अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
राज्यातीस ंसांचन योाना धनधी अभावी अपूणण असल्याबाबत
(१)

२०८३९ (१९-०८-२०१५).

श्री.ायप्रिाश मांदडा (बसमत) :

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ससींचन योजना पर्
ू ण करण्यासाठी शासनाला सुमारे सत्तर हजार को्ी रुपयाींची
गरज असून प्रततवर्षी हा खचण दहा ्क्यानी वाढत आहे असे तनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, तनधी अभावी अनेक योजना व प्रकल्प अडचर्ीत असन
ू ते पर्
ू ण करण्यासाठी
एकरकमी तनधीची गरज आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सदर ससींचन योजना पूर्ण करण्याच्या दृष्ष्ने कोर्त्या उपाययोजना
केल्या आहे त वा करर्ार आहे त,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त

?

श्री. धिरीष महाान (०७-११-२०१६) :(१) राज्यातील बाींधकामाधीन ४०३ प्रकल्पाींच्या कामाची
उवणररत ककीं मत सुमारे ७४,००० को्ी इतकी आहे. राज्य शासन अर्थोपायाच्या ष्तर्थतीनुसार
दरवर्षी सुमारे ५ ते ६ हजार को्ी रुपयाींचा तनधी प्रकल्पाींसाठी उपलब्ध करीत आहे . नैसर्गणक
भाववाढीनस
ु ार प्रकल्पाींच्या उवणररत ककीं मतीत वाढ होत आहे .

(२) व (३) अपुर्ण पा्बींधारे प्रकल्पाींचे दातयत्व मोठे असून अपूर्ण प्रकल्पाींबाबत पुढीलप्रमार्े
उपाय योजना शासनाने प्रससध्द केलेल्या श्वेतपत्रिकेत नमुद करण्यात आली आहे .

्््््प्रकल्प पुर्त्ण वाच्या कोर्त्या ्प्यप्ययावर आहे, याबाबतचा आढावा ऊे न त्यानस
ु र

प्रकल्पाचा अग्रक्रम ठरववण्यात येईल व या प्राधान्यक्रमानुसार आर्र्थणक गुींतवर्ुक केली जाईल.
ज्या प्रकल्पापासन
पढ
ू
ु ील ३ वर्षाणत प्रत्यक्ष ससींचन लाभ शेतकऱयाींस समळू शकेल, अशा

प्रकल्पाींना प्राधान्य दे ण्यात येईल. माि अमरावती प्रदे शातील अनश
ु ेर्ष ष्जल्ह्यातील प्रकल्ाांना
प्रर्थम प्राधान्य दे ण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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खान्दे शातीस तापी नदीवरीस प्रिल्पात पाणी अडववण्याबाबत
(२)

३०६५५ (१४-०१-२०१६).

श्री.िणास पाटीस (धळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.आंसफ शेख (मासेिाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िसिवा) :

सन्माननीय ाससांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खान्दे शातील तापी नदीवरील प्रकल्पात पार्ी अडववले जात नसल्याने व पा्बींधारे ववभाग
दल
ण
करीत असल्याने शेतकरी व प्रशासन याींच्यात सींऊर्षण तनमाणर् होण्याचा प्रकार माहे
ु क्ष
ऑगत्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तापी प्रकल्पात पार्ी अडववण्यासाठी शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे,
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (२१-११-२०१६) :(१) नाही.
(२) व (३) तापी नदीवर सदय:ष्तर्थतीत सल
ु वाडे बॅरेज, सारीं गखेडा बॅरेज व प्रकाशा बॅरेज ही ३
बॅरेजेस पुर्ण झाली असन
ू त्याींमध्ये अनुक्रमे ६५.०६, ९२.१० व ६३.६४ दलऊमी पार्ीसाठी सन

२००९ पासून तनमाणर् झाला आहे . तसेच, शेळगाींव बॅरेज मध्यम प्रकल्प व तनम्न तापी मोठा
प्रकल्प या दोन प्रकल्पाींची बाींधकामे प्रगतीपर्थावर असल्याने त्यामध्ये पार्ीसाठा हो

शकत

नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात रे शीम उद्योि वविास योाना राबववण्याबाबत
(३)

३३२१४ (२२-०१-२०१६).

श्री.अब्दस सत्तार (ंसल्सोड), श्री.अंमन पटे स (मांबादे वी),

श्री.अस्सम शेख (मासाड पश्श्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय रोािार हमी

योाना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाने महात्मा गाींधी राषयीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगणत बीड, जालना व
औरीं गाबाद येर्थे प्रायोर्गक तत्वावर यशतवीपर्े राबववण्यात आल्यानींतर आता रे शीम उदयोग
ववकास योजना राज्यात राबववण्याचा तनर्णय शासनाच्या तनयोजन ववभागाने ऊेतला असल्याचे
माहे सप्य्ें बर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे काय आहे ,
(२) असल्यास, या तनर्णयची अींमलबजावर्ी करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. ायिमार रावस (०२-११-२०१६) :(१) होय.
्््््महात्मा गाींधी राषयीय ग्रामर्ी रोजगार हमी योजने अींतगणत रे शीम उदयोग ववकास
योजना सींपूर्ण राज्यात राबववण्याचा तनर्णय दद.३ सप्य्ें बर, २०१६ च्या शासन तनर्णयान्वये

ऊेण्यात आलेला आहे . तसेच तत
ु ी लागवड, कोर्ष उत्पादन, चॉकी कक्क वा्प व कक्क
सींगोपन गह
ृ बाींधकाम इत्यादी बाबीींच्या समावेश मनरे गामध्ये करण्यात आला आहे .
(२)

रे शीम

सींचालनालयामार्णत

ववभागीय

ततरावर

कायणशळा

आयोष्जत

करुन

मनरे गा

कायणप्रर्ालीची मादहती दे ण्यासींदभाणत सवण ष्जल्हार्धकाऱयाींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
तसेच सन २०१६-१७ साठी ६०२५ एकर क्षेिावर तत
ु ी लागवडीचा लक्षाींक दे ण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यामध्ये सामाश्ाि वनीिरण ववभािाअांतिणत राबववण्यात आसेल्या
वक्ष
ृ सािवड योानेत झासेसा िैरव्यवहार
(४)

३३७३१ (२२-०१-२०१६).

श्री.रमेश बांदीसे (दयाणपूर) :

सन्माननीय रोािार हमी योाना

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयामध्ये सामाष्जक वनीकरर् ववभागाअींतगणत ग्रामपींचायत ततरावर वक्ष
ृ लागवड केली
जाते, यावरती रोजगार हमी योजनेअींतगणत करोडो रुपयाींचा खचण करुन दे खील प्रत्यक्ष लागवड
केलेल्या झाडापैकी केवळ १० ते १५ ्क्के झाडे जगतात,्हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,् सामाष्जक वनीकरर् ववभागाअींतगणत अींजनगाव सज
ु ी व दयाणपूर तालुक्यामध्ये

प्रत्यक्ष झाडाची लागवड योग्य पध्दतीने सींगोपन न केल्यामळ
ु े झाडे जगण्याची सीं्या र्ारच
कमी आहे , या याजनेमध्ये ग्रामततरावर अर्धकाऱयाींकडून गैरव्यवहार हे ातो, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी दोर्षीींवर कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ायिमार रावस (१०-११-२०१६) :(१) नाही.
अमरावती ष्जल्ह्यातील सामाष्जक वनीकरर् ववभागाअींतगणत ग्रामपींचायत ततरावर
प्रत्यक्ष लागवड केलेल्या झाडाींपक
ै ी ८५ ते ९०% झाडे जगत आहे त.
(२) नाही.
अमरावती ष्जल्ह्यातील अींजनगाव सुजी व दयाणपूर तालुक्यामध्ये लागवड केलेल्या झाडाींचे

योग्य पध्दतीने सींगोपन केले जात असून अींजनगाव सज
ु ी व दयाणपूर तालुक्यात मागली ३
वर्षाणत झालेल्या वक्ष
ृ लागवड कामाची ष्जवींत रोपाींची ्क्केवारी ८५% पेक्षा जातत आहे . तसेच
ग्रामततरावर अर्धकाऱयाींकडून गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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रााूरा (श्ा.चांद्रपूर) तासक्यातीस अांबाा ंसमेंट िांपनी सा पिडीिड्डम-मरिािोदी
धरणाचे पाणी दे ण्याच्या िराराबाबत

(५)

३६६५९ (१५-०१-२०१६).

अॅड.सांाय धोटे (राारू ा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) राजूरा (ष्ज.चींद्रपूर) तालुक्यातील अींबुजा ससमें् कींपनी, उपरवाही ला पकडीगुड्डम मरकागोदी धरर्ाचे पार्ी दे ण्याचे शासनाकडून करार करण्यात आलेला होता, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पकडीगड्
ु ड - मरकागोदी तलावाखाली लाभार्थी क्षेि २८६०.०० ससींचनाखाली येत
असल्याने माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शेतक-याींना पार्ी न दे ण्याची
अींमलबजावर्ी सींबींधीत कायाणलयाकडून करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पार्ी करारामळ
ु े लगतच्या शेतकरी व प्रकल्पग्रतताींवर आर्र्थणक व मानससक
अन्याय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अन्यायग्रतत शेतकऱयाींना शासनाकडून आर्र्थणक मदत म्हर्ून नक
ु सान भरपाई
दे ण्यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, नुकसान भरपाई चे तवरुप ककती आखण्यात आले वा येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (२१-११-२०१६) :(१) होय.
(२) नाही.
पकडीगुडडम प्रकल्पाची प्रकल्पीय ससींचन क्षमता ३७१० हेक्टर असून त्रबगरससींचनाच्या

पार्ी आरक्षर्ामळ
ु े ९४३ हे क््र ससींचनात कपात होते.

परीं तु, सन २०१४-१५ मध्ये अत्यल्प पा स झाल्यामुळे पार्ी उपलब्धतेनुसार ६६३ हे क््र

खररप क्षेिाला ससींचन करण्यात आलेले आहे . खरीप हीं गामा अखरे धरर्ात ३.८६ दलऊमी साठा
सशल्लक होता. परीं त,ु त्रबगरससींचनासाठीचे आरक्षर् वगळता ससींचनासाठी पार्ी सशल्लक
नसल्यामुळे रब्बी हीं गामात पार्ी दे ता आले नाही.
(३) व (४) नाही.

कींपनीला केलेला पार्ी पुरवठा शासन मींजूरीनुसार आहे. सदर कींपनीकडून ससींचन क्षमता

पुनतर्थाणवपत करण्याच्या दृष्ीने रु. ५६०.५० लक्ष तनधी वसल
करण्यात आलेला आहे .
ू

पकडीगुडडम प्रकल्पाची उीं ची वाढवून २.५०५ दलऊमी अततररक्त पार्ीसाठा तनमाणर् करण्याचे
प्रतताववत आहे. उीं चीवाढीनींतर लाभक्षेिातील सवण लाभधारकाींना पार्ी समळर्ार आहे . त्यामळ
ु े
नुकसान भरपाई दे ण्याचा प्रतताव ववचाराधीन नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २५९ (5)
सोहारा (ता.पाचोरा, श्ा.ाळिाव) येथील सघपाटबांधारे धरणातील वपण्यासाठी अससेसा
ाससाठा शेतिरी वपिाांिरीता ववनापरवाना उपसा िरीत असल्याबाबत
(६)

३७८५१ (२१-०१-२०१६).

श्री.किशोर पाटीस (पाचोरा) :

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लोहारा (ता.पाचोरा, ष्ज.जळगाव) येर्थे बाींधण्यात आलेल्या लऊप
ु ा्बींधारे धरर्ात गावाच्या
वपण्यासाठी असलेला जलसाठा शेतकरी वपकाींकरीता ववनापरवाना उपसा करीत असल्याचे माहे
आक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,् यामुळे भववषयात वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई तनमाणर् होर्ार आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच या धरर् क्षेिात असलेल्या जलाशयात भ्क्या समाजातून समरगल सोसाय्ीत
उपजीववकेसाठी मत्सबीज सोडले जात असल्याने त्याींच्यावरही ववपरीत पररर्ाम होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,्याबाबतची सदय:ष्तर्थती काय आहे ?
श्री. धिरीष महाान (२१-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) नाही. लोहारा लऊु पा्बींधारे प्रकल्पात दद. १५/१०/२०१५ रोजी ०.५८२ दलऊमी

म्हर्जे

४०% पार्ीसाठा उपलब्ध होता. त्यापैकी वपण्याकररता आवश्यक ०.१३ दलऊमी पार्ीसाठा
आरक्षक्षत

करण्यात

आला

पुरववण्यात आले आहे .

असन
ू

ष्जल्हार्धकारी

याींच्या

सच
ु नेनुसार

वपण्याकररता

पार्ी

(३) अींशत: खरे आहे.

