
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

मु.पो.िुड्ज े(ता.हवेली, जज.पुणे) येथील ग्रामसेविाने िुडज ेगावात  
ववनापरवाना बाांधिामाच्या नोंदी िेल्याबाबत 

  

(१)  १५९८० (०९-०४-२०१५).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल्ह्यातील खवकसासला मतरारासींतातील मु.पो.कुड्ि े (ता.हसेली, जि.पुणे) येथील 
ग्रामसेसकाने कुवि ेगासात वसनापरसाना बाींधकामाच्या नोंरी केल्हया असल्हयाच ेननरर्शनास आले, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, म.ुपो.कुड्ि े (ता.हसेली, जि.पुणे) येथील ग्रामपींचायतीतील ससशत्र बाींधकामाच् या 
नोंरी बींर असल्ह याच ेननरर्शनास आले, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्ह यास, या प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबींधधत ग्रामसेसकासर र्ासनाने कोणती कारसाई 
केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. ग्रामपींचायत कायशके्षत्रात अधधकृत बाींधकामाींच्या म्हणिेच पूसश परसानगी, अकृविक 
परसाना आणण पुणशत्साचा राखला प्राप्त असलेल्हया बाींधकामाींच्या नोंरी करण्यात येत आहे. 
(३) स (४) सींबींधधत ग्रामसेसक याींनी कतशव्यात केलेल्हया कसुरीबाबत त्याींचेसर कारणे राखसा 
नो्ीस बिासून त्याींची एक सतेनसाढ पुढील सेतनसाढीसर पररणाम न करता रोखण्याची 
कारसाई करण्यात आली आहे. 

___________ 
 

नाांदेड भसटी बाांधिाम प्रिल्पासाठी खडिवासला जलाशयातून अनधधिृत  
पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत 

  

(२)  २९२३५ (१४-०१-२०१६).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जिल्ह्यात अनधधकृतपणे र्ासन ननणशयाच्या वसरुद्ध आउ्ले् (स्लल्हयुइस सॉल्हव्ह) मधून 
सलग पाण्याची लाईन िोवून नाींरेव सस्ी बाींधकाम प्रकल्हपासाठी खवकसासला िलार्यातून 
पाणीपुरसठा रेण्यात आला असल्हयाचे माहे ऑगस्ल्, २०१५ मध्ये सा त्या ररम्यान ननरर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, समथश पोसलस स्ल्ेर्न पुणे येथे बाींधकाम व्यससानयक स अधधक्षक असियींता 
पुणे पा्बींधारे मींवळ पुणे याींच े वसरुद्ध बनास्  कागरपत्र तयार करुन खवकसासला धरणास 
(स्लल्हयुइस सॉल्हव्ह) धोका ननमाशण केल्हयाबाबत फौिरारी गुन्हा राखल केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, पानर्ेत धरणफू्ी मागे हाच (स्लल्हयुइस सॉल्हव्ह) ब्लॉक झाल्हयाने रतुश् ना झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सन २००९ मध्ये अधीक्षक असियींता याींनी दरलेली परसानगी तात्काळ रद्द 
करून सररचे स्लल्हयुइस सॉल्हव्ह यास िोवण्यात आलेली पाइप लाइन काढून (स्लल्हयुइस सॉल्हव्ह) 
मोकळे करण्यात येणार आहे, हे ही खरे काय, 
(५) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (०७-०२-२०१८) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(५) नाींरेव सस्ी वसर्ेि नगरससाहत प्रकल्हपास खवकसासला धरणातील मुठा वाव्या कालव्याच्या 
आऊ्ले्मधून पाणी सापरास दरलेली परसानगी वसिागाने रद्द केली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
 

िजजत (जज.रायगड) तालुक्यातील पाली-भुततवली धरणाचे पाणी  
अनधधिृतपणे बबल्डर वापरत असल्याबाबत 

 

(३)  ३३५१५ (१५-०१-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (िजजत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) किशत (जि.रायगव) तालुक्यातील पाली-िुनतसली धरणाचे पाणी र्ेतीला न रेता १० 
सिाशपासून बबल्हवर सापरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले स तरनुसार सरर धरणाचे पाणी र्तेीला न रेता 
बबल्हवरला रेणाऱ्या अधधकाऱ्यासर स बबल्हवरसर र्ासनाने कोणती कारसाई केली सा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच सरर धरणाच्या पाण्याचा सापर र्ेतीला िास्लत व्हासा यासाठी र्ासनान े कोणती 
कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०७-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
पाली-िुनतसली धरणाच्या मींिूर प्रकल्हप अहसालातील बबगर ससींचन पाणी सापराच्या 

कोट्यातनू ६ सिाशसाठी (डवसेंबर २०१० ते डवसेंबर २०१६) मे. पोद्दार ववे्हलपसश याींना तरगुती 
पाणी सापरासाठी आरक्षणानुसार पाणी पुरसठा करण्यात येत होता. सध्या सींबींधधत पाणीसापर 
सींस्लथेचा करारनामा सींपुष्ात आल्हयामुळे  पाणी आरक्षण प्रस्लतासास महामींवळ कायाशलयान े
दर.०२/११/२०१७ अन्सये मींिूरी प्ररान केली असून प्ररेर् कायाशलयान े दर.१५/११/२०१७ अन्सये 
इरारा पत्र प्ररान केले आहे. याबाबत सींबींधधत असिकरणासमसेत करारनामा करणेची कायशसाही 
के्षबत्रय स्लतरासर प्रगतीपथासर आहे. 
(२) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(४) पाली - िुनतसली धरणास वासा कालसा ७ कक.मी. स उिसा कालसा ८ कक.मी. लाींबीचा 
असून या रोन्ही कालव्यादसारे एकूण १७५८ हेक््र के्षत्र (पीक के्षत्र) ससींचनाखाली येणार आहे. 
उिव्या कालव्याच े ३.७५ कक.मी. स वाव्या कालव्याच े ०.८० कक.मी. पयतंच ेकाम पूणश झाले 
आहे. कालव्याच्या उसशररत कामास िूसींपारन प्रकियेस स्लथाननक र्तेकऱ्याींचा तीव्र वसरोध आहे. 
तसेच मळू िूसींपारन प्रस्लतास व्यपगत झाले असनू नसीन िसूींपारन कायदयानुसार िसूींपारन 
कायशसाही के्षबत्रयस्लतरासर प्रगतीत आहे. कालव्याची उसशररत कामे बींदरस्लत पाईपलाईनव्रारे 
प्रस्लतावसत असून िूसींपारन कायशसाही पूणश झाल्हयानींतर स ननधीच्या उपलब्धतेनसुार प्रकल्हप 
कालव्यासह पूणश करण्याच ेननयोिन आहे. 

___________ 
  

चाांदरू रेल्वे (जज.अमरावती) तालुक्यात अततवषृ्ट्टीने खचलेल्या ववहहरीांचे  
नुिसानीचे अनुदान शेतिऱ याांना देायाबाबत 

  

(४)  ४७०१७ (२८-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्व)े :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाींररू रेल्हस े (जि.अमरासती) तालुक्यात सन २०११-१२ मध्ये अनतसषृ्ीने वसदहरी 
खचल्हयामळेु र्ेतकऱ्याींच े नुकसान झाल्हयाने या वसहीरीींच्या नकुसानीचे पींचायत वसिागादसारे 
ससेक्षण करुन र्ासनान ेत्सरीत अनुरान रेण्याचा ननणशय तेतला होता मात्र हे अनुरान प्रलींबबत 
असल्हयाच ेमाहे िानेसारी, २०१६ मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्ेतकऱ् याींचे प्रलींबबत अनुरान त्सरीत रेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही 
केली सा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

सन २०११-१२ मध्ये अनतसषृ्ीन े खचलेल्हया ककीं सा बिुलेल्हया वसहीरीींना झालेल्हया 
नुकसानीचे अनुरान रेण्याबाबत र्ासन ननणशय नाही. तथावप, ननयोिन वसिागाचे पत्र दर.२३ 
म,े २०१४ रोिीच्या र्ासन ननणशयानुसार सन २०१३ च्या झालेल्हया अनतसषृ्ीमळेु ज्या वसहीरी 
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खचल्हया ककीं सा बुिल्हयामुळे क्षनतग्रस्लत झाल्हयात त्या कररता मग्रारोहयो अींतगशत १ लक्ष ५० 
हिार रुपये पयतं अनुरान रेऊन बाींधकाम करण्याची तरतुर करण्यात आलेली आहे.        
(२) र्ासन ननणशय दर.२० िुल,ै २०१५ अन्सये जिल्हहाधधकारी याींनी अनतसषृ्ी झाल्हयाच ेतोिीत 
केलेल्हया के्षत्रामध्ये खचलेल्हया वसहीरीींच्या ररुुस्लतीची काम े मग्रारोहयो अींतगशत अनुजे्ञय आहे.  
त्यानुसार तहससल कायाशलय, चाींररू रेल्हसे कवून १००९ र्ेतक-याींचे पींचनामे ग् वसकास 
अधधकारी, पींचायत ससमती, चाींररू रेल्हसे याींच्याकव े पाठवसण्यात आले आहे. त्यापैकी 
ग्रामपींचातयीकवून ४०० प्रस्लतास कागरपत्रासह पींचायत ससमतीला प्राप्त झाले असून, त्यापैकी 
२१२ खचलेल्हया वसहीरीींच े प्रस्लतास मग्रारोहयो अींतगशत पात्र ठरलेली आहेत. त्यापैकी तहससल 
कायाशलयान े २२ स पींचायत ससमती कायाशलयाने १९० अर्ा एकूण २१२ खचलेल्हया वसहीरीींच्या 
कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता प्ररान केलेली आहे. त्यापैकी १३ वसहीरी पूणश झाल्हया असून, ७८ 
वसहीरीींची काम े प्रगतीपथासर आहेत. उसशररत वसहीरीींची कामे सरुु करण्यासींबींधात पींचायत 
ससमती स्लतरासरुन कायशसाही सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  
माणगाव (जज.सातारा) तालुक्यात किरिसाल मधून माणगाांववासीयाांना पाणी सोडायाबाबत 

  

(५)  ५१००७ (२९-०४-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सातारा जिल्ह्यातील माणगास तालुक्यात ककरकसाल मधून पाणी सोवण्यात आले 
असताींना येथील र्ेतीला उिारी समळणार असल्हयाच े माहे िानसेारी, २०१६ मध्ये सा त्या 
ररम्यान ननरर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरर माणगाींससासीय िनतेला ननयसमत पाणी सोवण्याबाबत र्ासनाने कोणते 
ननयोिन केले आहे सा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०७-०२-२०१८) :(१) होय. 
(२) उरमोवी उपसा ससींचन योिने अींतगशत माण तालुक्यात पाणी रेण्यासाठी ३१ कक.मी. 
लाींबीच्या माण कालव्याच े कक.मी. ि. १ त े ५ च े काम पूणश झाले असून त्यामधून माण 
कालव्यात पाणी सोवण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  
आांबेगाव (जज.पुणे) तालुक्यातील बागायती शेतिऱयाांना शेततळयाांसाठी अनुदान भमळायाबाबत 

  

