अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील २८०२१ खेड्यांपि
ै ी २१११८ गावात स्मशान भम
ु ी नसल्याबाबत
(१)

१९१९८ (१७-०८-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील २८ हजार २१ खेड्यांपैकी २१११८ गावत स्मशान भम
ु ी नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी सन २००१ मध्ये ग्रामववकास ववभागाने ननगगमीत केलेल्या
पररपत्रकाची अींमलबजावणी जजल्हा पररषदे कडून होत नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, सवग गावाींना स्मशान भुमीची सुववधा तातडीने उपलब्ध करुन दे ण्याच्या
दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२०-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) “ग्रामपींचायतीींना जनसुववधाींसाठी ववशेष अनुदान” या योजनेअींतगगत ग्रामीण

भागातील ज्या गावाींमध्ये दहन/दफनभूमीसाठी ग्रामपींचायतीच्या ंकीं वा शासनाच्या मालकीची
जमीन उपलब्ध नसेल अशा गावयांसाठी जमीन सींपाददत करणे व इतर अनष
ु ींगगक सोयीसुववधय
उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात. तथावप, ननधीची उपलब्धता व कामाींची ननकड लक्षात घेऊन

ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो. जजल्हागधकारी व मुख्य कायगकारी अगधकारी याींना योग्य
प्रकारे समन्वय ठे वून सदर योजनेची अींमलबजावणी करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
___________

वव.स. २२४ (2)
पनवेल शहरालगत असलेल्या गावातील ग्रामपांचायतीिडे िचऱ्याची
ववल्हे वाट लावण्याची व्यवस्था नसल्याबाबत
(२)

१९५३२ (१४-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पनवेल शहरालगत असलेल्या गावातील ग्रामपींचायतकडे कचऱ्याची ववल्हे वा् लावण्याची
व्यवस्था नसल्याने हा कचरा पररसरातील महामागग आणण नदयाींच्या पात्रालगत ्ाकला जात
असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामुळे नदयाींना डजम्पींग ग्राऊींडचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून आले,
(४) असल्यास, त्यानुषींगाने शयसनयने कोणती कायगवाही केली वय करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांकजय मांडे (२०-०९-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) होय, काही प्रमाणात कचऱ्याचे दढग आढळून आले. तथावप, ग्रामपींचायती माफगत कचऱ्याची
ववल्हे वाट लयवण््यत आली.

(४) ज्या ग्रामपींचायतीकडे डींपीींग ग्राउीं डची व्यवस्था नाही अशा ग्रामपींचायतीकडील कचरा
्ाकण्यासाठी ससडको व एम.आय.डी.सी. याींच्या अगधनस्त असलेले डींपीींग ग्राऊींड उपलब्ध करुन
दे णेबाबत त्याींना ववनींती करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पेणच््य (जि.रायगड) खारे पाटातील दग
ग बहहराम िोटि
ु म
या गयियलय मूलभत
ू सुववधा ममळण्याबाबत

(३)

१९८२८ (१७-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पेणच््य (जज.रायगड) खारे पा्ातील दग
ग
बदहराम को्क या गावासाठी गेल्या १००
ु म
वषागपासून रस्तय, पाणी या मूलभत
ू सुववधा नसून या सींदभागत तेथील ग्रामस्थ वारीं वार सींबींगधत
अगधकाऱयाींकडे मागणी करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल््यस, या गावाींची लोकसींख््य सुमारे १५०० असून त्यांनय नेहमीची पयण््यकररता
वणवण करावी लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल््यस, या गावाींकरीता रस्तय व वपण््यच््य पयण््यची व््वस्थय करण््यकररतय शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २२४ (3)
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. बदहराम को्क या गावाची
लोकसींख्या ६६५ इतकी असून पाणी पुरवठ्याची सुववधा उपलब्ध आहे तथावप, हे गाव शहापाडा

उत्तर प्रादे सशक पाणी पुरवठा योजनेतील शेव्चे गाव असल्याने कमी दाबाने पाणी पुरवठा
होतो. या गावाला ्ीं चाईच्या काळात ्ँ करने पाणी परु वठा करण्यात येतो.

तसेच, बदहराम को्क या गावास जोडणारा २ ंक.मी. मुरमी रस्ता आहे .

(३) हे ्वणे धरणातन
ू शहयपयडय धरणापयंत पाईपलाईनदवारे पाणी आणण्याचे प्रस्ताववत असून
या योजनेत बदहराम को्क या गावाचा समावेश आहे. याबाबत महाराषर जीवन प्रागधकरण
माणगाव याींचेमाफगत कायगवाही सरु
ु आहे .

तसेच या गावापयंत २ ंक.मी. रस्ता खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याकरीता जजल्हा

ननयोजन ससमतीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिा घुग्घुस (जज.चांद्रपूर) येथे ववशेष बाब या सदराखाली २५१५ या
लेखा मशषगिा अांतगगत ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४)

२२१६९ (१४-०८-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू मतदार सींघातील मौजा घग्ु घस
ु येथे ववशेष बाब या सदराखाली २५१५ या लेखा
सशषगका अींतगगत रु.१ को्ी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी

चींद्रपूर याींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींना ददनाींक ०९ एवप्रल, २०१५ रोजी वय त्यसुमयरयस सादर
केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने मौजा घग्ु घस
ु येथे ववशेष बाब या सदराखाली रु.
१ को्ी ननधी मींजूर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले,

(४) असल्यास, त्यानुषींगाने शयसनयनी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने पुढील कायगवाही सुरु आहे .
___________

िामशेत (तय.मयिळ, जज.पणे) येथील शेतीमध्ये गटाराचे सयांडपयणी पाणी िात असल्याने
िममन नापीि होत असल्याबाबत
(५)

२४२५५ (१४-०८-२०१५).

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रयमविकयस

वव.स. २२४ (4)
(१) कामशेत (तय.मयवळ, जि.पण
ु े) शहरातील ग्ाराींचे साींडपाणी गावठाणातील सुमारे ६०
शेतकऱयाींच््य शेतात जात असल््यने ७० एकर जसमन नापीक झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल््यस, शेतकऱयाींनी याबाबत सन १९९४ पासून सींबींगधत अगधकाऱयाींकडे ्यबाबत तक्रारी
केल््य, परीं तु ्यसांदर्यात कोणतीही कय्ावयही केली नयही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल््यस, शहरातील घाण पाणी शेतात जात असल््यने कोणतेही पीक घेता येत
नसल््यमळ
ु े , सवग शेतकऱयाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल््यस, ग्ाराचे साींडपयणी शेतकऱयाींच््य शेतात न ियण््यबयबत व या शेतकऱयाींना
नक
ु सयन र्रपयई ममळण््यबयबत शयसनयने कोणती कय्ावयही केली वय करण््यत ्ेत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे . ग्ाराच्या साींडपाण्यामळ
ु े
साधारणत: ३२ एकर जमीन बाींधीत झाली आहे .

(२), (३), (४) व (५) सदर गावाचे सवेक्षण केले असता गावठाण हे डोंगराच्या पायथ्याला
असल्याने डोंगराचे पाणी गावामध्ये येते. सदर गावाचा पयागवरण ववकास आराखडा तयार
करण्यात आला असून ग्रामसभेच्या मान्यतेने जजल्हा पररषदे कडे पाठववण्यात आला आहे .
जजल्हा पररषद स्तरावर पुढील कायगवाही करण्यात येत आहे .
___________

उस्मानाबाद जिल््यात शेततळ्यांचे कयम करण््यबयबत
(६)

२८१८२ (१७-११-२०१५).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववववध योजनेअींतगगत घेण्यात ्ेणयऱ्य शेततळयाींचे उदिष्ट गेली दोन वषे
उस्मानाबाद जजल््यात दे ण्यात आले नसल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जजल्हयात सध्या ववववध योजनाींचे ंकती लाभाथी शेततळयाींच्या प्रनतक्षेत
आहे त,
(३) असल्यास, सदर लाभाथ्यांच्या शेततळयाींची कामे करण्यासाठी व दषु काळी पाश्वगभूमीवर
शेततळयाींची गरज लक्षात घेता सन २०१५-२०१६ मध्ये उदिष्ट दे ण्याबाबत शयसनयने कोणत्या
उपाययोजना केल्या वय करण््यत ्ेत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-०८-२०१६) : (१) होय.

उस्मानाबाद जजल््यात ववववध योजनतगगत घेण्यात येणाऱ्या शेततळयाचे उदिष् सन २०१३-१४
व २०१४-१५ या दोन वषागत दे ण्यात आले नाही. परीं तु मग्रारोहयो अींतगगत शेततळयाींना मींजूरी
दे ण्यात आलेली आहे .

वव.स. २२४ (5)
(२) राषरीय फलोत्पादन असभयानाींतगगत सामुदहक शेततळयासाठी जजल्हा अगधक्षक कृवष

अगधकारी, उस्मानाबाद याींचे कायागलयाकडे राषरीय फलोत्पादन असभयान योजनतगगत ७६६ व
मागेल त्याला शेततळे या योजनतगगत ३३५ असे एकूण ११०१ लाभाथी प्रनतक्षेत आहे त.

(३) जजल्हा अगधक्षक कृवष अगधकारी, उस्मानाबाद याींचेकडे १५१ इतका लक्षाींक सन २०१५-१६
वषागत प्रयप्त झयलेलय असून त्यापैकी राषरीय फलोत्पादन असभयानाींतगगत ३१ व राषरीय कृवष
ववकास योजनतगगत १२० इतका लक्षाींक आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रायगड जिल््यातील माणगाांवसह ७४ ग्रामांपचायतीांिडे गोळा झालेल्या िचऱ्याांची ववल्हे वाट
लावण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोिनेबाबत
(७)

३०२७५ (१६-०१-२०१६).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यातील माणगाींवसह ७४ ग्रामींपचायतीींकडे हजारो ज्वीं्ल कचरा गोळा होत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, माणगाींवसह सवगच दठकाणी वाढते नागरीकरण, औदयोगगकीकरण व पयग्न
यामुळे लहान मोठ्या स्वरुपाचा कचरा ननमागण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त कचऱ्याींची ववल्हे वा् लावण्यासींदभागत तसेच डींवपींग ग्राऊींडची गरज
ओळखून शासनाने ठोस उपाययोजना करण्याबाबत शयसनयने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) रायगड जजल््यात स्वच्छ भारत समशन अींतगगत ८१८ ग्रामपींचायतीपैकी शासनाच्या
ननकषाींनुसार जजल्हास्तरावर प्रयप्त प्रस्तावाींची छाननी करुन ननमगलग्राम पुरस्कार प्राप्त ३८

ग्रामपींचायतीमध्ये साींडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता ननधी ववतरीत करुन कामे पण
ू ग
झालेली आहे त. उवगरीत ग्रामपींचायतीींना ननधी ववतरीत करण्यासाठी ग्रामपींचायत हागणदारीमु्त
असणे

अननवायग

आहे .

सदय:जस्थतीत

१४९

ग्रामपींचायतीींना

साींडपाणी

व

घनकचरय

व्यवस्थापनासाठी सन २०१६-१७ च्या जजल्हा वावषगक कृती आराखड्यामध्ये तरतूद करण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २२४ (6)
नामशि जिल््यातील वपण्याच्या पाण्याची आणण मसांचनाची मभस्त असलेल्या दारणा धरणातील
उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ननयोिन िरण्याबाबत
(८)

३१२८८ (२२-०१-२०१६).

