
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मांगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील दषु्ट्िाळी भागात  
रोिगार व पाणी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१)  ४२२३६ (३०-०४-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील दषुकाळी भागातील पाणी ी्ंचाई मुळे पाणी, 
रोिगाराअभावी गावातील लोकाींनी स्थलाींतर करण्यास सुरु केली असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रश्नाबाबत र्ासनाने दखल घेऊन मींगळवेढातील दषुकाळी भागात 
रोिगार व पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी र्ासनस्तरावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे  नाही. 
मींगळवेढा तालुक्यात रोिगार उपलब्धतसेाठी मग्रारोहयोअींतगशत काम े तसेच आवश्यक 
उपाययोिना हाती घेण्यात आल्या होत्या. तसेच सोलापूर जिल््यात मे २०१६ अखेर ३२ 
्ँकसशद्वारे ३२ गावाींना व ३२ वाडयाींना आवश्यक तेथ े वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात 
आल्याने लोकाींनी स्थलाींतर केल्याची पररजस्थती ननदर्शनास आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
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िुरुां दवाड (जि.िोल् हापूर) येथील जिल्हा प रषदेच्या दवाखान्यातील  
शौचालयाांची झालेली दरूवस्धा 

  

(२)  ४३१३६ (१७-०५-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) स्वच्छ भारत अभभयान योिनेअींतगशत कुरुीं दवाि (र्हर हगणदारी मुक्त करण्यासाठी 
नगरपाभलका माध्यमातून)येथ ेजिल् हा पररेदेन ेप्राथभमक आरो य कें ्ामध् ये ८ र्ौचालये बाींधली 
असली तरी र्ौचालयाची दरुावस् था लाली असून आरो य कें ्ातील ककही र्ौचालय सुजस्थतीत 
नसल् यान ेरु णाींची मोठया प्रमाणावर गोरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, आरो य कें ्ातील ८ र्ौचालये मोिकळीस आली असून सद्यःजस्थतीत ती बींद 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे, असल् यास, त् यात का आढळून आले 
आहेत, तद्नुसार दोेीींवर कोणती कारवाई करण्यात येत आलीवा  आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही, कुरुीं दवाि येथ ेप्राथभमक आरोय 
कें ् कायशरत नसून जिल्हा पररेद दवाखाना कायरशत आहे. सदर जिल्हा पररेद दवाखान्याच्या 
आवारात स्वच्छ भारत अभभयान योिनेंतगशत ०३ र्ौचालये बाींधण्यात आली होती व राषरीय 
ग्रामीण आरोय अभभयाींनातगशत ननधीतून सन २०११ मध्ये ०१ याप्रमाणे ०४ र्ौचालये 
बाींधण्यात आली असून त्यापोकी ०३ सुजस्थतीत असून व रुणाींच्या वापरात आहेत व ०१ 
र्ौचालय बींद आहे. 
     यासींदभाशत उपअभभयींता, बाींधकाम ववभाग, पींचायत सभमती भर्रोळ याींच्याकिून सदर 
नादरुुस्ती र्ौचालयाची पाहणी करुन नादरुुस्त र्ौचालय ननलेखन करण्याचा प्रस्ताव तयार 
करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱयाांच्या आत्महत्येचे प्रमाण िमी िरण्याबाबत 
  

(३)  ५३८६७ (१५-०५-२०१७).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममत झनि ( रसोड), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती 
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ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.वविय 
भाांबळे (जिांतूर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर 
शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रतर राज्याींच्या तुलनेत सवाशधधक र्ेतकऱयाींच्या आत्महत्या घित असल्याचे माहे 
कवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार राज्यातील र्ेतकऱयाींचे आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
      र्ेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उस्मानाबाद व यवतमाळ या दोन जिल््याींमध्ये 
पथदर्ी प्रकल्प राबववण्यात येत असून त्याअींतगशत बळीरािा चेतना अभभयान राबववण्यात येत 
आहे. तसचे र्तेकऱयाींची किशमाफी करण्यासाठी “छत्रपती भर्वािी महाराि र्ेतकरी सन्मान 
योिना २०१७” राबववण्यात येत आहे. र्ेतकरी आत्महत्याींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववध 
ववभागाींमाफश त योिना राबववण्याबाबत ददनाींक २४ िुलो, २०१५ च्या र्ासन ननणशयान्वये सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

  
राज्यातील शतेिरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयात राबववण्यात येणा-या पथदशी प्रिल्पाांतगवत 

तणावग्रस्त शेतिऱयाांना तणावमुक्त िरण्याबाबत 
(४)  ५४३८९ (१५-०५-२०१७).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयात राबववण्यात येणा-या पथदर्ी प्रकल्पाींतगशत 
सवेक्षणाचे काम माहे डिसेंबर, २०१५ अखेर पूणश लाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवेक्षणामध्ये बुलढाणा जिल्हयातील २५ हिार र्ेतकरी तणावग्रस्त 
असल्याच ेननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवेक्षणात ननदर्शनास आलेल्या तणावग्रस्त र्ेतक-याींना तणावमुक्त 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१८) : (१) बुलढाणा जिल्हा पथदर्ी प्रकल्पात समाववष् नाही. 
(२) बुलढाणा जिल्हयात र्ासनाचे ववववध योिनाींचा लाभ अिचणीत असलेल्या र्ेतकरी 
कु्ुींबाींना देण्याच ेउदे्दर्ाने र्तेकरी सर्व्हेक्षण २०१५ मध्ये करण्यात आले. बुलढाणा जिल्हयात 
केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार ककूण १९,८०० र्ेतकरी अिचणीत/ तणावग्रस्त असल्याचे आढळून 
आले आहे. 
(३) बुलढाणा जिल्हा पथदर्ी प्रकल्पात समाववष् नाही. परींतु जिल्हाधधकारी याींच्या पुढाकारान े 
व मागशदर्शनात जिल्हयातील तणावग्रस्त र्ेतकरी याींना र्ासनाच्या ववववध योिनाींचा लाभ 
प्राथम्यान े देण्याच्या हेतनूे र्ेतकरी सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार अिचणीत 
असलेल्या र्ेतकऱयाींची यादी ववववध र्ासकीय ववभागाींना पुरवून दद.२४ िुलो, २०१५ च्या र्ासन 
ननणशयातील सूचनाींनसुार पात्र र्तेकरी कु्ुींबाींना ववववध योिनेचा प्राधान्याने लाभ देणेबाबत 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
  

मालेगाव तालुक्यात (जि.नामशि) वपण्याच्या पाण्यासह चाऱयाची व्यवस्था िरण्याबाबत  
  

(५)  ६०६५२ (१६-०५-२०१७).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय मदत व पनुववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव तालुक्यात (जि.नाभर्क) भीेण दषुकाळी पररजस्थती असनू वपण्याच्या पाण्यासह 
चाऱयाचा प्रश्न गींभीर असताना र्ासकीय पातळीवर कोणत्याही उपाययोिना होत नसताना 
अर्ा पररजस्थतीत सामाजिक सींस्थाींनी दठकदठकाणी चारा छावण्या सुरु केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू चारा छावण्या महसलू ववभागाने बेकायदा असल्याचे साींधगतले असल्याच े
माहे िनू २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू छावण्याींमुळे र्ेतकऱयाींना ददलासा भमळाला असताना र्ासनाच्या या 
ननणशयामुळे र्ेतकऱयाींमध्ये सींतापाचे वातावरण ननमाशण लाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू  चारा छावण्या कायदेर्ीर देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१८) : (१) सन २०१६ मालेगाव तालुक्यात १९ गावे व ५३ 
वाडयाींना ३० ॅ्ंकरने ८० फे-याद्वारे वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. चारा 
ी्ंचाई नसल्याने चारा छावणी सरुू करण्यात आलेली नर्व्हती. तसचे सामाजिक सींस्थामाफश तही 

मालेगाव तालुक्यात चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या नाहीत. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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अिोले (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील जिल्हाप रषद सदस्याांनी िेलेला गैरिारभार  
  

(६)  ६६५०० (१६-१२-१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले तालुक्यातील (जि.अहमदनगर) पींचायत सभमती कायाशलयाच्या आवारात 
जिल्हापररेदेच्या सेस फीं िातील लोकोपयोगी सादहत्यावर जिल्हापररेद सदस्याींनी ददनाींक १६ 
ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास रॉकेल ओतल्याची घ्ना घिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,तद्नुसार र्ासकीय सेस फीं िातील लोकोपयोगी सादहत्यावर रॉकेल ओतणाऱया 
जिल्हापररेद सदस्याींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय, ग् ववकास अधधकारी,पींचायत सभमती,अकोले याींच्या अहवालातनू जिल्हा पररेद 
सदस्याींनी ददनाींक १६ ऑगस््,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास रॉकेल ओतल्याची घ्ना घिली 
असल्याच ेननदर्शनास आले आहे. 
(३) ग् ववकास अधधकारी,पींचायत सभमती,अकोले याींनी पोभलस ठाणे अमलदार अकोले पोभलस 
स््ेर्न,जि. अहमदनगर येथ ेअदखलपात्र गुन्हा दद. ६/३/२०१७ रोिी दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
 

रािापूर (जि.रत्नाधगरी) पांचायत सममतीमाफव त अपांग सादहत्य वाटपात व अन्य योिनेतांगवत 
सादहत्य वाटपात झालेला गैरव्यवहार 

  

(७)  ७१८११ (२७-०१-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.ननतेश राण े(िणिवली) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि.रत्नाधगरी) पींचायत सभमतीमाफश त सन २०१५-१६ मध्ये अपींग सादहत्य वा्पात 
तसेच अन्य योिनेतींगशत सादहत्य वा्पात लालेल्या को्यवधी रूपयाींच्या गोरर्व्यवहाराबाबत 
चौकर्ी होऊन सींबींधधत दोेीींवर ववनाववलींब कारवारश होण्याबाबतच्या मागणीचे ननवेदन 
श्री.ववलास भीकू कोलत,े अध्यक्ष ग्रामववकास कभम्ी याींनी मा.ग्रामववकास मींत्री ववभागीय 
आयुक्त, कोकण ववभाग, मुख्य कायशकारी अधधकारी, जि.प.रत्नाधगरी, जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी 
याींच्याकि ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनुेींगान ेचौकर्ी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सींबींधधत दोेीींवर र्ासनान ेकोणती कारवारश केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) होय. 
     श्री. ववलास भभकू कोलत े याींचे ननवेदन दद.४ नोर्व्हेंबर,२०१६ रोिी जिल्हा पररेदेकि े
प्राप्त लाले आहे. 
(२) तालुकास्तर चौकर्ी सभमतीमाफश त चौकर्ी करणेत आली असून ककूण २५ लाभार्थयाांपोकी 
ननयुक्त केलेल्या चौकर्ी सभमतीमाफश त २३ लाभाथी याींची समक्ष भे् घेऊन त्याींना घरघीं्ी 
पोहच लाल्याबाबत खात्री करण्यात आली असून तर्ा पोहोच घेण्यात आलेल्या आहेत. उवशरीत 
दोन लाभाथी श्री.उमेर् परािकर याींचे गावातील असल्यान े त्याींचे िवळचे नातेवाईकाींच े हस्त े
सींबींधधत लाभार्थयाांच्या घरघीं्या पाठववल्या असता सींबींधधत लाभार्थयाांने घरघीं्या जस्वकारण्यास 
नकार ददल्यान ेअींगणात/पिवीत घरघीं्या सींबींधधताकिून ठेवण्यात आल्या होत्या. 
     तथावप, दद. २३/१/२०१७ रोिी ग् ववकास अधधकारी,सरपींच, ग्रामपींचायत सदस्य, 
अध्यक्ष तीं्ामकु्ती सभमती, सामाजिक कायशकते याींच्या समक्ष सदर लाभार्थयाांनी घरघींट्या 
जस्वकारल्या 
(३) सदर प्रकरणी श्री. कस.कम. कोरे,कनन.सहाय्यक याींची कक वेतनवाढ रोखण्यात आली 
असून श्री. िी.पी.ना्ेकर,ववस्तार अधधकारी याींचेवर ठपका ठेवणे ही भर्क्षा करणेत आली 
आहे. तसेच ववववध योिनाींमधील सादहत्य ववतरणामध्ये यापुढे अननयभमतता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्याबाबत सक्त सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृष्ट्णा मराठवाडा उपसामसांचन योिनेसाठी मळुशी ववद्युत प्रिल्पातील  
अनत रक्त पाणी आरक्षित िरण्याबाबत 

