
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

चोपडा (जि.िळगाांव) तालुक्यातील गुळनदी पूर रेषेअांतगगत येणाऱ् या बिरवाड े
गावातील शेतीचे पुराच्या पाण्यामळेु होत असलेले नुिसान 

  

(१)  १३३० (२४-१२-२०१४).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े(चोपडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा (जि.िळगाींव) तालुक्यातील गुळनदी पूर रेषेअींतगगत येणा-या पा्बींधारे बबरवाड े
गावाींतील शेताींमध् ये पूराचे पाणी सुसून शेतकऱ याींच े दरवषनु नुकसान  ोत   े,  े खरे   े 
काय, 
(२) असल् यास, यामुळे येथील शतेकऱ याींना दरवषनु नकुसान भरपाई द्यावी लागत   े,  े  ी 
खरे   े काय, 
(३) असल् यास, दरवषनु नुकसानभरपाई देण् यापेषा ा याया िनमनीच े भूसींपादन करण् याबाबतचा 
ननणगय शासनाच् या चवचाराधीन   े,  े  ी खरे   े काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेननणगय सेतला   े काय ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२५-०४-२०१७) :(१) व (२) अींशत: खरे   े. 
    उक्त प्रश्नात नमूद केलेल्या गुळ धरणाच्या खालील बािूस ४ कक.मी. अतींरावर असलेल्या 
चवरवाड े शीवारातील ग् नीं.४७०/ब १, ४७०/ब ३, ४९०/१, ४८९, ५१७/१, ४२७/२, ५१८/२  े 
पूररेषेत येत असून सन २०००, २००६ व २०१३ मध्ये झालेल्या अतीवषृ्ीच्या कालावधीत सदर 
शेताींच ेनुकसान झाले   े. 
     सदर बाधीत  ोणाऱया शेतक-याींना म सलू व कृषी खात्यामार्ग त पींचनामे  ोऊन नुकसान 
भरपाईची कायगवा ी करण्यात  ली   े. 
(३) व (४) सदर बाधीत  ोत असलेल्या िमीनी याया गुळ प्रकल्पाच्या कषेा बा ेरील भागात 
म् णिेच धरणाखालील भागात समुारे ५ कक.मी. अींतरावर येत असल्यामुळे िलसींपदा चवभागान े
सदर िनमनी सींपादन करण्याचा प्रश्न उद्् ावत ना ी. सदर बाधीत  ोणाऱया शतेिमीनीतील 
बाधीत भाग म सूल खात्यामार्ग त कायमस्वरुपी अधीग्र ीत करण्याच्या अनुषींगान े चवरवाड े
नशवारातील उक्त ग् नींबरची प्रत्यषा  मोिणी व प ाणी करण्याचे काम भुनम अनभलेख 
चवभागामार्ग त प्रगतीत   े. 

___________ 
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घनसाांवगी (जि.िालना) तालुक् यात शेति-याांनी रोिगार हमी योिनेंतगगत 
खोदलेल् या ंसांचन ववहहरीचे पैसे प्रलांबित असल्यािाित 

(२)  ११५४५ (०६-०४-२०१५).   श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सनसाींवगी (जि.िालना) तालुक् यात शेतक-याींनी रोिगार  मी योिनेंतगगत खोदलेल् या 
नसींचन चवह रीचे पैसे गत २ वषागपासून प्रलींबबत   ेत,  े खरे   े काय, 

(२) असल् यास, त् याची कारणे काय   ेत, 
(३) असल्यास, सदर चवह रीचे थककत असलेले पैसे तातडीने देणेबाबत शासनाने कोणती 
कायगवा ी केली वा करण् यात येत   े, 
(४) नसल् यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
 
श्री. ियिुमार रावल (०२-०५-२०१७) :(१) व (२) ग्रामपींचायतनन ाय अकुशल-कुशल कामाींच े
६०:४० असे प्रमाण नसल्याच े तसेच नरेगा सींकेत स्थळावर प्रलींबबत देयकाींवर पेमें् डे्  
्ाकण्यास  ल्यान े  र्थगक वषग २०१३-१४ व त्यापूवनुच्या नसींचन चव ीरीची देयके प्रलींबबत 
 ोती. 
(३) शासन ननणगय हद. २६ म,े २०१५ अन्वये नसींचन चवह रीची कुशल देयके अदा करण्याकरीता 
अकुशल-कुशल गुणोत्तर (६०:४०) राखण्यापासून सू् देण्यात  ली  ोती. त्यानुसार प्रलींबबत 
कुशल देयके अदा करण्यात  ली   ेत. तसेच ज्या प्रलींबबत देयकाींवर पेमें् डे्  ्ाकण्यात 
 लेली  ोती अशा देयकाींबाबतचा प्रस्ताव जिल् ार्धकारी, िालना याींच्यामार्ग त चवभागीय 
 युक्त, औरींगाबाद व  युक्त, नरेगा, नागपूर याींना पेमें् डे्  वगळून नमळण्याकरीता सादर 
करण्यात  ला. त्यानुसार पेमें् डे्  वगळून प्रलींबबत असलेली सवग देयके अदा करण्याची 
कायगवा ी करण्यात  ली   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

दौंड (जि.पुणे) तालकु्यातील ७० त े८० चर योिना देखभाल  
दरुुस्ती अभावी नादरुुस्त असल्यािाित 

(३)  २८३८५ (१४-०१-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील ७० त े ८० चर योिना देखभाल दरुुस्ती अभावी नादरुुस्त 
झाल्या असल्यामुळे चर योिनेच्या प्रशासकीय मान्यता सुलभ करण्याबाबत व चर योिनाींची 
देखभाल दरुुस्तीसाठी अनुदान देण्याबाबतच ेननवेदन स्थाननक लोकाप्रतीननधीनी मा. िलसींपदा 
मींत्री याींना मा े ऑक््ोबर, २०१५ वा त्या दरम्यान हदले   े,  े खरे   े काय, 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत 
  े, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) दौंड तालुक्यातील नवा मुठा उिवा कालव्याच्या लाभषेा त्रातील एकूण ८२ चर योिना पूणग 
झालेल्या   ेत त्यापैकी ७६ चर योिना पाणी वापर सींस्थाना  स्ताींतरीत करण्यात  ल्या 
  ेत. पाणी वापर सींस्थाींना  स्ताींतरीत केलेल्या चर योिनाींची देखभाल व दरुुस्ती शासनातरे् 
केल्या िात नसून पाणी वापर सींस्थाींनी करावयाची   े. तथाचप, पाणी वापर सींस्थाींमार्ग त 
 र्थगक असषा मतेमुळे चर योिनाींची देखभाल व दरुुस्ती वळेोवेळी केली िात ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

औरांगािादमध्ये मद्यािग  तनंमगतीसाठी िायिवाडी धरणातनू १ ंलटर बिअरसाठी ६७ ंलटर 
पाणी अनेि िां पनयाांना देण्यात येत असल्यािाित 

  

(४)  ३३२१५ (२०-०१-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (ंसल्लोड), श्री.अंमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यास  सींपूणग राज्यात दषुकाळाची भीषण पररजस्थती   े, परींतु औरींगाबादमध्ये 
मद्याकग  नननमगतीसाठी िायकवाडी धरणातून १ नल्र बबअरसाठी ६७ नल्र पाणी अनेक 
कीं पन्याींना हदले िात असल्यान ेया कीं पन्याींचे पाणी तोडाव ेअशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली 
असल्याच ेमा े सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े काय, 

(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार मद्याकग  नननमगती करणाऱया कीं पन्याींचे पाणी बींद 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१२-०५-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) औरींगाबाद पररसरात एकूण १० मद्याकग  नननमगती कारखान े असून त्यापैकी िलसींपदा 
चवभागामार्ग त एका कीं पनीला व उवगरीत ९ उद्योगाींना म ाराषर औद्योर्गक चवकास म ामींडळ 
औरींगाबाद यायाींचे मार्ग त पाणी पुरचवले िात.े 
     उपलब्ध पाण्याच्या का्ेकोर ननयोिनाच्या अनुषींगान े जिल् ार्धकारी औरींगाबाद याींच्या 
हद.१६/०४/२०१६ रोिीच्या  देशानसुार मद्याकग , बबअर व नशतपेये उत्पादक कीं पन्यास  ोणाऱया 
पाणी पुरवठ्यात २० ्क्के व सवगसाधारण इतर कीं पन्याींकरीता १० ्क्के पाणी कपात करण्यात 
 ली  ोती. तसेच िनह त यार्चका क्र.६४/२०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद 
खींडपीठाच्या  देशानसुार या उद्योगाींच्या पाणी पुरवठ्यामध्ये हद.२७/०४/२०१६ पासून ५० ्क्के 
व हद.१०/०५/२०१६ पासून ६० ्क्के पाणी कपात करण्यात  लेली  ोती. 
     तथाचप मा.उच्च न्यायालयाने हद.२७/०४/२०१६ रोिी हदलेले अींतरीम  देश हदनाींक 
०८/०८/२०१६ रोिी रद्द केलेले   ेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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नाांदेड जिल्हा पररषदेला शासनाच्या गट अ अांतगगत प्राप्त झालेल्या तनधीत झालेला गैरव्यवहार 
  

(५)  ३४७०९ (२०-०१-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल् ा पररषदेला शासनाच्या ग् अ अींतगगत १ को्ी २७ लषा  रुपयाींचा ननधी प्राप्त 
झाला  ोता पण कोणत्या ी प्रकारचे ननकषाची अींमलबिावणी न करता  ा ननधी अनावश्यक 
हठकाणी देण्यात  ला व काम न करता पदार्धकारी व अर्धकारी याींनी सींगनमत करुन  ा 
ननधी वापरल्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, या वषागतील एमएनपीएस रएर् या ननधी जिल् ा पररषद सवगसाधारण सभेची 
मान्यता न सेता अध्यषा  व सभापती याींनी मुख्य कायगकारी अर्धकारी याींच्या सोबत सींगनमत 
करुन वा्प केला,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, का ी हदवसाींपूवनुच नुतनीकरण करण्यात  लेल्या पदार्धकाऱयाींच्या 
ननवासस्थानावर दरुुस्तीच्या नावाखाली चालू  र्थगक वषागत जिल् ा पररषद सेस अींतगगत २ 
को्ी रुपयाींचा ननधी खचग दाखवनू बनाव् देयके तयार करुन मोठ्या प्रमाणात गैरव्यव ार 
करण्यात  ला   े,  े  ी खरे   े काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली   े काय व चौकशीनुसार दोषीींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२४-०४-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. सन २०१४-१५ या वषागत ग् अ 
कायगक्रमासाठी जिल् ा पररषदेमार्ग त रु.१२६.०० लषा  एवढ्या ककीं मतीचा कायगक्रम शासनाच्या 
मागगदशगक सूचनाींप्रमाणे मींिूर करण्यात  ला  ोता. कामाींची ननकड लषा ात सेता 
उपचवभागाकडून प्राप्त प्रस्तावानूसार कामाींची ननवड करण्यात  ली   े. 
(२)  े खरे ना ी. शासन ननणगय क्र.जिवायो १००७/प्र.क्र.३९/का १४४४ हदनाींक १६.२.२००८ मधील 
मागगदशगक सूचनानुसार सन २०१४-१५ मधील  MNP/SRF मधील कायगक्रम जिल् ा ननयोिन 
सनमतीस सादर केलेला   े. या शासन ननणगयाप्रमाणे सादर करावयाचा कायगक्रमास जिल् ा 
पररषदेच्या सवग साधारण सभेची मींिूरी सेण्याबाबत कोणता ी उल्लेख ना ी. तथाचप कामाींची 
ननकड व लोकप्रनतननधीींची मागणी लषा ात सेवून कायगक्रम तयार करण्यात  ला व जिल् ा 
पररषदेचे अध्यषा , सभापती याींच्या अनमुतीने अनतररक्त मुख्य कायगकारी अर्धकारी याींच्या 
स्वाषा रीने सदर कायगक्रम जिल् ा ननयोिन सनमतीस सादर करण्यात  ला   े. 
(३)  े खरे ना ी. सन २०१५-१६ या  र्थगक वषागत पदार्धकारी याींच्या ननवासस्थानाच्या 
दरुुस्तीसाठी रु.४३.३९  लषा  इतका ननधी खचग करण्यात  ला   े. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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आष्ट्टी, पाटोदा व ंशरुर (जि.िीड) तालुक्याांत अनेि गावाांत  
ग्रामपांचायत िायागलय नसल्यािाित 

  

(६)  ३८९१० (२२-०१-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ष्ी, पा्ोदा व नशरुर (जि.बीड) तालुक्याींतील अनेक गावात ग्रामपींचायत कायागलयासाठी 
प्रशासकीय इमारत उभारण्यात  लेली ना ी,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, सदर तालुक्याींतील प्रत्येक गावाींत ग्रामपींचायत कायागलयासाठी प्रशासकीय 
इमारत उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०४-२०१७) :(१)  े अींशत: खरे   े.  
(२) अ.क्र. तालुक्याचे नाव ग्रा.पीं.सींख्या ग्रा.पीं.इमारत नसलेल्या ग्रा.पीं. 
 १  ष ्ी १२१ ३९ 
 २ पा्ोदा ५९ २५ 
 ३ नशरुर का ५१ १७ 

      राषरीय ग्राम स्वराि योिना (RGSY) सन २०१३-१४ अींतगगत जि.प.बीड साठी १२ 
ग्राम पींचायत इमारती मींिूर झाल्या असून, त्यापैकी पीं.स.पा्ोदा येथील ३ ग्रा.पीं. चा समावेश 
  े. तसचे, रािीव गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अनभयान (RGPSA) सन २०१४-१५ अींतगगत 
३३ ग्रा.पीं. इमारत मींिूर असून, त्यापैकी पीं.स.  ष्ी येथे ५ ग्रा.पीं., पीं.स. नशरुर कासार येथे २ 
ग्रा.पीं. व पीं.स. पा्ोदा येथ े३ ग्रा.पीं. चा समावेश असून त्याींची बाींधकाम ेपुणग झालेली   ेत. 
(३) ननरींक. 