(६)  ५१९७४ (२९-०४-२०१६).   श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आींबेगास (जि.पुणे) तालुक्यातील अनेक बागायती गासाींमधील र्ेततळयाींसाठी र्ासनान े
अनुरान दयास े अर्ी मागणी तालुक्यातील अनेक र्ेतकऱ्याींकवून आलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, ककती र्ेतकऱ्याकवून र्ेततळी समळण्याबाबतची मागणी करण्यात आलेली आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त मागणीच्या सींरिाशत र्ासनान ेननणशय तेतला आहे काय, 
(४) असल्हयास, केव्हा ननणशय तेण्यात आला आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२३-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मागेल त्याला र्ेततळे - ४२ र्ेतकऱ्याींनी ऑनलाईन अिश सारर केले होते. 
राषरीय फलोत्पारन असियान - ३१ प्रस्लतास 
िलयुक्त सर्सार असियान - ४६ प्रस्लतास 
राषरीय अन्न सुरक्षा असियान - १४ प्रस्लतास 
(३) होय. 
(४) मागेल त्याला र्ेततळे योिनेअींतगशत सन २०१६-१७ मध्ये ११ पात्र लािार्थयांपैकी ७ 
लािार्थयांनी काम सुरु करण्यात लेखी नकार दरला. उसशररत ४ काम ेपूणश करण्यात आली. 
राषरीय फलोत्पारन असियान - सन २०१५-१६ या आधथशक सिाशत १० प्रस्लतास मींिूर करण्यात 
आले असून ती काम ेप्रगती पथासर आहेत. 
िलयुक्त सर्सार असियान - सन २०१६-१७ मध्ये ४६ प्रस्लतासाींना जिल्हहाधधकारी याींनी मींिूरी 
दरली आहे. त्यापकैी ९ र्तेतळे पणूश करण्यात आली आहेत. 
राषरीय अन्न सुरक्षा असियान - सन २०१६-१७ मध्ये एकूण १४ र्ेततळयाींच े प्रस्लतास कृिी 
अधधकारी, पुणे याींनी मींिूरीसाठी सारर केले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

भसल्लोड (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील ववववध गावाांत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगजत िामे न िरता गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  

(७)  ५७६१४ (१०-०८-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवज) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ससल्हलोव (जि.औरींगाबार) तालुक्यातील वसवसध गासाींत महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी 
योिने अींतगशत सन २०११-१२ स कायदयाच्या ननयमाप्रमाणे कामे न करता योिनेच्या कामात 
मोठ्या प्रमाणात अननयसमतता करुन ग्वसकास अधधकारी स ग्रामसेसक याींनी सींगनमत करुन 
कोट्यसधी रुपयाींचा गैरव्यसहार केल्हयाची तिार वसिागीय आयुक्त याींच्याकव े केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तिारीनुसार चौकर्ी करण्यात आली आहे काय स त्यात काय आढळून 
आले, 
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(३) असल्हयास, चौकर्ीनुसार ग्वसकास अधधकारी स ग्रामसेसक याींच्यासर र्ासनान े कोणती 
कारसाई केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१२-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) स (३) सरर प्रकरणी तत्कालीन ग्वसकास अधधकारी याींच े वसरुध्र वसिागीय चौकर्ी 
अधधकारी, औरींगाबार याींचेस्लतरासर चौकर्ी सुरु आहे. 

त्याचप्रमाणे सरर प्रकरणे अननयसमततेस िबाबरार असणाऱ्या ३ ग्रामसेसकाींची एक 
साविशक सेतनसाढ बींर करण्यात आली आहे. तसेच अन्य ११ ग्रामसेसकाींच्या वसरुध्र चौकर्ीची 
प्रकिया वसवसध ्प्याींसर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  
वविसीत, वविसनशील व अवविभसत अशा नागरी व ग्रामीण भागातील नागररिाांिडून वसुल 

िरायात येत असलेल्या ववक्री िराबाबत 
  

(८)  ६५६०८ (२७-०१-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदज भशवाजीनगर) :   सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील वसर्ेितः वसकससत वसकसनर्ील स अवसकससत अर्ा नागरी स ग्रामीण 
िागातील नागररकाींकवून सन २०१६-१७ या आधथशक सिाशत वसिी करादसारे िसळपास एक लक्ष 
को्ी रुपये वसिी करातून ससलू करण्याबाबतची योिना राज्यातील ससशसामान्य नागररक, 
ग्राहकाींनी तसेच उपिोक्ता यासह स्लथाननक करराता नागररक स त्याींच्या सेसािासी सींस्लथा, 
लोकप्रनतननधी तसेच आसपासच्या के्षत्रातील रदहसार्ी स व्यापारी सींत्ना याींच्यासतीन े
मा.मुख्यमींत्री, मा.वसत्त स ननयोिन मींत्री, मा.राज्यमींत्री वसत्त स ननयोिन, अनतररक्त 
मुख्यसधचस, वसत्त स ननयोिन तसेच सींबींधधत जिल्ह्याचे जिल्हहाधधकारी आणण सींबींधधत 
वसत्तीय व्यसस्लथापन अधधकारी सा इतर तत्सम अधधकाऱ्याींकव े दरनाींक २ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोिी सा त्या सुमारास लेखीननसेरनादसारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्हयास, वसत्त स ननयोिन वसिागाच्यासतीने तसेच लोकप्रनतननधी स िागतृ कररात,े 
नागररकाींच्या सींत्नेन े सरर बाब सेळोसेळी राज्य वसिी कर आयुक्तालयाच्या ननरर्शनास 
आणली आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीअींती काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास,त्यानुसार र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०१-२०१८) : (१) या बाबत मा.मखु्यमींत्री, मा.वसत्त स ननयोिन 
मींत्री, मा.वसत्त स ननयोिन राज्यमींत्री, अनतररक्त मुख्य सधचस (वसत्त स ननयोिन) तसचे इतर 
अधधकारी याींच्या कायाशलयात सररचे लेखी ननसेरन प्राप्त झाल्हयाच ेननरर्शनास आले नाही. 
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(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  
पांचायत सभमती धचमुर (जज.चांद्रपूर) येथील ग्रामपांचायत धचांचाळा शास्त्त्रीमधील रोहयो िामातील 

पाांदण रस्त्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(९)  ६६८३५ (२७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींचायत ससमती धचमुर (जि.चींद्रपूर) येथील ग्रामपींचायत धचींचाळा र्ास्लत्री मधील रोहयो 
कामातील पाींरण रस्लत्याच्या माती स मुरुम कामात गैरव्यसहार झाल्हयाचे माहे ऑगस्ल्, २०१६ 
मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्याबाबत धचींचाळा र्ास्लत्रीचे सामाजिक कायशकते याींनी 
मुख्य कायशपालन अधधकारी, चींद्रपूर याींना ननसेरन दरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सरर प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय स त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास, तदनुसार गैरव्यसहारातील रोिीींसर र्ासनान ेकोणती कारसाई केली सा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०८-०२-२०१८) : (१) स (२) हे खरे आहे. 
(३) स (४) सरर प्रकरणी जिल्हहास्लतरासरुन चौकर्ी ससमतीमाफश त चौकर्ी करण्यात आली असनू 
गौण खननिाचा साहतुक परसाना प्राप्त होण्यापूसीच सादहत्याचा पुरसठा करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे सींपूणश सादहत्याची रॉयल्ह्ीची रक्कम रींवासह ससूलीस पात्र आहे. त्यानुसार पुरसठारार 
श्री.प्रवसण मोतीराम साते याींच्याकवून रींवाची रक्कम रु.१५,५५,२५५/- ससुल करण्यासाठी नमुना-
१ ची नो्ीस तहससलरार, धचमूर याींचेमाफश त काढण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

सावनेर (जज.नागपूर) तालुक्यात दभलत वस्त्ती वविासतनधीचा दरुुपयोग िेल्याबाबत 
 

(१०)  ७३९२९ (१४-०४-२०१७).   डॉ.भमभलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सासनेर (जि.नागपूर) तालुक्यातील रसलत सस्लतीत माहे िानेसारी, २०१७ च्या ननधीतींगशत 
ओबीसी प्रिागात रस्लता स नालीच ेबाींधकाम केले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ग्रामसेसक याींच्यासर ॲरॉसस्ीि कायदयातींगशत गुन्हे राखल करण्यासाठी ग् 
ग्रामपींचायत सरस्लय याींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, रसलत सस्लती वसकासननधीचा ररुूपयोगासींरिाशत र्ासनाने सळेोसेळी काढलेल्हया 
पररपत्रकाींसर जिल्हहा पररिर अधधकारी अींमलबिासणी करीत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार रोिीीं अधधकाऱ्याींसर 
कोणती कारसाई केली सा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (२०-०१-२०१८) : (१) अर्ींत: खरे आहे. सींबींधीत गासात सन २०१४-१५ 
मध्ये ससमें् नाली स रस्लता बाींधकामाची कामे मींिूर करण्यात आली होती ती कामे सन 
२०१६-१७ मध्ये पूणश झाली. 
(२) अर्ी मागणी केलेली नाही.  
(३)  रसलत सस्लती सुधार योिना अींतगशत तरतुरीनुसार ग्रामपींचायत अींतगशत असलेल्हया रसलत 
सस्लतीतील प्रिागाकररता वसकास ननधीची मागणी केल्हयानुसार वसकास ननधी मींिूर करण्यात 
येतो. त्यामुळे ग्रामपींचायती अींतगशत ज्या रसलत सस्लती प्रिागाकररता वसकास ननधी मींिूर 
करण्यात आलेला आहे. त्याच प्रिागात वसकास ननधी खचश करण्यात येत असल्हयाने अनसुूधचत 
िाती स नसबौध्र त्काच्या सस्लतीचा वसकास करणे या योिनेतील तरतुरीनुसार जिल्हहा 
पररिर, पींचायत ससमती स ग्रामपींचायत स्लतरासर योिनेची अींमलबिासणी करण्यात येत.े 
(४) स (५) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर जजल््यात पाटबांधाऱयाच्या पाणी परवायायासाठी पैश्याांची मागणी होत असल्याबाबत 

  

(११)  ७६२६८ (२०-०४-२०१७).   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.अजजत पवार (बारामती) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यात पा्बींधारे वसिागाच्या पाणी परसान्यासाठी अधधकारी स कमशचारी 
पैश्याींची मागणी करीत असल्हयाची त्ना माहे िानेसारी, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान 
ननरर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, तदनसुार पा्बींधारे पाणी परसाना अधधकारी स कमशचारी याींनी पैसे न तेता 
परसाना रेण्यासह पाणी परसान्यासाठी पैश्याींची मागणी करणाऱ्या अधधकारी स कमशचाऱ्याींसर 
कारसाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. धगरीष महाजन (०७-०२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
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नदीजोड प्रिल्पाांतगजत ९० टक्िे िाम ेपूणज होऊन तनधी अभावी  
१० टक्िे िाम ेअपूणाजवस्त्थेत असल्याबाबत 

  

(१२)  ७७३८९ (१५-०४-२०१७).   डॉ.सतीश (अाणासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तापी पा्बींधारे वसकास महामींवळाअींतगशत नरीिोव प्रकल्हपाींतगशत नरीिोव योिनाच्या 
पदहल्हया ्प्प्यातील २८ योिनाींच्या कामासाठी रु.२४३८.५९ लक्ष ककीं मतीच्या योिनाींच्या 
अींरािपत्रकाींना जिल्हहा ननयोिन ससमती, िळगाींस याींनी प्रर्ासकीय मान्यता दरली असून सरर 
प्रकल्हपाींतींगशत ९० ्क्के कामे पूणश होऊन ननधी अिासी १० ्क्के कामे अपूणाशसस्लथेत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.पालकमींत्री स मा.िलसींपरा मींत्री याींनी तात्काळ ननधी वसतरीत करण्याच े
आरेर् जिल्हहाधधकारी िळगाींस याींना रेऊनही आतापयतं सरर आरेर्ाची अींमलबिासणी झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकर्ीनुसार सरर प्रकल्हपासाठी ननधी वसतरीत करण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२२-०१-२०१८) : (१) नरी िोव प्रकल्हप जिल्हहा ननयोिनातून साकारला 
िात आहे. नरी िोव प्रकल्हपास जिल्हहा ननयोिन ससमतीने प्रर्ासकीय मान्यता दरली आहे. 
सरर प्रकल्हपाच े काम लतु पा्बींधारे वसिाग, िळगासमाफश त ठेस तत्सासर सुरु आहे. या 
वसिागाकवून प्राप्त मादहतीनसुार रु. २४३८.५९ लक्ष ककीं मतीच्या प्रर्ासकीय मान्यतेपैकी माचश, 
२०१७ अखेर रु. १७८७.२६ लक्ष खचश झाला आहे.     
(२) होय.     
(३) प्रश्न उद् ासत नाही.     
(४) सररहू नरीिोव प्रकल्हपासींरिाशत ननयोिन वसिागाने दरलेल्हया असिप्रायानसुार नरीिोव 
प्रकल्हपासाठी ननधी उपलब्ध होण्याकरीता जिल्हहा साविशक योिनेअींतगशत समावसष् करण्याबाबत 
दरनाींक २३.०८.२०१७ रोिीच्या र्ासन ननणशयान्सये मान्यता रेण्यात आली आहे.     
(५) प्रश्न उद् ासत नाही.   

