
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

खासगी उद्योगासाठी भसूांपादन िरताना असलेली अट शासिीय  
भूसांपादनासाठीसुद्धा लागू िरण्याबाबत 

  

(१)  ८६०८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहराची २०२५ साली अमकु लोकसींख् या अस ल अस  गीहीत ुन न त  हाची गर  
मागवण् यासा ठ  ा  , रायगड  आण  पालघर ज ल् हयाींम् य  १२ ुर   प्रस् ताववत क ली आह त, 
ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, नवीन भूसींपादन कायदयात खासगी उद्योगासा ठ भूसींपादन करताना 
ग्रामसभ तील ८०% लोकाींची सींमती अननवायय म् ह्ली आह  हीच अ् शासकीय भूसींपादनासा ठ 
लागू करण् याची माग ी प्रकल् पग्रस् ताींकडून होत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकशी  क ली आह  काय,  
(४) असल् यास, त् यानसुार प्रकल् पग्रस् ताींची माग ी पु य करण् यासा ठ शासनान  को ती काययवाही 
क ली वा करण्यात य त आह ,  
(५) नसल् यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२२-०२-२०१८) : (१) होय. 
     मुींबई शहराच्या वपण्याच्या पा ीपुरवठ्यासा ठ पालघर ज ल्हयात खरगगहील, वपीं ाळ व 
गारगाई ह  ३ प्रकल्प प्रस्ताववत आह त. मुींबई महानगर प्रद श ववकास प्रागुकर ासा ठ  ा   
ज ल्हयात काळू व शाई ह  प्रकल्प प्रस्ताववत आह त. पालघर ज ल्हयातील वसई ववरार 
महानगरपाललक सा ठ द हर ी आण  वसई ववरार उपप्रद शासा ठ ससुरी ह  २ प्रकल्प प्रस्ताववत 
आह त. रायगड ज ल्हयात लसडको प्रागुकर ासा ठ कोंढा   व बाळगींगा ह  प्रकल्प ननयोज त 
असून पनव ल महानगरपाललक सा ठ गाढी प्रकल्प प्रस्ताववत आह . वरील प्रकल्पालशवाय पोलशर, 
लशलार, ह  दोन प्रकल्पही प्रस्ताववत आह त. 
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(२) उपरोक्त १२ प्रकल्प मुीं.म.प्र.वव.प्रा. क्ष त्रातील लोकसींख्य स वपण्याच्या पा ीपुरव ा कररता 
प्रस्ताववत असल्यान  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साांगली जजल् ्यातील तािारी व टेंभू उपसा ससांचन योजनेच्या पाणीपट्टी  
आिारणी दरामध्ये िरण्यात आलेली दरवाढ  

  

(२)  ४८५४५ (२९-०४-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली ज ल् हयातील ताकारी व  ्भू उपसा लसींचन यो न च्या पा ीपट्टी आकार ी दराम्य  
करण्यात य  ाऱ्या दरवाढीबाबत फ रववचार करण्याची ववनींती पा ी वापर लसींचन सींस्थ च्या 
अ्यक्षाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा. लसींपदा मींत्री, ज ल्हागुकारी, साींगली, लसींचन ववभागाच  सींबींगुत 
अगुकारी याींच्याकड  माह  नोह बर-डडस बर, २०१५ म्य  वा त्या दरम्यान क ली आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) असल्यास, यासींदभायत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१८) :(१) ह  खर  नाही. 
     काययकारी सींचालक, महाराषर की ष ा खोर  ववकास महामींडळ, पु   याींना श्री.पी.ए.पा्ील, 
बारमाही मा गींगा अ्यास पथक, आ्पाडी रा.आ्पाडी याींनी “  ्भू उपसा लसींचन यो ना 
आ्पाडी साींगोला तालकुा पा ी परुव ा व वी  बील इ. बाबत” ववषयाच  दद.१५.१०.२०१५ रो ी 
ननव दन ददल  आह . सदर ननव दनात ताकारी व  ्भू उपसा लसींचन यो न च्या पा ीपट्टी 
आकार ी दराम्य  करण्यात य  ाऱ्या दरवाढीबाबतचा उल्ल ख आढळून य त नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

गोंहदया येथील प्रताप ममेोररयल चॅरीटेबल रस्टन ेस्वणण जयांती स्वरोजगार  
योजनेच्या प्राप्त ाालेल्या ननधीचा अपहार िेल्याबाबत 

  

(३)  ६४४६९ (२३-०८-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) गोंददया य थील प्रताप म मोररयल चॅरी  ्बल रस्् व ज ल्हा ग्रामी  ववकास यींत्र ा, गोंददया 
याींनी स्व य  यींती स्वरो गार यो न च्या प्राप्त झाल ल्या ननुीचा अपहार क ल्या प्रकर ी 
चौकशीची करण्याची माग ी लोकप्रनतननुीींनी ददनाींक ९ माचय, २०१६ रो ी वा त्या समुारास 
मा.मुख्यमींत्री याींच कड  क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर माग ीच्या अनुषींगान  शासनान  चौकशी क ली आह  काय व त्यानुसार 
को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त  ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर प्रकर ाच्या अनुषींगान  यापूवी करण्यात आल ल्या चौकशी बाबतची वस्तुजस्थती 
मा.मुख्यमींत्री महोदय याींच कड  सादर करण्यात आल ली आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाांव (जज.नासशि) तालुक्यातील लघुपाटबांधारे योजना माांडवडवाडी (लक्ष्मीनगर) या योजनचेे 
व िालव्याच ेिाम मालेगाव पाटबांधारे ववभागािड ेहस्ताांतररत िरण्याबाबत 

  

(४)  ६७६६७ (२२-०१-२०१७).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाींव (ज .नालशक) तालकु्यातील लघुपा्बींुार  यो ना माींडवडवाडी (लक्ष्मीनगर) या 
यो न च  व कालयाच  काम सन २००४-०५ म्य  लघुलसींचन ( लसीुं ार ) उपववभाग माल गाव 
या कायायलयामाफय त पू य करण्यात आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त लघुपा्बींुार  तलावाचा कालवा माल गाव पा्बींुार  ववभाग माल गाव 
या ववभागाकड  हस्ताींतररत करण्यात आला नसल्यान  या कालयाची दनु स्ती करण्यात य त 
नाही त्यामळु  श तकरी श ती लसींचनापासून वींगचत रहात आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, कालवा हस्ताींतररत न होण्याबाबतची कार   काय आह त,  
(४) असल्यास,उपरोक्त लघुपा्बीुं ार  तलावाचा कालवा हस्ताींतररत करण्याबाबत शासनान  
को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (०५-०३-२०१८) : (१) माींडवडवाडी या लघु पा्बींुार  यो न च्या ुर ाच  
काम म , १९९० म्य  लघ ु पा्बींुार  ववभाग, माल गाव या  लसींपदा ववभागाच्या 
कायायलयामाफय त तर कालयाच  काम सन २००४-२००५ म्य  लघु लसींचन ( लसींुार ), ववभाग 
या  लसींुार  ववभागाच्या कायायलयामाफय त पू य करण्यात आल  आह . 
(२) माल गाव पा्बीुं ार  ववभाग, माल गाव या ववभागाकड   लसीुं ार  ववभागाकडून कालवा 
हस्ताींतरीत करण्यात आल ला नाही. ह   खर  आह . मात्र माल गाव पा्बींुार  ववभाग, माल गाव 
याींच कडून नदीद्वारा पा ी सोडून श तीसा ठ पा ी पुरव ा करण्यात य त आह . त्यामळु  श ती 
लसींचनापासून वींगचत नाही. 
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(३) व (४) ददनाींक २१.०४.२००१ चा शासन नन यय व ददनाींक २९.०३.२००३ च्या शासन 
पत्रानुसार बाींुकाम यींत्र ा काययकारी अलभयींता, लघु लसींचन,  लसींुार  ववभाग, नालशक याींनी 
प्रकल्पावरील कालव  व बाींुकाम  शासनाच  प्रचललत ननयमानसुार व ववदहत पद्धतीनुसार 
 लसींपदा ववभागाकड  हस्ताींतरीत क ल ली नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  

वसई (जज.पालघर) तालुक्यातील जजल्हा पररषदेच्या सुमारे १७ शाळाांच्या  
इमारतीची ाालेली दरुवस्था 

  

(५)  ६७८५३ (२७-०१-२०१७).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (ज . ा  ) तालुक्यातील ज ल्हा पररषद च्या सुमार  १७ शाळाींच्या इमारती ुोकादायक 
असल्याच  माह  ऑगस््, २०१६ म्य  वा त्या दरम्यान  ननदशयनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या शाळाींच  स्रक्चरल ऑडड् कन न या ुोकादायक इमारतीतील ववद्यार्थयाांना 
पयाययी  ागा उपलब्ु कन न द ण्याबाबत व उक्त १७ शाळाींच्या इमारतीींची दनु स्ती करण्याबाबत 
शासनान  को ती काययवाही क ली आह  वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०२-२०१८) : (१) व  (२) ह  अींशत: खर  आह .    
     वसई तालुक्यातील ज ल्हा पररषद च्या ९ शाळाींच्या इमारती ुोकादायक असल्यामुळ  
ज ल्हा पररषद शाळाींच्या इमारती ननलेखन तस च, स्रक्चरल ऑडड्  करण्याची काययवाही सुन  
आह . तस च, ज ल्हा ननयो न सलमती, पालघर याींनी शाळा दनु स्तीसा ठ सन २०१७-१८ करीता 
न .५२५.०० लक्ष ननुी मीं ूर क ला असून वसई तालुक्यातील ज ल्हा पररषद च्या ४५ शाळाींच्या 
दनु स्तीच्या कामाची अींदा पत्रक  तयार करण्याची काययवाही सुन  आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई (जज.पालघर) तालुक्यातील जजल्हापररषद शाळाांची ाालेली दरुवस्था 
  

(६)  ६८९९० (२७-०१-२०१७).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजणत) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (ज . पालघर) तालुक्यातील ज ल्हापररषद शाळाींची दरुवस्था झाली असल्याच  माह  
सप्  ्बर २०१६ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशयनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च नालासोपारा (पजश्चम) सख्खर मोहल्ला य थील शाळ चा चार वषायपासनू वी  पुरव ा 
खींडीत करण्यात आला, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर ी चौकशी क ली आह  काय व त्यात काय आढळून आल , 
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(४) असल्यास, तद्नुसार वसई तालुक्यातील ज ल्हापररषद शाळाींची दनु स्ती करण्याबाबत 
शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२७-०२-२०१८) : (१) ह  अींशत: खर  आह .    
     वसई तालुक्यातील ज ल्हा पररषद च्या ९ शाळाींच्या इमारती ुोकादायक आह त. सदर 
शाळाींच्या इमारती ननलेखन करण्याची काययवाही सुन  आह . ज ल्हा पररषद शाळाींच  स्रक्चरल 
ऑडड् कन न वसई तालुक्यात ४५ शाळा ववश ष दनु स्ती करण्याबाबतची काययवाही सुन  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
     सद्य:जस्थतीत वव पुरव ा ननयलमत सुन  आह . 
(३) व (४) वसई तालुक्यातील ज ल्हा पररषद शाळाींना ज ल्हा ननयो न सलमती पालघर याींनी 
सन २०१७-१८ करीता न .५२५.०० लक्ष ननुी मीं ूर असून वसई तालुक्यातील ज ल्हा पररषद ४५ 
शाळाींच्या दनु स्तीच्या कामाची अींदा पत्रक  तयार करण्याची काययवाही सुन  आह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौ.भराड (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथील जजल्हा पररषदेच्या  
शाळेच्या इमारतीची ाालेली दरुवस्था 

  

(७)  ७८३६२ (१५-०४-२०१७).   श्री.असमत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.भराड (ता.डहा ू, ज .पालघर) य थ  सन १९७१ म्य  बाींुल ल्या ज ल्हा पररषद च्या 
शाळ च्या इमारतीची अदयापपयांत दनु स्ती झाली नसल्यामळु  इमारतीच  लाकडी वास  वाकल ल  
असून छताच  पत्र  तु्ल ल  आह त, शाळ ला सींरक्ष  लभींतही नाही तस च शाळ त पावसाळयात 
गळती होत असल्यान  ववद्यार्थयाांना गळती होत असल ल्या वगायत बसाव  लागत आह , ह  खर  
आह  काय, 

