
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
 

पवनी तालुक्यातील अड्याळ व ब्रम्ही जिल्हा पररषद के्षत्रात वविास िामाांच ेझालेले भूममपूिन 
व लोिापपण िायपक्रम अवैध असल्याबाबत 

  

(१)  ६३२८७ (२९-०८-२०१६).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पवनी तालुक्यातील अड्याळ व ब्रम्ही जिल्हा पररषद के्षत्रात ददनाींक १५ एप्रिल,२०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास प्रवकास कामाींच े मिपमपििन व लोकाप ण काय क्रम स्थाननक लोकिनतननधीना 
डावलिन करण्यात आले आहे,हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स्थाननक लोकिनतननधीना डावलण्याचे कारण काय आहे व रािपिष्ाचाराला 
सोडिन घेण्यात आलेला हा काय क्रम अवैध असल्याच े मुख्य काय पालन अधधकारी, जिल्हा 
पररषद मींडारा याींनी ददनाींक २६ एप्रिल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास  कळप्रवले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच ददनाींक ३ म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ग्रामप्रवकास प्रवमागाकड े केलेल्या 
तक्रारीवर िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,प्रवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     जिल्हा पररषद के्षत्रातील प्रवकास कामाींचे मिपमपििन व लोकाप ण काय क्रम जिल्हा 
पररषदेकडिन आयोजित करण्यात आलेला नाही. तसेच, जिल्हा पररषदेची कोणतीही परवानगी 
घेण्यात आलेली नाही. 
(३) ददनाींक ३ म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केलेली तक्रार या प्रवमागात आढळिन येत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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धचांचोली पळसगाव (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद) येथील साठवण तलावाच्या  
साांडव्याची उांची वाढववण्याबाबत 

  

(२)  ७२२०० (२७-०१-२०१७).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचींचोली पळसगाव (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद) येथील साठवण तलावाच्या साींडव्याची 
उींची वाढप्रवणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकिनतननधीींनी ददनाींक १४ माच , २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास लेखी ननवेदनादवारे प्रवनींती केली परींत ुसदर ननवेदनावर कुठलीही काय वाही झाली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर साठवण तलावाच्या साींडव्याची उींची वाढप्रवण्यासह ननवेदनावर काय वाही 
न करणाऱ्या अधधकाऱ्यावर िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर ननवेदनाबाबत दद.३१/०७/२०१७ च्या िासन पत्रान्वये वस्तुजस्थती अवगत करण्यात 
आली असल्याने काय वाही करण्याचा िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पाटण (जि.सातारा) येथील पांचायत सममतीच्या नूतन िायापलयातील फतनपचर  
िरण्याच्या िामास तनधी ममळण्याबाबत 

  

(३)  ७४९६२ (१४-०४-२०१७). श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीण प्रवकास व पींचायत राि प्रवमाींतग त पा्ण (जि.सातारा) तालुक्याच्या दठकाणी 
पींचायत सपमतीची नितन इमारत बाींधण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िासनान े मींििर केलेल्या या इमारतीच्या कामामध्ये फनन चर करण्याच्या 
कामाींचा समाविे नसल्यान ेया नितन इमारतीमधील फनन चरचे काम झाले नसल्याने पींचायत 
सपमतीचे काया लय स्थलाींतररत करण्यास प्रवलींब लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पा्ण मतदारसींघातील पा्ण येथील पींचायत सपमतीच्या नितन काया लयातील 
फनन चर करण्याच्या कामास तात्काळ ननधी उपलब्ध करून पमळावा याकररता ८१ लाख १८ 
हिार रुपयाींच ेफनन चरचे अींदािपत्रक तयार करून त ेग्रामीण प्रवकास व पींचायत राि प्रवमागाच े
िधान सधचव याींच्यामाफ त िासनाकड ेमान्यतेकररता सादर करण्यात आले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     पा्ण पींचायत सपमती ििासकीय इमारतीच ेकाम माहे ऑक््ोबर, २०१६ ला पुण  झाले 
आहे. तथाप्रप, नव्याने स्थापन झालेल्या नगर पींचायतीकडिन पाणीपुरवठा िोडणीस प्रवलींब 
झाल्याने काया लय स्थलाींतरास प्रवलींब झाला आहे.  
(३) हे खरे आहे.  
(४) पा्ण पींचायत सपमती फनन चरच्या अींदािपत्रकास ििासकीय मान्यता देण्याचा िस्ताव 
प्रवचाराधीन आहे.  
(५) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
नागपूर जिल्हयातील िळमेश्रवर आणण सावनेर पांचायत सममतीच्या प्रशासिीय इमारतीच्या 

वाढीव बाांधिामास तनधीसह मांिूरी ममळण्याबाबत 
  

(४)  ७८१४८ (१८-०४-२०१७).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपिर जिल्हयातील कळमशे्वर आणण सावनेर पींचायत सपमती ििासकीय इमारतीच े
पहीला माळयाचे बाींधकाम करण्याकररता काय कारी अपमयींता जिल्हा पररषद बाींधकाम प्रवमाग 
नागपिर याींनी ित्येकी ४८४.४३ लक्ष रकमेचा िस्ताव ग्रामप्रवकास प्रवमाग मींत्रालय याींच्याकड ेपत्र 
क्र जिपना/बाींध/का ४(५)/िई/४७९२/१६ ददनाींक २० ििन,२०१६ रोिी आणण जिपना/बाींध/का 
४(५)/िई/४६२२/१६ ददनाींक २० ििन,२०१६ रोिी पाठप्रवण्यात आले असता अदयापही या 
िस्तावास मींििरी पमळालेली नसल्याने दोन्ही पींचायत सपमतीच्या ििासकीय इमारतीच ेवाढीव 
बाींधकाम करता आले नसल्याची मादहती ददनाींक ३१ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदि नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िस्ताव मींििर करुन ननधीसह ििासकीय मान्यता पमळण्याकररता 
िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) कळमेश्वर व सावनेर पींचायत सपमतीच्या नवीन ििासकीय इमारतीच्या पदहल्या 
मिल्याच्या व वाढीव बाींधकामास िासन ननण य ददनाींक १८ ऑगस््, २०१७ अन्वये ििासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे.   
  

___________ 
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सांगमनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील िुरिुटवाडी व आांबीदमुाला या दोन गावाांना पाटचारी 
अभावी शेतीस पाणी ममळत नसल्याबाबत 

  

(५)  ७८२०८ (२०-०४-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील कुरकु्वाडी व आींबीदमुाला या दोन गावाींना 
को्मारा धरणाच्या पा्चारी काढण्यात आली नसल्यान े िेतीस पाणीपुरवठा होत नसल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदि नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळिन आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार को्मारा धरणास सदर दोन गावाींना पा्चारी काढणेबाबत िासनान े
कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) कालव्यावरील प्रवमोचकाचे काम झालेले नसल्यान े िेतीस पाणी पुरवठा झालेला नाही. 
प्रवमोचकाच ेकाम चालि असिन लवकरच पाणी सोडण्याच्या दृष्ीन ेकाय वाही करणेत येत आहे. 
(३) कालव्याच ेकाम िगतीपथावर आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िारांिा (जि.वामशम) येथील पांचायत सममतीची नवीन इमारत िरण्यासाठी  
प्रशासिीय मांिुरीसह तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(६)  ८०६०८ (२०-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारींिा (जि.वापिम) येथील पींचायत सपमतीची नवीन इमारीत करण्यासाठी ििासकीय 
मींिरुीसह ननधी देण्याबाबत लोकिनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे.   
(२) कारींिा पींचायत सपमती नवीन ििासकीय इमारत बाींधकामासाठी िस्ताप्रवत असलेली िागा 
जिल्हा पररषदेच्या नावावर नसल्यामुळे, सदयजस्थतीत ििासकीय मान्यता देता येत नाही. 
िस्ताप्रवत िागा स्थाननक स्वराि सींस्थेच्या नावावर करुन घेण्याबाबत जिल्हा पररषदेला 
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कळप्रवण्यात आले आहे. िागा जिल्हा पररषदेच्या नावावर करुन घेण्याची काय वाही पींचायत 
सपमती स्तरावर सुरु आहे.  
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मभवांडी-िल्याण (जि.ठाणे) तालुक्यातील नागररिाांना प्रवासासाठी बांद असलेला  
नाांदिर-अटाळी होडीचा मागप सुरु िरण्याबाबत 

  

(७)  ८२३३७ (१८-०४-२०१७).   श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पमवींडी-कल्याण (जि.ठाणे) तालुक्याींमधिन वाहणाऱ्या काळिनदीवर बाींधण्यात आलेला पिल 
नादरुुस्त झाला असिन या पररसरातील नागररकाींना िवासासाठी बींद असलेला नाींदकर-अ्ाळी 
होडीचा माग  सुरु करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकिनतननधी व नागररक याींनी माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मुख्य काय कारी अधधकारी, जि.प.ठाण ेयाींच्याकड ेलेखी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी होडीचा िवास सुरु केल्यास पमवींडीच्या पिव पट्टयातील नाींदकर, 
साींगे, ककरवली, इताड ेव इतर गावातील नागररकाींना लाम होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार नाींदकर-अ्ाळी होडीचा माग  सुरु करण्याबाबत िासनान े
कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३)  व (४) यापुवी, ित्येक वषी सदरचा होडी िवास सुरु करण्याकरीता दरपत्रक मागप्रवण्यात 
आले होत,े परींतु ग्रा.प्रव.प्रव.िा.नन. ददनाींक ०२.०५.२०१४ मधील अ्ी व ितीनसुार पात्र होडी 
मालक सहमागी न झाल्यान ेपललाव झालेला नाही. या बो् िवासाकरीता पललाव िक्रीयेबाबत 
ददनाींक ११.११.२०१६ रोिी िपसध्दी देण्यात आली असता ३ पात्र होडी मालकाींकडिन दरपत्रक 
सादर करण्यात आले होते. यापैकी, श्री.गिानन पा्ील, सुरई ता.पमवींडी जि. ठाणे याींच ेसवा त 
िास्त दराच ेदरपत्रक अींनतम करण्यात आले. सींबींधधत बो् धारकाने जि.प. स सादर केलेली 
िादेपिक बींदर अधधकारी, मोरा बींदर समुह याींच्याकडील मान्यता व सदरची बो् वाहतुकीसाठी 
िमाणणत असल्याची खात्री  करण्याकरीता िादेपिक बींदर अधधकारी, मोरा बींदर समुह, ठाणे 
याींच्याकड े ददनाींक २९.११.२०१६ रोिी सादर करण्यात आले आहे. सींबींधधत काया लयाकडिन 
याबाबत अहवाल िाप्त होताच सदर बो् धारक श्री.गिानन पा्ील, सुरई ता.पमवींडी जि.ठाण े
याींची बो् सेवा सुरु करण्याबाबत काय वाही करण्यात येईल असे जिल्हा पररषदेने कळप्रवले 
आहे.  
  

___________ 
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योिनेअांतगपत इमारत नसलेल्या ग्रामपांचायतीांना 

ग्रामपांचायत िायापलयासाठी इमारत देण्याबाबत 
  

(८)  ८६६९५ (११-०८-२०१७).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय ग्राम स्वराज्य योिने अींतग त ज्या ग्रामपींचायतीस स्वत:ची काया लयीन इमारत 
नाही, अिा उस्मानाबाद जिल््यातील ग्राींमपींचायतीची मादहती सह सधचव, ग्रामप्रवकास व 
िलसींधारण प्रवमागाकडिन मागप्रवण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु योिनेंतग त उस्मानाबाद मतदार सींघातील मादहती िासनास िाप्त 
झालेली आहे काय व उस्मानाबाद, कळींब या दोन तालुक्यातिन ककती ग्रामपींचायतीींना स्वतींत्र 
इमारत नसल्याचा िस्ताव आलेला आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार या िस्तावावर िासनान े कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) उस्मानाबाद तालुक्यातील एकि ण ८ ग्रामपींचायतीींना व कळींब तालुक्यातील एकि ण ५ 
ग्रामपींचायतीींना स्वतींत्र इमारत उपलब्ध नाही.  
(३) व (४) स्वतींत्र इमारत नसलेल्या ग्रामपींचायतीींना ग्रामपींचायतीींच्या इमारत बाींधकामास 
अनुदान देण्यासाठी स्वगीय बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत व मदहला 
सक्षमीकरण अपमयान योिना सुरु करण्याचा िस्ताव िासनाच्या प्रवचाराधीन आहे. 

