अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १११ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

दौंड तालक्
ु यातील भीमा नदी िाठावरील परु ननयांत्रण रे षा ननश्श्चत िरण्याबाबत
(१)

३५०५ (२३-१२-२०१४).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) भीमा नदीस पावसाळ्यामध्ये वारीं वार येणा-या मोठ्या पुराींमुळे दौंड तालक्
ु यातील नदी

काठच्या व दौंड शहरामधील (जि.पुणे) नागररकाींना पुराच्या कालावधीमध्ये ववस्तावपत व्हावे
लागत असल्याने भीमा नदीच्या काठावरील गावाींमध्ये व दौंड शहरामध्ये धोकापातळी माकक
करुन परु रे षा ननजचचत करण्याबाबतची कायकवाही करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भीमा नदी काठावरील दौंड तालुक्यातील गावाींमधील व दौंड शहरामधील
धोकादायक पातळी माकक करुन पुर ननयींत्रण रे षा ननजचचत करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची
सद्य:जस्िती काय आहे ,

(३) असल्यास, ददनाींक २७ िुल,ै २००६ रोिी सर्कक्हाऊस पुणे येिे झालेल्या तत्कालीन
िलसींपदा मींत्री व तत्कालीन लोकप्रनतननधी याींच्या बैठकीतील इनतवत्ृ तास कृषणा खोरे ववकास

महामींडळ पुणे याींनी पत्र िा.क्र.मकृखोववस/(२५९६/७००/०६)/मोप्र-२/७३०२ ददनाींक ३१ ऑगस््,
२००६ रोिी ददलेल्या मान्यतेनुसार भीमा नदीच्या काठावर असलेल्या दौंड

तालुक्यातील व

दौंड शहरातील पुर रे षेच्या आतील लोकाींचे पन
क सन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून येणा-या
ु व

ननधीमधन
ू कायकवाही करावी असा ननणकय होवन
ू ही अद्यापही या बाबतची कायकवाही करण्यात
आली नसल्याने, त्याबाबतची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (१४-०९-२०१५) :(१) नाही.
(२) पुररे षा आखणी करण्याबाबत जिल्हाधधकारी, पुणे याींच्याकडून मागणी प्राप्त झाली
नसल्याने कायकवाही सरु
ु करण्यात आलेली नाही.

(३) केंद्र शासनाकडून पूनवकसन कामासाठी ननधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामळ
ु े कायकवाही
करण्यात आलेली नाही.

___________

वव.स. १११ (2)
सालोरा तालुक्यातील खुदद येथील नािररिाांना स्मशानभुमीसाठी जािा दे ण्याबाबत
(२)

५६९३ (०८-०४-२०१५).

प्रा.ववरें द्र जिताप (धामणिाव रे ल्वे), श्री.अममत झनि (ररसोड),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अमरावती जिल्हयातील सोर्यया कींपनीने ्ाकलेल्या रे ल्वे रुळामध्ये

सालोरा तालक्
ु यातील

तालुक्यातील खुदक येिील बधध्द समािाच्या स्मशानाची िागा बळकावल्याचे माहे िानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सालोरा खुदक येिील नागररकाींना स्मशानभुमीसाठी िागा दे ण्याबाबत कोणती
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१५) :(१) हे खरे आहे .

(२) सालोरा खुदक जि.अमरावती येिील बधध्द समािाच्या स्मशानभूमीसाठी वापरण्यात येणारी
िागा श्री.वविय नारायणससींह िाधव याींच्या खािगी मालकीची आहे . सोर्यया कींपनीने

्ाकलेल्या रे ल्वे लाईनमध्ये सदर िागेचा समावेश आहे. त्यामळ
ु े स्मशानभम
ु ीसाठी पयाकयी
िागा उपलब्ध करुन दे णे बाबत सोर्यया कींपनीकडे गावकऱयाींनी परस्पर मागणी केली आहे .
याबाबत तहसीलदारा अमरावती याींच्यामायकत कायकवाही सुरु आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
िोरे िाव मभमा (ता.मशरुर, श्ज.पुण)े येथे ववजय रणस्तांभात सोयी सुववधा दे ण्याबाबत
(३)

६२८५ (०६-०४-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरे गाव सभमा (ता.सशरुर, जि.पण
ु )े

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

येिे वविय रणस्तींभाला मानवींदना दे ण्यासाठी ददनाींक

१ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास लाखो अनुयायी उपजस्ित रादहले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कोरे गाव सभमा येिील वविय रणस्तींभास दे शभरातन
ू लाखो अनुयायी भे् दे त
असताना या दठकाणी कुठल्याही सुववधा उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दठकाणी शधचालय, ननवासस्िान, स्वच्छ पाणी, बगीचा इ. सुववधा
उपलब्ध होण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

वव.स. १११ (3)
(३) सदरच्या दठकाणी रणस्तींभाची मूळ िागा ही सदन कमाींड, पुणे १ याींचक
े डे दे खभालीसाठी
आहे .

त्यादठकाणी

बाहे रील

एिन्सीला

काम

करण्यास

परवानगी

नाही.

तसेच

सरीं क्षक

सभींतीव्यनतररक्त बाहे रील िागा ही खािगी मालकीची असल्यामळ
ु े तेिे इतर सवु वधा दे ता येत
नाहीत.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील सवदच श्जल्हा पररषदा व ग्रामपांचायत स्तरावर ववववध िल्याणिारी योजनाांतिदत
खरे दी शासन दरपत्रिानस
ु ार ठराववि पुरवठादरानस
ु ार िरण्याबाबत
(४)

७२२३ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानिरी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सवकच

जिल्हा

पररषदा

व

रामामपींचायत

स्तरावर

सन्माननीय ग्रामवविास
ववववध

कल्याणकारी

योिनाींतगकत खरे दी शासन दरपत्रकानस
ु ार ठराववक परु वठादरानस
ु ार करण्यात यावे असे
शासनाचे आदे श आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दरपत्रकातील वस्तूची प्रतवारी र्कीं मत ही स्िाननक बािारपेठेत समळणा-या
वस्तूपेक्षा कमी आढळून आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अशा प्रकारच्या वस्तींच
ू ी खरे दी करणा-या अधधकार स्िाननक प्राधधकरणास
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०९-२०१५) :(१) रामाम ववकास व िलसींधारण शासन ननणकय क्र.सींकीणक२०१०/२७५/प्र.क्र.१७२/पींरा-७, ददनाींक १९.१०.२०११ नुसार ज्या ज्या वस्तू व सेवाींसाठी दरकरार
केलेले

आहे त.

त्या

वस्तू

नमद
ू

यींत्रणेकडूनच

खरे दी

करण्यात

याव्यात.

मात्र

शासन

दरकरारानुसार वस्त/ू सादहत्ये खरे दी करताना वस्तूचा दिाक व प्रत दिेदार आहे याची खातरिमा
करावी, असे ननदे श आहे त.
(२)

शासन

पररपत्रक,

रामाम

ववकास

ववभाग

क्र.झेडपीए-२००९/प्र.क्र.५०५/ववत्त-९,

ददनाींक

६.८.२००९ अन्वये दरकरारातील दर हे सींपण
ू क राज्यासाठी असन
ू वेगवेगळ्या दठकाणी स्िाननक

बािारपेठेत तेिील वस्तू उत्पादक सींस्िा दिाकनुसान आधारीत दर वेगवेगळे असू शकतात.
तिावप शासनाच्या खरे दी धोरणानुसार (शा.नन.उद्योग, ऊिाक व कामगार ववभाग दद.२.१.१९९२

व ४.२.२००३) केवळ वस्तूचे दर हा महत्वाचा मुद्दा नसन
ू समािाच्या उपेक्षीत वगाकसाठी कायक
करणाऱया सींस्िाींना आरक्षणाच्या माध्यमातून स्िायी रोिगार समळवून दे ण्याची व शासकीय /

ननमशासकीय खरे दीद्वारे स्िाननक / उद्योिक याींना बािारपेठ समळवन
ू दे णे अशी शासनाची
व्यापक भूसमका आहे .

(३) शासन दरपत्रकासींदभाकत राज्याचे धोरण स्वतींत्रपणे उद्योग, उिाक व कामगार ववभागामायकत
ठरववण्यात येत असून त्यावरील अींनतम ननणकयानींतर याबाबत उधचत ननणकय होईल.
___________

वव.स. १११ (4)
िडहहांग्लज (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यातील हडलिेनजीिचा लमाणवाडा
मुलभूत सोयीपासून वांधचत असल्याबाबत

(५)

८७५२ (०७-०४-२०१५).

(िुहािर) :

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदिड), श्री.भास्िर जाधव

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडदहींग्लि (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील हडलगेनिीकचा लमाणवाडा मल
ु भत
ू सोयीपासन
ू
वींधचत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर लमाणवाडा गावाची पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषक काय आहे त व त्यानुसार सदर लमाणवाडाला मुलभूत सुववधा
दे णेबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.

(२) व (३) होय. मधिे हडलगे पैकी लमाणवाडा येिे इयत्ता १ ली ते ४ िी प्रािसमक सशक्षण,
एक ववींधन ववहीरीद्वारे पाणीपुरवठा, १८ कु्ुींबाींपैकी १२ कु्ुींबाींना इींददरा आवास घरकुल
योिनेचा लाभ ददला आहे. रामामपींचायतीमायकत तीन सधर पिददवे बसववण्यात आले आहे त.

राषरीय पेयिल नळ पाणीपुरवठा, स्री् लाई् व रस्ता खडीकरण या योिना मींिूर आहे त.
तिावप, लमाणवाडीच्या सभोवती वन ववभागाची हद्द येत असल्याने त्याच्या परवानगी अभावी
अद्याप कामे सुरु करण्यात आलेली नाहीत.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
मौजे चाळोबावाडी (ता.आजरा, श्ज.िोल्हापूर) िाव
मुलभूत सोयी सुववधापासून वांधचत असल्याबाबत

(६)

८७५४ (०७-०४-२०१५).

(िुहािर) :

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदिड), श्री.भास्िर जाधव

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मधिे चाळोबावाडी (ता.आिरा, जि.कोल्हापरू ) या ३०० लोकवस्तीच्या गावाींतील नागरीक
मुलभूत सोयी सुववधापासून वींधचत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चधकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चधकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर गावाला मल
ु भूत सोयीसुववधा
परु ववणेबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

(२) व (३) होय. मधिे चाळोबावाडी हे महसुली गाव रामा.पीं.र्कणे मध्ये समाववष् असन
ू येिे
ववद्यत
ु पींपाद्वारे ननयसमत पाणीपरु वठा, इयत्ता १ ली ४ िी प्रािसमक सशक्षण, स्वतींत्र समनी

वव.स. १११ (5)
अींगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र (र्कणे), स््ी् लाई्स ् इ. सुववधा उपलब्ध आहे त. तसेच,
रामा.पीं.र्कणे मायकत चाळोबावाडी येिे ननयसमत ग्र दरु
ु स्ती, रस्त्याींची स्वच्छता केली िाते.