(४) जलाशयातील पाठीसाठा कमी झाल्यामुळे मष्च्िमाराींचे काही प्रमार्ात आर्र्थणक नुकसान

झालेले आहे . ही वततूष्तर्थती आहे . पार्ीसाठा कमी होत जात असल्यामुळे अर्धकचे आर्र्थणक

नुकसान ्ाळण्यासाठी सींतर्थेच्या मष्च्िमाराींकडून तलावात मासेमारी करण्यात आली आहे .
सींतर्थेकडून आर्र्थणक नक
ु सानीबाबत कोर्तीही मादहती प्राप्यत झालेली नाही.
___________

िोल्हापूर श्ाल््यातीस िाळम्मावाडी धरणावर सरक्षा रक्षिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(७)

४१०२४ (०४-०५-२०१६).

श्री.रााेश क्षीरसािर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

ाससांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१)् कोल्हापूर ष्जल्ह्यातील काळम्मावाडी धरर्ावर आजपयंत सुरक्षा रक्षकाींची ररक्त पदे
भरण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२)्असल्यास,्धरर् पररसरात दोन यक त्ीलची चोरी झाली असल्याचे डडसेंबर मध्ये तसेच
धरर्ावर ओल्या पार्ट्या आणर् प्रेमी युगलाींचा वावर असल्याचे माहे जानेवारी,२०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. २५९ (6)
(३) असल्यास, या धरर्ाच्या सुरक्षेच्या उपलब्ध क्षमतेच्या ९० ्क्के कमणचारी तनवत्ृ त झाले
असून ही नोकरी सरकारी नसल्याने हीं गामी मजूर व पहारे करी समळत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, धरर्ाच्या सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीने सरु क्षारक्षकाींची ररक्त पदे

भरण्याबाबत

शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. धिरीष महाान (१५-११-२०१६) :(१) दध
ु गींगा प्रकल्पाच्या दे खीभालीची व इतर अनर्ष
ु ींर्गक
कामे करण्यासाठी जलसींपदा ववभागाच्या आतर्थापनेवरील १० चौकीदार व ३६ मजूर कायणरत
आहे त. धरर् सुरक्षक्षततेकररता धरर्ावर पोलीस सुरक्षा नेमण्यात आली आहे.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

दध
ु गींगा धरर् पररसरात उपववभागाच्या साठयावरील ५.२१९ मेयीक लोहसळीची चोरी झाल्याचे

ददनाींक १०.१०.२०१५ रोजी तनदशणनास आले आहे . त्याबाबत एर्.आय.आर. दाखल केली आहे .
तसेच इतर गैरप्रकाराींबाबत पोलीसाींकडे जलसींपदा ववभागाकडून तक्रार दाखल करण्यात आली
आहे .

(३), (४) व (५) सदय:ष्तर्थतीत सुरक्षा पोलीस यींिर्ा व जलसींपदा ववभागामार्णत सींयुक्तपर्े
मोदहम राबववली जात असल्यामळ
ावत नाही.
ु े प्रश्न उद््
___________

सोसापूर मनपा ने ाससांपदा ववभािाची थिबािी न भरल्याने शहराचा
पाणी परवठा बांद होण्याची शक्यता असल्याबाबत

(८)

४१०९८ (०५-०५-२०१६).

श्री.श्ातेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.शंशिाांत ंशांदे (िोरे िाव),

श्री.ायांत पाटीस (इस्सामपूर), श्री.सरे श साड (िाणत), श्री.हसन मश्रीफ (िािस), श्री.पाांडरां ि
बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) उजनी धरर्ातून सोडलेल्या पाण्याची जलसींपदा ववभागाची र्थकबाकी रुपये ७ को्ी ६३
लाख तसेच पुढील वर्षाणसाठी लागर्ाऱया पाण्याची अधी रक्कम (१५ को्ी) असे एकूर् रक्कम

रुपये २२ को्ी ६३ लाख सोलापूर महानगरपासलकेने भरले नसल्याने शहराला उजनी धरर्ातून
पार्ी परु वठा होण्यास ववलींब होर्ार असल्याचे तनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चालू आवतणन समळण्यासाठी रुपये २२ को्ी ६३ लाख भरण्याची सूचना
ववभागीय आयुक्ताींनी मनपा अर्धकाऱयाींना दे न सुद्धा अजूनही रक्कम भरण्यात आली नाही,
असे तनदशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जलसींपदाची र्थकीत रक्कम भरण्यासाठी कोर्ती कायणवाही करण्यात आली
अर्थवा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. २५९ (7)
श्री. धिरीष महाान (१६-११-२०१६) :(१) नाही.
(२) सोलापूर महानगरपासलकेकडे असलेली पार्ीपट्टीची र्थकबाकी रक्कम रु. २२.८० को्ी
अदयाप भरलेली नाही.
(३)

पार्ीपट्टी

रक्कम

भरर्ेबाबत

आयक्
ु त,

क्षेत्रियततरावर पिव्यवहार करर्ेत आला आहे.

सोलापरू

महानगरपासलका

याींना

वेळोवेळी

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर श्ाल्हा पररषदे तीस योानाांच्या खचाणपेक्षा िमणचाऱयाांचा
पिाराचा खचण अधधि असल्याबाबत

(९)

४१४०२ (०६-०५-२०१६).

श्री.सत्याीत पाटीस-सरुडिर (शाहूवाडी) :
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजना सन २०१२ मध्ये ष्जल्हा पररर्षदे कडून राज्य शासनाच्या
कृर्षी ववभागाकडे हतताींतररत करण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजना हतताींतररत करण्यात आल्यामळ
ु े ष्जल्हा पररर्षदे तील कमणचाऱयाींना

काही काम उरलेले नसल्याने सदर कमणचारी हे केवळ हजेरी प्ासाठी ष्जल्हा पररर्षदे त येतात,
हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर योजनाींचा खचण २ को्ी तर पगाराचा खचण अडीच को्ी अशी पररष्तर्थती
तनमाणर् झाली आहे, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यावर शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (०२-११-२०१६) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) नाही.
सन २०१२-१३ अखेर ष्जल्हा पररर्षद कृर्षी ववभागामार्णत केंद्र पुरतकृत योजना अींतगणत

कृर्षी तनववषठा ५० ्क्के अनुदानावर शेतकऱयाींना पुरववण्यात येत होत्या, तर्थावप सन २०१३-१४

या कालावधीत सदर योजनामधील कृर्षी ववकास अर्धकारी ष्जल्हा पररर्षद ततरावरील खचण
कमी करण्यात आलेले आहे त.

सन २०१५-१६ मध्ये राज्य पुरतकृत पीक सींरक्षर्, राषयीय बायोगॅस, ष्जल्हा तनयोजन

ससमतीकडील योजना व ष्जल्हा पररर्षद योजनेवरील एकूर् अनुदान खचण रुपये १४.८७/- (चौदा
को्ी सत्याऐींशी लाख) आहे . तर पगारावरील वेतन व भत्ते खचण रुपये ३.४४/चौव्वेचाळीस लाख) आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(तीन को्ी

वव.स. २५९ (8)
श्री. क्षेत्र भीमाशांिर वविास आराखड्याांतिणत दरुस्ती िरण्याबाबत
(१०)

५९२५२ (२६-०८-२०१६).

श्री.सरे श िोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय धनयोान मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्री क्षेि भीमाशींकर येर्थे असलेल्या गुप्यत भीमाशींकर, दगडी रतता आणर् को्े श्वर मींददराची
दद
ु ण शा झालेली असल्याचे माहे एवप्रल २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले,हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, श्री. क्षेि भीमाशींकर ववकास आराखड्याींतगणत दरु
ु तती करण्याकररता तर्थातनक

लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २ मे २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.पालकमींिी, पुर्े याींस तनवेदन
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तनवेदनाच्या अनुर्षींगाने पुरातन वाततू व ववकास कामे श्री.क्षेि भीमाशींकर
ववकास आराखड्याींतगणत दरु
ु तती करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सधीर मनिांटीवार (०९-११-२०१६) : (१),् (२),् (३)् व् (४)् श्री.क्षेि भीमाशींकर ववकास
आराखडयाबाबत मा.पालकमींिी, पर्
ु े याींना तनवेदन दे ण्यात आलेले आहे . तनयोजन ववभागाच्या

ददनाींक २३/११/२०१२ रोजीच्या शासन तनर्णयानुसार श्रीक्षेि भीमाशींकर ततर्थणक्षेिाच्या ववकास
आराखडयास मान्यता दे ण्यात आली आहे. आराखडयानुसार मींजूर असलेल्या रतत्याच्या

कामासाठी वन जसमन मागर्ी प्रतताव कायणकारी असभयींता, सावणजतनक बाींधकाम ववभाग, पुर्े
याींनी वन्यजीव ववभागाकडे दद.१२.७.२०१५ रोजी वनववभागाच्या सींकेततर्थळावरून सादर केला

असून वन ववभागाच्या शेऱयाींची पूतत
ण ा करून १०.०९.२०१५ रोजी मींजूरीसाठी र्ेरसादर केला
आहे . तर्थावप, सदर प्रतताव वन्यजीव ववभागाकडे प्रलींत्रबत आहे.
___________
राज्याांतिणत आांतर खोरे पाणी पररवहन िरण्याबाबत
(११)

५९५११ (२६-०८-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय ाससांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराष् जल ससींचन आयोगाने १९९९ च्या अहवालात राज्यात आींतर खोरे पार्ी पररवहन
करुन ववपुलतेच्या खो-यातून तु्ीच्या खो-यात पार्ी आर्ण्याबाबत सशर्ारस करुन सन २००३
पासून अनेक वेळा शासनास प्रतताव सादर केल्याचीही बाब तनदशणनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. धिरीष महाान (०९-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे , महाराषय जलससींचन आयोगाने १९९९
च्या अहवालात राज्यात आींतरखोरे पार्ी पररवहन करुन ववपुलतेच्या खोऱयातून तु्ीच्या
खोऱयात पार्ी आर्ण्याच्या योजनाींचा अ्यास करर्ेबाबत सशर्ारस केली आहे . आींतरनदी जोड
योजनेबाबत मे, २००२ मध्ये महाराषय पार्ी पररर्षदे ने प्रतताव शासनास सादर केले होते.
(२) महाराषय शासनाने ददनाींक १० जून, २००९ रोजीच्या पिान्वये राषयीय जलववकास

असभकरर्ास (NWDA) राज्याींतगणत २९ नदी जोड योजनाींचा सववततर अ्यास करण्याची
ववनींती केली होती. या योजनापैकी राषयीय जलववकास असभकरर्ाने ववदभाणतील वैनगीं गा
(गोसीखद
ु ण ) नळगींगा (पर्
ु ाण तापी) नदी जोड योजना व वैनगींगा-माींजराखोरे नदीजोड योजना
याचे योग्यायोग्यता अहवाल तयार केले. यापैकी वैनगींगा-माींजरा खोरे जोड योजना असर्ल

आढळून आली व शासनाने ददनाींक १२.११.२००९ रोजीच्या पिान्वये रद्द केल्याचे राषयीय

जलववकास असभकरर्ास कळववले. सदयष्तर्थतीत राषयीय जलववकास असभकरर्ाकडून वैनगींगानळगींगा नदीजोड योजनेचा सववततर प्रकल्प अहवाल प्रगतीत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

डव्हा (ता.मासेिाांव, श्ा.वांशम) येथीस नाथिांिे महाराा सांस्थान या ब-विण तीथणक्षेत्राचे
वविास आराखड्यातीस उवणररत िामासाठी धनधी दे ण्याबाबत
(१२)

५९६३४

ग्रामीण) :

(२३-०८-२०१६).

श्री.अंमत

झनि

(ररसोड),

श्री.िणास

पाटीस

(धळे

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डव्हा (ता.मालेगाींव, ष्ज.वासशम) येर्थील नार्थगींगे महाराज सींतर्थान या ब-वगण तीर्थणक्षेिाचे
ववकास आराखड्यातील उवणररत कामासाठी तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याकररता मा.तर्थातनक
लोकप्रतततनधी याींनी मा.ग्रामववकास मींिी याींना ददनाींक २५ मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास
लेखी तनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तनवेदनानस
ु ार नार्थगींगे महाराज सींतर्थान या ब-वगण तीर्थणक्षेिाचे ववकास
आराखड्यातील उवणररत कामासाठी तनधी दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) श्री.नार्थगींगे महाराज सींतर्थान, डव्हा, ता.मालेगाींव, ष्ज.वासशम या तीर्थणक्षेिाच्या दठकार्ी
पोचमागाणचे रुीं दीकरर् या कामाींकररता सन २०१३-१४ मध्ये १२३.३४ लक्ष इतका तनधी ववतरीत
करण्यात आला आहे . सदर तीर्थणक्षेिास रु.२.०० को्ी इतक्या तनधीच्या मयाणदेतील उवणररत
तनधी रु.७६.६६ लक्ष उपलब्ध करुन दे ण्याकरीता, प्रतताववत कामाींची चालू दरसच
ू ीवर आधारीत
सक्षम प्रार्धकाऱयाच्या ताींत्रिक मान्यतेची अींदाजपिके शासनास सादर करर्ेबाबत कायणकारी
असभयींता, ष्जल्हा पररर्षद, वासशम याींना कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््
ावत नाही.्

___________
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वसई (श्ा.पासघर) तासक्यातीस खार ांमनीची िामे धनधी अभावी प्रसांतबत असल्याबाबत
(१३)

५९८४४ (२९-०८-२०१६).