___________ 
 
वैभववाडी (जि.मसांधुदगुप) तालुक्यातील वैभववाडी-नावड ेया रस्त्याांचे तसेच रस्त्यावरील मोऱ याांच े

िाम तनिॄष्ट्ट दिाांचे झाल्याबाबत 
  

(९)  ८७४३२ (१८-०८-२०१७). श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैमववाडी (जि.पसींधुदगु )  तालुक्यातील वैमववाडी-नावळे या रस्त्याींसाठी मुख्यमींत्री सडक 
योिनेतिन ३ को्ी ९० लाखाींचा ननधी मींििर झाला असिन सदरहि काम सुरू होविन आिपमतीस 
४ मदहने उल्ले तरीही काम अपिणा वस्थेत असिन सदरहि रस्त्याींचे तसेच रस्त्याींवरील मोऱ्याींच े
काम अत्यींत ननकॄष् दिाांचे झाल्याने सींबींधधत यींत्रणेन े तात्काळ काम बींद करून कामाींच्या 
गुणवत्तेकड ेलक्ष दयावे अिी मागणी ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहि मागाांवरील रस्त्याींवरील १७ दठकाणच्या मोऱ् या मींििर झाल्या असिन 
आिपमतीस केवळ एकाच मोरीच ेकाम पिण  झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार सदरहि रस्त्याींवरील मोऱ् याींच े
तसेच रस्त्याींच ेननकृष् दिाांच ेकाम करणाऱ्यावर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
सदर रस्त्याच्या कामास मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतग त रु.३६०.४६ लक्ष ककीं मतीस ििासकीय 
मान्यता दि प्रवली असिन माहे ऑक््ोबर २०१६ मध्ये कामाच ेआदेि देण्यात आलेले आहेत. 
काम पिण  करण्याची मुदत १२ महीन े आहे. सदर कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतेही लेखी 
ननवेदन िाप्त झाले नसिन स्थाननक नागररकाींनी सींबींधीत अधधकाऱ्याींिी चचा  केल्याच ेआढळिन 
येते. 
(२) होय हे खरे असिन उव रीत कामे िगतीपथावर आहेत. 
(३) व (४) कामाची तपासणी SQM व SSQM माफ त झाली असिन त्याींनी काम 
समाधानकारक असल्याचा िेरा ददला आहे. 

___________ 
  

वधाप जिल््यातील हहांगणघाट व समुद्रपूर येथील पांचायत सममतीच्या प्रशासिीय इमारत 
बाांधिामाच्या प्रस्तावास प्रशासिीय मांिुरी ममळण्याबाबत 

  

(१०)  ८८४४३ (११-०८-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.प्रभुदास मभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वधा  जिल््यातील दहींगणघा् व समुद्रपिर येथील पींचायत सपमतीच्या ििासकीय इमारत 
बाींधकामाच्या ६ को्ी ६९ लक्ष ककीं मतीच्या िस्तावास ििासकीय मींिुरी िदान करण्याबाबत 
स्थाननक लोकिनतननधीींनी (दहींगणघा्) ददनाींक १४ माच , २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.ग्रामप्रवकास व मा.िलसींधारण मींत्री याींना ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार सदरहि िस्तावास ििासकीय मींिुरी देण्याबाबत िासनान े
कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) वधा  जिल््यातील दहींगणघा् व समुद्रपिर येथील पींचायत सपमतीच्या ििासकीय 
इमारत बाींधकामाचे िस्ताव जिल्हा पररषदेकडिन ददनाींक ०१.०६.२०१६ रोिी िाप्त झालेले 
आहेत. सदर िस्तावात आढळिन आलेल्या त्रु्ीींची पुत ता करण्याबाबत जिल्हा पररषद अकोला 
याींना ददनाींक ०४.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये कळप्रवण्यात आले आहे. जिल्हा पररषदेकडिन  त्रु्ीींच्या 
पुत तेसह पररपुण  िस्ताव िाप्त न झाल्यामळेु ददनाींक ०४.७.२०१७ व ददनाींक २७.११.२०१७ रोिी 
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स्मरणही करण्यात आले आहे. दहींगणघा् व समुद्रपिर येथील पींचायत सपमतीच्या  ििासकीय 
इमारत बाींधकामाचा पररपुण  िस्ताव िासनास अदयाप िाप्त झालेला नाही.िस्ताव िाप्त 
होताच ननधीच्या उपलब्धतेनसुार उधचत काय वाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

चाांदरु बािार (जि.अमरावती) तालकु्यातील पांचायत सममतीच्या नववन  
इमारतीच ेबाांधिाम तनिृष्ट्ट दिापच ेझाल्याबाबत 

  

(११)  ८८८८७ (११-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती तनमपला गाववत 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदिर बािार (जि.अमरावती) पींचायत सपमतीच्या नव्याने बाींधलेल्या इमारतीच्या 
िवेिदवारावरील पोच च्या स्लॅबचे बाींधकाम कीं त्रा्दाराने ननकृष् दिा चे केल्याने स्लॅब कोसळला 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदि नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी िासनाने चौकिी केली अााहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार स्लॅबचे ननकृष् दिा च ेबाींधकाम करणाऱ्या कीं त्रा्दाराींवर िासनान े
कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) याबाबत जिल्हा पररषद अमरावती याींनी चौकिी केली असिन, चाींदरु बािार पींचायत 
सपमतीच्या नवीन ििासकीय इमारतीच्या िवेिदवारावरील स्लॅब कीं त्रा्दाराने ननकृष् बाींधकाम 
केल्यान े कोसळला नसिन, पोच च्या स्लॅबसाठी सामान (हींडा) घेऊन िाणाऱ्या उदवाहनाची 
लोखींडी वायर ननस्ल्यामुळे हींडा सेंरीींगच्या खाींबाला िोरात धडकल्यान े सेंरीींग पडायला 
सुरुवात होऊन स्लॅबचा काही माग कोसळला आहे. कोसळलेला स्लॅब कीं त्रा्दाराने स्वखचा न े
दरुुस्त केला आहे.  
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रत्नाधगरी जिल्हा पररषदेच्या आरोग्य सेवविा पदाच्या सरळसेवा भरतीमध्ये तीन महहलाांनी 

खेळाची बनावट प्रमाणपत्र ेिोडल्याबाबत 
  

(१२)  ८९३७० (१२-०८-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  रत्नाधगरी जिल्हा पररषदेच्या आरोग्य सेप्रवका पदाच्या  सरळसेवा मरतीमध्ये खळेाडि 
आरक्षणापासिन अींनतम ननवड झालेल्या तीन मदहलाींनी खळेाची बनाव् िमाणपत्र े िोडल्याच े
माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदि नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार बनाव् िमाणपत्र तयार करुन देणारे व नोकरीसाठी बनाव् 
िमाणपत्र सादर करणारे दोषीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०८-२०१८) : (१) नाही. 
     रत्नाधगरी जिल्हा पररषदेच्या आरोग्य सेप्रवका पदाच्या सरळसेवा मरतीमध्ये खेळासाठी 
असलेल्या आरक्षणाव्दारे अींनतम ननवड झालेल्या तीन मदहलाींनी िोडलेली खेळाची िमाणपत्र े 
बनाव् नाहीत. परींतु सदर उमेदवार खळेप्रवषयक अह ता पिण  करीत नाहीत. 
(२) या िकरणी सींचालक, क्रीडा व युवा सेवा सींचालनालय, महाराषर राज्य, पुणे याींचकेड े
चौकिी केली असता, सदर तीन उमेदवार खळेप्रवषयक अह ता पिण  करीत नसल्याबाबत 
कळप्रवण्यात आले आहे. 
(३) िमाणपत्र े बनाव् नसल्यामळेु िमाणपत्र तयार करणा-यावींर कारवाईचा िश्न उद् ावत 
नाही. 
    चौकिीच्या अनुषींगाने सदर तीनही उमेदवाराींना कोणत्याही िकारच े ननयुक्ती आदेि 
देण्यात आलेले नाहीत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 

बाळापूर (जि.अिोला) तालुक्यातील ६६ पैिी २८ ग्रामपांचायतीना इमारती नसल्याबाबत 
  

(१३)  ९०४४१ (११-०८-२०१७).   श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाळापिर (जि.अकोला) तालुक्यातील ६६ पैकी २८ ग्रामपींचायतीना ग्रामपींचायतीच ेकामकाि 
करण्यासाठी  इमारती नसल्याची बाब माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदि नास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीना सुसज्ि इमारती बाींधुन देण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बाळापिर तालुक्यातील स्वतींत्र ग्रामपींचायत इमारत नसलेल्या १५ व पिकस्त 
असलेल्या १७ ग्रामपींचायतीींच्या बाींधकामाकरीता जिल्हा ननयोिन सपमतीकड े ननधीची मागणी 
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जिल्हा पररषदेकडिन करण्यात आली आहे. ननधीच्या उपलब्धतेनुसार बाींधकामाच ेननयोिन आहे. 
त्याचिमाणे, स्वतींत्र इमारत नसलेल्या ग्रामपींचायतीींना ग्रामपींचायतीींच्या इमारत 
बाींधकामासाठी स्वगीय बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत योिना सुरु 
करण्याबाबतचा िासन ननण य ददनाींक २३ िानेवारी, २०१८ रोिी ननग पमत करण्यात आला 
आहे. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल््यातील तनम्न तेरणा उपसा मसांचन योिनेबाबत 
  

(१४)  ९२८१६ (२२-०८-२०१७).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळिापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल््यातील ननम्न तेरणा उपसा पसींचन योिनेकरीता रुपये १२४ को्ी ८ लक्ष 
ननधी खच  करून ही योिना माहे एप्रिल, २००४ मध्ये पिण  झाली असिन या योिनेदवारे ननम्न 
तेरणा िकल्पातिन तीन तालुक्यातील ५ पींपगहृादवारे ६८९० हे. िमीन पसींचनाखाली आणण्यात 
येणार असल्याच ेमाहे ििन, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदि नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार सदर योिनेदवारे तालुक्यातील िपमनी पसींचनाखाली आणण्याबाबत 
िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०८-२०१८) : (१) उस्मानाबाद जिल्हयातील ननम् न तेरणा उपसा पसींचन 
योिना ्प्पा क्र.१ त े ५ साठी १२४.९८ को्ी खच  झालेला असिन सदर योिना ददनाींक 
१.४.२००४ रोिी पिण  झालेली असिन त्यादवारे उस्मानाबाद जिल्हयातील उस्मानाबाद व लोहारा 
आणण लातिर जिल्हयातील औसा या तीन तालुक्यातील एकि ण ६८९० हे. पसींचन के्षत्रास लाम 
देणे ननयोजित  आहे. 
(२) दद.०१.०४.२००४ रोिी योिना पिण  होविन पसींचन व्यवस्थापनासाठी हस्ताींतरीत झाली आहे, 
त्यामुळे चौकिीचा िश्न उद् ावत नाही. 
(३) या योिनेदवारे सन २००४-०५ पासिन पसींचन के्षत्रास पाणी देण्यास सुरुवात झालेली आहे. 
सन  २००५-०६ मध्ये ९ हेक््र, सन २००७-०८ मध्ये २२० हेक््र, सन २००८-०९ मध्ये ३१३ 
हेक््र, सन २०१०-११ मध्ये ५९१ हेक््र व सन २०११-१२ मध्ये ४६९ हेक््र पसींचन झाले आहे. 
सदर योिना नादरुुस्त असल्यान ेतसेच थककत प्रवदयुत देयके व याींत्रत्रकी /प्रवदयुत उपकरणाची 
दरुुस्ती या कारणामुळे ही योिना वष  २०१२-१३ पासिन बींद असिन सदर दरुुस्तीसाठी एकि ण 
रु.७४५.९३ लक्ष ननधीची आवश्यकता असिन, ननम्न तेरणा उपसा पसींचन योिना ्प्पा क्र.१ त े
५ चे प्रविेष दरुुस्ती व प्रवस्तार सधुारणा या लेखािीषाांतग त याींत्रत्रकी,प्रवदयुत व स्थापत्य घ्क 
दरुुस्तीचा िस्ताव राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सपमती, मध्यवती सींकल्पधचत्र सींघ्ना, नापिक या 
काया लयास सादर करण्यात आलेला आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मौि ेचहुत्र े(ता.पारोळा, जि.िळगाांव) व खडिे (ता.एरांडोल, जि.िळगाांव) येथ ेमुख्यमांत्री 
ग्रामसडि योिनेंतगपत िामे तनिृष्ट्ट दिापची झाल्याबाबत 

(१५)  ९३२२६ (१९-०८-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े चहुत्र े ता.पारोळा व खडके (ता.एरींडोल, जि.िळगाींव) येथ े मुख्यमींत्री ग्रामसडक 
योिनेअींतग त कामे ननकृष् दिा ची झाल्याबाबतची तक्रार स्थाननक लोकिनतननधीनी 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक २१ म,े २०१७ रोिी लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे व चौकिीत काय आढळिन आले आहे, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार रस्त्याच ेकाम ननकृष् दिा च ेकरणाऱ्या दोषीींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याबाबत राज्य गुणवत्ता ननरीक्षक याींनी चौकिी केली असिन चौकिीत सदर काम चाींगल्या 
दिा चे व गुणवत्तेचे असल्याचा त्याींनी िेरा ददला आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मेटीखेडा त ेमशवपूरी (ता.िळांब, जि.यवतमाळ) या रस्त्याच ेिाम तनिृष्ट्ट दिापचे झाल्याबाबत 
  

