
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मोहोळ, माढा व पांढरपूर (जि.सोलापूर) तालुकयाांतील आष्ट् टी तलावाला पाणीपुरव ा िरयायाबाबत 
  

(१)  ४२४५२ (२१-०४-२०१६).   श्री.ससध्दराम म्हेत्र े(अकिलिोट), श्री.अब् दलु सत्तार (ससललोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहोळ, माढा व पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुकयाींतील आष ्ी तलाव हा पूणपणपणपक कोर ा 
प ला असल् यानक गावातील नागरीकाींना ्न् हाळयाआचीच पा यासा भ ं ी्ंकती करावी लागत 
असल् याचक माहक िानकवारी, २०१५ मध्यक वा त् या दरम्यान ननदर्णनास आलक आहक, हक खरक आहक 
काय, 

(२) तसकच सदरील तलाव कोर ा प ल् यामुळक करो ो मासक मतृ् यूमखुी प लक असल् यानक पसरसरात 
दगुचंी पसरली असून या तलावावर अवलींबून असणपारक र्कती, मासकमारी आदी व् यवसाय 
अ चणपीत आलक आहकत, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल् यास, आष्ी तलावात पाणपी सा ा कर याबाबत र्ासनानक कोणपती ्पाययोिना कक ली 
वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०३-०१-२०१८) : (१) नाही. 
     दद.०१/०१/२०१५ रोिी आष्ी िलार्यात ७४.५८ ्ककक  ्पयुकत पाणपीसा ा होता. सदर 
पाणपीसा ा दद.१६.१२.२०१५ रोिी ननरींक झाला होता. 
(२) हक खरक नाही. 
(३) जिल्हाधचकारी सोलापूर याींचक मागणपीनसुार दद.०८/०२/२०१६ तक दद.१४/०२/२०१६ या 
कालावचीत वपयासा भ ्िनी चरणपातून  ाव्या कालव्याद्वारक १३.३२ दलघमी (४७० दलघफू) 
पाणपी सो ून, आष्ी (यकवती) तलावात ८.५५ दलघमी (३०२ दलघफू) इतका पाणपीसा ा करणपकत 
आलकला होता. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही.  

___________ 
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 ाणे जिल्यात वपयायाच्याया पायायाची रनमा ण लालेलेी तीर प पाणी टांचा  
  

(२)  ५१८९४ (३०-०४-२०१६).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (िि त), श्री.भास्िर िाधव (िुहािर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व  ाणपक  जिल््याला पाणपी पुरव ा करणपाऱ्या बारवी व आींध्र चरणपातील पाणपीसा ा 
कमी झाला असल्यानक जिल््यात वपयाच्या पायाची तीव्र ी्ंचाई ननमाणणप झाली आहक, हक खरक 
आहक काय, 
(२) असल्यास, त्यामळुक मुींबई व  ाणपक यकथक प्रत्यकक र्ननवारी व रवववारी दोन पाणपी कपात 
करयाचा ननणपणय र्ासनानक घकतला आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, या र्हराींना परुकर्ा प्रमाणपात पाणपीपुरव ा करयाबाबत र्ासनानक कोणपती 
्पाययोिना कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०३-०१-२०१८) : (१) होय, अींर्त: खरक आहक. 
     बारवी व आींध्र चरणपातून फकत  ाणपक जिल्हयास पाणपी पूरव ा होतो. मुींबई जिल््यास या 
चरणपातून पाणपी पुरव ा होत नाही. दरवर्षीपकक्षा ३३% कमी पिणन्यमान २०१५ या वर्षाणत झालक 
आहक. त्यामळुक सदर चरणपामध्यक कमी पाणपीसा ा ्पलब्च असल्यामुळक पाणपी ी्ंचाई ननमाणणप 
झाली. 
(२) नाही. 
     दद.२७/०५/२०१६ रोिीच्या ्पलब्च पाणपीसाठ्यानुसार दद.१५/०७/२०१६ पयतं मींिूर 
पसरमाणपाच्या ३५ ्ककक  कपात अथवा पाणपी ्चलयाच्या सींस्थकच्या सोईनुसार आ वड्यातुन 
दोन ददवस पाणपी ्चल बींद  कवयाबाबत क्षकत्रिय स्तरावर अचीक्षक अभंयींता,  ाणपक पा्बींचारक 
मीं ळ याींचक कायाणलयात ननणपणय घकयात आला होता. 
(३) याबाबत क्षकत्रिय स्तरावर वकळोवकळी ्पलब्च पाणपीसाठ्याचा आढावा घकऊन िुल,ै २०१६ पयतं 
पाणपीसा ा सुरळीत  कवयाचक ननयोिन करयात आलक आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

खरपुडी (ता.खेड, जि.पुणे) येथील भीमा नदीवरील िोलहापूरी बांधाऱ्याचे  
ढापे शेतिऱ्याांनी पायायासा ी फोडलयाबाबत 

  

(३)  ६४४३६ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांिय (बाळा) भेिड े (मावळ) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खरपु ी (ता.खक , जि.पुणपक) यकथील ंीमा नदीवरील कोल्हापूरी बींचाऱ्याचक ढापक र्कतकऱ्याींनी 
अनधचकृतपणपक काढल्यानक ददनाींक ४ मक, २०१६ रोिी नदीपािात लाखो भल्र पाणपी वाहून गकलक, 
हक खरक आहक काय, 
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(२) असल्यास, या नदीवरील बींचाऱ्यामुळक पाच गावातील र्कक ो एकर िमीन अवलींबून असून  
काही ग्रामस्थ सा ववलकलक पाणपी रािीच्यावकळी सो ून दकतात, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, सा ववलकलक पाणपी सो ल्यामुळक यकथील र्कतकऱ्याींना पायाची मोठ्या प्रमाणपात 
ी्ंचाई ननमाणणप होत आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(४) असल्यास, बींचाऱ्याचक ढापक अनधचकृतपणपक काढणपाऱ्या सींबधचतावर र्ासनानक कोणपती कारवाई 
कक ली वा करयात यकत आहक, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०३-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) दद.०५-०५-२०१६ रोिी पहा क्च्या सुमारास काही र्कतकऱ्याींनी परवानगी नसताींना पाणपी 
सो ल्याची घ्ना घ लकली आहक. 
(३) पाणपीसा ा सो ल्यानींतर ही बींचाऱ्याच्या िोत्याच्या खालील पाणपीसा ा भर्ल्लक होता व 
त्याचा वापर र्कतकऱ्याींनी भसींचनासा भ कक लकला आहक. 
(४) बींचाऱ्याींचक ढापक अनधचकृत काढल्याींनतर र्ाखाधचकारी खक  पा्बींचारक र्ाखा क्र.१, 
रािगुरुनगर याींनी दद.०६-०५-२०१६ रोिी पिान्वयक पोभलस स् क्र्न, रािगुरुनगर याींचकक क लकखी 
तक्रार दाखल करुन सींबींधचत र्कतकऱ्याींवर कारवाई करयासा भ मागणपी कक लकली आहक. त्या 
अनुर्षींगानक सहाय्यक फौिदार याींनी दद.०७-०५-२०१६ रोिी िागकवर िाऊन सींबींधचत र्कतकऱ्याींना 
भस.पी.आर. १४९ प्रमाणपक नो्ीस दकवून कायणवाही कक लकली आहक. 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल्यातील ग्रामपांचायत स्तरावर िाम िरणाऱ् या  
िम चाऱ् याांना प्रलां बत वेतन देयायाबाबत 

  

(४)  ७६८०७ (१४-०४-२०१७).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यामध्यक ग्रामपींचायत स्तरावर काम करणपा-या ११५० सींग्राम कक्षातील 
कमणचाऱ् याींना गत १४ मदहन्यापासून वकतन दकयात यकत नसल्यामुळक सींबधचत कमणचाऱ् याींनी 
जिल्हा पसरर्षद,मुख्य कायणकारी अधचकारी याींची ंक् घकऊन वकतन दकयाची मागणपी माहक 
िानकवारी, २०१७ मध्यक वा त्या दरम्यान कक लकली आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, मींिालयीन स्तरावरून योग्य तक आदकर् व पिव्यवहार जिल्हा पसरर्षदकक क प्राप्त 
होऊनही  याबाबत ददरींगाई होत असल्याचक ननदर्णनास आलकलक आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणपी चौकर्ी कक लकली आहक काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार कमणचा-याींना रुि ुकरून घकऊन प्रलींत्रबत वकतन दकयाबाबत र्ासनानक 
कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणप काय आहकत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०१-२०१८) : (१) अींर्त: खरक आहक. 
(२) हक खरक नाही.  
     याबाबत दद.१९-१-२०१७ च्या जिल्हा पसरर्षदकच्या पि  क्र. िाक्र. जिपसो/साप्रवव-२/मुलकी-
३/५५/२०१७ अन्वयक सुचना दकयात आल्या आहकत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
     १) सींग्राम प्रकल्प बींद करयात आला आहक. 
     २) राज्यातील ग्रामपींयाचतीमध्यक “आपलक सरकार सकवा कें द्र (ASSK)” ्ंारणपी व 
अींमलबिावणपीबाबत मागणदर्णक सुचनाींचा र्ासन  ननणपणय ददनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोिी 
ननगणभमत करयात आला आहक. त्यानुसार नवीन आपलक सरकार सकवा कें द्र प्रकल्पामध्यक CSC-
SPV या कीं पनी माफण त कमणचारी नकमणूपका करयात यकत आहकत. 

___________ 
  

बुलढाणा जिलहयातील धचखली-साखरखेडा  रस्त्याची लालेली दरुवस्था  
  

(५)  ७६९३८ (१२-०४-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणपा जिल्हयातील धचखली आगार पसरवहन महामीं ळाक ून धचखली-रोह ा-गाींगलगाव-
कव ळ-मकरा-साखरखक ाण िाणपा-या बसफक -या सदर रस्ता खराब झाल्यामुळक सहा मदहन्यापासून 
बींद करयात आल्याचक माहक िानकवारी, २०१७  मध्यक वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आलक, हक खरक 
आहक काय, 
(२) असल्यास, सदरचा रस्ता तात ीनक दरुुस्त करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली 
आहक वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े (०५-०१-२०१८) : (१) अींर्त: खरक आहक. धचखली आगार पसरवहन 
महामीं ळाक ून धचखली रोह ा गाींगलगाव कव ळ साखरखक ाण ही बसफक री दद.१२.७.२०१६ पासून 
धचखली तक कव ळ अर्ी करयात आली आहक. परींत ुधचखली गाींगलगाव कव ळ साखरखक ाण या 
सवण गावाींमध्यक इतर वकगवकगळ्या मागाणनक बसफक -या सुरु आहकत. 
(२) कव ळ तक प्रमुख जिल्हा मागण ३३ ला िो णपा-या ग्रामीणप मागण क्र. ११२ च्या रस्ता 
दरुुस्तीचक काम सन २०१७-१८ जिल्हा ननयोिन ववकास ननची अींतगणत प्रस्ताववत करयाचक 
जिल्हा पसरर्षदकचक ननयोिन आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिलहा पररषद बाांधिाम ववभािाांति त असलेलया जिलहयातील  
इतर जिलहा माि  व ग्रामीण मािा ची लालेली दरुवस्था 

(६)  ७८७२७ (१४-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर जिल्हा पसरर्षद बाींचकाम ववंागाच्या अींतगणत असलकल्या जिल्हयातील इतर जिल्हा 
मागण व ग्रामीणप मागाणची दरुवस्था झाल्याचक नुकतकच माहक िानकवारी, २०१७ मध्यक वा त्या 
दरम्यान ननदर्णनास आलक आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याींच्या दरुुस्तीसा भ पुरकसा ननची भमळत नसल्यानक ग्रामीणप ंागातील 
लोकाींची गैरसोय होत असून जिल्हयांरातील इजिमा व ग्रामीणप मागाणपैकी पाच तालुकयातील 
३७२ ककलोमी्रचक रस्तक सावणिननक बाींचकाम ववंागाक क हस्ताींतसरत करयाचक प्रस्ताववत 
आहकत, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास,सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीसा भ ननची भमळयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही 
कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०१-२०१८) : (१) अींर्त: खरक आहक. 
(२) चींद्रपूर जिल््यामध्यक कोळसा खाणपी, भसमें् प्रकल्प, वाळू, चुनख ी खदानी व वनक ही 
खननिक िास्त प्रमाणपात असल्यामुळक जिल््यातील ग्रामीणप मागण व इतर जिल्हा मागाणवरील 
अवि  वाहतुक वदणळ मोठ्या प्रमाणपात वाढलकली आहक. वाढीव वाहतकु वदणळीमुळक प्रंाववत रस्तक 
दिोन्नत करणपक आवश्यक असल्यानक इतर जिल्हा मागण व ग्रामीणप मागाणपैकी ११९६.४५ कक.मी. 
चक रस्तक दिोन्नत (प्रमखु जिल्हा मागण) करयाचा प्रस्ताव जिल्हा पसरर्षदकमाफण त सावणिननक 
बाींचकाम मीं ळ, चींद्रपूर याींच्याक क पा ववयात आला होता. त्याप्रमाणपक मुल, पोंुणपाण, चींद्रपूर व 
बल्लारपूर या चार तालुकयातील इजिमा १७९.०० कक.मी. व ग्रा.मा. ४७.०० कक.मी.अर्ी एकूणप 
२१६.०० कक.मी. रस्त्याींची  सावणिननक बाींचकाम ववंाग, र्ासन ननणपणय , रववयो-२०१७/प्र.क्र.०२/ 
ननयोिन-२ मींिालय, मुींबई दद.६ फक ब्रुवारी,२०१७ नुसार प्रमखु जिल्हा मागण दिकाणन्नत करयास 
मींिूरी प्राप्त आहक. 
(३) सदर रस्तक प्रमखु जिल्हामागण म्हणूपन दिोन्नत झालकलक असल्यामुळक त्याींची दकखंाल व 
दरुुस्ती सावणिननक बाींचकाम ववंागाच्या माफण त करणपक अपकक्षक्षत आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही.  

