
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५७४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

जळगाांव जजल्हयात रोहयो तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 
योजनेची िाम ेअपूणाावस्थेत असल्याबाबत 

  

(१)  ४७६७६ (३०-०४-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल्हयात रोहयो तसेच राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनेची काम े अपूणाावस्थेत 
असल्याच े दिनाींक २१ डिसेंबर, २०१५ रोजी मा.ग्रामववकास राज्यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा 
बैठकीत ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजना अपूणा असण्याची कारणे काय आहेत व यात िोषी असणाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर योजना तातिीने पूणा करण्याकररता र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-०४-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधील कामे मजूराींच्या 
मागणीनुसार सुरु केली जातात. त्यामळेु मजुराींची कामाची मागणी नसल्यामुळे काही काम े
अपूणा राहतात. याबाबत सवा तालुकास्तरीय व ग्रामस्तरीय यींत्रणाींना मजुराींची काम,े मागणी 
आल्यास आधी अपूणा कामे पुणा करणेबाबत सूचना िेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 
पावसाळयापूवी प्रत्येक गावात जनजागतृी करुन मजुराींची मागणी नोंिवुन घेण्यात येऊन अपूणा 
काम ेपुणा करण्याबाबत प्राधान्य िेण्यात आले आहे. 
 पाणी पुरवठा योजनेसाठी ववववध ववभागाच्या परवानग्या प्राप्त होण्यास ववलींब 
झाल्याने तसेच लोकवगाणी अभावी कामे उशर्रा सुरु झाल्यान ेकामाींना ववलींब झाला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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खटाव व माण (जज.सातारा) या दषु्ट्िाळी तालुक् यात अपअयभयांता व शाखा  
अयभयांता ही पदे तातडीने भरण्याबाबत 

  

(२)  ६११४० (१६-०५-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अयमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ख्ाव व माण (जज.सातारा) या िषुकाळी तालुक् यात भीषण िषुकाळ पररजस्थतीत जनतेची 
मागणी असूनही या कायाालयाला िषुकाळाची कोणतीही कामे िेण्यात आली नसल्याने माहे 
जून, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायाालयात गेली २ अिीच वष े उपअशभयींता हे पि ररक्त असून 
कमाचाऱयाींअभावी िषुकाळाची काम ेिेण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िषुकाळ सवेक्षण ववभागाकिून ख्ाव तालुक्यातील काम ेतातिीन े होण्यासाठी 
उपअशभयींता व र्ाखा अशभयींता ही पिे तातिीने भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२६-०३-२०१९) : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यामध्ये अततररक्त पाण्याचे तनयोजन िरण्याबाबत 
  

(३)  ६९७३३ (२७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये माहे जून ते सप् े्ंबर, २०१६ या कालावधीत सरासरीपेक्षा अधधकचा पाऊस 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बहुताींर्ी नदयाींना पूर आला व धरणेही भरून वाहत असुन या 
अनतररक्त पाण्याचे ननयोजन करण्याची काहीही व्यवस्था र्ासनाकिून करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींपूणा राज्यातील पाणी वापराचा एकाजत्मक आराखिा ननमााण करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) राज्यातील मोठ्या. मध्यम व लघु पा्बींधारे 
प्रकल्पाींमध्ये दि. १५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी एकूण ८३.४८ ्क्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा 
उपलब्ध होता. 
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(२) िरवषी धरणामध्ये येणा-या वा वाहून जाणा-या पाण्याचे ननयोजन र्ासन ननणाय क्रमाींक 
सींकीणा २०१८/(५११/१८)/शसीं.व्य. (धोरण) दि. ०१/१२/१८ मधील तरतुिीींनुसार करण्यात येत.े 
रब्बी हींगामातील पाण्याच ेननयोजन  र्ासन ननणाय क्रमाींक कासस २०१५/(प्र.क्र.१६२/१५)/शसीं.व्य. 
(म) दि. १८/३/१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या कालवा सल्लागार सशमत्याींत्े करण्यात 
येते. 
(३) एकाजत्मक राज्य जल आराखिा ननमााण करण्याची कायावाही र्ासन स्तरावर सुरू आहे. 
तापी, गोिावरी, कृषणा व पजश्चम वादहनी नमािा व महानिी या निीखो-याचा  खोरेननहाय 
एकाजत्मक राज्य जल आराखिा मींजूर करण्यात आलेला आहे. व सींपूणा राज्याचा एकाजत्मक 
राज्य जल आराखिा मान्यतेच्या अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

जजल्हा पररषदेच्या यशक्षण ववभागातरे्फ ई-लतनिंगसाठी ३०० गावाांनी  
गोळा िेलेली रक्िम गहाळ झाल्याबाबत 

  

(४)  ७२२८६ (२७-०१-२०१७).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा पररषिेच्या शर्क्षण ववभागात्े ई-लननिंगसाठी ३०० गावाींनी गोळा केलेली रक्कम 
गहाळ झाल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या िसुऱया आठवियात ननिर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वषाभरापासून र्ाळेमध्ये ई-लननिंगचे सींच लागले नसल्याच े ननिर्ानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे ककती सींच जजल्हा पररषिेच्या शर्क्षण ववभागाच्या माध्यमातून लावण्यात आले 
आहेत, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीनुसार िोषी अधधकाऱयाींवर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२३-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) ई-लननागसाठी रो्री क्लब, चींद्रपूर 
याींच्याकि ेकाही र्ाळाींनी ननधी जमा केला होता. मात्र रो्री क्लबने ई-लननिंग सींच र्ाळाींना 
उपलब्ध न करून दिल्यामूळे सिर ननधी र्ाळाींना परत केला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

 
___________ 
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रोहा (जज.रायगड) तालुक्यामध्ये िाळ प्रिल्प िालव्याच्या दरुूस्तीच्या िामामुळे पाण्याअभावी 
शेतिऱयाांच्या भात शेतीच ेझालेले नुिसान 

  

(५)  ७४९५८ (१५-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आयशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रोहा (जज.रायगि) तालुक्यामध्ये पा्बींधारे ववभागाच्या सन २०१०-११ पासून काळ प्रकल्प 
कालव्याच्या िरुूस्ती अींतगात बेि शसमें् कााँक्री्ीकरण व अस्तरीकरणाच े काम सुरू 
झाल्यापासून बींि असलेल्या कालव्यामधील पाणी पुरवठा सुरू करावा व पाण्याअभावी 
र्ेतकऱयाींना भात र्ेतीची नकुसान भरपाइा शमळावी अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.जलसींपिा मींत्री याींच्याकि ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननविेनादवारे केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पातील कालव्याच्या पाण्यातून सन १९७६ पासून समुारे ४३ कक.मी. 
पररसरातील र्ेतकरी उन्हाळी व पावसाळी अस ेिबुार भात र्तेीच े वपक घेत होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कालव्याच्या िरुूस्तीचे काम सुरू झाल्यापासून पाण्याअभावी भात र्तेी बींि 
झाल्याने र्तेक-याींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय व त्यानसुार र्ेतकऱयाींना नुकसान भरपाइा 
िेण्यासह कालव्यातनू पाणी पुरवठा सुरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) दि.१८/०१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मा.श्री. प्रर्ाींत 
ठाकूर, वव.स.स. याींनी रोहे तालुक्यातील काळ प्रकल्पाींतगात कालव्यामधील पाणी पुरवठा सुरु 
करावा तसचे उन्हाळी भात र्ेती करणा-या  र्ेतकऱयाींना सन २०१०-११ पासून नुकसान भरपाई 
शमळावी, अर्ी मागणी मा.जलसींपिा मींत्री याींच्याकि ेकेली आहे.  
(२) होय. 
(३) कालवा िरुूस्ती कालावधीत जाहीर प्रक्न काढून शसींचनासाठी पाणी सोिलेले नाही. 
र्ेतकऱयाींनी किधान्ये वपके घेतली आहेत. कालवा िरुूस्तीच ेकाम पणूा झाल्यावर डिसेंबर २०११ 
पासून अष्मी व रोहा र्ाखा कालव े वगळता इतर कालव्यातनू र्ेतक-याींचे मागणीप्रमाण े
कालव्यादवारे पाणी पुरवठा केला आहे. 
(४) र्ेतकऱयाींचे नकुसान न झाल्याने चौकर्ीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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सुलतानपूर (ता.लोणार, जज.बुलढाणा) येथ ेजजल्हा पररषद मलुाांच्या  
शाळेत पुरेशे यशक्षि नसल्याबाबत 

(६)  ७९९९२ (२०-०४-२०१७).   श्री.राहुल बद्दे्र (धचखली), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सुलतानपूर (ता.लोणार, जज.बुलढाणा) येथे जजल्हा पररषि मुलाींच्या र्ाळेत शर्कववण्यासाठी 
पुरेसे शर्क्षक नसल् याने र्ाळा व्यवस्थापन सशमती व पालकाींनी आपले पाल्य र्ाळेतनू घरी 
पाठवून दिले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यवस्थापन सशमती व पालकाींनी उक्त र्ाळेत पुरेसे शर्क्षक शमळेपयिंत 
पाल्याींना र्ाळेत न पाठववण्याचा ननणाय घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन सिर र्ाळेत पुरेस े शर्क्षक ननयुक्त 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रश्नाधीन र्ाळेत मखु्याध्यापकासह एकूण आठ पिे मींजूर आहेत. यापैकी मुख्याध्यापक व 
िोन शर्क्षक अर्ी तीन पिे ररक्त आहेत. सध्या अन्य र्ाळेतील मुख्याध्यापकाकि े या 
र्ाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या पिाचा अनतररक्त कायाभार दिला आहे. तर िोन शर्क्षकाींच्या ररक्त 
जागाींपैकी एका जागेवर तात्पुरत्या स्वरुपात शर्क्षकाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ऐनारी (ता. वैभववाडी, जज.यसांधुदगुा) येथील प्राचीन िालीन गुहेचा  
पयाटनदृष्ट््या वविास िरण्याबाबत 

  

(७)  ८२४०१ (१५-०४-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पयाटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऐनारी (ता. वैभववािी, जज.शसींधुिगुा) येथील प्राचीन कालीन गुहा हे पया् न दृष्या िलुाक्षक्षत 
रादहलेले पया् न स्थळ आहे, सह्याद्री पवात राींगेच्या पायथ्यार्ी वसलेल्या छो्याश्या ऐनारी या 
गावापासून समुारे ३ त े४ कक.मी. अींतरावर पाींिवकालीन प्राचीन गुहा असून पया् न दृष्या या 
गुहेकि ेिलुाक्ष केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार या गुहेचा पया् न दृष्या ववकास करण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (०५-०४-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) शसींधुिगुा जजल्ह्यातील ऐनारी हे गाींव वैभववािी तालुक्यात येत असून येथ े
पाींिवकालीन गुहा आहेत. या स्थळास “क” वगा पया् न के्षत्राचा िजाा दिलेला आहे. या दठकाणी 
जाणारा रस्ता ऐनारी गावातून सुरु होऊन तो गुहेकि े जातो. सिर रस्त्याचे िाींबरीकरण व 
खिीकरणाच ेकाम सावाजननक बाींधकाम उपववभागाकिून करण्यात आलेले आहे. तसचे शसींधुिगुा 
जजल्ह्याच्या पया् न बहृद आराखयायामध्ये ऐनारी गुीं्ाींच्या ववकास कामाींचा समावेर् करण्यात 
आलेला असून, याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्याच्या समाजिल्याण ववभागािडून चालववण्यात येणा-या आश्रमशाळेत  
अततररक्त ठरलेल्या यशक्षिाांचे वेतन बांद िेल्याबाबत 

  