___________ 
  

महाराष्ट्र पाटिांधारे अधधतनयम १९७६ च्या िायद्यात तनयमाांचा अभाव असल्यािाित 
  

(७)  ३९९७८ (०४-०५-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (ंशडी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िलव्यवस्थापनाची सडी बसचवण्यासाठी शासनाने तयार केलेल्या म ाराषर पा्बींधारे 
अर्धननयम १९७६ चा कायदा केला   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, सदर कायद्याच्या अनुषींगान ेननयम तयार करण्यात न  ल्यान ेपाणी ी्ंचाईचे 
ननयोिन, पाणीवा्पाच ेननकष ठरु शकले ना ीत,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, कायद्यातील तरतूदीनुसार पाणी ी्ंचाई व पाणी वा्पाचे ननयोिन, पाण्याच्या 
उपलब्धतेनुसार पीक पध्दतीबाबत बींधन सालणे, पाणी चोरी रोखणे, कालव ेर्ोडण्यास  ळा 
सालण्याचे शासनाला अर्धकार नमळणार   ेत,  े  ी खरे   े काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
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(५) असल्यास, त्यानुसार वरील अर्धननयमाींच्या अनुषींगान े ननयम तयार करण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(६) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१२-०५-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) अींशत: खरे   े. म ाराषर पा्बींधारे अर्धननयम, १९७६  ा तत्कालीन पररजस्थतीनुसार 
केलेला   े. म ाराषर पा्बींधारे अर्धननयम, १९७६ चे ननयम तयार करण्याची कायगवा ी 
अद्याप प्रगतीपथावर   े  े खरे   े. मात्र बदलत्या पररजस्थतीनुसार राज्यात सन २००३ 
मध्ये राज्य िलननती जस्वकारण् यात  ली. राज्य िलननतीमधील तरतुदीींची अींमलबिावणी 
करण्यासाठी सन २००५ मध्ये शासनान ेम ाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्रार्धकरण, अर्धननयम 
व म ाराषर नसींचन पध्दतीने शेतकऱयाींचे व्यवस्थापन अर्धननयम २००५  े दोन कायदे लागू 
केले असून त्यामध्ये पाणी वा्पाचे ननकष ठरचवण्याबाबत व पाणी ी्ंचाई पररजस्थतीत 
करावयाच्या कायगवा ीबाबत सचवस्तरपणे तरतूदी करण्यात  ल्या   ेत. त्यानुसार षेा बत्रय 
स्तरावर अींमलबिावणी करण्यात येत   े. 
(३) म ाराषर पा्बींधारे अर्धननयम, १९७६, म ाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्रार्धकरण, 
अर्धननयम २००५ व म ाराषर नसींचन पध्दतीन े शेतकऱयाींचे व्यवस्थापन अर्धननयम २००५ 
मधील तरतूदीनुसार पाणी ी्ंचाई दरम्यान करावयाची कायगवा ी, पाणी वा्पाचे ननयोिन, पाणी 
चोरी रोखण,े कालव ेर्ोडण्यास  ळा सालण ेइत्यादी करीता शासनाला योग्य अर्धकार प्राप्त 
  ेत. सन २००५ च्या अर्धननयमातील तरतुदीनुसार पाणी वापर सींस्थाींना सनमापन पध्दतीने 
पाणी पुरवण्याची व पाणी वापर सींस्थाींना चपकाींच ेस्वातींत्र्य   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(५) म ाराषर पा्बींधारे अर्धननयम, १९७६ च्या अर्धननयमामध्ये म ाराषर िलसींपत्ती ननयमन 
प्रार्धकरण, अर्धननयम २००५ व म ाराषर नसींचन पध्दतीचे शेतक-याींकडून व्यवस्थापन, 
अर्धननयम २००५ च्या अनुषींगान े वश्यक सुधारणा करण्याबाबतची कायगवा ी सुरु   े. या 
सुधारणा केल्यानींतर त्या अर्धननयमाचे ननयम तयार करण्याची कायगवा ी करण्याचे ननयोजित 
  े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

हहांगणा (जि.नागपूर) तालुक्यातील लोअर वेणा प्रिल्पासाठी िंमनी  
सांपाहदत िेलेल्या स्थातनिाांचे पुनवगसन िरण्यािाित 

  

(८)  ४०८४० (०४-०५-२०१६).   श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अंमन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ह ींगणा (जि.नागपूर) तालुक्यातील ररधोरा, कन् ालगाव, ककन् ाला, दधुाळा, मसाळा, 
ियपूर, बोरगाव, कोलार, सालइग, कवडापूर, खुसागपार, वडगाव येथील िमीनी शासनाने सन 
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१९९० मध्ये लोअर वेणा प्रकल्पासाठी सींपाहदत करून स्थाननकाींचे पनुवगसन करून सातगाव येथ े
भूखींड हदले मात्र सदर ू प्रकल्पग्रस्त  िनमतीस मुलभूत सुचवधाींपासून वींर्चत असल्यान े
मागील १५ वषागत सातत्याने शासनाकड े लेखी ननवेदनाद्वारे समस्या माींडलेल्या असताना ी 
त्याकड ेदलुगषा  झाले   े,  े खरे   े काय, 
(२) शासनाकड े सातगाव प्रकल्पग्रस्ताींनी सातत्याने मागणी करून ी शासनाचे दलुगषा  
झाल्यामुळे, पुनवगसन भागात चपण्याच्या पाण्याची नळ योिना पणूग करण्यात यावी, िनमनी 
गेल्यामुळे भूमीह नाींना सरकारी नोकरीत समाचवष् करावे अन्यथा एक रक्कमी ३ लाख रूपये 
अनुदान द्याव,े सर बाींधण्यासाठी हदलेल्या भखूींडाच्या पट्यावरील अ्ी व शतनु रद्द करण्यात 
याव,े पुनवसगनाला १५ वष े झाल्यामुळे वाढीव  बादीला शासनाच्या नशल्लक ३०० भूखींडाचे 
वा्प कराव,े  दी मागण्यासाठी येथील ग्रामस्थाींनी मािी उपसभापती चवलास भोंबले याींच्या 
नेततृ्वाखाली नागपूर-वधाग मागाांवर हदनाींक ८ डडसेंबर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास रास्ता रोको 
करून बु्ीबोरी ठाण्याच ेपोलीस ननरीषा क याींना मागण्याच ेननवेदन हदले   े,  े  ी खरे   े 
काय, 
(३) असल्यास, या ननवेदनातील मागण्याींवर शासनान ेकोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत 
  े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७) :(१) ननम्न वेणा प्रकल्पातील वडगाींव िलाशयाच े बुडीत 
षेा त्रात ररधोरा, कन् ाळगाींव, ियपूर, बोरगाींव, ककन् ाळा, दधुाळा व म् साळा अशी सात गाींव े
येत असल्यान े या गावाींच े पुनवगसन मौिा तुरकमारी (सातगाींव) ता.ह ींगणा, जि.नागपूर येथ े
सन १९९६-९७ मध्ये करण्यात  ले. त्या हठकाणी पुनवगसन अर्धननयम १९८६ अन्वये १३ 
नागरी सुचवधाींपकैी १२ नागरी सुचवधाींची कामे पूणग करुन जिल् ा पररषद, नागपूर या यींत्रणेला 
सन १९९९-२००० ला  स्ताींतरीत करण्यात  ले. तसचे सदरचे सातगाींव पुनवगसीत 
गावठाणाकररता पाणी पुरवठा योिना म ाराषर िीवन प्रार्धकरण यींत्रणेव्दारे करण्यात  ली 
 ोती. तथाचप, योिनकेरीता प्रस्ताचवत स्त्रोताच े पाणी चपण्यायोग्य नसल्याचे कारणास्तव 
कायागजन्वत झाली ना ी. सद्यजस्थतीत चपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुरु असून कायमस्वरुपी 
पाणी पुरवठा योिनाकरीता ग्रामीण पाणी पुरवठा चवभाग, जिल् ा पररषद, नागपूर याींच े
मागणीप्रमाण े रु.११२.२४ लषा  ऐवढा ननधी चवदभग पा्बींधारे चवकास म ामींडळ, नागपूर या 
म ामींडळातरे् उपलब्ध करुन देणेबाबत कायगवा ी सुरु   े. 
(२) अींशत: खरे   े. 
      सातगाींव प्रकल्पग्रस्ताींना सरकारी नोकरीत समाचवषठ करण्याबाबतची कायगवा ी शासनान े
प्रचनलत ननयमानुसार करण्यात येत असून, भूखींडाच ेवा्प व इतर सोयी शासन ननयमाप्रमाणे 
देण्यात  लेल्या   े. मािी उपसभापती श्री.चवकास भोंबले, पींचायत सनमती, ह ींगणा याींनी 
हदनाींक ४/१२/२०१५ रोिी पोनलस ननररषा क, पोलीस स््ेशन, बुट्टीबोरी याींना ननवेदन हदले. 
(३) ननवेदनातील पनुवगसीत गावठाण मौिा सातगाींव, तालुका ह ींगणा, जि.नागपूर येथील पाणी 
पुरवठा योिनेस िलसींपदा चवभागाने क्र.सींकीणग-२०१६ / (२४२/२०१६) / मोप्र.-२, हद.१/१२/२०१६  
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अन्वये तत्वत: मान्यता प्रदान केली. तसचे  युक्त, नागपूर चवभाग, नागपूर याींच े पत्र 
क्र.गो.प्रचवक/ननवेप्र/पुनगव/प्रमा/काचव-२५८/०१६, हद.७/१२/२०१६ अनव्ये रु.१,१२,२४,०००/- 
ककीं मतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात  ली   े. 
      ग्रामीण पाणी पुरवठा चवभाग, जिल् ा पररषद, नागपूर या यींत्रणे मार्ग त सदर योिनेच े
बाींधकाम (ठेवकाम ेअींतगगत) करण्यात येणार असून सदर कामा करीता  लागणारा रु.११२.२४ 
लषा  ननधी सींबींधीत यींत्रणेस तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची कायगवा ी सुरु   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

हहांगोली जिल्हयातील ग्रामपांचायतीांनी लोिसहभाग भरल्यानांतर हदल्या  
िाणाऱ्या सौरहदव्याांसाठी गतवषीपासून प्रकिया होत नसल्यािाित 

  

(९)  ४१३२९ (१९-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अंमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ंसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमगला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ह ींगोली जिल् यातील ग्रामपींचायतीींनी लोकस भाग भरल्यानींतर हदल्या िाणाऱया 
सौरहदव्याींसाठी गतवषनुपासून प्रकक्रया  ोत नसल्याचे मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास  ले,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली   े काय व चौकशीत काय  ढळून  ले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने  ननचवदा न मागचवल्यामळेु सौरहदवे बसचवण्याच ेकाम 
थाींबले असल्याने याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े,  
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) ना ी. 
     जिल् ा वाचषगक योिनेमधनू अपारींपाररक ऊिाग चवकास कायगक्रम सन २०१४-१५ अींतगगत 
ग्रामपींचायत स्तरावर ९०% अनुदानावर सौर पथहदवे अस्थाचपत करण्याकरीता हदनाींक 
०३.११.२०१५ त े हदनाींक २७.११.२०१५ या कालावधीत स्पधागत्मक पध्दतीने ई-ननचवदा 
मागचवण्यात  ल्या  ोत्या. लोकस भाग सेतलेल्या ग्रामपींचायतीमध्ये सौर पथहदवे 
बसचवण्यात   ले. 
(२) व (३) हदनाींक ३.११.२०१५ त े२७.११.२०१५ या कालावधीत ई-ननचवदा मागवून सौर पथहदवे 
बसचवण्याचे काम चवह त कालावधीत पूणग करण्यात  लेले   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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नीरा उिवा िालवा डी ३ मधून ततसांगी (ता.पांढरपूर, जि.सोलापूर) तलावातील  
८ गावाांना पाणी सोडण्यािाित 

  

(१०)  ४२१९३ (०१-०४-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अंमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील नतसींगी तलावात ८ ्क्के इतका पाणीसाठा राह ल्यान े
तलाव लाभषेा त्रातील ८ गावाींमध्ये तीव्र भीषण पाणी ी्ंचाई ननमागण झाल्यान े नीरा उिवा 
कालवा डी ३ मधून या गावातील शेतकऱयाींना चपण्यासाठी  णण शतेी चपकाला पाणी सोडण्यात 
यावे अशी मागणी लोकप्रनतननधी व शेतकऱयाींकडून मागणी  ोत असल्याचे मा े िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात  ली   े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय  ढळून  ले व चौकशीनुसार नीरा उिवा कालवा डी ३ मधनू 
नतसींगी तलावातील ८ गावाींना पाणी सोडण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा 
करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०४-२०१७) :(१)  े खरे   े. 
(२)  ोय. 
(३) नतसींगी तलावाच्या लाभषेा त्रामध्ये तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमागण झाल्याने नीरा उिवा कालवा 
शाखा क्र. ३ वरील चवतरीका क्र.डी.३ मधून पाणी सोडून नतसींगी तलावाच्या लाभषेा त्रामध्ये 
५६.४४ द.ल.स.रु्.पाणी देण्यात  ले   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

पाचल ववद्यानगरमधील (ता.रािापुर, जि.रत्नाधगरी) मुलामुलीांच्या  
वसतीगहृाशिेारी असलेल्या ववहीरीची झालेली दरुवस्था 