___________ 
  

लासलगाव (ता.तनफाड, जज.नाभशि) या गावामध्ये जजल्हा वावषजि योजनेतून  
वविास िाम ेमांजूर िरणेबाबत 

  

(१३)  ७८९८४ (२५-०४-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आमरार आरर्श ग्राम योिनेंतगशत ननसवलेल्हया लासलगास (ता.ननफाव, जि.नासर्क) या 
गासामध्ये जिल्हहा साविशक योिनतेील नावसन्यपूणश योिनेतून अ्याससका आणण यात्रास्लथळ 
वसकासासाठी अनुरानातून येथील ‘क’ सगश यात्रास्लथळाला साहनतळ करण्याची स्लथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑगस्ल्, २०१६ मध्ये सा त्याररम्यान जिल्हहा प्रर्ासनाकव े मागणी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरर वसकास कामाींसाठी जिल्हहा प्रर्ासनाने माहे िानेसारी, २०१७ पयतं 
प्रर्ासकीय मान्यता स अनुरान दरलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार आमरार आरर्श 
ग्राम योिनेतील गासामध्ये वसकास कामाींना ननधी वसतरीत करण्यासाठी र्ासनान े कोणती 
कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) आमरार आरर्श ग्राम योिनेच्या आराखड्यातील वसकास कामाींना जिल्हहा ननयोिन 
ससमतीच्या ननकिानुसार वसवसध योिनेत समावसष् करून त्याींना प्रर्ासकीय मान्यता रेण्याची 
कायशसाही सरुू आहे. 
(४) अर्ी बाब नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल््यातील, पांचायत सभमती, मुखेडतांगजत वैयक्तीि लाभार्थयाांच्या  
नावे असलेल्या शौचालयाच्या बाांधिाम तनधीत झालेला अपहार 

  

(१४)  ७९८४० (१९-०४-२०१७).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींरेव जिल्ह्यातील पींचायत ससमती, मुखेव अींतगशत सैयक्तीक लािार्थयांच्या नासे असलेल्हया 
र्ौचालय बाींधकामे न करताच ग्रामसेसकाींनी लािार्थयांची ग्रामपींचायत प्राप्त रक्कम परस्लपर 
तेसून अपहार केल्हया प्रकरणी ग्वसकास अधधकारी स ग्रामसेसकाींची चौकर्ी करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले स चौकर्ीनुसार ग्वसकास अधधकारी स 
ग्रामसेसकाींसर र्ासनान ेकोणती कारसाई केली सा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाींरेव जिल्ह्यातील पींचायत ससमती, मौिे.बै्मोगरा, ता. मुखेव येथील ननमशल िारत 
असियान, स्लसच्छ िारत समर्न स महाराषर सुसणश महोत्ससी ग्रामीण रसलत सस्लती पाणी 
पुरसठा स स्लसच्छता योिना  अींतगशत तत्कालीन ग्रामसेसक श्री. येन्वे यु. िी याींनी प्राप्त 
रक्कमेत अपहार केला असल्हयाचे आढळून आले आहे 
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श्री. येन्व ेयु. िी. तत्कालीन ग्रामसेसक याींना ननलींबबत करण्यात आलेले असून मुखेव 
पोलीस स्ल्ेर्न मध्ये दर. ०३.०४.२०१७ रोिी अधधननयम प्रमाण ेकलम ४०९ स ४२० अन्सये 
ररतसर गुन्हा राखल करण्यात आला आहे स त्याींच्या वसरुध्र वसिागीय चौकर्ी प्रस्लतावसत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

भसांदेवाही पांचायत सभमती अांतगजत (जज.चांद्रपूर) येत असलेल्या वानेरी ग्रामपांचायत मधील 
ग्रामसेविानी तनधीचा िेलेला अपहार 

  

(१५)  ८००११ (१८-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ससींरेसाही पींचायत ससमती अींतगशत (जि.चींद्रपूर) येत असलेल्हया सानेरी ग्रामपींचायत मधील 
ग्रामसेसक याींनी १४ व्या वसत्त्त आयोगाची ४० हिार रुपये सरपींचास वसश्सासात न तेता 
बनास् स्लसाक्षरीन े ननधीचा अपहार केल्हयाचे माहे िानेसारी, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान 
ननरर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय स त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीनसुार ननधीचा अपहार करणाऱ्या ग्रामससेकासर र्ासनाने कोणती 
कारसाई केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०१-२०१८) : (१) होय. 

चौराव्या वसत्त आयोगातील रू. ४५,०००/ इतकी रक्कम तात्पुरत्या स्लसरूपात उसनसार 
तेऊन सामान्य फीं व तथा पाणी पुरसठा या बाबीींसरील ककरकोळ खचश िागवसण्यात यासा असा 
ठरास दर. २७.९.२०१६ रोिी ग्राम पींचायत सानेरी च्या ससशसाधारण सिेत झाला होता. त्यानुसार 
दर. २८.२.२०१६ रोिी श्री. आर. एन. काींबळे  याींनी सरपींचाची स्लसाक्षरी धनारेर्ासर तेऊन रू. 
४०,०००/- इतकी रक्कम चौराव्या वसत् त आयोगाच्या फीं वातून काढली स ती दर. २२.१.२०१७ 
पयतं स्लसत:िसळ बाळगून दर. २२.१.२०१७ रोिी पनुश्च खात्यात िरली. 
(२) स (३) श्री. आर.एन. काींबळे, ग्राम सेसक हे महाराषर जिल्हहा पररिर (सर्स्लत स अवपल) 
ननयम १९६४ च्या तरतूरीनुसार सर्स्लतिींगाच्या कारसाईस पात्र ठरत असल्हयाचा अहसाल ग् 
वसकास अधधकारी (पींचायत ससमती ससींरेसाही) याींच्याकवून प्राप्त झालेला आहे. या अहसालाच्या 
अनुिींगान े श्री. आर. एन. काींबळे, याींना दर. २५.०४.२०१७ रोिी कारणे राखसा नो्ीस 
बिासण्यात आलेली आहे. या नो्ीर्ीस अनुसरून श्री. काींबळे  याींचा खुलासा प्राप्त झाल्हयानींतर 
त्याींच्यावसरूध्र प्रर्ासकीय कारसाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
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आमदार आदशज गाव योजनेंतगजत सन २०१५-१६ या आधथजि वषाजसाठी  
तनधी उपलब्ध िरुन देायाबाबत 

  

(१६)  ८०९१० (२०-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात र्ासनान े आमरार आरर्श गास योिना माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये सा 
त्याररम्यान सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सोलापूर जिल्ह्यात सन २०१५-१६ या आधथशक सिाशसाठी प्रत्येक आमराराींनी 
गाींसे ननसवून ती जिल्हहा ननयोिन र्ाखकेव ेदरली असून यासाठी र्ासनान ेअदयापपयतं ननधी 
उपलब्ध करुन दरला नसल्हयान ेया गासाींत कोणतीही कामे झाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनसुार ननधी उपलब्ध करुन 
रेण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 

आमरार आरर्श ग्राम योिनेअींतगशत सोलापूर जिल्ह्यात एकूण १४ वसधान मींवळ 
सरस्लयाींपैकी १२ वसधान मींवळ सरस्लयाींनी गासाची ननसव कळसलेली असनू १२ गासाींना 
ग्रामवसकास आराखवा तयार करणे कामी जिल्हहाधधकारी कायाशलयाकव े ननधी सगश करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ३७६ भसांचन प्रिल्प बाांधिामाधीन असून या प्रिल्पाांची िामे  
पूणज िरायासाठी तनधी भमळायाबाबत 

  

(१७)  ८१३२९ (१७-०४-२०१७).   प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेवी) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात ३७६ ससींचन प्रकल्हप बाींधकामाधीन असून या प्रकल्हपाींची कामे पूणश होण्यासाठी 
साधारणत: ८४ हिार ४३० को्ी रुपये इतकी रक्कम लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील र्ेतकरी आत्महत्याग्रस्लत जिल्हहे स कायम रषुकाळग्रस्लत िागातील 
प्रलींबबत ससींचन प्रकल्हप पूणश करण्यासाठी सुमारे १० हिार ६८७ को्ी रुपयाींची आसश्यकता 
असून कें द्र र्ासनाकव ेरहा हिार को्ीच्या पॅकेिची मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त पॅकेिनसुार ननधी उपलब्ध करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही 
केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०७-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कें द्र र्ासनास आत्महत्याग्रस्लत जिल्ह्यातील स असिशणप्रसण जिल्ह्यातील अपुणश प्रकल्हप 
पुणश करण्यासाठी रु.१०,६८७ को्ी ननधी समळणेबाबत वसनींती करण्यात आली आहे. याबाबत 
पाठपुरासा सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

साांगली जजल््यातील तािारी भसांचन योजनेची िालवा सल्लागार  
सभमतीची बैठि झाली नसल्याबाबत 

  

(१८)  ८१६२२ (२०-०४-२०१७).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कवगेाींस, खानापूर आणण तासगाींस (जि.साींगली) तालुक्यातील ताकारी योिनेच्या कालसा 
सल्हलागार ससमतीची बैठक गेल्हया सिशिरापासून झाली नसल्हयाची बाब माहे िानेसारी, २०१७ 
मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरर योिनेची कामे ननधी अिासी प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त सल्हलागार ससमतीची बैठक न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती 
कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०१-०२-२०१८) : (१) नाही, 

ताकारी योिना ही कृषणा कोयना उपसा ससींचन योिनेचा िाग असून कृषणा कोयना 
उपसा ससींचन योिनेच्या रब्बी हींगामासाठी मा.अध्यक्ष तथा मींत्री सैदयकीय सर्क्षण, िलसींपरा 
स लािके्षत्र याींचे अध्यक्षतेखाली स लािके्षत्रातील लोकप्रनतननधी सरस्लय असलेल्हया कालसा 
सल्हलागार ससमतीची बैठक दर.९.१.२०१७ रोिी मींत्रालय मुींबई येथे सींपन्न झाली आहे. 
(२) नाही. 