(२) असल्यास, शाळ च्या इमारतीच्या दनु स्तीबाबत सन २०१४ पासून शाळा यवस्थापक 
सलमती तस च पींचायत सलमती लशक्ष  ववभाग डहा ू,याींनी ज .प पालघर याींच कड  वारींवार 
तक्रारी कन नही को तीही काययवाही क ल ली नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर ी  चौकशी क ली आह  काय व त्यानुसार शाळ ची दनु स्ती व शाळ ला 
सींरक्षक लभींत बाीुं ण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह ,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२७-०२-२०१८) : (१) ह  अींशत: खर  आह .    
     मौ  . भराडी, ता.डहा ू, ज .पालघर य थील ज ल्हा पररषद शाळ त इयता १ ली त  ८ वी 
पयांतच  वगय असून ७ वगय खोल्या आह त. त्यापैकी ५ वगय खोल्या सुजस्थतीत आह त. क वळ २ 
वगय खोल्याींच्या दनु स्तीसा ठ न .४,०३,४८१/- इतक्या रकम च्या अींदा पत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता द ण्याबाबतची काययवाही सुन  आह . 
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(२) ह  खर  नाही. 
(३) शाळ च्या इमारतीची दनु स्ती करण्याबाबत काययवाही सुन  असून शाळ च्या सींरक्षक लभींतीच  
बाींुकाम करण्यास ननुी उपलब्ु नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल्हयातील, पांचायत ससमती, मुखेड अतांगणत मागास भाग  
अनुदान योजनेच्या ननधीत ाालेला अपहार 

  

(८)  ७९८३९ (१९-०४-२०१७).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींद ड ज ल्हयातील पींचायत सलमती, मुख ड अींतगयत सन २०११ त  २०१३ या वषायमुील 
मागासक्ष त्र अनुदान ननुी प्रकल्पाींतगयत प्राप्त झाल ल्या ननुीतनू काम  न करताच असींख्य 
ग्रामस वक व ग्ववकास अगुकारी याींच्या सींगनमतान  को्यवुी पयपयाचा अपहार झाला आह , 
ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या प्रकर ी चौकशी क ली आह  काय व चौकशीत काय आढळून आल , 
(३) असल्यास, त्यानुसार दोषीींवर शासनान  को ती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-०२-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामसेविाांनी आपल्या ववववध मागण्यासाठी िेलेल्या आांदोलनाबाबत 
  

(९)  ८२२३८ (२०-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामस वकाींनी आपल्या ववववु मागण्यासा ठ ददनाींक ७ नोह बर,२०१६ रो ी वा 
त्यासुमारास राज्यभर आींदोलन करण्यात आल  होत , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ग्रामसव काींच्या ववववु मागण्या मान्य करण्याकरीता स्थाननक 
लोकप्रनतननुीींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींना ददनाींक १७ नोह बर, २०१६ रो ी वा त्या सुमारास 
ल खी ननव दन ददल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर ननव दनानुसार राज्यातील ग्रामस वकाींच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत 
शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) कीं त्रा्ी ग्रामस वकाींनी ३ वषायचा यनतत क ल ला कीं त्रा्ी कालावुी हा कालब्द 
पदोन्नतीसा ठ ग्राहय ुरण्यास मान्यता लमळण्याबाबतचा प्रस्ताव मीं ूरीसा ठ अींनतम 
मान्यत सा ठ मींत्रत्रमींडळासमोर   वण्यात य  ार आह . 
     ग्रामस वकाींचा सुुाररत  ॉब चा य् तयार कन न तो ददनाींक ०३ डडस बर, २०१६ च्या 
पररपत्रकाींन्वय  ननगयलमत करण्यात आल ला आह .  
     उवयररत मागण्याींवर नन यय घ ण्याकररता शासनातफे सकारात्मक ववचार सुन  आह . 

___________ 
  

शाहुवाडी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील प्रिल्प पूणण िरण्याबाबत 
  

(१०)  ८५९३२ (२१-०८-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :  सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शाहुवाडी (ज .कोल्हापूर) तालुक्यात दरवषी मुसळुार पाउस पडत असला तरी पा ी 
सा व ूक करण्यासा ठ काही मो क च प्रकल्प असल्यान  पा ी सा व ूक मुबलक प्रमा ात 
होत नाही, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात अन क प्रकल्प अपू य असल्यामळु  नागररकाींना पा ी ी्ंचाईच्या 
पररजस्थतीला सामोर   ाव  लागत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय, त्यात काय आढळून आल  व 
त्यानुसार अपू य असल ल  प्रकल्प पू य कपयन पा ी ी्ंचाईची समस्या सोडववण्यासा ठ शासनान  
को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (२१-०२-२०१८) : (१) ह  खर  नाही. 
     शाहूवाडी तालुक्यात २ म्यम, ८ ल.पा. प्रकल्प व १ को.प.बींुारा ननयोज त आह . पैकी 
सोनुले ल.पा. प्रकल्प वगळता  २ म्यम, ७ ल.पा. व १ को.प.बींुारा याींच  बाींुकाम पू य झाल  
असून त्याद्वार  १८६.१७९ दलघमी पा ीसा ा व ३३२१२ ह . लसींचन क्षमता ननलमयती कर  त 
आली आह .    
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जजल्हयातील मुरुड जांजजरा पयणटन महोत्सवाचे अनुदान समळणेबाबत 
  

(११)  ८६१४६ (१२-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पयणटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगड ज ल्हयातील मुन ड  ींज रा पयय् न महोत्सव, २०१६ च  अनुदान लमळ  बाबतचा 
प्रस्ताव प्रुान सगचव, पयय् न व साींस्की नतक कायय ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींच कड  माह   ून, 
२०१७ म्य  वा त्यादरम्यान मुन ड  ींज रा नगरपररषद न  सादर क ला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ?  
  
श्री. जयिुमार रावल (०१-०३-२०१८) : (१) होय. तथावप, याबाबतचा प्रस्ताव महोत्सवाचा 
कालावुी, नगरपररषद चा  राव, खचायचा तपलशल व पयय् काींच्या वाढीच्या अनुषींगान  सववस्तर 
मादहती ज ल्हागुकारी, रायगड याींच्या दद.१७/११/२०१७ च्या पत्रान्वय  शासनास प्राप्त झाली 
आह . 
(२) सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराुीन आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगणघाट (जज.वधाण) तालुक्यातील वणा नदीवर तयार िरण्यात येणाऱ्या  
हदांडोरा प्रिल्पातील शेतिऱ्याांना मोबदला समळण्याबाबत 

(१२)  ८८५३६ (२१-०८-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले) :  
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहींग घा् (ज .वुाय) तालुक्यातील व ा नदीवर तयार करण्यात य  ाऱ्या ददींडोरा प्रकल्पाला 
१७ वषायचा कालावुी उल्ूनही अपू यच रादहल्याच  माह  एवप्रल म्य  ननदशयनास आल , ह  खर  
आह  काय, 

(२) असल्यास, सन २०१४ च्या शासन परीपत्रकानुसार सलग पाच वषायत या पूवी सींपाददत 
क ल ल्या  लमनीवर काम सुन  न झाल्यास सींपाददत  मीन नतच्या मुळ मालकास परत द    
बींुनकारक होत , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक प्रशासनान  सींपाददत  मीन मळू मालकास परत द ण्याचा शासनान   
प्रस्ताव सादर क ला आह  काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्तावानुसार शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. सदर प्रकल्पास शासनान  दद.०६.०७.२००९ रो ी ४७६.८१ को्ी ककीं मतीस बहुउद्द शीय 
प्रकल्प म्ह ून प्रशासकीय मान्यता ददली आह .सदर प्रकल्पासा ठ खा गी  लमनीची 
आवश्यकता आह . तस च सदर प्रकल्पासा ठ सींपाददत करण्यात आल ली खा गी  लमन 
भूसींपादन अगुननयम-१८९४ अन्वय  सींपाददत करण्यात आली असनू त्यानसुार अींनतम मोबदला 
वा्प झाल्यामुळ  सदर  लमनीच  ७/१२ फ रफार उतार   लसींपदा ववभागाच्या नावान  झाल  
आह त. महसूल व वन ववभागाच्या दद.१२/०३/२००४ रो ीच्या शासन नन ययातील तरतुदीनुसार 
सींपाददत  लमन थ ् मूळ मालकास परत करता य त नाही. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उां डणगाव (ता.ससल्लोड, जज.औरांगाबाद) येथील नतथणके्षत्र बालाजी  
सांस्थान नतथणके्षत्राला ‘ब’ दजाण देण्याबाबत 

  

(१३)  ८८८५३ (१२-०८-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) औींरगाबाद ज ल्हागुकारी व ज ल्हा ननयो न मींडळान  उीं ड गाव (ता.लसल्लोड, 
ज .औरींगाबाद) य थील नतथयक्ष त्र ववकासातून वगळण्यात आल्याच  माह  म , २०१७ म्य  वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, उीं ड गाव य थील नतथयक्ष त्र बाला ी सींस्थान नतथयक्ष त्राला ‘ब’ द ाय लमळावा अशी 
माग ी करण्यात य त आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असलयास, या माग ीनुसार सदर नतथयक्ष त्राला ‘ब’ द ाय द ण्याबाबत शासनान  को ती 
काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (०५-०३-२०१८) : (१) ह  खर  नाही. बाला ी सींस्थान, उीं ड गाव 
(ता.लसल्लोड, ज .औरींगाबाद) या नतथयक्ष त्रास “क” वगय द ाय प्रदान करण्यात आला आह . या 
द का ी न . १५.०० लक्ष ननुी खचय कपयन यात्रीननवास बाींुकाम प ूय करण्यात आल  आह . सन 
२०१७-१८ म्य  न . १०.०० लक्ष ककीं मतीच  काम प्रस्ताववत करण्यात आल  आह . 
(२) ह  खर  नाही. उीं ड गाव य थील बाला ी सींस्थान नतथयक्ष त्राला ‘ब’ द ाय लमळ  बाबत माग ी 
करण्यात आल ली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदगाव खांडशे्वर (जज.अमरावती) तालुक्यात नतथणके्षत्र वविास िायणक्रमाांतगणत सशवणी रसुलपुर 

येथील त्रत्रवेणी सांगमावर जाणा-या पोचमागाणच ेिाम िरण्याबाबत 
  

(१४)  ८८९०६ (१२-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदगाव खींड श्वर (ज .अमरावती) तालुक्यात नतथयक्ष त्र ववकास काययक्रम २०१५-१६ अींतगयत 
लशव ी रसुलपुर य थील त्रत्रव  ी सींगमावर  ा ाऱ् या पोचमागायच  काम मनमानीप   कन न 
ननुीचा दनु पयोग कर ाऱ् यावर कारवाई करण्यासह द वस्थानापासून रस्त्याच  काम करण्याबाबत 
लोकप्रनतननुीनी ददनाींक १६  ान वारी, २०१७ रो ी वा त्या सुमारास मखु्य काययकारी अलभयींता, 
ज ल्हा पररषद अमरावती याींना ल खी पत्रान्वय  कळववल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या पत्रानुसार ननुीचा दनु पयोग कर ाऱ्यावर कारवाई करण्यासह 
द वस्थानापासून रस्त्याच  काम करण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त 
आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२२-०२-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) सदर कामावर ननुीचा को ताही दपुयपयोग झाल ला नाही. द वस्थानापयांतचा पोहोचमागय 
एकू  ७५० मी्र लाींबीचा आह . त्यापकैी ५३० मी्र लाींबीचा रस्ता श तक-याींच्या खा गी 
श ताींमुून  ातो व उवयरीत २२० मी्र रस्ता सावय ननक बाींुकाम ववभागाच्या मालकीचा आह . 
खा गी श तापैकी श तक-याींनी मोकळा कपयन ददल ल्या २२० मी्र रस्त्याच  ८० लम.मी. खडीच  
व मुपयमाची (सोललींग) त्रबछाईच  काम करण्यात आल  आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जजल्हयात ग्रामसेविाांची १०२ पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(१५)  ८९६४७ (१८-०८-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर ज ल्हयात ग्रामपींचायत सदस्य, प्रशासन व नागरीकाींम्य  समन्वय साुून 
ववकास काम  कर ाऱ्या ग्रामस वकाींची १०२ पद  ररक्त  असून त्याची काम  अनतररक्त पदभार 
द ऊन ग्रामस वकाींकड  सोपववण्यात आल्याच  माह  फ ब्रुवारी, २०१७ म्य  वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च पू य क्षमत न  ग्रामस वकाींची पद  भरल ली नसल्यान  अनतररक्त पदभार ग्रामस वकाींना 
प लवत नसल्यान  ववकासकाींवर त्याचा ववपररत परर ाम झाल ला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी क ली आह  काय, 
(४) असल्यास, तद्नुसार ग्रामस वकाींची पद  भरण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) कमी लोकसींख्या असल ल्या ग्रामींचायतीचा अनतररक्त काययभार  वळच्या ग्रामींचायतीच्या 
ग्रामस वकाकड  सोपववण्यात आला असल्यान  ववकासकामाींवर को ताही ववपररत परर ाम 
झाल ला नाही. 
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(३), (४)  व (५) शासन नन यय ववत्त ववभाग २  ून, २०१५ अन्वय  सरळस व च्या को्यातील 
ररक्त असल ली सवय पद  भरण्याबाबत ववत्त ववभागान  ननबाुं  घातल  असल्यामुळ  सरळस व च्या 
को्यातील सवय ररक्त पद  भरण्यावर मयायदा आल्या आह त, त्यामळु  सरळस व च्या को्यातील  
ररक्त पद  भरता आल ली नाहीत. 
     सवय ज ल्हा पररषद च्या सरळस व च्या कोट्यातील ररक्त पद  ऑनलाईन प्दतीन   
भरण्याचा नन यय शासनान  दद.२४/०८/२०१७ रो ी घ तला आह . त्यानुसार पदभरतीची काययवाही 
सुन  आह . 

