अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नाांदेड जिल्ह्यातील बाभळी बांधाऱ्यातील पाण्यावर व बांधाऱ्याच्या
बॅिवॉटर वर उपसा िलससांचन योिना राबववण्याबाबत
(१)

३६२६ (२३-१२-२०१४).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील बाभळी बींधाऱ्यातील पाण्यावर व बींधाऱ्याच्या बॅकवॉ्र वर कींु डलवाडी-

शेळगाव-चन्नापूर व पा्ोदा-माष्ी ता.बबलोली या दोन उपसा िलससींचन योिना काययजन्वत
करुन त्याद्वारे कींु डलवाडी पररसरातील पाच माल गि
ु ारी तलावामध्ये साठवण करण्याबाबतचा
प्रस्ताव अधधक्षक असभयींता, नाींदेड पा्बींधारे मींडळ, नाींदेड याींनी ददनाींक १५ सप््ें बर, २०१२
रोिी शासनाकडे पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावावर शासनाने काय ननणयय घेतलेला आहे वा घेणार आहे ,
(३) अद्यापी ननणयय झाला नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२९-०५-२०१५) :(१) नाही.
उक्त प्रकरणी जिल्हहा अधधकारी, नाींदेड याींनी िलसींपदा ववभागाचे क्षेबिय कायायलयाकडे
दद.१५/०५/२०१२ रोिी सींदभय केला होता. त्या अनुषींगाने अधीक्षक असभयींता, नाींदेड पा्बींधारे

मींडळ, नाींदेड याींनी दद. १५/०९/२०१२ चे पिान्वये उक्त प्रकरणी जिल्हहाधधकारी, नाींदेड याींना
अहवाल सादर केला आहे . त्यानस
ु ार ववषयाींककत उपसा ससींचन योिना तसेच माल गुिारी
तलाव िलसींपदा ववभागाचे मालकीचे नाहीत.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८९ (2)
िळमनुरी तालुक्यात ासापूर धरण िालयाच्या सशवारातील झाडे-झड
ु पे िाढण्याबाबत
(२)

५६३२ (०८-०४-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गाववत (ागतपूरी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्हलोड), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कळमनरु ी तालक्
ु यात ासापरू धरण कालयाच्या ववववध सशवारात झाडे झड
ु पे वा़ली आहे त

तसेच काही भागातून पाणीही झझरपत आहे , यामुळे पाणी सोडल्हयावर सवय भागात पुणय क्षमतेने
कालयाचे पाणी पोहचत नसल्हयास ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कालयाच्या सशवारातील झाडे झड
ु पे काढण्याबाबत तसेच पाणी गळती
थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) कालयावरील झाडे, झड
ु पे काढण्याबाबत सध्या ववभागाच्या उपलब्ध मिुरामार्यत व
याींबिकी ववभागाच्या मसशनरी मार्यत कारवाई करण्यात येत आहे. कालयावरील बाींधकामामधन
ू

होणारा पाणी झझरपा थाींबववण्यासाठी क्षनतग्रस्त बाींधकामाच्या दरु
ु स्तीचे काम प्रगतीपथावर
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चाांदरू रे ल्हवे तालुक्यातील (जि.अमरावती) पूणाम प्रिल्हपाचे हढसाळ ननयोिनामुळे
िालयातील पाणी वाहून िात असल्हयाबाबत

(३)

५६८९

(०७-०४-२०१५).

प्रा.ववरें द्र

िगताप (धामणगाव रे ल्हवे),

श्री.अब्दल
ु

(ससल्हलोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सत्तार

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

चाींदरू

रे ल्हवे

तालक्
ु यातील

(जि.अमरावती)

पण
ू ाय

प्रकल्हपाचे

दढसाळ

ननयोिनामळ
ु े

कालयातील हिारो सल्र पाणी वाहत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, पूणाय प्रकल्हपाच्या ननयोिनशुन्य कारभाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर प्रकरणातील दोषीींवर कोणती
काययवाही केली तसेच सदर प्रकल्हपाच्या पाण्याची पातळी वाढववण्यासाठी व सदर प्रकल्हपातील
पाणी वाया िाऊ नये याकररता कोणती काययवाही केली वा करण्यात
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

येत आहे ,

वव.स. ८९ (3)
श्री. धगरीष महािन (२९-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद््ावला नाही.
(३) सदर प्रकल्हपाचे मख्
ु य कालवा व ववतरण प्रणालीची कामे पण
ु य झाली असन
ू पाणी वापराची
काययक्षमता वाढववणेसाठी ववमोचकाखालील पा्चाऱ्याींची कामे पी.ही.सी. पाईप लाईन अींतगयत
केलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुरमेपाडा लघुप्रिल्हपाचे (जि. धळ
ु े ) लाभक्षेत्राचे ववस्तारीिरण िरण्याबाबत
(४)

५८३२ (०६-०४-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती ननममला गाववत (ागतपूरी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) धुळे जिल्हहयातील पुरमेपाडा लघुप्रकल्हपाचा लाभ पुरमेपाडा,अनकवाडी, आवी,मोघण, हें द्रण
ु ,
धारडा, धाडरी, बोरकींु ड,सशरुड, बोळे , बाबरे आदी गावाींना हया त्या प्रमाणात होत नसून

मालेगाींव तालुक्यातून वाहणा-या मौसम नदीचे वाहून िाणारे पाणी पुरमेपाडा प्रकल्हपात
्ाकल्हयास आवी पररमींडळातील शेतिसमन १०० ्क्के ओलीताखाली येईल असे माहे िानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदयशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर क्षेि ओलीताखाली आणण्यासाठी शासनाने काही ननणयय घेण्याचे ठरववले
आहे काय,
(३) असल्हयास, त्याचा तपसशल काय आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
तथावप सदर प्रकरणी पाण्याच्या उपलब्धते सींदभायने क्षेबिय स्तरावर अ्यास सुरु आहे.

(२) सदर प्रकरणी अ्यास अींनतम झाल्हयावर शासनाच्या प्रचसलत ननयमाींनस
ु ार काययवाही
करण्यात येईल.

(३) व (४) उक्त प्रकरणी वर नमद
ू केल्हयानुसार काययवाही सुरु असन
ू ववलींबाचा प्रश्न उद््ावत
नाही.

___________
िायमिारी असभयांता प्रधानमांत्री ग्रामसडि योिना, नांदरु बार या पदावरील अधधिाऱ्याांिडे
िळगाांव येथील पदाचाही अनतररक्त िायमभार सोपववल्हयाबाबत

(५)

५८८४ (१०-०४-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

वव.स. ८९ (4)
(१) काययकारी असभयींता, प्रधानमींिी ग्रामसडक योिना, नींदरु बार या पदावरील अधधकाऱ्याींकडे
िळगाींव येथील सदर पदाचा अनतररक्त काययभार असून दे खील त्याींना पुन्हा धुळे जिल्हहयाचा

काययभार सोपववण्यात आला असन
ू त्याींच्याबाबतीत अनेक तक्रारी असल्हयाने त्याबाबतीत धळ
ु े
जिल्हहा कॉन्रॅ क््सय असोससशशन व कायायलयीन कमयचारी याींनी सींबींधधत मींिी याींच्याकडे माहे
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१५-०७-२०१५) :(१) श्री.शस.शस. साींगळे याींच्याबाबत तक्रारीचे ननवेदन
जिल्हहा कॉन्रॅ क््सय असोससशशन व कायायलयीन कमयचारी याींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये
मा.मींिी (ग्राम ववकास) याींना ददले आहे .
(२) व (३) श्री.शस.शस. साींगळे , काययकारी असभयींता, जि.नींदरु बार याींचेकडील काययकारी
असभयींता, िळगाव पदाचा काययभार काढून घेण्यात आला आहे .
___________

ववदभम ससांचन महामांडळािडे ननधी ववनावापर पडून असल्हयाबाबत
(६)

६०२६ (०८-०४-२०१५).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात दषु काळ आझण शेतक-याींच्या आत्महत्याींचे सकीं् कायम असताींना ववदभय ससींचन
महामींडळाकडे सम
ु ारे २ हिार को्ी रुपयाचा ननधी पडून आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त,

(३) हा ननधी खचय करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महािन (०१-०६-२०१५) :(१) होय.

(२) व (३) भूसींपादन, पुनवयसन, वन िमीन, स्थाननक शेतक-याींचा ववरोध यासह प्रकल्हपावरील
अडचणी दरू करुन प्रकल्हप कामाींना गती दे ण्याच्या ष्ष्ीने शासन प्रयत्नशील आहे .
___________
राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील भूमीचे सांरक्षणाबाबत
(७)

६२१७ (०८-०४-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ

श्री.जितेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा) :
करतील काय :-

(िागल),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील समुद्र ककनारपटीवीवरील भम
ू ीचे सींरक्षण हावे यासाठी शासनाकडून खारभम
ू ी
ववकास काययक्रम हाती घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

वव.स. ८९ (5)
(२) असल्हयास, या काययक्रमाींतगयत रत्नाधगरी जिल्ह्यातील मींिुरी दे ण्यात आलेल्हया १७०
प्रकल्हपाींपकी ६७ प्रकल्हप प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ननधीची उपलब्धता नसल्हयामळ
ु े हे ६७ प्रकल्हप प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, या प्रकल्हपाींना ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने ननणयय घेतला आहे
काय,
(५) असल्हयास, ननणययाचे स्वरुप काय आहे व यासाठी ककती ननधी दे ण्यात येणार आहे ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) अींशतः खरे आहे .
सन १९८१-८२ मध्ये तयार करण्यात आलेल्हया खारभूमी ववकास मींडळाच्या बह
त त

आराखड्यानस
ु ार रत्नाधगरी जिल्ह्यातील १७० खारभम
ू ी ववकास योिना हाती घेण्याचे ननयोिन
करण्यात आले आहे .

१७० खारभूमी योिनाींपकी ७९ खारभूमी योिनाींची कामे पूणय झालेली असून १५ योिनाींची कामे
प्रगतीपथावर आहे त. उवयरीत ७६ योिना हाती घेणेत आल्हया नाहीत.
(३) नाही.
उवयररत ७६ योिनाींपकी ५६ योिनाींच्या दठकाणी काींदळवन असलेणे त्या दठकाणी योिना
राबवणे शक्य नाही व २० योिना प्रचसलत मापदीं डात बसत नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे जिल्ह्यातील िुिडी प्रिल्हप अांतगमत िंडांभा उिया
(८)

िालयाचे िाम अपूणामवस्थेत असल्हयाबाबत

६३०० (०७-०४-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (सशरुर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्ह्यातील कुकडी प्रकल्हप अींतगयत डडींभा उिया कालयाच्या गळतीने रोि लाखो
सल्र पाणी वाया िात असल्हयाचे ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोिी ननदशयनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, डडींभा उिया कालयाच्या अपुणय कामामुळे आतापयंत सशरुर तालुक्यातील
शेव्च्या ्ोका पयंत पाणी सोडता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सशरुर तालक्
ु यातील हिारो हे क््र क्षेि डडींभा उिया कालयाच्या उवयररत
अल्हपशा अपुणय कामामुळे ससींचनापासून वींधचत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, कुकडी प्रकल्हपाच्या अपुणय कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता समळून डडींभा

उिया कालयाचे अपुणय काम तातडीने सुरु होण्याबाबात शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

वव.स. ८९ (6)
श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
दद.१६.१२.२०१४ रोिी डडींभे उिया कालयातून आवतयन सुरु नहते. परीं तु आवयतन सुरु

असताींना गळती होते.
(२) होय.

(३) होय, अींशत: खरे आहे .
डडींभे उिया कालयाच्या कक.मी. ६० ते ११६ भाग सशरुर तालुक्यात असन
ू , सशरुर

तालुक्यातील ६९०७ हे क््र क्षेिापकी िून, २०१४ अखेर ३८७५ हेक््र ससींचन ननसमयती झाली
आहे . कालयाचे अस्तरीकरण व ववतरण यवस्थेची कामे अपण
ू य असल्हयाने काही क्षेि
ससींचनापासून वींधचत आहे .

