अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राळे गाांव (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यातील िवदवासी ुहुल िळिा- वरणा रस्त्याच्या
िामात लाखो रुपयाांचा गैरप्रिार झाल्याुाुत
(१)

१३७४७ (०९-०४-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड),

श्री.सांजिवरे ड्डी ुोदिुरवार (वणी) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राळे गाव (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यातील

दिवासी बहुल िळका- वरणा रस््याच्या कामावर
पींधरा लाख रुपये कागिोपत्री खचच झाले असल्याचे िाखवन
ू सिर रस््याचे काम िोन वषााचपुवीच
झाल्याची नद ि बाींधकाम भवगागात असून सया कायचरत अकधकारी रस््याचे काम झालेच नाही
असे साींगत

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासा म मय 
ु य कायचकारी अकधकारी (सीईओ) याींनी
एक सममती ग न केली असून सिर प्रकरणाबाबत कोणतीही कायचवाही करण्यात
हे ही खरे

ली नाही,

हे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली

हे काय चौकशीत काय

व ्यानषा
ु ींगाने शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ते (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हे ,

ढळून

ले

हे

भव.स. १४९ (2)

यवतमाळ जिल््यातील यवतमाळ पाटुांधारे ववभागाांतगगत
दे खभाल व दरु
ु स्तीच्या ८ िोटीचे दायीत्वुाुत
(२)

१३७९७

(०८-०४-२०१५).

श्री.सांजिवरे ड्डी ुोदिुरवार (वणी) :

डॉ.अशोि

उईिे

(राळे गाव),

श्री.रािु

तोडसाम

(अणी),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल््यातील यवतमाळ पा्बींधारे भवगागाींतगचत िे खगाल व िरु
ु स्तीच्या ८ को्ीचे
िायी्व कायचकारी अमगयीं्याींनी ननमाचण केले, हे खरे
(२) असल्यास,

हे काय,

को्ीचे िायी्व ननमाचण करताना या कररता सक्षम स्तरावरुन परवानगी

कायचकारी अमगयींताने घेतली

हे काय,

(३) नसल्यास, ्याींच्यावर काय कारवाई करण्यात

ली वा येत

हे ?

श्री. धगरीष महािन (२३-०२-२०१६) :(१) होय.
हे त.

सन २०१४-१५ अखेर रु. २.९९ को्ीींची कामे पूणच झाली असून ्याींची िे यके प्रलींबबत

(२) याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर तपासणी करण्यात येत

हे.

(३) तपासणीअींती कायचवाही करण्यात येईल.
___________
नाांदगाांव (जि.नाशशि) तालुक्यातील जिल्हा पररषदे च्या प्राथमशमि
शाळाांमधील अनेि पदे ररक्त असल्याुाुत

(३)

१४४७९ (०८-०३-२०१५).

श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.पांिि भि
ु ुळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नाींिगाींव (जि.नामशक) तालक्
ु यातील जिल्हा पररषािे च्या प्राथमममक शाळाींमये प्राथमममक
मशक्षक, मुय यायापक, केंद्र प्रमुख

िी अनेक पिे एक वषााांपेक्षा िास्त कालावधीपासून ररक्त

अडचणी ननमाचण होत

हे काय,

असल्यामळ
ु े जि.प.प्राथमममक शाळे त मशक्षण घेणा-या भवदयार्थयाांना अययनात मशक्षकाींअगावी
हे, हे खरे

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली
हे ,

हे काय व चौकशीत काय

ढळून

ले

(३) असल्यास, प्राथमममक मशक्षक व अन्य ररक्त पिाींवर नेमणक
ु ा करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे,

हे त ?

भव.स. १४९ (3)
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) मशक्षक सींवगाचचे सींच मान्यतेबाबत
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथमे रर् याकचका क्र. ९०२६/२०१४ िाखल झालेली

हे . या

योकचकेवर दि. ३१ डडसेंबर, २०१४ रोिी झालेल्या सन
ु ावणीमये न्यायालयाने िैसे थमे (Statusquo)

िे श पारीत केले होते. ्यामुळे राज्यात पिगरती करता येत नव्हती.

ता मा. उच्च

न्यायालयाने दिलेल्या ननिे शनानस
ु ार मशक्षण सींचालक (प्राथमममक) स्तरावर सींच मान्यतेची
कायचवाही सुरु करण्यात
महानगरपामलका

व

ली

हे . तसेच राज्यात स्थमाननक स्वराज्य सींस्थमा (जिल्हा पररषािा,

नगरपामलका)

जिल््यातील अनतररक्त मशक्षक व
प्सींय येनुसार मशक्षक
सवच

समावेशक

अशी

वश्यक
कायचवाही

व

खािगी

अनुिाननत

मशक्षण

सींस्थमामधील

भवभवध

ींतरजिल्हा बिली पात्र मशक्षकाींच्या सेवा ज्या शाळाींमये
हे त. अशा शाळाींमये उपलब्ध करुन िे ण्याच्या अनुषाींगाने
शालेय

मशक्षण

भवगागाच्या

कायचवाहीनुसार ररक्त पिे गरण्याचा शासनाचा प्रय्न

स्तरावर

हे .

सुरु

हे .

या

___________

गोंवदया जिल््यातील शशरपूर धरण, हािराफाल, र्गटीयाडोह धरणग्रस्त
(४)

शेति-याांच्या ुेरोिगार मुलाांना शासिीय सेवेत सामावून घेण्याुाुत

१५६९८ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांिय पुराम (िमगाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गद दिया जिल््यातील मशरपूर धरण, हािराफाल, र्च्ीयाडोह धरण या मये अनेक
शेतकऱयाींच्या िममनी गेलेल्या

हे त हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सींबींकधत धरणग्रस्त शेतक-याींची बेरोिगार मुले प्रमाणपत्र घेऊन शासनाकडे
नौकरी मागत

हे त, हे खरे

हे काय,

(३) असल्यास, धरणग्रस्त शेतक-याींच्या बेरोिगार मुलाींना शासन शासक य सेवेत कधी
सामावन
ू घेणार

हे त

?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) धरणग्रस्त शेतक-याींच्या एका सींबींकधताला सन १९९२ मये िलसींपिा भवगागादवारे
शासक य

नोकरी

िे ण्यात

लेली

१००९/प्र.क्र.२०२/०९/१६-अ/मींत्रालय,

हे .

मुींबई-३२

महाराषर

दि.२७/१०/२००९

शासन
अन्वये

ननणचय
ता

क्र.

प्रकल्पग्रस्ताींची

गरती िादहरात िे वून व उमेिवाराची पात्रता तपासून स्पधाच पररक्षेदवारे गुणव्तेच्या
करण्याचे

िे श

न्यायप्रधारे

हे त.

___________
गोंवदया जिल्हा पररषदे त लघु पाटुांधारे ववभागात झालेला गैरव्यवहार
(५)

१५७७९ (०९-०४-२०१५).

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंवदया) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

भव.स. १४९ (4)
(१) गद दिया जिल्हापररषािे त लघुपा्बींधारे भवगागाने जि.प. मये, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३१४ मये शासनाची मींिूरी न घेता अ्याकधक कामाचे वा्प करण्यात
शासनावर

णण जि.प. वर कोट्यवधी रुपयाींचा गार पडला, हे खरे

ले. िेणे करुन

हे काय

(२) तसेच, माननीय ग्रामभवकास मींत्री याींनी सन २०१४ नागपूर अकधवेशनात ही बाब अींशतः
खरे साींगुन सींबींकधताींचे भवरुि चौकशी सुरु असल्याचे मादहती दिली होती, हे ही खरे

हे

काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली

हे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी अननयममतता करणा-या सींबींकधत अकधका-यावर शासनाने काय
कारवाई केली वा करण्यात येत

हे ,

(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (०५-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

(३) होय. अकधक्षक अमगयींता, लघु मसींचन (िलसींधारण) मींडळ, नागपूर याींनी भवगागीय चौकशी
केली

हे .

(४) भवगागीय चौकशीनुसार सींबींकधत अकधकाऱया भवरुि लघु मसींचन (िलसींधारण) मींडळ,
नागपरू याींच्या दिनाींक ७-५-२०१५ च्या पत्रान्वये मशक्षा

िे श पाररत केला

हे.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ठाणे जिल््यामधील धरणातील पाणीसानेयाने तळ गाठलेला
असल्याने पाणी टां चाईवर मात िरण्याुाुत
(६)

१७८५६ (१४-०८-२०१५).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांुादे वी),

प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ाणे जिल््यामधील धरणातील पाणीसानेयाने तळ गा लेला

हे मागील वषााचच्या तल
ु नेत

अवघा २२ ्क्के पाणीसा म धरणाींत मशल्लक असल्याने जिल््यावर पाणी ्ीं चाईचे सींक्
असल्याचे माहे एभप्रल २०१५ मये वा ्यािरम्यान ननिशचनास

ले

हे , हे खरे

ले

हे काय,

(२) असल्यास, येथमील पाणी ्ीं चाईवर मात करण्याबाबत शासनाने कोण्या उपाययोिना
केल्या वा करण्यात येत

हे त,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२४-०२-२०१६) :(१) नाही.
ाणे जिल््यातील धरणातील एभप्रल, २०१४ मधील उपलब्ध पाणीसानेयाची ्क्केवारी
४५.९८% र्तक होती व एभप्रल, २०१५ मधील उपलब्ध पाणी सानेयाची ्क्केवारी ४०.१३%
र्तक

हे .