(१६)  ९४१७२ (१९-०८-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे्ीखेडा ते पिवपिरी (ता.कळींब, जि.यवतमाळ) या रस्त्याच्या रुीं दीकरणाचे व डाींबरीकरणाच े
काम करण्यात आल्याच ेददनाींक १२ िुन, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदि नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम कीं त्रा्दारान ेसींबींधधत अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने ननकृष् 
दिा चे केले असिन रस्त्याच्या कडलेा ्ाकलेली माती व मुरुम पावसाने वाहिन गेले तसेच 
रस्त्याच्या बािुच्या िेतािवळ नाली खोदल्यामुळे िेतक-याच्या िेतीचे नुकसान झाले 
असल्याच ेननदि नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार सदर रस्त्याचे ननकृष् दिा चे काम करणाऱ्या कीं त्रा्दार व 
अधधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुख्यमांत्री ग्रामीण रस्ते िायपक्रमाांतगपत रत्नाधगरी व मसांधुदगुप जिल््यातील 
ग्रामीण रस्त्याांची दिोन्नती िरण्याबाबत 

  

(१७)  ९४८३२ (२७-१०-२०१७).   श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुख्यमींत्री ग्रामीण रस्ते काय क्रमाींतग त राज्यातील ३०,००० कक.मी. ग्रामीण रस्त्याींची 
दिोन्नती करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर काय क्रमाच े थोडक्यात स्वरूप काय आहे व आतापयांत ककती कक.मी. 
रस्त्याींची दिोन्नती करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) तसेच सदरहि काय क्रमाींतग त सन २०१७-१८ मध्ये रत्नाधगरी व पसींधुदगु  जिल््यातील 
कोणकोणत्या ग्रामीण रस्त्याींची दिोन्नती करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर राज्यातील न  िोडलेल्या वाडया-वस्त्या िोडणे व ग्रामीण मागातील दरुवस्था 
झालेल्या रस्त्याींची दिोन्नती करणे हे मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनचेे स्वरुप आहे. आतापयांत 
एकुण १६१४ कक.मी. लाींबीच ेरस्ते पुण  झाले असनु ७६०० कक.मी. लाींबीचे रस्ते िगतीपथावर 
आहेत. 
(३) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतग त सन २०१७-१८ मध्ये रत्नाधगरी जिल्हयातील १५७ कक.मी. 
व पसींधुदगु  जिल्हयातील ११२ कक.मी. चे रस्त ेपुण  करण्याचे ननयोिन आहे.  
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पानगाव (ता.रेणापूर, जि.लातूर) येथील चैत्यनगरीसाठी तनधी देण्याबाबत 
  

(१८)  ९५१३१ (२६-१२-२०१७).   श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय पयपटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पानगाव (ता.रेणापिर,जि.लातिर) येथे मारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या अस्थी 
ितन करण्यात आल्या असिन दपलत बाींधवाींच े श्रध्दास्थान असणाऱ्या या दठकाणी पय ् न 
प्रवमागाच्या ननधीतिन चैत्यनगरी प्रवकपसत करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चैत्यनगरीच्या प्रवकासासाठी आधथ क तरतिद असतानाही पुरेसा ननधी ददला िात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पानगाव येथील चैत्यनगरीच्या प्रवकासासाठी परेुिा ननधीची तरतिद करुन 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (३०-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) मौिे पानगाव, ता.रेणापिर, जि.लातिर येथील चैत्यमिमी पररसर प्रवकासासाठी पय ् न 
व साींस्कृनतक काय  प्रवमाग िासन ननण य क्र.िस्ताव-२०१५/६/ि.क्र.५२१/पय ् न, दद.३१/१२/२०१५ 
अन्वये रू.४७२.४४ लक्षच्या कामाींना ििासकीय मान्यता देऊन सदर स्थळाच्या प्रवकासासाठी 
आतापयांत रू.२२२.४४ लक्ष ननधी प्रवतरीत करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

ववदभप पाटबांधारे वविास महामांडळाने बाांधिामाधीन ३१४ प्रिल्पाांपिैी 
४८ प्रिल्प पूणप िरण्याच्या तनयोिनाबाबत 

  

(१९)  ९५८७६ (२६-१२-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण) : 
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनान े प्रवदम  पा्बींधारे प्रवकास महामींडळान े २०१७-१८ या वषा त बाींधकामाधीन ३१४ 
िकल्पाींपैकी ४८ िकल्प पिण  करण्याचे ननयोिन केले असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदि नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील िकल्पाची काम े पिण  करण्यासाठी अधधकारी व कम चारी काया लयात 
वेळेत उपजस्थत रहात नसल्यामळेु काया लयीन कामकाि िलींत्रबत राहत आहेत तसेच बहुताींि 
अधधकारी, कम चारी हे मखु्यालयाच्या िवळपासच्या िहराींमधिन कामावर येतात आणण तेथिनच 
देखरेख करत असल्यामुळे महत्त्वाच्या कामाचा वेळ ये-िा करण्यात वाया िात असल्यान े
ननयोजित बाींधकामास प्रवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार सींबींधधत अधधकारी 
व कम चाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) ४८ िकल्प पिण  करण्यास मिसींपादन, पुनव सन, सुधाररत ििासकीय मान्यता इत्यादी 
कारणाींमळेु प्रवलींब होत आहे. तथापी २३ िकल्प ििन, २०१८ अखरे पिण  करावयाचे ननयोिन 
आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नाांदगाव खांडशे्वर व चाांदरु रेल्वे (जि.अमरावती) पांचायत सममती नववन प्रशासिीय 
इमारतीमध्ये नववन फतनपचर देण्याबाबत 

  

(२०)  ९६९९८ (०३-०१-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.रणिीत िाांबळे (देवळी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यातील  नाींदगाव खींडशे्वर व चाींदरु रेल्वे पींचायत सपमती नप्रवन 
ििासकीय इमारतीमध्ये नप्रवन फनन चर देणेबाबतच्या िस्तावास ननधीसह मान्यता देणेबाबतचा 
िस्ताव अवर सधचव ग्रामप्रवकास याींचकेड े ददनाींक २२ एप्रिल, २०१६ व ददनाींक ६ ऑगस््, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास सादर केला असुन  स्थाननक लोकिनतननधीींनी िस्तावास ननधीसह 
मींिुरी देण्यासींबींधी मा. ग्रामप्रवकास मींत्री याींना ददनाींक २७ िनु, २०१७ रोिी  िधान सधचव, 
ग्रामप्रवकास याींना ददनाींक १७ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी कळप्रवण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही पींचायत सपमतीच्या नप्रवन ििासकीय इमारतीमध्ये फनन चर व्यवस्था 
करण्याबाबतच्या िस्तावास ननधीसह मींिुरी देण्याबाबत िासनान े कोणती काय वाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) होय.  
(२) पींचायत सपमती चाींदरुरेल्वे (जि.अमरावती) ििासकीय इमारतीच्या दठकाणी अींतग त 
फनन चर सुप्रवधेच्या कामास िासन ननण य ददनाींक ०२.०२.२०१८ नुसार रु. २७.७२ लक्ष इतक्या 
रक्कमेची ििासकीय मान्यता िदान करण्यात आलेली आहे.  
     पींचायत सपमती नाींदगाव खींडशे्वर (जि.अमरावती) या नवीन ििासकीय इमारतीसाठी 
फनन चर सुप्रवधेच्या कामास ननधीच्या उपलब्धतेनुसार व कामाच्या िाधान्यक्रमानुसार मींििरी 
देण्याचा िस्ताव प्रवचाराधीन आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही.    

___________ 
  

बेंबळा मसांचन प्रिल्पािरीता भसुांपादीत िेलेल्या प्रिल्पग्रस्ताच्या समस्याबाबत 
  

(२१)  १००६८७ (२६-१२-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बेंबळा पसींचन िकल्प (ता.बामुळगाींव, जि.यवतमाळ) िकल्पाकरीता त्या मागातील १५ त े
२० गावाच्या िेतक-याींच्या िमीनी सींपादीत करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ज्या ितेक-याींच्या िमीनी सींपादीत करण्यात आल्या ते ममुीहीन झाले त्याींना 
िकल्पग्रस्ताींच े िमाणपत्र पमळाले परींतु त्याींना कोणत्याही प्रवमागामध्ये नोकरी न लागल्याने 
वयोमया दा ओलाींडल्यान ेममुीहीन वगा वर उपासमारीची वेळ आली असल्याची ददनाींक १२ िुन, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदि नास आले, हे खरे आहे काय, 



प्रव.स. ४७७ (15) 

 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार मुमीहीन 
िकल्पग्रस्ताच्या समस्येबाबत िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) बेंबळा िकल्पातील धरणामुळे िलमग्न होणा-या 
के्षत्रासाठी यवतमाळ जिल््यातील २९ गावाींची व अमरावती जिल््यातील १३ गावाींची एकुण 
१०,३८२.०४ हे. आर िमीन सींपाददत केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. सामान्य ििासन प्रवमाग ददनाींक २७/१०/२००९ च्या ननण यानुसार 
िकल्पग्रस्ताींच्या नेमणुका िाहीरात देविन सींबींधधत पात्रता तपासिन स्पधा  परीके्षदवारे 
गुणवत्तेनुसार करण्यात आल्या आहेत. सदर िासन ननण यापिवी २३७० पैकी ८५ िकल्पग्रस्ताींना 
नोक-या देण्यात आल्या आहेत. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खोपी ते मशरगाांव (ता.खेड,जि.रत्नाधगरी ) या रस्त्याच्या  
िामास प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

  

(२२)  १०४०४३ (२१-१२-२०१७).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमपला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाप गायिवाड (धारावी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपी त ेपिरगाींव (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) या रस्त्याच्या मिबुतीकरण व डाींबरीकरणाच्या 
कामास अदयाप ििासकीय मान्यता देण्यात आली नाही आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या कामास ििासकीय मींििरी देऊन तातडीने काम सुरु करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) िासनाच्या िचपलत धोरणानुसार मा.पालकमींत्री जि.रत्नाधगरी याींच्या अध्यक्षतखेालील 
सपमतीन े खोपी त े पिरगाव (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) या रस्त्यास मुख्यमींत्री ग्रामसडक 
योिनेंतग त दिोन्नत करण्यासाठी मींििरी ददली असिन सदर रस्त्याचे अींदािपत्रक तयार 
करण्याची काय वाही सुरु आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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तनवतृ्तीवेतन धारिाांना तनवतृ्तीवेतन वेळेवर ममळण्याबाबत 
  

(२३)  १०४७४६ (०९-०२-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बँकेिी व्यवहार करताना ननवतृ्तीवेतन धारकाींना आधार काड िी बो्ाींचे ठसे िुळणे 
आवश्यक आहे परींत ु राज्यातील अनके ननवतृ्तीवेतन वयोमानामुळे धारकाींच े बो्ाींचे ठस,े 
डोळयाींची बाहुली िुळत नसल्यामुळे त्याींना ननवतृ्तीवेतन पमळण्यास अडचणी येत असल्याचे 
ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदि नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यानुसार ननवतृ्तीवेतन धारकाींना 
ननवतृ्तीवेतन वेळेवर पमळण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०८-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
    अिावेळी इतर पारींपाररक मागा ने हयातीचा दाखला घेऊन ननवतृ्तीवेतन अदा करण्यात 
येते. 
(२) प्रवलींब झाला नसल्यान ेिश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िळगाव जिल्हा पररषदेचा िृषी ववभागात प्रमुख पदे तसचे  
वगप ३ व ४ ची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२४)  १०५०११ (०१-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव जिल्हा पररषदेचा कृषी प्रवमाग व राज्य िासन अींतग त काय रत कृषी प्रवमागात 
िमुख पदे तसेच वग  ३ व ४ ची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीअींती ररक्त पदे तातडीन ेमरण्याबाबत िासनाने कोणती काय वाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-०८-२०१८) : (१) व (२) अींित: खरे आहे, 
     िळगाव जिल्हा पररषदेच्या  कृषी प्रवमागात कृप्रष प्रवकास अधधकारी ग्-अ या सींवगा त 
१ पद मींििर असिन सदरच ेपद मरलेले आहे. 
     ग्-ब सींवगा त जिल्हा कृप्रष अधधकारी (सामान्य), जिल्हा कृप्रष अधधकारी (प्रवघयो) व 
मोदहम अधधकारी अिी ३ पदे मींििर असिन तीनही पदे ररक्त आहेत. 
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     ग्-क सींवगा त कृप्रष अधधकारी याींची २७ पदे मींििर असिन २५ पदे मरलेली आहेत व २ 
पदे ररक्त आहेत, तसेच प्रवस्तार अधधकारी (कृप्रष) ही ४० पदे मींििर असिन ३३ पदे मरलेली 
आहेत व ७ पदे ररक्त आहेत. 
     ग्-ड सींवगा त कोणतेही पद ररक्त नाही. 
(३) राज्यातील सव  जिल्हा पररषदाींतग त नामननदेिनाच्या को्यातील ग्-क सींवगा तील ररक्त 
पदे मरण्यासाठी ऑनलाईन परीक्षा िकक्रया राबप्रवण्याबाबत दद. २४ ऑगष्, २०१७ रोिी िासन 
ननण य ननग पमत करण्यात आला असिन िासनस्तरावरुन एकत्रत्रत पदमरतीची काय वाही सुरु 
आहे. तसचे वेळोवेळी पदोन्नती सपमतीच्या बैठका आयोजित करुन पदोन्नतीच्या को्यातील 
ररक्त पदे मरण्याची काय वाही सुरु आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
गोसेखुदप या राष्ट्रीय प्रिल्पाच ेभूममपूिन िरून भूमी सांपादन िायदयानुसार ८५ गाव ेआणण 

