अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ठाणे जिल्हा पररषदे तील राखीव पदे भरण्याबाबत
(१)

४१६१ (२२-१२-२०१४).

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) ठाणे जिल्हा पररषदे मध्ये बबींदनु नयमावलीनस
ु ार राखीव पदे भरणे बींधनकारक असतानाही

ठाणे जिल्हा पररषदे ने ननयम डावलून आरक्षणात गैरप्रकार करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या प्रकरणातील दोषीींवर काय
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०२-२०१५) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ममरि तालुक्यातील िास्त लोिसांखा असणाऱ्या गावाांना िास्त ननधी दे ण्याबाबत
(२)

४४७४ (२२-१२-२०१४).

श्री.धनिांय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासन ग्रामपींचायत िनसुववधा योिनेंअींतगगत प्रत्येक समािास स्मशानभूमी,
दफनभूमी, वॉल कींपाऊड, सरकता दरवािा, ग्रामसचचवालय बाींधणे आदी कामासाठी एका
गावात िास्ती-िास्त १० लाखाच ननधी दे तात, हे खरे आहे काय,

वव.स. ११४ (2)
(२) असल्यास, याप्रकरणी ममरि तालक्
ु यातील मौिे बेडग, आरग, म्है साळ, नरवाड, मलींगनुर,
मालगाींव, खींडरे ािूरी, कवलापूर, सोनी, भोसे या मोठ्या गावामध्ये प्रत्येक समािाचे लोक
राहतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने शासन ननणगय बदलून ज्या गावाची लोकसींख्या िास्त आहे
अशा गावाना ननधी िास्त दे णेबाबत कोणता ननणगय घेणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१३-०३-२०१५) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) गावाच्या लोकसींख्येच्या प्रमाणात ननधी दे ण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही.
___________
रायपाटण (ता.रािापरू , जि.रत्नाधगरी) ग्रामपांचायत
क्षेत्रातील अनतक्रमण ननष्ट्िासीत िरण्याबाबत

(३)

४५२५ (२२-१२-२०१४).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

(१) रायपा्ण (ता.रािापूर, जि.रत्नाचगरी) ग्रामपींचायत क्षेत्रातील भूमापन क्र.३६-अ-१, हहस्सा
क्र.२०

वरील

अनतक्रमण

त्वरीत

ननषकासीत

करण्याबाबतचे

ननवेदन

स्थाननक

ग्रामस्थ

श्री.श्रीकाींत रा.कोलते याींनी शासनाकडे सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू अननधकृत बाींधकाम ननषकासीत करण्याबाबत ग्रामपींचायत-रायपा्ण
याींचेकडून मुींबई ग्रामपींचायत (अडथळा आणण अनतक्रमण काढणे) ननयम १९७१ अन्वये
आिपयंत कोणतीही कायगवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले आहे आणण सदरहू अनचधकृत बाींधकाम ननषकासीत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही करण्यात केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०२-२०१५) : (१) होय.

(२), (३) व (४) रायपा्ण ग्रामपींचायत क्षेत्रातील भम
ू ापन क्र.३६-अ-१, हहस्सा क्र.२० मधील सह

हहस्सेदार श्री. रािाराम तुकाराम कोलते याींनी ग्रामपींचायतीकडे सादर केलेला ७/१२ उतारा,

स्थळ दशगक नकाशा, सहायक अचधक्षक जिल्हा न्यायालय रत्नाचगरी याींचेकडील िागे सींबींचधचे
कच्चे वा्प पत्र व हमीपत्र

. कागदपत्राींच्या आधारे ग्रामपींचायत रायपा्ण याींनी मामसक सभा

हद. २६.०९.२०१३, ठराव क्र. ६(६) अन्वये ग्रामपींचायत अचधननयम १९५८ च्या कलम ५२ नस
ु ार

अ्ी व ननयम याींना अधीन राहून श्री. रािाराम तक
ु ाराम कोलते याींना रायपा्ण ग्रामपींचायत
क्षेत्रातील भूमापन क्र. ३६-अ-१, हहस्सा क्र. २० मध्ये घर बाींधकामास परवानगी हदली आहे.

वव.स. ११४ (3)
वरील ममळकतीच्या वा्पाबाबत मे.हदवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) रािापूर याींचेकडे दाखल

करण्यात आलेल्या रे युलर हदवाणी दरखास्त नीं. २३/२०१२ मध्ये हद. २२ ऑक््ोबर, २०१२ च्या

आदे शान्वये सदर ममळकतीच्या वा्पाकरीता जिल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींना आयक्
ु त म्हणन
ू
नेमण्यात आले आहे . सदर प्रकरणी अींनतम वा्पासींदभागत कायगवाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िन्नड-सोयगाांव (जि.औरां गाबाद) ववधानसभा मतदार सांघातील धरणाांना मांिरू ी ददली नसतानाही
धरणाच्या िामाांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र ददल्याबाबत

(४)

४६०२ (२३-१२-२०१४).

श्री.हषावधान िाधव (िन्नड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कन्नड-सोयगाींव (जि.औरीं गाबाद) ववधानसभा मतदार सींघातील गुिरदरी, कोठी रािूखो्ा,
मसताखो्ी

त्यादी धरणाींच्या कामाींना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त धरणाींना अदयाप मींिूरी दे ण्यात आलेली नाही हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१०-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरण अचधननयम २००५ कलम ११ (फ) नस
ु ार
प्रस्ताववत प्रकल्पाींना प्रशासकमय मान्यता दे णेपुववी  महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरणची
मान्यता (Clearance) ममळणे आवश्यक आहे . उक्त प्रकल्पाींना सदर वैधाननक मान्यता
अदयापी ममळालेली नाही.
___________
राज्यातील ग्रामपांचायतीांना लोिसांख्या व उत्पन्नानस
ु ार अनुदान
ममळण्यासाठी असलेल्या अटी मशथील िरण्याबाबत

(५)

४६७२ (२२-१२-२०१४).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीींना लोकसींख्या व उत्पन्नानुसार अनद
ु ान दे ण्याचा ननणगय राज्य
शासनाने माहे एवप्रल, २०१४ पासन
ू लागू केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे अनुदान ममळण्यासाठी ९० ्क्के कर वसल
ु ीची अ् घालण्यात आली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ही अ् मशथील करुन ग्रामपींचायतीींना व ग्रामपींचायत कमगचा-याींना अनुदान
दे ण्यात यावे अशी मागणी ग्रामपींचायत कमगचारी सींघ्नेने केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यासींदभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. ११४ (4)
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) ग्रामपींचायत कमगचा-याींचे ककमान वेतन महाराषर ग्रामपींचायत अचधननयम कलम ६१
अन्वये ग्रामननधीतून दे णे अशी तरतूद आहे . परीं तु ग्रामपींचायतीचे उत्पन्न कमी असल्याने
याबाबत शासनाकडून अनुदान दे ण्यात येते. गावातील घरपट्टी, पाणीपट्टी हे ग्रामपींचायतीचे

उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहे. गावातील घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुल करणे ही िबाबदारी
ग्रामपींचायत कमगचारी याींची आहे . तसेच हा त्याींच्या कतगयाचा भाग आहे . घरपट्टी व पाणीपट्टी

िास्तीत िास्त वसुल केल्यास ग्रामपींचायतीचे उत्पन्न वाढवन
ग्रामपींचायतीचे कामकाि
ू
सुरळीत चालू राहील. त्यामळ
ु े करवसुलीची अ् मशथील करणे योय नाही.

ग्रामसेवक हे ग्रामपींचात करवसुलीचे काम फक्त ग्रामपींचायत कमगचा-याींवरच सोपवत

असल्याचे ननदशगनास आले असल्यामळ
ु े शासन ननणगय हदनाींक ०४ माचग, २०१४ मध्ये कर
वसुलीची िबाबदारी फक्त ग्रामपींचायत कमगचा-याींना न दे ता ग्रामसेवक, सरपींच व पदाचधकारी
याींनीही ती करण्याबाबत सूचचत केले आहे .

___________

इांददरा आवास योिना व इतर घरिुल योिनेअांतगात प्रनतक्षा यादीत िास्त लाभाथी असलेल्या
गावातील बेघर व अत्यांत गरिू लोिाांना घरिुलाचा लाभ ममळत नसल्याबाबत

(६)

४७१९ (२२-१२-२०१४).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) प्रत्येक जिल््यात घरकुल कररता प्रनतक्षा यादी तयार करुन कमी लाभाथवी  असलेल्या
गावाींना प्रथम लाभ दे ण्यात येतो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िास्त लाभाथवी  असलेल्या गावातील बेघर व अत्यींत गरिू लोकाींना घरकुल
योिनेचा लाभ दे ण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, बेघर व अत्यींत गरिू असूनही गावात िास्त लाभाथवी  सींख्या असल्यामुळे बेघर व
अत्यींत गरिू लोकाींना घरकुलाचा लाभ ममळत नसल्यामुळे त्याींच्यावर अन्याय होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यावर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) नाही.
शासन ननणयग क्र.

ींआयो-२०१० /प्र.क्र.३४/ योिना -१०, हदनाींक ९ एवप्रल, २०१० अन्वये

योिनेचा दृष्स्वरुपात पररणाम हदसण्यासाठी तसेच लाभधारकाींना िलद गतीने घरकुले

मींिूर

करणे सुलभ हावे म्हणून सवागत कमी कु्ुींब हदनाींक १.४.२०१० रोिी उरलेली आहे त. ती

वव.स. ११४ (5)
ग्रामपींचायत प्रथम क्रमाींकावर व त्यानींतर चढत्या क्रमाने (ascending order)

ग्राम

पींचायतीची यादी तयार करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहेत. कमी कु्ुींब असलेल्या
ग्रामपींचायतीमधील

यादी

घरकुलाींचा लाभ दे ता येईल.

सींपषु ्ात

आल्यानींतर

िास्त

कु्ुींब

असलेल्या

ग्रामपींचायतीना

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) पांचायत सममतीने दाररद्र्य रे षेखालील नागररि, अल्पभध
ू ारि शेतिरी
व मागासवगीय ववद्यार्थयाांना सादहत्य वाटप न िेल्याबाबत

(७)

१११६६ (०७-०४-२०१५).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अहमदनगर

जिल््यातील

श्रीगोंदा

पींचायत

सममती

दाररद्र्य

रे षेखालील

नागररक

अल्पभूधारक शेतकरी व शालेय ववदया्यांना दे ण्यात येणा-या साहहत्याींसाठी त्याींनी अिग
करुनसुध्दा अदयापही वा्प करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, कोणकोणत्या प्रकारचे साहहत्य ममळण्याबाबत ककती अिग प्रात झाले आहे त,
(४) असल्यास, वरील साहहत्याचे दाररद्र्य रे षेखालील नागररक, अल्पभूधारक शेतकरी व
मागासवगवी य ववदया्यांना वा्प केहा करण्याींत येत आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१५) :(१) होय.

(२) व (३) एकूण ११ वस्तू खरे दीची मागणी असून ५६७ अिग मींिुरीसाठी पाठववले आहे त.

(४) लाभा्यांच्या मींिूर यादया अदयाप प्रात झालेल्या नाहीत. यादया प्रात होताच साहहत्य
वा्प करण्याची दक्षता घेतली आहे .

___________

औरां गाबाद जिल्हा पररषदे च्या बाांधिाम ववभागाने बाांधलेल्या १००० पुलाांची
अधधिृत नोंदणी झाली नसल्याबाबत

(८)

११३१३ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्हा पररषदे च्या बाींधकाम ववभागाने बाींधलेल्या तब्बल १००० पल
ु ाींची अिन
ू
अचधकृत नोंदणी झाली नसल्याचे नुकतेच ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पूलावरुन वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यास िबाबदार असणा-या अचधकारी वा कमगचा-याींवर काय कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ?