(८)  ७२१९९ (२७-०१-२०१७).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुळर्ी नदीवर बाींधण्यात आलेल्या मळुर्ी प्रकल्पाचा मुख्यत्वे ववद्युत ननभमशतीसाठी 
उपयोग करण्यात येत असून यादठकाणी िवळपास ३०० मेगावॅ्  ववद्युत ननभमशती होत आहे, 
यात ककूण १५० मेगावॅ्  ववद्युतननभमशती ही पाण्याच्या प्रवाहाचा उपयोग करुन केली िाते व 
भववषयात वविेचा तु्विा ननमाशण लाल्यास ऐनवेळी १५० मेगावॅ्  अनतररक्त वविननभमशती 
करण्यासाठी सुमारे २० ्ी.कम.सी. पाणी उींचावर साठवले िाते परींत ु बहुताींर् वळेा सदर 
पाण्याचा उपयोग करण्याची गरि पिलेली नाही  यामुळे सदरचे पाणी अनतररक्त राहत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषणा मराठवािा उपसाभसींचन योिनसेाठी मळुर्ी ववद्युत प्रकल्पातील 
अनतररक्त पाणी आरक्षक्षत करण्याबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ४ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या समुारास लेखी ननवेदनाद्वारे ववनींती केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुेींगान ेर्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : (१) नाही. 
(२) होय.      
(३) ्ा्ा िलववद्युत प्रकल्पाींसाठी प्रनत वेी ५४.५० ्ीकमसी तर सलग ५ वेाशत िास्तीत 
िास्त २१३ ्ीकमसी पाणी ववद्युत ननभमशतीसाठी वापरण्यास प्रथम कृषणा पाणी तीं्ा 
लवादानुसार अनुमती आहे. 
     त्यानसुार ्ा्ा कीं पनीतफे प्रती वेी वीि ननभमशतीच े ननयोिन केले िाते. ्ा्ा पॉवर 
कीं पनीने या धरणाच्या अनुेींगाने सन १९२१ ते १९३६ मध्ये तत्कालीन सरकार बरोबर कायम 
स्वरुपी करारनाम े केलेले आहेत. वीिेच्या तु्वडयाच्या पररजस्थतीत ववद्युत ननभमशती करता 
येण्यासाठी पाणीसाठा राखीव ठेवण्याची कोणतीही तरतूद करारनाम्यात नाही. मुळर्ी प्रकल्पाचा 
मागील ५ वेाशचा ववद्युत ननभमशतीसाठीचा पाणी वापर व ३० िून रोिीचा भर्ल्लक साठा 
पाहता, अनतररक्त पाणी भर्ल्लक राहत नसल्याचे ददसत.े   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

ढोराळे (ता. बाशी, जि.सोलापूर) येथील शेतिऱयाची िेलेली आत्महत्या 
 

(९)  ७३९७१ (१३-०४-२०१७).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) : सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ढोराळे  (ता. बार्ी, जि.सोलापूर) येथील र्ींकर सदाभर्व धायगुि े(वय ४५ वेे) याींनी र्ेती 
नावपकी लाल्यामुळे व आयसीआयसीआय बँकेचे किश फेिण्यास असमथश लाल्यामुळे किाशला 
कीं ्ाळून राहत्या घरामध्ये ददनाींक ५ िानेवारी, २०१७ वा त्यासुमारास गळफास लावून 
आत्महत्या केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती उक्त र्ेतकऱयाच्या कु्ुींबबयाींना आधथशक मदत देण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
   मौिे ढोराळे, ता.बार्ी, जि.सोलापूर येथील र्ींकर सींदीपन धायगुि े वय ४० वेे याींनी 
दद.०६/०१/२०१७ रोिी गळफास घेऊन आत्महत्या केली असल्याच ेआढळून आहे. 
(२) होय. 
(३) जिल्हास्तरीय सभमतीच्या दद.०६/०२/२०१७ रोिीच्या सभेमध्ये सदर प्रकरण तालुकास्तरीय 
सभमतीच्या अहवालानसुार अपात्र ठरववण्यात आले असल्यान े मदत देण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िुन्नर (जि.पुणे) तालकु्याला पयवटन िेत्राचा दिाव देण्याबाबत 
  

(१०)  ७५३८६ (१४-०४-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुन्नर (जि.पुणे) तालुक्यातील ककल्ले भर्वनेरी ही भर्वरायाींची िन्मभूमी पयश् न, 
कॄेी,पौराणणक लेणी, ७ गिको् ककल्ले, नतथशके्षत्र, पुरातन मींददरे, िगातील प्रथम क्रमाकाींची 
रेडिओ ्ेलीस्कोपी दबुबशण, दाऱ या घा्, नाणे घा्, माळर्िे घा् त्याचप्रमाण ेअष्ववनायकाींपोकी 
ओलर व लेण्या्ी नतथशके्षत्र आदी ववववध प्रकारच्या पयश् न ववेयक बाबी असल्याने पयश् न 
ववभागाींकिून कम्ीिीसीच्या माध्यमातून िुन्नर तालुक्याच्या ववकास कामाींच्या सवसेाठी ववर्ेे 
तज्ञाची नमेणूक करून िुन्नर तालुक्याचा पयश् न तालुका म्हणून समावेर् करावा अर्ा 
मागणीच े ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २३ फेब्रुवारी व १३ म,े २०१६ रोिी 
मा.मुख्यमींत्री, मा.पालकमींत्री, पुणे जिल्हा, जिल्हाधधकारी, पुणे व तद्ननींतर पुन्हा ददनाींक २६ 
िुलो, २०१६ रोिी मा.पयश् नमींत्री याींचेकि ेसववस्तर ननवेदन सादर करून मागणी केलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िुन्नर तालुक्याचा महाराषर राज्याच्या पयश् नात अग्रक्रमान ेसमाववष् करून 
पयश् न के्षत्राचा दिाश देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२९-०६-२०१८) : (१) होय 
(२) पुणे जिल््यातील िुन्नर तालुका ववर्ेे पयश् न के्षत्र घोवेत करण्याबाबतचा र्ासन ननणशय 
दद.२१/३/२०१८ रोिी ननगशभमत केलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हा प रषद व पांचायत सममतीन ेमागासवगीयाांसाठी असलेल्या  
अनेि योिनाांमध्ये िेलेला गैरव्यवहार 

  

(११)  ७७९४५ (१९-०४-२०१७).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हा पररेद व पींचायत सभमतीन े मागासवगीयाींसाठी असलेल्या अनेक 
योिनाींचे लाभ बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे अमागासवगीयाींसह धननकाींनाही ददले असल्याच े
माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,त्या नुसार बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे योिनाींचा गोरवापर करणाऱया 
सींबींधधतावर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
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श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गडदहांग्लि (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील दहटणी, खणदाळ, नाांगनूर, अरळगुांडी, िडलग,े 
इदरगुच्ची या गावाचा धचत्री लाभिेत्रात समावेश िरण्याबाबत 

  

(१२)  ७८६८६ (१७-०४-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गिदहींलि तालुक्यातील (जि.कोल्हापूर) खणदाळ बींधाऱयाच्या खालील दह्णी, खणदाळ, 
नाींगनूर, अरळगुींिी,किलग,ेरदरगुच्ची या गावाचा धचत्री लाभके्षत्रात समावरे् करुन बारमाही 
पाणी देण्याची मागणी प्राींताधधकारी याींना गिदहींलि येथील र्ेतकऱयाींनी माहे िानेवारी २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुेींगाने र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. धगरीष महािन (२०-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) गिदहींलि तालुक्यातील (जि.कोल्हापूर) खणदाळ बींधाऱयाींच्या खालील दह्णी, खणदाळ, 
नाींगपूर, अरळगुींिी, किलग,े रदरगुच्ची या गावाींना कायम स्वरुपी पाणी भमळण्यासाठी धचत्री 
धरणातील पाणीसाठा वाढववणेच्या दृष्ीन े धरणाची उींची वाढवावी अर्ी ववनींती र्ेतकऱयाींनी 
ननवेदनाद्वारे केली आहे. 
     मागणीच्या अनुेींगान े के्षबत्रय स्तरावर अ्यास करण्यात आला असून, धचत्री 
प्रकल्पस्थळी उपलब्ध  िलननषपत्तीचा ववचार करता, तसेच कृषणा तीं्ा लवादाच्या अनुेींगान े
धचत्री धरणाची उींची वाढववणे र्क्य   नसल्याबाबत ननदर्शनास आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िव्हार-खोपोली या राज्य महामागावची अांबरनाथ येथील िाम ेपूणव िरण्याबाबत 
  

(१३)  ८१३५९ (२१-०४-२०१७).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजित पवार (बारामती) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) येथील िर्व्हार- खोपोली या राज्यमागाशच े काम पूणश न लाल्यामुळे 
सदर र्हरातील मागाशवर वारींवार अपघात होत असल्याच े ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर राज्यमहामागाशचे काम तातिीन े पूणश केले नाही तर आींदोलन करण्याचा 
ननणशय तेथील नागरीकाींनी घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त महामागाशचे काम तात्काळ पूणश करण्याबाबत र्ासनान े कोणती   
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) िर्व्हार-खोपोली राज्यमागाशच्या 
कामास  ददनाींक १६ माचश, २०१७ रोिी प्रर्ासककय मान्यता ददली असून अनतक्रमण ननषकाभसत 
केलेल्या िागेत रस्ता रुीं दीकरण करण्यासाठी सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, कामाच े
पयशवेक्षण करणे रत्यादी कामासाठी सल्लागाराची ननयुक्ती करण्याबाबत दोनदा ननववदा 
मागववण्यात आल्या होत्या. तसचे ददनाींक ०१.०१.२०१८ रोिी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात 
आली असून मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरणाच्या स्तरावर पुढील कायशवाही 
प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयात लॅपटॉप व एलसीडीमध्ये झालेला गैरव्यवहार 
  

(१४)  ८७१९२ (२१-०८-२०१७).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील सवशपक्षीय कृती सभमतीने लॅप्ॉप व कलसीिीमध्ये गोरर्व्यवहार 
लाल्याप्रकरणी युनन्ी कन्सलीं््चे र्व्यवस्थापक याींना ददनाींक २५ म,े२०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास घेराव घातला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार गोरर्व्यवहार करण्याऱया दोेीींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राधानगरी, गडदहांग्लि व आिरा (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील बऱयाच  
गावात पाण्याची टांचाई असल्याबाबत 

  

