
अताराांकित प्रश्नोत्तराची ३०५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

धुळे जिल्ह्याच्याया शेतियायाांना शेतीसा अ अकलिाडा ा धरणातीा डाणी ळमळयायाबाबत 
 

(१)  ६५२२२ (०६-०१-२०१७).   श्री.सुतना प्रभू (ददां ोशी), श्री.ियांत डाटीा (इस्ाामडूर), 
श्री.जितेंद्र आव्हा  (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत  ोळस (माळळशरस), 
श्री.सुरेश ाा  (ििजत), श्री.मिरांद िाधव-डाटीा (वाई), श्री.हसन मशु्रीफ (िागा), श्री.शळशिाांत 
ळशांदे (िोरेगाव), श्री.डाां ुरांग बरोरा (शहाडूर), श्री.शामराव ऊफज  बाळासाहेब डाटीा (िरा  उत्तर), 
श्री. ी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अळमन डटेा (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववेे-डाटीा (ळश ी), 
 ॉ.सतीश (अयाणासाहेब) डाटीा (एरां ोा), श्री.सरदार ताराळसांह (मुाुां ), श्री.उन्मेश डाटीा 
(चाळीसगाव) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अक्कलपाडा मध्यम प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी धुळे 
तालुक्यातील शेतकरी जिल्हाधधकारी कायाालयावर, जिल्हाधधकाऱयाींना या व इतर मागण्याींकरीता 
गेले असता समाधानकारक उत्तर न ममळल्याने शेतकऱ याींनी, धुळे जिल्हाधधकारी कायाालयाची 
तोडफोड करुन दगडफेक केल्याची घ्ना ददनाींक २० सप् ्ेंबर,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार शतेकऱ याींना अक्कलपाडा धरणाचे पाणी देण्याबाबत व पाणी 
देण्यास ववलींब लावणाऱया अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१८-०४-२०१७) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. ददनाींक २०/९/२०१६ रोिी 
जिल्हाधधकारी धुळे कायाालयासमोर आींदोलन सुरु असताना आींदोलनकत्याांच ेननवडक प्रनतननधी 
याींना बोलावुन जिल्हाधधकारी, धुळे याींचे दालनात जिल्हाधधकारी याींच े उपजथितीत अधधक्षक 
अमियींता, धुळे मध्यम प्रकल्प मींडळ, धुळे व उपवविागीय अधधकारी धुळे याींच्या समवेत चचाा 
करण्यात आली होती. सदर चचते झालेला ननणाय आींदोलनकत्याांना साींगण्यासाठी अधधकारी 
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िात असताींना आींदोलकाींकरवी जिल्हाधधकारी कायाालयावर दगडफेक करण्यात आली. 
पररजथिती ननयींत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक कायावाही पोमलस दलाकडून करण्यात आली. 
सदर कायावाहीत पोमलस वविागाने एकूण ७७ आींदोलनकत्याांना ताब्यात घेतले होत.े 
आींदोलकाींकडून झालेल्या दगडफेकीत एकूण २१ पोमलस अधधकारी/कमाचारी, जिल्हाधधकारी 
कायाालयातील २ कमाचारी व २ आींदोलनकते िखमी झालेले आहेत. 
(३) ददनाींक २९/०९/२०१६ ते ददनाींक २६/१०/२०१६ या कालावधीत ननम्न पाींझरा प्रकल्पाच्या 
डाव्या कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 
 

नागडूर जिल्हहा डररषदेतांगजत घेयायात आाेल्हया ितनष्ट्  सहायि डदाच्याया  
डररके्षत झााेाा गैरिारभार 

 

(२)  ६५५१६ (०५-०१-२०१७).    ॉ.ळमळाांद मान े (नागडूर उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर जिल्हा पररषदेतींगात १० कननषठ सहायक पदाकरीता ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास घेण्यात आलेल्या परीके्षच्या गैरकारिाराची पोलीसाींनी तक्रार नोंदवून 
घेतली नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दोन उमेदवाराींनी परीके्षत गुण वाढवून घेतल्याची बाब जिल्हा पररषदेने मान् य 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार गैरकारिार करणाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती डांििा मुां  े(१०-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
      या प्रकरणी पोलीस ठाणे सदर नागपूर येिे FIR क्र.२६१/२०१६ अन्वये दद.१४.०९.२०१६ 
रोिी गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सरळसेवा िरती प्रक्रीया २०१५ अींतगात कननषठ सहाय्यक पदाकरीता ददनाींक २८ 
नोव्हेंबर २०१५ रोिी लेखी परीक्षा घेण्यात आली यामध्ये गुणवत्ता यादीमध्ये आलेले उमेदवार 
(१) श्री.सींदीप महामसींग िरवाल (२) श्री.पवन झनकमसींग गुमसींगे हया उमेदवाराींनी थवत:ऐविी 
बाहेरील अन्य बनाव् उमेदवाराींना पररके्षला बसवून गैरमागाान ेपररके्षत उच्च गुण प्राप्त केले 
असल्याच े श्री.उमशे गिानन िायिाये या उमेदवारान े तक्रार केली असल्यान े सींबींधधत 
उमेदवार श्री. सींदीप महामसग िरवाल व श्री.पवन ढानकमसींग गुमसींगे याींची ददनाींक २८.११.२०१५ 
रोिी घेण्याींत आलेल्या लेखी पररके्षचीच प्रश्नपत्रत्रका देवून जिल्हा पररषद सिा कक्ष येि े
पुनश्च लेखी पररक्षा घेण्याींत आली.  त्यामध्ये त्याींना पूवी प्राप्त केलेल्या गुणापेक्षा अत्यींत 
कमी गुण प्राप्त झाले.  मूळ परीके्षत केलेली थवाक्षरी तिा पुनापरीके्षत केलेली थवाक्षरी याींची 
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पडताळणी केली असता त्यामध्ये सुध्दा तफावत आढळून आली. त्यामुळे जिल्हा ननवड 
सममतीच्या ननणायानुसार सींबींधधत उमेदवाराींना ननवडीस अपात्र ठरवून त्याींचेववरुध्द फौिदारी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नागरी व ग्रामीण के्षत्रातीा सावजितनि व ेािगी वाहन माािाांच्याया ताब्यातीा वाहनािररता 
वस्तुनीसेवा िर वाढल्हयामुळे मूल्हयवधधजत सेवािर रद्द िरयायाबाबत 

  

(३)  ६५६१३ (०९-०१-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानेूदज ळशवािीनगर) :   सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ववशेषतः नागरी व ग्रामीण के्षत्रातील सावािननक व खािगी वाहन मालकाींच्या 
ताब्यातील वाहनाकररता वथतुनीसवेा कर वाढल्यामुळे मूल्यवधधात सेवाकर रद्द करण्याबाबतची 
मागणी वा त्या सींदिाात झालेले वथत ूव सेवाकरचा पनुववाचार करण्याची मागणी राज्यातील 
वाहनमालकाींनी, वाहतूक सींघ्नाींनी तसेच िनप्रनतननधीींनी याींच्यावतीने मा. ववत्त मींत्री, मा. 
ववत्त  राज्यमींत्री, अनतररक्त मुख्यसधचव (ववत्त), प्रधान सधचव (ववत्त) तसेच सींबींधधत 
जिल््याचे जिल्हाधधकारी आणण ववत्त वविागाच े सींबींधधत अधधकाऱयाींकड े ददनाींक  १७ 
सप् े्ंबर,२०१६ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास,सदर मागणीच्या अनुषींगाने सींबींधधत प्रकरणी ववत्त वविागाच्यावतीन े तसेच 
लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी सदर बाब वेळोवेळी ननदशानास आणली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीवर शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०८-०५-२०१७) : (१) या सींदिाात लेखी ननवेदन प्राप्त झाल्याच े
ननदशानास आले नाही. वथतू व सेवा कराची अींमलबिावणी अद्याप झाली नसल्यान े
मूल्यवधधात कर रद्द करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

डाटण (जि.सातारा) तााुकलयातीा गावाांना व वा याांना  
स्वतांत्र ग्रामडांचायतीांचा दिाज देयायाबाबत 

  

(४)  ६६१९२ (०५-०१-२०१७).   श्री.शांभरूाि देसाई (डाटण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यातील डोंगरी व दगुाम िागात सध्या तीन त ेचार गावे तसेच 
वाडयाीं वथत्याींची ममळून एक गु्रप ग्रामपींचायत असल्यान े या गावातील तसेच वाडयाीं 
वथत्यातील ग्रामथिाींना कायाालयीन कामाकररता अनेक अडचणी ननमााण होत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पा्ण तालुक्यातील गु्रप ग्रामपींचायती असणाऱया गावाींना व वाडयाीं वथत्याींना 
थवतींत्र ग्रामपींचायतीींचा दिाा ग्रामववकास वविागामाफा त ममळावा याकररता मा.ग्रामववकास मींत्री 
याींचेकड ेददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी लेखी पत्रव्यवहार केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पा्ण तालुक्यातील गु्रप ग्रामपींचायत कुसवड ेमधनू पळासरी, रामेल व वन 
अशी एक व मशद्रकुवाडी (खळे), मशद्रकुवाडी (काढणे), मशद्रकुवाडी (कोरीवळे) अशी एक 
मशद्रकुवाडी ग्रामपींचायत तसेच नाणेगाव बुद्रकु (मािगाींव पुनवामसत गावठाण), बामनेवाडी 
ववियनगर, जिमनवाडी ममळून बामनेवाडी ववियनगर अशी एक आणण मशवन्देश्वर 
ग्रामपींचायतीमधून वेगळी करून ककसरुळे अशी ग्रामपींचायत अश्या पाच गावाींनी व 
वाड्यावथत्याींनी थवतींत्र ग्रामपींचायतीींचा दिाा गावाींना ममळणेकररता सववथतर प्रथताव हा जिल्हा 
पररषद, सातारा याींचेकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदिाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२०-०४-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) पा्ण तालुक्यातील गु्रप ग्रामपींचायती असणाऱया गावाींना व वाड्या, वथत्याींना 
थवतींत्र ग्रामपींचायतीचा दिाा ममळणेबाबत शासन ननणायातील ननकषाींनुसार पररपूणा प्रथताव 
शासनास सादर करणेबाबत मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, सातारा याींना सूधचत 
करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

