
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा पररषद,लेखा िममचारी सांघटना, जिल्हा शाखा  
सातारा याांच्या प्रलांबीत मागण्या मान्य िरण्याबाबत 

  

(१)  ४०६६९ (०६-०५-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य जिल्हा पररषद, लेखा कममचारी याींनी जिल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणेकडून 
व्यपगत कननषठ लेखाधिकारी याींची पदे पनुमिीवित करण्याबाबत तसेच महाराषर ग्रामीण 
रोिगार हमी योिनेतींगमत तालुकास्तरािर स्ितींत्र सहाय्यक लेखाधिकारी/कननषठ लेखाधिकारी 
कममचा-याींची पदे ननमामण करण्याबाबत अशा अनके मागण्या शासनाकड ेकेल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या मागण्याींचे पत्र मािवितमतमींत्री ि मािग्रामविकास मींत्री याींना महाराषर 
राज्य जिल्हा पररषद, लेखा कममचारी सींघ्ना, जिल्हा शाखा सातारा याींनी ददनाींक १८ माचम, 
२०१५ रोिी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य जिल्हा पररषद, लेखा कममचारी सींघ्ना, जिल्हा शाखा सातारा 
याींच्या विविि मागण्याींबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१५-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहेि 
(२) नाहीि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि  
  

___________ 
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जिल्हा पररषद साांगली येथील अनिे पदे ररक्त असल्याम ळे  
िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

(२)  ४१५७२ (०४-०५-२०१६).   श्री.धनांिय (स धीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हा पररषदेचे मखु्य कायमकारी अधिकारी हे पद माहे सप् े्ंबर, २०१५ पासून 
बदलीमुळे, जिल्हा पशसुींििमन अधिकारी हे पद ददनाींक १ िून, २०१५ पासून सेिाननितृमतीमळेु ि 
पशुसींििमन विभागाकडील डॉक््राींची ४३ पदे, ग्रामीण पाणी परुिठा विभागाचे कायमकारी 
अभभयींता हे पद माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासून बदलीमुळे माध्यभमक भशक्षण अधिकारी हे पद 
ददनाींक १ िानेिारी, २०१६ पासून सेिाननितृमतीमळेु ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे सिम विभागातील अनेक कामे प्रलींबबत रहात आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, साींगली जिल्हा पररषदेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१५-१२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहेि 
(२), (३) ि (४) मुख्य कायमकारी अधिकारी,जिल्हा पररषद, साींगली हे पद ददि३०ि४ि२०१६ रोिी 
भरण्यात आले आहेि 
     जिल्हा पररषद साींगली अींतगमत जिल्हा पशुसींििमन अधिकारी हे ररक्त पद भरण्यात 
आले  असून ददि३ि६ि२०१६ पासून कायमरत आहेति 
     साींगली जिल्हा पररषदेच्या पशुसींििमन विभागातील पशुिन विकास अधिकारी या 
सींिगामतील ररक्त असलेल्या पदाींचा अनतररक्त कायमभार अन्य अधिकाऱयाींकड ेसोपिून पशुपालक 
िारकाींना ननयभमतपणे पशुिैदयकीय सोई सुवििा पुरविण्यात येत आहेति 
     ग्रामीण पाणी पुरिठा विभागातील कायमकारी अभभयींता या ररक्त पदाचा अनतररक्त 
कायमभार उप अभभयींता,ग्रामीण पाणी पुरिठा याींचकेड ेसोपविण्यात आला आहेि 
     भशक्षणाधिकारी (माध्यभमक) या पदािर शालेय भशक्षण ि क्रिडा विभाग याींचे 
ददि१ि७ि२०१६ च्या आदेशान्िये श्रीिएमििेिचोथ ेयाींची बदलीन ेपदस्थापना करण्यात आली आहेि 
     महाराष् विकास सेिा िगळून जिल्हा पररषदेतील इतर िगम-१ ि िगम-२ ची पदे सींबींधित 
प्रशासकीय विभागामार्म त ननमामण करण्यात आली असून ती सींबींधित प्रशासकीय विभागाकडून 
भरली िाताति जिल्हा पररषदेतील अधिकाऱयाींची सिम ररक्त पदे तातमकाळ भरण्याबाबत सींबींधित 
प्रशासकीय विभागाींना सूचना ननगमभमत करण्यात आल्या आहेति 
 

___________ 
  

डहाणू (जि.पालघर) ताल क्यातील शशलोंडा, िळमदेवी ग्रामपांचायतीमध्ये  
इांददरा आवास योिनेत झालेला गैरव्यवहार 

(३)  ५९५२८ (२३-०८-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डहाणू (जििपालघर) तालुक्यातील भशलोंडा, कळमदेिी ग्रामपींचातीमध्ये सन २०१२-१३ साली 
इींददरा आिास योिनेअींतगमत मींिूर झालेली घरकुले आिही अपूणामिस्थेत असून ३४ लाभार्थयाांना 
मींिूर झालेला ननिी िा्प न करता सदस्य ि अधिकारी िगाांनी परस्पर बळकािल्याचे ददनाींक 
०६ म,े २०१६ रोिी िा तमया सुमारास ननदशमनास आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय ि चौकशीअींती काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार इींददरा आिास योिनेअींतगमत मींिूर झालेल्या घरकुलाच्या ननिीत 
गैरव्यिहार करणाऱया ग्रामपींचायत सदस्य ि अधिकारी याींच्यािर कारिाई करण्यासह 
लाभार्थयाांना न भमळालेला मींिूर ननिी देण्याबाबत शासनान े कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१५-१२-२०१७) :(१) होयि 
(२) सदर प्रकरणी ग् विकास अधिकारी, पींचायत सभमती, डहाणू याींचेमार्म त चौकशी केली 
असता चौकशी अहिालात सरपींच, ग्रामसेिक ि शाखा अभभयींता हे दोषी आढळून आले आहेति 
(३) दोषी असलेल्या सरपींच श्रीिसींदीप घोरखाना याींच्यािर महाराष् ग्रामपींचायत अधिननयम, 
१९५८ मिील कलम ३९ नुसार आणण श्रीिमहेश खो्रे, ग्रामसेिक ि श्रीििीिडब्लल्यूिकाींबळे, शाखा 
अभभयींता याींच्यािर महाराषर जिल्हा सेिा (भशस्त ि अपील) ननयम १९६४ अींतगमत कडक 
कारिाई प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

ठाणे जिल््यातील बारवी धरणातनू अांबरनाथ व उल्हासनगर या शहराांना  
प्रत्येिी ५० एम.एल.डी. पाणी प रवठा िरण्याबाबत 

  

(४)  ६५४९९ (०२-०१-२०१७).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.स भाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील बारिी िरणातून अींबरनाथ ि उल्हासनगर यादोन शहराींना प्रतमयेकी ५० 
एमिएलिडीि पाणी पुरिठा करण्याबाबत अींबरनाथ येथील लोकप्रनतननिीनी माििलसींपदा मींत्री 
याींचेकड ेददनाींक २७ िून, २०१६ रोिी आणण मािउदयोग मींत्री याींचकेड ेददनाींक ४ िुल,ै २०१६ 
रोिीच्या पत्रादिारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणी सींदभामत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) होयि    
(२) बारिी िरणाची उींची िाढविण्याचे काम सुरू असून, सदय:जस्थतीत दरिाज्याींच्या 
साींडव्यापयांत २३३ दलघमी पाणी साठिण होत आहेि पुनिमसनाची काम ेपूणम झाल्यािर, तसेच 
सेक्शन ३५ च्या तरतुदीतून िन िमीन िगळल्यािर, िरणाचे दरिािे कायामजन्ित करुन 
साठिण क्षमता ३४० दलघमी होणार आहेि तमयानींतरच सदर मागणीचा विचार करणे शक्य 
होईलि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

िें द्र व राज्य शासनाच्या गहृननमामण योिनेबाबत 
  

(५)  ६७७०६ (१६-१२-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र ि राज्य शासनाच्या गहृननमामण योिनाींमध्ये ग्रामीण भागात अल्पसींख्याक 
समािातील नागरीकाींना घरे बाींिनू देण्यासाठी ३० ्क्के उदिष् ठेिण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरी भागातही प्रिानमींत्री आिास योिनेंतगमत अल्पसींख्याींक बहुल १२ 
शहराींतील नागरीकाींसाठी घरे बाींिनू देण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची अींमलबिािणी करण्यात आली आहे काय ि यासाठी कोणता 
कालबध्द कायमिम आखला आहे िा आखण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१३-१२-२०१७) : (१)  नाहीि 
     कें द्र शासनाच्या प्रिानमींत्री आिास योिना-ग्रामीण योिनचे्या मागमदशमक सूचनेनसुार 
अल्पसींख्याक प्रिगामसाठी १५% उदिष् राखीि ठेिणे बींिनकारक आहेि  
     सामाजिक न्याय ि विशेष सहाय्य विभागाची रमाई आिास योिना केिळ अनसुूचीत 
िातीसाठी राबिली िातेि तसेच, आददिासी विकास विभागामार्म त शबरी आिास योिना केिळ 
अनुसूचीत िमातीसाठी राबिली िातेि यामध्ये अल्पसींख्याक समािाचा समािेश नाहीि 
(२) प्रिानमींत्री आिास योिना-शहरी ही योिना महाराषरातील १४२ शहराींमध्ये राबिली िातिे 
(३) प्रिानमींत्री आिास योिना-ग्रामीण अींतगमत कें द्र शासनाकडून उदिष् प्राप्त होतेि कें द्र 
शासनाच्या सुचनेप्रमाणे त े अनुसूचीत िाती ि अनुसूचीत िमाती प्रिगामसाठी ६०%, 
अल्पसींख्याींक प्रिगामसाठी १५% ि उिमरीत इतर प्रिगामसाठी उदिष् ननजश्चत केले िातिे  
     शहरी योिनेची अींमलबिािणी म्हाडा / नागपुर सुिार प्रन्यास / महानगरपाभलका / 
नगरपाभलका याचेमार्म त करण्यात येतेि सदर सींस्थानी प्रकल्प अहिाल राज्यातील सकुाणू 
अभभकरण ि आभभयान सींचालक याींना सादर कराियाचे आहेति 
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     सदर अहिाल राज्य स्तरीय मान्यता ि सींननयींत्रण सभमतीच्या मान्यतेसाठी सादर 
होताति कें द्रीय सभमतीन ेसदर प्रकल्पास मान्यता ददल्यानींतर सींबींधित अींमलबिािणी यींत्रणा 
तमयािर पुढील कायमिाही करतेि आिपयमत कें द्रीय सभमतीन े ४६ प्रकल्पास मींिुरी ददलेली आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

दोडामागम (जि.शसांध द गम) ताल क्यातील मणेरी गोिूळवाडी,  
आांबेली रस्त्याच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६)  ७५९०९ (१५-०४-२०१७).   श्री.ननतेश राण े (िणिवली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दोडामागम (जििभसींिुदगुम) तालुक्यातील मणेरी ग्रामपींचायत हिीतील मणेरी गोकूळिाडी, 
आींबेली रस्तमयास प्रिानमींत्री ग्रामसडक योिनेतून मींिूरी भमळालेली असतानाही आिभमतीस 
सदरहू रस्तमयाचे काम सुरूच झालेले नसल्याने तथेील ग्रामस्थानी ग्विकास अधिकारी, 
दोडामागम पींचायत सभमती, मुख्य कायमकारी अधिकारी, जिल्हापररषद, भसींिुदगुम आदीकड े माहे 
नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये िा तमया दरम्यान लेखी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मणेरी ग्रामस्थाींनी सींबींधित अधिकाऱयाींना लेखी ननिेदन देिूनही २ मदहन्याींचा 
कालाििी लो्ला तरीही काम सरुू झालेले नसल्यामळेु तमयाबाबतचे ननिेदनही माहे िानेिारी, 
२०१७ च्या पदहल्या आठिडयात ग्विकास अधिकारी, दोडामागम, मुख्य कायमकारी अधिकारी, 
जिल्हा पररषद, भसींिुदगुम जिल्हा आददींकड ेददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननिेदनाच्या अनुषाींगान े प्रिानमींत्री ग्रामसडक योिनेतून मणेरी 
गोकूळिाडी आींबलेी रस्तमयाच्या कामास सुरुिात करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) ि (२) ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाहीि   
(३) सदयःजस्थतीत सदर रस्तमयाचे काम प्रगतीपथािर असून २ि९०० क्रकिमीि लाींबीचे 
डाींबरीकरणाच ेकाम पुणम झालेले आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