कृषणा कोयना उपसा ससींचन योिनेचा समासेर् प्रधान मींत्री कृिी ससींचन योिनेमध्ये 
असून ननयोिनाप्रमाणे कामे प्रगतीपथासर आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
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जजल्हा पररषद बाांधिाम ववभागाच्या दोन मजुराांना  
फरिाची रक्िम अदा िेल्याबाबत 

  

(१९)  ८२९५० (१७-०४-२०१७).   श्री.गोवधजन शमाज (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जिल्हहा पररिर बाींधकाम वसिागाच्या अकोला उपवसिागातील रोन मिुराींना हिेरीपत्रकासर 
तेत त्याींना फरकाची रक्कम २४ लाख रुपये अरा करण्यात आल्हयाचे माहे िानेसारी, २०१७ 
मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या रेयकासाठी र्ासनाची मींिुरी आसश्यक असतानाही ती न तेता ही रेयके 
काढण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानुसार सींबींधीत रोिी अधधकाऱ् याींसर र्ासनान े कोणती कारसाई केली सा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०१-२०१८) : (१) नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) चौकर्ीची आसश्यकता नाही. 
(४) स (५) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

आांबेगाव व भशरुर (जज.पुणे) तालकु्यातील जास्त्त पाणी असलेल्या बांधाऱयाचे  
पाणी िोरड्या बांधाऱयात सोडायाबाबत 

  

(२०)  ८३१४१ (१८-०४-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) आींबेगास स सर्रुर (जि.पुणे) तालुक्यातील काही बींधाऱ् यात िरपूर पाणी तर काही बींधारे 
कोरव ेपवले असल्हयाचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बींधाऱ् यात पाणी उपलब्ध आहे ते कोरवया बींधाऱ् यात सोवून रेण्याच े ननयोिन 
करणे महत्साच ेअसतानाही िलसींपरा वसिाग रलुशक्ष करीत असल्हयाने हिारो हेक््र के्षत्रासरील 
वपके पाण्याअिासी करपून िाण्याचा धोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन येथील वपके साचवसण्यासाठी डव ींिे धरण 
येथून तोवनरीत पाणी सोवासे ककीं सा ज्या बींधाऱ् यात पाणी आहे तेथील पाणी इतर बींधाऱ् यात 
सोवण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०६-०२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ासत नाही.  
(३) प्रश्न उद् ासत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हा पररषद शाळाांतील प्राथभमि भशक्षिाांच्या बदल्याांच े 
नवे धोरण तनजश्चत िरायाबाबत 

  

(२१)  ८४०२७ (२०-०४-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हहापूर जिल्हहा पररिर र्ाळाींतील प्राथसमक सर्क्षकाींच्या बरल्हयाींचे नसे धोरण ननजश्चत 
करण्याचा ननणशय र्ासनाच्या ग्रामवसकास वसिागाने माहे िानेसारी, २०१७ मध्ये सा 
त्याररम्यान तेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याींचे थोवक्यात स्लसरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, नवसन धोरण ननजश्चत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२९-०१-२०१८) : (१) राज्यातील ससश जिल्हहा पररिर सर्क्षकाींच्या 
जिल्हहाींतगशत बरल्हया करण्याबाबत र्ासन ननणशय ि. जिपब४८१७/प्र.ि.७/आ.१४, दरनाींक 
२७.०२.२०१७ अन्सये नसीन सुधाररत धोरण िादहर केले आहे. 
(२) स (३) तीन सि ेअसतव के्षत्रात काम केलेल्हया सर्क्षक कमशचाऱ्याींना बरली अधधकार प्राप्त 
होणे, ससश र्ाळा मध्ये सर्क्षकाींची समान ररक्त परे ठेसण े स वसर्ेि सींसगश िाग १ मधील 
सर्क्षकाींना त्याींच्या वसनींतीनसुार बरली रेणे इत्यारी बाबी या र्ासन ननणशयात समावसष् आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जजल् ्यातील तनवतृ् तीधारिाांना तनयभमत तनवतृ्ती वेतनाचा लाभ देायाबाबत 
  

(२२)  ८५०९९ (११-०८-२०१७).   श्री.हषजवधजन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जिल्ह ्यातील वसत्त वसिाग, जिल्हहा पररिर याींच्याकवून होणाऱ्या दररींगाईमुळे 
तसेच हयातीचे प्रमाणपत्र सारर करूनही ननसतृ् ती सेतनधारकाींना त्याींना समळणाऱ् या लािापासनू 
सींधचत रहासे लागत असल्ह याची बाब दरनाींक १५ िून, २०१७ रोिी सा त् या समुारास ननरर्शनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) असल्हयास, बुलढाणा जिल्ह ्यातील ननसतृ् तीधारकाींना ननयसमत ननसतृ् ती सेतनाचा लाि 
रेणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०१-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) स (४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

अिोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील आांबीत धरणाची दरुुस्त्ती िरायाबाबत 
  

(२३)  ८७८५५ (१२-०८-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोले (जि.अहमरनगर) तालुक्यातील आींबीत धरण पररसरात अनतसषृ्ी झाल्हयान े
धरणाच्या िसळ “माची“ वोंगराला १६ कक.मी. लाींबीच्या मोठमोठ्या िेगा पवल्हयामळेु  
धरणाच्या रगवी सिींतीिसळ िलक्षोिनार्क कुीं वाला हानी पोहचली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत स्लथाननक लोकप्रनतननधी तसेच स्लथाननक िनतेनी मा.िलसींपरा मींत्री, 
कायशकारी असियींता, पा्बींधारे अहमरनगर याींना सहा मदहन्याींपूसी लेखी ननसेरन दरले परींतु 
यासर कोणतीही कायशसाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार धरणाची ररुुस्लती करण्यासह 
िूस्लखलन ्ाळण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०२-२०१८) : (१) नाही. तथावप सन २००६ त े२००८ या कालासधीतील 
पुरामुळे िलक्षोमनार्क कुीं वातील ६० पैकी ३७ पॅनेल्हसला हानी पोहचली आहे. 
(२) असे ननसेरन स्लथाननक लोकप्रनतननधी याींनी त्याींच्या दर.७.१२.२०१६ च्या पत्रान्सये मा.मींत्री, 
िलसींधारण, याींना सारर केले होते. याबाबत तातवीन े उधचत कायशसाही करण्याच्या सूचना 
र्ासन स्लतरासरुन कायशकारी सींचालक, गोरासरी मराठसावा पा्बींधारे वसकास महामींवळ, 
औरींगाबार याींना दर.११.४.२०१७ च्या पत्रान्सये रेण्यात आल्हया आहेत.  
(३) सन २०१६ मध्ये झालेल्हया िूस्लखलनामुळे धरणास हानी पोहचली नसल्हयान े ररुुस्लती 
करण्याचा प्रश्न उद् ासत नाही. तथावप िलक्षोमनार्क कुीं वाची आसश्यक ररुुस्लती करुन 
तेण्याबाबत के्षत्रीय स्लतरासर कायशसाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
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भांडारदरा (जज.अहमदनगर) धरणावर उभारायात आलेल्या जलववद्युत प्रिल्पाला आवश्यि 
असलेले पाणी सोडायासाठी तनयुक्त िेलेली सभमती स्त्थधगत िरायाबाबत 

  

(२४)  ८७८५९ (१८-०८-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िींवारररा (जि.अहमरनगर) धरणासर उिारण्यात आलेल्हया िलवसदयुत प्रकल्हपाला आसश्यक 
असलेले पाणी सोवण्यासाठी नव्याने ननयुक्त करण्यात आलेली ससमती स्लथधगत करुन सरर 
अधधकार मा.िलसींपरा मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली कालसा सल्हलागार ससमतीकवचे कायम 
ठेसासे अर्ी मागणी जिल्ह्यातील लोकप्रनतननधीींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान 
मा.िलसींपरा मींत्री याींच्याकव ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरर मागणीनसुार र्ासनान ेकोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०७-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) िींवारररा िलवसदयुत कें द्रातनू सीिननसमशती होण्यासाठी वसदयुतगहृातून पाणी सोवण्याचे 
ननयोिनासींरिाशत कायमस्लसरुपी उपाययोिना करण्याच्या दृष्ीने दर.१६.३.२०१७ च्या र्ासन 
ननणशयान्सये समन्सय ससमती गदठत केलेली आहे. 

पाण्याचा सापर का्कसरीन ेस इष्तम करण्यासाठी ससींचन प्रकल्हपाचे साविशक पाणी 
ननयोिन कालसे सल्हलागार ससमतीची कायशकक्षा आहे. तर कालस ेसल्हलागार ससमतीने केलेले 
ननयोिन अबाधधत ठेऊन ससींचनासाठी आसश्यक पाणी सोवतसेेळी इष्तम सीिननसमशती 
होण्यासाठी पाणी आसतशन, कायशिमाची आखणी स त्यामध्ये आसश्यक त्या सुधारणा करणे 
समन्सय ससमतीची कायशकक्षा आहे. या रोन्ही ससमत्याींची कायशकक्षा सेगसेगळी असल्हयाने 
समन्सय ससमती स्लथधगत करणे योग्य होणार नसल्हयाच े श्री.राधाकृषण वसख-ेपा्ील, वसरोधी 
पक्षनेता याींना दर.१३.६.२०१७ रोिीच्या पत्रान्सये कळवसण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

अांजनभसांगी िौडायपूर (ता.ततवसा, जज.अमरावती) रस्त्त्यावरील  
पुलाच्या बाांधिामास परवानगी देणेबाबत 

  

(२५)  ८८०७२ (१२-०८-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) अींिनससींगी कौवण्यपूर (ता.नतससा, जि.अमरासती) रस्लत्यासरील कक.मी. ४/४८० मधील 
िीलरोरी उींच पूलाच्या उसशररत बाींधकाम ननधीतून त्याच रस्लत्यासरील ३/४०० मधील पुलाच े
बाींधकामास परसानगी रेणेबाबतचा प्रस्लतास स्लथाननक लोकप्रनतननधीींनी दरनाींक १९ ऑगस्ल्, 
२०१६ रोिी मा.िलसींधारण मींत्री याींच्याकव ेदरला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रस्लतासासर र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०७-०२-२०१८) : (१) स्लथाननक लोकप्रनतननधीनी सरर पुलाचे बाींधकामाच े
खचाशची परसानगी रेण्याबाबतची मागणी मुख्य असियींता, गोसीखुरश प्रकल्हप, िलसींपरा वसिाग, 
नागपूर याींचकेव ेदर.१९/०८/२०१६ चे पत्रान्सये केली आहे.  
(२) अींिनससींगी-कौंवण्यपूर रस्लत्यासरील कक.मी.३/४०० येथील पूलाचे अनुिींगान े के्षबत्रय 
कायाशलयाकवून स्लथळ पाहणी केली असता रस्लत्यास छेरणारा नाला हा धारसावा पुनसशसनाचे 
िागेच्या लगत असून सरर के्षत्र ननम्न सधाश प्रकल्हपाच े बुवीत के्षत्रात येत नाही. तसेच या 
नाल्हयासरील छो्ा पूल सदय:जस्लथतीत चाींगल्हया जस्लथतीत आहे. 
सरर नाला स रस्लत्यासरील पलुाच ेके्षत्र ननम्न सधाश प्रकल्हपाच ेबुवीत के्षत्रात येत नसल्हयान ेतसचे 
कौंवण्यपुर रस्लता सासशिननक बाींधकाम वसिागाच्या अखत्यारीत असल्हयाने अींिनससींगी - 
कौंवण्यपुर रस्लत्यासरील कक.मी. ३/४०० या दठकाणी पलू बाींधण्याचे काम ननम्न सधाश 
प्रकल्हपाींतगशत सिलरोरी उींच पुलाच्या बाींधकामाच्या बचत ननधीमधून करता येणार नाही. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही 

___________ 
  
शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील साठगाांव ग्रामपांचायतीच्या ग्रामसेविानी िेलेला गैरिारभार 

  

(२६)  ९१५१६ (२२-०८-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े (भभवांडी पूवज) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) र्हापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील साठगाींस ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेसक याींच्या मनमानी स 
गैरकारिाराबाबत त्याींना ननलींबबत करण्याची मागणी तेथील सरपींच, उपसरपींच स मदहला 
सरस्लयाींनी दरनाींक १६ िनू, २०१७ रोिी सा त्यासुमारास कोकण वसिागीय आयुक्ताींकव े लेखी 
ननसेरनाव्रारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, साठगाींस स रानवसदहर ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेसक कायाशलयात हिर न राहणे, 
सेळेसर ग्रामसिा, माससक सिा, वसकासकामे न करता पींचायत ससमतीच्या बाींधकाम 
वसिागातील कननषठ असियींत्याींर्ी सींगनमत करणे, र्ौचालय लािार्थयांना अनुरान रेताना 
ऑनलाईन यारी न पाहता अपात्र उमेरसाराींना लाि रेणे, तरकुल लािाथी यारीत फेरबरल 
करुन र्ासनाच्या लाखो रुपयाींचा गैरव्यसहार करीत असल्हयान े त्याींची चौकर्ी करण्याची 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त रोन्ही प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार 
राज्यातील आधार कें दे्र तात्काळ सुरु करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायशसाही केली सा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (२०-०१-२०१८) : (१) होय, दर ३१ मे, २०१७ च्या तिार अिाशन्सये सरर 
मागणी ग् वसकास अधधकारी पींचायत ससमती, र्हापूर याींचकेव ेकरण्यात आली होती. 
(२) साठगाींस ग्रामपींचायतीच ेग्रामसेसक याींचकेव ेरानवसदहर ग्रामपींचायतीचा अनतररक्त कायशिार 
असल्हयान,े तसेच स्लसच्छ िारत समर्न अींतगशत रानवसदहर ग्रामपींचायतीला माचश अखेर २६८ 
र्ौचालये बाींधण्याचे उद्दीष् पुणश करण्यासाठी त्याींनी रानवसदहर ग्रामपींचायतीमध्ये कामकाि 
केल्हयामुळे त्याींना ग्रामपींचायत साठसण येथ ेकामकािासाठी पुणश सळे रेता आला नाही. तथावप 
या कालासधीत साठगाींस ग्रामस्लथाींना राखले, उतारे रेण्यात आलेले आहेत. 
(३) होय, उक्त प्रकरणी ग् वसकास अधधकारी याींनी सखोल चौकर्ी केली असून तिारीत 
तर्थय आढळून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल्हयातील खडिवासला साखळीतील धरणे, तलाव, मुठा  
िालवा येथ ेजलरक्षि नेमायाबाबत 

