ 
म,े २०१६ रोिी वा तयासुमारास निकनदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सदरील कामात बाींधकाम ववभागाच्या उपअशभयींतयान े लाखों रुपपयाींचा गैरव्यवहार 
केला असल्याचे निकनदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रतिकरणात दोषी असणाऱया अशभयींतयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२८-१२-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. सदर कामाच्या दिाणबाबत तक्रार 
झाल्यामुळे राज्य गुणवतता निकनयींत्रक याींना चौकशीसाठी रतिकरण सोपववले असता, तयाींनी 
हद.०१.०२.२०१६ रोिी रतितयषि पहाणी करुपन अहवाल हदला आहे. सदर अहवालानसुार कामामध्ये 
सुचवव्यात आलेल्या ताींत्रत्रक दरुुपस्तया सींबींधीत कीं त्रा्दारामाफण त दोष दानिकयतव कालावधीमध्ये 
पूणण करुपन घे्यात आलेल्या आहेत. सद्यजस्थतीत सदर रस्ता वाहतूकीच्या दृष्ीन ेसुजस्थतीत 
आहे. 
(३) व (४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ततिसा, अमरािती, भातुिली ि मोशी (जि.अमरािती) तालुक्यातील रस्त्याांच्या 
िामाांचा मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेमध्ये समािेश िर्याबाबत 

  

(२२)  ५५९९२ (२३-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अममन प ेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निकतवसा, अमरावती, भातुकली व मोशी (जि.अमरावती) तालुक्यातील रस्तयाींच्या कामाींचा 
मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेमध्ये समावशे कर्यात यावा याबाबत स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींनी 
हदनाींक १५ िानेवारी, २०१६ रोिी वा तयासुमारास मा.सावणिनिकनक बाींधकाम, उद्योग व 
पयाणवरण राज्यमींत्री याींचकेड ेनिकनवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर निकनवेदनावर शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या निकनकषाींरतिमाण े सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या 
वषाणकरीता तालुक्याींकरीता निकनधाणरीत केलेला उद्दीष्ाींनसुार मा.पालकमींत्री याींच्या अध्यषितेखाली 
सशमतीद्वारा रस्तयाींची निकनवड कर्यात आलेली आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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महात्मा घाांधी राष्ट्रीय रोिघार हमी योिना (मनरेघा) अांतघतु मिरुीत िाढ िर्याबाबत 
  

(२३)  ५६००६ (११-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन प ेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.वििय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पा ील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय रोिघार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महातमा गाींधी राषरीय रोिगार हमी योिना (मनरेगा) अींतगणत मिुरीत ५ रुपपयाींची वाढ 
करुपन १६२ रुपपयाींवर १६७ रुपपये केल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान निकनदशणनास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दषुकाळग्रस्त भागात मनरेगा अींतगणत मिुरीत फक्त ५ रुपपयाींनी वाढ केल्यामुळे 
मिूराींमध्ये तीव्र नारािी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रतिकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार मनरेगा अींतगणत 
मिुरी रुपपये २५० कर्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (२७-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) कें द्र शासन रतितयेक वषी महातमा गाींधी 
राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगणत दे्यात येणाऱया अकुशल मिूरीचा दर निकनजश्चत 
करते, तद्नुसार सन २०१४-१५ साठी रुप.१६८/- रतिनिकतहदन इतका अकुशल मिूरी दर निकनजश्चत 
कर्यात आला होता. तयामध्ये वाढ करुपन सन २०१५-१६ साठी रुप. १८१/- रतिनिकतहदन इतका 
मिूरी दर निकनजश्चत कर्यात आला. आता सन २०१६-१७ साठी रुप. १९२/- रतिनिकतहदन इतका 
मिूरी दर निकनजश्चत कर्यात आला आहे. तयानुसार शासन निकनणणय हदनाींक १ ूवरतिल, २०१६ 
अन्वये रतिनिकतहदन रुप.१९२/- इतका मिूरी दर हदनाींक १ ूवरतिल, २०१६ पासून राज्यात लागू 
कर्यात आला आहे. 
     मिूरी दरामध्ये वाढ करणे ही बाब कें द्र शासनाच्या अखतयाररतील आहे. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चासिमान धरणाच्या (जि.पुणे) धाांघळस्ाळ येाील डाव्या िालव्याची झालेली दरुिस्ाा 
  

(२४)  ५६३१३ (२९-०८-२०१६).   श्री.बाबुराि पाचणे (मशरुर), श्री.ियांत पा ील (इस्लामपूर), 
श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.सुरेश घोरे (खेड आळांदी), श्री.किसन 
िाोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.पाांडुरांघ बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बाघलाण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रािगुरुपनगर (ता.खेड, जि.पुणे) येथील चासकमान धरणाच्या डाव्या कालव्याला 
धथींगळस्थळ येथे क्रक.मी. १९ वर हदनाींक २९ ूवरतिल, २०१६ रोिी वा तयासमुारास पडझड 
झाल्यान ेलाखो ली्र पाणी वाया गेले असून  चासकमान डाव्या कालव्याला यापूवीही अनेक 
वेळा फु्ल्याच्या घ्ना घडलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चासकमान डाव्या कालव्याची मोठी गळती बुिवव्याचे अींदािपत्रक मुख्य 
अशभयींतयामाफण त शासनाकड ेसादर होवूनही यासाठी कुठलीही कायणवाही कर्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर धरणाच्या डाव्या कालव्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व पाहणीच े
निकनषकषण काय आहेत, 
(४) असल्यास, तद्नुसार सदर धरणाच्या डाव्या कालव्याची दरुुपस्ती कर्याबाबत शासनान े
कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (०५-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय, षेित्रत्रय स्तरावरुपन पाहणी केली असता चासकमान डावा कालवा क्रकमी १ त े १४४ 
मधील बाींधकाम व भरावामधुन काही हठकाणी पा्याची गळती होत असल्याच े निकनदशणनास 
आले आहे. 
(४) चासकमान डाव्या कालव्याच्या गळती रतिनिकतबींधक दरुुपस्तीची कामे निकनधीच्या उपलधतनेुसार 
हाती घे्यात येतील. 
(५) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िाघल (जि.िोल्हहापूर) तालुक्यातील दधूघांघा नदीिरील मसध्दनेली ते िांदरू  
दरम्यान िोल्हहापूर बांधारा दरुुस्त िर्याबाबत 

(२५)  ५६८९७ (२४-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िाघल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सुरेश लाड (िितु), श्री.भास्िर िाधि (घुहाघर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कागल (जि.कोल्हापूर) तालकु्यातील दधूगींगा नदीवरील शसध्दनेली ते वींदरू दरम्यान 
असलेला कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱयाने दगडी खाींब (वपलर) कमकुवत होऊन कोसळल्यामुळे 
औद्योधगक वसाहतीला पाणीपुरवठा करणारे िॅकवले धोक्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कोल्हापूर बींधारा तवररत दरुुपस्त करावा अशी स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींनी 
माहे ूवरतिल, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (२७-१२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा शसध्दनेली वींदरू सहकारी सींस्थेने बाींधला असून 
बींधाऱयाची देखभाल व दरुुपस्ती याच सींस्थेमाफण त कर्यात येत.े 
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     शसध्दनेली वींदरू धरण सहकारी सींस्थेस शासनान े रुप.१८.६२ लषि अनुदान मींिूर केले 
असून तयापकैी ५०% रक्कम (रुप.९.३१ लषि) सन २०१५-१६ च्या आधथणक वषाणमध्ये देखभाल 
दरुुपस्तीच्या मींिूर अनुदानामधून सींस्थेस अदा कर्यात आली आहे, उवणररत ५०% रक्कम सन 
२०१६-१७ मधील निकनधी उपलधतनेुसार अदा कर्याची कायणवाही कर्याचे निकनयोजित आहे. 