भव.स. १४९ (5)
(२)

ाणे जिल््यातील उल्हास निी खोऱयातील पाण्याचे ननयोिनानुसार सन २०१४-१५ मये

१४% पाणी कपात दि. ३/११/२०१४ पासून लागु केली होती. सन २०१५ च्या पावसाळ्यात
िे खील कमी पाणी प्राप्त झाले असल्यामळ
ु े पढ
ु ील पावसाळ्यापयांत पाणी परु भवण्यासा म
१/११/२०१५ पासून २८ ते ३०% कपात लागू करण्यात

ली

हे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दोडामागग तालक्
ु यातील लतलारी प्रिल्पाच्या िलाशयात सरु
ु असलेले अनधधित ुोटीांग
(७)

१९४९० (१४-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िोडामागच तालुक्यातील नतलारी प्रकल्पाच्या िलाशयात अनकधकत बो्ीींग सुरु असल्यामळ
ु े

प्रकल्पाच्या सुरषितक्षततेचा प्रश्न गींगीर बनला असून अनकधकत बो्ीींग बींि करण्याबाबत
प्रकल्पाच्या अकधका-याींकडे ग्रामस्थमाींनी वारीं वार तक्रारी करुन कायचवाही करावी अशी मागणी
केली, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, नतलारी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राबाहे र असणा-या शेकडो एकर िममनी परप्राींतीय
केरळीयन लोकाींनी भवकत घेतल्या असून या िममनीकडे िाण्या येण्यासा म नतलारीचा िलाशय
पार करावा लागत असल्याने नतलारी प्रकल्पाच्या पाण्यात ्याींनी केवळ िोनच जस्पड बो्ीींना
शासनाची परवानगी असताना अनेक जस्पड बो्ी सुरु केल्या

हे त, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, नतलारी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात बाहे र वास्तव्य करणाऱया केरळीयन लोकाींची
पाश्वचगूमी गुन्हे गारी स्वरुपाची असल्याचे ननिशचनास येण,े प्रकल्पावर असलेले सीसी ्ीव्ही

कॅमेरे अनेक मदहने बींि असणे ्यामुळे प्रकल्पाच्या द काणाहून पाण्याच्या पमलकडे कोण कोण
ये-िा करते याींचे कचत्रण होत नसल्याने प्रकल्पाच्या बाहे रील पररसरात अनेक अवैदय व्यवसाय
सुरु झाले

हे त, हे ही खरे

हे काय,

(४) असल्यास, ग्रामस्थमाींच्या तक्रारीच्या अनुषाींगाने चौकशी केली
(५) असल्यास, चौकशीअींती काय

ढळून

हे काय,

ले,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(७) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२४-०२-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे

हे .

शेतीसा म बुडीत क्षेत्रापलीकडच्या िममनीकडे िाण्यासा म िोन अकधकत व िोन

अनकधकत बो्ीींचा वापर सरु
ु

हे . तथमाभप ्यामळ
ु े प्रकल्पाच्या सरु षितक्षततेला कोणताही धोका

उद्ावलेला नाही. तसेच अनकधकत बोद्ींग बींि करण्याबाबत प्रकल्प अकधकाऱयाींकडे कोण्याही
ग्रामस्थमाींनी तक्रार ककीं वा मागणी केलेली नाही.
(२) हे अींशत: खरे

हे .

भव.स. १४९ (6)
नतलारी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राबाहे र असणाऱया िममनी खािगी लोकाींनी खरे िी केलेल्या

हे त. ्यापैक िोघाींनी िलाशयात बो् वापरण्याचा अकधकत करारनामा केला
िोन बो्ीींचा िलाशयामये भवनापरवानगी वापर सरु
ु

हे . ्याींना

हे . यामशवाय

वश्यक करारनामा

करण्यास कळभवले असून करारनामा न केल्यास ्याींच्या बो् वापरास प्रनतबींध करणे
ननयोजित

हे .

(३) बुडीत क्षेत्रालगतच्या लोकाींची पाश्वचगुमी गुन्हे गारी स्वरुपाची असल्याचे व ्याींचे अवैध
व्यवसायबाबत िलसींपिा भवगागाकडे मादहती नाही. सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे िरु
ु स्त करण्याची
कायचवाही प्रगतीत

हे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

तळां ुा िेरवडे (ता.िुडाळ, जि.शसांधद
ु ग
ु )ग येथमील मोठा पाटुांधारे
(८)

प्रिल्पाच्या िामाच्या सय:य:जस्थमतीुाुत

१९५१३ (१७-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तळीं बा केरवडे नजिक (ता.कुडाळ, जि.मसींधुिग
ु )च मो ा पा्बींधारे प्रकल्पच्या कामास केंद्रीय
िल

योगाची व वन िममनी सींपादित करण्याकररता वन भवगागाची मान्यता प्राप्त झाली

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकल्पाच्या कामाची सदयःजस्थमती काय
कालावधीत पूणच करण्यात येणार

हे ,

नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त,

(३) असल्यास, अियाप केंद्रीय िल

हे व सिर प्रकल्प ककती

योगाची व वन भवगागाची मान्यता प्राप्त झाली

(४) तसेच सिर प्रकल्पाला मळ
ु प्रशासक य मान्यता १९८१ मये िे ताना प्रकल्पाच्या खचाचची
ककीं मत ७२३७.९१२ लक्ष रुपये होती ती सन २००८ मये ८१६६४.५५ एवढी झालेली असतानाही
सन २०१५ साल
काय,

ले तरी प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात शासन स्तरावर करण्यात

(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२४-०२-२०१६) :(१) अींशत: होय, केंद्रीय िल
हे . ६२३ हे. वन क्षेत्र ननवचनीकरणाची मान्यता अदयापी अप्राप्त
(२) तळीं बा प्रकल्पाचे काम सन २००१-०२ मये सुरु करण्यात
काम पण
ू च झाले

ली

योगाची मान्यता प्राप्त
हे .

ले असून धरणाचे २८% माती

हे . कालव्याचे काम सरु
ु झालेले नाही. मे, २०१५ अखेर प्रकल्पावर रुपये

१४३.४२ को्ी र्तका खचच झाला

हे . ननवचनीकरण प्रस्तावास केंद्रीय पयाचवरण व वन

भवगागाचे मान्यते अगावी प्रकल्प पूणच करण्याचा ननजश्चत कालावधी नमूि करता येत नाही.

भव.स. १४९ (7)
(३) वक्ातोड, वन्यिीवावर होणारे पररणाम र्. बाबी भवचारात घेऊन ६२३ हे क््र वनक्षेत्राच्या
सुधाररत ननवचनीकरण प्रस्ताव केंद्र शासनास सािर करण्यास वन व महसूल भवगागाने
असमथमचता िशचभवली

हे.

(४) तळीं बा प्रकल्पाच्या कामास सन २००१-०२ मये सुरुवात करण्यात
मातीकाम २८% पुर्ण झाले

ली असून धरणाचे

हे. गूसींपािन व पुनर्वसनाची कामे प्रगतीपथमावर

तथमाभप वनक्षेत्र ननवचनीकरणाचा प्रस्ताव पाररत होईपयांत प्रकल्पाचे काम बींि

हेत.

े वण्यात

ले

हे .
(५) ६२३ हे क््र वनक्षेत्राच्या ननवचनीकरणाच्या प्रस्तावास अदयापी मान्यता ममळालेली नाही.
___________
हातदे -शमळां द (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येथमील गावाला िोडणारा
(९)

सािव अत्यांत धोिादायि झाल्याुाुत

१९६०७ (०३-०८-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

हातिे -ममळीं ि

(ता.रािापूर,जि.र्नाकगरी)

येथमील

गावाला

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
िोडणारा

साकव

अ्यींत

धोकािायक झाला असन
ू साकवावरुन भवदयाथमी, ग्रामस्थमाींना प्रवास करणे अ्यींत हालाखीचे होत
हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, यासींिगाचत स्थमाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा ्या
सुमारास अनेकवेळा मा.सावचिननक बाींधकाम मींत्री याींना पत्रव्यवहार करुनही अदयापी कोणतीच
कायचवाही केली नाही, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
हे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) होय.

(२), (३) व (४) सन २००२-०३ पूवी जिल्हा पररषािाींना सावचिननक बाींधकाम भवगागाकडून
साकव िरु
ु स्तीसा म ३०५४ मागच पूल परररक्षण व िरु
ु स्ती या योिने्तर सींवगाचखाली साकव
िरु
ु स्तीकरीता ननधी उपलब्ध होत होता. परीं तु सन २००२-२००३ पासन
ू सींवगच अ ब क ड मये
साकव ही बाब अींतगत
ूच होत नाही.

सन २०१२-१३ या वषााचपासन
ू जिल्हा पररषाि अींतगचत ग्रामीण मागच व र्तर जिल्हा मागच

ििाचच्या रस््याींची िे खगाल िरु
ु स्ती हा योिने्तर कायचक्रम सावचिननक बाींधकाम भवगागाकडून
ग्राम भवकास भवगागाकडे हस्ताींतरीत करण्यात

लेला

हे .