जिल्हा ननयोिन ससमतीमायकत रु.१०.०० लक्षचे रस्ता खडीकरण, डाींबरीकरण काम पण
ू क झाले
आहे . चाळोबावाडी येिील ४० कु्ुींबाींपैकी ३५ कु्ुींबाींकडे शधचालय आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
िडहहांग्लज (श्ज.िोल्हापरू ) तालक्
ु यातील महािाव-मासेवाडी इांचलनाळ-हरळी रस्ता, महािावहारूर, महािाांव-सुळे हरही खुदद-वैरािवाडी रस्त्याांची झालेली दरु वस्था

(७)

८७७४ (१०-०४-२०१५).

(िुहािर) :

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदिड), श्री.भास्िर जाधव

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडदहींग्लि (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील गडदहींग्लि साखर कारखान्याींच्या उसाच्या गाडया

िाऊन महागाव-मासेवाडी इींचलनाळ-हरळी रस्ता, महागाव-हारूर, महागाींव-सुळे हरही खुदकवैरागवाडी आदी रस्त्याची मोठया प्रमाणात दरु वस्िा झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर रस्त्याींची दरू
ु स्ती करण्यासाठी ववशेष ननधीची तरतद
ू करून रस्ते दरू
ु स्ती

करण्याची मागणी मा.सावकिननक बाींधकाम मींत्री याींचेकडे स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३०
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चधकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तद्नुसार सदर रस्त्यासाठी ननधी उपलब्ध करून रस्त्याची कामे तातडीने
करणेबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१५-०९-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) होय.

(३), (४) व (५) प्रचनधधन ४ रस्त्याींपैकी महागाींव ते हारुर राज्य मागक क्र.२०१ (लाींबी २.३०
र्क.मी.) सावकिननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत आहे. सदर रस्ते वाहतक
ु ीस योग्य असून
दरु
ु स्तीची आवचयकता नाही.

सद्य:जस्ितीत उवकररत रामामववकास ववभागाच्या अखत्यारीतील नतनही रस्त्यावरुन

एस.्ी. वाहतक
ू सुरु आहे . सदर रस्त्याींच्या खराब लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम जिल्हा पररषदे ला
ववववध योिनाींमधन
ू प्राप्त ननधी व ननकष याींच्या अधधन राहून करण्याचे जिल्हा पररषदे चे
ननयोिन आहे .
___________

वव.स. १११ (6)
पांचायत सममती (श्ज.नािपूर) अांतिदत किरणापूर/हहवराबाजार येथे सरु
ु
(८)

असलेले मसमेंट रस्ते ननिृष्ट्ट दजादचे असल्याबाबत

९५२१ (०८-०४-२०१५).

श्री.डड मल्लीिाजन
ूद रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींचायत ससमती (जि.नागपूर) अींतगकत र्करणापूर/दहवराबािार येिे सुरु असलेले ससमें् रस्ते
अत्यींत ननकृष् दिाकचे असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननकृष् कामाींची चधकशी केली आहे

काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) चधकशीनुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०७-२०१५) :(१) नाही.

(२) सन २०१३-१४ मध्ये मधिा र्करणापरू व मधिा दहवराबािार येिे ससमें् रस्त्याचे कोणतेही

काम करण्यात आलेले नाही. तिावप, रामामपींचायत दहवराबािार अींतगकत मधिा युलझरी येिे
ससमें् रस्त्याचे काम सन २०१३-१४ मध्ये करण्यात आले असून सदर काम सुजस्ितीत आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
जळिाव श्जल््यातील एरां डोल, भडिाांव व पाचोरा पांचायत सममतीच्या
(९)

नववन इमारतीच्या बाांधिामाचे प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत

१००१७ (०८-०४-२०१५).

श्री.िुलाबराव पाटील (जळिाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाव जिल््यातील एरीं डोल, भडगाींव व पाचोरा पींचायत ससमतीच्या प्रशासकीय इमारती
पाडून

त्या

दठकाणी

नववन

इमारतीच्या

ददवसाींपासून प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

बाींधकामाचे

प्रस्ताव

शासन

स्तरावर

ब-याच

(२) तसेच सदर पींचायत ससमत्याींच्या इमारती ४० ते ४५ वषाकपूवीच्या असून कालबा्य झाल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्ताव केव्हा सींमत करण्यात येणार आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१४-०७-२०१५) :(१) नाही.

(२) व (३) एरीं डोल, भडगाव व पाचोरा पींचायत ससमतीच्या अजस्तत्वातील प्रशासकीय इमारतीींचे
बाींधकाम सन १९६२ पुवीचे आहे . सदरहु इमारतीींची दरु
ु स्ती सावकिननक बाींधकाम मींडळ,
िळगाव याींच्याकडून अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार करण्यात येते.

एरीं डोल, भडगाव व पाचोरा पींचायत ससमतीच्या अजस्तत्वातील प्रशासकीय इमारती िुन्या

असल्यामळ
ु े त्या दठकाणी नवीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामाचा सववस्तर प्रस्ताव तयार
करण्याची कायकवाही अनत. मुख्य कायककारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, िळगाव याींच्या स्तरावर
प्रगतीत आहे.

___________

वव.स. १११ (7)
सोलापूर श्जल्हयातील भीमा नदीवरील बांधा-याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(१०)

१०३२६ (०७-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
काय :-

श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील येिील भीमा नदीवरील प्वधकन कुरोलीतील कोल्हापूर
पध्दतीचा बींधाऱयाची दारे खराब झाल्याने पाणीसाठा पूणक क्षमतेने होत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सोलापूर जिल्हयातील भीमा नदीवरील ्ाकळी (्ें .) व रुई या दोन कोल्हापूर
पध्दतीच्या बींधाऱयाला गळती लागल्याचे माहे

िानेवारी, २०१५ मध्ये

वा त्यादरम्यान

ननदशकनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास सदर प्रकरणी शासनामायकत पाहणी केली आहे काय,
(४) असल्यास पाहणीचे ननषकषक काय आहे त व त्यानुसार शासनाने कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
तिापी खराब झालेल्या बींधाऱयाच्या दाराची दरु
ु स्ती करुन व उपलब्ध दारे सय
ु ोग्य

ननयोिन करुन पाणी पुणक क्षमतेने अडववण्यात येते.
(२) अींशत: खरे आहे.

खराब झालेल्या बींधाऱयाच्या दाराची दरु
ु स्ती करुन व उपलब्ध दारे सुयोग्य ननयोिन

करुन पाणी पुणक क्षमतेने अडववण्यात येत.े
(३) होय.

(४) को.प. बींधाऱयाींचे दरु
ु स्तीचे अींदािपत्रक तयार करणेची कायकवाही क्षेबत्रय स्तरावर चालु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
अपांि बाांधवाांच्या ववववध मािण्याांबाबत
(११)

१०४९७ (०९-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफद बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) प्रहार अपींग सींघ्नेच्या वतीने नासशक

जि.प. च्या मख्
ु य कायककारी अधधकारी दालनात

गाींधीधगरी आींदोलन ददनाींक २८ िानेवारी, २०१५ रोिी करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आींदोलनादरम्यान दे ण्यात आलेल्या आचवासनाची पुतत
क ा करण्यात आली आहे
काय,

(३) असल्यास, अपींगाच्या प्रचनाींवर २२ येब्रव
ु ारी ते २७ येब्रव
ु ारी, दरम्यान मींब
ु ईत अपींग
बाींधवाींनी आपल्या मागण्यासाठी आींदोलनाचा इशारा ददला आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १११ (8)
श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) अींशत: पूतत
क ा करण्यात आली आहे .
(३) होय.

(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
अहमदनिर श्जल््यातील वाांबोरी चारी रोहहत्र दरू
ु स्ती अभावी व थकित
वीजबीला अभावी सदर योजना बांद असल्याबाबत

(१२)

१०७१० (०७-०४-२०१५).

श्री.मशवाजीराव िडडदले (राहुरी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा

(१) अहमदनगर जिल््यातील वाींबोरी चारी रोदहत्र दरू
ु स्ती अभावी व िर्कत वीिबीला अभावी
सदर योिना बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यावषी दे खभाल दरू
ु स्ती व वीिबील िकबाकीसाठी ननधीींची तरतूद नसल्याने
आवतकन धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आवतकन न स्
ु ल्याने राहुरी, नगर, पािडी व नेवासे तालक्
ु यातील ४३ गावींतील
सुमारे तीन हिार ६०० हे क््र क्षेत्राींचे ससींचन व वपण्याचा पाण्याचा प्रचन गींभीर बनला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) असल्यास, कायकवाहीचे स्वरूप काय आहे ,
(६) अद्यापपयंत कायकवाही केली नसल्यास होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) व (५) सदर योिनेचे पररचालन व दरु
ु स्ती कामाींसाठी ननववदा कायकवाही क्षेबत्रय स्तरावर

प्रगतीत आहे . सदर कामाींसाठी लागणारा ननधी आवचयकतेनस
ु ार उपलब्ध करुन दे ऊन ही कामे
पुणक करण्याचे ननयोजित आहे .
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
नाांदरु ा तालुक्यातील मौजे नाांदरु ा खु. ते रा.म.र. ६ पयंतच्या रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(१३)

१०७३८ (०७-०४-२०१५).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जिल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदारसींघातील नाींदरु ा तालुक्यातील मधिे

नाींदरु ा ख.ु ते रा.म.क्र. ६ पयकतचा रस्ता अत्यींत नादरु
ु स्त असन
ू या रस्त्यावरुन सवक सामान्य

वव.स. १११ (9)
नागररक दच
ु ारी व चारचाकी वाहनधारकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान

ननदशकनास

आली

असून

या

रस्त्याच्या

आवचयकता आहे, हे खरे आहे काय,

दरु
ु स्तीसाठी

रु.१०

लक्ष

ननधीची

(२) असल्यास, सदर रस्ता दरु
ु स्ती करणे अत्यींत गरिेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) उपरोक्त रस्त्याची मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधी याींनी
कायककारी असभयींता, सा.बाीं.ववभाग खामगाींव याींना वेळोवेळी सूधचत केले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) जिल्हा वावषकक योिनेंतगकत सन २०१४-१५ मधील प्रस्तावाींमध्ये या कामाचा समावेश
करण्यात आलेला आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
नाांदरु ा तालुक्यातील मौजे बेलाड ते वपांिळे श्वरी दे वी पयंतच्या रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबबात
(१४)

१०७३९ (०७-०४-२०१५).