(८)  ८९६८९ (१८-०८-२०१७).   िुमारी प्रणणती यशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
ववमुक्त जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेष मागास प्रवगा िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या समाजकल्याण ववभागाकिून चालववण्यात येणा-या आश्रमर्ाळेत अनतररक्त 
ठरलेल्या शर्क्षकाींना वेतन िेण्यात येत होते मात्र यापुढे वेतन बींि केल्यामळेु सोलापूर 
जजल्ह्यात अनतररक्त ठरलेल्या शर्क्षक व शर्क्षकेत्तर कमाचा-याींची सींख्या सुमारे ३०० 
असल्याच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनतररक्त ठरलेल्या शर्क्षकाींना इतर आश्रमर्ाळात सामावून घेण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम यशांदे (२६-०३-२०१९) : (१) ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याण ववभागाच्या 
दि.१७/१०/२०१६ च्या र्ासन ननणायान्वये ववजाभजच्या आश्रमर्ाळामधील ववदयाथी 
सींख्येअभावी सींचमान्यतेत अनतररक्त ठरलेल्या शर्क्षक/शर्क्षकेत्तर कमाचाऱयाींचे वेतन बींि केलेले 
नाही. परींत ुज्या आश्रमर्ाळाची  मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे ककीं वा आश्रमर्ाळा बींि 
पिलेल्या आहेत, अर्ा आश्रमर्ाळाींच े जादहराती िेऊन नवीन सींस्थसे कमाचाऱयाींसहीत 
हस्ताींतरण/स्थलाींतरण करण्यात येते. त्यामुळे  अर्ा बींि पिलेल्या/मान्यता रद्द झालेल्या 
आश्रमर्ाळाींमधील अनतररक्त ठरलेल्या शर्क्षक/शर्क्षकेत्तर कमाचाऱयाींना नवीन सींस्थाकि े
हस्ताींतरणापयिंत वतेन िेण्याचे र्ासनाच ेकोणतेही धोरण नाही.  
(२) र्ासन ननणायानुसार योग्य कायावाही केली जाते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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वधाात यशक्षिािडून ववद्याथीनीला किडणी िाढून मारण्याची धमिी हदल्याबाबत 
  

(९)  ९४१२८ (२३-०८-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे्फ (िळमनुरी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळेगाव (रघजुी) (जज.वधाा) येथील जजल्हा पररषि र्ाळेचा ननकाल दिनाींक १ म,े २०१७ या 
महाराषर दिनी जादहर करण्यात आला असल्याने त्या दिवर्ी र्ासकीय सुट्टी असल्यामुळे 
र्ाळेतील एक ववदयाथीनी दिनाींक २ मे, २०१७ रोजी माका शलस्् व द्सी घेण्याकरीता र्ाळेत 
आली असता र्ाळेत उपजस्थत असलेल्या शर्क्षकान े याच र्ाळेत प्रवेर् घेण्याकरीता िबाव 
्ाकला. मात्र ववदयाथीनीींन ेनकार िेताच शर्क्षकाींन ेककिणी काढून मारण्याची धमकी दिल्याची 
बाब  माहे जुल ै२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आली आहे ,हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ववदयाथीनीींन ेआपल्या पालकाींस याबाबत तक्रार केल्यावर पालकाने र्ाळेत 
येऊन शर्क्षकास ववचारणा केली असता उक्त शर्क्षकान ेपालकाींसोबत गैरवतान केले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची तक्रार पालकाींनी खराींगणा पोलीस ठाण्यात केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सींबधधतावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

ततवसा (जज.अमरावती) तालुक्यातील श्री.शे्रत्र िद्डण्यपूर वविास आराखडयातांगात  
मांजूर िामे व नवीन िामािरीता वाढीव तनधी यमळण्याबाबत 

  

(१०)  ९७२२३ (२२-१२-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अयमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
तनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नतवसा (जज.अमरावती) या तालुक्यातील श्री.शे्रत्र कोंिण्यपरू ववकास आराखियाअींतगात 
मींजूर काम े व नवीन कामाकरीता १२.८७ को्ी रुपयाींचा वाढीव ननधी मींजूर करण्यासाठी 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना दिनाींक ३१ जलु,ै २०१७ रोजी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू ननवेिनानुसार श्री.शे्रत्र कोंिण्यपूर ववकास आराखियाअींतगात मींजूर काम े
व नवीन कामाकरीता वाढीव ननधी मींजूर करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ननयोजन ववभागाच्या दिनाींक ०३ डिसेंबर, २०१२ रोजीच्या र्ासन ननणायान्वये “श्रीके्षत्र 
कौंिण्यपूर, तालुका नतवसा, जजल्हा अमरावती पररसरात पायाभतू नागरी सुववधा िेण्यासाठी 
रू.२०.०० को्ी इतक्या ककीं मतीच्या ववकास आराखयायाींतगात” मान्यता िेण्यात आलेली काम े
प्रथम पूणा करून त्यानींतरच नवीन वाढीव कामाींबाबत र्ासनस्तरावर स्वतींत्रपणे ननणाय घेण्यात 
येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पातूर (जज.अिोला) तालकु्यात वकृ्ष लागवडीत झालेला गैरिारभार 
  

(११)  ९९४६२ (०६-०१-२०१८).   श्री.हररष वपांपळे (मुतत ाजापूर) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअींतगात िीि को्ी रुपये खचा करुन १ लाख २१ 
हजार वकृ्षाींची लागवि केली असता त्यापैकी १९ वकृ्ष जगली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार ननकृष् िजााच्या वकृ्षाींची लागवि करणाऱया िोषीींवर र्ासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२६-०३-२०१९) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 वकृ्ष लागवि झालेल्यापैकी ६७,८९० झाि ेजजवींत असल्याचे ननिर्ानास आले आहे.    
(२) सिर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली असून त्यानुसार सािर करण्यात येते की, वकृ्ष 
लागविीसाठी रोप े सींबींधधत ग्रामपींचायती मधील ग्रामस्थाींमा ा् त पढुाकारातून घेण्यात आलेली 
आहेत. त्याबाबत मनरेगा अींतगात रोपे खरेिीकररता खचा करण्यात आलेला नाही.  वकृ्ष रोपाींचे 
सींगोपन/सींवधानासाठी र्ासन ननणाय दि.३० जून, २०११ मधील ननिेर्ानसुार प्रत्येकी २०० 
जजवींत झािाींमागे िेखभालीसाठी सींबींधधत कु्ुींबाींचा एक ग् याप्रमाणे सिर वकृ्ष लागविीपैकी 
६०% झाि े जजवींत असेपयिंत ग्रामपींचायती अींतगात मग्रारोहयोमधनू मस््र काढण्यास मींजूरी 
िेण्यात आली होती. तरी पातूर तालुक्यातील ग्रामपींचायतीमा ा् त झालेल्या वकृ्ष सींगोपन/ 
सींवधानाच्या उपक्रमात ग्रामपींचायतीीं अींतगात ६०% झाि े जजवींत असल्याचे दिसून आल्यानींतर 
त्या सींबींधधत ग्रामपींचायतीबाबत हजेरीपत्रक काढण्यात आले आहे व तदनुषींधगक मजुरी अिा 
करण्यात आलेली आहे.  वकृ्ष सींगोपन व सींवधाानात एकूण ४,३५,२७७ एवढा खचा झालेला 
आहे. प्रस्तुत प्रकरणी र्ासन ननिेर्ाचे अनुपालन झाले असल्याने कोणताही गैरकारभार व 
अननयशमतता झालेली नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

__________  
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ताांडा वस्ती सुधार योजनेत मांगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील वविासिामाांबाबत. 
  

(१२)  १००२८९ (०६-०१-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ववमुक्त 
जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेष मागास प्रवगा िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ताींिा वस्ती सुधार योजनते मींगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील १) बालाजीनगर, लमाण 
ताींिा २) खिकी येथील लमाणताींिा वस्ती / वायायाींमध्ये ववकास कामे होण्याकरीता स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.सामाजजक न्याय राज्यमींत्री याींचकेि े दिनाींक १० ऑगस््, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास पत्रादवारे ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार र्ासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम यशांदे (२०-०३-२०१९) : (१) व (२) होय. वसींतराव नाईक ताींिा/वस्ती सुधार योजनेंतगात 
१) बालाजीनगर, लमाण ताींिा, २) खिकी येथील लमाण ताींिा येथ ेसन २०१७-१८ मध्ये एकूण 
रु.२१.५८ लक्ष इतक्या रकमेची ववकास कामे मींजूर करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजा अमरवाडा/बोरी (ता.तुमसर, जज.भांडारा) येथील नदीचा प्रवाह वळववण्याबाबत 
  

(१३)  १०११९६ (२९-१२-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजा उमरवािा/बोरी (ता.तुमसर, जज.भींिारा) येथील निीचा प्रवाह वळववण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतनीधीींनी जजल्हाधीकारी, भींिारा याींना दिनाींक ८ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार मौजा उमरवािा/बोरी (ता.तुमसर, जज.भींिारा) येथील निीचा प्रवाह 
वळववण्याबाबत  र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सिर ववषय जलसींपिा ववभागाकि े नोव्हेंबर २०१८ मध्ये हस्ताींतररत झाला आहे. मौजा 
उमरवािा/बोरी ता. तुमसर, जज. भींिारा, येथील निीचा प्रवाह वळववणेच्या अनुषींगाने प्रत्यक्ष 
के्षत्रीय पाहणी करून अहवाल सािर करणेबाबत वविभा पा्बींधारे ववकास महामींिळ, नागपूर 
याींनी अधीक्षक अशभयींता, पा्बींधारे प्रकल्प अन्वेषण मींिळ, नागपूर याींना ननिेर् दिले आहेत. 
सिर अहवाल प्राप् त झालेनींतर पुढील कायावाही करणे र्क्य आहे. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पयाटन योजनेमध्ये मत्स्य पयाटन (Fishing Tourism) समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(१४)  १०३२४७ (०१-०१-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय पयाटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पया् न व साींस्कृनतक ववभागाने सन २०१६ मध्ये सािर केलेल्या पया् न योजनेमध्ये 
र्ासनाने मत्स्य पया् न (fishing tourism) समाववष् करण्यात आला नसल्याचे ननिर्ानास 
आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ७२० ककमी. लाींबीचा ककनारा लाभलेल्या महाराषरात पया् न योजनेमध्ये मत्स्य 
पया् नचा समावरे् करणे मत्स्यव्यवसायास महत्वाचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनमेध्ये मत्स्य पया् न समाववष् करण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१९-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर पया् न धोरणामध्ये मत्स्य पया् नाचा समावरे् केलेला नाही. तसेच त्या 
धोरणामध्ये मत्स्य पया् न ही सींकल्पना समाववष् करण्याचा कोणताही प्रस्ताव र्ासनाच्या 
ववचाराधीन नाही. 
 परींतु, मत्स्य पया् नामा ा् त समदु्रातील ववववध प्रकारच े मास,े इतर जलचर प्राणी, 
प्रवाळ इत्यािी नैसधगाक सषृ्ी सौंियााची अनुभूती आणण मादहती पया् काींना िेण्याच्या अनुषींगाने 
पया् न धोरणामध्ये कोकण ककनाऱयावर समुद्र ववश्व प्रकल्प(सी-वल्िा) सुरू करण्याबाबत र्ासन 
उत्सुक आहे. सदय:जस्थतीत समदु्रातील हे ववश्व पया् काींना अनभुवता यावे यासाठी पया् न 
ववभागाींतगात महाराषर पया् न ववकास महामींिळामा ा् त स्नॉकेशलींग व स्कूबा िायजव्हींग कें द्र 
चाल ूकरण्यात आलेले आहे.तसेच पया् काींना समुद्राखालील ववश्व पाहण्यासाठी वेंगुलाा येथील 
ननवती रॉक येथे बॅ्री ऑपरे्ेि पाणबुिी उपलब्ध करून िेण्याचा प्रकल्प प्रस्ताववत असून, या 
व्यनतररक्त शसींधुिगुा जजल्ह्यामध्ये समुद्रककनारी पाणबुिी कें द्र व स्ारी उपलब्ध करुन िेण्याच े
प्रकल्प ववचाराधीन आहेत. 
       मच्छीमार बाींधव व मत्स्य व्यवसायावर आधाररत जनसमुिाय याींच े आधथाक 
बळक्ीकरण करण्याच्या दृष्ीने ववववध योजनाींची अींमलबजावणी मत्स्य व्यवसाय ववकास 
ववभागामा ा् त केली जात.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