___________ 
  

अिोला जिलहयातील ग्रामीण भािातील रस्ते िामाांसा ी जिलहा रनयोिन ससमतीमाफ त  
जिलहा पररषदेला प्राप्त लालेला रनधी अखचीत असलयाबाबत 

  

(७)  ७८७४५ (१९-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हयातील ग्रामीणप ंागातील रस्तक कामाींसा भ जिल्हा ननयोिन सभमतीमाफण त 
जिल्हा पसरर्षदकला प्राप्त ननचीपकैी ६ को्ी १० लाखाींचा ननची गकल्या दोन वर्षाणत खचण झाला 
नाही, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची चौकर्ी कक ली आहक काय व त्यात काय आढळून आलक, 
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(३) असल्यास, सदरचा ननची खचण करयास ववलींब लावणपा-या अधचका-याींवर र्ासनानक कोणपती 
कारवाई कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हक खरक आहक. रु. ६ को्ी २६ लक्ष ननची 
अखधचणत रादहला आहक. 
(२) व (३) या सींदंाणत जिल्हा पसरर्षदकक ून प्राप्त अहवालानुसार जिल्हा पसरर्षदकला जिल्हा 
वावर्षणक योिनकअींतगणत रु. ११८६.८७ लक्ष ननची प्राप्त झाला होता. सदर ननचीमचनू रु. ५६०.२२ 
लक्ष ननची खचण झाला असून काही ताींत्रिक कारणपामुळक रु. ६२६.६५ लक्ष ननची अखधचणत रादहला 
आहक. प्रचलीत ननयमानुसार जिल्हा पसरर्षदकनक अखधचणत ननची र्ासन खाती िमा कक लकला आहक. 
     ननची अखधचणत राहयास िबाबदार अधचकारी व कमणचारी याींच्यावर िबाबदारी ननजश्चत 
करयाबाबत जिल्हा पसरर्षद अकोला याींना र्ासन स्तरावरुन कळववयात आलक आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

मरा वाडयासा ी पजश्चम वाहहन्या नदयाांच ेपाणी िोदावरी खो-यात वळववयायाबाबत 
  

(८)  ७९४५० (१५-०४-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससललोड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरा वा यातील गोदावरी नदीवर बाींचलकल्या िायकवा ी चरणपातील पायाची तू् मा.्च्च 
न्यायालयाच्या अलीक च्या समन्यायी पाणपी वा्प ननवा यातसधु्दा नमूद करयात आली 
असल्याचक माहक िानकवारी,२०१७ मध्यक वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आलक आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, र्ासनानक पजश्चम वादहन्या नद्याींचक पाणपी गोदावरी खो-यात वळववयासा भ सहा 
मदहन्यात ननणपणय घकयाच्या सूचनाही मा.्च्च न्यायालयाला ददल्या आहकत,हक ही खरक आहक 
काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयाच्या सचूनकनुसार मरा वा यासा भ पजश्चम वादहन्या नद्याींचक पाणपी 
गोदावरी खो-यात वळववयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) अींर्त: खरक आहक.  
     मा. ्च्च न्यायालयाच्या ददनाींक २३/०९/२०१६ च्या PIL १७३/२०१३ च्या आदकर्ातील 
मुद्यावरुन ददसून यकतक.    
(२) अींर्त: खरक आहक.   
     मा. ्च्च न्यायालयानक प्रवाही वळणप योिनाींची कामक १ वर्षाणत पूणपण करावीत असक आदकर् 
ददलकलक आहकत. 
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(३) पजश्चम वादहनी नद्याींचक पाणपी गोदावरी खो-यात वळववणपा-या २३ प्रवाही वळणप योिनाींची 
कामक ववववच ्प्प्यात प्रगतीपथावर आहक.  एकूणप २३ पैकी ११ प्रवाही वळणप योिना पूणपण असून 
६ योिनाींची कामक चालू आहकत, तसकच ३ प्रवाही वळणप योिनाींचा तत्वत: मान्यता दकयाबाबतचा 
प्रस्ताव ववचाराचीन आहक व २ प्रवाही वळणप योिना तूतण वगळयात आल्या आहकत व १ 
योिना लोकववरोचामुळक चाल ुझालकली नाही. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

वाडा (जि.पालघर) तालुकयातील िोिािोला शीतपेय िां पनी आहदवासी िावपाडयाांच े 
वपयायाचे पाणी ववनापरवाना वापरत असलयाबाबत 

  

(९)  ८२६३६ (१७-०४-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (सभवांडी ग्रामीण) :  सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वा ा (जि.पालघर) तालुकयातील कोकाकोला कीं पनी र्ीतपकय तयार करयाकसरता 
पसरसरातील आददवासी गावपा याींचक वपयाचक पाणपी वापरत असल्याबाबत ननदर्णनास आलक आहक, 
हक खरक आहक काय, 
(२) तसकच सदर कीं पनीच्या द काणपी नैसधगणक नाल्याला माती ंराव करुन नाला नष् कक ला 
आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीत काय आढळून आलक, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार सींबींधचत कीं पनीवर र्ासनानक कोणपती कारवाई कक ली वा करयात 
यकत आहक, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ?  
  
श्री. धिरीष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववहहरी, उपसा ससांचन आणण पाटबांधारे प्रिलपाच्याया माध्यमातून  
ऊस के्षत्र सुक्ष्म ससांचनाखाली आणयायाबाबत 

(१०)  ८२७७४ (१५-०४-२०१७).   श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेिाव), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववहीरी, ्पसा भसींचन आणणप पा्बींचारक प्रकल्पाच्या माध्यमातून ऊस क्षकि 
भसींचनाखाली आणपयाचा ननणपणय र्ासनानक माहक िानकवारी, २०१७ मध्यक वा त्या दरम्यान घकतला 
आहक, हक खरक आहक काय, 



वि.स. ३८७ (8) 

(२) असल्यास, त्यानुसार र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधचकरणपानक पथदर्णक 
तत्त्वावर े्ंं ू ्पसा योिना, भंमा(्िनी),मुळा,ननम्न मानार, हतनुर, ्ध्वण पुस,कान्होळी 
नाला व अींबोली या ८ पा्बींचारक प्रकल्पाींच्या लांक्षकिात बारमाही वपकासा भ द ींबक व तुर्षार 
भसींचन पध्दतीचा िनू २०१७ पासून अवलींब करयाबाबत अधचसचूना िानकवारी २०१५ मध्यक 
काढली आहक. 
(२) महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधचकरणप याींच्या िानकवारी २०१५ मचील अधचसुचनकनुसार 
्परोकत ८ पा्बींचारक प्रकल्पाींवर द बक भसींचन पध्दतीचा अवलींब करयाची अींमलबिावणपी 
झाल्यानींतर आलकल्या अनुंवाच्या आचारक हा ननबचं राज्यातील अन्य पा्बींचारक प्रकल्पाींवर िून 
२०१९ पासून सवण बारमाही वपकाींना सुक्ष्मभसींचनाद्वारक पाणपीपुरव ा करणपक बींचकारक करणपक 
ननयोिीत आहक. 
     र्ासनानक नव्यानक पारींपासरक ववतरणप प्रणपाली ऐविी नभलका ववतरणप प्रणपालीचा अवलींब 
करयाचा ननणपणय र्ा.नन. १३/१/२०१७ रोिी घकतलकला आहक. 
     भसींचन प्रकल्पाच्या लांक्षकिात सुक्ष्म भसींचनाचक अींनतम ्दिष्  कवून ववतरणप व्यवस्था 
करयाचक चोरणप र्ा.नन. दद. २/५/२०१७ नुसार ननजश्चत करयात आलकलक आहक. 
     वरीलप्रमाणपक र्ासनाच्या चोरणपानुसार कायणवाही करयात यकत आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही.  

___________ 
  

मुरत  िापूर (जि.अिोला) येथील लािवड अधधिा-याांनी रोििार हमी  
योिनेच्याया िामात िेलेला िैरव्यवहार 

(११)  ८२९५१ (१९-०४-२०१७).   श्री.िोवध न शमा  (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय रोििार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) न्यायालयात हिर असलकल्या मिुराींना रोिगार हमीच्या कामावर दाखवून त्याींना मिुरी 
ददल्याचा प्रकार मुनत णिापूर (जि.अकोला) यकथील लागव  अधचका-याींनी कक ल्याचक माहक िानकवारी, 
२०१७ मध्यक वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आलक आहक, हक खरक आहक काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणपी चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीत काय आढळून आलक, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार रोिगार हमीच्या कामात गैरव्यवहार करणपाऱ्या लागव  
अधचकाऱ्यावर र्ासनानक काय कारवाई कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०२-०१-२०१८) : (१) हक खरक आहक. 
(२) चौकर्ीमध्यक सदर मिूर दपुारी िकवणपाच्या सुट्टीमध्यक ५-६ कक.मी. अींतरावर मुनत णिापूर यकथक 
असलकल्या ददवाणपी न्यायालयात सायकलवरुन अध्याण तासात िाऊन परत आलक. त्यामुळक त्याींचक 
कामाचक कालावचीत कोणपताच खोळींबा झाला नाही व यामुळक कामामध्यक गैरव्यवहार झाला असक 
म्हणपता यकणपार नाही. 
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(३) कोणपताही गैरव्यवहार लागव  अधचकारी याींनी कक ल्याचक ननदर्णनास न आल्यामुळक कोणपतीही 
कारवाई करयात आलकली नाही.  तरी ंववषयात योग्यती खबरदारी घ्यावी म्हणूपन प्रकरणपी 
लागव  अधचकारी याींना ताकीद दकऊन ंववषयात ्धचत खबरदारी घकणपकबाबत सुचना कक ल्या 
आहकत. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेम्हाळस वपांपळिाव,वखारवाडी मािे चाांदा येथ ेिाणाऱ्या रस्त्याची लालेली दरुवस्था 
  

(१२)  ८३३१३ (१७-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिक व ाळा बदहरोबा (ता.नकवासा, जि.अहमदनगर) यकथून चाींदा यकथक िायासा भ िवळचा 
मागण असलकल्या म्हाळस वपींपळगाव,वखारवा ी मागे चाींदा यकथक िाणपारा रस्ता अत्यींत खराब 
अवस्थकत असनू सींपूणपण  ाींबर ननघालक असनू तसकच आि ूबािचूी का क्री झ ुुपक मोठ्या प्रमाणपात 
रस्त्यात पसरली आहकत,या मागाणत असलकल्या ओढ्यावरील फरर्ी पूलाचक दग  ननखळल्यामळुक 
रस्ता चोकादायक झाला असल्यानक नागरीकाींना दळणपवळणप करयास गैरसोईचक िात आहक, हक 
खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय, 
(३)  असल्यास,त्यानुसार सदर रस्ता दरुुस्त करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा 
करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०१-२०१८) : (१) अींर्त: खरक आहक. 
(२) म्हाळस वपींपळगाव व वखारवा ी मागे चाींदा यकथक िायासा भ इतर जिल्हा मागण क्र. ३२४  
व ग्रामीणप मागण क्र. १२२ हक दोन रस्तक आहकत. या दोन रस्त्याींची पाहणपी जिल्हा पसरर्षदकमाफण त 
करयात आली आहक. 
(३) म्हाळस वपींपळगाव, बदहरोबा रस्ता दक गाव, तकलकु गाव, ंातकु गाव या इतर जिल्हा मागण 
क्र. ३२४ ची एकूणप लाींबी २९.०० कक.मी. आहक. त्यापैकी १६.९० कक.मी. लाींबी  ाींबरीपषृ ंाग व 
१२.१० कक.मी. ख ी पषृ ंाग आहक. त्यापकैी ०/०० तक ०/६०० कक.मी. लाींबीतील  ाींबरी 
नुतनीकरणप करणपक आवश्यक आहक. 
     व ाळा बदहरोबा-साींगवी-म्हाळस वपींपळगाव तक चाींदा ग्रामीणप मागण क्र.१२२ ची एकूणप लाींबी 
९.०० कक.मी. आहक.त्यापकैी ५.५० कक.मी.  ाींबरी व ३.५० कक.मी. ख ीचा पषृ ंाग आहक. 
त्यापैकी ४/२०० तक ५/२०० कक.मी. लाींबीचक मिबतूीकरणप व  ाींबरीकरणप करणपक आवश्यक आहक. 
     ्परोकत दोन्ही रस्त्याींचक मिबूतीकरणप व  ाींबरीकरणपाचक काम जिल्हा पसरर्षदकला ववववच 
योिनाींद्वारक प्राप्त होणपा-या ननचीमचून प्रस्ताववत करयाचक जिल्हा पसरर्षदकचक ननयोिन आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
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नािपुर जिलहयातील िावातील िाव ाणातील रहहवासीांना भुखांड समळयायाबाबत 
  