___________ 
  

चाळीसगाव (जज.जळगाव) तालुक्यात जजल्हा पररषदेतील सशक्षिाांना बदल्याांसाठी  
ऑनलाईन अजण भरण्यास ववलांब लागत असल्याबाबत 

  

(१६)  ८९९९७ (२२-०८-२०१७).   श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाव (ज . ळगाव) तालुक्यात ज ल्हा पररषद च्या १९० शाळा असून  वळपास ७५६ 
मरा ठ मा्यामाच्या व २८ उदूय मा्यमाच  लशक्षक असून लशक्षकाींना बदल्याींसा ठ यींदापासून 
ऑनलाईन अ य भरण्याची प्रकक्रया सुन  करण्यात आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, पींचायत सलमती लशक्ष  ववभागाकड  याबाबत को त्याही प्रकारची मादहती 
नसल्यान  लशक्षक बदलीचा हा ऑनलाईन गोंुळ वाढला असल्याची बाब ददनाींक ११  ून, 
२०१७ रो ी वा त्या सुमारास ननदशयनास आल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीनुसार शासनान  को ती 
काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२५-०२-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

___________ 
  

भांडारा जजल्हयात १ महहन्याांत ४ आणण राज्यात ६ मजुराांचा उष्ट्माघातान ेाालेला मतृ्यू  
  

(१७)  ९०५४७ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा ज ल्हयात १ मदहन्याींत ४ आण  राज्यात ६ म ुराींचा उषमाघातान  माह  म , २०१७ 
म्य  वा त्या दरम्यान मीत्य ूझाला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, भींडारा ज ल्हयातील मोहगाव (करडी) पाींद  य थ  रो गार हमी यो न तगयत सुन  
असल ल्या रस्त्याींच्या कामावर काम कर ाऱ् या मीं ुला रनतराम राख ड या ६२ वषीय मदहल चा 
उषमाघाताींमुळ  ददनाींक १६ म , २०१७ रो ी वा त्या सुमारास मीत्य ूझाला, ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकर ी शासनान  चौकशी क ली आह  काय व त्यात काय आढळून आल , 
(४) असल्यास, त्यानुसार उषमाघात झाल ल्या म ुराींच्या कु्ुींत्रबयाींना आगथयक मदत करण्याबाबत 
शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  

श्री. जयिुमार रावल (०१-०३-२०१८) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) महात्मा गाींुी राषरीय ग्रामी  रो गार हमी यो न अींतगयत भींडारा ज ल्हयातील पींचायत 
सलमती, मोहाडी य थील ग्रामपींचायत मोहगाींव (करडी) कडून सुन  असल ल्या पाींदन रस्त्याच्या 
कामावर काम  कर ा-या श्रीमती मीं ुळा रनतराम राखड  या ५५ वषीय मदहला म ुराचा दद.१६ 
म , २०१७ रो ी सकाळी ९.३० वा ता कामावर मीत्यु झाला ह  खर  आह . 
(३) सदर मदहला म ुराच्या मीत्युबाबत उषमाघात मीत्यु सींशोुन सलमती, भींडारा याींच माफय त 
चौकशी करण्यात आली असून सदर सलमतीन  ददल ल्या अहवालात श्रीमती मीं ळुा रनतराम 
राखड  या मदहल चा मीत्य ु उषमाघातामळु  झाला नसल्याच  नमूद करण्यात आल  आह . या 
ज ल्हयात उषमाघातानी म ुराींचा मीत्यु झाल ला नाही. 
(४) तथावप, मीत मदहला म ुराच्या कु्ुींत्रबयाींना महात्मा गाींुी राषरीय ग्रामी  रो गार हमी 
यो न अींतगयत न .५०,०००/- इतकी आगथयक मदत द ण्यात आली आह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पराांडा (जज.उस्मानाबाद) तालकु्यातील सीना िोळेगाव प्रिल्पावरील पूल दरुुस्त िरण्याबाबत 
  

(१८)  ९१९६१ (१२-०८-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पराींडा (ज .उस्मानाबाद) तालुक्यातील सीना कोळ गाव प्रकल्पावरील मींददराकड   ा ाऱ्या 
रस्त्यावरील पुलावर मो ा खड्डा पडून पुल नादनु स्त झाला असून त्यामुळ  भाववकाींच्या  ीवाला 
ुोका ननमाय  झाला आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, लोकप्रनतननुीींनी सदर पूलाच्या दनु स्तीबाबत मा.मुख्यमींत्री व मा.सावय ननक 
बाींुकाम मींत्री याींना ददनाींक २८  ून, २०१७ रो ी वा त्या समुारास ल खी ननव दनाद्वार  
कळववल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, उक्त पुलाच्या दनु स्तीबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्याींत य त 
आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२१-०२-२०१८) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) होय. 
(३) पराींडा तालुक्यातील सीना कोळ गाव प्रकल्पावरील मींददराकड   ा ाऱ्या रस्त्याची पाह ी 
क ली असता पुलाचा को ताही भाग खचल ला नसून, पुलाला कसलाही ुोका नाही. पूल त  
रस्ता  ोडण्यासा ठ क ल ल्या पोहोच भरावाच  काम खचल्याच  ददसून आल  आह . 
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     रोसा-डोमगाव-सोनारी काम सन २००३ पूवी झाल ल  आह . नींतर काययकारी अलभयींता 
(प्रुान मींत्री ग्रामसडक यो ना) महाराषर ग्रामी  रस्त  ववकास सींस्था, उस्मानाबाद अींतगयत 
डाींबरी कर ाच  काम सन २०१० म्य  झाल ल  आह . 
     तस च रस्त्यावर पडल ल्या डाींबरी पीष भागावरील खड्ड्याींच्या दनु स्तीसा ठ रस्त  ववश ष 
दनु स्ती अींतगयत सन २०१७-१८ च्या काययक्रमाम्य  प्रस्ताववत कन न मीं ुरी नींतर काम हाती 
घ ण्यात य  ार असल्याबाबत काययकारी अलभयींता (प्रमींग्रासयो), उस्मानाबाद, याींनी कळववल  
आह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदरुख ग्रामपांचायतीन ेपयाणवरण सांतुसलत ग्राम समधृ्द योजनेतांगणत वस्तूांच्या व रोपाांच्या 
खरेदीत ववद्यमान सरपांच व तत्िालीन ग्रामसेवि याांनी िेलेला गैरव्यवहार 

  

(१९)  ९४२७८ (२२-०८-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदपयख ग्रामपींचायतीन  पयायवर  सींतुललत ग्राम समीद्ध यो न तींगयत वस्तूींच्या व रोपाींच्या 
खर दीत गैरयवहार कर ार  दोषी सरपींच व ग्रामस वक याींना पा ठशी घालण्यासा ठ दोन 
ववसींगत अहवाल सादर कर ाऱ्या उप मुख्य काययकारी अगुकारी (ग्रामपींचायत ववभाग), ज .प., 
लसीुं ुदगुय याींच्या कारभाराची चौकशी करण्याच  ननदेश सगचव, ग्रा.वव.वव. याींनी ववभागीय 
आयुक्त, कोक  ववभाग याींना ददल ल  असतानाही सदर प्रकर ाची चौकशी त्याींच्या ऐव ी 
उपायुक्त (ववकास), कोक  ववभाग याींनी क ली असून, सींबगुत अगुकाऱ्याशी क ल ल्या 
सींगनमतामळु  दोषमुक्त असल्याचा अहवाल शासनास सादर क ला असल्याची बाब माह   ुल,ै 
२०१७ म्य  वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या प्रकर ाची शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीत काय ननषपन्न 
झाल  आह , 
(३) असल्यास, सदर प्रकर ातील अननयलमतता दडपण्यासा ठ शासनास ह तुपुरस्कर दोन 
ववसींगत अहवाल सादर कर ाऱ्या उप मुख्य काययकारी अगुकारी (ग्रामपींचायत ववभाग) आण  
त्याींना पा ठशी घाल ाऱ्या उपायकु्त (ववकास), कोक  ववभाग याींच्यावर शासनान  को ती 
कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२१-०२-२०१८) : (१) व (२) अथयसींकजल्पय अगुव शन सन २०१६ म्य  
नाींदपयख ग्रामपींचायतीन  सन २०१३ त  २०१६ या कालावुीत पयायवर  सींतुललत समी् द ग्राम 
यो न तगयत वस्तुींच्या व रोपाींच्या खर दीत क ल ल्या गैरयवहाराबाबत ताराींककत प्र.क्र.५०२२७ 
उपजस्थत क ला होता. याबाबत मुख्य काययकारी अगुकारी, ज ल्हा पररषद याींच्या 
कायायलयाकडून ददनाींक ०३.०३.२०१६ रो ी मुख्य काययकारी अगुकारी करीता स्वाक्षरीन  ददनाींक 
०८.०३.२०१६ रो ी प्राप्त अहवालानुसार, सदर प्रश्नाच्या उत्तरात आगथयक गैरयवहार झाल्याच  
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नाकारल  होत . तथावप ववनीयोगाम्य  अननयलमतता झाल्याची पूरक द्प ी म्य  नमूद 
करण्यात आल  होत . याअनुषींगान  सदर ताराींककत प्रश्नाच  उत्तर ववुानमींडळास कळववण्यात 
आल ल  होत . तथावप यासींदभायत श्री. शरददादा सोनव  , वव.स.स. याींनी मादहती अगुकाराींतगयत 
प्राप्त मादहतीत अशा प्रकारचा गैरयवहार झाल्याच  ननदशयनास आल्याच  पत्र ददल  होत . 
यास्तव, याप्रकर ी सखोल चौकशी कपयन स्वयींस्पष् अहवाल सादर करण्याबाबत उप आयुक्त 
(ववकास), कोक  ववभाग याींना ददनाींक २५.४.२०१६ रो ीच्या पत्रान्वय  कळववण्यात आल  होत . 
या अनुषींगान  उप आयुक्त (ववकास) कोक  ववभाग, याींनी शासनास दद.९.६.२०१६ रो ी 
अहवाल सादर क ला आह . 
     उप आयुक्त (ववकास) कोक  ववभाग याींच  अहवालानुसार तत्काललन ग्रामस वक व 
सरपींच याींनी अननयलमतता क ल्याच  ददसून आल . याम्य  शासनास आगथयक हानी झाल्याच  
द खील ददसून आल्यान  महाराषर ज ल्हा पररषद (लशस्त व अपील) ननयम, १९६४ मुील 
तरतूदीनुसार सींबींगुत ग्रामस वकावर ननलींबनाची कारवाई कपयन ववभागीय चौकशी  प्रस्ताववत 
करण्याबाबत तस च ववद्यमान सरपींचावर महाराषर ग्रामपींचायत अगुननयम, १९५८ च्या कलम 
३९(१) नुसार अपात्रत ची कारवाई करण्याकररता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मुख्य काययकारी 
अगुकारी, ज ल्हा पररषद लसीुं ुदगुय याींना शासन पत्र दद.१७ सप्  ्बर, २०१६ अन्वय  कळववण्यात 
आल . 
     तद्नींतर या ववषयी श्री.सनुनल गोववींद लशींद , ववुान सभा सदस्य याींनी क ल ल्या 
तक्रारीच्या अनुषींगान  शासन पत्र ददनाींक ३०.०१.२०१७ च्या पत्रान्वय  सदरहू प्रकर ी चौकशी 
करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, कोक  ववभाग याींना कळववण्यात आल  होत . 
     त्यानसुार ववभागीय आयुक्त, कोक  ववभाग याींच  मान्यत न  उपरोक्त ववषयाबाबतचा 
चौकशी अहवाल उप आयुक्त (ववकास), ववभागीय आयुक्त कायायलय, कोक  ववभाग याींनी 
ददनाींक १२.०३.२०१७ च्या पत्रान्वय  शासनास सादर क ल ला आह . 
     प्रस्तुत प्रकर ी उप मुख्य काययकारी अगुकारी (ग्रामपींचायत) दोषी नसल्याच  अहवालात 
नमूद करण्यात आल ल  आह . 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नदी जोड प्रिल्पाांना मान्यता देण्याबाबत 
  