शासन ननणचय दि.१०.०९.२०१२ अन्वये जिल्हा पररषािे माफचत र्तर जिल्हा मागच व ग्रामीण
मागच या रस््याींच्या िे खगाल िरु
ु स्तीकरीता ननधीचे वा्प करण्याबाबत कायचपिती भवशि केली

हे . ्यानुसार या योिने्तर कायचक्रमासा म ग् अ ब क ड तयार केले असून ग् ड मधील

अन्य व सींककणच कायचक्रम अींतगचत जिल्हा पररषािे ने साकव िरु
ु स्तीचे काम करण्याचे ननयोिन
करणे अपेषितक्षत

हे .

भव.स. १४९ (8)
सींपूणच राज्यामये जिल्हा पररषािाींच्या अख्याररतील ग्रामीण मागच व र्तर जिल्हा मागच

रस््याींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. र्तक

असून सिर रस््याींच्या िरु
ु स्तीसा म

शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रस््याींच्या लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येत.े

्यानुसार र्नाकगरी जिल्हा पररषािे अींतगचत ग्रामीण मागच व र्तर जिल्हा मागच रस््याींची एकूण
लाींबी ८०८५.३५ कक.मी. र्तक

हे . रस्ते व पूल, िरु
ु स्ती व परीरक्षण या कायचक्रमाींतगचत सन

२०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या
रु.३७३३.८२ लक्ष, तेराव्या भव्त

कथमचक वषााचसा म र्नाकगरी जिल्हा पररषािे स एकूण

योगामये सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मये

एकूण रु.७६३.५८ लक्ष तर परू हानी कायचक्रमासा म र्नाकगरी जिल्हा पररषािे ला रु.१७००.६३ लक्ष
असा एकूण रु.६१९८.०३ लक्ष र्तका ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात

लेला

हे .

___________

जिल्हा पररषदे िडील र्मारतीचे (जि.रत्नाधगरी) लनलनखन िरण्याचा अधधिार सावगिलनि
(१०)

ुाांधिाम ऐविी जिल्हा पररषदे िडेच दे ण्याुाुतच्या प्रस्तावाुाुत

१९६११ (१४-०८-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जिल्हा पररषािे कडील र्मारतीचे (जि.र्नाकगरी) ननलनखन करण्याचा अकधकार सावचिननक
बाींधकाम ऐविी जिल्हा पररषािे कडेच िे णेबाबतचा प्रस्तावावर शासन स्तरावर ननणचय घेण्यात
ला

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सिर र्मारतीच्या ननलनखनाचे प्रस्ताव सावचिननक बाींधकाम भवगागाकडे
पा भवल्यानींतर सम
ु ारे िोन ते तीन वषान मींिूरीअगावी पडून राहतात, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रस्तावाींना वेळेत मींिरू ी ममळत नसल्याने जिल््याचा भवकास खीं्
ु त
हे त, हे ही खरे

हे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली

हे काय व ्यात काय

ढळून

ले,

(५) तिनुसार शासन स्तरावर ता्काळ पूवीप्रमाणेच जिल्हापररषािे कडे अकधकार िे ण्याबाबत
कोणती कायचवाही करण्यात

ली वा येत

(६) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भडगाांव (जि.िळगाांव) येथमील पाटुांधारे ववभागातील
(११)

िमगचाऱयाांच्या लनवासस्थमानाांच्या दरु
ु स्तीुाुत

१९७४४ (१४-०८-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गल
ु ाुराव पाटील (िळगाव

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भव.स. १४९ (9)
(१) गडगाींव (जि.िळगाींव) येथमील पा्बींधारे भवगागातील कमचचाऱयाींच्या ननवासस्थमानाींची सुमारे
१५ वषााचपासन
ू िरु
ु स्ती झाली नाही, हे खरे

हे काय,

(२) तसेच कगरणा पा्बींधारे भवगागाच्या भवश्रामगहाींची िरु
ु स्ती अगावी अ्यींत ियनीय अवस्थमा
झाली

हे , हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, या र्मारतीींच्या िरु
ु स्तीींचे प्रस्ताव वररष ाींकडे पा भवण्यात येऊनही अदयापपयांत
यावर ननणचय झालेला नाही, हे ही खरे

हे काय,

(४) असल्यास, या शासक य र्मारतीींच्या िरु
ु स्तीकररता शासन ननधी उपलब्ध करुन िे णार
हे काय,

(५) ननधी उपलब्ध केला असल्यास, सिर काम ककती कालावधीत पूणच करण्याचे अपेषितक्षत
हे ?

श्री. धगरीष महािन (२३-०२-२०१६) :(१) होय, अींशत: खरे

हे .

गडगाींव जिल्हा िळगाींव येथमील पा्बींधारे वसाहतीतील कमचचारी ननवासस्थमानाींची सुमारे

१५ वषााचपासून भवशेषा िरु
ु स्ती (मो म स्वरुपातील िरु
ु स्ती) झालेली नाही. तथमाभप राहण्यासा म
वश्यक असलेली काही ननवासस्थमानाींची ककरकोळा स्वरुपाची िरु
ु स्ती करण्यात

ली

हे .

(२) कगरणा पा्बींधारे भवगागाींतगचत ६ भवश्रामगह असून ्यापैक एरीं डोल येथमील भवश्रामगह हे
एींरडोल प्राींत कायाचलयासा म हस्ताींतरीत करण्यात
सदय:जस्थमतीत सुजस्थमतीत
(३)

व

(४)

कगरणा

ले

हे. तसेच र्तर सवच भवश्रामगहे

हे त.

पा्ीं बधारे

भवगागाींतगचत

गडगाींव

येथमील

वसाहतीमधील

कमचचारी

ननवासस्थमाना सींिगाचत िरु
ु स्तीचे अींिािपत्रके तयार करण्याची कायचवाही क्षेत्रीय स्तरावर चालु
हे .

सिर शासक य र्मारतीींच्या िरु
ु स्तीकरीता शासनाच्या प्रचमलत धोरणानस
ु ार परररक्षण व

िरु
ु स्ती अींतगचत ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात येतो व ्यातून ही कामे
करण्यात येतात.

वश्यकतेनस
ु ार

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उस्मानाुाद जिल््यातील माांिरा प्रिल्पाच्या िलाशयासाठम म िे-वपपळगाव (टोणगा)
(ता.िळां ु, जि.उस्मानाुाद) येथमील असांख्य शेति-याांना सोयी सुववधा शमळण्याुाुत
(१२)

२०२०६ (१७-०८-२०१५).

श्री.ुसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उस्मानाबाि जिल््यातील माींिरा प्रकल्पाच्या िलाशयासा म मौिे-भपपळगाव (्ोणगा)
(ता.कळीं ब,जि.उस्मानाबाि) येथमील श्री.मशवािीप्रगू िगींम व अन्य असींय य शेतक-याींच्या शेत
िममनी तसेच घरे िारे व अन्य मालम्ता सींपादित करुन

िममतीस ५ वषााचहून अकधक
कालावधी लो्लेला असतानाही, सिरहू शेतक-याींना सींपादित केलेल्या िममन, घरे िारे व अन्य
मालम्तेस नक
लेली नाही, हे खरे
हे काय,
ु सान गरपाई िे ण्यात

भव.स. १४९ (10)
(२) याप्रकरणी जिल्हा न्यायालय, उस्मानाबाि येथमील िावा क्र.
दिनाींक २१ माचच, २०११ रोिी होवून

वाडच िे ण्याचे

रसीए ७३/९९ चा ननकाल

िे श झालेले असतानाही, ्याची

अींमलबिावणी झालेली नाही तसेच शासन ननणचय दिनाींक १ डडसेंबर, १९७२ प्रमाणे गग
ू ाडेही
िममतीस िे ण्यात

लेले नाही, हे ही खरे

हे काय,

(३) सिरहू प्रकल्पग्रस्ताींना िे य असलेला मोबिला
िममतीस होणा-या व्यािासह सवच रक्कम
लवकरात लवकर अिा होण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
हे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२४-०२-२०१६) :(१) अींशत: खरे
माींिरा प्रकल्पाींतगचत सींपािीत करण्यात

हे.

लेल्या िमीनी, घरे /मालम्ता याींचा ननवाडा

िल
ु ै १९७८ मये िाहीर होऊन मावेिा वा्पाची कायचवाही करण्यात

लेली

हे , असे क्षेबत्रय

अहवालानस
ु ार दिसते.

तथमाभप श्री. मशवािी प्रगू िींगम याींच्या मालक च्या ३३ फू् * ३३ फू् खुल्या िागेची

सींपािन

वाडचमये ्याींचे नावासमोर रक्कम िशचभवलेली नाही. ्यामुळे ्याींना कोणतीच

गरपाई िे ण्यात

ली नाही.

(२) होय.
(३) सिर िममनीची सरळ खरे िी करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यामये सन २०१५-१६ मये १०० टक्िे अनुदानावर फळुाग योिना राुववण्याुाुत

(१३)

२०३१० (१७-०८-२०१५).

श्री.गणपतराव दे शमख
(साांगोले) :
ु

सन्माननीय रोिगार

हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यामये राषरीय महा्मा गाींधी रोिगार हमी योिना अगर महाराषर रोिगार हमी
योिना अींतगचत १०० ्क्के अनुिानावरती फळबाग योिना राबवण्याचा ननणचय शासनाने घेतला
हे काय,

(२) असल्यास, ्याखाली चालू वषााचमये ककती हे क््र िममनीवरती हा प्रकल्प राबवला िाणार
हे ,

(३) असल्यास, ्यासा म अींिािे ककती खचच करण्यात येणार

हे ,

(४) असल्यास, सोलापूर जिल््यासा म फळबाग योिना राबभवण्यासा म कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत

हे ,

(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०५-२०१६) :(१) होय.