(१५)  ८७४७३ (१९-०८-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यात राधानगरी, गिदहींलि व आिरा तालुक्यातील बरीच गावे ी्ंचाईग्रस्त 
असून वपण्यासाठी व र्ेतीसाठी पाणीसाठा पुरेश्या प्रमाणात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या धरणात ककती पाणीसाठा आहे व त्याच ेननयोिन करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     राधानगरी १०, गिदहींलि ५ व आिरा २३ या नतन्ही तालुक्यातील ककुण ३८ गावाींमध्ये 
सन २०१६-१७ मध्ये सींभार्व्य ी्ंचाई घोेीत करण्यात आलेली होती. सदर सींभार्व्य ी्ंचाईग्रस्त 
गावाींमध्ये राधानगरी तालुक्यातील ९ व आिऱयामध्ये २ अर्ा ककुण ११ नवीन ववींधन 
ववहीरीचे प्रस्ताव जिल्हाधधकारी कायाशलयाकिून मींिूर करण्यात आले होत.े सदरचे प्रस्ताव 
ग्रामीण पाणी पूरवठा ववभाग, जिल्हा पररेद, कोल्हापूर याींचकेिून पुणश करण्यात आले. तसेच 
गिदहींलि तालुक्यामध्ये तालुकास्तरावर ०१ खािगी ववहीर अधधग्रहीत करण्यात आली  होती. 
(२) या तीनही तालुक्यातील मोठया, मध्यम व ल.पा.प्रकल्पामध्ये ककूण १०४९.८४ दलघमी 
(७६ ्क्के) रतका पाणीसाठा आहे.       
     कालवा सल्लागार बोठकीत लालेल्या ननणशयाच े अनुेींगाने पाणीवापराच े ननयोिन 
करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेननांबगी (ता.दक्षिण सोलापूर, जि.सोलापूर) येथील पाझर तलावास  
पाईपलाईनव्दारे पाणी सोडण्याबाबत 

  

(१६)  ९०१३९ (१८-०८-२०१७).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ननींबगी (ता.दक्षक्षण सोलापूर, जि.सोलापूर) येथील पालर तलावास पाईपलाईनर्व्दारे 
पाणी सोिण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ४ कवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
मा. िलसींपदा मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनावर र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.    
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामीण वविासासाठी अन्य योिना रोिगार हमी योिनेमध्ये समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(१७)  ९३५७६ (१९-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठवािा ववभागात रोिगार हमी योिनेच् या मिूर सींख् येत माहे कवप्रल व मे २०१७ या 
दोन मदहन् याींत सुमारे १ लाखान ेवाढ लाल् याची बाब ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोिगार हमी योिनेमध्ये रस् ते व रतर सावशिननक कामाींबरोबरच र्ोेखडि,े 
र्ेततळे, र्ौचालये, गाींिूळ कीं पोस् ् खत यासारख् या वोयजक् तक लाभाच् या योिनाींना प्राधान् य 
ददल् यामुळे मिूर सींख् येत लक्षणीय वाढ लाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, वोयजक् तक लाभावरील योिना व ग्रामीण ववकासासाठी अन् य योिना रोहयोमध् ये 
समाववष ् करुन मॉिले स् वरुपात राज् यभर राबववण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) राज्यात समदृ्ध महाराषर िनकल्याण योिनेतींगशत सावशिननक व वोयजक्तक स्वरुपाींच्या 
कामाींचा लाभार्थयाांना िास्तीत िास्त लाभ देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद जिल् ्यात वैिापूर पांचायत सममतीच् या सभागहृात ववद्युतपांपाच े
सांच व सादहत् य वाटपाववना पडून असल् याबाबत 

  

(१८)  ९३६०२ (१९-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल् ्यात वोिापरू पींचायत सभमतीच् या सभागहृात जिल् हा पररेद उपकरातून 
र्ेतकऱयाींसाठी वा्प करावयाचे १७ लाख रुपयाींचे सुमारे ५९ ववद्युतपींपाच े सींच व सादहत् य 
वा्पाववना पिून असल् याची बाब ददनाींक  २४ डिसेंबर,  २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, लाभाथींची ननविच करण् यात आली नसल् यान े हे सींच वा्पाववना पिून 
असल् याच ेव त् याबाबत जि.प.उपाध् यक्ष तथा कृेी सभापतीच अनभभञ असल् याचेही ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानसुार दोेीींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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धरणाच्या लाभिेत्राची िमीन पाण्यामध्ये बाधधत झाल्याने वपिाचे झालेले निुसान 
  

(१९)  ९८६४८ (२९-१२-२०१७).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) :   सन्माननीय लाभिेत्र 
वविास ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्े.मोनु र्.ेदाद ु ग् नीं १९५ रा.रसराळ (ता.धचखली, जि.बुलढाणा) येथील नामदेव अश्र ू
नरवाि ेग् नीं २०१७ (ता.धचखली, जि.बलुढाणा) याींची १० त े १२ वेाशपासून धरणाच्या लाभ 
के्षत्राची िमीन पाण्यामध्ये बाधधत लाल्यामुळे त्याींच्या वपकाचे मोठया प्रमाणात नुकसान लाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, यानुसार उक्त र्ेतक-याींना तात्काळ नकुसान भरपाई देण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     खिकपुणाश धरणामध्ये सन २०१३ मध्ये पुणश क्षमतेन ेपाणीसाठा ननमाशण लाल्यावर मौ. 
रसरुळ, ता.धचखली जि.बलुढाणा येथील ग् १९५, ग् २१७ व ग् १०६ च े के्षत्र अनतररक्त 
बाधधत लाल्याच े ननदर्शनास आल्यावर सदर ०.९४ हे. आर. के्षत्राचा भसुींपादन प्रस्तावाकररता 
सरळ खरेदी प्रस्ताव दद.१७.१.२०१७ रोिी जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींच े अध्यक्षतेखाली 
जिल्हास्तरीय सभमतीच्या बोठकीत मींिूर लाला आहे. सरळ खरेदी मींिूर प्रस्तावातील ३ 
कास्तकारापोकी २ कास्तकार श्यामसुींदर भुतकेर ग् क्र. १०६  के्षत्र ०.४० हे. आर व र्खे मोन ु
र्ेख  दाद ुयाींची ग् क्र. १९५ मधील सींपाददत ०.२८ हे. आर. के्षत्राची सरळ खरेदी लालेली 
असून सींबींधधताींना मोबदला देण्यात आलेला आहे. व श्री. नामदेव आश्र ुनरवाि ेग् क्र. २१७ 
याींचे ०.२६ हे. आर. के्षत्राचा मींिुर ननवाियात समावरे् असुन रु. ८.२६ लक्ष  मोबदल्याचा ननधी 
उपलब्ध आहे. परींत ुसदर र्ेतकरी श्री. नरवाि ेखरेदीस हिर रहात नसल्याने त्याींचा मोबदला 
देणे बाकी आहे.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पुणे जिल्हा प रषदेच्या ववववध ववभागातील ननधी अखधचवत रादहल्याबाबत 
  

(२०)  ९९०८९ (०३-०१-२०१८).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागील चार वेाशत पुणे जिल्हा पररेदेच्या ववववध ववभागातील भमळुन ४५ को्ी रूपयाींचा 
ननधी खचाश ववना पिून असल्याची मादहती स्थायी सभमतीच्या बोठकीत ददनाींक १३ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१२ ते २०१६ दरम्यान र्ासन ननधीतील खचीत रकमेची मादहती प्रधान 
सधचव, ग्रामववकास ववभाग याींनी पुणे जिल्हा पररेदेला मागीतली होती जिल्हा पररेदेने 
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ववववध ववेयाींसाठी मींिूर केलेल्या रकमा या दोन वेाशपयांत वापरता येतात त्यानींतर तो ननधी 
परत िातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीनुसार र्ासनान ेकोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, 
(३) पुणे जिल्हा पररेदेचा सन २०११-१२ ते २०१५-१६ मध्ये ४०.४४ को्ी रतका ननधी 
अखधचशत होता. त्यापोकी १७.०५ को्ी रतका ननधी २१ सप् े्ंबर, २०१७ च्या र्ासन ननणशयान्वये 
बाींधकामववेयक योिनाींवर खचश करण्यात आला आहे. दद.६ िनू, २००८ रोिीच्या र्ासन 
ननणशयान्वये अखधचशत ननधी लगतच्या पुढील आधथशक वेाशअखरे खचश करण्यास परवानगी 
आहे. र्ासन पररपत्रक दद. २८ िून, २०१७ व दद.१६ सप् े्ंबर, २०१७ च्या अधशर्ासकीय 
पत्रान्वये सवश अखधचशत रक्कमाींची मादहती सींकभलत करण्याची व भर्ल्लक अखधचशत ननधी 
र्ासनखाती भरण्याबाबत जिल्हा पररेदेकिून कायशवाही करण्यात आलेली आहे. 
दद. २१ सप् े्ंबर, २०१७ च्या र्ासन ननणशयान्वये १८.८० को्ी रकमेस ३१/१२/२०१७ पयशत खचश 
करणेस मान्यता आहे. ती रक्कम वगळून उवशररत ननधी हा र्ासन खाती भरणा करण्यात 
आला आहे.मान्यता असलेल्या रक्कमेपोकी अखधचशत ननधी १.६३ को्ी हा लेखे अींनतम 
लाल्यानींतर र्ासन खाती भरणा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
१४ वा ववत्त आयोगाचा १०० टक्िे ननधी थेट ग्रामपांचायतीिड ेसुपदूव िरण्याच्या ननणवयाबाबत 
  

(२१)  ९९३५९ (२२-१२-२०१७).   श्री.अममत झनि ( रसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) १४ वा ववत्त आयोगाचा १०० ्क्के ननधी थे् ग्रामपींचायतीकि ेसुपूदश करण्याचा र्ासनान े
ननणशय घेतला असनू त्यातील १० ्क्के ननधी लेखा पररक्षण अहवाल प्राप्त लाल्यानींतरच 
परफॉम्सशन्स गॅ्रन्् म्हणूनच देय असेल असा र्ासन ननणशय िादहर लाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वाभर्म जिल्हयातील बहुताींर् ग्रामपींचायतीींनी लेखा पररक्षण प्रकक्रया करावी 
यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) होय.  
(२) सन २०१५-१६ ्या वेाशच ेवाभर्म जिल्हयातील बहुताींर् ग्रामपींचायतीचे लेखापररक्षण पूणश 
लालेले असून सन २०१६-१७ चे लेखापररक्षणाचे काम पूणश करण्याचे दृष्ीन े उप मुख्य 
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कायशकारी अधधकारी (ग्रा.पीं.), जिल्हा पररेद, वाभर्म याींनी सवश ग्राम ववकास अधधकारी याींना 
सूचना ददल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मालेगाव (जि.वामशम) तालुक्यात मांिूर ववहीरीांची िाम ेपूणव िरण्याबाबत 
  

(२२)  ९९४१९ (२६-१२-२०१७).   श्री.अममत झनि ( रसोड) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जि.वाभर्म) तालुक्यात ८६४ भसींचन ववहीरीींच ेकाम ३० िूनपयशत पूणश करण्याचे 
उददष् असताना  पालकमींत्री सहस्त्र भसींचन ववहीरीपोकीय तब्ब्ल ४६५ ववहीरीींच्या कामाींना 
सुरुवातही लाली नसल्याच ेमाहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवशररत २९९ ववहीरीींचे काम ३० िून पयशत कस े पूणश होणार नसल्याने ही 
योिना तालुक्यात अयर्स्वी लाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर मींिूर ववहीरीींचे काम तातिीने पूणश 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (३०-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     मालेगाव (जि.वाभर्म) तालुक्यात ५६५ ववहीरीींच्या कामाींना सरुुवात करण्यात आली 
आहे.     
(२) हे खरे नाही. 
(३) २९९ भसींचन ववहीरीींना तात्काळ कायाशरींभ आदेर् व प्रर्ासकीय मींिूरात देण्याची कायशवाही 
ग्ववकास अधधकारी, मालेगाव याींचेस्तरावरुन सुरु असनू ती िून, २०१८ पयांत पूणश करण्यात 
येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हा प रषदेला जिल्हा ननयोिन मांडळािडून मागील दोन वषावत 
देण्यात आलेल्या ननधीच्या खचावचा तपशील न ददल्याबाबत 