वव.स. ११४ (6)
श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. औरीं गाबाद जिल््यातील

तरजिल्हा मागग

व ग्रामीण मागागवरील एकूण १७५८ पुलाींच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या आहे त.
(२) नोंद घेतलेल्या पल
ु ावरुन वाहतक
ू सरु ळीत चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ग्रामवविास ववभागाच्या पररपत्रिानुसार जिल्हा पातळीवरील समुपदे शि व ववधी सल्लागार
याांना ममळत असलेल्या मानधनाबाबत होत असलेला गैरव्यवहार

(९)

१६९६५ (१४-०८-२०१५).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ग्रामववकास ववभागाच्या हदनाींक १४ िानेवारी, २०१४ रोिीच्या पररपत्रकानुसार जिल्हा

पातळीवरील समुपदे शकास व ववधी सल्लागारास दरमहा प्रत्येक १२ हिार रुपयापयंत मानधन
तर तालुका पातळीवरील समुपदे शकास व ववधी सल्लागारास दरमहा ९ हिार रुपयाींचे मानधन

दे ण्याच्या सच
ू ना आहे त परीं तू वास्तववक त्याींना ककती मानधन ममळते याींचा तपशील नसल्याचे
माहे मे, २०१५ वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कें्ाना जिल्हा पररषद व पींचायत सममतीमाफगत दरू ध्वनीची सुववधा
उपलब्ध करुन दे ण्यात यावी व

तर कायागलयीन खचागसाठी दरमहा १ हिार रुपये दे ण्यात यावे

असे ननदे ष दे ण्यात आले असन
ू सध्
ु दा बहुताींश समप
ु दे शन कें्ात कागदोपत्री मेळ घालन
ू व
अचधका-याींशी सींगनमत साधुन मानधन घेतले िाते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींबींचधत अचधकाऱयाींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-१०-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.

जिल्हा पातळीवर /तालक
ु ा पातळीवरील समुपदे शक/ववधी सल्लागारास मानधन जिल्हा

पररषदे च्या उत्पन्नाच्या सेस फींडातून हदले िाते. राज्यातील जिल्हा पररषदे तील उत्पन्नाचा सेस
फींड

हा

सवग

जिल्हा

पररषदे त

कमी/अचधक

प्रमाणात

असल्याने

त्याप्रमाणे

जिल्हा

पातळीवर/तालक
ु ा पातळीवरील समप
ु दे शक/ववधी सल्लागारास कमी/अचधक प्रमाणात मानधन
हदले िाते. तसेच समुपदे शक कें्ाकडून कायागलयीन खचागमधून भागववले िाते. तसेच
समुपदे शक कें्ाकडून प्रात दरु ध्वनी दे यक जिल्हा पररषदे च्या कायागलयीन खचागमधन
ू भागववले
िाते. परीं तु समुपदे शक कें्ाचा कागदोपत्री मेळ घालून, अचधकाऱयाींशी सींगनमत
मानधन घेतले िाते ही बाब अदयावप, ननदशगनास आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

घालून

वव.स. ११४ (7)
स्वामीत्व धन (रॉयल्टी) गेल्या १० वषाांपासून जिल्हाधधिारी
(१०)

िायाालयािडून वाटप होत नसल्याबाबत

२२७७६ (१६-०८-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल््यातील ८ तालुक्यातील ग्रामपींचायतीींना गौण खननिा पो्ी दे य असणारे

स्वामीत्व धन (रॉयल््ी) गेल्या १० वषांपासून जिल्हाचधकारी कायागलयाकडून वा्प होत
नसल्याने सींबींचधत ग्रामपींचायतीींनी वेळोवेळी अिग ववनींती दवारे

जिल्हाचधकारी कायागलय

पालघर येथे शासनाचे लक्ष वेधन
ु ही रॉयल््ी ममळत नसल्याने स्थाननक लोकाींनी ४ हदवसाचे
बेमुदत उपोषण पालघर तहमसल कायागलयासमोर सुरू केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बाबत सींबचीं धत ग्रामपींचायतीने माहे डडसेंबर, २००४ पासून रॉयल््ी
ग्रामपींचायतीींना ममळावी म्हणून सातत्याने पत्रयवहार करुनही कोणतीही कायगवाही केली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल््यातील तहमसल कायागलयात गौण खननि लेखा मशषगकाखाली वसल
ू
केलेल्या स्वामीत्व धन (रॉयल््ी) रकमेपैकम सींबध
ीं ीत ग्रामपींचायतीींना ववकास कामाकररता ककती
अनुदान प्रात झाले व त्याचे वा्प प्रत्यक्षात केहा करण्यात आले,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (३०-१०-२०१५) :(१) शासनाकडून गौण खननिावरील स्वाममत्वधनाच्या

ममळकतीतून अमभहस्ताींककत रकमा दे ण्यासाठी ग्रामपींचायतीींना सहाय्य याखाली अनुदान

दे ण्यात येत.े मींिूर अनुदानाच्या प्रमाणात तत्कामलन जिल्हाचधकारी कायागलय, ठाणे याींच्याकडून
सींबींचधत तहमसल कायागलय/ पींचायत सममती माफगत ग्रामपींचायतीींना अनद
ु ानाचे वा्प करण्यात
आलेले आहे .
गौण

खननि

उत्खननाच्या

स्वाममत्वधनामधून

सींबींचधत

ग्रामपींचायतीला

अनुदान

ममळण्याबाबत श्री.भ्े श, गागींिी शहा याींनी पालघर तहमसल कायागलयासमोर उपोषण व धरणे
आींदोलन केले होते.
(२) हे खरे नाही.
(३) ठाणे जिल््याचे ववभािनपव
ू वी  जिल्हाचधकारी कायागलय, ठाणे याींचे आदे शानुसार गौण
खननिाींचे अनुदान ग्रामपींचायतीींना वेळोवेळी त्या त्या पींचायत सममती माफगत वा्प करण्यात
आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

बेबांळा मुख्य िालवा, उपिालवा व ववतरीिािररता भुसांपादीत
िेलेल्या िमीनीचा मोबदला ममळण्याबाबत

(११)

२३४७२ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :
काय :-

प्रा.अशोि उईिे (राळे गाव), श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

वव.स. ११४ (8)
(१)

बाभुळगाींव,

कळीं ब,

राळे गाींव,

जि.यवतमाळ

बेबींळा

मुख्य

कालवा,

उपकालवा

व

ववतरीकाकररता फार मोठ्या प्रमाणात िमीन भुसींपादीत केलेल्या आहे , त्याींना अदयापही

िमीनीचा मोबदला अदा करण्यात आलेला नाही असे हदनाींक १ मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककती िमीनीचा मोबदला अदा करण्यात आला व हा मोबदला नववन भुसींपादन
कायदयानुसार दे ण्यात आला आहे काय व नसल्यास का दे ण्यात आला नाही,

(३) असल्यास, या यनतररक्त बेबींळा कालयाकरीता भस
ु ींपादनाची आवश्यकता असणार आहे
काय ?

श्री. धगरीष महािन (३०-१०-२०१५) :(१) नाही.
(२) बेंबळा प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा व ववतरण प्रणालीकररता एकूण आवश्यक २५९० हे

िममनी पैकम मे २०१५ पयंत १९१० हे क््र क्षेत्राचे अींतीम ननवाडे िाहीर झाले आहेत. त्यानुसार
भध
ु ारकास रु. ३२.३८ को्ी मोबदला अदा करण्यात आलेला आहे . ९१ हे कररता नववन

कायदयानुसार अींनतम ननवाडा झालेला असन
ू ऑगस््, २०१५ अखेर ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्यात आला आहे . उवगररत ५८९ हे . क्षेत्र हे भुसींपादनाची कायगवाहीत प्रगतीपथावर आहे .

(३) सदयजस्थतीत बेंबळा प्रकल्पाचे कालयाकररता उपरोक्त प्रश्न क्र. २ मधील उत्तरात नमूद
िममनी यनतररक्त िममनीची आवश्यकता नाही.

___________
चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील िजिणे पाटबांधारे
(१२)

२३९२८

(मशरोळ) :

प्रिल्पाचे िाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत

(१४-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी),

श्री.उल्हास

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(१) गेल्या सोळा वषागपासन
ू चींदगड तालक्
ु यातील (जि.कोल्हापरू ) कजिणे पा्बींधारे प्रकल्पाचे
काम थाींबले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ९ को्ी बिे् असलेल्या या प्रकल्पावर आतापयंत सुमारे ५२ को्ी खचग
होऊनही केवळ ६० ्क्के काम पण
ू ग झाले आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे काम अपण
ू ग रहाण्याची कारणे काय आहे त व ती कामे तातडीने
पूणग करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. सदर प्रकल्पाचे काम मे २०११ पासून
बींद आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही.
प्रकल्पाची मींिूर सुप्रमा ककीं मत रु.२२.२८ को्ी असून प्रकल्पावर माहे िुल,ै २०१५ अखेर

१९.७९ को्ी खचग झाला आहे . धरणाचे सुमारे ८० % काम पूणग झाले आहे , तसेच ४
को.प.बींधारे पण
ू ग झाले आहे त.

वव.स. ११४ (9)
पाया खचल्याने मुख्य ववमोचकात काही त्रु्ी ननमागण झालेल्या आहे त. काजिगणे लघु

पा्बींधारे तलावाचे साठवण तलावात रुपाींतर करुन तो पूणग करणे ववचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ववदभा पाटबांधारे वविास महामांडळात ३०० अमभयांत्याची पदे ररक्त असल्याबाबत
(१३)

२३९५७ (१७-०८-२०१५).

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववदभागतील मसींचन प्रकल्पाच्या कामाची अचधकारी व कमगचाऱयाींची पदे ररक्त असल्याने थे्
मसींचन प्रकल्प मागवी  लावणे, कामास अडथळा ननमागण होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ववदभग पा्बींधारे ववकास महामींडळाींतगगत गोसीखुदग, बेवडा, लोअरवधाग या मोठ्या शेकडो

छोट्या मसचींन प्रकल्पाची कामे िवळपास ३५० लहान प्रकल्पाची कामे गेल्या १० वषागपासून
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रलींबबत कामाकररता शासन धोरण ननधीचा अभाव आणण ववभागाींतगगत
हदरीं गाई हे कारणीभत
ू आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) ववदभग पा्बींधारे ववकास महामींडळाींतगगत मसींचन प्रकल्पामध्ये ररक्त असलेल्या ३००
अचधकाऱयाींची पदे भरण्यास शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

धगरीष

महािन

(०९-०९-२०१५)

:(१)

अींशत:

खरे

आहे.

ववदभग पा्बींधारे

ववकास

महामींडळाींतगगत अमभयाींबत्रकम सींवगागत एकूण २०४० पैकम ५३४ पदे ऑगस््, २०१५ अखेर ररक्त
आहे त.

(२) व (३) या महामींडळाींतगगत १८ मोठे , ५१ मध्यम, २४३ लघु प्रकल्प असे एकूण ३१४ प्रकल्प
आहे त. या प्रकल्पापैकम ९९ प्रकल्पाींची कामे िवळपास पण
ु ग झालेली आहे . ३१ प्रकल्पाींना
वनिममनीची अडचण आहे. उवगरीत प्रकल्पाींना आथोपायाची जस्थती व मा.राज्यपालाींचे ननदे श

यानुसार उपलब्ध ननधीनुसार व भुसींपादन पन
ु वगसन, वनिममन, स्थाननक शेतकऱयाींचा ववरोध
याींसह

तर अडचणी दरू करुन गती दे ण्याच्या दृष्ीने शासन प्रयत्नशील आहे .