श्री.ववसास तरे (बोईसर) :
करतील काय :-

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीा ठािूर (नासासोपारा),

सन्माननीय खारभूमी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वसई तालुक्यातील खार जसमनीींची कामे तनधी अभावी प्रलींत्रबत असल्याबाबतचे तनवेदन

तर्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा. जलसींपदा
मींिी महोदयाींकडे दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तनवेदनातील प्रमुख मागण्या कोर्त्या व त्या मागण्याींच्या अनुर्षींगाने
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) सदरहू तनवेदनात साींडोर, कौलार, पार्ज,ु रानगाींव भई
ु गाींव व मळ
ु गाींव ककल्ला या खारभम
ू ी
योजनाींची प्रलींत्रबत कामे पूर्ण करण्याबाबत मागर्ी केली आहे . त्याअनुर्षींगाने केलेली कायणवाही
खालीलप्रमार्े आहे.

कौलार खारभूमी उऊाडीला दरवाजे बसववर्े व खाींउी दरु
ु तती करण्याचे काम करण्यात

आले आहे. मुळगाव ककल्ला खारभूमी योजनेच्या दोन्ही उऊाडीला दरवाजे बसववण्याचे काम
पर्
ू ण करण्यात आले आहे .

पार्जू खारभूमी योजनेच्या नुतनीकरर्ाचे काम राषयीय चक्री वादळ व आपत्ती तनवारर्

प्रकल्पाींतगणत समाववषठ करण्यात आले आहे.

रानगाव भुईगाव खारभम
ू ी योजनेस ६ गे् बसववण्याचे काम व साींडोर खारभूमी

योजनेच्या दरु
ु ततीचे काम तनधी उपलब्धतेनस
ु ार पर्
ू ण करण्याचे तनयोजन आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अहमदनिर येथीस रोािार हमी योानेच्या माध्यमातून तयार िरण्यात
आसेल्या पाझर तसावाचे पनरुज्ाीवन िरण्याबाबत

(१४)

५९९८६ (२४-०८-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

(श्रीरामपूर), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांिमनेर) : सन्माननीय रोािार हमी योाना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन १९७२ मध्ये पडलेल्या दषु काळाच्या काळात रोजगार हमी योजनेच्या
माध्यमातन
तयार करण्यात आलेल्या पाझर तलावाींचे पन
ू
ु रुज्जीवन करण्याची मागर्ी
अहमदनगर येर्थील ग्रामतर्थाींनी मा.मु्यमींिी याींच्याकडे पिान्वये केली असल्याचे माहे मे,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागर्ीच्या अनुर्षींगाने पाझर तलावाींचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. ायिमार रावस (२९-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िासे (ता.श्रीवधधन, जि.रायगड) येथील धरणावर बाांधण्यात
आसेल्या चौिीची दरवस्था झाल्याबाबत
(१५)

६०१३४ (२६-०८-२०१६).

श्री.भरतशेठ िोिावसे (महाड) :

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्रीवधणन (ष्ज.रागयड) तालक्
ु यात असलेल्या काले धरर्ावर बाींधण्यात आलेल्या चौकीच्या
इमारतीची दरु
ु वतर्था झाल्याची बाब माहे मे,् २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आली,हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चौकीची इमारत सन १९७४ साली बाींधलेली असन
ू सींबींर्धत खात्याच्या

दल
ण ामुळे काले धरर्ातून गेल्या दोन वर्षाणपूवी गळती झाल्याने सदर धरर्ाची डागडुजी
ु क्ष
करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच सदर काले धरर्ातून अींदाजे २५ ते ३० हजार लोकवतती असलेल्या बोलीपींचतन,

भरडखोल, ददवेआगर, खुजारे , काले, या गावातील ग्रामतर्थाींना पार्ी पुरवठा केला जातो, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर इमारत नव्याने बाींधण्यात यावी अशी मागर्ी तेर्थील तर्थातनक
नागररकाींकडून होत असल्याने या मागर्ीच्या अनर्ष
ु ींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (१५-११-२०१६) :(१) होय.
(२) चौकीची इमारत १९८५ साली बाींधण्यात आली होती. काले धरर्ातून गळती होत होती हे

खरे आहे. त्याअनुर्षींगाने सन २०१४-१५ साली नवीन ववमोचकाचे काम ववशेर्ष दरु
ु तती अींतगणत
करण्यात आली आहे .
(३) होय.
(४) नवीन इमारत बाींधर्ेऐवजी दरु
ु तत करर्े सींयुक्तीक आहे . त्यामळ
ु े सदर इमारतीच्या
दरु
ु ततीचे अींदाजपिक तयार करण्याची कायणवाही क्षेत्रियततरावर सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातीस समन्यायी पाणीवाटपाच्या आराखडयाबाबत
(१६)

६०४३६ (२६-०८-२०१६).

(उस्मानाबाद) :

श्री.रााेश टोपे (घनसावांिी), श्री.राणाािाीतंसांह पाटीस

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील समन्यायी पार्ीवा्पाचा आराखडा दोन मदहन्यात तयार करण्याची ऊोर्षर्ा
शासनाने केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.

धिरीष

महाान

(०८-११-२०१६)

:(१)

हे

खरे

नाही.

तर्थावप

मा.मु्यमींिी

याींच्या

अध्यक्षतेखाली दद.१७/१/२०१५ रोजी मुींबई येर्थे झालेल्या पदहल्या राज्य जल पररर्षदे च्या

बैठकीत गोदावरी खोऱयाचा जल आराखडा जलसींपदा ववभागाने ३१ माचण २०१५ अखेर राज्य
जल मींडळास सादर करावा असे ठरले होते.
(२)

गोदावरी खोरे

२९/४/२०१५

चे

महामींडळातर्े

दरम्यान

शासनास

गोदावरी खोऱयाचे अींततम अहवाल
सादर

झालेले

होते.

त्यानींतर

दद.३०/३/२०१५

मा.मु्यमींिी

ते

याींच्या

अध्यक्षतेखाली दद.१९/११/२०१५ रोजी मुींबई येर्थे झालेल्या दस
ु ऱया राज्य जल पररर्षदे च्या
बैठकीत ववशेर्ष तनमींत्रिताींच्या असभप्रायाचा अ्यास करून सवण समावेशक अहवाल असर्े

आवश्यक आहे. त्यादृष्ष्ने शासनाच्या अर्धकाऱयाव्यततररक्त अशासकीय तज्ञ व्यक्तीसह
ससमती तर्थापण्यात यावी व अ्यासपूवक
ण
जल आराखडा तयार करावा, असे तनदे श ददले

आहे त. त्याअनुर्षींगाने तज्ञ ससमती शासन तनर्णय दद.१२/४/२०१६ नुसार तर्थापन झाली आहे .
तज्ञ ससमतीच्या अहवाल अींततम करण्याततव आतापयंत दद.२७ मे, २०१६, दद. १६ जल
ु ै, २०१६,

दद.६ ऑगत्, २०१६, दद.३ सप्य्ें बर, २०१६, दद.२३ सप्य्ें बर, २०१६ व दद.३० सप्य्ें बर, २०१६
अशा सहा बैठका झाल्या आहे त. तज्ञ ससमती मार्णत गोदावरी खोऱयाचा अहवाल अींततम
करण्याच्या अनुर्षींगाने कायणवाही प्रगतीपर्थावर आहे .
(३) प्रश्न उद््
ावत नाही.

___________
दे वळा (श्ा.नांशि) तासक्यातीस धिरण्या उावा िासव्याची दरवस्था झाल्याबाबत
(१७)

६०६७७ (२३-०८-२०१६).

डॉ.राहूस आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

(१) दे वळा (ष्ज.नासशक) तालुक्यातील र्गरण्या उजवा कालव्यास का्े री झड
ु पाींनी ऊेरले असून
त्याची दरु वतर्था झाली आहे परीं तु याकडे पा्बींधारे ववभागाचे दल
ण होत आहे , हे खरे आहे
ु क्ष
काय,

(२) असल्यास, सदर कालव्यातून दे वळा व मालेगाव तालुक्यातील अनेक गावाींना वपण्यासाठी
व शेतीसाठी पार्ी समळते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू कालव्याची तातडीने दरु
ु तती करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. २५९ (13)
श्री. धिरीष महाान (१७-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
जलसींपदा ववभागाचे या बाबीींकडे दल
ण झाले नसून कालव्याच्या बाहे रील बाजस
ु क्ष
ू असर्ाऱया

उतारावरील का्े री झड
ु ु पे याींत्रिकी ववभागाकडून काढण्यात येत आहेत.
(२) होय.

दे वळा व मालेगाव तालुक्यातील सम
ु ारे १५० पाझर तलाव/गावतळे पावसाळयात उपलब्ध

पूर पाण्याने भरुन दे ण्यात येतात.

(३) याींत्रिकी ववभागामार्णत सन २०१५-१६ मध्ये पाखरर् कायणक्रमाींतगणत मु्य कालवा ० ते
७.५ कक.मी व वाढीव कालवा ० ते २ कक.मी. मधील दोन्ही बाजक
ू डील तसेच ववतरीका क्र. १ व

३ मधील झाडे - झड
ु ु प काढण्यात आलेली आहे त. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये पाखरर्
कायणक्रमाींतगणत मु्य कालवा ७.५ ते २० कक.मी. व वाढीव कालवा २ ते ११ कक.मी. कामे
प्रतताववत करण्यात आलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________
मािास क्षेत्र अनदान धनधी (बी.आर.ाी.एफ) अांतिणत िमणचारी याांचे
१४ व्या ववत्त आयोिात समायोिन िरण्याबाबत
(१८)

६०८०६ (२९-०८-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफण बच्चू िडू (अचसपूर), डॉ.अधनस बोंडे

(मोशी), श्री.ववनायिराव ााधव-पाटीस (अहमदपरू ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील

(१) मागास क्षेि अनद
ु ान तनधी (बी.आर.जी.एर्) योजना ददनाींक ३० जन
ू , २०१६ रोजी समाप्यत
होवून त्या अींतगणत मागील ६ वर्षांपासून काम करर्ारे १२ ष्जल्ह्यातील ४५० कमणचारी
बेरोजगार होर्ार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र् शासनाच्या पींचायत राज याींच्याकडील पि क्रमाींक जी.३९०११/०४/२०१५एर्.डी. मींिालय, नवी ददल्ली ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१५ अन्वये आर्र्थणक अडचर् असल्यास
केंद्र शासनाच्या १४ व्या ववत्त आयोगा अींतगणत आमचा गाव आमचा ववकास योजनेअींतगणत
मागास क्षेि अनुदान तनधीयोजने प्रमार्ेच कींिा्ी कमणचारी ऊेण्याबाबत केंद्र सरकारने सुचववले

असून १० ्क्के प्रशासकीय तनधीच्या खचाणतन
ू कमणचाऱयाींचे वेतन भागववण्यात यावे असे ही
सुचववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ४५० कमणचाऱयाींना १४ व्या ववत्त आयोगा अन्वये समायोजनाबाबत शासनाने
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१५-११-२०१६) :(१) मागास क्षेि अनद
ु ान तनधी (बी.आर.जी.एर्) योजना

केंद्र शासनाने ददनाींक १२ माचण,् २०१५ रोजीच्या पिान्वये बींद करण्याबाबत कळववले असुन
राज्यशासनाच्या उच्चर्धकार ससमतीच्या ददनाींक २२ मे, २०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये बींद

करण्याचा तनर्णय ऊेण्यात आलेला आहे . पींरतू योजनेचा चालू असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी
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योजनेची चालू असलेली कामे पर्
ू ण करण्यासाठी उपलब्ध तनधीच्या अर्धन राहून ष्जल्ह्याींना
मुदतवाढ दे ण्याबाबत वेळोवेळी तनर्णय ऊेण्यात आलेला आहे . ददनाींक ३१ जुल,ै २०१६ रोजी
योजना ष्जल्हा पातळीवर बींद करुन केंद्रशासनास उपयोर्गता प्रमार्पि सादर करण्याबाबत
कळववण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
केंद्र शासनाच्या ददनाींक ०८/१०/२०१५ च्या पिान्वये प्राप्यत झालेल्या मागणदशणक सुचनाींमध्ये १४
व्या केंदद्रय ववत्त आयोगाींतगणत तवराज्य सींतर्थाींनी ववतनयोग करताींना ताींत्रिक व प्रशासकीय
बाबीींवर

जाततीत

जातत

१०

्क्के

खचण

करण्याबाबत

सच
ु ववले

आहे .

तसेच

केंद्र

शासनाच्याददनाींक १६.१२.२०१५ च्या पिाींन्वये १४ व्या ववत्त आयोगाच्या १० ्क्के तनधीबाबत
प्रशासकीय व ताींत्रिक तवरुपाच्या खचाणच्या ववतनयोगाबाबत मागणदशणक सुचना ददलेल्या आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद््
ावत नाही.