(४) कुकडी प्रकल्हपाच्या अपूणय कामाींसाठी तत
त ीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यता समळण्याबाबतचा
प्रस्ताव अद्यावत दरसच
ू ी नुसार सुधाररत करण्याबाबतची काययवाही क्षेिीय स्तरावर सुरु आहे .
___________

गोदावरी नदीतील प्रदष
ु ण दरु िरण्याबाबत
(९)

६४७८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गींगेच्या धतीवर गोदावरी नदीतील प्रदष
ु ण दरु करुन स्वच्छ करण्याचा कतती आराखडा
तयार करण्याचा ननणयय मा.िलसींपदा मींिी तथा नासशक जिल्ह्याचे मा.पालकमींिी याींनी ददनाींक
८ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यासाठी ककती ननधीची आवश्यकता आहे व तो ककती कालावधीत उपलब्ध
करुन दे ण्यात येणार आहे ,

(३) अद्याप ननणययाच्या अनुषींगाने काययवाही करण्यात आली नसल्हयास त्याचे कारणे काय
आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ववदभम, पजश्चम महाराष्ट्र, िोिण व मराठवाड्यातील ससांचन प्रिल्हपाांना ननधी दे ण्याबाबत
(१०) ६५०२ (०८-०४-२०१५).

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) ववदभय, पजश्चम महाराषर, कोकण व मराठवाड्यातील ससींचन प्रकल्हपाींना शआयबीपी अींतगयत
भरीव अथयसहाय्य केंद्र शासनाच्या िलसींपदा ववभागाकडून राज्य शासनाला उपलब्ध करूण
दे ण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ८९ (7)
(२)

असल्हयास, ववदभय,

पजश्चम

महाराषर, कोकण व मराठवाड्यतील कोणत्या

ससींचन

प्रकल्हपाींच्या पुतत
य ेसाठी ननधीचे वा्प शासन करणार आहे व या ननधीतून ककती कालावधीत
सदर ससींचन प्रकल्हप पण
ु य करण्यात येणार आहे त,

(३) असल्हयास, केंद्र शासनाकडून ननधी उपलब्ध हावा यासाठी राज्य शासनाकडून आतापयंत
काय प्रयत्न करण्यात आले वा येत आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (०१-०६-२०१५) :(१) केंद्र शासनाने १४ या ववत्त आयोगाच्या सशर्ारशी
जस्वकतत केल्हया असन
ू त्यानस
ु ार केंद्र शासनाकडून राज्याला प्राप्त होणा-या सहाय्यामध्ये बदल
केले

आहे त.

त्यासींदभायत

वेगवधधयत

ससींचन

लाभ

काययक्रमासाठी

नवीन

केंद्र

व राज्य

प्रमाणाबाबतचा तपशील अद्यापी प्राप्त झालेला नाही.
(२) ववदभायतील ननम्न वधाय, बेबळा, गासीखुदय राषरीय प्रकल्हप ननम्न पेढी, बावनथडी, पजश्चम

महाराषरातील तारळी, धोमबदलकवडी, कतषणा कोयना उ.ससीं.यो., साींगाला शाखा कालवा,

कोण्कणातील नतल्हलारी, गडनदी, नरडवे अिन
ुय ा, अरुणा मराठवाड्यातील अप्पर पनगींगा, ननम्न

दध
ु रना हे प्रकल्हप वेगवधधयत ससींचन लाभ काययक्रमाअींतगयत आहे त. राज्याची अथापायाची जस्थती

व मा.राज्यपालाींचे ननदे श या मयायदेत प्राप्त होणारे केंदद्रय सहाय्य व राज्य शासनातर्फ ननधी
उपलबध करुन तसेच या प्रकल्हपाींवरील अडचणी दरू करुन हे प्रकल्हप पूणय करण्याचे ननयोिन
आहे .

(३) सन २०१४-१५ मध्ये वेगवधीत ससींचन लाभ समळणेबाबत १७ प्रकल्हपाींचे रु.१४६६.६९ को्ी
ककीं मतीचे

अथयसहाय्य

समळणेबाबतचे

प्रस्ताव

केंद्र

शासनास

सादर

केले

होते.

ननधी

ववतरणाबाबत मा.मुख्यमींिी, मा.मींिी (िलसींपदा) याींनी केंदद्रय िलसींसाधन मींिी याींना पिाद्वारे
व प्रत्यक्ष भे्ीतन
ू ववनींती केली होती.

___________

िोल्हहापूर येथे झालेल्हया जिल्हहा ननयोिन ससमतीच्या बैठिीबाबत
(११)

७११६ (०९-०४-२०१५).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), डॉ.सुजित समणचेिर

(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय ननयोिन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर येथे ददनाींक २३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास झालेल्हया जिल्हहा
ननयोिन

ससमतीच्या

बठकीत

जिल्ह्यातील

दहा

ते

अठरा

वयोग्ातील

शालेय

व

महाववद्यालयीन युवतीींना मोर्त सॅनन्री नॅपकीन, सी.पी.आर रूग्णालयाच्या हृदयशस्िकक्रया

ववभागासाठी तीन हॅद्ले्र तसेच दध
ु ाळी शदु ्ींग रें िच्या ववकासासाठी ननधी दे णे व शहरात
५४ दठकाणी सीसी्ीही कॅमेरे बसववण्याबाबत ननणयय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननणययानुसार केहापासून अींमलबिावणी होणार आहे व याकररता ककती
ननधीची तरतुद करण्यात आली आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८९ (8)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०५-२०१५) :(१) होय. हे खरे आहे.

(२) व (३) कोल्हहापूर जिल्ह्याच्या जिल्हहा वावषयक योिना, सन २०१४-१५ अींतगयत जिल्ह्यातील
दहा ते अठरा वयोग्ातील शालेय व महाववद्यालयीन यव
ु तीींना मोर्त सॅनन्री नॅपकीन
पुरववण्याच्या नाववन्यपूणय योिनेस जिल्हहा ननयोिन ससमतीच्या मान्यतेनुसार प्रशासककय
मान्यता दे ण्यात आली असून रु.३५.०० लक्ष ातका ननधी ववतरीत केला आहे .

तसेच सी.पी.आर. रुग्णालयाच्या हृदय शस्िकक्रया ववभागासाठी ३ हें ्ीले्र मशीन्स

खरे दीसाठी रु.४९.५९ लक्ष खचायच्या नाववन्यपूणय योिनेस दद.३/३/२०१५ रोिी प्रशासककय

मान्यता दे ण्यात येऊन ननधी ववतरीत करण्यात आला. तथावप, ववजत्तय वषय सींपण्यास अल्हप
अवधी उरल्हयाने हें ्ीले्र खरे दी प्रकक्रया ३१ माचय, २०१४ च्या आींत पूणय होऊ शकत नसल्हयाने
अधधषठाता, सी.पी.आर. रुग्णालय याींनी सदरचा ननधी प्रत्यावपयत केला.

दध
ु ाळी श्
ु ीींग रें िच्या ववकासा सींदभायत १० मी्रच्या रें िचे बाींधकाम करणे यासाठी

रु.५९.७३ लक्ष व सदर रें िचे ववद्युतीकरण व वातानक
ु ु लीकरण व ध्वनीरोधण कामासाठी

रु.४२.३४ लक्ष असे शकूण रु.१०२.०७ लक्ष खचायच्या नाववन्यपूणय योिनेस प्रशासककय मान्यता
दे ण्यात आली. माि, सन २०१४-१५ मध्ये सींबींधधत कामासाठी रु.२८.०० लक्ष ातका खचय होणार
असल्हयाने तेवढा ननधी ववतरीत करण्यात आला व उवयरीत ननधी प्रत्यावपयत करण्यात आला
आहे .
त्याचप्रमाणे सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे बसववण्याच्या रु.१००.०० लक्ष खचायच्या नाववन्यपण
ू य

योिनेस जिल्हहा ननयोिन ससमतीने तत्वतः मान्यता ददल्हयाने त्या बाबतचा प्रस्ताव जिल्हहा

ननयोिन ससमती कायायलयाने जिल्हहा पोसलस अधधक्षक, कोल्हहापूर याींचेकडून माधगवला होता.

परीं तु सी.सी.्ी.ही. कॅमेरे बसववण्याबाबत मागयदशयक सूचनाींचा सच
ू नाींचा धोरणात्मक शासन
ननणयय गह
त ववभागाकडून ननघाला नसल्हयाने व जिल्हहा पोलीस अधधक्षक, कोल्हहापरू याींचेकडून
योिनेचा प्रस्ताव प्राप्त न झाल्हयाने सदर नाववन्यपूणय योिनेस प्रशासककय मान्यता दे ता आली
नाही.

___________
राधानगरी येथे असलेल्हया पहहला िलववद्यत
ु प्रिल्हप बांद िरण्याचा घेतलेला ननणमय
(१२)

७२३२ (०४-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषरातील राधानगरी येथे असलेल्हया पदहला िलववद्युत प्रकल्हप बींद करण्याचा ननणयय
शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, हा िलववद्युत केंद्र बींद करुन शक खािगी िलववद्युत केंद्रास मान्यता दे वुन
सुरु करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, महाराषरातील पदहले िलववद्यत
ु केंद्राचे ितन न करता बींद करुन दस
ु ऱ्या

खािगी िलववद्युत केंद्रास मान्यता दे णाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८९ (9)
श्री. धगरीष महािन (२२-०५-२०१५) :(१) होय, सदर ननणयय महाराषर राज्य ववदयुत मींडळाचे
सहमतीने घेतलेला आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
महािनको कडील राधानगरी येथील िलववदयुत प्रकल्हपामधून वीि ननसमयती मागील ६३

वषायपासून सुरु आहे .

सदर प्रकल्हपाचे आयुमायन सींपले असून व याच पाण्यावर िास्त प्रमाणात वविननसमयती

करण्यपाच्या उद्देशाने नवीन िलववदयुत प्रकल्हप खािगीकरणाच्या धोरणानुसार बाींधण्यात
आलेला आहे . लहान िलववदयत
ु प्रकल्हप खािगीकरणातन
ू ववकससत करण्याच्या दद.१५.९.२००५

च्या शासन धोरणानुसार ननववदा काययवाही करुन नवीन राधानगरी िलववदयुत प्रकल्हप (२x५

मे.वॅ.) खािगी प्रवतयकास ववकससत करण्यासाठी दे ण्यात आलेला आहे . सदर प्रकल्हप २०११
मध्ये कायायजन्वत होऊन र्ेब्रुवारी २०१५ पयंत ९१.९४ दशलक्ष यनु नट्स वीिननसमयती झालेली
आहे . सदयजस्थतीत दोन्ही िलववदयत
ु प्रकल्हपातन
ू वीिननसमयती चालू आहे .

(३) िलववदयुत प्रकल्हपाचे आयुषयमान सवयसाधारणपणे ३५ वषय असते. राधानगरी धरणाच्या

उिया त्ावरील १९५२ साली कायायजन्वत केलेले ४.८ मे.वॅ. क्षमतेच्या ववदयुतगह
त ास ६३ वषफ

झाल्हयाने सदर ववद्यत
ु गह
त बींद करण्याचा ननणयय शासन स्तरावर राज्य ववद्युत मींडळाचे
सहमतीने घेतलेला आहे. तसेच उिया तीरावरील १० मे.वॅ. क्षमतेचा ववद्युत प्रकल्हप लहान
िलववद्यत
प्रकल्हप खािगीकरणातन
ववकससत करण्याच्या दद.१५ .९.२००५ च्या शासन
ु
ू

धोरणानुसार ननववदा काययवाही करुन प्रवतयकास शासन मान्यतेने ददलेला आहे . त्यामुळे
कोणत्याही अधधकाऱ्यावर काययवाही करणेचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नासशि जिल्हहा ननयोिन ससमतीच्या सन २०१५-१६ या आधथमि वषामचा
८२०.४८ िोटीचा प्रारुप आराखड्यात िपात िेल्हयाबाबत
(१३)

७५४१ (०७-०४-२०१५).