(४) ववभागाींतगगत अमभयाींबत्रकम सेवेतील ररक्त पदे भरण्याच्या अनष
ु ींगाने वेळोवेळी आढवा

घेण्यात येत असून सरळसेवा तसेच पदोन्नतीदवारे ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर

आहे . महसूली ववभाग वा्प ननयम, २०१५ नुसार सरळसेवेने व पदोन्नती नागपूर आणण
अमरावती प्रादे मशक ववभागात ननयुक्तीसाठी उपलब्ध होणाऱया अमभयींत्याींमधन
ू ववदभग पा्बींधारे

ववकास महामींडळ, नागपूर अींतगगत ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायगवाही प्राधान्याने करण्यात
येत आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ११४ (10)

सफाळे , (ता.जि.पालघर) येथील िपासे ग्रामपांचायतीच्या िायाक्षेत्रातील आददवासीांच्या िममनीवर
बेिायदे शीर बाांधिामे िरण्यात येत असल्याबाबत
(१४)

२३९८२ (१४-०८-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सफाळे , (ता.जि.पालघर) येथील कपासे ग्रामपींचायतीच्या कायगक्षेत्रातील आहदवासीींच्या
िममनीवर बेकायदे शीर बाींधकामे करण्यात येत असल्याची तक्रार तहमसलदाराकडे कपासे
ग्रामपींचायतीचे सरपींच श्री.पागी याींनी केली आहे असे हदनाींक ६ िन
ू , २०१५ रोिी ननदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आहदवासीींच्या िागेवर बाींधलेले गाळे व चाळी या भागात कामाननममत्त
परप्राींतातून आलेल्या कामगाराींना दोन त अडीच लाख रुपयाींना ववकण्यात येत असल्याची ही
तक्रार त्याींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.

(३) सदरचे बाींधकाम ग्रामपींचायत सफाळे माफगत ननषकामसत करण्यात आले आहे .
(४) अशी बाब नाही.
___________
डहाणू व तलासरी (जि.पालघर) तालुक्यातील इांददरा आवास
घरिुल योिनेत झालेला गैरव्यवहार

(१५)

२४००२ (१४-०८-२०१५).

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाणू व तलासरी (जि.पालघर) तालक्
ु यातील

ींहदरा आवास घरकुल योिनेत मोठ्या

प्रमाणावर गैरप्रकार होणे, लाभा्यांकडून परस्पर रक्कम काढणे, अधगव् व ननकृष् दिागचे
बाींधकाम करणे, प्रतीक्षा यादीप्रमाणे लाभ न दे णे असे हदनाींक ८ मे, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींचधताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११४ (11)
श्रीमती पांििा मुांडे (०९-११-२०१५) :(१) नाही.
मात्र, आमदार श्री.पास्कल धनारे

ग्रामपींचायतीमध्ये

याींनी तलासरी व डहाणू तालुक्यातील ववववध

ींहदरा आवास योिनेंतगगत मोठया प्रमाणावर झालेल्या भ्रष्ाचाराींची चौकशी

करण्यासींदभागत हद. २१.२.२०१५ रोिी मुख्य कायगकारी अचधकारी, जिल्हा पररषद, पालघर याींना
ननवेदन हदले आहे .
(२) होय.
आमदार श्री. पास्कल धनारे याींनी हदलेल्या ननवेदनाच्या अनुषींगाने ग् ववकास अचधकारी,
पींचायत सममती डहाणू व तलासरी याींचम
े ाफगत चौकशी करण्यात आली आहे.

ींहदरा आवाय योिना सन २०१३-१४ या ववत्तीय वषागत डहाणू तालुक्यातील वववळवेढे

ग्रामपींचायती

अींतगगत

अवींढाणी

पाडयातील

३२

लाभा्यांकडून

श्री.मभकू

कृषणा

चगींभल,

ग्रामपींचायत सदस्य, वववळवेढे याींनी रक्कम रु.२,१०,७००/- घेतल्याचे ननदशगनास आले आहे.
ींहदरा आवास योिना सन २०१३-१४ या ववत्तीय वषागत तलासरी तालक्
ु यातील वेविी

ग्रामपींचायती अींतगगत श्री. अशोक मा्या घा्ाळ कमगचारी ग्रामपींचायत वेविी याींनी एकूण ४७
लाभ्यांपक
ै म ४१ लाभा्यांना अनद
ु ान कमी हदल्याची व प्रती लाभाथवी  रु.३५००/-

तकम रक्कम

घेतल्याची बाब ननदशगनास आली आहे .
(३) श्री.मभकू

कृषणा चगींभल, ग्रामपींचायत सदस्य याींचेववरुध्द पोमलस स््े शन कासा येथे

हदनाींक १६.७.२०१५ रोिी फौिदारी गन्
ु हा दाखल केला आहे. तसेच महाराषर ग्रामपींचायत

अचधननयम, १९५८ मधील कलम १४(ग) नुसार ग्रामपींचायत सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव
तहमसलदार डहाणू याींचेकडे पाठववण्यात आला आहे .

श्री.अशोक मा्या घा्ाळ याींचे ववरुध्द तक्रार प्रात झाल्यानींतर श्री.घा्ाळ याींनी

लाभा्यांकडून घतलेले पैसे परत करण्यास तयार आहे , त्याबाबत माझी कोणतीही तक्रार नाही

असे त्याींच्या खुलाशात नमूद केले आहे . यासींदभागत ४७ लाभा्यांनी घरकुलाचे पुणग अनुदान रु.
९३,५००/- प्रात झालेले लेखी िबाबत मलहून हदले आहे .
श्री.अशोक मा्या घा्ाळ ग्रामपींचायत कमगचारी असल्याने त्याींना ननलींबबत करण्याच्या

सूचना ग् ववकास अचधकारी याींचेमाफगत श्री.गुलाब लहानू गोधाले, ग्राम ववकास अचधकारी
याींना दे ण्यात आल्या. तथावप, श्री.गल
ु ाब लहानू गोंधाले, ग्राम ववकास अचधकारी याींनी

हद.१३.४.२०१५ रोिी ग्रामपींचायतीची मामसक सभा घेऊन श्री.घा्ाळ याींनी लाभा्यांकडून पैसे
घेतल्याचा

ग्रामपींचायतीमध्ये

कोणताही

कागदोपत्री

पुरावा

नसल्याने

तोंडी

तक्रारीनुसार

श्री.घा्ाळ याींना ननलींबबत करुन नये असा ठराव घेण्यात आला. ग्राम ववकास अचधकारी याींनी

ग्रामपींचायतीचे सचचव म्हणन
कोणत्याही प्रकारचे कायदे शीर मत अथवा मागगदशगन न
ू
केल्यामुळे श्री.गुलाब लहानू गोधाले, ग्राम ववकास अचधकारी, ग्रामपींचायत वेविी याींनी
कतगयात कसूर केल्याप्रकरणी महाराषर जिल्हा पररषद जिल्हा सेवा (वतगणूक) ननयम, १९६७
मधील कलम ३ चा भींग केला म्हणून महाराषर जिलहा पररषद जिल्हा सेवा (मशस्त व अपील)

ननयम, १९६४ मधील कलम ४ (२) अन्वये श्री. गोंधाले याींची पढ
ु ील वेतनावर पररणाम न
करणारी एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ११४ (12)
पुणे जिल््यामध्ये पांचायत सममती हवेलीत घरिुल योिेनेत झालेला गैरव्यवहार
(१६)

२४२४१ (१४-०८-२०१५).

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुणे

जिल्हामध्ये पींचायत

सममती

हवेलीकडे घरकुलाींसाठी

२०१०

ते

२०१५

पयंतची

प्रस्तावाींची यादी सादर झालेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींिुर यादीतील लाभाथींबाबत कोणतीही चौकशी न करता अनेकाींना घर
पुणत्ग वाचे दाखले ग्रामसेवक तसेच अन्य शासकमय अचधकाऱयाींना हदले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या योिनेतील लाभाथवी  गरिुींना या योिनेचा लाभ दे ण्याऐवजविी सन २०१०
पासन
ू शासकमय अचधकाऱयाींनी वमशलेबािीचा अवलींब करीत ज्याींना गरि नाही, अशा यक्तीींचे
घरकुलाींचे प्रस्ताव मींिुर केले आहेत,

(४) असल्यास, पुणे शहराच्या उपनगरीय भाग म्हणून हवेली तालुका ळळखला िातो, मात्र,
या उपनगरीय भागात घरकुल योिनेतील गैरयवहार ननदशगनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास,घरकुल योिनेबाबत पुवग हवेलीतील गावाींची पुणग चौकशी होण्याबाबत कायगवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०९-११-२०१५) :(१) होय.

ग्रामपींचायतीने तसार केलेल्या कायम प्रनतक्षा यादीमधन
ू च जिल््याींना दे ण्यात आलेल्या

उहद्दष्ाींच्या प्रमाणात ग्रामपींचायतीना उद्दीष् दे ऊन लाभा्यांना ननवड करण्यात येते.
(२) नाही.
योिनेच्या ननकषाींप्रमाणे पात्र लाभा्यांचे प्रस्ताव मींिूरीसाठी दे ण्यात येतात.

(३) नाही.

(४) नाही.
(५) ग्रामपींचायत हहींगणगाींव येथील श्री. अ.वी.मालव, उप सरपींच, हहींगणगाव याींनी शासकमय
योिनाींची चौकशी होण्यासींदभागत तक्रार अिग हद.

१३.३. २०१५ रोिी दाखल केला होता. जिल्हा

ग्रामीण ववकास यींत्रणेमाफगत चौकशी केली असता सवग पात्र लाभा्यांनाच ननयमानुसार लाभ
दे ऊन अनद
ु ान ववतरीत करण्यात आल्याची बाब ननदशगनास आली आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िळगाांव जिल््यात ग्रामपांचायतीमध्ये ग्रामसेविाची पदे भरण्याबाबत
(१७)

२४२७० (१७-०८-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िळगाींव जिल््यात ११५१ ग्रामपींचायतीच्या कामाच्या अनतररक्त भार ६८० ग्रामसेवकाींवर
्ाकलेला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ११४ (13)
(२) असल्यास, जिल््यात १५ तालुक्यात ग्रामपींचायतीसाठी ७७४ ग्रामसेवकाींची पदे मींिूर आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ९४ पदे अनेक वषागपासन
ू ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अगोदर एकूण ग्रामपींचायतीच्या सींख्येच्या तल
ु नेत ग्रामसेवकाींची मींिूर पदाची
सींख्या कमी असताींना ररक्त पदामुळे ग्रामसेवकाींवर िादा भार पडत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, यामुळे ग्रामस्थाींच्या कामात अडथळे ननमागण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, ही ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (०६-११-२०१५) :(१) नाही.

(२) होय, जिल्ृयातील १५ तालक्
ु यातील ग्रामपींचायतीसाठी ग्रामसेवकाींची ७७४ व ग्रामववकास
अचधकाऱयाींची १६९ अशी एकुण ९४३ पदे मींिूर आहे त.

(३) नाही, ग्रामसेवकाींची २९ पदे तसेच ग्रामववकास अचधकाऱयाींची १६ पदे याप्रमाणे नुकतीच ४५
पदे ररक्त झालेली आहे त.

(४) ररक्त पदे भरे पयंत काही ग्रामसेवकाींकडे हलका कारभार असलेल्या ग्रामपींचायतीचा
अनतररक्त कायगभार दे ण्यात आलेला आहे.
(५) नाही.
(६) सरळसेवा व पदोन्नतीदवारे ररक्त पदे भरण्याबाबत कायगवाही करण्यात येत आहे .
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जिल््यातील राधानगरी पाटबांधारे उपववभागीय िायाालय
पररते (ता.िरवीर) येथे स्थलाांतर िरण्याबाबत

(१८)

२४६८० (१४-०८-२०१५).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर जिल््यातील राधानगरी धरण स्थापनेपासून कायगरत असणारे राधानगरी येथील

पा्बींधारे उपववभागीय कायागलय पररते (ता.करवीर) येथे स्थलाींतर करण्याचा ननणगय घेण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननणगयामळ
ु े राधानगरी धरणाच्या सरु षितक्षततेचा प्रश्न ननमागण झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, तदनुसार धरणाच्या सुरषितक्षतेच्या दृष्ीने कोणती कायगवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११४ (14)
श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) होय, शासन ननणगय क्र. आढावा २०१४/प्र.क्र.१७९/२०१४/
आ.(प्रमश,) हद.२७.०५.२०१५ अन्वये भोगावती पा्बींधारे उपववभाग, राधानगरी या मुख्यालयात
बदल करुन पररते, ता.करववर येथे स्थलाींतरीत करण्यास मींिरू ी दे ण्यात आली आहे .