(१३)  ८३४४५ (२०-०४-२०१७).   डॉ.आसशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपुर जिल्हयातील का्ोल व नरखक  तालुकयातील गाव ाणपातील रदहवार्ी व्यकतीींनी 
अनतक्रमणप ननयमानुकुलन करयाबाबतची मागणपी कक ली असुन यामध्यक ज्या व्यकतीींना 
र्ासनाक ुन घरकुल मींिुर झालकली आहकत अश् या व्यकतीींचा सुधा ा समावकर् आहक, हक खरक आहक 
काय, 
(२) असल्यास,र्ासन ननणपणयान्वयक गावाच्या गाव ाणपातील ंखुीं ाची ककीं मत एक लक्ष रूपयक यकत 
असुन घरकुलासा भ पाि असलकलक लांाथी व र्कतमिुराींना ही रककम ंरणपक अर्कयप्राय असून, 
ंुखीं ाची ककीं मत ही भर्घ्रभसध्दगणपकाचक दर िास्त असल्यामुळक ंुखीं ाचक मुल्य फारच िास्त 
यकत असल्यानक लांाथी रककम र्ासन िमा करू र्कत नाही त्यामुळक घरकुल योिनकपासुन 
लांाथी वींचीत राहतो, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, लांार्थयांना ननवा-यासा भ ंुखीं  ्पलब्च करुन दकयाबाबत र्ासनानक कोणपती  
कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) र्ासनानक दद.३०.१२.२०१५ व सुचासरत दद.१४.७.२०१७ च्या र्ासन ननणपणयान्वयक पीं ीत 
दीनदयाल ्पाध्याय घरकुल िागा खरकदी अथणसहाय योिना सुरु कक ली आहक. या योिनकमध्यक 
 िागा नसलकलक घरकुल पाि लांाथींना िागा खरकदीकरीता प्रत्यककी रु. ५०,०००/- पयतं अथण 
सहाय्य ्पलब्च करुन दकयाची तरतूद कक ली आहक. सदर र्ासन ननणपणयामध्यक िागकचक िास्त दर 
व िागकची कमी ्पलब्चता ववचारात घकता, ५०० चौ. फू्ापयतं िागकत स्थाननक प्राधचकरणपाच्या 
बाींचकामाच्या ननयमावलीनुसार दोन ककीं वा तीन लांार्थयांच्या सींमतीनक दोन मिली (G+१) 
ककवा तीन मिली (G+२) इमारत बाींचयासा भ प्रनत लांाथी रु.५०,०००/- पयतं अथणसहाय्य 
िागा खरकदीसा भ तरतूद करयात आली आहक. 
(३) मा. जिल्हाधचकारी, नागपूर याींचक अध्यक्षतकखाली दद.२८.२.२०१७ रोिी संा घकयात आली. 
 मा. जिल्हाधचकारी याींनी ज्या गावात गाव ाणप हिीतील िागा ्पलब्च असकल त्या िागकची 
मागणपी करुन घरकुल योिनककरीता पाि लांाथी याींना ्पलब्च करुन दकयाबाबत सवण खीं  
ववकास अधचकारी, पीं.स. (सवण) व तहभसलदार (सवण) याींना ननदकर् ददलक आहक. त्याबाबत 
कायणवाही सुरु आहक. 
(४)  प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

सशरवळ-पळशी-वडिाव (ता.खांडाळा, जि.सातारा) या इजिमा रस्त्याच े 
नुतनीिरण िरयायाबाबत 

(१४)  ८३८०० (१७-०४-२०१७).   श्री.ियिुमार िोरे (माण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वि.स. ३८७ (11) 

  

(१) भर्रवळ-पळर्ी-व गाव (ता.खीं ाळा, जि.सातारा) रस्ता हा इजिमा ८ दिाणचा असून या 
मो या प्रमाणपावर झालकल्या औद्योधगकरणपामुळक तसकच र्कती व इतर अनुर्षींधगक व्यवसायामुळक 
वाहतुकीची वदणळ वाढल्यानक सदरहू  रस्त्याचक  ाींबरीकरणप व रुीं दीकरणप करयाबाबतचा प्रस्ताव 
जिल्हापसरर्षद सातारा याींना सन २०१५ व २०१६ मध्यक सधचव, ग्रामववकास ववंाग याींच्याक क 
पा ववला आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावानसुार ्कत रस्त्याचक नुतनीकरणप तात्काळ करयाबाबत र्ासनानक 
कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलबाींची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०१-२०१८) : (१) हक खरक नाही. 
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याचक सन २०१६-१७ मध्यक सा.क्र.६/५०० मध्यक लहान पलू/मोरी बाींचकाम 
सावणिननक बाींचकाम ववंागाक क मींिूर आहक. ०/०० तक ३/५०० कक.मी. या लाींबीमध्यक प्रचानमींिी 
ग्रामस क योिनकअींतगणत सन २०११ मध्यक रस्ता  ाींबरीकरणपाचक काम झालकलक आहक. सदर लाींबी 
सुजस्थतीत आहक. ्वणरीत ३/५०० तक ७/५०० कक.मी.लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचक काम जिल्हा वावर्षणक 
योिना/रस्तक ववर्कर्ष दरुुस्ती कायणक्रमाींतगणत प्राचान्यक्रमानक प्रस्ताववत करयाचा जिल्हा 
पसरर्षदकचा प्रयत्न आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

भटकया ववमुकत समािाला शासनाच्याया ववववध येािनाांचा लाभ समळयायाबाबत 
  

(१५)  ८४९५८ (१६-०८-२०१७).   अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर ( ाणे), 
श्री.प्रशाांत  ािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव ), अॅड.पराि अळवणी 
(ववलेपाले) :   सन्माननीय ववमकुत िाती/भटकया िमाती व इतर मािासवि  आणण ववशेष 
मािास प्रवि  िलयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ं्कया ववमुकत समािातील बाींचवाींचक अनकक मुलंूत प्रश्न सो ववलक िात नसल्याबाबत 
लाखो ववमुकत िातीच्या बाींचवाींनी त्याींच्या अनकक मागयाींचक ननवकदन माहक िून, २०१७ मध्यक 
वा त्या दरम्यान ददलक आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) तसकच र्ासनाच्या ववववच योिनाींचा लां सदर समािाला भमळावा अर्ी मागणपी त्याींनी 
कक ली आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (१९-१२-२०१७) : (१) सदर ननवकदन आढळून आलकलक नाही. 
(२) (३) व (४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
  

___________ 
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समन्यायी तत्त्वानुसार समान पाणी वाटप योिना आराखडा तयार िरयायाबाबत 

  

(१६)  ८५१३७ (१२-०८-२०१७).   श्री.सुरनल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १४ वर्षाणपासून प्रलींत्रबत असलकल्या िायकवा ी पाणपी समस्या प्रकरणपी मा. ्च्च 
न्यायालयानक िुन्या कायदयानुसार पायाचा को्ा  रवून दकणपारी ‘ब्लॉक’ म्हणपिकच को्ा पध्दत 
बींद करताना नव्या िलसींपदा प्राधचकरणप कायदयानुसार समन्यायी तत्त्वानुसार समान पाणपी 
वा्प योिना आराख ा तयार करयाचक आदकर् दकऊनही अद्याप कोणपतीच कायणवाही करयात 
आली नसल्याचक ननदर्णनास आलक आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीत काय आढळून आलक, 
(३) असल्यास,चौकर्ीनसुार समन्यायी तत्त्वानुसार समान पाणपी वा्प योिना आराख ा तयार 
करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) हक खरक नाही.     
(२) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदिाांव (जि.नासशि) तालुकयातील पांचायत ससमती अांति त ररकत पदे भरयायाबाबत 
  

(१७)  ८५३६९ (११-०८-२०१७).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदिाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाींव (जि.नाभर्क) तालुकयातील पींचायत सभमती अींतगणत इमारत व दळणपवळणप ्प 
ववंाग, लघु पा्बींचारक ्पववंाग, ग्रामपींचायत ववंाग, आरोग्य ववंाग, भर्क्षणप ववंाग, 
सामान्य प्रर्ासन ववंाग या ववंागाींमध्यक १४९ पदक सरकत असल्यानक नाींदगाींव तालुकयातील 
ववकास कामाींवर पसरणपाम होत आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, नाींदगाींव पींचायत सभमतीच्या संापती व अन्य पदाधचका-याींनी ्परोकत सरकत 
पदक ंरयाबाबत ववंागीय आयकुत, नाभर्क ववंाग, नाभर्क, मुख्य कायणकारी अधचकारी 
जिल्हा पसरर्षद, नाभर्क याींच्याक क ददनाींक ५ व १२ मक, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास लकखी 
ननवकदनाद्वारक मागणपी कक ली आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास,सदर ननवकदनानुसार सरकत पदक ंरयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा 
करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ?  
  



वि.स. ३८७ (13) 

श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०१-२०१८) : (१) होय. 
पींचायत सभमती नाींदगाव यकथक सद्यजस्थतीत खालीलप्रमाणपक ववंागवार सरकत पदक आहकत. 

अ.क्र. ववंागाचक नाव सरकत पदक 
१ सामान्य प्रर्ासन ववंाग २४ 
२ कृवर्ष ववंाग ०२ 
३ ग्रामपींचायत ववंाग ०८ 
४ लघुपा्बींचारक ववंाग ०३ 
५ मदहला व बालकल्याणप ०३ 
६ भर्क्षणप ववंाग ७३ 
७ पर्ुसींवचणन ववंाग ०२ 
८ अथण ववंाग ०० 
९ आरोग्य ववंाग ५२ 
१० बाींचकाम ववंाग ०४ 
                 एकुणप सरकत पदक   १७१ 

(२), (३) व (४) होय. 
     माहक मक,२०१७ मध्यक र्ासन चोरणपानुसार नाभर्क जिल्हयातील आददवासी/नक्षलग्रस्त 
ंागातील सरकत पदक प्राचान्यानक समुपदकर्न प्रकक्रयकव्दारक पुणपणपणपक ंरयात आली आहकत. सदर 
प्रकक्रयकदरम्यान नाींदगाव तालुकयात बदलीनक िायास बहुताींर् कमणचा-याींनी नकार ददल्यानक 
नाींदगाव तालुकयात सरकत पदाींची सींख्या िास्त आहक. 
     सरळसकवा ंरतीबाबत र्ासनस्तरावरुन एकत्रित पदंरतीची कायणवाही सुरु आहक. तसकच 
पदोन्नतीनक पदक ंरयाची कायणवाही सुरु आहक. 

___________ 
  
सोनुले (ता.शाहुवाडी, जि.िोलहापूर) येथील लघु पाटबांधारे तलावाचे िाम प्रलां बत असलयाबाबत 
  

(१८)  ८५९३१ (१९-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :  सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोनुले (ता.र्ाहुवा ी, जि.कोल्हापूर) यकथील लघु पा्बींचारक तलावास मींिुरी भमळून १४ वर्ष े
पूणपण झाली, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, सदर तलावामुळक आिूबािचूा अनकक पसरसर िलयुकत होणपार असून र्कतकऱ्याींना 
र्कतीसा भ व अन्य सवण कामाींसा भ मुबलक पायाची सोय होणपार आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, सदर तलावासा भ आवश्यक असणपाऱ्या ंूसींपादनाचक काम पूणपण झालकलक आहक 
तसकच तलावाचा खचण पावणपक आ  को्ीवरून ३४ को्ीवर पोहोचला आहक, हक ही खरक हक काय, 
(४) असल्यास, ननची अंावी सदर प्रकल्पाचक काम अपूणपाणवस्थकत व प्रलींत्रबत असून सदर 
प्रकल्पाचक काम पूणपण होयासा भ र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
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श्री. धिरीष महािन (२२-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) प्रकल्पातील ्पयुकत पाणपीसा ा ३.६५ द.ल.घ.मी. असून, या प्रकजल्पय पाणपीसाठ्यापकैी 
वपयासा भ ०.०१ द.ल.घ.मी. व भसींचनासा भ ३.४४ द.ल.घ.मी. इतका वापर प्रस्ताववत असनू 
एकूणप ४६५ हक. क्षकिास (पीकक्षकि ८८४ हक.) भसींचनाचा लां भमळणपार आहक, माि यापैकी 
औद्योधगकसा भ तरतुद नाही.           
(३) होय. प्रकल्पाची मळू प्र.मा. ककीं मत रु. ७.७२ को्ी असून, मींिूरीसा भ प्रस्ताववत प्रथम 
सुप्रमा ची ककीं मत रु. ४६.६४ को्ी आहक. 
(४) सन २०१७-१८ या आधथणक वर्षाणत अथणसींकल्पामध्यक या प्रकल्पाकसरता रु.१.५० को्ी ननचीची 
तरतूद करयात आली आहक. 
(५) प्रकल्पाचा सुप्रमा प्रस्ताव दद.२९/०३/२०१७ रोिी राज्य ताींत्रिक सल्लागार सभमती-२ पुणपक 
याींना सादर करयात आला असून, सदर प्रस्तावाची ताींत्रिक तपासणपी त्याींचकक क अींनतम 
्प्प्यात आहक. 

___________ 
  
रायिड जिलहा पररषद/पांचायत ससमत्याांच ेरनवडणूिाांच्याया रनिालाची माहहती जिलहा पररषदेच्याया 

सांिेतस्थळावर (बेबसा ट) उपलब्ध िरुन देयायाबाबत 
  

(१९)  ८६०५७ (१८-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांिणघाट), 
अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव ), श्रीमती मरनषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनानक ववववच र्ासकीय ववंाग तसकच स्थाननक स्वराज्य सींस्था आपल्या 
सींकक तस्थळाद्वारक िनतकला अधचकाधचक अद्ययावत मादहती दकयासा भ प्रयत्नर्ील असताना 
रायग  जिल्हा पसरर्षद नागसरकाींना मादहती दकयाक क दलुणक्ष करीत असल्याचक माहक िून, २०१७ 
मध्यक वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आलक आहक,हक खरक  आहक काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पसरर्षद/पींचायत सभमत्याींचक ननव णूपकाींचक ननकाल लागून तीन मदहनक 
होवूनसुध्दा जिल्हा पसरर्षदकच्या सींकक तस्थळावर (बकबसाई्) कोणपतीच मादहती ्पलब्च करयात 
आली नाही, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास,  सींकक तस्थळावर कोणपतीच मादहती ्पलब्च कक ली िात नसल्यानक महत्वपूणपण व 
सुचासरत योिनाींची मादहती नागसरकाींना ्पलब्च होत नाही, हक ही खरक आहक काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीनुसार सींकक तस्थळाद्वारक 
मादहती ्पलब्च करयास दलुणक्ष करणपाऱ्या सींबधचत अधचकाऱ्याींवर र्ासनानक काय कारवाइण 
कक ली वा करयात यकत आहक, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०१-२०१८) : (१) हक खरक नाही. 
(२) व (३) हक खरक नाही.  
     रायग  जिल्हा पसरर्षदकची http://zpraigad.maharashtra.gov.in ही वकबसाई् असनू 
जिल्हा पसरर्षदकक ील आस्थापना ववर्षयक व जिल्हा पसरर्षदकच्या ववंागाींक ून राबववयात 
यकणपाऱ्या योिनाींची अद्ययावत मादहती सदर वकबसाई्वर दरवर्षी प्रभसध्द करयात यकतक. 
 त्यानसुार माहक फक ब्रुवारी २०१७ मध्यक झालकल्या जिल्हा पसरर्षद ननव णूपकीत ननव ून आलकल्या 
सवण सन्मा. सदस्याींची यादी जिल्हा पसरर्षदकच्या वरील नमूद वकबसाइ्वर प्रभसध्द करयात 
आली आहक. तसकच पींचायत सभमतीच्या ननव णूपकीत ननव ून आलकल्या सन्मा. सदस्याींची यादीही 
्कत वकबसाई्र प्रभसध्द करयात आलकली आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