श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय ननयोिन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासशक जिल्हहा ननयोिन ससमतीवर सन २०१५-१६ या आधथयक वषायचा ८२०.४८ को्ीचा
प्रारुप आराखडा मींिूर करण्यात आला ववववध कायायजन्वत यींिणाींची १३५९.७८ को्ीची मागणी

होती त्यापकी ८२०.४८ को्ीचा ननधीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून ५३९
को्ी ननधीची मागणीच्या तुलनेत कपात करण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा
त्या सम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त जिल्ह्यात ववववध स्तरावरील अनेक योिना प्रलींबबत असून ननधीच्या

मागणीत तुलनेत कपात करण्यात आल्हयाने या योिना समािाच्या ववववध स्तरापयंत

पोहचण्यास खींड पडणार असल्हयामुळे उक्त मागणीनुसार ननधीची तरतुद करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८९ (10)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०५-२०१५) :(१) व (२) नासशक जिल्ह्याच्या, सन २०१५-१६ च्या
जिल्हहा वावषयक योिनेंतगयत (सवयसाधारण, अनुसूधचत िाती उपयोिना, आददवासी उपयोिना,
आददवासी

उपयोिना

क्षेिाबाहे रील

योिना)

शासनाकडून

रु.८२०.४८

को्ीचा

ननयतयय

तात्पुरत्या स्वरुपात कळववण्यात आला होता. ववववध कायायन्वयन यींिणाींकडून रु.१३५९.७८
को्ीची मागणी करण्यात आली होती. तथावप, या अनुषींगाने राज्यस्तरीय बठकीअींती
रु.८७३.३३५५ को्ीचा अींनतम आराखडा ननजश्चत करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायगड जिल्ह्यातील खाडी किनारीलगत असणा-या भातवपिाखालील िसमनी सुमद्राच्या
भरतीच्या पाण्यामुळे बाधीत होत असल्हयाबबत

(१४)

७६२३ (०७-०४-२०१५).

(असलबाग) :

श्री.धैयश
म ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ाष उफम पांिंडतशेठ पाटील

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

(१) रागयड जिल्ह्यातील खाडी ककनारीलगत १००० हे क््र भातवपका खालील िमीन भरतीच्या
मोठ्या उधाणामळ
ु े बाधीत झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, भातवपका खालील िमीनी पूवव
य त भातवपकाखाली आणण्याच्या ष्ष्ीने शासन
मींिूर योिनाींसाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०५-२०१५) :(१) होय, हे अींशतः खरे आहे.
माहे िानेवारी व र्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये झालेल्हया मोठ्या उधानामळ
ु े खारभूमी बाींधाला

खाींडी गेल्हया होत्या. स्थाननक लाभाथयांच्या सहकायायने तातडीने खाींडी दरु
ु स्तीची कामे करण्यात
आली आहे त.

(२) उपलब्ध अनुदानातुन नुतनीकरण व दे खभाल दरु
ु स्तीची कामे करुन क्षेि नापीक होणार
नाही याची दक्षता घेण्यात येईल.

(३) नाबाडय अथयसहाय्याींतगयत २९ खारभूमी योिनाींच्या नुतनीकरणाची कामे हाती घेणेत आली
आहे त.

राषरीय चक्रीवादळ ननवारण प्रकल्हपाअींतगयत रायगड जिल्ह्यातील ७ योिनाींची कामे हाती
घेण्याचे प्रस्ताववत आहे.
___________
पेण (जि.रायगड) तालुक्यातील हिारो एिर भातशेती नापीि होऊन पडीि झाल्हयाबाबत
(१५)

७६७१ (०८-०४-२०१५).

(पेण) :

श्री.सभ
म ील पाटील
ु ाष उफम पांिंडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयश

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पेण (जि.रायगड) तालुक्यातील िमीन अनेक दठकाणी अगोदरच र्ु्लेल्हया खारबींदीस्तीच्या
बाींधातून उधाणाचे खारे पाणी ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१४ रोिी शेतीत घस
ु ल्हयाने दादर, भाल,
कोप्रोली आदी दठकाणची हिारो शकर भातशेती नावपक होऊन पडीक झाली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, खारबींदीस्तीची कामे करोडो रुपये खचय करुन दे खील यवजस्थत होत नसल्हयाने
शेतकऱ्याींवर ही वेळ आल्हयाचे शेतकरी वगायकडून यक्त केले िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यावर कायमस्वरुपी पयायय शोधून भातशेतीचे नुकसान होणार नाही याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीष महािन (२५-०५-२०१५) :(१) हे अींशतः खरे आहे .
माहे िानेवारी व र्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये झालेल्हया मोठ्या उधानामळ
ु े नारवेल बेनवले

खारभम
ू ी योिनेतील भाल या गावाच्या भागाला पडलेल्हया खाडीींची दरु
ु स्ती उपलब्ध असलेल्हया

दे खभाल व दरु
ु स्ती ननधीतून व स्थाननक लाभाथयांच्या सहकायायने करुन लाभक्षेि नावपक
होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे .

तथावप, दादर, कोप्रोली या खािगी योिना असल्हयामळ
ु े त्याींच्या दरु
ु स्तीची कामे

शासनामार्यत केली िात नाहीत.
(२) नाही.

खारभूमी योिनेच्या दे खभाल व दरु
ु स्ती करीता उपलब्ध ननधीतून दे खभाल व दरु
ु स्तीची

कामे करुन क्षेि नापीक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे .

(३) नाबाडय अथयसहाय्याींतगयत योिनाींची नुतनीकरणाची कामे हाती घेऊन कमकुवत झालेल्हया

योिनाींचे मिबत
ु ीकरण तसेच उघाड्याींची नवीन बाींधकामे करण्यात येत आहे त. तसेच, नारवेल

बेनवले ही खारभूमी योिना राषरीय चक्रीवादळ आपत्ती ननवारण प्रकल्हपाींतगयत प्रस्ताववत
करण्यात आलेली आहे.

___________
िालना जिल्ह्यातील मोतीबाग पररसरातील लघु पाटबांधारे ववभागाच्या िननष्ट्ठस्तर
िायामलयातील अधधिारी व िममचारी याांच्यासाठी असलेल्हया

(१६)

७७९६ (०७-०४-२०१५).

ननवासस्थानाची झालेली दरु वस्था
श्री.अिन
ुम खोतिर (िालना) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िालना

जिल्ह्यातील

मोतीबाग

पररसरातील

लघु

पा्बींधारे

ववभागाचे

कननषठस्तर

कायायलयासाठी असलेल्हया अधधका-याींची व कमयचा-याींची असलेली ननवासस्थाने अत्यींत िन
ु ा्
झालेली असून पडझड

झालेली आहे ,

(२) तर काही घरे गळत असून प्लास््र तसेच ातर बाींधकामही धोकादायक झाल्हयाचे नक
ु तेच
माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर ननवास्थाने दरु
ु स्तीववना प्रलींबबत असण्यामागची कारणे काय आहे त,
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(४) असल्हयास, उक्त ननवासस्थाने दरु
ु स्तीकररता ननधीची तरतुद करण्यात आली आहे काय,
(५) असल्हयास, ककती व सदर दरु
ु स्तीचे काम केहापयंत सुरु करण्यात येणार आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) :(१) ही ननवासस्थाने सन १९८२ साली बाींधण्यात आली
आहे त. अधधकारी/कमयचारी राहत असलेली ननवासस्थाने िवळपास ३३ वषायची आहे त. यापकी
कोणत्याही ननवासस्थानाची पडझड झालेली नाही.
(२) हे खरे नाही.
अधधकारी/कमयचारी राहत असलेली कोणतेही ननवासस्थाने गळत नाहीत. प्लास््र व
बाींधकाम धोकादायक झालेले नाहीत व रहीवाशाकडून तसे ननदशयनास आलेले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ववदभम ससांचन महामांडळािडे तब्बल दोन हिार िोटी रुपयाांचा ननधी पडून असल्हयाबाबत
(१७)

७९८६ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव

नाईि

(िुडाळ), श्री.सुरेश

धानोरिर (वरोरा),

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी),
श्री.रुपेश म्हात्रे (सभवांडी पूव)म :
काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ववदभय ससींचन महामींडळाकडे तब्बल दोन हिार को्ी रुपयाींचा ननधी पडून असल्हयाचे
नुकतेच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यात दषु काळ आझण शेतकऱ्याींच्या आत्महत्याींचे सि सरु
ु असताना उक्त
ननधी पडून राहण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(४) तद्नुसार, शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (०१-०६-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे.
ववदभय पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडे माचय २०१५ अखेर रु.२५०६.७० को्ी ननधी सशल्हलक
होता.
(२) भस
ू ींपादन, पन
ु वयसन, वन िमीन सींपदान, सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता व असभयींत्याींची
ररक्त पदे ा. कारणामळ
ु े ननधीचा ववननयोग होवू शकलेला नाही.

(३) शासन सातत्याने क्षेबिय वस्तजु स्थतीची मादहती घेवून उपाययोिना करीत आहे .
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(४) भूसींपादन, सुधारीत प्रशासकीय मान्यता, असभयींत्याींच्या ररक्त िागा भरणे ा. प्रकक्रया
गतीमान करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बत्रांबि-बागडेवाडी (जि.ससांधुदग
ु )म येथील िुना खार बांधारा फुटल्हयाने शेती नावपि झाल्हयाबाबत
(१८)

८००६ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ससींधुदग
ु य जिल्ह्यातील बिींबक-बागडेवाडी येथील िुना खार बींधारा र्ु्ल्हयाने सम
ु ारे १२५
हे क््र शेती नावपक बनली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर बींधारा र्ु्ल्हयामुळे आिुबािूच्या िसमनीत खारे पाणी सशरुन सुमारे १२५
हे क््र शेतिमीन नावपक होऊन शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्हयास, यादठकाणी कायमस्वरुपी खारबींधारा बाींधून समळावा अशी बागवेवाडी येथील
ग्रामस्थाने स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त दठकाणी कायमस्वरुपी बींधारा बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०५-२०१५) :(१) नाही.
या दठकाणी िलसींपदा ववभागाची कोणतीही शासकीय खारभम
ू ी योिना नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोंढाणे धरणाचे (ता.ििमत, जि.रायगड) पाणी नवी मुांबईतील
ननयोिीत होणा-या प्राधधिरणाला समळण्याबाबत

(१९)

८०२५ (०७-०४-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
काय :-

श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.जितेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) कोंढाणे धरणाचे (ता.कियत, जि.रायगड) पाणी नवी मुींबईतील ननयोिीत होणाऱ्या
प्राधधकरणाला समळण्याबाबत ससडको प्रशासनाने राज्यशासनाकडे मागणी केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे ,
(३) अद्याप कोणताच ननणयय घेतला नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) सदर आरक्षण प्रस्ताव ससडकोकडून प्राप्त झाला असन
ू छाननी चालू आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िुन्नर तालुक्यातील (जि.पुणे) िुिडी प्रिल्हप अांतगमत वपांपळगाव िोगे
(२०)

धरणाची िामे पण
ू म िरण्यािरीता ननधी समळण्याबाबत

८०७० (०७-०४-२०१५).

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िुन्नर तालुक्यातील (जि.पण
ु े) कुकडी प्रकल्हप अींतगयत वपींपळगाव िोगे धरणाची उवयररत

कामे पुणय करण्याकरीता प्रलींबबत दे यकाींसाठी ६०२.६१ लक्ष व चालु कामाींसाठी ४८७ लक्ष असा
शकुण १०८९.६१ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात यावा याकरीता मा.िलसींपदा मींिी व

मा.िलसींपदा राज्यमींिी याींना स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१४ रोिी
लेखी ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या ननवेदनाच्या अनुषींगाने उपरोक्त ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती
काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२२-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) कुकडी प्रकल्हपाची द्ववतीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त ककीं मत रु ६९२.१८ को्ी
असन
ू प्रकल्हपावर माहे माचय २०१५ अखेर शकूण रु. २२६९.९८ को्ी ातका खचय झालेला आहे.