(२) सन २०१५-१६ मये प्रनत कभषा सहायक १० हे क््र याप्रमाणे फळबाग लागवडीचे लक्षाींक
िे ण्यात

लेले

हे त. ्यानस
ु ार मनरे गा अींतगचत िेवढे पात्र लागाथमी सींमती िे तील ्याींना

योिनेत समाभवष् करुन घेण्यात येईल.
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(३) मनरे गा अींतगचत फळभपकननहाय िशी लागवड होईल ्यानस
ु ार फळभपकाच्या मापिीं डा
प्रमाणे १०० ्क्के अनुिान तीन वषााचच्या कालावधीमये िे ण्यात येईल.
(४) सोलापरू जिल््यासा म ५३६० हे क््रचा लक्षाींक िे ण्यात

लेला

हे. सोलापरू जिल््यात

नरे गा अींतगचत सन २०१५-१६ सा म १९५० हे क््र क्षेत्रास ताींबत्रक मान्यता व ५१७ हे क््र क्षेत्रास
प्रशासक य मींिूरी िे ण्यात

ली

हे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वाडा तालुक्यातील रस्त्याांची झालेली दरु वस्थमा

(१४)

२०७४९ (१४-०८-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ग :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील कचींचघर ते बबलावली, कचींचघर ते िे वघर, डाककवली फा्ा

ते केळ ण, ननींबवली मुसारणे रस्ता, उघा्रस्ता, भवियगड या रस््याींवर खड्डे पडले असून
सिरचे रस्ते िरु
ु स्त करण्याची मागणी तेथमील नागररकाींनी सींबकधत अकधकाऱयाींकडे माहे मे,
२०१५ मये वा ्यािरम्यान केली, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सिरचे रस्ते तातडीने िरु
ु स्त करण्यासींिगाचत शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत

हे ,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (२५-०२-२०१६) :(१) अींशत: खरे

हे.

(२) व (३) प्रश्नाधीन रस््याींमधील कचींचवली बबलावली रस्ता, उचा् रस्ता व भवियगड रस्ता
या रस््याींच्या नािरु
ु स्त लाींबीतील खड्डे गरण्याचे काम १३ वा भव्त
स्तर) अींतगचत पूणच करण्यात
प्रगतीत

ले

योग (पींचायत सममती

हे. कचींचघर ते िे वघर या रस््याचे खड्डे गरण्याचे काम

हे . तसेच मस
ु ारणे रस््यावरील खड्डे गरण्याचे काम मैलमिरु ाींमाफचत करुन रस्ता

वाहतुक स योग्य करण्यात

ला

हे .

डाक वली फा्ा ते केळ ण हा रस्ता सावचिननक बाींधकाम भवगागाच्या अख्यारीत

असून सिर रस््यावर पडलेले खड्डे डाींबरममकश्रत खडीने गरण्याबाबतचा कायचक्रम मींिूर असन
ू
ननभविा प्रकक्रया प्रगतीत

हे.

___________

श्रीमाांदा, पाथमडी िणण ििगत येथमील पांचायत सशमतीच्या र्मारतीांची िामे पूणग झाली
असून मांिूर लनधी खचग िरण्यास ववलांु झाल्याने दे यिे प्रलांबुत असल्याुाुत

(१५)

२०७८३ (१७-०८-२०१५).

श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.अलनल िदम (लनफाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमिनगर जिल््यातील श्रीमाींिा, पाथमडी

णण किचत येथमील पींचायत सममतीच्या

र्मारतीींची कामे पण
ू च झाली असन
ू मींिरू ननधी खचच करण्यास भवलींब झाल्याने १ को्ी रुपयाची
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िे यके िोन वषााचपासून राज्य सरकारच्या अथमच भवगागाकडे प्रलींबबत असल्याचे दिनाींक १२ एभप्रल,
२०१५ रोिी वा ्यासुमारास ननिशचनास

ले, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, जिल्हा पररषाि पातळीवरुन पा परू ावा करुनही हा ननधी खचच करण्यास
परवानगी ममळत नसल्याने काम करणारे
खरे

े केिार अडचणीत

ल्याचेही ननिशचनास

ले , हे ही

हे काय,

(३) असल्यास, शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२९-०२-२०१६) :(१) अींशत: होय.

(२) व (३) अहमिनगर जिल््यातील श्रीगद िा व पाथमडी पींचायत सममतीच्या बाींधकामावरील
अखकचचत ननधी सन २०१५-१६ मये खचच करण्यास दिनाींक २९.०५.२०१५ च्या पत्रान्वये
परवानगी िे ण्यात
िे यके

ल्यानस
ु ार श्रीगद िा व पाथमडी पींचायत सममतीींच्या कामावरील प्रलींबबत

े केिारास अिा करण्यात

लेली

हे त. किचत पींचायत सममतीचा सन २०११-१२ या

वषााचतील अखकचचत ननधी सन २०१५-१६ मये खचच करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त
झाला असून ्यास मान्यता िे ण्यबाबतची कायचवाही शासनस्तरावर स्वतींत्रपणे सुरु

हे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ििगत (जि.रायगड) येथमील लघु पाटुांधारे ववभागाच्या
िायगक्षेत्रात येणारी अलतक्रमणे िाढून टािण्याुाुत

(१६)

२०९६६ (१६-०८-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश

िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.पाांडुरां ग ुरोरा (शहापरू ), श्री.अवधत
ू
तटिरे (श्रीवधगन) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किचत (जि.रायगड) येथमील लघु पा्बींधारे भवगागाच्या कायचक्षेत्रात येणारी अनतक्रमणे ्वरीत
काढून ्ाकावीत असे

िे श मा.िलसींपिा राज्यमींत्री याींनी सींबींकधत पा्बींधारे भवगागाला माहे

एभप्रल, २०१५ मये वा ्यािरम्यान दिले

हे त, हे खरे

(२) असल्यास, याबाबत सींबींकधत भवगागाकडून या
ली नाही, हे ही खरे

हे काय,

िे शाची अींमलबिावणी अदयाप करण्यात

हे काय,

(३) असल्यास, अींमलबिावणी न करण्याची कारणे कोणती,
(४) असल्यास, अनतक्रमणे ह्भवण्यासा म कोणती कारवाई करण्यात
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

ली वा येत

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (१८-०२-२०१६) :(१) अींशत: खरे

हे.

ींबेघर लघु पा्बींधारे योनिा ता.पेण, जि.रायगड योिने अींतगचत कालव्यातील

अनतक्रमणाबाबत दि. ३१.०१.२०१५ रोिी
सूचना दिलेल्या

हे त.

लेल्या ननवेिनावर मा.राज्यमींत्री िलसींपिा याींनी

भव.स. १४९ (13)
(२)

ींबेघर

लघु

पा्बींधारे

योिना

अनतक्रमणाबाबत दि.३१.०१.२०१५ रोिी
अमगलेख

कायाचलयाकडून

सींयक्
ु त

ता.पेणे,

योिनेंतगचत

कालव्यातील

लेल्या ननवेिनाच्या अनुषाग
ीं ाने क्षेबत्रय स्तरावर गूमी

मोिणी

याबाबतची कायचवाही प्रगतीपथमावर

जि.रायगड

करुन ककती

क्षेत्रावर अनतक्रमण झाले

हे

हे .

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

___________

रायगड जिल््यातील खालापूर पांचायत सशमतीच्या र्मारतीचे िाम अपूणागवस्थमेत असल्याुाुत
(१७)

२०९९७ (१७-०८-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरां ग ुरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधगन), श्री.किसन िथमोरे (मरु ुाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल््यातील खालापरू पींचायत सममतीच्या र्मारतीचे काम साडेचार वषााचपासन
ू
अपूणाचवस्थमेत असल्याने नागरीकाींची गैरसोय होत

हे , हे खरे

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली
(३) असल्यास, चौकशीत काय

ढळून

हे काय,

हे काय,

ले व तदनुसार सिर पींचायत सममती र्मारतीचे

बाींधकाम तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) होय.

(२), (३) व (४) या कामी ननयुक्ती केलेल्या

े केिाराींच्या हलगिीपणामळ
ु े व केलेल्या

दिरीं गाईमळ
ु े तसेच, वेळेत पा परु ावा न केल्यामळ
ु े काम

प्प झाले होते. सिरहु े केिार
मे.रचना कींस्रक्शन उल्हासनगर याींची मक्तेिारी कींत्रा्, करार-नामा दि.२१.१२.२०१३ मधील
शतच ३ (क) नुसार या अन्वये कामाचा

े का रद्द करण्यात

व सुरक्षा अनामत रक्कम रु.४,९६,२५५/- िप्त करण्यात
उवचरीत

काम

मसिनाथम कींस्रक्शन,

पुणच

करण्याच्या

हे तूने

ला असून, सिर कामातील र्सारा

ली

बोलभवण्यात

हे .

लेल्या

ननभविाींमये

मे.साई

ाणे याींनी (५% िािा िराने गरलेली) ननभविा/ े का ननजश्चत करण्यात

ला असून दि.२८.०२.२०१४ रोिी कामाचे कायाचरींग

िे श िे ण्यात

ले

हे त.

___________

अिोला जिल्हा पररषद शशक्षण ववभागामये लनयमुा्य िारभाराची
च िशी िरण्यासाठम च िशी सशमती नेमण्याुाुत
(१८)

२१४४० (१७-०८-२०१५).