श्रीगोंदा तााुकलयास िुि ीच्याया आवजतनातून डाणी ळमळयायाबाबत 
  

(५)  ६६४३८ (०२-०१-२०१७).   श्री.राहुा िगताड (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वडच  (अिोाे), 
श्री.जितेंद्र आव्हा  (मुांब्रा िळवा), श्री.डाां ुरांग बरोरा (शहाडूर) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कुकडीच्या आवातनातनू पाणी ममळणेबाबत श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱयाींनी तहमसलदार 
श्रीगोंदा याींच्या कायाालयावर माहे सप् े्ंबर,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मोचााच ेआयोिन केले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार श्रीगोंदा तालुक्यास पाणी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) श्रीगोंदा तालुक्यास मसींचन व वपण्यासाठी समुारे १६०० द.ल.घ.फु. पाणी कुकडी डाव्या 
कालव्याव्दारे ददनाींक.०६/०८/२०१६ ते ददनाींक ३०/०९/२०१६ या दरम्यान देण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नाशेरा (ता.मोेा ा, जि.डााघर) येथीा आददवासी शाळेत ळशक्षि नसल्हयामळेु  
बदाी ळशक्षि रुिू िरयायाची होत असाेाी मागणी 

  

(६)  ६६५६३ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती ज्योती िाानी (उल्हहासनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशेरा (ता.मोखाडा, जि.पालघर) येिील आददवासी शाळेत मशक्षक नसल्यामळेु दद.१६ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ग्रामथिाींनी आींदोलन करून शाळा बींद पाडली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दगुाम िागातील शाळेवर बदली मशक्षकास लवकरात लवकर रुि ू
करण्याची मागणी तिेील ग्रामथिाींनी ददनाींक २९ ऑगथ्, २०१६ रोिी सींबींधधत ग्ववकास 
अधधकारी व ग् मशक्षणाधधकाऱयाींना ननवेदन देऊन केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दगुाम िागातील आददवासी ववद्यार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान होऊ नये म्हणून 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती डांििा मुां  े(०२-०४-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) पदववधर मशक्षकाींना वेतोन्नती देण्याबाबत मा.मुींबई उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
थिधगती ददली असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल्हहा डररषदेच्याया बाांधिाम ववभागात तनववदा प्रकक्रया “ऑफ ााईन”  
 राबववणायाया ितनष्ट्  सहायिाची ववभागीय चौिशी िरयायाबाबत 

(७)  ६६८६३ (०५-०१-२०१७).   श्री.वविय औटी (डारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या बाींधकाम वविागात सन २०१० ते २०१३ या काळात ननववदा 
प्रकक्रया “ऑफ लाईन” राबववणाऱया कननषठ सहायकाची वविागीय चौकशी करण्याच े आदेश 
मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, अहमदनगर याींनी ददल्याची मादहती ददनाींक १४ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कमाचारी सातत्याने गैरहिर रादहल्याच्या कारणाथतव त्याींना ननलींत्रबत 
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या गैरकारिाराची वविागीय चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार सींबींधधत 
दोषी कमाचाऱयावर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२०-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२) होय. श्री.िमदाड ेए.डी. कननषठ सहायक याींना सतत गैरहिर रादहल्याच्या कारणाथतव व 
श्री.ठोकळ आर.बी.याींना सुरक्षा रकमेच्या अननयममततेच्या सींदिाात ननलींत्रबत करण्यात आले 
आहे. 
(३) व (४) उपरोक्त श्री.िमदाड े ए.डी. व श्री.ठोकळ आर.बी. या कमाचाऱयाींना ननलींत्रबत 
करण्यात आलेले असून त्याींची वविागीय चौकशी प्रथतावीत करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

डन्हाळा (जि.िोल्हहाडूर) तााुकलयातीा ग्रामडांचायतीना  
िायाजाय बाांधयायासा अ तनधी ळमळयायाबाबत 

(८)  ६७१४२ (०५-०१-२०१७).   श्री.सत्यिीत डाटीा-सरु िर (शाहूवा ी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पन्हाळा (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील ५ ग्रामपींचायतीना अद्यापही थवतःचे कायाालय 
नसल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीना थवतःच ेकायाालय उिारण्यासाठी गेल्या २ वषाात ननधी 
ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीना कायाालय उिारण्यासाठी ननधी देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२५-०४-२०१७) : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे. 
(२) सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधीत कें द्र शासनाच्या राषरीय ग्राम थवराि 
योिनेअींतगात २८५ व रािीव गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानाअींतगात ७०० अशा एकूण 
९८५ ग्राम पींचायत इमारत बाींधकामाकरीता मींिूर तरतूदीप्रमाणे ननधी ववतरीत करण्यात 
आलेला आहे. 
       परींतू, कें द्र शासनाने रािीव गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानास सन २०१५-१६ 
पासून कें द्राच्या अिासींकल्पातून वगळण्याचा ननणाय घेतला आहे. सन २०१६-१७ पासून रािीव 
गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानामध्ये अींशत: बदल करुन राषरीय ग्राम थवराि अमियान 
सुरु करण्याचा ननणाय घेतला आहे. सदर अमियानामध्ये कें द्र शासनाकडून ग्राम पींचायत 
इमारत बाींधकामासाठी कोणत्याही ननधीची तरतूद नाही. तसेच, या योिनेच्या अनुषींगान ेकें द्र 
शासना कडून कोणत्याही मागादशाक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शाहुवा ी (जि.िोल्हहाडूर) तााुकलयातीा ग्रामडांचायतीना िायाजाय  
बाांधयायासा अ तनधी ळमळयायाबाबत 

  

(९)  ६७१४३ (०५-०१-२०१७).   श्री.सत्यिीत डाटीा-सरु िर (शाहूवा ी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाहुवाडी (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील ११ ग्रामपींचायतीना अद्यापही थवतःचे कायाालय 
नसल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीना थवतःच ेकायाालय उिारण्यासाठी गेल्या २ वषाात ननधी 
ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीना कायाालय उिारण्यासाठी ननधी देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती डांििा मुां  े(२५-०४-२०१७) : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे. 
(२) सन २०१२-१३ त े२०१४-१५ या कालावधीत कें द्र शासनाच्या राषरीय ग्राम योिनाींतगात २८५ 
व रािीव गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानाअींतगात ७०० अशा एकूण ९८५ ग्राम पींचायत 
इमारत बाींधकामाकरीता मींिूर तरतूदीप्रमाणे ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 

परींतू, कें द्र शासनाने रािीव गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानास सन २०१५-१६ 
पासून कें द्राच्या अिासींकल्पातून वगळण्याचा ननणाय घेतला आहे. सन २०१६-१७ पासून रािीव 
गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानामध्ये अींशत: बदल करुन राषरीय ग्राम थवराि अमियान 
सुरु करण्याचा ननणाय घेतला आहे. सदर अमियानामध्ये कें द्र शासनाकडून ग्राम पींचायत 
इमारत बाींधकामासाठी कोणत्याही ननधीची तरतूद नाही. तसेच, या योिनेच्या अनुषींगान ेकें द्र 
शासना कडून कोणत्याही मागादशाक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 

भाटघर धरणाच्याया बाांधिामातून होणायाया डायायाच्याया गळतीबाबत 
 

(१०)  ६७४५२ (०६-०१-२०१७).   श्री.सांग्राम थोडटे (भोर), श्री.अळमन डटेा (मुांबादेवी),  ॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्ाम शेे (मााा  डजश्चम), श्रीमती तनमजाा गाववत (इगतडूरी), 
श्री.िुणाा डाटीा (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िा्घर धरणाच्या बाींधकामातनू होणाऱया पाण्याच्या गळतीबाबत थिाननक लोकप्रनतननधीनी 
ददनाींक २१ ऑगथ्, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री, मा.िलसींपदा मींत्री व मुख्य 
अमियींता याींना ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवदेनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२६-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर गळतीमुळे धरणास कोणताही धोका नाही. गळती प्रनतबींधक उपाय योिना सुचववणे 
कामी पुणे पा्बींधारे मींडळ कायाालयाने मध्यवती सींकल्पधचत्र सींघ्ना, नामशक याींच्याकड े
प्रथताव सादर केला असून त्याींच्याकडून उपाययोिना कळववल्यानींतर ननधी उपलब्धेतनसुार 
दरुुथती कामे हाती घेण्याचे ननयोजित आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

भोर व वेल्हहे (जि.डुणे) तााुकलयातीा तनरा, गुिवणी व िानांदी नदयाांवरीा िोल्हहाडूर 
डध्दतीच्याया बांधायायाच्याया दरुुस्तीसा अ तनधी मांिूर िरयायाबाबत 

  

(११)  ६७५०४ (०६-०१-२०१७).   श्री.सांग्राम थोडटे (भोर), श्री.अळमन डटेा (मुांबादेवी), 
श्री.अस्ाम शेे (मााा  डजश्चम) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) िोर व वेल्हे (जि.पुणे) तालुक्यातील ननरा, गुिवणी व कानींदी नद्याींवरील कोल्हापूर 
पध्दतीच्या बींधाऱयाच्या दरुुथतीच े अींदािपत्रक अनके वषाापासनू प्रलींत्रबत असून त्यास ननधी 
मींिूर करण्याचे ननवेदन थिाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.िलसींपदा मींत्री याींना ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२६-०४-२०१७) : (१) होय, 
(२) शासन ननणाय क्र.देवद ु२०१५/(८३६/२०१५)/मसीं.व्य. (कामे) दद.१७/११/२०१६ अन्वये कोल्हापूर 
पध्दतीच्या बींधाऱयाींसाठी आवश्यक नवीन लोखींडी बगे घेण्यासाठी पाणीपट्टीच्या रकमेतनू अिवा 
महामींडळाींना उपलब्ध होणाऱया योिनाींतगात ननधीतून करण्याच ेननयोजित आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामडांचायतीतीा सांगणि डररचाािाांना थिीत वतेन देयायाबाबत 
  

(१२)  ६७५२३ (०९-०१-२०१७).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेडाटीा (ळश ी), 
श्री.अळमन डटेा (मुांबादेवी), श्री.वविय व टे्टीवार (ब्रम्हडूरी), श्री.सुतना िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सरदार ताराळसांह (माुुां ), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) देशात ई-पींचायत प्रकल्पामध्ये महाराषराला सलग तीन वषे प्रिम क्रमाींक ममळवून देणाऱया 
राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये काम करणाऱया २७ हिार सींगणक पररचालकाींना गेल्या ८ ते १० 
मदहन्यापासून वेतन ममळाले नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत महाराषर राज्य सींगणक पररचालक सींघ्नेने मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े
अनेकवेळा लेखी ननवेदन पाठवनू देखील कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींगणक पररचालकाींचे िकीत वेतन तातडीन ेअदा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती डांििा मुां  े(२१-०४-२०१७) : (१) व (२) नाही. 