(२०)  ९४९७२ (२०-१२-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००२ म्य  तत्कालीन शासनान   माींडल ल्या नदी ोड प्रकल्पाला क द्र सरकार मान्यता 
द  ार असल्याच  ददनाींक ०२ सप्  ्बर, २०१७ रो ी वा त्या सुमारास ननदशयनास आल  आह , ह  
खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, राज्यात काही द का ी अनतवीष्ी तर काही द का ी अनावीष्ी असत , त्यामुळ  
नदी ोड प्रकल्पाचा राज्यास फायदा होईल, ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, नदी ोड प्रकल्पास मान्यता द ण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२६-०२-२०१८) : (१) क द्रीय  लसींसाुन मींत्रालयान  १९८० साली 
 लसींपत्तीच्या ववकासासा ठ द शाच्या दृष्ीन  महत्वाच्या असल ल्या नदी ोड यो न चा काययक्रम 
(नॅशनल परस्प क््ीव प्लान (NPP)) तयार क ला आह . सदर NPP नुसार द शातील ववपुलत च्या 
(Surplus) खोऱ्यातून तु्ीच्या (Deficit) खोऱ्यात पा ी प्रवाही प्दतीन  ककीं वा १२०० मी. उींची 
पयांतच्या उपसादार  पा ी वळववण्याच  ननयोज त आह . 
(२) व (३) ददनाींक ३.५.२०१० रो ी तत्कालीन मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य, गु रात व क द्रीय 
 लसींसाुन मींत्री याींच्याम्य  दम गींगा-वपीं ाळ व पार-तापी-नमयदा या गु रात व महाराषर 
राज्यातील आींतरराज्य नदी ोड यो नाींच्या सींदभायत सामीं स्य करार झाला आह . सदर 
करारानुसार राषरीय  लववकास अलभकर , नवी ददल्ली याींनी तयार क ल ल्या अहवालाच्या 
अनुषींगान  प्रथमत: प्रस्ताववत पा ी वापरास महाराषर व गु रात या दोन्ही राज्याींची सींमती 
प्राप्त झाल्यावर क द्र शासनामाफय त उभयताींशी करारनामा करण्यात आल्यानींतर सदर नदी ोड 
प्रकल्पाच  काम हाती घ ण्याबाबत क द्र शासनाकडून नन यय घ ण्यात य ईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्राच्या हद्दीवरील दमणगांगा-वपांजाळ-तापी प्रिल्पातील पाणी  
इतर राज्याला देण्यास शेतिऱ्याांचा होत असलेला ववरोध 

  

(२१)  ९५६४१ (२६-१२-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत 
सशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषराच्या हद्दीवरील दम गींगा-वपीं ाळ-तापी प्रकल्पातील पा ी इतर राज्याींना द ण्यास 
श तकऱ्याींचा ववरोु होत आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, महाराषरात पाण्याची तू् असता इतर राज्याींना पा ी द ण्याची कार   काय 
आह त, 
(३) असल्यास, महाराषराला पुर शा प्रमा ात पा ी लमळण्यासा ठ इतर राज्याींना पा ी द ण्याचा 
नन यय रद्द करण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२६-०२-२०१८) : (१) सदर प्रकर ी लोक प्रनतननुी/स्वायत्त सींस्था 
प्रनतननुी याींचा ववरोु असल्याच  ननदशयनास आल  आह . 
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(२) व (३) दम गींगा-वपीं ाळ नदी ोड प्रकल्पाबाबत राषरीय  लववकास अलभकर ान  तयार 
क ल ल्या अहवालाच्या अनुषींगान  प्रथमत: प्रस्ताववत पा ी वापरास महाराषर व गु रात या 
दोन्ही राज्याींची सींमती प्राप्त झाल्यावर क द्र शासनामाफय त उभयपक्षी करारनामा करण्यात 
य ईल. तदनींतर सदर नदी  ोड प्रकल्पाींच  काम हाती घ   बाबत क द्र शासनाकडून नन यय 
घ ण्यात य ईल. या सींदभायत अद्याप को ताही अींनतम नन यय झाल ला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सशदोडी (ता.धामणगाव रेल्वे, जज.अमरावती) या गावातील पुनवणसनाच्या समस्याांबाबत 
  

(२२)  ९६३६९ (२६-१२-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोअर वुाय प्रकल्पाअींतगयत लशदोडी (ता.ुामनगाव र ल्व , ज .अमरावती) या गावातील 
नाल्याींच  साींडपा ी गावाबाह र ननघत नसल्यान  साींडपा ी थ ् नागरीकाींच्या घरात लशरत 
असल्याच्या अन क समस्या ननमाय  होत असल्याच  ददनाींक २०  ुन, २०१७ रो ी वा त्या 
सुमारास ननदशयनास आल , ह  खर  आह  काय, 

(२) तस च पुनवयसनाच्या कामात गावातील नाल्याींची खोली अनतशय कमी असल्यान  पावसाच  
पा ी नाल्यात साचून साींडपा ी थ ् नागररकाींच्या घरात लशरल्यान  गावातील नागररकाींच्या 
आरोग्यास ुोका ननमाय  झाला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीनुसार साींडपा ी गावाबाह र 
 ाण्यासा ठ शासनान  को ती उपाययो ना क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१८) : (१) होय.  
     दद. १९.०७.२०१७ रो ी रात्री  ास्त पाऊस झाल्यान  दद. २०.०७.२०१७ रो ी पावसाच  
पा ी गाव ा ातील नाल्यात लशन न नाला तुींबल्यान  गावात पसरल  होत . 
(२)  गाव ा ातील नाल्याची खोली सींकल्पना नुसार ०.४५ मी. असून न ीं दी ०.५५ व ०.६५ मी. 
घ ण्यात आल ली आह . भूखींड  मीन पातळी नुसार त्याखाली नाली बाींुल ली आह . परींत ु
पींचायत सलमती माफय त झाल ल  कााँक्री् रोडमुळ  नाल्या खोल ग ल्या असून रोड साईडच  बा चुी 
माती घसन न, तस च नालीच्या लगत प्रकल्पग्रस्त गुर ढोर  बाींुीत असल्यामळु  व त्याींच्या 
वैर ामुळ  नालीतील पा ी ननघण्यास अडथळा ननमाय  झाला आह . प्रकल्पग्रस्ताींनी बाींुल ली 
बरीचशी घर   ोता न घ ता  मीन पातळी वर आह . त्यामुळ  पावसाच  पा ी ननचरा न होण्याची 
समस्या ननमाय  होत आह . 
(३) पावसाच  पा ी ननघुन  ाण्याकरीता गावाबाह रील नाल्याच  खोलीकर  करण्यात आल  
तस च लशदोडी गाव ा ातील उघडया ग्ारातील गाळ काढण्यात आला आह .  गावातील सींपू य 
नाल्याच  व गावाबाह र पा ी वाहुन न  ाऱ्या मो या नाल्याच  ग्रीड सहेक्ष  कन न आवश्यक ती 
उपाययो ना करण्याच  ननयोज त आह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील समुारे २०० किल्ल्याांमध्ये पयणटिाांसाठी जागनति 
 दजाणची ननवास व्यवस्था उभारण्याबाबत 

  

(२३)  ९६३७७ (०६-०१-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पयणटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सुमार  २०० ककल्ल्याींम्य  पयय् काींसा ठ  ागनतक द ायची ननवास यवस्था 
उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराुीन आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान  नन यय घ तला आह  काय व त्याींच  स्वपयप काय आह , 
(३) असल्यास, राज्यातील को को त्या ककल्ल्याींचा समाव श यात करण्यात य  ार आह  ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२१-०२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र-गुजरात हद्दीतील दमणगांगा-वपांजाळ-तापी सलांि प्रिल्पात ाालेला गैरव्यवहार 
  

(२४)  ९६६५६ (०६-०१-२०१८).   श्री.अजय चौधरी (सशवडी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर-गु रात हद्दीतील दम गींगा-वपीं ाळ-तापी ललींक प्रकल्पात गैरयवहार होत 
असल्याच  प्रकर  नुकत च ननदशयनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याप्रकर ी मॅगस स पुरस्कार प्राप्त  लतज्ञ रा  द्र लसींह याींनी मा.मुख्यमींत्रयाींशी 
ददनाींक २१ सप्  ्बर, २०१७ रो ी झाल ल्या बै कीत याप्रकर ाची चौकशी करावी अशी माग ी 
क ली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर माग ीनुसार उक्त गैरयवहाराची चौकशी क ली आह  काय व त्यात काय 
आढळून आल , 
(४) असल्यास,चौकशीनसुार दोषीींवर शासनान  को ती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०१-०३-२०१८) : (१) अशी को तीही बाब ननदशयनास आल ली नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जजल्हयात जलसांपदा ववभागाला स्वतांत्र िायाणलय, आवश्यि मनुष्ट्यबळ व 
वविासिामाांसाठी ननधी समळण्याबाबत 

  

(२५)  ९६७९३ (२६-१२-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमणला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) दहींगोली ज ल्हयात  लसींपदा ववभागाला स्वतींत्र कायायलय व आवश्यक मनुषयबळ 
नसल्यान  काही कायायलय  बींदच रहात असल्यान  या कायायलयामाफय त ज ल्हयात एकही काम 
सुन  होत नसल्याच  माह  सप्  ्बर, २०१७ म्य  वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल  आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीत काय आढळून आल , 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार  लसींपदा ववभागाला स्वतींत्र कायायलय, आवश्यक मनुषयबळ व 
ववकासकामाींसा ठ ननुी द ण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२७-०२-२०१८) : (१) ह  खर  नाही. 
     लघु पा्बींुार  ववभाग, दहींगोली ह  ववभागीय कायायलय ५ उपववभागाींसह दहींगोली 
ज ल्हयात ददनाींक ०१.०१.२०१७ पासून काययरत असनू, सदर कायायलयात ४१ पद  काययरत 
आह त. या ववभागाकड  ५ लघ ु प्रकल्पाींची काम  असून, पू ाय नदीवरील तीन बीुं ाऱ्याींच्या 
प्रस्तावाबाबत क्ष त्रत्रय स्तरावर काययवाही चाल ूआह . 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पळशी (ता.खानापूर, जज.साांगली) गावाचा टेंभू योजनेच्या लाभके्षत्रात समावशे िरण्याबाबत 
  

(२६)  ९६९९३ (०६-०१-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पळशी (ता.खानापूर, ज .साींगली) य थील ग्रामस्थाींनी पळशी गावाचा  ्भू यो न च्या 
लाभक्ष त्रात समाव श होईपयांत ग्रामपींचायतीींसह सवय ननवड ूका आण  सामाज क काययक्रमाींवर 
सामुदहक बदहषकार घालण्याचा नन यय ददनाींक २२ सप्  ्बर, २०१७ रो ी वा त्या सुमारास घ तला 
आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीनुसार पळशी गावाचा  ्भ ू
यो न च्या लाभक्ष त्रात समाव श करण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त 
आह , 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कार   काय आह त  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२१-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२)  ्भू प्रकल्पाच्या मीं ूर प्रकल्प अहवालानुसार  ्भू प्रकल्पाच्या लाभक्ष त्राम्य  खानापूर 
तालुक्यातील ४५ गावाींचा समाव श आह . याम्य  मौ   पळशी गावाचा समाव श प्रकल्पाच्या 
लाभक्ष त्राम्य  सद्य:जस्थतीत नाही.   
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     तथावप  ्भू प्रकल्प ्प्पा क्र. ५ (भूड) ची उींची वाढववण्याच्या प्रस्तावानुसार गोर वाडी 
कालवा पळशी गावातून  ा ार असल्यान  त्याचा समाव श कपयन जदतीय सुुाररत प्रशासकीय 
मान्यत सा ठ प्रस्ताव काययकारी सींचालक, महाराषर की ष ा खोर  ववकास महामींडळान  ददनाींक २ 
ऑगस््, २०१७ पत्रान्वय  राज्यस्तरीय ताींत्रत्रक सल्लागार सलमती (२) कड  सादर क ला आह . 
    या सुु ाररत प्रशासकीय मान्यत च्या अहवालाच्या अुीन राहून सववस्तर सहेक्ष ानींतरच 
पळशी गाींवाचा  ्भू प्रकल्पाच्या एकू  लाभक्ष त्रात बदल न होता समाव श होऊ शक ल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मलेसशया सरिारन ेशासिीय िामिाजात वेगान ेपररवणतन घडवून आणण्यासाठी 
स्थापन िेलेले ’’पेमाांडू’’ नावाचे युननट राज्यात लागू िरणेबाबत 

  

(२७)  ९८२७२ (०६-०१-२०१८).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाण), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य शासनान  शाल य लशक्ष  व कक्रडा, सावय ननक आरोग्य, पा ी पुरव ा व स्वच्छता या 
ववभागाच्या कामका ात व गान  पररवतयन घडवून आ ण्यासा ठ व वैलशषट्यपू य काम 
करण्यासा ठ मल लशया सरकारन  शासकीय कामका ात व गान  पररवयतन घडवून आ ण्यासा ठ 
स्थापन क ल ल  ’’प माींडू’’ नावाच  युनन् जस्वकारल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, सदर प माींडू काययप्दतीच्या अींमलब ाव ीची सद्यःजस्थती काय आह  व एकू  
स्वन प काय आह , 
(३) अद्याप नन ययाच्या अनुषींगान  अींमलब ाव ी सुन  झाली नसल्यास, त्याची कार   काय 
आह त ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीवार (२६-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्य मींत्रीमींडळाच्या दद. २६ सप्  ्बर, 
२०१७ च्या बै कीतील नन ययानुसार “PEMANDU Malaysia” या सींस्थ च्या नावात 
“PEMANDU Associates” अशा प्रकारचा  ो बदल झाला आह , त्या अनुषींगान  क द्र शासन 
व ननती आयोग स्तरावर सुुाररत “सामीं स्य करार” करण्यात य त आह  ककीं वा कस , याबाबत 
राज्य शासनान  ननती आयोगाकड  ववचार ा क ली होती. ननती आयोगान  PEMANDU, 
Malaysia या सींस्थ एव ी “International Strategic Co-operation Unit (ISCU)” या 
सींस्थ बरोबर सुुाररत सामीं स्य करार (Amendment Protocol) करण्याबाबत क द्र शासन 
स्तरावर काययवाही सुपय आह , अस  कळववल  आह . ननती आयोगामाफय त सुुाररत सामीं स्य 
करार (Amendment Protocol) ची प्रत उपलब्ु झाल्यानींतर त्यामुील तरतूदीनुसार या 
प्रकर ी पुढील काययवाही करण्यात य ईल. 
  