श्री.चैनसख
ु सांचेती (मलिापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जिल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदारसींघातील नाींदरु ा तालुक्यातील मधिे
बेलाड ते वपींगळे चवरी दे वी पयकतचा रस्ता अत्यींत नादरु
ु स्त असून या रस्त्यावरुन सवक सामान्य
नागररक दच
ु ाकी व चारचाकी वाहन धारकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे २०१५ मध्ये

वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली असून या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी रु.१० लक्ष ननधीची
आवचयकता आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्ता दरु
ु स्ती करणे अत्यींत गरिेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) उपरोक्त रस्त्याची मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत स्िाननक लोक प्रनतननधी
याींनी कायककारी असभयींता, सा.बाीं. ववभाग खामगाींव याींना वेळोवेळी सधू चत केले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०४-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) नाही, जिल्हा पररषद बाींधकाम ववभागाकडे अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त नाही.
(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १११ (10)
मौजे ननमसािर (ता.इांदापूर, श्ज.पण
ु े) येथील चौिीच्या इमारतीची दरु वस्था झाल्याबाबत
(१५)

१०९७० (०८-०४-२०१५).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मधिे ननमसागर (ता.इींदापूर, जि.पुणे) येिे दे खभालीसाठी पा्बींधारे खात्याने लाखो रुपये
खचन
ुक बाींधण्यात आलेली चधकी दल
ु षितक क्षत झाली असल्याने सदर चधकीची इमारत कोसळण्याची
शक्यता ननमाकण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामायकत पाहणी करण्यात आली आहे काय,
(३)

असल्यास,

पाहणीचे

ननषकषक काय

आहे त

व

त्यानस
ु ार सदर

इमारतीची

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दरु
ु स्ती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) नाही.
(२) तिावप या चधकीची पाहणी करण्यात आली आहे .
(३) सदर चधकीचे बाींधकाम बब्र्ीशकालीन असन
ु सन १८८५ ते १८८९ च्या दरम्यान बाींधकाम
झाला आहे . चधकीची पुणत
क : पडझड झाली असन
ु सध्या वापरण्या योग्य नाही. सदर चधकी
दरु
ु स्ती करण्या योग्य रादहलेली नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

(१६)

िाचुरवाही-खोडिाांव (श्ज.नािपूर) येथील रस्त्याची झालेली दरु वस्था

१११०५

(०९-०४-२०१५).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूद

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काचरु वाही-खोडगाींव (जि.नागपरू ) या मागाकवर रात्रददवस िडवाहतक
ू होत असल्यामळ
ु े या

मागाकची दरु वस्िा झाली असून या रस्त्याींची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत स्िाननकाींनी व
लोकप्रनतननधीनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

याबाबत शासनाने चधकशी केली आहे काय, चधकशीत काय आढळून आले व

तदनुसार सदर रस्त्याची दरु
ु स्ती लवकरात लवकर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१०-०७-२०१५) :(१) मा. लोकप्रनतननधीनी ननवेदन ददले आहे .

(२) काचरु वाही-खोंडगाींव हा रस्ता रस्ते ववकास आराखडा सन २००१-२०१२ नस
ु ार रामामीण मागक
क्र.१३४ दिाकचा रस्ता आहे . या रस्त्याची प्रत्यक्षात २.१५० र्क.मी. लाींबी आहे . सदर लाींबीपैकी

०.६०० र्क.मी. लाींबी सुजस्ितीत आहे . तसेच ०.४५० र्क.मी. लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम पूणक
करण्यात आले असून १.१०० र्क.मी. लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम प्रगतीत आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १११ (11)
अडोळ लघुप्रिल्पाच्या (ता.मालेिाव, श्ज.वामशम) बुडीत क्षेत्रातील
माणुसमारीिडे जाणा-या उां च पुलाच्या बाांधिामाबाबत

(१७)

११५०८ (०६-०४-२०१५).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वासशम जिल््यातील अडोळ लघुप्रकल्प ता.मालेगाींव च्या बुडीत क्षेत्रातील माणस
ु मारीकडे
िाणा-या शेतक-याींसाठी वाधी बु.गावािवळ उीं च पल
ु ाचे बाींधकाम प्रस्ताववत केलेले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या उीं चपल
ु ाच्या बाींधकामासींदभाकत िलसींपदा ववभागाने सावकिननक बाींधकाम
ववभागाकडून अींदािपत्रे व आराखडे माधगतले आहेत, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पुलाच्या बाींधकामास शासनाने मान्यता ददली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय व याबाबत शासनाची भसु मका काय ?
श्री. धिरीष महाजन (२९-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे , उीं च पुलाच्या बाींधकामा सींदभाकत िलसींपदा ववभागाने सावकिननक
बाींधकाम ववभागाकडून पल
ु ाचे सींकल्पन मागववले आहे .
(३) नाही.

(४) सद्य:जस्ितीत पल
ु ाचे सींकल्पन सींकल्पधचत्र मींडळ (पुल) नागपरू याींच्याकडून अप्राप्त आहे .
___________

वामशम श्जल््यातील पैनिांिा नदीवरील िो.प.बांधा-यामधून
(१८)

पाण्याची िळती होत असल्याबाबत

११५१५ (०६-०४-२०१५).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वासशम जिल््यातील पैनगींगा नदीवरील बाळखेडा, भापुर, धोरपुरु, मसळापेन, आसेगावपेन,

येवती ही को.प.बींधारे िवळपास २० ते २५ वषाकपव
ू ीची िन
ु ी असल्यामळ
ु े या को.प.बींधा-यामधन
ू
मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर को.प.बींधा-याींच्या दरु
ु स्तीसाठी ववशेष बाब मधून ननधी उपलब्ध करुन

दे ण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधीींने ददनाींक १७ िानेवारी, २०१३ रोिी वा त्यासुमारास लेखी
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) लोकप्रनतननधीींची मागणी होती. मात्र लोकप्रनतननधी याींचे लेखी ननवेदन उपलब्ध नाही.
(३) या बींधाऱयाची िलयुक्त सशवार योिनेतींगत
क दरु
ु स्ती प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १११ (12)
वामशम श्जल््यातील लघु पाटबांधारे योजना सुधाररत प्रशासिीय
मान्यते अभावी बांद असल्याबाबत

(१९)

११५२४ (०७-०४-२०१५).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वासशम जिल््यातील पाींरामाबरी, समझाकपरू , पळसखेड, चाकानतिक, मैरालडोह, वाडीरायताळ,
वाकद या लघु पा्बींधारे योिना सुधाररत प्रशासकीय मान्यते अभावी बींद आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या ल.पा.योिनाींचे सुधाररत प्रशासकीय मान्यता दे णेबाबत प्रस्ताव शासनाकडे
प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योिना अे.आय.बी.बी. व राज्यपालाींच्या ननदे शाअींतगकतच्या आहे त, हे खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, या ल.पा.योिनाींना सुधाररत प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) नाही. पारामाबींदी ल.पा. योिनेस आधिकक वषे सन
२०१२-१३ व २०१३-१४ मधील स.ु प्र.मा. र्कीं मतीपेक्षा िास्त खचक करण्याची परवानगी शानन.
दद.१८.१.२०१४ व २८.५.२०१४ चे ननणकयान्वये दे ण्यात आली असून मैराळडोह, समझाकपूर व

पळसखेड या ल.पा. योिनाींना आधिकक वषक सन २०१३-१४ मधील स.ु प्र. मान्यतेपेक्षा िास्त खचक
करण्याची परवानगी शासन ननणकय दद. २५.५.२०१४ अन्वये दे ण्यात आलेली आहे . तिावप या
योिनाींना सुप्रमाची आवचयकता नाही.

(२) मैराळडोह ल.पा. योिनेचा सप्र
ु मा प्रस्ताव शासनाचे िलसींपदा ववभागात तपासणीत असून

समझाकपूर ल.पा.यो. चा सुप्रमा प्रस्तावावरील शासन उपजस्ित शेऱयाींची पुतत
क ा क्षेत्रीय स्तरावर
सुरु आहे . पारामाबींदी, पळसखेड, चाकतीिक, वाडीरायताळ व वाकद या प्रकल्पाचे सुप्रमा प्रस्ताव
राज्य ताींबत्रक सल्लागार ससमती, नासशक याींचेकडे सादर केले असन
ू तपासणीत आहे .
(३) होय.
(४) होय.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
ववदभादतील खारपाण पट्टय
् ात येत असलेल्या पाटबांधारे प्रिल्पाचे
(२०)

पाणी पा प ला नमधून िरण्याबाबत

११६३० (०६-०४-२०१५).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )द :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभाकतील खारपाण पट्टय
् ात येत असलेल्या पा्बींधारे प्रकल्पाचे पाणी पारीं पारीक कालवे

प्रणाली ऐविी बींद पाईप लाईनमधुन करण्याबाबत माहे ऑगस््, २००१ मध्ये वा त्यादरम्यान

वव.स. १११ (13)
तत्कालीन िलसींपदा राज्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ननणकय घेण्यात आला
होता, हे खरे आहे काय,
(२) सदर प्रस्तावास ददनाींक ४ डडसेंबर,

२०१३ रोिी मा.िलसींपदा मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली

झालेल्या ननयामक मींडळाच्या सभेमध्ये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, प्रत्यक्षात सदर प्रणाली वापरण्यास सुरुवात केली आहे काय,

(४) असल्यास, प्रत्यक्ष कायाकन्वयन करण्यास िबाबदार असणाऱया अधधकाऱयावर काय कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) ववदभाकतील खारपाण पट्टय
् ातील नेरधामणा, उमा,

का्े पण
ु ाक, घग
ु ींशी या सवक प्रकल्पाींसाठी पाईपद्वारे ससींचन करण्याबाबतचा ननणकय ०९/०८/२०११
रोिी तत्कालीन राज्य मींत्री, िलसींपदा ववभाग, महाराषर राज्य याींचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या
बैठकीमध्ये झाला होता.
(२) ननयामक मींडळाचे दद.०४/१२/२०१३ चे ५४ व्या बैठकीमध्ये उमा बँरेि नीं-२ (नेरधामणा) व
घुगींशी

बँरेि

या

ववदभाकतील

खारपाणपट्टय
् ातील

प्रकल्पाबाबत

कालव्या

ऐविी

बींद

पाईपलाईनद्वारे काम करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्यात आली होती.
(३) सदर बदलास सुधाररत प्रशासकीय मान्यता घेऊन सदर कामे हाती घेण्यात येणार आहे त.
(४) सु.प्र.मा. कायकवाही प्रगतीत आहे . त्यामुळे कायकवाहीचा प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
पारोळा पांचायत सममतीच्या (श्ज.जळिाांव) इमारतीची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२१)

११६४२ (०६-०४-२०१५).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारोळा पींचायत ससमतीची (जि.िळगाींव) इमारत अत्यींत िीणक अवस्िेत असून ती केव्हाही

कोसळून दघ
क ना होण्याची शक्यता असल्यामळ
ु ्
ु े त्या िागी नववन इमारत बाींधण्यात यावी

अशी मागणी मा.रामामववकास मींत्री याींचेकडे ददनाींक १३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास
तेिील लोकप्रनतननधीींनी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीवर शासनाने कोणता ननणकय घेतला वा घेण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१४-०७-२०१५) :(१) लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे.

(२) पारोळा पींचायत ससमतीच्या इमारतीचे बाींधकाम सन १९६२ साली करण्यात आले असून,
सावकिननक

बाींधकाम

मींडळ

िळगाव

दे खभाल व ननगा ठे वण्यात येते.