(२) नाही, धरण स्थळावर राधानगरी पा्बींधारे शाखा कायगरत आहे . या शाखेअींतगगत राधानगरी
धारणाच्या सुरषितक्षततेचे काम अबाचधत राहणार असून, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात
आलेला नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सािलेसा (जि.गोंददया) तालुक्यातील दे वाटीला धरणातील डाव्या व उिवा िालवा धरणासाठी
(१९)

सांपाददत िेलेल्या िममनीचा मोबदला शेतिऱ्याांना ममळण्याबाबत

२४८७० (१७-०८-२०१५).

श्री.सांिय परु ाम (आमगाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंहदया जिल््यातील साकलेसा तालक्
ु यातील दे वा्ीला धरणात डाया व उिवा कालवा
धरणासाठी शेतकऱयाींची िममन सींपादीत करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाींना सदर िममनीचा मोबदला ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने शेतकऱयाींना सदर िममनीचा मोबदला ममळण्यासाठी कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) नाही.
तथावप, साकलेसा तालुक्यतील बेवार्ोला प्रकल्पाकरीता खािगी िमीप सींपादीत केली आहे .

(२) बेवार्ीला प्रकल्पाबाबत अींशत: खरे आहे. उक्त प्रकल्पास आवश्यक खािगी िमीन एकूण
१४५.९२ हे . क्षेत्रापैकम १४३.०२ हे क्षेत्राचा मोबदला दे ण्यात आला आहे . उवगररत क्षेत्र २.९० हे

करीता प्रकल्पाचे लघु कालयासाठी मौ. बींिारी २.४७६ हे . व मौ.धनेगाव ०.४२७ हे . करीता
भुसींपादन कायगवाही प्रगतीत आहे .

(३) भुसींपादन कायदा १८९४ नुसार कायगवाहीत असलेली प्रकरणे यपगत झाल्याने २.९० हे .
िमीनीचे शासन ननणगय हद.१२.५.२०१५ नस
ु ार सरळ खरे दीने सींपादन करण्याची कायगवाही
प्रगतीत आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पालघर जिल््यातील सूयाा प्रिल्पासाठी सांपादीत िेलेल्या
िममनीचा मोबदला शेति-याांना ममळण्याबात

(२०)

२४८९४ (१४-०८-२०१५).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ),

श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वव.स. ११४ (15)
(१) पालघर जिल््यातील सूयाग प्रकल्पासाठी शेतक-याींच्या िमीनी सींपादीत करण्यात आल्या
होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सय
ू ाग प्रकल्पासाठी सींपादीत केलेल्या शेतक-याींच्या िमीनीपैकम ककती िमीनीींचा
अींनतम ननवाडा घोवषत होऊन ककती शेतक-याींना मोबदला अदा करण्यात आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, ज्या शेतक-याींच्या िमीनीचा मोबदला अिन
ू पयंत दे ण्यात आलेला नाही

त्याची सवगसाधारण कारणे काय आहे त व त्याींना मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) सय
ु ाग प्रकल्पाच्या धरण व कालयासाठी सींपाहदत करावयाच्या १९४४ हे क््र खािगी
क्षेत्रापैकम १६६८.०७ हे . क्षेत्राचे अींनतम ननवाडे घोवषत झाले आहे त. त्याकरीता एकूण रक्कम रु.
४९१.६४ लक्ष महसुल खात्याकडे वगग केली असुन त्यापैकम रु. ३५७.१७ लक्ष रकमेचा मोबदला
सींबींचधत शेतकऱयाींना अदा करण्यात आला आहे.

(३) अींनतम ननवाडा झालेल्या काही प्रस्तावातील रकमेचा मोबदला सींबींधीत शेतकऱयाींना अदा
करणेची कायगवाही उपजिल्हाचधकारी (भस
ू ींपादन) सय
ु ाग प्रकल्प उहाणू या कायागलयामाफगत सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मौिे वारां गी (ता.महाड, जि.रायगड) येथे प्रिल्प बाधधत
गाांवाच्या पुनवासनास ववलांब होत असल्याबाबत

(२१) २५०२२ (१७-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे वारीं गी, (ता.महाड, जि.रायगड) येथे धरण बाींधण्याचे काम गेले १० वषागपासून चालू
असून धरणाचे काम ८० ्क्के पूणग झाले आहे परीं तु अदयापी नानोरे , गोंडाळे सहहत

तर

प्रकल्प बाचधत गावाींच्या पुनवगसनाच्या कामाला सुरुवात झाली नसल्याचे नुकतेच माहे मे,
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तसेच बाचधत प्रल्पग्रस्ताींना व शेतिममनीींना अदयापी कोणतीही आचथगक मदत
नसून १६१२ कु्ुींबाना प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला दे खील दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, काळ िलववदयत
ु प्रकल्पग्रस्त बाचधत असलेल्या लोकाींच्या पन
ु वगसनाबाबत
शासनाने कायगवाही करण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले
तदनुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११४ (16)
श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
काळ िलववदयुत प्रकल्पाचे कामास एवप्रल, २००५ मध्ये सुरवात करण्यात आली असून

आितागायत घळभरणी वगळता धरणाचे काम ८० % पण
ू ग झाले आहे .

बुडीत क्षेत्रातील बाधीत गावठाणाींचे पुनवगसन पाच गावठाणात करावयाचे ननयोजित असून

त्यापैकम ननिामपूर (परडी) ८० ्क्के, ननिामपूर (घोसारी) ८० ्क्के, साींदोशी (आढाव) ६०
्क्के, वाघेरी ५० ्क्के

. पुनवगसनाची कामे पूणग झालेली आहे त. नाणोरे

पुनवगसन

गावठाणाच्या अींदािपत्रकाींना मींिरू ी दे णेबाबत कायगवाही चालू आहे . गाींडाळे पुनवगसन गावठाण
वगळण्यात आले आहे .

(२) प्रकल्पासाठी व पुनवगसनासाठी केलेल्या भूसींपादनापो्ी मोबदला अदा करणेसाठी महसल
ू

ववभागाकडे रु.२४.१४ को्ी िमा करण्यात आलेले आहे त व त्यातन
ू वा्प करणेत येत आहे .
प्रकल्पग्रस्ताींना दाखले दे णेची कायगवाही महसूल ववभागामाफगत होत आहे .

(३), (४) व (५) प्रकल्पग्रस्ताींकडून पन
ु वगमसत गावठाणाची वारीं वार िागा बदलल्यामळ
ु े
पुनवगसनाची िागा ननजश्चत करण्यास ववलींब झालेला आहे .
___________

पैठण तालुक्यातील आपेगाव व दहरडपूरी ननन्म बांधाऱ्यासाठी गोदावरी
नदीतन
ू पाणी सोडण्यास होत असलेला ववलांब

(२२)

२५१६७ (१७-०८-२०१५).

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

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पैठण तालुक्यातील आपेगाव व हहरडपूरी ननन्म बींधारे कोरडे पडले आहे त, त्यामुळे
गोदाकाठच्या ४० गावाींना वपण्याच्या सामना करावा लागत आहे , या बींधाऱयासाठी गोदावरी
नदीत दोन वेळा पाणी सोडण्याचे ठरले असतानाही पाणी सोडण्यास ववलींब होत असल्याचे माहे
मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, येथील तीव्र पाणी्ीं चाई लक्षात घेता गोदावरीत ननयममत पाणी सोडण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) नाही.
पाणी ्ीं चाई लक्षात घेता मागणीनुसार व जिल्हाचधकारी औरीं गाबाद याींच्या पाणी आरक्षण

आदे शान्वये माहे नोहें बर, २०१४, फेब्रुवारी, २०१५ व मे २०१५ मध्ये प्रत्येकम १५ दलघमी पाणी
सोडण्यात आले आहे .

(२) उक्त बींधाऱयात कायमस्वरुपी िायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्याची तरतूद नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ११४ (17)
घाटां िी, आर्णा व पाांढरिवडा या तालुक्यातील गावे िनसुववधे अांतगात समाववष्ट्ट िरणेबाबत
(२३)

२५२६६ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घा्ीं िी तालुक्यातील माींडवा, वगारा,

ींिाळा, आणणग तालुक्यातील राणी धानोरा, मशरपूर,

बोदडी, चचखली ताींडा, वपींपरी बोरी व पाींढरकवडा तालक्
ु यातील मराठा वाकडी, ्े भी

त्यादी गावे

िनसुववधे अींतगगत समाववष् करणेबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतनधी (आणणग) याींनी
मा.पालकमींत्री, यवतमाळ जिल्हा याींना हदनाींक १३ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास हदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर अदयाप कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-११-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) "ग्रामपींचायतीना िनसवु वधाींसाठी ववशेष अनद
ु ान" या योिनेंतगगत कामे मींिरू ीचे
अचधकार जिल्हा ननयोिन सममतीकडे असल्याने सदर ननवेदन जिल्हा ननयोिन सममतीकडे
पुढील कायगवाहीसाठी पाठववण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बुलढाणा जिल््यातील मौिे तालसवाडा-मसांचोल येथील रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(२४)

२५४२६ (१४-०८-२०१५).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जिल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदार सींघातील मौिे तालसवाडा-मसींचोल

ग्रा.मा. ४ यातील २ ककमी रस्त्याची दरु ावस्था झाल्यामळ
ु े दच
ु ाकम, चारचाकम वाहनधारकाींची व
सवग सामान्य नागररकाींची गैरसोय होत असल्यामळ
ु े या रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण
करण्याची बाब

माहे िुन, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली असून या रस्त्याच्या

बाींधकामासाठी ४० लक्ष रुपये ननधीची आवश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याचे बाींधकाम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
मा.कायगकारी अमभयींता, जिल्हा पररषद बाींधकाम ववभाग, बल
ु डाणा याींनी वेळोवेळी सचु चत केले
आहे , हे ही ख्ींरे आहे काय,

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

वव.स. ११४ (18)
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-१०-२०१५) :(१) प्रश्नाींककत रस्त्याींची तात्पुरती दरु
ु स्ती करण्यात आली
असून सदयजस्थतीत सदर

रस्त्यावर वाहतुक सुरळीत सुरु आहे .

(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मौणखक सच
ू ना हदल्या आहे त.

(३) सींपूणग राज्यामध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागग व

तर जिल्हा मागग

रस्त्याींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. असुन सदर रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीसाठी शासनाकडे
उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रस्त्याच्या लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येत.े

प्रश्नाींककत मौिे तालसवाडा-चचींचोल रस्त्याची एकूण लाींबी ४.०० कक.मी. आहे. त्यापैकम

१.०० कक.मी. या लाींबीतील मिबत
ु ीकरण व डाींबरीकरणाचे काम पण
ु ग करण्यात आले असन
ू
उवगररत लाींबीचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम जिल्हा पररषदे ला ववववध योिनाींमधन
ू
प्रात ननधी व ननकषाच्या अचधन राहून ्या-्याने प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हा पररषदे चे
ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

बुलढाणा जिल््यातील मौिे दे वधाबा ते धचांचखेड जिल्हा सीमा हद र रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(२५)

२५४२८ (१४-०८-२०१५).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जिल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदार सींघातील मौिे दे वधाबा ते चचींचखेड
जिल्हा सीमा हद्द रस्ता ग्रा.मा. ११ हया रस्त्याची दरु ावस्था झाल्यामळ
ु े दच
ु ाकम, चारचाकम
वाहनधारकाींची व सवग सामान्य नागररकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे िुन, २०१५

मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली असून या रस्त्याच्या बाींधकामासाठी १२ लक्ष रुपये
ननधीची आवश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याचे बाींधकाम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
मा.कायगकारी अमभयींता, जिल्हा पररषद बाींधकाम ववभाग, बल
ु डाणा याींनी वेळोवेळी सचु चत केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-१०-२०१५) :(१) प्रश्नाींककत रस्त्याची तात्पुरती दरु
ु स्ती करण्यात आली
असून सदयजस्थतीत सदर रस्त्यावर वाहतूक सुरळीत सुरु आहे .