___________
राज्यातीस १७ प्रिल्पाांसाठी आधथणि सहाय्य ंमळण्याबाबत
(१९)

६०९९८ (२३-०८-२०१६).

श्री.नारायण पाटीस (िरमाळा) :

सन्माननीय ाससांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील १७ प्रकल्पाींसाठी सन २०१४-१५ मध्ये एकूर् रु. १४६६.६९ को्ी रुपयाींचे

केंद्र

शासनाकडून आर्र्थणक सहाय्य समळर्ार होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,् केंद्र शासनाकडून आर्र्थणक सहाय्य समळण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (०५-१०-२०१६) :(१) होय, सन २०१४-१५ या वर्षाणत रु. ३२ को्ी एवढे
आर्र्थणक सहाय्य केंद्र शासनाकडून प्राप्यत झाले आहे .

(२) सन २०१४-१५ मध्ये वेगवधीत ससींचन लाभ समळण्याबाबत मा.मु्यमींिी, याींनी जानेवारी,
२०१५ मध्ये व मा.मींिी (जलसींपदा) याींनी दद. ०४.०३.२०१५ रोजी केंदद्रय जलसींसाधन मींिी
याींना पिादवारे तसेच प्रत्यक्ष भे्ीतून ववनींती केली होती.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
आसेवाडी (ता.सांग्रामपूर, श्ा.बसडाणा) येथीस िह
ृ त सघ पाटबांधारे
प्रिल्पाचे िोणतेही सवेक्षण न िरता मान्यता घेतल्याबाबत

(२०)

६१११६

(मांबादे वी) :

(२३-०८-२०१६).

श्री.आंसफ

शेख

(मासेिाांव

मध्य),

श्री.अंमन

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

पटे स
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(१) आलेवाडी (ता.सींग्रामपूर, ष्ज.बुलडार्ा) येर्थील बह
ृ त लऊु पा्बींधारे प्रकल्पाकररता सींबर्धत

ववभागातील आददवासी शेतक-याींची मान्यता ऊेण्यात आलेली नसून या प्रकल्पाला कोर्तेही
सवेक्षर् न करता कागदोपिी सवेक्षर्ावरुन शासनाची मान्यता ऊेण्यात आल्याचे माहे जून,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गैरकायदे शीर मान्यता ऊेण्यात आल्याचे या ववभागातील आददवासी शेतकरी व
भूसमहीन याींच्यामध्ये नाराजी असन
ू शासनाच्या तनयमानुसार प्रकल्पाची सभींत गावापासून २००
मी्र असतानाही तनयमानुसार गाींवाच्या पुनवणसनाचा ववचार करण्यात आला नसल्याचे डॅम
लाईन व बड
ु ीत क्षेिामध्ये ९० ्क्के अल्पभध
ु ारक आददवासी शेतकरी भसू महीन होत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास,्चौकशीनुसार शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. धिरीष महाान (११-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
आलेवाडी बह
ृ त लऊु पा्बींधारे प्रकल्पाचे सवेक्षर् व अन्वेर्षर् करण्यात ये न शासनाचे
प्रचसलत तनकर्षानस
ु ार दद. २७.०२.२००९ ला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

आलेवाडी बह
आलेवाडी गावठार् बाधीत होत नसल्यामळ
ु
ु े
ृ त लऊु पा्बींधारे योजनेपासन

पुनवणसनाचा प्रश्न उद््
ावत नाही. प्रकल्पाचे बुडीत क्षेिातील जसमनीपैकी ६८ ्क्के जसमन
आददवासी शेतकऱयाींची आहे. बुडीत क्षेिातील भुसींपादनाची कायणवाही सींयुक्त मोजर्ी ततरावर
असुन मोजर्ीचे कामकाज पुर्ण झाल्यानींतर भुसमहीन खातेदाराकडील तपसशल तनष्श्चत हो
शकेल.

(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््
ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््
ावत नाही.

___________

सातारा येथील तासिास्तरीय संमतीच्या प्रस्तावाांना मांारू ी दे ण्याबाबत
(२१)

६१३७७ (२३-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
काय :-

श्री.ायिमार िोरे (माण), श्री.अस्सम शेख (मासाड पश्श्चम),
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) सातारा येर्थे सन २०१६-१७ पासून १४ व्या केंद्रीय ववत्त आयोगातील तनधी खचण करताना
आमच गाव, आमचा ववकास, या उपक्रमाींतगणत ग्रामपींचायतीींचा ववकास आराखडा करुन
तनधीचा

ववतनयोग

करावयाचा

आहे

माि

पार्ी

पुरवठ्यासह

इतर

अनेक

कामासाठी

ग्रामपींचायतीनी पाठववलेल्या प्रततावाींना तालक
ु ाततरीय ससमतीने गेल्या ५ मदहन्यात तनर्णय न
ऊेतल्याने कामे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे मे, २०१६ च्या दरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने चौकशी करुन तातडीने सींबींर्धत तालुकाततरीय ससमतीच्या
प्रततावाींना मींजूरी दे ण्याचे आदे श दे ण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१५-११-२०१६) :(१) नाही.
्््््राज्य प्रकल्प व्यवतर्थापन कक्षाकडील ददनाींक १२/०५/२०१६ च्या पिानुसार ३ ददवसीय

लोकसहभागीव तनयोजन प्रकक्रया ददनाींक १५/०८/२०१६ पयणत पूर्ण करण्याच्या सुचना होत्या.
त्यामळ
ावत नाही.
ु े मे, २०१६ मध्ये प्रतताव प्रलींत्रबत राहण्याचा प्रश्न उद््

(२) ज्या ग्राम पींचायतीींनी ३ ददवसीय लोकसहभागीय तनयोजन प्रकक्रया पूर्ण करुन तालुका

ततरीय िाननी ससमतीकडे आराखडे मींजुरीसाठी सादर केले आहे त. अशा आराखडयाींना तालक
ु ा
ततरीय ससमतीमार्णत मींजूरी दे ण्याबाबतची कायणवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््
ावत नाही.

___________
सातारा श्ाल््यातीस उरमोडी धरणाच्या िासव्याची िामे अपूणाणवस्थेत असल्याबाबत
(२२)

६१३७८ (११-०८-२०१६).

श्री.ायिमार िोरे (माण), श्री.अस्सम शेख (मासाड पश्श्चम),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय ाससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातारा ष्जल्ह्यातील उरमोडी धरर्ाच्या कालव्याची कामे अपूर्ण असन
ू जी कामे पूर्ण
झाली आहे त ती ताींत्रिकदृष्या चक
ु ीची झाल्याने कालव्यातून पार्ी पुढे सरकत नसल्याचे माहे
मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास,्चौकशीनस
ु ार कामात िु्ी करर्ाऱया अर्धकारी व ठे केदाराींवर कोर्ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (१५-११-२०१६) :(१)

हे खरे नाही.

उरमोडी पा्बींधारे प्रकल्पाींतगणत एकूर् कालवयाची लाींबी १७५.८३ कक.मी. असन
ू ११४.८३ कक.मी
कालव्याची कामे पूर्ण झालेली आहे त. तसेच एकूर् ९८.८३ कक.मी कालव्याच्या लाींबीमध्ये पार्ी

सोडण्यात आले असन
ू त्यादवारे जन
ू , २०१४ अखेर ७२९४ हे क््र ससींचन क्षमता तनसमणत झालेली
आहे .

तसेच उरमोडी उपसा ससींचन योजनेअींतगणत ्प्यपा क्र.१ वाठार ककरोली व ्प्यपा क्र.२
कोंबडवाडी येर्थील कामे करुन उपसा ससींचन योजनेतील तीन पैकी एक पाईपलाईन कायाणष्न्वत
करण्यात आली आहे . ख्ाव कालवा कक.मी १ ते ७६ पयंतची आवश्यक कामे पर्
ू ण करुन
सदयष्तर्थतीत कक.मी. ७६ पयंतच्या भागात व त्यापुढे मार् कालव्याच्या कक.मी. ५ पयंत ्ीं चाई
पररष्तर्थतीत पार्ी सोडण्यात येत आहे .
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ख्ाव कालवा कक.मी. ७१ मधील सा.क्र.७०/१८० मी. ते मार् बोगदा खोल खींदक व
मार् कालवा कक.मी. क्र.१ ते ५ या लाींबीतील कालव्यामध्ये ससींचनासाठी व दषु काळी
पररष्तर्थतीमध्ये वपण्याच्या पाण्यासाठी तनयसमतपर्े आवतणने सोडली जातात. कालव्यावरील

असलेल्या र्थे् ववमोचक व ववतरीकाींसाठीचे सशर्षण ववमोचक याींच्या तर्थातनकाींकउून होर्ाऱया
अनर्धकृत पररचलनाने आवतणनामध्ये अडर्थळा तनमाणर् होतो. त्यामुळे आवतणन कालावधीमध्ये
मार् कालवा कक.मी. ५ येर्थे समळर्ारा ववसगण हा कमी जातत होतो.

कालव्याची कामे

ताींत्रिकदृष्या चुकीची झाल्याने कालव्यातून पार्ी पुढे सरकत नाही अशी वततुष्तर्थती नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अहमदनिर श्ाल््यातीस रायसेम प्रंशक्षण िेंद्र, अहमदनिर व ंमनी
आय.टी.आय.पारनेर येथीस िमणचाऱयाांच्या सेवेबाबत
(२३)

६१४०७ (२९-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम ािताप (अहमदनिर शहर) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर ष्जल्हयातील यायसेम प्रसशक्षर् केंद्र, अहमदनगर व समनी आय.्ी.आय.
पारनेर येर्थील कमणचाऱयाींबाबत औरीं गाबाद उच्च न्यायालय याींनी ददनाींक १६ जानेवारी, २०१५
रोजी सुनावर्ी हो न सदरील कमणचा-यांना ददनाींक ३१ जल
े
ु ै, २०१५ पयंत शासकीय सेवत
सामावून ऊेण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््
ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््
ावत नाही.

___________

िोल्हापूर श्ाल्हयातीस धचिोत्रा खोरे समन्यायी पाणी वाटप व वापर
िृती सांशोधन पथदशी प्रिल्पास मान्यता ंमळण्याबाबत

(२४)

६१४८० (२६-०८-२०१६).

श्री.सरे श हाळवणिर (इचसिरां ाी) :

सन्माननीय ाससांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर ष्जल्हयातील र्चकोिा खोरे समन्यायी पार्ी वा्प व वापर कृती सींशोधन

पर्थदशी कायणक्रमास शासनाची मान्यता ददली असून या प्रकल्पाच्या प्रभावी अींमलबजावर्ीसाठी
ददनाींक १२ मे, २०१५ रोजी मा.जलसींपदा मींिी याींनी तीन मदहन्याींच्या कालावधीत आवयक ते
प्रतताव मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदे श ददले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी समन्यायी पार्ी हक्क पररर्षद, पुर्े याींना मातस
ृ ींतर्थेचा दजाण

दे र्े, सहा गावाींच्या पर्थदशी प्रकल्पाला मान्यता दे र्े असे अनेक प्रतताव अदयापही प्रलींत्रबत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रधानमींिी कृर्षी ससींचाई योजनेच्या धतीवर सदरचा प्रकल्प अत्यींत महत्त्वाचा

असून आवयक त्या प्रततावास तातडीने मान्यता दे ण्याची ववनींती् स्थाननक लोकप्रतततनधी,
इचलकरीं जी याींनी मा.जलसींपदा मींिी याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरील प्रततावात ववलींब होण्याची कारर्े कोर्ती आहे त व प्रतताव तातडीने
मींजरू करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (०९-११-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) सदर प्रकरर् न्यायप्रववष् असल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सदय:ष्तर्थतीत तर्थर्गत
ठे वण्यात आलेले आहे .

(५) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________
िासा (ता.डहाण,ू श्ा.पासघर) येथीस आहदवासी भािातीस
ग्रामपांचायतीच्या ववभाानाच्या प्रस्तावाबाबत

(२५)

६१५६४ (२६-०८-२०१६).