िामोद) :

श्री.गोवधगन शमाग (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भव.स. १४९ (14)
(१) अकोला जिल्हा पररषाि मशक्षण भवगागामये ननयमबा्य कारगाराची चौकशी करण्यासा म
चौकशी सममती नेमली

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सवच काही द क असे चौकशी सममतीने
हे , हे ही खरे

रवन
ू चौकशी बींि करण्यात

हे काय,

(३) असल्यास, मशक्षण भवगागामये अनेक पिे अनतररक्त असून सीईओच्या
चौकशी करण्याचे

िे श िे ण्यात

ले होते, हे ही खरे

हे काय,

(४) असल्यास, याबाबत नव्याने चौकशी केव्हापासून सुरु होणार
असणार

ली

िे शानुसार

हे व ्याचा कालावधी काय

हे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०२-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) जिल्हा पररषाि अकोला अींतगचत
मशक्षण

भवगागातील

अपींग

प्रमाणपत्राच्या

धारे

िे ण्यात

लेल्या

ननयुक्ती

मधील

अननयममततेबाबत तसेच र्तर भवषायाबाबत दिनाींक ८ िल
ु ,ै २०१४ च्या स्थमायी सममतीमये
ननणचय झाल्यानुसार जिल्हा पररषािे ने चौकशी सममती स्थमापन केली होती. सिर चौकशी सममती

ही ननयमानुसार स्थमापन केलेली नसल्याने व सिर सममतीने अपूणच व मोघम स्वरुपाचा
अहवाल सािर केला असल्याने भवगागीय स्तरावरुन चौकशी सममती ग मत करण्यात
असून, सदय:जस्थमतीत कामकाि चालू

ली

हे .
___________

नागपूर जिल््यातील म दा तालुक्यात रस्त्याांची झालेली दरु वस्थमा
(१९)

२२०८३ (१४-०८-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िष्ट्णा खोपडे

(नागपूर पूव)ग , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मय), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर जिल््यातील मौिा तालुक्यात रे वराल-धमाचपुरी, खरडा-रे वराल, नवरगाव-खींडाळा,
ढोलमारा-नवरगाव

िोडणारे

्यािरम्यान ननिशचनास

रस््याची िरु वस्थमा झाल्याचे माहे

ले, हे खरे

एभप्रल, २०१५ मये

वा

हे काय,

(२) असल्यास, सिर मागाचच्या िरू
ु स्तीसा म ननधी ममळाला असतानाही िरू
ु स्ती व बाींधकामाचे
काम अदयापपयांत सुरू झालेले नाही, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, सिर रस््याींची िरु वस्थमा झाल्यामळ
ु े मोनेया प्रमाणावर अपघाताचे प्रमाण वाढले
हे , हे ही खरे

हे काय,

(४) असल्यास, सिर रस््याींच्या रूींिीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सरू
ु करण्याची मागणी तेथमील
नागररकाींनी सींबींकधत भवगागाकडे केली

हे , हे खरे

हे काय,

(५) असल्यास, सिर मागणीवर कोणता ननणचय घेतला

हे ,

(६) असल्यास, ्यानषा
ु ींगाने कोणती कायचवाही करण्यात

ली वा येत

(७) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

हे ,
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श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१), (२) रस््याच्या मींिूर लाींबीतील िरु
ु स्ती व बाींधकामाचे
काम पूणच करण्यात

ले

हे .

(३) हे खरे नाही.
(४) होय, हे खरे

हे .

(५), (६) व (७) प्रश्नाींककत चार रस््याींपैक खरडा रे वराल व नवरगाव-खींडाळा हे िोन रस्ते हे
साविननक बाींधकाम भवगागाच्या अख्यारीत

हे त. खरडा रे वराल या प्रजिमा २५ च्या गाग

रस््याींच्या ४.०० कक.मी. लाींबीतील रस्ता सुधारण्याचे काम पुरहानी कायचक्रमाींतगचत मींिूर

हे .

तसेच नवरगाव-खींडाळा प्रजिमा २४ च्या गाग रस््याचे ३.०० कक.मी. चे काम मींिरू असन
ू
ननभविा प्रकक्रया प्रगतीत

हे.

रे वराल-धमाचपूरी या र्जिमा क्र.१९८ च्या ०.४७५ कक.मी लाींबीतील िरु
ु स्तीचे काम करण्यात

ले असून २.०० कक.मी. लाींबीचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सावचिननक बाींधकाम

भवगागाकडे मींिरू

हे . ढोलमारा-नवरगाव या ग्रामीण मागच क्र. ८१ च्या २.५० कक.मी लाींबीतील

माती व मुरुम स्तराचे काम पूणच करण्यात

ले

हे .

रे वराल-धमाचपूरी व ढोलमारा-नवरगाव या रस््याींच्या उवचररत नािरु
ु स्त लाींबीतील रस्ता

िरु
ु स्तीचे काम जिल्हा पररषािे ला भवभवध योिनाींमधन
ू प्राप्त ननधी व ननकषााच्या अकधन राहून
करण्याबाबत जिल्हा पररषािे चे ननयोिन
हे .
___________
नाशशि शहराला पाणी पुरवठा िरणा-या गांगापूर धरणाच्या सुरक्षक्षतेुाुत
(२०)

२२४४२ (१४-०८-२०१५).

श्री.योगेश (ुापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींपूणच नामशक शहराला पाणी पुरव ा करणा-या

णण मसींहस्थम काळात सुमारे १ को्ी

लोकाींची पाण्याची सोय करणा-या गींगापूर धरणाच्या मसींहस्थम काळात सरु षितक्षतेसा म कोणती
उपाययोिना करण्यात

ली

हे ,

(२) धरणाच्या सुरषितक्षतेसा म िलसींपिा भवगागाने लेझर प्रोिेक्् तयार केला

हे , हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, याबाबत कोणता ननणचय घेण्यात
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

ला

हे वा घेण्यात येत

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२४-०२-२०१६) :(१) गींगापूर धरणस्थमळी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसभवलेले
हे त.

१) मुय य धरणावर तसेच साींडवा/हे ड रे ग्युले्र र्. द काणी खा्याकडे उपलब्ध असलेल्या

मिरू /चौक िार याींच्या िे खरे खीसा म नेमणक
ू ा केलेल्या
२) िलाशयाच्या बुडीत

क्षेत्रालगत ज्या द काणी पयच्क िाण्याची शक्यता

द काणी प्रनतबींधा्मक फलक लावण्यात
(२) नाही.

हे त.

लेले

हे त.

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

___________

िमखेडा ते वारुड (ता.शशांदखेडा, जि.धुळे) रस्त्याची दरु वस्थमा झाल्याुाुत
(२१)

२२८०८ (१४-०८-२०१५).

श्री.ियिुमार रावल (शशांदखेडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कमखेडा ते वारुड (ता.मशिखेडा जि.धुळे) रस््याचे काम गेल्या २० वषााचपासून झाले

नसल्यामळ
ु े हुींबडन, कमखेडा, वडली, भवकवेल या गावाींच्या ग्रामस्थमाींना िवळपास १६ कक.मी. चा
फेरा करुन बे्ावि या मय 
हे काय,
ु य बािारपे े च्या गावाकडे िावे लागते, हे खरे

(२) असल्यास, कमखेडा, हुींबडन, वडली भवकवेल ही गाींवे बे्ावि जिल्हा पररषाि ग्ातींगत
च येत
असून एकाच ग्ातील गावाींना िाण्यासा म केवळ कमखेडा ते वारुड या ९ कक.मी. चा रस्ता
तयार झाल्यास ग्रामस्थमाींची गैरसोय िरु होणार

हे, हे खरे

हे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रस््याचे काम करण्याबाबत काय उपाययोिना केल्या
करण्यात येत

हे त वा

हे त,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) प्रश्नाींककत रस््याची एकूण लाींबी ९ कक.मी.

हे .

्यापैक १ कक.मी. रस््याच्या लाींबीचे डाींबरीकरणाचे काम सन २०१३-१४ या वषााचत झालेले
हे .
तसेच हुींबडन, कमखेडा, वडली, भवकवेल या गावाींच्या ग्रामस्थमाींना िवळपास १६ कक.मी.
चा फेरा करुन बे्ावि मुय य बािारपे े च्या गावाकडे िावे लागते, ही बाब खरी नाही. ्या
गावातील नागरीकाींना बे्ावि या मुय या बािारपे े च्या गावाला िाण्याकरीता र्तर तीन पयाचयी
मागच उपलबध

(२) ही बाब खरी

हे त.

हे . परीं तु पररसरातील नागरीकाींना र्तर तीन पयाचयी मागच उपलब्ध

हे त.

(३) प्रश्नाींककत कमखेडा ते वारुड हा रस्ता रस्ते भवकास योिना २००१-२०२१ नुसार ग्रामीण
मागच क्र.७५ असन
ू सिर रस््याची एकूण लाींबी ९.०० कक.मी

हे . ्यापैक

१.०० कक.मी.

लाींबीतील डाींबरीकरणाचे काम सन २०१३-१४ या वषााचत झालेले असून उवचरीत ८.०० कक.मी.
मातीतन
ू िाणारा कच्चा रस्ता

हे . सिर रस््याचे काम जिल्हा वाभषाचक योिना सन २०१६-१७

अींतगचत प्रस्ताभवत करण्याचे जिल्हा पररषािे चे ननयोिन
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

हे.