___________ 
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नागपूर जजल्हयात िमी पाऊस ााल्यान ेखरीप व रबी हांगामािररता  
शेति-याांसाठी ५ टीएमसी पाण्याची मागणी िेल्याबाबत 

  

(२८)  ९८३६१ (०२-०१-२०१८).   श्री.डड मल्लीिाजूणन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर ज ल्हयात कमी पाऊस झाल्यान  प च सींभागातील १ लक्ष २० ह ार ह क््र 
क्ष त्रलसींचनाखाली आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल् यास, श तक-याींसा ठ म्यप्रद श सरकार याींच् याकड  खरीप व रबी हींगामाकररता 
श तकऱ् याींसा ठ ५ ्ीएमसी पाण्याची माग ी क ल ली आह , ह  ही खर आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान को ती कायवायही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (०१-०३-२०१८) : (१) ह  खर  नाही. 
     प च प्रकल्पाच  लाभक्ष त्र नागपूर व भींडारा ज ल्हयात असून प्रकल्पीय लसींचन क्षमता 
१,०४,४७६ ह  आह . त्यातुलन त मागील ०३ वषायत सरासरी १,१७,९५० ह  क्ष त्रावर प्रत्यक्ष लसींचन 
झाल  आह .  
     यावषी प च प्रकल्पाच  पा लो् क्ष त्रात १४५९ मी.मी. पावसाच  तुलन त यावषी ९३६.९० 
मी.मी. प यन्यमान झाल ल  असल्यान  उपलब्ु  लसाठ्या नूसार खरीप हींगामात ५५,००० ह  व 
रब्बी हींगामात ३०,००० ह  क्ष त्रावर लसींचन करण्याच  ननयो न आह . 
(२) अींशत: खर  आह . 
(३) म्यप्रद शातील चौराई ुर ातून ५.०० ्ी.एम.सी. पा ी तोतलाडोह ुर ाकरीत 
सोडण्याबाबत शासनास स्तरावपयन प्रुान सगचव ( सीं),  लसींपदा ववभाग याींच्या ददनाींक 
२४.१०.२०१७ च्या पत्रान्वय  प्रुान सगचव,  लसींसाुन सींभाग, म्यप्रद श राज्य याींना ववनींती 
करण्यात आली आह . 
     तस च मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींच्या दद.०२.०२.२०१८ च्या पत्रान्वय  मा.मुख्यमींत्री, 
म्यप्रद श राज्य याींना पुनश्च ववनींती करण्यात आली आह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सलांबोटी (ता.लोहा, जज.नाांदेड) धरणामधून उपसा ससांचन 
योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(२९)  ९९५९१ (२६-१२-२०१७).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफण  
बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदपूर परीसरातील ललींबो्ी (ता.लोहा, ज .नाींद ड) य थील ुर ात सदर ुर ातील 
पाण्याखाली अहमदपूर मो   क्ष त्र  यापल ल  आह  परींतु अहमदपूर तालुक्यातील श तकऱ् याींसा ठ 
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सदर ुर ातील पाण्याचा फारसा उपयोग होत नसल्यान  हडोळती व खींडाळी पररसरातील या 
ुर ामुून उपसा लसींचन यो ना सुन  करण्याची माग ी स्थाननक लोकप्रनतननगुींनी क ली आह , 
ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च सदर यो ना मीं ुरीसा ठ शासन त्वररत कारवाई कर ल अस  ददनाींक १५ डडस बर, 
२०१५ रो ी वा त्या सुमारास आश्वासन द वूनसुद्धा को तीही काययवाही झाली नाही, ह  ही खर  
आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी क ली आह  व चौकशीनुसार शासनान  को ती काययवाही क ली 
वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. लोकप्रनतननुीींकडून प्राप्त ननव दन डडस बर २०१५ मुील आह . या ननव दनावरील 
“तपासून अहवाल सादर करावा” या मा.मींत्री ( लसींपदा) महोदयाींच्या ननदेशानुसार, प्रकल्पाींच्या 
मीं ूर  ल ननयो नानसुार पा ी लशल्लक नसल्यान  प्रस्तुत उपसा लसींचन यो ना राबवव   
ताींत्रत्रकदृषट्या शक्य हो ार नाही 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

इगतपूरी (जज.नासशि) येथील वािी खापरी आणी भाम धरण प्रिल्पातील 
बाधीत धरणग्रस्ताांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(३०)  ९९७३९ (०२-०१-२०१८).   श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपूरी (ज .नालशक) य थ  पींतप्रुान की षी लसींचन यो न च्या स्वतींत्र ननुीतून पू य 
करण्यात य  ाऱ् या वाकी खापरी आ ी  भाम ुर  प्रकल्पातील बाुीत ुर ग्रस्ताींना ह क््री  
९ लाख  न पयाींचा मोबदला द ण्यात य त असल्याच  माह   ुल,ै २०१७ म्य  वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, समी् दी  महामागायतील प्रकल्पग्रस्ताींना ह क््री ८० लाख मोबदला ददला  ा ार 
आह  तस च भाम ुर ग्रस्ताींच  सींपू य पूनवसयन झाल  नसतानाही घळभर ीला परवानगी द ण्यात 
आली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीनुसार सदर ुर ग्रस्ताींन 
ह क््री ८० लाखाींचा मोबदला द ण्यासह भाम ुर ग्रस्ताींच  सींपू य पूनवसयन होईपयांत 
घळभर ीला परवानगी न द ण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२२-०२-२०१८) : (१) नाही.  
     प्रुानमींत्री की षी लसींचन यो न तून नाींदरू मुम श्वर प्रकल्पाींतगयत इगतपुरी तालुक्यातील 
वाकी ुर ासा ठ  ुन्या भसुींपादन कायद्यानुसार सींपाददत करण्यात आल ल्या  लमनीचा 
मोबदला मीं ूर अींनतम ननवाड्याप्रमा   अदा करण्यात आल ला आह . त्या अनुषींगान  कलम १८ 
खाली मा.न्यायालयान  ददल ल्या नन ययानुसार वाढीव मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यात आली 
आह . 
     तस च भाम ुर ासा ठ सींपाददत करण्यात य त असल ल्या  लमनी गोदावरी मरा वाडा 
पा्बींुार  ववकास महामींडळाच्या ननयामक मींडळाच्या दद.१४/०७/२००९ च्या ३८ या बै कीम्य  
पाररत करण्यात आल ल्या  राव क्र. ३८/८ नुसार न . ७.९० लक्ष प्रनत ह क््र दरान  तस च 
महसूल व वन ववभागाच्या ददनाींक ०१/०२/२०१० च्या पत्रान्वय  ददल ल्या ननदेशानुसार सरळ 
खर दीन  भूसींपादन करण्यात य त आह . 
(२) समी् दी महामागायतील प्रकल्पग्रस्ताींना मोबदला द ण्याची बाब या ववभागाशी सींबींुीत नाही.  
     तथापी, प्रुानमींत्री की षी लसींचन यो न च  (PMKSY) ननयो नाप्रमा   पुनवयसनासह भाम 
ुर ाच  काम पू य करण्याच्या दृष्ीन   नू, २०१७ पयांत ५८३.४४ मी. तलाींका पयांत अींशत:  
घळभर ीस परवानगी द ण्यात आल ली आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     परींत ु प्रुानमींत्री की षी लसींचन यो न  (PMKSY) च्या ननयो नाप्रमा   भाम ुर ाच  
पुनवयसनासह घळभर ीबाबत काययवाही करण्यात य त आह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सूयाण प्रिल्पाच ेपाणी पालघर जजल््याबाहेर न देण्याबाबत 
  

(३१)  ९९९८२ (०२-०१-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (सशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सूयाय प्रकल्पाच  ८० ्क्क्याींहून अगुक पा ी वसई-ववरार, लमरा-भाईंदरला वळववण्यात 
आल्यान  भववषयात पालघर ज ल्हयातील लसींचन क्ष त्रासह लोकाींना हक्काच्या पाण्यापासून 
वींगचत राहाव  लाग ार असल्यान  पालघर ज ल्हयात बींद पुकारण्यात आल्याच  ददनाींक १८ 
सप्  ्बर, २०१७ रो ी वा त्या सुमारास ननदशयनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीत काय आढळून आल , 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पा ी ी्ंचाई अस ाऱ्या सींबींगुत भागाम्य  स्वतींत्र पाण्याची 
यवस्था करण्यासह सुयाय प्रकल्पातून उपलब्ु हो ार  पा ी पालघर ज ल्हयाबाह र न 
द ण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२७-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     तथापी, सूयाय प्रकल्पाच  अद्ययावत मीं ूर प्रकल्प अहवालानुसार पालघर ज ल्हयातील 
१४६९६ ह क््र क्ष त्र लसींचनाखाली आ ण्यासा ठ १९६.७२ द.ल.घ.मी. पा ी वापराची तरतूद होती. 
वसई-ववरार, लमरा-भाईंदर या मनपास व ग्रामी  भागासा ठ वपण्याच  पा ी पुरव ा कर  सा ठ 
आरक्ष  मीं ूर क ल्यानींतर लसींचनासा ठ ८९.२१५ द.ल.घ.मी. पा ी तु्  य त आह . त्यामुळ  एकू  
१४६९६ ह क््र लसींचन क्षमत मुनू ६६६४ ह . लसींचन क्षमता कमी हो ार असून प्रकल्पीय 
लसींचनक्षमता ८०३२ ह . इतकी राह ार आह . 
     महाराषर राज्याच्या  लननतीत वपण्याच्या पाण्यास प्रथम प्राुान्य असल्यान  लसींचन 
क्ष त्रास कपात कर   प्रस्ताववत आह . 
     सुयाय प्रकल्पाचा सुुाररत  लननयो न मीं ूर करण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आह . 

___________ 
  

चोपडा (जज.जळगाव) तालुक्यातील गावाांना पूर सांरक्षण सभांतीच्या  
बाांधिामासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(३२)  १००२४५ (०२-०१-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोपडा (ज . ळगाव) तालुक्यातील गावाींना अनतवीष्ी झाल्यास नद्याींच  पा ी घुसून 
मालमत्त च  नुकसान व  ीववत हानी होऊ नय  यासा ठ गावाींना पूर सींरक्ष  लभींतीच्या 
बाींुकामासा ठ आवश्यक असल ला ननुी उपलब्ु कन न द ण्याबाबतची माग ी स्थाननक 
लोकप्रनतननुीींनी ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७ रो ी वा त्या समुारास मा. लसींपदा मींत्री, 
राज्यमींत्री याींच्याकड  क ली आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, सदर माग ीच्या अनुषींगान  सींरक्ष  लभींतीच्या बाींुकामासा ठ ननुी द ण्याबाबत 
शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२७-०२-२०१८) : (१) चोपडा तालकु्यातील गावाींना पूर सींरक्ष  लभींती 
बाींुण्याकरीता मा.श्री.चींद्रकाींत सोनव  , माननीय ववुान सभा सदस्य याींनी  ळगाव पा्बींुार  
प्रकल्प मींडळ,  ळगाव याींच कड  माग ी क ल ली आह . 
(२) सदर  माग ीच्या अनुषींगान  सवेक्ष  कन न अींदा पत्रक तयार करण्याची काययवाही क्ष त्रत्रय 
स्तरावर प्रगतीत असनू ननुी उपलब्ुत नुसार प्रशासकीय मान्यता काम करण्याच  ननयो न 
आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात १० लाख शेतिऱ्याांची जन धन खाती बनावट असल्याबाबत 
  