श्री.अंमत घोडा (पासघर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कासा (ता.डहार्ू, ष्ज.पालऊर) येर्थील आददवासी भागातील ग्रामपींचायती ४० वर्षाणपासून
ववभाजनाच्या प्रततक्षेत असन
तीन ते चार गावाींसाठी एकच ग्रामपींचायत असल्यामळ
ू
ु े

गावपाड्याचा ववकास होत नाही तसेच ववकास कामावर मयाणदा येत असल्यामळ
ु े ग्रामपींचायतीने
ग्रामसभेत ववभाजनाचा प्रतताव मींजूर करुन तो प्रतताव ददनाींक ५ जानेवारी, २०१४ रोजी वा
त्यासुमारास ग्रामववकास ववभागाकडे पाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रततावास शासनाकडून अदयाप मींजूरी न दे ण्याची सवणसाधारर् कारर्े
काय आहे त,
(३) असल्यास, या प्रततावास मींजरू ी दे ण्याकररता शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१६-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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ाससांपत्ती अधधधनयमात फेरबदस िरण्याचा घेतसेसा धनणणय
(२६)

६१९६१ (२०-०८-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने जलसींपत्ती प्रार्धकरर्ात मेंढेर्गरी याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अ्यासग्ाने
सादर केलेल्या अहवालानुसार जलसींपत्ती अर्धतनयमात र्ेरबदल करण्याचा तनर्णय ऊेतला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अर्धतनयमात र्ेरबदल करण्याची कारर्े काय आहेत व बदलाचे तवरुप काय
राहर्ार आहे,
(३) असल्यास, तनर्णयाच्या अनुर्षग
ीं ाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (०६-१०-२०१६) :(१) होय.
्््््दद.शासन तनर्णय क्र. मजतनप्रा-२०१३/प्र.क्र. (६८/१३)/ जसीं (आतर्था), दद.१९ सप्य्ें बर,
२०१३ दद. १३ डडसेंबर, २०१३ व दद. ७ मे, २०१४ अन्वये श्री.दह.ता.मेंढेर्गरी (महासींचालक, जल
व भूमी व्यवतर्थापन सींतर्था (वाल्मी), औरीं गाबाद) याींचे अध्यक्षतेखाली अ्यासग्ाची तर्थापना
करर्ेत आली आहे .
(२)

महाराषय

जलसींपत्ती

तनयमन

प्रार्धकरर्ाच्या

कामकाजाची

अींमलबजावर्ी

अर्धक

पररर्ामकारक होर्ेसाठी अर्धतनयमात सध
ु ारर्ा करर्े प्रतताववत आहे .

महाराषय जलसींपत्ती तनयमन प्रार्धकरर्, २०१६ अर्धतनयमातील बदलाचे तवरुप खालीलप्रमार्े
आहे :१)

कलम (३)(३) प्रार्धकरर्ाचे मु्यालय हे राज्य शासन अर्धसुर्चत करे ल अशा अन्य
दठकार्ी असेल.

२)
३)

कलम ३ (४) प्रार्धकरर् हे अध्यक्ष आणर् अन्य ४ सदतय याींचे समळून बनलेले असेल.

प्रकरर् दोन मध्ये कलम ३ (क) हे नव्याने अींतभ
ण त
ू केले आहे. कोर्त्याही कारर्ामळ
ु े
प्रार्धकरर् पुनऊण्ीत करण्यात आले नसेल तेव्हा, शासन राजपिातील अर्धसूचनेदवारे

तनयुक्त करील अशा, अपर मु्य सर्चवाचे ककीं वा त्यास समतुल्य असर्ारे पद धारर्
करर्ारी व्यक्ती, जी अध्यक्ष म्हर्न
ू काम करील, आणर् सर्चव (जलसींपदा व्यवतर्थापन
व लाभक्षेि ववकास), जलसींपदा ववभाग, आणर् प्रधान सर्चव / सर्चव, ववत्त ववभाग, जे

सदतय म्हर्ून काम करतील, याींचे समळून बनलेल्या ससमतीकडून, प्रार्धकरर्ाचे
अर्धकार, काये व कतणव्ये ही, वापरण्यात येतील, करण्यात येतील; आणर् पार पाडण्यात

येतील, आणर् उक्त ससमती, सहा मदहन्याींचा कालावधी समाप्यत झाल्यानींतर ककीं वा
प्रार्धकरर् यर्थोर्चतररत्या पन
ै ी जे अगोदर ऊडेल
ु ऊणद्त करण्यात येईल तेव्हा, याींपक

त््यानींतर, प्रार्धकरर्ाचे अर्धकार वापरण्याचे, काये करण्याचे व कतणव्ये पार पाडण्याचे
बींद करील.
४)

कलम ४ (१) (क) अध्यक्ष हा, जी व्यक्ती मु्य सर्चव ककीं वा त्याच्या समतुल्य दजाणची
राज्य शासनाची अर्धकारी आहे ककीं वा होती अर्थवा उच्च न्यायालयाचा सेवा तनवत्ृ त
न्यायमूती आहे, अशी व्यक्ती असेल.
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्््््(ख) एक सदतय, जो जलसींपदा असभयाींत्रिकी क्षेिातील तज्ञ असेल.
(ग) एक सदतय, जो अर्थणव्यवतर्था क्षेिातील तज्ञ असेल.
(ऊ) एक सदतय, जो भूजल क्षेिातील तज्ञ असेल.

(ड) एक सदतय, जो ववधी क्षेिातील तज्ञ असेल; आणर्
(च) प्रत्येक नदी खोरे प्रार्धकरर्ाच्या क्षेिातून १ याप्रमार्े, ५ ववशेर्ष तनमींत्रित असतील.्

परीं तु, ककमान एक ववशेर्ष तनमींत्रित ही, मदहला असेल.
५)

कलम ४ (१) मध्ये नमूद केलेले सदतय व तज्ञ याींनी कोर्त्याही मान्यताप्राप्यत

ववदयावपठाची ककीं वा सींतर्थेची तनातक पदवी ककमान शैक्षणर्क अहणता आणर् त्याींच्या
६)

क्षेिाशी सींबींर्धत वीस वर्षाणहून कमी नाही इतका कायणससध्द अनुभव धारर् केलेला असेल.
कलम ५ (१) तनवड ससमतीमध्ये मु्य सर्चव व अध्यक्ष असतील तसेच सर्चव,

पार्ीपुरवठा व तवच्िता ववभाग, सर्चव (जलसींपदा व्यवतर्थापन व लाभक्षेि ववकास),
जलसींपदा ववभाग, सर्चव (जलसींपदा प्रकल्प व ववकास), जलसींपदा ववभाग, सींचालक,

भारतीय तींिज्ञान सींतर्था, मींब
ु ई व प्र्यात सींतर्थेमधन
ू शासनाने नामतनदे सशत केलेली एक
व्यक्ती असे ५ सदतय असतील.

(३) शासन राजपिातील दद.८ जल
ु ,ै २०१६ च्या अर्धसच
ु नेदवारे , महाराषय जलसींपत्ती तनयमन

प्रार्धकरर् (सुधारर्ा) अध्यादे श, २०१६ नुसार कलम ३ (क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या
अर्धकाराींचा वापर करुन खालील ससमती तर्थापन करण्यात आली आहे .
१

श्रीमती मासलनी शींकर

: अध्यक्ष

अपर मु्य सर्चव
२

श्री.व्ही.र्गरीराज

: सदस ्य

प्रधान सर्चव, ववत्त ववभाग
३

श्री.सश.मा.उपासे्

: सदतय

सर्चव, जलसींपदा ववभाग
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
दबीण यांत्राचा वापर न िरता येणाऱया श्ाल्हा पररषदे च्या सघ ंसांचन
ववभािातीस अंभयांत्याांना धनसांतबत िरण्याबाबत
(२७)

६१९६४ (१०-०८-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मधतणाापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दब
ु ीर् यींिाचा वापर न करता येर्ाऱया ष्जल्हा पररर्षदे च्या लऊु ससींचन ववभागातील १८
असभयींत्याींना

तात्काळ

तनलींत्रबत

करण्याबाबत

व

तत्कालीन

मु्य

कायणकारी

अर्धकारी

श्री.उन्हाळे याींनी ताराींककत प्रश्नाची चुकीची व खो्ी मादहती दे न ददशाभल
केल्यामळ
ू
ु े

त्याींच्यावर सशततभींगाची कारवाई शासनाकडे प्रततावीत असून ती कारवाई करण्याबाबत
तर्थातनक लोकप्रतततनधी (मुततणजापूर) याींनी ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी मा.मु्यमींिी,
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मा.ग्रामववकास मींिी, मा.पालकमींिी अकोला ष्जल्हा, ष्जल्हार्धकारी, अकोला व मु्य कायणकारी
अर्धकारी, ष्ज.प. अकोला याींना तनवेदन दे न मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,् सदर तनवेदनानस
ु ार या प्रकरर्ाची चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार लऊु ससींचन ववभागातील १८ असभयींता व मु्य कायणकारी
अर्धकारी श्री.उन्हाळे याींच्यावर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१७-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) नाही. लऊुससींचन ववभाग ष्ज.प. अकोला अींतगणत १८ असभयींत्याींना (सध्या कायणरत
१७) त्याींचे कायणक्षेिावर दब
ु ीर् यींिादवारे मोजर्ी व ले आ ् दे ण्याचे कामाकररता आवश्यक
ताींिीक ज्ञान त्याींचेकडे असल्याने व त्या प्रकारचे काम कररत असल्याने कारवाई करण्यात
आली नाही.
(४)्प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोसा पाटबांधारे ववभागातीस मधतणाापरू मतदार सांघास दे खभास
दरुस्ती अांतिणत धनधी ंमळण्याबाबत

(२८)

६१९६९ (२०-०८-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मधतणाापूर) :

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे खभाल दरु
ु तती अींतगणत अकोला पा्बींधारे ववभागातील मुततणजापूर मतदार सींऊास तनधी

समळण्याबाबत तर्थातनक लोकप्रतततनधी (मुततणजापूर) याींनी दद. २८ जुलै, २०१५ रोजी मा. ववत्त
मींत्रयाींना तनवेदन दे न मागर्ी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागर्ीनस
ु ार सदरहू अकोला पा्बींधारे ववभागातील मतु तणजापरू मतदार
सींऊास तनधी समळण्याबाबत कोर्ता तनर्णय ऊेण्यात आला आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय्आहे त्?
श्री. धिरीष महाान (१५-११-२०१६) :(१) होय.
(२) सन २०१५-१६ मध्ये दे खभाल दरु
ु ततीकरीता रु. २९६.२८ लक्ष तनधी प्राप्यत झाला होता.
त्यामधूनच मुततणजापूर तालुक्यातील कामावर खचण करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोयना प्रिल्पाअांतिणत िायाणसय अन्य हठिाणी स्थसाांतरीत िेल्याबाबत
(२९)

६१९७७ (२३-०८-२०१६).

श्री.शंशिाांत ंशांदे (िोरे िाव), श्री.शामराव ऊफण बाळासाहे ब

पाटीस (िराड उत्तर) : सन्माननीय ाससांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) शासनाने कोयना प्रकल्पाचे कृषर्ानगर सातारा येर्थील अर्धक्षक असभयींता वीज व याींत्रिक
उभारर्ी मींडळ बींद करुन या कायाणलयाकडे असर्ारी आतर्थापना नव्याने प्रतताववत करण्यात

आलेल्या मध्यवती सींकल्प र्चि सींऊ्ना (कालवे) नासशक या मींडळासाठी माहे एवप्रल, २०१६
मध्ये वा त्या दरम्यान वगण करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कायाणलयाच्या अर्धपत्याखाली कायणरत असर्ारे एक ववभागीय कायाणलय व तीन
उपववभागीय कायाणलयाींचे तर्थलाींतर वाशीम, यवतमाळ व पस
ु द या ववदभाणतील दठकार्ी
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सातारा येर्थील कायाणलयाींतगणत कायाणलय अन्य ववभागात तर्थलाींतरीत करण्याची
कारर्े काय आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत ष्जल्हयातील लोकप्रतततनधीींनी आपला ववरोध मा. मु्यमींिी याींना
कळववलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (०८-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) बींद केलेल्या/तर्थलाींतररत केलेल्या कायाणलयाींना परु े से काम नसल्याने अशी कायणवाही केलेली
आहे . कोयना प्रकल्प कामासाठीची आवश्यक ववदयुत व तर्थापत्य ववभागीय कायाणलये
कोयनानगर व अलोरे येर्थे कायणरत ठे न एकच ववभागीय कायाणलय व त्याअींतगणत उपववभाग
तर्थलाींतररत करण्यात आले आहे त.
(४) हे खरे नाही.
(५) प्रश्न उद््
ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________
िडधचरोसी श्ाल्हा पररषद बाांधिाम ववभागाांतगधत झालेला गैरव्यवहार
(३०)

६२०३० (१०-०८-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (िडधचरोसी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडर्चरोली ष्जल्हा पररर्षद बाींधकाम सभापती याींनी आपल्या ववभागाींतगणत करण्यात
येर्ाऱया ववववध कामाींमध्ये ५० को्ी हून अर्धक रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे तनदशणनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या्सभा्त ांना् नोकर भरतीमध्ये लाच ऊेताना पकडण्यात आले ले आहे तसेच
बाींधकाम ससमतीच्या्सभेमध्ये सर्चवाींच्या तवाक्षरीसशवाय को्यवधी रुपयाींचे ठराव मींजरू करून
ती कामे अवैधपर्े ववतरीत करून गैरव्यवहार केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३)् असल्यास, त्याींच्या ववरोधात भ्रष्ाचार व लाचलुचपत प्रकरर्ात चौकशी व न्यायालयीन
प्रकरर्े सुरु असून त्याींच्यावर अजूनपयंत कोर्तीही कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या प्रकरर्ाची चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार दोर्षीवर व त्याींना
पाठीशी ऊालर्ाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१७-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) ष्जल्हा पररर्षद गडर्चरोली मध्ये अशी ऊ्ना ऊ्लेली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________
िोल्हापूर (उत्तर) या मतदार सांघातीस तासीम सांस्था व सावणाधनि हहतासाठी

स्थाधनि

वविास धनधीतून िामे िरण्यािररता मांाूरी ंमळण्याबाबत

(३१)

६२०८८ (२६-०८-२०१६).