  

(२३)  १००८२४ (०४-०१-२०१८).   डॉ.सुजित ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हा पररेदेला जिल्हा ननयोिन मींिळाकिून मागील दोन वेाशत देण्यात 
आलेल्या ननधीच्या खचाशचा तपर्ील न ददल्यान ेपुढील ननधी न देण्याचा ननणशय माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जिल्हा पररेदेने खचाशचा तपर्ील अद्यापपयांत न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार र्ासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) नाही. 
(२) खचाशचा तपर्ील जिल्हा ननयोिन मींिळाकि ेसादर करणेत आलेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भातिुली (जि.अमरावती) तालुक्यातील ननम्न पेढी प्रिल्प िें द्र  
सरिारच्या ननधी अांतगवत पूणव िरण्याबाबत 

  

(२४)  १०१८३५ (२६-१२-२०१७).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भातकुली (जि.अमरावती) तालुक्यातील ननम्न पेढी प्रकल्प पूणश कें ् सरकारच्या ननधी 
अींतगशत पूणश होईल या सींदभाशत मा.कें ्ीय िल सींपदा मींत्री याींनी नुकतीच सींबींधधत 
अधधकाऱयाींची बोठक घेऊन घोेणा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ननम्न पेढी प्रकल्प पूणश करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, याबाबत मा. कें ्ीय िलसींपदा मींत्री याींच े
अध्यक्षतेखाली नवी ददल्ली येथे  ददनाींक २५/१०/२०१७ रोिी सींपन्न लालेल्या बोठकीत 
ठरल्याप्रमाणे ननम्न पेढी प्रकल्प डिसेंबर,२०१९ पयांत पुणश करण्याच ेननयोिन असून त्यानुसार 
कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आस्तान (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) ग्रामपांचायत हद्दीतील वविासिामे न  
िरता शासिीय ननधीचा गैरवापर िेल्याबाबत 

  

(२५)  १०३१०१ (०६-०१-२०१८).   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवव) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आस्तान (ता.खेि, जि.रत्नाधगरी) येथील ग्रामपींचायत येथील ग्रामपींचायतीच्या ववकास 
कामाच्या ननधीमध्ये  (िलकुीं भ, घरकुल, र्ौचालय व पाखािी बाींधकाम व दरुुस्त करणे) 
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अपहार लाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर जिल्हा पररेद जिल्हा सेवा (भर्स्त व अवपल) १९६४ चे ३ अन्वये 
कायशवाही करणेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीनुसार ग्रामपींचायतीच्या 
ववकास कामाच्या ननधीमध्ये गोरर्व्यवहार करणाऱया दोेीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) होय. सींबधधत ग्रामसेवकाची कक वेतनवाढ थाींबववण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हयातील खडिवासला धरणातील मुठा िालव्यातून शेतीसाठी  
सोडण्यात येत असलेले पाणी बांद िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२६)  १०३१४८ (०२-०१-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(३) पुणे जिल्हयातील खिकवासला धरणातून मुठा कालर्व्यातील र्ेतीसाठी सोिण्यात येत 
असलेले पाणी ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी पासून बींद करण्यात आली असनू सध्या 
येथील वपके काढणीची कामे सुरु असल्यान े वपकाींना पाण्याची असलेली गरि लक्षात घेता येथ े
आणखी काही ददवस धरणातून पाणी सोिणे आवश्यक असल्याच ेननदर्शनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार मुठा कालर्व्यातील 
पाणी र्ेतीसाठी देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२१-०६-२०१८) : (१) सदरील कालवा दद.२०/७/२०१७ ते दद.०२.१०.२०१७ 
पयांत चालू होता. लाभके्षत्रामध्ये समाधानकारक पाऊस लालेला असल्यामुळे नववन मुठा उिवा 
कालवा दद.०२/१०/२०१७ पासून बींद करण्यात आलेला होता. 
      त्या नींतर रब्बी हींगामात र्ेतकऱयाींकिून मागणी आल्यानींतर दद.१०/१२/२०१७ ते   
दद.४/१/२०१८ पयांत या कालावधीत कालवा सुरु करण्यात आलेला होता. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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बेबांळा प्रिल्पातील िालव्याचे िाम ननिृष्ट्ट दिावचे झाल्याबाबत 
  

(२७)  १०३३९० (०२-०१-२०१८).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाभुळगाींव (जि.यवतमाळ) येथील बेबींळा प्रकल्पा अींतगशत सावींगी, हस्तापुर या भर्वारामध्ये 
बेबींळा प्रकल्पाच्या पा्स-याचे काम करण्यात आले असल्याच े सन २०१७ मध्ये ननदशर्नास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पा्स-याचे ननकृष् दिाशच ेकाम केल्यामळेु त्या भागातील िमीनीमध्ये पा्स-
यार्व्दारे पाणी सोिल्याने र्ेतीच ेनकुसान लाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननकृष् दिाशच्या कामाची चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीनुसार दोेी 
अधधका-यावर कारवाई करण्यासह नुकसानग्रस्त र्ेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
       साींवगी व हस्तापुर भर्वारातील पा्सऱयाींची काम े डिसेंबर २००८ मध्ये पुणश      
 लालेली आहेत 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद जिल्हा प रषदेमध्ये ग्रामसेविाांच्या पदोन्नतीमध्ये झालेला गैरिारभार 
  

(२८)  १०३४२५ (०६-०१-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार र्ासनान ेददनाींक २ नोर्व्हेंबर, २०१७ रोिी ननगशभमत 
केलेल्या पररपत्रकानुसार सवश पदोन्नतीींना स्थधगत देण्यात आल्या असतानाही औरींगाबाद 
जिल्हा पररेदमध्ये मुख्य कायशकारी अधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील पदोन्नती सभमतीन े
ददनाींक १४ नोर्व्हेंबर,२०१७ रोिी तीन ग्रामसेवकाींना ववस्तार अधधकारी ही पदोन्नती ददली परींत ु
त्याववरुद्ध जि. प. पदाधधकारी व सदस्याींनी तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर पदोन्नतीसाठी ददनाींक ३१ माचश, २०१७ रोिीची  सेवा िेषठता सूचीही ववचारात 
घेतली नाहीच पण मुख्य कायशकारी अधधकारी याींच्या  रिेवर िाण्याच्या कक ददवस आधी  हा 
ननणशय सींर्यास्पद ररत्या घेतला असल्याचे ददसून येत आहे अर्ीही तक्रार रतर ग्रामसेवकाींनी 
केली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने  चौकर्ी केली आहे काय त्यानुसार दोेीीं अधधकाऱयाींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०६-२०१८) : (१)  ग्रामसेवकाींना पदोन्नती ददल्याची बाब वस्तुजस्थतीस 
धरून आहे. मात्र याबाबत जिल्हा पररेद पदाधधकारी/सदस्य याींनी तक्रार केल्याच ेआढळून 
आले नाही 
(२) र्ासन पररपत्रक ददनाींक ३१.०३.२०१७ नुसार सुधारीत होणा-या िेषठता सुधचच ेअधीन राहून 
पदोन्नती देण्याबाबत ननवि सभमतीने ननणशय घेतला. पदोन्नती सभमती ररतसर बोठक घेऊनच 
पदोन्नतीचा ननणशय घेण्यात आलेला आहे घाईघाईने ननणशय घेण्यात आला आहे खरे नाही. 
मुख्य कायशकारी अधधकारी हे रिेवर गेलेले नसून ते दद. २०.११.२०१७ ते ५.१२.२०१७ पयांत 
प्रर्ासककय प्रभर्क्षणाींसाठी गेलेले होते. महाराषर राज्य ग्रामसेवक सींघ जिल्हा र्ाखेचे व रतर 
ग्राम ववकास अधधकारी याींच े र्ासन पररपत्रक ददनाींक ३१ माचश,२०१७ नुसार कायशवाही 
करणेबाबत ननवेदन ददनाींक १८.११.२०१७ रोिी जिल्हा पररेदेला प्राप्त लाले आहे. 
(३) पदोन्नतीस “िोसे थ”े जस्थती ठेवण्याचे आदेर् मा. न्यायालयान ेददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुद्राांि शुल्िापोटी शासनािडून जिल्हाप रषदाांना देय असलेल्या रक्िमेबाबत 
  

(२९)  १०५३२३ (२८-०३-२०१८).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती समुन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर जिल्हापररेदा व पींचायत सभमती अधधननयम १९६१ मधील कलम १५८ अन्वये 
पुणे जिल्हापररेदेला सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये मु्ाींक र्ुल्क अनुदानापो्ी 
र्ासनाकिुन ककती रक्कम देय होती, 
(२) असल्यास, उक्त देय रक्कमेपोकी आतापयांत ककती रक्कम जिल्हा पररेदेला अदा करण्यात 
आली आहे, 
(३) असल्यास, सन २०१७-१८ व सन २००९-१० ते २०१४-१५ या कालावधीत मु्ाींक र्ुल्कापो्ी 
र्ासनाकिून जिल्हा पररेदेला ककती रक्कम देय आहे, 
(४) असल्यास, मु्ाींक र्ुल्काची रक्कम जिल्हा पररेदेला देण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) पुणे जिल्हा पररेदेला १% मुीं्ाक र्ुल्क अनुदानापो्ी 
सन २०१५-१६ रू.२४७.४२ को्ी व सन २०१६-१७ रू.२१६.२२ अर्ी ककूण रू.४६३.६४ को्ी 
रतकी रक्कम देय होती. 
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(२) सन २०१५-१६ रू. १५९.६२ को्ी व सन २०१६-१७ रू.१८५.३५ को्ी असे ककूण रू.३४४.९७ 
को्ी रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे. 
(३) पुणे जिल्हा पररेदेस प्रत्यक्ष वसूलीनुसार सन २०१७-१८ यावेी रू.२५७.४४ को्ी देय असून 
त्यापोकी रू. २२५.३० को्ी ववतरीत करण्यात आली असून  सन २००९-१० ते सन २०१४-१५ या 
कालावधीसाठी रू.८४४.८० को्ी देय असून रू. ७७४.४८ को्ी ववतरीत करण्यात आलेली आहे. 
     सन २०१७-१८ व  सन २००९-१० ते सन २०१४-१५ या कालावधीत मुीं्ाक र्ुल्कापो्ी 
र्ासनाकिून रू.१०२.४६ को्ी प्रत्यक्ष वसूलीनसुार देय आहे. 
(४) नोंदणी महाननरीक्षक,महाराषर राज्य,पुणे याींच्या दद. २८/७/२०१७ च्या पत्रान्वये  मु्ाींक 
र्ुल्क अनुदानाच्या रकमा राज्यातील जिल्हा पररेदाींना  उपलब्ध करण्यासाठी रु. ४२३.१८६६ 
को्ी पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव दहवाळी अधधवेर्नात ववत्त ववभागाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात आला होता. तसेच सन २०१७-१८ च्या सुधारीत अींदािात सदर अनुदानाखाली वाढीव 
मागणी केली होती. तथावप ननधी मींिूर लाला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल्हा प रषदेला जिल्हा ननयोिन सममतीिडून ममळालेला  
ननधी अखधचवत रादहल्याबाबत 