(३३)  १००५०२ (११-०१-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफण  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १० लाख श तकऱ्याींची  न ुन खाती बनाव् असल्याच  राज्याच  मा.महसूल मींत्री 
याींनी घोवषत क ल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या बनाव् खात्यावर ककती रक्कम चा यवहार करण्यात आला याबाबत  
शासनान  मादहती घ तली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह , व चौकशीत काय आढळून आल , 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान  दोषीींवर को ती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१८) : (१) मा.मींत्री (महसलू) याींच  कायायलयान  उपलब्ु कन न 
ददल ल्या मादहतीनुसार मा.मींत्री (महसूल) याींनी  न ुन खाती बनाव् असल्याच  को त ही 
ववुान क ल ल  आढळून य त नाही.     
(२) प्रश्न उदभवत नाही. 
(३) राज्यस्तरीय बाँकसय सलमती, महाराषर राज्य याींच कडून प्राप्त मादहतीनुसार नागररकाींची  न 
ुन खाती बाँकाींकडून क द्र सरकार व भारतीय ररझहय बाँक याींच्या व ळोव ळी  ारी क ल ल्या 
मागयदशयक सूचनाींनुसार जस्वकारली व उघडली  ातात. महाराषर राज्यात राषरीयकी त व खा गी 
बाँकाींमाफय त एकू  २,१५,८६,७०६  न ुन खाती ददनाींक १५.११.२०१७ अख र उघडल ली आह त.  
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृष्ट्णा - मराठवाडा प्रिल्पा अांतगणत मराठवाड्यासाठी  
२१ टी.एम.सी. पाणी देण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(३४)  १००५७३ (२६-१२-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) की ष ा – मरा वाडा प्रकल्पा अींतगयत मरा वाड्यासा ठ २१ ्ी.एम.सी. पा ी द ण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराुीन आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाच  थोडक्यात स्वपयप काय आह  व सदर प्रस्तावाची सद्यजस्थती 
काय आह , 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाची अींमलब ाव ी तात्काळ करण्याबाबत शासनान  को ती 
काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  



वव.स. ४१३ (25) 

श्री. धगरीष महाजन (२८-०२-२०१८) : (१) व (२) शासनान  दद. ०७/०७/२००९ च्या पत्रान्वय  
की ष ा मरा वाडा लसींचन प्रकल्पाच्या २३.६६ अ.घ.फू. पा ी वापराच्या सुुारीत  ल 
ननयो नास मान्यता ददली आह . त्या प्रमा   प्रकल्पाच  पय.४८४५.०५ को्ी रक्कम च्या सुु ाररत 
प्रशासकीय मान्यता अहवालास दद. २७/०८/२००९ अन्वय  शासनान  मान्यता ददली आह .  या 
प्रकल्पाच  काम दोन ्प्प्यात करावयाच  असून प्रथम ्प्पा ७ अ.घ.फू. पा ी वापरासा ठ व 
जदतीय ्प्पा १६.६६ अ.घ.फू. पा ी वापरासा ठ प्रस्ताववत आह . प्रथम ्प्पा पा ी  वापराची 
उवयररत ककीं मत पय. ४८१७ को्ी आह . सदर काम  ४ वषायच्या कालब्द मयायद त पू य  करता 
यावीत या उद्द शान  कामासा ठ लाग ारा ननुी हा मा.राज्यपाल महोदयाींच्या ननुी वा्पाच  
सूत्राबाह र   वण्याची ववनींती मा.राज्यपाल महोदयाींना करण्याचा नन यय ददनाींक ४ ऑक््ोबर, 
२०१६ रो ी औरींगाबाद य थ  झाल ल्या मींत्रीमींडळाच्या बै कीम्य  झाल ला आह . त्यानुसार 
ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६ रो ी मा.मुख्यमींत्री याींनी उपरोक्त ननुी मा.राज्यपाल महोदयाींच  
ननुी वा्प सुत्राच्या ननदेशाबाह र   वण्याबाबत ववनींती क ल ली आह . 
(३) या प्रकल्पाच  काम करण्यासा ठ उस्मानाबाद पा्बींुार  मींडळ, उस्मानाबाद, अींतगयत २ 
ववभाग व औरींगाबाद पा्बींुार  मींडळातगयत १ ववभाग काययरत आह  व स्या सदर आस्थापना 
पुर शी आह . मा.राज्यपाल महोदयाींनी सन २०१७-१८ मुील की ष ा मरा वाडा प्रकल्पासा ठचा 
ननुी ननदेशाबाह र   वण्यास मान्यता ददली आह . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडळ पुणेच्या िोल्हापूर पाटबांधारे मांडळातांगणत दधूगांगा िालव े
ववभागातील दोन ववभागीय िायाणलयाची पाच उपववभागीय िायाणलये  

बांद िरण्याच्या ननणणयाबाबत 
  

(३५)  १००७९१ (२६-१२-२०१७).   डॉ.सुजजत समणचेिर (हातिणांगले) :  सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) की ष ा खोर  ववकास महामींडळ पु  च्या कोल्हापूर पा्बींुार  मींडळ अींतगयत दूु गींगा कालव  
ववभाग १ कोल्हापूर (बाींुकाम) व वार ा कालव  ववभाग १, इस्लामपूर (बाीुं काम) या दोन 
ववभागीय कायायलयाची पाच उपववभागीय कायायलय  बींद करण्याचा नन यय  लसींपदा ववभागान  
घ तला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदरचा नन यय घ ण्याची कार   काय आह त, 
(३) असल्यास, या कायायलयाचा काययभार को ाकड  वगय करण्यात य  ार आह  ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (२७-०२-२०१८) : (१)  होय. अींशत: खर  आह . दोन ववभागीय कायायलयाची 
एकू  ४ उपववभागीय कायायलय  बींद करण्यात आली आह त. 
(२) वार ा व दूु गींगा या मोठ्या प्रकल्पावरील लशल्लक क्ष त्रीय काम  व उपलब्ु उपववभागीय 
कायायलयाींचा आढावा घ ऊन प्रशासकीय कार ास्तव ४ उपववभागीय कायायलय  बींद करण्याचा 
नन यय घ ण्यात आला आह . 
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(३) या कायायलयाींचा उवयररत काययभार प्रद श कायायलयाच्या आद शानुसार मींडळाींतगयतच्या अन्य 
उपववभागीय कायायलयाींकड  सोपववण्यात आला आह . 
  

___________ 
  

उांबरखेड परीसरात डावा िालवा परक्युलेशनमुळे  
शेत जमीनीचे होत असलेले नुिसान 

  

(३६)  १०१२९० (२६-१२-२०१७).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उीं बरख ड पररसरात डावा कालवा परक्युल शनमुळ  श त  मीनीच  नकुसान होत असल्यान  
पालख ड कालयावर नुकसान ्ाळण्यासा ठ क ल ल्या स्वतींत्र चारीची यवस्था पुनन ज् ीवन 
करण्याबाबत लोकप्रनतननुीींनी मा. लसींपदा मींत्री याींना ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रो ी वा 
त्या समुारास पत्र ददल ल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, स्वतींत्र चारीची यवस्था पनुन ज् ीवन करण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही 
क ली वा करण्यात  य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२१-०२-२०१८) : (१) होय 
(२) लोकप्रनतननुीींच्या ननव दनाच्या अनुषींगान  सींबींुीत क्ष त्रत्रय काययकारी अलभयींता याींनी 
दद.३०.०९.२०१७ रो ी प्रत्यक्ष क्ष त्रीय स्थळाची पाह ी क ली आह . कालयातून हो ारा पाझर 
थाींत्रबव  सा ठ आवश्यक त्या उपाययो ना कर  सा ठच्या बाबीींच  अींदा पत्रक तयार कर  च  
काम प्रगतीपथावर आह .  
     तस च याबाबत काययकारी अलभयींता पा्बींुार  सींशोुन ववभाग, नालशक याींच  
कायायलयामाफय त ननव दनात नमूद असल ल्या भागाींची पाह ी कन न अहवाल अुीक्षक अलभयींता 
व सींचालक, पा्बींुार  सींशोुन व ववकास सींचालनालय, पु   याींना सादर क ल ला आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेसुळेवाडी (ता.माळसशरस,जज.सोलापूर) येथील पाार तलावासाठी (न्हाणी खोरे) 
शेतिऱ्याांच्या सांपाहदत िेलेल्या जसमनीचा मोबदला समळण्याबाबत 

  

(३७)  १०१४१२ (२६-१२-२०१७).   श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले) :  सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ   सळु वाडी (ता.माळलशरस, ज .सोलापूर) य थील पाझर तलावासा ठ (न्हा ी खोर )  
श तकऱ्याींच्या  लमनी १५ वषायप क्षा  अगुक काळ ताब्यात घ ऊनही भसूींपादन कायदा १९८४ 
च्या कलम ४ खाली काढल ल्या नोद्सा यपगत झाल्या आह त, ह  खर  आह   काय,  
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(२) असल्यास, १९९४ सालचा कायदा रद्द झाल्यानींतर सन २०१३ साली नवीन भसूींपादन 
कायदा अजस्तत्वात य ऊनही अद्यापपयांत वरील पाझर तलावात  मीन ग ल ल्या श तकऱ्याींना  
मोबदला लमळाला नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीनुसार पाझर तलावासा ठ 
सींपाददत क ल ल्या  लमनीचा मोबदला सींबींगुत श तकऱ्याींना लमळण्याबाबत शासनान  को ती 
काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२१-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) पाझर तलाव सळु वाडी (न्हा ी खोर ) 
ता.माळलशरस, ज .सोलापूर सा ठ सींपाददत  लमनीचा ननवाडा नवीन भसूींपादन कायद्यानसुार 
दद.१८.०५.२०१६ रो ी घोवषत करण्यात आला आह . त्यानुसार ववभागीय आयुक्त, पु   याींची 
माग ी ववचारात घ वून या प्रकर ात न . ७५,९१,६११/- इतका मोबदला दद.१५.११.२०१७ रो ी 
मीं ूर करण्यात आला आह  व तो ववभागीय आयुक्त, पु   याींना पुढील काययवाहीसा ठ द ण्यात 
आला आह .  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली येथे पाटबांधारे ववभागाच्या िमणचाऱ्याांिररता असलेल्या  
वारणाली िॉलनीमधील सदननिाांची ाालेली दरुवस्था 

  

(३८)  १०१४३८ (०२-०१-२०१८).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली य थ  पा्बींुार  ववभागाच्या कमयचाऱ्याकररता असल ल्या वार ाली कॉलनीमुील 
अन क सदननका कोसळल्या असून उवयररत सदननका कोसळण्याच्या जस्थतीत असल्यान  
कमयचाऱ्याींच्या ज वीतास ुोका ननमाय  झाला असल्याची बाब माह  ऑक््ोबर, २०१७ म्य  वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आली, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सींबींगुत ववभागान  या वसाहत दनु स्तीचा साुार  ५ को्ी न पयाींचा प्रस्ताव 
शासनास सादर क ला असनू तो  प्रलींत्रबत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास तात्काळ मीं ूरी द ऊन ननुी द ण्याबाबत शासनान  को ती 
काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१८) : (१) अींशत: खर  आह . 
     वार ाली वसाहत साींगली य थ  २१ ननवासी इमारती असून त्यापैकी २ इमारती राहण्यास 
अयोग्य असल च  ननदशयनास आल  आह . उवयरीत इमारतीींची ककरकोळ दपुयस्ती आवश्यक आह . 
(२) व (३) ह  खर  नाही. 
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      वार ाली वसाहत दनु स्तीसा ठ सन २०१७-१८ च  द खभाल व दपुयस्ती प्राप सुची म्य  
तरतूद क ली आह , २ ननवासी इमारतीींच  स्रक्चरल ऑडी् झाल नींतर दपुयस्तीच  काम हाती 
घ ण्यात  य  ार असून ननुीच्या उपलब्ुत नुसार दनु स्तीची काम  प्रगतीपथावर आह त. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाने िमणचारी िपात िरण्याचा घेतलेला ननणणय 
  