मौि ेिोलारा फाटा त ेमेरा ब . (ता.धचखली, जि.ब लढाणा) पयतंचा रस्ता पांतप्रधान  
ग्रामसडि योिनेंतगमत रस्त्याचे िेलेले िाम ननिृष्ट्ट दिामचे झाल्याबाबत 

  

(७)  ७६९३९ (१४-०४-२०१७).   श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कोलारा र्ा्ा ते मेरा बुि (तािधचखली, जििबुलढाणा) पयांतचा रस्ता पींतप्रिान 
ग्रामसडक योिनेंतगमत (जििपि बलुढाणा) रस्ता सिुारणा ि दरुुस्तीचे काम गेल्या पाच िषामपूिी 



वििसि ३८४ (6) 

करण्यात आले असता सध्या रस्ता पूणमपणे खराब झाला असून अपघात घडत असल्याचे माहे 
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता पींतप्रिान ग्रामसडक योिनेकड े िगम करण्यात आला होता परींत ु
तमयाींचा कालाििी सींपलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोलारा र्ा्ा त े मेरा बिु पयांतचा रस्तमयाच्या दरुुस्तीसाठी शासनान े कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) नाहीि 
     मौिे कोलारा र्ा्ा ते मेरा बुि (तािधचखली, जििबुलढाणा) ्या रस्तमयाच्या एकूण १२.०० 
क्रकिमीि लाींबी पैकी केिळ राज्यमागम २१४ ते कोलारा त े किठळ असा एकूण ७ क्रकिमीि 
लाींबीच्या दिाम सुिारणेच ेकाम प्रिानमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगमत माहे रे्ब्रुिारी, २०११ मध्ये 
पूणम करण्यात आलेले आहेि सदर रस्ता सदयःजस्थतीत सुजस्थतीत असून िाहतुक सुरळीत सुरु 
आहेि 
     उिमररत ५ क्रकिमीि लाींबी जिल्हा पररषद बाींिकाम विभाग, बुलढाणा कायामलयाच्या 
अखतमयाररतील आहेि 
(२) सदर रस्ता पूणमपणे प्रिानमींत्री ग्रामसडक योिनकेड े िगम करण्यात आलेला नाहीि 
प्रिानमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगमतच्या ७ि०० क्रकिमीि लाींबीच्या कामाचा दोषदायीतमि कालाििी 
माहे २८.०२.२०१६ रोिी पूणम झालेला आहेि 
(३) राज्यमागम २१४ ते कोलारा त ेकिठळ या रस्तमयाचे प्रिानमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगमत ७.०० 
क्रकिमीि लाींबीपकैी साििि०/००० ते २/४०० या लाींबीतील २.४० क्रकिमीि पषृठभाग नुतनीकरणाच े
कामास विशेष दरुुस्ती कायमिम २०१६-१७ अींतगमत मींिुरी देण्यात आली असून काम 
प्रगतीपथािर सुरु आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

सावांगी (देरडा) (ता.सम द्रपूर, जि.वधाम) येथील नदीवर बाांधण्यात  
आलेला पूल अल्पावधीतच िोसळल्याबाबत 

(८)  ८१४६० (१९-०४-२०१७).   श्री.समीर ि णावार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सािींगी (देरडा) (तािसमुद्रपूर, जििििाम) येथील नदीिर बाींिण्यात आलेला पुल अल्पाििीत 
कोसळला असून उक्त तालुक्यात पींतप्रिान ग्रामसडक योिनेतील कामेही ननकृष् दिामची 
करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी अधिकाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) सािींगी (देरडा) (तािसमुद्रपूर जििििाम) येथील नदीिर 
बाींिण्यात आलेला भसमें् पाईप रपट्याच्या कामाला सािारणपणे ५ ते ६ िषे पूणम झालेली 
आहेति परींत ु सन २०१६ मध्ये अनतिषृ्ीमुळे रपट्याच्या डाऊन स्रीम बािूची १२-१५ मी्र 
लाींबीची रे्सिॉल िाम ि बोर नदीला िास्त पूर आल्यामुळे क्षनतग्रस्त झालेली आहेति 
     समुद्रपूर तालुक्यातील कामाींची राज्य गुणितमता ननरीक्षक/राषरीय गुणितमता ननरीक्षक 
याींचेमार्म त तपासणी करण्यात आलेली असनू, तमयाींनी सदर कामाींना ‘समािानकारक’ शेरा 
ददलेला आहेि तमयामळेु उक्त तालुक्यात प्रिानमींत्री ग्रामसडक योिनतेील कामेही ननकृष् दिामची 
करण्यात आली आहेत, हे खरे नाहीि 
(२) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

डोंगरिडा (ता.िळमन री, जि.दहांगोली) येथील सव्वाश ेघराांची िागा  
एिा व्यक्तीने स्वत:च्या नावान ेिरून घेतल्याबाबत 

  

(९)  ८३८०५ (१९-०४-२०१७).   श्री.तानािी म टि ले (दहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े डोंगरकडा (तािकळमनरुी, जििदहींगोली) येथील एकश े पींचिीस घराींची िागा एका 
व्यक्तीने स्ित:च्या नािान े करून घेतल्याचे माहे िानेिारी २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कुठल्याही प्रकारचे दस्ताऐिि नसताना ही िागा परस्पर तमयाींच्या नाि े
करण्यात आल्याचे जिल्हा पररषदेने केलेल्या चौकशीमध्ये स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधिताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१), (२) ि (३) होय, हे अींशत: खरे आहेि 
     प्रस्तुत बाबत जिल्हा पररषद, दहींगोली मार्म त चौकशी करण्यात आली असनू, चौकशी 
अहिालानसुार मौिे डोंगरकडा येथे १९७९-८० च्या दरम्यान भस्ीसिे झाला असून, तमया आिारे 
घराींचा नमुना नींि ८ तयार करणे आिश्यक होतेि तथावप, तसे न झाल्यामुळे िेळोिेळी झालेली 
रे्रर्ार ही मळू दस्तऐििाींभशिाय झालेली असल्याच ेस्पष् झाले आहेि 
     तसेच, सन २००२-०३ या कर आकारणी रजिष्रमिील (नमुना नींि८) समाविष् १२९ 
मालमतमता िारकाींची नाि ेसन २००६-०७ मध्ये रे्र आकारणी करण्यात आलेल्या कर आकारणी 
रजिष्र (नमुना नींि८) मध्ये ददसनू आलेली नाहीति 
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(४) जिल्हा पररषद, दहींगोलीमार्म त करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेले 
कायमरत ग्रामविकास अधिकारी श्रीिबीििीि पोपलाईत, ततमकाभलन ग्रामविकास अधिकारी 
श्रीिबीिआरि भोसले याींना जिल्हा पररषद सेिेतनू ननलींबबत करण्यात आले आहेि तसेच 
श्रीिएिएनि रािळे ततमकाभलन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपींचायत डोंगरकडा याींचेविरुद्ध विभागीय 
चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहेि 
(५) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

अशलबाग (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येथील जिल्हा ग्रामीण वविास 
यांत्रणेच्या िायामलयाला आग लागल्याबाबत 

(१०)  ८५०७८ (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (दहांगणघाट), 
श्री.अत ल भातखळिर (िाांददवली पूवम), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अभलबाग (तािअभलबाग, जििरायगड) येथील जिल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणेच्या कायामलयाला 
आग लागून कायामलयातील दोन सींगणक, दोन वप्री्ं र, ्ेबल खचु्याम ि महतमतमिाची कागदपत्र े
िळून खाक झाली असल्याच ेमाहे िून, २०१७ मध्ये िा तमया दरम्यान ननदशमनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लागलेल्या आगीत कायामलयाचे समुारे ददड लाख रूपयाच ेनुकसान झालेले 
असून सदर कायामलयात कामाची पद्धत आ  ॅनलाइमन असल्याने सिम डा्ा उपलब्लि होिू शकतो 
परींतु आग लागण्याच्या दोन ददिसापूिीच कायामलयातील काही सींगणक ि ब ्री चोरीला गेली 
असल्यामळेु सदर लागलेल्या आगी बदल सींशय व्यक्त केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनुसार दोषीींिर 
शासनाने कोणती कारिाइम केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१५-१२-२०१७) : (१) होयि 
(२) उपरोक्त प्रकरणाचे अगोदर ददि११/६/२०१७ रोिी या कायामलयातील दोन ईन्व्हम्र मशीन ि 
एक सींगणक मॉनी्र चोरीला गेलेले आहेि सदर प्रकरणी पोभलस स््ेशन, अभलबाग येथ ेप्रथम 
माहीती अहिाल (FIR िि००८५ ददि११/६/२०१७) दाखल करण्यात आलेला आहेि 
     तदनींतर ददि१६/६/२०१७ रोिी कायामलयातील काही भागास आग लागल्यान ेदोन सींगणक 
सींच, एक एलसीडी, दोन वप्री्ं र, एक खूची ्ेबल, ्ोचा, क ल्क्यूले्र, एक पींखा, BSNL 
Modem/Wi-Fi ि माहे िानेिारी, २०१७ ते ददि१६/६/२०१७ पयांतचे प्रिानमींत्री आिास योिनचेे 
आलेले ्पाल ि नोंदिही तसेच ददि१६/६/२०१७ रोिी काम करण्याकरीता काढलेल्या र्ाईल्स ि 
पेपर दस्तऐिि इि िळून नाश झाले आहेि सदर प्रकरणी अभलबाग पोभलस ठाणे येथे 
आकस्मात आग्नी रजिस््र नींि०२/२०१७ ददि१७/६/२०१७ दाखल करण्यात आलेला आहेि उपरोक्त 
दोन्ही प्रकरणाींचा तपास प्रगनतपथािर आहेि 
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(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

नागपूर शहरातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रूणालयातील  
‘शसमेन्स ऑटो अॅनलाझर’ हे उपिरण बांद असल्याबाबत 

  

(११)  ८६१२२ (१६-०८-२०१७).   श्री.स धािर देशम ख (नागपूर पजश्चम) :  सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील शासकीय िैदयकीय महाविदयालय ि रूणालयातील यकृताच्या रूग्णाींना 
‘भलव्हर र्ीं क्शननींग ्ेस््’ साठी आिश्यक असणारे ‘भसमेन्स ऑ्ो अ नलाझर’ हे उपकरण बींद 
पडल्याने रूग्णाींची गैरसोय होत असल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान ननदशमनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रूग्णालयातील भसमेन्स ऑ्ो अ नलायझर हे उपकरण बींद पडल्यान े
यकृताच्या रूग्णाींच्या होणाऱ या चाचण्याींकरीता बाहेरील खासगी प थॉलॉिी ल बमिुन चाचण्या 
कराव्या लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर यींत्राची तातडीने दरुूस्ती करून यींत्राची सींख्या िाढविण्याकरीता शासकीय 
िैदयकीय महाविदयालय ि रूणालयाच्या प्रशासनाकडून प्रस्ताि मागविण्यात आलेला आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-१२-२०१७) :(१) हे खरे नाहीि 
(२) (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
  

___________ 
  

राज्यातील स मारे ३७८४३ मदहला बचत गटाांना ६० टक्िे व्याि  
परतावा न शमळाल्यान ेबचत गट अडचणीत आल्याबाबत 

  

(१२)  ८७०४२ (१६-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-ि पेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ३७८४३ मदहला बचत ग्ाींना ६० ्क्के व्याि परतािा भमळाला नसल्याने बचत 
ग् अडचणीत आल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनूसार बचत ग्ाींना व्याि परतािा 
देणेबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े(११-१२-२०१७) : (१) नाहीि 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

प्रधानमांत्री, म ख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेतून ग्रामीण भागात िरण्यात  
येणा-या रस्त्याांच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(१३)  ८७४२६ (२१-०८-२०१७).   डॉ.स जित शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रिानमींत्री, मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतून ग्रामीण भागात करण्यात येणा-या रस्तमयाींच्या 
कामाींमध्ये ठेकेदार डाींबराऐििी िळक्या ऑईलचा िापर करीत असल्यामळेु शासनाने डाींबर 
खरेदीच ेऑडड् करण्याचा ननणमय माहे मे, २०१७ मध्ये िा तमया दरम्यान घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणमयानसुार कोल्हापूर जिल्हयातील क्रकती कामाींमध्ये डाींबरातील भेसळ 
ननदशमनास आली आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनुसार सदर कामाींमध्ये 
डाींबरातील भेसळ करणाऱया ठेकेदारािर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०८-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाहीि  
(२) भेसळ झाल्याची प्रकरणे आढळून आली नाहीति  
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