१८२ शेतमशवारे अल्प मोबदल्यात सांपाहदत िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२५)  १०६५३७ (१०-०४-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफप  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोसेखुद  या  राषरीय िकल्पाच ेसन १९८८ मध्ये मिपमपििन करून मिमी सींपादन कायदा 
१८९४ नुसार ८५ गाव ेआणण १८२ िेतपिवारे  अल्प मोबदल्यात सींपाददत करण्यात आली, हे 
खरे  आहे काय, 
(२) असल्यास, मि सींपादन महाराषर िकल्प बाधधताींच े पुनव सन अधधननयम १९९९ मधील 
कलम २ मधील पो्कलम २ अन्वये िकल्पबाधधत व्यक्तीच्या व्याख्येला डावलुन 
ददल्यामुळे आणण वाढीव कु्ुींबाकररता १९/८/२०१५ च्या िासन ननण यादवारे िकल्पबाधधत 
लामार्थयाांकररता सन १९९७ पिवी लग्न झाले असल्याची अ् असल्याने एकि ण िकल्पग्रस्ताींच्या 
५० ्क्के िकल्पग्रस्त िासनाच्या सोयी सवलती व हक्काींपासिन वींधचत रादहले असिन याच 
अधधननयमाखाली कलम १० मधधल पो्कलम ३ अन्वये नमिद केलेल्या नागरी सुप्रवधा नवीन 
गावठाणा वरती करण्याबाबत तरतिद असिनही यात अननयपमतता झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत वेळोवेळी िासनाकड े सींपिण  पुनव सनाची मागणी करूनही कोणतीच 
कारवाई होत नसल्यान ेददनाींक १९ फेब्रवुारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास आींदोलन करण्याचा  
लेखी इिारा मा.मुख्यमींत्री याींना ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार िकल्पबाधधताींच्या  
सींपिण  पुनव सनाबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) नाही. गोसीखुद  या राषरीय िकल्पाच े सन १९८८ 
मध्ये मिमीपििन झाले आहे. िकल्पासाठी आवश्यक िपमनीच ेमिसींपादन िचपलत कायदयातील 
तरतुदी व  ननयमानुसार  मोबदला अदा करुन करण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
     िासनाने दद.१८.६.२०१३ च ेिासन ननण यानुसार गोसीखुद  िकल्पासाठी पुनव सन पॅकेि 
अींतग त मींिुर केलेल्या रू.१२०० को्ी रकमेपकैी नागपिर व मींडारा जिल््यातील िकल्पग्रस्ताींना 
अनुक्रम े रु.५२५.९५ को्ी व रु.३२५.४१ को्ी रक्कमेच ेमुगतान उपजिल्हाधधकारी (मुसींपादन) 
नागपुर/मींडारा याींच े माफ त करण्यात आले असुन उव रीत रक्कमेचे वा्प िगतीत आहे. 
महाराषर िकल्प बाधधताींच ेपुनव सन करताींना अधधननयम १९९९ चे कलम २ मधील पो्कलम 
२ ची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे. गोसीखुद  िकल्पग्रस्ताींना िासन ननण य 
क्र.आर.पी.ए.०२१०/ ि.क्र.६९(माग-२)/ र-१/ दद. १८/६/२०१३ नसुार प्रविेष आधथ क पॅकेिचा लाम 
िदान करण्यात आलेला आहे. सदर पॅकेि मध्ये अींतमु त असलेल्या लामापैकी िकल्पग्रस्ताींना 
नौकरीऐविी एकमुस्त रक्कम २.९० लक्ष िनत कुीं ्ुब देण्यात येत आहे. िासन ननण य 
१९/८/२०१५ नसुार कु्ुींबाच्या नावावर एकापेक्षा अधधक घरे/ मालमत्ता व एका घरावर एकापेक्षा 
िास्त कु्ुींबाची नाव ेतसेच ननवाडयानुसार ररक्त मुखींड दि प्रवण्यात आले असल्यास त्यापैकी 
कोणत्याही कु्ुींबाला पॅकेिचा लाम देण्यात आलेला नाही, अश्या िकल्पग्रस्ताींना िासन ननण य 
१९/८/२०१५ नसुार नोकरी ऐविी एकमुस्त २.९० लक्ष चा लाम १३ (१) ची अधधसचुना 
दद.२१/३/१९९७ चा ददनाींक गहृीत धरुन िदान करण्यात आलेला आहे. सदरील िासन 
ननण यानुसार २२/०२/२०१८ पयांत एकुण पात्र २७२७ कु्ुींबापकैी २६४१ कु्ुींबीयाींना ७६.५८ को्ी 
रकमेचे वा्प करण्यात आलेले आहे. उव रीत ८६ कु्ुींबाना मोबदला देण्याची काय वाही सुरु 
आहे. उक्त अधधननयमाच ेकलम १० मधील पो्कलम ३ नसुार १८ नागरी सुप्रवधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येत असनु यात अननयपमतता झालेली नाही. 
(३) होय. 
(४) मा.पालकमींत्री नागपिर व मींडारा याींनी मा.मुख्यमींत्री महाराषर राज्य याींनी अनुक्रम ेजिल्हा 
स्तरावर व राज्यस्तर िकल्पग्रस्ताच े िनतननधीसमवेत बैठक घेविन अनेक िश्नाींबाबत ननण य 
घेतले आहेत व त्यािमाणे काय वाही करण्यात येत आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील जिल्हा पररषदेमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२६)  १०७५९४ (२८-०३-२०१८).   श्रीमती तनमपला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाप गायिवाड 
(धारावी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जिल्हा पररषदाींमध्ये िवळपास ४० ्क्के पदे ररक्त असल्यान े कम चा-याींवर 
कामाचा मोठा ताण पडत असनु िासन अिुनही कम चारी कपात करणार असल्याच े माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदि नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यानसुार ररक्त पदे मरण्याबाबत 
िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-०८-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     प्रवत्त प्रवमागान े ददनाींक २९ ििन, २०१७ च्या िासन ननण यान्वये सध्या मींििर  
असलेल्या पदाींमध्ये ३०% पदे कपात करण्याबाबतच्या सिचना ददल्या आहेत.    
(२)  व (३) िासन ननण य प्रवत्त प्रवमाग क्रमाींक-पदनन-२०१६/ि.क्र.३०/२०१६/आ.प.ुकक्ष, ददनाींक 
२५ मे, २०१७ अन्वये “िे ििासकीय प्रवमाग आकृतीबींध अींनतम मींििर करुन घेणार नाहीत 
तोपयांत त्या प्रवमागाींना नवीन पदननपम ती तसेच पदमरती करण्यात येणार नाही अिी अ् 
प्रवत्त प्रवमागान ेघातली होती”. तथाप्रप, प्रवत्त प्रवमागाने ददनाींक १६ म,े २०१८ रोिीच्या िासन 
ननण यान्वये पदमरतीवर घालण्यात आलेली अ् वगळली असिन सरळसेवेच्या ररक्त असलेल्या 
पदाींच्या १००% मरतीसाठी ििासकीय प्रवमागाींना िुन्या आकृतीबींधानुसार पदमरतीची अनुमती 
देण्यात आलेली आहे. 
    जिल्हा पररषदाींमधील ग्-क व ग्-ड सींवगा तील सरळसेवेच्या को्यातील ररक्त पदे 
मरण्याबाबत सामान्य ििासन प्रवमागान े ददनाींक १३ ििन, २०१८ च्या िासन ननण यान्वये 
माग दि क सिचना ननग पमत केलेल्या आहेत. त्यानुसार  राज्यातील सव  जिल्हा पररषदाींमधील  
पदमरतीची काय वाही सुरु आहे. 

___________ 
  

पाटण (जि.सातारा) ववधानसभा मतदारसांघातील गावाांना व वाड्याांना  
स्वतांत्र ग्रामपांचायतीांचा दिाप देण्याबाबत 

  

(२७)  १०८७७० (०५-०४-२०१८).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यातील डोंगरी व दगु म मागात सध्या तीन त ेचार गावे तसेच 
वाडयाीं वस्त्याींची पमळिन एक गु्रप ग्रामपींचायत असल्यान े या गावातील तसेच वाडयाीं 
वस्त्यातील ग्रामस्थाींना काया लयीन काम करताना अनेक अडचणी येत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पा्ण तालुक्यातील गु्रप ग्रामपींचायती असणाऱ्या गावाींना व वाडयाीं वस्त्याींना 
स्वतींत्र ग्रामपींचायतीींचा दिा  ग्रामप्रवकास प्रवमागामाफ त पमळावा याकररता मा.ग्रामप्रवकास मींत्री 
याींचेकड ेददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास लेखी पत्रव्यवहार केला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामध्ये पा्ण तालुक्यातील गु्रप ग्रामपींचायत कुसवड ेमधिन पळासरी, रामेल व 
वन अिी एक व पिद्रकुवाडी (खळे), पिद्रकुवाडी (काढणे), पिद्रकुवाडी (कोरीवळे) अिी एक 
पिद्रकुवाडी ग्रामपींचायत तसेच नाणेगाव बुद्रकु (मािगाींव पुनव पसत गावठाण), बामनेवाडी 
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प्रवियनगर, जिमनवाडी पमळिन बामनेवाडी प्रवियनगर अिी एक आणण पिवन्देश्वर 
ग्रामपींचायतीमधिन वेगळी करून ककसरुळे अिी ग्रामपींचायत अश्या पाच गावाींनी व 
वाड्यावस्त्याींनी स्वतींत्र ग्रामपींचायतीींचा दिा  गावाींना पमळणेकररता सप्रवस्तर िस्ताव हा जिल्हा 
पररषद, सातारा याींचेकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त गावाींना स्वतींत्र ग्रामपींचायतीींचा दिा  देण्याबाबत िासनान े कोणती 
काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) सातारा जिल्हयातील पा्ण तालुक्यात दगु म व डोंगरी 
मागातील तीन ते चार गावे तसचे वाडया वस्त्या पमळिन एकि ण ७० इतक्या गु्रप ग्रामपींचायती 
अजस्तत्वात असिन ६८ गु्रप ग्रामपींचायतीसाठी ननयपमत ग्रामसवेक काय रत आहेत. २ गु्रप 
ग्रामपींचायतीींचा अनतररक्त काय मार २ ग्रामसेवकाींकड ेदेण्यात आला असिन त्याींचेमाफ त या सव  
गु्रप ग्रामपींचायतीींच ेकाया लयीन कामकाि केले िात.े  
(२) होय, पा्ण प्रवधानसमा मतदारसींघातील गावाींना व वाडयाींना स्वतींत्र ग्रामपींचायतीींचा दिा  
देण्याबाबत दद.११.०९.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये मा.मींत्री (ग्रामप्रवकास) याींना लोकिनतननधीींनी 
प्रवनींती केलेली आहे. 
(३) व (४) गु्रप ग्रामपींचायत कुसवड ेअींतग त समाप्रवषठ पळासरी, रामेल व वन या गावाींची सन 
२०११ चे िनगणनेनसुार एकि ण लोकसींख्या ८८२ इतकी असिन ही गावे पुनव पसत नाहीत. 
     पिद्रकुवाडी (खळे) या वाडीची लोकसींख्या ११०, पिद्रकुवाडी (काढणे) लोकसींख्या २०० व 
पिद्रकुवाडी (कोरीवळे) या वाडीची लोकसींख्या १३५ इतकी आहे. या तीनही वाडयाींची एकि ण 
लोकसींख्या ४६५ असिन ही गावे पनुव पसत नाहीत. 
     त्यामळेु िासन ननण य दद. १२ फेब्रुवारी, २००४ व दद.०४ माच , २०१४ नुसार ननकषाींची 
पित ता होत नसल्यान े सदर दठकाणी स्वतींत्र ग्रामपींचायती स्थापन करण्याच े िस्ताव सादर 
करता येत नाही. 
     उत्तरमाींड िकल्पाींतग त बाधधत असलेल्या मौिे नाणगाव बुद्रकु (मािगाव पुनव पसत 
गावठाण) या नावान ेस्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबतचा िस्ताव सादर करण्याबाबत 
दद.२३.०६.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये ग् प्रवकास अधधकारी, पींचायत सपमती पा्ण याींना 
कळप्रवण्यात आले आहे. 
     बामणेवाडी प्रवियनगर व जिमनवाडी पमळिन बामणेवाडी प्रवियनगर अिी स्वतींत्र 
ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबतचा िस्ताव जिल्हा पररषदेस िाप्त झाला आहे. 
     कोयना धरण िकल्पाींतग त बाधधत असलेल्या मौिे ककसरुळे, करींिवड,े माळुींगे, नदहींबे, 
ककसरुळे (मराड ेवस्ती) व ककसरुळे (मान ेवस्ती) या वस्त्या मौि ेपिवींदेश्वर ग्रामपींचायतीमध्ये 
समाप्रवषठ आहेत. ककसरुळे हे गाव सदया पिवींदेश्वर ग्रामपींचायतीमध्ये समाप्रवषठ असिन 
ककसरुळे या गावास महसुली गावाचा दिा  िाप्त नाही.    
     ग्रामपींचायत स्थापन करताना िासन स्तरावर केवळ महसलुी गाव या घ्काचा प्रवचार 
करण्यात येतो. ज्या दठकाणी स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करावयाची आहे ते के्षत्र महाराषर 
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िमीन महसिल अधधननयम १९६६ च्या कलम ४ (१) नुसार स्वतींत्र महसुली गाव म्हणिन िादहर 
झालेले असले पादहिे असा ननकष असल्याने सदरचा िस्ताव सादर करता येत नाही. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेवपांपळखुटे (ता.माढा, जि.सोलापूर) गावाचा मसना-माढा उपसा मसांचन योिनेच्या 
िायपके्षत्रामध्ये समावेश िरण्याबाबत 