याींचक
े डून

अनुदानाच्या

उपलब्धतेनस
ु ार इमारतीची

वव.स. १११ (14)
पारोळा पींचायत ससमतीची अससतत्वातील इमारत िुनी असल्यामुळे त्या दठकाणी नवीन

प्रशासकीय इमारत बाींधकामाचा सववस्तर प्रस्ताव तयार करण्याची कायकवाही अनत. मुख्य
कायककारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, िळगाव याींच्या स्तरावर प्रगतीत आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
िसवण (ता.िणिवली, श्ज.मसांधुदि
ु )द ग्रामपांचायत येथील झोपडी स्टॉप
िलेश्वर मांहदर रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत

(२२)

११८९०

(डोंबबवली) :

(०८-०४-२०१५).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(जुन्नर),

श्री.रववांद्र

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कसवण (ता.कणकवली, जि.ससींधुदग
ु )क

चव्हाण

रामामपींचायत येिील झोपडी स््ॉप कलेचवर मींददर हा

९०० मी्रच्या रस्त्यास दठकदठकाणी खड्डे पडले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रस्त्याचे नत
ु नीकरण करण्याबाबत जिल्हापररषद, ससींधुदग
ु क येिे मागणी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रस्त्याचे नत
ू नीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) जिल्हा पररषद ससींधद
क डे मागणी प्राप्त नाही.
ु ग
ु क

(३) झोपडी स््ॉप कलेचवर मींदीर रस्ता रस्ते ववकास आराखडा २००१-२०२१ नुसार रामामीण मागक
क्र. ३९४ दिाकचा असून सदर रस्त्याची एकूण लाींबी २.०० र्क.मी. आहे . त्यापैकी ०.८५० लाींबी
डाींबरी पषृ ठभागाची ०.१५० लाींबी मातीचा पषृ ठभाग असलेली तर उवकरीत १.०० र्क.मी.
अजस्तत्वात नसलेली लाींबी आहे. डाींबरी पषृ ठभागावर पडलेले खड्डे बुिववण्याचे काम रस्ता

कामगाराींकडून करण्यात येत असन
ू त्याची दरु
ु स्ती व मातीच्या पषृ ठभागाच मिबत
ू ीकरण व
डाींबरीकरण करण्याचे काम जिल्हा पररषदे ला ववववध योिनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकषाच्या
अधधन राहून करण्याचे जिल्हा पररषदे चे ननयोिन आहे .

___________
वरोरा (श्ज.चांद्रपूर) येथील भानस
ु खखांडी धरणाची उां ची वाढववण्याबाबत
(२३)

१२३७७ (०८-०४-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वरोरा (जि.चींद्रपूर) मध्ये भानुसंखींडी धरणाींची उीं ची कमी असल्याने आसपासच्या गावाींना
पूराचा धोका उद््ावत असल्याने या धरणाींची उीं ची वाढववण्याची मागणी तेिील नागररकाींनी
वारीं वार सींबींधधत ववभागाकडे केली, हे खरे आहे काय,

वव.स. १११ (15)
(२) असल्यास, या धरणाची उीं ची वाढववण्याकररता शासनाने कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१), (२) व (३) नाही.
सदर बींधाऱयाचे काम पुणक झालेले नाही.

प्रकल्पासाठी आवचयक िमीन ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पात येते त्यामळ
ु े प्रकल्पास

उच्चतम न्यायालयाची व केंद्रीय वन्यिीव मींडळाची तसेच केंद्रीय पयाकवरण व वन ववभागाची

मान्यता घेणे गरिेचे आहे. मुळ बींधारा कामासच अद्यापी मान्यता नसलेने उीं ची वाढववण्याचा
प्रस्ताव ववचाराधीन नाही.

(२४)

___________

राजापूर (श्ज.रत्नाधिरी) शहरातील नदीतील िाळ िाढण्याबाबत

१२४०३ (०८-०४-२०१५).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािापूर (जि.रत्नाधगरी) शहरातील नदीचा गाळ उपसा न काढल्यामळ
ु े गतवषीप्रमाणे
यावषीही पावसाळ्यात शहरवाससयाींना िीव मुठीत घेऊन राहावे लागत असल्याचे नक
ु तेच माहे
एवप्रल, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी सातत्याने पाठपरु ावा केल्यानींतर नदीपात्रातील गाळ उपसण्याच्या

कामाला मींिूरी समळून त्याकररता अींदािे दोन को्ी रुपये खचक करुनही लघुपा्बींधारे ताींबत्रक

ववभागाने काम हाती घेऊन गाळाचा उपसा करण्याचे काम सुरु केले परीं तु उपसलेला गाळ
नदीपात्राच्या दत
ु याक डींवपींग करुन ठे वण्यात आल्याचेही ननदशकनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त गाळ नदीपात्राच्या दत
ु याक ठे वण्यात आल्यामुळे मोठया प्रमाणात गाळ
पूवव
क त नदीपात्रात सामावला िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चधकशी करुन शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३१-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) अशींत: खरे आहे.
सदर काम महात्मा युले िलभूमी सींधारण असभयानाच्या धतीवर याींबत्रकी सींघ्नेची

यींत्रसामराम
ु ी ववनामोबदला वापरुन, इींधन व वींगणाच्या खचाकच्या रु.५४.१६ लक्षचे प्रस्तावास मदत
व पुनवकसन ववभाग याींनी रु. ३५.०० लक्ष र्कीं मतीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दे ऊन ननधी

उपलब्ध करुन ददला. त्यामध्ये गाळ वाहतूक करुन बाहे र ्ाकण्याच्या खचाकची तरतूद
नसल्याने उपसलेला गाळ नदीपात्राच्या दत
ु याक रचून ठे वण्यात आला. या कामापो्ी दोन को्ी

रुपये झालेला नसून वरील उपलब्ध ननधीच्या मयाकदेत रु. २९.३१ लक्ष इतकाच खचक झाला
आहे .
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(३) अशींत: खरे आहे.
सदरचा गाळ नदीकाठी काही प्रमाणात घट्ट बसलेला आहे. तरीही पावसाळ्यात सदरचा
गाळ काही अींशी पन
ु :चच नदीपात्रात सामावला िात आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

उपरोक्त प्रमाणेच अींदािपत्रकातच अशी तरतूद असल्याने चधकशीची कायकवाही करण्यात

आली नाही.

(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
पोफळी सय्यदवाडी (श्ज.धचपळूण श्ज.रत्नाधिरी) नदीकिनारी वसलेली असून नदी िाठाची
मोठ्या प्रमाणात धूप झालेली असल्यामुळे ग्रामस्थाांमध्ये मभतीचे
वातावरण ननमादण झाल्याबाबत

(२५)

१२४३२ (०८-०४-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पोयळी सय्यदवाडी (जि.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येिील काही लोकवस्ती नदीर्कनारी

वसलेली असन
ू नदी काठाची मोठ्या प्रमाणात धप
ू झालेली असल्यामळ
ु े पावसाळ्यात नदीला

येणा-या पूराचे पाणी नदीचा प्रवाह बदलून मोठ्या प्रमाणात लोकवस्तीत घस
ु त असल्यामुळे
रामामस्िाींमध्ये सभतीचे वातावरण असते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

स्िाननक

लोकप्रनतननधीींनी

ददनाींक

१३

ऑगस््,

२०१४

रोिी

जिल्हाधधकारी रत्नाधगरी याींना तसेच ददनाींक ३ येब्रुवारी, २०१५ रोिी मा.िलसींपदा मींत्री याींना
रामामस्िाींच्या सींरक्षणािक योग्यती कायकवाही होणे बाबत ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तदनुषींगाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धिरीष महाजन (३१-०७-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
धचपळूण शहराची रचना ही भधगोलीकदृष्या खाडी र्कनारी वसलेल्या गावामध्ये मोडत

असून, पावसाळ्यात अनतवषृ ्ीच्या वेळी भरती असल्यास व त्याचवेळी कोयना अविल
सोडण्यात आल्यास परू पररजस्ितीत गींभीर स्वरुप धारण करते.

नदीकाठाची मोठ्याप्रमाणात धूप झालेली असल्यामुळे नदीचे पात्र रुीं द झालेले आहे . सदर

दठकाणी नदीचा प्रवाह बदलत नाही. तिावप अनतवषृ ्ीच्या काळात पाणी पात्राबाहे र पसरते.

(२) होय, स्िाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १३ ऑगस््, २०१४ रोिी जिल्हाधधकारी
रत्नाधगरी याींना तसेच ददनाींक ३ येब्रुवारी, २०१५ रोिी मा.राज्यमींत्री िलसींपदा याींना ननवेदन
ददलेले आहे .

(३) वसशष्ी नदीमधील गाळ काढणे व सींरक्षक सभींत बाींधणेचे कामाच्या अींदािपत्रकास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायकवाही प्रगतीपिावर आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १११ (17)
धचपळूण (श्ज.रत्नाधिरी) तालुक्यातील प्राथममि आरोग्य िेंद्र
असुडे हे िेली दोन वषादपासन
ू बांद असल्याबाबत

(२६)

१२४३७ (०८-०४-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचपळूण तालक्
ु यातील (जि.रत्नाधगरी) प्रािसमक आरोग्य केंद्र असड
ु े हे गेली दोन वषाकपासन
ू
बींद आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रािसमक आरोग्य केंद्र बींद असल्यामुळे सदर पररसराींतील सात-आठ
गावाींतील नागररकाींना आरोग्य सेवेसाठी सुमारे २० र्क.मी. अींतरावर िावे िागत असल्याने
त्याींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींब
ु ई-गोवा महामागाकवर असलेले सदरचे प्रािसमक आरोग्य केंद्र सरु
ु करणेबाबत
कोणती कायकवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१७-०७-२०१५) :(१) सदर दवाखाना हा प्रािसमक आरोग्य केंद्र नसून जिल्हा
पररषदे चा दवाखाना आहे व तो ददनाींक २८/२/२००७ पासन
ू बींद आहे.
(२) हे खरे नाही.

सदर गावापासून ८ र्क.मी. अींतरावरील सावडे गावी प्रािसमक आरोग्य केंद्र असून

त्यातून असुडे गावाला मोयत आरोग्य सुववधा ददल्या िातात.
(३)

जिल्हा

आरोग्य

अधधकारी,

जिल्हा

पररषद,

रत्नाधगरी

याींचक
े डील,

िा.क्र.रजिप/आवव/आस्िा२इ/२४७८/१३ ददनाींक २० माचक, २०१३ चे पत्राने मा.अप्पर मुख्य सधचव,
सावकिननक

आरोग्य

ववभाग,

महाराषर

शासन

याींना

तसेच

पत्र

क्र.रजिप/आवव/आस्िा/२/अ/९१४५/१३ ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१३ ने सहसींचालक, आरोग्य सेवा
(प्रािसमक आरोग्य केंद्र जिल्हा पररषद स्तर) आरोग्य सेवा सींचालनालय, मुींबई याींना सदरील
जिल्हा पररषद दवाखाना सुरु करणेबाबत प्रस्ताव सादर करणेत आलेला आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
अश्जांठा ग्रामपांचायतीच्या िलथान िारभारामळ
ु े येथील
आठवडी बाजारात साांडपाणी मशरल्याबाबत

(२७)

१२५२० (०८-०४-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अजिींठा रामामपींचायतीच्या गलिान कारभारामुळे येिील आठवडी बािारात

साींडपाणी

सशरल्याने रामामस्िाींना घाणीतच बािार करावा लागत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. १११ (18)
(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव व्यापा-याींसह रामामस्ि सींतापले असून स्वच्छतेअभावी गावात
र्यरणे मुचकील झाले असन
ु नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रचन ननमाकण झाला असल्याने शासनाने
त्यावर कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०७-२०१५) :(१) नाही. अजिींठा गावामधील (ता.ससल्लोड) ननिामकालीन

व िुन्या असलेल्या वपण्याच्या पाण्याची ससमें्ची पाईपलाईन िीणक झाल्याने त्यामधून
पाण्याची गळती झाल्यामळ
ु े अजिींठा गावाच्या आठवडी बािारात पाणी सशरले होते.