धमामबाद (जि.नाांदेड) शहरातील बाभळी येथील बांधा-याचे रक्षण िरणा-या रक्षिाांना  
म लभूत स ववधा व स रके्षची साधन ेउपलध ध िन न देण्याबाबत 

  

(१४)  ८७७९८ (२१-०८-२०१७).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िमामबाद (जििनाींदेड) शहरात गोदािरी नदीच्या पात्रात को्यििी रुपये खचम करुन बाभळी 
येथे बींिारा बाींिण्यात आला असनू या बींिा-याचे रक्षण करणा-या रक्षकालाच ननिारा, वपण्याचे 
पाणी, िीिपुरिठा ि सुरके्षची सािने नसल्याच े ददनाींक २६ म,े २०१७ रोिी िा तमयासुमारास 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रक्षकाींना मुलभूत गरिा ि सुरके्षची सािन े उपलब्लि करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२९-११-२०१७) : (१) हे खरे नाहीि 
(२) सुरक्षा रक्षकाींच्या मलुभूत गरिा ि सुरके्षची सािन े सींबिीताींना उपलब्लि करून देण्यात 
आली आहेति 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

िळमोडी उपसा शसांचन योिनेच्या स धाररत प्रशासिीय मान्यता  
घेऊन नवीन पाईपलाईन धोरणान सार सांिल्पन िरण्याबाबत 

  

(१५)  ८८४५६ (१२-०८-२०१७).   श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमोडी उपसा भसींचन योिनेच्या कामाबाबत ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिी िा 
तमयासुमारास माििलसींपदा राज्यमींत्री याींचे दालनात बैठक झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीमध्ये कळमोडी प्रकल्पास सिुाररत प्रशासकीय मान्यता घेऊन निीन 
पाईपलाईन िोरणानसुार सींकल्पन करण्याच ेठरविण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बैठकीच्या ठरािानुसार सुिाररत प्रशासकीय मान्यतेसह निीन पाईपलाईन 
िोरणानुसार सींकल्पन ि तमयास मान्यता भमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-११-२०१७) : (१) होयि 
(२) होयि 
(३) सातगाि पठार उपसा भसींचन योिनेचे सिुाररत सींरेखा सिेक्षणाचे अींदािपत्रक ि ननविदा 
तयार करण्याचे काम के्षबत्रय स्तरािर प्रगतीपथािर आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

खेड ववशेष आधथमि के्षत्र प्रिल्पातील बाधधत १०२ ि ट ांबाांचे प नवमसन  
िरून त्याांना बाांधनू ददलेल्या घराांच्या नोंदीबाबत 

  

(१६)  ८८६५८ (१२-०८-२०१७). श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड विशेष आधथमक के्षत्र प्रकल्पातील बाधित १०२ कु्ुींबाींच े पुनिमसन सन २०१४ मध्ये 
होऊनही तमयाींना बाींिून ददलेल्या घराींच्या नोंदी अदयाप प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत केिईिआयिपीिएलि कीं पनीने ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१३ आणण ददनाींक 
१६ माचम, २०१६ रोिी पत्रान्िये ग्रामपींचायातीस तसेच ददनाींक ०५ िुल,ै २०१५ रोिी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी जिल्हाधिकारी याींना पत्रादिारे नोंदी करण्यासींबींिी कळविले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, नोंदणीच्या मागणीच्या अनुषींगाने पुनिमसन झालेल्या घराींच्या नोंदी 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहेि 
(३) ि (४) ग्रामपींचायत कनेरसर, तािखेड, जििपुणे याींनी ददि२१/९/२०१५ च्या पत्रान्िये 
जिल्हाधिकारी, पुणे याींना विशेष आधथमक के्षत्र प्रकल्पातील बाधित १०२ कु्ूींब िारकाींच ेपुनिमसन 
सन २०१४ मध्ये झाले असून तमयाींना बाींिून ददलेल्या घराींच्या नोंदी करण्यासाठी महाराषर 
औदयोधगक विकास महामींडळ, पुणे याींना आदेभशत करणेबाबत कळविले आहेि 
     प्रस्तुत प्रकरणी घराींच्या नोंदी घेण्यासाठी प्रादेभशक अधिकारी (२) महाराषर औदयोधगक 
विकास महामींडळ, पुणे याींनी ददि२०.१२.२०१५ रोिीच्या पत्रान्िये कायमकारी अभभयींता बाींिकाम 
विभाग, महाराषर औदयोधगक विकास मींडळ, धचींचिड, पुणे याींना आिश्यक कागदपत्र े
ग्रामपींचायत कनेरसर कड े सादर करण्याबाबत कळविण्यात येऊनही कागदपत्र े ग्रामपींचायत 
कनेरसर कड ेसादर करण्यात आलेली नसल्याने  जिल्हा पररषद, पुणे या कायामलयामार्म तही 
प्रादेभशक अधिकारी, मिऔिवििमींि याींना कागदपत्र े ग्रामींपचायतीकड े सादर करणेबाबत ददि 
२७/१०/२०१७ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहेि याप्रकरणी मिऔिवििमींि याींचेकडून कागदपत्र 
प्राप्त होताच, नोंदी पूणम करण्याची दक्षता घेण्यात येत आहेि         

___________ 
  

सरपांच पदाची ननवड थेट िनतेतनू िरण्याचा घेतलेला ननणमय 
  

(१७)  ८८७०७ (२२-०८-२०१७).   श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांरा ा िळवा), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामपींचायतीच्या सरपींचाची ननिड थे् िनतेमिूनच केली िाणार असून 
उमेदिाराींसाठी सातिी इयतमता उतमतीणम असणे ही पात्रता ठरविण्यात आली असून असा ननणमय 
शासनाने ददनाींक ४ िुल,ै २०१७ रोिी िा तमयासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूिी सरपींचाची ननिडणूक ननिडून आलेल्या सदस्याींकडून करण्याींत येत 
असताना आता थे् िनतेतून सरपींचाची ननिड करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ननणमयाला ब-याच रािकीय पक्षानी ि िनतेनी विरोि केल्यामळेु पूिीचीच 
पध्दत कायम ठेिण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) होयि 
(२) ि (३) महाराषर ग्रामपींचायत अधिननयमाच्या विदयमान तरतुदीींनुसार, सरपींचाची ननिड ही 
पींचायतीच्या ननिडून ददलेल्या सदस्याींमिून बहुमतान ेकरण्यात येते ि सदस्याींच्या एकूण 
सींख्येच्या एक-ततृीयाींशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्याींना सरपींचाविरुध्द अविश्िासाचा 
प्रस्ताि माींडता येतोि सदस्य हे असे अविश्िासाच ेप्रस्ताि िारींिार माींडत असल्याचे ननदशमनास 
आले असुन तमयामुळे सरपींचाच्या कायमक्षमतेिर आणण पींचायतीच े कामकाि सुरळीतपणे पार 
पाडण्यािर पररणाम होत आहेि   
     तमयामळेु योग्य तमया विचारविमशामनींतर, पींचायतीच्या कामकािामध्ये स्थैयम प्राप्त करुन 
देणे ि थे् िनतसे िबाबदार असणारी व्यिस्था ननमामण करण्याच्या दृष्ीने िनतमेिून 
ग्रामपींचायतीचा सरपींच थे् ननिड करण्याचा ननणमय शासनान ेघेतला आहेि  
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

दहांगोली जिल्हयात हातपांप द न स्तीसाठी िां त्राटी िममचारी ननय क्तीचा  
प्रस्ताव जिल्हा पररषदेिड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

(१८)  ८८९९० (११-०८-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्हयात हातपींप दरुुस्तीसाठी कीं त्रा्ी कममचारी ननयुक्तीचा प्रस्ताि जिल्हा 
पररषदेकड े प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान ननदशमनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, हातपींप दरुुस्तीसाठी कममचारीच नसल्याने ग्रामस्थाींची गैरसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जिल्हापररषदेने सदर प्रस्तािानसुार हातपींप दरुुस्तीसाठी कीं त्रा्ी कममचारी 
ननयुक्त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(११-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहेि 
(२) हे खरे नाही, हातपींपाच ेदरुुस्तीसाठी प्रतमयेकी पींचायत सभमतीसाठी ३ याप्रमाणे एकूण १५ 
कीं त्रा्ी कामगार माहे िानेिारी-२०१७ ते िुल-ै२०१७ या कालाििीसाठी ननयुक्त करण्यात आले 
होतेि आणण तमयाींचमेार्म तच हातपींपाची दरुुस्ती करण्यात आलेली आहेि 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

खार पट्टय्ातील िशमनीची स पीिता वाढववण्याच्या योिनेबाबत 
  

(१९)  ८९०८८ (१५-०८-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) कृषी समधृ्दी प्रकल्पाच्या माध्यमातून खार पट्टय्ातील मातीमध्ये बदल घडिून 
आणण्यासाठी शासनान े५ हिार को्ी रुपयाींचा प्रकल्प हाती घेल्याची बाब मािमुख्यमींत्री याींनी 
ददनाींक ६ म,े २०१७ रोिी िा तमयासुमारास गाळेगाि (बु) (जिििळगाि) येथील शेतकऱयाींच्या 
शेतात िािून पाहणी केल्यानींतर घोषीत केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेच ेथोडक्यात स्िरुप काय आहे, या योिनेत कोणकोणतमया योिनेचा 
समािेश करण्यात आला आहे तसेच या योिनेची अींमलबिािणी कोणतमया विभागामार्म त 
करण्यात येणार आहे ि तमयाचा कालाििी क्रकती असणार आहे, राज्यातील कोणकोणतमया 
भागाचा या योिनेत समािेश करण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांड रांग फ ां डिर (१५-११-२०१७) : (१) ि (२) मराठिाडा ि विदभामतील दषुकाळग्रस्त 
गािाींसाठी तसचे पूणाम नदीच्या खोऱयातील खारपाण पट्टयातील िभमनीचा पोत सुिारुन सुमारे 
४९०० गािाींचा विकास करण्यासाठी कृवष विभागाच्या ददि०७ िलुै, २०१७ रोिीच्या शासन 
ननणमन्िये नानािी देशमुख कृवष सींिीिनी प्रकल्प (पूिीचे नाींि हिामान अनकूुल कृवष प्रकल्प) 
राबविण्यास मींिूरी प्रदान करण्यात आलीि सदरचा प्रकल्प ४ हिार को्ीचा असनू (७० 
िागतीक बँक दहस्सा ि ३० राज्य दहस्सा) प्रकल्पाचा कालाििी ६ िषाांचा आहेि 
     मराठिाडा विभागातील ८ जिल्हे, विदभामतील ६ ि नाभशक विभागातील १ जिल्हा अस े
एकूण १५ जिल्हयाींतील ५१४२ गािाींची ननिड प्रकल्पाींतगमत करण्यात आली आहेि प्रकल्पाचा 
आराखडा तयार करण्याच ेकाम चालू असून िागनतक बकेँच्या मान्यतेने प्रकल्पाींतगमत विविि 
कामे/योिना समाविष् करण्यात येणार आहेति 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  
नाशशि जिल््यातील येवला व ननफाड ताल क्याांचा राष्ट्रीय ग्रामीण िीवनोन्नती अशभयानाच्या 