सदर प्रकल्हपाचा तत
ु ार तयार
त ीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव प्रचसलत दरसुचीनस
करण्याचे काम क्षेबिय स्तरावर प्रगतीत आहे. प्रकल्हपास तत
त ीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यता
मींिूर झाल्हयानींतर ननधी उपलब्ध करणे शक्य होईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अिोला जिल्ह्यात जिल्हहा ननयोिन ससमतीच्या सभेतील िायमवत्ृ त
जिल्हहा पररषद पांचायत ववभागाला न हदल्हयाबाबत

(२१)

८२११ (०७-०४-२०१५).

(सशरुर) :

श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम), श्री.बाबरु ाव पाचणे

सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) अकोला जिल्ह्यात जिल्हहा ननयोिन ससमतीच्या सभेत

२०१२-१३ अींतगयत अखचीत

असलेला ३ को्ी ७५ लक्ष रुपयाींच्या कामाींना मुदतवाढ समळून व सन २०१३-१४ मधील ६
को्ी ६२ लक्ष रुपयाींच्या कामाींना मींिरु ी समळून सहा मदहने लो्ल्हयानींतरही सभेचे प्रोससडीींग

जिल्हहा पररषदे च्या पींचायत ववभागाला सींबींधीत अधधका-याींनी न ददल्हयामुळे अद्यापही कामे
प्रलींबबत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त सभेचे प्रोससडीींग जि.प.पींचायत ववभागाला न दे णाऱ्या अधधकाऱ्याींववरुध्द
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्हयास सदरहू प्रलींबबत कामे तातडीने होण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

अकोला जिल्हहा ननयोिन ससमतीच्या ददनाींक २७/०६/२०१४ च्या बठकीचे ानतवत्त तास

मा.पालकमींिी तथा अध्यक्ष, जिल्हहा ननयोिन ससमती, अकोला याींची मान्यता प्राप्त होताच

सदरचे ानतवत्त त मुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषद, अकोला याींना जिल्हहाधधकारी,
अकोला याींनी ददनाींक २९/१२/२०१४ रोिी पाठववले आहे .

शासन ननणयय, ववत्त ववभाग, ददनाींक ०६/०६/२००८ मधील सुचनेनुसार, शखादया वषायत

मक्
ु त केलेला व पढ
ु ील शका वषायपेक्षा अधधक कालावधीसाठी अखधचयत रादहलेला ननधी स्वायत्त

सींस्थाींनी शासनास परत करणे बींधनकारक असल्हयामुळे सन २०१२-१३ अींतगयत िनसुववधा
योिनेचा अखधचयत ननधी रु. ३७५.२६/- लक्ष शासनास समपीत करण्याबाबत शासन पि, ददनाींक

१६/०८/२०१४ अन्वये जिल्हहाधधकारी, अकोला याींना कळववण्यात आले आहे . त्यानुसार मुख्य
काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषद, अकोला याींना तशी काययवाही करण्याबाबत जिल्हहाधधकारी

याींनी कळववल्हयावर मख्
ु य काययकारी अधधकारी जिल्हहा पररषद, अकोला याींनी उपरोक्त नमद
ु रु.
३७५.२६ लक्ष ननधी समवपयत केल्हयाचे आदे श ददनाींक १८/०४/२०१५ रोिी काढले आहे त.

तसेच सन २०१३-१४ अींतगयत िनसुववधा योिना व नतथयक्षेि ववकास योिनेचा रु.

६६२.०० लक्षच्या कामाींना जिल्हहा ननयोिन ससमतीच्या ददनाींक २७/०६/२०१४ च्या बठकीत
मान्यता दे ण्यात आली. त्यानस
ु ार जिल्हहा पररषदे ने ददनाींक ०२/०१/२०१५ रोिी कामाींना
प्रशासकीय मींिूरी दे वून ननधी ववतरीत केला आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(२२)

ाांदापूर तालुक्यातील उिनी िलाशयात मत्स्यबीि सोडण्याबाबत

८२८८ (०४-०४-२०१५).

श्री.दत्तात्रय भरणे (ाांदापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्ह्यातील ाींदापूर तालक्
ु यात असलेल्हया उिनी िलाशयात गत अनेक ददवासापासून
मत्स्यबीि न सोडल्हयाने मासे उत्पादन कमी होत असल्हयाने भोई समािावर उपासामारीची वेळ
आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्यत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार भोई समािाची उपासमार होऊ नये

म्हणन
उिनी िलाशयात मत्स्यबीि सोडण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
ू
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (३०-०५-२०१५) :(१) अशी कुठलीही तक्रार क्षेबिय कायायलयास प्राप्त
झालेली नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) चौकशीचा प्रश्न उद््ावत नाही. मासेमारी करणाऱ्या स्थाननक मजच्छमाराींना अधधकतत पास
दे ण्याची प्रकक्रया ददनाींक १६.६.२०१२ पासून क्षेिीय स्तरावर चालू आहे . सध्या प्रती माणसी
रु.५००/- प्रती माहे ातकी र्ी आकारुन मजच्छमाराींना पास ददला िातो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वधाम जिल्ह्यातील पोथरानाला व लालनालाचे िामिाि
चांद्रपरू पाटबांधारे ववभागािेड सोपववण्याबाबत
(२३)

८६६० (०७-०४-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वधाय जिल्ह्यातील पोथरानाला व लाल नालाचे कामकाि चींद्रपूर पा्बींधारे ववभागाकडे
सोपववण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

माहे

िानेवारी,

२०१५

रोिीच्या

मा.िलसींपदा मींिी, महाराषर राज्य याींना लेखी ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,

सुमारास

(२) असल्हयास, या ननवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप या सींदभायत ननणयय घेतला नसल्हयास ववलबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (३०-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) महामींडळ कायायलयाने अींतगयत कायायलयाींच्या पन
ु रय चनेचा शकबित प्रस्ताव सादर
केलेला आहे . त्या अींतगयत लालनाला व पोथरा नाला प्रकल्हपाींच्या यवस्थापन कामासाठी लघु
पा्बींधारे ववभाग, चींद्रपूर अींतगयतचा बाींधकाम काययप्रकारातील लभान सराड कालवे उप ववभाग,
बरोरा हा ससींचन यवस्थापन कामासाठी रुपाींतरीत करुन लपोला पा्बींधारे उप ववभाग या

नावाने चींद्रपूर पा्बींधारे ववभाग, चींद्रपूर अींतगयत कायायजन्वत करण्याचा प्रस्ताव आहे . याबाबत
शासन स्तरावर छाननी करण्यात येत असन
ू अद्याप ननणयय झालेला नाही.
___________

वव.स. ८९ (17)

(२४)

पुणे शहराला पाणी पुरवठा िरणाऱ्या धरणाच्या पाणी सायायाबाबत

९६७२ (०७-०४-२०१५).

श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणा-या धरणामध्ये माहे िल
ु , २०१५ पयंत पुरेल असा पाणी
साठा उपलब्ध आहे काय,

(२) असल्हयास, िलसींपदा ववभागाने पुणे मनपास पाणी कपातीची सुचना माहे नोहें बर, २०१४
मध्येच ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पुणे शहरातील माहे िुल, २०१४ पययत अथवा तसम काळापयंत पाणी पुरवठा
प्राधान्याने व अखींडीत होण्यासाठी िलसींपदा ववभागाने काय ननयोिन केले आहे ?

श्री. धगरीष महािन (०९-०६-२०१५) :(१) खडकवासाला प्रणालीतन
ू पण
ु े शहर व पररसर, दौंड व

ाींदापूर नगरपासलका व ाींदापूर तालुक्यातील २२ ग्रामपींचायतीींना पाणी पुरवठा केला िातो. दद.
९/१२/२०१४ रोिी गतवषीच्या याच ददवसापेक्षा १.७० द्शमसीने पाणीसाठा कमी उपलब्ध होता.
यामळ
ु े पण
ु े महानगरपासलकेसाठी पाण्याची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे .
(२) होय.

(३) िन
ु -िूल २०१५ मध्ये सींभाववत पाणी ्ीं चाई सष्षय पररजस्थती उध्दवू नये याकररता

महानगरपासलकेने पाणी वापरामध्ये बचतीच्या आवश्यक उपाययोिना हाती घेणेबाबत व
सद्यजस्थतीत होणारा पाणीवापर कमी करण्याबाबत ननदे श ददलेले आहे त.
___________
राज्यातील ग्रामपांचायतीमध्ये िाम िरणा-या सफाई िममचाऱ्याांना परु े से
(२५)

वेतन व स्वच्छतेसाठी आवश्यि सामुग्री समळण्याबाबत

१०९६८ (०७-०४-२०१५).

श्री.दत्तात्रय भरणे (ाांदापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये काम करणा-या सर्ाई कमयचाऱ्याींना अत्यल्हप वेतन दे ण्यात
येत असन
ू सर्ाईसाठी आवश्यक असलेले सादहत्यही दे ण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कमयचा-याींना पुरेसे वेतन व स्वच्छतेसाठी आवश्यक असणारी सामुग्री
पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे .

(३) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१४-०७-२०१५) :(१) नाही.

राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये काम करणाऱ्या सर्ाई कमयचाऱ्याींना शासन अधधसूचना ददनाींक
०७ ऑगस््, २०१३ नुसान ककमान वेतन अदा करण्यात येत.े तसेच ग्रामपींचायत स्तरावरुन
सर्ाईसाठी आवश्यक असणारे सादहत्याची दे ण्यात येते.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८९ (18)
रािापूर तालुक्यातील (जि.रत्नाधगरी) सदळदळ बारे वाडी धरणातील गाळ िाढण्याबाबत
(२६)

१२४०८ (०८-०४-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािापूर तालुक्यातील (जि.रत्नाधगरी) सौंदळ बारे वाडी धरणातील पाणी रािी सोडण्यात येत
असल्हयाचे नक
ु तेच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे
आहे काय

(२) असल्हयास, मागील तीन वषायत धरणातील पाणी साठा सोडून दे खील गाळ उपसण्याचे काम
अद्यापपयंत पूणय झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सौंदळ चे पाणी सोडण्यात येत असल्हयामुळे ग्रामस्थाींमध्ये प्रचींड नारािी
पसरलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले,
(५) तदनुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (२५-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
बारे वाडी धरण क्षेिामध्ये मोठया प्रमाणात गाळ साचलेला आहे , गाळ उपसा करण्याचे तसेच
सेवादार दरु
ु स्तीचे काम मागील २ वषफ चालू आहे , दद. २/६/२०१४ पयंत सेवादार बाहे र काढून
दरु
ु स्तीचे काम चालू होते. परीं तू त्यादरम्यान पावसाला सुरुवात झाल्हयामुळे सेवादार मळ
ू िागी
बसववण्यात आले. परीं तू दरु
ु स्ती पण
ु य झाली नसल्हयामळ
ु े व ववमोचक ववहीरीत गाळ असल्हयामळ
ु े
सेवादार व उीं बरठा पातळी यामध्ये पोकळी राहील्हयाने सेवादारातून मोठया प्रमाणात गळती
होत होती. त्यामूळे धरण दद. २०/१२/२०१४ पयंत आपोआप ररकामे झाले.
(२) अींशत: खरे आहे.

धरणाच्या बुडीत क्षेिाच्या पूणय रुीं दीमध्ये उीं बरठा पातळीच्या वरती २ मी. उीं चीचा गाळ साठलेला
आहे . सन २०११-१२ व सन २०१३-१४, सन २०१४-१५ मध्ये गाळ उपसण्यासाठी धरणातील
पाणी सोडण्यात आलेले आहे . तथावप धरण स्थळावरील भौगोसलक अडचणीमळ
ु े गाळ
उपसण्याचे काम पुणय झालेले नाही.
(३) हे खरे नाही.