सावली (जि.चांद्रपूर) येथील वाढीव पाणी पुरव ा योिनेिरीता वैनांििा नदीवरून  
पायायाची उचल िरयायासा ी ना हरित प्रमाणपत्र समळयायाबाबत 

(२०)  ८६२३५ (१८-०८-२०१७).   श्री.सुरनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सावली (जि.चींद्रपूर) यकथक अजस्तत्वात असलकली नळयोिना फारच िुनी असून वारींवार 
नादरुूस्त राहत असल्यामळूक र्हरातील हिारो नागसरकाींना वपयाच्या पायापासून वींधचत रहावक 
लागत असल्यानक सावली नगरपींचायतीनक वाढीव पाणपी पुरव ा योिनकचा प्रस्ताव महाराषर िीवन 
प्राधचकरणप मीं ळाक ून तयार कक ला असून या वाढीव पाणपी पुरव ा योिनककरीता वनैगींगा 
नदीवरून पाणपी ्चल करयासा भ िलसींपदा ववंागाचक ना हरकत प्रमाणपपिाची आवश्यकता 
असल्यानक कायणकारी सींचालक ववदंण पा्बींचारक ववकास महामीं ळ नागपूर याींनी प्रस्ताव तयार 
करून माहक माचण, २०१७ मध्यक वा त्यादरम्यान प्रचान सधचव, िलसींपदा ववंागाक क पा ववला 
असता प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्याची मादहती माहक ददनाींक १५ िून, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास 
ननदर्णनास आली आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तावास वैनगींगा नदीवरून पाणपी ्चल करयासा भ ना हरकत प्रमाणपपि 
भमळयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) अींर्त: खरक आहक. 
(२) या पाणपी आरक्षणप प्रस्तावास मान्यता दकयात आली असुन त्यानुसार िलसींपदा 
ववंाग,र्ासन ननणपणय क्र. त्रबभसींआ-२०१७/(१५९/१७)/ भसींव्य (चो.),दद.१०.१०.२०१७ ननगणमीत 
करयात आला आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही 

___________ 
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महाड (जि.रायिड) तालुकयातील पाणी पुरव याचे तीन प्रिलप ताां त्रि  
िारणास्तव पडून असलयाबाबत 

  

(२१)  ८६४३१ (१९-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भो र (उरण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महा  (जि.रायग ) तालुकयातील पाणपी पुरव याचक तीन प्रकल्प ताींत्रिक कारणपास्तव प ून 
असून यापैकी कोथरी चरणपाचक काम अपूणपाणवस्थकत असून प्रकल्पग्रस्ताींनाही अद्यापपयणत 
मोबदला ददला नाही, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार कोथरी चरणपाचक काम पूणपण करयासह प्रकल्पग्रस्ताींना मोबदला 
दकयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ?  
  
श्री. धिरीष महािन (०२-०१-२०१८) : (१) कोथरी प्रकल्प हा पाणपी पुरव ा प्रकल्प नसून लघु 
पा्बींचारक प्रकल्प आहक. सदर प्रकल्पाचक काम प्रगतीपथावर आहक. 
     प्रकल्पग्रस्ताींना एकूणप रु. १२८५.३८ लक्ष इतका पूणपण मोबदला वा्प महसूल खात्यामाफण त 
करयात आलकला आहक. 
(२), (३) व (४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोलहापूर बांधा-यामध्ये खडिपूणा  प्रिलपातून िायमस्वरुपी पाणी देयायाबाबत 
  

(२२)  ८६६५१ (१२-०८-२०१७).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ख कपूणपाण ( जि.बुलढाणपा ) प्रकल्पाच्या खालील बािूस असलकल्या कोल्हापूर  बींचा-यामध्यक 
ख कपूणपाण प्रकल्पातून कायमस्वरुपी पाणपी ्पलब्च करुन दकयाबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या 
ववचाराचीन  आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर कक व्हापयणत अींमलबिावणपी करयात यकणपार आहक वा यकत आहक, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) नाही.  
(२) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(३) ख कपूणपाण (जि.बुल ाणपा) प्रकल्पाच्या खालील बािूस बाींचयात आलकली कोल्हापूरी बींचारक 
स्वतींिपणपक बाींचयात आलकलक आहक. तसकच प्रत्यकक को. प. बींचाऱ्याचक मुकत पाणपलो् क्षकि 
ववचारात घकऊन पायाच्या यकव्याचा अ्यास करून बींचाऱ्याींचा पाणपीसा ा ननजश्चत करयात 
आलकला आहक. ख कपूणपाण प्रकल्पाच्या पाणपी साठ्यातून सदरचक बींचाऱ्याींना पाणपी सो णपक अपकक्षक्षत 
नाही. सदर बींचारक  ख कपूणपाण प्रकल्पाचा ंाग म्हणूपन बाींचयात आलकली नाहीत. ख कपूणपाण 



वि.स. ३८७ (17) 

प्रकल्पाचक िलननयोिन अींतीम झालकलक असून त्यात प्रकल्पाच्या खालील बािूस असलकल्या 
कोल्हापुरी बींचाऱ्यामध्यक ख कपूणपाण प्रकल्पातुन कायमस्वरुपी पाणपी ्पलब्च करून दकयाचा 
समावकर् नाही. तसकच ख कपूणपाण प्रकल्पातून त्रबगरभसींचन वपयाच्या पाणपी आरक्षणपासा भ 
३१.७५५८ दलघमीचक प्रस्ताव प्राप्त झालकलक आहक. सदर वपयाचक पाणपी आरक्षणप मींिूर झाल्यास 
प्रकल्पाची भसींचन क्षमतकमध्यक ७९१८ हक. (३५.८१ ्ककक ) भसींचन क्षकि कपात सींंववत आहक. 
त्यामुळक प्रकल्पाच्या खालील बािसू बाींचयात आलकली कोल्हापूरी बींचाऱ्याींमध्यक कायमस्वरूपी 
पाणपी ्पलब्च करून दकणपक र्कय नाही.   

___________ 
  

धिरणा (जि.नासशि) खोऱ्यातील चणिापूर, पुनांद, हरणबारी आणण िेळलर  
या प्रिलपाांमधील िाळ िाढयायाबाबत 

  

(२३)  ८७१११ (१८-०८-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बािलाण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धगरणपा (जि.नाभर्क) खोऱ्यातील चणपकापूर, पुनींद, हरणपबारी आणणप कक ळझर या सवणच 
प्रकल्पाींमध्यक मो या प्रमाणपात गाळ साचल्यानक ३० तक ३५ ्ककक  पाणपी सा यात घ् ननमाणणप 
झाल्यामुळक र्कती भसींचनासा भ व वपयासा भ पाणपी मुबलक प्रमाणपात भमळत नसल्यामुळक 
स्थाननक लोकप्रनतननचीनी व नागसरकाींनक  गकल्या दोन वर्षाणपासून  महाराषर िलसींपत्ती 
ननयमन प्राधचकरणप तसकच मा.िलसींपदा तथा मा.पालकमींिी याींच्याक क ददनाींक ५ नोव्हेंबर,२०१५ 
रोिी वा त्यासमुारास ननवकदन ददलक आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, ्कत ननवकदनानुसार सदरहु प्रकल्पाींमचील गाळ काढयाबाबत र्ासनानक कोणपती 
कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०३-०१-२०१८) : (१) अींर्त: खरक आहक. 
     चणपकापुर मो या प्रकल्पाचक गाळ सवेक्षणपाचक काम मकरी, नाभर्क याींनी सन २०१२-१३ 
मध्यक कक लक आहक. सदर सवेक्षणपानुसार ्पयुकत सा यात ८.१३ द.ल.घ.मी. व मतृ सा यात 
३.११ द.ल.घ.मी. असा एकूणप ११.२४ द.ल.घ.मी. गाळ दर्णववयात आलकला आहक. स्थाननक 
र्कतक-याींना चरणपातील गाळ स्वखचाणनक काढुन नकणपक बाबत आवाहन करयात आलक होतक. तथावप 
र्कतक-याींक ुन प्रनतसाद भमळाला नाही. 
     मध्यम प्रकल्प हरणपबारी व कक ळझर चरणपातील गाळ सवेक्षणपाचक काम मकरी, नाभर्क याींनी 
सन २००७-०८ मध्यक कक लक आहक. सदर सवेक्षणपानुसार  हरणपबारी चरणपाच्या िलार्यात गाळ 
आढळलकला नाही व कक ळझर चरणपाच्या िलार्यातील ्पयुकत सा यात ०.०५ द.ल.घ.मी. इतका 
गाळ दर्णववयात आला आहक.  कक ळझर चरणपातील गाळ काढुन नकणपकबाबत स्थाननक र्कतक-याींना 
आवाहन करयात आल्यानुसार ०.००१८ द.ल.घ.मी.  इतका गाळ काढयात आलकला आहक. 
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(२) र्ासनानक या प्रदकर्ाींतगणत चरणपामचील गाळ लोकसहंागातनू स्थाननक र्कतक-याींद्वारक गाळ 
काढणपकबाबत क्षकत्रिय स्तरावरून आवाहन करयात आलक आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही.  

___________ 
  

मौि ेसुपे (ता.पारनेर,जि.अहमदनिर) येथील नािररिाांना ववसापूर  
तलावातून पाणीपुरव ा िरयायाबाबत 

  

(२४)  ८७७८३ (१८-०८-२०१७).   श्री.राहुल ििताप (श्रीिोंदा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिक सुपक (ता.पारनकर, जि.अहमदनगर) यकथील नागसरकाींना ववसापूर तलावातून पाणपी 
दकयात यकणपार आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, तद्नुसार मौिक सुपक यकथील नागसरकाींना ववसापूर तलावातून पाणपीपुरव ा 
करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  

श्री. धिरीष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) र्ासन ननणपणय क्र.ग्रापाचो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दद. ०७ मक २०१६ अन्वयक सुपा ता.पारनकर, 
जि.अहमदनगर या पाणपी पुरव ा योिनकचा समावकर् मुख्यमींिी ग्रामीणप पकयिल कायणक्रम 
(MRDWP) अींतगणत करयात आला आहक. 
     तरी, सद्यजस्थत मुख्यमींिी ग्रामीणप पकयिल योिनकसा भ िलसींपदा ववंागाच्या 
अखत्यारीतील पाणपी साठ्याींचा स्िोत म्हणुपन वापर करावयाचा असल्यास त्यास िलसींपदा 
ववंागाक ील पाणपी आरक्षणपाच्या मींिूरीची आवश्यकता राहणपार नाही.  
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाड (जि.रायिड) तालुकयातील णखांडवाडी धरणातील िाळ िाढयायाबाबत 
  

(२५)  ८७८१३ (१२-०८-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूव ) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महा  (जि.रायग ) तालुकयातील गाव-पाड्याींना पाणपी पुरव ा करणपा-या णखीं वा ी चरणपात 
धचखल व गाळ सा ल्यानक सदर चरणपातून गाव व पाड्याींना पाणपी पुरव ा होत नसल्यानक 
महा मचील फौिी आींबव क, भर्रवलीसह २५ गावाींच्या ग्रामस्थाींनी याबाबतची तक्रार ननवकदनक 
जिल्हा पा्बींचारक ववंागाक क अनकक वकळा ददली आहकत, हक खरक आहक काय, 

(२) असल्यास, सदर तक्रार ननवकदनाच्या अनुर्षींगानक र्ासनानक चरणपाची पाहणपी कक ली आहक काय 
व पाहणपीचक ननषकर्षण काय आहकत, 
(३) असल्यास, पाहणपीवरुन चरणपातील गाळ काढयाबाबत र्ासनान कोणपती कायणवाही कक ली वा 
करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
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श्री. धिरीष महािन (०१-०१-२०१८) : (१) हक खरक नाही.  
     णखीं वा ी योिनकच्या प्रकजल्पय अहवालानसुार  भसींचन क्षकि १२५ हकक्र (ICA ) इतकक  
आहक. परींतू भसींचनासा भ र्कतक-याींची मागणपी नसल्यानक प्रत्यक्षात १० हकक्र क्षकि भसींचनाखाली 
यकत आहक. प्रकल्पामध्यक भर्ल्लक रादहलकलक पाणपी हक प्रकल्पाच्या खालील बािूस असलकल्या १३ 
गावाींच्या वपयाच्या पाणपी पुरव ा करणपाऱ् या योिनाींना मागणपीप्रमाणपक चरणपातून पाणपी सो यात 
यकतक. 
     प्रकल्पातून भसींचनासा भ व वपयासा भची पाणपीमागणपी पूणपण करून प्रकल्पात दरवर्षी पाणपी 
भर्ल्लक राहत असल्यानक चरणपातील गाळ काढयाची कायणवाही कक लकली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

सीना (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर) नदीवरील सांिोबा, तरटिाव, बांधा-यावरील  
पुलाच्याया सांरक्षि ि डयाांची लालेली दरुवस्था 

  

(२६)  ८८०२१ (१२-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सीना (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) नदीवरील सींगोबा, तर्गाव, बींचा-यावरील पुलाचक सींरक्षक 
क  क ढासळून गकल्यामुळक  प्रवाश्याींच्या िीवाला चोका ननमाणणप झाला आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाचक सरींक्षक क  क बाींचयाबाबत िलसींपदा ववंागाक क र्ाखा 
अभंयींता, सावणिननक बाींचकाम ववंाग याींनी प्रस्ताव पा ववला असता सदर पलुाच्या 
क ड्याींच्या कामासा भ िलसींपदा ववंागाक ून सावणिननक बाींचकाम ववंागास अद्यापपयतं 
ननची भमळालकला नाही, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीनुसार सदर पुलाचक क  क 
तात्काळ बाींचयासा भ ननची दकयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत 
आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१) नाही. सींगोबा बींचाऱ् यावरील पुलाचक सींरक्षक रकभलींग 
काही प्रमाणपात ढासळलकलक आहकत व तर्गाव बींचा-यावरील पलुास गा ण स््ोन बसववलकलक आहकत. 
(२) नाही.ननची मागणपीचा प्रस्ताव िलसींपदा ववंागास प्राप्त नाही. 
(३) व (४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनािडून समळालेलया रनधीचा उपयोि िृषी ससांचनासा ी िरयायाबाबत 
  

(२७)  ८८०२२ (१२-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींतप्रचान कृर्षी भसींचन योिनेंतगणत "हर खकत मक पाणपी" या ध्यकयासह राज्यातील २६ 
महत्वाच्या प्रकल्पाींचा कें द्र र्ासनाक ून ७५ ्ककक  अनुदानाची रककम एकूणप ३००० को्ी रुपयक 
राज्य र्ासनास प्राप्त झाली आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, कृर्षी भसींचन योिनकसा भ प्राप्त ननचीचा ्पयोग करयाबाबत र्ासनानक कोणपती 
कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०३-०१-२०१८) : (१) हक अींर्त: खरक आहक. पींतप्रचान कृर्षी भसींचन 
योिनकतींगणत “हर खकत मक पाणपी” या ध्यकयासह राज्यातील २२ महत्वाच्या प्रकल्पापकैी ननम्न 
वचाण या प्रकल् पाकसरता सन २०१६-१७ या आधथणक वर्षाणकसरता कें द्र र्ासनाक ून CADWM 
बाबत रु. १५.१७४० को्ी इतकक  अनुदान प्राप्त झालक आहक व ्वणसरत प्रकल्पाकसरता अनुदान 
प्राप्त करुन घकयाची कायणवाही प्रगतीपथावर आहक.  
(२) प्राप्त ननचीनुसार ननम्न वचाण प्रकल्पाच्या CADWM बाबतचक काम प्रगतीपथावर आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही.  