___________ 
  

 

मसांधुदघू ुजिल्ह्यातील किनारपट्टी भाघात पाझर तलाि बाांध्याच्या प्रस्तािाबाबत 
 

(२६)  ५७०४८ (२४-०८-२०१६).   श्री.िैभि ना ि (िुडाळ) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधुदगूण जिल्ह्यातील क्रकनारपट्टी भागात षिारयुक्त पाणी शमळत असल्याने नागररकाींना 
वप्यासाठी गोड पाणी शमळाव े यासाठी क्रकनारपट्टी भागाचा सव्हे करुपन पाझर तलाव 
बाींध्यासाठीचा रतिस्ताव तयार करुपन शासनाकड े पाठवावा असे आदेश जिल्हाधधकाऱयाींनी लघ ु
पा्बींधारे ववभागास माहे मे, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लघू पा्बींधारे ववभागान ेसदर रतिस्ताव शासनाकड ेपाठववला आहे काय व तयास 
शासनाने मींिूरी हदली आहे काय, 
(३) असल्यास, क्रकती पाझर तलाव बाींध्याचे रतिस्ताववत आहेत व तयानुषींगाने कायणवाहीची 
सद्य:जस्थती काय आहे ? 
 

प्रा. राम मशांदे (०२-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

यितमाळ जिल्हहा पररषदेतील विविध सांिघाुतील १०५ पदाांसाठी टे्यात येणाऱ्या लेखी 
पररक्षाांमधील उत्तर पबत्रिामध्ये झालेला घैरव्यिहार 

(२७)  ५७१८८ (०१-०९-२०१६).   श्री.अतलु सािे (औरांघाबाद पूि)ु :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हा पररषदेतील ववववध सींवगाणतील १०५ पदाींसाठी हदनाींक २ ते २२ नोंव्हेंबर, 
२०१४ या कालावधीत घे्यात आलेल्या लेखी पररषिाींमधील उततर पात्रत्रका औरींगाबादमध्ये पैसे 
घेऊन ववक्री करीत असलेली ्ोळी हदनाींक १ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी वा तयासुमारास आधथणक 
गुन्हे शाखेच्या अधधकाऱयाींनी पकडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यवतमाळ जिल्हा पररषद भरती पेपर फु्ी रतिकरणात ततकालीन जिल्हाधधकारी 
याींना आरोपी करुपन तयाींच्याववरुपध्द दोषारोप दाखल कर्यास आधथणक गुन्हे शाखेन ेशासनाकड े
माधगतलेली परवानगी शासनान ेनाकारली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयाची कारणे काय आहेत व उततरपत्रत्रकाींची पैसे घेऊन ववक्री करणाऱया 
्ोळीतील आरोपीवरील कारवाईची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े (१०-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) सदरची घ्ना हद.२/११/२०१४ रोिी 
निकनदशणनास आली आहे. 
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     जिल्हा पररषद यवतमाळ अींतगणत भरती रतिक्रक्रयेसींबींधधत हद.२/११/२०१४ रोिी आयोजित 
परीषिाींच्या रतिश्नपत्रत्रकेच्या उततर तालीका आधथणक गुन्हेशाखा औरींगाबाद याींनी िप्त केलेल्या 
असून तपासाअींती १२ आरोपी ववरुपध्द गुन्हा दाखल कर्यात आले आहे. या सवण १२ 
आरोपीववरुपध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल कर्यात आले आहे. सदर रतिकरण न्यायरतिववषठ 
आहे. 
     तसेच ततकालीन जिल्हा निकनवड सशमतीचे अध्यषि याींच्या ववरुपध्द दोषारोपपत्र दाखल 
कर्याचे दृष्ीने मागीतलेल्या परवानगीबाबत शासनस्तरावर कायणवाही सुरुप आहे. 
     या व्यनिकतररक्त हद.२२/११/२०१४ रोिी झालेल्या पररचर पदाच्या परीषेिदरम्यान रतिश्नपत्रत्रका 
कें द्रावरील समवेषिकामाफण त कें द्राबाहेर गेल्याचे निकनदशणनास आले तयानसुार सदरहू 
समवेषिकाववरुपध्द गुन्हा दाखल कर्यात आला असून सद्यजस्थतीत रतिकरण न्यायरतिववषठ आहे. 
तसेच सींबींधधत समवेषिकास जिल्हा पररषद सेवेतून निकनलींत्रबत कर्यात आले आहे. 
     हद.२/११/२०१४ व हद.२२/११/२०१४ रोिी आयोजित केलेल्या परीषिा रद्द करुपन अनकु्रम े३० 
नोव्हेंबर, २०१४ व ४ िानेवारी, २०१५ रोिी फेर परीषिा घे्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

साांघली जिल्ह्यातील तािारी ि  ेंभु उपसा मसांचन योिनाांच ेिीि देयि  
राज्याच्या  ांचा  उपाययोिना तनधीतून भर्याबाबत 

(२८)  ५७२२८ (१८-०८-२०१६).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्ह्यातील ताकारी व े्ंभ ुउपसा शसींचन योिनाींच ेवीि त्रबल राज्याच्या ी्ंचाई 
उपाययोिना निकनधीतून भराव ेअशी मागणी लाभषेित्रातील शेतकऱयाींनी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान ेताकारी व े्ंभु उपसा शसींचन योिनाींच ेवीि देयक 
राज्याच्या ी्ंचाई उपाययोिना निकनधीतून भर्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (०९-१२-२०१६) :(१) होय. साींगली जिल्ह्यातील लोकरतिनिकतनिकनधीींनी अशी 
मागणी केली आहे. 
(२) महसूल व वन ववभाग, शासन निकनणणय हदनाींक २०/१०/२०१५ नसुार ववद्युत देयकात ी्ंचाई 
कालावधीत ३३.५०% सु् हदलेली आहे. 
     ववधधमींडळात उपजस्थत केलेल्या लषिवेधी सुचनेच्या अनुषींगान े े्ंभ ू व ताकारी या उपसा 
शसींचन योिनाींद्वारे चाल ूखरीप हींगामात शासन खचाणने ूक आवतणन दे्याचा निकनणणय झाला. 
या निकनणणयाच्या अनुषींगाने ताकारी व े्ंभू योिना सुरुप करुपन लाभषेित्रातील दषुकाळी भागात 
पाणी दे्याची कायणवाही सुरुप आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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साांघली जिल्ह्यात शहहदाांचे स्मारि बाांध्याबाबत 
  