िलसींपदा ववभागाच्या याींबिकी ववभागाकडून गाळ उपसण्याचे काम करण्यात येत आहे .

तथावप धरण स्थळावरील भौगोसलक अडचणीमुळे गाळ उपसण्याचे काम पुणय झालेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८९ (19)

पुणे शहर व पुणे जिल्ह्यातील पाटबांधारे ववभागाच्या िसमनीवरील अनतक्रमणाबाबत
(२७)

१३३६९ (०८-०४-२०१५).

श्री.वविय िाळे (सशवािीनगर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहर व पुणे जिल्ह्यातील पा्बींधारे ववभागाच्या िसमनीवर मोठ्या प्रमाणावर
अनतक्रमण झाल्हयाची बाब माहे र्ेब्रुवारी, २०१५ वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

याबाबत

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

तसेच

सदर अनतक्रमणे

ह्वण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०६-२०१५) :(१) अींशतःखरे आहे .
(२) पण
ु े शहर हददीतील अनतक्रमणे ह्ववण्यासाठी पण
ु े महानगरपासलका याींचे सहकायय घेऊन
अनतक्रमणे काढण्याची काययवाही करण्यात येत आहे.

पुरींदर उपसा ससींचन योिनेच्या उध्वयगामी नसलकेसाठी सींपाददत केलेल्हया िमीनीवर मौिे

कोरे गाींव मळ
ु , सशींदवणे व उरळीकाींचन येथील काही शेतक-याींनी अनतक्रमण केले असन
ू ते
ह्ववण्यासाठी सींबींधधताींना नोद्सादारे व िाहीर प्रक्नादारे सच
ू ना करण्यात आलेल्हया
आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ग ण खननिाांच्या स्वासमत्व धनावरील अनद
ु ानाचे वाटप
सांबांधीत ग्रामपांचायतीांना िरण्यात आलेले नसल्हयाबाबत

(२८)

१६४०८

(०६-०८-२०१५).

डॉ.पतांगराव

िदम

(पलूस

िडेगाव),

श्री.असमन

(मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

पटे ल

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन १९८५ पासून राज्यातील गौण खननिाींच्या स्वासमत्व धनावरील अनुदानाचे वा्प
सींबींधीत ग्रामपींचायतीींना करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गौण खननिाच्या स्वासमत्व धनावरील अनुदान सींबींधीत ग्रामपींचायतीींना न
ददल्हयामुळे ग्रामपींचायतीींच्या ववकास कामाींना अडथळा ननमायण झाला असल्हयामुळे गौण
खननिाींच्या स्वासमत्व धनावरील अनुदान सींबींधीत ग्रामपींचयातीींना दे ण्यासाठी कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांििा मुांडे (०१-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

प्रत्येक वषी या ववभागाकडून गौण खननिावरील स्वासमत्व धनाच्या समळकतीतन
ू

असभहस्ताींककत रकमाींचे अथयसींकल्हपीय अींदाि तयार करण्यात येतात. सदर मींिूर झालेल्हया
अनुदानाचे

वा्प

जिल्हहाधधकारी

कायायलयाींकडून

ग्रामपींचायतीींना करण्यात येत.े

तहससलदार

कायायलयामार्यत

सींबींधधत

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दोडामागम तालुक्यातील मणेरी-आांबोली रस्ता क्र.९२ हा पांतप्रधान ग्रामसडि
योिनेतन
ू मांिरू रस्त्याच्या िामाला ववलांब होत असल्हयाबाबत

(२९)

२३७८८ (०७-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.अवधत
तटिरे (श्रीवधमन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
ू

करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) दोडामागय तालुक्यातील मणेरी-आींबोली रस्ता क्र.९२ हा पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेतन
ू
मींिूर झालेल्हया व कामासाठी आवश्यक असलेला ननधी उपलब्ध असतानाही रस्त्याचे काम सुरू

करण्यास ववलींब केला िात असल्हयाने रस्त्याचे काम त्वरीत सुरु करण्याच्या मागणीसाठी

मनेरी ग्रामस्थाींनी कुडाळ येथील कायायलयासमोर ददनाींक ४ मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास
उपोषण केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, हा रस्ता दस
ु ऱ्या मागायने वळववण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून
आले,

(४) असल्हयास, त्यानुषींगाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१४-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) काही ग्रामस्थाींनी ग्रामीण मागय ९२ हा
दस
ु ऱ्या मागायने वळववण्यासाठी उपोषण केले आहे.

(४) व (५) सन २०००-२०२१ या रस्ते ववकास आराखडयातील नकाशात दाखववल्हयाप्रमाणे
ग्रा.मा.९२ मणेरी-आींबोली या रस्त्याचे काम मींिुर असुन त्यानस
ु ार रस्त्याचे काम सुरु करण्यात
आलेले आहे . त्यामळ
ु े चौकशी केली नाही.

___________
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शेतीची मशागत पेरणी व पीि िाढण्यापयचतची सवम िामे महात्मा गाांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतांगत
म घेण्याबाबत
(३०)

२३८३८ (१४-०८-२०१५).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय रोिगार हमी योिना

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शेतीची मशागत पेरणी व पीक काढण्यापयंतची सवय कामे महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण
रोिगार हमी योिनेतींगत
य घेण्यात यावीत अशी मागणी सदर लोकप्रनतननधीींनी मा.ग्रामववकास
मींिी याींच्याकडे ददनाींक ५ िुन, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या ्ाळण्यासाठी महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार
हमी योिनेतींगत
य शेतीची कामे घेण्यात यायात असेही या ननवेदनात नमुद करण्यात आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-१०-२०१५) :(१) सदर ववषयाबाबत मा.आमदार डॉ.अननल सुखदे वराव
बोंडे याींचे दद. २६ मे, २०१५ रोिीचे पि प्राप्त झाले आहे .

(२) शेतक-याींच्या आत्महत्येचे मख्
ु य कारण शेती करीता लागणारा खचय आहे असा दद.२६ मे,
२०१५ च्या पिात नमूद करण्यात आले आहे.

(३) महात्मा गाींधी राग्रारोहयोंतगयत स्थायी स्वरुपाची मालमत्ता तयार करणे, हे योिनेचे मुख्य
उदद्दष् आहे . महात्मा गाींधी राग्रारोहयो कायदा २००५ तसेच मागयदशयक सच
ु नाींनस
ु ार, शेतीची
मशागत, पेरणी व पीक काढण्यापयंची सवय कामे ही वारीं वार उद््ावणारी असल्हयाने ती
योिनेंतगयत अनुज्ञेय नाही.

तथावप, योिनेंतगयत अनुज्ञय
े कामाींमध्ये शेतीला पूरक िसींधारणाची कामे, िलससींचन

कालयाची कामे, भूववकासाची कामे, कतवष ववषय कामे उदा.नाडेप कींपोजस््ीं ग, गाींडूळ खत तयार
करणे (Vermi composting), िववक खते (सलजक्वड बायोमॅन्युअसय) ात्यादी अनुज्ञेय आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
जिल्हहा पररषद हहांगोली मध्ये अधधिारी गट अ २४ व िममचारी गट ब ४२
पदे एिूण ६६ पदे ब-याच िालावधी पासून ररक्त असल्हयाबाबत
(३१)

२३८८४ (१७-०८-२०१५).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जिल्हहा पररषद दहींगोली मध्ये अधधकारी ग् अ २४ व कमयचारी ग् ब ४२ पदे शकूण ६६
पदे ब-याच कालावधी पासन
ू ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहा पररषदे तील अपऱ्ू या कमयचाऱ्याींमळ
ु े नागररकाींच्या दनींददन कामाींस ववलींब
होत असल्हयाने नारािी पसरली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर ररक्तपदे सत्वर भरण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १९
िानेवारी, २०१५ चे पिान्वये शासनास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सदर ररक्तपदे भरण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०६-१०-२०१५) :(१) जिल्हहा पररषद, दहींगोली मध्ये महाराषर ववकास सेवा

ग्-अ सींवगायत ९ पदे मींिरू असन
ू ६ पदे भरलेली आहे त व ३ पदे ररक्त आहे त. तसेच
महाराषर ववकास सेवा ग्-ब सींवगायतील ८ पदे मींिूर असून सवय पदे भरलेली आहे.

महाराषर ववकास सेवा यनतररक्त अन्य सींवगायतील ग्-अ आझण ग्-ब मध्ये १६५ पदे

मींिूर असून त्यापकी १०१ पदे भरलेली आहे त व ६४ पदे ररक्त आहेत.

(२), (३), (४) व (५) महाराषर ववकास सेवा ग्-अ मधील ररक्त पदे तदथय पदोन्नतीने/बदलीने
भरण्याची काययवाही सुरु आहे . तसेच अन्य सींवगायतील ररक्त पदे भरण्याबाबत सींबींधधत
ववभागाींना कळववण्यात आले आहे .

___________
िलयक्
ु त सशवार योिनेंतगमत सोलापरू जिल्ह्यातील पात्र ववहहरीांच्या
पुनभ
म रण िामाांना मांिूरी दे ण्याबाबत

(३२)

२३९५१ (१७-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िलयुक्त सशवार योिनेंतगयत सोलापूर जिल्ह्यात ववदहर पुनभ
य रणाची ७ हिार ७१९ कामे
महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतन
ू पण
ु य झाली असन
ू लोकसहभागातन
ू ८२७
कामे पूणय तर ८४८ कामे सुरु असल्हयाचे माहे मे, २०१५ दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्ह्यातील पाि ववदहरीींच्या पुनभ
य रण कामाची अींदािपिके तयार करुन त्याींना

ताींबिक व प्रशासकीय मींिरू ी दे ण्याबाबत तसेच या योिनेत अधधकाधधक लोकसहभाग
वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०३-१०-२०१५) :(१) िलयुक्त सशवार असभयान योिनेंतगयत सोलापूर

जिल्ह्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतन
ू १५४९ ववदहर पन
ु भयरणाची

कामे पुणय झाली असून १३१ कामे प्रगतीपथावर आहे त. तसेच लोकसहभागातन
ू १३,८३२ कामे
पुणय झाली असून २३८८ कामे प्रगतीपथवार आहे त.

(२) शासनाने या काययक्रमाींतगयत ववदहर पुनभयरणाची कामे घेण्याबाबत सववस्तर आदे श ददनाींक

२७ मे, २०१५ च्या शासन पररिकान्वये ननगयसमत केलेले आहे त. त्यानस
ु ार राज्यात ववदहर
पुनभयरणाची कामे तातडीने घेण्याच्या सूचना दे ण्यात आलेल्हया आहे त. त्यानुसार काययवाही सुरु
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आहे . तसेच या योिनेत लोकसहभाग वाढववण्याबाबत सशवार र्े-या, ग्रामसभा तसेच ग्रामसेवक
व सरपींच याींच्या बठका क्षेबिय स्तरावर घेण्यात येत आहे . तसेच मोबाईल हॅनदारे
िनिागत
त ी करण्यात आलेली आहे व याबाबत काययशाळे चे आयोिन करण्यात आलेले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हहापूर जिल्हहा ननयोिन मांडळातील ननम्म्या सदस्याांना ननयोिन
(३३)

मांडळािडून ननधी समळत नसल्हयाबाबत

२४३५४ (१७-०८-२०१५).

डॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर

(राधानगरी), श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल्हहापूर जिल्हहा ननयोिन मींडळाकडून जिल्हहा पररषदे ला समळणा-या ननधीतून मींडळाच्या
सदस्याींच्या मतदार सींघातील कामाींसाठी ननधी दे ण्यात येत असल्हयाने सम
ु ारे

ननम्म्या

सदस्याींना ननयोिन मींडळाकडून ननधी समळणार नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सदस्याींनी पुवीप्रमाणे ननधी समळण्याची मागणी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये
वा त्यादरम्यान करुनही अद्यापही शासनाने कोणताच ननणयय घेतला नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, या सींदभायत शासनाने ननणयय घेतला असल्हयास त्याींचे स्वरुप काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.