(२) नाही. दद.१५.३.२०१५ रोिी िुनी पाईपलाईन बींद केलेली असन
ू भारत ननमाकण योिनेच्या

्प्पा क्र.२ अींतगकत अजिींठा गावामध्ये मोठ्या व्यासाच्या पाईपलाईनचे काम पूणक झाले असून
नवीन पाईपलाईद्वारे गावाला सुरळीतपणे पाणी पुरवठा सुरु आहे.
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________
वधाद श्जल््याच्या वविास िामाांच्या प्रस्तावाबाबत
(२८)

१२७४४ (०८-०४-२०१५).

श्री.समीर िुणावार (हहांिणघाट) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वधाक जिल््याच्या सवांधगण ववकासासोबत रामामीण क्षेत्रातील रस्ता नुतनीकरण, रामाम

पींचायत भवन बनववण्याकररता २० लाखाचा ननधी जिल्हा वावषकक योिनेमध्ये मींिरू करण्यात
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववकास कामाींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१५-०९-२०१५) :(१) जिल्हा वावषकक योिनेअींतगकत रस्ते ववकासाकरीता सन

२०१४-१५ करीता रु.६६७.६५ लक्ष तसेच रामामपींचायत भवनाींची एकूण ३३ कामे व दहन दयन

भसू मचा ववकास कायकक्रम अींतगकत एकूण १३९ कामाींना एकूण रु. ९९८.८६ लक्ष मींिरू करण्यात
आले.

(२) सदर ववकास कामे जिल्हा ननयोिन ससमतीने मींिूर केलेली आहे त.

(३) रस्ते ववकासाच्या एकूण ८८ कामाींपैकी १७ कामे पूणक करण्यात आली असून ७१ कामे
प्रगतीत आहे त. तसेच रामामपींचायत भवन व दहन व दयन भूमीचा ववकास कायकक्रमाींतगकत
मींिरू कामाींचा ननधी पींचायत ससमती मायकत रामामपींचायत स्तरावर वा्प करण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १११ (19)
मशरोळ (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यातील िायरानातील सामाश्जि
वनीिरणात होत असलेली अवैद्य वक्ष
ृ तोड

(२९)

१२९२३ (०८-०४-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सशरोळ (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील गायरानातील सामाजिक वनीकरणातील वक्ष
ृ ाींची
बेसुमार तोड करुन वनीकरणातील मुरुम, मातीची बेसुमार उपसा होत असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िैनापूर, ननमसशरगाींव, तमदलगे, दानोही, कोंडडरामे, ्ाकळी, धरणगुींत्ती, नाींदणी,
धचपरीसह, तालुक्यातील अशी वनीकरणे वक्ष
ृ तोडीने उिाड झाल्याचे ननदशकनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची चधकशी केली आहे काय, चधकशीत काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने दोषीवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) याबाबतची सद्यःजस्िती काय आहे ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२१-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.

(२) हे अींशत: खरे असून रामामपींचायत िैनापरू हद्दीतील गायरानातील सामाजिक वनीकरणातील
वक्ष
ृ ाींची तोड अज्ञात इसमाने केल्याची बाब सन २०१२ मध्ये ननदशकनास आली आहे तर

रामामपींचायत द्परी हद्दीतील गायरानातील सामाजिक वनीकरणातील वक्ष
ृ ाींची नासधुस रान्ी व
पाळीव िनावराींकडून झालेली आहे . उवकरीत गावाींच्या रामामपींचायतीच्या हद्दीतील गायरानातील
सामाजिक वनीकरणातील वक्ष
ृ ाींची तोड झालेली नाही.

(३) रामामपींचायत िैनापरू याींनी तहससलदार सशरोळ व पोसलस ननरीक्षक, ियससींगपूर पोसलस
ठाणे याींच्याकडे दद. १४/८/२०१२ रोिी तक्रार दाखल केलेली असन
ू अद्यावप चधकशी सुरु आहे .
(४)

धचपरी

रामामपींचायतीच्या

हद्दीतील

िमीन

ररकामी

व

मोकळी

रामामपींचायतीच्या हद्दीतील गायरानाबाबतची सद्यजस्िती खालीलप्रमाणे आहे .

असून

िैनापूर

ग् नीं.१२९ - गावठाण ववस्तार वाढ
ग् नीं.१५३ - गावतलाव
ग् नीं.२२० - पुनव
क सनासाठी भम
ू ीसींपादन
ग् नीं.४९६ - गावठाण वाढ

ग् नीं.२४० - पुन:चच वक्ष
ृ लागवड करुन सींरक्षणासाठी रामामपींचायतीकडे आहे .
ग् नीं.३५७ - वाढीव गावठाण

त्याचप्रमाणे सवक गायरान क्षेत्राींची मोिणी करुन गायरान ग्ाचे हद्द - सशवकडेला चर
खुदाई करण्याचा ठराव रामाम पींचायतीने केला आहे .

___________

वव.स. १११ (20)
िाांव भाांबेड (ता.लाांजा, श्ज.रत्नाधिरी) येथील भाांबेड, पेठदे व ते डोलारखखांड (िाांव हदद खळे ) या
श्जल्हा अांतिदत जोड रस्त्याची दरु
ु स्ती िरणेबाबत
(३०)

१३०५७ (१०-०४-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भाींबेड (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येिील भाींबेड, पेठदे व ते डोलारंखींड (गाींव हदक खळे ) या
जिल्हा अींतगकत िोड रस्त्याची दरु
ु स्तीची मागणी माहे िन
ू , २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान
ववभागातील भाींबेड बधध्द ववकास मींडळ, ववभागातील िागरुक नागरीक, लोकप्रनतननधी याींनी
मा.मख्
ु यमींत्री,

मा.मींत्री

(रामामववकास),

मा.मींत्री

(सावकिननक

बाींधकाम),

मा.राज्यमींत्री

(रामामववकास), जिल्हाधधकारी (रत्नाधगरी) याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत चधकशी केली आहे काय, चधकशीत काय आढळून आले व तदनुसार
सदरील रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम र्कती ननयत कालावधीत पूणक करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१५-०९-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) प्रचनाींर्कत भाींबेड हदक खळे डोलारंखींड हा रस्ता सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास
योिनेनुसार इतर जिल्हा मागक क्र. १२९ असा असून त्याची प्रत्यक्षात लाींबी १३.०० र्क.मी.

आहे . त्यापैकी ०/०० ते ५/०० र्क.मी. डाींबरी पषृ ठभाग ५/०० ते ५/९०० र्क.मी. खडीचा पषृ ठभाग
तर ५/९०० ते १३/०० अजस्तत्वात नसलेली लाींबी आहे .

तेरावा ववत्त आयोगाअींतगकत ०/०० ते १/३९५ र्क.मी. लाींबीतील रस्त्याचे मिबुतीकरण व

डाींबरीकरण सन २०१४-१५ मध्ये पण
ू क करण्यात आले आहे . उवकरीत अजस्तत्वातील रस्त्याच्या

नादरु
ु स्त लाींबीतील रस्ता दरु
ु स्तीचे काम रस्ते ववशेष दरु
ु स्ती कायकक्रमाींतगकत प्राप्त होणाऱया
ननधी व ननकषाच्या अधधनतेने ्प्प्या-्प्प्याने हाती घेण्याचे जिल्हा पररषदे चे ननयोिन आहे .
___________
मानोरा (श्ज.अिोला) तालुक्यातील अनेि िावाांत मनरे िाच्या िामात बनावट मजूर
दाखवून पदाधधिारी याांनी पदाचा िैरवापर िेल्याबाबत

(३१)

१३२०६ (०८-०४-२०१५).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतदजापूर) :

सन्माननीय रोजिार हमी

योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मानोरा (जि.अकोला) तालुक्यातील उमरी बु. उमीर खुदक, शेन्दोना, सावळी, सोयिना,
दापुरा, उज्वलनगर, वपींपळशेडा, असोला ख.ु वसींतनगर, वनउमरी सह. अनेक गावाींत मनरे गाची
कामे यींत्रणा सरु
ु आहे त तर काही गावातील कामे बनाव् मिरू दाखवन
ू

पदाधधकारी आपल्या

पदाचा गैरवापर करुन करीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास
आली, हे खरे आहे काय,

वव.स. १११ (21)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चधकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चधकशीचे ननषकषक काय आहे त व त्यानुसार कींत्रा्दार व सींबींधधत अधधका-याींवर
काय कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१७-०८-२०१५) :(१) या सींदभाकत आयुक्त नरे गा, नागपूर याींच्याकडे दद.
३/२/२०१५ रोिी तक्रार प्राप्त झाली आहे.
(२) होय.
(३) आयुक्त (नरे गा) नागपूर याींनी ननयुक्त केलेला द्ववसदस्यीय चधकशी ससमती मायकत
याप्रकरणी चधकशी करण्यात आली आहे .

चधकशीत तत्कालीन ग् ववकास अधधकारी याींनी ६०:४० चे प्रमाण न राखता मोठ्या
प्रमाणात कुशल ची दे यके अदा करणे तसेच मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय मींिरू ी ददल्याचे
ननदशकनास
प्रस्िावपत

आल्यामुळे

तत्कालनी

ग्

ववकास

अधधकारी

याींच्यावर

ववभागीय

चधकशी

करण्यात आली आहे व सहाय्यक लेखा अधधकारी याींनी गैरहिर असलेल्या

मिुराींची मिूरी FTO द्वारे प्रदान केली त्यामळ
ु े सदर रकमेच्या वसूली बाबत त्याींना नो्ीस
दे ण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे CDEO

याींनी मस््र मध्ये गैरहिर मिूर हिर दाखवून

रक्कम खात्यात िमा केल्यामळ
ु े त्याींच्यावर FIR दाखल करण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
औांसा (श्ज.लातरू ) तालक्
ु यातील तावराजा मध्यम प्रिल्पातील
साांडवा व िेट (द्वारे ) नादरु
ु स्त असल्याबाबत

(३२)

१३२७० (०८-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औींसा (जि.लातूर) तालुक्यातील तावरािा मध्यम प्रकल्पातील साींडवा व गे् नादरु
ु स्त

असल्याने सदर प्रकल्पातन
ू पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर गळती होत असल्याने सदरील साींडवा
व गे्ची दरु
ु स्ती करुन पाण्याची गळती िाींबववण्याची मागणी स्िाननक लोकप्रनतननधीनी
ददनाींक २६ नोव्हें बर, २०१४ रोिी वा त्या सम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या साींडवा व गे्ची दरु
ु स्तीबाबत शासनाने कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या दरु
ु स्तीसाठी र्कती खचक येत असून सदर दरु
ु स्तीचे काम
मींिरू करुन ननधी मींिरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १११ (22)
श्री. धिरीष महाजन (०७-०९-२०१५) :(१) स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी दद. ४.३.२०१५ च्या
ननवेदनाद्वारे अशा प्रकारची मागणी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे .

(२) साींडव्या मधन
ू होणारी गळती िाींबववण्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये ननयसमत परररक्षण व
दरु
ु स्ती अनुदानातून साींडवा सभींतीची दरु
ु स्ती केली आहे . सदरील दरु
ु स्ती मळ
ु े
होणारी गळती िाींबलेली आहे .
आहे .

साींडण्यातन
ू

याींबत्रकी सींघ्नेस व्दार तपासणी करुन दरु
ु स्ती हाती घेण्याबाबत सूधचत करण्यात आले

(३) साींडवा दरु
ु स्तीसाठी रु. ३.५३ लक्ष इतका खचक झाला आहे.