(२९)  ५७२९६ (२४-०८-२०१६).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्ह्यातील १८५ शहहदाींचे स्मारक बाींध्यासींदभाणत तातकाळ कायणवाही कर्याचे 
आदेश साींगली जिल्हा सैनिकनक सधचवाींनी देऊन याबाबत सशमती स्थापन कर्याच ेआदेश माहे 
िुल,ै २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेशानुसार अद्यापही या सींदभाणत सशमती स्थापन कर्यात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहहदाींचे स्मारक बाींध्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही, जिल्हा सैनिकनक कल्याण अधधकारी साींगली 
याींनी हदनाींक २०/७/२०१५ रोिीच्या स्मारक उभार्यासाठी जिल्हाधधकारी, साींगली याींच्याकड े
ववनींती केली आहे. 
(२) जिल्हा सैनिकनक कल्याण कायाणलय, साींगली याींचे हदनाींक १४/९/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये, 
भारतीय मािी सैनिकनक सींघ, साींगली याींना स्मारक उभारणीबाबतचा रतिस्ताव सादर कर्याबाबत 
आणण स्मारक निकनगराणी सशमती स्थापन कर्याच्या सूचना हदलेल्या आहेत. 
(३) व (४) सद्यजस्थतीत स्मारक उभारणीचा रतिस्ताव रतिाप्त झालेला नाही. तयामुळे स्मारक 
उभार्याबाबतचा रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िा ोल (जि.नाघपूर) तालुक्यातील धचखली मसांचन प्रिल्हपाच्या िामािरीता  
तनधी खच ुिरुनही १८०० एिरात पाणी पोचत नसल्हयाबाबत 

  

(३०)  ५७८०५ (२०-०९-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नाघपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नाघपूर पूि)ु, श्री.वििास िुां भारे (नाघपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नाघपूर दषक्षण) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) का्ोल (जि.नागपूर) तालुक्यातील १८०० ूकरच्या धचखली शसींचन रतिकल्पाच्या कामाकरीता 
४३ को्ी रुपपयाचा निकनधी खचण करुपनही केवळ ७०० ूकरात शसींचनाच ेपाणी पाहोचले 
असल्याबाबतची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान निकनदशणनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या धचकली नाला रतिकल्पाला सन १९९३ मध्ये रतिशासकीय मान्यता शमळाली 
असुन तयामुळे धचखली, येनवा, मोहखेडी, कलींभा, येरला (थो्े), वींडली (सावरकर) अशा सहा 
गावाींच्या १८०० ूकरमध्ये शसींचन होणे अपेषिीत होते परींत ुरतितयषिात मात्र ७०० ूकर िमीन 
ओलीताखाली आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या रतिकरणाची चौकशी कर्यात आली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तयानुषींगाने धचखली शसींचन रतिकल्पाचे पाणी १८०० ूकरापयतं पोहचवव्यास 
अपयशी ठरलेल्या अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (०४-०१-२०१७) :(१) नाही. 
     धचखली नाला रतिकल्पाचा उपयुक्त पाणी साठ ५.३२७ दलघमी आहे. धचखली नाला 
रतिकल्पाच ेशसींचन षेित्र १११२ हे. पकैी त्रबगर शसींचन आरषिणामळेु झालेली शसींचन कपात ३८५ हे. 
षेित्र वगळता रतिवाही शसींचनाकररता ७२७ हे. (समुारे १८०० ूकर) लाभषेित्र उपलध आहे. या 
उवणररत लाभषेित्रातील सींपुणण षेित्रात पाणी पोहोचते. 
(२) नरखेड व सावरगाव पाणी पुरवठा योिनेकररता त्रबगर शसींचन पाणी आरषिणामुळे रतिकल्पाच े
शसींचन षेित्र कमी झाले व ७२७ हे. (सुमारे १८०० ूकर) शसींचन षेित्र ववकसीत कर्यात आले 
आहे. 
     लाभषेित्रामध्ये बहुसींख्येने असलेल्या ववहीरीमुळे रतिकल्पाच े शशषण भागातील लाभधारक 
शसींचनाकररता पा्याची मागणी करीत नाही. मुख्य कालव्यामाफण त पाणी सोडल्यावर 
लाभषेित्रातील ववहहरी पुनजिणववत होवून ववहहरीच्या या पा्याच ेलाभधारक शसींचन करतात. 
(३) रतिकल्प उद्् ावत नाही. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(५) काही नाही. रतिकल्पाची काम े दरवषी उपलध होणाऱया निकनधीनुसार निकनयोिन करुपन पुणण 
कर्यात आली. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नितनिाधुचत पांचायत सममतीतील  
वििास िाम ेिर्यासाठी तनधी दे्याबाबत 

  

(३१)  ५८१६९ (२३-०८-२०१६).   श्री.ियांत पा ील (इस्लामपूर), श्री.राहुल मो े (पराांडा), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नवनिकनवाणधचत पींचायत सशमतीमधील नळ पाणीपुरवठा रस्त,े 
शौचालये, आहदींसाठी पींचायत सशमतीकड े निकनधी नसल्याने सदर पींचायत सशमती अींतगणत 
शहराचा ववकास रतिलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रतिकरणाची चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार नवनिकनवाणधचत पींचायत सशमती अींतगणत शहरातील ववकास कामे पूणण 
कर्यासाठी निकनधी शमळ्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.स. २८६ (24) 

श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नवनिकनवाणधचत लोहारा व वाशी तालुका या दोन पींचायत 
सशमतीच्या अधधपतयाखालील ग्रामपींचायती नगर पररषदेमध्ये समाववष् झाल्यान ेया पींचायत 
सशमतीच्या अींतगणत शहराच्या ववकासाची बाब नगर ववकास ववभागाशी निकनगडीत आहे. तयामुळे 
पींचायत सशमतीचा निकनधी नसल्यामुळे ववकास काम ेरतिलींत्रबत असल्याचा रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(२), (३) व (४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्ह ्यातील शेतिऱ्याांच्या पररिाराांना मशिणयांत्रणाचे िा प िर्याबाबत 
  

(३२)  ५८१९८ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायघाांि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल् ह्यातील दषु काळिन् य शेतकऱ याींच् या पररवाराींना समािकल् याण व महहला 
बालकल् याण ववभागाच् या वतीन ेमोफत आधुनिकनक शशवणयींत्रणाच ेवा्प केले िाणार असल् याच े
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त यादरम्यान निकनदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शेतकऱयाींच्या पररवाराींना आतापयतं क्रकती शशवणयींत्र ेदे् यात आली आहेत, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
    तथावप, सदरील योिना ही दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींच्या पररवाराींना अनुजे्ञय नसून 
मागासवगीय रतिशश्षित महहलाींसाठी आहे. 
(२) व (३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभण ि हहांघोली जिल्ह्यातील येलदरी, मसध्देश्िर धरणातील  
पाणी नाांदेड जिल्ह्याला दे्याबाबत 