___________ 
  

सावांतवाडी (जि.ससांधुदिु ) तालकुयातील पाडलोस-िेणीवाडामध्ये पथ हदवे 
बांद अवस्थेत असलयाबाबत 

  

(२८)  ८८०३५ (१८-०८-२०१७).   श्री.रनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावींतवा ी (जि.भसींचुदगुण) तालुकयातील पा लोस-कक णपीवा ा मध्यक १४ वा ववत्त आयोग 
ग्रामपींचायतस्तर अींतगणत वर्षणं रापवूी बसववयात आलकलक पथ ददवक वर्षणं रातच नादरुूस्त व बींद 
प लकल्या अवस्थकत असल्यामुळक ग्रामस्थाींची गैरसोय होत असल्यानक ग्रामस्थाींनी पथ ददवक 
दरुूस्तीची मागणपी पा लोस ग्रामपींचायतीक क ददनाींक २२ मक, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास लकखी 
ननवकदनाद्वारक कक ली आहक, हक खरक आहक काय 
(२) असल्यास, सदरहू मागणपी करूनही आिभमतीस कोणपतीही कारवाइण करयात आलकली 
नाही,हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास,याबाबत चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीनुसार  सदरहू पथ ददवक दरुुस्त 
करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०१-२०१८) : (१) नाही.  
      असक कोणपतकही ननवकदन आिभमतीस प्राप्त नाही. 
(२) व (३) ग्रामपींचायत पा लोस कक णपीवा ा यकथक स्री् लाई् बींद असल्याबाबतची बाब 
ननदणर्नास आल्यानींतर ग्रामपींचायतीनक, महाराषर राज्य ववद्युत मीं ळ, बाींदा याींच्या वायरमनर्ी 
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सींपकण  साचला असता मी्र िळल्याचक ननदणर्नास आलक. त्यानींतर ग्रामपींचायतीनक ्प अभंयींता, 
महाराषर राज्य ववद्युत मीं ळ, बाींदा याींना कळवनू दद. ८.८.२०१७ रोिी मी्र बसवून घकतलक व 
स्री् लाई् पुन्हा कायाणन्वीत कक लक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

__________ 
  

हहांिणघाट (जि.वधा ) तालुकयातील पांचायत ससमती अांति त १४ ररकत  
पदाांची पदस्थापना िरयायाबाबत 

  

(२९)  ८८४४४ (११-०८-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांिणघाट), श्री.प्रशाांत  ािूर (पनवेल), 
श्री.प्रभुदास सभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) दहींगणपघा् (जि.वचाण) तालुकयातील पींचायत सभमती अींतगणत १४ सरकत पदाींची पदस्थापना 
करयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननचीींनी (दहींगणपघा्) ददनाींक ४ माचण, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.ग्रामववकास व मा.िलसींचारणप मींिी याींना ननवकदनाद्वारक ववनींती कक ली आहक, हक 
खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, ्कत ननवकदनानुसार सरकत पदक ंरयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली 
वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर सरकत असलकली पदक स्पचाण परीक्षा/पदोन्नतीव्दारक ंरयाची कायणवाही सुरु आहक. 

___________ 
  

मौि ेसशरसमणी, भोंडण व पोपटनिर (ता.पारोळा, जि.िळिाांव) सशवारातील सांपाहदत  
िेलेलया शेतिमीनीचा मोबदला शतेिऱ्याांना समळयायाबाबत 

  

(३०)  ८८४८६ (१८-०८-२०१७).   डॉ.सतीश (अयाणासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिक भर्रसमणपी, ंों णप व पोप्नगर भर्वारातील (ता.पारोळा, जि.िळगाींव) र्कतकऱ्याींच्या 
र्कतिमीन नदीिो  प्रकल्पासा भ सन २००८ मध्यक सींपाददत करयात आलकली आहक, हक खरक आहक 
काय, 
(२) असल्यास, सींपाददत कक लकल्या िभमनीपैकी ककती र्कतकऱ्याींना िभमनीचा मोबदला दकयात 
आला आहक व ्वणसरत र्कतकऱ्याींना िभमनीचा मोबदला न दकयाची कारणपक काय आहकत, 
(३) असल्यास, या र्कतकऱ्याींना िभमनीचा मोबदला दकयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही 
कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
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श्री. धिरीष महािन (०२-०१-२०१८) : (१) होय.    
(२) नदीिो  प्रकल्पासा भ िमीन सींपाददत कक लकल्या एकूणप ९६ र्कतकऱ्याींपैकी ५१ र्कतकऱ्याींना 
िभमनीच्या मोबदल्या पो्ी आगाऊ (ए व्हान्स) रककम अदा करयात आली आहक. तसकच ५% 
ंा कपट्टा ही अदा करयात आलकला आहक. 
     सदर नदीिो  प्रकल्पाची कामक जिल्हा वावर्षणक योिनकअींतगणत करयात यकत होती. तथावप, 
सन २००९-२०१० मध्यक र्ासनानक नदीिो  अींतगणत कामाींना ननची दकणपक बींद कक ला होता. त्या 
कारणपास्तव ्वणसरत र्कतकऱ्याींना िभमनीचा मोबदला अदा करयात आला नाही. 
(३) सन २००९ तक २०१३ पयतंच्या कालावचीत िुन्या ंूसींपादन कायद्याप्रमाणपक िभमन 
सींपादनाची कायणवाही करयात यकऊन िभमनीची सींयुकत मोिणपीही पूणपण करयात आली होती. 
तथावप, २०१३ मध्यक नववन ंूसींपादन कायदा अजस्तत्वात आल्यानक सन २०१३ च्या नवीन 
ंूसींपादन कायद्यानसुार सींबींधचत र्कतकऱ्याींना िभमनीचा मोबदला अदा करणपकसा भ ंसूींपादन 
प्रस्ताव तयार करुन जिल्हाधचकारी, िळगाव याींच्याक ून ५२-अ चक आदकर् पारीत करयात 
यकऊन ्पववंागीय अधचकारी, ंाग एरीं ोल याींनी २/३ रकमकची मागणपी कक ली असनू लवकरच 
सदरची रककम ्पववंागीय अधचकारी एरीं ोल याींच्याक क अदा करयाची कायणवाही तापी 
पा्बींचारक ववकास महामीं ळामाफण त करयात यकत असून र्कतकऱ्याींना सदर रककमकतून ५०% 
मोबदला प्राींत कायाणलयामाफण त अदा होऊ र्कक ल. 
     जिल््यातील नदीिो  अींतगणत कामाींना ंूसींपादनासा भ ननची दकणपक बाबतचा िलसींपदा 
ववंागानक चोरणपात्मक ननणपणय क्र. सींकीणपण-२०१७/प्र.क्र.(१८७/२०१७)/लपा-१,दद. २३.०८.२०१७ नसुार 
घकतला असून त्या अनुर्षींगानक जिल्हा ननयोिन सभमती िळगाव याींना ंसूींपादनासा भ ननचीची 
मागणपी करयात आलकली आहक. ननची प्राप्त झाल्यावर सींबींधचत र्कतकऱ्याींना त्याींच्या सींपादीत 
िभमनीचा मोबदला लवकरच अदा करयाचक ननयोिन आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही.     

___________ 
  

टािळी ढोिेश्वर (ता.पारनेर, जि.अहमदनिर) येथ ेनिर-िलयाण महामािा वरील  
लघु पाटबांधारे प्रिलपाांच्याया िम चाऱ्याांच्याया वसाहतीची लालेली दरुवस्था 

(३१)  ८८५७८ (१८-०८-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ाकळी ढोकक श्वर (ता.पारनकर, जि.अहमदनगर) यकथक नगर-कल्याणप महामागाणवर माीं ओहळ 
मध्यम प्रकल्प व काळू बहृप लघ ु पा्बींचारक प्रकल्पाींवर काम करणपाऱ् या कमणचाऱ् याींसा भ 
बाींचयात आलकल्या वसाहतीची दरुवस्था झाल्याचक माहक मक, २०१७ मध्यक वा त्या दरम्यान 
ननदर्णनास आलक, हक खरक आहक काय, 
(२) तसकच सदर वसाहतीमध्यक अनकक वाहनक बकवारस असून यामध्यक र्ासनाचक लाखो रुपयाींचक 
नुकसान झालकलक आहक, हक ही खरक आहक काय,  
(३) असल्यास, या प्रकरणपी चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीनुसार सदर वसाहतीच्या 
नुतनीकरणपाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
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श्री. धिरीष महािन (०२-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) ही वाहनक िलसींपदा ववंागाची नसनू िलसींचारणप ववंागार्ी सींबींचीत आहक. याबाबत 
सींबधचत ववंागास वारींवार कळववयात आलक आहक. 
(३) सदर वसाहतीत १९७८-७९ मध्यक माीं ओहळ मध्यम प्रकल्पाचक कामासा भ बाींचयात आलकली 
आहक. यामध्यक ३३ तात्पुरत्या इमारती (Temporary Quarter) व ६ कायमस्वरुपी इमारती 
आहकत. प्रकल्पाचक काम पूणपण झालकलक असल्यानक तसकच तात्पुरत्या इमारतीचक आयुषयमान ३७ वर्षे 
झाल्यानक सींपुष्ात आलक आहक. कायमस्वरुपी इमारती दकखंाल दरुुस्ती ननचीच्या ्पलब्चतकनुसार 
करयाचक ननयोिन आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जिल्यात १९९८ ग्रामपांचायतीांमध्ये १४ व्या ववत्त आयोिाच्याया  
रनधीतून िावामध्ये िलव्यवस्था िरयायाबाबत 

  

(३२)  ८८६०८ (२२-०८-२०१७).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यात १९९८ ग्रामपींचायतीींमध्यक १४ व्या ववत्त आयोगाच्या ननचीतून 
गावाींमध्यक स्थाननक पातळीवर पाणपी समस्या सो ववयाकरीता प्राचान्य दकयाचक 
र्ासनस्तरावरून आदकर् दकयात आलक असतानाही व ११४ को्ी ननची ग्रामपींचायतीींक क भर्ल्लक 
असतानाही गावामध्यक िलव्यवस्थापनासा भ खचण करयात न आल्यानक ग्रामीणप ंागामध्यक 
िलसमस्या कायम असल्याचक माहक मक, २०१७ मध्यक वा दरम्यान ननदर्णनास आलक आहक, हक खरक 
आहक काय, 
(२) असल्यास, ११४ को्ी भर्ल्लक असतानाही जिल््यातील गावाींमध्यक िलव्यवस्थापनाची 
कामक न होयाची कारणपक काय आहकत, 
(३) असल्यास, ्कत बाबीींची चौकर्ी कक ली आहक काय व त्यानुसार याबाबत र्ासनानक कोणपती 
कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०५-०१-२०१८) : (१) यवतमाळ जिल््यामध्यक ११९८ ग्रामपींचायती असून 
सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या आधथणक वर्षाणत १४ व्या ववत्त आयोगाींतगणत एकूणप 
रू.१५१,६६,४१,०८२/- इतका ननची RTGS व्दारक  ग्रामपींचायतीींला ववतरीत करयात आलकला 
आहक. तसकच, दद. ४ नोव्हेंबर,२०१५ च्या र्ासन ननणपणयानुसार ग्रामववकास आराख ा तयार करून 
ननचीचक ननयोिन करयात आलकलक आहक. ग्रामववकास आराखड्यात दद. २१ ड सेंबर,२०१५ च्या 
र्ासन ननणपणयात नमूद कक लकल्या प्राचान्य क्रमानुसार ग्रामसंकमध्यक सुचववलकल्या कामानसुार 
कामक घकयात आलकली आहक. यानुसार पाणपी पुरव ा स्िोताींचक बळक्ीकरणप व पाणपी पुरव ा 
साचनाींची दरुूस्ती या कामाकरीता प्राचान्य दकयात आलकलक आहक. 
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(२) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधिरी जिल्यातील समुारे ३५४ ग्रामपांचायती इांटरनेट सेवेववना िाय रत असलयाबाबत 
  