गे् दरु
ु स्तीसाठीचा ननधी ननयसमत परररक्षण ननधीतून आवचयकतेनुसार उपलब्ध करुन

दे ण्याचे ननयोजित आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
िल्याण (श्ज.ठाणे) तालक्
ु यातील उल्हास, बारवी, भातसा व िाळू नद्याांच्या
पात्रात अनधधिृत बाांधिामे होत असल्याबाबत

(३३)

१३३१२ (०८-०४-२०१५).

पश्श्चम) :

श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

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

(१) कल्याण (जि.ठाणे) तालुक्यातील उल्हास, बारवी, भातसा व काळू नद्याींच्या पात्रात
अनधधकृत बाींधकामे होत असन
ू त्याींच्या काठावर बाींधलेल्या यामक हाऊस ववनापरवाना पाण्याचा
उपसा करत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेकडो सल्र पाणी ववनापरवाना वापरले िात असताींना लघु पा्बींधारे ववभाग
याकडे अिकपूणक दल
क करीत आहेत, हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, यावर शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३१-०७-२०१५) :(१) नदी पात्रात व नदी काठावर िी बाींधकामे होतात
त्याींचे सींननयींत्रण िलसींपदा ववभागामायकत होत नाही. तिावप, या नद्याींचे पाणी ससींचन व
बबगर ससींचनासाठी पाणी वापरले िाते. उल्हास नदीवर एकूण ११९ पाणी वापरकते, बारवी

नदीवर एकूण ४७ पाणी वापरकते, भातसा नदीवर एकूण १७४ पाणी वापरकते आहे त, भातसा
नदीवर ४ बबगर ससींचन पाणी वापरकते प्रस्ताववत आहे त व काळू नदीवर एकूण ०७ पाणी
वापरकते पाणी वापरत आहे त. पाणी वापरकते ननयसमत पाणीपट्टी भरत आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १११ (23)
चांद्रपूर मतदार सांघातील ग्रामीण भािातील अांतिदत रस्ते, समाजभवन बाांधिामाबाबत
(३४)

१३५०१ (०८-०४-२०१५).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर मतदार सींघातील रामामीण भागातील अींतगकत रस्ते, समािभवन बाींधकामासाठी

"२५१५" या मख्
ु यलेखा सशषकक रामामववकास ववभाग अींतगकत ननधी मींिूर करण्याबाबतचे ननवेदन

स्िाननक लोकप्रनतननधी चींद्रपूर याींनी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१४ आंण ५ िानेवरी, २०१५ ला
मा.रामामववकास मींत्री याींना सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चधकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चधकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात
आला आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१४-०७-२०१५) :(१) होय.

(२) व (३) सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने चींद्रपूर मतदार सींघातील रामामीण भागातील अींतगकत

रस्ते बाींधकामासाठी लेखाशीषक २५१५१२३८, अींतगकत सन २०१४-१५ या आधिकक वषकमध्ये
रु.१००.०० लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

ग्रामपांचायत बाांभळ
ु िाव (ता.बाांभळ
ु िाव, श्ज.यवतमाळ)येथे मनरे िा अांतिदत झालेला िैरव्यवहार
(३५)

१३८०० (०८-०४-२०१५).

श्री.सांश्जवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :
खुलासा करतील काय :-

प्रा.अशोि उ िे (राळे िाव), श्री.राजु तोडसाम (अणी),
सन्माननीय रोजिार हमी योजना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) रामामपींचायत बाींभळ
ु गाव (ता.बाींभळ
ु गाव, जि.यवतमाळ) मनरे गा अींतगकत ६७ मिरू दाखवन
ू
२६.४९ लक्ष रुपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे ददनाींक १४ िानेवारी, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाींदन रस्ता मींिूर असताना खािगी लेआउ् मधील अींतग
क त रस्त्याचे
खडीकरणाच्या कामावर मनरे गा अींतगकत मिूर दाखववण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मनरे गा अींतगकत मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या गैरव्यवहाराची चधकशी
करुन दोषीवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

मरामारोहयो अींतगकत रामाम पींचायत बाभुळगाींव येिे सन २०१४-१५ मध्ये पाींदण रस्त्याचे

काम मींिूर नसून गाींव अींतगकत खडीकरणाचे काम मींिूर आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १११ (24)
सोलापूर श्जल्हा पररषद मल
ु ीांचे वसनतिह
ृ जािे अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत
(३६)

१३८१४ (०८-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल्हा पररषद मल
ु ीींचे वसनतगह
ृ इमारतीचे बाींधण्यासाठी जि.प.कडून ननधीची

तरतद
ू केली होती. परीं तु िागा उपलब्ध नसल्याने इमारतीचे काम प्रलींबबत आहे असे
ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चधकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, या चधकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार िागा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०७-२०१५) :(१) सोलापूर जिल्हा पररषद मल
ु ीींचे वसतीगह
ृ बाींधण्यासाठी
सन २०१३-१४ मध्ये मुळ अींदािपत्रकात स्वउत्पन्नमधून तरतूद केली होती. तिावप, सशक्षण

ववभागाकडून सदर ननधी अन्य बाबीवर वळववण्यात आला असल्याने ननधी अभावी सदर काम
हाती घेण्यात आले नाही.

(२), (३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मनु तदजापरू मतदार सांघातील मसांचनाच्या अडचणीांबाबत
(३७)

१३८९९ (०८-०५-२०१५).

श्री.हररष वपांपळे (मनु तदजापरू ) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुनतकिापूर मतदार सींघातील ससींचनाच्या अडचणीींबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधी (मुनतकिापूर)
याींनी ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.िलसींपदा मींत्रयाींना ननवेदन दे ऊन
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीनुसार सदरहू तालुक्यातील ससींचनाच्या अडचणी दरू करण्याबाबत
शासनाने कोणता ननणकय घेतला आहे ,
(३) असल्यास, ननणकयाचे िोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(४) अद्याप ननणकय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (२१-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) उमा बॅरेि प्रकल्पाचा चार गावाींचे पुनवकसना आराखडा तसेच वाई ल.पाल. प्रस्ताव
सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असून सदर प्रस्ताव शासनास
प्राप्त झाला असून सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे त.

वव.स. १११ (25)
तसेच सन २०१५-१६ च्या आधिकक वषाकत अधधक्षक असभयींता, अकोला पा्बींधारे मींडळ,
अकोला याींना मध्यम प्रकल्पाींच्या परररक्षण व दरु
ु स्तीकररता रु.२१८.६३ लक्ष इतका आंण २५०

हे क््रवररल व २५० हे क््रखालील ल.पा.प्रकल्पाींच्या परररक्षण व दरु
ु स्तीकरीता अनक्र
ु मे
रु.१२५.४३ लक्ष व रु.३२.१७ लक्ष इतका ननधी अिकसींकल्पीय आहे . ववत्त ववभागाच्या

ननदे शानुसार सदर अिकसींकल्पीय तरतुदीच्या ७० ्क्के इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला
आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
अमरावती श्जल््यातील खारपाणपट्टयातील महत्वपूणद जल प्रिल्पाांचे िाम
सुधारीत प्रशासिीय मान्यतेसह ववववध िारणामळ
ु े प्रलांबबत असल्याबाबत

(३८)

१३९५७ (०८-०४-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल््यातील खारपाणपट्टयातील महत्वपण
ू क िल प्रकल्पाींचे काम सध
ु ारीत

प्रशासकीय मान्यतेसह ववववध कारणामळ
ु े प्रलींबबत असल्याने जिल््यातील ३६ हिार ८००
हे क््र िमीन तहानलेली असुन शेतक-याींना ससींचनापासून वींधचत रहावे लागत असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
अमरावती जिल््यातील खारपाण प्यातील एकुण आठ प्रकल्प (१ मोठा, १ मध्यम व

६ लघु प्रकल्प) आहे त. या आठ प्रकल्पाींपैकी चार प्रकल्पाींना सप्र
ु मा ची आवचयकता असन
ू दोन
प्रकल्पाींवर भस
ु ींपादन अभावी व पुनवकसन अडचणीमुळे अपेक्षीत प्रगती साध्य करता आलेली

नाही. उवकररत दोन प्रकल्पाींचे कामे प्रगतीत आहे . या आठ प्रकल्पाींमळ
ु े एकुण २१८८६ हे क्षेत्रावर
ससींचन सुववधा ननमाकण होऊ शकल्या नाहीत.

(२) सुप्रमा आवचयक असलेल्या चार प्रकल्पाींपैकी दोन प्रकल्पाींचे (बोर नदी लपायो व वाघाडी

बॅरेि) सप्र
ु मा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला असन
ू एका प्रकल्पाचा (सामदा सौंदड)
सुप्रमा प्रस्ताव रा.ताीं.स.स. नासशक कडे तपासणीखाली आहे व उवकररत एक प्रकल्पाचा

(चींद्रभागा बॅरेि) सुप्रमा प्रस्ताव प्रादे सशक स्तरावर आहे. तिावप, शासनाने सदर चार प्रकल्पाींना
सन १३-१४ मधील ववतरीत ननधी खचक करण्याची परवानगी ददल्याने प्रकल्पाींची कामे प्रगतीत

आहे त. उवकररत दोन प्रकल्पाींवरील भस
ु ींपादन व पन
ु वकसन पण
ु क करण्याचे काम प्रगतीत असन
ू
अन्य दोन प्रकल्पाींची कामे सुरु आहे त.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १११ (26)
इांडीया बल
ु औश्ष्ट्णि ववज प्रिल्पाला अपर वधाद धरणातून
पाणी पुरवठा िरण्यात आल्याबाबत

(३९)

१४०४० (०८-०४-२०१५).

डॉ.सुननल दे शमुख (अमरावती) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शेतीचे पाणी वळवून नाींदगाींव पेठ जि.अमरावती जस्ित इींडीया बुल औजषणक ववि

प्रकल्पाला अप्पर वधाक धरणातन
ू पाणी पुरवठा करण्यात आला असून या पाणी पुरवठा

मोबदला म्हणून कौंडण्यपूर बॅरेि करीता रु. २३२ को्ीचा ननधी पुनस्
क िापना खचक म्हणून
दे ण्याचे ननजचचत करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा ननधी शासनाकडे िमा करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ननधी अींतगकत कौंडण्यपूर बॅरेिचे काम सुरु करण्यात आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(४) नसल्यास, याबाबत होणा-या ववलींबाकरीता दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ?
श्री. धिरीष महाजन (११-०९-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
अप्पर वधाक धरणातून इींडडया बल
ु औजषणक ववि प्रकल्पाला ८७.६० दलघमी पाणी

आरक्षण दद. २१/०२/२००८ नस
क िापना खचक म्हणन
ु ार दे ण्यात आले आहे. यासाठी ससींचन पन
ु स्
ू
एकूण रु.२३२.१८ को्ी कींपनीकडून येणे आहे . कींपनीने आिपयंत एकूण रु.११६.५७ को्ी

रकमेचा भरणा ववदभक पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडे केला आहे . मात्र सदर रकमेतुन
कौंडण्यपुर बॅरेि बाींधण्याचे प्रस्ताववत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

सोनबडी, हनुमांत खेडा (ता.एरां डोल, श्ज.जळिाव) येथील िावाांचे
पुनवदसनाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(४०)

१४०६३ (०७-०४-२०१५).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोनबडी, हनम
ु ींत खेडा (ता.एरीं डोल, जि.िळगाव) येिील गावाींचे पन
ु वकसनाचे काम अद्यापही
झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त गावाचे पुनवकसन न झाल्यामळ
ु े तेिील रदहवाचयाींना धोक्याच्या क्षेत्रात
(डेंिर झोन) वास्तव्य करावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गावाचे पुनवकसन न होण्याची सवकसाधारण कारणे कोणती,

(४) असल्यास, या गावाींचे पन
ु वकसन होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती तातडीची कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १११ (27)
श्री. धिरीष महाजन (१४-०९-२०१५) :(१) होय,
अींिनी मध्यम प्रकल्पाच्या वाढीव उीं चीनुसार सोनबडी, हनुमींतखेडे बु. व हनुमत
ीं खेडे

मिरे या ३ गावाींचे पन
ु वकसन करणे प्रस्ताववत आहे.
(२) नाही.