श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव
मध्य) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासशक जजल््यातील वपण्याच्या पाण्याची आणण ससींचनाची सभस्त असलेल्या दारणा
धरणातून गेल्या काही ददवसात पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात ववसगग झाल्याने या धरणातील

पाणीसाठा ननम्म्याहून कमी झाला आहे . त्यामुळे येत्या काळात धरणालगतच्या गावाींना पाणी
्ीं चाईचा सामना करावा लागण्याची श्यता असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ननयोजन करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०९-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) जलशयातील पाणीसाठ्यास वपण्याकररता आरक्षक्षत ठे वण्याचे अगधकार शासन ननणगय
दद.०७/०९/२०१५ अन्वये जजल्हागधकारी याींना दे ण्यात आले आहे त. त्यानस
ु ार जजल्हागधकारी,
नासशक याींनी वपण्याच्या प्रयोजनाथग पाणी आरक्षण केले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ििगत (जि.रय्गड) तालक्
ु यात जिल्हा पररषदे च्या एिूण २८१ शाळाांपैिी अनेि शाळे मधील
मशक्षि दीघगिालीन रिेवर रहात असल्याबाबत

(९)

३१७२६ (२१-०१-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कजगत तालु्यात (जज.रय्गड) जजल्हा पररषदे च्या एकूण २८१ शाळाींपैकी अनेक शाळे मधील

सशक्षक दीघगकालीन रजेवर रहात असल्याची बाब मादहतीच्या अगधकारात माहे सप््बर, २०१५
च्या सुमारास ननदशगनास आली, आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरो्त शाळे तील ववदयाथ्यांचे शैक्षणणक नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २२४ (7)
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) होय ही बाब अींशत: खरी आहे .
तथावप कजगत तालु्यात जजल्हा पररषदे च्या एकूण २८१ शाळा आहे त. काही शाळामधील
सशक्षक ददघगकालीन रजेवर असल्याने सदर वगागचे शालेय व्यवस्थापन इतर सशक्षकाींमाफगत

चालववण्याचे ननयोजन सींबींगधत शाळे च्या मख्
ु याध्यापक / कद्रप्रमख
ु ामाफगत केले जात आहे.
त्यामुळे ववदयाथ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नक
ु सान होत नाही.
___________

आदिियसी जजलह््यतील िीर्घ कयळ कय्घरत असलेल््य शशक्षकयांच््य बिलीच््य नि्मयबयबत
(१०)

३२७८८ (२१-०१-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) आददवासी जजल््यात ३ वषे नोकरी केल्यानींतर प्राथम्याने आवडीच्या दठकाणी बदली
करावी, असा शासनाने यापव
ू ीच ननणगय जादहर केलेलय असतानाही राज्यभरातील आींतर जजल्हा

बदल्या प्रलांबबत असून आददवासी जजल्हयातील सशक्षकाींच्या बदलीच्या बाबतीत सदरहू शासकीय
ननणगयाचे जाणीवपूवक
ग उल्लींघन झालेले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ३ वषागत बदलीचा ननयम असतानाही १०-१० वषागपासून सदरहू सशक्षक एकाच
जजल्हयात कय्ारत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने ननगगसमत केलेल्या सदरहू ननणगयाची आददवासी जजल््यातील वषागनव
ु षे
कायगरत असलेल्या सशक्षकाींच्या बदलीच्या सींदभागत सदरहू ननयमाची अींमलबजावणी न होण्याची
सवगसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, अींमलबजावणी होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कय्ावयही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) व (२) नाही.
जजल्हा पररषद कमगचाऱ्याींच्या आींतरजजल्हा बदल्या या शासन पररपत्रक क्र. जजपब
०७११/प्र.क्र.११३/११/

आस्था

शुध्दीपत्रकान्वये ववहीत

१४,

दद.

२९-९-२०११

व

वेळोवेळी

ननगगसमत

केलेल्या तरतूदीनुसार केल्या जातात. आींतरजजल्हा

केलल्या

बदल्या या

प्रवगगननहाय, सवींगनग नहाय व ज्येषठतेनुसार केल्या जातात. आददवासी क्षेत्रात ३ वषे काम
केलेल्या कमगचाऱ्यास आींतरजजल्हा बदली करताना कोणतेही प्राथम्य नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २२४ (8)
मराठवाड्यातील आष्ट्टी उपसा मसांचन योिनेचे (६ टीएमसी) िाम अधधक्षि अमभयांता,
उस्मानाबाद पाटबांधारे मांडळ, उस्मानाबाद याांच्यािडे वगग िरण्याबाबत
(११)

३३०२२ (१५-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृषणा-मराठवाडा (२५ ्ीएमसी) योजनेअींतगग मराठवाड्यातील आष्ी उपसा ससींचन योजनेचे
(६ ्ीएमसी) काम अगधक्षक असभयींता, औरीं गाबाद पा्बींधारे मींडळ, औरीं गाबाद याींच्याकडे

असून सदरहू योजनेचे काम तातडीने मागी लागण्यासाठी अगधक्षक असभयींता, उस्मानाबाद
पा्बींधारे मींडळ, उस्मानाबाद याींच्याकडे वगग करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ०१
ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदनादवारे मा.जलसींपदा मींत्री महोदयाींकडे केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनुषींगाने सदरहू योजनेचे काम अगधक्षक असभयींता,
उस्मानाबाद पा्बींधारे मींडळ, उस्मानाबाद याच्याींकडे वगग करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०९-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) याबाबत सींबींगधत गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरीं गाबाद याींचा प्रस्ताव
त्याींचे ददनाींक १५.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये शासनास प्रयप्त झाला असन
ू शासनाचे ववचाराधीन
आहे .

(३) कृषणा मराठवाडा ससींचन प्रकल्पाींतगगत उपसा ससींचन योजना क्र.३ (आष्ी) या योजनेस
पयागवरण मान्यता नसल्यामुळे व अपुऱ्य ननधीमुळे ववलींब होत आहे.
___________

मावळ तालुक्यातील िवळपास २५ ते ३० गावे मोबाईल नेटविग ववना असल्याबाबत
(१२)

३३२४२

(२०-०१-२०१६).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

ग्रयमविकयस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मावळ ताल्
ु यातील जवळपास २५ ते ३० गावे मोबाईल ने्वकग ववना असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तातडीच्या व इतर प्रसींगी गावी परगावी सींपकग साधायचा झाल्यास तेथील
ग्रामस्थाींना सम
ु ारे १५ ंकमी अींतरावर जावे लागते परीं तु तेथे ही एखादयाच कींपनीचे ने्वकग
सुरु असते बाकी सवग बींद असते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल््यस, मावळातील अनेक जण नोकरी व्यवसायाननसमत्त पण
ु -े मींब
ु ईत स्थानयक झाले
असल्याने त्याींना त्याींच्या गावी पालकाींशी-नातेवाईकाींशी सींपकग करता येत नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, सध्यजस्थतीत या मावळ तालु्यातील जवळपास २५ ते ३० गावाींमध्ये मोबाईल
ने्वकग उपलब्ध करून दे ण्याकररता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) पुणे जजल््यातील ९ तालुके डोंगरी
क्षेत्रात असून त्यापैकी ७ तालु्याींचा सुमारे ३० ते ४० ््के भाग हा स्याद्री पवगतीय क्षेत्रात

येत असन
ू सदर दठकाणी मोबाईल ने्वकगची अडचण आहे . ही वस्तुजस्थती आहे . तथावप,

सदरची बाब ही Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) / मादहती व नभोवाणी
भारत सरकार, नवी ददल्ली याींचेशी ननगडीत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
खेडीभोिरी ि भोकर (तय.चोपडय, जज.जळगयांि) या दोन गावाांच्या दरम्यान िायम स्वरुपी पल
ु
बाांधण्याबाबत

(१३)

३५४७० (२०-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेडीभोकरी व भोकर (ता.चोपडय, जि.जळगाींव) या दोन गावाींच्या दरम्यान दरवषी हीं गामी
पल
ू ्ाकला जातो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दोन तालु्याींना जोडणाऱया पुलाचे कायम स्वरुपी बाींधकाम करण्याचे शासनाचे
ववचाराधीन आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) पुलाचे सींकल्पन सावगजननक बाींधकाम ववभागाकडून करुन घेण्याची कायगवाही प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ववदभागतील ४३ शसांचि प्रिल्प मा्यतेववना प्रलांिबत असल्याबाबत
(१४)

३६१३२ (१२-०१-२०१६).

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

(१) ववदभागतील ४३ ससींचन प्रकल्प सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेववना प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल््यस, जलसींपदा ववभागातील राज्यातील ३१ प्रकल्पाींना सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता
ददली आहे व त्यात लघुपा्बींधारे प्रकल्प साठवण तलाव आणण कोल्हापुरी बींधाऱ्याींना प्राधान्य
दे ण्यात आले आहे परीं तु मोठे व मध्यम प्रकल्पाींना मान्यता दे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल््यस, ववदभागतील ४३ ससींचन प्रकल्पाींना सुधाररत प्रशासकीस मान्यता दे ण्यात ववलींब
का होत आहे ,

(४) असल््यस, ववदभागतील ४३ ससींचन प्रकल्पाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्यासाठी कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१९-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) राज्यातील ३१ प्रकल्पाींना सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे . त्यामध्ये लघु व
मध्यम प्रकल्पाींचा समावेश आहे .
(३) ववलींब होत नाही.
(४) सुप्रमा मान्यतेसाठी गती दे ण्यासाठी शासन ननणगय दद.०९.०९.२०१५ अन्वये ववदभग व
मराठवाडा प्रदे शातील सुप्रमा प्रदान करण्याचे अगधकार महामींडळास प्रदान करण्यात आले

आहे त. तसेच प्रकल्पाींचे काम खोळीं बू नये म्हणन
ू काही प्रकल्पाींना सन २०१५-१६ च्या मींजरू
तरतुदीींचे मायगदेत मींजूर प्रमा / सुप्रमा ंकीं मतीपेक्षा प्रकल्पाींवर जादा खचग करण्यास काही
अ्ीींच्या अधीन राहून परवानगी ददल्याने प्रकल्पाींची कामे प्रगतीत आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वटफळ (ता.जज.ियशशम) येथे दमलतवस्तीची िामे ननकृष्ट दिागची झाल्याबाबत
(१५)

३६१६६ (१६-०१-२०१६).

श्री.रािद्द्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) व्फळ (ता.जि.वयमशम) येथे दसलतवस्तीची कामे, अींगणवाडी शौचालय, ताींडा वस्तीमध्ये
कॉक्री् रस्त्याींची कामे प्रलींबबत असन
ू ननकृष्ट दजागची झाली असल्याने सदर प्रकरणाची
चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत ददनाींक ८ सप््बर, २०१५ व १५ सप््बर, २०१५

रोजी लेखी तक्रार ग्रामस्थाींनी जजल्हा पररषदे चे, मुख्य कायगकारी अगधकारी व पींचायत ससमती,
ग्ववकास अगधकारी याींच्याकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने कामाची गण
ु वत्ता तसेच त्याींना पण
ू ग करण्यासाठी
जजल्हा प्रशासन व पींचायत ससमतीमाफगत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २२४ (11)
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने जजल्हा समाजकल्याण अगधकारी वासशम व उप ववभागीय

असभयींता कारीं जा याींनी सींयु्तपणे दसलत वस्तीमध्ये झालेल्या कामाींची पाहणी केली असून
सदर कामे सजु स्थतीत आहे. तक्रारीमध्ये कुठल्याही प्रकारचे तथ्य आढळून आले नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
हातोली (ता.मानोरा, जि.वाशीम) ग्रामपांचायतीच्या िामात झयलेलय गैरव्यवहार
(१६)

३६१७० (१४-०१-२०१६).