  

(२७)  ९१७०९ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राहूल 
िुल (दौंड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुणे जिल्ह्यातील खवकसासला साखळीतील धरणे, तलास, मुठा कालसा येथील पाण्यात 
पोहताना अनके पयश् काींच ेबुवून मतृ्यू होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीनसुार सरर दठकाणी पयश् काींच्या सुरके्षसाठी िलरक्षक नेमण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०१-०२-२०१८) : (१) अनेक पयश् काींच े बुवून मतृ्यु होत आहेत अर्ी 
सस्लतुजस्लथती नाही.सिश २०१० मध्ये पानर्ेत िलार्यात बो् रतुश् नमेध्ये रोन व्यक्तीींचा स सिश 
२०१६ मध्ये नवसन मुठा उिव्या कालव्यात बुवल्हयाने एका व्यक्तीचा मतृ्यु झाला होता. 
(२) धरण के्षत्र स कालव्याचा िाग हे प्रनतबींधधत के्षत्र आहे.तसेच कालव्यात पाणी सोवण्यापूसी 
आसश्यक उपाययोिना करण्यात येत े स सींबधधत यींत्रणेला उरा.महसूल, पोसलस, स्लथाननक 
स्लसराज्य सींस्लथा इ.याबाबत सचूना रेण्यात येतात तरी रेखील सरर सूचनाींकव े रलुशक्ष होत 
असल्हयाच ेदरसून येत.े  
(३) धरण सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने धरणाींसर नागररकाींना/पयश् काींना प्रनतबींध करणे,धरणाची ननगा 
राखणे इ.कामासाठी िलसींपरा वसिागामाफश त कमशचाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात येते.  

धरण पररसर स कालव्याच्या पूणश लाींबीमध्ये दठकदठकाणी पाण्यात पोहण्यास मनाई 
असल्हयाच ेफलक लासण्यात आले आहेत, तसेच कालव्यातून पाणी सोवल्हयानींतर पाणी आसतशन 
काळाररम्यान कफरता कमशचारी सगश ननयुक्त करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
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भाटघर, तनरा-देवघर व वीर (ता.भोर, जज.पुणे) धरणाांतील पाणीसाठा सांपुष्ट्टात आल्याबाबत 
  

(२८)  ९१७१३ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राहूल 
िुल (दौंड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) िा्तर, ननरा-रेसतर स सीर (ता.िोर, जि.पुणे) धरणातून चकूीचे ननयोिन करुन आिाढी 
सारीसाठी रोन सळेा पाणी सोवल्हयामुळे सरर धरणाींतील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणासर सींपुष्ात 
आला असल्हयाच ेमाहे िून, २०१० मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सरर धरणात गाळ समश्रीत पाणी रादहल्हयाने येथील ग्रामस्लथाींना गाळसमश्रीत 
पाणी प्यासे लागत असून त्याींच ेआरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी करुन सरर पाणी सा्पात चूकीच े ननयोिन करणा-या 
अधधकाऱ् याींसर र्ासनाने कोणती कारसाई केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०६-०२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही. 

उपरोक्त धरणात वपण्यासाठी आसश्यक पाणीसाठा राखीस ठेसून पालखीकरीता पाणी 
सोवण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद् ासत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  
भडगाांव (जज.जळगाांव) येथील वन जभमनीची मालमत्त्ता मूल्य (एनपीव्ही) रक्िम भरायाबाबत 
  

(२९)  ९१९८३ (१२-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रोिगार हमी योिनेंतगशत पाझर तलास िुसावी ि.३, िवगाींस (जि.िळगाींस) १३.०० हेक््सश 
सन िसमनीच्या मालमत्त्ता मूल्हय (एनपीव्ही) रक्कम िरणेबाबत स्लथाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.िलसींपरा मींत्री, याींना दरनाींक १८ िानेसारी, २०१७ रोिी सा त्यासुमारास दरलेल्हया 
ननसेरनानुसार सरर प्रकरणी सधचस, िलसींधारण वसिाग याींना प्रस्लतास सारर करण्याच ेआरेर् 
दरले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सररचा प्रस्लतास सारर करण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. जयिुमार रावल (०९-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) स (३) सरर काम अत्यींत िुने असनू त्यास सन वसिागाची तत्सत: मान्यता समळाली 
होती. त्यानसुार ननधी मींिूर झाल्हयानींतर रक्कम रु.११,३६,६९४/- िरणा केलेली आहे. तथावप, 
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सन वसिागाचे एनपीव्ही रक्कम मागणीचे पत्र स ससोच्च न्यायालयाचे सुधारीत आरेर् तसेच 
कें द्रीय सर्क्तता ससमती, ससोच्च न्यायालय याींच्या पत्रानुसार सनाींच ेप्रसगश ठरवसण्यात आले 
असून सरर सन िसमनीचा प्रती हेक््री रर रु.६.२६ लक्ष ठरवसण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे 
१३.०० हे. साठी रु.८१,३८,०००/- एसढी रक्कम सन वसिागाकव े सगश करणेबाबत कळवसण्यात 
आले आहे. दर.१२/०९/२०१७ रोिी सरर ननधीची मागणी करण्यात आली असून ननधी प्राप्त 
होताच सन वसिागाकव े िरणा करुन त्याची ररतसर मींिुरी समळाल्हयानींतर तळिरणीचे काम 
करण्यात येईल. 

___________ 
  

हस्त्तापुर (ता.बाभळुगाव, जज.यवतमाळ) येथुन गेलेल्या बेंबळा प्रिल्पाच्या ववतरीिेतुन 
तनघालेल्या पाटस-याच्या अपूणज िामाबाबत 

  

(३०)  ९२३४४ (१८-०८-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हस्लतापूर (ता.बािुळगास, जि.यसतमाळ) येथुन गेलेल्हया बेंबळा प्रकल्हपाच्या वसतरीकासरुन 
पा्स-याचे काम करण्यात आले असल्हयाच े दरनाींक ५ िुन, २०१७ रोिी सा त्यासमुारास 
ननरर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्या िागातील र्ेतकऱ् यान े दरलेल्हया ननसेरनासरुन पा्स-याची काम े अपूणश 
झाली असल्हयाचे ननरर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ककती सम्र पयतं पा्स-याचे काम करण्यात आले एकुण ककती खचश आला 
आणण सध्या पा्स-याची पररस्लथीती काय आहे, 
(४) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार कीं त्रा्राराींसर स सरर कामात 
रलुशक्ष करणाऱ्या अधधकाऱ्यासर र्ासनाने कोणती कारसाई केली सा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ?                                       
                                                              
श्री. धगरीष महाजन (०६-०२-२०१८) : (१) हस्लतापुर येथील लतुपा् स उपलतुपा् ि. १ येथील 
पा्सऱ्याची काम े पुणश झाली आहेत. तथापी उपलतुपा् ि.२ सरील पा्स-याची काम े सुरु 
झालेली नाहीत. 
(२) स (३) हस्लतापुर लतुपा्ासरील र्ेतकऱ्याींची ननसेरने प्राप्त झाली नाहीत.     

हस्लतापुर लतुपा्ा सरील २.८० की.मी. स लतुपा् ि.१ लाींबी १.१ की.मी. काम पुणश 
झाले असुन त्यासर रु.१७.८९ लक्ष इतका खचश झालेला आहे. लतुपा्ासरील उपलतुपा् ि.२ 
सरील पा्स-याींची काम ेसुरु करण्यात आलेली नाही. 
(४) स (५) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
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घुईखेड (ता.चाांदरु रेल्व,े जज.अमरावती) या बेंबळा प्रिल्पाच्या  
पुनवजसीत गावाच्या पाणी पुरवठ्याबाबत 

  

(३१)  ९२९६६ (२१-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) तुईखेव (ता.चाींररु रेल्हस,े जि.अमरासती) या बेंबळा प्रकल्हपाच्या पुनसशसीत गासात 
पाणीपुरसठ्यासर कोट्यसधी रुपये बेंबळा प्रकल्हप अधधकारीनी खचश केले परींत ु अदयापही 
पूनसशसीत गासात पींधरा ते अठरा दरससानी पाणी समळत असनू सरर पाणीपुरसठा ्ॅन्करन े 
केला िातो अस ेदरनाींक ७ म,े २०१७ रोिी सा त्यासमुारास ननरशर्नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार सरर प्रकल्हप वसिागान े
तुईखेव गासात ननयमीत पाणीपरुसठा करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायशसाही केली सा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०६-०२-२०१८) : (१) स (२) म-े२०१७ मध्ये पुनशससीत गासाींच े ७५ ्क्के 
िागात तुईखेव येथील नवसन वसदहरीसरील पाणी पुरसठा वसतरणाव्रारे रररोि पाणी पुरसठा सुरु 
होता. वसतरण प्रणालीच ेपाईपला गासकरी नछदे्र पावून वसदयुत मो्ारने पाणी तेतात. त्यामुळे 
र्ेस्चे ्ोकापयशत पाणी पोहचत नाही. उसशररत २५ ्क्के गासठाणास ४ ्ॅकरव्रारे  रररोि 
पाणी पुरसठा सूरू आहे. सदयजस्लथतीत कायमस्लसरुपी स ननयसमत पाणी पुरसठा योिनेच ेकाम 
महाराषर जिसन प्राधधकरण, अमरासती माफश त ठेसतत्सासर करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या  
मजुराांच्या थिीत वतेनाबाबत 

  

(३२)  ९२९६८ (१९-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरासती जिल्ह्यातील सरुव स अन्य तालुक्यातील महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेच्या कामासरील मिुराींच े सतेन रोन मदहन्यापासून समळाले नसल्हयाच े दरनाींक २१ म,े 
२०१७ रोिी सा त्यासुमारास ननरर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीनसुार मिुराींच े सेतन रेण्यासह सेतन रेण्यास वसलींब लासणाऱ्या 
सींबींधधताींसर कारसाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (२५-०१-२०१८) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.         
(२) मग्रारोहयो अींतगशत १०० दरससापेक्षा िास्लत काम करणा-या कु्ुींबातील मिुराींची मिुरी 
राज्य र्ासनाच्या ननधीतून दरली िाते. त्यानुिींगाने मग्रारोहयो अींतगशत सन २०१६-१७ मधील 
१०० दरससाींसरील काम करणाऱ् या मिुराींची सेतन रेयके प्ररान करण्याकररता प्राप्त झालेल्हया 
मागणीच्या अनुिींगान े माहे म े मदहन्यात ्प्प्या - ्प्प्याने ननधी उपलब्ध झाला होता.  
त्यानुसार सरर मिुराींची मिुरी प्ररान करण्यात आली असून सदयजस्लथतीत पूणशपणे वसतरीत 
करण्यात आली आहे. १०० दरससापयतं काम करणा-या कु्ुींबातील मिुराींच्या सेतनाकररता कें द्र 
र्ासनाकवून ननधी उपलब्ध करुन दरला िात असल्हयाने त्यासींरिाशतील प्रराने प्रलींबबत नव्हती.  
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

उमरखेड (जज.यवतमाळ) येथील पांचायत सभमतीच्या  
गटवविास अधधिाऱ याांच्या गैरिारभाराबाबत 

  

(३३)  ९३७७४ (२२-०८-२०१७).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उमरखेव (जि.यसतमाळ) येथील पींचायत ससमतीच्या ग्वसकास अधधकाऱ् याींच्या 
गैरकारिारामळेु अनके वसकास कामे बींर झाल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान 
ननरर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय स त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीनसुार सींबधधत अधधकाऱ् याींसर र्ासनान े कोणती कारसाई केली सा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०२-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. 