(२) बाींधकाम ववभाग, जिल्हा पररषद बल
ु ढाणाकडे अशा प्रकारचे ननवेदन आढळून येत नाही.

(३) मलकापूर तालुक्यातील मौिे दे वधाबा ते चचींचखेड जिल्हा सीमा रद्द हा रस्ता सन
२००१-२०२१ रस्ते ववकास योिनेनुसार ग्रामीण मागग क्र. ११ दिागचा असन
ू या रस्त्याची लाींबी

३.०० कक.मी. आहे . त्यापैकम २.४० कक.मी. चे डाींबरीकरण झाले असून सदर लाींबी सुजस्थतीत
आहे . उवगररत ०.६०० कक.मी. लाींबीच्या खडीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सन २०१५-१६ मध्ये
जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत मींिरू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ११४ (19)
बुलढाणा जिल््यातील दादगाांव ते दहांगणा (ईसापूर)
ता.नाांदरु ा रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(२६)

२५४३१ (१७-०८-२०१५).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा जिल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदार सींघातील मौिे दादगाींव ते हहींगणा
(ईसापूर)

ता.नाींदरु ा

रस्त्याची

दरु वस्था

झाल्यामळ
ु े

या

रस्त्यावरुन

दच
ु ाकम,

चारचाकम

वाहनधारकाींना व सवग सामान्य नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे िन
ु , २०१५
मध्ये

वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली असन
या रस्त्याच्या खडीकरण व मोरीच्या
ु

बाींधकामासाठी ३० लक्ष रु. ननधीची आवश्यकता आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे खडीकरण व मोरीचे बाींधकाम करणे अत्यींत गरिेचे आहे , हे खरे
आहे काय,
(३) उपरोक्त रस्त्याचे खडीकरण व मोरीचे बाींधकाम करण्याबाबत स्थाननक लोक प्रनतननधी
याींनी मा.कायगकारी अमभयींता, जि.प.बाीं.ववभाग, बुलढाणा याींना सुचचत केले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-१०-२०१५) :(१) व (२) प्रश्नाींककत भाग रस्त्याची तात्पुरती दरु
ु स्ती
करण्यात आली असन
ू सदयजस्थतीत सदर रस्त्याींवर वाहतक
ू सुरळीत सुरु आहे .

(३) जिल्हा पररषद बाींधकाम ववभाग बल
ु ढाणा याींच्याकडे अशाप्रकारचे ननवेदन प्रात झाल्याचे
आढळून येत नाही.

(४) मौिे दादगाींव ते हहींगणा (ईसापूर) हा रस्ता सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिनेनस
ु ार
ग्रामीण मागग क्र. ४ दिागचा असून याची एकूण लाींबी ७.०० कक.मी. आहे . प्रश्नाींककत भाग
रस्त्याची लाींबी १.५० कक.मी असन
ु या भाग रस्त्याचे खडीकरण व मोरी बाींधकामाचे काम सन
२०१५-१६ या वषागत जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत मींिरु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बल
ु डाणा जिल््यातील मौिे ननमागाांव ते दादगाांव ग्रा.मा. ९
ता.नाांदरु ा रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(२७)

२५४३२ (१७-०८-२०१५).

श्री.चैनसुख सांचत
े ी (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलडाणा जिल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदार सींघातील मौिे ननमागाींव ते दादगाींव

ग्रा.मा. ९ ता.नाींदरु ा हा ३ ककमी रस्ता नादरु
ु स्त असून या रस्त्यवरुनदच
ु ाकम, चारचाकम,
वाहनधारकाींना व सवग सामान्य नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे िुन, २०१५

वव.स. ११४ (20)
मध्ये ननदशगनास आली असून या रस्त्याच्या खडीकरण व डाींबरीकरण बाींधकामासाठी ५० लक्ष
रुपये ननधीची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याची खडीकरण व डाींबरीकरण करणे अत्यींत गरिेचे आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) उपरोक्त रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.
कायगकारी अमभयींता, जि.प.बाींध. ववभाग, बुलडाणा याींना वेळोवेळी सुचचत केले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-१०-२०१५) :(१) व (२) प्रश्नाींककत रस्त्याची तात्परुती रस्त्याींची

तात्परु ती दरु
ु स्ती करण्यात आली असन
ू सदयजस्थतीत सदर रस्त्यावर वाहतक
ु सरु ळीत सरु
ु
आहे .

(३) जिल्हा पररषद बाींधकाम ववभाग बुलडाणा याींच्याकडे अशाप्रकारचे ननवेदन प्रात झाल्याचे
आढळून येत नाही.

(४) सींपूणग राज्यामध्ये जिल्हा पररषदाींचा अखत्याररतील ग्रामीण मागग व

तर जिल्हा मागग

रस्त्याींचर एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी.असन
सदर रस्त्याींच्या दरु
ू
ु स्तीसाठी शासनाकडे
उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रस्त्याींच्या लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येत.े

प्रश्नाींककत मौिे ननमगाींव ते दादागाींव या रस्त्याचा एकूण लाींबी ४.०० कक.मी. आहे .

त्यापैकम २.०० कक.मी. लाींबी सजु स्थतीत आहे . उवगरीत रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीचे कामे जिल्हा

पररषदे ला ववववध योिनाींमधन
ू प्रात ननधी व ननकषाींच्या अचधन राहुन ्या ्याने करण्याचे
जिल्हा पररषदे चे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
बल
ु डाणा जिल््यातील मौिे चाांदरु बबस्वा-मशरसोड येथील रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(२८)

२५४३८ (१४-०८-२०१५).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलडाणा जिल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदार सींघातील मौिे चाींदरु बबस्वा-मशरसोड
ई.जि.मा. ४० ता.नाींदरु ा हा २.५ ककमी रस्ता नादरु
ु स्त असन
ू या रस्त्यावरुन दच
ु ाकम, चारचाकम
वाहनधारकाींना व सवग सामान्य नागरीकाींना अशक्यप्राय झाले असल्याची बाब िून, २०१५

मध्ये ननदशगनास आली असून या रस्त्याच्या डाींबरीकरणासाठी ५० लक्ष रुपये ननधीची
आवश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे डाींबरीकरण करणे अत्यींत गरिेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ११४ (21)
(३) उपरोक्त रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी कायगकारी
अमभयींता, जि.प.बाीं.ववभाग, बुलढाणा याींना वेळोवेळी सुचचत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-१०-२०१५) :(१) व (२) प्रश्नाींककत भाग रस्त्याची तात्पूरती दरु
ु स्ती
करण्यात आलेली असून सदयजस्थतीत सदर रस्त्यावर वाहतुक सुरळीत सुरु आहे.
(३) जिल्हा पररषद

आढळून येत नाही.

बाींधकाम ववभाग बल
ु ढाणा याींच्याकडे अशाप्रकारचे ननवेदन प्रात झाल्याचे

(४) सींपूणग राज्यामध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागग व

तर जिल्हा मागग

रस्त्याची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. असून सदर रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी शासनाकडे
उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रस्त्याच्या लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येत.े

प्रश्नाचधन रस्त्याचा दरु
ु स्तीचे काम जिल्हा पररषदे ला ववववध योिनाींमधून प्रात ननधी व

ननकषाच्या अचधन राहून ्या ्याने करण्याचे जिल्हा पररषदे चे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

दयाापूर (जि.अमरावती) तालुक्यामध्ये चांद्रभागा बॅरेि, वाघाडी बॅरेि, सामदा व खेरिांु ड तलावाचे
िामे अधावट असून ननधी अभावी बांद असल्याबाबत

(२९)

२५५९९ (१४-०८-२०१५).

श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दयागपूर (जि.अमरावती) तालुक्यामध्ये (१) चीं्भागा बॅरेि (२) वाघाडी बॅरेि (३) सामदा व
खेरकींु ड तलावाचे कामे अधगव् असून ननधी अभावी बींद आहे , हे खरे आहे कय,

(२) असल्यास, ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यत बाबतची मागणी लोकप्रनतननधीनी हदनाींक १८
माचग, २०१५ ला मा.िलसींपदा मींत्री याींचे कडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदभागत कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) नाही.
खेरकींु ड प्रकल्पाचे काम पूणग झालेले असून उवगररत प्रकल्पाींची कामे सध
ु ाररत प्रशासकमय

मान्यते अभावी बींद आहे त.
(२) होय.

(३) चीं्भागा, वाघाडी व सागदा प्रकल्पास सन २०१५-१६ मध्ये मागील मशल्लक ननधीसह
अनुक्रमे रु.२६.९८ को्ी, रु.२९.५८ को्ी व रु.१४.५५ को्ी
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

तका ननधी उपलब्ध आहे .

वव.स. ११४ (22)
साांगली जिल््यातील टें भू उपसा मसांचन योिनेमध्ये खानापूर व आटपाडी
तालुक्यातील वांधचत गावाांचा समावेश िरण्याबाबत

(३०)

२५६६९ (१४-०८-२०१५).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल््यातील ्ें भू उपसा मसींचन योिनेमध्ये खानापरू व आ्पाडी तालक्
ु यातील
वींचचत गावाींचा समावेश करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी

अचधक्षक अमभयींता साींगली

पा्बींधारे मींडळ, साींगली याींचेकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, याबाबत होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सदय:जस्थती काय
आहे ?
श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) ्ें भू प्रकल्पाींतगगत लाभक्षेत्रामध्ये समाववष् करणेसाठी मा. ववधानसभा सदस्यानी
मागणी

केलेल्या

गावाींची

सींख्या

४५

तकम

आहे .

त्यापैकम

१७

गावाींचा

प्रकल्पाच्या

लाभक्षेत्रामध्ये समावेश झालेला आहे . प्रकलप लाभक्षेत्रातील उवगररत २८ गावाींबाबत क्षेत्रीय
स्तरावर प्राथममक सवेक्षण केले आहे . त्यानुसार ्ें भू उपसा मसींचन योिनेचे ननयोिन मींिूर
पाणी ननयोिनानुसार पूणग झाले आहे . तथावप, मा. ववधानसभा सदस्याींनी मागणी केलेल्या

आ्पाडी व खानापूर तालुक्यातील काही वींचीत गावाचा ्ें भू योिनेमध्ये समाववष् करणेसाठीचे
प्राथममक सवेक्षण केले आहे . परीं तु प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष ननयोिनानस
ु ार पाणी उपलब्ध नाही.
___________

िामठी (जि.नागपूर) तालुक्यातील पेंच प्रिल्पाच्या िालव्यातन
ू
पाणी र्झरपण्याचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत

(३१)

२५८०१

(१७-०८-२०१५).

श्री.डड

मल्लीिािन
ूा

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कामठी (जि.नागपरू ) तालक्
ु यातील पेंच प्रकल्पाच्या कालयातन
ू पाणी णझरपण्याचे प्रमाण
वाढत असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कालयाच्या दरु
ु स्तीकरीता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
मे महहन्यात कालयातून मसींचनासाठी पाणी सोडण्यात आले नाही. त्यामुळे कालयातून

णझरपण्याची बाब ननदशगनास आली नाही.