श्री.रािद्द्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हातोली (ता.मानोरा, जज.वाशीम) ग्रामपींचायत सगचव, श्री.उमरे याींनी त्यांच््य कायगकाळात
लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करुन कामे केलीच नाहीत, असा आरोप ग्रामपींचायत सदस्् याींनी
एका लेखी तक्रारीद्वयरे ददनाींक ४ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी वा त्यसम
ु यरयस ग् ववकास
अगधकारी, मानोरा व जजल्हा पररषद, मुख्् कायगकारी अगधकारी ्यांच््यकडे केली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल््यस, सदर तक्रयरीच््य अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती
काय आढळून आले,

(३) असल््यस, शासनाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने दद. १३/१०/२०१५ रोजी ग् ववकास अगधकारी पींचायत ससमती

मानोरा याींच्याकडून चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशी अींती ववववध योजनाींच्या खचागमध्ये
रु. १५०७९०/- इत्या रकमेची अननयसमतता आढळून आली आहे.
(३)

व (४) ग्ववकास अगधकारी याींच्या चौकशी अहवालानुसार खचागच्या अननयसमततेबाबत

ग्रामपींचायत

सरपींच

व

सगचव

दोषी

आढळून

आल्यानुसार

ग्राम

पींचायती

सरपींच

सौ.जव्ह.सी.होलगरे याींचे ववरुध्द महाराषर ग्राम पींचायत अगधननयम १९५८ चे कलम १४ (ग)
नुसार कायगवाहीचा प्रस्ताव जजल्हागधकारी वासशम याींचेकडे सादर करण्यात आलेला आहे .

तसेच ग्रामपींचायत सगचव कु. आर.डी.उमरे याींचे ववरुध्द महाराषर जज.प.सेवा सशस्त व

अपील ननयम १९६४ चे कलम ३ (१) नुसार ननलींबनाची कायगवाही करण्यात आली आहे .
___________

महाराष्ट्र रोिगार हमी योिनेची िामे बांद असतानाही बनावट
हिेरी पटाद्वारे िांत्राटदाराने केलेलय गैरव्यवहार
(१७)

३८२७२ (२०-०१-२०१६).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी योिना
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(१) मौ. हासेगाींव (सश.) (तय.कळां ब, जि.उस्मयनयबयद) येथे मागील दोन वषागपासुन महाराषर
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे बींद असताींना दे खील, बनाव् हजेरी पत्रकाच्या साहाय्याने
सींबींगधत कींत्रा्दाराने ६० लक्ष रुपयाींचा अपहार केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल््यस, जन्
ु याच कामाींना नवीन कामे दाखवन
ु मजरु ाींच्या बनाव् स्या व अींगठे करुन
कामाचा मागणी अजग व हजेरीप् दाखल करुन र्कम घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, दोंषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल््यस, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१७-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाणेिरवाडी (ता.खेड, जि.पुणे) ग्रामपांचायतीस िचरा टािण्यास िागा उपलब्ध नसल्याबाबत
(१८)

४०२३५ (०४-०५-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाणेकरवाडी (ता.खेड, जज.पण
ु े) गावात ३५,००० लोकसींख्या असन
ू ग्रामपींचायतीस कचरा

्ाकण्यास जागा उपलब्ध नसल्याने पररसरात दग
ं ी ननमागण होऊन नागररकाींच्या जीववतास
ु ध
धोका ननमागण झाल्याचे माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, नागररकाींच्या आरोग्यास धोका ननमागण झाल्याने ग्रामपींचायतीने ददनाींक ३०
नोव्हबर, २०१५ रोजी ग् ववकास अगधकारी, खेड याींस कचऱ्याच्या ननयोजनाबाबत ननवेदन
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कय् आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) ग्रा.प. नाणेकरवाडी ता.खेड, जज.पुणे येथील
लोकसींख्या जनगणना २०११ नस
ु ार १२६५४ इतकी आहे. कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी सदर

ग्रामपींचायत क्षेत्रात गायरान अथवा शासकीय जागा उपलब्ध नाही. सदर पररसरात दग
ं ी
ु ध
ननमागण होऊन माहे जाने, २०१६ वा त्या दरम्यान आरोग्याचा प्रश्न ननमागण झाला होता.

खबरदारीची उपाययोजना म्हणन
ग्रामपींचायती मयर्ात सदर पररसरात धरु ळणी, फवारणी
ू
करण्यात येऊन जागोजागी बी.एस.सी. पावडरचा वापर करण्यात आला होता. साथरोग,

जलजन्य आजार होऊ नये म्हणून सभत्ती पत्रके, जाहीरात पत्रके, दवींडी या माध्यमाफगत
जनजागत
ृ ी करण्यात आली.
(२) होय.

वव.स. २२४ (13)
(३) कचरा ननयोजनयबाबत जागा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी ग्रामपींचायतीने मा.उपववभागीय
अगधकारी खेड मा.तहसीलदार खेड ्यांनय दे खील सदर ननवेदन सयदर केले होते. कचरय
व्यवस्थापन, कचरा वगीकरण करणेसाठी खाजगी जागा खरे दी खताने उपलब्ध करुन घेणे
बाबत ग्रामपींचायतीला पींचायत ससमती माफगत कळववण््यत आले आहे .
(४) सदय:जस्थतीत गींगोत्री ईनजी प्रोजे्् प्रा.सल.पुणे माफगत ग्रामपींचायत नोणकरवाडीसह
पररसरातील एकूण ८ ग्रामपींचायतीसाठी चाकण पररसरातील महाराषर औदयोगगक ववकास
महामींडळाच्या जागेत जागा मागणीसह घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रस्ताववत आहे .
___________
सोलापुर जिल््यात गौण खननि अनुदानाचा गैरवापर िरणाऱ्या
२३९ ग्रामपांचायती दोषी आढळल्याबाबत

(१९)

४०२३९ (०४-०५-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आगथगक वषग २०१३-१४ ला सोलापूर जजल््यातील ८२१ ग्रामपींचायतीींना ७६ को्ी २६ लाख
८५ हजार रुपयाींचा गौण खननज ननधी प्राप्त झाला होता, सदर ननधीचा वापर योग्य होत

नसल्याचे तक्रारी प्राप्त झाल्याने ८२१ पैकी ३३५ ग्रामपींचायतीींची तपासणी करण्यात आली
त्यात २३९ ग्रामपींचायती दोषी असल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, सदर ग्रामपींचायतीींनी ताींबत्रक व प्रशासकीय मान्यतेसशवाय खचग केल्याचे, खरे दी
करताना ववत्तीय ननयमाींचा अवलींब न केल्याचे, महाराषर ग्रामपींचायती

लेखा सींदहता

अगधननयम, २०११ नुसार दफ्तर अध्ययावत न ठे वल्याचे, खचग करताना रोख व सेल्फ र्कम
ददल्याचे, कॅशबुक व प्रमाणके अध्ययावत नसल्याचे व मुल्याींकनापेक्षा जास्त खचग केल्याचे
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींगधत ग्रामपींचायतीींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) ग्रामपींचायतीींच्या दोषी ग्रामसेवकाींवर महाराषर जजल्हा पररषद जजल्हा सेवा (सशस्त व
अवपल) ननयम-१९६४ मधील ननयम क्र. ४ मधील तरतूदीनुसार व कायगरत दोषी सरपींचाववरुध्द
महाराषर ग्रामपींचायत अगधननयम-१९५८ कलम ३९ नुसार कायगवाही करण्यात ्ेत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २२४ (14)
धचांचोडी पाटील (जज.अहमििगर) यामोठया लोिसांख्येच्या गावासाठी
ग्रामवविास अधधिाऱ्याांची नेमणूि िरण्याबाबत
(२०)

४०५३५ (०४-०५-२०१६).
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :
पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१)

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

गचींचोंडी पा्ील (जि.अहमदनगर) यामोठया लोकसींख्येच्या गावासाठी कायमस्वरुपी व

पूणव
ग ेळ

ग्रामववकास

अगधकाऱ्याींची

नेमणूक

करण्याबाबत

तेथील

ग्रामस्थानी

ग्ववकास

अगधकारी, पींचायत ससमती, गचींचोडी पा्ील याींना लेखी ननवेदन ददले असल्याचे ददनाींक ३
डडसबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गावासाठी पण
ग ेळ ग्रामववकास अगधकाऱ्याींची ननय्
ू व
ु ती करण्यासाठी शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ग् ववकास अगधकारी, पींचायत ससमती नगर याींचा आदे श क्रमाींक आस्था-२/९४४/१५,
ददनाींक १०.१२.२०१५ अन्वये गचींचोडी पा्ील, ता.नगर या दठकाणी ग्रामववकास अगधकारी याींची
ननयु्ती करण्यात आलेली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
गोिुळवाडा (ता.सध
ु ागड, जि.रायगड) गावात मुलभत
ू
सोयी-सवु वधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२१)

४०८६६ (०४-०५-२०१६).

श्री.वविय िाळे
(दहहसर) :

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),

(मशवािीनगर), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्रीमती मननषा चौधरी

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोकुळवाडा (ता.सध
ु ागड, जज.रायगड) गावात मोठ्याप्रमाणात असलेल्या धनगर समाज
रस्ता, पाणी, वीज अशा अनेक मल
ु भत
ू सवु वधा व शासकीय योजनेपासन
ू वींगचत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यदरम््यन ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्त्याींची दरु वस्था झाली असून दळण वळण करण्यासाठी कोणतेच साधन
उपलब्ध नसल्यामळ
ु े वयोवध्
ृ द व गरोदर मदहलाींना उपचाराकररता डॉ््राींकडे नेण्यासाठी
ग्रामस्थाींना डोलीतून घेऊन जावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अगधकाऱ्याींच्या दल
ग ामळ
ु क्ष
ु े उ्त ववभाग अनेक शासकीय योजना व मल
ु भत
ू
सुववधाींपासून वींगचत रादहला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ्य प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दल
ग करणाऱ्या सींबगधत अगधकाऱ्याींवर
ु क्ष
कारवाई करण््यबयबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २२४ (15)
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.
गोकुळवाडा ही वाडी ग्रामपींचायत पाच्छापूर अींतगगत आहे. सदर वाडीमध्ये धनगर

समाजाची २८ कु्ूींबे असून १५० इतकी लोकसींख्या आहे . सदर वाडीच्या रस्त्यासाठी सन

२०११-१२ मध्ये जजल्हा पररषद सेस अींतगगत ०.३० ंक.मी. चे माती काम पण
ू ग करण्यात आले

आहे . तसेच ग्रामपींचायतीने १३ वा ववत्त आयोग अनुदानातन
ू सन २०१५-१६ मध्ये माती भराव

व खडीकरणाचे काम केलेले असन
ू डोंगरी ववकास कायगक्रम अींतगगत रु. ५.०० लक्ष चे रस्त्याचे
काम ननववदा स्तरावर आहे . सदर वाडीमध्ये सदय:जस्थतीत दोन हातपींत तसेच दोन ववहीरी

आहे त. सदर वाडीमध्ये वीज व्यवस्था असन
ू ग्रामपींचायतीमाफगत दोन सौरददप बसववण्यात
आलेले आहे त. इींददरा आवास योजनतगगत दोन लाभाथींना घरकुलाचा लाभ दे ण्यात आला आहे .
सांपूणा स्वच्छता कायगक्रमाींतगगत सदर वाडीमध्ये १० लाभाथींना शौचालयाचा लाभ दे ण्यात आला
आहे . तसेच इयत्ता १ ते ४ थी पयंत प्राथसमक शाळा आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बाभूळगाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील खडिसाांगवा गावािवळ
बद्बळा प्रिल्प अपूणयघिस्थेत असल््यबयबत

(२२)

४०९०२ (०५-०५-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बाभूळगाव (जज.यवतमाळ) तालु्यातील खडकसाींगवा गावाजवळ बबळा प्रकल्प पूणग होवून