___________

मरु ुाड (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील िासगाांव ते िांुळे खद
ु ग हा मांिरू
(२२)

झालेल्या रस्त्याचे िाम अपुणागवस्थमते असल्याुाुत

२२८६९ (१४-०८-२०१५).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

भव.स. १४९ (17)
(१) मुरबाड (जि. ाणे) तालुक्यातील कासगाींव ते
झालेल्या रस््याचे काम अदयापही अपुणाचवस्थमेत

ींबळे खुिच हा सुमारे १९-२० वषााचपूवी मींिूर

हे, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सिर रस्ता पण
ू च करण्याच्या मागणीसा म

ींबळे खि
ु च तसेच साखरे येथमील

ग्रामस्थमाींनी दिनाींक १२ एभप्रल, २०१५ रोिी वा ्यासम
ु ारास त्कालीन महसुल मींत्री, रोिगार
हमी

योिना

मींत्री,

पालकमींत्री,

जिल्हाकधकारी

ाणे,

मुय य

कायचकारी

अकधकारी

ाणे

जिल्हापररषाि, कायचकारी अमगयींता, सावच.बाींधकाम तहमसलिार मुरबाड, र््यादिींकडे तसेच
यानींतर च्या कालावधीत अनेक वेळा सींबींकधताींकडे ग्रामस्थमाींनी तसेच लोकप्रनतनीधीींनी ननवेिेन
दिले

हे त, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, सिरहू मींिूर झालेला रस्ता अदयापही अपूणच राहण्याचे कारणे काय
(४) सिरहू रस््याचे अपूणच बाींधकाम केव्हा पूणच करण्यात येणार
हे ?

हे त,

श्रीमती पांििा मांड
ु े (२५-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४)

ाणे जिल्हा पररषािे कडे प्रश्नाींककत रस््याबाबत ननवेिन प्राप्त झालेले नाही.

प्रश्नाींककत मुरबाड तालुक्यातील मौिे कासगाव त

ींबेळे खुिच हा रस्ता ग्रामीण मागच

क्र.८८ असून सिरील रस््याची एकूण लाींबी २/२०० कक.मी. र्तक
कासगाव मे

ींबेळे खुिच या गावाींना िोडणारा ग्रामीण मागच

हे. सिरचा रस्ता हा

हे. सिर रस््याच्या ०/०० ते

१/२०० कक.मी. लाींबीतील खडीकरण डाींबरीकरण तसेच कक.मी. १/२०० ते २/०० कक.मी.लाींबीतील
खडीकरणाचे काम सावचिननक बाींधकाम उपभवगाग मुरबाड याींच्यामाफचत करण्यात
उवचररत २/०० ते २/२०० कक.मी. एवढ्या रस््याची लाींबी ही

मालक ची असून सिरील लाींबीतील काम करता
वाि सींपषु ्ात
ननयोिन

ले

हे .

ींबेळे खुिच ग्रामस्थमाींच्या

लेले नाही. ग्रामस्थमाींचा िागा हस्ताींतरणाचा

ल्यानींतर सिरील रस््याचे काम प्रस्ताभवत करण्याचे जिल्हा पररषािे चे

हे .

कासगाव हे गाव सींगम कासगाींव ककसळ बळे गाव या प्रजिमा ने िोडलेले

हे. तसेच

ींबेळे खुिच हे गाव रस्ता रा.मा.क्र. २२२ ला िोडलेला
हे .
___________
ुाभुळगाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील डेहाणी उपसा शसांचन योिनेिरीता सवग
(२३)

लाभाथमी शेतिऱयाांना वठुि शसांचनािरीता ९० टक्िे अनुदान दे ण्याुाुत

२३४८२ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :
काय :-

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव), श्री.सांजिवरे ड्डी ुोदिुरवार (वणी),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) बागुळगाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील डेहाणी उपसा मसींचन योिनेकरीता सवच लागाथमी

शेतकऱयाींना द बक मसींचनाकरीता ९० ्क्के अनुिान िलसींपिा भवगागातफन व भविगच सधन

एकाज्मक भवकास योिनेअत
ीं गचत दिल्याचे दिनाींक ३० एभप्रल, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास
ननिशचनास

ले, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, कोणतीही ननभविा न मागभवता करोडो रुपयाींनी द बक सींच पुरभवण्याची कामे
वेगवेगळ्या द बक सींच ननमाच्याींना िे ण्यात

ले

हे , हे खरे

हे काय,

भव.स. १४९ (18)
(३) ग्लोबल ननभविा मागभवल्या असल्यावर शासनाच्या या ननधीची बचत होऊन चाींगल्या
प्रनतचे सादह्य शेतकऱयाींना ममळाले असते, ननभविा न मागभवता या द बक सींच पुरभवणाऱया
कींपन्याींना दिलेल्या कामाची चौकशी करुन सींबींकधताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत
हे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. योिनेच्या सवचलागाथमी ऐविी पथमिशी
प्रकल्प म्हणन
ु योिनेच्या एकूण ६९६८ हे मधील ्प्पा-१ च्या ४१२१ हे . पैक

२०१३ हे .

क्षेत्रातील लागाथमींना द बक मसींचनाकरीता ९० ्क्के अनुिान िलसींपिा व भविगच सघन भवकास
महामींडळ व कषाी खा्यामाफचत िे ण्याचे ननजश्चत झाले

हे .

भविगच सघन मसींचन भवकास कायचक्रम

रु.७.३२ को्ी

(VIIDP)
२) राषरीय शास्वत शेती अमगयान अींतगचत

रु.१.१८ को्ी

(NMSA)
३) भविगच पा्बींधारे भवकास महामींडळ नागपरू .

रु.४.११ को्ी

५) लागाथमी दहस्सा

रु.१.५८ को्ी

४) द बक सींच पुरभवण्यात येणारी उ्पािक कींपनी

रु.१.६५ को्ी
एिूण रु.१५.८४ िोटी.

या अनुषाींगाने जिल्हा कषाी अकधक्षक, यवतमाळ याींनी दि.२६.०२.२०१५ रोिी रु.७.३२

को्ी ननधी कायचकारी सींचालक, भविगच पा्बींधारे भवकास महामींडळ, नागपूर याींना वगच केला
हे .

(२) नाही. द बक मसींचन सींचाचे िर कभषा भवगागने िाहीर प्रग्न िे ऊन स्पधाच्मक ननभविे दवारे
ननजश्चत केले
हे .

हे त. या योिनेमये शेतक-याींना उ्पािक कींपन्याची ननवड करण्याची मुगा

(३) द ीं बक मसींचन सींचाचे िर िाहीर ननभविे दवारे कभषा भवगागाने ननजश्चत केलेले

हे त. भविगच

सधन मसींचन कायचक्रम (VIIDP) अींतगचत लागधारकाींना कींपनी ननवडण्याची मग
ु ा
्याप्रमाणे िाहीर प्रग्नादवारे नामाींक त कींपन्याींची ननवड केलेली

हे . व

हे .

ननवड केलेल्या नामाींक त कींपन्याींनी द ीं बक सींघाच्या खचाचचा १०.४४ ्क्के दहस्सा
उचलण्यास सहमती िशचभवल्यामुळे शासनाची एकुण रु.१.६५ को्ी बचत होणार
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

हे .

___________

चार वषागपासून पूणत्ग वाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या (वाघोली, जि.पुण)े
ुाईफ रस्त्याांचे िाम अय:यापही अपूणागवस्थमेत असल्याुाुत

(२४)

२३६७६

(१४-०८-२०१५).

श्री.शभमराव

तापिीर

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(खडिवासला) :

सन्माननीय

भव.स. १४९ (19)
(१) चार वषााचपासून पूण्च वाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या (वाघोली, जि.पुणे) बाईफ रस््याींचे काम

अदयापही पूणच झाले नसन
ू ननयम डावलून काम सुरु असल्यामुळे रस््याच्या कामाबाबत
चौकशी करण्याची मागणी माहे , मे, २०१५ मये वा ्यािरम्यान जिल्हा पररषािे च्या मय 
ु य
कायचकारी अकधकारी याींच्याकडे करण्यात

ली, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, या मागणीनुसार या कामाची चौकशी केली

हे काय व ्यात काय

ले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार िोषाीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत

ढळून

हे ,

(४) तसेच सिर रस््याींचे काम केव्हापयांत पण
ू च करण्यात येईल व ्यानषा
ु ींगाने कोणती कायचवाही
केली वा करण्यात येत

हे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) ते (४) रस्ते भवकास योिना सन २००१-२०२१ अनुसार
प्रश्नाींककत रस्ता प्र.रा.मा. ५ ते वडिाई रस्ता ग्रामीण मागच क्र. ९७ असा
अजस्त्वातील एकूण लाींबी ३.७०० कक.मी.