(३३)  ५८२२८ (०१-०९-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायघाांि) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील ववषणुपरी रतिकल्पातील पाणी मे महहनाभर पुरेल ूवढेच शशल्लक 
असल्यान े शसध्देश्वर धरणातील पाणी सोड्याची मागणी स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींनी व 
ग्रामस्थाींनी, जिल्हाधधकारी याींच्याकड ेहदनाींक २३ म,े २०१६ रोिी वा तयासुमारास केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड जिल्ह्यात पाणी ी्ंचाई होऊ नये यासाठी परभणी व हहींगोली जिल्ह्यातील 
येलदरी, शसध्देश्वर धरणातून १५ दलघमी पाणी सोड्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धघरीष महािन (२८-१२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) मागणीनुसार हद.०७/०६/२०१६ ते हद.२४/०६/२०१६ या कालावधीत ूकूण १५.०० दलघमी 
पाणी शसध्देश्वर धरणातून कालव्याद्वारे ववषणुपूरी रतिकल्पात सोड्यात आले आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाचोरा (जि.िळघाि) तालुक्यातील जिल्हहा पररषद शाळामधील विविध  
िघाुतील १३३ ररक्त पदे भर्याबाबत 

  

(३४)  ५८३२३ (२२-०८-२०१६).   श्री.किशोर पा ील (पाचोरा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जि.िळगाव) तालुक्यातील जिल्हा पररषद शाळामधील ववववध वगाणतील समुारे 
१३३ पदे ररक्त असून, सदर पदे तातडीने भर्याकररता स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीनी हदनाींक २५ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा तया सुमारास मुख्य कायणकारी अधधकारी, जिल्हापररषद, िळगाव 
याींना निकनवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची ररक्त पदे अस्याची कारणे काय आहेत. 
(३) असल्यास, ररक्त पदे तातडीने भर्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-१२-२०१६) :(१) पाचोरा तालुक्यातील काही जिल्हा पररषद शाळाींमधील 
पदे ररक्त असल्याबाबत काही निकनवेदन रतिाप्त झाली आहेत. 
     िळगाव जिल्ह्याअींतगणत पाचोरा तालुक्यात जिल्हा पररषद शाळामधील उप शशषिक 
सींवगाणची ५५, पदवीधर सींवगाणची १८, मुख्याध्यापक सींवगाणची १७, कें द्ररतिमुख सींवगाणची २ 
ववस्तार अधधकारी, (शशषिण) सींवगाणची १ अशी ूकूण ९० पदे ररक्त आहेत. 
(२) नवीन शशषिक सेवकाींची भरती न होण,े गे्रडडे मुख्याध्यापक सींवगाणची त्रबींदनुामावली अींनिकतम 
पडताळणी न होण,े सेवानिकनवतृतीमळेु कें द्ररतिमखुाची पदे ररक्त होणे इ. कारणामुळे सदरची पदे 
ररक्त आहेत. 
(३) व (४) उपशशषिक सींवगाणची पदे आींतरजिल्हा बदलीने भर्याची कायणवाही कर्यात येत 
आहे. तर पदवीधर/कें द्ररतिमुख सींवगाणची पदे भर्याची कायणवाही रतिस्ताववत आहे. 

___________ 
  

िोतीबा (जि.िोल्हहापूर) तीाकेु्षत्र वििास आराखडा तनधी अभािी प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३५)  ५८५४१ (२६-०८-२०१६).   श्री.सत्यिीत पा ील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िोतीबा हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील अतयींत रतिशसद्ध अस े तीथणषेित्र असून राज्यातून तसेच 
आिूबािूच्या राज्यातनू दरवषी लाखो भाववक येथे भे् देत असतात, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तीथणषेित्रात येणाऱया लाखो भाववकाींच्या सोयी सुववधाींसाठी िोतीबा तीथणषेित्र 
आराखडा मींिूर कर्यात आला आहे परींतु सदर आराखडा निकनधी अभावी रतिलींत्रबत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तीथणषेित्र ववकास आराखड्यासाठी निकनधी दे्याबाबत शासनान े कोणती 
कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     निकनयोिन ववभाग शासन निकनणणय हदनाींक ४ िून, २०१५ अन्वये श्रीषेित्र िोतीबा, 
जि.कोल्हापूर या तीथणषेित्राचा ववकास आराखडा जिल्हास्तरीय सशमतयाींच्या मान्यतेन ेशासनास 
सादर कर्यात आला आहे. सदर आराखड्यास मुख्य सधचव याींच्या अध्यषितेखालील 
उच्चाधधकार सशमती व मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यषितेखालील शशखर सशमतीची मान्यता 
आवश्यक आहे. तयानसुार सदर आराखडा उच्चाधधकार सशमतीच्या मान्यतेस्तव सादर कर्यात 
येत आहे. सदर आराखड्याकरीता निकनधीची मागणी कर्यात येत आहे. 
(३) सन २०१६-१७ च्या ववधानमींडळाच्या निकतसऱया (हहवाळी) अधधवेशनात पुरवणी मागणी सादर 
कर्यात आली होती. परींतु सदर पुरवणी मागणी मींिूर कर्यात आली नाही. तरी सन २०१७-
१८ च्या ववधानमींडळाच्या पहहल्या (अथणसींकल्पीय) अधधवेशनात पुरवणी मागणी सादर कर्यात 
येईल. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाघपूर जिल्ह्यातील राम ेि के्षत्रातील शेतिऱ्याांना मसांचन व्यिस्ाा ि रािीि साघर 
प्रिल्हपातून वपांडिापार येाे उपसा मसांचन योिना िर्याबाबत 

  

(३६)  ५८९०८ (११-०८-२०१६).   श्री.डड मल्हलीिािूनु रेड्डी (राम ेि) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जि.नागपूर) तालुक्यातील मौिा हहवरा बािार करवाही येथील आहदवासी बहुल 
षेित्रातील कोरडवाहू षेित्रातील शतेकऱयाींना शसींचन व्यवस्था करुपन देणे व रािीव सागर 
रतिकल्पातून वपींडकापार येथ े उपसा शसींचन योिना कर्याबाबतच े निकनवेदन मा.मींत्री िलसींपदा 
याींना स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींनी माहे फेब्रुवारी, २०१६ च्या चौथ्या आठवड्यात हदले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या निकनवेदनाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धघरीष महािन (०२-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२) मौिा हहवरा बािार या आहदवासी बहुल षेित्राकररता मुख्य अशभयींता, िलसींपदा ववभाग, 
नागपूर याींचेकडून तयाींचे हदनाींक २९.९.२०१५ अन्वये शासनास अहवाल रतिाप्त झालेला आहे. 
तयानुसार मौिा हहवराबािार पररसरातील ९ गावाच ेूकूण १८८६ हेक््र षेित्र असून िवळपास 
१३०० हेक््र ते १४०० हेक््र षेित्र ओलीताखाली येवू शकते. परींतु सदर षेित्र हे बावनथडी 
रतिकल्पाच्या पाणलो् षेित्रात येत.े बावनथडी रतिकल्प हा आींतरराज्यीय रतिकल्प असून ववषयाींकीत 
रतिस्तावामळेु या रतिकल्पाच्या िलनिकनयोिनावर होणारा पररणाम व आींतरराज्य बाबीचा अ्यास 
कर्याच ेनिकनदेश अन्वेषण मींडळास दे्यात आले आहे. सववस्तर अ्यासाअींती उधचत कायणवाही 
कर्यात येईल. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पेंच िलाशय मललाि तनविदेला स्ाधघती दे्याबाबत 
  