७ वषे झाली असतानाही आजसमतीस सुमारे २ हजार ६०० को्ी रूपये खचग होवून ननमागण
झालेल्या या प्रकल्पाींच्या कालव्यातन
ू आणण उपसा ससींचन कालव्यातन
ू केवळ ८ हजार हे ््र
एवढयाच ससींचनाची सोय झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल््यस, सदरहू बबळा प्रकल्पामुळे ४७ हजार हे ््र क्षेत्रात ससींचनाचे लक्ष ठे वण्यात आले
असतानाही केवळ ८ हजार हे ््र एवढे च ससींचन झाले असल्याने १९२ गावाींमधील शेतकरी
मसांचनयपयसून वांचचत आहे त, हे ही खरे आहे कय्,

(३) असल्यास, बबळा प्रकल्पासाठी पदहली मान्यता ६२२ को्ीची समळालेली असन
ू प्रकल्पाींच्या

कामास झालेल्या ववलींबामुळे प्रकल्प आता तर ३ हजार ४०० को्ीवर पोहचला असतानाही
अदयापी प्रकल्पाचे काम अपूणागवस्थेत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ११३ ंकलोमी्र पयंत पाणी पोहचववण्याचे बबळा प्रकल्प पूणग होण्यास आणखी
ंकती वेळ लागेल व प्रकल्पाच्या कामास ववलींब होण्याची कारणे काय आहे त तसेच

मागील ७ वषांमध्ये लक्षाच्या आसपासही हा प्रकल्प पोहचलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, सदरहू प्रकल्पादवारे ४७ हजार हे ््र क्षेत्रात ससींचन पूणा करण््यबयबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २२४ (16)
श्री. धगरीष महािन (२३-०८-२०१६) : (१) नाही.
प्रकल्पाच्या धरणाचे काम पण
ु ग झालेले असून कालवे व ववतरण प्रणाली, भाग-१ ची कामे

प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पीय ससींचन क्षमता ५३९६८ हे ््र असन
ू प्रकल्पापासून सदय:जस्थतीत

३९२९८ हे ््र ससींचन क्षमता ननमागण झाली आहे. तसेच प्रत्यक्ष मागणीनस
ु ार सन २०१५-१६
मध्ये ६०४० हे . प्रत्यक्ष ससींचन झाले आहे .
(२) नाही.
(३) प्रकल्पाची तत
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता ंकीं मत रु.२१७६.२८ (दरसूची २००८-०९)
ृ ीय सध

को्ी असन
ू प्रस्ताववत चतथ
ू ग सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता ंकीं मत रु. ३९०१.१६ को्ी एवढी
आहे . उपरो्त वाढ प्रकल्पग्रस्ताींच्या ववरोधामुळे झालेला ववलींब, दरसूचीतील वाढ, न्यायालयीन
ननणगयानुसार भूसींपादन मोबदल्यात झालेली वाढ, आवश्यक असभयाींबत्रकी बदल इ. बाबीमुळे

प्रकल्पाच्या ंकीं मतीत वाढ झालेली आहे . प्रकल्प प्रगतावस्थेत असून धरण १००% मुख्य
कालवा ९७%, ववतरीका लघु पा् ७०% भाग - १ ची कामे ३०% पण
ू ग झालेली आहे त.

(४) प्रकल्पग्रस्ताींचा ववरोध, भस
ीं दनासाठी व पन
ू प
ु वगसनाचे प्रश्न व ननयोजनाप्रमाणे ननधी
उपलब्ध न झाल्याने ववलींब झालेला आहे.

(५) ननधी उपलब्धतेनुसार प्रकल्प जून, २०१८ पयंत पूणग करण्याचे ननयोजन आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नाांदेड जिल्हयातील महयत्मय गयांधी रयष्री् ग्रयमीण रोजगयर हमी ्ोजिेच््य
कयमयत होत असलेली दिरां गयई
(२३)

४१२६२ (०४-०५-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

रोिगार हमी योिना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जजल्हयातील मग्रारोहयो कामात अनास्था दाखववल्याप्रकरणी जजल्हागधकारी याींनी
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान जजल्हयातील ग्ववकास अगधकारी, तहससलदार,
नायब तहससलदार आदद दजागच्या अगधकाऱयाींना दीं ड लावला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या दीं डाची वसूली करण्यात आली आहे काय,

(३) तसेच या दीं डासशवाय अन्य कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. ियिुमार रावल (११-११-२०१६) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगगत हजेरीपत्रक बींद झाल्यापासन
ू १५
ददवसाच्या आत मजूरीचे प्रदान करण्यात आले नाही तर मजूरी प्रदानामध्ये होणाऱ्या

ववलींबासाठी १६ व्या ददवसापासन
ू प्रती ददवस दे य मजुरीवर ०.०५% नुकसान भरपाई (ववलींब

शुल्क) दे ण्याचा व सदर र्कम ववलींबास जबाबदार असणाऱ्या सींबींगधत अगधकारी/कमगचारी

याींच्याकडून वसल
करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे . त्यानुसार या प्रकरणी नाींदेड
ू
जजल्यातील मजरू ी प्रदानास व हजेरीपत्रक अदा करण्यास ववलींब करणाऱ्या अगधकारी व
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कमगचाऱ्याींवर रू.५,८२,१२८/- इतकी ववलींब शुल्काची र्कम ननजश्चत करण्यात आली आहे .
त्यापैकी रू.३,२९,५५६/- इत्या ववलींब शुल्काची रकमेची वसल
ू ी करण्यात आली आहे . तसेच,
सींबींगधत अगधकारी/कमगचारी याींच्यावर महाराषर रोजगार हमी अगधननयमाअींतगगत रू.१७,२७०/इतका दीं ड आकारला असन
ू त्यापैकी रू.१०,२७०/- इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आला आहे .
(३) नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
इसापूर धरण (जज.दहांगोली) क्षेत्राखाली गेलेल्या शेतिऱ्याांची बागायती शेतात असलेला

स

पाण्याअभावी वाळत असल्याबाबत

(२४)

४१३४१ (२८-०४-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमगला गाववत
(इगतपरू ी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल्हयातील इसापूर धरण क्षेत्राखाली गेलेल्या शेतकऱ्याींची बागायती शेती धो्यात
आली असन
ू शेतात असलेला ऊस पाण्याअभावी वाळत असल्याने या भागातील शेतकऱ्याींनी

धरणातून पाणी उपसा करण््यची मागणी जजल्हागधकारी, दहींगोली याींचेकडे माहे डडसबर २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर धरणग्रस्ताींच्या मागणीवरुन

शासनाने कोणती कायगवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२०-०९-२०१६) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पांचायत सममती खामगाव (जि.बुलडाणा) अांतगगत असलेल्या
ग्रामसेविाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२५)

४१४६६ (१७-०५-२०१६).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींचायत ससमती खामगाव (जज.बल
ु डाणा) अींतगगत असलेल्या ग्राम सेवकाींची पदे रर्त
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जागा रर्त असल्यामळ
ु े एका ग्राम सेवकाला ३-३ गावाचा अनतरर्त भार
दे ण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एका ग्रामसेवकाला अनतरर्त भार ददल्यामळ
ु े त्याींच्या मळ
ू गावाची ववकास
कामे प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, शेतकऱ्याींची बँकाचे कजग काढण्याकररता शासनाचे व इतर दाखले समळण्यासाठी
गैरसो् होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, ग्रामसेवकाच्या परीक्षा पूणग होऊनसु्ा त्याींना ननयु्त्या ददल्या नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, ग्रामसेवकाच्या ननयु्त्या करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
पींचायत ससमती खामगाींव मध्ये ग्रामसेवक या सींवगागत ३ पदे रर्त असल्यामळ
ु े ३

ग्रामसेवकाींकडे एक अनतरर्त ग्रामपींचायतचा प्रभार दे ण्यात आला आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.

शेतकऱ्याींना बँकाींचे कजग काढण्यासाठी इतर दाखले दे णे ही बाब महसूल ववभागाशी सींबींगधत

असून ग्रामसेवकाकडून इतर महत्वाचे दाखले समळण्यासाठी त्रास होत असल्याची तक्रार प्राप्त
झालेली नाही.

(५) हे खरे नाही.
दद.०९.११.२०१४ रोजी कींत्रा्ी ग्रामसेवक पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेमधन
पींचायत
ू

ससमती खमगाींव येथे ५ कींत्रा्ी ग्रामसेवक याींना ननयु्त्या ददल्या आहे त. दद.०२.१२.२०१५ रोजी
जजल््याींतगगत कींत्रा्ी ग्रामसेवकाींच्या रर्त पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेमधून ननयु्ती ददलेल्या
ग्रामसेवकामधून ४ कींत्रा्ी ग्रामसेवकाींना पींचायत ससमती खामगाींव येथे पदस्थापना दे ण्यात
आली आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जिल्हा पररषद बल
ु ढयण्याचे बाांधिाम ववभागाचे स्वतांत्र ववभागीय िायागलय
खामगाव येथे उभयरण््यबयबत

(२६)

४१४७४ (१७-०५-२०१६).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढयणा जजल्हा पररषद बाींधकाम ववभागाच्या ववववध योजनेचा व्याप लक्षात घेता
खामगाव येथे अनतरर्त जजल्हा पररषद बाींधकाम ववभाग सरु
ु करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधी
याींनी ददनाींक ०९ डडसबर, २०१४ रोजीच्या पत्रानुसार मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मुख्य कायगकारी अगधकारी जज. प बल
ु ढयणा याींचा याबाबतचा प्रस्ताव पत्र क्र.
३१३८ ददनाींक ७ सप््बर, २०१४ रोजी शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सावगजननक बाींधकाम ववभागाप्रमाणे खामगाव येथे जजल्हा पररषद बाींधकाम
ववभागाचे स्वतींत्र ववभाग खामगाव येथे सरु
ु करण्यात आल्यास घा्ाखालील ६ ताल्
ु यातील
प्रलींबबत कामाींना वेग समळे ल, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरच्या प्रस्तावास मींजुरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) जजल्हा पररषदाींच्या प्राप्त प्रस्तावाींचा आढावा पण
ू ग करण्यात आला असन
ू पद ननसमगतीच्या
प्रस्तावावर शासनस्तरावर कायगवाही करण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धचखली (जि.बुलडाणा) येथे मल
ु भत
ू सुववधे अांतगगत ववशेष ननधीतून झालेल््य
िामाांची दे यिे दे ण्यासाठी उवगररत ननधीची रक्िम दे ण्याबाबत

(२७)

४२०६६ (३०-०४-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

(१) गचखली (जज.बुलडाणा) येथे सन २०१३-१४ मध्ये मुलभूत सुववधे अींतगगत (२५-१५) ववशेष

ननधीतून झालेले कामाींचे दे यके दे ण्यासाठी शासनाकडे बाकी असलेली २० ््के ननधीची र्कम

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री याींना मा.लोकप्रनतननधी याींनी मयहे डडसबर, २०१५
मध््े वय त्यदरम््यन पत्र ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पत्रावर ननणगय घेऊन येथे ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१९) : (१)

होय, हे खरे आहे .