हे . सिर रस््याची

हे . जिल्हा पररषािे कडे ननधीची कमतरता

असल्याने सिर रस््याींची काम ग्रामपींचायतीला लोकवगचणीतून करण्यास सन २०११ मये

जिल्हा पररषािे ने मान्यता दिली ०/० ते ०/४२८ कक.मी. लाींबीतील जि.प. ननधी व लोकवगचणीतून
काम पूणच करण्यात

ले

हे . ०/५५८ ते १/७८० कक.मी. लाींबीतील िममन वािामुळे रस््याची

िरु
ु स्ती करण्यास तेथमील िागा मालकानी हरकत केली असल्याने खािगी लोकवगचणीतन
ू सरु
ु
केलेले काम बींि पडले

हे . व याबाबत िावा वररष

न्यायालयात प्रलींबबत

हे . उवचरीत ०/४२८

ते ०/५५८ व १/७८० ते ३/७०० कक.मी. लाींबीमधील रस्ता िरु
ु स्तीचे काम ननधी उपलब्धतेनस
ु ार
हाती घेण्याचे जिल्हा पररषािे चे ननयोिन

हे .
___________

मुरुड तालुक्यातील सावली, िगरदाांडो, नाांदले,िमुतखार, उसडी,
टोिेखार रस्त्याांची दरु वस्थमा झाल्याुाुत

(२५)

२३७२५ (१७-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरु
ु ड तालक्
ु यातील बहुताींशी गागातील रस््याींवर खड्डे असल्यामळ
ु े प्रवाशाींना प्रवास
करताींना असींय य समस्याींना तोड दयावे लागत असल्याचे माहे मे, २०१५ मये वा ्यािरम्यान
ननिशचनास

ले, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, तालुक्यातील सावली,

गरिाींडो, नाींिले, िमुतखार, उसडी, ्ोकेखार

रस््याींना खड्डे पडून िनिीवन भवस्कळीत झाले
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पहाणी केली

हे हे ही खरे

िी

हे काय,

हे काय व ्यात काय

ढळून

ले,

(४) तदनुसार रस््याींची ता्काळ िरु
ु स्ती करण्याच्याष्ष्ीने शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत

हे,

(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

भव.स. १४९ (20)
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे

हे.

(२) सिर रस््याींची ता्पुर्या स्वरुपात ककरकोळ िरु
ु स्ती करुन रस्ते सुजस्थमतीत

े वण्यात

ले

हे त.

(३) सिर रस््याची प्र्यक्ष पहाणी जिल्हा पररषािे माफचत केली असता काही द काणी रस््याींच्या
डाींबरी पष गागावर खड्डे पडल्याचे

ढळून

ले.

(४) व (५) सींपूणच राज्यामये जिल्हा पररषािाींच्या अख्याररतील ग्रामीण मागच व र्तर जिल्हा

मागच रस््याींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. र्तक असून रायगड जिल्हा पररषािे अींतगचत
ग्रामीण मागच व र्तर जिल्हा मागच रस््याींची एकूण लाींबी ५७३७.४० कक.मी. र्तक

हे सिर

रस््याींच्या िरु
ु स्तीसा म शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प रस््याच्या लाींबीच्या
प्रमाणात करण्यात येते. मागणीच्या प्रमाणात उपलब्ध होणारा ननधी हा अल्प प्रमाणात

असतो. उपलब्ध ननधीनुसार रस्ते व पूल , िरु
ु स्ती व परीरक्षण या कायचक्रमाींतगचत सन २०१३१४ व २०१४-१५ या
भव्त

कथमचक वषााचसा म रायगड जिल्हा पररषािे स रु. १०००.३२ लक्ष, तेराव्या

योगामये

सन

२०१३-१४

व

२०१४-१५

मये

रु.३७६.०६

लक्ष

तर

पूरहानी

कायचक्रमासा म रायगड जिल्हा पररषािे ला सन २०१३-१४ मये रु. १३४०.२६ लक्ष असा एकूण
रु.२७१६.६४ लक्ष र्तका ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात

लेला

हे .

सन २०१५-१६ मये जिल्हा पररषािे ला भवभवध योिनाींमधन
ू प्राप्त होणाऱया ननधी व

ननकषााच्या अकधन राहून प्रश्नाकधन रस््याींच्या िरु
ु स्तीची कामे घेण्याबाबत जिल्हा पररषािे च्या
स्तरावर भवचार होवू शकेल.
___________

म िे दारव्हा (जि.यवतमाळ) येथमील दध
ु गाांव ते वाघळ
ु
रस्त्याचे िाम लनिष्ट्ट दिागचे झाल्याुाुत

(२६)

२४५९१ (१४-०८-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे िारव्हा (जि.यवतमाळ) येथमील िध
ु गाींव ते वाघुळ रस््याचे काम ननकष् ििाचचे होत

असल्याबाबत श्री.ओींकार ढबाळे व श्री.रामकुमार यािव या स्थमाननकाींनी मा.मय 
ु य कायचकारी
अकधकारी, जि.प.यवतमाळ याींचक
े डे दिनाींक २१ मे, २०१५ रोिी ननवेिन सािर केले, हे खरे
हे काय,
(२) असल्यास, सिर कामाींसींिगाचत भवनींती करुनही अदयापपयांत कु लीही चौकशी करण्यात
ली नाही, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, सिर कामात कगठ्ठी व मरु
ु म ्ाकून ननकष् ििाचचे काम केल्याबाबत सींबींकधत
ननवेिनाव्िारे लक्षात येत

हे , हे ही खरे

हे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

हे ,

भव.स. १४९ (21)
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे

हे.

(२) व (३) नाही, हे खरे नाही. ननवेिनाच्या अनुषाींगाने प्रश्नाींककत काम राज्य गुणव्ता ननयींत्रक
श्री.व्ही.िी.खडसे याींनी तपासले असन
ू ्याींनी सिर कामाचा ििाच उ्तम असल्याचा अमगप्राय
दिलेला

हे.

या कामासा म वारलेल्या सादह्याच्या चाचण्या घेण्यात
सादह्याचा ििाच ननकषाानुसार असल्याचे

ढळले

हे . ्यामुळे काम ननकष्

नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

ल्या असून वापरलेल्या
ििाचचे झालेले

___________

किनवट (जि.नाांदेड) येथमे िायागजववत असलेल्या पाचही पाटुांधारे
उपववभागातील िायागलयाच्या गैरिारभाराुाुत
(२७)

२५९३९

(मुांुादे वी) :

(१७-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.अशमन

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) नाींिेड जिल््यातील ककनव् प्रकल्पातील पाण्याचे व्यवस्थमापन करण्यासा म ककनव् येथमे
कायाचजन्वत

असलेल्या

पाचही

पा्बींधारे

उपभवगागातील

कायाचलयाचा

गैरकारगार असून

अकधकारी/कमचचारी जिल््याच्या द काणी राहूनच काम करीत असल्याचे माहे मे, २०१५ मये
वा ्या िरम्यान ननिशचनास
ले, हे खरे
हे काय,

(२) असल्यास, येथमील मुय यालयी न राहणा-या अकधकारी/कमचचारी याींची चौकशी करुन
्याच्याींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

गोिावरी मरा वाडा पा्बींधारे भवकास महामींडळ, औरीं गाबाि अींतगचत नाींिेड पा्बींधारे

भवगाग (िषितक्षण) व लघु पा्बींधारे भवगाग, नाींिेड अींतगचत ३ उप भवगागीय कायाचलये ककनव्
मुय यालयी कायचरत

हे त. सिर उपभवगागीय कायाचलयात कायचरत असलेल्या अकधकाऱयाींचे नाव

व ्याींचा मय 
ु यालयातील ननवास प्ता खालीलप्रमाणे :अ.क्र.

कमचचाऱयाींचे नाव

पिनाम

घरचा प्ता

नाींिेड पा्बींधारे भवगाग (िषितक्षण), नाींिेड अींतगचत पा्बींधारे उपभवगाग, ककनव्
१

श्री.महमींि शहानावि खान

शाखा अमगयींता

एफ.एच.प ाण याींचा वाडा,
गोकींू िा

२

श्री.व्ही.

र. वाघमारे

सहा, अमगयींता श्रेणी-२

रािू नाक वार याींचा वाडा
गोकींू िा

३

श्री.वाय.पी. बावस्कर

सहा, अमगयींता श्रेणी-२

साळवे गुरुिी याींचे घर
बोधडी

भव.स. १४९ (22)
४

श्री.व्ही.पी.मशींिे

वररष

मलभपक

उ्तम िाधव याींचे घर
गोकींू िा ककनव्

लघु पा्बींधारे उप भवगाग ककनव्
१

श्री.

र.एस.नतवारी

उप भवगा. अकध.

श्री.ता्ावार याींचा वाडा
रािेंद्र नगर ककनव्

२
३

श्री.बी.पी.फुलारी

शाखा अमगयींता

श्री.बी.िी.खरात

शाखा अमगयींता

रािू नारलावार याींचे घर
गोकींू िा

रािू नारलावार याींचे घर
गोकींू िा

४

श्री.एस.बी. कोचत

वररष

मलभपक

दवारा एस.एन.
चन्नमनवार घर नीं. ७१७

एसव्हीएम कॉलनी बालािी
मींदिरा िवळ ककनव्
मयम प्रकल्प उप भवगाग क्र. २ ककनव्
१

श्री.बी.एस.मशससीकर

शाखा अमगयींता

रािू नारलावार याींचे घर
गोकींू िा

२

श्री.

र.एम.नेमानीवार

३

श्री.एस.ए.गुडसूरकर

शाखा अमगयींता

स्वत:चे घर मशवम कॉलनी

वररष

एम.एम.वाघमारे याींचे घरी

मलभपक

गोकींू िा

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

(२८)

___________

तळे वाडी (ता.िुडाळ, जि.शसांधद
ु ग
ू )ग या गावात रस्त्याची सोय िरण्याुाुत

२७५०२

(१७-०८-२०१५).