ई-पींचायत प्रकल्पाअींतगात सींग्राम प्रकल्प डडसेंबर २०१५ मध्ये बींद करण्यात आला. 
याथतव, माहे िानेवारी, २०१६ पासून  प्रकल्प सुरु नसल्यामुळे िकीत मोबदल्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही.        
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िोल्हहाडूर जिल्हहयातीा १०५ ग्रामडांचायतीांना माािीच्याया इमारती उडाब्ध िरुन देयायाबाबत 

  

(१३)  ६७८१५ (०५-०१-२०१७).   श्री.चांद्रदीड नरिे (िरवीर),  ॉ.सुजित ळमणचिेर 
(हातिणांगाे), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील एकूण १०३० ग्रामपींचायतीपैकी १०५ ग्रामपींचायतीींना थवत:ची 
मालकीची इमारत उपलब्ध नसल्याने ग्रामपींचायतीींना आपला कारिार खािगी िागा, 
िाड्याच्या िागा व देवळाींमध्ये आपले कामकाि करत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर जिल्हयातील सदर ग्रामपींचायती अत्यींत िुन्या झालेल्या इमारतीमध्ये 
अिवा िाडयाच्या िागेमध्ये सुरु असून सदर इमारती बाींधकामाकरीता ककमान १२ को्ी ६० 
लाख रुपये ननधीची आवश्यकता असून तसा प्रथताव जिल्हा परीषदेने माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान शासनाकड ेपाठवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय ग्रामथवराि योिनेतींगात कोल्हापूर जिल्हयातील ग्रामपींचायतीला इमारत 
बाींधकाम  ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२५-०४-२०१७) : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधीत कें द्र शासनाच्या राषरीय ग्राम 
योिनाींतगात २८५ व रािीव गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानाअींतगात ७०० अशा एकूण 
९८५ ग्राम पींचायत इमारत बाींधकामाकरीता मींिूर तरतूदीप्रमाणे ननधी ववतरीत करण्यात 
आलेला आहे. 
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       परींतू, कें द्र शासनाने रािीव गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानास सन २०१५-१६ 
पासून कें द्राच्या अिासींकल्पातून वगळण्याचा ननणाय घेतला आहे. सन २०१६-१७ पासून रािीव 
गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अमियानामध्ये अींशत: बदल करुन राषरीय ग्राम थवराि अमियान 
सुरु करण्याचा ननणाय घेतला आहे. सदर अमियानामध्ये कें द्र शासनाकडून ग्राम पींचायत 
इमारत बाींधकामासाठी कोणत्याही ननधीची तरतूद नाही. तसेच, या योिनेच्या अनुषींगान ेकें द्र 
शासना कडून कोणत्याही मागादशाक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

धुळे जिल्ह्यातीा डांतप्रधान आवास योिनेमधीा गैरिारभाराबाबत 
 

(१४)  ६७८४५ (१६-०१-२०१७).   श्री.िुणाा डाटीा (धुळे ग्रामीण), श्री.अळमन डटेा (मुांबादेवी), 
श्री. ी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.आळसफ शेे (मााेगाांव मध्य),  ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) धुळे जिल््यात पींतप्रधान आवास योिनते कुठेही कागदपत्र े सादर करण्याचा उल्लेख 
नसतानाही ग्रामववकास अधधकारी इच्छुक लािार्थयाांना ववनाकारण अनेक कागदपत्र े सादर 
करण्यास साींगत असल्याने या योिनेच्या अींमलबिावणीला ववलींब लागत असल्याचे माहे 
ऑगथ्, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदिाात शासनाने चौकशी करुन या योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी येिील 
लािार्थयाांना नाहक त्रास देणाऱया ग्रामववकास अधधकाऱयाींना सूचना देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२१-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अिोाा जिल्ह्यातीा उमा व डूणाज बँरेिच्याया (नेर धामना)  
बाांधिामावरीा स्थधगती रद्द िरयायाबाबत 

 

(१५)  ६७९०५ (०२-०१-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोाा डूवज) :   सन्माननीय िासांडदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोला जिल््यातील उमा व पूणाा बँरेि (नेर धामणा) या प्रकल्पाच्या बाींधकामास 
महाराषर िल सींपत्ती वविाग प्राधधकरणाने पत्र क्र. मािननप्रा/२०१६/४२५ ददनाींक १२/८/२०१६ 
अन्वये थिधगती ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पूणाा बँरेि-२ (नेर धामणा) तसेच उमा बँरेि प्रकल्पाच ेकाम अनुक्रम े८०% व 
५०% पूणा झाल्याने शासनाने सदर थिधगती रद्द करून बाींधकाम तातडीने पूणा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०३-०४-२०१७) : (१) होय, महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण याींनी 
ददनाींक १२/०८/२०१६ च्या पत्रान्वये असे कळवले आहे की,  महाराषर िलसींपत्ती ननयमन 
प्राधधकरण अधधननयम ११ (च) च्या पूताता होईपयांत थिधगत केलेल्या प्रकल्पाींच्या मान्यता 
पूनथिाावपत करता येत नाही. 
(२) महाराष र िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण अधधननयम कलम ११ (च ) ची पूताता करणेची 
कायावाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

वाळशम जिल्ह्यातीा ाघु डाटबांधारे योिनाांना सुधाररत प्रशासिीय मान्यता देयायाबाबत 
  

(१६)  ६८३४९ (०६-०१-२०१७).   श्री.अळमत झनि (ररसो ), श्री.अळमन डटेा (मुांबादेवी), 
श्री.अस्ाम शेे (मााा  डजश्चम) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) वामशम जिल््यातील मा.राज्यपालाींनी ननधाारीत केलेल्या मसींचनाच्या अनुशेषाच्या 
अींतगातच्या व अे.आय.वव.पी. अींतगात असलेल्या येरालडोह, पाींगराबदी, पळसखेड, ममझाापूर, 
चाकानतिा, वाडीरायताळ, वाकद या लघ ुपा्बींधारे योिना सुधाररत प्रशासकीय मान्यत ेअिावी 
बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लघु पा्बींधारे योिनाचे अींदािपत्रके व आराखड े सुधार प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी शासनाकड ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या लघ ु पा्बींधारे योिनाींना सुधाररत प्रशासकीय मान्यता देण्यासींदिाात 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) पळसखेड, ममझाापूर, चाकनतिा, वाडीरायताळ, वाकद या प्रकल्पाींचे सु.प्र.मा. 
प्रथतावास दद.०७/१२/२०१६ रोिीच्या ननयामक मींडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
     मैराळडोह व पाींगरबींदी या प्रकल्पाचे सु.प्र.मा. प्रथतावावर कायावाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हहाडूर जिल्ह्यात डांतप्रधान आवास योिनेच्याया िामात झााेाा गैरिारभार 
  

(१७)  ६८६५६ (१६-१२-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागा), श्री.जितेंद्र आव्हा  (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापुर जिल्हयात राबववण्यात येत असलेल्या पींतप्रधान आवास योिनेत मोठ्या 
प्रमाणात चकुा झाल्या असून एकाच कु्ूींबातील अनकेाींची नाव ेअसल्याच ेमाहे ऑगथ्, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 



वि.स. ३०५ (12) 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नूसार कोल्हापूर जिल््यात राबववण्यात येत 
असलेल्या पींतप्रधान आवास योिनेच्या याद्या दरुूथत करून जिल््यात पींतप्रधान आवास 
योिना पूणा क्षमतेने राबववण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२१-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अिोाा जिल्हहयातीा िाटेडूणाज नदी प्रिल्हडाच्याया िामािरीता तनधी देयायाबाबत 
  

(१८)  ६८७७९ (०६-०१-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोाा डूवज) :   सन्माननीय िासांडदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोला जिल्हयातील का्ेपूणाा नदी प्रकल्पावरील महाराषर िलके्षत्र सुधार प्रकल्पा अींतगात 
सहकारी पाणी वापर सींथिेचे कायाके्षत्रात ववतरण व्यवथिा पुन:थिावपत करण्याच्या कामासाठी 
शासन पत्र ददनाींक २५ नोव्हेंबर,२०१४ रोिी अन्वये ३८७.५० लक्ष ननधी मींिूर केला होता, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर  मींिूर केलेल्या ननधीचे सन २०१४-२०१५ मध्ये ननयोिन करुनसुध्दा 
प्रत्यक्ष वा्प करण्यात आले नाही तसेच वळेोवळेी मागणी करून सुध्दा आि पयात ववतरीत 
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननधी अिावी कीं त्रा्दाराच्या कामाच्या देयकाचे िुगतान न झाल्याने 
कीं त्रा्दाराींनी काम ेबींद केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अपूणा काम े पूणा करण्यासाठी व मींिूर ननधी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०९-०५-२०१७) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
   िागतीक बॅंकेच्या किााची मुदत २८/३/२०१४ रोिी सींपुष्ात आली. त्यामळेु िागतीक 
बॅंकेकडून सन २०१४-१५ मध्ये मिसुप्र अींतगात कामास ननधी उपलब्ध झाला नाही. प्रकल्पाचा 
एकूण खचा प्रशासकीय मान्यत ेपयात पोहोचला असल्यामळेु व प्रशासकीय मान्यत ेपेक्षा िाथत 
होणाऱया खचाास सक्षमथतरावरुन मान्यता प्राप्त न झाल्यामळेु ववत्तीय वषा २०१५-१६ मध्ये 
अिासींकल्पात तरतूद  करण्यात आलेली नाही. त्यामळेु माचा २०१६ पयात ननधी  ववतरीत 
करता आला नाही. सन २०१६-१७ मध्ये सक्षम थतराहुन मान्यता घेऊन प्रत्यक्ष मागणीनुसार 
शासन पत्र सीडीऐ-२०१६/(२७८/२०१६) लाके्षवव (कामे)  ददनाींक  ७/१०/२०१६ अन्वये रु. २७७.८१ 
लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 



वि.स. ३०५ (13) 

(३) होय, मे २०१५ पासून कीं त्रा्दाराने  काम ेबींद केली होती.  
(४) शासन पत्र सीडीऐ-२०१६/(२७८/२०१६) लाके्षवव (काम)े ददनाींक ७/१०/२०१६ अन्वये रु. 
२७७.८१ लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. अपूणा काम े ननधी उलब्धत े नुसार 
पुणा करण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

___________ 
 

मु.डो.गुांिाळवा ी (ता.सांगमनेर, जि.अहमदनगर) ळशवारात िासांडदा ववभागाच्याया िळमनीवर 
ळशक्षण सांस्थेने अततक्रमण िेल्हयाबाबत 

  