(३७)  ५८९१७ (११-०८-२०१६).   श्री.डड मल्हलीिािूनु रेड्डी (राम ेि) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेंच िलाशय शललाव निकनववदेला स्थधगती दे्याबाबतचे निकनवेदन स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनधीींनी 
माहे ूवरतिल, २०१६ च्या दसुऱया आठवड्यात वा तयादरम्यान हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर निकनवेदनाच्या केलेल्या नऊ माग्यावर शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (२७-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) या रतिकरणी पेंच िलाशय ठेक्याने दे्याच्या निकनववदा रतिक्रक्रयेस स्थधगती दे्यात आली आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामपांचायतीांना स्िायत्तता दे्यािरीता विविध वििास िामाांिरीता सरळमाघे  
िा प िर्यात येणारा तनधी अखधचतु राहील्हयाबाबत 

  

(३८)  ५८९४४ (०१-०९-२०१६).   श्री.सुधािर देशमखु (नाघपूर पजश्चम), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पूि)ु, श्री.बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ग्रामपींचायतीींना स्वायततता दे्याकरीता ववववध ववकास कामाींकरीता सरळमागे वा्प 
कर्यात येणारा निकनधी अखधचणत राहील्यास या निकनधीचा अपहार वा गैरव्यवहार होऊ नये 
याकरीता हा अखधचणत निकनधी शासनाकड ेिमा कर्याच ेआदेश निकनगणशमत झाल्याच ेहदनाींक १६ 
म,े २०१६ रोिी वा तया सुमारास निकनदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर निकनधीतून राबवव्यात येणाऱया सवण योिनाींच्या मींिूरी, ताींत्रत्रक मान्यता व 
निकनववदा रतिक्रक्रया जिल्हा परीषद यींत्रणेमाफण त होत असल्यान े ववलींब होत असल्याच े निकनदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अनेक ववववध ववकासातमक कामाींचा निकनधी मींिूर रतिक्रक्रयेतील ववलींबामुळे व आधथणक 
वषण  सींपल्याने परत िातो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ववलींब निकनधी मींिूर रतिक्रक्रयेत ववलींब लागणाऱया अधधकाऱयाींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
     ववववध योिनाींचा निकनधी ज्या आधथणक वषी रतिाप्त झाला तया आधथणक वषाणत क्रकीं वा पुढील 
वषाणत खचण कर्याची मान्यता असून ही दोन्ही आधथणक वष े सींपल्यावरही रक्कम अखधचणत 
राहहल्यास तयास खचण कर्याची परवानगी नसल्यान े हदनाींक १३ म,े २०१६ च्या शासन 
पररपत्रकान्वये अखधचणत रकमा भर्याबाबत सूचना दे्यात आल्या आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     ववतत ववभाग शासन निकनणणय हदनाींक ६ िनू, २००८ नुसार रतिाप्त झालेला निकनधी पुढील 
आधथणक वषाणमध्ये खचण कर्याची परवानगी असल्यान ेनिकनधी खचण  कर्यात येतो. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(५) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अततिषृ्ट् ीमुळे क्षतीग्रस्त झालेल्हया जिल्हहा पररषदेच्या अखत्याररत ग्रामीण माघ ुि इतर जिल्हहा 

माघ ुिररता प्राप्त झालेला तनधी खच ुिर्यास परिानघी ममळ्याबाबत 
  

(३९)  ५९३३९ (२९-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भो र (उरण) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनिकतवषृ्ीमुळे षितीग्रस्त झालेल्या जिल्हा पररषदेच्या अखतयाररत ग्रामीण मागण व इतर 
जिल्हा मागण (पूरहानी कायणक्रम २०१३-१४) कररता रतिाप्त झालेला निकनधी खचण कर्यास परवानगी 
शमळ्याकररता मा. ववतत व निकनयोिन मींत्री याींना हदनाींक २८ माचण,२०१६ रोिी वा 
तयासुमारास  निकनवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाणत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२८-१२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१३-१४ मध्ये अनिकतवषृ्ीमळेु षिनिकतग्रस्त झालेल्या जिल्हा पररषदाींच्या 
अखतयाररतील ग्रामीण व इतर जिल्हा मागण रस्तयाींच्या दरुुपस्तीसाठी लेखाशशषण ३०५४ २४१९ 
अींतगणत रायगड जिल्हा पररषदेस रुप.१३४०.२६ लषि इतका निकनधी ववतरीत कर्यात आला होता. 
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तथावप, न्यायालयीन रतिकरणामुळे अखधचणत राहहलेला रुप.१३२४.२६ लषि इतका निकनधी हदनाींक ३१ 
माचण, २०१७ पयतं खचण कर्यास ववशेष बाब म्हणून मान्यता दे्यात आली आहे. 

___________ 
  
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महात्मा घाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिघार हमी योिनेच्या िामाबाबत 

  