 
___________ 
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सामाजजि न्याय ववभागाच्या ववववध योजनाचा लाभ इतर  

मागासवगीय वगााला यमळत नसल्याबाबत 
  

(१५)  १०३५७८ (२६-०२-२०१८).   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय ववमुक्त 
जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेष मागास प्रवगा िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय ववभागाच्या ववववध योजनाचा लाभ इतर मागासवगीय वगााला शमळत 
नसल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने इतर मागासवगीय वगााला सामाजजक न्याय ववभागाच्या 
ववववध योजनाचा लाभ शमळण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम यशांदे (१५-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) हा ववभाग दि. १ एवप्रल, २०१७ रोजी 
सामाजजक न्याय ववभागापासून वगेळा झाला आहे. सबब सामाजजक न्याय ववभागाकिील काही 
योजना हस्ताींतररत झाल्या आहेत आणण काही नवीन योजना या ववभागामा ा् त सुरु करण्याची 
प्रकक्रया चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

धुळे तालुक्यातील गोताणे यशवारातून जाणा-या एक्सप्रसे िॅनॉलच्या दोन्ही बाजसू रस्ता 
िरण्यासाठी मांजूरी देण्याबाबत 

  

(१६)  १०५५७२ (२८-०३-२०१८).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमाला गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अयमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.त्र्यांबिराव यभस े (लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष टाररे्फ (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे तालकुयातील गोताणे शर्वारातून जाणा-या एक्सप्रेस कॅनॉलच्या िोन्ही बाजूस 
रहिारीसाठी रस्ता नसल्याने र्ेतक-याींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सिर रस्त्याच्या कामास मींजूरी िेण्यासह तात्काळ ननधी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२४-०४-२०१९) : (१) धुळे तालुक्यातील गोताणे शर्वारातून जाणा-या 
एक्सप्रेस कॅनॉलच्या िाव्या बाजूस ३.६० मी रुीं िीचा सेवापथ व उजव्या बाजूस १.८० मी रुीं िीचा 
ननरीक्षण पथ कालव्याच्या िेखरेखीकरीता बाींधण्यात आला आहे. सदयजस्थतीत िाव्या बाजूचा 
सेवापथ हा सुजस्थतीत असनू उजव्या बाजूच्या १.८० मी.रुीं िीच्या ननरीक्षण पथाचा वापर तेथील 
काही स्थाननक र्ेतकरीसुध्िा करीत आहेत. ननरीक्षण पथाकिील काही र्ेतक-याींनी काही 
दठकाणी कालव्यापयिंत र्ेती नाींगरुन ननरीक्षण पथ बींि केला आहे. सिर र्तेक-याींना नो्ीस 
िेऊन सेवापथ पूवावत करणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. सिर ननरीक्षण पि पूवावत करणेची 
कायावाही सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यसल्लोड (ता.जज.औरांगाबाद) येथे गावागावात लघ,ु मध्यम व पाझर  
तलावात अततक्रमण झाल्याबाबत 

(१७)  १०८६९४ (०७-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (यसल्लोड) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसल्लोि (ता, जज. औरींगाबाि) येथ े गावागावात लघमुध्यम व पाझर तलावात झालेले 
अनतक्रमण व अवैध ववदहरी यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा पूणापणे सींपुष्ात आला असल् यान े
जनावरे व वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ननमााण झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसल्लोि तालुक्यातील रहीमाबािचे सरपींच अींकुर् गाढवे व वपींपळिरी येथील 
िेवीिास प्रा. लोखींि ेयाींनी त्याच्या गाव शर्वारात शसींचन तलावात झालेले अनतक्रमण व अवैध 
ववदहरी याबाबत अधधकारी जाणीवपूवाक िलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार िोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. शसल्लेाि तालकु्यात २ मध्यम व ७ 
लघु प्रकल्प असून पाझर तलाव गोिावरी मराठवािा ववकास महामींिळाच्या अखत्यारीत नाहीत. 
 दिनाींक १५/१०/२०१७ रोजी साठवण क्षमता ननमााण झालेल्या प्रकल्पाींत अत्यल्प 
पाणीसाठा उपलब्ध असल्यान ेवपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ननमााण झाला. 
(२) हे खरे नाही. रदहमाबाि लपा तलाव येथील अवधै ववहीरी खोिकाम करणाऱया र्ेतकऱयाींना 
नो्ीस िेण्यात आल्या असनू उपसा थींबववण्यात आलेला आहे. तथापी, वपींपळिरी गावालगत 
वरील महामींिळाअींतगातचा एकही शसींचन प्रकल्प नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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अांबरनाथ शहरािररता बारवी धरणातून तनययमत जादा ३० एम,एल.डी. पाणीपुरवठा िरणेबाबत 
  

(१८)  १०८९३९ (२८-०३-२०१८).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ र्हराच्या लोकसींख्येत होत असलेली वाढ तसेच वाढत्या औदयोधगकरणामुळे 
र्हराचा ववकास झपा्याने होत असल्याने अींबरनाथ र्हरासाठी बारवी धरणातून ननयशमत 
जािा ३० एम.एल.िी.पाणी पुरवठा करण्यात यावा अर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.जलसींपिा मींत्री याींचेकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मागणीनसुार  र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) होय. श्री बालाजी ककणीकर, ववधानसभा सिस्य 
याींचेकिून दिनाींक ४/८/२०१७ च्या पत्रान्वये अींबरनाथ र्हरासाठी बारवी धरणातून ननयशमत 
जािा ३० एमएलिी पाणीपुरवठा करण्यात यावा अर्ी मागणी मा.मींत्री जलसींपिा याींचेकि े
करण्यात आली आहे. 
(२) अींबरनाथ र्हरासाठी पाणी आरक्षणाची मागणी जलसींपिा ववभागाकि ेप्रत्यक्षपण ेकरण्यात 
येत नाही.  
 अींबरनाथ र्हरासाठीच्या पाणी आरक्षणाची मागणी महाराषर जीवन प्राधधकरण 
याींचेमा ा् त र्ासनाकि ेसािर करण्यात आली आहे. 
 बारवी धरणाच्या उींची वाढीनींतर ननमााण होणाऱया अनतररक्त पाण्याचे बबगर शसींचन 
आरक्षण ननजश्चत करण्यासाठी जलसींपिा ववभाग र्ासन ननणाय क्र. बबीं.शस.आ. 
२०१८/(२५१/१८)/शसीं.व्य. (धो) दि. २६/०९/२०१८ अन्वये अींबरनाथ र्हराकरीता अनतरीक्त पाणी 
आरक्षण मींजूर करण्यात आले आहे. या र्ासन ननणायातील क्र.१ येथील महाराषर जीवन 
प्राधधकरण याींचेसाठी आरक्षक्षत पाणी साठ्यामध्ये अींबरनाथ र्हरासाठीच्या पाण्याचा समावरे् 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त जजल्हयात लघुयसांचन प्रिल्पाची िाम ेपणूा  
िरण्यासाठी जादा तनधी अपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१९)  ११०४३३ (१०-०४-२०१८).   श्री.हदपि चव्हाण (र्फलटण), श्री.शयशिाांत यशांदे (िोरेगाव), 
श्री.शामराव ऊर्फा  बाळासाहेब पाटील (िराड अत्तर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आत्महत्याग्रस्त जजल्हयातील लघुशसींचन प्रकल्प पणूा करता यावेत यासाठी कें द्र 
सरकारन ेजलसींजजवनी नावाच्या सुरु केलेल्या योजनेंतगात १७ प्रकल्पाींची ननवि करुन त्याींना 
११४४ को्ी रुपयाचा ननधी उपलब्ध करुन दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर १७ प्रकल्पाची नावे काय आहेत व ते कोणकोणत्या जजल्हयातील आहेत 
व त्याची ननवि कोणत्या ननकषाच्या आधारे करण्याींत आली आहेत, 
(३) असल्यास, सिर १७ प्रकल्पाींना प्रत्येकी ककती ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे व 
सिर प्रकल्प ककती कालावधीत पणूा होतील, 
(४) असल्यास, मराठवाियातील उस्मानाबाि व परभणी जजल्हयात जलसींजजवनी योजना न 
राबववण्याची कारणे काय आहेत तसेच या िोन्ही जजल्हयात लघुशसींचन प्रकल्पाींची काम े
कायाान्वीत न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१२-०४-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. वविभा व मराठवायायातील ११ 
आत्महत्याग्रस्त जजल्ह्यातील आणण उवाररत महाराषरातील ३ अवषाणप्रवण जजल्ह्यातील एकूण 
९१ शसींचन प्रकल्प पुणा करण्यासाठी कें द्रीय जलसींसाधन ववभागाच ेदि.३० जुल,ै २०१८ रोजीच्या 
कायाालयीन ज्ञापनान्वये रु.१५३२५ को्ी उवारीत ककीं मतीपैकी एकूण रु.३८३१.४१ को्ीच ेकें द्रीय 
अथासहाय्याचे (२५%) ववर्ेष पॅकेज िेण्यास मान्यता दिली आहे. 
 या प्रस्तावात ८३ लपा योजनाींचा समावेर् आहे. सिर लघ ु पा्बींधारे प्रकल्पाींसाठी 
सन २०१८-१९ या वषाासाठी रु.५७७.६० को्ी इतक्या ननधीची तरतूि केली आहे.  
(२) व (३) सिर ८३ लघु पा्बींधारे प्रकल्पाींची जजल्हाननहाय ववगतवारी पुढीलप्रमाणे आहेत 
अ.क्र. जजल्हा लघु पाटबांधारे प्रिल्पाांची सांख्या 
१ वधाा ०१ 
२ अमरावती १८ 
३ अकोला ०७ 
४ वाशर्म १८ 
५ यवतमाळ १४ 
६ बुलिाणा ०८ 
७ औरींगाबाि ०५ 
८ जालना ०६ 
९ नाींिेि ०२ 
१० बीि ०१ 
११ लातूर ०३ 
 एिूण ८३ 

 आत्महत्याग्रस्त जजल्ह्यातील मोठ्या व मध्यम प्रकल्पातील ज्या प्रकल्पाींना कें द्रीय 
ताींबत्रक सल्लागार सशमतीची मान्यता आहे अर्ा तसेच बाींधकामाधीन लघ ुप्रकल्प ज ेपुढील 
तीन वषाामध्ये पुणा होऊ र्कतील अर्ा प्रकल्पाींचा समावरे् सिर प्रस्तावात करण्यात आला 
आहे. 
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 सिर प्रकल्प सन २०२०-२१ पयिंत पूणा करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(४) परभणी व उस्मानाबाि या जजल्ह्यातील बाींधकामाधीन प्रकल्प उपरोक्त अ्ीींची पुताता 
करत नसल्याने त्याींचा समावेर् सिर प्रस्तावात करण्यात आलेला नाही. 
  