इांटेजन्सव्ह ताल क्यात समावेश िरण्याबाबत 
  

(२०)  ८९१७६ (१९-०८-२०१७).   श्री.छगन भ िबळ (येवला), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे 
(शसन्नर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक जिल््यातील येिला ि ननर्ाड तालुक्याींमिील दाररद्र्यरेषेखालील मदहलाींना बचत 
ग्ाच्या माध्यमातून स्िािलींबी करण्यासाठी या तालुक्याींचा राषरीय ग्रामीण िीिनोन्नती 
अभभयानाच्या लाभ भमळणाऱया तालुक्यात समािेश करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
ददनाींक १२ िून, २०१७ रोिी िा तमयासुमारास शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच महाराषर राज्य ग्रामीण िीिनोन्न्ती अभभयानातील स्ियींसेिकाींना मागील तीन 
मदहन्याींपासून मानिन ददले नसल्यान ेनाभशक जिल््यातील १० हिार बचत ग् बींद होण्याची 
शक्यता असल्याची बाब माहे िुल,ै २०१७ मध्ये िा तमया दरम्यान ननदशमनास आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय ि चौकशीअींती कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१२-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहेि 
(२) हे खरे नाहीि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि  
(४) महाराषर राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती अभभयानामध्ये सध्या एकूण १३४ तालुक्याींमध्ये 
इीं्ेजन्सव्ह कायमपध्दतीने तर उिमररत तालुक्याींमध्ये नॉन इीं्ेजन्सव्ह ि सेमी इीं्ेजन्सव्ह 
कायमपध्दतीन े अींमलबिािणी सुरु आहेि येिला ि ननर्ाड या तालुक्याींमध्ये नॉन इीं्ेजन्सव्ह 
तसेच समेी इीं्ेजन्सव्ह पध्दतीने अींमलबिािणी करण्यात येत असून या माध्यमातनू गरीब 
मदहलाींचे स्ियीं सहाय्यता ग् बनिून तमयाींचा आधथमक विकास करण्याचे कायम करण्यात येत 
आहेि 
     इीं्ेजन्सव्ह कायमपध्दतीमध्ये सन २०११ च्या मानि विकास ननदेशाींकानुसार (HDI) 
राज्यातील मागासलेल्या १४ जिल्हयाींचा समािेश कें द्र शासनाच्या मींिूरीन े करण्यात आलेला 
आहेि सन २०१७-१८ चा िावषमक कृती आराखडा अथमसींकल्प २०१७ मध्ये कें द्र शासनाकडून मींिूर 
करण्यात आलेला आहेि 

___________ 
  

राज्यभरातील सवमच बिँाांच्या एटीएममध्ये नोटाांचा प रेसा प रवठा होत नसल्याबाबत 
  

(२१)  ८९५०८ (१२-१०-२०१७). श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम गायिवाड 
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अध  द ल सत्तार (शसल्लोड), श्रीमती ननममला गाववत 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अशमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), 
श्री.ियि मार गोरे (माण), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) : सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरातील सिमच बँकाींच्या ए्ीएम मध्ये पसै ेनसल्याच ेतसेच या ए्ीएमला नो्ाींचा 
पुरेसा पुरिठा होत नसल्याच्या तिारी नागररकाींकडून करण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ए्ीएममध्ये पैसे नसल्यान े बँक ग्राहक, व्यापारी, नागररकाींना पुन्हा 
नो् ी्ंचाईचा त्रास सहन करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनसुार ए्ीएममिील 
नो् ी्ंचाईची दखल घेऊन राज्यभर ए्ीएमला नो्ाींचा पुरेसा परुिठा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. स धीर म नगांटीवार (२९-११-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) अशा प्रकारची कोणतीही तिार 
प्राप्त झाली नसल्याच ेराज्य स्तरीय बँकसम सभमतीने कळविले आहेि 
     याबाबत भारतीय ररझव्हम बँकेकडून मादहती मागविली असता तमयाींनी सदर मादहती राज्य 
शासनास न देता परस्पर डॉिअननल रींगा, सींचालक (Currency & Coinage), कें दद्रय वितमत 
मींत्रालय, भारत सरकार याींना पाठविलीि 
     तसेच कें द्र शासनाच्या ददि१७ माचम, १९७८ च्या पत्रानसुार बँक्रकीं ग हा विषय कें द्रीय सूचीत 
समाविष् आहेिग्रामीण बकँा, राषरीयकृत ि िाणणजज्यक बकँाींची व्यािसानयक ध्येयिोरणे ि 
ननती ननिामरण भारतीय ररझव्हम बँकेकडून होत असल्याने बकँाींबाबतच्या तिारीबाबत कायमिाही 
करण्याची िा तमयाींना थे् ननदेश देण्याची बाब ही कें द्र शासनाशी सींबींधित आहेि 
  

___________ 
  

गोंददया जि.प. मानव वविास िायमक्रमातांगमत अन . िाती व िमाती व दाररद्ररेषेखाली 
प्रसूती मदहलाांना ब डीत मिूरी देण्याबाबत 

  

(२२)  ८९९२८ (२२-०८-२०१७).   श्री.वविय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जििपि मानि विकास कायमिमाींतगमत अनिु िाती ि िमाती ि दाररद्ररेषेखाली 
मदहलाींची आधथमक पररजस्थती सुिारण्याकरीता सन २०१५-१६ या िषामतील एकूण १९,१६२ प्रसूती 
मदहलाींपैकी ८ हिार ८२४ मदहला पात्र ठरविण्याींत येिूनही सदर प्रसूती मदहलाींना अदयापही 
बुडीत मिूरी भमळाली नसल्याचे ददनाींक ११ एवप्रल, २०१७ रोिी िा तमया समुारास ननदशमनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रसूती मदहलाींना बुडीत मिूरी तातडीने देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. स धीर म नगांटीवार (२९-११-२०१७) :(१), (२) ि (३) गोंददया जिल््यात मानि विकास 
कायमिमाींतगमत सन २०१५-१६ मध्ये एकुण लाभार्थयाांची सींख्या १३०६७ इतकी होतीि सन २०१५-
१६ या िषीच्या मींिूर अनुदानातून तमयापैकी ४४८६ लाभाथी मदहलाींना बुडीत मिुरीचा लाभ सन 
२०१५-१६ मध्ये देण्यात आलाि तर उिमररत ८४८१ लाभाथी मदहलाींना सन २०१६-१७ या िषी 
बुडीत मिुरीचा लाभ देण्यात आला आहेि   
  

___________ 
  

िळगाांव जिल्हा पररषदेतील ररक्त पदाांबाबत 
  

(२३)  ९०२३० (११-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िळगाींि जिल्हा पररषदेमध्ये िगम-१ ि िगम-२ साठी ५६ मींिरू पदाींपैकी समुारे २१ पदे 
आणण क ि ड िगामतील मींिूर पदापैकी सुमारे ६७५ पदे माहे एवप्रल, २०१७ अखेर ररक्त आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सिम मींिूर पदे भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े (१३-१२-२०१७) : (१) महाराषर विकास सेिा िगम-१ मिील १९ मींिूर 
पदापैकी ०१ पद ररक्त असून िगम-२ मिील १६ मींिूर पदापैकी ०४ पदे ररक्त आहेति  
     महाराषर विकास सेिा िगळून िगम-१ च्या १२४ मींिूर पदापकैी २४ पदे ररक्त असून िगम-
२ मिील २८७ मींिूर पदापैकी ६३ पदे ररक्त आहेति  
     क ि ड िगामतील १३४० पदे ररक्त आहेति          
(२) ि (३) होय, शासन स्तरािर महाराषर विकास सेिा िगम-१ ि िगम-२ मिील ररक्त पदे 
सरळसेिेदिारे,पदोन्नतीदिारे ि बदलीदिारे भरण्याबाबत कायमिाही सुरू आहेि     
     महाराषर विकास सेिा िगळून जिल्हा पररषदेतील िगम-१ ि िगम-२ मिील विविि 
भागातील ररक्त पदे तातडीन ेभरण्याबाबत या विभागाकडून सिम सींबींधित प्रशासकीय विभागाींना 
योग्य ती कायमिाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहेि     
     क ि ड िगामतील ररक्त पदे शासन स्तरािर सरळसिेेदिारे ि के्षबत्रय स्तरािर 
पदोन्नतीदिारे  भरण्याबाबत कायमिाही सरुू आहेि      
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

बाळापूर (जि.अिोला) येथे पांतप्रधान आवास योिनेंतगमत पात्र  
लाभाथ्यांना घराचा ताबा शमळण्याबाबत 

(२४)  ९०४७७ (११-०८-२०१७).   श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाळापूर (जििअकोला) येथ े पींतप्रिान आिास योिनेंतगमत पात्र लाभार्थयाांना ताींबत्रक 
कारणास्ति पािसाळयापूिी घराचा ताबा भमळण्यास अडचणी ननमामण झाल्याची बाब माहे म,े 
२०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरकुल योिनचेा पदहल्या हप्ता भमळाल्यानींतर पींचायत सभमतीच्या 
अधिकाऱयाकडून पाहणी अहिाल सादर न झाल्यान े लाभार्थयाांची देयके प्रलींबबत असल्याचे 
ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि चौकशीनुसार घरकुल लाभार्थयाांना 
तमयाींच्या घराचा ताबा तातमकाळ भमळण्यासाठी शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े(०६-१२-२०१७) : (१) ि (२) नाहीि 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
 

अिोला जिल्हयातील नेर धामण आणण िवठा या स मारे ८० टक्िे िाम पूणम झालेल्या 
बॅरेिेसच्या िामाांना स्थधगती देण्यात आल्याबाबत 

  

(२५)  ९०४९७ (१८-०८-२०१७).   श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हयातील नेर िामण आणण किठा या सुमारे ८० ्क्के काम पूणम झालेल्या 
ब रेिेसच्या कामाींना स्थधगती देण्यात आल्याचे मािमुख्यमींत्री याींना ददलेल्या पत्रादिारे 
ननदशमनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाची आिश्यकता पाहता तमयािरील स्थधगती रि करुन उिमररत 
कामासाठी ननिी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१३-११-२०१७) : (१) होयि अकेाला जिल््यातील नेर िामणा ब रेिच ेसुमारे 
८० ्क्के काम पूणम झालेले असून महाराषर िलसींपतमती ननयमन प्राधिकरणाच्या 
ददि१३/१०/२०१५ च्या पत्रान्िये प्रकल्पाची मान्यता कलम ११(च) अींतगमत स्थधगती केलेली आहेि  
     किठा ब रेि प्रकल्पाचे काम ५० ्क्के पूणम झालेले असून प्रकल्पाच्या कामास स्थधगती 
ददलेली नाहीि 
(२) प्रकल्पास पयामिरणविषयक  मान्यता भमळाल्याने सदर मान्यता पुनस्थामवपत करण्याबाबत 
महाराषर िलसींपतमती ननयमन प्राधिकरणाला अधिननयमातील कलम २३ (१) खाली ननदेश 
देण्याची विनींती विदभम पा्बींिारे विकास महामींडळाचे ददि१७/११/२०१६ च्या पत्रान्िये करण्यात 
आली होतीि परींत ु महाराषर िलसींपतमती ननयमन प्राधिकरण याींनी मािउच्च न्यायालय, 
औरींगाबाद खींडपीठ येथील िनदहत याधचका िि१२४/२०१४ न्यायालयीन ननदेशानूसार ननयुक्त 
सभमतीच्या अहिाला नींतर उधचत ननणमय घेणेबाबत तसचे हे प्रकल्प राज्य िल पररषदेच्या 
मींिूर एकाजतममक राज्य िल आराखड्याचा भाग होत नाहीत तोपयांत प्राधिकरणान े स्थधगती 
ददलेल्या प्रकल्पाच्या मान्यता पुनस्थामवपत करता येणार नाही, असे कळविले आहेि   
     उपरोक्त दोन्ही प्रकल्पास ननिी उपलब्लि आहेि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

राज्यातील तध बल ६६ मध्यम वा लघ  शसांचन प्रिल्पाांची िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२६)  ९०५२९ (२२-०८-२०१७).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.सांदीपानराव भ मरे 
(पैठण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वििसि ३८४ (19) 