(४०)  ५९३७४ (२६-०८-२०१६).   श्री.राणािघिीतमसांह पा ील (उस्मानाबाद), श्री.अजित पिार 
(बारामती), श्री.राहुल मो े (पराांडा) :   सन्माननीय रोिघार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपींचायतीपकैी फक्त ३१० ग्रामपींचायतीमध्ये महातमा 
गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेची कामे चाल ू असल्याचे माहे िुन, २०१६ च्या 
पहहल्या आठवड्यातील अहवालावरून निकनदशणनास येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ३१० गावात फक्त ७९५ कामे सुरुप असून तयावर १४ हिार ते २० हिारच 
मिूर काम करत आहेत तसचे जिल्ह्यातील दषुकाळी पररजस्थतीत वैयजक्तक लाभाच्या 
योिनेंतगणत ववहहरी, शेततळे, िनावराींसाठी गोठा इतयादी योिनाींना मींिुरी दे्यास ्ाळा्ाळ 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्ह्यातील दषुकाळी पररजस्थतीत देखील ७९५ कामे व महहन्याला केवळ २० 
हिार मिूर रोिगार हमी योिनचे्या कामावर आहेत तर उवणररत मागणी असलेल्या लोकाींना 
काम उपलध करून न दे्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर वैयजक्तक लाभाच्या कामाींबाबत आतापयतं जिल्ह्यात क्रकती अिण आले व 
तयापैकी क्रकती कामाींना मींिुरी दे्यात आली, 
(५) असल्यास, जिल्ह्यातील दषुकाळी पररजस्थतीत रोिगार हमी योिनेच्या कामाींना मींिुरी 
दे्यास ्ाळा्ाळ करणाऱयाींवर कारवाई करून लोकाींना काम शमळवून दे्यासाठी शासनान े
कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (०१-१२-२०१६) :(१) व (२) खरे नाही. 
       महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतणत उस्मानाबाद जिलह्यात हद.८ 
िून, २०१६ अखेर ूकूण ६२१ ग्रामपींचायतीपैकी ३८६ ग्रामपींचायतीमध्ये ववववध रतिकारची ूकूण 
१२८२ कामे सुरुप होती. सदर कामाींवर ूकूण २३८०८ इतके मिूर काम करीत होते. या १२८२ 
कामाींपकैी वैयजक्तक लाभाची ९७४ काम ेसुरुप आहे. तयामध्ये शसींचन ववहीर, शेततळे, िनावराींचा 
गाठा, वैयजक्तक शौचालय बाींधकाम, ववहीर पुनभणरण, घरकुल इतयादी कामाींचा समावशे आहे. 
(३) मिुराींच्या मागणीरतिमाणे काम ेउपलबध करुपन दे्यात येत आहेत. जिल् ह्यात ूकूण ८५४१ 
काम ेशेल्फवर असून तयाींची मिूर षिमता ३९,२३,२६३ इतकी आहे. 
(४) उस्मानाबाद जिल् ह्यात वयैजक्तक लाभाच्या योिनाींकरीता ूकूण १२,११५ अिण रतिाप्त झाले 
असून तयापैकी ११,४९४ कामाींच्या रतिस्तावाींना मींिूरी दे्यात आली आहे. 
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(५) मिुराींना योिनेच्या कामावर ये्याचे आवाहन कर्यासाठी मोबाईल व्हॅनद्वारे िनिागतृी 
कर्यात आली आहे. 
(६) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्रातील िल ि मसांचन आयोघाच्या मशफारशीप्रमाण ेमाांिरा  
खोऱ् याला िृष्ट्णा खोऱ् यातून पाणी दे्याबाबत 

  

(४१)  ५९५१० (२६-०८-२०१६).   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील माींिरा खोरे हे अतयींत पाणी तु्ीच े असल्यामळेु महाराषर िल व शसींचन 
आयोगान ेया खोऱ यातील पाणी ी्ंचाई दरू कर्यासाठी कृषणा खोऱ यातून ८७ ्ी.ूम.सी. पाणी 
पररवहन कर्यात याव ेअसा अहवाल १९९९ खींड-१, परर.३.५ मध्ये सुचववलेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाची अींमलबिावणी अदयाप पयतं झाली नसल्यामुळे लातूर व उस्मानाबाद 
जिल्हयाींत पाणी ी्ंचाई निकनमाणण झाली असल्याची बाब निकनदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास,या शशफारशीवर शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (२८-१२-२०१६) :(१) होय खरे आहे. 
     माींिरा खोऱयातील २४६४ दलघमी (८७ ्ीूमसी) पा्याची गरि कृषणा खोऱयातून 
िास्तीच ेपाणी पररवहन करुपन भागववली िावू िास्तीच ेपाणी पररवहन करुपन भागववली िाव ू
शकेल, असे महाराषर िल व शसींचन आयोगाने सन १९९९ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात 
नमूद केले आहे. 
(२) कृषणा पाणी तीं्ा लवादाच्या निकनणणयानसुार कृषणा खोऱयातून माींिरा उपखोऱयात पाणी 
पररवहन करता येणार नाही. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठिाडयाला िृष्ट्णा खोऱ् यातून २१  ी.एम.सी.पाणी शासन तनणयुाप्रमाणे दे्याबाबत 
  

(४२)  ५९५१३ (२६-०८-२०१६).   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ज्ञानराि चौघुले 
(उमरघा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयात कृषणा खो-याचा १० ्क्के भाग येत असल्यामळेु तया भागाला समन्यायी 
पाणी वा्प ततवारतिमाणे बाहेरच्या कृषणा खो-याच्या भागातून २१ ्ी.ूम.सी. पाणी उपलध 
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करुपन दयाव ेअस ेआदेश शासनान ेहदनाींक ९ ऑगस््, २००१ रोिी वा तयासुमारास काढले होत े
परींतु अदयापपयतं ते पाणी अिून मराठवाडयाला शमळाले नसल्याची बाब निकनदशणनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,शासनाच्या पाणी वा्पाच्या हदरींगाईमुळे उस्मानाबाद आणण बीड जिल्हयात 
पाणी ी्ंचाई निकनमाणण झाल्याची बाब निकनदशणनास आली,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  

श्री. धघरीष महािन (०५-१२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     मराठवाड्यात कृषणा खोऱयाचा ८.३९ अक्के इतका भूभाग येतो. 
     कृषणा-शभमा जस्थरीकरण रतिकल्पाद्वारे उिनी िलाशयात सोड्यात येणाऱया पा्यापकैी 
कृषणा-मराठवाडा रतिकल्पासाठी २१ अ.घ.फू. पाणी तथा सीना कोळेगाव रतिकल्पाच्या खालील 
मकु् त पाणलो् षेित्रातून २.६६ अ.घ.फू. पाणी असे ूकूण २३.६६ अ.घ.फू. पाणी हदनाींक 
७/७/२००९ च्या शासन पत्रान्वये कृषणा खोऱयाच्या मराठवाड्यातील भागास द्यावयाच्या पाणी 
वापराच्या सधुारीत िल निकनयोिनास मान्यता रतिाप्त आहे. तथावप रतिथम ्प्प्यात ७ अ.घ.फू. 
मयाणदेत काम ेहाती घे्याच ेनिकनदेश आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     उस्मानाबाद आणण बीड जिल्ह्यातील पाणी ी्ंचाई ही अपऱुया पिणन्यमानामुळे निकनमाणण 
झालेली होती. 
(३) हदनाींक ७/७/२००९ च्या शासन पत्रान्वये कृषणा खोऱयाच्या मराठवाड्यातील भागास 
द्यावयाच्या २३.६६ अ.घ.फू. पाणी वापराच्या सुधारीत िल निकनयोिनास मान्यता दे्यात आली 
आहे. सदर मान्यतेवर आधारीत कृषणा मराठवाडा रतिकल्पाच्या रुप.४८४५.०५ को्ी रक्कमेच्या 
सुधारीत रतिशासकीय मान्यता अहवालास हदनाींक २७/८/२००९ च्या शासन निकनणणयान्वये मान्यता 
दे्यात आली आहे. 
     योिनेच्या पहहल्या ्प्प्याचे काम पुढील ४ वषाणत पूणण कर्याचे शासनाचे निकनयोिन 
आहे. यासाठी पुरेसा निकनधी उपलध व्हावा या उदे्दशान े या योिनसे लागणारा निकनधी 
मा.राज्यपाल महोदयाींच े निकनधी वा्पाचे सुत्राबाहेर ठेव्याची ववनींती मा.राज्यपाल महोदयाींना 
कर्याचा निकनणणय मा.मींत्रीमींडळाने घेतला आहे. 
     कृषणा पाणी तीं्ा लवाद-२ चा निकनणणय अधधसूधचत झालेनींतर तयातील तरतूदी अ्यासनू 
्प्पा-२ ची कामे हाती घे्यात येतील. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नाघपूर येानू बाळ  
पळिून ने्याचा िेलेला प्रयत्न 