(३०)  १०५५१६ (०६-०४-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हा पररेदेला जिल्हा ननयोिन सभमतीकिून मागील आधथशक वेाशत देण्यात 
आलेल्या ननधीपोकी सुमारे ७६ को्ीींचा ननधी अखधचशत असल्यान ेददनाींक १५ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मुख्य कायशकारी अधधकारी,अहमदनगर याींनी माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये 
ववभाग प्रमुखाींना ननधी खचश करण्याबाबत सूचना देवून देखील मुबदा ननधी खचश लाले 
नसल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३)प्रत्येक वेळोवळेी माभसक सभमेध्ये तसेच लेखी व तोंिी सूचना देऊन सवश ननधी खचश 
करणेबाबत सवश खात े प्रमुखाींना मुख्य कायशकारी अधधकारी,जिल्हा पररेद,अहमदनगर याींनी 
सचूना ददलेल्या आहेत. 
     सदर ननधी खचश करणेची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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थेट लाभ प्रणाली DBT व िॅशलेस प्रणालीच्या वापरातील अनिे अटीांमुळे  
शेति-याांना थेट लाभ योिना ममळण्यास होत असलेल्या अडचणीबाबत 

  

(३१)  १०६१०८ (२८-०३-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांददवली पूवव), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगि जिल्हा पररेदेच्या कॄेी ववभागातील वोयजक्तक लाभ योिनेतील गोरर्व्यवहाराला 
आळा बसावा म्हणून थे् लाभ प्रणाली DBT व कॅर्लेस प्रणालीच्या वापरातील अनेक 
अ्ीींमुळे र्तेक-याींना थे् लाभ योिना भमळण्यास अनेक अिचणी ननमाशण होत असल्याच ेमाहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रायगि जिल्हा पररेदेच्या स्वननधीतून कॄेी व पर्ुसींवधशन ववभागाच्या १६ 
प्रकारच्या वोयजक्तक लाभ योिनेच्या DBT व कॅर्लेस प्रणालीच्या सक्तीमुळे र्ेतक-याींनी 
योिनेसाठी अिशच केले नसल्यान ेवोयजक्तक लाभ योिनेच्या ननधीचे वा्प पूणशपणे होऊ र्कले 
नाही, हे ही खरे  आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून उक्त ववभागातील वोयजक्तक लाभ योिनचेा ननधी 
र्ेतक-याींना तात्काळ भमळण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) र्ेतक-याींना या योिनचेा लाभ रोखीने खरेदी करण्यास त्वरीत भमळण्याकरीता ववनारोख 
(Cash Less)ची अ् भर्धथल करुन अनुमती देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नच उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हयातील बोरखेडी लघुपाटबांधारे योिनेंतगवत सांपाददत गावठाणाांच ेपुनवसवन 
िरताना नवीन गावठाण्यामध्ये पायाभूत सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 

  

(३२)  १०६७२९ (२८-०३-२०१८).   श्री.अममत झनि ( रसोड), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बुलढाणा जिल्हयातील बोरखिेी लघुपा्बींधारे योिनअेींतगशत सींपाददत गावठाणाींचे पुनवशसन 
करताना नवीन गावठाण्यामध्ये पाणीपुरवठा, र्ाळा रमारत, समािमींददर, रस्ते, दफनभूमी, 
बाधीत र्व्यक्तीच्या र्ेतीकि ेिाणारे मागश, सावशिननक र्ौचालय व उघिी ग्ारे रत्यादी मलुभूत 
सुववधाींचा अभाव असल्याने पनुवशभसत नागरीकाींची गोरसोय होत असल्यान े याबाबत कायशकारी 
अभभयींता, लघ ुपा्बींधारे ववभाग बाींधकाम ववभाग क्र.३ या कायाशलयावर ददनाींक १७ िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास आींदोलन केले , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार पुनवशभसत नागरीकाींना मलुभूत सुववधा पुरववण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१३-०७-२०१८) : (१) बुलढाणा जिल््यातील बोरखेिी (भमश्र सींग्राहक) लघ ु
पा्बींधारे योिन े अींतगशत पािी गावाचे पुनवशसन अद्याप लालेली नाही त्यामुळे कोणतीच 
सुववधा पुरववण्यात आलेली नाही. पुनवशसनाकरीता आवश्यक िमीनीचा ननवािा लाला होता. 
परींतु या भूसींपादनास र्ेतमालकाींचा तीव्र ववराध असल्यामळेु मा.उच्च न्यायालयात त्याींनी रर् 
याधचका दाखल केली होती. दद. २ म,े २०१७ रोिी सदर याधचकेवरील ननकाल देताींना मा.उच्च 
न्यायालयाने भु.सीं.प्र.क्र.०३/०४-०५ व भु.सीं.प्र.क्र. ०४/०४-०५ चा ननवािा रद्द ठरववला आहे. 
त्यामुळे आता पािी गावाचे ग्रामपींचायतच े ठरावानुसार पुनवशसनाकररता मौि े सुलतानापुर व 
मौि े पािी, ता.लोणार येथील स्थळ सरळ खरेदीन े ननजश्चत करण्यात आले असुन सदर 
स्थळास जिल्हा पुनवशसन सभमती याींनी दद.०८/१२/२०१७ च्या सभते मींिुरी ददली आहे. सदर 
िागेच्या सींयुक्त मोिणीची प्रकक्रया फेब्रुवारी,२०१८ मध्ये पूणश लाली असनू अहवाल अद्याप 
अप्राप्त आहे. तसेच गावठाणाचे पुनवशसन करताना लागणाऱया सवश मुलभतू सुववधाींचे 
अींदािपत्रक तयार करण्याची प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे. या कायाशलयासमोर दद.१७ 
िानेवारी,२०१८ अथवा त्या सुमारास कोणतेही आींदोलन करण्यात आलेले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुपोवषत बालिाांच्या िुटुांबाला रोिगार ममळण्याबाबत 
  

(३३)  १०८६०१ (०७-०४-२०१८).   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयवशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ददवसेंददवस कुपोवेत बालकाींचा प्रश्न गींभीर होत असल्याने कुपोवेत बालकाींच्या 
कु्ुींबास रोिगार हमीची काम ेदेण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी आणण ग्रामीण भागातील कुपोवेत बालकाींच्या राहण्याच े
दठकाणािवळ वन िभमनीत आणण रतर िभमनीत गवत काढण्याचे काम रोिगार हमीतून ददले 
िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कुपोवेत बालकाींच्या कु्ुींबबयाींना रोिगार भमळेल तसेच कु्ुींबाकि े रोिगार 
असल्यान ेमुलाींना पोेक आहार भमळून कुपोेणाच्या प्रमाणात घ् होणार असल्याने कुपोवेत 
बालकाींच्या कु्ुींबास रोिगार देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (३०-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगशत मागेल त्याला काम या 
तत्वानुसार काम े उपलब्ध करुन देण्यात येतात व त्यानुसार कामाची मागणी केलेल्या सवश 
कु्ुींबाना रोिगार उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर काम हे कें ् र्ासनाच्या कायाशन्वयीन मागशदर्शक सूचनाींच्या पुस्तीकेतील प्रकरण ७ 
अींतगशत मुद्दा क्र.७.३.२ नुसार गवत कापणीचे काम अनुञेय कामाींमध्ये समाववष् नाही. 
(३) सवश िॉबकािश धारक र्व्यक्तीींना अनुञेय कामावर मागणीप्रमाणे रोिगार देण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामपांचायत अडगाव (ता.नाांदगाव खांडशे्वर, जि.अमरावती) येथील िुशल 
बाांधिामाच ेदेयि प्रांलबबत असल्याबाबत 

  

(३४)  १०८७४९ (०७-०४-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.रणिीत िाांबळे (देवळी) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायत अिगाव (ता.नाींदगाव खींिशे्वर, जि.अमरावती) येथील ववहीरीच े कुर्ल 
बाींधकामाचे देयक प्रलींबीत असल्याने दोेीींवर कारवाई करुन देयके अदा करणेबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक  १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास लेखी कळववले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार दोेीींवर कारवाई करुन सींबींधीत लाभार्थयाांचे बाींधकामाच े प्रलींबीत 
देयके देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (३०-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौिे अिगाव बु. येथील  खचलेल्या ववहीरीची ८ देयके व नरेगा भसींचन ववदहरीची २ देयके 
प्रलींबबत होती.  चौकर्ी अींती सींदभीय १० पोकी ७ ववदहरीचे कुर्ल बाींधकामाची देयके प्रदान 
करण्यात आलेली आहेत. उवशरीत ३ लाभाथी अपात्र आढळून आल्यामुळे त्याींची प्रर्ासकीय 
मान्यता रद्द करण्याचे ग् ववकास अधधकारी याींना आदेर्ीत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे महानगरपामलिेने आपल्या हद्दीतील बेिायदा बाांधिामे 
ठराववि शुल्ि आिारून ननयममत िेल्याबाबत  

 

(३५)  १०९०८३ (११-०४-२०१८).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाभलकेने र्ासनाने घेतलेल्या ननयमानुसार आपल्या हद्दीतील ददनाींक ३१ 
डिसेंबर, २०१५ पूवी लालेली बकेायदा बाींधकामे ठराववक र्ुल्क आकारून ननयभमत करण्याची 
प्रकक्रया सुरु केली असून ददनाींक ३० िून, २०१८ पयांत यासींबींधीचे अिश मागववण्यात आलेले 
आहेत व या मुदतीनींतर ककही बाींधकाम ननयामानाकुल केले िाणार नाही असे ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन ववभाग, ककनारपट्टी ननयमन के्षत्र, ना ववकास के्षत्र तसेच बफर लोनमध्ये 
यापूवी उभी रादहलेली बेकायदा बाींधकाम े ननयभमत करता येणार नसल्यान े ठाण्यातील 
िवळपास तीन हिाराहून अधधक बेकायदा रमारतीींना ननयभमत होण्याचा मागश बींद लाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे महानगरपाभलकेच्या ववकास ननयींबत्रत ननयमावलीत मोदान, उद्यान तसेच 
मोकळ्या िागाींवर उभी रादहलेली बेकायदा बाींधकामे तेथील रदहवाश्याींचे रतरत्र स्थलाींतर लाले 
नसेल ककीं वा आरक्षण बदलण्यात आले नसेल तर ननयभमत करता येणार नाही , हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, रदहवास, वाणणज्य, औद्योधगक के्षत्रामधील बाींधकाम े तेथील भूननदेर्ाींक, 
मोकळ्या िागा, रस्त्याींची रुीं दी तसेच पाककां ग, जिन्याींची रुीं दी, पाणीपुरवठा, मलननस्सारण, 
अजनर्मन ववभागाचा ना हरकत दाखला यासींबींधधत बाबीींची पूतशता केल्यास ननयभमत 
करण्यात येतील मात्र बहुताींर् बकेायदा बाींधकामाींच्या दठकाणी या बाबीींकि े दलुशक्ष करण्यात 
आले असल्यान ेती बाींधकामे बेकायदा राहण्याची र्क्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) महाराषर प्रादेभर्क ननयोिन व नगर रचना अधधननयम, १९६६ मधील 
कलम ५२ क  नुसार अनधधकृत बाींधकाम े प्रर्मन आकार लावनू “प्रर्भमत सींरचना” म्हणुन 
घोवेत करण्यासाठी अधधननयमाचे कलम १५८ (१) अन्वये ननयम प्रभसध्द केले असल्याचे 
तसेच उपरोक्त अधधसूचनेमधील अ.क्र. ५ मध्ये अनधधकृत ववकास हा क्षमापीत ववकास म्हणून 
घोेीत करता येणार नाही, अस ेनमुद असल्याच ेठाणे महानगरपाभलका याींनी कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  