(३) जिल्हहा ननयोिन ससमती ही घ्नात्मक ससमती असल्हयाने शासनाने मींिूर केलेल्हया
ननयतययानुसार जिल्ह्यात मींिूर योिनेखाली कामे घेण्याबाबतचा ननणयय सदर ससमतीद्वारे
घेण्यात येतो.

___________
नासशि जिल्हहा पररषदे च्या सायिल पुरववणे या योिनेअांतगमत रे ट िॉन्रॅ क्स पध्दतीने
(३४)

ननयुक्त िेलेल्हया सांबांधधत ित्राांटदाराांनी सायिल पुरवठा न िेल्हयाबाबत

२४६१८ (३०-०७-२०१५).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नासशक जिल्हहा पररषदे च्या वतीने सन २०१४-२०१५ या आधथयक वषायत मागासवगीय
ववद्याथयांना सायकल परु ववणे या योिनेअींतगयत रे ् कॉन्रॅ क्स पध्दतीने ननयक्
ु त केलेल्हया
सींबींधधत किाीं्दाराींना पुरवठयाचा ठे का दे ऊन दे खील त्याींनी पुरवठा केलेला नाही ही बाब माहे
मे २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्हयास, सींबींधधत कींपन्याींववरोधात शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८९ (24)
श्रीमती पांििा मुांडे (१९-१०-२०१५) :(१) होय.

(२) सींबींधधत पुरवठादार कींपनीवर पुरवठा सींदभायत बींदी घालणेबाबत काययवाही करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालि
े ाडी येथील
ु यातील म िे भाांडव
गट क्र.४०९ मध्ये रस्त्यावर अनतक्रमण िेल्हयाबाबत

(३५)

२४७७३ (१७-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) सातारा जिल्ह्यातील ख्ाव तालक
े ाडी येथील ग् नीं.४२९ मध्ये
ु यातील मौिे भाींडव
िाण्यायेण्यासाठी ग् क्र.४०९ मधून रस्ता आहे , हा ग् ग्रामपींचायत भाींडव
े ाडी याींचे नावावर
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ग् क्र.४०९ मध्ये रस्त्यावर अनतक्रमण झाले असून या रस्त्यावर अनधधकतत घराचे

बाींधकाम सुरु असन
ू बारगि घालण्याचे काम सुरु करण्यात आले असल्हयामुळे हा रस्ता बींद
अवस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) ग् क्र.४०९ हा ग्रामपींचायत भाींडव
े ाडी याींचे नावावर असल्हयामुळे या रस्त्यामध्ये झालेले

अनतक्रमण काढण्यासाठी तहससलदार ख्ाव (वडुि) याींनी ग्ववकास अधधकारी वगय १ पींचायत
ससमती ख्ावा याींना ददनाींक १८ सप््ें बर, २०१४ रोिी पिाद्वारे कळववले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्हयास, ग्ववकास अधधकारी वगय १ पींचायत ससमती ख्ाव याींनी सदरचे अनतक्रमण
काढलेले आहे का, नसल्हयास त्याची कारणे काय आहे त,

(५) या रस्त्यावरील अनतक्रमण त्वरीत काढण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात
येत आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-१०-२०१५) :(१) होय.

(२) ग् क्र.४०९ हा ग्रामपींचायत भींडव
े ाडी याींचे मालकीचा असून सदर ग्ामध्ये घराचे काम

पूवीचे झाले असून त्यामुळे सदरचा रस्ता पुणप
य णे बींद झालेला नसून अनतक्रमण केल्हयाने
रस्त्याची रुीं दी कमी झाली असन
ू त्यामुळे मोठ्या वाहनाींची वाहतक
ू होत नाही.
(३) होय.

(४) व (५) तहससलदार ख्ाव याींचेकडील दद.१८/९/२०१४ च्या पिास अनुसरुन ग् क्र.४०९
मधील अनतक्रमण काढणेबाबत सरपींच/ग्रामसेवक ग्रामपींचायत भाींडव
े ारी याींना ग्ववकास

अधधकारी, पींचायत ससमती. ख्ाव याींनी त्याींचेकडील दद.२०/१०/२०१४ रोिीच्या पिान्वये पुढील
योग्य ती कारवाई करणेबाबत सच
े ाडी याींनी
ु ना ददलेल्हया आहे त. त्यानस
ु ार ग्रामपींचायत भाींडव

वव.स. ८९ (25)
ग् क्र.४०९ मधून िाणा-या रस्त्यावरती झालेल्हया अनतक्रमणाची व ग्ाच्या हद्दी कायम करुन

घेणेसाठी उप अधधक्षक भूसम असभलेख, वडूि याींचेकडे दद.२७/५/२०१५ रोिी मोिणीसाठी शुल्हक

रु.७०००/- भरणा करण्यात आला असन
ू अद्याप सदर ग्ाची मोिणी सींबींधधत ववभागाकडून
झालेली नसल्हयाने ग्ाच्या हद्दी कायम करण्यात आलेल्हया नाहीत. ग् क्र.४०९ मधील
रस्त्यावरती अनतक्रमण केलेल्हया सींबींधधत अनतक्रमणधारक याींना अनतक्रमण काढण्याबाबतच्या
नो्ीसा बिावण्यात आलेल्हया आहे त. सदर ग् क्र.४०९ ची मोिणी झाल्हयानींतर मोिणी
नकाशात दसशयवलेले अनतक्रमण तात्काळ काढणेबाबतची काययवाही करण्यात येईल.
___________
मु.किलोस (ता.मालवण, जि.ससांधुदग
ु )म येथील रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३६)

२४८४८ (१४-०८-२०१५).

श्री.रववांद्र चहाण (डोंबबवली) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म.ु ककलास (ता.मालवण, जि.ससींधद
ु ग
ु )य येथील ३ मी्र रस्त्याींची दरु वस्था झालेली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर रस्त्याचे नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे,

(३) असल्हयास, रस्त्याींच्या नुतनीकरणाबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मुांडे (०७-१०-२०१५) :(१) होय, खरे आहे .
(२) होय.

(३) प्रश्नाधधन रस्ता सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास आराखड्यानस
ु ार सशरीं वडे गोठवणे असा

असन
ू त्याचा दिाय ग्रामीण मागय क्र. ११७ आहे . सदर रस्त्याची अजस्तत्वातील लाींबी ४.४२५
कक.मी. आहे . सदर लाींबीपकी १.६९० कक.मी. लाींबीतील रस्त्याचे डाींबरीकरणाद्वारे नुतनीकरण

करण्यात आले आहे . उवयररत खराब पषत ठभागाचे डाींबराद्वारे नत
ु नीकरणाचे काम सन २०१५-१६

रस्ते व पुल दरु
ु स्ती काययक्रमाींतगयत ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हहा
पररषदे चे ननयोिन आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्य शासनाच्या िममचाऱ्याांच्या नयाने पदभरती व ररक्त पदभरती रोखल्हयाबाबत
(३७)

२५०८१

(१४-०८-२०१५).

अॅड.वारीस

पठाण

(भायखळा),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील

वव.स. ८९ (26)
(१) राज्यात सत्तेवर येताच आधथयक जस्थतीबाबत श्वेतपबिका काढण्याची घोषणा मा.ववत्त मींिी
याींनी केल्हयानस
ु ार ववधधमींडळाच्या अथयसींकल्हपीय अधधवेशनात आधथयक जस्थतीवर श्वेतपबिका
काढण्यात आल्हयानींतर राज्याची खालावलेली आधथयक जस्थती सावरण्यासाठी ननणयय घेतला आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) तसेच राज्यात यापुढे शासकीय अधधकारी व कमयचारी याींची पदे भरण्याबाबत तसेच ररक्त

पदाच्या भरतीवरही बींदी घालण्याचा ननणयय शासनाने ददनाींक ३ िुन, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरील घोषणेनस
ु ार नवीन पदाींना म्हणिेच नोकर भरतीस काही काळासाठी
बींदी घालण्याचा ननणयय घेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्यातील शासकीय कमयचाऱ्याींच्या वेतनातील खचय ननयींबित करण्याचे ष्ष्ीने
केवळ १० सींवगायतील ररक्त पदाींपकी ७५ ्क्के व अन्य सींवगायतील केवळ ५० ्क्के
भरण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक ननणयय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, कोणत्या कोणत्या सींवगायतील पदभरती ककती ददवसाींसाठी बींद केली आहे ,
(६) असल्हयास, सरकारी कमयचा-याींच्या वेतनावर ७३ हिार को्ी, ननवत्त ती वेतनावर २० हिार
को्ी तर यािावर २७ हिार को्ी असा १ लाख २१ हिार को्ीींचा वावषयक खचायचा प्रश्न उभा
करून ररक्त िागा न भरल्हयाने शासनाच्या काययक्षमतेवर पररणाम होणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(७) असल्हयास, राज्याची आधथयक जस्थती सध
ु ारण्यासाठी व शासनाचे कामकाि सुरळीत
चालण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे ,
(८) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०९-२०१५) :(१) होय.

(२), (३), (४) व (५) ददघयकालीन ववत्तीय स्थयायसाठी वेतनवाढीचा सरासरी दर हा महसूल
वाढीच्या सरासरी पदापेक्षा अधधक असता कामा नये, हे सवयमान्य तत्व पाळणे आवश्यक

असल्हयाने दद.२ िून, २०१५ च्या आदे शान्वये नवीन पदननसमयती पूणप
य णे बींद करण्यात आली
आहे . माि हे बींधन ससडको, MMRDA, PMRDA, NIT, NMRCL, MMRCL, PMRCL

यासारख्या आधथयक सक्षम स्वायत्त सींस्थाींना तसेच केंद्र शासन परु स्कतत (ज्या आस्थापनाींचे
पगार केंद्र शासनाच्या अनुदानातून होतात.) सींस्थाींना लागू राहणार नाहीत.

सशक्षक, पोलीस कॉन्स््े बल, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य पररचारीका, पशुधन पररवेक्षक,

मत्स्ययवसाय ववभागाचे तालक
ु ा स्तरावरील अधधकारी, वन रक्षक, कतषी सहायक, पा्बींधारे

ववभागाचे कननषठ असभयींता या सींवगायत मोडणाऱ्या पदाींना शकूण ररक्त पदाींपकी ७५% पयंत
पदे भरण्याबाबत ननणयय घेण्यात आला आहे . तर या सींवगाययनतररक्त ातर सींवगायतील सरळ

सेवेच्या कोट्यातील ररक्त असणाऱ्या पदाींपकी ५०% ककीं वा शकूण सींवगायच्या ४% यापकी िे
कमी असेल ातकीच पदे भरण्याचा ननणयय घेण्यात आला आहे.

(६) शासकीय ववभाग/काययलयातील ग् अ ते ग् ड मधील ज्या सींवगायतील ररक्त पदाींचा
अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर असून ववदहत ्क्केवारीपेक्षा िास्त प्रमाणात पदे भरण्याचे तातडीची

वव.स. ८९ (27)
गरि आहे , अशा बाबतीच ररक्त पदे भरण्यास मान्यतेचे प्रस्ताव प्रशासकीय ववभागास पूणय
समथयनासह अपर मुख्य सधचव (सेवा) सामान्य प्रशासन ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखालील
स्थावपत केलेल्हया ससमतीस सादर करता येईल, असा ननणयय सामान्य प्रशासन ववभागाने
ददनाींक १६ िुल, २०१५ च्या शासन ननणययान्वये घेतला आहे .

(७) यासींदभायत खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहे त.
अ) ददनाींक ०२/०६/२०१५ च्या शासन ननणययान्वये वेतनावरील खचायची वाढ मयायददत
करण्यासाठी उपाययोिना ननजश्चत केली आहे.
ब) उद्योग क्षेिासाठी वीिवरील अनद
ु ान कमी केली आहे .