 
(१) राज्यातील तब्लबल ६६ मध्यम िा लघु भसींचन प्रकल्पाींची कामे मागील दोन िषामपासून 
पूणमपणे बींद असल्याच ेमाहे िनू, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींश प्रकल्प हे विदभम ि मराठिाडयातील असून मराठिाडयातील १५ प्रकल्प 
तर विदभामतील ४८ भसींचन प्रकल्पाचे काम दोन िषामपासून बींद असल्याच े ननदशमनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनुसार उक्त प्रकल्पाची काम ेतातमकाळ सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१३-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहेि  
     िनदहत याधचका िि१२४/२०१४ सींदभामत मािउच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ, याींच े
ददि१८/१२/२०१५ चे ननकालातील ननदेशानूसार राज्यातील अदयाप काम न सूरू झालेल्या ४८ ि 
प्रतमयक्ष बाींिकाम सूरू न झालेल्या १८ अशा एकूण ६६ भसींचन प्रकल्पाींची काम े
पुन:विमलोकनासाठी बींद आहेति 
(२) उपरोक्त ६६ बींद प्रकल्पाींपैकी विदभामतील ४९ प्रकल्प, मराठिाड्यातील १४ प्रकल्प ि ३ 
प्रकल्प उिमररत महाराषरातील आहेति 
(३) मािउच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ औींरगाबाद येथील िनदहत याधचका िि१२४/२०१४ िर 
मािन्यायालयाच्या ददि१८/१२/२०१५ रोिीच्या ननकालपत्राच्या अनुषींगाने ददि१०/२/२०१६ च्या 
शासन ननणमयान्िये चौकशी सभमती स्थापन करण्यात आली आहेि 
     चौकशी सभमतीन ेकेलेल्या चौकशीचे ठळक ननषकषम पुढीलप्रमाणे आहेति 
     (१) क्रककिी लघु पा्बींिारे प्रकल्प जििनाभशक या प्रकल्पाच्या ननविदा मागविताींना 
करण्यात आलेल्या अनािश्यक घाईमुळे काही मलूभूत त्रृ् ी उद्भिल्याचे ि अननयभमतता 
घडल्याचे ददसून आलेि 
     (२) सदर ६६ प्रकल्पापैकी चौकशी सभमतीस िलिैज्ञाननक, आधथमक ि पयामिरण विषयक 
ननकष तपासणी कररता ५७ प्रकल्पाींची मादहती उपलब्लि झाली आहेि तमयापकैी प्रशासकीय 
मान्यतेच्या िळेी ४८ प्रकल्पाींबाबत आधथमक ननकषाींची, ५० प्रकल्पाींबाबत िलिैज्ञाननक ननकषाींची 
पूतमता होत असल्याचे ददसून येतेि तसेच ७ प्रकल्पाींना पयामिरण मान्यता प्राप्त असल्याच े
ददसून येतेि 
(४) चौकशी सभमतीन े ननदशमनास आणलेल्या ननषकषामिरील कायमपालन अहिालािर शासन 
स्तरािर कायमिाही सुरू आहेि 
(५) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  



वििसि ३८४ (20) 

सातारा जिल्हयातील तारळी, वाांग, मराठवाडी, मोरणा, ग रेघर, उत्तरमाांड आणण  
मदहांद मध्यम धरणग्रस्ताांना म लभूत सोयी स ववधा देण्याबाबत 

(२७) ९०६८६ (१२-०८-२०१७).   श्री.ियि मार गोरे (माण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल्हयातील तारळी, िाींग, मराठिाडी, मोरणा, गुरेघर, उतमतरमाींड आणण मदहींद 
मध्यम िरणग्रस्ताींच ेिीि, पाणी पयामयी िभमनी इि प्रश्न अदयापही प्रलींबबत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या िरणग्रस्ताींच ेप्रलींबबत प्रश्न तातडीने मागी लािािेत यासाठी मािपालकमींत्री 
याींनी उच्चस्तरीय बैठकीत सींबींधित अधिका-याींना सचूना केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मािपालकमींत्री याींच्या सचूनाींनसुार सदर िरग्रस्ताींचे प्रश्न मागी लािण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहेि  
     या प्रकल् पाींमळेु बाधित िरणग्रस् ताींच् या पुनिमसनाची ८५ ्क् के कायमिाही पूणम झाली 
आहेि              
(२) ि (३) मािराज्यमींत्री, िलसींपदा, िलसींिारण आणण सींसदीय कायम तथा पालकमींत्री, सातारा 
याींचे अध्यक्षतेखाली ददि२५.०४.२०१७ रोिी ‘‘िाींग मराठिाडी िरण पुनिमसनाबाबत’’ महसूल ि 
पुनिमसन विभागातील अधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्त प्रनतननिी याींच ेसमिेत बैठक सींपन्न झालीि 
सदरहू बैठकीत मािराज्यमींत्री महोदयाींनी िरणग्रस्ताींचे प्रश्न ननकाली काढण्यासाठी कायमिाही 
तातडीन े करणेबाबत ननदेश ददले आहेति याबाबतची कायमिाही महसूल ि पुनिमसन 
विभागामार्म त प्रगतीत आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

िोिणात ३० वषामपूवी मांिूर िरण्यात आलेल्या धरणापैिी बह ताांश  
धरणे अपूणामवस्थेत असल्याबाबत 

(२८)  ९०६९८ (१२-०८-२०१७). श्री.ियि मार गोरे (माण), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), 
श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात इतर भागाप्रमाण ेकोकणात ३० िषामपूिी अनके िरणे मींिूर करण्यात आली मात्र 
बहुताींश िरणे अपूणमिस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लहान मोठे िरण प्रकल्प पूणमतमिास येण्यासाठी सुमारे ३ हिार को्ीींच्या 
ननिीची गरि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अपुणम प्रकल्प पुणम करण्यासाठी ननिी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१७-११-२०१७) : (१) होयि 
     कोकण पा्बींिारे विकास महामींडळाींमार्म त ९३ पा्बींिारे प्रकल्पाींची बाींिकामे हाती 
घेण्यात आली असून, तमयापैकी ३७ प्रकल्पाींची काम े बहुताींशी पूणम करुन अथमसींकल्पीय 
तरतुदीतून ३७ प्रकल्प िगळण्यात आले आहेति यापैकी काही प्रकल्पाींची भशल्लक काम े
अविभशष् तरतुदीतून पूणम करण्यात येत आहेति 
     उिमररत ५६ प्रकल्प बाींिकामािीन प्रकल्पाींपैकी ४ मोठे, ५ मध्यम आणण २८ लघु असे 
एकूण ३७ पा्बींिारे प्रकल्प ३० िषामपुिी मींिूर झालेले असून तमयाींची कामे ननिी 
उपलब्लितेनुसार प्रगतीपथािर आहेति 
(२) ३७ प्रकल्पाींची कामे पूणमतमिास येण्यासाठी सुमारे रूि४८१४.६२ को्ी इतक्या ननिीची 
आिश्यकता आहेि 
(३) बाींिकामािीन प्रकल्पाींकररता आिश्यक असणारा उिमररत ननिी उपलब्लि करण्यासाठी कें द्र 
शासनाच्या प्रिानमींत्री कृषी भसींचाई योिना (PMKSY) (AIBP) ि नाबाडम अींतगमत ननिीची 
तरतूद केली आहेि सदर बाींिकामािीन प्रकल्पाींना शासनाच्या अथोपायाच्या जस्थतीनुसार तसेच, 
मािराज्यपालाींच्या ननदेशानुसार ननिीची तरतूद करण्यात येतेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
  

___________ 
  

पालघर जिल््यातील सूयाम प्रिल्पाची मान्यता रद्द िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२९)  ९०८७२ (१२-०८-२०१७).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यातील सूयाम या प्रकल्पाची मान्यता रि केली असल्याच े कें द्रीय िन 
मींत्रालयाच्या अधिपतमयाखालील िन सल्लागार सभमतीन े राज्याच ेिन विभागाच ेप्रिान सधचि 
याींना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान पत्रान्िये कळविले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणतमया कारणाींस्ति हा प्रकल्प रि करण्यात आलेला आहे,  
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या पुनममान्यतेसाठी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. धगरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) होयि कें द्र शासनान े ददि३०/०१/२०१७ पत्रान्िये सूयाम 
मोठा प्रकल्प, ताि वििमगड, जििपालघर या प्रकल्पासाठी लागणाऱया १९५ि२६५ हेि ि 
१०९५ि३९४ हेि के्षत्राच्या िनिमीन प्रस्तािास देण्यात आलेली  ततमित: मान्यता रि केल्याच े
कळविले आहेि 
(२) कें द्र शासनाच्या िन ि पयामिरण विभागाने ददि२५/४/२००३ पत्रान्िये खालील अ्ीच्या 
अिीन राहून ततमित: मान्यता ददलेली होतीि 
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      १ि नक्त ितममान मूल्य रक्कम अदा करणेि 
      २ि पयामयी िमीनीच ेतातमकाळ हस्ताींतरणि 
      ३ि पयामयी िन िमीनीिर कराियाच्या िनीकरणाची रक्कम िमा करणेि 
     ४ि िामणी िरणासाठी िापरण्यात आलेल्या िन िमीनीच्या दपु्प् के्षत्रािर 
िनीकरणासाठी  रक्कम िमा करणेि 
      ५ि ततमित: मान्यता ५ िषम कालाििीसाठी िैि राहीलि 
      उपरोक्त अ्ीींची पूतमता विहीत कालमयामदेत पूणम न झाल्याने कें द्र शासनान े
ददि३०/१/२०१७ च्या पत्रान्िये िनिमीनीच्या प्रस्तािाची ततमित: मान्यता रि केली आहेि  
(३) सूयाम प्रकल्पाची िनिमीन प्रस्तािास अींनतम मान्यतेच्या अनषुींगाने रुि१३०.०० को्ी ननिी 
आिश्यक असून ननिी उपलब्लितेच्या अनुषींगाने िन िमीन हस्ताींतरण प्रस्तािास अींनतम 
मान्यता भमळणेसींबींिीची कायमिाही प्रगतीपथािर आहेि  
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

गोंददया जिल्हा पररषदेमधील महत्त्वाच्या ववभागाांमध्ये प्रथम व द्ववतीय  
शे्रणीतील ९२ पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३०)  ९११०८ (११-०८-२०१७).   श्री.सांिय प राम (आमगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल्हा पररषदेमिील महतमतमिाच्या विभागाींमध्ये प्रथम ि दवितीय शे्रणीतील ९२ पदे 
ररक्त असल्यामुळे जिल््यातील विकास कामे ि विविि योिनाींिर पररणाम झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच जिल्हा पररषदेमध्ये दवितीय शे्रणीच्या शालेय पोषण आहार सींबींिीत अधिका-याींच े
पद ररक्त असल्याने सदर योिनिेरही पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररषदेमध्ये ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े (१३-१२-२०१७) : (१) होय, सध्या गोंददया जिल्हा पररषद अींतगमत विविि 
विभागामध्ये िगम-१ ि िगम-२ ची एकूण ८६ पदे ररक्त आहेति 
(२) ि (३) जिल्हा पररषदेतील सध्या िी पदे ररक्त आहेत तमया पदाींचे अनतररक्त कायमभार इतर 
अधिकाऱयाींकड ेसोपिून प्रभारी अधिकाऱयाींकडून योिनाच ेि नागररकाींच ेकामे करुन घेतली िात 
आहेति  
     तथावप जिल्हा पररषदेतील िगम-१ ि िगम-२ मिील विविि विभागातील ररक्त पदे 
तातडीने भरण्याबाबत या विभागाच्या ददि०४.०५.२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये सिम सींबींधित 
प्रशासकीय विभागाींना योग्य ती कायमिाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
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साक्री (जि.ध ळे) या ताल क्यातील लाटीपाडा या धरणाच्या  

उिव्या िालव्याचे िाम अपूणम असल्याबाबत 
  

(३१)  ९११३१ (१८-०८-२०१७).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािी (जिििळेु) या तालुक्यातील ला्ीपाडा या िरणाच्या उिव्या कालव्याचे २१ ते २८ 
क्रकिमीि च े काम पूणम करण्यात आले नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िरणाच े अपूणम रादहलेले काम तातडीन े पूणम करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायमिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) सािी (जिििुळे) या तालकु्यातील ला्ीपाडा िरणाच्या 
 उििा िाढीि कालिा क्रकिमीि २१ ते २८ लाींबीतील कालव्याची कामे पूणम झाली असून वितरण 
प्रणालीची काम ेअपूणम आहेति 
(२) सदर िरणाच े काम सन १९७२-७३ मध्ये पूणम झालेले असनू सदय:जस्थतीत िरणाची 
कोणतीही काम ेअपूणम नाहीति तसचे िरणात सींकजल्पत पाणीसाठा होत आहेि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि  

___________ 
  

जिल्हा पररषद अिोला अांतगमत पाणी प रवठा ववभागातील  
िममचाऱयाांचे वेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३२)  ९१२६६ (१९-०८-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवम) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषद अकोला अींतगमत पाणी पुरिठा विभागातील कममचाऱयाींना सन २०१६-२०१७ 
मिील ७-८ मदहन्यापासून िेतन अदा केले नाही तसेच सेिाननितृमत कममचाऱयाींना १ िषामपासून 
ननितृमती िेतन अदा करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणी पुरिठा विभागाींतगमत पाणी पट्टीची िसुली न झाल्यान ेमहसूल 
अभािी कममचाऱयाींचे िेतन थकविण्यात आले असल्याची मादहती जिल्हा प्रशासनाने ददली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय ि चौकशीनुसार िेतन ि ननितृमती 
िेतन कममचाऱयाींना विनाविलींब अदा करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े (११-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाहीि पाणी पुरिठा विभागातील कममचाऱयाींना 
सन २०१६-१७ मिील िेतन तसेच सेिा ननितृमती िेतन अदा करण्यात आले आहेि माहे ऑगस््-
१७ पयांत िेतन ि सेिा ननितृमती िेतन अदा झालेले आहेि 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