श्री.रााेश क्षीरसािर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

धनयोान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषय ववधानसभा सदतयाींना ववकास तनधीला मागणदशणक तत्वामध्ये यत् अींतगणत
रष्जत्र असर्ा-या सींतर्थाींच्या सावणजतनक दहताचा कामाकररता तनधी दे ता येत नाही, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सन १९९५ ते २००९ या काळात ववधानसभेच्या तीन ्मण मध्ये कोल्हापूर

शहरातील सावणजतनक न्यासाअींतगणत रष्जत्र असर्ा-या अनेक सींतर्थाींना, तालीम सींतर्थाना
खास बाब म्हर्ून तनधी दे न त्याींची नुतनीकरर् करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तनयोजन मींडळाच्या पर्
ु े येर्थे होत असर्ा-या ववभागीय बैठकाींमध्ये तसेच

ददनाींक ३ मे,२०१६ रोजी वा त्यासमुारास मा. अर्थण व तनयोजन मींिी याींनी आयोष्जत केलेल्या
बैठकीमध्ये खासदार व आमदार तनधीच्या मागणदशणक तत्वाींची तल
ु ना हो न जी कामे खासदार
तनधीतून करता येतात पर् आमदार तनधीमध्ये करता येत नाहीत अशा कामाींना (सावणजतनक
न्यासाींतगणत रष्जत्र असर्ा-या) खास बाब म्हर्ून मींजूरी दे ण्यात येईल असे जादहर केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कोल्हापूर (उत्तर) या मतदार सींऊातील तालीम सींतर्था व सावणजतनक दहतासाठी

(न्यासाींतगणत रष्जत्र असर्ा-या) तर्थातनक ववकास तनधीतून कामे करण्याकररता गेल्या दोन
वर्षाणपासून तर्थातनक लोकप्रतततनधी मींजूरी मागत असन
ू ही अदयापपयंत मींजूरी दे ण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाची कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६)्नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. २५९ (24)
श्री. सधीर मनिांटीवार (०६-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) सदर कामे तर्थातनक ववकास कायणक्रमाींतगणत झालेली नसन
ू सन २००९-१० मध्ये कोल्हापूर
महानगरपासलका क्षेिातील प्रार्थसमक सोयी सुववधाींसाठी ववशेर्ष अनुदान योजनेंतगणत मींजूर
रु.४११२.५० लक्ष एवढ्या अनद
ु ानातन
ू कोल्हापरू शहरातील काही तासलम सींतर्थाींच्या ्न
ु र्ाांधण

व दरु
ु ततीसाठी ववशेर्ष अनुदान मींजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार सदर कामे करण्यात
आली आहे त.

(३) दद.१२.०७.२०१६ रोजीच्या मागणदशणक तत्वाींच्या शासन तनर्णयातील पररच्िे द क्र. ३.३९ नुसार
आमदार तर्थातनक ववकास कायणक्रमाींतगणत करावयाच्या कामाींसाठी ववशेर्ष बाब म्हर्न
ू मींजरू ी
दे ण्याचे अर्धकार मा.मींिी (तनयोजन) याींना आहे त.

(४) व (५) नाही, मा.ववधानसभा सदतयाींनी मागर्ी केल्याप्रमार्े कोल्हापूर शहरातील ५
सींतर्थाींना व्यायामशाळे चे बाींधकाम करण्याकररता एकूर् रु.३२ लक्ष एवढी रक्कम सन २०१५-१६

च्या तनधीतून दे ण्यास दद.७.९.२०१५ च्या ज्ञापनान्वये ववशेर्ष बाब म्हर्ून मींजूरी दे ण्यात आली
हाती. तर्थावप महानगरपासलकेने हमीपि न ददल्यामळ
ु े ष्जल्हार्धकारी, कोल्हापरू याींनी सदर
कामास प्रशासकीय मान्यता ददली नाही.

्््््मा.सदतयाींच्या दद.१.६.२०१६ रोजीच्या पिान्वये प्राप्यत झालेला एकूर् १२ सींतर्थाींना तनधी
दे ण्याबाबतचा प्रतताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

श्ाल्हा पररषद अिोसा येथील ंशक्षि भरतीत झासेसा िैरप्रकार
(३२)

६२०९८

(१०-०८-२०१६).

श्री.रणधीर

सावरिर

(अिोसा

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पूव)ण :

सन्माननीय

(१) अकोला ष्जल्हा पररर्षदे ् अींतगणत (ष्ज.अकोला) सशक्षर् ववभागात आींतर ष्जल्हा बनाव्
सशक्षक भरती व सशक्षर् ववभागात मोठ्या प्रमार्ावर गैरप्रकार करण्यात आला, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास,्सदर ष्जल्हा पररर्षदें तगणत सशक्षर् ववभागातील सशक्षक भरती गैरप्रकार, सादहत्य
खरे दी मधील गैरव्यवहार याबाबत चौकशी करण्यासाठी ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी
उपआयुक्त (आतर्थापना) याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक २३ सप्य्ें बर,२०१५ रोजीच्या आदे शान्वये
चौकशी ससमती नेमली, हे ही खरे आहे काय,

(३)्असल्यास, सदर ससमतीने केलेल्या चौकशीत काय आढळून आले,

(४)् असल्यास, चौकशीनस
ु ार दोर्षीीं अर्धकाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा

करण्यात

येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१७-११-२०१६) :(१) हे खरे नसन
ू अकोला ष्जल्हा पररर्षद अींतगणत सशक्षर्
ववभागातील आींतरष्जल्हा सशक्षक बदली, अपींग सशक्षक नेमर्ूक, उद् ू सशक्षक भरतीमध्ये
अतनयसमतता झाल्याचे चौकशीमध्ये ददसून आले आहे.

वव.स. २५९ (25)
(२) होय.
(३), (४) व (५) चौकशीत ससमतीने शासनास सादर केलेल्या अहवालात अतनयसमतता झाल्याचे
आढळून

आले

व

त्यास

अनस
ु रुन

सदर

प्रकरर्ी

अतनयसमततेस

जबाबदार

असर्ाऱया

सींबींर्धताींववरुध्द कारवाई करण्यास ववभागीय आयक्
ु त अमरावती याींना दद. २/६/२०१६ च्या
पिान्वये कळववण्यात आले आहे. त्याअनुषांगाने ववभागीय आयुक्त अमरावती याींनी त्याांच्या

ददनाींक १४ जून, २०१६ च्या पिान्वये मु्य कायणकारी अर्धकारी, ष्जलहा पररर्षद अकोला याींना
कायणवाही करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. अकोला ष्जल्हा पररर्षदे मध्ये जबाबदारी
तनष्श्चत्करण्याच कायणवाही सरु
ु आहे .

___________

तसासरी व डहाणू (श्ा.पासघर) तालुक्यातील तीन ते चार
गावासाठी एकच ग्रामपांचायत असल्याबाबत

(३३)

६२२०४ (२३-०८-२०१६).

श्री.पास्िस धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तलासरी व डहार्ू तालुक्यातील ग्रामपींचायती ४० वर्षाणपासून ववभाजनाच्या प्रतीक्षेत
असल्याचे ददनाींक १४ जन
ू , २०१६ रोजी तनदशणनास आलेले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, तीन ते चार गावासाठी एकच ग्रामपींचायत असल्याने ववकासकामाींवर मयाणदा
येत असल्याने ग्रामपींचायतीचे ववभाजन करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१६-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ववदभण ंसांचन महामांडळािडे पडून अससेल्या धनधीचे समायोान िरण्याबाबत
(३४)

६२३१० (११-०८-२०१६).

डॉ.सांाय रायमसिर (मेहिर) :

सन्माननीय ाससांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ववदभण ससींचन महामींडळाकडे पडून असलेला सुमारे २ हजार को्ी रुपयाींचा तनधी
पैकी भूसींपादन, पुनवणसन,्वनजमीन इत्यादीसाठी ककती तनधी खचण करण्यात आला आहे ,

(२) असल्यास,् सदर बाबीींसाठी तनधीचे समायोजन करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. २५९ (26)
श्री. धिरीष महाान (१८-१०-२०१६) :(१) होय.
्््््ववदभण पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडे माहे माचण, २०१५ अखेर पतपि ववतरर्ाप्रमार्े
सुमारे रु.२५०५ को्ी इतका तनधी ववववध कारर्ाींमुळे अखचीत होता. त्यापैकी माचण २०१६

पयंत रु.१४२८ को्ी इतका तनधी ववतरीत करण्यात आलेला असन
ू रु.१०७७ इतका तनधी
अखचीत आहे.

(२) माचण, २०१५ अखेर सशल्लक तनधी व वर्षण २०१५-१६ मध्ये प्राप्यत तनधी यासह एकूर्
उपलब्ध तनधी रु.् ६१२३् कोटी् मांजूर् भुसां्ादन,् ्ुनव्सन् व् वनजमीन या सशर्षाणअत
ीं गणत
रु.२२८५ को्ी इतके ववतरर् करण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पेढी बॅरेा (ता.श्ा.अमरावती) प्रिल्पाचे िाम बांद असल्याबाबत
(३५)

६२४७८ (२९-०८-२०१६).

डॉ.सधनस दे शमख (अमरावती) :

सन्माननीय ाससांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ससींचनाच्या अनश
ु ेर्ष असलेल्या अमरावती ष्जल्हयातील पेढी बॅरेज प्रकल्पाचे काम दोन
वर्षाणपासून बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्प सुरु होवून शेतकऱयाींना या प्रकल्पाचे पार्ी केव्हा उपलब्ध होर्ार
आहे ,

(३) असल्यास,्सदर प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (१०-११-२०१६) :(१) होय.
(२) प्रकल्पाच्या सध्याच्या तनयोजनानस
ु ार सन २०१९-२०२० मध्ये प्रकल्प पर्
ू ण हो न
शेतकऱयाींना पार्ी उपलब्ध होईल.

(३) (अ) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेिात येर्ाऱया मौजा रोहनखेड व पवणतापुर येर्थील प्रकल्पग्रतताींनी

अमरावती शहरालगत कठो-याजवळ मौजा रे वसा सशवारात पुनवणसनाची मागर्ी दद.१५/०२/२०११

च्या ग्रामसभेच्या ठरावानुसार केली होती. परीं तु रे वसा येर्थी नागरीकाींची पन
ु वणसनासाठी जसमन
दे ण्यास

ववरोध

तसेच

जसमनीचे

दर

अर्धक

असल्यामळ
ु े

तात्कालीन

राज्यमींिी,

याींनी

दद.१५/११/२०१३ च्या बैठकीमध्ये रे वसा ऐवजी सरकारी जागेवर पुनवणसन करण्याचे तनदे श
ददलेत. त्यानुसार नाींदरु ा (ब) येर्थे तनवडलेल्या सरकारी जागेवर पन
ु वणसनासाठी प्रकल्पग्रतताींचा

ववरोध होता. त्यामळ
ु े पन
ु वणसनासाठी होर्ारा अर्धक ववलींब ्ाळण्याकररता पुनवणसनाऐवजी
एकमत
व वन ववभाग, महाराषय शासन याींनी
ु त मोबदला दे ण्याबाबतचा प्रतताव महसल
ु

दद.०५/०४/२०१६ च्या पिान्वये मींजुर केला आहे व त्याबाबत पुढील कायणवाही प्रगतीपर्थावर
आहे .

वव.स. २५९ (27)
(ब) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेिातील मौजा दोनदच्या पुनवणसनासाठी सरकारी व भोगव्दार वगण-२

जसमनीचा ताबा दे ण्याबाबतची कायणवाही करण्याचे तनदे श ववभागीय आयुक्त अमरावती ववभाग
याींनी अर्धनतत अर्धकाऱयाींना दद. ३१/०८/२०१६ च्या बैठकीमध्ये ददलेले आहे त.

(क) बड
ु ीत क्षेिातील जसमनीचा तनवाडा प्रकक्रया भस
ु ींपादन अर्धकारी याींचे कायाणलयामार्णत
प्रगतीपर्थावर आहे . वरीलप्रमार्े कायणवाही पूर्ण झाल्यानींतर काम पुन्हा सुरू होईल.
(४) प्रश्न उद््
ावत नाही.

___________

बोडी (ता.चाांदरबााार, श्ा.अमरावती) प्रिल्पासा स.प्र.मा. प्रदान िरण्याबाबत
(३६)

६२४७९ (२९-०८-२०१६).