  

(११)  ४४०५८ (३०-०४-२०१६).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचल चवद्यानगरमधील (ता.रािापुर, जि.रत्नार्गरी) मुला व मुलीींच्या वसतीग ृाशेिारी 
समुारे पाच वषाांपूवनु कोसळलेल्या चवह रीची तात्काळ पा णी करुन चवह रीच्या दरुुस्तीसींदभागत 
योग्य ती कायगवा ी करण्याबाबत जिल् ा पररषदेच ेमुख्य कायगकारी अर्धकारी याींनी  श्वासन 
देऊन  ि दोन मह न्याचा कालावधी लो्ून ी कोणती ी कायगवा ी झालेली ना ी,  े खरे   े 
काय, 
(२) असल्यास, वसतीग ृाशिेारील कोसळलेल्या चवह रीमुळे चवद्यार्थयाांच्या जिवाला धोका 
ननमागण झाला   े,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
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(४) असल्यास, तद्नुसार कोसळलेली चवह री तात्काळ बाींधून देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०४-२०१७) :(१) ना ी,  े खरे ना ी. 
(२)  ोय,  े खरे   े. 
(३) सदरची चवह र जिल् ा पररषद मालकीची नसल्याने या बाबत कोणती ी कायगवा ी करण्यात 
 लेली ना ी. 
(४) सदरची चवह र जि.प.मालकीची नसून पाचल पींचक्रोशी नशषा ण प्रसारक मींडळ याींच्या 
मालकीची असल्याने सदरची दरुुस्ती मींडळाचे स्तरावर  ोणे  वश्यक   े. तथाचप, याबाबत 
कायगकारी अनभयींता (ग्रामीण पाणी पुरवठा चवभाग), जिल् ा पररषद, रत्नार्गरी याींना  वश्यक 
ती कायगवा ी करण्याबाबत कळचवण्यात  ल   े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल् ्यात रोिगार हमी योिनेच् या माध्यमातून 
 ंसांचन ववहीरीच ेउद्दीष्ट्ट पुणग िरण्यािाित 

  

(१२)  ४५२१७ (३०-०४-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल् यायात रोिगार  मी योिनेच् या माध्यमातून नसींचन चव ीर बाींधकाम करण्यात 
येत असून ११२५ चव ीरीचें उद्दीष् असताींना तब्बल ४५० चव ीरीींचे कामे अपुणग असल्याचे मा े 
डडसेंबर २०१५ च्या शेव्च्या  ठवडयात ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने चींद्रपूर जिल् यातील नसींचन चव ीरीच े उद्दीष् पुणग 
करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाचे कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२८-०४-२०१७) :(१)  े अींशत: खरे   े. चींद्रपूर जिल्यायात म ात्मा गाींधी 
राषरीय ग्रामीण रोिगार  मी योिनेंतगगत हद.३१ डडसेंबर, २०१५ पयांत एकूण ११५१ नसींचन 
चव ीरी मींिूर करण्यात  ल्या  ोत्या. त्यापकैी ८१८ नसींचन चव ीरी पूणग करण्यात  ल्या 
असून २८० नसींचन चव ीरीची काम ेप्रगतीपथावर   ेत. 
(२) व (३) ना ी. तथाचप, नसींचन चव ीरीच्या कामाींबाबत षेा त्रीय स्तरावर मासीक  ढावा 
सेण्यात येतो. सदर  ढाण्यात चवनशष् कुशल मिुराींच्या कमतरतेमुळे नसींचन चव ीरीची कामे 
पूणग करण्यास अडचण ननमागण  ोत असल्याच े ननदशगनास  ले   े. याकरीता नसींचन 
चव ीरीच्या कामावर काम करणारे चवनशष् कुशल मिूर, ग्रामपींचायत सरपींच व सदस्य याींचा 
षेा बत्रय स्तरावर एकबत्रत मेळावा सेऊन चव ीरीची काम े लवकरात लवकर पूणग करण्याबाबत 
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मागगदशगन व प्रोत्सा न देण्यात येते. हद.३१ डडसेंबर, २०१६ अखेर पयांत प्रगतीपथावर असलेल्या 
२१० चव ीरीपैकी सद्य:जस्थतीत १५६ चव ीरी पूणग झाल्या असून उवगररत १२४ नसींचन चवह रीींची 
काम ेप्रगतीपथावर   ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

मराठवाड्यात मध्यम व लघु प्रिल् पात िाधीत शेति-याांना  
भूसांपादनाचा मोिदला ंमळण्यािाित 

  

(१३)  ४९९१२ (३०-०४-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (ंसल्लोड), श्री.अंमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्व)े, श्रीमती तनमगला गाववत 
(इगतपूरी), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.सांिय ंशरसाट (औरांगािाद पजश्चम), श्री.िसवराि 
पाटील (औसा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील नसींचन प्रकल्पासाठी करण्यात  लेल्या भूसींपादनाच े गेल्या १५ वषागतील 
तब्बल ५०० को्ी रूपये थककत असून त्यातील अनके प्रकल्पाींची ५० ते ९५ ्क्केपयांतची कामे 
पूणग झालेली असली तरी ी अद्याप  िारो शेतकऱ याींना िनमनीचा मोबदला देण्यात  ला 
नसल्याचे मा े डडसेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या  ठवडयात गोदावरी खोरे म ामींडळाच्या 
कायागलयात सेण्यात  लेल्या  ढावा बैठकीत ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े काय, 
(२) तसेच दषुकाळामुळे मराठवाडयात शेतक-याींच्या  त्म त्याच े सत्र सुरू असून दसुरीकड े
को्यवधी रूपये खचग करून देखील नसींचन प्रकल्प अपूणागवस्थते असल्यामुळे मराठवाडयाच े
 क्काचे पाणी  ींध्रप्रदेशात वा ून िात   े,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, बऱयाच शेतकऱयाींनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाव े दाखल केल्यानींतर 
न्यायालयाींनी अनके प्रकरणामध्ये जिल् ार्धकारी, मुख्यकायगकारी अर्धकारी याींच्यास  सींबींर्धत 
अर्धकाऱ याींच्या खचुाग, गाडया िप्त करण्याच े देश हदले   ेत,  े  ी खरे   े काय,  
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(५) असल्यास, मराठवाडयातील नसींचन प्रकल्पासाठी भूसींपादन शेतकऱयाींच्या िमीनीच्या 
मोबदल्याची थकीत रक्कम सींबींर्धत शेतक-याींना नमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी 
केली वा करण्यात येत   े, 
(६) नसल् यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०३-०४-२०१७) :(१) अशींत: खरे   े. 
      मराठवाड्यातील पुणग व बाींधकामाधीन नसींचन प्रकल्पासाठी सींपादीत िनमनी पो्ी 
रु.१५८०.७१ को्ी इतकी रक्कम देय   े. 
(२) अशींत: खरे   े. 
      मराठवाड्यात एकूण १६७ प्रकल्प बाींधकामाधीन असून त्याींची एकबत्रत साठवण षा मता 
१०९७ दलसमी   े. मात्र यापकैी सद्य:जस्थतीत ७३२.३० दलसमी साठवण षा मता ननमागण 
झाली   े. 
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(३), (४) व (५) भूसींदभग दाव्यात गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे चवकास म ामींडळ, औरगाींबाद 
अतींगगत असलेल्या िालना चवभागाकड े मा.न्यायालयाने ४ वळेा िप्तीचे  देश हदले  ोते. 
न्यायननवाड्यानसुार व ननधी उपलब्धतेनुसार भसुींदभग दाव्यापो्ी देयक रकमाींची अदायगी 
करण्यात येत   े. 
     सन २०१६-१७ मध्ये भुसींपादनासाठी रु.९९.५८२५ को्ीची ठोक तरतूद केलेली  ोती. 
याव्यनतररक्त रु.६१.५८७२ को्ी इतका ननधी भुींसींपादनासाठी पुनगवा्पव्दारे उपलब्ध करुन हदला 
  े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

ववहहरगाांव (जि.चांद्रपूर) येथील जिल्हा पररषद शाळेची सद्य:जस्थती व सावली पांचायत 
संमतीच्या ंशक्षण ववभागातील गैरव्यवहारािाित 

  

(१४)  ५०१२९ (१२-०५-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चवह रगाींव (जि.चींद्रपूर) येथील जिल्  ा पररषदेची शाळा हदनाींक ६ िानेवारी, २०१६ पासून 
केवळ एकच नशषा क, चार वगागसाठी दोन वगग खोल्या अशा पररजस्थतीच्या चवरोधात पालकाींनी 
 पल्या पाल्याींना शाळेत पाठचवले ना ी,  े खरे   े काय, 
(२) तसेच सावली पींचायत सनमतीच्या नशषा ण चवभागात सुरु असलेल्या शाळाींमध्ये गैरव्यव ार 
 ोत असल्याच्या तक्रारी पालकाींकडून येत   ेत,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली   े काय व चौकशीनसुार सींबींर्धतावर 
कारवाई तसेच सदर शाळेला  वश्यक तो नशषा क वगग व वगग खोल्या देण्यासींदभागत शासनान े
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०४-२०१७) :(१) ना ी,  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) सावली पींचायत सनमती मधील जिल् ा पररषद शाळामध्ये मींगरमेंढा येथील 
उच्च शे्रणी मुख्याध्यापक श्री. र.के.कालबोगवार याींनी गैरव्यव ार केल्या प्रकरणी तक्रार प्राप्त 
झालेली  ोती. त्यानुसार चौकशी करुन सींबींर्धत मुख्याध्यापक याींना मुख्य कायगकारी अर्धकारी, 
जिल् ा पररषद, चींद्रपूर याींच्या हदनाींक ५-१-२०१५ च्या  देशान्वये ननलींबबत करण्यात  ले 
  े. 
      जिल् ा पररषद शाळा चव ीरगाव येथ ेप्सींख्येनसुार नशषा क वगग व नशषा क सींख्येनुसार 
वगगखोल्या उपलब्ध   ेत. 

___________ 
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शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील तानसा, वैतरणा व भातसा धरणग्रस्ताांच्या मागण्याांिाित 
  

(१५)  ५४१८९ (२९-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (ंशडी), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवग) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श ापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील तानसा, वैतरणा व भातसा या मुींबईला पाणी पुरवठ्या 
करणाऱया तीन धरणामुळे नैसर्गगक साधनसींपत्तीचा ऱ ास झाला तसेच या धरणाबरोबरच 
पाणलो् षेा त्राखाली  ल्याने अनके शेतकऱयाींचे नुकसान झाले   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, या धरणामुळे या तालुक्यात कोणता ी प्रकल्प  ला ना ी, कोणत्या ी सोयी 
सुचवधा ना ीत, ग्रामस्थाींना चपण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपी् करावी लागते या 
कारणास्तव श ापूरकराींनी हदनाींक १७ म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास  झाद मैदान, मुींबई 
येथे  ींदोलन केले,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) :(१) ना ी. 
(२) श ापूर तालुक् यातील ग्रामस्थाींनी म,े २०१६ रोिी  झाद मैदान येथ े झालेले  ींदोलन 
श ापूर तालुक् यातील ग्रामस्थाींनी चपण्याच्या पाण्याच्या अपूणग सुचवधेमुळे व इतर कारणास्तव 
 ींदोलन केले  ोत.े 
(३)  ोय. 
     धरण पाणलो् षेा त्राखाली खैरा, सारींगपुरी, कोठारे-वेढेपाडा, बबरवाडी,  वरे  े पुनवगसती 
असून कोठारे-वेढेपाडा वगळता सवग गावाींना पुरेस ेचपण्याच्या पाण्याच्या सोयी उपलब्ध   ेत. 
व वेढेपाडासाठी चव ीर नुतनीकरण करण्याच ेननयोिन करण्यात  ले   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

श्री के्षत्र नृं सांहवाडी िनयागत महापवगिाळ सोहळयासाठी तनधी ंमळण्यािाित 
  

(१६)  ५५२५४ (२४-०८-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (ंशरोळ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री षेा त्र ननृसीं वाडी कन्यागत म ापवगकाळ सो ळयासाठी राज्य शासनाकडून १२१ को्ी 
रुपयाींचा ननधी उपलब्ध झाला   े,  े खरे   े काय 
(२) असल्यास, सदर ननधीमधनू भाचवक व पयग् काींच्या सेवा सुचवधा व तीथगषेा त्र चवकासासाठी 
ककती ननधी खचग करण्यात  ला   े व सदर ू ननधीमधून भाचवकाींना कोणकोणत्या सुचवधा 
हदल्या िाणार   ेत,  
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(३) तसचे येथील कृषणा नदीपात्रातील पाणी प्रदचूषत व िलपणनुमय झाल्यान े नदीच्या 
स्वच्छतेसाठी ककती व कधीपयांत चवशेष ननधी उपलब्ध करण्यात येणार   े वा येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) अींशत: खरे   े. 
     ननयोिन चवभाग, शासन ननणगय हदनाींक ४ िून, २०१५ अन्वये नशखर सनमतीने सदर 
नतथगषेा त्राच्या एकूण रु.१२१.६४ को्ी इतक्या रकमेच्या  राखड्यास मान्यता हदली   े. सदर 
रकमेपैकी रु.६५.३० को्ी इतक्या रकमेच्या कामाींस प्रशासकीय मान्यता देण्यात  ली   े. 
सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेपैकी रु.५५.५० को्ी इतका ननधी चवतरणासाठी उपलब्ध 
झाला असनू रु.४२.५० को्ी इतका ननधी जिल् ार्धकारी, कोल् ापूर याींना चवतरीत करण्यात 
 ला   े. 
(२) सदर ननधीतून सप् े्ंबर, २०१६ पयांत एकूण रु.२९.१९ को्ी खचग करण्यात  लेला   े. 
सदर ननधीतून नदीसा् बाींधणे, नतथगषेा त्राींकड े िाणाऱया रस्त्याींची सधुारणा, अींतगगत रस्ते, 
पालखी मागगची सुधारणा, सुरषा ा चवषयक सींरचना ननमागण करणे,  पत्ती व्यवस्थापन, 
भाचवकाींसाठी  रोग्य व्यवस्था, पाणीपुरवठा, भक्तननवास, वा तूक सुचवधा, वा नतळ इत्यादी 
सुचवधा पुरचवल्या  िाणार   ेत. 
(३) श्रीषेा त्र ननृसीं वाडी येथील कृषणा नदीपात्रातील पाण्याची म ाराषर प्रदषुण ननयींत्रण 
मींडळामार्ग त तपासणी करण्यात  ली असून, नदीच्या पाण्यामध्ये कोणते ी प्रदषुण झाल्याच े
हदसून येत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