(३३)  ८८६१२ (१२-०८-२०१७).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल््यातील सुमारक ३५४ ग्रामपींचायतीींमध्यक सद्यजस्थतीत इीं्रनक् सकवा ्पलब्च 
नसल्याची बाब माहक फक ब्रुवारी, २०१७ मध्यक वा त्यादरम्यान ननदर्णनास आली आहक, हक खरक आहक 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ग्रामपींचायतीींना तात ीनक इीं्रनक् सकवा ्पलब्च करून दकयाबाबत 
र्ासनानक  कोणपती कायणवाही  कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) रत्नाधगरी जिल््यातील एकूणप ८४५ ग्रामपींचायतीपैकी ३१९ ग्रामपींचायतीमध्यक BSNL 
Broad Band व इतर खािगी कीं पन्यामाफण त इीं्रनक् सुववचा ्पलब्च आहक. 
     ्वणरीत काही तालकुयामध्यक ऑप््ीकल फायबरचक काम प्रगती पथावर आहक व काही 
तालुकयातील ऑप््ीकल फायबर नक्वकण चक काम तात्काळ सुरु करयाबाबत ंारत सींचार ननगम 
भल., रत्नाधगरी याींना कळववयात आलक आहक.  
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

रे रे धरण (ता.वाळवा, जि.साांिली) येथील पाटबांधारे ववभािातांि त मध्यम प्रिलपाच्याया 
िॅनॉलमध्ये पाणी सोडयायाच ेिेट नादरुुस्त असलयाबाबत 

  

(३४)  ८८६२५ (१२-०८-२०१७).   श्री.सशवािीराव ना ि (सशराळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रक रक चरणप (ता.वाळवा, जि.साींगली) यकथील पा्बींचारक ववंागाींतगणत मध्यम प्रकल्पाच्या 
कॅनॉलमध्यक पाणपी सो याचक गक् नादरुुस्त असल्यानक मागील ककत्यकक वर्षाणपासून बींद आहक, हक 
खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, तलावातील पायाची मो या प्रमाणपात गळती होऊन पावसाळयानींतर 
अल्पावचीत सदरहू तलाव सरकामा होत असल्यानक स्थाननक र्कतक-याींना भसींचनासा भ पाणपी 
्पलब्च होत नसल्यानक सदरहू गक्ची तात ीनक दरुुस्ती करावी याकसरता स्थाननक 
लोकप्रनतननची माफंत र्कतक-याींनी सींबींधचत अधचका-याींक क लकखी अिण करुनही र्ासनानक 
कोणपतीही कायणवाही कक ली नाही, हक ही खरक आहक काय, 
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(३) असल्यास, सदर तलावाची पाहणपी कक ली आहक काय व त्यानुसार सदर गक्ची दरुुस्ती 
करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली  वा कर यात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१) रक रक चरणपाच्या ववमोचक गक्चक दरुुस्तीचक काम िून 
२०१७ मध्यक पूणपण करुन घकणपकत आलक आहक. 
(२) व (३) ल.पा. रक रक  चरणपाच्या गक् मचून होणपारी गळती थाींबववयासा भ गक्ची आवश्यक 
ती दरुुस्ती याींत्रिकी ववंागामाफण त करुन घकयात आली आहक. तथावप, ववमोचकाच्या र्किारुन 
इतर ंागातून होणपारी पायाची गळती थाींबववयाचक काम र्ासनाच्या िलयुकत भर्वार योिनक 
अींतगणत प्रस्ताववत करुन त्यास मान्यता घकऊन ननववदा प्रभसध्दीस दकयात आली होती, तथावप 
सदर ननववदकस प्रनतसाद भमळालकला नसल्यानक पयाणयी ्पाय योिना काय करता यकईल, याबाबत 
प्रत्यक्ष कायणक्षकिावर दद. २४/१०/२०१७ रोिी कायणकारी अभंयींता, चरणप सुरक्षक्षतता सींघ्ना, 
नाभर्क याींनी पाहणपी कक ली आहक. याबाबत चरणप सुरक्षक्षतता सींघ्ना, नाभर्क याींचकक ून 
अभंप्राय प्राप्त होताच गळती थाींबववयाबाबत ्पाय योिना  करयाचक ननयोजित आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदिाांव खांडशे्वर (जि.अमरावती) तालुकयातील शेति-याांची पायायाअभावी होणारी िैरसोय  
  

(३५)  ८८८६८ (११-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र ििताप (धामणिाव रेलवे), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती रनम ला िाववत 
(इितपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाींव खीं कश्वर (जि.अमरावती) तालुकयातील र्कतक-याींची पायाअंावी होणपारी गैरसोय 
दरू करयाकसरता द्म्ाळा (सींग्राहक) लघु पा्बींचारक प्रकल्प आवश्यक असुन यामुळक ंिुल 
पातळीमध्यक वाढ होणपार असल्याचक माहक एवपल, २०१७ मध्यक वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आलक 
आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल् यास, ्कत ववंागात भसींचनाचक क्षकि अत्यींत कमी असल्यानक सदरहू ल.पा. प्रकल्प 
होणपक आवश्यक असल्यानक याबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) वनिभमन हस्ताींतरणप प्रश्न िनदहत याधचका क्र. १२४/२०१४ सींदंाणत मा.्च्च न्यायालय, 
औरींगाबाद  खीं पी  याींचक ननदकर् व प्रकल्प व्यवहायणता इ.मळुक सदर प्रकल्पाचक काम स्थधगत 
होतक. तथावप, द्म्ाला प्रकल्प सरुु  कवयाबाबत चोरणपात्मक ननणपणय घकयात आला आहक.     
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
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पाथ्रट िोळे (ता.नेर) व चाांदरू (जि.अमरावती) तालुकयातील मालखेड, टािळी,  
सरस्वती, आमदरी, सभवापूर या लघूससांचन योिनेंति त ससांचनासा ी  

िालव्या ऐविी पा पला नदवारे ववतरण व्यवस्था िरयायाबाबत 
  

(३६)  ८८९१६ (१८-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र ििताप (धामणिाव रेलवे) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाथ्र् गोळक (ता.नकर) व चाींदरू रकल्वक (जि.अमरावती) व चाींदरू रकल्वक (जि.अमरावती) 
तालुकयातील मालखक , ्ाकळी,सरस्वती, आमदरी, भंवापूर या लघूभसींचन योिनकअींतगणत 
भसींचनासा भ कालव्या ऐविी पाईपलाईनद्वारक ववतरणप व्यवस्था करयाबाबत लोकप्रनतननचीींनी 
ददनाींक १६ िानकवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास मुख्य अभंयींता याींना पिान्वयक कळववलक 
आहक, हक खरक आहक काय, 

(२) असल्यास, या पिाच्या अनुर्षींगानक र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०२-०१-२०१८) : (१) लोक प्रनतननचीींचक असक पि नाही. तथावप, महाराषर 
ववचान मीं ळाचक पहीलक अथणसींकल्पीय अधचवकर्न २०१७ मध्यक कपात सूचना क्र.२४ अन्वयक 
सदरची मागणपी झालकली आहक. 
(२) या कायाणलयाअींतगणत असलकलक पाथ्र् गोळक, मालखक , ्ाकळी, सरस्वती, आमदरी, भंवापूर 
हक लघु प्रकल्प पूणपण झालकलक असून अर्ा पूणपण झालकल्या प्रकल्पाींकसरता कालवक व ववतरणप प्रणपाली 
अजस्तत्वात असनू पारींपासरक पधा तीनक कालव्याद्वारक भसींचनाचा लां लांक्षकिातील गाींवाना 
भमळत आहक. त्यामुळक सद्य:जस्थतीत पाईपलाईनद्वारक पुन:श्च ववतरणप व्यवस्था ननमाणणप 
करयाचक ननयोिन नाही.     
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही.   

___________ 
  

िि त (जि.रायिड) तालुकयातील पाली भुतीवली धरणाच ेपाणी शेतीसा ी देयायाबाबत 
  

(३७)  ८९७२७ (२२-०८-२०१७).   श्री.सुरेश लाड (िि त) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किणत (जि.रायग ) तालुकयातील रकल्वकपट्टा ंागातील पायाचक दभुंणक्ष्य दरू करयासा भ 
तसकच र्कतीला पाणपी दकयासा भ र्ासनानक पाली ंुतीवली चरणपाची ननभमणती कक ली आहक, हक खरक 
आहक काय, 

(२) असल्यास, चरणपातील पाणपी कोणपत्याही खािगी सींस्थकला दकयात यकऊ नयक म्हणूपन 
स्थाननक लोकप्रनतननचीींनी स्थाननक पा्बींचारक ववंाग, किणत याींना माहक एवप्रल, २०१७ मध्यक 
वा त्यादरम्यान ननवकदन ददलक असनुसुध्दा कोणपतीही कायणवाही कक ली नाही, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, चरणपातील पाणपी वपयासा भ व र्कतीसा भ पाणपी सो याकसरता कालव्याींची कामक 
सुरळीत न झाल्यानक अद्यापपयतं चरणपाचक पाणपी र्कतीसा भ पोहच ूर्कलक नाही तसकच चरणपातील 
पाणपी वपयासा भ व र्कतीसा भ असताना पोिार या खािगी त्रबल् रला पाणपीपुरव ा कक ला िात 
आहक, हक ही खरक आहक काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीनुसार कालव्याींची कामक 
सुरळीत करुन चरणपाचक पाणपी वपयासा भ व र्कतीसा भ दकयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही 
कक ली वा करयात यकत आहक, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०२-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननचीींचक ननवकदन प्राप्त झालक आहक. 
पोिार  कव्हलपसण याींचा पूवीचा करारनामा ददनाींक १५.१२.२०१६ रोिी सींपला असल्यानक, 
र्कतीकसरता पाणपी मागणपी अिण प्राप्त न झाल्यानक दद  प् आकारणपी करून पाणपी पुरव ा कक ला 
आहक. 
(३) सदर योिनकच्या ८ कक.मी. लाींबीच्या ्िव्या कालव्यापकैी ३.७५ कक.मी. लाींबीचा कालवा 
पूणपण झाला आहक व ७ कक.मी. लाींबीच्या  ाव्या कालव्यापकैी ०.८० कक.मी. लाींबीचा कालवा पूणपण 
झाला आहक. या दोन्ही कालव्याींची ्वणसरत कामक ंसूींपदान व ननची अंावी अपूणपण असल्यानक 
चरणपाचक पाणपी र्कतीला पोहच ूर्कलक नाही. दद.९.६.२०१६ च्या र्ासन ननणपणयानसुार कालाव्याींची 
्वणसरत कामक बींददस्त पाईपलाईनद्वारक प्रस्ताववत आहकत. 
     मींिूर प्रकल्प अहवालात ०.४२५ दलघमी पाणपी वपयासा भ राखीव आहक. वपयासा भ 
राखीव असलकल्या तरतुदीतून पोिार या खािगी त्रबल् रला घरगुती पाणपी वापरासा भ ६ वर्षाणसा भ 
मींिूर करारनाम्यानुसार माहक ड सेंबर २०१० तक ड सेंबर २०१६ पयतं पाणपी पुरव ा करयात यकत 
होता, तो सींपुष्ात आला आहक. 
    पुढील कालावचीकरीता ०.३९४ दलघमी (१.०७ दलभल/ददन) पाणपी आरक्षणप प्रस्तावास 
महामीं ळ कायाणलयानक मींिुरी ददली आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य इतर मािासविीय ववत्त व वविास महामांडळामधील िाय रत लेखापाल व 
वसुली रनररक्षि िम चाऱ् याांना सुधारीत वेतन शे्रणी लािू िरयायाबाबत 

  

(३८)  ८९९२५ (१८-०८-२०१७).   श्री.वविय रहाांिडाले (रतरोडा) :   सन्माननीय ववमुकत 
िाती/भटकया िमाती व इतर मािासवि  आणण ववशेष मािास प्रवि  िलयाण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य इतर मागासवगीय ववत्त व ववकास महामीं ळामचील कायणरत लकखापाल व 
वसुली ननसरक्षक कमणचाऱ् याींना समान काम समान वकतन चोरणपानुसार सुचारीत वकतन केणपी 
भमळत नसल्यानक त्याबाबत मा. मखु्यमींिी याींना ददनाींक २५ मक, २०१५, २६ फक ब्रुवारी, २०१६, ११ 
माचण, १०१६, १४ मक, २०१६ व २३ मक, २०१६ रोिी स्थाननक लोकप्रनतननचीनी पि ददलक असता 
त्यावर मा.मुख्यमींिी याींनी तात ीनक कायणवाही करयाचक व्यवस्थापकीय सींचालक, इ.मा.वव. 
महामीं ळ याींना ननदेर् दकवूनही अद्यापही सुचारीत वकतन केणपी लागू करयात आली नाही, हक 
खरक आहक काय, 



वि.स. ३८७ (28) 

 
(२) असल्यास, सदरहू फाईल क्र. १९३७०५ सामाजिक न्याय ची सद्य:जस्थती काय आहक, 
(३) असल्यास, सदर अन्यायग्रस्त ८ कमणचाऱ् याींना सुचारीत वकतन केणपी तात्काळ लागू 
करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (१९-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) याबाबत ववत्त ववंागाक ून प्राप्त झालकल्या अभंप्रायाच्या अनुर्षींगानक पुढील 
कायणवाही करयात यकत आहक. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

घनसावांिी व अांबड (जि.िालना) तालुकयातील पालर तलाव, सा वण तलाव, बॅरेिेसमध्ये 
सांपादीत िेलेलया िसमनीांचा मोबदला शतेिऱ्याांना समळयायाबाबत 

  

(३९)  ८९९५० (१८-०८-२०१७).   श्री.रािेश टोप े (घनसावांिी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घनसावींगी व अींब  (जि.िालना) तालुकयातील पाझर तलाव,सा वणप तलाव,बॅरकिकस मध्यक 
सींपादीत झालकल्या िभमनीींचा मोबदला सींबींचीत र्कतकऱ्याींना अद्याप भमळालकला नाही, हक खरक 
आहक काय, 
(२) असल्यास,याबाबत चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीत काय आढळून आलक, 
(३) असल्यास,चौकर्ीनसुार सदरील िभमनीचा मोबदला सींबींधचत र्कतकऱ्याींना दकयाबाबत 
र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०२-०१-२०१८) : (१) होय. 
     या महामीं ळा अींतगणत घनसावींगी व अींब  (जि. िालना) या तालुकयात  एकूणप १२ लघ ु
प्रकल्प, १ को.प.बींचारा व ३ ्च्च पातळी बींचारक अर्ा एकूणप १६ प्रकल्पाींसा भ ८३.१२ हक. 
ंूसींपादनाची आवश्यकता आहक. त्यापैकी ६९.७९ हक. िमीन सींपादीत करयात आलकली असनू 
सींपादीत क्षकिाचा मावकिा सींबींचीत र्कतकऱ्याींना वा्प करयात आलकला आहक. ्वणसरत १३.३३ हक. 
क्षकिाच्या ंूसींपादनाची कायणवाही प्रगत असून, त्यासा भ एकूणप रु. ८४८.९३ लक्ष मावकिा वा्पाचक 
ननयोिन आहक.        
(२) ंूसींपादनाची कायणवाही प्रगत असल्यानक चौकर्ी करयाचा प्रश्न ्द्् ावत नाही.     
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही.    
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही.   