(१९)  ६९०३७ (०६-०१-२०१७).   श्री.सरदार ताराळसांह (मुाुां ) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मु.पो.गुींिाळवाडी (ता.सींगमनेर, जि.अहमदनगर) मशवारात िलसींपदा वविागाच्या 
मालकीच्या असलेल्या ७.५२ हेक््र िममनीपैकी काही िमीन ववद्या प्रबोधीनी या मशक्षण 
सींथिेने बेकायदेशीरपणे बळकावनू त्या िागेवर आनींदवन ववद्यालय या शाळेच्या इमारतीच े
बाींधकाम बेकायदेशरीपणे केल्याच ेननदशानास येऊनही सींबींधधत मशक्षण सींथिेववरोधात िलसींपदा 
वविागाने कोणतीच कारवाई केली नसल्याची बाब ददनाींक १६ ऑक् ्ोबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१० मध्ये शासकीय िममनीवरील अनतक्रमण प्रनतबींध ननषकाशीत करणे 
इ. बाबत शासनाने काढलेल्या पररपत्रकानुसार िलसींपदा वविागातील सींबींधीत अधधकाऱयाींनी या 
सींथिेववरुध्द कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सींबींधधत मशक्षण सींथिेने िलसींपदाच्या िममनीपकैी ककती िममनीवर अनतक्रमण 
केले आहे व सदर अनतक्रमण तातडीन े ननषकाशीत करण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िोाे सातां ी मध्यम डाटबांधारे प्रिल्हड (ता.देवग , जि.ळसांधुदगुज) बु ीत के्षत्राागतच्याया वारगाव 

धुमिवा ी येथीा प्रिल्हडग्रस्ताांच ेडुनजवसन िरयायाबाबत 
  

(२०)  ६९५३४ (०२-०१-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िु ाळ) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोले सातींडी मध्यम पा्बींधारे प्रकल्प (ता.देवगड, जि.मसींधुदगुा) बुडीत के्षत्रालगतच्या 
वारगाव धुमकवाडी (ता.कणकवली) येिील १६ घरे व १७ गोठयाींचे सींपादन करुन त्याींच े
पुनवसान करण्याचा शासनाने माहे फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननणाय घेवून १ को्ी 
४० लक्षाींची तरतुद केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रथताींचे पुनवासन करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (१८-०४-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. महाराषर शासन, महसूल व वन 
वविाग, शासन ननणाय, क्रमाींक आरपीए २०१२/३८२/प्र.क्र.१२६/र-३, ददनाींक १५/०२/१४ अन्वये 
कोले सातींडी, ता-देवगड जि-मसींधुदगुा बुडीत के्षत्रालगतच्या वारगाींव (धुमकवाडी) येिील १६ घरे 
व १७ गोठे याींचे खास बाब म्हणून पुनवासन करण्यास शासनाने मान्यता ददली असनू, 
पुनवासनासाठी आवश्यक रु.१ को्ी ४० लक्ष इतका ननधी प्रकल्प यींत्रणा म्हणून िलसींपदा 
वविागाने उपलब्ध करुन द्यावा असे सुधचत केलेले आहे. 
(२) ववषयाींकीत शासन ननणायात सूधचत केल्यानुसार सदर पुनवासनासाठी आवश्यक रु १४०.०० 
लक्ष इतका ननधी ववतरीत करण्याच्या दृष्ीने कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळ, ठाणे याींच े
थतरावर कायावाही प्रगतीपिावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ततरो ा व गोरेगाव (जि.गोंददया) डांचायत सळमतीच्याया इमारतीची झााेाी दरुवस्था 
  

(२१)  ६९६०२ (०५-०१-२०१७).   श्री.वविय रहाांग ााे (ततरो ा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतरोडा व गोरेगाव (जि.गोंददया) पींचायत सममती इमारतीची दरुवथिा झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारती धोकादायक असून नवीन इमारत बाींधकामाबाबत 
लोकप्रतीननधधनी ददनाींक २२ फेब्रवुारी २०१६ रोिी वा त्यासुमारास पत्रान्वये मा. ग्रामववकास  
मींत्री याींचेकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीींचे बाींधकाम करण्याबाबत प्रथताव मागववण्यात आले आहे काय 
व बाींधकामाकररता शासन मींिुरी प्रदान करून ननधी देणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२६-०४-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) नतरोडा व गोरेगाींव पींचायत सममतीच्या बाींधकामाबाबत गोंददया जिल्हा पररषदेकडून 
शासनास प्रथताव प्राप्त झाले आहेत. तिावप, इमारत बाींधकामासाठी जिल्हा पररषदेच्या 



वि.स. ३०५ (15) 

नावावर िागा नसल्यामुळे नतरोडा व गोरेगाव पींचायत सममती प्रशासकीय इमारत 
बाींधकामासाठी जिल्हा पररषदेच्या नावावर िागा करुन घेण्याबाबत जिल्हा पररषदेकडून 
कायावाही सुरु आहे. 

___________ 
  

मौिा सातगाांव (ता.दहांगणा, जि.नागडूर) येथीा नळयोिना मांिूर िरयायाबाबत 
  

(२२)  ६९७७५ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा सातगाींव (ता.दहींगणा, जि.नागपूर) येिील नळयोिना मींिूर करण्याबाबतच े ननवेदन 
थिाननक लोकप्रनतननधीनी मा. मुख्यमींत्री, याींना ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७) : (१) खरे आहे, मा.मींत्री (िलसींपदा) याींना ननवेदन ददले 
आहे. 
(२) िलसींपदा वविागाने ददनाींक १/१२/२०१६ च्या पत्रान्वये ननम्न वणा प्रकल्प (वडगाव धरण) 
अींतगात पुनवामसत गावठाण मौिा सातगाव, ता. दहींगाणा, जि.नागपूर येिील पाणीपुरवठा 
योिनेच्या प्रथतावास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुि ी प्रिल्हडाच ेअततररकलत डाणी िरमाळा तााुकलयातीा गावाांना देयायाबाबत 
  

(२३)  ७०००५ (१०-०१-२०१७).   श्री.नारायण डाटीा (िरमाळा) :   सन्माननीय िासांडदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कुकडी प्रकल्पाच े पुणे जिल््यातील सवा धरणे पूणापणे िरुन वाहणारे पाणी करमाळा 
तालुक्यातील माींगी, िोसे, वी्, कुीं िेि, सावडी आदी तलावात सोडण्यात यावे अशी 
मागणी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान थिाननक नागररकाींकडून करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान े मा.िलसींधारण मींत्री याींनी ददनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोिी वा त्यासमुारास झालेल्या बैठकीत कुकडी प्रकल्पाच्या अधधकाऱयाींना कुकडी 
प्रकल्पाच ेवाहून िाणारे पाणी करमाळा तालुक्यातील गावाींना सोडण्याचे आदेश ददले होते, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आदेशाच्या अनुषींगाने करमाळा तालुक्यातील उक्त गावाींना पाणी 
सोडण्यात आले आहे काय, 
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(४) असल्यास, अद्यापही पाणी सोडण्यात आले नसल्यास पाणी न सोडणाऱया अधधकाऱयाींवर 
शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. दद. १०/०८/२०१६ रोिी मा. राज्यमींत्री, िलसींपदा वविाग,महाराषर राज्य याींचे समवेत 
सींपन्न झालेल्या कालवा सल्लागार सममतीच्या बैठकीत कुकडी प्रकल्पाींच े पाणी खरीप 
हींगामातील आवतानात करमाळा तालुक्यातील तलावामध्ये जिल्हाधधकारी याींच ेमागणीनसुार 
वपण्याचे पाणी देण्यात यावे असत ेआदेश ददले. 
(३) खरीप आवतानात जिल्हाधधकारी सोलापुर याींनी केलेल्या मागणीनुसार तालुक्यातील िोस,े 
वव् व माींगी तलावात पाणी पुरवठा करणेत आला आहे. तसेच, सावडी व कुीं िेि या तलावात 
वपण्यासाठी पाणी सोडणेची जिल्हाधधकारी याींची मागणी नसल्याने सावडी व कुीं िेि या 
तलावात पाणी सोडण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ओवारा (ता.देवरी, जि.गोंददया) येथीा दषु्ट्िाळग्रस्त शेतिया याांना डाणी डुरव ा  
िरयायासा अ नववन िााव्याांची िामे िरुन देयायाबाबत 

  

(२४)  ७०२६२ (०६-०१-२०१७).   श्री.सांिय डुराम (आमगाव) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ओवारा (ता.देवरी, जि.गोंददया) येिील दषुकाळग्रथत शेतकऱ याींना पाणी पुरवठा करण्यासाठी 
नववन कालव्याींची काम ेकरुन देण्याबाबत मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकड ेददनाींक १७ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास आमगाींव लोकप्रनतननधीींनी लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (११-०५-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर ननवेदनात उल्लेख केलेले के्षत्र हे ओवारा प्रकल्पाच्या लािके्षत्रात येत नसल्यामळेु 
तसेच हे के्षत्र मालगुिारी तलावाच्या लािके्षत्रात असल्यामुळे नववन मायनर देण्याची 
आवश्यकता नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाांदे  जिल्हहा डररषदेच्याया मदहाा व बाािल्हयाण ववभागााा उडिर योिनेअांतगजत ववववध डांधरा 
योिनेसा अचा ााेो रुडयाांचा तनधी अेधचजत रादहल्हयाबाबत 

  

(२५)  ७०२८५ (१०-०१-२०१७).   श्री.हेमांत डाटीा (नाांदे  दक्षक्षण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाींदेड जिल्हा पररषदेच्या मदहला व बालकल्याण वविागाला उपकर योिनअेींतगात ववववध 
पींधरा योिनाींसाठी ७० लाख १६ हिार ५७५ रुपयाींची तरतूद केली असताींनाही एकाही योिनेवर 
या वविागाकडून खचा होऊ शकला नसल्याने लाखो रुपयाींचा ननधी अखधचात रादहला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती डांििा मुां  े(२०-०४-२०१७) : (१) अशींत: खरे आहे. 

सन २०१५-१६ या आधिाक वषाात १० व १२ वी पास मलुीींना MSCIT प्रमशक्षण देणे 
व ग्रामीण मदहला व मुलीींना मशलाई मशीन चालववण्याच्या प्रमशक्षणाच्या वैयजक्तक लािाच्या 
योिनेसाठी मान्यता प्राप्त सींथिाींनी पररपूणा प्रथताव सादर न केल्यामुळे सदर  योिनेवर खचा 
झालेला नाही. तसेच िागनतक मदहला ददनाबाबत सदर योिनेचा समावेश शासन ननणायात 
नसल्यान ेत्यावर खचा करता आलेला नाही. 