लातूर जिल््यातील शेतिऱ्याांच्या ंसांचन प्रिल्पासाठी सांपाहदत िंमनी वन ववभागास 
हस्ताांतरण िरण्यास स्थधगती देण्यािाित 

  

(१७)  ५५२९४ (२४-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांििराव ंभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्यायातील शेतकऱयाींच्या  नसींचन प्रकल्पासाठी  सींपाहदत िनमनी वन चवभागास 
 स्ताींतरण करण्यास स्थर्गती देण्याबाबत व या िनमनी  खींड भरून शेतकऱयाींना पेरणीसाठी 
पूवनुप्रमाणे देण्याबाबतची मागणी जिल्यायातील स्थाननक लोकप्रनतननर्धनी व मौिे उ्ी 
बु.काळमाथा (ता.औसा) येथील शेतकऱयाींनी मा.िलसींपदा मींत्री व जिल् ार्धकारी, लातूर 
याींच्याकड े हदनाींक ४ िून,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे केली   े,  े खरे   े 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार सदर िमीन वन चवभागास  स्ताींतरणास स्थर्गती 
देण्याबाबत व या िनमनी  खींड भरून शेतकऱयाींना पेरणीसाठी पूवनुप्रमाणे देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०३-०४-२०१७) :(१)  ोय, 
(२) लातूर जिल्यायातील ६ मध्यम प्रकल्पातील िलाशयाींच्या पणूग सींचय पातळी (FTL) त े
म त्तम पाणी पातळी (MWL) या दरम्यानच्या षेा त्रात कमी हदवस पाणीसाठा र ात असल्यान े
व सदर षेा त्राींवर शेतकरी मातीचा भराव ्ाकून अनतक्रमण करीत असल्यान े वषृा  लागवड 
करण्यासाठी सदरील षेा त्र जिल् ार्धकारी लातूर याींच्यातरे् हद.३/५/२०१६ च्या  देशान्वये वन 
चवभागास उपलब्ध करुन देण्यात  लेले   े. 
     तथाचप मा.हदवाणी न्यायाधीश (वररष् स्तर), लातूर याींनी यास हदवाणी दावा 
क्र.२२९,२३१,२३२,२३३/२०१६ अींतगगत स्थर्गती हदली   े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

पनवेल (जि.रायगड) येथील मोरि ेधरणाची दरुवस्था झाल्यामुळे  
दररोि हिारो ंलटर पाणी वाया िात असल्यािाित 

  

(१८)  ५५४५० (२४-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल पररसरातील (जि.रायगड) मोरब े धरणाला हठकहठकाणी तडा गेल्यामळेु त्यातून 
दररोि  िारो नल्र पाणी वाया िात असल्याच े मा े मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशगनास  ले,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार या धरणाची तातडीन े दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२६-०४-२०१७) :(१)  े अींशत: खरे   े. 
     मोरबे धरण सन १९७४ मध्ये दगडी बाींधकामात बाींधण्यात  ले असून बाींधकामाच्या 
साींध्यातून व चवमोचकाच्या दरवाज्यामधून गळती  ोत   े. 
(२) व (३) सदर धरणाच्या गळतीचे अनुषींगान ेषेा बत्रय अर्धकाऱयाींनी पा णी केली असून चवशषे 
दरुुस्ती अींतगगत धरणाच्या दरुुस्ती कामाचा प्रस्ताव तयार करण्याच े काम षेा बत्रय स्तरावर 
प्रगतीपथावर   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

सावली (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील उमरी तलावाच ेपाणी  
हांरिा पररसरातील शेतीला ंमळण्यािाित 

  

(१९)  ५५४९४ (२६-०८-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सावली (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील  रींबा पररसरात उमरी तलावाचे बाींधकाम सन १९९७ 
साली करण्यात  ले असून या तलावाच्या माध्यमातून  ींरबा गावातील शेकडो एकर शेतीला 
नसींचनाची सोय  ोण्याकरीता लाखो रूपये खचग करून उिवा कालव्याचे बाींधकाम करण्यात  ले 
असताींना सुध्दा या कालव्याच्या माध्यमातून  ींरबा पररसरातील द ा एकर शेतीच ेसुध्दा नसींचन 
 ोत नसल्याची बाब हदनाींक १७ मे २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदेशनास  ली,  े खरे   े 
काय, 
(२) असल्यास, सदर उिव्या कालव्याच े बाींधकामच ननयोिन पध्दतीने झालेले नसल्यामुळे 
 ींरबा पररसरातील शेकडो एकर शतेी नसींचनापासून वींर्चत   े,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, उमरी तलावाच्या उिवा कालव्याला सोबतच पुन् ा नचवन कालवा तयार करून 
 ींरबा पररसरातील शेकडो एकर शेतीचे नसींचन करण्यात यावे अशी मागणी गेल्या अनके 
वषागपासून नसींचाई चवभागाकड े  ींरबा पररसरातील शेतकऱयाींनी केलेली असून या सींदभागत 
 ींदोलन सुध्दा केले   े,  े  ी खरे   े काय, 
(४) असल्यास, उमरी तलावाच े पाणी  ींरबा पररसरातील शकेडो एकर शेतीला नमळण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायगवा ी  केली वा करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२५-०४-२०१७) :(१) व (२) ना ी.  े खरे ना ी. 
     उमरी ल.पा.तलावाच ेप्रकल्पीय नसींचन षेा त्र ३६०  ेक््र असनू सन २०१५-१६ मध्ये ३७० 
 ेक््र खरीप धानाचे नसींचन झाले   े. 
(३)   ोय. 
(४) सदर मागणी  ी ननयोिनातील परीसर लाभषेा त्राबा ेरील असल्यामुळे कालवा काढणे शक्य 
ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

ग्रामवविास ववभागाांतगगत गावातील अांतगगत नव् या रस् त् याांची िाांधणी आ ण  
िुन याांची दरुुस्ती तनधीअभावी प्रलांबित असल्यािाित 

  

(२०)  ५५७२७ (२३-०८-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अंमन पटेल 
(मुांिादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामचवकास चवभागाींतगगत गावातील अींतगगत नव् या रस् त् याींची बाींधणी  णण िुन् याींची 
डागडुिी ननधीअभावी प्रलींबबत असल्यान ेराज् यभरातील गाव ेबकाल झाली असून स् वच् छ भारत 
अनभयान बींद झाल्याच ेमा े एचप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशगनास  ले,  े खरे   े 
काय, 
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(२) असल् यास, राज् यभरातील गावखेड्याींतील रस् त् याींची काम े २५/१५ या लेखा शीषगकाखाली 
करण् यात येतात राज् यभरातील लोकप्रनतननधीींनी कामाींसाठी हदलेल् या पत्राींची अींमलबिावणी 
करण् यात  ली नसल् याची माह ती ननदशगनास  ली   े,  े  ी खरे   े काय,  
(३) असल् यास, गावातील अींतगगत नव् या रस् त् याींची बाींधणी  णण िुन् या रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी 
ननधी चवतरीत करण् याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण् यात येत   े, 
(४) नसल् यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०४-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) सन २०१६-१७ या  र्थगक वषागसाठी उपलब्ध ननधी व कामाची ननकड चवचारात 
सेऊन शासनाकड े मा.लोकप्रनतननधीकडून प्राप्त प्रस्तावाींतील रु.६९६४४.०९ लषा  च्या कामाींना 
मींिूरी देण्यात  लेली   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

पराांडा (जि.उस्मानािाद) तालकु्यातील आनाळा उपसा ंसांचन योिना पूणग िरण्यािाित 
  

(२१)  ५५७७१ (२६-०८-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाद) तालकु्यातील  नाळा उपसा नसींचन योिनेअींतगगत ८० को्ी रुपये 
खचग करुन धरणाचे काम पूणग झालेले   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, पींपग ृ व उध्दकरण ननलका कालव्याची कामे अद्याप सुरु न झाल्याने १९०० 
 ेक््र षेा त्रास नसींचनाच्या लाभ दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना नमळत नसल्याच े स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.िलसींपदा मींत्री याींना पत्राद्वारे ननदशगनास  णले   े,  े  ी खरे   े 
काय, 
(३) असल्यास, पींपग ृ व उध्दकरण ननलका कालव्याची काम े सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-०४-२०१७) :(१) अनाळा धरणाची उींची वाढचवण्याचे काम ९९% पूणग 
झाले   े यासाठी डडसेंबर, २०१६ अखेर रु.६८.७५ को्ी खचग झाला   े. 
(२)  ोय. 
(३) नसना कोळेगाव प्रकल्पाच्या समरुपता अ्यासाअींती पाणी उपलब्धतेची खात्री करुन 
त्यानींतर अनाळा उपसा नसींचन योिनेच ेकाम  ाती सेण्याबाबत ननयोिन केले   े. त्यानुसार 
नसना कोळेगाव प्रकल्पाचा समरुपता अ्यास पूणग  ोताच अनाळा उपसा नसींचन योिनेच्या 
पींपग ृ, उध्दरण ननलका व कालव्याची कामे  ाती सेण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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ंशराळा उपसा ंसांचन (ता.पराांडा, जि.उस्मानािाद) योिनेमध्ये झालेल्या  
ताांबत्रि चुिामुळे शेतिऱ्याांच ेनुिसान होत असल्यािाित 

  

(२२)  ५५७९६ (२९-०८-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाद) तालकु्यातील नशराळा उपसा नसींचन योिना कायागजन्वत  ोऊन ी 
अर्धकाऱयाींच्या ताींबत्रक चुकीमुळे पणूग षा मतेने कायागजन्वत झालेली ना ी,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.िलसींपदा मींत्री याींना हदनाींक ८ रे्ब्रुवारी, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे कळचवले   े,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, सदर पत्रानुसार शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-०४-२०१७) :(१) ना ी. 
     सदर उपसा नसींचन योिना ऑगस््, २०१४ मध्ये कायागजन्वत झालेली   े. तद्ननींतर 
सन २०१५-१६ मध्ये उिनी िलाशयामधून  नसींचनासाठी पाणी उपलब्ध झालेले ना ी.  ता 
सन २०१६-१७ च्या रब्बी  ींगामामध्ये उिनी िलाशयामधून पाणी उपलब्ध झाल्याने रब्बी 
 ींगामामध्ये पूणग षा मतेन ेकरण्याच ेननयोिन   े. 
(२)  ोय. 
(३) योिनेच्या नसींचनासाठी म् ैसगाव को.प.बींधाऱयामधून  वश्यकतेनुसार पींपग ृास पाणी 
उपलब्ध  ोत   े. सन २०१६-१७ मध्ये रब्बी  ींगामामध्ये पूणग षा मतेन े नसींचन करण्याच े
ननयोिन   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

पराांडा-भूम-वाशी (जि.उस्मानािाद) येथे ंलप्ट इररगेशन 
योिना तनधी अभावी अपुणग असल्यािाित 

  

(२३)  ५५७९९ (२६-०८-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतंसांह पाटील 
(उस्मानािाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा-भूम-वाशी (जि.उस्मानाबाद) येथे उपसा नसींचन (नलप्् इररगेशन) योिनेकरीता 
शेतकऱयाींच्या िनमनी सेतल्या   ेत,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, या योिनेच ेकाम ननधी अभावी बींद   े तसेच योिना पूणग न झाल्यामळेु 
िनमनीमध्ये कॅनॉलचे खड्ड ेपडल्याने त्याींची सुचपक िमीन नापीक झाली असल्याच ेस्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.िलसींपदा मींत्री याींना हदनाींक ६ िून, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे 
कळचवले   े,  े  ी खरे   े काय, 
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(३) असल्यास, उपसा नसींचन योिनेकरीता सींपाहदत केलेल्या शेतकऱयाींच्या िनमनीचा त्याींना 
मोबदला नमळण्याबाबत व योिना पूणग करण्यासाठी ननधी देण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-०४-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) सदर योिना पूणग झाली असनू कायागजन्वत झालेली   े. 
(३) योिनेकरीता  वश्यक १२०.२८  े. षेा त्रापकैी ७७.७४  े. षेा त्राचा ननवाडा िा ीर  ोवून 
सींबींधीत शेतक-याींना मावेिा वा्प झाला   े. उवगररत ४२.५४  े.षेा त्राचे सींपादनाबाबत 
भूसींपादन अर्धकारी, भूम याींचमेार्ग त कायगवा ी प्रगतीत   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