___________ 
  

धारणी (जज.अमरावती) तालकु्यातील धूळघाट रेल्वेच्या वनपररके्षत्राधधिारी आणण 
वनरक्षि याांनी रोहयोच्या िामाांत गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  

(२०)  १११८५६ (१२-०४-२०१८).   श्री.प्रभुदास यभलावेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारणी (जज.अमरावती) तालुक्यातील धूळघा् रेल्वेच्या वनपररके्षत्राधधकारी आणण वनरक्षक 
याींनी रोहयोच्या कामाींत अननयशमतता केल्याप्रकरणी तहशसलिाराींनी धारणी पोलीसात तक्रार 
नोंिववल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तक्रारीत काही त्रु्या असल्याने सींबींधीताींवर गुन्हा िाखल करण्यात आले नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व तदनुसार िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०९-०४-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, सींबींधधताींवर दिनाींक २६/०४/२०१८ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(३) सिर प्रकरणी तहशसल कायाालय, धारणी व ववभागीय आयुक्त कायाालय, अमरावती याींनी 
प्राथशमक चौकर्ी केली असनू, त्या अनुषींगान े िोषीींवर दिनाींक २६/०४/२०१८ रोजी गुन्हा 
क्र.१४९/१८ िाखल केला आहे. िोषी कमाचाऱयाींववरूध्ि शर्स्तभींगववषयक कायावाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  
रायगड जजल्हयातील माथेरान घाटमागा अरुां द असल्याने पयाटिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(२१)  ११३९७३ (२८-०३-२०१८).   श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय पयाटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगि जजल्हयातील माथेरान पया् ननगरीस भे् िेणाऱया पया् काींना नेरुळहून माथेरान हा 
एक एकमेव मागा उपलब्ध असल्याने तसेच घा्मागा अरुीं ि असल्याने पया् काींची गैरसोय होत 
आहे तसचे माथेरान येथे वाहनतळही नसल्याने पया् काींना वाहतूक कोंिीलाही सामोरे जावे 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकि े अनेकवेळा 
वाहनतळाच्या जागेकरीता मागणी करुनही कोणतीही कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार र्ासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२६-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) नेरळ ते िस्तुरी (माथेरान) या 
६.७० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याच े काम सावाजननक बाींधकाम ववभागामा ा् त जस े आहे त्या 
जस्थतीत मुींबई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधधकरणाकि ेहस्ताींतरण करण्यात आले आहे. 
 सिर रस्ता इको सेजन्स्ीव्ह झोन आणण वन जशमनीमध्ये येतो. त्यामुळे सिर 
रस्त्याच्या सुधाररकरणास व रुीं िीकरणास माथेरान सींननयींत्रण सशमतीन े (Matheran 
Monitoring Committee) व वन खात्यान ेमान्यता दिलेली आहे. 
 मुींबई महानगर प्रिेर् ववकास प्राधधकरणाने रुपये २७.०० को्ीच्या ककीं मतीच्या 
कामाींना मींजूरी दिलेली आहे. सदयजस्थतीत िोन्ही बाजूकिील सींरक्षण शभींत, आवश्यकतेनुसार 
मे्ल बीम बॅररअर व कल्व्ह ा्सह रस्त्याच्या सुधारीकरणाच ेकाम सुमारे ७०% लाींबीमध्ये पूणा 
करण्यात आले असून उवाररत ३०% लाींबीच्या रस्त्याच्या सुधाररकरणाच े काम एकसींधररत्या 
पूणा करण्याच ेननयोजजत आहे. 
 प्राधधकरणान ेमाथेरान येथ ेवाहनतळासाठी कााँक्री् पेव्हर ब्लॉक व रेशलींगसह िगिी 
शभींतीच्या कामासाठी रुपये ५.१३ को्ीस मान्यता दिलेली आहे. याबाबत प्राधधकरणामा ा् त 
आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल्हयातील १४ ग्रामपांचायतीमधील डाटाा ऑपरेटसाच्या प्रलांबबत मानधनाबाबत 
  

(२२)  ११५५०३ (११-०४-२०१८).   श्री.यशवाजीराव िर्ड ाले (राहुरी), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन), 
श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल्हयातील १४ ग्रामपींचायतीमध्ये िा्ा ऑपरे्साची ननयुक्ती होऊन सहा मदहने 
झाले तरीही िा्ा ऑपरे्साना मानधन शमळालेले नाही, इतकेच नव्हेतर िा्ा ऑपरे्साच्या 
नेमणूकीतून को्यवधी रक्कमेचा गैरव्यवहार कीं पनीमा ा् त केला जात असल्याच े दिनाींक २ 
्ेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू ग्रामपींचायतीमा ा् त प्रत्येक मदहन्याींला १२ हजार रूपये जजल्हा 
पररषिेकि ेवगा केले जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू िा्ा ऑपरे्साना मागील ६ मदहन्याींपासनू मानधन न शमळण्याची 
कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय व त्यानुसार र्ासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२२-०३-२०१९) : (१) काही िा्ा एन्री ऑपरे्साना मानधन शमळाले 
नसल्याची बाब ननिर्ानास आली आहे. तथावप गैरव्यवहार झाल्याची बाब आढळून आली नाही. 
(२) होय. 
(३) ज्या कें द्र चालकाींनी त्याींच्या मोबिल्याच े िेयक, सींगणक प्रणालीवर पुजष् केले आहे व 
सिर ग्रामपींचायतीने रक्कम जजल्हा पररषिेकि ेजमा केली आहे. त्याींना मोबिला अिा करण्यात 
आला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सालोख तरे्फ वरेडी (ता.िजात, जज.रायगड) येथील रायगड जजल्हा  
पररषदेच्या पाझर तलावाच ेपाणी दवूषत झाल्याबाबत 

  

(२३)  ११६६३४ (२४-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (अरण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजात (जज.रायगि) तालुक्यातील सालोख त्े वरेिी येथे असलेला रायगि जजल्हा 
पररषिेचा पाझर तलावात वषाानुवषे पाणी शर्ल्लक असूनही या तलावात म्हर्ी दिवसभर बसनू 
असल्याने हे पाणी िवूषत होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच तलावाच्या शभींती पोकळ असून मोठया प्रमाणात गळती सुरु असून सींपूणा तलाव 
ररकामा करुन तलावाची िरुुस्ती करण्याची मागणी सींबधधत अधधका-याींकि े जजल्हा पररषि 
सिस्याींनी केली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीनुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०४-२०१९) : (१) नाही. 
 साळोख त्े वरेिी येथ े पाझर तलाव नसून जलसींपिा ववभागाची लघ ु पा्बींधारे 
योजना आहे. सिर योजनेतून ्क्त शसींचनासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. 
(२)  नाही. 
 माती धरण व िगिी साींिवा मधून कोणतीही गळती होत नाही.     
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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रायगड जजल्हा पररषदेतील २१ यशक्षिाांच्या तत्िालीन मुख्य िायािारी  
अधधिारी याांच्या बनावट सहया िरुन िेलेला गैरव्यवहार 

(२४)  ११८८८८ (३१-०७-२०१८).   श्री.सरदार तारायसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगि जजल्हा पररषिेतील २१ शर्क्षकाींच्या २०१६ मध्ये अन्य जजल्हयाींमध्ये बिल्या 
करण्यात आल्याप्रकरणी एका शर्क्षक्षकेने पगार न शमळाल्या प्रकरणी न्यायालयात धाव 
घेतल्यानींतर, न्यायालयाच्या आिेर्ानुसार केलेल्या तपासात तत्कालीन मुख्य कायाकारी 
अधधकारी दिलीप पाींढरपटे्ट याींच्या बनाव् सहया करुन या २१ शर्क्षकाींच्या बिल्या करण्यात 
येऊन त्याला खो्े नाहरकत प्रमाणपत्र बनवून जोिल्याची मादहती ननिर्ानास आल्यानींतर, 
रायगि जजल्हा पररषिेचे ववदयमान कायाकारी अधधकारी याींच्या आिेर्ानुसार प्राथशमक 
ववभागाचे शर्क्षणाधधकारी र्ेषराव बि ेयाींनी अशलबाग पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीववरोधात 
गुन्हा िाखल केल्याची बाब दिनाींक ४ ्ेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्ानास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ज्या शर्क्षक्षकेला २० मदहने पगार शमळाला नाही त्या शर्क्षक्षकेला पगार िेण्यात आला 
आहे काय व बनाव् सहया करुन २१ शर्क्षकाींच्या बिल्या व नाहरकत प्रमाणपत्र तयार 
करणाऱया िोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०३-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) सिर शर्क्षक्षकेस खामगाींव नगरपररषिेकि े आींतरजजल्हा बिलीने कायामुक्त करण्यात 
आल्यामुळे त्याींचा पगार जजल्हा पररषि, रायगि याींच्यामा ा् त अिा करण्यात आला नाही. 
बनाव् सहया प्रकरणात अशलबाग पोशलस ठाण्यात ्ौजिारी गुन्हा िाखल करण्यात आला 
असून, त्याींचेस्तरावर तपास चाल ूआहे. सिर ववषयार्ी सींबींधधत शलवपकास ननलींबबत करण्यात 
येऊन त्याची तसेच सींबींधधत जावक शलवपकाची खातेननहाय चौकर्ी सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यात “आपले सरिार” सेवा िें द्र अयशस्वी झाल्याबाबत 
  

(२५)  ११९०७७ (०२-०८-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल्ह्याींतागत ग्रामपींचायतीच्या कामात पारिर्ाकता यावी, काम े वेगान े व्हाव,े 
लोकाींना त्रास होव ूनये यासाठी र्ासनान ेप्रत्येक ग्रामपींचायतीला सींगणक िेऊन सवा कामकाज 
ऑनलाईन करण्याच्या दृष्ीने काम सुरु केले असून जजल्ह्यात मात्र सिर “आपले सरकार” 
सेवा कें द्र अयर्स्वी ठरल्याच े दिनाींक २१ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर कामात अनके अिचणी येत असून सिर सेवा कें द्रासाठी सींगणक चालक 
िेण्यात आला मात्र त्याला मानधन व सींगणकाची िेखभाल यासाठी ग्रामपींचायतीींना १०-१२ 
हजार रुपये िेण्यात येत असनू ग्रामपींचायतीवर आधथाक भुििंि पित असल्याच ेननिर्ानास आले 
आहे तसेच काही ग्रामपींचायतीमध्ये इीं्रने्ची सुववधा उपलब्ध नसणे, सींगणक व वप्रींन््र 
नािरुुस्त असणे अर्ा अनेक अिचणी येत असल्याने नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याचे 
ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार र्ासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२२-०३-२०१९) : (१) याबाबत दि.२१/५/२०१८ च्या िैननक लोकमत या 
वतृ्तपत्रात बातमी प्रकार्ीत झालेली आहे. 
(२) व (३) अमरावती जजल्ह्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये उत्पन्न क्षमतेनुसार ग्रामपींचायतीींनी 
दिलेल्या ठरावाप्रमाण ेकें द्र ननमााण करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये ८४० ग्रामपींचायतीींना ६१७ 
कें द्र चालक नेमण्यात आलेले आहेत. र्ासन ननणायातील तरतूिीनुसर ग्रामपींचातीकिून 
रु.१२३३१/- इतकी सीएससी-एसपीव्ही याींना प्रकल्प राबववण्याकरीता िेण्यात येत.े जजल्ह्यातील 
काही ग्रामपींचातयीींमध्ये इीं्रने् सूववधा उपलब्ध नाही. असे एकूण ५० ग्रामपींचायतीमध्ये 
सींगणक व वप्री्ं र नािरुुस्त असल्याचे ननिर्ानास आले आहे. त े िरुुस्त करण्याबाबत अथवा 
िरुुस्त होत नसतील तर पयाायी व्यवस्था करण्याबाबत  सीएससी-एसपीव्ही कीं पनीला 
कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जजल्हयात पेपरलेस ग्रामपांचायत योजना अयशस्वी झाल्याबाबत 
  

(२६)  ११९२८८ (३१-०७-२०१८).   श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर र्ासनाच्या ग्रामववकास ववभागाच्या वतीने दिनाींक २४ जानेवारी, २०१८ रोजी ई-
ग्रामसॉफ्् प्रणाली सींिभाात आिेर् ननगाशमत करुन त्यानुसार ग्रामपींचायतीच्या िननदिन 
कारभारार्ी सींगणीकरणाचे आिेर् ननगाशमत केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुलढाणा जजल्हयात पेपरलेस ग्रामपींचायत योजना अयर्स्वी झाली असून ८६९ 
ग्रामपींचायतीपैकी ्क्त िोन ग्रामपींचायती पेपरलेस झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार बुलढाणा जजल्हयातील 
ग्रामपींचायती ई-ग्राम सॉफ््वेअर मधील अिचणी िरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२२-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) अंशत: खरे आहे. बलुढ्ाण्ा जिल्ह्य्ात आिपयतं ४० ग्र्ामपंच्ायती पेपरलेस झ्ाल्हय्ा आहेत. 
(३) र्ाज्य्ातील ग्र्ामपंच्ायत पेपरलेस करण्य्ाकरीत्ा येण्ाऱ्य्ा अडचणी सोडववण्य्ास्ाठी बोईसर 
ग्र्ामपंच्ायती अंतर्गत एक सममती र्ठीत करण्य्ात आली असनू सदर सममतीने केलेल्हय्ा 
अहव्ाल्ानुस्ार ई-ग्र्ाम संर्णक प्रण्ालीमध्ये आवश्यक त्य्ासुर्ारण्ा करण्य्ात येत आहेत. 
त्य्ानुस्ार उवगररत ग्र्ामपंच्ायती पपेरलेस करण्य्ाचे क्ायगव्ाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत न्ाही.  