सन २०१५-१६ या आधिाक वषाात खचा होवू न शकलेला ननधी चालू वषाात खचा 
करण्याबाबतच ेननयोिन करण्याींत आले आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

सातारा जिल्हहा डररषद िायाजायात होत असाेाा गैरव्यवहार 
 

(२६)  ७०३१६ (१६-१२-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अस्ाम शेे (मााा  डजश्चम), 
श्री.अळमन डटेा (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) सातारा जिल्हयाच े ममनीमींत्रालय समिल्या िाणाऱया सातारा जिल्हा पररषद कायाालयात 
गैरव्यवहार होत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार गैरव्यवहार करणाऱया दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती डांििा मुां  े (१९-०४-२०१७) : (१) सातारा जिल्हा पररषद कायाालयात माहे 
ऑक््ोबर,२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचा ननदशानास आलेला 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

सोााडुर जिल्हहयातीा उिनी  ावा व उिवा िााव्याची झााेाी दरुवस्था 
  

(२७)  ७०४३४ (०७-०१-२०१७).   श्री.बबनराव ळशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव्हा  (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सोलापुर जिल्हयातील उिनी डावा व उिवा कालव्याची दरुवथिा झाल्यान ेव कालव्यात 
१० फु्ापयांत का्ेरी झडुपे तसेच मोठया प्रमाणात पडझड झाल्यान ेपाणी सोडणे अशक्य झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कालव्याची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषा काय आहेत व तदनुसार उिनी डावा व उिवा कालव्याच े
दरुुथती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 

कालव्याच्या काही िागात का्ेरी झडूुपामुळे सींकल्पीत ववसगाक्षमतेने पाणी िात 
नाही. तिावप पाणी सोडणे अशक्य झाले आहे हे खरे नाही. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार 
कालव्यातनु पाणी सोडले िाते. 
(२) होय, 

उिनी डाव्या कालव्याबाबत के्षत्रीय अधधकाऱयाकडून पाहणी करण्यात आली आहे. 
(३) डाव्या कालव्याच्या काही िागात झाड ेवाढल्याचे व पडझड झाल्याचे आढळून आले आहे. 

कालव्यातील प्रवाहास अडिळा येणार नाही दृष्ीन ेयाींत्रत्रकी वविागाअींतगात उपलब्ध 
असलेल्या यींत्रसामुग्री माफा त कालव्याच्या दरुूथतीची व थवच्छतचेी काम ेकरून घेण्यात येत 
आहेत. शासन ननणाय १७.११.२०१६ नुसार मसींचन व्यवथिापन महामींडळाकड ेवगा केलेले असून 
पाणीपट्टी वसलुीची रक्कम प्रकल्पाींच्या दरुूथतीसाठी व मसींचन व्यवथिापनासाठी 
वापरण्यास महामींडळाींना परवानगी ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

तळणी बहृत ा.डा. प्रिल्हड (ता.बबाोाी, जि.नाांदे ) या योिनेाा तनधी देयायाबाबत 
  

(२८)  ७०५४१ (०६-०१-२०१७).   श्री.सुभाष साबणे (देगाूर) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तळणी बहृत ल.पा. प्रकल्प (ता.त्रबलोली, जि.नाींदेड) या योिनेच्या कामास ददनाींक १२ 
िानेवारी, २०१६ रोिीच्या ननयामक मींडळाच्या ६० व्या बैठकीत चतुिा सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केल्यानुसार ननधीची उपलब्धता करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केव्हा व ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे, 
(३) अद्याप ननधीची उपलब्धता झाली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०३-२०१७) : (१) तळणी बहृत ल.पा. प्रकल्प (ता.त्रबलोली, जि.नाींदेड) 
या योिनेच्या चतुिा सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रथतावास मान्यता देण्यात आली आहे. 
तळणी बहृत ल.पा. प्रकल्पाचा समावेश अवमशष् कामाींच्या यादीत आहे. अवमशष् कामाींकरीता 
गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळास ठोक थवरुपात ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. 
(२) अवमशष् कामाींसाठी गोदावरी पा्बींधारे ववकास महामींडळास उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या ननधीतून सन २०१६-१७ या वषाात प्रकल्पावर रु.१.६६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नाांदे  जिल्हहयातीा शांिरराव चव्हाण ववष्ट्णुडुरी प्रिल्हडाच ेिाम ७५ टकलकलयाडेक्षा िास्त झााे 
असून उवजररत िाम तनधीअभावी प्राांबबत असल्हयाबाबत 

(२९)  ७०५६४ (०२-०१-२०१७).   श्री.प्रताडराव डाटीा धचेाीिर (ाोहा) :   सन्माननीय 
िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्हयातील शींकरराव चव्हाण ववषणुपुरी प्रकल्पाच े काम ७५ ्क्क्यापेक्षा िाथत 
झाले असून उवाररत काम ननधीअिावी प्रलींत्रबत असल्याच ेनुकतचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवाररत कीं धार तालुक्यातील मशराढोन उपसा मसींचन योिनकेररता नाबाडा-२० 
अींतगात रुपये २०१४.५९ लक्ष अिासहाय मींिूर झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशराढोण उपसा मसींचन योिनेकररता मींिूर झालेले अिासहाय तात्काळ उपलब्ध 
करुन ददल्यास उक्त योिना पूणाात्वास िाऊन याचा फायदा कायमथवरुपी ी्ंचाईग्रथत असणा-
या उथमाननगर, मशराढोण, िुत्याचीवाडी, िोशीसाींगवी या गावाींना होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेसातत्यान ेपत्रव्यवहार 
करुन ननधीची मागणी करुनही अदयापी कोणतीच कायावाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय तद्नुसार सदर योिनेच ेकाम 
तात्काळ पूणा करण्याच्या दृष्ीने ननधी उपलब्धता करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) राज्याचा अिोपाय व ननधी उपलब्धतेनुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौ. ेासगाांव (ता.डराां ा, जि.उस्मानाबाद) ग्रामडांचायतीने १३ व्या ववत्त आयोगाच्याया 
तनधीमधून िेाेाे िाम तनयमबा्य व अतनयमीत झाल्हयाबाबत 

  

(३०)  ७०५९२ (०५-०१-२०१७).   श्री.राहुा मोटे (डराां ा), श्री.जितेंद्र आव्हा  (मुांब्रा िळवा), 
श्री.डाां ुरांग बरोरा (शहाडूर), श्री.वभैव वडच  (अिोाे) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौ. खासगाींव (ता.पराींडा, जि.उथमानाबाद) ग्रामपींचायतीने १३ व्या ववत्त आयोगाच्या 
ननधीमधून सन २०१४-२०१५ मध्ये केलेले काम ननयमबा्य व अननयमीत 
झाल्याबाबत लोकप्रनतननधीींना मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड े सववथतर ननवेदनाद्वारे ददनाींक 
२१ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान े शासनान े कोणती चौकशी केली व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगान ेशासनाने दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२४-०४-२०१७) : (१) होय.  
(२) व (३) मौ. खासगाव, ता. पराींडा येिील कामाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी अिााच्या 
अनुषींगान ेग् ववकास अधधकारी , पींचायत  सममती, पराींडा याींनी चौकशी केली आहे. सदर 
प्रकरणी मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, उथमानाबाद याींनी दद.१७/१०/२०१६ रोिी 
सुनावणी घेऊन मुल्याींकनापेक्षा िाथत खचा झालेली वसूलपात्र रकमपेैकी सरपींच, श्री. बबनराव 
मिमराव मलमकर याींच्याकडून रु. ३७०६७/- व ग्रामसेववका, श्रीमती एस. के. आगरकर 
याींच्याकडून रु. ५७८८१/- इतकी रक्कम वसूल केली आहे. तसेच तत्कालीन सरपींच श्री. िारत 
दशरि िा्े याींच्याकडून रु. २०८१४/- वसूल करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

िायिवा ी धरणातीा मतृ डाणीसा ा जिवांत िरयायासा अ िोट्यवधी  
रुडयाांचा ेचज िरयायात आल्हयाबाबत 

(३१)  ७०६७९ (०२-०१-२०१७).   श्री.अतना िदम (तनफा ) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िायकवाडी धरणातील मतृ पाणी साठा जिवींत करण्यासाठी सन २०१३ त े २०१५ ्या 
कालावधीत शासनान ेकोट्यवधी रुपये खचा केलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोट्यवधी रुपये खचा करुनही सन २०१५-२०१६ च्या दषुकाळिन्य परीजथितीत 
सदर मतृ पाणी साठयाचा वापर करता आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२५-०४-२०१७) : (१) नाही. िलसींपदा वविागाने अशा प्रकारचा कोणताही 
खचा केला नाही. 
(२) सन २०१५-२०१६ च्या दषुकाळी पररजथितीमुळे, िायकवाडी िलाशयात उपयुक्त पाणीसाठा 
कमी उपलब्ध होता. उपयुक्त पाणीसाठा सींपल्यानींतर, िायकवाडी धरणाच्या मतृ(अचल) 
२६.०६३ ्ीएमसी पाणीसाठ्यापकैी ९.४५१ ्ीएमसी पाणीसाठा वापरला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि े ाांगुणे (ता.ळशांदेे ा, जि.धुळे) येथीा ग्रामसेविाने  
बरि  िळमनीवर अततक्रमण िेल्हयाबाबत 

  

(३२)  ७०७६१ (२७-०१-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (ळभवां ी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौिे डाींगुणे (ता.मशींदखेडा, जि.धुळे) येिील बरकड िमीनधारकाींच्या नावे करण्यासाठी मा. 
मुख्य कायाकारी अधधकारी याींच्याकड ेमा. लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६ िनू, २०१६ रोिी वा 
त्या समुारास ववनींती केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेिील ग्रामसेवकाने िममनीधारकाचे नाव न तपासता दसुऱयाच व्यक्तीच्या नावे 
खो्ा ठराव मींिूर करुन सदर बरकड िमीन नाव ेकेल्याच े ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, तेिील ग्ववकास अधधकारी याींना देखील अनेक वेळा ननवेदने तसेच ववनींती 
करुन देखील कोणतीही कायावाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार ग्रामसेवक व त्याला पाठीशी 
घालणारे ग्ववकास अधधकारी याींच्यावर शासनान े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(१९-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
  ग्रामसेवकाने सदर िमीन दसु-या कोणत्याही व्यक्तीच्या नाव े केल्याच ेआढळून आले नाही. 
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(३) नाही.            
(४) श्री.शाींताराम मोरे, मा.ववसस, मिवींडी ग्रामीण मतदार सींघ याींनी मुख्य कायाकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषद, धुळे याींना लेखी अिा देऊन श्री. प्रददप बापू पा्ील हे मौिे डाींगुणे येिील 
रदहवासी असून त्याींच्या घरासमोर ३० बाय ४० च्या िागेवर गुरे ढोरे बाींधत आहेत व त्या 
िागेवर त्याींचा कब्िा आहे. त्या िागेची आकारणी करून त्याचा उतारा ममळण्याबाबत ववनींती 
केली होती. ग् ववकास अधधकारी, मशींदखेडा याींनी सरपींच/ग्रामसेवक/ग्रामपींचायत डाींगुणे याींना 
पत्र देवून चौकशी करून अहवाल सादर करणेबाबत सूधचत केले. ग्रामपींचायत डाींगुणे याींनी दद. 
२८/१०/२०१६ रोिी झालेल्या मामसक सिेत श्री. प्रददप बाप ू पाद्ल याींच्या ताब्यातील व 
उपिोगातील २५ बाय ४० एवढी िागा त्याींच्या नाव ेकरणेबाबत नाहरकत ठराव मींिूर केलेला 
आहे व त्यास जिल्हाधधकारी, धुळे याींची पुवा परवानगी घेणे आवश्यक आहे अस ेठरावात नमुद 
केले आहे. या ठरावाची प्रत श्री. प्रददप बापू प्ील याींना रजिथ्र पोथ्ाने पाठववण्यात आलेली 
आहे . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ग दहांग्ाि (जि.िोल्हहाडूर) तााुकलयातीा आांबेओहोळ प्रिल्हडाच े 
िाम तनधीअभावी अडूणज असल्हयाबाबत 