रायगड जिल््यातील खालापूर त ेधामणी पाताळगांगा नदीवर पूल िाांधण्याच्या मागणीिाित 
  

(२४)  ५६२४० (२४-०८-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्यायातील खालापरू त े धामणी पाताळगींगा नदीवर पूल बाींधावा अशी मागणी 
तेथील ग्रामस्थाींनी तसेच व्यापारी वगागन ेराज्य शासनाकड ेतसेच सावगिननक बाींधकाम चवभाग 
अनलबाग, जि.रायगड याींच्याकड ेवारींवार केली   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, पूल नसल्याने तालुक्याचे हठकाण असुनसुध्दा खालापूर अनेक वषग चवकासाच्या 
प्रवा ापासनू दरू राह ले   े,  े खरे   े काय, 
(३) असल्यास, सदर पूल  ोण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२४-०४-२०१७) :(१) सावगिननक बाींधकाम उपचवभाग, किगत याींच्याकड े
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी तोंडी मागणी केली   े. 
(२)  े खरे ना ी. थामणी येथून खोलापूर येथ ेिाण्यासाठी राज्य मागग क्र. १०४ त ेरा.मा.९३ 
असा पयागयी रस्ता उपलब्ध   े. तसेच खालापूर  े गाव बारमा ी रस्त्त्याने िोडलेले   े. 
त्यामुळे खालापूर  े गाव अनके वषग चवकासाच्या प्रवा ापासनू दरू राह ले   े, अशी 
वस्तुजस्थती ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

 
___________ 
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पुणे जिल््यातील िेष्ट्ठ ंशक्षि व महहलाांच्या तालुिािा्य िदल्या रद्द िरण्यािाित 
  

(२५)  ५६४५७ (१८-०८-२०१६).   श्री.िािुराव पाचणे (ंशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल् ा पररषदेने नशषा काींच्या ररक्त िागा भरण्यासाठी सवेािेषठ नशषा काींच्या पेसा व 
समानीकरणाच्या नावाखाली तालकुा बायाय बदल्याींची अींमलबिावणी हदनाींक २७ म,े २०१६ 
रोिी वा त्यासमुारास केली   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, पुणे जिल्यायातील समानीकरणामळेु सेवािेषठत े नुसार ककमान पन्नाशीच्या 
वयाच्या  सपासश ेनशषा क तालकुा बा ेर गेले   ेत,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, पेसा व समानीकरण बदल्यामुळे वयस्कर व  िारी नशषा क व मह ला 
नशक्षषा काींची प्रचींड गैरसोय झाली   े,  े  ी खरे   े काय, 
(४) असल्यास, पुणे जिल्यायात ४०० च्या  सपास नशषा काींच्या ररक्त िागा असताना व 
ककत्येक नशषा कसेवक व इतर जिल्यायातील पुण्यात येव ू इजच्छणारे ५०० नशषा क ननयुक्तीच्या 
प्रनतषेा त असताना िेषठ नशषा काींच्या व मह लाींच्या तालुकाबायाय बदल्या करण्यात  ल्या 
  ेत,  े  ी खरे   े काय, 
(५) असल्यास, िेषठ नशषा क व मह लाींच्या तालुकाबायाय बदल् या रद्द करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(६) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२५-०४-२०१७) :(१)  ोय, मात्र याया बदल्या शासनाच्या हदनाींक १५ म,े 
२०१४ च्या जिल् ाींतगगत बदल्याींच्या धोरणात्मक ननणगयानुसार झालेल्या   ेत. 
(२)  ोय. 
(३) ना ी. 
     शासन ननणगय क्रमाींक जिपव ४१४/प्र.क्र.११२/ स्था-१४, हदनाींक १५ म,े २०१४ मधील 
मागगदशगक सचूनाींनसुार सू्पात्र कमगचाऱयाींना सू् देण्यात  ली असून प्राधान्य क्रमातील 
कमगचाऱयाींना या बदल्यामध्ये प्राधान्यक्रम हदला   े. 
(४)  ोय. सद्यजस्थतीत १०० बबींद ू नामावली तपासणीच े काम मा. युक्त, मागासवगग कषा , 
पुणे येथ े अींनतम ्प्प्यात असनू रोस््र तपासणी पूणग झाल्यानशवाय इतर जिल्यायातून 
 ींतरजिल् ा बदलीने येऊ इजच्छणारे नशषा क तसेच नशषा णसेवक याींना जिल् ा पररषद पुणे 
मध्ये सामावून सेता येणार ना ी. 
(५) व (६) शासन ननणगय हदनाींक १५ म,े २०१४ नुसार प्रशासकीय बदल्या तसेच समानीकरण 
प्रकक्रयेने ररक्त पींदाचा समतोल राखण्याच्या द्दष्ीने व  हदवासी षेा त्रातील तसेच दगुगम 
भागातील चवद्यार्थयाांचे  ोणारे शषैा णणक नुकसान ्ाळण्यासाठी तालुकाबायाय बदल्या करण्यात 
 लेल्या   ेत. 
      त्यामुळे जिल् ा पररषद स्तरावरुन ज्येषठ नशषा काींच्या तसचे मह लाींच्या तालुकाबायाय 
बदल्या रद्द करण्याबाबत कोणती ी कायगवा ी केलेली ना ी वा करण्यात येत ना ी. 

___________ 



चव.स. ३०२ (21) 

मौि ेवेसड े(ता.भुदरगड, जि.िोल्हापूर) येथ ेग्रामपांचायतीची  
िनावट लेटरहेड िनवनू योिनाचा गैरवापर िेल्यािाित 

(२६)  ५६७४७ (२३-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सरेुश लाड (ििगत), श्री.शामराव ऊफग  िाळासाहेि पाटील (िराड 
उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे वेसड े (ता.भुदरगड, जि.कोल् ापूर) येथील वैभव ककल्लेदार यानी ग्रामपींचायतीची 
बनाव् ले्र ेड नशक्के तयार करुन सरपींच व ग्रामसेवक याींच्या खोट्या सयाया करुन 
योिनाचा गैरवापर केल्याची बाब ननदशगनास  ली,  े खरे   े काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार ग्रामपींचायतीची बनाव् ले्र ेड बनवून सरपींच व ग्रामसेवक याींच्या 
खोट्या सयाया करुन योिनाचा गैरवापर करणाऱया वभैव ककल्लेदार याच्यावर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१)   ोय. 
(२) या प्रकरणी चौकशी करण्यात  ली   े. मौिे वेसड,े ता.भुदरगड येथील श्री.वैभव केरबा 
ककल्लेदार व त्याींच ेवडील श्री.केरबा गणपती ककल्लेदार याींनी ग् नीं.२२२ येथ े ॉ्ेल व्यवसाय 
व बबअर बार परनम् रुम परवाना नमळणेकरीता राज्य उत्पादन शुल्क चवभागाकड े प्रस्ताव 
सादर केला. त्यामध्ये ग्रामपींचायतीच े िोडण्यात  लेले दाखले बनाव् असून यायाकरीता 
ग्रामपींचायतीचे ले्रपॅड, सरपींच/ग्रामसेवक याींच्या खोट्या सयाया केलेल्या असून त्याींना 
ग्रामपींचायतीची र्सवणूक केली असल्याचे  ढळून  ले   े. 
(३) श्री.वभैव केरबा ककल्लेदार व श्री.केरबा गणपती ककल्लेदार याींचेचवरुध्द गु.र.नीं.६३/२०१६, 
भा.दीं.चव.सीं. कलम ४२०, ४६४, ४७१, ३४ प्रमाणे हद.१२/०५/२०१६ रोिी भुदरगड पोनलस ठाणे 
येथे गुन् ा दाखल करण्यात  ला असून त्याींचेचवरुध्द मा.प्रथमवगग न्यायदींडार्धकारी, गारगो्ी 
(भूदरगड) याींचे को्ागत गुन्यायाचे दोषारोप दाखल करण्यात  ले   े. सध्या प्रकरण 
मा.न्यायालयात प्रलींबबत   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

इगतपूरी (जि.नांशि) तालुक्यातील वािी खापरी धरणाचे िाम पणुग  
झाले असताांनाही प्रिल्पग्रस्ताांना मोिदला न हदल्यािाित 

  

(२७)  ५६८९८ (०१-०९-२०१६).   श्री.योगेश (िापू) घोलप (देवळाली), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे 
(ंसननर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सो्ी-नाींदरूमध्यमेश्वर प्रकल्पाींतगगत इगतपुरी तालुक्यातील वाकी-खापरी धरणाचे ९८% 
काम पूणग झाले असून धरणग्रस्ताींच्या मागण्या पूणग न झाल्याने प्रकल्पग्रस्ताींनी धरणाच ेकाम 
बींद केल्याच े हदनाींक १४ एचप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास  ले,  े खरे   े 
काय, 
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(२) तसचे या प्रकल्पग्रस्ताींना व जिल्यायातील इतर ी प्रकल्पग्रस्ताींना त्याींच्या िनमनीचा 
मोबदला नमळालेला ना ी,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार प्रकल्पग्रस्ताींना मोबदला नमळण्याबाबत व त्याींच्या मागण्या पूणग 
करुन धरणाचे उवगररत काम लवकर पूणग करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा 
करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१८-०४-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) व (३) अींशत: खरे   े. नानशक जिल्यायात बाींधकामाधीन एकुण २७ प्रकल्प असून 
त्यापैकी ११ प्रकल्पाींचा मुळ िमीनीचा मोबदला अदा करण्यात  लेला   े. उवगरीत १६ 
प्रकल्पाींचा प्रकल्पग्रस्ताींना मूळ िनमनीचा मोबदला देणेबाबतची कायगवा ी चवचवध ्प्प्याींवर 
प्रगतीत   े. तसेच  भूसींपादन अर्धननयम कलम १८ व २८ अन्वये देय वाढीव मोबदला 
रक्कम अदा करणे याबाबतची कायगवा ी प्रगतीत   े. 
(४)  वाकी धरणाच्या बुडीत षेा त्रातील उवगररत िनमन सरळ खरेदीने सींपाहदत करुन वाकी 
धरणाचे उवगररत काम पूणग करणेत येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्याला पयगटन स्थळाचा दिाग देण्यािाित 
  

(२८)  ५७२८७ (२३-०८-२०१६).   श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.किसन 
िथोरे (मुरिाड) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श ापूर (जि.ठाणे) तालुक्याला पयग् न स्थळाचा दिाग देण्याची मागणी मा. मुख्यमींत्री तसेच 
ग्रामचवकास मींत्री याींचकेड े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २३ म,े २०१६ रोिी व तत्पूवनु 
अनेकवेळा केली   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत 
  े, 
(३)  नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१७-०४-२०१७) :(१)  ोय. स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक १८/०१/२०१६ 
व हद.१०/०५/२०१६ च्या पत्राींन्वये मा.मुख्यमींत्री याींना चवनींती केली   े. 
(२) व (३) प्रादेनशक पयग् न चवकास योिना योिनअेींतगगत एखाद्या तालुक्याला पयग् न 
स्थळाचा दिाग देण्याची तरतूद ना ी. मात्र तालुक्यातील एखाद्या चवनशष् स्थळाला तथेील 
पयग् न षा मता चवचारात सेऊन प्रचनलत ननकषाींनुसार व गुणवत्तेनुसार पयग् नस्थळाचा दिाग 
देता येतो. तसेच ‘क’ वगग दिाग पयग् नस्थळ सोचषत करण्याचे अर्धकार जिल् ार्धका-याींना  
असून या स्थळासाठी जिल् ा योिनेतून ननधी उपलब्ध करुन देण्याचे ी अर्धकार त्याींना 
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  ेत. तसेच ‘ब’ वगग पयग् न स्थळे सोचषत करण्याकरीता शासनास नशर्ारस करण्याच े
अर्धकार देखील त्याींना   ेत. त्यामुळे स्थाननक लोकप्रनतननधीचे पत्र जिल् ार्धकारी, ठाणे 
याींच्याकड े योिनेतील तरतूदीनसुार  वश्यक त्या कायगवा ीसाठी पाठचवण्यात  ले   े. 
याबाबत हद.२४/५/२०१६ च्या पत्रान्वये लोकप्रनतननधीींना उत्तर देण्यात  ले   े. 