(४३)  ५९७६२ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नाघपूर दषक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नाघपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नाघपूर पूि)ु :   सन्माननीय िैद्यिीय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुपग्णालय, नागपूर येथून बाळ पळवून ने्याचा 
हदवसा रतियतन कर्यात आल्याची बाब हदनाींक ७ म,े २०१६ रोिी वा तयासुमारास निकनदशणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशारतिकारच्या घ्ना यापूवीही झालेल्या असून यामळेु येथील रुपग्णाींमध्ये 
शभतीचे वातावरण निकनमाणण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा रतिकारच्या घ्नाींना आळा घाल्याकरीता सुरषिा व्यवस्था वाढवव्यासाठी 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (१६-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) स्त्रीरोग व रतिसुतीशास्त्र ववभागातील रतिसुतीशास्त्र कषिात २४ तास सुरषिा व्यवस्था कायणरत 
असून सी.सी.्ी.व्ही. ची सुववधा उपलध आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

िव्हार (जि.पालटर) तालुक्यात प्रधान मांत्री ग्रामसडि योिनेच ेिाम बांद असल्हयाबाबत 
  

(४४)  ५९७७४ (२९-०८-२०१६).   श्री.विलास तरे (बो सर), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यातील खींडीपाडा, माळघर, वाींगणी या रोडचे काम रतिधानमींत्री 
ग्राम सडक योिनेंतगणत मागील २ वषाणपासून सूरुप आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर काम हदनाींक ८ ऑगस््, २०१४ पासून सुरुप असून या रस्तयाचे काम 
कर्याची मुदत १५ महहने असूनही अद्यापी रस्तयाच ेकाम पूणण झालेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या रतिकरणी चौकशी केली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सदर रस्तयाचे काम मुदत सींपुनही काम पूणण न करणाऱया 
कीं त्रा्दारावर शासनान ेकाय कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सदर रस्तयाचे काम अींशत: झालेले असनू निकनधीच्या उपलधतेअभावी 
कामाचा वेग मींदावला होता. तथावप, ठेकेदारास रतिलींत्रबत देयकाच े अींशत: रतिदान केले असून 
सदर काम पावसाळ्यानींतर पूणण कर्याचे निकनयोजित आहे. 

___________ 
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मौि ेझोरेिाडी (ता.सांघमेश्िर, जि.रत्नाधघरी) या घािात स्मशानभूमीिड े 
िा्यासाठी रस्ता ि स्मशानभूमीला शेड बाांध्याबाबत 

  

(४५)  ५९९७४ (२३-०८-२०१६).   श्री.विलास तरे (बो सर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेझोरेवाडी (ता.सींगमेश्वर, जि.रतनाधगरी) या गावात स्मशानभूमीकड ेिा्यासाठी रस्ता 
व स्मशानभमूीला शेड बाींधून दे्याची मागणी अधधषिक अशभयींता, सा. बाीं. वव. रतनाधगरी याींना 
लोकरतिनिकतनिकनधी व नागररकाींनी हदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१५ व १ माचण, २०१६ रोिी व ततपूवी 
अनेक वेळा करुपनही सदर स्मशानभूमीकड े िाणारा रस्ता व स्मशानभमूीला शेड बाींधून 
हदवाबततीची सोय करुपन दे्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर माग्यासींबींधी अवर सधचव, ग्रामववकास ववभाग, मींत्रालय याींनी 
ग्रामपींचायतीींना िनसुववधेसाठी ववशेष अनुदान योिनेअींतगणत सदरहू कामाचा रतिाधान्याने ववचार 
कर्यात यावा असे लेखी आदेश मुख्य कायणकारी अधधकारी, जिल्हा रतनाधगरी याींना हदनाींक 
३१ ऑगस््, २०१५ रोिीच्या पत्राद्वारे दे्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर माग्याच्या अनुषींगाने हदलेल्या आदेशानुसार कोणती कायणवाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मौिे झोरेवाडी (ता.सींगमेश्वर, जि.रतनाधगरी) येथे स्मशानशेड बाींधणे या कामाची निकनवड 
सन २०१६-१७ च्या निकनवडसुचीमध्ये कर्यात आली असून स्मशानशेडकड ेिाणारा रस्ता करणे 
या कामाचा समावशे सन २०१७-१८ च्या िनसुववधा अींतगणत घे्यात येणाऱया कामाींच्या 
आराखड्यामध्ये करुपन निकनयोिन सशमती माफण त रतिाप्त होणाऱया निकनधी उपलधतेनसुार सदर 
काम पूणण कर्याची कायणवाही जिल्हा पररषद, रतनाधगरी याींच्या माफण त कर्यात येत आहे. 
(४) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

विदभ ुि मराठिाड्यातील शेतिऱ्याांचे समुपदेशन िर्याच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(४६)  ५९९९० (२२-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.बाळासाहेब ाोरात 
(सांघमनेर), प्रा.िषाु घायििाड (धारािी), श्री.सुधािर िोहळे (नाघपूर दषक्षण), श्री.सुधािर 
देशमुख (नाघपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नाघपूर पूि)ु, श्री.वििास िुां भारे (नाघपूर 
मध्य) :   सन्माननीय िैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरातील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय रुपग्णालयात सेवा देणाऱया निकनवासी 
डॉक््राींच्या सेंरल माडण न े वैद्यकीय सींचालकाींच्या माध्यमातून शासनाला आतमहतयाग्रस्त 
ववदभण व मराठवाड्यातील शेतकऱयाींचे समुपदेशन कर्याचा रतिस्ताव सादर कर्यात आला 
असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान निकनदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने सदर रतिस्तावावर कोणता निकनणणय घेतला वा घे्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (१६-११-२०१६) :(१) नाही. 
(२) रतिश्न उद्् ावत नाही. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

विक्रमघड (जि.पालटर) देहि ेनदीिरील मोह बुद्रिु येाील  
िोल्हहापुरी बांधाऱ्याची दरुुस्ती िर्याबाबत 

 