  

(३३)  ७११४४ (०६-०१-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुडेिर (चांदग ) :   सन्माननीय 
िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडदहींग्लि (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील आींबेओहोळ प्रकल्पाच्या कामास ननधीची पूताता 
करण्यात न आल्याने कामास सुरूवात करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी ननधी देण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०३-०४-२०१७) : (१) नाही, या प्रकल्पाच े घळिरणीचे काम 
पुनवासनाअिावी प्रलींत्रबत आहे. साींडव्याचे काम ८०% व ववद्युत ववमोचकाचे काम ९५% पुणा 
आहे. तसचे द्वार उिारणीचे काम प्रगतीपिावर आहे. 
(२) प्रश्न उद् िवत नाही. 
(३) सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या मागील  पाच वषााच्या कालावधीत सदर प्रकल्पास रु.६६.३२ 
को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला आहे. सन २०१६-१७ साठी  प्रकल्पास रु.१.०० को्ी ननधीची 
तरतूद आहे. सदर प्रकल्प मा. मुख्य मींत्री याींच े व ाररुममध्ये समाववष् करणेत आला आहे. 
सदर प्रकल्प नाबाडाच्या ग्रा.पा.वव.नन. क्र. २० या योिनेत समाववष् करण्यात आला आहे. 
नाबाडा अींतगात प्रकल्पास रु. ४९ को्ीच ेपरताव ेकिासहाय्य मींिूर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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वव इावा ा (ता.गो वडडरी, जि.चांद्रडूर) येथीा जिल्हहा डररषदेच्याया प्राथळमि शाळेमध्ये  
अनुिां डतत्वावर नोिरी ळमळयायाबाबत 

(३४)  ७१२१६ (२७-०१-२०१७).  श्री.वविय व टे्टीवार (ब्रम्हडूरी), श्री.सुतना िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) श्री वप.एस.कुत्तरमारे हे सहायक मशक्षक म्हणून जिल्हा पररषद प्रािममक शाळा 
ववठइलवाडा (ता.गोडवपपरी, जि.चींद्रपूर) येिे कायारत असींताना अचानक ददनाींक १८ सप् े्ंबर, 
२००० मध्ये १०० ्क्के अींधत्व आल्याने त्याींनी ददनाींक २३ ऑगथ्, १९९६ च्या शासन 
पररपत्रकानुसार रुग्णता सेवा ननवतृ्ती माधगतली असता त्याींच ेननवतृ्ती प्रकरणाची फाईल 
ग्रामववकास वविागाकड ेसहा मदहने प्रलींत्रबत ठेवल्यान े त्याींच्या कु्ूींबाला अनुकीं पा तत् वावरील 
लाि ममळू शकला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्या कु्ूींत्रबयाींनी या सींदिाात मा. ववत्त व ननयोिन मींत्री तसेच ग्रामववकास 
वविाग याींना वेळोवेळी ननवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदिाात चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, त्याींच्या मुलाला अनुकीं पा योिनेतींगात नोकरी ममळण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२०-०४-२०१७) : (१) नाही. 

श्री.परशुराम कुत्तरमारे, प्रािममक मशक्षक याींना अींधत्व आल्यान े जिल्हा पररषद, 
चींद्रपूर याींनी श्री.कुत्तरमारे याींना दद.२८.०९.२००१ पासून रूग्णता सेवाननवतृ्त केले होत.े 
श्री.कुत्तरमारे याींचा मुलगा श्री.सत्यपाल कुत्तरमारे याींनी अनुकीं पा तत्वावर ननयुक्ती करीता 
दद.२५.११.२००२ रोिी अिा सादर केला. सामान्य प्रशासन वविागाच्या दद.२८.०३.२००१ च्या 
शासन ननणायात पुढीलप्रमाणे  तरतुद आहे, “ वयाची ५० वषे पणूा होण्यापूवी िे कमाचारी 
कका रोग, पक्षघात ककीं वा अपघातामुळे सेवेसाठी कायमचे असमिा होतील, केवळ त्याींच्याच 
कु्ुींबीयाींना अनुकीं पा ननयुक्तीसाठी पात्र समिण्यात यावे.” 

श्री.कुत्तरमारे याींच े रूग्णता सेवाननवतृ्ती वेळी वय ५५ वषाापेक्षा िाथत असल्याने 
अनुकीं पा तत्वावर ननयुक्ती देता येत नसल्याचा ननणाय जिल्हा पररषद, चींद्रपूर याींनी घेवुन तस े
दद.१६.१.२००३ च्या पत्रान्वये अिादारास कळववले आहे. जिल्हा पररषदेने केलेली कायावाही 
प्रचमलत शासन ननणायानुसार असल्याने सदर ननणायात बदल सींिवत नसल्याचे यापूवीच 
दद.२२.०५.२०१२ रोिी मा.मींत्री महोदयाींच्या थवाक्षरीने सींबींधीताींना कळववले आहे. 
(२) होय. 

प्राप् त ननवेदनास अनसुरून यापूवीच सदर ववषयाबाबत कळववण्यात आलेले असल्यान े
व प्रकरणावरील कायावाही पूणा  झाली असल्यान ेप्रकरण दप्तरी दाखल करण्यात आले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ळभमा नदीवरीा सुस्ते बांधा-याचे मांिूर िाम अनेि वषाजडासून प्राांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३५)  ७१२२६ (०९-०१-२०१७).   श्री.बबनराव ळशांदे (माढा) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल््यातील सुथते, तारापूर, अींिनसोंड, देगाींव, चळे, आींबे, मुींढेवाडी या 
पररसरातील शतेकऱ याींसाठी सुथते येिील मिमा नदीपात्रामध्ये बींधारा बाींधण्यासाठी शासनाने सन 
१९९० च्या सुमारास मींिूरी देऊनही गेल्या अनके वषाापासून बींधा-याचे काम अद्यापपयांत सुरू 
झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर बींधाऱ याच ेसधुाररत प्रकल्प अहवाल तयार करून ननधी उपलब्ध करण्याची 
मागणी थिाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी शासनाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, सदर बींधाऱयाच े सुधाररत प्रकल्प अहवाल तयार करुन ननधी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) : (१) होय 
(२) होय 
(३) व (४) त्या अनुषींगान े सुधारीत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. तिावप सदर 
प्रकल्प प्रचमलत मापदींडात बसत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चाांदरू बािार व अचाडूर (जि.अमरावती) तााुकलयात जिल्हहा वावषजि डुनजतनयोिन योिन े 
अांतगजत डूर सांरक्षि ळभांतीच ेबाांधिाम िरयायाबाबत 

  

(३६)  ७१२६७ (२७-०१-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफज  बच्याचू ि ू (अचाडूर), श्री.ळशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-डाटीा (अहमदडूर),  ॉ.अतना बों  े (मोशी) :   
सन्माननीय िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चाींदरू बािार व अचलपूर (जि.अमरावती) येिील ब्राम्हणवाडा, देवूरवाडा, घा्लाडकी, 
मशरीिगाव कसबा, रािनापूणाा आणण सुरवाडा आदद दठकाणी जिल्हा वावषाक पुनाननयोिन 
योिने अींतगात पूर सींरक्षक मिींतीचे बाींधकाम करण्याबाबत लोकप्रनतननधीने ददनाींक २१ 
सप् े्ंबर,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा. पालकमींत्री, अमरावती याींना पत्रान्वये मागणी केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान े उपरोक्त दठकाणी परू सींरक्षक मिींतीच े बाींधकाम 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) अचलपूर व चाींदरु बािार तहमसलमधील ब्राम्हणवाडा िडी, देऊरवाडा, घा्लाडकी 
(बेलमींडळी), मशरिगाव कसबा, येिे नदी खेालीकरण व रूीं दीकरणाच्या कामाींची अींदािपत्रके दद. 
२४.१०.२०१६, दद. २८.११.२०१६, दद. ०३.१२.२०१६ व रािनापणुाा येिे सींरक्षक मिींतीच े
अींदािपत्रक  दद. २०.०२.२०१६ व सुरवाडा येि ेसींरक्षक मिींतीसाठी सवेक्षणाच ेअींदािपत्रक दद. 
०१.०८.२०१६ रोिी प्रशासकीय मान्यतेकरीता, जिल्हाधधकारी कायाालय, अमरावती याींचेकड े
सादर करण्यात आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागडूर मनसर (ता.रामटेि) येथीा चक्रधर स्वामी भवन या ततथजके्षत्र स्थळाच्याया  
वविास िामास तनधी उडाब्ध िरुन देयायाबाबत 

(३७)  ७१६२८ (१६-१२-२०१६).   श्री.ड  मल्हाीिािूजन रेड् ी (रामटेि) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर मनसर (ता.राम्ेक) येिील चक्रधर थवामी िवन या नतिाके्षत्र थिळाच्या ववकास 
कामास ननधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रथताव जिल्हाधधकारी, नागपूर याींनी शासनास माहे 
फेब्रुवारी, २०१६ च्या चौर्थया आठवड्यात ददला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याअनुषींगान ेशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े (१९-०४-२०१७) : (१) हे खरे आहे. सदर तीिाके्षत्रास रु.२.०२ को्ी इतका 
ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबतचा प्रथताव जिल्हा पररषद,नागपूर याींचेकडून शासनास प्राप्त 
झाला आहे. 
(२) सदर तीिाके्षत्रास ननधी उपलब्ध करुन देण्यापूवी ग्रामीण तीिाके्षत्र ववकास योिनेच्या 
ननकषानुसार प्रिम “ब” वगा दिाा देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सदर तीिाके्षत्रास “ब” वगा 
दिाा देण्याबाबतचा प्रथताव जिल्हा पररषद,नागपूर याींचेकडून मागववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य जिल्हहा डररषद ळाडीि वगीय िमजचारी सांघटनाच्याया ववववध मागयायाांबाबत 
  