(२) लोकप्रनतननधीींनी सुचववलेल्या गावाींतगगत मुलभत
ू सुववधा पुरववणे या योजनतगगत सन

२०१३-१४ या ववत्तीय वषागमध्ये राज्यात मांिूर करण्यात आलेल्या मल
ु भूत सुववधाींच्या
कामावरील २०% प्रमाणे रु.९२.२३ को्ी इतकय ननधी उपलब्ध करुन दयावयाचय होता. त्यापैकी
सन २०१५-१६ मध्ये रु.७.५० को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला असून उवगररत

रु. ८४.७६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी माहे जुलै २०१६ च्या अगधवेशनामध्ये

पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तथावप, नन्ोिन ववर्यगयने सदर
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प्रस्ताव नाकारल्यामुळे सन २०१६-१७ च्या मींजूर तरतूदीमधन
ू ननधी उपलब्ध करुन दे णेसाठी
शासनाच्या मान्यतेकरीता प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे. प्रस्ताव मान्य झाल्यास ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
दक्षक्षण सोलापूर व अक्िलिोट तालुक्यातील एिरुख
उपसा मसांचन योिना प्रलांिबत असल्याबाबत

(२८)

४२२१२ (३०-०४-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दक्षक्षण सोलापूर व अ्कलको् तालु्यासाठी एकरुख उपसा ससींचन योजनेसाठी १६ को्ी
७१ लाखाींच्या खचागला जलसींपदा सगचवाींनी परवानगी ददली,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील एकरुख उपसा ससींचन योजनेतील प्रलींबबत कामे त्वरीत पुणग
करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१९-०९-२०१६) : (१) होय. सन २०१४-१५ च्या अखगचगत आगथगक
तरतुदीच्या व सन २०१५-१६ च्या अथगसींकजल्पय तरतुदीींच्या मयागदेत सु.प्र.मा पेक्षा वादढव
खचागला शासनाने मान्यता ददली आहे .

(२) आथोपायाच्या जस्थतीनुसार सन २०१६-१६ मध्ये या योजनेसाठी रु. २०.०० को्ी ननधीची
तरतूद करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ग्रामीण भागात शहराांप्रमाणे सोयी-सुववधा पुरववण्यासाठी श्यामाप्रसाद
मुखिी रुरबन अमभयान योिना राबववण्याबाबत

(२९)

४२४७२ (०३-०५-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पुढील

(१) ग्रामीण भागातील गाव समह
ु ाींचा आगथगक, सामाजजक आणण भौनतक ववकास करण्यासह
त्याींना शहराींप्रमाणे पायाभूत सुववधा पुरववण्यासाठी कद्र शासनाची श्यामाप्रसाद मख
ु जी रुरबन
असभयान योजना राबववण्याचा ननणगय ददनाींक ५ जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर बाबतीत सन २०१६-१७ या वषागसाठी शासनाने प्रस्ताववत केलेल्या
योजेनेचा लाभ घेण्यासाठी व त्याच्या अींमलबजावणीबाबतची सदय:जस्थती काय आहे व यासाठी
ंकती ननधीची आवश्यकता असून या असभयाींनाअतींगत
ग राज्यातील कोणत्या जजल्हयाच्या ंकती
ताल्
ु याींचा समावेश करण्यात येणार आहे ,

(३) असल्यास, सदर योजना तातडीने राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२०-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) रुरबन असभयान अींतगगत ननवडण्यात आलेल्या गाव समुहाींचा ववकासासाठीचा सवग ननधी

राज्य व कद्र शासनाच्या ववववध योजनेतून एककद्रासभमख
ू ता (Convergence) दवारे प्राप्त

होणार आहे . तसेच यासशवाय आवश्यतेप्रमाणे ववववध प्रकल्पाींवर कद्र शासनाच्या “उणीवा
ननवारण ननधी” (Critical Gap Funding) मधन
ू ननधी उपलब्ध करुन ददला जाईल.
कद्र शासनाने खालील गाव समुहाींच्या प्रस्तावास मान्यता ददलेली आहे .
अ.क्र. जिल्हा

उप ववभाग

गाव समुहाचे नाव

बबगर आददवासी ्लस््सग
१

बीड

परळी

सशरसाल

२

बल
ु ढाणा

लोणार

सल
ु तानपरू

३

पुणे

हवेली

लोणी काळभोर

४

जालना

परतरू

आष्ी

५

औरीं गाबाद

गींगापूर

जोगेश्वरी

६

नागपूर

कामठी

वडोदा

आददवासी ्लस््सग
७

जळगाींव

मु्ताईनगर

मु्ताईनगर

(३) सदरची योजना तातडीने राबववण्यासाठी ननयोजन म्हणून ससडको (CIDCO) या सींस्थेची
ननयु्ती करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िराड तालुक्यातील सरपांच सममतीच््य बैठिा आयोजित िरण्याबाबत
(३०)

४२५५० (३०-०४-२०१६).

श्री.पथ
ृ िीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :

सन्माननीय

ग्रयमविकयस मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कराड तालु्यातील ४० गावाींची सरपींच ससमतीची गेल्या अनेक मदहन्याींपासून बैठक न
झाल््यने पयणयच््य, समस््य ववकास आराखडा यासारखे अनेक महतवयचे प्रश्न प्रलींबबत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. २२४ (22)
(२) असल््यस, सरपींच ससमतीच््य बैठका वेळेवर घेऊन रहहवयश््यांच््य समस््य सोडववण््यसयठी
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल््यस, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) महाराषर जजल्हा पररषद व पींचायत ससमत्या अगधननयम, १९६१ मधील कलम ७७
क (२) नुसार पींचायत ससमतीचे उपसभापती हे सरपींच ससमतीचे पदससध्द सभापती आहे त.

कराड पींचायत ससमती येथे सरपींच ससमतीच्या सभा नन्ममत घेतल््य जातात. माहे मे, २०१५
पासून उपसभापती हे आजारपणाच्या कारणास्तव रजेवर असल्याने तसेच जून ते ऑगस््

२०१५ या कालावधीत १०४ ग्रामपींचायतीच्या ननवडणूक आचारसींदहतेमुळे सरपींच ससमतीच्या

सभा झालेल्या नाहीत. माचग २०१६ पासून सींरपींच ससमतीच्या सभा मा.सभापती याींच्या
अध्यक्षतेखाली ननयसमत सुरु आहे त. दरम्यान रदहवाश्याींच्या समस्या सोडववण्यासाठी जजल्हा

पररषद ग् स्तरावर प्रभाग ससमतीच्या सभेत, तालक
ु ा स्तरावर ्ीं चाई आढावा सभेत तसेच

ग्रामसेवक याींच्या माससक आढावा सभेमध्ये गाव स्तरावरील समस्या सोडववण्याबाबत वेळोवेळी
कायगवाही करण्यात आली आहे.
___________
हहांगोली जिल््यातील ३६९ ग्रामपांचायतीांनी एिही िाम सुरु िेले नसल्याने
जिल््यातील मसांचनाची िामे प्रलांिबत असल्याबाबत

(३१)

४२९६५ (२९-०४-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपरू ी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) दहींगोली जजल््यातील ववववध योजनाप्रमाणे महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेतील संक्रय मुजराींच्या आधार सींलग्नीकरणाचे काम मींद गतीने होत असून ५४
्््याींच्यावर हे काम होत नसल्याची बाब माहे डडसबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आगथगक वषागत तब्बल ३६९ ग्रामपींचायतीींनी एकही काम सुरु केले नसल्याने
जजल््यातील ससींचनाची कामे प्रलींबबत असल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ससींचनाची प्रलींबबत कामे पूणग करण्याबाबत शासनान कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१६-०९-२०१६) : (१) होय.

(२) नाही. जजल््यात एकूण ३४६ ग्राम पींचायतीमध्ये कामे शेल्फवर असून, मागणी अभावी सुरु
करता आलेली नाहीत. उवगररत २१७ ग्रामपींचायतीींमध्ये कामे प्रगतीपथावर आहे त.
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(३) सदयजस्थतीत दहींगोली जजल््यात एकूण १५३० ससींचन ववदहरी पूणग झालेल्या आहे त. तसेच,

उवगररत ५१९ ससींचख्न ववदहरीींची कामे, शेततळे , ससम् बींधारे इ. ससींचनाची कयमे पूणग
करण्याचेही ननदे श सींबींगधत ग् ववकास अगधकारी याींना दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नामशि जिल््याच्या वविासासाठी ननधीची उपलब्धता असूनही
जिल्हा पररषदे ची वविासिामे प्रलांिबत असल्याबाबत

(३२)

४३२०७ (३०-०४-२०१६).

श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाग गायिवाड

(धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तुळिापूर), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नासशक

जजल््याच्या

ववकासासाठी

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पुढील

ननधीची उपलब्धता

असन
ू ही

जजल्हा पररषदे च्या

ववकासकामाींवर ननधी खचग न केल्यामुळे ववकास कामे प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६
मध्ये वा त्यदरम््यन ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोग्य सशक्षण, अींगणवाडी बाींधकाम व ग्रामपींचायत तसेच इमारत व
दळणवळण या ववभागाींकडून करण्यात येणाऱ्या कामाींची अींदाजपत्रकेच तयार नसणे, तर काही
कामाींना प्रशासकीय मान्यताही दे ण्यात आली नसल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, ्य प्रकरणी अगधकारी व कमगचारी याींच्यावर शासनाने काय कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
सन २०१५-१६ मध्ये ज्या कामाींना ननधी उपलब्ध झाला आहे त्या कामाींना प्रशासकीय
मान्यता, ताींबत्रक मान्यता व तदनींतरची ननववदा याींस ननयोजन करुन मींजूरी घेण्याच्या
प्रंक्रयेमध्ये काही प्रमाणात ववलींब झाला असून माहे जानेवारी २०१६ अखेर ववकास कामाींवर

२६% खचग झालेला होता. तथावप, कामाचे ननयोजन करुन माचग २०१६ अखेर ४८% ननधी खचग
झाला आहे .
ववत्त ववभाग, शासन ननणगय क्र. सींकीणग-१०.०२/प्र.क्र.१२८/ अथोपाय, दद.०६ जन
ू ,

२००८ नुसार पुढील आगथगक वषागत ननधी खचग करण्याची परवानगी आहे . त्यानुसार जजल्हा

पररषदे च्या सवग ववभागाींनी उवगरीत ननधीचे ननयोजन करुन सवग खचग मयचा, २०१७ पयंत
करण्याचे उदिष् ठे वले आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
आरोग्य सशक्षण, अींगणवाडी, ग्रामपींचायत तसेच इमारत व दळणवळण बाींधकाम
क्रमाींक १, २ व ३ या ववभागाींनी मयचा, २०१६ अखेर कामाचे ननयोजन करुन सक्षम
प्रागधकाऱ्याींकडून प्रशासकीय मान्यता घेतल्या आहे त.
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(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे जिल्हा पररषदे माफगत गावात बसववलेले बहुताांश सौर हदवे बांद पडल्याबाबत
(३३)

४३३२५ (३०-०४-२०१६).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल्हा पररषदे माफगत गावागावात बसववलेले बहुताींश सौर ददवे बींद पडले असून या
योजनेसाठी खचग केलेले को्यवधी रुपये वाया गेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जजल्हा पररषदे माफगत बसववण्यात आलेल्या सौर ददव्याींच्या दरु
ु स्तीसाठीची
यींत्रणा जजल्हा पररषदे कडे नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननवीदा प्रक्रीयेमध्ये तीन वषे दरु
ु स्तीची अ् असुन दहा ््के र्कम त्यासाठी
राखुन ठे वता येते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुणे जजल्हा पररषदे तील अगधकाऱ्याींनी सौर ददव्याची दहा ््के राखीव र्कम
तातडीने ठे केदाराींना परत केली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, बींद सौर ददवे सुरु करण्याबयबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ?

श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) नाही.
(२) व (३) होय.
(४) नाही.
शासन ननणगयानस
ु ार कायागरींभ आदे श ददलेल्या ठे केदाराची दहा ््के बँक गॅरीं्ीची र्कम
राखून ठे वन
ू सींकीणग अनामत या लेखासशषागखाली जमा करण्यात आलेली आहे .