___________ 
  

नाांदरुा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेविाांच ेमानधन प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२७)  १२०११९ (२३-०७-२०१८).   श्री.राहुल बद्दे्र (धचखली), श्री.अयमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिरुा तालुक्यातील (जज.बुलढाणा) ग्रामरोजगार सेवकाींच ेसात मदहन्याींचे मानधन प्रलींबबत 
असल्याच ेदिनाींक १६ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार ग्रामरोजगार सेवकाींच े
थकीत वेतन तात्काळ िेण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०४-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ग्रामरोजगार सेवकाींना मानधन िेण्याबाबतची कायावाही दिनाींक ०७/०७/२०१८ रोजी पूणा 
करण्याींत आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सांगणि पररचालिाांच ेप्रलांबबत मानधन देण्याबाबत 
  

(२८)  १२०५६४ (३१-०७-२०१८).   श्री.सभुाष अर्फा  पांर्डतशेठ पाटील (अयलबाग), श्री.धैयाशील 
पाटील (पेण), डॉ.सांतोष टाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अयमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.राजन 
साळवी (राजापूर), श्री.अन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामववकास ववभागामा ा् त ग्रामीण भागातील नागररकाींना गावातच सवा सोयी 
सुववधा व ववववध प्रकारचे िाखले ऑनलाईन शमळावेत यासाठी प्रत्येक ग्रामपींचायतीमध्ये आपले 
सरकार सेवा कें द्र सुरू करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरची कें द्र चालववण्यासाठी ग्रामपींचायत क्लस््रनसुार कें द्र चालकाींची ननयुक्ती 
करण्यात आली असून या प्रकल्पाची माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान महाऑनलाईन 
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या कीं पनीसोबत असलेले करार सींपले असून नव्याने सुरू करण्यात आलेले आपले सरकार सेवा 
कें द्र या प्रकल्पात काम करण्यासाठी पूवीचेच सींगणक पररचालकाींची ननयुक्ती करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आपले सरकार सेवा कें द्रासाठी १४ व्या ववत्त आयोगातून ननधी िेण्यास 
राज्यातील अनेक ग्राम पींचायतीचा ववरोध असल्यामुळे, सींगणक पररचालकाींच े मानधन 
राज्याच्या अथासींकल्पातून कराव े यासाठी दिनाींक ४ माचा, २०१८ रोजी मा.मुख्यमींत्री याींच्या 
ननवासस्थानी मा.ग्रामववकास मींत्री, ग्रामववकास सधचव याींच्यासह सींघ्नेच्या प्रनतननधीसमवेत 
बैठक झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच ‘आपले सरकार सेवा कें द्र’ प्रकल् पात काम करणा-या चाळीसगाव तालुक् यातील 
(जज.जळगाव) ग्रामपींचायतीींमधील सींगणक पररचालकाींचे गेले वषाभरापासूनचे मानधन प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील सींगणक पररचालक हे अल्प मानधनावर काम करीत असून काही 
पररचालकाींचे माहे ्ेब्रुवारी २०१७ पासून मानधन शमळालेले नसून ते र्ासनाच े
सीएससीएसपीव्ही या कीं पनीकि े थकीत असून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपींचायतीचे 
हस्तशलणखत कामकाज बींि करुन सवा ग्रामपींचायती पेपरलेस करण्यासाठी ग्रामववकास 
ववभागानी दिनाींक १ एवप्रल, २०१८ ही ताररख ननजश्चत केली असताना दिनाींक २५ म,े २०१८ 
रोजीपयिंत राज्यातील एकही ग्रामपींचायत पेपरलेस होऊ र्कली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार राज्यातील सींगणक 
पररचालकाींच्या प्रलींबबत मागण्या पूणा करण्यासह त्याींना थकीत मानधन िेण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२२-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२)  होय. सुमारे ८०% कें द्र चालक पूवीच्या प्रकल्पातून घेण्यात आले आहेत. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
(५), (६) व (७) ज्या कें द्र चालकाींनी त्याींच्या मोबिल्याच ेिेयक, सींगणक प्रणालीवर पुजष् केले 
आहे, व ज्या ग्रामपींचायतीने सिर रक्कम जजल्हा पररषि कि े वगा केली आहे अर्ा 
कें द्रचालकाींना रक्कम अिा करण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपींचायतीींनी जजल्हा पररषिेच्या 
खात्यात रक्कम जमा केली नाही, त्याींना सिर रक्कम जमा करणेबाबत कळववण्यात आले 
आहे. 
 तसेच ग्रामपींचायती पेपरलेस करण्याच्या अनुषींगाने येत असलेल्या ताींबत्रक अिचणी 
सोिववण्यासाठी दि.२०/४/२०१८ रोजी सशमती गठीत करण्यात आली असून ग्रामपींचायत पेपर 
लेस करण्याची कायावाही सुरू आहे. 
  

___________ 
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पातूर (जज.अिोला) येथील अमनदीप हुक्िा पालार प्रिरणी ११ यशक्षिाांची  
ववभागीय चौिशी िरणेबाबत 

(२९)  १२०६०६ (२८-०७-२०१८).   श्री.हररष वपांपळे (मुतत ाजापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पातूर (जज.अकोला) येथील अमनिीप हुक्का पालार प्रकरणी शर्क्षक सहकारी पतसींस्था 
मयाादिते येथील सुमारे ११ शर्क्षकाींची ववभागीय चौकर्ी करण्याचा ठराव शर्क्षण सशमतीच्या 
सभेत मान्य करण्यात येवूनही अदयाप कोणतीही कारवाई न झाल्याची माहे म,े २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणाच्या अनुषींगाने कारवाईसाठी आवश्यक असणारी सींबींधधत आवश्यक 
मादहती (जोिपत्र) पींचायत सशमत्याींकिून अदयाप प्राप्त झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाच्या चौकर्ीत दिरींगाई करणाऱया अधधकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२६-०३-२०१९) : (१) १० शर्क्षक हुक्का पालार मध्ये समाववष् असल्याच े
ननिर्ानास आले आहे. 
(२) जोिपत्र १ त े ४ पींचायत सशमती बाळापुर व पातुर याींच्याकिून जजल्हा पररषि, अकोला 
कायाालयास प्राप्त झालेले आहे. 
(३) चौकर्ी अधधकारी नेमण्याची कायावाही जजल्हा पररषि, अकोला कायाालयामा ा् त सुरु असनू, 
िोषारोपाचे ज्ञापन बजावण्यात येत आहे. 
(४) प्रकरण कायावाहीत आहे. 

___________ 
  
महात्मा गाांधी रोजगार हमी योजनेंतगात आष्ट्टी, पाटोदा तालकु्यातील (जज. बीड) वैयजक्ति 

ववहहरीांच्या बाांधिामाच्या प्रस्तावास मान्यता यमळण्याबाबत 
  

(३०)  १२१११६ (२३-०७-२०१८).   अॅड.भीमराव धद्ड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींधी रोजगार हमी योजनेंतगात आष्ी, पा्ोिा तालुक्यातील (जज. बीि) सुमारे 
र्ेकिो र्ेतकऱयाींनी वैयजक्तक ववदहरीींच्या बाींधकामाची मागणी ग् ववकास अधधकारी आणण 
तहसीलिार याींच्या माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तालुक्याींत महात्मा गाींधी रोजगार हमी योजनेंतगात ककती र्ेतकऱयाींच्या 
वैयजक्तक ववदहरीींच्या बाींधकामाचे प्रस्ताव मींजूर करण्यात आले आहेत आणण ककती र्ेतकऱयाींच े
प्रस्ताव मींजुरीसाठी प्रलींबबत आहेत, 
(३) असल्यास, सिरहू योजनेंतगात प्रलींबबत असलेल्या वैयजक्तक ववदहरीींच्या बाींधकामाना 
मान्यता शमळण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (२७-०३-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 पींचायत सशमती पा्ोिा याींना ४३१ जलशसींचन ववदहरीींचे उदद्दष् िेण्यात आले असून 
त्यापैकी ४२३ ववदहरीींना मींजूरी  िेण्यात आली आहे. व ८ ववदहरी मींजूरीसाठी प्रलींबबत असून 
सिर ववदहरीींना प्रर्ासकीय मान्यता िेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
 पींचायत सशमती, आष्ी याींना ९९१ जलशसींचन ववदहरीींच े उदद्दष् िेण्यात आले होते. 
त्यापैकी १३९ ववहरीींना मींजूरी िेण्यात आलेली आहे व ८५२ ववहरी मींजूरीसाठी प्रलींबबत असनू 
सिर ववदहरीींना प्रर्ासकीय मान्यता िेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्राप्त प्रस्ताव छाननी सशमतीच्या मान्यतेस्तव सािर केलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यात यशवांतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबववण्याबाबत 
  

(३१)  १२१२२८ (२०-०७-२०१८).   डॉ.सुजजत यमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय ववमुक्त 
जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेष मागास प्रवगा िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भ्के-ववमुक्ताींना घर शमळावे या उिेिर्ाने राज्य र्ासनान े 'यर्वींतराव चव्हाण मकु्त 
वसाहत योजना' राबववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनतेून कोल्हापूर जजल्हयात अियापी एकही वसाहत उभारण्यात 
आलेली नाही तसेच यासींिभाात चार प्रस्ताव समाजकल्याण ववभागाकि ेमींजूरीअभावी प्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनुसार कोल्हापूर जजल्ह्यात यर्वींतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना 
राबववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम यशांदे (२०-०३-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सिर योजना कोल्हापूर जजल्हयात राबववण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन 
उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनषुींगाने जजल्हाधधकारी, कोल्हापूर कायाालयाकिून कायावाही 
करण्यात येत आहे. जशमनीच्या उपलब्धतनेुसार सिर योजना कोल्हापूर जजल्हयात 
राबववण्याबाबत आवश्यक ती कायावाही करण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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वायशम जजल््यातील पैनगांगा नदीवरील िोल्हापूरी पध्दतीच्या  
बांधा-याांचे बॅरेजमध्ये रुपाांतर िरणेबाबत 

  

(३२)  १२२४१८ (२३-०७-२०१८).   श्री.अयमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशर्म जजल्हयातील पनैगींगा निीवरील कोल्हापूरी पध्ितीच्या बींधा-याींचे बॅरेजमध्ये रुपाींतर 
करण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना दिनाींक १२ डिसेंबर, २०१७ 
रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननविेन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३)असल्यास, पैनगींगा निीवरील कोल्हापूरी पध्ितीच्या बींधा-याींचे बॅरेजमध्ये रुपाींतर 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१३-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 

दि.१३.१२.२०१७ रोजी मा.आमिार श्री.अशमत सुभाषराव झनक (ररसोि मतिारसींघ) 
याींनी पैनगींगा निीवरील आसेगाव पेन, मसला पेन व भापूर को.प. बींधा-याींचे बॅरेजसमध्ये 
रुपाींतर करणेबाबत मा. मुख्यमींत्री याींना ननवेिन सािर केलेले आहे. 
(२)  सिर बॅरेजकररता आवश्यक पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र शमळणेबाबत कायावाही सुरु आहे. 
तसेच “राज्य जल पररषिेने दिलेल्या गोिावरी खोरे एकाजत्मक जल आराखियात उल्लेख 
केल्यानुसार उध्वा पैनगींगा प्रकल्पाच्या (इसापूर) पाणलो् के्षत्रात नवीन प्रकल्पासाठी पाणी 
शर्ल्लक नसल्यान ेया भागात नवीन प्रकल्प प्रस्ताववत करणे र्क्य होणार नाही” अस ेमुख्य 
अशभयींता, ननयोजन व जलववज्ञान, नाशर्क याींनी कळववले आहे.      
(३) वरीलप्रमाणे कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   
  

___________ 
  
राज्यातील जलयसांचन योजना िायारत ठेवण्याच्या दृष्ट्टीने पाण्याचा अपयोग िरणाऱया रहहवासी 