___________ 
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मौि ेबांदलिी (ता.दक्षक्षण सोलापूर, जि.सोलापूर) येथील ससना नदीवरील  
बांधाऱ्याची पुनबाांधणी िरयायाबाबत 

(४०)  ९००८९ (१८-०८-२०१७).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिक बींदलगी (ता.दक्षक्षणप सोलापूर, जि.सोलापूर) यकथील भसना नदीवरील बींचारा माहक 
ऑक्ोबर, २०१६ मध्यक वा त्या दरम्यान भसना नदीला पूर आल्यामुळक पुणपणपणपक वाहून गकल्यानक 
सदर नदीवरील बींचारा बाींचयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननचीींनी ददनाींक ४ एवप्रल, २०१७ रोिी 
वा त्या समुारास मा.िलसींपदा मींिी याींना ननवकदन ददलक आहक, हक खरक आहक काय, 

(२) असल्यास, ्कत बींचाऱ्याची पुनबांचणपी करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा 
करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१) याबाबत मा.मींिी, सहकार पणपन व वस्िोद्योग याींचक 
दद.२० िून २०१७ चक पि प्राप्त आहक. 
(२) ्कत बींचा-याच्या ककमान पाणपीसा ा करणपक यासा भ आवश्यक दरुुस्तीचक रु.३०.६९ लक्ष 
ककीं मतीचक अींदािपिक अ.अ. ला.क्षक.वव. प्राचीकरणप कायाणलयानक जिल्हाधचकारी, सोलापूर याींचकक क 
सन २०१७-१८ च्या िलयुकत भर्वार कायणक्रमामध्यक समाववष् करणपकस्तव दद.२०/०७/१७ रोिी 
सादर कक लक आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

 ाणे जिलहयातील ११ धरणातील पाणीसा ा वापराववना पडुन असलयाबाबत 
  

(४१)  ९०३२५ (२२-०८-२०१७).   श्री.िणपत िायिवाड (िलयाण पूव ) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणपक जिल्हयातील मुरबा  आणणप र्हापुर तालुकयातील ११ चरणपातील पाणपीसा ा वापराववना 
प ुन असल्याची बाब माहक िून मध्यक वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आली, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, ्कत चरणपातील पाणपी पसरसरातील स्थाननक नागरीकाींना दकयाबाबत मागणपी 
कक ल्याचक ननदर्णनास आलक आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीनसुार ्कत चरणपातील पाणपी 
स्थाननक नागरीकाींना दकयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१३-१२-२०१७) : (१) अींर्त: खरक आहक.  
      ाणपक जिल्हयातील मुरबा  व र्हापूर तालुकयात ंातसा मो ा प्रकल्प तसकच ११ पूणपण 
झालकल्या व २ बाींचकामाचीन लघु पा्बींचारक योिना आहकत. त्यापैकी पा ाळक चरणपातील 
पाणपीसा याचा भसींचनासा भ व त्रबगर भसींचनासा भ ्पयोग झालकला ददसून यकत नाही.  
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(२) होय.   
(३) स्थाननक नागसरक व लोकप्रनतननची मा.ेी.ककसन कथोरक, आमदार, मुरबा  ववचानसंा 
क्षकि, जि.  ाणपक याींच्या दद.२६/०२/२०१६ च्या पिान्वयक कक लकल्या मागणपीनुसार क्षकत्रिय स्तरावरुन 
दद.१२/०३/२०१६ तक दद.०३/०५/२०१६ या कालावचीत २.२५ द.ल.घ.मी. व दद.१९/०२/२०१७ 
रोिीच्या पिान्वयक कक लकल्या मागणपीनुसार दद.०७/०३/२०१७ तक दद.१९/०५/२०१७ पाणपी ी्ंचाई 
कालावचीत २.२६२ द.ल.घ.मी. पाणपी पा ाळक चरणपातनू नदीपािात वपयासा भ व िनावराींसा भ 
सो यात आलकलक आहक.  
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

शेिाव (जि.बलुढाणा) तालुकयातील ग्रामपांचायतीमध्ये इांटरनेटची  
सुववधा उपलब्ध िरुन देयायाबाबत 

  

(४२)  ९०३९३ (११-०८-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
रनम ला िाववत (इितपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषा  िायिवाड (धारावी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्कगाव (जि.बुलढाणपा) तालुकयातील ग्रामीणप ंागात आपलक सरकार सकवा कें द्र सुरु  करयात 
आलक असलक तरी यकथील ग्रामपींचायतीमध्यक इीं्रनक्ची सुववचा नसल्यानक नागसरकाींची गैरसोय 
होत असल्याचक माहक मक, २०१७ मध्यक वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आलक आहक, हक खरक आहक 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदंाणत र्ासनानक चौकर्ी करुन सदर कें द्राना इीं्रनक्ची सुववचा ्पलब्च 
करुन दकयाबाबत कोणपती कायणवाही कक ली आहक वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०१-२०१८) : (१) नाही. 
(२) काही द काणपी ताींत्रिक अ चणपीमुळक िसक की रेंि न भमळणपक,जस्प  कमी िास्त होणपक 
याकारणपाींमुळक काही वकळी अ चणपी ननमाणणप होतात. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

आवी (जि.वधा ) तालुकयातील लघ ुससांचन प्रिलपाांति त सांपादीत  
िेलेलया शेतिसमनीचा मोबदला समळया याबाबत 

  

(४३)  ९१४७२ (१९-०९-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुरनल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आवी (जि.वचाण) तालुकयातील ववववच लघु भसींचन प्रकल्पाींतगणत बाचीत र्कतक-याींच्या 
र्कतिभमनी अधचग्रहीत करयात आलकल्या असून त्यापकैी सहा प्रकरणपामचील र्कतक-याींना 
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अद्यापही अधचग्रहीत र्कतिभमनीचा मोबदला भमळालकला नसल्यानक आता र्कतक-याींना वाढीव 
दरानक मोबदला दयावा अर्ी मागणपी र्कतकरी करीत असून या सींदंाणत लोकप्रनतननचीींनी 
मा.मुख्यमींिी याींना ददनाींक १७ िनू, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननवकदन ददलक आहक, हक खरक 
आहक काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवकदनानुसार र्कतकऱ्याींना र्कतिभमनीचा मोबदला दकयाबाबत र्ासनानक 
कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०१-०१-२०१८) : (१) नाही, असक ननवकदन िलसींपदा ववंागाक क प्राप्त 
झालकलक नाही. 
(२) वचाण जिल््यातील  सुकळी लघु  प्रकल्पातील ६ प्रकरणपाचक (२२.९३ हक., ९० ंूचारक) 
अींनतम ननवा क न झाल्यामळुक सदर िमीन सरळ खरकदीनक सींपादीत करयाची कायणवाही सुरु 
असून त्यापैकी (७.६५ हक., ३७ ंूचारक) क्षकिाकसरता मोबदला वा्प करयात आला आहक. 
्वणरीत (१५.२८ हक.,५३ ंूचारक) क्षकिासा भ िमीन सरळ खरकदीनक सींपादीत करयाची कायणवाही 
प्रगतीपथावर आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही.   

___________ 
  

हहवडा  (जि.उस्मानाबाद) येथील हहवडा  लघ ुप्रिलपाचा साांडवा  
फुटून शेतिऱ्याांच ेलालेले नुिसान 

(४४)  ९१९५१ (२१-०८-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहव ाण (जि.्स्मानाबाद) यकथील दहव ाण लघु प्रकल्पाचा साीं वा ददनाींक २२ सप् े्ंबर,२०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास अनतवषृ्ीमुळक फु्ल्यानक पसरसरातील र्कती, पाईपलाईन वाहून गकली, 
ववदहरीमध्यक गाळ साचला त्यामुळक र्कतकऱ्याींचक नुकसान झालक असल्यानक साीं वा दरुुस्त करावा 
व र्कतकऱ्याींना नुकसान ंरपाई भमळावी यासा भ लोकप्रनतननचीींनी ददनाींक २८ िून, २०१७ रोिी 
वा त्या सुमारास मा.िलसींचारणप मींिी याींच्याक क लकखी ननवकदनाद्वारक ववनींती कक ली आहक, हक खरक 
आहक काय, 

(२) असल्यास,याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय , 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार साीं वा दरुुस्त करयासह र्कतकऱ्याींना नुकसान ंरपाई दकयाबाबत 
र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१) होय. सदर ननवकदन मा.मींिी, िलसींचारणप याींचकक क 
प्राप्त झालक होतक व सदर ननवकदन त्याींनी जिल्हाधचकारी, ्स्मानाबाद याींचकक क ददनाींक 
१५/०७/२०१७ रोिी पा ववलक आहक. तथावप सदर लघ ु पा्बींचारक प्रकल्प िलसींपदा ववंागाचक 
अधचपत्याखाली आहक.  
(२) होय. 
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(३) दहव ाण लघु प्रकल्पाचा अनतवषृ्ीमुळक साीं वा फु्ला नसून पुच्छ कालव्यात असलकली drop 
well च्या  ाव्या बािूनक (out flanking) होऊन िमीन खचली आहक व बािूनक पाणपी वाहून गकलक 
आहक. सदरील तलावाच्या साीं वा ंागातील वाहून गकलकला ंराव काम याींत्रिकी ववंागाच्या 
मभर्नरीनक अींर्त: करयात आलक आहक व ववदहरीतील गाळ काढून दकयात आला आहक. तसकच 
र्कतकऱ्याींचक नुकसानीचक पींचनामक महसूल व कृर्षी ववंागाक ून अहवाल प्राप्त झालकनींतर नुकसान 
ंरपाईबाबत पुढील कायणवाही करयात यकईल. 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही.  

___________ 
  

हहांिोली (जि.हहांिोली) तालुकयातील नवलिव्हाण येथ ेिलसांपदा ववभािातांि त  
िरयायात येणाऱ्या तलावाचे िाम अपूण  असलयाबाबत 

  

(४५)  ९२३०६ (१८-०८-२०१७).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांिोली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली (जि.दहींगोली) तालकुयातील नवलगव्हाणप यकथक िलसींपदा ववंागाच्या वतीनक 
करयात यकणपाऱ्या तलावाचक ८५ ्ककक  काम पूणपण झालक आहक परींतू १५ ्ककक  ्रलकल्या कामामळुक 
तलाव अद्यापही अपूणपण रादहलकला आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, नवलगव्हाणप यकथील ्वणरीत १५ ्ककक  काम पूणपण करयासा भ रकल्वक हिीतील ५ 
हकक्र िमीन बु ीत ंागात यकत असल्यानक रकल्वक ववंागानक नवलगव्हाणप तलावाचक काम बींद 
कक लक आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीनुसार र्ासनानक कोणपती कायणवाही 
कक ली वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०२-०१-२०१८) : (१) होय.     
(२) हक खरक आहक.     
(३) नवलगव्हाणप लघ ुपा्बींचारक प्रकल्पासा भ आवश्यक असलकल्या ७६.८५ हकक्र क्षकिापैकी ५.१० 
हकक्र िभमन रकल्वक खात्याची आहक. चरणपाच्या बु ीत क्षकिामुळक िवळपास ४८० मी. रकल्वकलाईन 
बाचीत होतक. िलसींपदा ववंागाचक अधचकारी व रकल्वकचक अधचकारी याींनी दद.१७-५-२०१७  रकािी 
सींयुकत पाहणपी कक ली असून रकल्वक ववंागाच्या मींिूरीबाबतची कायणवाही प्रगतीत आहक.     
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही.  