वव.स. ११४ (23)
तथावप, सन २०१४-१५ चे रब्बी हीं गामातील मसींचनाचे वेळी शेव्च्या पाळीत, माचग २०१५
मध्ये कामठी तालुक्यातील पेंच प्रकल्पाच्या उिया कालयावरील पुच्छ कालयातून पाझर
होत असल्याचे ननदशगनास आले.

(२) पाझर कमी करण्याचे दृष्ीने पुच्छ कालयाचे मातीकाम, अस्तरीकरण, बाींधकामाींची
दरु
ु स्ती करणे

त्यादी कामे प्रस्ताववत करण्यात आली आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सोलापूर जिल््यातील सीना-माढा िलमसांचन योिनेसाठी ननधी मांिरू िरण्याबाबत
(३२)

२६२०२

(१७-०८-२०१५).

श्री.बबनराव

मशांदे

(माढा),

श्री.रमेश

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

िदम

(मोहोळ),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यातील सीना-माढा िलमसींचन योिनेसाठी १०० को्ीची आवश्यकता आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मसींचन योिना तातडीने पण
तातडीने ननधी मींिरू
ू ग हावी म्हणन
ू
करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) प्रकल्प पण
ू ग करण्यासाठी अींदािे रु.२१० को्ीींची
आवश्यकता आहे .

(२) अथोपायाची जस्थती व मा. राज्यपालाींचे ननदे श यानुसार उपलब्ध होणाऱया ननधीतून या

यािनेची कामे पूणग करण्यात येत आहे त. सन २०१५-१६ मध्ये रु. ११ को्ीींची तरतूद करण्यात
आली आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पाली ननरबाडे मस
ु ाड रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३३)

२६३१२ (१७-०८-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चचपळूण

(जि.रत्नाचगरी)

तालक्
ु यातील

पाली

ननरबाडे

मस
ु ाड

रस्त्याचा

पषृ ठभाग

हठकहठकाणी खराब झालेला असल्यामुळे वाहतुकमची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चचपळूण व खेड तालुक्याींतील काही गावाींसाठी महत्वाचा असलेल्या सदर
रस्त्याची सुधारणा व डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११४ (24)
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.

(२) प्रश्नाींककत रस्त्याचे नाव सन २००१-२०११ रस्ते ववकास योिनेनुसार पाली ननरभाडे मुसाड
कुरवळिावळी रस्ता असे असन
ू सदर रस्ता

तर जिल्हा मागग क्र. ४३ दिागचा आहे. या

रस्त्याींची एकूण लाींबी १५.३०० कक.मी. असन
ू त्यापेकम ६/२०० कक.मी. लाींबी खेड तालुक्यामध्ये

व ९/०० कक.मी. ही लाींबी खेड तालुक्यामध्ये येत असन
ू या रस्त्याींचा सींपूणग पषृ ठभाग डाींबरी
आहे .

प्रश्नाींककत रस्त्याच्या १/६५० कक.मी. लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम जिल्हा वावषगक योिना

सन २०१३-१४ व परु हानी दरु
ु स्ती कायगक्रम अींतगगत सन २०१३-१५ मध्ये पण
ू ग करण्यात आले
आहे . सदर रस्त्याच्या एकूण लाींबीपैकम ९/७१० कक.मी. लाींबी सुजस्थतीत आहे.

सदर रस्त्याच्या नादरु
ु स्त लाींबीतील काम जिल्हा वावषगक योिना आराखडा सन २०१५-१६

मध्ये जिल्हा पररषदे माफगत प्रस्ताववत करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

प्राणदहता चेवेल्ला धरण प्रिल्पासाठी वधाा-वैनगांगा नदीचा प्रवास वळववल्याबाबत
(३४)

२६४११ (१७-०८-२०१५).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) प्राणाहहता चेवेल्ला धरण प्रकल्पासाठी महाराषरातील (जि.चीं्पूर) वधाग-वैनगींगा नदीचा
प्रवाह वळववला िाणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पामळ
ु े गोंडपीपरी तालक
ु यातील १२ गावे पाण्याखाली येणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पामुळे नयाने घोषीत झालेल्या अभयारण्यास या धरणाचा फ्का
बसणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींदभागत िल सुनावणी झाली आहे काय,

(५) असल्यास, यावर शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहे त

?

श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) होय. वधाग पैनगींगा सींगम स्थळी बींधारा बाींधन
ू
तेलींगणा राज्याचे वाट्याचे पाणी तेलींगणा राज्यात वळववले िाणार आहे . महाराषराचे पाणी

हक्कावर प्राणहहता चेवेल्ला प्रकल्पामुळे कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. राज्याचे पाणी हक्क
अबाधीत राहणार आहे त.

(२) नाही, प्रकल्पाच्या प्राथममक अहवालाप्रमाणे चीं्पूर जिल््यातील २२ व गडचचरोली
जिल््यातील ८ गावाींमधील नदी काठची िमीन बाधीत होणार आहे . मात्र एकही गावठाण

बाधीत होणार नाही. सववस्तर सवगक्षणानींतर व प्रकल्पाची पण
ू ग सींचय पातळी ननश्चीत
झाल्यानींतरच पुढील क्षेत्राची याती ननश्चीत होईल.

वव.स. ११४ (25)
(३) नाही, राषरीय उध्याने व अभयारण्यावर ववपररत पररणाम होणार नाही असे प्रकल्प
अहवालात नमूद आहे. तथावप सदर बाब सखोल सवेक्षणानींतर व प्रकल्पाची पूणग सींचय पातळी
ननश्चीत झाल्यानींतरच स्पष् होईल.

(४) नाही, सववस्तर सवेक्षणानींतर महाराषर राज्याचे सहमतीने प्रकल्पाची पूणग सींचय पातळी
ननश्चीत झाल्यावर बुडीत क्षेत्राची याती व
प्रस्ताववत आहे .

तर पररणाम ननश्चीती नींतरच िनसुनावणी घेणे

(५) तेलींगणा राज्याकडून बुडीत क्षेत्राचे सवेक्षण प्रगतीत आहे . सवेक्षणाची तपासणी महाराषर
राज्याकडून करण्यात येत आहे . सींभाय बड
ु ीत क्षेत्रािवळील गावाचे तलाींक, महत्तम परू
पातळी

. तपशील गोळा करण्याचे काम प्रगतीत आहे . प्रकल्पामुळे येणारा पाणी फुगव्ा

अ्यास मध्यवतवी  सींकल्पचचत्र सींघ्ना नामशक माफगत सुरु आहे . सववस्तर सवेक्षणानींतर
महाराषरावर होणाऱया पररणामाींचा अ्यास करुनच बॅरेिची पूणग सींचय पातळी ननश्चीत करणेत
येणार आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जिल््यातील भुदरगड तालुक्यातील मोर ओहोळ नाल्यावरील फये यादठिाणच्या लघु
(३५)

२६४८५

(मशरोळ) :

पाटबांधारे प्रिल्पाच्या बांधा-याांच्या पाण्याची गळती रोखण्याबाबत
(१७-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी),

श्री.उल्हास

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(१) कोल्हापूर जिल््यातील भुदरगड तालुक्यातील मोरळहोळ नाल्यावरील फये याहठकाणी
३३.५० मी्र उीं ची असलेल्या व १३९ दशलक्ष घनफु् पाणी असणा-या फसे लघु पा्बींधारे

प्रकल्पाच्या बींधा-याींना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती लागल्याचे माहे मे, २०१५ च्या
शेव्च्या आठवयायात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाची गळती चचींतािनक असून याकडे सींबींचधत अचधका-याींचे दल
ग
ु क्ष
झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून आले व
सदरहू गळती रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना केल्या आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
सदर गळती रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोिनाींचे रु.२७.३९ लक्ष ककीं मतीच्या कामाींना
माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये शासनाकडून प्रशासकमय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
ननधीच्या उपलब्धते प्रमाणे उपरोक्त दरु
ु स्ती कामे करण्याचे ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ११४ (26)
वामशम जिल्हा पररषदे मध्ये मशलाई ममशनच्या ववतरणाबाबत
(३६)

२६५६४ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वामशम

जिल्हा पररषदे च्या हदनाींक १९ मे, २०१५ रोिी झालेल्या सवगसाधारण सभेत

जिल्हा पररषद महहला बालकल्याण ववभागामाफगत महहलाींना रोिगार ममळावा म्हणन
ू मशलाई
ममशनचे ववतरण करण्याचे आदे श सींबींचधत कींत्रा्दाराींना हदले असून सुध्दा त्याींनी त्याचा

पुरवठा केला नसल्याने सदर कींत्रा्दाराला कायाया यादीत ्ाकण्यासींदभागतचा प्रस्ताव शासनाकडे
पाठवावा अशी मागणी जिल्हा पररषद सदस्याींनी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जिल्हा पररषद सदस्याींच्या मागणीनुसार सींबचधत कींत्रा्दाराला कायाया
यादीत ्ाकण्याची प्रकक्रया करण्यासाठी जिल्हा पररषद

प्रशासनामाफगत शासनाकडे प्रस्ताव

पाठववण्यात आला आहे काय,
(३) नसल्यास, अदयापही या प्रकरणी प्रस्ताव पाठववण्याच्या कारवाईमध्ये

हदरीं गाई

होत

असल्याची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (३१-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.

सींबींचधत पुरवठाधारकाींनी शासनाने िी ववहहत मुदत नमूद केली आहे त्या ववहहत मुदतीचा

पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे आधीच कळववल्याने कारवाई करण्यात आली नाही.
(३) नाही.

सन २०१४-१५ या जिल्हा पररषदे चा उपकर हा ननधी यपगत होत नसल्याने सन २०१५१६ मध्ये वळता करुन घेण्यात आलेला आहे . सन २०१५-१६ या आचथगक वषागकररता मशलाई
मशीन खरे दी करण्याबाबत हदनाींक १४/८/२०१५ रोिीच्या जिल्हा पररषद सवगसाधारण सभेमध्ये
ठराव पाररत करण्यात आला असन
ू ववभागाने ई-ननववदादवारे मशलाई मशीन खरे दीची प्रकक्रया
सुरु केली आहे व त्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे .
___________

ववदभाातील मसांचन महामांडळािडे दोन हिार िोटी रुपये ननधी वापराववना पडून असल्याबाबत
(३७)

२६५९२ (१७-०८-२०१५).

श्री.अिन
ुा खोतिर (िालना) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दषु काळ आणण शेतकऱयाींच्या आत्महत्याींचे सत्र सरू
असन
ववदभग मसींचन
ु
ू
महामींडळाकडे तब्बल दोन हिार को्ी रुपयाींचा ननधी पडून आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरचा ननधी न वापरण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या प्रकल्पाींना सध
ु ाररत मान्यता दे ण्यासींदभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. ११४ (27)
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) व (२) ववदभग पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडे
भूसींपादन, पुनवगसन, शेतकऱयाींचा ववरोध, वनिममन, वन्यिीव, सुधारीत प्रशासकमय मान्यता
त्यादी कारणाींमळ
ु े माहे ऑगस््, २०१५ अखेर रु.२६२५.७० को्ी ननधी मशल्लक आहे.