आणण िारखानदारीच्या के्षत्रातील ववववध सांस्थाांिडून बुडीत रक्िम वसुल िरणेबाबत 
  

(३३)  १२५०३२ (२४-०७-२०१८).   श्री.यशवाजीराव िर्ड ाले (राहुरी), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जलशसींचन योजना कायारत ठेवण्याच्या दृष्ीने पाण्याचा उपयोग करणाऱया 
रदहवासी आणण कारखानिारीच्या के्षत्रातील ववववध सींस्थाींकिून ककती बुिीत रक्कम येणे बाकी 
आहे याची मादहती सािर करण्याचे आिेर् महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाचे अध्यक्ष 
के.पी.बक्षी याींची ववववध ववभागाींना दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी मादहती सािर केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, पाण्याचा उपयोग करणाऱया रदहवासी आणण कारखानिारीच्या के्षत्रातील ववववध 
सींस्थाींकिून थकबाकीची रक्कम वसूल करणेबाबत र्ासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०२-०४-२०१९) : (१) होय. 
(२) सिर मादहती महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण, मुींबई याींना सािर करण्याववषयी 
कायावाही प्रगतीत आहे. 
(३) व (४) रदहवार्ी आणण कारखान्याकि ेथकीत पाणीप्ृ्ी वसलुी करण्यासाठी बबगरशसींचन 
योजनाींच्या कायाालयार्ी सतत सींपका  करण्यात येतो, तसेच थकबाकीिाराींना पाणीप्ृ्ी 
वसुलीसाठी वेळोवेळी नो्ीस िेण्यात येते, त्याचप्रमाणे बबगर शसींचन योजनादवारे पाणीप्ृ्ी 
जलसींपिा ववभागाला िेण्याबाबत के्षबत्रय अधधकाऱयाींकिून वारींवार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
या प्रकरणी ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वडार समाजाच्या अत्िषाािररता योजना राबववण्याबाबत 
  

(३४)  १२५१०५ (०२-०८-२०१८).   डॉ.शयशिाांत खेडिेर (यसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
ववमुक्त जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेष मागास प्रवगा िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विार समाजाच्या जीवनात पररवतान घिववण्यासाठी समाजातील मुलाींना 
शर्क्षण, प्रशर्क्षण, आरोग्य तसेच जेषठाींसाठी ननवतृ्तीवेतन शमर्न राबववण्याबाबतचा प्रस्ताव 
प्रस्तावीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी राज्याचे कामगार कल्याणमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती 
गठीत करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम यशांदे (१८-०३-२०१९) : (१) विार समाजाच्या आथीक उन्नतीसाठी ववर्ेष योजना 
राबववण्यासाठी र्ासन प्रयत्नर्ील आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दिनाींक १५/०१/२०१९ रोजी सींपन्न झालेल्या मींत्रीमींिळाच्या बैठककत वसींतराव नाईक 
ववमुक्त जाती व भ्क्या जमाती ववकास महामींिळास रु.३०० को्ी सहायक अनुिान पुढील 
तीन वषाात उपलब्ध करुन िेण्यास मींजुरी िेण्यात आली आहे. सिर सहायक अनुिानातून 
रु.१०० को्ी एवढा ननधी विार व पारधी समाजातील लोकाींच्या आधथाक उन्नतीकरीता राखीव 
ठेवून त्यादवारे ववर्ेष योजना राबववण्यास र्ासनान ेमान्यता दिली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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इगतपूरी (जज.नायशि) तालुक्यातील भावली धरणाच ेपाणी शहापूरला  
वळववण्याचा घेतलेला तनणाय 

  

(३५)  १२५१८५ (२४-०७-२०१८).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अयमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड अत्तर), श्री.सांदीपानराव भुमरे 
(पैठण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाियातील वैजापूर आणण गींगापूर या दठकाणी पाणी परुवण्याचा महत्त्वाचा स्त्रोत 
असलेल्या इगतपूरी तालुक्यातील (जज.नाशर्क) भावली धरणाचे पाणी ठाणे जजल्हयातील र्हापूर 
तालुक्याला वळववण्याचा ननणाय मींत्रीमींिळ उपसशमतीन ेघेतला असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणी मराठवाियाच्या वपण्याच्या पाण्यासह नाशर्कच्या शसींचनावरही 
याचा पररणाम होत असल्याच ेननिर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार नाशर्कच्या शसींचनाला 
पाणी पोहोचण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) जलसींपिा ववभाग र्ासन ननणाय क्र. बबशसींआ 
२०१६/(५२८/१६) दि. २३/०३/२०१८ अन्वये भावली धरणातून ठाणे जजल्ह्यातील ९७ गावाींच्या 
पाणी पुरवठा योजनेसाठी १२.६९ ि.ल.घ.मी. पाणी मा.मींत्रीमींिळ उपसशमतीच्या मान्यतेन े
आरक्षक्षत करण्यात आले आहे. 
(२) या १२.६९  ि.ल.घ.मी. पाणी आरक्षणामळेु शसींचन के्षत्रात १३१३.६७ हेक््र इतकी कपात 
होणार आहे. 
(३) महाराषर राज्य जलननती २००३ नुसार वपण्याच्या पाणी वापराला प्रथम प्राधान्य आहे. 
सिरचे आरक्षाण हे व्यापक जनदहतास्तव व महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण 
अधधननयम २००५ मधील तरतिुीप्रमाणे सक्षम स्तरावर व र्ासन ननणाय क्र सींकीणा 
२०१५/(४४/१५)/शसीं.व्य. (धोरण), दिनाींक १७/११/२०१६ मधील के्षबत्रय पाणीवा्पाच्या तरतुिीींनुसार 
मींजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे चौकर्ी करण्याचा व शसींचनाला पाणी पोचवण्याबाबत 
वेगळी कायावाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यशरवली वेलद्डवेाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील धरण  
प्रिल्पाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३६)  १२६४७७ (०७-१२-२०१८).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज े शर्रवली वेलोंिवेािी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथे शसमेलगत लघु पा्बींधारे 
प्रकल्पाचे काम ४० ्क्के पूणा झाल्यानींतर गेल्या पाच वषािंपासून बींि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाची र्ासनान ेपाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱयाींच्या मागण्या पूणा करून उक्त धरण तात्काळ 
पूणा करणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (२२-०४-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 प्रकल्पाचे काम १५ ्क्के पूणा झाले असून भूसींपािनाअभावी काम बींद़ ठेवले होते. 
(२) होय. 
 के्षत्रीय अधीक्षक अशभयींता, रत्नाधगरी पा्बींधारे मींिळ, रत्नाधगरी याींनी दिनाींक 
२०.११.२०१८ रोजी प्रकल्पाची पाहणी केली आहे. सदय:जस्थतीत भसूींपािनाच ेव धरणाचे काम 
प्रगतीपथावर असून प्रकल्पाच ेभूसींपािन व कामाबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत आहे. 
(३) प्रकल्पग्रस्ताींच्या भूसींपािन व स्वेच्छा पुनवासनाची मागणी पणूा करण्याबाबतची कायावाही 
प्रगतीपथावर असून ननधी उपलब्धतेनुसार प्रकल्प म,े २०२२ अखरे पूणा करण्याचे ननयोजन 
आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िजात (जज.रायगड) तालुक्यातील टाटा पॉवरचे पाणी धचल्हार नदीत सोडण्याबाबत 
  

(३७)  १२७२७५ (०५-१२-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (अरण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजात (जज.रायगि) तालुक्यातील ्ा्ा पॉवरच ेपाणी उल्हास निीत सोिले जात ेत्यापैकी 
काही पाणी धचल्हार निीत सोिण्यात याव ेअर्ी मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा. जलसींपिा मींत्री 
याींना लेखी ननवेिनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेिनानसुार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) होय. 
(२) दि. २२.११.२०१८ रोजी मा. राज्यमींत्री (बींिरे, वैदयकीय शर्क्षण, मादहती व तींत्रज्ञान, अन्न 
व नागरी पुरवठा आणण ग्राहक सींरक्षण) याींच्या अध्यक्षतेखाली सिर प्रकरणी बैठक आयोजजत 
करणेत आली होती. या बैठकीत पेज व धचल्लार या निया जोिण्यात आल्या तरी राजनाला 
शसींचन समूह प्रकल्पातील सवा पाणी पूणापणे आरक्षक्षत झाले असल्याने या प्रकल्पातून पाणी 
िेणे र्क्य होणार नाही. त्याऐवजी धचल्लार / शर्लार निीवर जलसींधारण ववभागामा ा् त 
प्रस्ताववत २३ साखळी बींधारे बाींधण्याच ेप्रस्ताव जलसींधारण ववभागाने त्वरीत सािर करणेबाबत 
मा. मींत्री महोियाींनी सूचना दिल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________  
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इतर मागासवगीय ववद्याथी िें द्र शासनािडून यमळणाऱया  
यशष्ट्यवतृ्तीपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(३८)  १२७२८५ (०४-१२-२०१८).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(यशडी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अयमत 
ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टाररे्फ (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव यभस े (लातूर 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड अत्तर), श्रीमती अयमता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.अयमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय ववमुक्त 
जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेष मागास प्रवगा िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र र्ासनाने गेल्या सहा मदहन्यापासून इतर मागासवगीय ववादयाथ्यािंच्या शर्षयवतृ्तीच े
२७० को्ी रुपये अदयापही राज्याला पाठववले नसल्यान ेराज्यातील लाखो इतर मागासवगीय 
ववदयाथी शर्षयवतृ्तीपासून वींधचत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर मध्ये ननिर्ानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कें द्राने राज्याला प्रत्यक्षात ननधी पाठववला नसतानाही ननधी सींचालक इतर 
मागासवगा ववभाग पुणे याींच्या नावे प्राप्त व शर्ल्लक रक्कम िाखववले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार इतर मागासवगीय 
ववदयाथ्यािंना शमळणारी शर्षयवतृ्तीची रक्कम कें द्र र्ासनाकिून पूवावत घेण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम यशांदे (३०-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) इतर मागास वगाातील ववदयाथ्यािंना मॅरीकोत्तर 
शर्षयवतृ्ती (कें द्र पुरस्कृत योजना १००%) या योजनेअींतगात राज्याला सन २०१८-१९ या 
आधथाक वषाात कें द्र र्ासनाकिून प्राप्त झालेला ननधी दि.१०/१२/२०१८ रोजीच्या र्ासन 
ज्ञापनानुसार रु.८८.७६ को्ी इतका सींचालक, ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याण सींचालनालय, 
पुणे याींच्याकि ेवगा केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबईतील प्रलांबबत असलेले गहृप्रिल्प  
  

(३९)  १२७३१९ (०४-१२-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (अरण) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाींधकाम सुरु असलेल्या गहृप्रकल्पात घराींची नोंिणी केली तर १८ ्क्के जीएस्ी भरावा 
लागतो आणण तेच घर जर भोगव्ा प्रमाणपत्र शमळाल्यानींतर खरेिी केले तर जीएस्ी 
भरण्याचा प्रश्न ननमााण होत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अर्ा तरतूिीमळेु नवी मुींबईतील ५५ हजार गहृप्रकल्प प्रलींबबत असल्याच ेमाहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०४-२०१९) : (१) बाींधकाम सुरु असलेल्या गहृ प्रकल्पात घराींची 
नोंिणी केली तर घराच्या ववक्री ककीं मतीवर १८ ्क्के जीएस्ी आकारला जातो व कें द्र/राज्य 
र्ासनाने अधधसुधचत केलेल्या स्वस्त गहृननमााण प्रकल्पासाठी (Affordable Housing 
Project) घराच्या ववक्री ककीं मतीवर १२% कर आकारण्यात येतो. परींतू करिेयतीची परीगणना 
करताना करिात्याला एकूण ववक्री ककीं मतीींच्या १/३ रकमेची वजाव् उपलब्ध आहे. पररणामत: 
स्वस्त गहृननमााण प्रकल्पासाठी वस्तू व सेवा कराचा प्रभावी िर  १२% ्क्केच्या ऐवजी सुमारे 
८ % होतो व इतर बाींधकामाकररता वस्त ूव सेवाकराचा प्रभावी िर १८% ऐवजी सुमारे १२% 
होतो. 
 तथावप, गहृप्रकल्पाला भोगवा्ा प्रमाणपत्र शमळाल्यानींतर घराची ववक्री झाली असेल 
तर वस्तु व सेवा कर आकारण्यात येत नाही, हे खरे आहे. 
(२) याबाबत कोणतीही मादहती या कायाालयात उपलब्ध नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 
  