  

(२८)  १०९००५ (१०-०४-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे प्रपींपळखु्े (ता.माढा, जि.सोलापिर) गावाचा पसना-माढा उपसा पसींचन योिनेच्या 
काय के्षत्रामध्ये समावेि करावा अिी मागणी स्थाननक लोकिनतननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री 
याींचेकड े ददनाींक ३० म,े २०१७ रोिी वा त्यासमुारास  ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनातील मागणीबाबत िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३१-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) सीना-माढा उपसा पसींचन योिनेचा पाणी वापर ४.७५ अ.घ.फि . असिन माढा तालुक्यातील 
१६१५० हेक््र (ICA) के्षत्रास पसींचनाचा लाम देण्याची मींििर िकल्प अहवालात तरतिद आहे. 
सदर मौि ेप्रपींपळखुीं्े, ता. माढा या मागातील मागणीच्या के्षत्राचा मींििर िकल्प अहवालामध्ये 
अींतमा व नाही. 
     याबाबत मा. राज्यमींत्री (िलसींपदा) याींच्या अध्यक्षेतखाली दद.०७/११/२०१७ रोिी सींपन्न 
झालेल्या बैठकीमध्ये खालीलिमाणे ननण य घेण्यात आला आहे:- 
     सीना-माढा उपसा पसींचन योिनेवर PDN करुन दठबक पसींचनादवारे पाण्याची बचत होत 
असल्यास, सदर बचतीचे पाण्यातिन मौिे प्रपींपळखु्े, ता.माढा या गावाींचा लामके्षत्रात समाविे 
करणेबाबत ररतसर काय वाहीचा िस्ताव िासनास सादर करावा. 
सदय:जस्थतीत PDN अींतग त ननप्रवदा काय वाही के्षत्रीयस्तरावर िगतीपथावर आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र तेलांगणा आांध्रप्रदेश याांच्या सांयकु्त िरारान ेसुरु असलेला  
लेंडी प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२९)  १०९१३८ (२८-०३-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर तेलींगणा आींध्रिदेि याींच्या  सींयुक्त कराराने सुरु असलेला लेंडी िकल्प गेल्या ३० 
वषा पासिन िलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तसेच  येथील धरणग्रस्त िेतक-याींना ३० वषा पिवी पमळालेला िेतीचा मोबदला 
कमी िमाणात असल्याने नवीन धोरणानसुार िेतीचा मोबदला पमळावा अिी िेतकऱ्याींची 
मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार िकल्पाच्या बुडीत के्षत्रातील धरणग्रस्त िेतक-याींना नवीन 
धोरणानुसार मोबदला देविन तात्काळ धरण पुण  करण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०४-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) हे खरे आहे. 
     िासनाच्या नवीन धोरणानुसार िेतीचा मोबदला पमळावा व इतर मागण्यासींदमा त 
िेतकऱ्याींनी त्याींच े ननवेदन ददनाींक ०१/०७/२०१४ नुसार मागणी केलेली आहे. तसेच वाढीव 
मोबदला सींदमा त काही िकल्पग्रस्त िेतकऱ्याींनी मा. उच्च न्यायालय खींडपीठ, औरींगाबाद 
याींचेकड ेरर् याधचका दाखल केल्या आहेत. 
(३) लेंडी िधान िकल्पाच्या बुडीत के्षत्रात येणारे एकि ण १९ गावाींच्या २३३१ हेक््र के्षत्राचा 
सींपादन काय वाहीसह िेतिमीनीचा मावेिा सन १९९९ ते २००५ दरम्यान वा्प करण्यात आला 
आहे.  
     िकल्पाींतग त सन १९९९ ते २००५ दरम्यान मुसींपादन करताना मुसींपादन अधधननयम 
१८९४ नुसार िचलीत तत्कालीन िासन ननयमावली, तत्कालीन पिघ्र पसद्ध गणक व सींपादन 
केलेल्या गावठाणामधील खरेदी प्रवक्री व्यवहार याींची पडताळणी करुनच महसुल प्रवमागामाफ त 
दर ननश्चीत करुन अींतीम ननवाड ेिादहर करण्यात आलेले आहेत. त्यानींतर िकल्पग्रस्त िेतक-
याींना मोबदला वा्प केला आहे.त्यामळेु या िकरणामध्ये नवीन मुसींपादन कायदानुसार 
मोबदला देता येणार नाही.  
    मुसींपादन अधधननयम १८९४ नुसार लेंडी िकल्पाकररता २८२२.२२ हेक््र िमीन सींपाददत 
केलेली असुन ३७.८६ हेक््र िपमन ही नप्रवन मसुींपादन अधधननयम कायदा  व खािगी 
वा्ाघा्ीने सींपाददत केलेली आहे. 
    सन २०१३ पुवीच्या ननवाड्या िकरणी काही िेतकऱ्याींनी मा. न्यायालयात दाखल केलेल्या 
रर् याधचकेच्या अनुषींगाने मा. न्यायालयाच ेआदेि िाप्त झाल्यानींतर त्यानुसार योग्य  ती 
काय वाही करण्यात येईल. 
     िकल्पाच ेकीं दर मरणीसह उव ररत काम े पुण  करण्याबाबत तीन वषा च े ननयोिन असिन 
िाप्त होणाऱ्या ननधीतिन काम ेिगतीपथावर आहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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धचखली व देऊळगाव रािा (जि.बलुढाणा) येथील खडिपूणाप प्रिल्पबाधधत शेति-याांना त्याांच्या 
िममनीचा वाढीव मोबदला ममळणबेाबत 

  

(३०)  १०९२०३ (१३-०४-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषपवधपन सपिाळ (बुलढाणा), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममत झनि (ररसोड), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) बुलढाणा जिल्हयातील धचखली व देऊळगाव रािा येथील िेतक-याींना खडकपिणा  
िकल्पबाधधत िेतक-याींची पाण्यात गेलेल्या िपमनीचा वाढीव मोबदला पमळावा अिी मागणी 
केली िात आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िासनाने येथील ६० िेतक-याींनी सानुग्रह अनुदान घेविनही कलम १८ व २८ 
अींतग त मोबदला ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ३१७ पेक्षा अधधक िेतक-याींना कायदयाचे कारण देविन अधधकाऱ् याींनी 
लामापासिन वींधचत ठेवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदमा त िासनाने चौकिी करुन सदरील वींधचत िेतक-याींना कलम १८ व २८ 
अींतग त मोबदला देण्याबाबत कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. सानुग्रह अनुदान व पुनव सन अनुदान या दोन्ही बाबी पमन्न असिन या िकल्पाींतग त 
फक्त १४ कास्तकाराींनी पनुव सन अनुदान घेऊनही कलम १८ अींतग त मा.ददवाणी न्यायालयात 
दावे दाखल करुन ददवाणी न्यायालयाच ेननकालानुसार रकमेची उचल केली आहे. 
(३) पुनव सन अनुदान घेतल्यानींतर कलम-२८ अ अन्वये दाखल केलेले एकि ण ३०९ दावे हे 
मोबदल्यास पात्र नसल्याने उपप्रवमागीय अधधकारी तथा मिसींपादन अधधकारी पसींदखेड रािा, 
जि.बुलडाणा याींनी खारीि केले आहेत. 
(४) व (५) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल््यातील ग्रामपांचायतीांचे ववभािन िरून नवीन 
ग्रामपांचायती तनमापण िरण्याबाबत 

  

(३१)  १०९२९० (२८-०३-२०१८).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली), श्री.िृष्ट्णा गिब े (आरमोरी), 
श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जिल्हा प्रवस्तारान ेफार लाींब असिन जिल््यात १६८८ हिन अधधक गाव ेआहेत 
मात्र १६८८ या गाींवापैकी फक्त ४६७ ग्रामपींचायती आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एका ग्रापींचायतीमध्ये ४ त े५ गाव ेअसणारी असींख्य ग्रामपींचायती असल्याने  
अिा गावाींचा प्रवकास होण्यास अडथळा ननमा ण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानसुार ग्रापींचायतीींचे प्रवमािन 
करून नवीन ग्रामपींचायतीींची ननपम ती करण्याबाबत िासनान कोणती काय वाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     गडधचरोली जिल््यामध्ये एकि ण १६८८ गाव ेअसिन यामध्ये ४६७ ग्रामपींचायती अजस्त त्वात 
होत्या, परींतु ११ ग्रामपींचायती हया नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतरण करण्यात आल्याने सध्या ४५६ 
ग्रामपींचायती अजस्त त्वात आहेत. 
     जिल्हयात १०२ स्वतींत्र व ३५४ ग् ग्रामपींचायती असिन ग् ग्रामपींचायत असलेल्या 
ग्रामपींचायतीच ेमुख्यालय व अींतमि त गावातील अींतर ५ कक.मी. ककीं वा काही दठकाणी ५ कक.मी. 
पेक्षा अधधक आहे. गडधचरोली जिल्हा हा नक्षलग्रस्त व ८०% िींगलव्याप्त असल्यान ेिासकीय 
योिनाींची िमावीपणे अींमलबिावणी करताना अडचणी ननमा ण होतात.   
(३) व (४) स्वतींत्र ग्रामपींचायती स्थापन करण्याच्या अनुषींगान ेदद.१२ फेब्रुवारी, २००४ रोिीच्या 
िासन ननण यातील ननकषाींनुसार िस्ताव सादर करण्याच्या सिचना सींबींधधताींना देण्यात आलेल्या 
आहेत. त्यानुसार जिल्हा पररषदेकडिन प्रवमागीय आयुक्ताींमाफ त िासनास िस्ताव सादर 
करण्याकरीता सध्या ग्रामपींचायत प्रवमािनाच्या एकि ण ३६ िस्तावास जिल्हा पररषद स्थायी 
सपमतीच्या समेत मान्यता घेण्यात आली  आहे. 