(५) सींबींगधत ठे केदारास कायागरींभ आदे शानस
ु ार तालक
ु ाननहाय तपासणी करुन बींद असलेल्या
सौरपथ ददवे चालू जस्थतीत करणेकामी कळववण्यात आलेले आहे .
___________

ठाणे येथील गाळे धारिाांना ठयण््यतील जजल्हय पररषिे च््य
आियरयत मयलकी तत्ियिर गयळ िे ण््यबयबत
(३४)

४४५१३ (२१-०४-२०१६).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) : सन्माननीय
करतील काय :(१) ठाणे

शहराच्या

पन
ु वग वकासाच्या

वेळी

सन

(मुरबाड),

ग्रयमविकयस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
१९९८

पासन
ू

बाधीत

झालेल्या

५३

व्यावसानयकाींना जजल्हा पररषद, ठाणे आवारात गाळे बाींधून सामावून घेण्यासाठी महापासलकेने
जजल्हा पररषद, ठाणे याींना ८२०० से्वरफु्ाचा भुखींड हस्ताींतररत केला होता, हे खरे आहे
काय,

वव.स. २२४ (25)
(२) सदर दक
ु ाने बाींधण्याकररता गाळे धारकाींनी प्रत्येकी १ लाख ८७ हजार रुपयाचा भरणा

जजल्हा पररषद कायागलयात केला होता व त्याबदल्यात ५ x ६ आकाराचे गाळे दे ण्याचे जजल्हा
पररषदे ने मान्य केले होते परीं तु उ्त गाळे धारकाींना अद््यपही मालकी ह्क दे ण्यात आला
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरो्त गाळे धारकाींना मालकी तत्वावर गाळे दे ण्याबयबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
ठाणे

महानगरपासलकेने

जजल्हा

पररषद

ठाणे

याींच्या

मालकीची

५५६४

चौ.फु्

ियगय सींपाददत करुन त्याऐवजी त्याींनी ८१२५ स्के. फु्ाचा भख
ू ींड जजल्हा पररषदे कडे हस्ताींतरीत
केलेला आहे .

(२) ठयणे जजल्हा पररषद सवागधारण सभा २३/९/१९९८ ठराव क्र.२१३ अन्वये रस्ता रुीं दी
करणामुळे ववस्तावपत होणाऱ्या दक
ु ानदाराींना जजल्हा पररषदे च्या आवारात सामावून घेणेबाबत
मान्यता

ददली

आहे .

अशा

५३

गाळे धारकाींना

५x६

आकाराचे

५३

गाळे

भाडेतत्वावर

दे ण्याबाबतचय प्रस्ताव ठाणे जजल्हा पररषदे ने मान्य केला आहे .
शासन

ननणगय,

ग्राम

ववकास

व

जलसींधारण

ववभाग,

याीं नी

त्याींचे

पत्र

क्र.

जजपठा/१०९९/सीआर-१३२/२६ दद.२५/५/१९९९ या ननणगयातील अ्ी व शतीनुसार सदर गाळे

बाींधण्याकरीता ववस्तावपत गाळे धयरकाींनी प्रत्येकी रु.१ लाख ८७ हजार इतकी र्कम अनामत
म्हणून जजल्हा पररषदे कडे भरणा केला आहे .

उपरो्त शासन ननणगयानस
ु ार ज््य भाडेकरुीं ना नववन भाडे व करारातील अ्ी व शती

मान्य होणार नादहत त्या भाडेकरुीं ना अनामत र्कम परत करण्यात येते आणण रर्त झालेला

गाळा नव्याने भाडेतत्वावर दे ण्याबाबत जजल्हा पररषद, ठाणे याींनी ददनाींक ४/१/२०१२ व
१२/७/२०१२ रोजी ठराव क्र.३८ पाररत केलेला आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल््यात महात्मा गाांधी ग्रामीण रोिगार हमी योिनेत झालेला गैरव्यवहार
(३५)

४५०१० (०३-०५-२०१६).

श्री.सुननल रा त (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चद् बूर),

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पढ
ु ील

(१) नाींदेड जजल््यात महात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे उपलब्ध करुन
दे ण्यास ववलींब केल्याचा आरोप अगधकाऱ्याींवर असन
ू अनेक दठकाणी मजुराींची बनाव् नावे

दाखवन
ू दे यक घेतल्याचा प्रकारही घडला आहे , एका गावात फ्त पाच तर मजीतल्या गाींवात
४० ते ५० ववहीरी असा प्रकार घडला आहे , मग्रारोह्ोच्या कामात दल
ग
केल्याने नाींदेड
ु क्ष
जजल्हागधकाऱ्याींनी यास जबाबदार असणाऱ्या सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर दीं ड लावण्याची बाब माहे
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच नाींदेड जजल््यातील मग्रोरोह्ो अींतगगत झालेल््य कामातील गैरव्यवहार ननदशगनास
आल््यमुळे सींबींगधत दोषी अगधकाऱयासह अनेकाववरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल््यस, अगधकारी वगग गन्
ु हयच््य र्ीतीने मजरु ाींच््य नोंदी घेण््यत तयार होत नसल््यने
जजल््यातील मजुराींच््य हाताला काम समळत नसल््यने मांिूर स्थयलयांतर करीत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल््यस, याबाबत शासनाने चौकशी करुन मजूराींना काम समळण्याच्या दृष्ीने

शासनाने

कोणती कायगवाही केली वा करण््यत येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१७-०९-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .

नाींदेड जजल््यात मग्रारोहयो अींतगगत मजुराींनी कामाची मागणी केल्यानींतर त्याींना

वेळेवर काम उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
आहे त.

नाींदेड जजल््यातील काही ग्रामपींचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ववहीरी मींजूर झाल्या
सन २०१५-१६ या आगथगक वषागत मजुराींना मजुरीची अदायगी १५ ददवसाच्या आता

अदा न केल्यामळ
ु े जजल्हागधकारी याींनी सवग तहससलदार व ग्ववकास अगधकारी याींना ववलींब
शुल्कयपोटी रु.१,१७,३३४/- इतका दीं ड आकारला आहे .
(२) हे खरे आहे .

नाींदेड जजल््यात मग्रारोहयो अींतगगत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत ७ तालु्यातील ३८

ग्रामपींचायतीमध्ये अनेक अगधकारी व कमगचारी याींचेववरुध्द मा.न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार
गन्
ु हे दाखल झाले आहे त.
(३) व (४) हे खरे नाही.

नाींदेड जजल््यात मजुराींनी कामाची मागणी केल्यानींतर त्याींना वेळेवर काम उपलब्ध

करुन दे ण्यात येत आहे . तसेच शेल्फवर पुरेशी कामे मींजूर करुन ठे वण्यात आलेली आहे त.

सध्या नाींदेड जजल््यात ९४७ कामे सरु
ु असन
ू त्यावर १५,४६८ मजरू उपजस्थत आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
तेल्हारा तालुक्यातील जिल्हा पररषदे च्या ननधीतन
ू सुरु असलेल्या रािीव गाांधी
ग्रामभवनाच्या बाांधिामात झालेला गैरव्यवहार

(३६)

४५१९१ (२१-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आकोली रुपराव (ता.तेल्हारा, जज.अकोला) येथे नुकतेच जजल्हा पररषदे कडून २ लाख ४०
हजार रुपये अींदाजजत खचग असलेल्या राजीव गाींधी ग्रामभवनाच्या बाींधकामास मींजूरी दे ण्यात
आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, बाींधकामाच्या पायाभरणीमध्येच सींबींगधत ठे केदाराने ननकृष्ट दजागचे सादहत्य

वापरुन इमारतीचा एकही कॉलम हा लाींबी, रुीं दी व गुण्यात न घेता मागे-पुढे करुन कच्चा माल
वापरुन बाींधकाम असभयींत्याींच्या सूचना डयवलून बाींधकाम सुरुच ठे वल्याचे ननदशगनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींगधत ठे केदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२०-०९-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.
असभयत्याींनी ददलेल्या सच
ु नयांप्रमाणे तात्काळ सुधारणा करण्यात आली आहे.

(३) सदरचे काम हे ग्रामपींचायत स्वत: करत होते. तथावप नींतर ई-्डर करुन काम पूणग
करण्यात आले.

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील िनागटि मसमेलगत वसलेल्या
गणेशवाडी गावाला सोयीसवु वधा परु ववण्याबाबत

(३७)

४५३८४ (३०-०४-२०१६).

(मुांब्रा िळवा), श्री.शामराव

श्रीमती सांध््यिे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितद्द्र आव्हाड

फग बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींदगड (जज.कोल्हापूर) तालु्यातील कनाग्क ससमेलगत वसलेल्या गणेशवाडी गाव
शासकीय सोयी सवु वधाींपासन
ू वींगचत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्य प्रकरणी शासनामाफगत सदर गावाची पाहणी केली आहे काय, पाहणीचे
ननषकषग काय आहे त व तदनुसार शासकीय सोयी सुववधा पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
मौजे राजगोळी खुदग ग्रामपींचायती अींतगगत गणेशवाडी ही २३७ लोकसींख्येची वाडी

असून या वाडीमध्ये स्री् लाई्, अींगणवाडी इमारती, अींतगगत रस्त्याींचे काँक्री्ीकरण, इींददरा

आवास योजनेचा लाभ, इत्यादी सवु वधा परु ववण्यात आलेल्या आहेत. तसेच नळ पाणीपरु वठा

याजना मींजूर असन
ू काम प्रगतीपथावर आहे. सदयजस्थतीत ओलम ॲग्रो प्रा.सल. साखर
कारखान्यामाफगत गावाला पाणी परु वठा होत आहे .

___________

वव.स. २२४ (28)
हहांगोली जिल््यातील पाझर तलाव अपूणागवस्थेत असल्याबाबत
(३८)

४५६२४ (३०-०४-२०१६).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय रोिगार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल्््यतील िन्
ु ्य रोजगार हमी योजने मधन
ू वगळण्यात आलेली आठ पाझर
तलाींवाची कामे १५ ते २० वषागपासन
ू अपूणग आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भुसप
ीं ादनाची कायगवाही पूणग होऊन सुध्दा सदर पाझर तलावाची कामे अपूणग
असण्याची सवग साधारण कारणे काय आहेत व अपूणग पाझर तलावाींची कामे ंकती कालावधीत
पूणग करण्यात येतील,

(३) असल्यास, सदरहू अपण
ू ग पाझर तलावाची कामे तातडीने पण
ू ग करण्यासाठी ननधी उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१६-०९-२०१६) : (१) होय.

(२) सदर प्रकरणी आठही पाझर तलावाींची भूसींपादन प्रंक्रया पूणग झालेली आहे . यापैकी सात
पाझर तलावात मावेजा वा्प पण
ू ग झाला असून फ्त शेगाव गाव तलावात सींपाददत होणाऱ्या
जसमनीचय मावेजा अदयाप शेतकऱ्याींनी उचललेलय नाही. त्याींच्या भस
ु ींपादनास ववरोध आहे .