___________ 
  

पार- िादवा-गोदावरी नदीजोड प्रिल्पाचा सववस्तर प्रिल्प अहवाल तयार िरणेबाबत 
  

(४०)  १२८०१९ (०५-१२-२०१८).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड अत्तर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र र्ासनाला मा.मुख्यमींत्री याींनी दिनाींक २० जुल,ै २०१७ रोजी दिलेल्या पत्रान्वये 
िमणगींगा-एकिरे-गोिावरी, िमणगींगा-वैतरणा-गोिावरी, नार-पार-धगरणा व पार-गोिावरी या 
राज्याींतगात निी जोि योजनाींना राषरीय निीजोि प्रकल्पाचा भाग म्हणून घेण्यासाठी प्रस्तावीत 
केलेले असनू पार- कािवा-गोिावरी निीजोि प्रकल्पाचा अदयाप सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याकररता र्ासनान ेननणाय न घेतल्याने या योजनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल करण्याची 
कायावाही करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १३  व २७ जून २०१८, दिनाींक १ 
ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री, जलसींपिा व प्रधान सधचव, 
जलसींपिा याींचकेि े केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,पार-तापी-नमािा या निीजोि प्रकल्पास महाराषराची असहमती कळवावी अर्ी 
नाशर्क जजल्ह्यातील लोकप्रनतननधी दिनाींक  १३ ऑक््ोबर २०१७, दिनाींक  १३ जून, दिनाींक  
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२७ जून, २०१८ व दिनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री, 
जलसींपिा व प्रधान सधचव, जलसींपिा याींचेकि ेकेलेली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मराठवायायातील लातूर व उस्मानाबाि जजल्ह्यात सरासरीपेक्षा िरवषी कमी पाऊस 
पितो त्यामळेु या भागातील र्ेतकऱयाींना गोिावरी निीच्या नाथसागरातून निीजोि 
प्रकल्पाींतगात पाणी िेवून या भागातील िषुकाळ कमी होऊ र्कत असल्यामळेु नाथसागरामधून 
निीजोि प्रकल्पाींतगात या र्तेकऱयाींना पाणी िेण्याबाबतची ववनींती सींबींधीत लोकप्रनतननधीींनी 
मा. जलसींपिा मींत्री याींच्याकि ेदिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मराठवाियातील िषुकाळावर मात करण्यासाठी इतर नदयाींच्या खो-यातील पाणी 
वळववण्यासाठी प्रस्ताववत निी जोि प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्यासाठी सहा अधधका-याींचा 
अ्यास ग् स्थापन करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास,याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) होय.        
(२) होय.  
(३) होय. 
(४) होय.  
(५) पार-गोिावरी या राज्याींतगात निी जोि योजनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेच े
काम खाजगी अशभकरणामा ा् त प्रगनतत आहे. पार-गोिावरी निी जोि उपसा क्र. ३ व ४ 
अींतगात पार खोऱयातनू पजश्चम वादहनी नियाींच ेअनतररक्त पाणी उचलून किवा निीच ेखोऱयात 
्ाकणे प्रस्ताववत आहे. 
 कोकणातील स्थाननक गरज भागवून महाराषराच्या हद्दीतील नार, पार, औरींगा, 
अींबबका व िमणगींगा खोऱयात उपलब्ध होणारे अनतररक्त पाणी गोिावरी / धगरणा (तापी) या 
तु्ीच्या खोऱयात वळववणेसाठी निीजोि योजना प्रस्ताववत आहेत. 
 नार-पार-धगरणा व पार-गोिावरी या राज्याींतगात निीजोि योजनेचा सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करणेच े काम अनुक्रमे वपॅकॉस शल. (कें द्र र्ासन अींगीकृत) व खाजगी 
अशभकरणामा ा् त प्रगतीत आहे. महाराषराच्या हद्दीतील पाण्यावर महाराषराचा सींपूणा हक्क 
असून त्यानुसारच सींपूणा पाण्याचे ननयोजन प्रस्ताववत आहे. 
 माींजरा-गोिावरी निी जोि प्रकल्पाची पाणी उपलब्धता तपासलेनींतर व त्याचा 
समावेर् गोिावरी जल आराखियात झालेनींतर पाणी तीं्ा लवािाचे अधीन राहून पुढील 
कायावाही करणे र्क्य आहे. 
 मराठवािा प्रिेर्ात इतर निी खोऱयातील पाणी वळववणेकरीता प्रस्ताववत निी वळण 
योजनाींचा अहवाल तयार करणेकरीता गदठत अ्यास ग्ास दि. ३१.१२.२०१८ पयिंत मुितवाढ 
िेणेत आली असून अहवाल अपेक्षक्षत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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बागलाण (जज.नायशि) तालुक्यातील हरणबारी अजवा िालवाच्या पढेु सातमानेपयिंत व िेळझर 
वाढीव िालवा क्र. ८ मुळाणे त ेवायगाांव पयिंतच्या िामाचे सव्हेक्षण सुरु िरणेबाबत 

  

(४१)  १२८१३२ (०७-१२-२०१८).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.शयशिाांत 
यशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी बागलाण ववधानसभा (जज.नाशर्क) मतिारसींघातील ८० ्क्के गावे अवषाण 
प्रवण असल्यान ेर्ेती शसींचनाच्या व वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्नान ेगींभीर स्वरुप धारण करीत 
असल्यान े हरणबारी उजवा कालवा २५ कक.मी च्या पुढे सातमाने पयिंत व केळझर वाढीव 
कालवा क्र. ८ मुळाणे ते वायगाींव पयिंतच्या कामाचे सव्हेक्षण त्वरीत सुरु करणेबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा. जलसींधारण मींत्री याींना माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननवेिन 
दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननवेिनानुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (२४-०४-२०१९) : (१) होय. 
(२) जलसींपिा ववभाग पत्र क्र.२०१६ / १०५/२०१६/जसींनन,दि.३०.०८.२०१८ अन्वये जलसींधारण 
ववभागामा ा् त प्रगतीत साल्हेर-१ वळण योजनेतून १४.३६ िलघ्ु पाणी केळझर चारी क्र.८ 
करीता तसचे साल्हेर-२ व वाघींबा वळण योजनतेून एकूण ३८.६६ िलघ्ू पाणी हरणबारी 
वाढीव उजवा कालव्या करीता आरक्षक्षत करणेबाबत जलसींधारण ववभागाच्या सहमतीच्या अधीन 
राहून मान्यता दिली आहे. 
 उपरोक्त मान्यतेनसुार तापी पा्बींधारे ववकास महामींिळाकिून प्राप्त सवेक्षण 
अींिाजपत्रकाच्या  िोन  प्रर्ासकीय मान्यता प्रस्तावाबाबत अनुक्रमे जलसींपिा ववभाग, र्ासन 
पत्र क्र.प्रमा-२०१८/(४६७/१८)/शसींव्य (कामे),दि.१४.१२.२०१८ व जलसींपिा ववभाग, र्ासन पत्र 
क्र.प्रमा-२०१८/(४६८/१८)/शसींव्य (कामे), दि.१४.१२.२०१८ अन्वये पढुील कायावाहीबाबत ननिेर् 
दिलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतगात मजूराांना  
रोजगार अपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४२)  १२८४९१ (३०-११-२०१८).   श्रीमती अयमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
अत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात महात्मा गाींधी राषरीय रोजगार हमी योजनेअींतगात मजूराींची सींख्या कमी होत 
असल्याचे दिनाींक २३ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अनेक मजूर हे ऊसतोि व अन्य कामाींवर मजुरीसाठी र्जेारील जजल्ह्यात व 
लगतच्या राज्यात जात असल्यान ेरोहयोची काम ेबींि होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार मजूराींना रोजगार 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२७-०३-२०१९) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
 िरवषी पावसाळी हींगामात तसेच, र्ेतात कापणीची काम े सुरु असताींना जास्तीत 
जास्त मजूर र्ेतीच्या कामात व्यस्त असतात. त्यामुळे महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेच्या कामावर मजूराींची उपजस्थती तलुनात्मक दृष्या कमी असते.   
 ऊस तोिणीच े काम ववशर्ष् कालावधीत होत असल्यान े महात्मा गाींधी राषरीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामावर त्या कालावधीमध्ये त्याींची उपजस्थती कमी असते. 
हींगामी काळ वगळता इतर वेळी महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील 
कामाींवर ननयशमत मजूर  उपजस्थती िर्ाववतात.        
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शहापूर (जज.ठाणे) येथे प्रशासिीय इमारतीच्या जागेच ेहस्ताांतरण िरणेबाबत 
  

(४३)  १२८७६५ (०५-१२-२०१८).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगद्दा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्हापूर (जज.ठाणे) तालुक्यासाठी प्रर्ासकीय इमारत बाींधण्याकररता सन २००९ मध्ये मींजूरी 
िेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जागा जलसींपिा ववभागाकि े असून ही जागा या ववभागाने महसूल 
ववभागाकि े अदयापही हस्ताींतररत केली नसून उक्त जागा महसलू ववभागाकि े हस्ताींतररत 
करणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपिा मींत्री याींचकेि ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या मागणीनुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
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श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) सधचव (ज.सीं.) व सधचव (आदिवासी ववभाग) याींच े
दि. २३/१०/२००९मधील बैठकीमध्ये र्हापूर (जज. ठाणे) येथ ेवस्तीगहृ बाींधणेकरीता ववनावापर 
असलेली २ हे. जशमन आदिवासी ववभागास हस्तातींरीत करणेचे ननिेर् िेण्यात आले आहेत. 
(२) होय. मा.पाींिुरींग महाि ु बरोरा, ववधान सभा सिस्य, र्हापूर याींनी दिनाींक २९/२/२०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये उक्त जागा महसूल ववभागास हस्ताींतरीत करण्याबाबत मा.मींत्री (जलसींपिा) 
याींच्याकि ेमागणी केली आहे. 
(३) गोठेघर, र्हापूर येथील ववनावापर असलेली १.२३.०० हे. जागा महामींिळाच्या मालकीची 
आहे. सिर जमीन हस्ताींतर प्रस्तावास, ननयामक मींिळाची मान्यता घेणेबाबतचा प्रस्ताव 
महामींिळाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रेणापूर,लातूर व औसा ( जज.लातुर) तालुक्यातील शेत व पाणांद रस्त्याांना मांजूरी देण्याबाबत 

  

(४४)  १३०७५५ (३०-११-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव यभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-
पाटील (यशडी), श्री.अयमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अयमत झनि (ररसोड), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड अत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अयमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेणापूर, लातूर व औसा (जज.लातुर) या तालकु्यातील चीखिुाा, कामखेिा,कोरींगळा आिी 
गावातील र्ेत रस्ते व पाणींि रस्त्याींना पालकमींत्री र्ेत/पाणींि रस्ते योजनेंतगात मींजुरी 
िेण्याबाबत लातूर ग्रामीण स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाधधकारी, लातूर व उपववभागीय 
अधधकारी, लातूर याींच्याकि ेमाहे जून, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान सातत्यान े ननवेिनादवारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर मागणीच्या अनुषींगाने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे तसचे लातूर जजल्ह्यातील  ककती र्ेत व पाणींि रस्त्याींना या योजनेंतगात मींजुरी िेण्यात 
आलेली आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०४-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्या दि.०५/६/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये लातूर 
तालुक्यातील मौजे आकरवाई-चीखुिाा शर्व रस्त्यावरील चीखुिाा ्ा्ा त े णझपरे याींच्या 
र्ेतापयिंतच्या रस्त्याच ेमातीकाम व खिीकरण-मजबुतीकरण कामास त्याींच्या आमिार स्थाननक 
ववकास ननधी २०१८-१९ अींतगात रु.५.०० लक्ष प्रिान करणेबाबतचे ननवेिनाच्या अनुषींगान े
अींिाजपत्रक सािर करण्यासाठी सा.बाीं.ववभाग,लातूर याींना कळववण्यात आले आहे.     
(२) रेणापूर तालुक्यातील कामखिेा ते घनसरगाींव शर्वरस्ता, रेणापूर रस्ता त े ्ाकळगाींव 
जोिरस्ता व कामखेिा त ेतळेगाींव या रस्त्याींच ेकाम पालकमींत्री र्ते/पाणींि रस्त ेयोजनेअींतगात 
करण्याच े योजजले आहे. त्यानसुार तालकुास्तरीय सशमतीकिून प्राप्त भाग-ब अींतगात लातूर 
जजल्हयातील १७ रस्त्याींच्या कामाींना मींजूरी िेण्यात आलेली आहे. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
राज्याचा जल आराखडा मान्यतेसाठी प्रलांबबत असल्याने नवीन  