क) सवय यक्तीगत लाभाथी योिना न्यायाननवाड्याच्या आधीन आधारशी िोडून लाभाची

रक्कम लाभाथयांच्या बँकेतील खात्यात परस्पर िमा करण्याबद्दल प्रयत्न सुरु आहे त.

ड) नगर ववकास ववभाग, महसूल ववभाग, गह
ू
त ननमायण ववभाग याींनी अनतररक्त महसल

वाढीचे उद्दीष् दे ण्यात आले आहे .

ा) राज्याच्या ववत्तीय जस्थतीबाबत श्वेतपबिका प्रकासशत करण्यात आली आहे. त्यातील

काययवाहीसाठी माींडळलेल्हया मुद्याींवर राज्याच्या खचायच्या ननयींिणासाठी, आधथयक सामाजिक
ववकासासाठी सींबींधधत ववभागाींना सूचना दे ण्यात आल्हया आहे त.

ई) सावयिननक प्रापण यवस्था पारदशयक ककर्ायतशीर व काययक्षम होण्याच्या ष्ष्ीने

काययवाही करण्यात येत आहे .
प)

दे शी अल्हकोहोसलक मद्यावरील उत्पादन शुल्हक व पुनगयणना करण्यात येत असून

याद्वारे अनतररक्त महसूल समळणे अपेक्षक्षत आहे .
(८) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अनामळा, िसा व रानगाव (ता.वसई जि.पालघर) या गावातील
ाांहदरा आवास योिनेत झालेला गैरयवहार
(३८)

२५१३७ (१७-०८-२०१५).

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसई तालुक्यातील (जि.पालघर) काही वषायपूवी ग्रासमण दाररद्रय रे षेखालील कींु ्ुबाींचा

ननवारा प्रश्न सोडववण्यासाठी ाींददरा आवास योिनेअींतगयत अनायळा, कसा व रानगाव या गावात
उपरोक्त योिनेअींतगयत प्रत्यक्ष पाि लाभाथयांना घरकुल न समळता अपाि व धनदाींडग्याचा
समावेश दाररद्रय रे षेखालील कु्ुींबाींच्या यादीत करून यामध्ये मोठा आधथयक गरयवहार
करण्यात आला असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून
आले,

(३) असल्हयास, सवय सींबींधधताींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८९ (28)
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) नाही.

सन २००२-२००७ च्या दाररद्र्य रे षेखालील सवफनस
ु ार अनायळा व रानगाव ग्रामपींचायतीमध्ये
तयार करण्यात आलेली ाींददरा आवास योिनेची प्रनतक्षा यादी, लाभ ददलेले लाभाथी सशल्हलक
लाभाथी, अपाि लाभाथी याींची सींख्या खालीलप्रमाणे :ग्राम

२००२-०७ प्रनतक्षा यादीत

२००६-०७ ते

सशल्हलक
लाभाथी

पींचायतीचे

BPL

समाववष्

२०१४-१५ पयंत

नाव

लाभाथी

लाभाथी

लाभ ददलेले

सींख्या

सींख्या

लाभाथी सींख्या

िागा नसणे, सन २०१५-१६
पक्के घर,

मध्ये लाभ

स्थलाींतर या

दे ण्यास पाि

कारणामळ
ु े

लाभाथी

अपाि लाभाथी
अनायळा

७३४

५८१

१४६

४३५

४२९

६

रानगाींव

२२७

२०९

१०९

१००

७४

२६

कसा ग्रामपींचायत वसई तालक
ु यात समाववष् नसल्हयामळ
ु े त्या ग्रामपींचायतीची मादहती दे ण्यात
आलेली नाही. अनायळा व रानगाींव ग्रामपींचायतीमधील लाभाथयांना ाींददरा आवास योिनेच्या

मागयदशयक तत्वानस
ु ार लाभ दे ण्यात आला आहे . त्यामळ
ु े अपाि लाभाथयांना घरकुलाचा लाभ
दे णे व दाररद्र्य रे षेखालील यादीत धन-दाींडग्या लाभाथयांचा समावेश करुन आधथयक गरयवहार

झाला असल्हयाबाबतची बाब अनायळा व रानगाींव ग्रामपचायती मध्ये व पींचायत ससमती
कायायलय, वसई येथे ननदशयनास आलेली नाही. सद्यजस्थती पाि असलेल्हया ३२ लाभाथयांना सन
२०१५-१६ मध्ये घरकुलाींचा लाभ दे ण्याची काययवाही सुरु आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पालघर जिल्ह्यातील िेळवा रोड आणण सफाळे रे ल्हवेस्थानिाला
(३९)

िोडणाऱ्या िपासे-िेळवा रस्त्याची दरु वस्था झाल्हयाबाबत

२५१४२ (१७-०८-२०१५).

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्ह्यातील केळवा रोड आझण सर्ाळे रे ल्हवेस्थानकाला िोडणाऱ्या महत्वाच्या
कपासे-केळवा रस्त्यावरील डाींबरी खडी वाहून गेल्हयाने मोठमोठे खड्डे पडून रस्त्याची दरु वस्था
झाल्हयाचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) कपासे-केळवा रोड हा रस्ता ४ कक.मी. चा असून हा रस्ता यापूवी सावयिननक बाींधकाम
ववभागाने बनववला होता, सध्या हा रस्ता जिल्हहापररषदे च्या अखात्याररत येत असून व त्या
रस्तावर अनेक मोठे खड्डे पडल्हयाने वाहन चालक, स्थाननक रदहवासी व शाळकरी ववद्याथयांची
गरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) उपरोक्त रस्त्याचे योग्य प्रकारे दरु
य त वाहतूकीकरीता करुन
ु स्तीचे काम करुन रस्ता पव
ु व
दे ण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) या रस्त्याच्या कामाकडे दल
य केल्हयाबद्दल सींबींधधताववरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात
ु क्ष
येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८९ (29)
श्रीमती पांििा मुांडे (१५-१०-२०१५) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे . प्रश्नाींककत रस्त्याींमधील खराब
लाींबीतील खड्डे भरण्याचे काम प्रगतीत असून वाहतूक सुरळीत होण्याच्या ष्ष्ीने काययवाही
सरु
ु आहे .

(३) केळवा रे ल्हवे स््े शन ते सर्ाळा रे ल्हवे पुल रस्त्याींच्या ०.६५५ कक.मी. लाींबीची दरु
ु स्ती सन
२०१४-१५ ते २०१५-१६ मध्ये करण्यात आली असून सदरचा भाग सुजस्थतीत आहे. तसेच

०.९०० कक.मी. लाींबीतील रस्त्याचे काम सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडे मींिूर आहे . उवयरीत
रस्त्याींच्या खराब लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम जिल्हहा पररषदे मार्यत करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वैिापूर तालुक्यातील लोणी खुदम या गावात ग्रामपांचायतीने िेलेला गैरयवहार
(४०)

२५१६० (१४-०८-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्हलोड), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी) :

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

(१) विापूर तालुक्यातील सहा हिार लोकसींख्या असलेल्हया लोणी खुदय या गावात २००८ मध्ये

भारत ननमायण योिनेंतगयत १ को्ी २७ लाख रुपयाींचा ननधी प्राप्त झाला होता माि
ग्रामपींचायतीने

कागदोपिी योिना पूणय झाल्हयाचे दाखवून लाखो रुपयाींचा गरयवहार केला

असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय आढळून
आले,

(३) असल्हयास,सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) नाही.

(२) विापूर तालुक्यातील लोणी खुदय गावासाठी भारत ननमायण योिनेच्या कामाींतगयत पाणी

पुरवठा योिनेसाठी १ को्ी २७ लाख रुपयाींचा ननधी प्राप्त झालेला नसून सदर योिनेची
प्रशासकीय मान्यता रु.७४.८६ लाख ातक्या रकमेची आहे .

त्यापकी प्रत्यक्ष कामासाठी रु.७२.८१ लाख शवढी रक्कम खचय झाली. त्यामळ
ु े मींिूर

ननधीपेक्षा िास्त ननधी खचय झालेला नसून मींिूर योिनेप्रमाणे काम पूणय करण्यात आले आहे .

सदर योिनेतून डडसेंबर, २०१० पासून लोणी खुदय गावासाठी पाणीपुरवठा सुरु करण्यात आला
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ८९ (30)
आणी मतदार सांघातील घाटां िी तालुक्यातील आहदवासी
(४१)

भागात २५१५ या सशषमिाखाली ननधी समळण्याबाबत

२५२४८ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आणी मतदार सींघातील घा्ीं िी तालक्
ु यातील आददवासी भागात २५१५ या सशषयकाखाली
ननधी समळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी (आणी) याींनी मा.अथय व ननयोिन मींत्रयाींना
ददनाींक १८ माचय, २०१५ रोिी ननवदे न दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनावर शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे ,
(३) असल्हयास, ननणययाचे थोडक्यात स्वरुप काय,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०६-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२), (३) व (४) सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासन ननणयय क्र.ववकास २०१५/प्र.क्र.५०/यो-६
दद.३०.३.२०१५ अन्वये गावाींतगयत १७ कामाींसाठी रुपये शक को्ी ातका ननधी मींिरू करण्यात
आला आहे .

___________
तालुिाननहाय मानव वविास समशन अांतगमत मोताळा (जि.बल
ु डाणा)
तालक्
ु याचा समावेश िरण्याबाबत

(४२)

२५३१६ (१७-०८-२०१५).

श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय ननयोिन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने तालक
ु ाननहाय मानव ववकास ननदफ शाींक ननजश्चत करण्याचा प्रकल्हप यशदा पुणे
मार्यत हाती घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अद्यापही शासनाकडे तालुका ववकास मानव ननदफ शाींक उपलब्ध नाही, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सद्यजस्थतीत मानव ववकास समशन अींतगयत समाववष् तालुके लक्षात घेता
ननदफ शाींक कमी असलेल्हया अनेक तालुक्याींचा त्यामध्ये समावेश नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ववकासाच्या मोठया प्रमाणावर अनश
ु ेष असलेल्हया मोताळा तालक
ु ा मानव
ववकास समशन अींतगयत समाववष् करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०९-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

तालुका मानव ववकास ननदफ शाींक काढण्यासाठी राषरीय नमुना सवफक्षण (NSS) च्या

पध्दतीप्रमाणे महाराषरातील सवय ३५७ तालुक्यामध्ये सवफक्षण करण्यात आले आहे . या
सवफक्षणासाठी अथय व साींजख्यकी सींचालनालयाचे ताींबिक सहकायय घेण्यात येत आहे. सदरचे

वव.स. ८९ (31)
सवफक्षण NSS पध्दतीप्रमाणे १ िल
ु , २०१४ ते ३० िून, २०१५

या कालावधीत करण्यात आले

आहे . सद्य:जस्थतीत सवफक्षणातून सींकसलत केलेल्हया मादहतीच्या आधारे Data Entry

आझण

Data Analysis चे काम सरु
ु आहे . तद्नींतर तालक
ु ाननहाय मानव ननदफ शाींक पररगझणत
करण्यात येऊ शकेल.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) मानव ववकास ननदफ शाींक पररगझणत करणे, ही ववसशष् कालावधीत चालणारी शास्िीय
स्वरुपाची सींशोधन प्रकक्रया असल्हयाने ववलींब झालेला नाही. त्याचा तपशील मद्द
ु ा क्र. २ मध्ये
ववषद केला आहे .

___________
बल
ु डाणा जिल्हहा पररषदे च्या बाांधिाम ववभागाचे दोन ववभाग िरण्याबाबत
(४३)

२५३४८ (१७-०८-२०१५).