___________ 
 

प्रधानमांत्री ग्रामसडि योिना व मखु्यमांत्री ग्रामसडि योिनेच्या िामाबाबत 
  

(३२)  १०९४९६ (०५-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िधानमींत्री ग्रामसडक योिना व मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिना या योिनेअींतग त राज्यात 
प्रवप्रवध दठकाणी रस्त्याची कामे झाली असिन बऱ्याच दठकाणी ही काम ेसुरु आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, काही दठकाणी रस्त्याची काम े ननकृष् दिा ची होत असिन त्यामळेु िासनाचा 
ननधी वाया िात आहे अिा तक्रारी आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळिन आले, 
(४) असल्यास,त्यानुसार िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) व (२) होय, अींित: खरे आहे. 
(३) व (४) िधानमींत्री ग्राम सडक योिनाींतग त एकि ण ३८ तक्रारी िाप्त झाल्या असिन १ 
तकारीमध्ये अींित: तर्थय आढळलेले असिन सदर त्रु्ी पुत ता अहवाल सादर केला आहे. २१ 
तक्रारीींत साधारण त्रु्ी ननदि नास आल्या असिन १६ तक्रारीींची चौकिी िगतीत आहे. 
     मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतग त एकि ण ९ तक्रारी िाप्त झाल्या असिन त्यापकैी ५ 
तक्रारीींमध्ये तर्थय नाही. ऊव रीत ४ तक्रारीींपैकी २ तक्रारीत तर्थय आढळिन आले असिन २ 
तक्रारीींची चौकिी िगतीत आहे. तर्थय आढळलेल्या व ताींत्रत्रक सधुारणा आवश्यक असलेल्या 
तक्रारीींसींबींधी आवश्यक काय वाही करण्याबाबत सींबींधधत अधधक्षक अपमयींता याींना ननदेि देण्यात 
आले आहेत.  
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
महाड तालुक्यातील (जि.रायगड) महाड-ववन्हेरे मागापवरील आांबबवली फाटा येथनू नाडगाव तफे 

तुडील मागे रावढळ िाणा-या मागापची झालेली दरुवस्था 
(३३)  १०९९५९ (०९-०४-२०१८).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड-प्रवन्हेरे (ता.महाड, जि.रायगड) मागा वरील आींत्रबवली फा्ा येथिन नाडगाव तफे तुडील 
मागे रावढळ येथे िाणा-या मागा ची दरुवस्था झाल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदि नास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आींत्रबवली फा्ा ते रावढळ या रस्त्यात खडड े पडल्यान े हा रस्ता वाहतिकीस 
अत्यींत धोक्याचा झाल्यान े रस्त्याच्या दरुुस्तीची मागणी करुनही सींबींधधत प्रवमागाकडिन 
िाणीवपिव क दलु क्ष करण्यात येत आहे, हे खेर आहे काय, 
(३)असल्यास, सदर रस्त्याची िासनाने पाहणी  केली आहे काय व त्यानुसार उक्त रस्त्याच्या 
दरुुस्तीकररता िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) सदर रस्ता अनतवषृ्ीमुळे खराब झाला होता. तथाप्रप, िधानमींत्री ग्राम सडक 
योिनाींतग त प्रवमागीय देखमाल दरुुस्ती अींतग त माहे िानेवारी २०१८ अखेर सदर रस्त्यावरील 
खड्ड ेडाींबर पमधश्रत खडीन ेमरून घेण्यात आले असिन वाहतिक सुरळीत सुरू आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल््यातील िेळझर धरणातील चारी क्र. ८ च्या िामाला प्रशासिीय मान्यता 
ममळूनही िाम अद्यापही सुरु झाले नसल्याबाबत 

(३४)  ११०२४९ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नापिक जिल््यातील केळझर धरणाच्या ननपम तीनींतर या धरणातील िलसाठा मोठ्या 
िमाणात िेती व प्रपण्यासाठी आरक्षक्षत करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धरणातील आरक्षक्षत पाणी िेती के्षत्रात पोहोचण्यासाठी डाव्या कालव्याच्या 
प्रवस्तारीकरणासाठी चारी क्र. ८ च्या कामाला ििासकीय मान्यता पमळुनही चारीच े काम 
अदयापही सुरु करण्यात आले नसल्याने तेथील ितेकरी लाम के्षत्रापासिन वींचीत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यानुसार चारीचे काम तात्काळ 
सुरु करण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०८-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
     केळझर मध्यम िकल्प हा पसींचन िकल्प म्हणिन बाींधण्यात आला आहे. तथाप्रप 
पररजस्थतीनुरुप प्रपण्यासाठी जिल्हाधधकारी नापिक याींचेदवारे दरवषी धरणातील १५%  ते १६% 
पाणी िासींधगक आरक्षण म्हणिन आरक्षक्षत करण्यात येते. 
(२) तापी महामींडळाच्या काय कके्षत असलेल्या केळझर चारी क्र.८ ची एकि ण लाींबी १०.८० 
कक.मी. असिन साखळी क्र.२८०० ते ३८०० मी मधील कामास िेतक-याींच्या प्रवरोधामळेु काम 
अपिण  आहे.सदर चारी क्र.८ च्या प्रवस्तारीकरणाच्या कामास दप्रवतीय स.ुि.मा.ची आवश्यकता 
असिन िस्ताव महामींडळाकडिन राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सपमती, नापिक याींचकेड ेसहमतीसाठी 
दद.१.६.२०१८ रोिी पाठप्रवण्यात आला आहे. दप्रवतीय स.ुि.मा.िस्तावास मींििरी पमळताच 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार उव ररत काम ेहाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) दप्रवतीय ििासकीय मान्यतचेी काय वाही िगतीत असिन मान्यता िाप्त झाल्यानींतर काम े
तातडीन ेहाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल्हयातील उिनी िलाशयात मभमा, माण व मसना  
या नदयाांवर बॅरेिेस उभ ेिरण्याबाबत 

  

(३५)  ११०५२१ (१०-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापिर जिल्हयातील उिनी िलाियातिन चालि वषी ४७ ददवस पाणी चालि राहिन सुमारे 
८९ ्ीएमसी पाणी वाहिन गेल्यामळेु या पाण्याचा उपयोग करण्यासाठी धरणाच्या उगमापासिन 
पममा, माण व पसना या नदयाींवर बॅरेिेस उमे करण्याची मागणी स्थाननकाींकडिन होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) होय. तथाप्रप िथम कृषणा पाणी तीं्ा लवादाने मीमा 
नदीतिन राज्यास अनुजे्ञय ठरप्रवलेल्या पाण्याचा पिण पणे वापर केला असिन त्यापेक्षा अधधक 
वापर करता येत नसल्याने पाणी वाहिन गेले आहे. 
(२) दद.१६/९/२०१६ रोिी मा.मींत्री (िलसींपदा) याींच्या अध्यक्षतेखाली व मा.मींत्री (सहकार) 
 याींच्या उपजस्थतीत सोलापिर जिल््यातील पसींचन िकल्प पिण  करणे व इतर अनुषींधगक 
कामाची आढावा बैठक घेण्यात आली. यामध्ये पाणी उपलब्धततचे्या अधीन राहिन िायोधगक 
तत्वावर िथमत: मीमा नदीवर को.प. बींधारा वडापिर व सीना नदीवर को.प. बींधारा वडकबाळ 
याींच ेबॅरेिमध्ये रुपाींतर करण्याच ेसींकल्पन व अींदािपत्रक सादर करण्याप्रवषयी सिचना देण्यात 
आल्या आहेत.   
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

तनम्न तेरणा (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) उिवा िालव्यावरील पेठसाांगवी,  
एिोंडी व िवठा येथे पूल बाांधण्याबाबत 

  

(३६)  ११०८३१ (२८-०३-२०१८).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननम्न तेरणा िकल्प, माकणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) येथील ननम्न तेरणा उिवा 
कालव्यातील पेठसाींगवी एकोंडी व कवठा येथ े अनुक्रम े कक.मी. १२, २२ व २५ या अींतरावर 
आवश्यक तेथे पिल बाधण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननधीींनी काय कारी अपमयींता, ननम्न तेरणा 
कालवा प्रवमाग क्र.२, लातिर याींना ददनाींक ०१ एप्रिल, २०१३ रोिी वा त्यासुमारास लेखी 
ननवेदनाव्दारे सुधचत केले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगान े सींबींधधत अधधकाऱ्याींकडिन कोणतीच काय वाही 
करण्यात आली नसल्यामुळे या पररसरातील नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनसुार सदर पिल 
बाींधण्याबाबत िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) ननम्न तेरणा उिव्या कालव्याच्या अनकु्रमे 
कक.मी.१८, २२ व २५ मध्ये पिल बाींधण्याची मागणी केली होती. 
(२) व (३) ननम्न तेरणा उिव्या कालव्यावरील सा.क्र.१८०१३ मी., सा.क्र.२२२७० मी. व 
सा.क्र.२४३९८ मी. वरील पुलाींच्या कामापकैी सा.क्र.१८०१३ मी. वरील पुलाचे बाींधकाम पिण  केले 
आहे. 
     सा.क्र. २४३९८ मी. व सा.क्र. २२२७० मी. वरील पुलाींच्या कामाचा समावेि ननम्न तेरणा 
िकल्पाच्या चतुथ  सुधाररत ििासकीय मान्यतेच्या अींदािपत्रकात करण्यात आलेला असिन 
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अींदािपत्रक राज्यस्तरीय ताींत्रत्रक सल्लागार सपमतीकड े तपासणीत आहे. ननम्न तेरणा 
िकल्पाच्या चतुथ  सुधाररत ििासकीय मान्यता िस्तावास मान्यता िाप्त झाल्यानींतर दोन 
पुलाींचे बाींधकाम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

वािी खापरी (ता.इगतपुरी) येथील खापरी धरण अांतगपत भावली पुनपवसन 
प्लॉट वाटपात झालेला गैरव्यवहार 

  

(३७)  १११२११ (१०-०४-२०१८).   श्रीमती तनमपला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाप गायिवाड 
(धारावी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) वाकी खापरी (ता.इगतपुरी) येथील खापरी धरण अींतग त मावली पुन वसन प्लॉ् वा्पात 
झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकिी करण्याकररता स्थाननक लोकिनतननधी याींनी प्रवमागीय आयुक्त 
नापिक याींना ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन देण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहि ननवेदनावर िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३१-०८-२०१८) : (१) होय. 
     सन्माननीय लोकिनतननधी याींनी ददनाींक ३०/१२/२०१७ रोिी प्रवमागीय आयकु्त, नापिक 
याींच्या काया लयाकड ेननवेदन ददले आहे. 
(२) िस्तुत ननवेदनाच्या अनुषींगाने काय कारी अपमयींता, नाींदिर मध्यमेश्वर िकल्प प्रवमाग, 
नापिक याींनी ददनाींक २१/०४/२०१८ च्या पत्रान्वये उपजिल्हाधधकारी, पुनव सन िाखा, नापिक, 
याींचेकड ेननवेदनातील मुदया क्र. १ ते ६ प्रवषयी चौकिी अहवाल सादर केला असिन,  त्यामध्ये 
कोणत्याही िकारचा भ्रष्ाचार झालेला नाही असे ननद िनास आले आहे. याबाबत पुढील 
काय वाही महसिल प्रवमागामाफ त होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साखरपा-िोंडगाव (ता.सांगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथील धरणातून गळती होऊन  
हिारो मलटर पाणी वाया िात असल्याबाबत 

  

(३८)  १११३०५ (०४-०४-२०१८).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साखरपा-कोंडगाव (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथील धरणातिन गळती होऊन रोि हिारो 
पल्र पाणी वाया िात असल्याचे माहे िानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदि नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धरणाची िासनाने पाहणी केली आहे काय  व त्यात काय आढळिन आले, 
(३) असल्यास,तदनुसार धरणाची दरुुस्ती करण्यासाठी िासनाने कोणती काय वाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) साखरपा-कोंडगाव येथील धरणातिन होणा-या गळती सींदमा त के्षत्रत्रय अधधकाऱ्याींनी पाहणी 
केली असिन सदर पाहणीत मखु्य प्रवमोचकाच्या डडव्हाईड वॉलमधिन गळती होत असल्याच े
ननदि नास आले. 
(३) धरणाच्या सुरक्षक्षततेसाठी तसेच मप्रवषयात पाण्याची तीव्र ी्ंचाई मासि नये यादृष्ीन े
याींत्रत्रकी प्रवमागामाफ त गे् दरुुस्तीचे व रबर पसल बसप्रवण्याच ेकाम करण्यात आले आहे. 
     तसेच प्रवमोचक प्रवदहरीच्या दरुुस्तीच े अींदािपत्रक तयार करण्याची काय वाही के्षत्रत्रय 
स्तरावर िगती पथावर आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल्हा तनयोिन सममतीमधील गेल्या आधथपि वषापच्या अखचीत तनधीबाबत 
  