(३) मे, २०१४ पासून ववदभागतील एकूण २८ प्रकल्पाींना सुधारीत प्रशासकमय मान्यता हदली आहे .
मा.राज्यपालाींच्या

ननदे शनानुसार

हद.९.९.२०१५

चे

शासन

ननणगयानस
ु ार

ववदभग

व

मराठवाडयातील प्रकल्पाींना सुप्रमा दे ण्याचे अचधकार सींबींचधत महामींडहळाींना प्रदान केले आहे त.
___________

िुन्नर (जि.पुणे) तालक्
ु यातील मभवाडे खुदा येथील रामिेवाडी
पाझर तलावाच्या साांडव्याची अनतवष्ट्ृ टीमुळे झालेली दरु वस्था

(३८)

२६७०७ (१७-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िन्
ु नर (जि.पण
ु )े तालक्
ु यातील मभवाडे खद
ु ग येथील रामिेवाडी पाझर तलावाच्या साींडयास
गत वषवी  झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े भेगा गेल्या असल्याचे माहे िन
ू , २०१५ वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बींधा-या दरु
ु स्ती करीता भागातील ग्रामस्थाींनी तहसीलदाराना ननवेदन दे ऊन
पावसायायापूववी  दरु
ु स्तीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीवर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) होय.
रामिेवाडी ल. पा. प्रकल्पाच्या ४० मी. लाींबीची साींडयाची दगडी मभींत क्षतीग्रस्त झालेली आहे .
(२) होय.
(३) ननधीचे उपलब्धतेनुसार दरु
ु स्ती करण्याचे ननयोिीत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नरखेड (जि.नागपूर) तालुक्यात राबववण्यात येत असलेल्या

वपांपळगाांव लघुपाटबांधारे प्रिल्प अपूणाावस्थेत असल्याबाबत
(३९)

२६९०४ (१७-०८-२०१५).

डॉ.आमशष दे शमुख (िाटोल) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नरखेड (जि.नागपूर) तालुक्यात राबववण्यात येत असलेल्या वपींपळगाींव लघुपा्बींधारे
प्रकल्पाच्या कामास सन २००६ मध्ये सरु
ु वात होऊन केलेल्या रु.४८६०.६३ लक्ष

तक्या

खचागच्या ९१५ हे क््र मसींचन क्षमता असलेल्या पा्बींधारे प्रकल्पाचे रे ल्वे क्रॉमसींग व रस्ता
क्रॉमसींगचे बाींधकाम पूणग न झाल्याने सन २०१५ पयंत ५६७ हे क््र मसींचन क्षमता ननमागण न
झाल्यामुळे सदरहू प्रकल्प अदयापी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ११४ (28)
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्प पण
ू ग क्षमतेने कायागजन्वत न झाल्याने वखािी, कामठी, पारडी,
येरला, पारसोडी व खारसोली या गावाींतील शेतकरी मसींचनाच्या लाभापासून वींचचत असल्याचे व
सदरहू पण
ू ग झालेल्या कालयातन
ू गेल्या ३ वषागपासन
ू अदयापी पाणी सोडलेले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्प अदयापी पूणग न होण्याचे व सदरहू प्रकल्पामुळे बाचधत झालेल्या
शेतकऱयाींना मसींचनाकरीता पाणी उपलब्ध करून न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(४)

सदरहू प्रकल्प तातडीने पूणग करण्यासाठी व प्रकल्पबाचधत शेतकऱयाींच्या
सोडववण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

समस्या

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) अींशत: खरे आहे. सदर प्रकल्पाच्या कालयाची एकूण लाींबी ५.४९ कक.मी.असन
ु त्यापैकम
सुरुवातीच्या ३.९ कक.मी. मध्ये मसींचनासाठी सोडले िाते.

(३) साखळी क्रमाींक ३९०० मी. मधील कालयावरील रे ल्वे क्रॉमसींगचे काम तसेच साखळी
क्रमाींक ३९६० मी. वरील रस्ता क्रॉमसींगचे काम अदयापी पूणग झालेले नाही.

(४) उक्त कामाच्या ननववदा स्वीकृती झाली आहे. कामे माचग २०१६ पयंत पूणग करण्याचे
ननयोिन आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भांडारदरा धरण व पयाटन पररसरात वीि दे यि न भरल्यामळ
ु े वीि
पुरवठा वारां वार खांडडत होत असल्याबाबत

(४०)

२६९५२ (१७-०८-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारदरा (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथील प्रवरा नदीवरील धरणाचे वीि दे यकाची
रक्कम शासनाने वेळेत न भरल्याने वीि परु वठा खींडडत केला िातो त्यामळ
ु े धरण व पररसर
दे यक िमा होईपयंत अींधारात राहतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पयग्न पररसरात वरील घ्ना वारीं वार घडत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, भींडारदरा धरण व वीि महामींडळ शासनाचेच ववभाग असताींना भींडादरा धरणास
खािगी ग्राहकाप्रमाणे वागणुक हदली िाते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, धरण व पयग्न पररसर अींधारत असणे ही बाब गींभीर आहे म्हणन
ू वरील
घ्ना वारीं वार घडू नयेत यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीष महािन (३०-१०-२०१५) :(१) होय, चालू वषवी  िानेवारी २०१५ या महहन्यामध्ये
ववदयत
ु दे यक मद
ु तीत न भरल्यामळ
ु े भींडारदरा व पररसरातील ववदयत
ु परु वठा ववदयत
ु ववतरण
कींपनीने हद. १४/०१/२०१५ पासून २०/०१/२०१५ या अल्प कालावधीसाठी खींडीत केला होता.

वव.स. ११४ (29)
(२) वरील प्रमाणे ववदयुत पुरवठा खींडीत होण्याच्या घ्ना यापुववी  खालील कालावधीत घडलेल्या
आहे त.

१) हद. १०/११/२०१० ते १३/११/२०१०
२) हद. २२/०१/२०११ ते २३/०१/२०११
३) हद. १६/०५/२०११ ते १९/०५/२०११
४) हद. ३१/०५/२०१३ ते ०६/०६/२०१३
(३) िलसींपदा ववभाग व महाववतरण कींपनी हे दोन्ही शासनाचेच ववभाग असल्यामळ
ु े भींडारदरा
धरणास खािगी ग्राहकाप्रमाणे वागणक
दे णे योय नाही, शासनाच्या दोन्ही ववभागामध्ये
ू

समन्वय साधुन धरण पररसरात ववदयुत पुरवठा पुन्हा खींडीत होणार नाही याप्रमाणे दक्षता
घेण्याच्या सुचना क्षेबत्रय अचधकाऱयाींना दे ण्यात आल्या आहे.

(४) धरण पररसरात ववदयुत परु वठा खींडीत होण्याची घ्ना भववषयात घडु नये, यासाठी
ववदयत
ु दे यके वेळेत अदा करण्याबाबत दक्षता घेण्याच्या सच
ु ना क्षेबत्रय अचधकाऱयाींना दे ण्यात
आल्या आहे त.

___________
इांददरा आवास घरदरु
ां त
ा घर दरु
ु स्ती योिनेतग
ु स्ती िरण्यात आलेल्या लाभार्थयाांला
नवीन इांदीरा आवास घरिुल योिनेचा लाभ ममळण्याबाबत

(४१)

२७०४७ (१७-०८-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाने सन २००१-०२ मध्ये

ींहदरा आवास घरदरु
ु स्ती योिना राबववण्यात आली होती,

या योिनेतींगत
ग लाभा्यांना रुपये १० हिार घर दरु
ु स्तीसाठी दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर योिनेतील लाभाथींनी घरदरु
ु स्ती योिनेचा लाभ घेतल्यामळ
ु े

ींदीरा

आवास योिनेच्या नवीन घरकुल योिनेस पात्र होत नाहीत पररणामी रुपये १० हिार
दरु
ु स्तीसाठी उचलेल्या रक्कमेमळ
ु े लाभाथवी  सदर योिनेपासन
ू वींचचत रहात आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, शासन याबाबतीत उपाययोिना करणार काय दरु
ु स्ती करण्यात आलेल्या
लाभा्यांला नवीन

ींदीरा आवास घरकुल योिनेचा लाभ दे णार काय,

(४) असल्यास, याबाबतीत शासनाचे धोरण काय आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

ींहदरा आवास योिनेअींतगगत नवीन घरकुलाचा लाभ दे ण्यासाठी पात्र घरकुल लाभा्यांची

असलेली मोठी सींख्या ववचारात घेऊन “घरकूल दरु
ु स्तीचा लाभ” व “नवीन घरकुलाचा लाभ”
असे दोनही लाभ घेऊ नये म्ळणून हद.०८.०९.२००९ रोिीच्या पररपत्रकान्वये “एखादया

लाभा्यांने घर दरु
ु स्तीचा लाभ घेतल्यास त्यास नवीन घरकुलाचा लाभ दे ता येणार नाही” अशा
स्वरुपाच्या सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

वव.स. ११४ (30)
(३) व (४) नाही.
ींहदरा आवास योिनेच्या िून, २०१३ च्या मागगदशगन तत्वातील पररच्छे द ३.२.२ मध्ये

घरकूल दरु
ु स्ती सींदभागत सच
ू ना हदलेल्या आहे त. धोरण ठरववण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

अमरावती जिल््यातील धारणी, धारणी-माांडवा रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४२)

२७०८० (१७-०८-२०१५).

श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल््यातील धारणी, धारणी-माींडवा रस्त्याला िागोिागी खयाडे पडल्यामुळे
प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा रस्ता मोठा प्रमाणात खराब झाल्यामुळे कोणतीच वाहतुक येथन
ू होत नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत सावगिननक बाींधकाम व जिल्हा पररषदे ने रस्ता दरु
ु स्त करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०७-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदयःजस्थतीत या रस्त्यावर वाहतूक सुरु आहे.

(३) प्रश्नाचधन रस्त्याच्या पषृ ठभागावरील खयाडे भरणे हे काम योिनेत्तर (३०५४-२४१९) रस्ते व
पुल दरु
ु स्ती कायगक्रमाींतगगत सन २०१५-१६ मधून मींिूर करण्यात आलेले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पारोळा (जि.िळगाांव) तालक्
ु यातील िरमाड (खद
ु ा ) व ढोली या
(४३)

गावाांमध्ये एमआरईिीएस ची िामे मांिूर िरण्याबाबत

२७२८६ (१७-०८-२०१५).

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

सन्माननीय

रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारोळा (जि.िळगाींव) तालुक्यातील करमाड (खुदग) व ढोली या गावाींमध्ये एमआरईिीएस
ची कामे सन २०१४-१५ यावषागमध्ये मींिूर करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दोन्ही गावात प्रत्येकम ककती व कोणकोणती कामे घेण्यात आली होती व
त्यापैंकम प्रत्यक्षात ककती खचग झाला आहे ,
(३) सदरची कामे मिुराींच्या नावावर दाखवन
ग्रामपींचायतीचे सरपींच व अचधकारी याींनी
ू
सींगनमताने कामे केल्याचे, बनाव् नोंदी करुन लाखो रुपयाींचा अपहार केला आहे , हे खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११४ (31)
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) पारोळा तालुक्यातील करमाड

(खुदग) व ढोली या गावात एमआरईिीएस अींतगगत मींिूर

झालेली कामे व त्यावर झालेला खचग खालीलप्रमाणे आहे .
िरमाड (खुदा)
मींिूर कामाचे नाव

झालेला खचग (रु. लाखात)