(३) सदर तलाव ० ते १०० हे ््र ससींचन क्षमतेचे असल्याने ते पूणग करण्यासाठी िलसींपदा
खात्याकडे ननधी स्त्रोत उपलब्ध नाही. याकरीता जजल्हा

ननयोजन ससमतीकडे ननधीची

मागणी करण्यात आली आहे . अन्य स्त्रोतातून ननधी उपलब्ध झाल्यास सदर अपूणग कामे पूणग
करण्यात येतील.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
घुग्घुस (जि.चांद्रपूर) येथील ग्रामपांचायतीतील गावाच्या वविासािररता बीआरिीएफिडून
ममळालेला ननधी खचग िरण्यास मद
ु तवाढ दे ण्याबाबत

(३९)

४६३७७ (०३-०५-२०१६).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तेरावा ववत्त आयोगाअींतगगत जजल्हा पररषद चींद्रपूरला सन २०१४-२०१५ सत्रात बीआरजीएफ

(मागास क्षेत्र अनुदान) अींतगगत ९ को्ी ४० लाखाींचा ननधी प्राप्त झाला असन
ू अगधकाऱ्याींच्या
ननयोजन शुन्यतेमुळे सदर ननधी अखगचगत रादहला असल्यामळ
ु े परत जाणार असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१६ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच घुग्घस
ु (जज.चींद्रपरू ) येथील ग्रामपींचायतीतील गाव ववकासाकररता बीआरजीएफचा
ननधी समळाला असून तो ननधी अखगचगत असल्याने सदरचा ननधी परत ियणयर आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदरचा ननधी खचग न करण्याची कारणे काय आहे त,

वव.स. २२४ (29)
(४) असल्यास, सदर ननधी खचग करण्यास मुदतवाढ दे ण्यासींदभागत शासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२०-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
बीआरजीएफ अींतगगत सन २०१४-१५ या वषागत चींद्रपूर जजल््यासाठी रु.२१०९.०० लक्ष

प्राप्त झाला असून, त्यापैकी रु.१४६४.१६ लक्ष ननधी खचग झाला आहे . उवगररत सशल्लक रक्कम
रु. ६४४.८४ लक्ष अखगचगत आहे.

(२) सन २०१४-१५ या आगथगक वषागत मागास क्षेत्र अनुदान ननधी योजनेअत
ीं गगत घुग्घुस
(जज.चींद्रपूर) येथील ग्रामपींचायतीतील गाव ववकासाकररता रु. १७.४१ लक्ष इतका ननधी समळाला
असून रु.१४.१३ लक्ष ननधी खचग झाला असून रु.३.२८ लक्ष ननधी अखगचगत आहे.
(३) मींजूर आराखड्यामध्ये कामे सशल्लक नसल्यामळ
ु े ननधी अखगचगत आहे .

(४) सदर योजना ददनाींक ३१ जल
ु ै, २०१६ रोजी बींद करण्याचा ननणगय घेण्यात आला असन
ू

अखगचगत र्कम कद्र शासनाच्या ननदे शानुसार बँकेत भरणा करण्याबाबत सूचना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चांद्रपूर जिल््यातील ग्रामीण भागातील ग्रामस्थाांना व अनस
ु ूधचत िाती, िमातीच्या िुटुांबीयाांना
मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करयि्यच््य उपय््ोजिय

(४०)

४६४०४ (२८-०४-२०१६).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सामाजजक, आगथगक जात सव्हे क्षण - २०११ अींतगगत चींद्रपूर जजल्हयातील ग्रामीण भागातील
तब्बल ८८.६६ ््के कु्ुींबाचे उत्पन्न पाच हजार रुपयाींच्या खाली असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१६ च्या पदहल्या आठवडयात ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सव्हे क्षणात चींद्रपूर जजल््यातील अनुसूगचत जाती, जमातीची तब्बल १
लाख ९० हजार ७८८ कु्ुींबाींचे माससक उत्पन्न पाच हजार रुपयाींच्या आत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, जजल््यातील ग्रामीण भागात केवळ ३.४४ ््के लोकाींनी पदवी ंकीं वा त्याहून
अगधक सशक्षण घेतले असन
ू ग्रामीण भागात अदयापही २७ ््के लोक ननरक्षर आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चींद्रपूर जजल््यातील ग्रामीण भागातील ग्रामस्थाींना व अनुसूगचत जाती,

जमातीच्या कु्ुींबीयाींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोणती कय्ावयही केली वय करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहे त ?

वव.स. २२४ (30)
श्रीमती पांकजय मांडे (२३-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) सगचव, कद्रीय ग्रामीण मींत्रालय, नवी
ददल्ली याींच्या ददनाींक ३०.५.२०११ च्या पत्रास अनुसरुन, राज्यात ऑ््ोंबर-२०११ पासून
सामाजजक, आगथगक व जात ननहाय सवेक्षण कायगक्रम-२०११ राबववण्यात आला.

सदर कायगक्रमानस
ु ार चींद्रपरू जजल््यात दे खील असा सवेक्षण कायगक्रम राबववण्यात

आला. जजल््यातील प्रत्येक कु्ूींबाींची मादहती सींगणकीय प्रणालीने नोंदवून त्यानुसार प्रारुप
यादया प्रससध्द करण्यात आल्या आहे त.
कद्रीय

ग्रामीण मींत्रालयातफे, या कायगक्रमाींतगगत

प्राप्त

मादहतीचे सींस्करण व

पथ
ु ील आवश्यक कायगवाही करण्यात येईल.
ृ ्करण केल्यानींतर पढ

(४) चींद्रपूर जजल््यातील ग्रामीण भागातील लोकाींना मख्
ु य प्रवाहात आणण्यासाठी जजल्हा

ग्रामीण ववकास ्ांत्रणेमयर्ात इींददरा आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल
योजना, राजीव गाींधी ग्रामीण ननवारा योजनतगगत पात्र लाभाथ्यांना घरकुलाचा लाभ ददला

जातो. तसेच National Rural Livelihood Mission अींतगगत अनुसूगचत जाती, जमातीतील

दाररद्र्येरेषेखालील कु्ूींबाींना स्वयींसहाय्यता समह
ु ाींना खेळते भाींडवल उपलब्ध करुन दे ण्यात येते
तसेच बँकेचे कजग समळवून दे ण्यासाठी आवश्यक ती मदत सींबींगधत यींत्रणेकडून करण्यात येते.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
यवतमाळ जिल्हा पररषदे त िांत्राटी ग्रामसेवि पदाच्या ननवड-प्रकक्रयेत झयलेलय गैरकयरभयर
(४१)

४६४०५ (२१-०४-२०१६).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

ग्रयमविकयस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जजल्हा ननवड ससमती, जजल्हा पररषद, यवतमाळ, जादहरात क्रमाींक/साप्रवव/आस्था१/२००६/२०१५ ददनाींक ५ नोव्हबर,२०१५ रोजी अींतगगत सन २०१५-१६ कींत्रा्ी ग्रामसेवक पदाच्या
ननवड-प्रंक्रयेत मोठया प्रमाणात अननयसमतता व गैरकयरर्यर झाल्यामुळे त्यास स्थगगनत

दे ण्याबाबत लोकप्रतीननगधींनी ददनाींक २७ जानेवारी, २०१६ रोजी वय त्यसुमयरयस मा.ग्रामववकास
राज्यमींत्री, याींना पत्रव्यवहार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पत्राच्या अनष
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार सन २०१५-१६ कींत्रा्ी ग्रामसेवक पदाच्या ननवड प्रंक्रयेवर
तात्काळ स्थगगती दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल््यस, ्य प्रकरणी दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२२-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय,
जजल्हागधकारी कायागलय, यवतमाळ याींनी दद.३१.०१.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास
चौकशी अहवाल सादर केला. सदर अहवालानस
ु ार जजल्हा पररषद, यवतमाळ अींतगगत सन

वव.स. २२४ (31)
२०१५-१६

मध्ये

घेण्यात

आलेल्या

कींत्रा्ी

ग्रामसेवक

पदाची

ननवडसूची

शासनाच्या

पररपत्रकातील तरतुदीनस
ु ार केलेली आहे असे आढळून आले. या प्रकरणी ववधी व न्याय
ववभागाचे असभप्राय घेण्यात आले. त्यानस
ु ार अींनतम ननवडसुची सध
ु ारीत करणे आवश्यक ठरते.
त्यामळ
ु े कींत्रा्ी ग्रामसेवक या पदाची ननवडसच
ू ी सध
ु ारीत करुन त्याप्रमाणे भरतीची कायगवाही

करावी अशा सूचना शासनाच्या दद.१८.०५.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हागधकारी तथा अध्यक्ष
जजल्हा ननवड ससमती, जजल्हा, यवतमाळ याींना दे ण्यात आल्या आहेत.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अचलपूर चाांदरू बािार (जि.अमरावती) ्ेथील तीथगक्षेत्राच्या
वविास िामासाठी ननधी दे ण्याबाबत

(४२)

४६५६८ (०३-०५-२०१६).

(मोशी) :

श्री.ओमप्रिाश

फग बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंडे

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अचलपूर चाींदरू बाजार (जज.अमरावती) मतदार सींघातील, सींत श्री.गुलाबराव महाराज,
भज्तधाम प्रल्हादपुर, सशरजगाव बींड, ता.चाींदरू बाजार कररता रु.१५० को्ीची ननधी उपलब्धता,
व दजाग प्राप्त तीथगस्थळ, बेलोरा, येथील ववकास कामाींना ननधी व प्रशासकीय मान्यता, नानोरी

येथील शहीद स्मारक कररता ननधी उपलब्धता आदद मागण्याबाबत स्थाननक वव.स.स. अचलपूर
याींनी ददनाींक १६ जुल,ै २०१५, ददनाींक १९ जानेवारी,२०१६ रोजी मा.ननयोजन मींत्री, ददनाींक २०
जानेवारी,

२०१६

रोजी

मा.पालकमींत्री,

अमरावती,

ददनाींक

२५

नोव्हबर,२०१४

रोजी

मा.ग्रामववकास मींत्री तसेच सगचव, ग्रामववकास याींना पत्रान्वये मागणी केली होती, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत ननधी उपलब्धतेबाबत सामान्य प्रशासन ववभागाने ववत्त ववभागास
केलेल्या सशफारशीबाबत ववत्त ववभागाकडून कोणती कायगवाही केली तसेच राज्यातील २०६
हुतात्मा स्मारकाींकररता युननफॉमग पॅ्नग आणण ननधी उपलब्धतेबाबत कोणती कायगवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२०-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) ननयोजन ववभाग, शासन ननणगय, ददनाींक ४ जन
ू , २०१५ अन्वये श्री.गल
ु ाबराव महाराज,
भज्तधाम प्रल्हादपुर, सशरजगाव बींड, ता.चाींदरू बाजार, जज.अमरावती या तीथगक्षेत्राचा प्रस्ताव
जजल्हास्तरीय ससमत्याींच्या मान्यतेने शासनास सादर करणेबाबत, जजल्हागधकारी, अमरावती
याींना कळववण्यात आले आहे.
श्रीक्षेत्र बेलोरा या तीथगक्षत्र
े ास सन २०१४-१५ मध्ये पुींजाजी महाराज दे वस्थान येथे

भ्तननवास बाींधण्यासाठी रु.६१.७८ लक्ष इत्या ननधीची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात

वव.स. २२४ (32)
आली असून त्यापैकी रु.२५.०० लक्ष इतका ननधी, मुख्य कायगकारी अगधकारी, जजल्हा पररषद,

अमरावती याींना ववतरीत करण्यात आला आहे . सदर ननधी खचग झयल््यवर पुढील ननधी
ववतरीत करण्यात येईल.

नानोरी येथील शहीद स्मारक व राज्यातील २०६ हुतात्मा स्मारकाींचे नत
ु नीकरण याबाबत
शासनाच्या सामान्य प्रशासन ववभागाकडून धोरण ठररवण्याचे काम सुरु आहे. सदर धोरण
अींनतम झाल्यावर त्यानस
ु ार पुढील कायगवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दयागपूर तयलक््यतील अांिनगाव सि
ु ी परीसरातील शहानुर
धरणाच्या िालव्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत

(४३)

४६६०९ (२१-०४-२०१६).