(३९)  १०१६४० (०२-०१-२०१८).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींग काच्या वापरामळु  कामका  कमी झाल्याची सबब द त ररक्त  ागाींवर हो ारी 
कमयचारी भरती शासनाकडून ३० ्क्क  कमयचारी भरती कमी करण्याचा नन यय घ ण्यात 
आल्याच  माह  ऑगष्, २०१७ म्य  वा त्या दरम्यान ननदशयनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास,कमी हो ाऱ्या कमयचाऱ्याींच्या सींख्य मळु  त्या द का ी पूवी असल ल्या 
कमयचाऱ्यावर कामाचा ता  / याप वाढू शकतो त्यामुळ  भरतीतील कपात रद्द करण्यात यावी 
अशी माग ी कमयचारी सींघ्न न  क ली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर माग ीनुसार कमयचारी भरतीतील कपात रद्द करण्याबाबत शासनान  
को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) कास्राईब कमयचारी सींघ्ना याींनी शासकीय/ननमशासकीय कमयचाऱ्याींच  ३० ्क्क  कपातीच  
ुोर  रद्द कन न मागासवगीयाींचा अनशु ष भन न काढण्याबाबतच  ननव दन दद.०४/१२/२०१७ 
रो ीच्या पत्रान्वय  शासनास सादर क ल  आह . 
(३) व (४) महसूली उत्पन्नाप क्षा व तनावरील खचय अगुक होत असल्यान  व व तनावरील खचय 
ननयींत्रत्रत करण्याकरीता ररक्त पद  भरतीवर काही प्रमा ात ननबाुं  घालण्यात आल ल  आह त. 
तथावप, लशक्षक, पोलीस कॉन्स्  ्बल, ग्राम स वक, तला ठ, आरोग्य पररचारीका, पशुुन 
परीव क्षक, मत्स्य यवसाय ववभागाच  तालुका स्तरावरील अगुकारी, वन रक्षक, की षी सहायक, 
पा्बींुार  ववभागाच  कननष  अलभयींता या सवींगायतील एकू  ररक्त पदाींपैकी ५०  ्क्क  पयांत 
पद  भरण्यास व अत्यावश्यक स वा म्ह ून शासकीय न ग् ालयातील डॉक््सय तस च शासकीय 
वैद्यकीय महाववद्यालयातील अ्यापक वगय व पॅराम डीकल स््ाफ तस च शासकीय दींत 
महाववद्यालय व न ग् ालयातील डॉक््सय, अ्यापक व पॅराम डीकल स््ाफ याींना पदभरतीच्या 
ननबाुं ातून वगळण्यात आल  असून ररक्त पदाींच्या ७५% मयायद त सदर पदाींच्या स वाप्रव श 
ननयमातील भरती प्रकक्रय च  पालन कन न पद  भरण्यास मुभा द ण्यात आली आह . अस  असल  
तरी द खील याप्रमा ात वाढ कन न अगुक प्रमा ात ररक्त पद  भर   आवश्यक आह  अस  



वव.स. ४१३ (29) 

प्रशासकीय ववभागाच  मत असल्यास सदर पद  भरण्यासा ठ अपर मखु्य सगचव (स वा) सामान्य 
प्रशासन ववभाग याींच्या अ्यक्षत खालील सलमतीच्या मान्यत न  पद  भरण्याची काययवाही क ली 
 ात . 

___________ 
  

चांद्रपूर जजल्हयातील युवि – युवतीांना उद्योग उभारण्यासाठी िजण समळण्याबाबत 
  

(४०)  १०१६७६ (२६-१२-२०१७).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रुान रो गार ननलमयती काययक्रमाींतगयत चींद्रपूर ज ल्ळयातील ७८१ प्रकर ाींपकैी ४८३ 
प्रकर   राषरीयकी त बाँकाींनी नाकारल  असल्याच  माह  ऑक््ोबर, २०१७ म्य  वा त्या दरम्यान 
ननदशयनासआल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगान  चींद्रपरू ज ल्हयातील युवक – युवतीींना उद्योग उभारण्यासा ठ क य 
लमळण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०२-२०१८) : (१) व (२) होय. 
     पींतप्रुान रो गार ननलमयती काययक्रम यो न अींतगयत शासनान  २५० प्रकर ाींच  उदद्दष् ददल  
होत . सन २०११-१२ त  २०१७-१८ पयांत ववववु बाँकाींना ७८१ प्रकर   सादर क ली त्यापैकी २७३ 
प्रकर   मीं ूर करण्यात आली असून ४८३ प्रकर   परत करण्यात आली आह त. २५० प्रकर ाींच  
उदद्दष्ाप क्षा  ास्त प्रकर   मीं ूर झाली आह त. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ारी उपसा ससांचन (ता.अजुणनी मोरगाांव, जज.गोहदया) प्रिल्पाचे िाम पुणण िरण्याबाबत 
  

(४१)  १०१७२६ (२६-१२-२०१७).   श्री.राजशे िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे 
(तुमसर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झरी उपसा लसींचन प्रकल्प (ता.अ ुयनी मोरगाींव, ज .गोंददया) भींडारा ज ल्हयातील लाखाींदरू, 
साकोली व गोंददया ज ल्हयातील अ ुयनी मोरगाींव तालुक्यातील १८ गावाींना लाभाजन्वत कर ार 
असून सन २००५ साली मान्यता प्राप्त झाल ल  ह  प्रकल्प अ ूनही अपू य आह त, ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १६  ून,२०१६ रो ीच्या बै कीत झरी उ.लसीं.यो. च  लाभक्ष त्र ुाप वाडा 
्प्पा-२ ककीं वा झरी उ.लसीं.यो. यापैकी को त्या यो न त घ्याव , याववषयी लोकप्रनतननुीींना 
अवगत कन न अहवाल सादर करण्याच  ननदेश मींडळ कायायलयाकडून काययकारी अलभयींता, उपसा 
लसींचन प्रकल्प ववभाग, नतरोडा, ज .गोंददया याींना ददनाींक २७ सप्  ्बर, २०१६ रो ीच्या  
पत्रान्वय  द ण्यात आल , ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, काययकारी अलभयींता, उ.लसीं.यो. प्रकल्प, नतरोडा याींनी अद्याप अहवाल सादर 
क ला नसून मा.राज्यमींत्री,  लसींपदा याींनी झरी उ.लसीं.यो. ववषयी तात्काळ बै क घ ऊन नन यय 
घ ण्याच  आश्वासन ददल  होत , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, झरी उपसा लसींचन यो ना तातडीन  पु य करण्याबाबत शासनान  को ती 
काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२६-०२-२०१८) : (१) नाही. 
     प्रस्ताववत झरी उपसा लसींचन यो ना  सद्य:जस्थतीत अन्व ष ाुीन आह . 
(२) होय. 
     झरी उपसा लसींचन यो न सा ठ दद. १६  ून, २०१६ रो ीच्या स्थायी सलमतीच्या बै कीत 
अस  ननदेश काययकारी अलभयींता, झरी उपसा लसींचन प्रकल्प ववभाग, नतरोडा याींना द ण्यात आल  
होत . अुीक्षक अलभयींता, पा्बींुार  अन्व ष  मींडळ, नागपूर याींनी दद. २७/०९/२०१६ च्या पत्रान  
काययकारी अलभयींता, उपसा लसींचन प्रकल्प ववभाग, नतरोडा याींना तस  कळववल  आह . 
(३) सन-२०१७ च  ववुानसभ च्या पदहल्या अगुव शनात मा.श्री.रा  श काशीवार, वव.स.स., याींनी 
उपजस्थत क ल ल्या अुाय तास चचे म्य  झाल ल्या चचेदरम्यान मा.राज्यमींत्री याींनी ददल ल्या 
उत्तरात या ववषयाबाबत एक स्वतींत्र बै क घ वून ववचार कपय अस  आश्वासन ददल  होत . 
(४) दद.०४/१२/२०१७ रो ी काययकारी सींचालक, ववदभय पा्बींुार  ववकास महामींडळ, नागपूर व 
आमदार श्री.रा  श काशीवार, वव.स.स. याींनी सदर यो न सींदभायत अगुकचा अ्यास करण्याच  
ननदेश ददल  आह त. त्याअनुषींगान  क्ष त्रत्रय स्तरावर काययवाही सुपय आह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील उध्वण पैनगांगा प्रिल्प िायाणलय  
ववभाग नां.५ उमरखेड येथे स्थलाांतर िरण्याबाबत 

  

(४२)  १०२१०६ (०२-०१-२०१८).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरख ड (ज .यवतमाळ) तालुक्यातील इसापूर ुर ाच्या डाया कालयाच  अपू य काम 
तात्काळ पू य होण्यासा ठ उ्वय पनैगींगा प्रकल्प कायायलय ववभाग नीं.५ हदगाींव, ज .नाींद ड य थून 
उमरख ड य थ  स्थलाींतर  करण्याबाबत माह  माचय, २०१७ रो ीपासनू स्थाननक लोकप्रनतननुीनी 
मा. लसींपदा मींत्री याींना ल खी ननव दनाद्वार  ववनींती क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या ननव दनानसुार शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२७-०२-२०१८) : (१) होय.  
(२) व (३) ददनाींक १०  ान वारी, २०१८ च्या शासन नन ययान्वय  काययकारी अलभयींता, उ्वय 
प नगींगा प्रकल्प ववभाग क्र.५, हदगाींव या कायायलयाींतगयत पुर सा काययभार लशल्लक नसल्यान , ह  
ववभागीय कायायलय अींतगयतच्या ५ उपववभागीय कायायलयाींसह बींद करण्यात आल  होत . तथावप, 
प्रशासकीय कार ास्तव ददनाींक ११  ान वारी, २०१८ च्या शासन नन ययान्वय  सदर कायायलय 
बींद करण्याच्या काययवाहीस पुढील आद शापयांत स्थगगती द ण्यात आली आह . 
  

___________ 
  

िळवण (जज.नासशि) तालुक्यातील चणिापूर धरणावर सुरक्षाव्यवस्था िरण्याबाबत 
  

(४३)  १०३७७९ (०३-०१-२०१८).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळव  (ज .नालशक) तालुक्यातील च कापूर ुर ावर सुरक्षायवस्था नसल्यामुळ  पयय् क 
थ ् मो्ारसायकल घ ऊन ुर ातील पाण्यापयांत  ात असल्याच  माह  सप्  ्बर, २०१७ म्य  वा 
त्या दरम्यान ननदशयनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीनुसार च कापूर ुर ावर 
सुरक्षायवस्था करण्यासा ठ शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२१-०२-२०१८) : (१) होय, ह  खर  आह .     
(२) च कापूर ुर ाच  सुरक्ष च  दृष्ीन  ुर ाकड   ा ा-या तीन मागायवर ६ लोखींडी ग ट्स 
बसवव  ची काययवाही सुन  कर  त आली आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खडिवासला िालव्यासाठी व दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील िोल्हापूरी  
पद्धतीच्या बांधाऱ्याांच्या दरुुस्तीसाठी ननधी समळण्याबाबत 

  

(४४)  १०३७९२ (०३-०१-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला प्रकल्पातील नवीन मु ा कालवा,  ुना कालवा (ब बी कॅनॉल) तस च 
पररसरातील कोल्हापूरी पद्धतीच्या बींुाऱ्याच्या दनु स्तीसा ठ ननुी लमळावा यासा ठ ददनाींक ०९ 
फ ब्रुवारी, २०१५ रो ी वा त्यासमुारास माग ी क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव  ददनाींक ०३ ऑगस््,२०१६ रो ी  शासनास सादर 
करण्यात आला असून मा. लसींपदा मींत्री याींच्या अ्यक्षत खाली माह  ऑगष्, २०१६ व माह  
नोह बर, २०१७ म्य  बै क घ ण्यात आली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, ुना कालवा ककमी ८२ त  १०९ मुील नूतनीकर ाची ३ अींदा पत्रक  तयार 
करण्यात आली आह त तस च ववतररका क्र. २६ च्या दनु स्तीची २ अींदा पत्रक  तयार करण्यात 
आली असून उक्त खचायसा ठ २ % खचायच  ननकष असल्यामळु  मयायदा य त आह त, ह  ही खर  
आह  काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय व चौकशीनुसार ननुी ववतरीत 
करण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२१-०२-२०१८) : (१) होय 
(२) होय 
(३) होय 
(४) सद्य:जस्थतीत मा.राज्यपाल महोदयाींच्या ननदेशानुसार ववश ष दनु स्ती/ववस्तार व सुुार ा 
अींतगयत एकू  वावषयक अथयसींकल्पीय तरतूदीच्या २ % च्या मयायद त ननुी उपलब्ु होत 
असल्यान  त्याच मयायद त राहून शासन स्तरावन न ववश ष दनु स्ती/ववस्तार व सुुार ा अींतगयत 
प्रशासकीय मान्यता द ण्यात य त आह त. सदर २% ची मयायदा ५% पयांत लशथील कर  बाबतची 
काययवाही प्रगतीपथावर आह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुरांदर उपसा ससांचन योजनेतील िुपटेवाडी फाटा येथ ेताांत्रत्रि अडचणीमुळे  
शेतिऱ्याांना पाणी समळू शित नसल्याबाबत 

  