डॉ.सधनस दे शमख (अमरावती) :

सन्माननीय ाससांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बोडी (ता.चाींदरु बाजार, ष्ज.अमरावती) प्रकल्पाची स.ु प्र.मा. रु.३५९.०० को्ीचा प्रतताव
शासनास २०१२ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर करण्यात आला असून प्रकल्पाच्या सुप्रमा प्रलींबीत
असून त्यास अदयापावेतो स.ु प्र.मा. प्राप्यत नाही,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पास स.ु प्र.मा. प्रदान करण्याबाबत व प्रकल्पाचे कालव्याऐवजी सुधारीत
धोरर्ानस
ु ार पाईप लाईनदवारे ससींचन करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (१०-११-२०१६) :(१) होय.
(२) शासनाचे दद.०९ जून २०१६ चे तनर्णयानुसार कालवे ऐवजी पाईप लाईनचे धोरर् तनष्श्चत

झाल्यानुसार सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता प्रतताव क्षेिीय ततरावर सुधाररत करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद््
ावत नाही.

___________

अहमदनिर श्ाल्हा पररषदे च्या ंशक्षिाांच्या ऑफसाईन अाण मांाूर िरुन बदल्या िरण्याबाबत
(३७)

६२६०६ (१८-०८-२०१६).

(श्रीरामपूर) :

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर ष्जल्हा पररर्षदे च्या सामान्य प्रशासन ववभागाने सशक्षर् ववभागाला न कळववता
ऑर् लाईन आलेले आपसी बदल्याींचे प्रतताव अपाि ठरववल्याने येर्थील सशक्षक प्रचींड नाराज
झाले असल्याचे माहे मे,्२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार आपसी बदल्याींसाठी आलेले सवण ऑर्लाईन अजण मींजूर करुन
त्याींच्या बदल्या करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. २५९ (28)

श्रीमती पांिाा मांडे (१७-११-२०१६) :(१), (२)्व्(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________
नािभीड (श्ा.चांद्रपूर) तासक्यातीस घोडाझरी िासव्याची दरवस्था झाल्याबाबत
(३८)

६२६२१ (२३-०८-२०१६).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागभीड तालुक्यातील (ष्ज.चींद्रपूर) ऊोडाझरी या कालव्यावर कोर्टयवध ्रुपये खचण करुनही
या कालव्याची दरु वतर्था झाल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कालव्याची दरु
ु तती तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) कालव्याची दरु
ु तती आवश्यक असल्याने ववशेर्ष दरु
ु तती प्रतताव तयार करण्याची कायणवाही
क्षेत्रिय ततरावर सुरु आहे .

(३) प्रश्नच उद्ावत नाही.
___________
खामदे (ता.मरुड ाांश्ारा, श्ा.रायिड) येथीस रहहवाश्याांच्या नावावर घरिसे िरण्याबाबत
(३९)

६२७१६ (१०-०८-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवसी), श्री.अंमन पटे स (मांबादे वी),

श्री.अस्सम शेख (मासाड पश्श्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) खामदे (ता.मुरुड जींष्जरा, ष्ज.रायगड) येर्थील हररश्चींद्र जा.हातचाींगे व इतर अनेकाींनी

शासकीय जसमनीवर ऊरे बाींधुन मागील १० ते १५ वर्षाणपासून रहात असुन त्याींनी ही ऊरकुले
नावावर करण्याकररता सींबींर्धताींकडे वारीं वार लेखी मागर्ी करण्यात ये नही अदयापी त्याींच्या

नाींवावर ऊरकुले करण्यात आली नसल्याचे माहे मे, २०१६ रोजी वा त्या दरम्यान तनदशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खामदे येर्थील सदरहू रदहवाशी याींच्या नाींवावर ऊरकुले करण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. २५९ (29)
श्रीमती पांिाा मांडे (२३-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे
श्री.हररश्चींद्र जा.हातचाींगे, सौ.जानकी हररश्चींद्र हातचाींगे व श्री.रोदहदास हररश्चींद्र हातचाींगे
रा.खामदे , ता.मुरुड जींष्जरा, ष्ज.रायगड याींनी ग्रामपींचायत सावली याींचेकडे अजण केला होता.

(२) श्री.हररश्चींद्र जा.हातचाींगे, सौ.जानकी हररश्चींद्र हातचाींगे व श्री.रोदहदास हररश्चींद्र हातचाींगे,
रा.खामदे ,्मुरुड जींष्जरा, ष्ज.रायगड याींनी मौजे खामदे येर्थील ग् नीं.१ दहतसा नीं.६ क्षेत्र ३-३५८० हे . आर. या सरकारी, जसमनीवर अततक्रमर् करुन ऊरे बाींधली आहे त. सदर जागा कोळी

समाजासाठी मच्िी व जाळी सक
ु वण्यासाठी आरक्षक्षत ठे वण्यात आली आहे . त्यामुळे ऊरकुले
त्याींच्या नावावर करता येत नाही.
(३) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________
सासेिसा (श्ा.िोंहदया) तासक्यातीस वाघनदीवर बाांधण्यात आसेल्या
पाारीटोसा धरणाची दे खभास व सशोंभिरण िरण्याबाबत
(४०)

६२७२८ (१८-०८-२०१६).

श्री.सांाय पराम (आमिाव) :

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सालेकसा (ष्ज.गोंददया) येर्थील तालुक्यातील वाऊनदीवर सन १९६८ मध्ये पुजारी्ोला
धरर्ाची तनसमणती झालेली असून धरर्ाच्या दे खरे खीसाठी दरवर्षी तनधी प्राप्यत हो नही या
धरर्ाच्या दे खभाल,्सश
ु ोसभकरर् व दरु
ु ततीसींदभाणत मध्यप्रदे श व आपल्या राज्यातील पा्बींधारे

ववभागाच्या अर्धकाऱयाींचे दल
ण होत असल्याने तेर्थील जागेचा ववकास करण्याबाबतची मागर्ी
ु क्ष
सींबींर्धत अर्धकाऱयाींकडे तर्थातनक नागररकाींनी माहे जन
ू , २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,् सदर मागर्ीच्या अनुर्षींगाने पज
ु ारी्ोला धरर् पयण्नाच्या दृष्ीने ववकससत
करण्यासींदभाणत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (१५-११-२०१६) :(१) नाही.
सालेकसा (ष्ज.गोंददया) तालुक्यातील बाऊ नदीवर पुजारी्ोला धरर्ाची दरु
ु तती सींदभाणत

तसेच तेर्थील जागेचा ववकास करण्यासाठी मागर्ी ववदभण पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडे
अर्थवा पज
ु ारी्ोला धरर्ाशी सींबींर्धत ववभागाकडे कोर्त्याही तर्थातनक नागरीकाींचे तनवेदने प्राप्यत
झालेली नाही.

धरर्ाच्या दे खरे खीसाठी दरवर्षी तनधी प्राप्यत होत असून याींचा वापर धरर्ाची व कालवे

प्रर्ालीची दे खभाल व दरु
ण करण्याचा प्रश्न उद्ावत
ु तती करीता करण्यात येतो. त्यामुळे दल
ु क्ष
नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २५९ (30)

राज्यातीस मल्यवधधणत िरदात्याांची सांख्या वाढववण्याबाबत
(४१)

६२९१२ (२९-०८-२०१६).

श्री.धनाांय (सधीर) िाडिीळ (साांिसी) :

सन्माननीय

ववत ्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)् राजयात ल मुल्यवर्धणत करदात्याींची सीं्या सन् २०१६-१७् मध्ये वाढववण्यार्ार्त् ववत्त्
ववभागास उदद्दष्य ददले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१३-१४,
करदात्याींची सीं्या ककती होती,

सन् २०१४-१५ तसेच सन् २०१५-१६ मध्ये मुल्यवर्धणत

(३) असल्यास, ववत्त ववभागास ककती मुल्यवर्धणत करदात्याींची सीं्या वाढववण्याचे

उदद्दष्य

ददले आहे व हे उदद्दष्य साध्य करण्याकररता शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४)्नसल्यास,्ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सधीर मनिांटीवार (२२-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) करदात्याींची सीं्या खालीलप्रमार्े.
सन २०१३-१४ :- ७,५९,३६४
सन २०१४-१५ :- ७,७८,९४३
सन २०१५-१६ :- ८,०८,६४५
(३) लागू नाही.
(४) लागू नाही.

___________

मौाे डोंगरशेवली (ता,धचखसी, श्ा.बसढाणा) येथीस शेतिऱयाांना ववद्यत ाोडणी दे ण्याबाबत
(४२)

६३१०१ (१८-०८-२०१६).

श्री.राहस बोंद्रे (धचखसी) :

सन्माननीय रोािार हमी

योाना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढार्ा ष्जल्ह्यातील जलपूती ससींचन ववहीर योजना सन २०१०-११ मधील अ्ूण्
रादहलेल्या ववहीरी राषयीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजना (नरे गा) कडे खोदकाम व बाींधकाम पर्
ु ण
करण्यासाठी वगण करण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौजे डोंगरशेवली (ता.र्चखली, ष्ज.बल
ु ढार्ा) येर्थील शेतकऱयाींनी ववहीरीचे

बाींधकाम व खोदकाम पुर्ण केल्यानींतरही त्याींना अदयापपयंत ववदयुत जोडर्ी ददली नसल्याचे
माहे जन
ु , २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ाची चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार सदर शेतकऱयाींना
ववदयुत जोडर्ी दे ण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. ायिमार रावस (०५-११-२०१६) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) मौजे डोंगरशेवली ता.र्चखली येर्थे ४ शेतकऱयाींचे महात्मा गाींधी राषयीय ग्रामीर् रोजगार
हमी योजनेअींतगणत पूर्ण झालेल्या ववदहरीवर ववदयुत जोडर्ी दे ण्यासाठी महाराषय राज्य ववदयुत

ववतरर् पारे र्षर् कींपनी र्चखली याींचेकडे अजाणनस
ु ार कनेक्शनचा भरर्ा केलेल्या लाभार्थयांना
जोडर्ीचे कायाणरींभ आदे श प्रदान करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ंभवांडी ग्रामीण (श्ा.ठाणे) येथीस बाांधबांहदस्तीच्या िामात िैरव्यवहार झाल्याबाबत
(४३)

६३८१७ (११-०८-२०१६).

श्री.शाांताराम मोरे (ंभवांडी ग्रामीण) :

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय खारभूमी

(१) सभवींडी ग्रामीर् (ष्ज.ठार्े) येर्थील ्ें भवली, गार्े, कर्रीींगीपाडा येर्थील रावजी खाडी
र्ु्ल्याने सुमारे २०० ते २५० एकर जसमन नावपक झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पररसरातील बाींधबींददततीची लाखो रुपयाींची दरु
ु ततीची कामे कागदोपिी

दाखवून शेती सींरक्षर् सोसाय्ीच्या चेअरमनशी श्री.वाऊमारे , खार जसमन ववकास अर्धकारी
याींनी सींगनमत करुन लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याबाबत तर्थातनक लोकप्रतततनधी सभवींडी

ग्रामीर् याींनी मा.जलसींपदा मींिी याींच्याकडे ददनाींक १६ जून, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी
तनवेदनादवारे तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास,् तदनस
ु ार बाींधबींददततीची लाखो रुपयाींची कामे कागदोपिी दाखवन
ू गैरव्यवहार
करर्ाऱया खार जसमनी ववकास अर्धकाऱयाींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१९-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
गार्े कर्रीं गीपाडा खारभूमी योजना ता.सभवींडी,् ष्ज.ठार्े या योजनेच्या बाींधास खाडी पडल्याने

योजनेचे २० हे क््र (साधारर्त: ५० एकर) क्षेि बाधीत झालेले आहे . ्ें भीवली ही खाजगी
खारभम
ू ी योजना आहे असन
ू या योजनेचे काही क्षेि बाधीत झालेले आहे .
(२) आहे .

(३) श्री.मे.ग.वाऊमारे ,् कायणकारी असभयींता याींनी दद.२०.०४.२०१५ रोजी पदोन्नतीने खारभूमी
ववकास ववभाग,् कळवा या ववभागामध्ये कायणकारी असभयींता पदाचा कायणभार ष्तवकारलेला

असून त्याींनी कायणभार ष्तवकारल्याच्या ददनाींकापासून आजतागायत गार्े कर्रीं गीपाडा या
खारभम
ू ी योजनेवर कोर्तेही काम अर्थवा खचण झालेला नाही.

गार्े कर्रीं गीपाडा खारभूमी योजनेच्या पुन:प्रावपत क्षेिामध्ये मौजे गार्े,्कर्रीं गीपाडा व खारबाव
या गावाींच्या सशवारातील जसमनीींचा समावेश आहे. तर्थावप, या योजनेच्या लगत ्ें भीवली ही

खाजगी खारभूमी योजना असून ती शासनाच्या ताब्यात नसल्यामळ
ु े ततची दे खभाल व दरु
ु तती
शासनामार्णत केली जात नाही.
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(४) प्रश्न उद््
ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________
तहससल मोहाडी (श्ा.भांडारा) येथीस पाचिाव रामपूर मािाणवरीस
सूर नदीवर तब्रा िम बांधारा बाांधण्याबाबत

(४४)

६३८५० (२९-०८-२०१६).