श्री.हषमवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु डाणा जिल्हहा पररषदे अींतगयत बाींधकाम ववभागाकडे २५०० कक.मी. लाींबीचे रस्ते आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यासाठी जिल्ह्यासाठी शकच ववभाग आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, जिल्हहा पररषद बाींधकाम ववभागाचे २ ववभाग करण्याचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त
झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सदर प्रस्ताव प्रलींबबत असण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१५-१०-२०१५) :(१) सन २००१-२१ रस्ते ववकास योिनेनुसार बाींधकाम
ववभाग, जिल्हहा पररषद बुलढाणा अींतगयत ५५१०.३९ कक.मी. लाींबीचे रस्ते आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) शासन ननणयय क्र. रागाींप.ीं २०१४/प्र.क्र.१४२/योिना ४ ददनाींक १ ऑगस््, २०१४ द्वारे रािीव
गाींधी पींचायत सशक्तीकरण असभयानाींतगयत ग्राम पींचायत स्तरावर पींचायत असभयींता (प्रनत
ग्रामपींचायत) व ग् असभयींता (प्रनत पींचायत ससमती) ही पदे भरण्यास मान्यता दे ण्यात आली
आहे . त्यानुषींगाने ननमायण करण्यात आलेली पदे ववचारात घेऊन तसेच जिल्हहा पररषदाींकररता

उपलब्ध ववभाग/उपववभाग, ताींबिक मनुषयबळ व काययभार ववचारात घेऊन आवश्यक ववभाग व
उपववभाग ननमायण करण्याच्या जिल्हहा पररषदाींच्या प्रस्तावाच्या आढावा घेऊन सुधाररत प्रस्ताव
शासनास सादर करण्याबाबत सवय जिल्हहा पररषदाींना कळववण्यात आले आहे .

सवय जिल्हहा पररषदे कडून सध
ु ाररत प्रस्ताव प्राप्त झ्राल्हयानींतर नवीन ववभाग/उपववभाग व

आवश्यक कमयचारीवींद
त ननमायण करण्याचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय ससमती समोर ठे वण्यात येईल.
___________

वव.स. ८९ (32)
आिरा तालुक्यातील (जि.िोल्हहापरू ) रामतीथम पयमटन
स्थळािडे िाणाऱ्या रस्त्याांची दरु वस्था झाल्हयाबाबत

(४४)

२५५४३ (१७-०८-२०१५).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) आिरा तालुक्यातील (जि.कोल्हहापूर) रामतीथय पयय्न स्थळाकडे िाणा-या रस्त्याींची
दरु वस्था झाल्हयाचे माहे शवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) सदर पयय्न स्थळाकडे िाणा-या रस्त्याची दरु स्ती करण्याची मागणी मा.ग्रामववकास मींिी
याींचेकडे चींदगडचे लोकप्रनतननधीनी याींनी दद.१५ िून,२०१५ रोिी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार सदर पयय्क स्थळाकडे िाणा-या
रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (०७-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) जिल्हहा पररषदे मार्यत प्रश्नाधधन रस्त्याची पहाणी करण्यात आली आहे.
(४) व (५) रस्ते ववकास योिना सन २००१-२०२१ नुसार प्रश्नाधधन रस्त्याचे नाव रामा १८८
पासून रामनतथय रस्ता ग्रामा ११२ असे असून त्याची शकूण लाींबी १.०० कक.मी. आहे . सदर
रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम जिल्हहा पररषदे ला ववववध योिनाींमधन
ू प्राप्त ननधी व ननकष याींच्या
अधधन राहून करण्याचे जिल्हहा पररषदे चे ननयोिन आहे .
___________

राज्यातील ग्रामपांचायत व तालक्
ु यास्तरावर आपत्िालीन स्तरावर
आग ववझवण्याच्या यांत्रणा िायमरत िरण्याबाबत

(४५) २५६१३ (१७-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ग्रामपींचायती व तालुक्यास्तरावर आपत्कालीन स्तरावर आग लागल्हयास आग
ववझवण्याची कोणतीही यींिणा काययरत नसल्हयाचे माहे िून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तालक
ु ास्तरावर आग ववझववण्यासाठी पींचायत ससमत्याींकडे अजग्नशमन दलाची
उभारणी करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८९ (33)
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०९-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) राज्याच्या अजग्नशमन सेवा सक्षमीकरणासाठी व बळक्ीकरणासाठी महाराषर
अजग्नसरु क्षा असभयान ही योिना राबववण्यात येत आहे . राज्यात राज्यस्तरीय अजग्नशमन सेवा

नसल्हयामळ
ु े ही सेवा नागरी स्वराज्य सींस्था व ववशेष ननयोिन प्राधधकरणे याींच्यामार्यत
पुरववण्यात

येते.

सद्यजस्थतीत

राज्यातील

१३८

तालुका

मूख्यालयाच्या

दठकाणी

नगरपासलका/नगरपींचायती स्थापन करण्याची काययवाही सुरु असून याबाबत काययवाही पूणय
झाल्हयानींतर राज्याच्या अजग्नशमन सेवा सक्षमीकरणासाठी व बळक्ीकरणासाठी महाराषर
अजग्नसरु क्षा असभयान ही योिना या तालक्
ु याींना लागु करण्याचा ववचार करण्यात येत आहे .
___________
राज्यामध्ये िन्म आणण मत्ृ यू याची नोंद घेण्याबाबत
(४६)

२५७८७ (१७-०८-२०१५).

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्यामध्ये िन्म आझण मत्त यू याची नोंद ग्रापींचायतीमध्ये करण्यात येते शखाद्या
यक्तीने शका वषायनींतरही ग्रामपींचायतीमध्ये नोंद नसल्हयास तहससलदार याींचेकडे अधधकार

आहे त परीं तु आता शका वषायपेक्षा अधधक कालावधीमध्ये िन्म-मत्त यू याची नोंद नसल्हयास
िन्म-मत्त यच
ू ा दाखला समळववण्याकररता थे् प्रथम वगय न्यानयक दीं डाधधकारी ककीं वा महानगर

दीं डाधधकारी याींचे आदे श ग्रा्य धरण्यात येणार आहे त असे ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१३ रोिी
ननदशयनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे व सदर आदे श शासन
बदलणार आहे ककीं वा नाही,
(४) असल्हयास, सदर आदे शात शासनाने आददवासी व गोरगरीब िनतेचा ववचार केलेला आहे
काय ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०८-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२), (३) व (४) कक्रसमनल पी.आय.शल. क्र.४/२०१३ मध्ये मा.मुींबई उच्च न्यायालय मुींबई,

खींडपीठ नागपूर याींनी दद.१७.१२.२०१३ रोिी ददलेलया ननकालास अनुसरुन ववधी व न्याय

ववभागाच्या दद.३१ डडसेंबर, २०१३ च्या पररपिका अन्वये ज्या िन्म-मत्त यू घ्नाींची नोंदणी
घ्ना घडल्हयापासन
ू शक वषायच्या आत झाली नसेल, अशा घ्नाींच्या नोदणीसाठी र्क्त
प्रथमवगय न्यानयक दीं डाधधकारी ककीं वा महानगर दीं डाधधकारी याींचच
े

आदे श ग्रा्य धरण्यात

यावेत असे कळववजण्यात आले आहे . त्यानुसार राज्यात सवयि काययवाही करण्यात येत आहे .
___________

वव.स. ८९ (34)
ससल्हलोड (जि.औरां गाबाद) तालुक्यातील मिुराांना िामे दे ण्याबाबत
(४७)

२५८३१ (१७-०९-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्हलोड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससल्हलोड (जि.औरीं गाबाद) तालुक्यातील ग्रामसेवकाींनी केलेल्हया सींपामळ
ु े त्याचा पररणाम

मिरु ाींवर झाला आहे. कामाच्या मागणी पिकावर ग्रामसेवकाींच्या सहया नसल्हयामळ
ु े ववदहरीींची
कामे बींद आहे त,

त्यामळ
ु े मिुराींवर उपासमारीची वेळ आली असल्हयाचे माहे मे, २०१५ वा

त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, येथील मिुराींना कामे दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१९-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) अध्यक्ष/सधचव महाराषर मागसेवक युननयन

याींच्या ननवेदनानुसार ग्रामसेवकाींनी ददनाींक ५.५.२०१५ पासन
ू मग्रारोहयाचे काम बींद आींदोलन

सुरु केल्हयाने शासन पररपिक क्र. मग्रारोहयो २०१२/प्र.क्र.८३/रो-१० अ ददनाींक ३०.४.२०१२ नस
ू ार
सरपींच व ग्रामरोिागार सेवक याींच्या सींयक्
ु त स्वाक्षरीने मिरु ाींच्या मागणीप्रमाणे कामे उपलब्ध
करुन दे ण्यात आली आहे त.

___________
नाांदेड येथील हहमायतनगर तालक्
ु यात महाराष्ट्र ग्रामीण
(४८)

२५९२९

(मुांबादे वी) :

रोिगार हमी योिनेत होत असलेला गैरयवहार

(१७-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चहाण

(नायगाांव),

श्री.असमन

पटे ल

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड येथील दहमायतनगर तालुक्यात महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतील

ससींचनासाठी असलेल्हया ववदहरी या अल्हपभूधारकाींऐविी धनाढ्य व श्रीमींत शेतक-याींना दे ण्यात
येत असल्हयाने येथील ग्रमपींचायतीची व अधधका-याींची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी

अल्हपभूधारक शेतक-याींने केली असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींवर काय कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०३-१०-२०१५) :(१) अशी बाब ननदशयनास आलेली नाही ककीं वा यासींदभायत
तक्रारही प्राप्त झालेली नाही.

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

वव.स. ८९ (35)

रावेर (जि.िळगाांव) तालुक्यातील या रस्त्याांचे पांतप्रधान ग्रामीण सडि
योिने अांतगमत सरु
ु असलेले िाम ननिृष्ट्ट दिामचे असल्हयाबाबत

(४९)

२६०७८ (१७-०८-२०१५).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रावेर जि.िळगाींव तालुक्यातील १) रसलपुर-आभोडा-जिन्सी २) पातोंडी-थेरोडा-पुनखेडा ३)

रसलपूर-केरहाळा या रस्त्याींचे पींतप्रधान ग्रामीण सडक योिने अींतगयत सुरु असलेले काम सींथ
गतीने, अपूणय व ननकतष् दिायचे होत असल्हयाचे माहे िून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले,

(४) असल्हयास, त्यानुसार सींबींधधताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१३-१०-२०१५) :(१), (२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही.

प्रश्नाींककत ३ रस्त्याींपकी रसलपूर-अभोडा-जिन्सी व रसलपूर-केरहाळा या रस्त्याींची कामे

पूणय झाली असून राज्य गुणवत्ता ननरीक्षक याींनी तपासणीनींतर समाधानकारक शेरा ददला

आहे . उवयररत पातोंडी-थेरोडो पुनखेडा रस्त्याींचे काम खडीकरणापयंत पूणय झाले असून राज्य
गण
ु वत्ता ननरीक्षक याींनी त्यास समाधानकारक शेरा ददला आहे . तसेच हे काम कींिा्दाराने
ननधीअभावी बींद केले आहे . राज्य शासन स्तरावरुन केंद्र सरकारकडे ननधीसाठे पाठपुरावा
करण्यात येत आहे.

___________

पैठण तालक्
ु यातील (जि.औरां गाबाद) रोिगार हमी योिने (िन
ु े)

अांतगमत पाझर तलावाच्या िामाची उवमररत दे यिे समळण्याबाबत
(५०)

२६०९२ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय रोिगार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पठण तालुक्यातील (जि.औरीं गाबाद) रोिगार हमी

योिने (िन
ु े)

अींतगयत पाझर तलावाचे

काम २००७-०८ मध्ये पुणय केलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कामाचे आरीं भीचे दे यके ददलेले आहे त व उवयररत दे यके समळण्यासाठी
सींबींधधत अधधका-याींकडे वेळोवेळी मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर कामाचे अदयापही दे यके समळालेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केलेली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ८९ (36)
श्रीमती पांििा मुांडे (१५-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) अींशत: खरे आहे.

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) व (५) सदर अननयसमततेस िबाबदार असणाऱ्या अधधकाऱ्याींववरुध्द सशस्तभींगाची कारवाई
ववचाराधीन आहे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