तथावप, ग् वसकास अधधकारी, पींचायत ससमती, उमरखेव जिल्हहा पररिर यसतमाळ 
याींच्या कामकािाबाबत अध्यक्ष सरपींच सींत्ना उमरखेव जिल्हहा यसतमाळ याींनी तिार सारर 
केली आहे. सरर तिारीच्या अनुिींगाने चौकर्ी करण्यासाठी मुख्य कायशकारी अधधकारी, जिल्हहा 
पररिर यसतमाळ याींनी उप मुख्य कायशकारी अधधकारी (नरेगा), जिल्हहा पररिर, यसतमाळ 
याींची चौकर्ी अधधकारी म्हणून ननयुक्ती केली आहे.   
(२) स (३) जिल्हहा स्लतरासर चौकर्ी सुरु आहे. चौकर्ी अहसाल प्राप्त झाल्हयानींतर ननयमानुसार 
पुढील कायशसाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
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दौंड (जज.पुणे) तालकु्यातील िेडगाव, दापोडी, हांडाळवाडी, िुरिुां भ, स्त्वामीधचांचोली,  
या हठिाणचे पाणी नागररिाांना भमळायाबाबत 

  

(३४)  ९४३१५ (२१-०८-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुयानर) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रौंव (जि.पुणे) तालुक्यातील  केवगास, रापोवी, हींवाळसावी, कुरकुीं ि, स्लसामीधचींचोली, या 
दठकाणच्या नागररकाींना पाणी समळासे म्हणून आींरोलने करासी लागल्हयाची बाब दरनाींक  १५ 
म,े २०१७ रोिी सा त्यासुमारास ननरर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार या गासाींना कायमस्लसरूपी 
पाणी समळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०७-०२-२०१८) : (१) होय. 

दर.०६.०५.२०१७ रोिी र्तेीच ेपाणी समळणेबाबत लािधारकाींनी आींरोलन केले होत.े 
(२) होय. 

त्याबाबत वसिागीय स्लतरासर प्राथसमक चौकर्ी करून गासाींना ससींचनासाठी पाणी 
रेणेत आले आहे. 

तसेच मौि े रापोवी गासास वपण्याचे पाणी साविशक ०.१४३ रलतमी इतके आरक्षण 
मींिूर आहे. तथापी सरर योिना अदयाप कायाशन्सीत नाही. उसशरीत हींवाळसावी कुरकुीं ि, स्लसामी 
धचींचोलीय गासात कायमस्लसरूपी वपण्याचे पाणी आरक्षण मींिूर नाही. त्यामळेु सरर गासाच्या 
वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा सींबींधीत ग्रामपींचायत / जिल्हहापररिर याींचेर्ी ननगवीत आहे. 

तथापी, सरील नमुर आींरोलनाच्या अनुिींगाने ससींचनासाठी स वपण्यासाठी उपरोक्त 
गासाींना २०१७ च्या उन्हाळा हींगामाचे आसतशनात पाणी सोवण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
 

सोनाली वसाहत (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) येथ ेमहसूल तनहाय  
स्त्वतांत्र ग्रामपांचायत स्त्थापायाबाबत 

 

(३५)  ९५६६३ (२२-१२-२०१७).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सारणा धरणातील बुवीत के्षत्रातील पनुसशससताींच े स्लथलाींतर करून पुनसशसन करण्यात 
आलेल्हया सोनाली (ता.र्ाहूसावी, जि,कोल्हहापूर) ससाहतीतील रदहसास्लयाींकरीता गेली ३२ सिश 
उल्ून गेली असताना रेखील अदयाप महसलू ननहाय स्लसतींत्र ग्रामपींचायत नसल्हयाची बाब 
दरनाींक ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार सरर दठकाणी नसीन ग्रामपींचायत स्लथापण्याबाबत र्ासनान ेकोणती 
कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०७-०२-२०१८) : (१) स (२) सारणा धरणातील बुवीत के्षत्रातील पुनसशससताींच े
स्लथलाींतर करून पुनसशसन करण्यात आलेली सोनाली ससाहत ही पठे सवगाींस नगर पररिरेच्या 
हद्दीत येत.े 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

हातमागावर पैठणी साडी तयार िरायासाठी लागणारे रेशीम व जरी या िच्च्या मालासह 
पैठणी ववक्रीला जीएसटीमधून िरमाफी भमळायाबाबत 

  

(३६)  ९५७६२ (२६-१२-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हातमागासर पैठणी सावी तयार करण्यासाठी लागणारे रेर्ीम स िरी या कच्च्या मालासह 
पैठणी वसिीला िीएस्ी मधून करमाफी समळासी याकररता सस्लतू स सेसा कर पररिरेकव े
राज्यामाफश त सर्फारस करण्यात येईल असे दरनाींक १ ऑगष्, २०१७ रोिी सा त्यासुमारास 
आश्सासन दरले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पैठणी उदयोग हा िारतातील असििात कला, हस्लतकला िोपासणारा उदयोग 
असल्हयामळेु पैठणीच े महाराषराच्या सींस्लकृतीर्ी असलेले नाते लक्षात तेसून पैठणीसाठी 
लागणारा  कच्चा माल स पैठणीसर सस्लतू स सेसा कराची आकारणी करू नये अर्ी स्लथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दरनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१७ स माहे आक््ोंबर, २०१७ मध्ये र्ासनाकव ेमागणी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सरर मागणीनसुार र्ासनान ेकोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०२-२०१८) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) राज्य र्ासनान ेदरनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी िीएस्ी पररिरेस पैठणीसर कर माफ 
करण्याबाबत सर्फारस केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
 

मराठी पुस्त्तिावर तनभमजतीपासून ते ववक्रीपयांत ववववध टप्प्याांवर जीएसटी लावायात आली 
असल्यान ेपुस्त्तिाांचे खचज वाढणार असल्याबाबत 

  

(३७)  ९६०११ (२९-१२-२०१७).   श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (भशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठी पुस्लतकासर ननसमशतीपासून त ेवसिीपयतं वसवसध ्प्प्याींसर िीएस्ी लासण्यात आली 
असल्हयान ेपुस्लतकाींचे खचश साढणार असून प्रकार्क आधथशक अवचणीत आल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कमी होत असलेला मराठी पुस्लतकाींचा साचक सगश द्कसून ठेसण्यासाठी स 
मराठी पुस्लतकाींच्या वसिीस प्रोत्साहन समळास ेयासाठी र्ासन प्रयत्नर्ील आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय स त्यानुसार मराठी पुस्लतकाींचा 
साचक सगश द्कसून ठेसण्याकररता कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. पुस्लतकाींसर िीएस्ीपूसश स  
िीएस्ीनींतरही कराची आकारणी नाही. िीएस्ीपूसश पुस्लतकासाठीच्या महत्साच्या कच्च्या 
मालासर म्हणिेच कागरासर ६ ्क्के कें द्रीय उत्पारन र्ुल्हक स ६ ्क्के वसिीकर अर्ी 
एकीं ररीत १२ ्क्के कराची आकारणी होत असल्हयाने, पुस्लतकाचा खचश साढणार नाही. 
(२) होय. 
(३) मराठी पुस्लतकाींचा साचकसगश द्कसून ठेसण्यासाठी पुस्लतकाींच्या वसिीस प्रोत्साहन रेण्यासाठी 
रसुमशळ ग्रींथाींचे डवजि्ायझरे्न करून सरर पुस्लतके सींकेतस्लथळासर उपलब्ध करुन रेण्यात आली 
आहेत.वसश्सकोर् स पररिािा कोर्ाींच े डवजि्ायझरे्न करून सींकेतस्लथळासर तसेच सी. वी. स 
पेनड्राईव्हच्या स्लसरुपात उपलब्ध करुन रेण्यात आलेले आहेत. या वसिागाच्या अधधपत्याखाली 
िािा सींचालनालय, महाराषर राज्य मराठी वसश्सकोर् ननसमशती मींवळ, महाराषर राज्य सादहत्य 
स सींस्लकृती मींवळ या कायाशलयाींकवून प्रकासर्त झालेल्हया स पुढे प्रकार्ीत करण्यात येणाऱ्या 
प्रकार्नाींची वसिी र्ासकीय मुद्रण, लेखन सामग्री स प्रकार्न सींचालनालय स त्याींच्या सींलग्न 
ग्रींथागरे आणण सींचालनालयामाफश त नेमण्यात आलेल्हया महाराषरातील स महाराषराबाहेरील 
अधधकृत वसिेत्याींना प्रकार्नाींसर सरसक् ४० ्क्के ससलत रेण्यात येते. त्याचप्रमाणे साचन 
प्रेरणा दरन, मराठी िािा सींसधशन पींधरसवा, मराठी िािा गौरस दरन, र्ाळा/महावसदयालयस्लतर 
तसेच वसवसध र्ासकीय कायशलयात सािरे करण्यात येतात त्याच ेऔधचत्यसाधून ग्रींथप्ररर्शन 
िरवसण्यात येतात.  
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

िळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यातील ४७ ग्रामपांचायतीांमध्ये समधृ्द महाराष्ट्र जनिल्याण 
योजनेंतगजत िाम सुरु झालेली नसल्याबाबत 

  

(३८)  ९६७८२ (०६-०१-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमजला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरेंद्र जगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अमर 
िाळे (आवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळमनुरी (जि.दहींगोली) तालकु्यातील ४७ ग्रामपींचायतीींमध्ये समधृ्र महाराषर िनकल्हयाण 
योिनेंतगशत एकही काम सुरु झाले नसल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान 
ननरर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरर तालुक्याला रेण्यात आलेले उदद्दष् अदयापपयतं पूणश झाले नसल्हयान े
याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार सरर योिनेतील वसकासकामाींचे उदद्दष् पूणश न करणाऱ् या सींबींधधत 
अधधकाऱ् याींसर र्ासनाने कोणती कारसाई केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१२-०२-२०१८) : (१) स (२) हे खरे नाही. 

कळमनुरी पींचायत ससमतीस ससींचन वसदहर, र्ेततळे, र्ौचालय, र्ोिखड्व,े 
रोपसा्ीका, नावपे, सकृ्षलागसव स ग्रामसबलीकरण इत्यारी कामच ेएकुण ४७४० उदद्द ष् प्राप्त 
झाले होते. त्यापैकी १०७८ कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता दरलेली असून १८७ कामे ससश ग्राम 
पींचायतीमध्ये आि रोिी सरुु झालेली आहेत. कळमनुरी तालुक्यातील ससश १२५ 
ग्रामपींचायतीमध्ये र्ुन्य खचाशची एकही ग्रामपींचायत सर्ल्हलक नाही. 
(३) स (४) ससश ग्रामपींचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सेल्हफसर कामे उपलब्ध असून मिुींराच्या 
मागणीनुसार काम ेतात्काळ उपलब्ध करून रेण्यात येतात त्यामळेु कारसाईचा प्रश्न उद् ासत 
नाही. 