श्री.रमेश बुांदीले (दयागपूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दयागपूर मतदारसींघातील अींजनगाव सुजी परीसरामध्ये ४७ द.श.ल.क्ष. घनमी्र पाणी साठा

असलेले शहानुर धरण असून कालव्याची दरु
ु स्ती नसल्याने शेतकऱ्याींच्या शेतापयंत पाणी
पोहचत नाही यामुळे धरणात पाणी असून केवळ कालव्याींच्या दरु
ु स्ती अभावी शेतकऱ्याींना
पाणी समळत नाही कालव्याींच्या दरु
ु स्तीच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१६) : (१) नाही.
कालव्याची दरु
ु स्ती उपलब्ध अनुदानातून करण्यात येते आहे . अप-ु या अनुदानामुळे

काही दठकाणी कालवा दरु
ु स्ती प्रलींबबत आहे . त्यामुळे पाणी समळण्यास अडचणी जातात.
तथावप या प्रकरणी कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मलिापूर तयलक््यतील मौिे नतघ्रा ते भानगुरा या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४४)

४७८७० (०४-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापरू मतदार सींघातील मौजे नतघ्रा ते भानगरु ा हा एकूण दीड ंक.मी.लाींबीच्या

रस्त्याची दरु वस्था झाली असल््यने शेतकरी व ग्रामस्थाींना दळवळणासाठी गैरसोयीचे होत
असल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

वव.स. २२४ (33)
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे डाींबरीकरण करणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरो्त रस्त्याच्या डाींबरीकरणासाठी ३५ लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यकता
असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी वेळोवेळी कायगकारी असभयींता जज.पीं.बाींधकाम ववभाग
बल
ु ढाणा याींना सगू चत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . तथावप, सदर रस्त्यावर
वयहतुक वदगळ सुरु आहे .

(३) जजल्हा पररषदे कडे अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(४) व (५) मलकयपूर मतदार सींघातील मौजे नतघ्रा ते भानगुरा रस्ता सन २००१-२०२१ रस्ते

ववकास आराखड्यानुसार इतर जजल्हा मागग क्र.२२ चा भाग रस्ता असून त्याची लाींबी २.००

ंक.मी. आहे . सींपण
ू ग लाींबी डाींबरीपषृ ठभागाची असन
ू ०/०० ते १/०० ंक.मी. लाींबी सजु स्थतीत
आहे . उवगरीत लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम जजल्हा पररषदे ला ववववध योजनाींमधून प्राप्त ननधी व
ननकषाच्या अगधन राहून प्रस्ताववत करण्याबाबत जजल्हा पररषदे चा प्रयत्न रादहल.
___________

मलिापूर तयलक््यतील मौिे भानगुरा ते रणथम येथील रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४५)

४७८७७ (०४-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौजे भानगुरा ते रणथम हा एकूण दीड ंक.मी.लाींबीचा
रस्त्याची दरु वस्थय झयली असल््यने ग्रामस्थाींना दळणवळणासाठी गैरसोईचे झाले असल्याची
बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे डाींबरीकरण करणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरो्त रस्त्याच्या डाींबरीकरणासाठी ३५ लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यकता
असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी वेळोवेळी कायगकारी असभयींता जज.पीं.बाींधकाम ववभाग
बल
ु ढाणा याना सगू चत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . तथावप सदर रस्त्यावर
वाहतुक वदगळ सुरु आहे .

(३) जजल्हा पररषदे कडे अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(४) व (५) मलकापू मतदार सींघातील मौजे भानगुरा ते रणथम हा रस्ता सन २००-२०२१ रस्ते
ववकास आराखड्यानुसार इतर जजल्हा मागग क्र.२२ चा भाग रस्ता असून त्याची लाींबी २.००
ंक.मी. आहे.

वव.स. २२४ (34)
रस्ते व पुल दरु
ु स्ती परररक्षण कायगक्रमाींतगगत सन २०१५-१६ मध्ये सदर रस्त्याच्या

०.५०० ंक.मी. लाींबीतील डाींबरी नुतनीकरणाचे काम मींजूर असून ननववदा प्रंक्रया सुरु आहे.

उवगरीत लाींबीच्या दरु
ु स्तीचे काम जजल्हा पररषदे ला ववववध योजनाींमधून प्राप्त ननधी व
ननकषाच्या अगधन राहून प्रस्ताववत करण्याबाबत जजल्हा पररषदे चा प्रयत्न रादहल.
___________
मलिापूर तयलक््यतील मौिे अनरु ाबाद फाटा ते अनुराबाद पा्हे रा
येथील रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत

(४६)

४७८८० (०४-०५-२०१६).

श्री.चैनसख
ु सांचेती (मलिापरू ) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौजे अनुराबाद फा्ा ते अनुराबाद पान्हे रा हा एकूण दीड
ंक.मी.लाींबीचा रस्त्याची दरु वस्था झयली असल््यने ग्रामस्थाींना दळणवळणासाठी गैरसोईचे झाले
असल्याची बाब माहे फेब्रव
ु ारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे खडीकरण करणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरो्त रस्त्याच्या खडीकरणासाठी ३०

लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यकता

असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायगकारी असभयींता जज.पीं.बाींधकाम
ववभाग बल
ु ढाणा याना सगू चत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . तथावप सदर रस्त्यावर
वाहतुक वदगळ सुरु आहे .

(३) जजल्हा पररषदे कडे अशा प्रकारचे ननवेदन प्रयप्त झल्याचे आढळून येत नाही.

(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील मौजे अनुराबाद फा्ा ते अनुराबाद पान्हे रा हा रस्ता

सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास आरयखड्यनुसयर इतर जजल्हा मागग क्र. २९ असन
ू त्याची लाींबी
८.९५० ंक.मी. आहे .

प्रश्नाींंकत रस्त्याच्या खराब लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम जजल्हा पररषदे ला ववववध

योजनाींमाधन
ू प्राप्त ननधी व ननकषाच्या अगधन राहून प्रस्ताववत करण्याबाबत जजल्हा पररषदे चा
प्रयत्न रादहल.
___________
मलिापूर तयलक््यतील मौिे भानगुरा ते वववरा येथील रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४७)

४७८८१ (०४-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रयमविकयस

वव.स. २२४ (35)
(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौजे भानगुरा ते वववरा हा एकूण दोन ंक.मी.लाींबीचा
रस्त्याची दरु वस्था झयली असल््यने ग्रामस्थाींना दळणवळणासाठी गैरसोईचे झाले असल्याची
बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे खडीकरण व

डाींबरीकरण करणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे ही खरे

आहे काय,
(३) असल्यास, उपरो्त रस्त्याच्या खडीकरण व

डाींबरीकरणासाठी ४५ लक्ष रुपयाींच्या ननधीची

आवश्यकता असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायगकारी असभयींता जिल्हय
पररषद बाींधकाम ववभाग बल
ु ढाणा याना सगू चत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . तथावप सदर रस्त्यावर
वाहतुक वदगळ सुरु आहे .

(३) जजल्हा पररषदे कडे अशा प्रकयरचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील मौज भानुगुरा ते वववरा हा रस्ता सन २००१-२०२१
रस्ते ववकास आराखड्यानस
ु ार इतर जजल्हा मागग क्र.३० चा भाग रस्ता आहे. सदर रस्त्याची
लाींबी २.६० ंक.मी. आहे .

महाराषर ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगगत २.०० ंक.मी. लाींबीचे मातीकाम प्रगतीत
असून त्यावर मुरुमीकरणाचे काम प्रस्ताववत आहे .
सदर

रस्त्याच्या

खडीकरण

व

डाींबरीकरणाचे

काम

जजल्हा

पररषदे ला

ववववध

योजनाींमधन
ू प्राप्त ननधी न ननकषाच्या अगधन राहून ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ताववत करण्याबाबत
जजल्हा पररषदे चा प्रयत्न रादहल.
___________
मलिापरू तयलक््यतील मौिे घीणी ते माक्नेर येथील रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४८)

४७८८२ (०४-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौजे घीणी ते मा्नेर

सन्माननीय ग्रयमविकयस

हा एकूण दोन ंक.मी.लाींबीच््य

रस्त्याची दरु वस्था झयली असल््यने ग्रामस्थाींना दळणवळणासाठी गैरसोईचे झाले असल्याची
बाब माहे फेब्रव
ु ारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे डाींबरीकरण करणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरो्त रस्त्याच्या डाींबरीकरणासाठी ४५ लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यकता
असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायगकारी असभयींता जिल्हय पररषद
बाींधकाम ववभाग, बल
ु ढाणा याना सगू चत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २२४ (36)
श्रीमती पांकजय मांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . तथावप सदर रस्त्यावर
वाहतुक वदगळ सुरु आहे .

(३) जजल्हा पररषदे कडे अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(४) व (५) घीणी ते माकनेर ता.मलकापरू हा रस्ता रस्ते ववकास योजना सन २००१-२०२१

नुसार इतर जजल्हा मागग क्र. ३३ चा भाग रस्ता असून सदर रस्त्याची लाींबी २.०० ंक.मी.
आहे .

मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजना सन २०१५-१६ अींतगगत प्रश्नाींंकत रस्त्याचे काम मींजूर आहे.
___________

मलकयपूर तयलक््यतील मौिे नरवेल ते हरसोडा या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४९)

४७८९० (०५-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापरू मतदार सींघातील मौजे नरवेल ते हरसोडा हा एकूण दोन ंक.मी.लाींबीच्या
रस्त्याची दरु वस्था झाल्याने ग्रामस्थाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे फेब्रुवयरी, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उपरो्त रस्त्याच्या खडीकरण व डाींबरीकरणासाठी ४० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची
आवश्यकता असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायगकारी असभयींता जिल्हय
पररषद बाींधकाम ववभाग, बुलढाणा याना सूगचत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, तथावप सदर रस्त्यावर वाहतुक वदग ळ
सुरु आहे .

(३) जजल्हा पररषदे कडे अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(४) व (५) मलकापरू मतदार सींघातील मौजे नरवेल ते हरसोडा रस्ता सन २००१-२०२१ रस्ते

ववकास आराखड्यानुसार इतर जजल्हा मागग क्र. २४ चा भाग रस्ता असून सदर रस्त्याची लाींबी
४.०० ंक.मी. आहे .

प्रश्नांकीं त रस्त्याच्या ०/०० ते २/५०० ंक.मी. लाींबी खडीकरणाची असून सुजस्थतीत आहे.

व २/५०० ते ४/०० ंक.मी. लाींबीतील खडीकरणाचे काम सन २०१५-१६ अींतगगत रस्ते व पल
ु
दरु
ु स्ती कायगक्रमात मींजूर आहे .

वरील रस्त्याच्या डाींबरीकरणाचे काम जजल्हा पररषदे ला ववववध येाजनाींमधून प्राप्त ननधी

व ननकषाच्या अगधन राहून ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ताववत करण्याचे जजल्हा पररषदे चे प्रयत्न
राहतील.
___________

वव.स. २२४ (37)
धचखली (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील इांहदरा आवास व रमाई घरिुल योिनेच््य
घरिुलाचे िामे प्रलांिबत असल्याबाबत

(५०)

४९३१६ (२९-०४-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय ग्रयमविकयस मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गचखली (जज.बुलढाणा) ताल्
ु यातील सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वषागमधील इींददरा
आवास व रमाई घरकुल योजनेचे एकूण १७० घरकुलाचे काम प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर १७० घरकुलाचे काम त्वरीत करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांकजय मांडे (१७-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) सदर घरकुलाची कामे ही लाभाथ्यागने स्वत: पूणग करावयाची असल्याने पींचायत ससमती

स्तरावरुन लाभाथ्यांना अपूणग घरकुलाींची कामे त्वरीत पूणग करण्यासाठी वारीं वार सच
ू ना दे ण्यात
आल्या आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