(४७)  ६००६५ (२४-०८-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववक्रमगड (जि.पालघर) देहि ेनदीवरील मोह बुद्रकु येथील गेल्या चार वषाणपासून तु्लेल्या 
कोल्हापुरी बींधाऱयाची दरुुपस्ती कर्याची मागणी तेथील ग्रामस्थाींनी मा. मींत्री आहदवासी ववकास 
तथा पालक मींत्री याींच्याकड े हदनाींक २८ म,े २०१६ रोिी वा तया सुमारास केली असल्याच े
निकनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील तु्लेल्या बींधाऱयाची दरुुपस्ती कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही 
केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०२-१२-२०१६) :(१) व (२) अशा रतिकारचे निकनवेदन आढळून येत नाही, तथावप 
सन २०११ च्या अनिकतवषृ्ीमुळे बींधाऱयात मोठ्या रतिमाणात झाड,े बुींधे अडकुन पडल्याने ववसगाणस 
मोठ्या रतिमाणात अडथळा निकनमाणण  झाल्याने या बींधाऱयाचे ९ वपअसण व तयावरील ८ स्लॅब 
वाहून गेले. सदर बींधाऱयावर स्लॅब असल्याने हातणे पररसरातील ग्रामस् थाींनी मौ.आलोंड,े मोह 
येथे िा्यासाठी या बींधाऱयाचा उपयोग होत होता. बींधाऱयाच्या दरुुपस्तीसाठी जिल्हा पररषद उप 
ववभाग, ववक्रमगड याींच्यामाफण त बींधारा दरुुपस्तीचे अींदािपत्रक ववभागीय कायाणलय, ठाणे 
याींच्याकड ेसादर कर्यात आले आहे. कायणकारी अशभयींता, पा्बींधारे याींनी कायणस्थळास  भे् 
देवून सववस्तर पाहणी केली आहे. सदर बींधाऱयाच ेआयुषमान िवळिवळ सींपुष्ात आले असून 
पूणणपणे नवीन बींधारा बाींधावा असे सुचववल्यान ेसवेषिणअींती नव्याने अींदािपत्रके बनवव्यात 
येत आहेत. ताींत्रत्रक मान्यता व रतिशासकीय मान्यता घेणेची व तयानुसार पुढील कायणवाही 
कर्याचे निकनयोिन आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मराठिाडयातील ६८ मसांचन प्रिल्हप प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(४८)  ६०४३८ (२६-०८-२०१६).   श्री.रािेश  ोपे (टनसािांघी), श्री.राणािघिीतमसांह पा ील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयातील रतिलींत्रबत ६८ शसींचन रतिकल्प पूणण होणार आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या रतिकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धघरीष महािन (०२-०१-२०१७) :(१) मराठवाड्यात सध्या ८ मोठे, ७ मध्यम आणण ४७ लघ ु
रतिकल्प अस ेूकूण ६२ बाींधकामाधीन रतिकल्प आहेत. यापैकी ५ रतिकल्प १) निकनम्न दधुना रतिकल्प 
२) नाींदरू मध्यमेश्वर रतिकल्प ३) नाींदगाव साठवण तलाव ४) बाणेगाींव लघ ु पा्बींधारे         
५) उगीलेवाडी साठवण तलाव िून २०१७ अखेर पूणण कर्याच ेनिकनयोिन आहे. 
(२) निकनम्न दधुना रतिकल्प व नाींदरु मधमेश्वर रतिकल्पाींना सुधारीत रतिशासकीय मान्यता दे्यात 
आली आहे. 
     राज्याचा अथोपाय व निकनधी उपलधतेनुसार निकनधी उपलध करुपन दे्यात येत आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठिाडयात मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतघतु रस्ते तयार िर्याबाबत 
  

(४९)  ६०४५८ (२६-०८-२०१६).   श्री.रािेश  ोपे (टनसािांघी), श्री.राणािघिीतमसांह पा ील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयात मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतनू १९६५ क्रक.मी.च ेरस्ते करणार आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,तयानुषींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगणत ग्रामीण रस्ते दिोन्नती कर्यात येणार आहे. 
तयानुषींगान े मराठवाड्यात सन २०१५-१६ या वषाणत ५४५ क्रक.मी. रस्तयाींच्या कामाींना मींिुरी 
दे्यात आलेली आहे. रस्तयाींच्या कामाींच्या निकनववदा रतिक्रक्रया पुणण होवून बहुताींश कामाींना सुरुपवात 
कर्यात आलेली आहे. 
     सन २०१६-१७ या वषाणत मराठवाड्यात १४१९ क्रक.मी. लाींबीचे रस्त याींची दिोन्नतीची 
काकम े मींिूर कर्यात येणार आहेत. तयापकैी ५३५ क्रक.मी. लाींबीच्या रस्त याींना रतिशासक्रकय 
मान्यता चाल ूआहे. लवकरच उवणरीत लाींबीच्या रस्तयाींच्या कामाींना रतिशासक्रकय मान्यता देवून 
निकनववदा कायणवाही कर्यात येत आहे. 
(३) रतिश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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इांहदरा आिास योिनेची अांमलबिािणी िर्याबाबत 

  

(५०)  ६०४६४ (२९-०८-२०१६).   श्री.रािेश  ोपे (टनसािांघी), श्री.राणािघिीतमसांह पा ील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इींहदरा आवास योिनेतील बनाव् लाभाथी म्हणून अनुदान घेणाऱयाींवर अींकुश 
बसवव्याकरीता राज्य शासनान े कें द्र व राज्य शासनाकडून रतिाप्त होणारा निकनधी ‘राज्य 
व्यवस्थापन कषि-इींहदरा आवास योिना कषिाच्या बाँक खातयात िमा कर्याचा निकनणणय घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,या योिनेचे सवणसाधारण स्वरुपप काय आहे, 
(३) असल्यास,याबाबची अींमलबिावणी केव्हापासून कर्यात येणार आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०१-२०१६) :(१) होय. 
       तथावप, इींहदरा आवास योिनेची रतिभावी अींमलबिावणी हो्यासाठी “राज्य व्यवस्थापन 
कषि-इींहदरा आवास योिना” स्थापना कर्यात आली. तसेच कें द्र पुरस्कृत इींहदरा आवास 
योिनेबरोबरच अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योिनाींची ूकछत्री रतिभावी अींमलबिावणी 
कर्यासाठी “राज्य व्यवस्थापन कषि-ग्रामीण गहृनिकनमाणण” ची स्थापना कर्यात आली. 
(२) कें द्र शासनाने हद.१०.०४.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये इींहदारा आवास योिनेचा निकनधी PFMS 
रतिणालीद्वारे सन २०१५-१६ पासनू राज्यस्तरावरील बाँक खातयामधून लाभाथ्यांच्या खातयावर 
थे्/सरळररतया ववतरीत करणेबाबतच्या सूचना हदल्या आहेत. तयानुसार राज्य शासनाने 
हद.१७.४.२०१५ च्या पररपत्रकान्वये PFMS रतिणाली कायाणजन्वत कर्याची कायणपध्दती निकनजश्चत 
केली आहे. तसेच Awaassoft रतिणालीद्वारे कायणक्रमाच े ऑनलाईन सनिकनयींत्रण करणेत येत 
आहे. 
(३) हद.१.४.२०१५ पासून या योिनेची अींमलबिावणी सुरुप कर्यात आली आहे. 
  

___________ 
  
   
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांब .   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