(३९)  १११३४४ (०४-०४-२०१८).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल्हा ननयोिन सपमतीन े गेल्या आधथ क वषा साठीच े २९ को्ी १६ लाखाची 
मुदत डडसेंबर २०१७ मध्ये  सींपली तरी ननधी खच  झाला नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदि नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-१७ चे दानयत्व २९ को्ी  १६ लाख आणण त्यामधील प्रवतररत ननधी 
२० को्ी इतका असिन ित्यक्षात त्यामधील १६ को्ी ६० लाख इतकाच ननधी खची पडला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व तद नुसार दोषीींवर िासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०८-२०१८) : (१) व (२) जिल्हाधधकारी रत्नाधगरी याींचकेडिन िाप्त 
अहवालानसुार जिल्हा वाप्रष क योिना (सव साधारण) सन २०१७-१८ मध्ये उपलब्ध रु.१७०.९९ 
को्ी ननधी पैकी ७०% इतका ननधी खच  झाला होता,तथापी प्रवत्त प्रवमाग पररपत्रक क्रमाींक 
अथ सीं-२०१७/ि.क्र.७५/अथ -३,ददनाींक ०१ फेब्रुवारी, २०१८, अन्वये जिल्हा वाप्रष क योिना 
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(सव साधारण) अींतग त जिल््याला रु.१७०.९९  को्ी (१००%) ननधी उपलब्ध होऊन ३१ माच  
२०१८ पय त सींपिण  रु.१७०.९९ को्ी इतका ननधी खच  करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेववचखेडा व धुप े(ता.चोपडा,जि.िळगाव) या पुनवपसीत गावठाणात  
गटाराची सुववधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(४०)  १११९६८ (०१-०४-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे प्रवचखेडा व धुपे (ता.चोपडा, जि.िळगाव) या पुनव सीत गावठाणात ग्ाराची सुप्रवधा 
उपलब्ध करुन देण्यात आली नसल्यामुळे तथेील ग्रामस्थ पुनव पसत गावाठाणात िाण्यास 
तयार नाहीत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पुनव पसत गावठाणात ग्ार बाींधण्यासाठी जिल्हा वाप्रष क योिनेतिन ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननधीींनी िळगाींव जिल््याचे पालकमींत्री याींच्याकड े
ददनाींक ०९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननधी उपलब्ध करुन ग्ार सुप्रवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती 
काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) नाही. 
(२) िा. चींद्रकाींत बळीराम सोनवणे, प्रवधान समा सदस्य, याींनी ददनाींक ३१/१०/२०१७ च्या 
पत्रान्वये जिल्हा वाप्रष क योिनेतिन ननधी मींििर करण्याबाबतची प्रवनींती मा.मींत्री (महसिल, मदत 
व  पुनव सन, साव िननक बाींधकाम) (साव िननक उपक्रम वगळिन) याींना केली आहे.  
(३) सन २०१८-१९ कररता सदर िकल्पाकररता रु. ३५ को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. मौिे धुपे खु. व प्रवचखेडा पुनव सन गावठाणातील १८ नागरी सुप्रवधाींपैकी आर. सी. सी. 
ग्ाराींची (बाींधीव उघड्या ग्ारी)  बाींधकाम ेपिण  करण्यात आलेली आहेत. मौि ेधुप ेख.ु या 
गावठाणातील पुरप्रवण्यात येणा-या नागरी सुप्रवधाींपैकी स्मिानमिमी व्यनतररक्त उव ररत नागरी 
सुप्रवधाींची काम ेपिण  झालेली असल्याने सदर गावठाणात सींबींधधत ग्रामस्थाींनी घर बाींधकामे पिण  
करुन वास्तव्य करीत आहेत. तसेच मौिे प्रवचखेडा पुनव सन गावठाणातील आर. सी. सी. 
ग्ार बाींधकाम ेपिण  करुन  इतर नागरी सुप्रवधाींची काम ेिगतीत आहेत. पुरवावयाच्या नागरी 
सुप्रवधाींपैकी बाींधीव उघड्या ग्ारी ही नागरी सुप्रवधा पुरप्रवताींना ग्रामस्थाींच्या मागणीनुसार 
गावामध्ये िमा होणारे पाणी गावाच्या आराखडयात दि प्रवल्या िमाणे नैसधग क उतारािमाण े
बाहेर न काढता सव  पाणी  एकाच मोठ्या आकाराची ग्ार बाींधिन गावाच्या पजश्चम बाििस 
उतार देविन काढण्यात याव,े असे ठरले. या मागणीसाठी व मुखींड वा्पासींदमा त सदर 
गावठाणातील ग्रामस्थाींनी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ औरींगाबाद येथ ेयाधचका  (री् 
प्रपद्िन नीं-७६८३/१४) दाखल केली होती. त्यानुसार मोठ्या ग्ारीच्या सींरक्षणात्मक 
उपाययोिना मप्रवषयात पिण  करण्यात येणार आहेत. 
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(४) िश्न उद् ावत नाही.  
___________ 

  
भोर (जि.पुणे) तालुक्यातील हद्दीतील उिवा िालव्याचे अस्तरीिरण िरण्याबाबत 

  

(४१)  ११२१३२ (११-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.ियिुमार 
गोरे (माण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोर (जि.पुणे) तालुक्यातील धचखलगाींव येथिन बोगदयातिन मौिे कान्हवडी (ता. खींडाळा, 
जि.सातारा) हददीपयांत धोम बलकवडी िकल्प (ता.वाई,जि.सातारा) या िकल्पाचा १४ कक.मी. 
चा मोर तालुक्याच्या हद्दीतील उिवा कालवा असिन त्याच ेअस्तरीकरण झालेले नसल्यान ेया 
कालव्याला ३-४ दठकाणी गळती लागली आहे त्यामुळे या कालव्याची अस्तरीकरण कराव े
यासाठी लोकिनतननधीींनी ददनाींक ६ डडसेंबर,२०१७ रोिी वा त्या सुमारास मा.िलसींपदा मींत्री 
याींना लेखी पत्रादवारे प्रवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रवनींती पत्राची दखल घेविन  सदर कालव्याच ेअस्तरीकरण करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३१-०८-२०१८) : (१) व (२) धोम बलकवडी, ता.वाई, जि.सातारा या 
िकल्पाच्या १४ कक.मी. चा मोर तालुक्याच्या हद्दीतील उिवा कालव्याच ेअस्तरीकरण कराव े
यासाठी लोकिनतननधीनी मा.मींत्री (िलसींपदा) याींना ददलेले ननवेदन िाप्त झालेले नाही. 
     तथाप्रप, धोम बलकवडी उिवा कालवा मोर तालुक्यातील कक.मी. १२ त े २० मधील 
अस्तरीकरणाच ेकाम माच , २०१९ अखेर पिण  करण्याच ेननयोिन आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िृष्ट्णा-िोयना उपसा मसांचन योिनेतून तािारी, दधुारी, रेठरेहरणाक्ष, भवानीनगर, येडमेजच्िद्र 

या गावाांना पाणी देण्यासाठी सुधाररत प्रशासिीय मान्यता ममळण्याबाबत 
  

(४२)  ११२३२० (१३-०४-२०१८).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळवा तालुक्यातील (जि.साींगली) येथे कृषणा-कोयना उपसा पसींचन योिनतेिन ताकारी, 
दधुारी, रेठरेहरणाक्ष, मवानीनगर, येडमेजच्िद्र या गावाींना पाणी देण्यासाठी सुधाररत ििासकीय 
मान्यतेमध्ये सदर कामाचा समाविे झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाची एकि ण लाींबी व खच  ककती येणार, 
(३) असल्यास, सदर काम तात्काळ करण्याबाबत िासनान े कोणती काय वाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (३१-०८-२०१८) : (१) होय. 
     ताकारी योिनेच्या ्प्पा २ मधिन ताकारी, दधुारी, रेठरेहरणाक्ष व मवानीनगर गावातील 
एकि ण २६० हे. पसींचन के्षत्रास िासनाने दद.२८/०८/२०१४ च्या पत्रान्वये लामके्षत्रात समावेि 
करण्यास तत्वत: मान्यता ददली आहे. 
(२) व (३) ताकारी-दधुारी बींददस्त पाईप लाईनदवारे ताकारी, दधुारी, रेठरेहरणाक्ष व मवानीनगर 
गावातील २६० हे. के्षत्रास पसींचनाचा लाम देण्यासाठी सवेक्षण करण्यात आले असिन, या 
कामासाठी एकि ण ५२३० मी. लाींबीची बींददस्त नपलका प्रवतरण व्यवस्था उमारणीची आवश्यकता 
आहे. या बींददस्त पाईप लाईनच्या सींकल्पनास मान्यता पमळाली असुन, त्यासाठी सव साधारण 
रु.३०७.०० लक्ष खच  अपेक्षक्षत आहे. सदर कामाचे अींदािपत्रकास मान्यता पमळाली असिन 
ननप्रवदा काय वाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
तुळिापूर (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील धनेगाव साठवण तलावाच ेिाम पूणप िरण्याबाबत 

  

(४३)  ११२५९० (१२-०४-२०१८).   श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुिापरू) : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्हाल्यातील तुळिापिर तालुक्यातील धनेगाव साठवण तलावास ििासकीय 
मान्यता ददलेली आहे काय व त्यासाठी ककती अींदािे खच  अपेक्षक्षत आहे, 
(२) असल्यास, सदरील साठवण तलावाच्या ननप्रवदा काढल्या आहेत काय ननप्रवदा ननजश्चत 
करून काया रींम आदेि ददले आहेत काय व काम ककती कालावधीत पिण  करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) कृषणा मराठवाडा उपसा पसींचन योिना जि. 
उस्मानाबाद  व जि. बीड योिनसे  रु. ४८४५.०५ को्ी इतक्या ककीं मतीस  िासन ननण य, 
ददनाींक २७/०८/२००९ अन्वये िथम सधुाररत ििासकीय मान्यता  िदान करण्यात आली आहे. 
धनेगाींव साठवण तलाव सदर योिनेत समाप्रवष् आहे.  
(२) कृषणा मराठवाडा उपसा पसींचन योिनेतील ्प्पा  क्र.२ अींतग त धनेगाींव साठवण तलाव, 
जि. उस्मानाबाद या कामाची ई-िणाली ब-१ ननप्रवदा स्वीकृतीसाठी अपर मुख्य सधचव (प्रवत्त) 
याींच्या अध्यक्षतेखालील सपमतीच्या ददनाींक २७/७/२०१७ रोिी  सींपन्न झालेल्या  बैठकीमध्ये 
सपमतीने सदर कामाची ननप्रवदा स्वीकृत करणे उधचत ठरणार नाही,  असा ननण य एकमतान े
घेतलेला आहे.  त्यामळेु सदर कामाची  ननप्रवदा स्वीकृत  करण्यात आली नाही. 
    तसेच कामाची सलगता, अथोपायाची जस्थती, केलेल्या गुींतवणिकीव्दारे ित्यक्ष पसींचन के्षत्र 
ननमा ण होण े इत्यादी बाबी प्रवचारात घेऊन यापुढे कामाींचा िाथम्यक्रम ठरविनच कामे हाती 
घेण्याचा ननण य पिण  प्रवचाराअींती घेण्यात यावा व तसेच अिा िकारची काम े याींत्रत्रकी 
सींघ्नेमाफ त करण्याचा पया य देखील उपलब्ध असिन त्याचाही प्रवचार करण्यात यावा, अस े 
ददनाींक ६/१०/२०१७ च्या िासन पत्रान्वये  काय कारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे 
प्रवकास महामींडळ, औरींगाबाद याींना कळप्रवण्यात आले आहे. 
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(३) धनेगाव साठवण तलाव कृषणा मराठवाडा िकल्पाींतग त उपसा पसींचन योिना क्र. २ 
अींतग तच्या ्प्पा-४ मध्ये समाप्रवष् असिन ्प्पा-४ पयांतची कामे पिण  झाल्यावर धनेगाव 
साठवण तलावात उपसा करुन पाणी सोडण्यात येणार आहे.  ्प्पा-४ पयांतची सव  काम ेअपिण  
असल्याने व उपलब्ध मया ददत ननधीची प्रवमागणी ्ाळण्यासाठी कामे सलगतेने पिण  करण्याच े
ननयोिन करण्यात आले आहे. यास्तव सदय:जस्थतीत धनेगाव साठवण तलावाचे काम हाती 
घेता येत नाही. 