वव.स. ४५६ (25) 

राज्यातील शतेी, घरगुती, उद्योगाांच्या पाणीपट्टीमध्ये वाढ िरण्याचा महाराष्ट्र िलसांपत्ती 
ननयमन प्राधधिरणाने घेतलेला ननणवय 

  

(३६)  १०९२०५ (१३-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.अिय चौधरी (मशवडी), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.सुननल 
मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ेती, घरगुती, उद्योगाींच्या पाणीपट्टीमध्ये महाराषर िलसींपत्ती ननयमन 
प्राधधकरणाने ददनाींक १९ िानेवारी,२०१८ रोिी वाढ करण्याचा ननणशय घेतलेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, भमनरल वॉ्र, र्ीतपेय, बबअर उत्पादक उद्योगाींसाठी पाण्याच्या दरात ककती 
वाढ करण्यात आली आहे व र्तेी आणण वपण्याच्या पाण्यासाठी ककती ्क्के दरवाढ करण्यात 
आली आहे, 
(३) असल्यास, पाण्यावरील दरवाढीमुळे राज्य र्ासनाला ककती िादा महसूल भमळणार आहे व  
नवीन दरवाढीनुसार र्ेती,वपण्याचे पाणी व औद्योधगक वापरासाठी पाण्याच ेदर ककती होणार 
असून त्याची अींमलबिावणी कधीपासून करण्यात येणार आहे, 
(४) तसेच राज्याच्या ववववध भागामध्ये नेहमीच िाणवणारी पाणी ी्ंचाईची समस्या 
सोिववण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२१-०६-२०१८) : (१) होय.  
महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाच ेआदेर् क्र. १/२०१८  ददनाींक ११ िानेवारी, २०१८ 
अन्वये पाण्याची दरवाढ करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे.       
(२) भमनरल वॉ्र, र्ीतपेय, बबअर उत्पादक कच्चामाल  उद्योगाींसाठी पाण्याच्या दरात 
सवशसाधारण ६५% व औद्याधगक प्रक्रीया उद्योगासाठी ५०%, र्ेतीसाठी ३५ ते ५०% व 
वपण्याच्या पाण्यासाठी (ग्रा.पीं. – १३.६३ %, नगरपाभलका -  १३.९२%, म. न.पा.- १९%) 
दरवाढ करण्यात आली आहे. 
(३) म.ि.नि.प्रा.आदेर् क्र.१/२०१८,दद.११.१.२०१८ मध्ये पाण्याच्या दरात वाढलेल्या ्क्केवारी 
नुसार पाण्यावरील दरवाढीमुळे र्ासनास ज्यादा महसलु भमळणार आहे.  
     म.ि.नि.प्रा.आदेर् क्र.१/२०१८,दद.११.१.२०१८ मध्ये नवीन दर ननश्चीत करण्यात आले 
असुन पाणीपट्टीच ेदर औद्याधगक वापराकरीता दद.१ फेब्रुवारी, २०१८ पासून व भसींचनाकरीता १ 
कवप्रल, २०१८ (उन्हाळी हींगाम २०१८) पासून लागु करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रकल्पाचे िलार्यातील उपलब्ध पाणीसाठा ववचारात घेवुन व जिल््यातील पाणी ी्ंचाईचा 
ववचार करून जिल्हास्तरीय सभमतीमध्ये प्रकल्पननहाय आरक्षण करण्यात येते. त्यानींतर उवशररत 
पाणीसाठ्यावर र्ासनाच ेधोरणानसुार भसींचनाच ेननयोिन करण्यात येते. पाणी ी्ंचाईची समस्या 
सोिववण्यास र्ासनाच्या रतर ववभागाींर्ी समन्वय साधुन समयोधचत कायशवाही करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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उपअमभयांता द्वार उभारणी उपववभाग क्र. ३ ि साांगली याांचे  
मुख्यालय साांगली येथेच ठेवण्याबाबत 

  

(३७)  १०९३२४ (१२-०४-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपअभभयींता द्वार उभारणी उपववभाग क्र. ३ क साींगली याींचे मुख्यालय साींगली येथेच 
ठेवण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ५ िानेवारी,२०१८ रोिी मा. िलसींपदा मींत्री 
याींच्याकि ेपत्रर्व्यवहार करून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३ )नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) मुख्य द्वार उभारणी ववभागीय पथक क्र.३,पुणे या कायाशलयाच्या कायशके्षत्राच्या दृष्ीन ेपुणे 
येथील कायाशलयाचे मुख्यालय वारणा वसाहत, पेठ नाका, जिल्हा साींगली या मध्यवती दठकाणी 
स्थलाींतरीत करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवि युननयन जिल्हा शाखा नामशि याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(३८)  १०९४२५ (२८-०३-२०१८).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य ग्रामसेवक युननयन जिल्हा र्ाखा नाभर्क याींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींना 
सींघ्नेच्या प्रलींबबत मागण्याींबाबतचे लेखी ननवेदन ददनाींक १६ िानेवारी,२०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास ददलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच महाराषर राज्य ग्रामसेवक युननयन जिल्हा र्ाखा नाभर्क याींनी ददनाींक १७ 
िानेवारी, २०१८ रोिी पासून असहकार आींदोलन सुरु केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार ग्रामसेवकाींच्या 
मागण्या पूणश करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-०७-२०१८) : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) महाराषर राज्य ग्रामसेवक युननयन जिल्हा र्ाखा नाभर्क याींच्या प्रलींबबत मागण्यासींदभाशत 
वेळोवेळी सींघ्नेबाबत बोठका घेण्यात आल्या असुन अनके वेाशपासून प्रलींबबत प्रर्ासकीय 
कामकािाबाबतचे त्याींचे प्रलींबबत प्रश्न आींदोलनातील ननवेदनात नमुद केल्याप्रमाणे मुद्दाननहाय 
ननप्ारा करणेकामी कायशवाही केली असनू उवशररत मागण्याही त्वरीत पूणश करण्याबाबत 
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कायशवाही सरुू आहे. ननयुक्ती प्राधधका-याच्या अधधकारातील कामकािाबाबत नारािीच ेमुदे्द व 
रतर बाबी आींदोलनातील ननवेदनात असून सद्यजस्थतीत ग्रामसेवक युननयनची कोण्तीही तक्रार 
रादहली नाही. 
(४) अर्ी बाब नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हा प रषदेच्या अखधचवत ननधीबाबत 
  

(३९)  ११०४५६ (२८-०३-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रतर जिल्हा पररेदेच्या तुलनेत मोठा अथशसींकल्प करणा-या पुणे जिल्हा 
पररेदेने मागील ६ वेाशत मींिूर अथशसींकल्पापोकी फक्त ६५ ते ६७ ्क्के खचश केला असल्याच े
ददनाींक १५ िानेवारी,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवशररत ३० त े३५ ्क्के ननधी वळेेत खचश  न केल्यामुळे ववकासकाम ेप्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानसुार  दरवेी ननधी अखधचशत 
ठेवणा-या अधधका-याींवर र्ासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) :  (१) होय अींर्त: खरे आहे. 
     पुणे जिल्हा पररेद पुणे याींचे मागील ६ वेाशत म्हणिे सन २०११-१२ ते सन २०१६-१७ 
चा अथशसींकल्प र्ासनाकिून प्राप्त अनुदानाच्या उत्पन्नातून तयार करणेत आलेला आहे. 
त्यानुसार जिल्हा पररेदेच्या अथशसींकल्पाचा खचश सन २०११-१२ चा खचश ६२.४५%,सन २०१२-
१३ चा खचश ६४.२९%,सन २०१३-१४ चा खचश ६५.३०%,सन २०१४-१५ चा ८६.१५%,सन २०१५-
१६ चा खचश ६७.२१% व सन २०१६-१७चा खचश ७७.७६% लालेला आहे.साधारणपण ेमागील चार 
वेाशचा खचश हा ६५ ते ६७% आहे व दोन वेाशचा खचश ७०%पेक्षा िास्त लालेला आहे. 
(२) नाही.      
     जिल्हा पररेद स्व:ननधीच ेअथशसींकल्पातील ननधी खचश करणेची मयाशदा त्या-त्या आधथशक 
वेाशतील असून ३१ माचश पयांत चाल ूव पूणश लालेल्या कामाींचा खचश त्या-त्या आधथशक वेाशत 
होतो.उवशररत अखधचशत राहीलेला ननधी हा पुढील वेाशच्या अथशसींकल्प तयार करताना ववचारात 
घेऊन अपुणश कामाींसाठी पुढील वेाशच्या अथशसींकल्पातून खचश करण्यात येतो.त्यामळेु ननधी खचश 
न लाल्यामळेु ववकास काम ेप्रलींबबत रहात नाहीत. 
(३) नाही. 
     जिल्हा पररेद ननधीचा प्रत्येक आधथशक वेाशतील कमी िास्त िमा व खचाशचा लेख्यास 
महाराषर जिल्हा पररेद व पींचायत सभमती लेखासींदहता १९६८ चे ननयम ६६(अ) नुसार जिल्हा 
पररेद सवशसाधारण सभेची मान्यता घेऊन सदर कमी व िास्त िमा व खचाशबाबत ददलेली 
कारणे ववचारात घेऊन मींिुरी घेणेत आलेली आहे. 



वव.स. ४५६ (28) 

     अथशसींकल्पानुसार उपलब्ध करुन ददलेला ननधी ववहीत मुदतीत खचश करणेबाबत 
पदाधधकारी व अधधकारी याींचे सींयुक्त बोठकाींमध्ये वळेोवेळी आढावा घेणेत येतो.पुणश खचश 
करणेबाबत खात ेप्रमुखाींना सूचना ददल्या िातात. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र -तेलांगणा राज्याच्या सीमेला िोडणा-या साांगवी (उमर ) येथील लेंडी नदीवरील 
पुलासाठी िममनीच ेभूसांपादन िरुन पुलाचे िाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(४०)  ११०५६४ (०९-०४-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर-तेलींगणा राज्याच्या सीमेला िोिणा-या साींगवी (उमर) येथील लेंिी नदीवरील 
पुलाचे काम भूसींपादनामुळे वेशभरापासून प्रलींबबत लाल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
ननदर्शनास  आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त भूसींपादनामध्ये २ र्ेतक-याींच्या िभमनी गेल्या असून त्याींना अदयापी 
त्याचा मोबदला भमळाला नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार उक्त पलुासाठीच्या िभमनीच ेभसूींपादन करून पुलाच ेकाम तातिीन े
पूणश करण्यासह भसूींपादनाचा मोबदला देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली  वा 
करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) र्ेतकऱयाींना भुसींपादनाचा मावेिा भमळावा याकररता खािगी वा्ा घा्ी द्वारे 
िभमनीच े सींपादन करण्याकररता उप अधधक्षक भुभमअभभलेख, देगलूर याींचेकिून दद. 
१६.०२.२०१७ रोिी मोिणी नकार्ा व सींयुक्त मोिणी वववरणपत्र देण्यात आले आहे. सींयुक्त 
मोिणी वववरणपत्राप्रमाणे सधुारीत भुसींपादनाचा प्रस्ताव मा.जिल्हाधधकारी नाींदेि याींचेकि े
दद.२९.०६.२०१७ रोिी सादर करण्यात आला होता व त्याची त्रु्ीची पुतशता करून 
दद.२८.११.२०१७ रोिी फेर सादर केला आहे. भसुींपादनाची प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे. 
सद्यःजस्थतीत काम िवळपास पूणश लाले आहे फक्त पलुाच े Return Wall व िोिरस्त े
तेलींगणा बािुचे बाकी आहे. वा्ाघा्ीच्या ननणशयासाठी      मा. जिल्हाधधकारी नाींदेि याींनी 
दद. ११.०५.२०१८ रोिी आयोजित केलेल्या बोठकीमध्ये जिल्हास्तरीय सभमतीने सींपाददत होणा-
या के्षत्रासाठी िमीनीच्या आकारणीनुसार दर ननजश्चत केला असून ननजश्चत केलेल्या दराप्रमाणे 
सींपाददत होणा-या के्षत्रास माविे रक्कम देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पेठवडगाांव ते लाटवड े(जि.िोल्हापरू) रस्त्यावरील साईमांददरािवळील  
ओढयावरील पुलाची झालेली दरुवस्था 