___________ 
  

फुलांब्री (जि.औरांगािाद) तालुक्यात इांहदरा आवास व रमाई आवास या दोनही  
योिनेअांतगगत घरिुलाांची िाांधिाम ेअपूणागवस्थेत असल्यािाित 

  

(२९)  ५७६६१ (१८-०८-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगािाद पूवग) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रु्लींब्री (जि.औरींगाबाद) तालुक्यात इींहदरा  वास व रमाई  वास या दोन् ी योिनअेींतगगत 
सन २००९ ते २०१६ या वषागत िवळपास दोन  िार दोनश े सरकुले मींिूर झाली असून 
त्यापैकी १५०० बाींधकाम े पूणग झाली असून स ा वषागचा कालावधी लो्ला तरी अद्याप ६०० 
सरकुलाींच ेबाींधकाम अपूणागवस्थेत   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, सदर सरकुलाींचे बाींधकाम अपूणग असण्याचे कारण काय   े, 
(३) असल्यास, अपूणग सरे पूणग करुन लाभार्थयाांना त्याचा लाभ नमळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०४-२०१७) :(१)  ोय. 
     इींहदरा  वास योिनअेींतगगत सन २००९-१० ते २०१५-१६ पयगत एकूण २१२२ सरकुले 
मींिूर करण्यात  ली असून त्यापैकी ५०५ सरकुले अपूणग   ेत. तसेच, रमाई  वास 
योिनेअतगगत सन २०१०-११ ते २०१३-१४ पयगत एकूण २६७ सरकुले करण्यात  ली असून 
त्यापैकी ५५ सरकुले अपूणग   ेत. 
(२) शौचालयाचे बाींधकाम अभावी, लाभाथनु मयत  ोणे. वारस नसणे, तसेच लाभार्थयाांची 
अनास्था इ. 
(३) सरकुले अपूणग असलेल्या लाभार्थयाांच ेमेळावे सेण्यात  ले तसेच सरकुल पूणग करण्यासाठी 
वाींरवार लेखी सूचना देण्यात  ल्या   ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

उपसा िलंसांचनासाठी लागणारी ववि सौर उिेद्वारे तनमागण िरण्यािाित 
  

(३०)  ५८२५८ (२३-०८-२०१६).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकूण ककती उपसा िल नसींचन योिना कायागजन्वत   ेत, 
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(२) असल्यास, त्याींना लागणाऱया चविेची वाचषगक गरि योिना नन ाय ककती   े, 
(३) असल्यास, उपसा िलनसींचनासाठी लागणारी चवि सौर उिदे्वारे ननमागण करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१५-०५-२०१७) :(१) सद्य:जस्थतीत राज्यात  एकूण ५७ उपसा िल नसींचन 
योिना कायागन्वीत   ेत. 
(२) सद्य:जस्थतीत सदर योिनाींना लागणाऱया चविेची वाचषगक गरि ४३६.२३८ मेगावॅ्  इतकी 
  े. 
(३) सदर योिनाींसाठी लागणारी वीि सौर उिेव्दारे ननमागण करण्याबाबत शासन स्तरावरुन 
धोरणात्मक ननणगय सेण्याबाबतची कायगवा ी सुरु   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

लातूर जिल््यातील माांिरा व रेणा नदीवरील िॅरेिेसची  
देखभाल व दरुुस्तीसाठी तनधी ंमळण्यािाित 

  

(३१)  ५८४२२ (२६-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांििराव ंभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्यायातील माींिरा व रेणा नदीवरील बाींधण्यात  लेल्या व पूणग झालेल्या 
बॅरेिेसच्या देखभाल व  दरुुस्तीसाठी  वश्यक कुशल -अकुशल मनुषयबळ व ननधीची तरतूद 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननर्धनी हदनाींक ०४ िनू,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकड े जिल् ार्धकारी कायागलय, लातूर येथील  ढावा बैठकीत केली 
 ोती,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास सदर बॅरेिेसच्या दरुुस्तीसाठी ककती ननधीींची  वशकता असून त्यासाठी 
शासनाने कोणती कायगवा ी  केली वा करण्यात येत   े, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२५-०४-२०१७) :(१) ना ी.  े खरे ना ी. 
(२) सदर बॅरेिसेच्या देखभाल व दरुुसतीसाठी रु.८८.९८ लषा ची  वश्यकता   े. 
    िलसींपदा चवभागाच्या हद.१७/११/२०१६ च्या  शासन ननणगयान्वये पा्बींधारे चवकास 
म ामींडळाच्या अर्धननयमातील तरतूदीनसुार नसींचन प्रकल्पाींच े व्यवस्थापन पा्बींधारे 
म ामींडळाकड े वगग करण्यात  ले   े व पाणीपट्टीची रक्कम प्रकल्पाींच्या नसींचन 
व्यवस्थापनाच्या कामासाठी खचग करण्यास मान्यता देण्यात  ली   े. त्यानुसार षेा बत्रय  
स्तरावर कायगवा ी सुरु   े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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आांिेगाव (जि.पुणे) तालुक्यातील जिल्हा पररषदेमाफग त  
पुरववण्यात आलेले सौरहदवे िांद असल्यािाित 

  

(३२)  ५८६०९ (११-०८-२०१६).   श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांिेगाव) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ींबेगाव (जि.पुणे) तालुक्यातील ग्रामपींचायती, सरकारी कायागलये, मींदीरे, सावगिननक 
हठकाणे, अींगणवाडी प्रा.शाळा इत्यादी हठकाणी पींचायत सनमती व जिल् ा पररषदेने बसचवलेले 
सौर हदव ेबींद पडले अथवा बॅ्री खराब  ोणे, बॅ्री चािग न  ोणे इत्यादी कारणामुळे बींद पडले 
असून सौर हदवे पुरचवणाऱया ठेकेदारावर कारवाई करावी अशी मागणी अनेक गावाींच्या 
ग्रामस्थानी मा े म,े २०१६ च्या अखरे शासनास/स्थाननक स्वराि सींस्था याींच्याकड ेकेली   े, 
 े खरे   े काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ठेकेदाराींवर कारवाई करण्याबाबत व बींद असलेले सौर हदवे पुन् ा 
सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०४-२०१७) :(१) ना ी. 
(२), (३) व (४) पुणे जिल्यायातील  ींबेगाव तालुक्यामध्ये ७५ सौरपथहदवे बसचवण्यात  ले 
असून त्यापैकी ४१ चाल ूव ३४ बींद  ोते. म.ेननमगल पॉवर सींस्था, गोखले नगर पूणे याींचकेडून 
 ींबेगाव तालुक्यातील बींद असलेल्या ३४ सौरपथ हदव्यापैकी ३० सौरपथ हदवे दरुुस्त करण्यात 
 ले   ेत. उवगररत ४ सौरपथ हदव्याींच्या बॅ्ऱया चोरीस गेल्यामुळे त े बींद   ेत. सदर 
प्रकरणी उप मुख्य कायगकारी अर्धकारी (ग्रापीं), जिल् ा पररषद, पुणे याींनी ग् चवकास 
अर्धकारी, पींचायत सनमती,  ींबेगाव, जि.पुणे याींना चोरीस गेलेल्या बॅ्-या बाबत गुन् ा दाखल 
करण्याबाबत हदनाींक ०५.११.२०१६ चे पत्रान्वये कळचवले   े. 

___________ 
  

दषु्ट्िाळ तनवारणासाठी राज्यातील उपलब् ध पाण्याचा पयागयी वापर िरण्यािाित 
  

(३३)  ५९५०७ (२६-०८-२०१६).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराष्ील कृषणा, गोदावरी, तापी  णण नमगदा खो-यातील २०७५ ्ी.एम.सी.  णण 
कोकणातील २०७१ ्ी.एम.सी. असे एकुण ४१४६ ्ी.एम.सी.पाणी वापरण्या योग्य   े त्यापकैी 
 िवर ९५० ्ी.एम.सी. (२३%) पेषा ा िास्त पाण्याचा वापर सोई सुचवधेंच्या अभावी  ोव ू
शकत नसल्याची बाब ननदशगनास  ली   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास,उवगररत ३१९६ ्ी.एम.सी.पाणी म् णिेच ७७% पाणी  े इतर राज्यातून समुद्रात 
वा ून िात असल्याची बाब ननदशगनास  ली   े,  े  ी खरे   े काय, 
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(३) असल्यास, सींपूणग उपलब्ध पाणी वापरण्यासाठी शासनान े कोणती कायगवा ी केली वा 
करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०९-०५-२०१७) :(१) व (२) अींशत : खरे   े. 
     म ाराषर िल व नसींचन  योगाच्या िून १९९९ चे अ वालात नमूद केलेनुसार 
 ींतरराज्यीय लवादाप्रमाणे म ाराषर राज्यास पाणीवापराची मुभा १२५९३६ द.ल.स.मी.(४४५९ 
्ी.एम.सी.) एवढी असून अ वालातील  राखड्यानुसार पूणग, बाींधकामाधीन व भचवषयकालीन 
प्रकल्पाींव्दारे ६९१६१ द.ल.स.मी. (२४५० ्ी.एम.सी.) पाणी अडचवण्यात येणार   े. समुद्रास 
वा ून िाणारे ब ुताींशी पाणी  े कोकण प्रदेशातील   े. कोकणातील चवनशष् भौगोनलक 
पररजस्थतीमुळे सवग पाण्याचा वापर करणे शक्य  ोत ना ी. नैसर्गगक धरण स्थळाखालील 
पाणलो् षेा त्रातील पाणी समुद्राकड ेवा ून िात   े. तथाचप सदर  कडवेारी ढोबळ स्वरुपाची 
  े. 
(३) राज्यातील चवचवध खोऱयातील उपलब्ध पाणी तसेच चवचवध प्रयोिनाथग पाण्याच्या गरिा 
याचा अ्यास करुन राज्याचा एकाजत्मक िल  राखडा तयार करण्याचे काम प्रगतीत   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

मानोरा (जि.वांशम) तालुक्यातील भुलीफाटा त ेभुलीपयगत असलेल्या  
िामाांची गुणवत्ता तनयांत्रण ववभागाद्वारे तपासणी िरण्यािाित 

  

(३४)  ५९६३२ (२४-०८-२०१६).   श्री.अंमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानोरा (जि.वानशम) तालुक्यातील भुलीर्ा्ा त ेभुलीपयगत असलेल्या ६०० मी्र अींतराच्या 
रस्त्याच्या दरुुस्तीच्या सुरु असलेल्या कामात कमी प्रमाणात डाींबर वापरले िात असल्याचा 
 रोप नागररकाींकडून केला गेला असल्याचे मा े रे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, रु्लउमरी व सोमेश्वरनगर येथे सन २००५ ते २०१४ या कालावधीत नसमें् 
कॉक्री् रस्त्याचे काम अींदािपत्रकानुसार झाले ना ी,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याची कामाींची गुणवत्ता ननयींत्रण चवभागाद्वारे तपासणी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवा ी केली   े वा येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०४-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. याबाबत कोणती ी तक्रार प्राप्त झालेली 
ना ी. पुर ानी दरुुस्ती कायगक्रम अींतगगत सन २०१४-१५ मध्ये एकूण ५३० नम्र लाींबीच ेकाम 
पूणग करण्यात  ले   े. कामामध्ये डाींबराचा योग्य प्रमाणात वापर करण्यात  ला   े. 
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(२)  े खरे ना ी. रु्लउमरी व सोमेश्वर नगर येथील सन २००५ त े२०१४ या कालावधीतील 
नसमें् कााँक्री् रस्ताची कामे अींदािपत्रकानसुार पूणग करण्यात  ली   ेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

अहेरी (जि.गडधचरोली) पांचायत संमती अांतगगत आलापल्ली ग्रामपांचायती येथील  
इांहदरा आवास योिनेअांतगगत लाभाथ्याांना मांिुरी प्रदान न िेल्यािाित 

  

(३५)  ६०२४४ (२३-०८-२०१६).   श्री.िृष्ट्णा गिि े(आरमोरी), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडर्चरोली जिल्यायातील अ ेरी पींचायत सनमती अींतगगत  लापल्ली ग्रामपींचायती येथील 
इींहदरा  वास योिनअेींतगगत १२६ लाभार्थयाांच्या यादीला जिल् ा पररषदेकडून मींिुरी प्रदान 
करण्यात  ली,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, सदर मींिुरी लाभार्थयाांच्या यादीतील २४ लाभार्थयाांना मींिुरी प्रदान करुन ी या 
लाभार्थयाांना अ ेरी पींचायत सनमती व जिल् ा पररषदेने अपात्र ठरचवले असून त्याची कारणे 
काय   ेत, 
(३) असल्यास, त्यास िबाबदार असणाऱया अर्धकाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाचे कारण काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०४-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) कें द्र शासनान ेइींहदरा  वास योिना अींतगगत सन २०१५-१६ मधील  वास सॉक्् वरील 
मिूरीची प्रकक्रया ३१ माचग, २०१६ रोिी बींद केली   े. सदरची मींिरू २४ लाभार्थयाांची यादी ३१ 
माचग, २०१६ नींतर सादर करण्यात  ल्यामुळे त्याींना सन २०१५-१६ मध्ये लाभ देता  लेला 
ना ी. त्यामुळे सदर लाभार्थयाांना अपात्र ठरचवण्यात  लेले ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

दौंड तालुक्यातील चर योिनाांची साफसफाई होत नसल्यान ेतेथील  
शेतिंमनी खराि होत असल्यािाित 

  

(३६)  ६०५१७ (२६-०८-५०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील नवा मुठा कालव्याच्या लाभषेा त्रातील लाभषेा त्रात ८० चर गेले 
३ – ४ वषागमध्ये सार्सर्ाईची कामे न केल्यान ेसातत्यान ेशेतिनमनी खराब  ोण्याचे प्रमाण 
वाढत   े,  े खरे   े काय, 
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(२) असल्यास, सदर चर योिना देखभालीसाठी पाणी वापर सींस्थाना  स्ताींतररत केल्या   ेत 
तथापी पाणी वापर सींस्था ननधी अभावी चर योिनाींची देखभाल करत ना ीत,  े  ी खरे   े 
काय,  
(३) असल्यास, दौंड तालुक्यातील चर योिनाींची सार्सर्ाई करण्यासाठी शासनान ेपाणी वापर 
सींस्थाींना ननधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रतीननधीनी मा.िलसींपदा 
मींत्री याींना मा े िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली   े,  े  ी खरे   े काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान ेचर योिनाींची सार्सर्ाई करण्यासाठी पाणी वापर 
सींस्थाींना ननधी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) ना ी. 
(४) दौंड तालुक्यातील नवा मुठा उिवा कालव्याच्या लाभषेा त्रातील ७६ चर योिना पाणी वापर 
सींस्थाींना  स्ताींतरीत केलेल्या   ेत. प्रचनलत शासन धोरणानसुार पाणी वापर सींस्थाींकड े
 स्ताींतरीत झालेल्या चर योिनाींची ननयमीत सार्सर्ाई पाणी वापर सींस्थानीच करावयाची   
असल्यान ेशासनामार्ग त देखभाल दरुुस्ती करणे अपेक्षषा त ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल््यातील ११ हिार िुटुांिाांना इांहदरा आवास योिनेचा व इतर 
सवग योिनाांचा लाभ ंमळण्यािाित 

  