___________ 
  

गोदावरी महामांडळास तात्िाळ तनधी देऊन िालव्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४४)  ११४१६७ (११-०४-२०१८).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रवप्रवध धरणाींवरील, नदयाींवरील कालव्याींच्या दरवषी कराव्या लागणा-या दरुूस्तीची 
िबाबदारी आता गोदावरी महामींडळाकड े ददल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदि नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महामींडळानेही पाणीपट्टीतिन येणा-या पैिातिनच कालव्याींची दरुुस्ती करण्याचा 
ननण य घेतल्यामळेु यींदा कालव ेदरुुस्तीसाठी आवश्यक असलेला ननधीच उपलब्ध झाला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे पाणी आवत न देताना पाण्याचा मोठ्या िमाणात अपव्यय होणार 
असिन दरुुस्तीचा िश्न ननमा ण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहि महामींडळास तात्काळ ननधी देऊन कालव ेदरुूस्ती करण्याबाबत िासनान े
कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०८-२०१८) : (१) िलसींपदा प्रवमाग, िासन ननण य क्रमाींक: देवद-ु
२०१५/(८३६/२०१५)/पसींव्य (कामे), ददनाींक १७.११.२०१६ अन्वये पसींचन िकल्पाींच े व्यवस्थापन 
सींबींधधत पा्बींधारे महामींडळाींकड ेवग  करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही.गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे प्रवकास महामींडळान ेदद.१७.११.२०१६ ते मे,२०१८ 
या कालावधीत पसींचन व त्रबगरपसींचन पाणीपट्टी रक्कमेतिन पसींचन िकल्पाींच्या देखमाल व 
दरुुस्तीकररता एकि ण ननधी रु.५५७६.१२ लक्ष ननधी प्रवतरीत केलेला आहे. त्यापैकी कालव्याींच्या 
दरुुस्तीकरीता एकि ण  रु.१४६५.४४लक्ष इतका  ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. 
(३)अत्यावश्यक दरुुस्ती याींत्रत्रकी प्रवमागामाफ त करण्यात आली आहे. 
(४) गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे प्रवकास महामींडळाने दद.१७.११.२०१६ ते म,े२०१८ या 
कालावधीत पसींचन व त्रबगरपसींचन पाणीपट्टी रक्कमेतिन पसींचन िकल्पाींच्या देखमाल व 
दरुुस्तीकररता एकि ण रु.५५७६.१२ लक्ष ननधी प्रवतरीत केलेला आहे. त्यापैकी कालव्याींच्या 
दरुुस्तीकरीता एकि ण  रु.१४६५.४४लक्ष इतका  ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िडधे (ता.खेड,जि.पुणे) येथे वीि उपिें द्रासाठी िागा ममळण्याबाबत 
  

(४५)  ११४३३० (१२-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चासकमान धरण (ता.खेड,जि.पुणे) लगतच्या गावाींना प्रवदयुत पुरवठा करण्यासाठी धरण 
प्रवमाग अखत्यारीतील कडधे गावामधील याींत्रत्रकी वसाहत मधील ग् न.६९/१, ६९/२, ६९/३, 
६९/४, ७३, ७४, ७५ मधील ३.८० आर िागा ३३/११ KV उपकें द्रासाठी पमळण्याबाबतचा 
िस्ताव,काय कारी अपमयींता (स्था.) म.रा.प्रव.वी. कीं पनीन े ददनाींक १८ िानेवारी,२०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास जिल्हाधधकारी, पुणे याींचेकड ेपाठप्रवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा अधधकारी याींनी सदर िस्ताव उपकें द्रासाठी आवश्यक असलेली िागा 
महसिल प्रवमागाकड ेवग  करावी असा िस्ताव काय कारी अपमयींता, खडकवासला धरण प्रवमाग 
पुणे याींचकेड ेपाठप्रवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यानसुार ३३/११KV उपकें द्रासाठी 
िागा उपलब्ध करून देण्याबाबत िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,प्रवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) चासकमान धरणाच्या अखत्यारीतील मौ. कडधे येथील ग् क्र.७५ मधील ८० आर िागा 
महाप्रवतरणच्या ३३/११ के. व्ही. देण्याबाबतच्या प्रवदहत िस्ताव महामींडळाच्या काय कारी 
सपमती/ननयामक मींडळात ठेवण्यासाठी के्षत्रीय काया लयाकडिन कागदपत्राींची िाननी करण्यात 
येत आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चासिमान प्रिल्पातील (ता.खेड,जि.पुणे) प्रिल्प अहवालातील समावेमशत असलेले वेताळे 
पुलाचे व िोडरस्त्याच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(४६)  ११४९०२ (१२-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चासकमान िकल्पातील (ता.खेड,जि.पुणे) िकल्प अहवालातील समावेपित असलेले पुच्ि 
कालवा त ेवेताळे िोडरस्त्याच ेव पुलाचे काम िस्ताप्रवत असिन अदयाप पयांत पिण  झाले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरणावरून ये िा करणाऱ्या लोकाींसाठी सदरचा पिल दळणवळणासाठी 
अत्यावश्यक असिन त्वररत पुलाचे काम करण्याची मागणी िकल्पग्रस्त िेतकरी व स्थाननक 
लोकिनतननधीींनी काय कारी अपमयींता चासकमान पा्बींधारे याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने वेताळे पुलाचे व िोडरस्त्याच े काम सुरु 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३१-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) चासकमान िकल्पाच्या कामाींचा समाविे सन २०१७-१८ च्या िापणसुचीमध्ये केला होता. 
तथाप्रप, या कामाींना सुधाररत ििासकीय मान्यता न पमळाल्यान े ही कामे हाती घेता आली 
नाहीत. चासकमान िकल्पास सधुाररत ििासकीय मान्यता िाप्त झाल्यानींतर सदरचे काम 
हाती घेण्याच ेिस्ताप्रवत आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मुक्ताईनगर, (जि.िळगाव) तालुक्यातील अपूणप असलेली पुनवपसनाची िाम ेपूणप िरण्याबाबत 

  

(४७)  ११५०३९ (१२-०४-२०१८).   श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हतनिर धरणाच्या लामके्षत्रातील मुक्ताईनगर (जि.िळगाव) तालुक्यातील पुनव सनाची व 
मुलमित सुप्रवधाींची कामे अपिण  असल्याने काम े पिण  करण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननधीींनी 
ननवेदनादवारे मागणी केलेली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(२) तसेच चौर्थया ्प्प्यातील पुनव सनासाठी आवश्यक असलेला ननधी ककती ददवसात उपलब्ध 
करुन देणार आहे, 
(३) असल्यास, सदर अपिण  कामे पिण  करण्यासह चौर्थया ्प्प्यातील पुनव सनासाठी ननधी 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३१-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) हतनिर िकल्प पुनव सनाींतग त चौथा ्प्पा मींििर नाही. 
     मौिे ननींमोरापसम येथील ९५ घराींबाबतचा धोरणात्मक ननण य िासनाने २००९ मध्ये 
घेतला असल्यान ेआता मौिे ननींमोरापसम, तालुका रावेर, जिल्हा िळगाींव येथील मागासवगीय 
वस्तीतील  ९५ घराींच ेखास  बाब म्हणिन  पुनव सन करण्यासाठी रु. ४१६.४९ लक्ष इतका ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत सामाजिक न्याय व प्रविेष सहाय्य प्रवमागास प्रवनींती करण्यात 
आली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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यवतमाळ जिल्हयातील बेंबळा प्रिल्पाचे िाम पूणप िरण्याबाबत 
  

(४८)  ११५७२४ (१२-०४-२०१८).   श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यात िेतक-याींना पसींचनाची सोय पुरप्रवण्यासाठी गेल्या ३५ वषा पापिवी 
बेबळा िकल्प  सुरु करण्यात आले असिन अदयाप िकल्पाचे काम अपिण  आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यानसुार बेंबळा िकल्प तात्काळ 
पिण  करण्याबाबत िासनाने कोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-०८-२०१८) : (१) धरण व कालव्याची कामे १०० ्क्के पिण  झाली 
आहेत.  प्रवतरण िणालीची कामे ७८ ्क्के पिण  असिन उव ररत काम ेिगतीपथावर आहेत. 
(२) बेंबळा िकल्पाचा समावेि कें द्र अथ सहाजय्यत िधानमींत्री कृषी पसींचन योिनेत करण्यात 
आला असिन त्याकररता िाधान्याने ननधी उपलब्ध करण्यात येतो. तसेच िकल्पाच ेसींननयींत्रण 
मा.मुख्यमींत्री याींच्या वाररुमच्या माध्यमातिन करण्यात येते. ननयोिनानुसार डडसे.२०१९ पयांत 
िकल्प पिण  करण्याच ेननयोिन असिन त्यानुसार उव रीत कामे िगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रवलींब झालेला नाही. 
     तथाप्रप, िकल्पाचे फेरननयोिन करण्यात आले असिन प्रवदम  पा्बींधारे प्रवकास 
महामींडळाकडिन दद.१३/४/२०१८ च्या पत्रान्वये, राज्य स्तरीय ताींत्रत्रक सल्लागार सपमती,  
नापिक याींचेकड ेसुधाररत ििासकीय मान्यतेचा िस्ताव ताींत्रत्रक तपासणीसाठी सादर करण्यात 
आला आहे. त्यानींतर सदर िस्तावास सक्षम स्तरावरून मान्यता िाप्त झाल्यानींतर उव ररत 
काम ेपिण  करण्याचे ननयोिन आहे. 
  

___________ 
  

पेरोल-डडझलेमध्ये झालेली दरवाढ 
  

(४९)  ११६७११ (२०-०७-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाप गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषपवधपन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िगन 
भुिबळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळस-े
पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश 
टोपे (घनसावांगी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.राणािगिीतमसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराव ऊफप  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), 
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श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद 
िाधव-पाटील (वाई), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर 
(वैिापूर), श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (ििपत), श्री.सांिय िदम 
(दापोली), श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिि भुिबळ 
(नाांदगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सुरेश 
हाळवणिर (इचलिरांिी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती तनमपला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारने पेरोल व डडझलेचे दर ननयींत्रण मुक्त केल्याने तसेच पेरोल व डडझलेवरील 
उत्पादन िुल्क कमी होत नसल्याने व आतींरराषरीय बािारपेठेत कच्च्या तेलाच्या ककीं मतीनुसार 
देिातील इींधनाच ेदर ठरत असल्यान ेददनाींक १ एप्रिल,२०१८ पासिन पेरोलच ेदर रु.८१.५९ तरे 
डडझलेचे दर रु.६८.७० िनतपल्र झाले व ददनाींक २६ म,े२०१८ रोिीपासिन पेरोल ८५ रुपये व 
डडझलेच्या ७४ रुपये वाढ झालेली असिन दररोि दरवाढ केल्ि िास्त असल्याने गेल्या चार 
वषा नींतर हे दर उच्चाींक पातळीवर पोहचले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देिातील अन्य राज्याींच्या तलुनेत महाराषर राज्यात पेरोल व डडझलेचे दर 
सवा धधक असल्याची बाब माहे मे,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदि नास आले,हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसचे सन २०१५ मध्ये दषुकाळ ननवारण्यासाठी पेरोल,डडझलेवर लावलेला दोन रुपये िनत 
पल्रचा अधधमार दषुकाळ सींपला तरी अििनही सुरु असिन महाराषरात सध्या पेरोलवर २५ व्हॅ् 
आणण ११ रुपये िनतपल्र अधधमार आकारला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,याबाबत िासनान े चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार पेरोल-डडझलेवरील 
करदर रद्द करण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराषरात पेरोलचा दर सवा धधक आहे. हे खरे आहे. परींतु 
डडझलेचा दर सवा धधक आहे, हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. मुींबई, ठाणे, नवी मुींबई, नागपिर, सोलापिर, औरींगाबाद, अमरावती, नींदिरबार 
येथे पेरोलवर २६%+९ रु.िनत पल्र एवढा कर आकारला िातो व उव ररत महाराषरात २५%  
+ ९ रु िनत पल्र एवढा कर आकारला िातो. 
(४) राज्य िासनाने या आधीच ददनाींक ११ ऑक््ोबर २०१७ पासिन पेरोलवरील करदरामध्ये 
रु.२ िनतपल्र व डडझलेवरील करदरामध्ये रु.१ िनतपल्र घ् केली आहे.  
(५) िश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 



प्रव.स. ४७७ (38) 

हातमागावर पैठणी साडी तयार िरण्यासाठी लागणारे रेशीम व िरी या िच्च्या मालासोबतच 
पैठणी ववक्रीला िीएसटी मधून िरमाफी ममळण्याबाबत 

  

(५०)  ११७०६९ (२०-०७-२०१८).   श्री.िगन भिुबळ (येवला) : सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हातमागावर पैठणी साडी तयार करण्यासाठी लागणारे रेिीम व िरी या कच्च्या 
मालासोबतच पैठणी प्रवक्रीला िीएस्ी मधिन करमाफी पमळावी याकररता वस्ति व सेवा कर 
पररषदेकड ेराज्यामाफ त पिफारस करण्यात येईल अस ेिासनान ेददनाींक १ ऑगष्, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास आश्वासन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पैठणी उदयोग हा मारतातील अपमिात कला , हस्तकला िोपासणारा उदयोग 
असल्यामळेु पैठणीच े महाराषराच्या सींस्कृतीिी असलेले नाते लक्षात घेविन पैठणीसाठी 
लागणारा  कच्चा माल व पैठणीवर वस्ति व सेवा कराची आकारणी करू नये अिी  स्थाननक 
लोकिनतननधीींनी ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१७ व ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास  मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनुसार पैठणी व त्याच्या कच्चा मालावर  वस्ति व सेवा कर माफ 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती काय वाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०८-२०१८) : (१) होय, खरे आहे. 
(२)  होय, खरे आहे. 
(३) राज्य िासनान ेददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी िीएस्ी पररषदेस पैठणीवर कर माफ 
करण्याबाबत पिफारस केली आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 
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