यव
ु राि गोववींदा पा्ील ते हदलीप दे वचीं् पा्ील शेतरस्ता

रु.१२,८३,१४२

भावराव नागो ते कृषणा ताराचींद शेतरस्ता

रु.९,००,६१२

आबा ववश्राम पा्ील ते पुींडलीक गोववींदा पा्ील शेतरस्ता

रु.१०,३६,९७२

शाींताराम ियराम पा्ील ते वींदना चैत्राम शेतरस्ता

रु.९,००,००४

ककशोर पा्ील ते सुरेश पा्ील शेतरस्ता

रु.१,९४,७०४

श्रावण रामा ते शेरा रािाराम पा्ील शेतरस्ता

रु.९४,६००

सुननल नागराि ते सरदार बापू शेतरस्ता

रु.४३,०००

वैयजक्तक शौचालय १० मश्

रु.५४,०००

पाझर तलावातील गाळ काढणे

रु.१,१६,८९२

करमाड खुदग ते म्हसोबा नाला रस्ता

रु.१,२४,२३१

वैयजक्तक ववहहर-बबन रामदास पा्ील

रु.९७,६६३

वैयजक्तक ववहहर-रािें् साहे बराव पा्ील

रु.९७,६६३
ढोली

ढोली ते िुनी वॉ्र सलायकडे िाणार शेतरस्ता

रु.९,२२,३९०

ढोली ते कराडी रस्ता

रु.१०,१४,४०८

ढोली ते नववन वॉ्र सलायकडे िाणारा शेतरस्ता

रु.१६,७०,४९८

ढोली ते नववन शेताकडे िाणारा रस्ता

रु.१७,२०,६४५

ढोली ते शेतमशवार रस्ता

रु.१,९८,८००

वैयजक्तक शौचालय १२ मश्

रु.६४,८००

(३) व (४) नाही.
ग्रामपींचायत रस्तावर मिुराींचे मागणीनस
ु ार झालेल्या कामाची ताींबत्रक अचधकारी

याींचेमाफगत मल्
ु याींकन करुन मिरू ाींची मिरू ी पोस्् खात्यात िमा केलेली आहे . तसेच कामाची

मिुरी मिुराींनाच दे ण्यात आलेली आहे व याबाबत कोणत्याही मिुराची तक्रार प्रात झालेली
नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ११४ (32)
मौिे नायगाांव ख.ु (ता.धचखली, जि.बुलडाणा) या गावात स्वतांत्र ग्रामपांचायत िरण्याबाबत
(४४)

२७३०४

(१७-०८-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मौिे नायगाींव ख.ु (ता.चचखली, जि.बल
ु डाणा) या गावचे पेन्ाकळी प्रकल्पामळ
ु े अशींत:
पुनवगसन झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) मौिे नायींगाव खु. व डोंगरगाव ता.चचखली जि.बुलडाणा या गावाची ग् ग्रामपींचायत
असून दोन्ही गावामधील अींतर २२ कक.मी. आहे तसेच शासन ननणगयानुसार पुनवगमसत गावाींची

लोकसींख्या केवळ ३५० असेल तरी स्वतींत्र ग्रामपींचायत करता येतो त्यानुसार स्वतींत्र
ग्रामपींचायत होणेसाठी नायगाव ख.ु या गावाचा प्रस्ताव आयक्
ु त अमरावती याींच्याकडून
शासनाकडे हदनाींक २४ मे, २०१५ रोिी पाठववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्या येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१४-०९-२०१५) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) शासन अचधसूचना हदनाींक ०१ ऑगस््, २०१५ अन्वये ग्रामपींचायत डोंगरगाव, ता.चचखली,
जि.बुलढाणा चे ववभािन
आली आहे .

करुन नावगाींव खुदग येथे स्वतींत्र ग्रामपींचायत ननमागण करण्यात

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्याच्या िलववद्युत ववभागाचे २६ वीि प्रिल्पाांचे
नुतनीिरण िरुन त्याांची क्षमता वाढववण्याबाबत

(४५)

२७४२४ (१०-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याच्या िलववदयत
ु ववभागाचे २६ वीि प्रकल्प महाननममगती वीि कींपनीच्या ताब्यात
असून त्याच्या बदल्यात भाडेपट्टीच्या माध्यमातून शासनाला महसल
ू ममळत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या वीि प्रकल्पाींची मुदत

सींपली असल्याने उभारणीचा खचग वसूल झाल्याचे

कबल
ू करुन वीि ननयामक आयोगाने भाडे वसल
ू न करण्याचे ननदे श हदले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्याची वविेची वाढती मागणी लक्षात घेता िन्
ु या िलववदयुत प्रकल्पाींचे
नुतनीकरण करुन त्याींची क्षमता वाढववण्याकररता शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११४ (33)
श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे. २६ िलववदयुत प्रकल्पापैकम ५ िलववदयुत प्रकल्पाींचे सींकजल्पत

आयम
या प्रकल्पाींची भाडेपट्टी पण
ग णे वसल
झाली असल्याने सदर
ु ागन पण
ु ग झाले असल
ू
ु प
ु
प्रकल्पाींची भाडेपट्टी ममळत नाही.

तथावप, उवगररत

महाननममगती कींपनीकडून ममळत आहे .

२० िलववदयुत

प्रकल्पाची भाडेपट्टी

(३) व (४) सींकजल्पत आयुमागन सींपलेल्या िलववदयुत प्रकल्पाींच्या कायगक्षमतेचे पुनवग वलोकन
करुन आवश्यकतेनुसार नुतनीकरण व आधुननकमकरण करण्याचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल
तयार करण्याचे काम सरु
ु आहे .

___________

पाथरवाला (बIु I) (ता.अांबड, जि.िालना) येथील गोदावरी नदीवरील
बॅरेिेसचे िाम अत्यांत सांथगतीने सरु
ु असल्याबाबत

(४६)

२७४८५ (१७-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाथरवाला (बIु I) (ता.अींबड, जि.िालना) येथील गोदावरी नदीवरील बॅरेिेसचे काम अत्यींत
सींथगतीने सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे बॅरेिेसच्या कामाचा खचगही वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गोदावरी बॅरेिेसचे काम पूणग क्षमतेने होण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.

(२) भाववाढीच्या अनुषींगाने कामाच्या खचागत वाढ होत आहे .

(३) गोदावरी या मोठया नदीवरील सदर बींधाऱयाींची सुरषितक्षतता व सुरळीत कायागन्वयनाच्या

दृष्ीने को.प. बींधाऱयाचे बॅरेिमध्ये रुपाींतरण (नुतनीकरण) कामासाठी मध्यवतवी  सींकलप चचत्र
सींघ्ना, नामशक याींचे माफगत सवगसाधारण आराखडा व सववस्तर सींकल्पनाची कायगवाही
प्रगतीत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िालना जिल््यातील मौिे हातवन ब.ृ ल.पा.प्रिल्पाचे िाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत
(४७)

२७४९१ (१७-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

(१) िालना जिल््यातील मौिे हातवन ब.ृ ल.पा.प्रकल्पाचे काम ननधी अभावी बींद आहे हे खरे
आहे काय,

वव.स. ११४ (34)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार सदर प्रकल्पासाठी ननधी उभारुन
प्रकल्पाचे काम करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) होय, सन २०१५-१६ मध्ये या प्रकल्पासाठी रु. ४.४६ को्ी ननधी मींिुर आहे . नवीन
भस
ु ींपादन कायदा २०१३ नस
ु ार मावेिा दे ण्याची शेतकऱयाींची मागणी आहे . त्यानस
ु ार कायगवाही
करण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मसुरे (ता.मालवण,जि.मसांधुदग
ु )ा गाव डोंगराळ भागात असून
(४८)

२७५०३

या गावात रस्त्याची सोय िरण्याबाबत

(१७-०८-२०१५).

श्रीमती

ननमाला

गाववत

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(इगतपूरी) :

सन्माननीय

(१) मसरु े (ता.मालवण, जि.मसींधद
ु ग
ु )ग गाव डोंगराळ भागात असन
ू या गावात रस्त्याची सोय
नसल्यामळ
ु े ग्रामस्थाींनी सींबींचधत ववभागाकडे वारीं वार मागणी करण्यात येवूनही अदयापी सदरहू
गावात रस्ता नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू गावात रस्ता दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. मसुरे हे गाव २ प्रमुख जिल्हा मागागनी
िोडलेले असन
ू सदर दोन्ही रस्ते सावगिननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत आहे त.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सि
ु ळी-बोथा रस्त्याच्या िामात गैरप्रिार झाल्याबाबत
(४९)

२७७०४ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सुकळी-बोथा रस्त्याची सुधारणा करणे या कामाकरीता जि.प.बाींधकाम ववभाग क्र.२ अींतगगत
श्री सींतोष माणणकराव चहाण या कींत्रा्दारास ववडुळ येथील खदानीवरुन २० कक.मी. चे अींतर
दे ण्यात आले आणण याच खदानी वरुन अध्यक्ष ममलीींद भ.का.स.सींस्था मयाग.िवळ ता.आणवी  या
सींस्थेस याच कौरीवरुन याच कामासाठी ३८ कक.मी.चे अींतर दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,
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(२) वरुड बीबी िाडे रस्त्याींचे खडीकरण व डाींबरीकरण जि.प.बाींधकाम ववभाग क्र.२ अींतगगत
करताींना अरुण मनवर या शासकमय कींत्रा्दारास ववडुळ येथील खदाणी वरुन १६ कक.मी. चे
अींतर का्ींग म्हणन
ू दे ण्यात आले अध्यक्ष रे णक
ू ा म.स.सींस्था म.मोहदरी या सींस्थेस मात्र
सदर कामास ववडुळ कौरी वरुण ३६ कक.मी.चे का्ींग दे ण्यात आले आहे हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (३१-१०-२०१५) :(१) सक
ु ळी बौथा रस्त्यावर मोऱया बाींधकाम करणे या

कामासाठी सन २०११-१२ मध्ये चगट्टी व मुरुम या साहहत्यासाठी ववडूळ खदान दशगववण्यात
आली असून, साहहत्य वाहतुकमचे अींतर २० कक.मी. घेण्यात आले होते. त्यानींतर सन २०१३-१४

मध्ये सुकळी येथे अींतगगत डाींबरी रस्त्याच्या कामासाठी सुकळी लगत असलेल्या रपट्याचे
पोचमागग क्षतीग्रस्त असल्याने सक
उमरखेड चच.वडुळ या मागागने साहहत्याची
ु ळी मरसळ
ु
वाहतुक करावी लागत असल्याने साहहत्य वाहतक
ु मचे अींतर ३० कक.मी. घेण्यात आले होते.

(२) वरुड बीबी रस्त्याची सुधारणा करणे या कामासाठी सन २०१२-१३ मध्ये साहहत्यासाठी
ववडुळ खदानीचे अींतर १८.०० कक.मी दशगववण्यात आले होते. सन २०१३-१४ मध्ये या रस्त्याच्या

सुधारणा करण्याच्या कामासाठी उमरखेड रस्त्याच्या िवळील रपट्याचे ॲप्रोचेस क्षतीग्रस्त

असल्याने साहहत्य वाहतक
ु ही मालेगाव मलींबगहाण ववडूळ मागागने करण्यात येत असल्यामळ
ु े
वाहतुकमचे अींतर २९ कक.मी. घेण्यात आले होते.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वधाा जिल्हा पररषदे मध्ये सेस फांडातून अवविसीत भागाांच्या वविासाबाबत
(५०)

२७७७० (१७-०८-२०१५).

श्री.रणजित िाांबळे (दे वळी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वधाग जिल्हा पररषदे मध्ये सेस फींडातून अववकसीत भागाींचा ववकास यावर सवगसाधारण

सभेत िवळपास १ को्ीची तरतद
ू केली आहे, त्याचे कुठलेही ननयोिन न करता, आराखडा

तयार न करता व ्ें डर न करता २ ते ३ जिल्हा पररषद पदाचधकाऱयाींच्या मिवी ने कामे वा्प
करुन कामे सरु
ु करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१९-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

अववकसीत भागाींचा ववकास करणे या लेखामशषागखाली जिल्हा पररषदे च्या रोरा फींडातन
ू

रु.८० लक्षची तरतूद जिल्हा पररषदे च्या सवगसाधारण सभेत ठरावान्वये सवागनम
ु ते मींिूर
करण्यात आली आहे .
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सदर कामाचे ननयोिन सवगसाधारण सभेमाफगत करण्यात आले असून सींबींचधत कामे

ग्रामपींचायतीला शासन ननणगय हदनाींक २५/३/२०१५ नस
ु ार करारनाम्याींदवारे कायागजन्वम करण्यात
आली आहे त.

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

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकमय मध्यवतवी  म्
ु णालय, मींब
ु ई.