___________ 
  

राज्यात मुांबई, पुणे व नागपूर येथे महाराष्ट्र ववक्रीिर  
यायायाधधिरणाची खांडपीठे स्त्थापन िरायाबाबत 

  

(३९)  ९७०८१ (२६-१२-२०१७).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाज), श्री.मांगलप्रभात लोढा     
(मलबार हहर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात मुींबई, पुणे स नागपूर येथ ेमहाराषर वसिीकर न्यायाधधकरणाची खींवपीठे स्लथापन 
करण्याचा ननणशय र्ासनाने तेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई येथील वसिीकर वसिागाच्या मुख्यालयात वसिीकर न्यायाधधकरणाची ५ 
खींवपीठे कायशरत असताींना नसीन खींवपीठे स्लथापन करण्याची कारणे काय आहेत स यासाठी 
आसश्यक असलेला ननधी उपलब्ध करुन रेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्हयास, नसीन खींवपीठे स्लथापन करण्यासह ननधी रेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशसाही 
केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) वसिीकर न्यायाधीकरणाची मुख्यालयातील ५ खींवपीठे मुींबई स लगतच्या िागातील 
व्यापाऱ्याींसाठी सोयीची असली तरी नागपूर, पजश्चम महाराषर स मराठसावा या िागातील 
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व्यापाऱ्याींसाठी सोयीची ठरत नव्हती. वसिीकर वसिागाकवील अपील प्रकरणात गुींतलेला महसूल 
ससुलीसाठी उपलब्ध होण्याकरीता अपील प्रकरणाींचा िलर गतीने ननप्ारा होण्यासाठी ३ नसीन 
खींवपीठे स्लथापन करण्याचा ननणशय तेण्यात आला आहे. यासाठीचा खचश मींिूर अनुरानातून 
िागवसण्यात येणार आहे. 
(३) नसीन खींवपीठे कायाशजन्सत होण्यासाठी वसिीकर वसिागाच्या मुींबई, पुणे स नागपूर येथील 
इमारतीमध्ये िागा उपलब्ध करुन रेण्यात आली आहे. नसीन खींवपीठासाठी न्यानयक सरस्लय स 
वसिागीय सरस्लयाींची ननयुक्ती करण्यात येत आहे. आसश्यक पर ननसमशतीचा प्रस्लतास उच्च 
स्लतरीय सधचस ससमतीकव े सारर करण्यात आला आहे. ररम्यान सरर परे मींिूर होईपयतं 
अन्य अधधकारी/कमशचारी याींच्याकव े अनतररक्त कायशिार सोपसून मनुषयबळ उपलब्ध करुन 
रेण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

मुळशी तालुक्यातील (जज.पुणे) भोड ेव वातुांड ेया गावाांच्या दरम्यान असलेला  
पूल वाहतिुीस धोिादायि असल्याबाबत 

  

(४०)  ९७८७४ (२२-१२-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अभमत 
ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्त्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िोव ेस सातुींव े (ता.मळुर्ी, जि.पुणे) या गासाींच्या ररम्यान असलेल्हया पुलाचे एका बािूचे 
सींरक्षक कठव ेतु्ले असल्हयामळेु हा पूल साहतुकीस धोकारायक बनला असल्हयाच ेमाहे िुल,ै 
२०१७ मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िोव ेगासामध्ये रेसीचे मींदरर असल्हयामुळे या पलूासर िावसकाींची सरशळ असत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या पुलाची र्ासनान े पाहणी केली आहे काय स त्यानुसार  येथ े सींिाव्य 
अपतात होऊ नयेत यासाठी या पूलाच्या सींरक्षक कठवयाींचे काम तात्काळ करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशसाही केली आहे सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) वसर्ेि ररुुस्लती कायशिमाींतगशत पुलाच्या सींरक्षण कठवयाची ररुुस्लती करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद िसत नाही. 

___________ 
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मेहिर (जज.बुलढाणा) शहरातील १३ वस्त्त्याांच्या भागाचा वविास िरायासाठी स्त्वतांत्र 
ग्रामपांचायत स्त्थापन िरायाबाबत 

  

(४१)  ९८२३४ (२२-१२-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मेहकर (जि.बुलढाणा) र्हरातील १३ सस्लत्याींचा िाग नगरपररिर हद्दी के्षत्राबाहेर रादहल्हयाने 
वसकासापासून सींधचत राहत असल्हयान े स्लसतींत्र ग्रामपींचायत स्लथापन करासी अर्ी मागणी 
ग्रामवसकास वसिागाकव े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान लोकप्रनतननधीनी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरर मागणीनुसार उक्त दठकाणी स्लसतींत्र ग्रामपींचायत स्लथापन करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मेहकर नगर पररिरे हद्दीच्या बाहेर असलेल्हया बत्रर्ींकू िागासाठी जिल्हहाधधकारी, बुलवाणा 
याींनी दर. २६ डवसेंबर, २०१६ रोिीच्या अधधसूचनेन्सये तोवित केलेल्हया “मेहकर ग्रामीण”  या 
महसूली गासासाठी स्लसतींत्र ग्रामींपचायत स्लथापन करणेसाठीचा प्रस्लतास ग् वसकास अधधकारी, 
पींचायत ससमती मेहकर याींनी दर. ०३ नोव्हेंबर, २०१७ रोिीच्या पत्रान्सये जिल्हहा पररिर, 
बुलवाणा याींच्याकव े सारर केला असनू र्ासन ननणशय दर. १२ फेब्रुसारी, २००४ मधील 
तरतुरीनुसार कायशसाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वस्त्त ूसेवा िर(जज.एस.टी) िायद्यातील जाचि अटी भशधथल िरायाबाबत 
  

(४२)  ९८२८७ (०६-०१-२०१८).   श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात दरनाींक १ िुल ै २०१७ रोिी िीएस्ी लागू झाल्हयापासून, माहे ऑक््ोबर २०१७ 
अखरेपयतं तीन मदहन्यात, महसलू करामध्ये १२ त े १५ ्क्क्याची साढ अपेक्षक्षत असताना, 
राज्याच्या नतिोरीत िमेतेम ११ हिार को्ी रुपये िमा झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील सस्लत ू सेसा कर (िी.एस.्ी) कायदयातील िाचक अ्ी लारल्हयामुळे 
व्यापाऱ्याींना नाहक त्रास होऊन त्याींना आधथशक स मानससक नुकसान होऊन मींरीचा सामना 
करासा लागत असल्हयामळेु या (जि.एस.्ी) कायदयातील िाचक अ्ी सर्धथल करून यामध्ये 
फेरबरल करण्यासाठी मा. मींत्री वसत्त स ननयोिन याींना लोकप्रनतननधी पींढरपूर याींनी पत्रादसारे 
वसनींती केली असल्हयाच ेदरनाींक १५ िून,२०१७ रोिी सा त्यासुमारास ननरर्शनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, ताऊक व्यापाऱ् याींना मदहन्याला तर ककरकोळ व्यापाऱ् याींना तीन मदहन्यात 
वससरणपत्र िरण्याची मुरत दरली असून या रोन्ही व्यापाऱ् याचा एकमेकाींर्ी सबींध असल्हयाने 
वससरणपत्र िरणेबाबत सींभ्रम ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,    
(४) असल्हयास, िीएस्ीच्या माध्यमातून अधधकाअधधक महसूल िमा करण्याकरीता 
अधधकाधधक ताऊक स ककरकोळ व्यापाऱ् याींकवून ननयसमत सेळेत वससरणपत्र े िरण्यासह  या 
राज्यातील सस्लत ू सेसा कर (जि.एस.्ी) कायदयातील िाचक अ्ी सर्धथल करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. माहे ऑक््ोबर २०१७ अखेर पयतं 
तीन मदहन्यात िीएस्ी अींतगशत रु.१८०५६ को्ी िमा झाले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. रु.१.५ को्ीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्हया व्यापाऱ्याींच्या सोईकरीता 
वससरणपत्राचा कालासधी त्रैमाससक करण्यात आला आहे. मोठ्या व्यापाऱ्याींचा कालासधी माससक 
असला तरी सरळ स सोपे वससरणपत्र असल्हयाने वससरणपत्र िरण्याबाबत सींभ्रम ननमाशण झालेला 
नाही. 
(४) ससश व्यापाऱ् याींना नसीन कायशपद्धतीबाबतची मादहती तेऊन तपर्ीलसार वससरण िरण्याकरीता 
मुरतसाढ रेण्यात आली आहे. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  
राज्यातील प्रत्येि जजल्हापररषदेत प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजनेतील िां त्राटी तत्वावर िायजरत 

असलेल्या िमजचाऱ याांना तनयभमत सेवेत सामावून घेायाबाबत 
  

(४३)  ९८९१२ (२२-१२-२०१७).   श्री.अभमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील प्रत्येक जिल्हहापररिरेत प्रधानमींत्री ग्रामसवक योिनतेील मागील १० सिाशपासून 
कीं त्रा्ी तत्सासर कायशरत असलेल्हया कमशचाऱ् याींना र्ासन सेसेत ननयसमत आस्लथापनासर सामासून 
तेण्यासाठी तसचे त्याींचे सेतन साढीसाठी लोकप्रनतननधी स कमशचारी याींनी सींबींधधताकव ेसारींसार 
मागणी करण्यात येऊनही अदयापी याबाबत कोणतीही कायशसाही करण्यात आली नसल्हयाचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय स चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती 
कायशसाही केली आहे सा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (०९-०२-२०१८) : (१) प्रधानमींत्री ग्रामसवक योिनेसाठी महाराषर ग्रामीण 
रस्लते वसकास सींस्लथेअींतगशत ननमाशण करण्यात आलेल्हया पराींपैकी कीं त्रा्ी तत्सासर िरण्यात 



वि.स. ४०५ (31) 

आलेल्हया कमशचाऱ् याींनी र्ासकीय सेसेत कायम करण्यासाठी हायको श्, मुींबई तसेच खींवपीठ 
औरींगाबार स नागपूर येथे याधचका राखल केल्हया असून सदयःजस्लथतीत सरर याधचका 
न्यायप्रवसष् आहेत. तसेच सरर कीं त्रा्ी कमशचाऱ् याींच्या ठोक मानधनामध्ये साढ करण्याबाबतचा 
प्रस्लतास वसत्त वसिागाकव ेमान्यतसेाठी सारर करण्यात आला आहे. 
(२) स (३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

शेतिऱयाांच्या शेतीसाठी लागणाऱया औजाराला सेवा िरामधून सूट भमळायाबाबत 
  

(४४)  ९९६८४ (२६-१२-२०१७).   श्री.भशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवज), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) रॅक््रच्या काही सुट्या िागाींसर २८ ्क्के सस्लत ूस सेसा कर (िीएस्ी) लासण्याचे कें द्र 
र्ासनाने िाहीर केलेले आहे तसेच राज्यातील र्ेतकऱ्याींना त्याींच्या र्ेतीच्या व्यससायासाठी 
लागणारे र्ेती औिारे खरेरी करताना यामध्ये कें द्र स राज्याींचा असा रोन्ही  समळून अनतररक्त 
सेसाकर लासला िात असल्हयाचे ननरर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रॅक््रच्या ननसमशती खचाशत २५ हिाराींची साढ होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष फ्का 
कृिी के्षत्राला मुख्यतः खरेरीरार र्ेतकऱ् याींना बसणार असल्हयान ेरॅक््रच्या ससश सुट्या िागाींसर 
१८ ्क्केच िीएस्ी लासण्यात यासा अर्ी मागणी रॅक््र मॅन्युफॅक्चरसश असोससएर्नन े
(द्एमए) केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,र्ेतकऱ्याींच्या र्ेतीसाठी लागणाऱ्या औिाराला सेसा करामधून सू् समळण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. दरनाींक १८ ऑगस्ल् २०१७ रोिी कें द्र 
र्ासनान ेस राज्य र्ासनान ेअधधसूचना ननगशसमत केली आहे. अधधसूचनेदसारे रॅक््रच्या सुट्या 
िागासर एकबत्रत १८% ररान ेआकारणी होईल. 
(२) होय. 
(३) कें द्र र्ासनाने स राज्य र्ासनाने दरनाींक १८ ऑगस्ल्, २०१७ रोिी अधधसूचना ननगशसमत 
करुन रॅक््रच्या सुट्या िागासरील एकबत्रत कराचा रर १८% केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