िार (ता.िारांिा, जि.वधाम) शसांचन प्रिल्पाचे िाम पूणम िरण्याबाबत 
  

(३३)  ९१४६२ (१८-०८-२०१७).   डॉ.आशशष देशम ख (िाटोल) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ि ििाम जिल्हयातील गािाींना भसींचनाखाली आणण्याकरीता कारींिा (घाडगे) 
(जििििाम) तालुक्यातील खैरी गािाििळील कार नदीिर गेल्या २०-२५ िषामपूिी कार प्रकल्पाच े
बाींिकाम सुरु करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या मुख्य िरणाचे काम सन १९९७ साली पूणम होऊनही नरखेड 
(जििनागपूर) तालुक्यातील कालिा ि वितरीकाींच े काम अदयापी अपूणम असल्यान े नागपूर 
जिल्हयातील सुमारे १० गािाींना अदयापपयांत भसींचनाचा अपेक्षीत लाभ भमळालेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाच,े नहराचे ि वितरीकाींचे काम तातमकाळ पूणम करण्यासह ननिी 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१३-११-२०१७) : (१) होयि 
(२) सन २००० मध्ये कार प्रकल्पाच्या िरणाची घळभरणी करण्यात आलीि प्रकल्पात १०० 
्क्के पाणीसाठा ननमामण झाला आहेि या प्रकल्पाच्या लोहारी सािींगा वितरकेिरील साििि ६५१० 
ते ८०९० मीि िरील िलसेतचूे काम अपूणम असल्यामूळे नागपूर जिल््यातील काही गािाींना 
भसींचनाचा लाभ भमळू शकला नाहीि 
(३) या प्रकल्पाकररता सन २०१६-१७ मध्ये रूि४.०० को्ीचेी तरतूद होतीि हा ननिी खचम होताच 
पुन्हा रूि१०.०० को्ी अनतररक्त मागणी पुनमननयोिन अींतगमत करण्यात आली होतीि या  
मागणीनुसार रूि६.०० को्ी प्राप्त झालेि अशाप्रकारे या प्रकल्पाकररता सन २०१६-१७ मध्ये 
एकूण रूि१०.०० केा्ी इतका ननिी प्राप्त झाला असून सदर ननिी पूणमत: खचम देखील झाला 
आहेि  
     तसेच सन २०१७-१८ कररता रूि१०.०० को्ीचा तरतूद उपलब्लि आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
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भूगाव व इांझापूर (जि.वधाम) येथील िारखान्याांनी ववनापरवानगी पाण्याचा वापर िेल्याबाबत 
  

(३४) ९१४८१ (१८-०८-२०१७). श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.स ननल 
िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) : सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भूगाि ि इींझापूर (जििििाम) येथील उतमतम गाल्िा मे  ्लीक भलि, उतमतम व्हल्य ूजस््ल भलि 
आणण इींद्रजित पॉिर प्रािभलि या कारखान्याला स्थापनेच्या ददनाींकापासून तर आतापयांत 
विनापरिानगीने मोठया प्रमाणात बेकायदेशीर पाण्याचा िापर उतमपादनासाठी केलेला 
असल्यामळेु शासनाचा कोट्यििी रूपयाींचा महसूल बुडाला असल्याचे ददनाींक ५ िून, २०१६ 
रोिी िा तमयासमुारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ििाम जिल्हयातील भूगाि येथील उतमतम गाल्िा मे  ्लीक भलि या कीं पनीन े
कीं पनीसाठी लागणाऱया पाण्यासाठी िलसींपदा विभागाकडून दहींगणघा् तालुक्यातील िेणा 
नदीतून पाणी घेण्याची परिानगी घेिून सुध्दा अदयापही पाणी घेण्यास सुरुिात केलेली नाही, 
तसेच इींझापूर येथील इींद्रजित पॉिर प्रािभलि या कारखान्याींनी िलींसपदा विभागाकडून पाणी 
घेण्याबाबत अदयापही परिानगी घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनुसार बेकायदेशीरपणे पाणी 
िापरणाऱया कीं पन्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) नाहीि 
(२) नाहीि 
     उतमतम गालिा मे  ्लीक भलि कीं पनीकडून केि्ीि िेअर, पींपहाउस ि पाईप लाईनच ेकाम 
पुणम न झाल्यामळेु िेणा नदी पात्रातुन पाण्याची उचल सुरु झालेला नाहीि कारखाना पुणम 
क्षमतेने सुरु नसल्यामुळे सध्याची गरि कारखाना पररसरातील उपलब्लि स्त्रोतामिुन सुरु आहेि 
तथावप ०.५० दिलिघिमीि उतमतम गाल्िा मे  ्भलक भलि कीं पनीस १ िषामचे कालाििी करीता पाणी 
िापर करण्याची शासन मान्यता प्राप्त आहेि  
     मेिउतमतम व्ह ल्य ु जस््ल भलि भुगाि ििाम याींना सदय:जस्थतीत िावषमक मागणी १.९५ 
दिलिघिमीि आरक्षणामिुन १.० दिलिघिमीि पाणी िापरास शासन स्तरािरुन कायमस्िरुपी 
मींिुरी प्रदान करण्यात आली आहेि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि  
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

साांगली जिल््यातील टेंभ ूउपसा शसांचन योिनेंतगमत खानापूर/आटपाडी ताल क्यातील  
िोल्हापूर पध्दतीच्या बांधाऱयाांची िाम ेअपूणमवस्थेत असल्याबाबत 

  

(३५) ९१५३४ (२१-०८-२०१७).  श्री.अननल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली जिल््यातील े्ंभू उपसा भसींचन योिनेंतगमत खानापूर/आ्पाडी तालुक्यातील 
कोल्हापूर पद्धतीचे बींिा-याींची कामे अपूणम असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार बींिा-याींची काम ेतातडीन ेपूणम करण्याकररता ननिी उपलब्लि करुन 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) े्ंभू उपसा भसींचन योिनेंतगमत खानापूर ि आ्पाडी 
तालुक्यातील एकूण ७२ कोल्हापूर पद्धतीच्या बींिाऱ याींपैकी २१ कोल्हापूर पद्धतीच्या बींिा-याींची 
कामे हाती घेणेत आली आहेति तमयापैकी १४ बींिाऱ याींची कामे पूणम झाली असनू ७ बींिाऱ याची 
काम ेननिीअभािी अपुणम आहेत तसेच उिमरीत ५१ कोल्हापूर पद्धतीच्या बींिा-याींची काम ेअदयाप 
हाती घेणेत आलेली नाहीति 
(२) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
(४) ननिीच्या उपलब्लितनेुसार प्रकल्पाच्या मुख्य कामाींचे ि कोल्हापूर पद्धतीच्या बींिा-याींच्या 
कामाींचे ननयोिन करण्यात येत आहेि 

___________ 
  

नाांदगाांव (जि.नाशशि) ताल क्यातील मल्हारवाडी, धगरणानगर, क्राांतीनगर, श्रीरामनगर, 
फ लेनगर, गांगाधरी या गावाांना गावठाण उपलध ध िरून देण्याबाबत 

  

(३६)  ९१५८० (२२-०८-२०१७).  श्री.पांिि भ िबळ (नाांदगाव) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक जिल््यातील नाींदगाींि नगर पररषदेच्या हिीत पुिी समािेश असलेली परींतु नगर 
पररषदेच्या हिीतुन स्ितींत्र झालेली गािे मल्हारिाडी, धगरणानगर, िाींतीनगर, श्रीरामनगर, 
रु्लेनगर, गींगािरी या गािाींसाठी स्ितींत्र ग्रामपींचायतीींची ननभममती करण्यात आलेल्या गािाींना 
गािठाण नसल्यामुळे तेथील रदहिाशाींना मुलभूत सुवििा उपलब्लि करून देण्याच्या 
दृष्ीकोनातून ग्रामपींचायतीींना गािठाणाअभािी अडचणी ननमामण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गािाींच्या पररसरात महसूल विभागाची चराऊ गायरानाींची िमीन 
मोठ्याप्रमाणात उपलब्लि असल्यामुळे या गायरानातून गािठाण विस्तारीकरणासाठी शासनान े
िमीन उपलब्लि करून देण्याबाबतचा प्रस्ताि उपरोक्त ग्रामपींचायतीींनी ग् विकास अधिकारी 
पींचायत सभमती नाींदगाींि ि तहसीलदार नाींदगाींि याींच्याकड ेसन २०१६ मध्ये सादर केलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तािानुसार गािाींना गािठाण विस्तारीकरणासाठी िमीन उपलब्लि करुन 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्रीमती पांििा म ांड े (०८-१२-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) सन २००० मध्ये नाींदगाींि नगर 
पररषदेमिून मल्हारिाडी, धगरणानगर, िाींतीनगर, श्रीरामनगर, रु्लेनगर, गींगािरी या 
ग्रामपींचायती स्ितींत्र झालेल्या आहेति 
     सदय:जस्थतीत या ग्रामपींचायत कायमके्षत्रात तेथील नागररकाींना गरिनेुसार मुलभूत 
सुवििा उपलब्लि करुन देण्यात आलेल्या आहेति 
     मल्हारिाडी, धगरणानगर, िाींतीनगर, श्रीरामनगर, रु्लेनगर, गींगािरी या 
ग्रामपींचायतीींच्या मागणीनुसार सदर ग्रामपींचायतीींना गािठाण के्षत्र मींिूरीच्या अनुषींगान ेपररपूणम 
प्रस्ताि सादर करणेबाबत तहभसलदार, नाींदगाींि याींना जिल्हाधिकारी कायामलय, जििनाभशक 
याींचेकडून सूचना देण्यात आलेल्या आहेति  

___________ 
  

भांडारा जिल्हा पररषदेतील ररक्त पदे भरणेबाबत 
  

(३७)  ९१७९७ (१२-०८-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषदेत िगम १ ि २ ची ४३ पदे तसेच िगम ३ ि ४ च्या कममचाऱयाींची शकेडोच्या 
सींख्येत पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागाच्या दृष्ीने जिल्हा पररषदेच ेसिम विभाग महतमिाच ेआहेत तमयामुळे 
अधिकारी ि कममचाऱयाची पदे भरली नसल्यान ेग्रामीण विकासाची काम ेमुदतीच्या आत होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनुसार जिल्हा पररषदेतील अधिकारी 
ि कममचाऱयाींची ररक्त पदे भरणेबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े (१३-१२-२०१७) : (१) होय, िगम-१ च्या ६२ मींिूर पदापकैी १६ पदे ररक्त 
असून िगम-२ मिील १८० मींिूर पदापैकी ५० पदे ररक्त आहेति िगम-३ च्या ५३०३ मींिूर 
पदापैकी ५१२ पदे ररक्त असून िगम-४ च्या ५७२ मींिूर पदापैकी ७९ पदे ररक्त आहेति 
(२) जिल्हा पररषदेतील सध्या िी पदे ररक्त आहेत तमया पदाींचे अनतररक्त कायमभार इतर 
अधिकाऱयाींकड/ेकममचाऱयाींकड े सोपिून प्रभारी अधिकाऱयाींकडून/कममचाऱयाींकडून योिनाच े ि 
नागररकाींचे काम ेकरुन घेतली िात आहेति 
(३) ि (४) शासन स्तरािर महाराषर विकास सेिा िगम-१ ि िगम-२ मिील ररक्त पदे 
सरळसेिेदिारे, पदोन्नतीदिारे ि बदलीदिारे भरण्याबाबत कायमिाही सुरू आहेि     
     महाराषर विकास सेिा िगळून जिल्हा पररषदेतील िगम-१ ि िगम-२ मिील विविि 
विभागातील ररक्त पदे तातडीन े भरण्याबाबत या विभागाकडून सिम सींबींधित प्रशासकीय 
विभागाींना योग्य ती कायमिाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहेि     
     क ि ड िगामतील ररक्त पदे शासन स्तरािर सरळसिेेदिारे ि के्षबत्रय स्तरािर 
पदोन्नतीदिारे भरण्याबाबत कायमिाही सरुू आहेि   

___________ 
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सीना िोळेगाव प्रिल्प (ता.पराांडा, जि.उस्मानाबाद) येथील सांपाददत  
िशमनीचा मोबदला सांबांधधत शतेिऱयाांना शमळण्याबाबत 