आिसमतीस मळ
ु े उीं चीनुसार अींिनी धरणात पाणीसाठा करण्यात येत आहे.

(३), (४) व (५)
मिरे

या गावाींचे

दद.२५/२/२०१३

अींिनी उीं ची वाढ प्रकल्पाअींतगकत मधिे सोनबडी, हनुमींतखेडे ब.ु हनुमींतखेड

रोिी

पन
ु वकसनासाठी
ननजचचत

वसींत सहकारी साखर कारखान्याची िागा सवाकनुमते

करणेत

आली

होती.

तिावप,

कालाींतराने

कारखान्याच्या

दग
ं ीमुळे सदर पुनवकसन गावठाण्याच्या िागेस रामामस्िाींनी ववरोध दशकवला आहे .
ु ध
आहे त.

उक्त गावाींचे पुनवकसनाबाबत सवकमान्य तोडगा काढणेसाठी क्षेबत्रय स्तरावर प्रयत्न चालू
___________

महाराष्ट्र शासन ग्रामपांचायत जनसुववधा योजनेअांतिदत प्रत्येि समाजास स्मशानभुमी,
दफनभूमी, वॉल िांपाऊड, सरिता दरवाजा, ग्रामसधचवालय बाांधण्याबाबत

(४१)

१४०९५ (०८-०४-२०१५).

डॉ.सुरेश (भाऊ) खाडे (ममरज) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासन रामामपींचायत िनसुववधा योिनेअींतगकत प्रत्येक समािास स्मशानभुमी,
दयनभूमी, वॉल कींपाऊड, सरकता दरवािा, रामामसधचवालय बाींधणे यादी कामासाठी एका
गावात िास्ती-िास्त १० लाखचा ननधी दे त,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी समरि तालक्
ु यातील मधिे बेडग, आरग, म्है साळ, नरवाड, सलींगनुर,

मालगाींव, खींडरे ािुरी, कवलापूर, सोनी, भोसे या मोठया गावामध्ये प्रत्येक समािाचे लोक
राहतात, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने

ननणकय बदलून ज्या गावाची लोकसींख्या िास्त आहे

अशा गावाींना ननधी िास्त दे णेबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१४-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

(३) सद्यजस्ितीत याबाबत कोणताही ननणकय शासनाच्या ववचाराधीन नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १११ (28)
शासिीय सेवेतील तत
ृ ीय व चतुथद श्रेणी िमदचा-याांची िामे िांत्राटी
पध्दतीने (बाहय यांत्रणेमाफदत) िरून घेण्याबाबत

(४२)

१४१४६ (०७-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) शासकीय सेवेतील तत
ृ ीय व चतुिक श्रेणी कमकचा-याींची कामे कींत्रा्ी पध्दतीने (बाहय
यींत्रणेमायकत) करून घेण्याचे शासनाने ननणकय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयंत र्कती ववभागाींनी या कींत्रा्ी पध्दतीचा अवलींब केला आहे ,
(३) असल्यास, या कींत्रा्ी पध्दतीचे स्वरुप काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१७-०८-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) आतापयकत सामान्य प्रशासन ववभाग, ननयोिन ववभाग, ववधध व न्याय ववभाग, पयक्न व
साींस्कृनतक कायक ववभाग, सावकिननक बाींधकाम ववभाग, पाणी परु वठा व स्वच्छता ववभाग,
सींसदीय कायक ववभाग, मदहला व बालववकास ववभाग व अल्पसींख्याींक ववकास ववभाग या
ववभागाींमध्ये या पध्दतीचा अवलींब करण्यात आला आहे .
(३) शासन पररपत्रक, ववत्त ववभाग, दद. २७ सप््ें बर, २०१० अन्वये नवीन पदननसमकतीचे
प्रस्ताव सादर करताना शासकीय कायाकलयातन
वषाकनव
ू
ु षे केली िाणारी, पण सध्याच्या
बदललेल्या

जस्ितीत

िी

सहिपणे

बाहे रुन

करुन

घेता

येतील,

अशी

कामे शासकीय

कमकचाऱयाींकडून घेण्याऐविी ती शक्यतो बा्य यींत्रणेकडून (Outsourcing द्वारे ) करण्याचे

पयाकय अवलींबावेत असे सूधचत करण्यात आले होते. बा्य यींत्रणेकडून (Outsourcing द्वारे )

कामे करुन घेण्याबाबत मागकदशकक सुचना शासन पररपत्रक, ववत्त ववभाग, दद. २ येब्रुवारी,
२०१३ व दद. २ डडसेंबर, २०१३ अन्वये ननगकसमत करण्यात आल्या आहे त.

वर नमूद शासन पररपत्रकातील तरतूदी ववचारात घेऊन, बा्ययींत्रणेकडून कामे करुन

घेण्याकररता शासन मान्य सींस्िाींकडून ननववदा मागवून, त्यातील न्यूनतम दराची ननववदा
स्वीकारुन, त्या सींस्िेसोबत करार केला िातो.

___________
भांडारा श्जल््यातील सोनिांु ड प्रिल्प अपूणादवस्थेत असल्याबाबत
(४३)

१४२७६ (०८-०४-२०१५).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल््यात सोनकींु ड प्रकल्प (धरण, ससींचन प्रकल्प) माहे िानेवारी, २०१५ पयंतही
अपूणक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत ववभागाने प्रकल्प पूणक करण्यासाठी शासनाने कोणती कायकवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १११ (29)
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) होय. हे खरे आहे. सोनकींु ड लघु पा्बींधारे प्रकल्प
मधिा कोका ता.मोहाडी, जि.भींडारा येिील सोनकींु ड नाल्यावर प्रस्ताववत असून प्रकल्पाचे काम

सन १९७५ मध्ये रोहयो अींतगकत सरु
ु करण्यात आले होते. प्रकल्पास १३१.०८ हे वन िसमनीची
आवचयकता आहे . वन प्रस्तावास केंद्र शासनाच्या अींनतम मान्यतेअभावी प्रकल्पाचे काम
सींस्िधगत करणेत आले आहे.
(२) सदर प्रकल्पाची अद्यावत र्कीं मत रु.६६.८१ को्ी असून यामध्ये वन िसमनीसाठी
एन.पी.व्ही.ची. रु.५५.११ को्ी व बाींधकामासाठी रु.११.७० को्ी चा समावेश आहे . प्रकल्पाच्या
बाींधकामाच्या र्कमतीशी तल
ु ना केली असता वनिसमनीसाठी लागणारा खचक खप
ु च िास्त आहे .

तसेच प्रकल्पासाठी लागणाऱया १३१.०८ हे . क्षेत्र सन २०१२ मध्ये घोवषत झालेल्या नवीन
नागंझरा अभयारण्यात समाववष् झाले आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पास मान्यता समळणेची
शक्यता कमी आहे.

तसेच सदर प्रकल्पाचे ५४६ हे . ससींचन क्षेत्र वैनगींगा नदीवर प्रस्तावीत असलेल्या सरु े वाडा

उपसा ससींचन योिनेच्या लाभक्षेत्रात समाववष् होत आहे. सुरेवाडा उपसा ससींचन योिना
कायाकजन्वत झाल्यावर सोनकींु ड प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रास ससींचनाचा लाभ समळणार आहे . त्यामुळे
सदर प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
नामशि श्जल््यातील सुळे डाव्या िालव्यावरील चाचरे वपळिोस मशवारात
िालव्यावर मोऱ्या टािण्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजादचे झाल्याबाबत

(४४)

१४४७७ (०८-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
करतील काय :-

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदिाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नासशक जिल््यातील उध्वकगोदावरी प्रकल्प ववभाग नासशक या ववभागाींअींतगकत असलेल्या
कडवा धरण उपववभाग कळवण या उपववभागाअींतगकत सळ
ु े डाव्या कालव्यावरील चाचरे

वपळकोस सशवारात कालव्यावर मोऱया ्ाकण्याचे ननकृष् दिाकचे काम करण्यात आलेले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने उपरोक्त कामाची चधकशी केलेली आहे काय,
(३) असल्यास, चधकशीनुसार दोषीींवर काय कारवाई करण्यात आलेली आहे वा येत आहे ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) नाही. सदर कामाींच्या आवचयक्तेनुसार गुणननयींत्रण
चाचण्या घेण्यात आला असन
ु त्याींचे अहवाल ववननदे शातील मयाकदेत आलेले आहे त.
(२) व (३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १११ (30)
िोदावरी िालव्याांवरील शेती वपिाांसाठी उन्हाळ्यात पाण्याचे आवतदन दे णेबाबत
(४५)

१४४९८ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे

(िोपरिाव) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गोदावरी कालवे हे बारमाही कालवे आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गोदावरी कालव्यावरील शेती वपकाींसाठी उन्हाळ्यात पाण्याचे आवतकन दे णार
आहे काय,
(३) असल्यास, कोपरगाींव पररसरातील शेतक-याींना पाणी उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायकवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (०९-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) दारणा धरणातून ३९८.४४ दलघयु, गींगापूर धरणातून १०८.०४ दलघयु प मुकणे

धरणातून ७३८.०३ दलघयु, याप्रमाणे गोदावरी कालव्याींना उन्हाळी हीं गाम २०१५ मध्ये पाणी
सोडण्यात आले असून त्या पाण्यातून कोपरगावीं पररसरातील शेतकऱयाींना ससींचनासाठी एक
आवकतन दे ण्यात आलेले आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

परळी (ता.शाहूवाडी, श्ज.िोल्हापूर) येथे स्मशान शेड बाांधण्यासाठी जािा ममळण्याबाबत
(४६)

१४८१६ (०८-०४-२०१५).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) परळी (ता.शाहूवाडी, जि.कोल्हापरू ) येिे स्मशान शेड इमारत मींिरू आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर शेड बाींधण्यासाठी रामामपींचायतीकडे िागा उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर रामामपींचायतीने स्मशान शेडचे बाींधकाम करण्यासाठी गावालगत असलेल्या
गायरान मधील िागेची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रस्ताव जिल्हाधधकारी व मुख्यकायककारी अधधकारी कोल्हापूर याींचे
स्तरावर प्रलींबीत आहे हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रस्तावास शासन तातडीने मान्यता दे णार आहे काय ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१४-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) सदर प्रस्ताव रामामपींचायत स्तरावरच प्रलींबबत आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १११ (31)
वणी शहराला पाणीपुरवठा िरणारी श्जवणदानयणी ननिुड
द ा नदी,
िोरडी पडण्याच्या मािादवर असल्याबाबत