(३८)  ७१७५६ (०५-०१-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगाडूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर राज्य जिल्हा पररषद मलपीक वगीय कमाचारी सींघ्नेने, त्याींच्या ववववध 
मागण्याींसाठी वळेोवळेी शासनास ननवेदने ददली आहेत परींत ुअनके वेळा पत्रव्यवहार करुनही 
सींघ्नेच्या मागण्याींची दखल घेतली गेली नाही ककीं वा मागण्या मान्य झालेले नसल्यान े
सींघ्नेने याबाबत शेव्चे ननवेदन ददनाींक ०६ िुल,ै २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) तसेच या कमाचाऱयाींच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, सींघ्नेने लेखणीबींद आींदोलन 
करण्याबाबत कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(२०-०४-२०१७) : (१) होय, 
     सींघ्नेन ेत्याींच्या ववववध मागण्याींबाबत दद.१.७.२०१६ रोिी शासनास ननवेदन ददले आहे. 
(२) होय 
(३) मा.राज्यमींत्री, ग्राम ववकास याींच्याकड ेदद.२१.७.२०१६ रोिी बैठक घेऊन न्याय मागण्याींच्या 
अनुषींगान े चचाा केली व त्या चचेत ठरल्यानुसार ववधानमींडळाच्या पावसाळी अधधवेशनानींतर 
सधचव ग्रामववकास याींच्यासमवेत दद.२९.८.२०१६ रोिी झालेल्या बठैकीत मागण्याींवर सववथतर 
चचाा करण्यात आली. बैठकीच े इनतवतृ्त दद.२०.९.२०१६ रोिी सवा सींबींधीताना पुढील उधचत 
कायावाहीसाठी पाठववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

भामा-आसेे  व चासिमान प्रिल्हडाच्याया बु ीत के्षत्रामध्ये बु ीत बांधारे बाांधयायाबाबत 
  

(३९)  ७१९६४ (०२-०१-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (ेे  आळांदी) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िामा-आसखेड व चासकमान या प्रकल्पाींच्या बुडीत के्षत्राींमध्ये उन्हाळ्यामध्ये धरणाच ेपाणी 
खाली गेल्यामुळे तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमााण होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िलाशयाींच्या वरील िागातील गावाींना पाणी पुरवठयाची सोय व्हावी यासाठी 
बुडीत बींधारे बाींधण्याचा प्रथताव लोकप्रनतननधीींनी सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बुडीत बींधाऱयाींना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (०६-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) चासकमान धरणाच्या बुडीत के्षत्रात एकूण ०.१९४ दलघमी साठ्याच े ७ बींधारे बाींधण्यास 
शासन पत्र दद.५/०१/२०१७ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाळशि जिल्ह्यातीा धगरणा नदी ेोरे प्रिल्हड ववभाग या ववभागाअांतगजत असाेल्हया चणिाडूर 
उिवा (वाढीव) िााव्याच ेिाम प्राांबबत असल्हयाबाबत 

  

(४०)  ७१९६७ (०२-०१-२०१७).   श्री.डांिि भिुबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नामशक जिल््यातील धगरणा नदी खोरे प्रकल्प वविाग या वविागाअींतगात असलेल्या 
चणकापूर उिवा (वाढीव) कालव्याचे ककलोमी्र ३२ ते ३५ या लाींबी दरम्यानचे काम अनेक 
वषाांपासून प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त कालव्याचे काम प्रलींत्रबत राहण्याबाबत कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कालव्याच े काम तातडीन े सुरू करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-०५-२०१७) : (१) होय. 
(२) िूसींपादनास शेतकऱयाींचा ववरोध असल्याने काम प्रलींत्रबत आहे. 
(३) िूसींपदाना बाबतची कायावाही प्रगतीत आहे. अींदािपत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ळभवां ी (जि. ाणे) तााुकलयातीा ि-ूनाांदुे ी-टेंभवाी येथीा  
ग्रामवविास अधधिायायाांच्याया गैरिारभाराबाबत 

  

(४१)  ७१९९२ (२७-०१-२०१७).   श्री.रुडेश म् हात्र े (ळभवां ी डूवज) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मिवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील िू-नाींदखुी- े्ंिवली येिील ग्रामववकास अधधकारी 
गैरकारिारकरीत असल्याबाबतच्या तक्रारी लोकप्रनतननधी-मिवींडी पूवा व सरपींच, िू-नाींदखूी-
े्ंिवली याींनी मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, ठाणे याींच्याकड े माहे िलु,ै २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ददनाींक १ िुल,ै २०१६ रोिी सींपूणा राज्याप्रमाणेच मिवींडी तालुक्यात वकृ्षरोपणाींचा 
कायाक्रम असताींनाही ग्रामववकास अधधकारी हे कायाक्रमाला िाणीवपवूाक गैरहिर रादहल्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, मिवींडी याींच्याकड े तक्रारी करुनही 
त्याींनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय व तद्नुसार गैरकारिार 
करणाऱया ग्रामववकास अधधकारी व त्याींना पाठीशी घालणाऱया ग्ववकास अधधकाऱयाींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती डांििा मुां  े(२०-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) नाही, वकृ्षरोपणाींचा कायाक्रमाला अनुपजथित रादहल्याबाबत सींबींधधत ग्रामववकास 
अधधकारी याींना ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, मिवींडी याींनी कारणे दाखवा नो्ीस 
बिावली आहे. 

तसेच, सरपींच ग्रामपींचायत सदथय याींच े तक्रारीच्या अनुषींगान े ग्रामपींचायत ि-ू
नाींदखुीची सखोल तपासणी करून सींबींधीत ग्राम ववकास अधधकारी याींच्या ववरूध्द ज्ञापन व 
िोडपत्र १ ते ४ बिावण्यात आले असून, वविागीय चौकशी प्रथताववत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगोाी जिल्ह्यातीा डांचायत सळमत्याांि  ेमागीा अनेि वषाजडासूनचा प्राांबबत तनधी  
जिल्हहा डररषदेि  ेवगज न झाल्हयाबाबत 

  

(४२)  ७२०७३ (१६-१२-२०१६).   श्री.तानािी मुटिुाे (दहांगोाी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल््यातील पींचायत सममत्याींकड े मागील अनेक वषाापासून प्रलींत्रबत असलेला 
अकरा को्ी रुपयाींचा ननधी जिल्हा पररषदेकड ेवगा न केल्यामुळे त्या ननधीच ेव्यािही गेले व 
ववकास कामेही झाली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधधत ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती याींच्यावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(१९-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

ववववध योिनाींचा ननधी ज्या आधिाक वषी प्राप्त झाला त्या आधिाक वषाात ककीं वा 
पुढील वषाात खचा करण्याची मान्यता ववत्त वविाग शासन ननणाय ददनाींक ६ िून,२००८ नुसार 
आहे. तद्नींतर असा अखधचात ननधी शासन खाती िरणे आवश्यक आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मागासके्षत्र अनुदान तनधी योिनेतांगजत दहांगोाी जिल्ह्यात ेचज झााेल्हया  
तनधीची चौिशी िरयायाबाबत 

(४३)  ७२०७७ (१६-१२-२०१६).   श्री.तानािी मुटिुाे (दहांगोाी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींगोली जिल््यात सन २००९-१० व सन २०१४-१५ या वषाापासून मागासके्षत्र अनुदान 
योिनेअींतगात तब्बल ८३ को्ी रुपयाींचा ननधी देण्यात आला असताना ६२ ग्रामपींचायतीींमधून 
तब्बल ७८ लाख रुपयाींचा अपहार झाला असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी तत्कालीन सरपींच व ग्रामसेवक याींच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या 
सुचना तालकुा थतरीय यींत्रणाींनी ददल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(१८-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, दहींगोली याींच्या कायाालयाचे पुढील पत्राींनुसार, 
अपहारीत रक्कम वसुल करणेबाबत ग् ववकास अधधकारी याींना कळववले आहे. 
      अ) पत्र क्र.०५, ददनाींक ०२/०१/२०१६ 
      ब) पत्र क्र.५२, ददनाींक २९/०६/२०१६ 
      क) पत्र क्र.५३, ददनाींक ३०/०६/२०१६ 
      ड) पत्र क्र.५४४, ददनाींक १५/०७/२०१६ 

तसेच सींबींधीताींवर गुन्हा दाखल करण्याच्या सुचना पत्र क्र. ७०३, ददनाींक 
०२/०९/२०१६ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत.  
(३) अपहारीत रक्कम रू.७८,३२,७९२/- पैकी रू.१६,१७,६४२/- एवढी रक्कम वसुल करण्यात आली 
आहे. उवाररत रक्कम वसलु करण्याची कायावाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
 

घुग्घुस (जि.चांद्रडूर) येथीा विेोाी िां डनीि ून गहृिराचा िरार िेल्हया नसल्हयाबाबत  
 

(४४)  ७२२८८ (१६-१२-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रडूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सहा मदहन्याचा कालावधी होवूनही घुग्घुस (जि.चींद्रपूर) येि ेवकेोलीकडून गहृकराचा करार 
करण्यात आला नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या नतसऱया आठवडयात ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच वेकोलीकडून गहृकराची रक्कम ननजश्चत न झाल्याने व कर न ममळाल्यामुळे घुग्घुस 
ग्रामपींचायतीचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामपींचायत घगु्घुसला ककती लाखाींचे नुकसान झाले आहे व वकेोली 
वसाहतीमधील गहृकर न ममळण्याची कारणे कोणती आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली काय व त्यानुसार शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती डांििा मुां  े(२०-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 

ग्रामपींचायत घुग्घुस याींचे हद्दीतील वेकोली या कीं पनीवर महाराषर ग्रामपींचायत 
अधधननयम, कलम १२४ नुसार कर आकारणी करण्यात आली आहे. सदरील कर आकारणीच्या 
मागणी त्रबलानुसार वेकोलीकडून महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयम कलम १२५ मधील 
तरतुदीींनुसार ठोक अींशदान करार करण्यासाठी प्रथताव सादर करणे आवश्यक होते. तिावप, 
वेकोलीकडून तसा कोणताही प्रथताव सादर करण्यात आलेला नसल्यामुळे गहृकराचा करार 
करण्यात आलेला नाही. 
(२), (३) व (४) ग्रामपींचायत घुग्घुसद्वारे वेकोली या कीं पनीवर महाराषर ग्रामपींचायत 
अधधननयम कलम १२४ मधील तरतुदीींनुसार कर आकारणी करण्यात आली असून, वेकोलीला 
दद. १३/०५/२०१६ रोिी सन २०१५-१६ या आधिाक वषाासाठी रु. ३२,३०,२९१/- इतक्या रकमेचे 
मागणी त्रबल देण्यात आले असून, वेकोलीकडून ग्रामपींचायत घुग्घसुला दद. २१/०७/२०१६ रोिी 
रु. १५,००,०००/- इतकी रक्कम कर थवरुपात िमा करण्यात आली आहे. 