(३७)  ६०६२७ (२३-०८-२०१६).   श्री.िाळासाहेि मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अ मदनगर जिल्यायातील समुारे ११  िार कु्ुींबाींचा समावशे दाररद्ररेषा यादीत करावा असे 
 देश मा.उच्च न्यायालयान े हदल्यामुळे या कु्ुींबाींचा समावेश दाररद्ररेषाच्या यादीत करण्यात 
 ला   े, परींतु त्या कु्ुींबाना इींहदरा  वास योिना व इतर सवग योिनाींचा लाभ 
अद्यापपयांत नमळालेला ना ी,  े खरे   े काय, 
(२) तसचे इींहदरा  वास योिना अींतगगत सरासाठी िागा सेण्यासाठी ५०  िार रुपये देण्याच्या 
शासकीय ननणगयाचा देखील त्याींना लाभ नमळालेला ना ी,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार सदर कु्ुींबाींना इींहदरा  वास योिनचेा व इतर सवग योिनाींचा लाभ 
नमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०४-२०१७) :(१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील सीना-माढा उपसा ंसांचन योिना डावा िालव्यासाठी सांपादीत  
िरण्यात आलेल्या िंमनीचा मोिदला प्रिल्पग्रस्ताांना ंमळण्यािाित 

  

(३८)  ६१०४५ (०१-०९-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ििनराव ंशांदे (माढा) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्यायातील सीना-माढा उपसा नसींचन योिना डावा कालव्यासाठी सींपादीत 
करण्यात  लेल्या िनमनीचा मोबदला गेल्या १० वषागपासून नमळालेला नसल्याच े मा े मे, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, सदर िनमनीचा मोबदला येथील प्रकल्पग्रस्ताींना तातडीने देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (११-०५-२०१७) :(१) व (२) सोलापूर जिल्यायातील सीना-माढा उपसा नसींचन 
योिना डावा कालव्याचा भूसींपादन प्रस्ताव सन १९९९-२००० मध्ये म सलू चवभागास सादर 
केला  ोता. एकूण ३२ भूसींपादन प्रस्तावापैकी (११७.९७  े.) ४ प्रस्तावाींचा (१५.७६  े.) अींतीम 
ननवाडा झाला   े. त्यापो्ी रक्कम रु.३५.०३ लषा  इतकी रक्कम म सूल चवभागाकड ेहदनाींक 
२७/६/२०१३ मध्ये वगग केली   े. 
     तथाचप, म सूल चवभागाच्या हदनाींक २४/४/२०१४ च्या पत्रानुसार नवीन भूसींपादन 
कायदानसुार कायगवा ी प्रगतीपथावर   े. त्याअनुषींगान े उवगररत एकूण २८ प्रकरणाींपकैी ३ 
प्रस्ताव खािगी वा्ासा्ीव्दारे  थे् खरेदी व उवगररत २५ प्रस्ताव नवीन भसूींपादन कायदा 
२०१३ नुसार भूसींपादन करण्याची कायगवा ी प्रगतीपथावर   े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

सातारा (जि.सातारा) पांचायत संमतीच्या ंशक्षण ववभागात सांच मानयता नसुार  
तालुक्यात ६ शाळाांमध्ये १४ ंशक्षि अततररक्त ठरल्यािाित 

(३९)  ६१६५६ (२२-०८-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अंमन पटेल (मुांिादेवी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा (जि.सातारा) पींचायत सनमतीच्या नशषा ण चवभागात सन २०१५ च्या सप् े्ंबरच्या प् 
ननजश्चतीमध्ये सींच मान्यतेनुसार तालुक्यातील ६ शाळाींमध्ये १४ नशषा क अनतररक्त ठरले 
असून, त्यातील का ी नशषा काींनी बदली प्रकक्रयेसींदभागत  षेा प नोंदवल्याने व झालेल्या चुका 
ननदशगनास  णून हदल्यान े बदली प्रकक्रया रद्द करण्यात  ली असल्याचे हदनाींक २६ म,े 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े काय, 
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(२) असल्यास, सदर बदली प्रकक्रयेच े जव् डीओ शु्ीींग करण्यात याव,े अशी मागणी बदली 
नशषा काींनी ग्नशषा ण अर्धकारी याींच्याकड ेकेली   े,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी केली   े काय व त्यानुसार शासनान ेकोणती कायगवा ी 
केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०४-२०१७) :(१) सातारा (जि.सातारा) पींचायत सनमतीच्या नशषा ण 
चवभागात सन २०१५ च्या सप् े्ंबर च्या प्ननजश्चतीमध्ये सींच मान्यतेनुसार तालुक्यातील १२ 
शाळाींमधील १४ नशषा क अनतररक्त ठरले  ोत.े प्रकक्रयेवेळी िेषठता यादीबाबत सेण्यात  लेल्या 
 षेा पाबाबत खात्री करुन सेण्यासींदभागत प्रकक्रया त कुब करण्यात  ली व  षेा पाींचा चवचार 
करुन २६-५-२०१६ रोिी समायोिन प्रकक्रया पूणग करण्यात  ली. 
(२)  ोय. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

ंमरिेतून लातूरला रेल्वेन ेिेला िाणारा पाणीपुरवठा  
तनयोिनाअभावी ववलांिान ेहोत असल्यािाित 

(४०)  ६२५८७ (१८-०८-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलसींपदा चवभागाचे अयोग्य ननयोिनामुळे नमरिेतून लातूरला रेल्वेने केला िाणारा 
पाणीपुरवठा तब्बल १० तास चवलींबाने  ोत असून ऐन ी्ंचाईच्या काळात म् ैसाळ योिना बींद 
पडली असल्याच े मा े मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े 
काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली   े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ननयोिनाअभावामळेु पाणीपुरवठयास चवलींब लावणाऱया सींबींर्धत 
अर्धकाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३१-०३-२०१७) :(१) को.प.बींधारा म् ैसाळच ेपाणीसाठ्यामधून मध्य रेल्व,े 
नमरि याींची स्वतींत्र पाणी पुरवठा योिना कायागजन्वत   े. वारणा धरणाच्या व्दार दरुुस्तीच े
काम  वश्यक असल्यामुळे हदनाींक २२/५/२०१६ त े२४/५/२०१६ को.प. बींधारा म् ैसाळ मधील 
पाणी पातळी कमी झाली  ोती. हदनाींक २५/५/२०१६ पासून पाणी पातळीत वाढ झाल्यान ेमध्य 
रेल्वे नमरि याींना करण्यात येणाऱया पाणीपुरवठ्यावर कोणता ी पररणाम झालेला ना ी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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जिवती (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील पाटण, धचखली येथील घरिुलाच् या  
लाभाथ् याांना दयावयाच ेघरिुलाचे हप्ते प्रलांबित असल्यािाित 

  

(४१)  ६३६७८ (११-०८-२०१६).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिवती (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील पा्ण, र्चखली येथील सरकुलाच् या लाभार्थ याांना सराच े
काम सज् िालेव्  ल पयांत येवनू सधु् दा अद्याप पह ला  प् तासुध् दा देण् यात  ला नसल् याचे मा े 
एचप्रल, २०१६ च् या दसु-या  ठवड्यात ननदशगनास  ले   े,  े खरे   े काय, 
(२) तसेच रािुरा येथ े मागील दोन वषागत एकूण ककती सरकुलासाठी अिग प्राप् त झाले व 
त् यातील ककती मींिूर करण् यात  ले   े, 
(३) असल्यास, सरकुलाच्या लाभार्थयाांना  प्त ेन नमळाल्याबाबत शासनान ेचौकशी केली   े 
काय व त्यात काय  ढळून  ले,  
(४) असल् यास, त् यानुषींगाने सरकुलाच् या लाभार्थ याांना  प् ते देण् यासींदभागत शासनाने कोणती 
कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०४-२०१७) :(१) ना ी. 
(२) रािुरा पींचायत सनमतीमार्ग त इींहदरा  वास योिनसेाठी तयार केलेल्या कायम प्रनतषा ा 
यादीतून सन २०१४-१५ या वषागत १४५  णण सन २०१५-१६ या वषागत १७७ असे एकूण ३२२ 
सरकुलाींच ेउहद्दष् मींिूर करण्यात  ले   े. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
माळेगाांव ते भोसा (ता.जि.िलुढाणा) या एिाच रस्त्याच ेिाम दोनदा िरुन िेलेला गैरव्यवहार 

  

(४२)  ६५५११ (१६-०१-२०१७).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  माळेगाींव ते भोसा (ता.जि.बुलढाणा) या एकाच रस्त्याचे काम माळेगाींव-भोसा व भोसा- 
माळेगाींव अशा प्रकारे दोनवळेा दाखवून बलुढाणा जिल् ा पररषद (बाींधकाम चवभाग) बलुढाणा 
याींनी मोठया प्रमाणात गैरव्यव ार केल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास  ले,  े खरे   े काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली   े काय व चौकशीत काय  ढळून 
 ले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबर्धत दोषी अर्धका-याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ?  
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श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०४-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) चवधानसभा अताराींककत प्रश्नाच्या अनुषींगान े चौकशी करण्यात  ली असून यामध्ये 
कोणती ी अननयनमतता अथवा अप ार झाल्याच े ढळून  लेले ना ी. 
     भोसा त े माळेगाव  ा रस्ता ग्रामीण मागग क्र.१२१ असनू सदर रस्त्याची लाींबी ३.५० 
कक.मी.   े. या एकूण लाींबीपकैी ११८५ मी. िनुे मातीकाम अजस्तत्वात  ोते. या िुन्या 
मातीकामावर ३०५४ चवशेष दरुुस्ती कायगक्रमाींतगगत सन    २०१४-१५ मध्ये रु.८.०० लषा  मींिुर 
रक्कमेतून सा.क्र. ०/०० त े०/७८० कक.मी. या लाींबीमध्ये सार्सर्ाई, रस्त्याच्या बािलुा नाली 
खोदकाम, मुरुम अस्तरीकरण व ८० मी.मी. खडीचा प्रत्येकी एक थर देण्यात  ला. तसेच 
रस्त्याच्या बािुला सेण्यात  लेल्या नाली खोदकामातून िुन्या मातीकामाची दरुुस्ती करण्यात 
 ली   े. 
     सन २०१५-१६ मध्ये जिल् ा वाचषगक  हदवासी उपयोिने अींतगगत या रस्त्यावर रु.१४.०० 
लषा  मींिुर करण्यात  ले  ोत.े त्यामधुन सा.क्र.०/७८० त े १/७८० मध्ये नाली खोदकाम 
करण्यात  ले असनु, खोदकामातनु ननसालेल्या साह त्याचा वापर करुन माती भराव करण्यात 
 ला व त्यावर ८० मी.मी. खडीचा एक थर दबाईस  करण्यात  ला   े. तसेच सा.क्र. ०/०० 
ते १/७८० या सींपूणग १७८० मी. लाींबीमध्ये ४० मी.मी. च्या एका थराच्या दबाईस  रु.१४.०० 
लषा  चे काम करण्यात  ले असनू साईड शोल्डर साठी कठीण मुरुम वापरण्यात  ला   े. 
     दोन् ी अींदािपत्रकामध्ये वगेवेगळ्या साखळी क्रमाींकामध्ये वेगवेगळ्या बाबी अींतभुगत 
असून अींदािपत्रकामधील तरतुदीनसुार काम ेपुणग करण्यात  लेली   ेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

िनिा व ववश्वी (ता.मेहिर, जि.िुलढाणा) या दोन गाांवाना  
िोडणाऱ्या पूलाची झालेली दरुवस्था 

(४३)  ६६५७१ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् यातील शलेगाव देशमखु येथील कनका व चवश्वी या दोन गाींवाना 
िोडणाऱया पलूाची दरुवस्था झाल्याचे मा े ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
 ले   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, या पूलाची दरुुस्ती करण्यासाठी स्थाननक ग्रामस्थाींनी वारींवार सींबर्धताकड े
तक्रारी केल्या   ेत,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली   े काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने या पलूाची तातडीने दरुुस्ती करण्यासींदभागत शासनान े
कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(५) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०४-२०१७) :(१)  ोय,  े खरे   े, मोरीचा पाईप रु््ल्याचे ननदशगनास 
 ले   े. तथाचप, सद्यजस्थतीत सदर रस्त्यावर वा तकु सुरु   े. 
(२) अशी तक्रार प्राप्त झाल्याच े ढळून येत ना ी. 
(३) प्रश्नाींककत मोरीची पा णी षेा बत्रय  अर्धका-याींमार्ग त करण्यात  ली   े. 
(४) चवश्वी ते कनका या ग्रामीण मागग क्र. १० या रस्त्याच्या ०/०० ते १/०० कक.मी. लाींबीतील 
रस्ता व मोरी सुधारण्याच ेकाम जिल् ा वाचषगक योिना सन २०१६-१७ अींतगगत मींिूर असून 
ननचवदा प्रकक्रयेमध्ये   े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

मुळशी (जि.पुणे) तालुक्यातील िोळवण व वाळेण या गावाांना  
िोडण्यासाठी नववन पुल िाांधण्यािाित 

  