  

(४१)  ११०६८९ (०९-०४-२०१८).   डॉ.सुजित ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेठविगाींव ते ला्वि े (जि.कोल्हापूर) या रस्त्यावरील साई मींददरािवळच्या ओढयावरील 
पुलाचा अधाश भाग तीन मदहन्यापूवी खचला असल्याच ेननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदरच्या पुलाची दरुुस्ती करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे  काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
     पठेविगाव त े ला्वि े (जि.कोल्हापूर) रस्त्यावरील साईमींददरािवळील ओढ्यावर ९०० 
भम.मी.र्व्यासाची कका राींगेची १० मी्र लाींबीच्या मोरीपोकी २ मी. लाींबीचा भाग खचलेला होता. 
(२) याबाबत कायशकारी अभभयींता, कोल्हापूर याींनी पाहणी केली आहे. 
(३) सदर मोरीची व रस्त्याची दरुूस्ती करून रस्ता पुवशवत केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जिल्हा प रषद सदस्य व पांचायत सममती सदस्य याांना ननवडून आलेल्या  
िेत्राचा वविास िरण्याि रता ननधी ममळण्याबाबत 

  

(४२)  १११५७९ (०६-०४-२०१८).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षिण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान र्ासनाकिून देण्यात येणारा १४ र्व्या ववत्त 
आयोगाचा लाभ हा थे् ग्रामपींचायतीींना होणार असल्याने त्या भागातून ननविून आलेल्या 
भागातील पींचायत सभमती सदस्य व जिल्हा पररेद सदस्य या ववकास कामे करताना स्व 
ननधी र्व्यनतररक्त रतर कोणत्याही ननधीचा पयाशय उपलब्ध नसल्यान े ववकास काम ेकरण्यास 
गोरसोयीचे होत असल्याची बाब ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,१४ र्व्या ववत्त आयोगानूसार थे् ग्रामपींचायतीींना ननधी देऊन ग्रामीण भागाचा 
ववकास िलदगतीने करण्याच्या धोरणाची अींमलबिावणीदेखील तेवढीच अनतर्य महत्वाची बाब 
असल्यान े१४ र्व्या ववत्त आयोगानूसार राखीव ठेवलेल्या १० ्क्के ननधीमधून ग्रामपींचायतीींना 
ताींबत्रक मनुषयबळ उपलब्ध करणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररेद सदस्य व पींचायत सभमती सदस्य याींना ववकास काम े
करण्यासाठी वेगळा ननधी देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) नाही 
(२) होय 
(३) १४ र्व्या ववत्त आयोगाींतगशत कें ् र्ासनाकिून ग्रामीण स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकरीता 
राज्याला प्राप्त होणारा ननधी हा अबाींधधल स्वरुपाचा असून कें ् र्ासनाच्या मागशदर्शक 
सूचनाींनुसार प्राप्त होणारे सींपूणश अनुदान ग्राम ववकास ववभागाकिून ग्रामपींचायतीींना ववतरीत 
करण्यात येते. र्ासन स्तरावर चौदार्व्या ववत्त आयोगाचा कोणताही ननधी राखून ठेवता येत 
नाही. कें ् र्ासनाच्या मागशदर्शक सूचनाींनुसार प्रस्तुत ववतरीत ननधीचा ववननयोग 
ग्रामपींचायतीींनी पायाभूत सेवाींवर करावयाचा असून त्यातून करावयाच्या खचाशचे व ननयोिनाचे 
अधधकार सींबधधत ग्रामपींचायतीला व ग्रामसभलेा आहेत. त्यामळेु १४ वा ववत्त आयोगाच्या 
ननधीमधून जिल्हा पररेद सदस्य व पींचायत सभमती सदस्य याींना ववकास कामे करण्यासाठी 
वेगळा ननधी देता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दोंडामागव (जि.मसांधुदगुव) तालुक्यातील मशरवल मागव ननडलवाडी िेर त ेभेिुली  
या रस्त्याांचे िाम ननिृष्ट्ट दिाांचे झाल्याबाबत 

  

(४३)  ११२४९७ (०९-०४-२०१८).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दोंिामागश तालुक्यातील (जि.भसींधुदगुश) भर्रवल मागश ननिलवािी केर ते भकुेली या १६ ककमी 
रस्त्यासाठी पींतप्रधान ग्रामसिक योिनेतून को्यावधीचा ननधी खचश करून तयार करण्यात 
आलेल्या रस्त्याचे काम ननकॄष् दिाांच ेलाले असनू रस्ता न करताच काही वेाशपूवी पावरग्रीि 
कीं पनीन ेववद्युत लारन ओढण्यासाठी केलेल्या रस्त्यावर खिी पसरवून रस्ता केल्याच ेदाखवनू 
को्यावधी रूपयाींचा घो्ाळा केल्यामुळे याप्रकरणी चौकर्ी र्व्हावी म्हणून तेथील ग्रामस्थाींनी 
मुख्य कायशकारी अधधकारी, जिल्हा पररेद, भसींधुदगुश, जिल्हाधधकारी, भसींधुदगुश, कायशकारी 
अभभयींता, जिल्हा पररेद बाींधकाम ववभाग आदीींकि ेलेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणी मान्य न लाल्याने ग्रामस्थाींनी २६ िानेवारी २०१८ रोिी वा त्या 
सुमारास दोंिामागश तहभसलदार कायाशलयासमोर उपोेण करुन यापुढेही  आींदोलन करण्याचा 
रर्ारा ददलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सदर रस्त्याच े काम 
ननकृष् दिाशचे करुन गोरर्व्यवहार करणाऱया दोेीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) ग्रामस्थाींनी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे. तथावप, 
सदर रस्त्याचे काम ननकृष् दिाशचे लाले असून, रस्ता न करताच काही वेाशपूवी पावरग्रीि 
कीं पनीने ववद्युत लाईन ओढण्यासाठी केलेल्या रस्त्यावर खिी पसरवून रस्ता केला असल्याच े
दाखवल्याची बाब खरी नाही.पावरग्रीि कॉपोरेर्च्या िागेत यापूवी फक्त िींगल होत,े िुना 
रस्ता अजस्तत्वात नर्व्हता. 
      सदर रस्त्याचे काम माचश, २०१६ मध्ये पूणश लाले असून रस्ता सुजस्थतीत आहे.सदर 
रस्त्याच्या कामाची तपासणी वळेोवेळी राषरीय गुणवत्ता ननररक्षक (NQM) व राज्य गुणवत्ता 
ननररक्षक (SQM) याींच्याकिून लाली असून, त्याींचे र्ेरे समाधानकारक आहेत. 
(२) ग्रामस्थाींची मुख्य मागणी ही सदर रस्त्यावरून कस्ी वाहतकू ननयभमत सुरू करण्याची 
आहे. 
(३) राषरीय गुणवत्ता ननररक्षक (NQM) व राज्य गुणवत्ता ननररक्षक (SQM) याींच्याकिून 
सदर कामाची तपासणी लाली असून, त्याींच ेर्ेरे समाधानकारक आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाटी-िोंडशी गोळेगाव या रस्त्याच ेिाम अपूणव असल्याबाबत 
  

(४४)  ११२५१४ (०९-०४-२०१८).   श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान ग्रामसिक योिन े अींतगशत मींिूर लालेला आसोला पा्ी-कोंिर्ी गोळेगाव या 
रस्त्याचे काम ददि वेाशमध्ये पूणश करण्याच ेननयोिन होत ेपरींतु तीन वेश पूणश लाली तरीही या 
रस्त्याचे काम अपूणश असल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या रस्त्याच्या कामामध्ये धगट्टी व मुरुम कमी प्रमाणात वापरल्यामुळे त्या रस्त्याची 
दरुवस्था लाली असून  अपघाताच ेप्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याची पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार रस्त्याच े काम पूणश 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही, 
     सदरील काम प्रधानमींत्री ग्रामसिक योिनेंतगशत  दद.२९.०४.२०१७ रोिी पुणश करण्यात 
आले आहे. 
(२) हे खरे नाही, 
     प्रधानमींत्री ग्रामसिक योिनेंतगशत र्ासन ननकेान्वये राज्य गुणवत्ता समन्वयकामाफश त 
राषरीय व राज्य गुणवत्ता ननररक्षक (NQM&SQM) याींचे माफश त वळेोवेळी कामाच्या 
तपासण्या लाल्याअसून सदर कामाबाबत सवश ननररक्षकाींचा समाधानकारक अहवाल / र्ेरा आहे. 
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(३) सदरील रस्त्याची तपासणी वळेोवळी राषरीय व राज्य गुणवत्ता ननररक्षक (NQM&SQM) 
याींचेकिून करण्यात आलेली आहे. सदरील काम दद.२९.०४.२०१७ रोिी पूणश करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बाभुळगाांव (जि.यवतमाळ) तालुियातील ददघी क्रां  १ येथील पाणी परुवठयाचे  
िाम अपुणव व ननिृष्ट्ट दिावचे असल्याबाबत 

 
  

(४५)  ११२५७१ (२८-०३-२०१८).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाभुळगाींव (जि.यवतमाळ) तालुकयातील ददघी क्रीं  १ येथील पाणीपुरवठा योिनचेे काम 
करण्यात आले  परींतु तेथील नागरीकाींनी ददलेल्या ननवेदनावरून ददनाींक ७ िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यासुमारास ननकृष् दिाशचे काम करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी पुरवठा योिनेमध्ये भसमें् ्ाकीच े बाींधकाम, पाईपलाईन ्ाकण ेअर्ी 
काम े घेण्यात आली  भसमें् ्ाकीच े बाींधकाम केले परींत ु िागोिागी भेगा पिल्यान े आणण 
ननकृष् दिाशच े पाईप वापरल्याच ेनागरीकाींनी ददलेल्या ननवेदनावरून ननदर्शनास आले हे खरे 
आहे काय, 
 (३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून कीं त्रा्दार व सींबींधधत ववभागाचे अधधकारी याींच्यावर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
 (४)नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : (१) नाही.   
     सदर काम हे सन २००७ मध्ये पुणश करण्यात आले असुन सदर गावठाण २०१० मध्ये 
पींचायत सभमती  बाभुळगाींव याींना हस्ताींतररत केले आहे.  
(२) सदर कामास ८ वेश पूणश लाली असल्यामुळे ककरकोळ दरुुस्तीची कामे करण्याची गरि 
असुन पुनवशसनाच ेआधुननकीकरणाींतगशत प्रस्ताववत आहे.  
(३) सदर काम पुणश होऊन दोे ननवारण कालावधी सींपलेला असल्यान े चौकर्ी करण्याची 
आवश्यकता नाही. सद्य:जस्थतीत काही ककरकोळ दरुुस्त्या करणे आवश्यक असुन 
आधुननकीकरणाअींतगशत सन २०१८-२०१९ मध्ये दरुुस्तीची कामे डिसेंबर २०१८ पयांत पूणश 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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बाभुळगाांव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील बेबांळा िालव्याच्या उिव्या बािुला महाराष्ट्र  
ववद्युत ववतरण िां पनीव्दारे ववद्युत पुरवठा िरण्याबाबत 