___________ 
  

नळदिु  (ता.तुळिापूर, जि.उस्मानाबाद) येथील बॅरेि क्रमाांि-१ व बॅरि-२ च े 
िाम प्रलां बत असलयाबाबत 

  

(४६)  ९२८१८ (१८-०८-२०१७).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळिापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नळदगुण (ता.तळुिापूर, जि.्स्मानाबाद) यकथील बॅरकि क्रमाींक-१ व बॅरि-२ च्या कामाींकरीता 
र्ासनानक मींिूर दकऊनही अद्याप प्रलींत्रबत असल्याचक माहक िून, २०१७ मध्यक वा त्या दरम्यान 
ननदर्णनास आलक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, बॅरकि क्रमाींक-१ व बॅरि-२ चक काम पूणपण करयाबाबत नागसरकाींनी व स्थाननक 
लोकप्रनतननचीींनी मा.मुख्यमींिी व मा.िलसींपदा मींिी याींच्याक क माहक िून, २०१७ मध्यक वा 
त्यादरम्यान ननवकदनाद्वारक मागणपी कक ली आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, बॅरकि क्रमाींक-१ व बॅरि-२ च्या कामाकरीता ककती ननची मींिूर कक ला आहक, ्कत 
कामाकरीता ननववदा काढून प्रत्यक्ष कामास सुरूवात कक ली आहक काय, त्यापासून ककती क्षकि 
भसींचनाखाली यकणपार आहक, 
(४) असल्यास, सदर मागणपीनुसार बॅरकि क्रमाींक-१ व बॅरि-२ चक काम पूणपण करयाबाबत 
र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली वा करयात यकत आहक, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१) नळदगुण बॅरकि क्र.१ ची स्थापत्य कामक माहक िून-१७ 
पूवी िवळपास पूणपण झाली आहकत. व याींत्रिकी कामक प्रगतीपथावर आहकत. 
     नळदगुण बॅरकि क्र.२ चक काम प्रगतीपथावर आहक. माहक िुल-ै२०१७ पयतं स्थापत्य कामक २२ 
्ककक  पूणपण झालकली आहकत. 
     त्यामळुक सदर दोन्ही बॅरकिकसची कामक प्रलींबीत नाहीत. 
(२) होय. 
(३) नळदगुण बॅरकि क्र.१ ची ननववदा प्रकक्रया पूणपण करून फक ब्रुवारी २०१२ मध्यक प्रत्यक्षात कामास 
सुरवात कक ली आहक. या प्रकल्पाची सद्यजस्थतीत स्थापत्य कामक िवळ िवळ पूणपण झाली असून, 
याींत्रिकी कामक प्रगतीपथावर आहकत. सदर योिना पूणपण झाल्यानींतर ७२७ हकक्र क्षकि भसींचनाखाली 
यकईल. 
     नळदगुण बॅरकि क्र.२ ची ननववदा प्रकक्रया पूणपण करून सप् े्ंबर २०१४ मध्यक प्रत्यक्षात कामास 
सुरवात कक ली  आहक. सदर योिना पूणपण झाल्यानींतर ७९२  हकक्र क्षकि भसींचनाखाली यकईल. 
     नळदगुण बॅरकि क्र.१ व बॅरकि क्र.२ ही कामक कृषणपा मरा वा ा प्रकल्पाचा ंाग असून कृषणपा 
मरा वा ा प्रकल्पासा भ एकत्रित सन २०१७-१८ मध्यक रु. १२५ को्ी ननचीची तरतूद कक ली आहक. 
(४) नळदगुण बॅरकि क्र.१ चक काम माचण २०१८ अखकर पूणपण करयाचक ्ददष  असून,  नळदगुण बॅरकि 
क्र.२ चक काम िून-२०१९ पयतं पणूपण करयाचक ननयोिन आहक. 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्यातील िृष्ट्णा-मरा वाडा ससांचन टप्पा क्रमाांि-२ च्याया प्रलां बत िामाांबाबत 
  

(४७)  ९२८१९ (२१-०८-२०१७).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळिापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषणपा-मरा वा ा भसींचन प्रकल्प ्प्पा क्रमाींक-२ चक काम ननचीअंावी प्रलींत्रबत असल्याचक 
माहक िनू, २०१७ मध्यक वा त्या दरम्यान ननदर्णनास आलक असून सदर काम पूणपण करयाबाबत  
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नागसरकाींनी व स्थाननक लोकप्रनतननचीींनी मा.मुख्यमींिी व मा.िलसींपदा मींिी याींच्याक क माहक 
िून, २०१७ मध्यक वा त्या दरम्यान ननवकदनाद्वारक मागणपी कक ली आहक, हक ही खरक आहक काय, 

(२) असल्यास, सदर मागणपीनसुार कृषणपा-मरा वा ा भसींचन प्रकल्प ्प्पा क्रमाींक-२ चक काम 
पूणपण करयासा भ ननची दकवून तात्काळ काम पूणपण करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली 
वा करयात यकत आहक, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१)नाही. 
     तथापी, कृषणपा-मरा वा ा भसींचन  प्रकल्प ्प्पा क्रमाींक-२ चक काम ननचीच्या 
्पलब्चतकनुसार प्रगतीपथावर आहक. 
(२) ददनाींक ७/७/२००९ च्या र्ासन पिान्वयक प्रकल्पाच्या सुचासरत  िल ननयोिनास  मान्यता 
दकयात आली असून,  सदर मान्यतकवर  आचासरत  कृषणपा मरा वा ा प्रकल्पाच्या रु. ४८४५.०५ 
को्ी ककीं मतीच्या सचुासरत  प्रकल्प अहवालास ददनाींक २७/८/२००९  च्या र्ासन ननणपणयान्वयक 
सुचासरत प्रर्ासकीय मान्यता दकयात आली आहक. 
     ७ ्ी.एम.सी. पाणपी वापरासा भ  योिनकचक काम पुढील ४ वर्षाणत पूणपण करयाचक  र्ासनाचक 
ननयोिन आहक. यासा भ पुरकसा ननची ्पलब्च व्हावा या ्िकर्ानक या योिनकस लागणपारा  ननची 
मा. राज्यपाल महोदयाींचक ननची वा्पाचक सूिाबाहकर  कवयाची ववनींती मा.राज्यपाल महोदयाींना  
करयाचा ननणपणय मा.मींिीमीं ळानक घकतला आहक.  
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

देिलूर व  बलोली (जि.नाांदेड) तालुकयातील नादरुुस्त व अत्यलप ससांचन के्षत्र लालेलया 
तलावाच्याया दरुुस्तीबाबत 

  

(४८)  ९२८७२ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुभाष साबणे (देिलूर) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दकगलूर व त्रबलोली (जि.नाींदक ) तालुकयातील नादरुुस्त व अत्यल्प भसींचन क्षकि झालकल्या 
तलावाची दरुुस्ती करयाच्यादृजष्नक भसींचन व्यवस्थापनाच्या ननचीतुन खचण करयाबाबत 
र्ासनानक ददनाींक २८ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या पिान्वयक सुचववल्यानुसार कायणकारी सींचालक, 
गोदावरी मरा वा ा पा्बींचारक ववकास महामीं ळ, औरींगाबाद याींनी ननची ्पलब्च करुन ददला 
आहक,हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, कोणप-कोणपत्या तलावाच्या कामासा भ ककती रुपयाींचा ननची ्पलब्च करुन ददला 
आहक, 
(३) असल्यास, ्कत प्रकरणपी अद्यापी ननची ्पलब्च झाला नसल्यास त्याची कारणपक काय 
आहकत ? 
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श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१) गोदावरी मरा वा ा पा्बींचारक ववकास महामीं ळ, 
औरींगाबाद कायाणलयाच्या अधचनस्त असलकल्या, नाींदक  पा्बींचारक मीं ळ, नाींदक  या कायाणलयास 
दद.२८.०४.२०१७ च्या र्ासनपिातील ननदेर्ाप्रमाणपक व िलसींपदा ववंाग, र्ासन ननणपणय क्र. 
दकवद-ु२०१५/(८३६/२०१५)/भसींव्य कामक, ददनाींक १७.११.२०१६ च्या अनुर्षींगानक  सन २०१७-१८ या 
ववत्तीय  वर्षाणत भसींचन व्यवस्थापनाची  व दकखंाल दरुुस्तीची कामक करयासा भ महामीं ळ 
कायाणलयाचक पि क्र.गोमपाववम/लक-४/४४०४,दद.०३.०६.२०१७ नुसार  ोक तरतुद रुपयक १२०.८० 
लाख व महामीं ळ आदकर् क्र.गोमपाववम/लकखा-४/६४९६,दद.११.०८.२०१७ अन्वयक रु.१७.६८ लाख 
असा एकूणप रु.१३८.४८ लाख ननची ्पलब्च करुन दकयात आला आहक. 
(२) दकगलूर तालुकयातील अींबलुगा ल.पा.प्रकल्पास यामचून रु.१.८६ लाख ननची ्पलब्च करुन 
दकयात आला आहक व त्रबलोली तालुकयातील दयाणपूर ल.पा.प्रकल्पाचक काम ववर्कर्ष दरुुस्ती 
अींतगणत प्रस्ताववत करयात आलकलक असून अींदािपिक तयार करयाचक काम क्षकत्रिय स्तरावर 
प्रगतीत आहक. 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

धोंड (ता.पालम, जि.परभणी) या सा वण तलावास रनधी समळयायाबाबत 
  

(४९)  ९३०३८ (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चों  (ता.पालम, जि.परंणपी) या सा वणप तलावाचक काम ननची अंावी प्रलींत्रबत असल्यानक 
प्रकल्प पूणपण करयासा भ  ननची ्पलब्च होयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननचीींनी ददनाींक माहक 
िानकवारी, २०१७ पूवी व तद्नींतर अनकक वकळा मा.मखु्यमींिी व मा.िलसींपदा मींिी याींच्याक क 
पिद्वारक मागणपी कक ली आहक, हक खरक आहक काय, 

(२) असल्यास, चों  सा वणप तलावामुळक लोहा व पालम या तालुकयातील िमीनी भसींचनाखाली 
यकणपार असनू यकथील नागसरकाींना वपयासा भ पाणपी भमळणपार आहक, हक ही खरक आहक काय, 
(३) असल्यास,याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय व तद्नसुार तात्काळ ननची ्पलब्च 
करयाबाबत र्ासनानक कोणपती कायणवाही कक ली  वा करयात यकत आहक, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०२-०१-२०१८) : (१) होय.   
(२) होय, चों  बनवस प्रकल्पाव्दारक ९.०१ दलघमी पाणपीसा ा ननभमणती होणपार असनू यातून 
लोहा व पालम तालुकयातील १७५० हक.क्षकिास भसींचनासा भ पाणपी ्पलब्च होणपार आहक.      
(३) िायकवा ी प्रकल्प ्प्पा-२ अींतगणत चों  बनवस या मागणस्थ िलार्याचा समावकर् आहक. 
याचा िायकवा ी प्रकल्पाच्या चतथुण सुचारीत प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त अींदािपिकात समावकर् 
असून यासा भ पाणपी ्पलब्चता प्रमाणपपि मुख्य अभंयींता, िलववज्ञान याींचकक ून प्राप्त झालक 
आहक. पाणपी ्पलब्चतकच्या अनुर्षींगानक प्रकल्पाच्या फक रननयोनाचा प्रस्ताव र्ासनाक क तपासणपीत 
आहक.  
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     अनुर्कर्षाबाबत राज्यपालाींचक ननदेर् व ननचीच्या ्पलब्चतकनुसार काम हाती घकयाचक 
ननयोिन आहक.      
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

___________ 
  

खडि िोिे (खाििी) धरणाच्याया िाय के्षत्रात होणाऱ्या वसूलीपैिी ५० टकिे  
रकिम सांस्थसे देखभाल व दरुुस्तीसा ी समळयायाबाबत 

 

(५०)  ९४२७४ (२१-०८-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं ंी-नदी साींगरुळ चरणप सहकारी सोसाय्ी, भल., साींगरुळ (ता.करवीर, जि.कोल्हापूर) या 
सींस्थकनक साींगरुळ यकथक कोल्हापूर पध्दतीचा बींचारा सन १९५२ साली बाींचलकला असनू साींगरुळ 
बींचाऱ्यास पाणपी कमी प त असलकलक ख क कोगक बींचारा या सींस्थनक सन १९७१ साली स्व:खचाणनक 
बाींचलकला असून या बींचाऱ्याचक एकूणप लांक्षकि ८८० हकक्र इतकक  आहक, हक खरक आहक काय, 
(२) असल्यास, सदर चरणपावर होणपारा दकखंाल दरुुस्तीचा खचण सींस्थकस करावा लागत असून तो 
परव त नसल्यानक ख क कोगक (खािगी) चरणपाच्या कायणक्षकिात होणपाऱ्या वसलूी पैकी ५० ्ककक  
रककम सींस्थकस दकखंाल दरुुस्तीसा भ भमळावी ककीं वा इतर खािगी चरणप सींस्था कायणक्षकिातील 
आकारणपीप्रमाणपक ५० ्ककक  दराप्रमाणपक आकारणपी करयाबाबत मा. िलसींपदा मींिी याींना ननवकदन 
दकयात आलक आहक, हक खरक आहक काय, 
(३) असल्यास, सदर बींचाऱ्याच्या लांक्षकिामध्यक बदहरकश्वर, कोगक, कुड िक, कुड िक, आमर्ी, 
खा्ाींगळक, म्हारुळ व साींगरुळ या सात गाींवाींचा समावकर् आहक तसकच सात गाींवाच्या र्कतीसा भ 
व वपयाच्या नळ पाणपी पुरव ा योिनकसा भ याच बींचाऱ्याच्या सा यामचून पाणपी पुरव ा होतो, 
हक ही खरक आहक काय, 
(४) असल्यास, कोल्हापूर जिल्हयातील सवण खािगी चरणप सींस्थातील कायणक्षकिामध्यक पा्बींचारक 
ववंागामाफण त ५० ्ककक  दरानक आकारणपी करयात यकतक व ख क कोगक (खािगी) चरणपातील 
गाींवाची र्कतीची आकारणपी पा्बींचारक ववंागामाफण त पूणपण दरानक करयात यकतक, हक ही खरक आहक 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनानक चौकर्ी कक ली आहक काय व चौकर्ीनुसार कोणपती कायणवाही 
कक ली वा करयात यकत आहक, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणपक काय आहकत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०४-०१-२०१८) : (१) अींर्त: खरक आहक. कुीं ंी नदीवरील साींगरुळ 
को.प.बींचारा र्कव्चा असून त्याखाली सींगमापयतंच्या क्षकिास भसींचनासा भ ख क कोगक हा 
ंोगावती नदीवर खािगी बींचारा बाींचयात आला आहक. 
(२) होय हक खरक आहक.  
(३) होय हक खरक आहक.   
(४) होय हक खरक आहक. 
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(५) होय, क्षकत्रिय स्तरावरील सींबींधचत कायणकारी अभंयींता याींनी  चौकर्ी कक ली आहक. 
     त्यानसुार कोल्हापूर जिल््यात एकूणप ८ खािगी बींचारक असनू ख क कोगक हा बींचारा 
वगळता इतर सातही बींचारक हक त्या त्या नदीवरील प्रकल्पापूवीचक आहकत. माि ख क कोगक हा 
बींचारा ंोगावती नदीवर राचानगरी प्रकल्पानींतर बाींचयात आला असून त्यास बारमाही पाणपी 
चरणपातून पुरववयात यकतक. या बींचा-याखाली सुध्दा बींचारक असून तक र्ासनाच्या ताब्यात आहकत. 
त्यामुळक ख क कोगक बींचा-यावरील क्षकिासा भ र्ासनाच्या दद.२९/६/२०१२ च्या  पसरपिकातील 
पसरभर्ष् क्र.२ मचील अ.क्र.२ नसुार वहनव्ययासहीत ननयींिीत पाणपीपुरवठ्यामचील िलार्याचा 
आचार असलकल्या को.प.बींचा-यासा भच्या दरानुसार आकारणपी करयात यकतक आहक. 
(६) प्रश्न ्द्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणपालय, मुींबई. 