(४४)  ६६८९४ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अंमन पटेल (मुांिादेवी), श्रीमती 
तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुळशी (जि.पुणे) तालुक्यातील कोळवण व वाळेण या गावाींना िोडणारा चाळीस वषे िुना 
पूल मोडकळीस  ला असल्याने तेथील  वा तूक  बींद करण्यात  ली  असल्याने त्याऐविी  
तेथे नवीन पूल बाींधण्याची मागणी स्थाननक ग्रामस्थाींनी हदनाींक १२ ऑगस््, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास शासनाकड ेकेली   े,  े खरे   े काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली   े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने नवीन पूल बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी 
केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०४-२०१७) :(१)  ोय,  े खरे   े. 
(२) व (३) जिल् ा पररषदेमार्ग त सदर पुलाची प ाणी करण्यात  ली असून कोळवण व वाळेण 
गावाींना  िोडणा-या रस्त्यावर िलसींपदा चवभागातरे् बाींधण्यात  ला  ोता. सदर कोल् ापूर 
पध्दतीचा बींधारा कमकुवत झाल्याने सद्यजस्थतीत सदर पुलावरुन र्क्त  लक्या विनाच्या 
वा नाींची वा तूक सुरू   े. मात्र सदर हठकाणी नवीन पयागयी पुलाचे बाींधकाम व वळण रस्ता 
 ोणे गरिेचे   े. त्याकरीता जिल् ा वाचषगक योिनेंतगगत ननधी नमळणेबाबत जिल् ा ननयोिन 
चवभागास हदनाींक २८.१२.२०१६ च्या पत्रान्वये जिल् ा पररषदेमार्ग त प्रस्ताव सादर करण्यात 
 ला   े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

 
___________ 
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गडहहांग्लि तालुक्यातील भडगावपिैी रािमाने तळ गावातील रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(४५)  ६७१६७ (०५-०१-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडह ींग्लि तालुक्यातील भडगाव  े एक मोठे गाव असून गावाभोवती द ा ून अर्धक 
वाड्यावस्त्या   ेत,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, भडगावपकैी रािमाने तळ गावातील रस्त्याींची दरुवस्था झाल्यामुळे नागररकाींची 
गैरसोय  ोत   े,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, सदर गावातील रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनान े कोणती कायगवा ी केली वा 
करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०४-२०१७) :(१) व (२)  ोय,  े खरे   े. 
(३) व (४) भडगाींव पैकी रािमान ेतळ  े अींदािे ३५० लोकवस्ती असलेली वाडी असून ग्रामीण 
मागग क्र.४६ या रस्त्यावर कक.मी.०/९०० वर रािमाने तळ वसा त   े. या रस्त्याची एकूण 
लाींबी ५.०० कक.मी इतकी असून त्यापैकी ०/०० ते १/०० कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाची व 
१/०० ते ५/०० कक.मी. लाींबी खराब   े. 
     या रस्त्यावर धोकादायक चवह रीच्या हठकाणी सींरषा ण नभींत बाींधण्याचे काम जिल् ा 
पररषद स्वननधीमधून मींिूर   े. तसेच ४.०० कक.मी. लाींबी दरुुस्तीचे काम उपलब्ध ननधी व 
ननकषानुसार करण्याच ेजिल् ा पररषदेचे ननयोिन   े. 

___________ 
  

ंशरुर (जि.पुणे) तालुक्यातील गुनाट येथील भोस-गव्हाणेवस्ती  
या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

  

(४६)  ६७१७४ (०५-०१-२०१७).   श्री.िािुराव पाचणे (ंशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नशरुर (जि.पुणे) तालुक्यातील गुना् येथील भोस-गव् ाणेवस्ती  ा रस्ता मुसळधार पावसान े
अनेक हठकाणी वा ून गेल्याचे हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास 
 ले,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, जिल् ा पररषद, पुणे याींच्याकडील गव् ाणे-भोसवस्ती वादचववादामुळे अनेक 
वषागपासून प्रलींबबत  ोता व या रस्त्याच्या दरुुस्तीच े काम मा े माचग, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान करण्यात  ले  ोत े परींतु  ा रस्ता अनेक हठकाणी वा ून गेल्याने प्रवासासाठी 
धोकादायक बनला   े,  े  ी खरे   े काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवा ी केली वा करण्यात 
येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (२४-०४-२०१७) :(१) त े (३)   ोय,  े खरे   े, गुना् येथील भोस 
गव् ाणेवस्ती  ा रस्ता योिनाबायाय रस्ता  असून या रस्त्याची लाींबी १.०० कक.मी. इतकी 
  े. ग्रामींपींचायतीने सदरील रस्त्याबाबत असलेला िागेचा वाद सोडवून प्रश्नाींककत रस्त्याच े
ग्रामपींचायत स्तरावरील १३ वा चवत्त  योग व पयागवरण सींतुलीत समधृ्दी ग्राम योिना या 
दोन योिनेतनू ०/० त े १/० कक.मी. लाींबीच े मुरुमीकरणाच े काम माचग २०१५ अखेर पूणग 
करण्यात  ले  ोत.े सप् े्ंबर २०१६ मध्ये झालेल्या पावसामळेु ओढ्यालगत असलेल्या 
लाींबीमध्ये रस्त्याचा भराव  अनेक हठकाणी वा ून गेला  ोता. या रस्त्याची दरुुस्ती 
ग्रामपींचायत मार्ग त तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात  ली असून रस्ता वा तुकीस सुजस्थतीत 
करण्यात  ला   े. 
      ा रस्ता योिनाबायाय असल्यामुळे जिल् ा पररषदेला कोणत्या ी योिनेतनू काम करता 
येत ना ी. परींतु स्थाननक चवकास कायगक्रमाींतगगत लोकप्रनतनीधीींनी सदर काम सुचचवल्यास व 
त्यास मींिूरी प्राप्त झाल्यास सदर रस्त्याच े काम करण्याबाबत जिल् ा पररषदेच्या स्तरावर 
चवचार  ोवू शकेल.  
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

पाांगरी त ेबिदाल (ता.माण जि.सातारा) या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(४७)  ७०७२५ (१७-१२-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींगरी त े बबदाल (ता.माण जि.सातारा) या रस्त्याची सींबींर्धत चवभागाच्या दलुगषा ामुळे 
डाींबरीकरण करुन ी रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्याच े मा े िून, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशगनास  ले,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली   े काय व त्यात काय  ढळून  ले, 
(३)  असल्यास, त्यानुसार ठेकेदाराींवर कारवाई करण्याबाबत व रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२४-०४-२०१७) :(१)  े खरे ना ी. बबदाल त े पाींगरी या रस्त्याचे 
डाींबरीकरणाच े काम ८ त े ९ वषागपूवनु झालेले   े. बबदाल त े पाींगरी या इतर जिल् ा मागग 
क्र.११५ ची लाींबी ६.५० कक.मी. असून त्यापैकी १.५० कक.मी. रस्त्याचे डाींबरी नूतनीकरणाच े
काम िून २०१६ मध्ये पूणग करण्यात  ले असून सदर लाींबीमधील रस्ता  ि अखेर 
सुजस्थतीत   े. व उवगरीत ५ कक.मी. लाींबीमधील रस्ता दरुुस्तीचे काम मुख्यमींत्री ग्राम सडक 
योिनेअींतगगत मींिूर   े. 
(२) ते (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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सफाळे (जि.पालघर) रेल्वे स्थानिाच्या पजश्चमेला असलेला पलू दरुुस्त िरण्यािाित 

  

(४८)  ७१५३६ (२७-०१-२०१७).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (िोईसर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सर्ाळे (जि.पालसर) रेल्वे स्थानकाच्या पजश्चमेला असलेल्या मौिे चवळींगी येथील ४० 
वषागपूवनुच्या िुन्या पुलाच्या दरुूस्तीबाबत सन २०१६-२०१७ मध्ये रस्ते व पुल दरुूस्ती परररषा ण 
या कायगक्रमातींगगत सदर पुलाच्या दरुूस्तीच्या कामाचे ननयोिन जिल् ा पररषद मार्ग त 
प्रस्ताचवत करण्यात  ले   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू दरुूस्तीच्या कामास अींदाि े ककती खचग अपेक्षषा त असून दरुूस्ती 
करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०४-२०१७) :(१) सदर पुलाच्या दरुुस्तीच ेकाम सन   २०१६-१७ अींतगगत 
रस्ते व पुल दरुुस्ती परररषा ण कायगक्रमाींतगगत प्रस्ताचवत करण्यात  ले नसून जिल् ा वाचषगक 
योिना ३०५४ अींतगगत  जिल् ा पररषदेमार्ग त प्रस्ताचवत करण्यात  ले   े. 
(२) व (३) सदर पुलाच्या दरुुस्तीसाठी अींदािे रु.१२.०० लषा  इतका खचग अपेक्षषा त   े. 
त्यानुसार जिल् ा वाचषगक योिना ३०५४ अींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये जिल् ा पररषदेमार्ग त 
रु.१२.०० लषा  इतक्या ननधीची तरतूद करण्यात  ली   े. उपलब्ध तरतुदीनुसार दरुुस्तीच े
काम लवकरात लवकर करण्यात येईल. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातील जिल्हा मागग व ग्रामीण रस्त्याांना तनधी ंमळण्यािाित 
  

(४९)  ७३०६८ (०५-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ापूर जिल्यायातील एकूण ६  िार ककलो नम्र रस्त्यापैकी ७०८ कक.मी. ककरकोळ तर 
६२६ कक.मी. रस्ते कायमस्वरुपी खराब झाले असून एकूण १३३४ कक.मी. रस्त्याची पावसामुळे 
दरुवस्था झाली   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, इतर जिल् ा मागग व ग्रामीण रस्त्याींना ननधी उपलब्ध  ोत ना ी,  े  ी खरे 
  े काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण रस्त्याींना ननधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवा ी केली 
वा करण्यात येत   े, 
(४) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
 
 



चव.स. ३०२ (37) 

 
श्रीमती पांििा मुांड े(१७-०४-२०१७) :(१)  ोय  े खरे   े. 
   सद्यजस्थतीला कोल् ापूर जिल्यायात रस्ते चवकास योिना सन २००१-२१ प्रमाणे ६५२६.७४ 
कक.मी. इतक्या लाींबीच े रस्ते नोंद   ेत. पैकी  ५९४७.४१ कक.मी. इतकी लाींबी अजस्तत्वात 
असून १९५५.८३ कक.मी. इतर जिल् ा मागग व ३९९१.५७ कक.मी. ग्रामीण मागग अजस्तत्वात असून 
पावसामळेु व इतर कारणामळेु अनुक्रमे ६३०.६८२ कक.मी. लाींबीच ेरस्ते ककरकोळ दरुुस्तीसाठी व 
७९३.५५ कक.मी. लाींबीचे रस्ते  चवशेष दरुुस्तीसाठी खराब झाले   ेत  ी वस्तुजस्थती   े. 
(२) व (३)  े खरे ना ी. 
     इतर जिल् ा मागग व ग्रामीण मागग रस्त्याींना दरुुस्ती करण्यासाठी जिल् ा ननयोिन 
सनमतीकडून ग्रामीण रस्त ेचवकास व मिबुतीकरण या लेखानशषागअींतगगत ननधी उपलब्ध  ोतो. 
याचबरोबर ३०५४ मागग व पुल लेखानशषागअींतगगत अनुदान उपलब्ध  ोत असते. यावषनु ग् ब व 
ग् क अींतगगत ३० कामाींना एकूण २८४.९० लषा  इतक्या रक्कमलेा मान्यता देण्यात  ली 
असून  चारसींह ता सींपल्यानींतर ननचवदा प्रकक्रया कायगवा ी जिल् ा पररषदेकडून करण्यात येईल. 
     जिल्यायात रस्त े सुधारणा करण्यासाठी रु.१२.०० को्ी ननधीची तरतूद ग्रामीण रस्ते 
चवकास व मिबुतीकरण कायगक्रम अींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये करण्यात  ली   े. यामध्ये 
एकूण १८२ कामे जिल् ा पररषदेने  ाती सेतली असून ५४.५० कक.मी. लाींबीच े रस्ते बारमा ी 
वा तुकीसाठी योग्य  ोणार   ेत. 
     जिल् ा पररषदेने जिल्यायातील खराब रस्ते दरुुस्तीसाठी पुर ानी कायगक्रम प्रस्ताव 
हद.२६.९.२०१६ रोिी जिल् ार्धकारी, कोल् ापूर याींच्याकड े सादर केला   े. तसचे हदनाींक 
२५.११.२०१६ च्या शासन पत्रान्वये  ी कामे जिल् ा वाचषगक योिनेतील ननधीमधून प्राधान्यान े
सेण्याबाबत सूचना देण्यात  ल्या   ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

आष्ट्टी, पाटोदा व ंशरूर (जि.िीड) तालुक्याांतील गावाांपासनू वाड्या व ग्रामपांचायतीच े 
ववभािन िरण्याच्या प्रस्तावािाित 

  

(५०)  ७३६८७ (०५-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ष्ी, पा्ोदा व नशरूर तालुक्याींतील (जि.बीड) गावाींपासून वाड्या व ग्रामपींचायतीच े
चवभािन करण्याच े प्रस्ताव शासनाकड े प्रस्ताचवत असल्याची बाब मा े नोव् ेंबर, २०१६ च्या 
दसुऱया सप्ता ात ननदशगनास  ली   े,  े खरे   े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू प्रस्तावावर शासनाने कोणती कायगवा ी केली वा करण्यात येत   े, 
(३) नसल्यास, चवलींबाची कारणे काय   ेत ? 
  
 
 



चव.स. ३०२ (38) 

श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०४-२०१७) :(१),  (२) व (३)  ोय,  े अींशत: खरे   े. 
     बीड जिल् यातील  ष्ी, पा्ोदा या तालुक्यातील ग्रामपींचायत चवभािनाचे प्रस्ताव प्राप्त 
झालेले ना ीत. मुख्य कायगकारी अर्धकारी, जिल् ा पररषद, बीड याींचेकडून चवभागीय  युक्त, 
औरींगाबाद चवभाग याींचेमार्ग त नशरुर (कासार) तालुक्यातील ह वरनसींगा ग्रामपींचायत 
चवभािनाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून सदर प्रस्तावावर शासन ननणगय हदनाींक १२  रे्ब्रुवारी, 
२००४  अन्वये कायगवा ी करण्यात येत   े. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांिई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवतनु मुद्रणालय, मुींबई. 