श्री.चरण वाघमारे (तमसर) :

सन्माननीय ाससांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तहससल् मोहाडी (ष्ज.भींडारा) येर्थील पाचगाव रामपूर मागाणवरील असलेल्या सूर नदीमळ
ु े
पलीकडे जाण्यास गैरसोयीचे होत असून नदीतील पार्ीही वाहून जात असल्याने तर्थातनक
गावाींना नदीच्या पाण्याचा काहीच र्ायदा होत नसल्याने या दठकार्ी त्रिज कम बींधारा

बाींधण्यात यावा अशी मागर्ी मा. जलसींपदा मींिी याींना तर्थातनक लोकप्रतततनधीन ददनाींक ३
र्ेिुवारी,् २०१६

रोजी

वा

त्यासुमारास

केली

होती

परीं तु

अदयापपयंत

ववभागाकडून कोर्तीही कायणवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

लऊु

पा्बींधारे

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास,् चौकशीनुसार नदीवर त्रिज कम बींधारा बाींधण्याबाबत व बींधाराच्या कामास

ववलींब लावर्ाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाान (११-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. सदर प्रकरर्ी मा.श्री.चरर् वाऊमारे
याींचे मा.जलसींपदा मींिी याींना ददलेले दद.२८.०१.२०१६ चे पि प्राप्यत झाले. त्यावर खालीलप्रमार्े
कायणवाही करण्यात आली आहे.
्््््सरू

नदीवर

बींधारा

श्रख
ींृ ला

ऊेण्याबाबत

अ्यास

करण्यात

आलेला

आहे.

या

अ्यासाप्रमार्े बींधाऱयाची ककीं मत बरीच ये न राज्यततरीय बींधारे , शासन मापदीं डात सर्ल
ठरत नाही. तर्थावप सूर नदीवर बींधारे ऊेण्याबाबत सवेक्षर्ाची कायणवाही अधीक्षक असभयींता
तर्थातनक ततर (जलसींधारर्) मींडळ नागपूर कडून सुरू आहे. पुलाची मागर्ी लक्षात ऊेता पुढील

आवश्यक कायणवाही करण्याततव मु्य असभयींता, सावणजतनक बाींधकाम ववभाग, नागपूर याींना
म्
ु य असभयींता, जलसींपदा ववभाग, नागपरू याींचे कायाणलयाचे पि दद. ०२.०३.२०१६ अन्वये
कळववण्यात आले आहे .

(२) प्रश्न उद््
ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््
ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________
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पासघर श्ाल््यातीस सांशोधन सहाय्यि (िट-ब अराापतत्रत)
सांविाणतीस ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४५)

६४०९६ (२३-०८-२०१६).

श्री.ववसास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय ननयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठार्े ष्जल्ह्याच्या ववभाजनानींतर पालऊर ष्जल्ह्याची सन २०१४ मध्ये नव्याने तनसमणती
हो न महाराषय मानव ववकास कायाणक्रमाींतगणत पदतनसमणती झाल्यापासून सींशोधन सहाय्यक

(ग्-ब अराजपत्रित) सींवगाणतील चार मींजूर पदाींवर अदयापपयंत कमणचाऱयाींची तनयुक्ती
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पालऊर ष्जल्ह्यातील सवण ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. नवतनसमणत पालऊर ष्जल्ह्यात मानव

ववकास कायणक्रमाींतगणत सींशोधन सहायक (ग्-ब अराजपत्रित) सींवगाणचे एकमेव पद व ष्जल्हा
तनयोजन ससमती, पालऊर येर्थील चार पदे अशी एकूर् ५ पदे मींजूर आहे त. सदरची ५ पदे
भरण्यात आलीअसून सवण पदाींवर कम्चारी्कायणरत आहे त.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातीस मख्यमांत्री फेसोंशप योाना सरु िरण्याबाबत
(४६)

६४२०८ (२२-०८-२०१६).

(अिोसा पूव)ण :

श्री.डड मल्सीिाान
ूण रे ड्डी (रामटे ि), श्री.रणधीर सावरिर

सन्माननीय धनयोान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील तरुर्ाींना प्रशासनाचा अनुभव यावा ववववध योजनाींची मादहती व्हावी, यासाठी
मु्यमींिी र्ेलोसशप योजना सुरु केल्याचे माहे जून, २०१६ च्या ततसऱया आठवड्यात वा
त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेची मादहती राज्यातील पदवीधर आणर् पदव्युत्तर सशक्षर् ऊेर्ाऱया
युवकाींना दे ण्यासाठी शासन राज्यातील ग्रामपींचायती, पींचायत ससमती, तहससल कायाणलय,

ष्जल्हाततरीय व ववभागीय कायाणलये येर्थे उक्त मादहतीची सूचना र्लकावर लावण्यासाठी
व्यापक धोरर् राबववर्ार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजनेत काम करण्याकररता दरमहा िािवत्ृ ती व प्रवास भत्ता दे ण्यात
येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर योजना ग्रामपातळीवर तळापयंत राबववण्यासाठी शासनाने कोर्ती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त्?
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श्री. सधीर मनिांटीवार (२७-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. मु्यमींिी र्ेलोसशप कायणक्रम सामान्य
प्रशासन ववभागाच्या दद.२९.०५.२०१५ च्या शासन तनर्णयान्वये सुरु करण्यात आला आहे .

(२) हे खरे नाही. उक्त योजनेचा शासन तनर्णय तनगणसमत झाला असन
ू त्यामध्ये व्यापक
तवरुपात योजनेची मादहती नमूद केलेली आहे .

(३) हे खरे आहे. उक्त योजनेत काम करर्ाऱया लाभार्थयांस दरमहा रु. ३५०००/- िािवत्ृ ती व
दरमहा रु.५००० प्रवास खचाणपो्ी अनुज्ञेय आहे त.

(४) शासन तनर्णयानस
ु ार म्
ु यमींिी र्ेलोसशप कायणक्रमाींतगणत र्ेलोंची तनयक्
ु ती व तनवडीची
कायणपध्दती तनष्श्चत करण्यात आलेली आहे .
(५) लागू नाही.

___________

िोिणात घरबाांधणी परवानिीचे अधधिार पव
ण त ग्रामपांचायतीांिडे दे ण्याबाबत
ू व
(४७)

६४५०४ (२९-०८-२०१६).

श्री.सधनस ंशांदे (वरळी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोकर्ात ग्रामपींचायत क्षेिात ऊरबाींधर्ीसाठी परवानगी दे ण्याचे अर्धकार शासनाने
ग्रामपींचायातीींकडून काढून ऊेवून तहसीलदाराींना ददल्याने कोकर्ातील नागररकाींची मोठ्या

प्रमार्ावर गैरसोय होत असल्याची बाब माहे जून २०१६ च्या शेवटच्या्आठवड्यात्तनदशणनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोकर्ातील नागररकाींची होत असलेली गैरसोय दरू करण्यासाठी ऊरबाींधर्ी
परवानगीचे अर्धकार पूवव
ण त ग्रामपींचायतीना दे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१६-११-२०१६) :(१) सदरील अर्धकार तहससलदाराींना ददल्याचे खरे असून,
याबाबत काही तनवेदने प्राप्यत झाली आहेत.

(२) महाराषय प्रादे सशक तनयोजन व नगररचना (सुधारर्ा) अर्धतनयम, २०१४ (सन २०१४ चा
महाराषय अर्धतनयम क्र. ४३) ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ अन्वये करण्यात
आलेल्या

सध
ु ारर्ेनस
ु ार

गावठार्ाबाहे रील

क्षेिात

राज्यातील

प्रादे सशक

योजना

असलेल्या

प्रदे शातील

बाींधकाम

परवानगी

दे ण्याचे

अर्धकार

ष्जल्हार्धकारी

ष्जल्हार्धकारी प्रार्धकृत करतील अशा तहससलदार या दजाणपेक्षा

गावाच्या
ककीं वा

कमी दजाणच्या नसलेल्या अर्धकाऱयाऐवजी ग्रामपींचायतीींना दे ण्याच्या अनुर्षींगाने तपासर्ी

करण्यात येत आहे.

(३) प्रश्न उद््
ावत नाही.
___________

वव.स. २५९ (35)
ग्रामपांचायतीनी लेखापररक्षण िेसे नसल्याबाबतची तपशीसवार माहहती ंमळण्याबाबत
(४८)

६४५५२ (१८-०८-२०१६).

श्री.रणाीत िाांबळे (दे वळी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीना १४ व्या ववत्त आयोगाचे पैसे दे ताींना केंद्र शासनाने सन २०१४१५ व २०१५-१६ चे लेखा्ररक्षण झाल्यासशवाय पैसे दयावयाचे नाही असा आदे श दे ण्यात आला
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

आतापयांत

ककती

ग्रामपींचायतीनी् लेखा्ररक्षण

केल्याचे

तसेच

ककती

ग्रामपींचायतीनी लेखा्ररक्षण केले नसल्याबाबतची तपशीलवार मादहती समळण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१७-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
चौदाव्या केंदद्रय ववत्तीय आयोगाींतगणत केंद्र शासनाच््या मागणदशणक सूचना ववचारात ऊे न

राज्यातील सवण ग्रामपींचायतीींना चौदाव्या केंदद्रय ववत्त आयोगाच्या जनरल बेससक ग्रँ्ने

अनद
ु ान समळण्यासाठी लेखापरीक्षर्ाची अ् ववहीत केलेली असन
ू त्याअनर्ष
ु ींगाने सच
ू ना ग्राम

ववकास ववभागाने दद. ०१ र्ेिुवारी, २०१६ च्या शासन पररपिक व दद. २८ एवप्रल, २०१६ च्या
शासन तनर्णयान्वये तनगणसमत केल्या आहे त. त्यानुसार सन २०१६-१७ या आर्र्थणक वर्षाणचे
परर्ॉमणन्स ग्रँ्चे अनुदान समळण्याकररता सींबींर्धत ग्रामपींचायतीचे सन २०१४-१५ या आर्र्थणक
वर्षाणचे लेखापररक्ष्ींर् झालेले लेखे आवश्यक असतील.

(२) यासींबींधी तर्थातनक तनधी लेखा सींचालनालय,् महाराष्ट्र् राज्य, कोकर् भवन, नवी मींब
ु ई
याींच्याकडून अहवाल ऊे न दरमहा आढावा ऊेण्यात येतो.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बसडाणा श्ाल्यातीस धचखसी येथे नरे िा अांतिणत िाम
िेसेल्या माराांना थिीत मारी दे ण्याबाबत
(४९)

६४७७६ (२९-०८-२०१६).

श्री.राहस बोंद्रे (धचखसी) :

सन्माननीय रोािार हमी

योाना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बुलडार्ा ष्जल्हयातील र्चखली येर्थे नरे गा अींतगणत ववववध कामाींवर काम केलेल्या मजुराींचे
सन २०१५- १६ व चालु वर्षाणतील तब्बल ६६ लाख रुपयाींची मींजुरी प्रलींत्रबत असून मजुरी न
समळाल्याचे माहे मे २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून अााले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर मजुराींची मजुरी त्याींना तातडीने अदा करण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. २५९ (36)
श्री. ायिमार रावस (०५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
्््््र्चखली तालुक्याींतगणत सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ चालु वर्षाणतील मजूराींनी कुठलीही
मजूरी प्रलींबीत नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शहापूर (श्ा.ठाणे) तासक्यातीस पांचायत संमतीच्या
िटवविास अधधिारी याांनी िेसेसा िैरव्यवहार

(५०)

६४९९० (०१-०९-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (ंभवांडी पव
ू )ण :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शहापूर (ष्ज.ठार्े) तालुक्यातील पींचायत ससमतीच्या ग्ववकास अर्धकारी श्रीमती कुलकर्ी
याींच्या गैरकारभाराबाबतच्या अनेक तक्रारी तर्थातनक नागररकाींनी मु्य कायणकारी अर्धकारी,
ष्जल्हा पररर्षद, ठार्े याींच्याकडे केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहापूर येर्थील नागररकाींच्या अनेक समतया माींडण्यासाठी पींचायत ससमतीत
गेले असता ग्ववकास अर्धकारी ह्या कधीही कायाणलयात उपष्तर्थत न राहता पींचायत
ससमतीतील अर्धकारी, कमणचारी व ठे केदाराींशी सींगनमत करुन मोठया प्रमार्ावर आर्र्थणक
गैरव्यवहार करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४)् असल्यास,् तदनस
ु ार गैरकारभार करर्ाऱया पींचायत ससमतीतील ग्ववकास अर्धकारी,्
कमणचारी व ठे कदार याींच्यावर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिाा मांडे (१६-११-२०१६) :(१) मु्य कायणकारी् अर्धकारी, ष्जल्हा पररर्षद ठार्े

याींच्याकडे श्रमजीवी सींऊ्नेची ददनाींक २४.८.२०१६ रोजीची तक्रार प्राप्यत झाली आहे . परीं तू सदर
तक्रारीसोबत कोर्तेही कागदपि जोडण्यात आलेले नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नािपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, नागपूर.