  

(३८)  ९१९३७ (२२-०८-२०१७).   श्री.राह ल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सीना कोळेगाि (तािपराींडा, जििउस्मानाबाद) येथील प्रकल्प पणूम क्षमतेने भरल्यानींतर १२० 
शेतकऱयाींची सींपाददत न केलेली िभमन पाण्याखाली येत असून सदरील िभमन सींपाददत केलेली 
नसल्यामळेु सींबींधित शेतकऱयाींना मोबदला भमळालेला नाही तसेच सींबींधित शेतकऱयाींना मोबदला 
न भमळणे ि असलेली िभमन पाण्याखाली िाणे या कारणामळेु तमयाींच्यािर उपासमारीची िेळ 
आली असल्यान ेस्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मािमुख्यमींत्री ि मािमहसूल मींत्री याींचेकड ेददनाींक  
२८ िून, २०१७ रोिी िा तमयासमुारास लेखी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि चौकशी काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सदर शेतकऱयाींना तमयाींच्या िभमनीचा मोबदला भमळण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) श्रीिराहुल मि मो्े, वििान सभा सदस्य याींनी ददनाींक 
२४/६/२०१७ रोिी मािमुख्यमींत्री महोदयाींना ननिेदन सादर केले आहेि  
(२) ि (३) सीना कोळेगाि िरण िषम २००७ मध्ये पूणम क्षमतेने भरल्यानींतर ननदशमनास 
आल्याप्रमाणे मौि े डोमगाि, कौडगाि, सोनारी ि भोईिा येथील एकूण ८५ि३० हेक््र 
अनतररक्त के्षत्राचे भूसींपादन प्रस्ताि महसूल यींत्रणेकड ेपाठविण्यात आलेि यापैकी ८३ि८८ हेक््र 
के्षत्राचे अींनतम ननिाड ेझाले असनू शेतकऱयाींना मािेिा रक्कम अदा करण्यात आली आहेि 
उिमररत १ि४२ हेक््र के्षत्र सींपादनाची कायमिाही भूसींपादन अधिकारी, भूम याींचेमार्म त 
प्रगतीपथािर आहेि 
(४)  प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

पाचोरा (जि.िळगाव) ताल क्यामधील पांचायत सशमतीच ेगटवविास  
अधधिारी याांना ननलांबबत िरण्याबाबत 

  

(३९) ९१९७५ (२२-०८-२०१७).  श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जिििळगाि) तालकु्यामिील पींचायत सभमतीच े ग्विकास अधिकारी याींना 
तातडीन े ननलींबबत करुन दोषीिर कायदेशीर कारिाई करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीनी 
मािग्रामविकास राज्यमींत्री याींना ददनाींक १२ म,े २०१७ रोिी िा तमयासुमारास लेखी ननिेदन ददले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानसुार शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१४-१२-२०१७) :(१) हे खरे आहेि 
(२), (३) ि (४) जिल्हा पररषद स्तरािरुन चौकशी करण्यात आली असून सींबींधित दोषीींिर 
विभागीय चौकशी प्रस्तावित आहेि 

___________ 
  

मौि ेटािव े(ता.शशराळा, जि.साांगली) येथील िलसेतूांची प नबाधंणी िरण् याबाबत 
  

(४०) ९२१५४ (१८-०८-२०१७).  श्री.शशवािीराव नाईि (शशराळा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ्ाकिे (तािभशराळा, जििसाींगली) येथील पा्बींिारे विभागाींतगमत मध् यम प्रकल् पाच े
डाव् या क नॉलिरील िनसेतू स् ्ीलच् या पर्यायाचे बनविण् यात आल् यान ेते िीणम ि गींिले असून 
तम यामुळे पाण् याची मोठया प्रमाणात गळती होत असल्याने सदर िलसेतूींची आरसीसीमध् ये 
पुनबाांिणी करण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननिी ि ग्रामस् थाींनी आींदोलन े करुन सींबींधित 
विभागाच् या िररष ठ अधिका-याींकड ेलेखी स् िरुपात ननिेदने ददली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर िलसतेूींच् या पुनबाांिणीसाठी साींगली पा्बींिारे मींडळाकड े ननिीची 
उपलब्ल िता होत नसल् याने उक्त कामे प्रलींबबत रादहली असल्यान े तेथील ग्रामस् थाींच ेआधथमक 
नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनसुार ्ाकिे तलाव् याच् या िलसेतूींची 
पुनबाांिणी ि डाव् या क नॉलची दरुुस् ती करण्याबाबत शासनान े कोणती कायमिाही केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) होयि 
(२), (३) ि (४) सदर िलसेतूची सन २०१६-१७ मध्ये तातमपुरती दरुुस्ती करुन लाभिारकाींना 
पाणी देण्यात आले आहेि तथावप सदर िलसेतुची कायम स्िरुपी दरुुस्ती करण्यासाठी 
अींदािपत्रक तयार करण्याचे काम के्षत्रीय स्तरािर सूरु आहेि 

___________ 
  

राज्यातील िृवष ववभागातील िममचा-याांच्या मागण्याांबाबत तसेच िृषी  
ववभागाची स धाररत आिृतीबांध ननजश्चत िरण्याबाबत 

  

(४१)  ९२१७७ (१५-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमन री), प्रा.(श्रीमती) मेधा ि लिणी (िोथन ड) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कृवष विभागात बहुताींश पदे ररक्त असनू उपलब्लि कममचा-यापैकी ९,९६७ 
कममचारी िलसींिारण विभागाकड ेिगम करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी विभागाची सुिाररत आकृतीबींि ननजश्चत झाले नसल्यामळेु कममचा-याींत 
नतव्र असींतोष ननमामण झाले असनू याच्या ननषेिामत महाराषर राज्य कृषी सहायक सींघ्नेच्या 
ितीने नागपूर, चींद्रपूर, गडधचरोली, ििाम, गोंददया, भींडारा जिल्हयाींतील कृषी सहायकाींनी ददनाींक 
२७ िून, २०१७ रोिी नागपूर येथील सींवििान चौकात आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृवष विभागाचा सुिाररत आकृतीबींि काय असेल या मागणीकररता ददनाींक २१ 
िून, २०१७ रोिी िा तमया सुमारास कृवष विभागातील कममचा-याींनी िळगाींि जिल्हाधिकारी 
कायामलयासमोर आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या कममचा-याींच्या मागण्याींबाबत तसेच कृषी विभागाची सुिाररत आकृतीबींि 
ननजश्चत करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. पाांड रांग फ ां डिर (१५-११-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहेि 
     मदृ ि िलसींिारण विभागाने कृवष विभागाकडून ९,९६७ पदे मदृ ि िलसींिारण 
विभागाकड ेिगम करण्याबाबत शासन ननणमय, ददनाींक ३१ म,े २०१७ रोिी ननगमभमत केलेला आहेि 
तमया अनुषींगाने कृवष विभागाच्या ददनाींक १२/०९/२०१७ च्या शासन ननणमयानसुार कृवष 
विभागातील २१८१ पदे मदृ ि िलसींिारण विभागास हस्ताींतरीत करण्याींत आलेली आहेति 
(२) होयि 
(३) होयि 
(४) महाराषर राज्य कृवष सहाय्यक सींघ्नेच्या मागण्या शासनाच्या विचारािीन आहेति कृवष 
विभागाचा सुिारीत आकृनतबींि वितमत विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहेि 
(५) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  
नतवसा (जि.अमरावती) या ताल क्यातील शभवापूर शसांचन धरणाचा िालवा द न स्त िरण्याबाबत 

  

(४२) ९२२६८ (१८-०८-२०१७).  अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतिसा (जििअमरािती) तालकु्यातील गव्हा, बाळापूर–कु-हा भाग-२ कालिा गे् १० ते १८ 
मिून भभिापूर भसींचन िरणाचा कालिा ब-याच मदहन्यापासून नादरुुस्त असल्याने सदर 
कालव्यातनू पाण्याच े मोठया प्रमाणात अपव्यय होत असून शेतक-याींना भसींचनासाठी पाणी 
भमळत नसल्यान ेया कालव्याची दरुुस्ती करण्याकररता कायमकारी अभभयींता, भसींचन ि पा्बींिारे 
विभाग अमरािती याींना िाींरिार लेखी ननिेदन देण्यात येिूनही अदयापी याबाबत शासनान े
कोणतीही कायमिाही केली नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान ननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास, चौकशीनुसार भभिापूर भसींचन िरणाचा कालिा दरुुस्त करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) भभिापूर प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्याची एकुण 
लाींबी १२ि१० क्रकिमीि असून कालव्यािर एकुण २२ गे् आहेति गे् िि१० हे साििि ३१०० मी 
िर असून गे् िि१८ हे साििि ८९५० मी िर आहेि कालव्याच्या साििि ३००० मी ते ९००० मी 
पयांत गाळ साचलेला असल्यामुळे गे् िि१० त े१८ पयांत पाणी पोहचत नव्हतिे तमयामळेु सन 
२०१६-१७ मध्ये याींबत्रकी विभागामार्म त पाखरण कायमिमा अींतगमत गे् िि१० पयांतचा गाळ 
कालव्यातनू काढण्यात आला आहेि तसेच पाखरण कायमिम सन २०१७-१८ मध्ये गे् िि१२ 
पयांत गाळ काढण्याच ेकाम पूणम झाले असून गे् िि१८ पयांत काम ऑक््ोबर, २०१७ पयांत 
पूणम करण्याच ेननयोिीत आहेि 
(२) होय, कालव्यात गाळ साचल्यामुळे पाण्याच्या प्रिाहाला अडथळा येत असल्यामुळे गे् 
िि१० त े१८ पयांत पाणी पोहचणे शक्य होत नव्हतेि 
(३) िरील प्रमाणे कायमिाही केलेली असून उिमररत काम ऑक््ोबर, २०१७ पयांत पूणम करण्याच े
ननयोिन आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  
दहांगोली या दठिाणी वेगवेगळया योिनेतांगमत ३ हिार घरि लाांच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४३) ९२५१० (१९-०८-२०१७). श्री.तानािी म टि ले (दहांगोली) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली या दठकाणी शासनाच्या िेगिेगळया योिनेंतगमत ३ हिार घरकुलाींच ेकाम प्रलींबबत 
असून या कामाींची ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून या कामाची गती आणखीनच मींदािली 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनुसार तातमकाळ अपूणम 
असलेले ३००० घरकुल पूणम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१३-१२-२०१७) : (१) नाहीि  
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
  

___________ 
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खांडाळा (जि.सातारा) ताल क्यातील नीरा-देवघर प्रिल्पाच्या िालव्याचे  
िाम अनेि वषामपासून प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४४)  ९२५७४ (२१-०८-२०१७).   श्री.ियि मार गोरे (माण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खींडाळा (जििसातारा) तालुक्यातील २४ गाि े भसींचनाखाली यािी यासाठी शासनान े सुरु 
केलेले नीरा-देिघर प्रकल्पाच्या कालव्याच ेकाम अनेक िषामपासून सींथगतीने सुरु असल्याने या 
कालव्याच्या लाभ के्षत्रात येणा-या २४ गािातील नागरीकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या कालव्याची काम े तातडीन े पूणम करण्याबाबत शासनान े कोणती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) नीरा देिघर प्रकल्पादिारे खींडाळा तालुक्यातील एकूण 
५७ गािाींपैकी, कालव्यादिारे ३० गािे ि उपसा भसींचनादिारे २७ गािाींना भसींचनाचा लाभ देणे 
प्रस्तावित आहेि सदयःजस्थतीत क्रकिमीि २६ ते ६५ या लाींबीतील कालव्यादिारे २० गािाींना लाभ 
होत आहे ि ३७ गािाींना लाभ देणे बाकी आहेि 
(२) सदर प्रकल्पास सन २०१७-२०१८ मध्ये रुि२०.०० को्ीची तरतूद करण्यात आली असनू 
ननिीच्या उपलब्लितेनूसार प्रकल्पाची काम ेकरण्याच ेननयोिन आहेि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  
त ळिापूर (जि.उस्मानाबाद) ताल क्यातील धनेगाव साठवण तलावाच ेिाम पूणम िरण्याबाबत 

  