धरण बाांधिामास लागत असलेला ववलांब 
  

(४५)  १३०८०२ (०६-१२-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचा जल आराखिा मान्यतेसाठी प्रलींबबत असल्याने नवीन धरण बाींधता येणार  
नसल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या एकाजत्मक जल आराखयायाला अींनतम मान्यता कधीपयिंत शमळणार 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (११-०३-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण अधधननयम २००५ च्या कलम ११(च) नसुार 
नवीन प्रकल्पाबाबतचे प्रस्ताव हे एकाजत्मक राज्य जलसींपत्ती आराखियार्ी सुसींगत असणे 
आवश्यक आहे. 
(२) गोिावरी खो-याच्या एकाजत्मक राज्य जलआराखियास मा. मुख्यमींत्री, याींच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्य जल पररषिेच्या दि. ३०/११/२०१७ च्या ४ थ्या बैठकीत मींजूरी िेण्यात 
आली आहे. त्याचप्रमाणे कृषणा खोरे, तापी खोरे, नमािा खोरे, कोकण पजश्चमवादहनी निी खोरे 
आणण महानिी खोरे याींच्या एकाजत्मक राज्य जल आराखियाींना मा.मुख्यमींत्री, याींच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्य जल पररषिेच्या दिनाींक २२.६.२०१८ च्या पाचव्या बैठकीत मींजूरी 
िेण्यात आली आहे. 
 सींपूणा राज्याच्या एकाजत्मक राज्य जल आराखियास दिनाींक १७ नोव्हेंबर २०१८ च्या 
राज्य जल मींिळाच्या १५ व्या बैठकीत मान्यता िेण्यात आली आहे व सिर आराखियास 
राज्य जल पररषिेची मान्यता घेण्याची कायावाही प्रगती पथावर आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पाणी साठा िमी झाल्याबाबत 
  

(४६)  १३१५०२ (०७-१२-२०१८).   अॅड.भीमराव धद्ड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल यशांदे (वरळी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात असलेली धरण ेआणण लहान–मोठ्या तीन हजार २६६ पाणी प्रकल्पाींमध्ये अवघे ६४ 
्क्के पाणीसाठा शर्ल्लक असल्याचे दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
ननिर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात ननमााण होणाऱया पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी र्ासनान ेकोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) होय.  
 राज्यातील मोठे  मध्यम व लघु पा्बींधारे प्रकल्पाींमध्ये दि. १५ऑक््ोबर, २०१८ 
 रोजी सरासरी ६३.१९ ्क्के उपयकु्त पाणीसाठा होता. 
(२) िर वषी दिनाींक १५ ऑक््ोबर रोजी म्हणजेच पावसाळा सींपत असतानाच जलार्यात 
उपलब्ध असलेल्या उपयकु्त पाणीसाठयाचे वपण्याच े पाणी, कृषी शसींचन व औदयोधगक 
पाणीपुरवठा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे ननयोजन करण्यात येते. 
 १. र्ासन ननणाय क्र. सींकीणा २०१८/(५११/२०१८)/शसींव्य (धो), दि. ०१/१२/२०१८ अन्वये 
जलार्यातील पाणीसाठ्याचे वपण्यासाठी, औदयोधगक व कृषी वापराकरीता ननयोजन करण्यात 
येते. 
 २. र्ासन ननणाय क्र. कासस-२०१५प्र.क्र. १६२/२०१५ शसींव्य (म) दि. १८/३/२०१६ 
अन्वये शसींचन प्रकल्पावरील कालवे सल्लागार सशमत्याींकिून कृषी शसींचनासाठीच्या पाण्याच े
ननयोजन केले जात.े 
 ३. र्ासन ननणाय क्र. सींकीणा २०१७/ (३१८/२०१७) शसींव्य (धो), दि. १२/१२/२०१८ 
अन्वये पाण्याचे ननयोजनाप्रमाणे अींमलबजावणी व्हावी तसेच पाण्याचा अनधधकृत उपसा होऊ 
नये यासाठी आवश्यक कायावाही करण्याबाबत जजल्हाधधकारी याींना सूचना ननगाशमत करण्यात 
आल्या आहेत 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

ओबीसी समाजाचा घरिुलाचा िोटा वाढवून देण्याबाबत 
  

(४७)  १३१८१७ (३०-११-२०१८).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय ववमुक्त 
जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेष मागास प्रवगा िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ओबीसी वगळता मागास प्रवगाातील इतर घ्काींना मोठ्या प्रमाणात घरकुलाच े
लाभ िेण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ५५% हून अधधक  सवााधधक लोकसींख्येन े असणाऱ या ओबीसी 
समाजाला अत्यल्प प्रमाणात घरकुलाचा को्ा ननजश्चत करण्यात आलेला असल्याने ओबीसी 
समाजामध्ये  असींतोष ननमााण झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ओबीसी समाजाचा घरकुलाचा  को्ा वाढवून िेण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम यशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) व (२) ववमुक् त जाती, भ्क् या जमाती, इतर मागासवगा व 
ववर्ेष मागासवगा प्रवगा कल् याण ववभागामा ा् त ववमुक् त जाती व भ्क् या जमाती या 
प्रवगाातील कु्ुींबाना घर बाींधणीसाठी दिनाींक २४ जानेवारी, २०१८ रोजीच् या र्ासन ननणायान् वये 
यर्वींतराव चव् हाण मुक् त वसाहत योजना राज् यात सुरु करण् यात आली आहे. सिर योजनेतनू 
इतर मागासवगाातील कु्ुींबाना घर बाींधणीसाठी कोणताही लाभ अनजेु्ञय नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात अनेि ववजाभज इमाप्र ववभागाअांतागत येणाऱया आश्रम शाळाांचे यशक्षि व यशक्षित्तेर 

तुिडी वाढीच ेप्रस्ताव प्रलांबीत असल्याबाबत 
  

(४८)  १३१९४३ (०४-१२-२०१८).   श्री.सांजय यशरसाट (औरांगाबाद पजश्चम) :   सन्माननीय 
ववमुक्त जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेष मागास प्रवगा िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यत मोठ्या प्रमाणात आश्रमर्ाळा असून सिर आश्रमर्ाळेमध्ये अनेक वषाापासून 
शर्क्षक कायारत आहेत कायारत शर्क्षकाींच्या तुकिीवाढीचे प्रस्ताव, सींचालक ववजाभज,इमाव व 
ववमाप्र कल्याण महाराषर राज्य पुणे याींच्यामा ा् त र्ासनाला सािर करण्यात येतात सिर 
प्रस्ताव मींजूरीअभावी पिून असून त्याींच्यावर तात्काळ ननणाय घेतले जात नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर आश्रमर्ाळेस आठवीच्या तुकिीवाढीचा प्रस्ताव प्रलींबीत ठेवून त्यावर 
अदयापपयिंत कोणतीच कायावाही न केल्यान ेसिर शर्क्षकास नोकरीपासून वींधचत रहावे लागत 
आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरचा प्रस्तावास  ववलींब करणाऱया कमाचारी व अधधकारी याींच्यावर कारवाई 
करण्यासह आश्रमर्ाळेत आठवीच्या तुकिीवाढीच्या प्रस्तावास तात्काळ मान्यता शमळण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम यशांदे (२०-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील ववजाभज प्रवगााच्या 
आश्रमर्ाळाींना इयत्ता ८ वी चा वगा िेण्याबाबत प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. सिरहू 
प्रस्ताव मान्यतेकरीता ववत्त ववभागास सािर केला असता ववत्त ववभागाने काही मुदे्द उपजस्थत 
केले आहेत. ववत्त ववभागान े उपजस्थत केलेल्या मुदयाींच्या अनषुींगाने सींचालक, ववजाभज, 
इमाव व ववमाप्र कल्याण सींचालनालय, पुणे तसेच के्षत्रीय स्तरावरून मादहती मागववण्यात 
आली आहे. सिरहू मादहती प्राप्त होताच ती तपासून प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या मान्यतेकरीता 
सािर करण्यात येईल. 
  

___________ 
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साांगली जजल्हयातील तािारी अपसा-यसांचन योजनेतील वाांगी ववभागातील  

अधधिारी-िमाचा-याची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४९)  १३३१९२ (०७-१२-२०१८).   श्री.ववश्वजजत िदम (पलूस िडगेाव) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल्हयातील ताकारी उपसा-शसींचन योजनेच्या वाींगी उपववभागाचे कामकाज एकाच 
अधधका-यावर सुरु असल्याने सिरील कामाींवर मोठा पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चार र्ाखा अशभयींता, स्थापत्य अज्याींबत्रकी सहाय्यक, कालवा ननरीक्षक, 
मोजणीिार, िप्तर कारकून अधी जवळ-जवळ १०० कमाचा-याींची आवश्यता असून सिरील 
ररक्त पिे आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरील ररक्त पिे तातिीने भरण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०२-०४-२०१९) : (१) ताकारी उपसा शसींचन व्यवस्थापन उपववभाग क्र.१, 
वाींगी या उपववभागात सहायक अशभयींता शे्रणी-१ सींवगाातील एक पि मींजूर असून सिर पिावर 
अधधकारी कायारत आहेत. कननषठ अशभयींता/र्ाखा अशभयींता/सहायक अशभयींता शे्रणी-२ 
सींवगाातील काही पिे ररक्त असल्याने  शसींचन व्यवस्थापनाची कामे बाह्य अशभकरणामा ा् त 
करुन घेण्यात येत आहेत. 
(२) व (३) ताकारी उपसा शसींचन व्यवस्थापन उपववभाग क्र.१, वाींगी या उपववभागात एकूण 
मींजूर १८ पिाींपैकी ८ पिे कायारत आहेत व १० पिे ररक्त आहेत. सिर उपववभागाींतगात ४ 
शसींचन र्ाखाींची नव्याने ननशमाती करण्यात आलेली आहे. 
 ववत्त ववभाग, र्ासन ननणाय, दि.२५.०५.२०१७ नुसार स्थापत्य अशभयाींबत्रकी 
सींवगाासींिभाात ववभागाचा आकृनतबींध अींनतम होत नाही तोपयिंत नवीन पिननशमाती/पिभरती 
करता येत नाही. मात्र कननषठ अशभयींता(स्थापत्य) व सहायक अशभयींता शे्रणी-२(स्थापत्य) ही 
पिे मेगा भरतीदवारे भरण्याबाबत सध्या कायावाही सुरु आहे. त्यानुसार सिर ररक्त पिे 
भरण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अध्र्व पैनगांगा प्रिल्प िायाालयाची अमरखेड येथे स्थलाांतरण िरणेबाबत 
  

(५०)  १३३५१८ (०७-१२-२०१८).   श्री.राजेंद्र नजरधने (अमरखेड) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इसापूर (ता.उमरखेि, जज.यवतमाळ) धरणाच्या िाव्या कालव्याचे अपूणा काम तात्काळ पूणा 
होण्यासाठी उध्र्व पैनगींगा प्रकल्प कायाालयाचे ववभाग क्र.५ हिगाींव, जज.नाींिेि येथनू उमरखेि 
येथे स्थलाींतरण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.जलसींपिा मींत्री याींच्याकि े दिनाींक 
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२३ माचा,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेिनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मागणीनसुार र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (०१-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) दिनाींक १० जानेवरी, २०१८ च्या र्ासन ननणायान्वये कायाकारी अशभयींता, उध्वा 
पैनगींगा प्रकल्प ववभाग क्र. ५, हिगाींव या कायाालयाींतगात पुरेसा कायाभार शर्ल्लक नसल्यान,े 
हे ववभागीय कायाालय अींतगातच्या ५ उपववभागीय कायाालयाींसह बींि करण्यात आले होते. 
तथावप, प्रर्ासकीय कारणास्तव दिनाींक ११ जानेवारी, २०१८ च्या र्ासन ननणायान्वये सिर 
कायाालय बींि करण्याच्या कायावाहीस पुढील आिेर्ापयिंत स्थधगती िेण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायाभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