न माधगतलेला लाभाांग (अन   क्लेम्ड) बक्षक्षसाांच्या रिमेचा ववतनयोग िरायाबाबत 
  

(४५)  १००००३ (२६-१२-२०१७).   श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर राज्य लॉ्रीच्या दरनाींक १ एवप्रल, २०१६ ते ३१ ऑक््ोबर, २०१७ या कालासधीत 
बक्षक्षसाींसाठी पुढे न आलेल्हया िाग्यसान नतकक्ाींची सींख्या स बक्षक्षसाची एकूण रक्कम ककती 
आहे तसेच यापैकी ककती रुपयाींची बक्षक्षसे मुरतबा्य होऊन कोिागारात (रेझरीत) िमा झाली 
आहे, 
(२) तसेच माहे एवप्रल, २०१७ ते िुल,ै २०१७ या कालासधीत खचश सिा िाता ककती रुपये 
ननव्सळ उत्पन्न समळाले, 
(३) असल्हयास, महाराषर राज्य लॉ्रीपासून समळणारे उत्पन्न दरससेंदरसस कमी होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, माधगतलेला लािाींग (अन   क्लेम्व) बक्षक्षसाींच्या रक्कमेचा वसननयोग करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०१-२०१८) : (१) महाराषर राज्य लॉ्रीच्या दर. ०१ एवप्रल, २०१६ 
ते ३१ ऑक््ोबर, २०१७ या कालासधीत बक्षक्षसाींसाठी पुढे न आलेल्हया िाग्यसान नतकी्ाींची 
सींख्या ३१६१०० इतकी आहे. बक्षक्षसाींची रक्कम रू. ५,४९,९५,२६३/- इतकी आहे. सररची न 
माधगतलेली लािाींग (अनक्लेम्व) रक्कम र्ासन िमा करण्यात आली आहे. 
(२) माहे एवप्रल, २०१७ ते िुल,ै २०१७ या कालासधीत खचश सिा िाता रू. २,४४,२६,६९३/- 
इतके ननव्सळ उत्पन्न समळालेले आहे. 
(३) अर्ी परीजस्लथती नाही. 
(४) न माधगतलेला लािाींग (अनक्लेम्व) रक्कम र्ासन िमा करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

ग्रामपांचायत सालईदाभा (जज.नागपुर) अांतगजत येणाऱ या  
िारखायायावरील िर वसुली िरायाबाबत 

  

(४६)  १०११७२ (२६-१२-२०१७).   श्री.सभमर मेघे (हहांगणा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ग्रामपींचायत सालईरािा (जि.नागपुर) अींतगशत येणाऱ् या कारखान्यासरील कर ससुली 
करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मुख्य कायशकारी अधधकारी जि.प. नागपुर याींना दरनाींक २२ 
सप् े्ंबर,२०१७ रोिी सा त्यासुमारास ननसेरन दरले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,औदयोगीक ससाहत बु्ीबोरी येथ ेग्रामपींचायत सालईरािा के्षत्रात ८० पेक्षा िास्लत 
कारखाने उिारण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या कारखान्यासर र्ासनाने कर ससुलीबाबत कोणती कायशसाही केली सा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, ग्रामपींचायत सालईरािा याींनी ससेक्षण केल्हयानुसार त्याींच्या के्षत्रात ८० कारखान े 
उिारल्हयाच ेननरर्शनास आले आहे. 
(३) स (४) ग्रामपींचायत सालईरािा याींनी त्याींच्या के्षत्रातील ८० कारखान्याींपैकी ३६ 
कारखान्याींना कर आकारणी केली आहे. या ३६ कारखान्याींपकैी १४ कारखान्याींनी कराचा िरणा 
केला असून २२ कारखान्याींना कराचा िरणा करण्याबाबत मागणी लेख तामील करण्यात आले 
आहे. उसशररत ४४ कारखान्याींसर कर आकारणीची कायशसाही सुरू आहे. 

उसशररत ४४ कारखान्याींसर अदयापही कर आकारणी न केल्हयाबाबत ग् वसकास 
अधधकारी, पींचायत ससमती, दहींगणा, सींबींधधत वसस्लतार अधधकारी (पींचायत), सरपींच स 
ग्रामसेसक, ग्रामपींचायत सालईरािा याींना कारणे राखसा नोद्स रेण्यात आली आहे. 

___________ 
  

पयाहाळा (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील खडखेोळ त ेभाचरवाडी रस्त्त्याची झालेली दरुवस्त्था 
  

(४७)  १०१३२४ (२६-१२-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खवखेोळ त े िाचरसावी (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हहापूर) हा रस्लता तालुक्यातील पजश्चम 
िागातील लोकाींना पन्हाळा गवाकव े ये-िा करण्यासाठी महत्साचा रस्लता असुन रस्लत्याची 
ररुसस्लथा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरर रस्लत्याची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय स पाहणीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार खवखेोळ त े िाचरसावी रस्लत्याची ररुुस्लती करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०२-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) स (३) प्रधानमींत्री ग्राम सवक योिनाींतगशत के्षबत्रय रेखिाल ररुुस्लती कायशिम सन २०१६-
२०१७ मधून सरर रस्लत्याच्या साखळी ि. ०/०० ते ४/१८५ कक.मी. लाींबीतील रेखिाल ररुुस्लतीच े
काम मींिूर आहे. त्यापैकी साखळी ि. ०/०० ते २/०० कक.मी. लाींबीतील रस्लत ेररुुस्लतीचे काम 
पुणश करण्यात आले असून उसशरीत साखळी ि. २/०० त े ४/१८५ कक.मी. लाींबीतील रेखिाल 
ररुुस्लतीच ेकाम माचश २०१८ पयशत पूणश करण्याच ेननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद िसत नाही. 

___________ 
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सोलापूर जजल््यातील उजनी धरणातून ६५ टीएमसी पाणी वाहून गेल्याबाबत 
  

(४८)  १०१८४४ (२६-१२-२०१७).   िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ररसिी पाससाळा सींपल्हयानींतर १ ऑक््ोबर रोिी धरणाचे ररसािे बींर करण्यात येतात मात्र 
यींरा ऑक््ोबर सींपनूही सोलापूर जिल्ह्यातील उिनी धरणाच ेररसािे बींर करण्यात न आल्हयान े
धरण पररसरात पाण्याचा वससगश सुरु असल्हयाने सुमारे ६५ ्ीएमसी पाणी साहून गेल्हयाची बाब 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये सा त्याररम्यान ननरर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनिुींगाने याकव े रलुशक्ष करणाऱ्याींसर र्ासनाने कोणती कारसाई 
केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (३१-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

उिनी धरणामध्ये १५ ऑक््ोंबर, २०१७ रोिी १००% उपयुक्त पाणीसाठा झाला होता. 
उिनी धरणाच्या मींिूर ROS नुसार, धरणामध्ये पाणीसाठा करण्यास असलेल्हया मयाशरा स 
धरण सुरक्षा ससश बाबीींचा वसचार करुन पूर ननयींत्रणासाठी उिनी धरणातून दर. २९/८/२०१७ त े
२९/१०/२०१७ या कालासधीमध्ये एकूण ६८.५४ ्ीएमसी पाणी िीमा नरीत सोवण्यात आले होत.े 
(२), (३) स (४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिरी आत्महत्याग्रस्त्त १४ जजल््यातील ११४  
भसांचन प्रिल्प पुणज िरायाच्या प्रस्त्तावाबाबत 

  

(४९)  १०१८६५ (०२-०१-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील र्ेतकरी आत्महत्याग्रस्लत १४ जिल्ह्यातील ११४ ससींचन प्रकल्हप पुणश करण्यासाठी 
राज्य र्ासनाने स राज्यपाल याींनी रुपये ७१.८० को्ीची आधथशक मरत समळासी अर्ी मागणी 
करणारा प्रस्लतास कें द्र र्ासनाकव ेपाठवसला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरर प्रस्लतासाच्या अनुिींगाने कें द्र र्ासनाने अपुरे ससींचन प्रकल्हप पूणश 
करण्यासाठी ननधी मींिूर केला आहे काय सा आतापयतं त्यापैकी ककती ननधी दरला आहे, 
(३) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (३१-०१-२०१८) : (१) वसरिश स मराठसाड्यातील १२ आत्महत्याग्रस्लत 
जिल्ह्यातील आणण उसशररत महाराषरातील ६ असिशणप्रसण जिल्ह्यातील ११२ प्रकल्हप / प्रकल्हप 
त्क पूणश करण्याकररता सुमारे रु.१४,२०० को्ी रकमेचा प्रस्लतास राज्य र्ासनाकवून कें द्र 
र्ासनाकव ेसारर करण्यात आला आहे. 
(२) सरर प्रस्लतास कें द्र र्ासनाच्या वसचाराधीन असून मान्यतेनींतर ननधी प्राप्त होणे अपेक्षक्षत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ासत नाही. 

___________ 
  
हहवताप व हत्तीरोग ववभागातील प्रयोगशाळा वैद्यातनि अधधिारी (प्रयोग शाळा तांत्रज्ञ) या 

सांवगाजवर सेवा अांतगजत आश्वाभसत प्रगती योजना िालबद्ध १२ व २४ वषज  
तसेच पद श्रुांखलेमध्ये होणारी तफावत दरू िरायाबाबत 

  

(५०)  १०२१२४ (०६-०१-२०१८).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील दहसताप स हत्तीरोग वसिागातील प्रयोगर्ाळा सैदयाननक अधधकारी (प्र. र्ा. त) 
या ससगाशसर सेसाींतगशत आश्साससत प्रगती योिना कालबद्ध परोन्नती १२ ते २४ सिश तसेच 
परर्खृींलेमध्ये होणारी तफासत ररू करण्याबाबत सा.आ.वस मींत्रालय स सामान्य प्रर्ासन 
मींत्रालय या वसिागाने प्रस्लतास ि. PHD/४०१४/१७/२०१४/PHD-सेसा-५ या प्रस्लतासास मान्यता 
दरलेली असून या प्रस्लतासास वसत्त वसिाग मींत्रालयान े मान्यता रेऊन प्रस्लतास मींिूर 
करण्यासाठी मा. वसत्त मींत्री याींनी त्याींच े पत्र ि. २६२६१७८ दर. ११/१०/२०१७ रोिी अप्पर 
मुख्य सधचस (वसत्त) याना प्रस्लतास मींिूर करण्याच ेआरेर् ननगशसमत झाले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीनुसार र्ासन ननणशय आरेर् ननगशसमत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशसाही केली सा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वसलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०१-०२-२०१८) : (१) होय, सरर प्रस्लतास सेसाींतगशत आश्साससत प्रगती 
योिना अथसा कालबध्र परोन्नती बाबतचा नसून आरोग्य पयशसके्षक स असैदयकीय आरोग्य 
अधधकारी (एवीएमओ) हे रोन सींसगश एकबत्रत करुन सहाय्यक ताींबत्रक अधधकारी हा नसीन 
सींसगश ननमाशण करण्याबाबतचा आहे. या नसीन सींसगाशस मूळ रोन सींसगाशपेक्षा उच्च गे्रव सेतन 
प्रस्लतावसत केले आहे. सरर प्रस्लतास प्राप्त झाला असता या प्रस्लतासाबाबत सातव्या सेतन 
आयोगाच्या ससमतीसमोर वसिागाने उधचत प्रस्लतास सारर करासा, सदयजस्लथतीत कोणत्याही 
मागाशन े सेतनसधृ्री करणे योग्य होणार नाही, असा ननणशय, र्ासन मान्यतेन ेयापूसी तेण्यात 
आला आहे. तसेच कें द्रीय ७ व्या सेतन आयोगाच्या अनुिींगाने राज्य र्ासकीय स इतर पात्र 
कमशचाऱ्याींच्या सेतन सुधारणे सींरिाशत सर्फारसी करण्यासाठी राज्य सेतन सुधारणा ससमती, 
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२०१७ ननयुक्त केल्हयामळेु सदय:जस्लथतीत शे्रणीसाढीचे प्रस्लतास वसचारात न तेण्याचा धोरणात्मक 
ननणशय र्ासन पररपत्रक, वसत्त वसिाग, दर. १४ ऑगस्ल्, २०१७ अन्सये तेण्यात आला आहे. 
त्यामुळे प्रस्लतुत प्रकरणी सरील ननणशयाींनुसार प्रर्ासकीय वसिागाकवून कायशसाही अपेक्षक्षत आहे. 
(२), (३) स (४) प्रश्न उद् ासत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यसती मुद्रणालय, मुींबई. 