(४५) ९२८१७ (१८-०८-२०१७).  श्री.मध िरराव चव्हाण (त ळिापूर) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुळिापूर (जििउस्मानाबाद) तालुक्यातील िानेगाींि साठिण तलािास शासनाने मींिूरी ददली 
असून तलािाचे काम अदयाप प्रलींबबत असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िानेगाींि साठिण तलािाच े काम पूणम करण्याबाबत नागररकाींनी ि स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मािमुख्यमींत्री ि माििलसींपदा मींत्री याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर, २०१६ ि माहे म-े
िून, २०१७ मध्ये ननिेदनादिारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साठिण तलािाकरीता क्रकती ननिी मींिूर केला आहे ि तलािाच्या कामाकरीता 
ननविदा काढून प्रतमयक्ष कामास सुरूिात केली आहे काय, तमयापासून क्रकती के्षत्र भसींचनाखाली 
येणार आहे, 
(४) असल्यास, सदर मागणीनुसार तलािाचे काम पूणम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) िनेगाि साठिण तलाि कृषणा मराठिाडा उपसा 
भसींचन प्रकल्पातील उपसा भसींचन योिना िि२ अींतगमत समाविष् असून, उपसा भसींचन योिना 
िि२ च्या ४ र्थया ्प्प्यात सदर तलाि येतोि कामाची सलगता विचारात घेता सदर साठिण  
तलािाच े काम अदयाप हाती घेण्यात आलेले नाहीि 
(२) होयि  
(३) िनेगाि साठिण तलाि हा कृषणा मराठिाडा प्रकल्पाींतगमत उपसा भसींचन योिना िि२ 
मध्ये समाविष् आहेि सन २०१७-१८ या िषाम कररता कृषणा मराठिाडा प्रकल्पासाठी रुि१२५.०० 
को्ी ननिीची तरतूद करण्यात आली आहेि िनेगाि साठिण तलािाच्या कामाची ननविदा 
मान्य करण्यात आलेली नाहीि या साठिण तलािाची प्रकल्पीय भसींचन क्षमता १७०४ हेक््र 
के्षत्र इतकी आहेि     
(४) सदर तलाि कृषणा मराठिाडा उपसा भसींचन योिना िि२ च्या ४ र्थया ्प्प्यात येतोि 
योिनेच्या ४ र्थया ्प्प्यापयांतची कामे प्रथमत: सलगतेने पूणम केल्यािर ननिी उपलब्लितनेुसार 
िनेगाींि साठिण तलािाचे काम हाती घेण्याच ेननयोिन आहेि 
(५) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

भांडारा जिल््यातील िोरांभी तीथमके्षत्राला पयमटन स्थळ घोवषत िरण्याबाबत 
  

(४६)  ९३५२१ (१९-०८-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.चरण वाघमारे (त मसर) :   
सन्माननीय पयमटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल््यातील िैनगींगा नदीच्या काठािरील कोरींभी (देिी) मींददर “क” तीथमके्षत्रामध्ये 
समाविष् आहे परींतु पयम् नाच्या दृष्ीने कोणताही विकास करण्यात आला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर तीथमके्षत्र पयम् नस्थळ घोवषत केल्यास शासनास मोठ्या प्रमाणात महसूल 
भमळून बेरोिगाराींना रोिगार उपलब्लि होईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरींभी हे तीथमके्षत्र पयम् नामध्ये समाविष् करून तमयाचा विकास करण्याकररता 
ननिी उपलब्लि करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियि मार रावल (११-१२-२०१७) : (१) नाहीि कोरींभी (देिी) या “क” िगम दिाम ददलेल्या 
तीथमके्षत्रास ददि२८/३/२०१३ रोिी झालेल्या जिल्हा ननयोिन सभमतीच्या बैठकीमध्ये “क” िगम 
पयम् न स्थळ म्हणूनही घोवषत करण्यात आलेले आहेि 
(२) तीथमके्षत्र/पयम् न स्थळाचा विकास झाल्यास तमयामळेु रोिगार उपलब्लि होतोि 
(३) कोरींभी (देिी) येथे प्रादेभशक पयम् न विकास योिनेअींतगमत पयम् क ननिास बाींिणे, मोरी 
बाींिकाम आणण सौंदयीकरण ि बगीचा तयार करणे अशी एकूण रूि४५.०० लक्षची एकूण ३ 
काम ेकरण्यात आलेली आहेति 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
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मौिा वासरी (ता.घाटांिी, जि.यवतमाळ) येथील प रसांरक्षि  
शभांतीचे बाांधिाम िरण्यािरीता ननधी देण्याबाबत 

(४७)  ९३५२४ (२१-०८-२०१७).  श्री.राि  तोडसाम (अणी) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा िासरी (तािघा ी्ंिी, जिियितमाळ) येथील पुरसींरक्षक भभींतीचे बाींिकाम करण्याकरीता 
मािमुख्यमींत्री विशेष ननिी अींतगमत ननिी उपलब्लि करून देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
(आणी) मािमुख्यमींत्री याींना ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी पत्र देऊन मागणी केली होती, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार कायमकारी अभभयींता, लघु भसींचन (िलसींिारण) विभाग, 
यितमाळ याींना मािमखु्यमींत्री कायामलयाकडून ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी आदेश देण्यात 
आले होतिे परींत ु अदयापपयांत पुरसींरक्षक भभींतीच्या बाींिकामास ननिी उपलब्लि करण्याबाबत 
कोणतीही कायमिाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन तातडीने ननिी देऊन परुसींरक्षक भभींतीचे बाींिकाम 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) हे अींशतः खरे आहेि 
     स्थाननक लेाकप्रतीननिी मािआमदार प्रािरािु तोडसाम, आणी वििानसभा याींनी कायमकारी 
अभभयींता, लघु भसींचन (िलसींिारण) विभाग, यितमाळ या कायामलयास ददि७.९.२०१६ च्या 
पत्रान्िये मौिे िासरी तािघा ी्ंिी येथील नाल्यािर पूर सींरक्षक भभींतीसाठी मािमखु्यमींत्री विशेष 
ननिीतून ननिी देण्याबाबत विनींती केली आहेि 
(२) नाहीि 
     कायमकारी अभभयींता लघ ुभसींचन (िलसींिारण) याींनी ददि१९/९/२०१६ चे पत्रान्िये अिीक्षक 
अभभयींता यितमाळ पा्बींिारे मींडळ, यितमाळ याींना तमयाींच े विभागाकडुन या प्रकारची काम े
होत नसल्यामुळे, िलसींपदा विभागामार्म त कायमिाही करण्याबाबत कळविले आहेि 
(३) सदरील कामाबाबत प्राथभमक पाहणी पूणम करुन पूर सींरक्षक भभींतीचे सविस्तर अींदािपत्रक 
प्रादेभशक कायामलयास सादर करण्यात आले आहेि  यास प्रशासकीय मान्यता ददल्या नींतर ननिी 
उपलब्लितेबाबत कायमिाही करण्याचे ननयोिन आहेि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

शासनाच्या िायामलयातील शलपीि वगीि िममचाऱयाांना अखांडडत  
सेवा ननयशमत सेवेस िोडून देण्याबाबत 

(४८)  ९३६३३ (२१-०८-२०१७).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या कके्षतील मींत्रालय तसचे बहृन्मुींबईतील शासनाच्या 
कायामलयातील भलपीक िगीक लघुलेखक सींिगामतील तसेच अन्य तस्तम सींिगामतील पदाींिर 
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तातमपुरतमया स्िरुपात आयोगाच्या भशर्ारशी भशिाय ननयुक्त झालेल्या कममचा-याींच्या सेिा 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या सामाईक आदेशादिारे आदेशाच्या ददनाींकापासून ननयभमत झाल्या 
असल् या तरीही तमयाींच् या ननयमीत सेिेची १२ िषामची गणना करताींना सींबींधिताींची तातुरती 
अखींडडत सेिा देखील ननयभमत सेिेस िोडून तम याींच् या १२ िषामच्या ननयभमत सेिेची गणना 
करण्यासींदभामत शासनाच्या वितम त विभागाने ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी शासकीय आदेश 
ननगमभमत  केला असनू सदरहू आदेशान्िये ददनाींक ३१ माचम, १९९९ रोिीपयांत ही ददनाींक 
ननजश्चत करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू शासन ननणमय र्क्त लोकसेिा आयोगाच्या कके्षतील कममचारी याींच्या 
पुरताच असल्यान े जिल्हा पररषदा,विशेष मींडळ ि इतर शासकीय कममचारी याींना लागू 
नसल्याने सदर कममचारी या शासन ननणमयापासून िींधचत रादहले असून तमयामुळे तमयाींचे आधथमक 
नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय सेिा ही सलग सुरु असलेली प्रक्रिया असून उपरोक्त ददनाींक ७ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोिीच्या ननणमयानुसार ददनाींक ३१ माचम, १९९९ पयमत सेिा ननयभमत 
कममचाऱयाींबाबत ननजश्चत केली असल्यान े तम याींनतर शासक्रकय सिेेत ननयभमत झालेल्याींसाठी 
नविन आदेश ननगमभमत करण्याची मागणी शासनाकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागणीनुसार  शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नगांटीवार (०७-११-२०१७) : (१) होय हे खरे आहेि 
(२) मींत्रालय तसेच बहृन्मुींबई येथील शासकीय कायामलयातील भलवपक सींिगीय पदािरील 
ननयुक्तमया महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या भशर्ारशीनुसार करण्यात येताति 
     जिल्हा पररषद, विशेष मींडळे ि राज्यातील इतर शासकीय कायामलयातील भलवपक सींिगम 
पदािरील ननयुक्तमया ्या महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या भशर्ारशीने केल्या िात नाहीति 
तमयामुळे हा शासन ननणमय तमया कममचाऱयाींना लागू होत नाहीि तमयामुळे तमयाींना सदर शासन 
ननणमय लागू नसल्यान ेतमयाींचे आधथमक नकुसान होत आहे, ही बाब खरी नाहीि 
(३) नाहीि 
(४) प्रश्न उद् ाित नाहीि 
(५) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

ढाणिी (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) येथ ेइसापूरच ेपाणी सोडण्याबाबत 
  

(४९)  ९३८३० (२२-०८-२०१७).   श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरखेड) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ढाणकी (तािउमरखेड, जिियितमाळ) येथ े माहे मे, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान २५ 
ददिसाींआड पाणी येत असल्यान े इसापूरचे पाणी सोडण्याचा आदेश जिल्हाधिका-याींनी ददला 
असुनसध्दा उक्त आदेशािर कायमिाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि तमयानुषींगाने उक्त दठकाणी पाणी 
पुरिठा करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?  
  
श्री. धगरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाहीि    
(२) प्रश्न उद् ाित नाहीि   
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  

ि -हा वडोदा, इस्लामपूर उपसा शसांचन योिना (ता.म क्ताईनगर, जि.िळगाांव) व िळगाांव- 
िामोद, सांग्रामपूर (जि.ब लढाणा) या उपसाशसांचन योिना पूणम िरण्याबाबत 

  

(५०) ९४७०९ (११-०८-२०१७). श्री.एिनाथराव खडस े (म क्ताईनगर) : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुऱहा िढोदा इस्लामपुर उपसा भसींचन योिना (तािमुक्ताईनगर, जिििळगाींि) ि िळगाींि- 
िामोद (जििबुलढाणा) या महतमिाकाींक्षी उपसा भसींचन योिना पूणम करण्यासाठी तापी पा्बींिारे 
महामींडळ ि विदभम पा्बींिारे विकास महामींडळ, नागपूर याींच्या मागणीनुसार ि प्रकल्पाच्या 
व्याप्तीच्या अनुषींगान ेअधिकचा ननिी शासनान े उपलब्लि करुन देऊन प्रकल्पाचे अपूणम काम 
पूणम करण्यासाठी ननिी मींिूर करण्यात यािा अशी मागणी तथेील लोकप्रनतननिीींनी माहे 
ऑगस््, २०१६  ि  मे, २०१७ मध्ये िा तमयादरम्यान पत्राव्दारे मािमुख्यमींत्री याींच्याकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार प्रकल्प पूणम करण् यासाठी ननिी देण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१३-११-२०१७) : (१) होयि 
(२) कुऱहा-िढोदा, इस्लामपूर उपसा भसींचन योिनेस सन २०१६-१७ मध्ये रुपये ७८ि०१ को्ी ि 
सन २०१७-१८ मध्ये रुपये १५ि८५ को्ी इतक्या ननिीची तरतूद केली आहेि 
(३) प्रश्न उद् ाित नाहीि 

___________ 
  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  _________________________ 

शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूरि 