तसेच, ग्रामपींचायत घुग्घसु याींनी सन २०१६-१७ करीता रु. ३२,३०,३९१/- व सन 
२०१५-१६ या िकबाकीची रक्कम रु. १७,३०,२९१/- असे एकूण ४९,६०,५८२/- चे मागणी त्रबल 
वेकोलीला ददले असून, सदरील रकमेच्या वसुलीसाठी ग्रामपींचायत घुग्घुस याींचेकडून महाराषर 
ग्रामपींचायत अधधननयम कलम १२९ नुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

वधाज तााुकलयातीा आांिी (मो अ) गावािवळीा डनुवजळसत वडांडळगाांव (भोसाे) या गावााा 
ग्रामडांचायत अांतगजत समाववष्ट्ट िरयायाबाबत 

  

(४५)  ७२२९६ (१६-१२-२०१६).   श्री.रणिीत िाांबळे (देवळी), श्री.अळमन डटेा (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वधाा तालुक्यातील आींिी (मोठी) गावािवळील पुनवामसत वपींपळगाींव (िोसले) या गावाला 
अद्यापही कुठल्याही ग्रामपींचायत अींतगात समाववष् केलेले नसल्याबाबत तसेच या पनुवामसत 
गावात शाळेकरीता बाींधण्यात आलेली इमारत अवैधररत्या खािगी सींथिेला िाड े पट्टयावर 
देण्यात आल्याबाबत मा.थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी जिल्हाधधकारी, वधाा याींना ददनाींक 
१४ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास या प्रकरणाची चौकशी करून कायावाही करण्याबाबत 
तक्रार करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती डांििा मुां  े(२०-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रथतुत प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीनुसार पुनवासन वसाहत मौिा आींिी 
(मोठी) येिील शासकीय प्रािममक शाळेची इमारत ननयमबाहयररत्या परथपर खािगी सींथिेला 
करारनामा करुन ककरायाने देण्यात आल्याचे थपष् होत असल्याने तत्कालीन ग्रामपींचायत 
सधचव याींचे ववरुध्द जिल्हा पररषद थतरावर वविागीय चौकशीची कायावाही प्रथताववत करण्यात 
आली आहे. 

तसेच सदरचा करारनामा रद्द करण्याबाबत ददनाींक २३.१.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये 
ग्रामपींचायत आींिी (मोठी) याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुतत जिाडूर (जि.अिोाा) तााुकलयातीा उमा बॅरेि प्रिल्हडाच्याया  
िां त्राटदाराने िाम प्राांबबत  ेवल्हयाबाबत 

  

(४६)  ७२४०७ (०६-०१-२०१७).   श्री.हररष वडांडळे (मुतत जिाडूर) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुनत ािापूर (जि.अकोला) तालकु्यातील उमा ब रेि प्रकल्पाच्या कीं त्रा्दारास सन २०१२ नींतर 
वारींवार सचुना/ववनींती करुनही कीं त्रा्दाराने ब रेिचे काम केलेले नसल्यामुळे मा.मुख्यमींत्री 
याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोिी अकोला जिल््याच्या बैठकीमध्ये 
ददलेल्या सूचनेनुसार उमा ब रेि प्रकल्पाचा करारनामा अन्वये कीं त्रा्दारावर कारवाई 
करण्याबाबत चचाा झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याअनुषींगान े करारनामा अींनतम करण्याबाबत प्रकल्पासाठी सींयुक्त मोिणी 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींयुक्त मोिणीमध्ये ननववदा िाग क्र. १ मधील बाब क्र. १८ (सलोह लोखींड 
पुरववणे, बाींधणी करणे इ.) तसचे ननववदा िाग क्र. २ मधील बाब क्र. १६ (लोखींडी पाईप 
पुरववणे, िोडण,े माींडणी करणे, इ.) कामाींकरीता िुगतान करण्यात आलेल्या देयकाींच्या 
मोिमापात व सींयुक्त मोिणीच्या मोिमापानुसार तफावत आढळून आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, मोिमापातील तफावत करणाऱया सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०३-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) के्षत्रत्रय अधधकाऱयाींनी सींयुक्त मोिणी केली आहे. तिापी सींयुक्त मोिणीच्या वेळेस 
कीं त्रा्दार अनुपजथित होते. 
(३) होय. 
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(४) मोिमापातील तफावतीसाठी िबाबदार असलेल्या अधधकारी व कीं त्रा्दार याींच ेथपष्ीकरण 
ववचारण्यात आले असून त्यानुसार सींबींधधत अधधकाऱयाींना दोषारोपपत्र े बिावण्याची कायावाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नदीिो  प्रिल्हडाांतगजत इगतडुरी (जि.नाळशि) तााुकलयातीा वैतरणा धरणाचे डाणी  
िायिवा ीसा अ वळवून तेथीा डररसरात डाणी डुरववयायाबाबत 

  

(४७)  ७२७३७ (२७-०१-२०१७).   श्रीमती स्नेहाता िोल्हहे (िोडरगाव) :   सन्माननीय 
िासांडदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नामशक जिल््यातील उध्वा गोदावरी खोऱयातील पाणी सततच्या दषुकाळामुळे व त्या 
िागातील शतेकऱयाींच्या सींिाव्य गरिेनुसार वपकाींना व वपण्यासाठी सुद्धा अपुरे असल्यान े
नदीिोड प्रकल्पाींतगात इगतपुरी तालुक्यातील वैतरणा धरणाचे पाणी िायकवाडीसाठी वळवून 
त्या पररसरातील पाण्याची तु् िरून काढणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरातील शेतकऱयाींना शेतीसाठी व वपण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध 
करून देण्यासाठी नदी िोड प्रकल्पाींतगात कायमथवरूपी उपाययोिना करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) वैतरणा समुहातील तीन धरणाचा समरुपता अ्यास करुन काही अ्ीच्या अधधन उध्वा 
वैतरणा धरणातून आणण गोदावरी खोऱयात पाणी वळववण्याच्या प्रथतावास शासनान ेददनाींक १४ 
माचा, २०१२ रोिी मान्यता ददली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
बीआरिीएफ या योिनअेांतगजत िाम िरणायाया िां त्राटी िमजचायायाांना रोिगार ळमळयायाबाबत 

  

(४८)  ७३०१९ (०५-०१-२०१७).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोाी), श्री.वविय रहाांग ााे (ततरो ा), 
श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) बीआरिीएफ या कें द्रशासनाच्या १०० ्क्के पुरथकृत योिनेतनू प्रत्येक जिल््यात कीं त्रा्ी 
कमाचाऱयाींची लेखी पररक्षा घेऊन ननयुक्ती करण्यात आली होती, परींतु सन २०१५-१६ मध्ये ही 
योिना बींद करण्यात आल्यामुळे कीं त्रा्ी कमाचारी रोिगारापासून वींधचत झाले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास, चौकशीनुसार रोिगारापासून वींधचत झालेल्या सदर कीं त्रा्ी कमाचाऱयाींना इतरत्र 
सामावून रोिगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती डांििा मुां  े(१८-०४-२०१७) : (१) होय. 

मागास के्षत्र अनुदान ननधी (BRGF) या योिनते तात्पुरत्या थवरूपात कीं त्रा्ी 
तत्वावर उमेदवाराींच्या सेवा घेण्यात आल्या होत्या. या योिनेच्या कोणत्याही ्प्यात त्याींच्या 
कीं त्रा्ी सेवा समाप्त होणार याची सींबींधीताींना मादहती असून याबाबत त्याींचा लेखी करारनामा 
घेण्यात आलेला होता. 
(२) उमेदवाराींच्या सेवा BRGF याच योिनसेाठी घेण्यात आल्या होत्या. कें द्र शासनाने योिना 
बींद केल्यान,े त्याींच्या कीं त्रा्ी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) या वविागाकड े इतर कोणत्याही योिनमेध्ये पदे मींिूर नसल्याने समायोिनाबाबत 
कायावाही करणे अशक्य आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ग धचरोाी जिल्ह्यातीा चेन्ना प्रिल्हडान्तगजत वगळयायात आाेल्हया  
गावाांचा डुन्हा समावशे िरयायाबाबत 

  

(४९)  ७३०९६ (०२-०१-२०१७).    ॉ.देवराव होळी (ग धचरोाी) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल््यातील मागील ४० वषाांपासून प्रलींत्रबत असलेल्या चेन्ना प्रकल्पाचे काम 
पुन्हा सुरू होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९७१ मध्ये मखुडी गावालगत डोंगरास लागून ३५० ते ४०० हे. वन 
िममनीचे सव.े करून चेन्ना प्रकल्प सुरू करण्याचा ननणाय घेण्यात आला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मात्र त्यातून केवळ १८ गावाींना मसींचन सुववधा ममळणार असून अन्य १८ 
गावाींना त्यातनू वगळण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चेन्ना प्रकल्पान्तगात वगळण्यात आलेल्या गावाींचा पुन्हा समावशे करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०३-०४-२०१७) : (१) चेन्ना प्रकल्पामळेु ३७२.७४ हे. वनिमीन बाधीत होत 
असून वन वविागाच े मान्यते अिावी प्रकल्पाींची कामे सन १९८४ पासून बींद आहेत. वन 
प्रथतावास वन वविागाचे अींतीम मान्यते  मशवाय प्रकल्पाचे काम सुरु होऊ शकत नाही. 
(२) खरे आहे.  
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(३) प्रकजल्पय लािके्षत्रात मलुचेरा तालुक्यातील १७ गावाींना (२३३० हे. मसींचन के्षत्र) मसींचन 
सुववधा प्रथताववत आहे. १८ गावाींना वगळण्यात आले हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) वन वविागाचे मींिुरी अिावी प्रकल्पाची कामे बींद आहेत. 

___________ 
  

दौं  (जि.डुणे) तााकुलयातीा नवीन मु ा िााव्याच्याया ववतरीिाांमधून  
डाणी गळती होत असल्हयाबाबत 

  

(५०)  ७३३८० (०२-०१-२०१७).   श्री.राहूा िुा (दौं ) :   सन्माननीय िासांडदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील नवीन मुठा उिवा (खडकवासला) कालव्याच े नुतनीकरण / 
अथतरीकरण करणे व कालवा प्रकल्पाींतगात असलेल्या ववतररकाींची ववशेष दरुुथती 
करणे याबाबत लोकप्रनतननधीींनी वळेोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नुतनीकरण / अथतरीकरण करण्याचे प्रथताव माहे नोव्हेंबर २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सादर करण्याच ेअधधकारी वगााने मान्य केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रथतावास मान्यता देण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२६-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) शासन ननणाय क्र.देवद ु २०१५/(८३६/२०१५)/मसीं.व्य. (कामे) दद.१७/११/२०१६ नुसार 
महामींडळाकड े िमा होणाऱया पाणीपट्टीच्या रक्कमतेून प्रकल्पाींच्या मसींचन व्यवथिापनाच्या 
कामासाठी खचा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानसुार सदरचे काम महामींडळाकडून 
हाती घेण्याच ेननयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    ॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 

_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