(४७)

१५३१२ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांश्जवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वणी शहराला पाणीपरु वठा करणारी जिवणदानयणी ननगड
ुक ा नदी, कोरडी पडण्याच्या मागाकवर
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,नवरगाींव धरणातील पाणी या नदीच्या पात्रात सोडले िात आहे , या वषी
पावसाळ्यात पाणी अत्यल्प झाल्यामुळे नवरगाींव धरणात पाणीसाठी कमी आहे . हे ही

खरे

आहे काय,

(३) सद्यजस्ितीतील पाणी परु वठा योिना परु े सा पाणी परु वठा करण्यास समिक आहे काय,
नसल्यास त्यावर उपाययोिना काय,

(४) तसेच, वणी शहराला वधाक नदीवरुन पाईप लाईन ्ाकल्यास वणीकराींची पाण्याची समस्या
कायमची दरु होऊ शकते, हे खरे आहे काय, असल्यास शासन काही उपाय करणार आहे काय,
(५) असल्यास ववलींबाची कारणे काय,

(६) वणी शहराला वधाक नदीवरुन पाणी आणने सहि शक्य असताना कोणतीच कायकवाही का
केली नाही ?
श्री. धिरीष महाजन (०९-१०-२०१५) :(१) ननगुड
क ा नदीच्या पाणलो् क्षेत्रात होणाऱया पावसामुळे
सवकसाधारणपणे दरवषी नोव्हें बर मदहन्यापयंत या नदीत िलप्रवाह सरु
ु असतो व तद्नींतर ती
कोरडी पडते. मात्र आवचयकतेनस
ु ार नदीपात्रात नवरगाींव धरणातन
ू पाणी सोडण्यात येत.े
(२) नाही.

यावषी

नवरगाव

मध्यम

प्रकल्पामध्ये

१२.४७५९

द.ल.घ.मी.

म्हणिेच

िलसाठ्याच्या १०० ्क्के पाणीसाठा झाला होता.

उपयुक्त

यावषी नवरगाींव धरणातन
ननगुड
क ा नदीसाठी आरक्षीत केलेल्या २.०. द.ल.घ.मी.
ू

पाण्यापैकी १.१९ द.ल.घ.मी. पाणी वेळोवेळी ननगुड
क ा नदीच्या पात्रात मागणीनस
ु ार सोडण्यात
आले आहे व उवकरीत पाणी मागणीनुसार नदी पात्रात सोडण्याचे ननयोजित आहे.

(३) वणी नगर पररषदे ची सद्या सुरु असलेली पाणी पुरवठा योिना ही सन १९८५ ला पुणक

केलेली आहे . सदरची योिना २५,००० एवढ्या लोकसींख्येकरीता तयार करण्यात आलेली होती.

तिावप सन २०११ च्या िनगणनेनुसार वणी नगर पररषदे ची लोकसींख्या, हद्दी बाहे रील
लोकसींख्या तसेच तरीं गती लोकसींख्या समळून एकूण लोकसींख्या १ लाखाच्या िवळपास झाली
असल्यामळ
ु े सदर पाणी पुरवठा योिना ही वणी शहरात पाणी परु वठा करण्यास सद्य:जस्िती

असमिक आहे . तसेच शहरातील पाणी पुरवठा करणाऱय साठवण ्ाक्याची क्षमता (१८ लाख
सल्र) ही सध्
ु दा अपरु ी असल्यामळ
ु े वणी शहरात एक ददवसा आड तास एवढाच पाणी परु वठा
होतो

व शहरातील

अींदािे

५०%

वसाहतीत

्युबवलेद्वारे पाणी पुरवठा केला िातो.

शहरातील

असलेल्या

ववववध

प्रभागातील

वव.स. १११ (32)
(४) होय.
(५) नगर पासलका स्तरावर सवेक्षणाचे काम सुरु आहे .

(६) नगर पासलका स्तरावर सवेक्षणाचे काम सरु
ु आहे .

___________

पश्श्चम ववदभादतील सुमारे १०० मसांचन प्रिल्पाांना सुधारीत
प्रशासिीय मान्यता ममळाली नसल्याबाबत

(४८)

१५३७५ (०९-०४-२०१५).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पजचचम ववदभाकतील सम
ु ारे

१०० ससींचन प्रकल्पाींना िलसींपदा ववभागाच्या उदाससन

धोरणामुळे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता समळाली नसल्यामुळे पजचचम ववदभाकतील ससींचनाचा
अनुशेष वाढला असल्याचे ददनाींक २१ येब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशकनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यातील ४८

ससींचन प्रकल्प हे वासशम जिल््यातील आहे त, हे ही खरे आहे

काय,
(३) असल्यास, वासशम जिल्हा मा. राज्यपालाींनी ननधाकरीत केलेल्या ससींचन अनुशेषाअींतगकत येत

असताींना सुध्दा २०१० पासुन या ससींचन प्रकल्पाींना सुधाररत प्रशासकीय मान्यता समळाली.

नसल्यामळ
ु े प्रकल्पाच्या र्कीं मतीत िवळपास नतप्प्ीने वाढ झाली असून १ लाख हे क््र िमीन
ससींचनापासन
ू वींधचत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, वासशम जिल््यातील ससींचन प्रकल्पाींना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) नाही, वासशम, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा,
अमरावती या जिल््यातील ५० ससींचन प्रकल्पाचे सुधारीत प्रशासर्कय मान्यता प्रस्ताव

शासनास प्राप्त झाले आहे त. पैकी २२ प्रकल्पाींना सन २०१२-१३ मधील व ३६ प्रकल्पाींना सन
२०१३-१४ मधील उपलब्ध अनुदान मींिुर प्रमा/सुप्रमा पेक्षा िास्त खचक करण्याची परवानगी
दे ण्यात आली आहे . त्याप्रमाणे प्रकल्पाची कामे प्रगतीपिावर आहे .

(२) सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केलेल्या ५० प्रकल्पापैकी ३१ प्रकल्प
वासशम जिल््यातील आहे त.

(३) नाही, वासशम जिल््यातील मा.राज्यपालाींनी ननधाकरीत केलेल्या ससींचन अनुशेषाींतगकत

असलेले २७ प्रकल्प व अनश
ु ेषाींव्यनतररक्त ४ प्रकल्पाींचे सुप्रमा प्रस्ताव शासनास प्राप्त असून
दरसच
ु ीतील दरवाढ, िसमनीच्या र्कमतीतील झालेली वाढ, व सींकल्पधचत्रातील बदल या
कारणाींमळ
ु े र्कमतीत वाढ झाली आहे . सदर प्रकल्प पुणक झाल्यास एकूण १६९७८ हे ससींचन
क्षमता ननसमकती होणार आहे .

वव.स. १११ (33)
(४) वासशम जिल््यातील ३ प्रकल्पाचे (कुत्तरडोह, खडकी, ब्रम्हा) सुप्रमा प्रस्तावास शासन
ननणकय दद. ५/२/२०१५ अन्वये मान्यता ददली आहे . एक प्रकल्पास (दहवराखुदक (सीं) शा.नन.

दद.२८.४.२०१५ अन्वये मान्यता ददली आहे ९/४/२०१५ रोिीच्या बैठकीमध्ये ६ प्रकल्पाींना
मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

दे वरी, आमिाव व सालेिसा (श्ज.िोंहदया) तालुक्यातील अनेि
मसांचन प्रिल्प अपण
ू ादवस्थेत असल्याबाबत

(४९)

१५६९२ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांजय पुराम (आमिाव) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया जिल््यातील ता.दे वरी, ता.आमगाव व ता.सालेकसा येिील अनेक ससींचन प्रकल्प
अपूणाकवस्िेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कालव्याींची योग्य दरु
ु स्ती नसल्याने व अप-ु या अवस्िेत असल्याने पाणी
शेतक-यापयंत पोहोचत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नादरु
ु स्त प्रकल्पाींमुळे शेतक-याींना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होत नसल्याने
शेतक-यामध्ये असींतोषाची भावना ननमाकण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धिरीष महाजन (३०-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
सालेकसा तालुक्यातील बेवार्ोला व दे वरी तालुक्यातील ओवारा लघु प्रकल्पाींचे बाींधकाम

पूणत्क वाकडे आहे व पाींढरवाणी उपसा ससींचन योिनेचे बाींधकाम प्रगनतपिावर असून िन
ू २०१७
अखेर पुणक करण्याचे प्रस्ताववत आहे .

सालेकसा तालुक्यातील नवा्ोला आंण दे वरी तालुक्यातील सातबदहणी, सुींदरी, मुरदोली,

पालाींदरु (िसमनदारी) या ५ लघु प्रकल्पाच्या वन प्रस्तावास शासनाने तत्वत: मान्यता
नाकारली आहे . आमगाींव तालुक्यातील आसोली लघु प्रकल्पाचे काम स्िाननक लोकाींच्या
भुसींपादन ववरोधामुळे बींद आहे .
(२) नाही.

ओवारा प्रकल्पावर सन २००८-२००९ पासन
ु व बेवार्ोला प्रकल्पावर सन २०१३-२०१४

पासुन आींसशक ससींचन होत आहे . सदर बाींधकामाधीन दोन प्रकल्पाचे काम पुणत्क वाकडे असुन
सन २०१५-१६ या वषाकत दे खील ससींचनाचे ननयोिन आहे.
(३) नाही.
आमगाव, दे वरी व सालेकसा तालुक्यात पुणक झालेल्या १० प्रकल्प असून या प्रकल्पाद्वारे

दरवषी सरु ळीत ससींचन करण्यात येत आहे . त्यामळ
ु े शेतकऱयाींमध्ये अींसातोषाची भावना ददसन
ू
आली नाही.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १११ (34)

मौजे िोपाळपुर (श्ज. अमरावती) येथील पेढीनदीला आलेल्या महापरु ामुळे
ग्रामस्थाांच्या घराचे व शेतीचे नि
ु सान झाल्याबाबत

(५०)

३८१४४ (२२-०१-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मधिे गोपाळपुर (ता.जि.अमरावती) येिील पेढीनदीमुळे सन २००७ मधील महापुरामुळे
रामामस्िाींच्या घराचे व शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झालेले होते तेव्हा गोपाळपुर येिील

पेढी नदीचे खोलीकरण करण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी मुख्यकायककारी अधधकारी, जिल्हा
पररषद, अमरावती याींना ददनाींक २ येब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन ददले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननधी याींनी ददलेल्या ननवेदनाच्या अनुषग
ीं ाने गोपाळपुर पेढी नदीचे
खोलीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (२२-०४-२०१६) :(१) होय,
प्राप्त झाले आहे.
(२) सदर प्राप्त मागणीनुसार ववभागाद्वारे सव्हे क्षण करुन पेढी नदी खोलीकरण व रुीं दीकरण व

दोन्ही बािूने साधारणत: २ र्क.मी. मध्ये बाींध ्ाकण्याचे कामाचे रु. १६२.१५ लक्ष र्कीं मतीचे
अींदािपत्रक मींडळ

स्तरावर दद.

१/२/२०१६ रोिी

िलसींपदा

ववभागाद्वारे

जिल्हाधधकारी

कायाकलय, अमरावती याींनी सादर करण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांब .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