  

(४६)  ११२६३२ (२८-०३-२०१८).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) : सन्माननीय लाभिेत्र वविास 
ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाभळुगाींव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील बेबींळा प्रकल्पामधुन कालर्व्यार्व्दारे बाभळुगाींव , 
कळींब , राळेगाींव तालुक्यात पाणी सोिल्या िात े परींत ु कालर्व्याच्या उिर्व्या बािनु े
उपकालर्व्याची पा्स-याची ननमीती केली नसल्यान ेिवळ पाणी ददसत असताींना र्ेतक-याींना 
भसींचनाकरीता पाणी घेता येत नसल्याच े ददनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याभागातील र्ेतक-याींनी ददलेल्या ननवेदनावरून भसींचनाकरीता पाणी 
घेण्यासाठी ववद्युत ववतरण कपींनी किुन कालर्व्याच्या उिर्व्या बािुने काठावरून ववद्युत 
पुरवठा करण्यात आल्यास र्तेक-याींना भसींचनाकरीता पाणी मो्रपींपार्व्दारे घेता येईल,हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ेतक-याींना भसींचनाचा लाभ भमळावा याकरीता ववद्युत ववतरण कीं पनीकिुन 
उिर्व्याबािलुा लाईन ्ाकण्याच े काम करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : 
(१) बेंबळा कालर्व्याच े उिर्व्या बािूस लाभके्षत्र उपलब्ध नसल्याने उिर्व्या बािूस ववतरण 
प्रणाली प्रस्ताववत नाही.  तसेच कालर्व्याच्या उिर्व्या बािूकिील के्षत्र कालवा पातळीच्या वर 
असल्यान ेप्रवाही भसींचन करता येत  नाही. 
(२) होय. 
(३) बेंबळा कालर्व्याचे उिर्व्या बािकुिील के्षत्र लाभके्षत्रात येत नसल्यान े प्रकल्पाच्या 
लाभके्षत्राच्या १० ्क्के प्रमाणात गावननहाय के्षत्रास मुख्य कालर्व्यावरुन रलेजक्रक मो्रपींप 
ककीं वा डिलले पींपान ेपाणी उपसा परवाने देण्याची ननयमात तरतुद आहे. त्याअनुेींगाने सींबींधधत 
र्ेतक-याींनी बेंबळा प्रकल्प ववभागाकि े रीतसर अिश करुन उपसा पाणी परवाना प्राप्त करणे 
अननवायश आहे.  परवाना भमळाल्यानींतर सींबींधीत र्ेतकऱयाला वोयजक्तकररत्या ववदयुत ववतरण 
कीं पनीकि ेववदयुत कनेक्र्न भमळण्यासाठी अिश करता येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल्हा ननयोिन सममतीच्या ननधीमध्ये ३१ िोटी २२ लाख ७८ हिाराचा 
ननधी िमी िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४७)  ११३६१९ (०४-०४-२०१८).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाधगरी जिल्हा ननयोिन सभमतीच्या ननधीमध्ये सन २०१७-१८ कररता ३१ को्ी २२ 
लाख ७८ हिाराचा ननधी कमी करण्यात आल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननधीमधून २५ को्ी १२ लाख ३३ हिार रतका ननधी खची न पिल्यान े
काही ववभागाींकिून ननधी काढून घेण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०६-२०१८) : (१) ववत्त ववभागाच्या दद. ३०/०६/२०१७ च्या 
पररपत्रकान्वये सन २०१७-१८ करीता जिल्हा वावेशक योिना अींतगशत 
ननधी उपलब्ध करुन ददलेल्या पोकी महसलूी लेख्यातील ७० ्क्के व भाींिवली लेख्यातील ८० 
्क्के रतक्यामयाशदेत ननधी खचश करण्याच्या सूचनाींनुसार जिल्हा ननयोिन सभमती, रत्नाधगरी 
याींनी ककूण रु. ३१.६५ को्ी रतका ननधी प्रत्यावपशत करण्याचे िानेवारी २०१८ मध्ये ननयोिन 
केले होते. तथावप, ववत्त ववभागाच्या दद. ०६/०२/२०१८ च्या र्ासन पररपत्रकान्वये महसूली व 
भाींिवली लेख्यातील सींपूणश (१०० ्क्के) ननधी खचश करण्याची परवानगी देण्यात आली. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामीण रस्त ेवविासाच्या िामाशी सांबांधधत असलेल्या िां त्राटी  
िामगाराांच्या ववववध मागण्याांबाबत 

  

(४८)  ११५८९३ (०९-०४-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि 
ठािूर (नालासोपारा) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयातील प्रधानमींत्री व मुख्यमींत्री ग्रामसिक योिनेअींतगशत गेल्या अनेक 
वेाशपासून काम करणाऱया कीं त्रा्ी कामगाराींना सन २०१२ पासून अद्यापपयांत पगारवाढ न 
लाल्याने तसेच त्याींच्या अन्य महत्वाच्या मागण्या सींबींधधत अधधकारी व र्ासनाकि े
ननवेदनाद्वारे कळवुनही कोणतीही कायशवाही लाली नसल्याने ददनाींक १५ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी 
पासून कामबींद आींदोलन सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगाराींनी काम बींद आींदोलन सुरु केल्यामुळे जिल््यातील ग्रामीण भागातील 
ववववध योिनेंतगशत सुरु असणारी काम ेबींद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल् यास, कीं त्रा्ी कामगाराींच्या मागण्या काय आहेत व त्या पूणश करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे, 
   कीं त्रा्ी कमशचाऱयाींनी दद.१५ फेब्रुवारी, २०१८ पासून काम बींद आींदोलन केले होत.े तथावप, 
सद्यजस्थतीत सदर आींदोलन मागे घेण्यात आले असून सवश कीं त्रा्ी कमशचारी कामावर रूि ू
लाले आहेत. 
(२)  नाही, हे खरे नाही. 
(३) कीं त्रा्ी कामागाराींची वेतनवाढ, प्रवासभत्ता, वोद्यकीय रिा, प्रसुती रिा, अपघात ववमा 
रत्यादी मागण्या आहेत. कीं त्रा्ी कमशचाऱयाींच्या वेतनवाढीबाबतचा प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या 
मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला असून, रतर मागण्याींबाबत र्ासनाच्या प्रचभलत 
ननयमानुसार कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईसह राज्यातील सवव दठिाणी वपण्याच्या पाण्याच्या दरात वाढ झाल्याबाबत 
  

(४९)  ११६१९३ (२८-०३-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय लाभिेत्र 
वविास ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईसह राज्यातील सवश दठकाणी वपण्याच्या पाण्याच्या दरात १९ ्क्क्यापयांत वाढ लाली 
असून औद्योधगक वापरासाठी लागणारे पाण्याचे दर ५० ्क्क्यापयांत महागले आहेत अस े
ददनाींक  २१ फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही वाढ माहे िून २०११ नींतर ७ वेाशने करण्यात आली असनू राज्यातील पाणी 
दर वाढीचा पररणाम सवश ग्रामपींचायती, नगरपाभलका आणण महानगरपाभलका के्षत्रात राहणाऱया 
लोकाींवर होणार असल्याच ेही ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात पेरोल आणण डिललेच्या दरातील वाढ तसेच वाढती महागाई यामुळे 
सवशसामान्य नागररक त्रस्त लाला असनू त्यातच पाण्याच्या दरात वाढ लाली असल्यामुळे 
मुींबईसह राज्यातील सवशसामान्य नागररकाींमध्ये असींतोे पसरला आहे. हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास याबाबत र्ासन पुनववशचार करणार आहे काय नसल्यास, त्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२१-०६-२०१८) : (१) होय. 
महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाने आदेर् क्र. १/२०१८, ददनाींक ११/०१/२०१८ अन्वये 
महाराषर राज्यातील घरगुती औद्योधगक व कृेी भसींचन प्रयोिनाथश वापरल्या िाणाऱया 
पाण्यासाठी ठोक िलदरात पुनववशलोकन व सुधारणा केली आहे.वपण्याच्या पाण्याच्या दरात 
१३.६३ ते २३.८१ ्क्के वाढ असुन प्रकक्रया केलेल्या मालाच ेऔद्योगीक पाणी वापरासाठी ५०% 
वाढ आहे. 
(२)  होय. 
     पाणी दरवाढ िून २०११ नींतर ७ वेाशने करण्यात आली आहे.व ती राज्यातील सवश 
भागासाठी लागू आहे. 



वव.स. ४५६ (36) 

(३) नाही. 
     महाराषरातील घरगुती, औद्योगीक व कृेी भसींचन प्रयोिनाथश वापरल्या िाणाऱया 
पाण्याचे दर यापुवी २०१०- ११ पासून लागू करण्यात आले होते. सदर दर आितागायत लागू 
होते. यामध्ये ७ वेाांनी दरवाढ करण्यात आली असून सदर दर २०१८ ते २०२० या 
कालावधीसाठी लागू आहेत.व ते वािवी आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल््यातील मुरुड-िांजिरा येथील खोरा बांदराची झालेली दरुवस्था 
  

(५०)  ११६४४६ (०४-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रायगि जिल््यातील मुरुि-िींजिरा येथील खोरा बींदर हे बब्र्ीर्कालीन बींदर 
असल्यामळेु येथ े मोठ्या प्रमाणात पयश् क येतात व खोरा बींदरातून िींजिरा ककल्ल्याला भे् 
देण्यासाठी हिारो पयश् क दररोि मर्ीन बो्ीचा उपयोग करतात, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नर्व्याने उभारलेल्या िेट्टीची ननयमबा्य पद्धतीन ेउींची वाढववली असून िेट्टीचे 
काम ननकृष् दिाशच ेलाले असल्याने ओह्ीच्या वळेी बींदरात येणाऱया बो्ीतनू चढताना अथवा 
उतरताना अनके पयश् काींचा अपघात होऊन त्याींच्या पायाला व िोक्याला दखुापती लाल्या 
असल्याच ेददनाींक २१ फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, 
(३) असल्यास ,सदर िेट्टीची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानसुार िेट्टीचे काम 
ननकृष् दिाशच े व ननयमबा्य करणाऱयाींवर कारवाई करण्यासह िेट्टीची उींची योय प्रकारे 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियिुमार रावल (२९-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर िेट्टीवर पयश् काींना अपघात लाल्याबाबत महाराषर मेरी्ाईम बोिाशला कोणतीही तक्रार 
प्राप्त लालेली नाही. 
(३) खोरा बींदर येथील िेट्टी येथे खडि ेपिल्यान ेिेट्टी नादरुुस्त लाली होती. त्यानसुार िेट्टीला 
वेअररींग को्चे काम केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  __________________________________________________________________ 

मु्णपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मु्ण: र्ासकीय मध्यवती मु्णालय, नागपूर. 