(४५)  १०३८०२ (०३-०१-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड तालुक्यातील डालळींब, बोरीएदी, बोरीभडक, ताम्हा वाडी, भरतगाव, यवत, कुप  ्वाडी, 
ला्करवस्ती, दोरग वस्ती, मानकोबावाडा, भाींडगाव, वाखारी या सवय गावातील पा ीपुरव ा 
यो ना ही पुरींदर उपसा लसींचन यो न तील कुप  ्वाडी फा्ावर अवलींबून असून कुप  ्वाडी फा्ा 
य थील पाईप लाईनम्य  मोठ्या प्रमा ावर असल ल्या ताींत्रत्रक अडच ीमुळ  या भागातील 
श तकऱ्याींना श तीसा ठ व पा ीपुरवठ्यासा ठ काही भागात पू य दाबान  ककीं बहुना काही भागात 
पा ीच लमळू शकत नसल्यान  या ताींत्रत्रक अडच ी दनु स्त करण्याबाबत लोकप्रनतननगुींनी 
ददनाींक १६ व २४ माचय, २०१७ रो ी ननव दन ददल  आह  तस च ददनाींक २४ ऑगस््, २०१६ व 
१३ ऑगस््, २०१७ रो ी वा त्या सुमारास बै क घ ण्यात आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर ननव दनानुसार कुप  ्वाडी फा्ा य थून उक्त गावाींतील श तकऱ्याींना श ती व 
पा ीपुरवठ्यासा ठ पा ी द ण्यासह ताींत्रत्रक अडच ी दनु स्त करण्याबाबत शासनान  को ती 
काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२१-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) दौंड तालुक्यातील पुरींदर उपसा लसींचन यो न च्या लाभक्ष त्रासा ठ कुप  ्वाडी ववतररक द्वार  
पा ी पुरव ा करण्यात य तो. कुप  ्वाडी ववतरीक च्या पाईपलाईनवरील हॉल्व दपुयस्ती व पाईप 
ललक   या कामाच्या दपुयस्तीच  अींदा पत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता द ण्यात आल ली असून ही काम  
करण्याची काययवाही करण्यात य त आह . 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर आणण ससांधुदगुण जजल््यामध्ये राबववण्यात आलेल्या चाांदा ते बाांदा या योजनेबाबत 
  

(४६)  १०३८३४ (०१-०१-२०१८).   श्री.नारायण िुच े(बदनापूर) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर आण  लसीुं ुदगुय ज ल्हयाम्य  ररसोसय ब स्ड इीं  ् लसह प्लॅननींग व ड हलपम ् हा 
पथदशी काययक्रम चाींदा त  बाींदा या यो न तगयत राबववण्यात य त आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, चाींदा त  बाींदा यो न तील पथदशी काययक्रम यशस्वी झाल्यानींतर या पॅ्नप्रमा   
राज्यातील इतर ज ल्हयाींसा ठ एकाजत्मक आण  सवाांगी  ववकास करण्यात य  ार आह , ह  ही 
खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, या यो न च  स्वन प काय आह  व ही यो ना पू य करताींना त्याचा द ाय उत्तम 
राहण्यासा ठ शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) चींद्रपूर व लसीुं ुदगुय ह  खनन  व नैसगगयक सींपत्तीच  वरदान लाभल ल  ज ल्ह  आह त. या 
ज ल्हयातील नैसगगयक साुनसींपत्तीचा इष्तम वापर हावा यासा ठ चींद्रपूर व लसीुं ुदगुय या 
ज ल्हयाम्य  “ररसोसय ब स्ड इीं  ्न्सीह प्लॅननींग व ड हलपम ्” हा पथदशी काययक्रम 
राबववण्यासा ठ “चाींदा त  बाींदा” ही यो ना राबववण्यास मान्यता द ण्यात आली आह . हा 
काययक्रम प्रथमतः सन २०१६-१७ त  सन २०१९-२० या चार वषायच्या कालावुीसा ठ राबववण्यास 
ननयो न ववभाग, शासन नन यय क्र.डीएपी-२०१५/प्र.क्र.५१/का.१४८१, ददनाींक २९  ून, २०१६ 
अन्वय  मान्यता द ण्यात आली आह . 
     “ररसोसय ब स्ड इीं  ्न्सीह प्लॅननींग व ड हलपम ्” वर आुारीत “चाींदा त  बाींदा” या 
काययक्रमाची प्रभावी अींमलब ाव ीसा ठ पुढील ववकास क्ष त्राींची ननवड करण्यात य त आह . 
     १) की वष, फलोत्पादन व सींलग्न स वा २) पयय् न ३) पशुुन ववकास, दगु्ु यवसाय व 
मत्स्ययवसाय  ४) उद्योग व खनन  तस च सींलग्न प्रकक्रया इत्यादद ५) वन , वनोत्पादन व 
पयायवर  ६)  लसींुार  ७)  ग्रामववकास, दाररद्र्य ननमुयलन व कौशल्य ववकास 
     “ररसोसय ब स्ड इीं  ्न्सीह प्लॅननींग व ड हलपम ्” वर आुाररत या पथदशी काययक्रमाची 
परर ामकता व फलननषपत्ती ी़ तपासण्यासा ठ ववववु प्रकारच  अ्ययन तस च मुल्यमापन 
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करण्यात य  ार आह . सदर मुल्यमापन ह  चाींदा त  बाींदा यो ना सुपय असताींना (Concurrent 
Evaluation) तस च काम  पु य झाल्यावर (Impact Assessment) या स्वपयपात करण्यात 
य  ार आह .  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माण (जज.सातारा) तालुक्यातील राांजणीपाटी त ेपळशी व पळशी त ेमाडी  
या रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(४७)  ११४४५८ (०१-०३-२०१८).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा  तालुक्यातील राीं  ीपा्ी त  पळशी व पळशी त  माडी (ज .सातारा) या मोठ्या 
प्रमा ात वदयळ अस ाऱ्या रस्त्याींची दरुवस्था झाली असून रस्त्यावर मो या प्रमा ात खड्ड  
पडल्याच  ननदशयनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या दनु स्तीकड  शासनाच  दलुयक्ष झाल  असल्यामळु  रस्त्यावर 
सातत्यान  लहानमो   अपघात घडत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याींची शासनान  पाह ी क ली आह  काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार उक्त रस्त्याींची तातडीन  दनु स्ती करण्याबाबत शासनान  को ती 
काययवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०३-२०१८) : (१) ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) ज ल्हा पररषद माफय त सदर रस्त्याींची पहा ी करण्यात आली आह . 
(४) सदर रस्त्याींच्या दनु स्तीच  काम ववववु यो नाींतगयत उपलब्ु हो ाऱ्या ननुीनुसार ्प्प्या 
्प्प्यान  करण्याच  ज ल्हा पररषद च  ननयो न आह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तळप बु.येथील अरुणावती नदीवरील पूलावर व शेलुबाजार (जज.वाशीम)  
येथील नाल्यावर सांरक्षि िठड ेबसववण्याबाबत 

(४८)  ११५७८४ (०१-०३-२०१८).   श्री.असमत ानि (ररसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळप बु. (ता.मानोरा, ज .वालशम) ग्रामपींचायत अींतगयत रामतीथय य थील अन  ावती 
नदीवरील पूलावर सींरक्षक क ड  न बसववल्यामुळ  अपघात घडून ज ववत व ववत्तहानी होण्याची 
शक्यता ननमाय  झाली आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) तस च, श लुबा ार (ता.मींगन ळपीर, ज .वाशीम) य थील मुख्य चौकात असल ल्या नाल्यावरही 
सींरक्षक क ड  नसल्यामुळ  अपघात होत असल्याच  ननदशयनास आल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकर ी शासनान  चौकशी क ली आह  काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार अन  ावती नदीवरील पुलावर व श लबुा ार य थील नाल्यावर  
तातडीन  सींरक्षक क ड  बसववण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा करण्यात य त 
आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०३-२०१८) : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
(३) प्रश्नाींककत स्थळाची ज ल्हा पररषद माफय त पाह ी करण्यात आली आह . 
(४) अ)  अन  ावती नदीवरील पलू रामतीथय पोचमागय ग्रामी  मागय ५० वर आह . सदर पूलावर 
क ड  बसववण्यात आल  होत . तथावप, सद्यजस्थतीम्य  त  मोडकळीस आल  असल्यामुळ  क ड  
बसववण्याच  काम रस्त  व पलू परररक्ष  व दनु स्ती काययक्रम ग् ड सन २०१७-१८ म्य  
प्रस्ताववत करण्यात आल  आह . 
     ब)  श ल ू बा ार (ता.मींगन ळपीर) य थील मुख्य चौकातील नाला नागपूर-कारीं ा-श ल-ू
म हकर प्र.रा.मा.क्र.१२ आण  अकोला-श ल-ूमींगन ळपीर-ददग्रस रस्ता रा.मा.२७३ याींच  
सींगमस्थळावर आह . या रस्त्यावर स्लॅब ड्र न आह .  सदरचा रस्ता सावय ननक बाीुं काम 
ववभागाच्या अखत्याररत असून त थील स्लॅब ड्र न वर सींरक्षक क ड  बसववण्याच  काम 
सावय ननक बाींुकाम ववभागामाफय त सुन  करण्यात आल  आह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धनज ब ु(जज.वासशम) गावाजवळील सभवरी रस्त्यावरील पूल वाहून गेल्याबाबत 
  

(४९)  ११५७९२ (०१-०३-२०१८).   श्री.असमत ानि (ररसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ुन  बु (ज .वालशम) गावा वळील लभवरी रस्त्यावरील पलू ददनाींक १५  ून, २०१७ रो ी 
वाीं त्यासमुारास झाल ल्या पदहल्या पावसात वाहून ग ला असल्यामुळ  वाहतूक बींद होऊन 
ग्रामस्थाींची गैरसोय होत असल्याच  तस च या गावातील सींरपींचानी नवीन पूल उभारण्याबाबत 
सींबींगुत ववभागाला ननव दन ददल  असतानाही को तीही काययवाही करण्यात आली नसल्याच  
ननदशयनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च या रस्त्यावरील अींबोडा रस्त्यालगत दहींद ूस्मशानभूमी  वळच्या पूलाची उींची कमी 
असल्यामळु  पूल पावसाळयात ुोकादायक  रत असतो, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार उपरोक्त दोन्ही द का ी नवीन पूल बाींुण्याबाबत तस च याकड  
दलुयक्ष कर ाऱ्या अगुका-याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०३-२०१८) : (१) ह  खर  नाही. ुन  त  लभवरी ग्रामी  मागय क्र.२१ या 
रस्त्यावरील ुन  गावा वळील कक.मी. ०/२०० मुील अजस्तत्वातील डबर बाींुकामाच्या 
रपट्याच  डाउनजस्रमची लभींत १५  ून, २०१७ च्या पावसाळ्या दरम्यान क्षतीग्रस्त झाली आह . 
अनतवीष्ीचा कालावुी वगळता सद्यजस्थतीत रपट्टय्ाच  द का ावन न रस्त्यावरील वाहतकू 
सुरळीत सुन  आह . 
     सदर रस्ता व त्यावरील दोन लहान पलु याींच्या बाींुकामास मुख्यमींत्री ग्रामसडक यो न  
अींतगयत प्रशासकीय मान्यता द ण्यात आली  आह . 
(२) होय, ह  खर  आह . 
(३) ज ल्हा पररषद माफय त प्रश्नाींककत रपट्टय्ाींची पहा ी करण्यात आली आह . 
(४) वरील प्रमा   ुन  त  लभवरी या ग्रामी  मागय क्र.२१ वरील दोन लहान पुलाींच्या 
बाींुकामास प्रशासकीय मान्यता द ण्यात आली आह . 
     तस च ुन  त  अींबोडा या ग्रामी  मागय क्र.१९ वरील  सा.क्र. ०/६०० व सा.क्र. १/०० 
वरील रपट्टय्ावन न पावसाळ्यात पा ी वाहत असल्यान  वाहतकूीस अडथळा ननमाय  होतो. या 
द का ी लहान पुलाींची काम  ज ल्हा पररषद ला प्राप्त ननुी व ननकषास अगुन राहून प्रस्ताववत 
करण्याच  ज ल्हा पररषद च  ननयो न आह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िारेखडा-यशवांतनगर (ता.मानोरा, जज.वासशम) येथील पुलाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(५०)  ११५७९३ (०१-०३-२०१८).   श्री.असमत ानि (ररसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कार खडा-यशवींतनगर (ता.मानोरा, ज .वालशम) य थ  दोन मदहन्यापूवी बाींुण्यात आल ल्या 
पुलाच  काम ननकी ष् द ायच  क ल्यामुळ  सदर पूल खचला असल्याच  ददनाींक २३  ून, २०१७ 
रो ी वा त्या सुमारास ननदशयनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सदर पूल खचल्यामुळ  या पूलालगतच्या श तात पावसाच  पा ी  ाऊन नुकसान 
झाल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान  चौकशी क ली आह  काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सदर पूलाची तातडीन  दनु स्ती करण्याबाबत व या पूलाच  ननकी ष् 
द ायच  बाींुकाम कर ा-या   क दारावर कारवाई करण्याबाबत शासनान  को ती काययवाही क ली 
वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार   काय आह त ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१५-०३-२०१८) : (१) ह  खर  नाही, पूल खचल ला नसून. अनतवीष्ीमुळ  
पाईप कल्व य्च  मुरमी अस्तर व पोच मागायवरील मुन म खरडून ग ला होता. तस च डाऊन 
स्रीमच्या फ सवॉलला क लशका चीर (ह अर कॅ्रक) ग ली होती. 
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(२) ह  खर  नाही. 
(३) ज ल्हा पररषद माफय त पाह ी करण्यात आली आह . 
(४) दोषदानयत्व कालावुीम्य  कीं त्रा्दाराकडून कामाची तात्काळ दनु स्ती कन न घ ण्यात आली 
आह . 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय म्यवती मुद्र ालय, मुींबई. 