श्रीमती

लनमगला

गाववत

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(र्गतपूरी) :

सन्माननीय

(१) तळे वाडी (ता.कुडाळ, जि.मसींधुिग
ू )च या गावात रस््याची सोय नसल्यामळ
ु े ग्रामस्थमाींनी
सींबींकधत भवगागाकडे वारीं वार मागणी करण्यात येवूनही अदयापी सिरहू गावात रस्ता नसल्याचे
माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास
ढळून
ले,
हे हे खरे
हे ,
(२) असल्यास, सिरहू गावात रस्ता िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत
हे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (२५-०२-२०१६) :(१) ग्रामपींचायत वेताळबाींबडन

याींनी प्रश्नाींककत रस्ता

महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी योिनेमधून घेण्याबाबत जिल्हा पररषािे कडे मागणी केलेली

हे .

भव.स. १४९ (23)
(२) व (३) प्रश्नाींककत रस्ता सन २००१-२०२१ रस्ते भवकास योिनेनुसार वेताळ बाींबडन पावणाई
्ें ब तळे वाडी गोगलेवाडी ग्रामीण मागच क्र.१७५ असा असून ्याची एकूण लाींबी २.०० कक.मी.
हे . ्यापैक ०/०० ते १/४०० पायावा् स्वरुपाचा कच्च्या मातीचा पष गाग

हे . १/४०० ते

१/८०० कक.मी. लाींबीतील महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगचत काम पूणच झाले
उवचरीत १/८०० ते २/०० कक.मी. लाींबीतील पष गाग डाींबरी

हे .

हे .

०/०० ते १/४०० लाींबीपैक १/०० ते १/४०० कक.मी. लाींबी महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी
योिनेमये प्रस्ताभवत असून उवचररत लाींबीतील मातीकाम, खडीकरण व डाींबरीकरण र्.कामे
ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार जिल्हा ननयोिन सममतीकडे प्रस्ताभवत करण्याचा जिल्हा पररषािे चा
प्रय्न रादहल.

___________
वदवाळवाडी धरणाच्या उवगररत िालव्याच्या दरु
ु स्तीच्या िामासाठम लनधी शमळण्याुाुत
(२९)

२८२०५ (१७-११-२०१५).

श्री.ुळीराम शसरसिर (ुाळापरू ) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािापरू (जि.र्नाकगरी) येथमील दिवाळवाडी धरणाच्या कालव्याची िरु
ु स्तीच्या कामासा म
सन २००६-०७ व २००७-०८ ते २०१०-११ या वषााचत अकधक्षक अमगयींता कोकण पा्बींधारे
महामींडळ र्नाकगरी भवगाग याींना एकूण ककती ननधी प्राप्त झाला

हे ,

(२) असल्यास, धरणाच्या उवचररत कालव्याच्या िरु
ु स्तीच्या कामासा म अदयापपयांत ननधी
िे ण्यात

ला नसल्याने सिरचे काम प्रलींबबत

हे , हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, कालव्यामधून शेतकऱयाींच्या िममनीला, भपकाींना पाणी केव्हापासून सोडण्यात
येत

हे ,

(४) तसेच डाव्या कालव्यावरील भवदयानगरी येथमील अनतक्रमण ह्भवण्याबाबत कायचकारी
अमगयींता र्नाकगरी पा्बींधारे भवगाग (ि) र्नाकगरी याींनी जिल्हाकधकारी, र्नाकगरी याींना
कळभवलेले

हे , हे ही खरे

हे काय,

(५) असल्यास, सिरहू कामाची सदय:जस्थमती काय
करण्यात
ली वा येत
हे ,
(६) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे व ्यानुषाींगाने कोणती कायचवाही

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२३-०२-२०१६) :(१) रािापूर (जि.र्नाकगरी) तालुकयातील दिवाळवाडी

धरणाच्या कालव्याची िरु
ु स्तीच्या कामासा म सन २००६-०७ व २००७-०८ ते २०१०-११ या वषााचत
एकूण ३.१४ लक्ष खचच करण्यात
(२) अींशत: खरे

ला

हे .

हे.

(३) प्रकल्पाच्या पण
ू ्च वानींतर १९८८ ते १९९६ पयांत पाणी िे ण्यात येत
२००५ पयांत धरणाच्या िरु
ु स्ती अगावी पाणी सोडण्यात

हे . १९९७ ते सन

ले नव्हते. धरण िरु
ु स्तीनींतर सन

२००६-०७ पासून मागणीनस
ु ार मसींचनासा म पाणी सोडण्यात येत

हे .

भव.स. १४९ (24)
(४) व (५) डाव्या कालव्यावरील भवदयानगरी येथमील अनतक्रमण ह्भवण्याबाबत कायचकारी
अमगयींता, र्नाकगरी पा्बींधारे भवगाग (ि), र्नाकगरी याींनी जिल्हाकधकारी र्नाकगरी याींना
कळभवले होते. जिल्हाकधकारी याींनी शासक य िममनीवरील अनतक्रमण प्रनतबींध शासन पररपत्रक
दि. १० ऑक््ोबर, २०१३ अन्वये अनतक्रमण ह्भवण्याबाबत कायचवाही करण्याबाबत कळभवले
हे . उपरोक्त शासन ननणचयानुसार क्षेबत्रय स्तरावर कायचवाही करण्यात येत

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

हे.

___________

िलसांपदा ववभागाच्या िलनष्ट्ठ अशभयांता पदी पदोवनती दे ताांना सेवा िेष्ट्ठता डावलल्याुाुत
(३०)

२८४८५ (१४-०१-२०१६).

श्री.अलनल िदम (लनफाड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िलसींपिा भवगागाच्या स्थमाप्य अमगयींता सहाय्यक पिावरून कननष
पिोन्नती िे ताींना सेवा िेष ता डावलून कननष

अमगयींता पिावर

अमगयींता पिी पिोन्नती िे ण्यात

ल्याबाबत

स्थमाननक लोकप्रनतनीधीींनी दिनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास मागणी केलेली
हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी कली

हे काय व चौकशीत काय

तसेच सींबध
ीं ीतावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

ढळून

ले,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िांत्राटी ग्रामसेवि पदावर अनि
ु ां प तत्वावर लनयक्
ु ती दे ण्याच्या लनणगयाुाुत
(३१)

२८६७८

(२०-०१-२०१६).

श्री.राधािष्ट्ण

ववखे-पाटील

(शशडी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सामान्य प्रशासन भवगागाचे अनुकींपाभवषायक शासन ननणचय, जिल्हापररषाि कमचचाऱयाींनाही
लागू करण्यात

ले

हे त, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, ्यानस
ु ार दिनाींक २० माचच, २०१४

रोिीच्या शासन पत्रान्वये कींत्रा्ी ग्रामसेवक

व मशक्षण सेवक पिावर अनक
ु ीं प त्वावर ननयुक्ती िे ता येणार नाही असे सामान्य प्रशासन
भवगागाच्या अमगप्रायासह अनुसरुन सवच मुय य कायचकारी जिल्हापररषाि व भवगागीय
कळभवण्यात

ले होते, हे ही खरे

हे काय,

युक्ताींना

(३) असल्यास, ग्रामभवकास भवगागाच्या अकधनस्त असलेल्या कींत्रा्ी ग्रामसेवक पिावर अनक
ु ीं प

त्वावर नोकरी िे ण्याचा ननणचय ग्रामभवकास भवगागाने दिनाींक २० ऑगस््, २०१५ रोिी वा
्यासुमारास घेतला

हे , हे ही खरे

(४) असल्यास, शासनाला
लागणार

हे ?

उक्त

हे काय,
ननणचयावर अींमलबिावणी करण्यासा म ककती

कालावधी

भव.स. १४९ (25)
श्रीमती पांििा मुांडे (२४-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) अनुकींपा ननयुक्ती सींिगाचत जिल्हा पररषािाींचे मुय य कायचकारी अकधकारी सक्षम ननयुक्ती
प्राकधकारी

हे त ्यामुळे सिर शासन ननणचयातील कायचपितीची अींमलबिावणी सींबींधीत

जिल्हा पररषािाींचे मुय य कायचकारी अकधकारी याींच्याकडून करण्यात येते.
___________

रोहा पांचायत सशमती अांतगगत (जि.रायगड) भातसई ग्रामपांचायतीत
र्ांवदरा िवास घरिुल वाटपात झालेला गैरव्यवहार
(३२)

२८७९५

(१४-०१-२०१६).

डॉ.ुालािी

किणीिर

(अांुरनाथम),

श्री.अवधूत

तटिरे

(श्रीवधगन), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.किसन िथमोरे (मुरुाड), श्री.पाांडुरां ग ुरोरा
(शहापरू ), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) रोहा पींचायत सममती अींतगचत (जि. रायगड) गातसई ग्रामपींचायतीत र्ींदिरा
वा्पात गैरव्यवहार झाल्याचे ननिशचनास
(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीने र्ींदिरा

ले

हे , हे खरे

हे काय,

वास घरकुल ननधीचे वा्प करताना ७४ पैक ३७

लागाथमींना घरकुल योिनेखाली िे यके काढल्याचे या गैरव्यवहारात ननिशचनास
खरे

वास घरकुल

ले

हे , हे ही

हे काय,

(३) असल्यास, या गैरव्यवहारात िोषाीीं असणाऱया ग्रामसेवक, ग्भवकास अकधकारी याींची
शासनाने चौकशी केली

हे काय व चौकशीअींती काय

ढळून

ले,

(४) असल्यास, ्यानषा
ु ींगाने िोषाीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०५-२०१६) :(१) व (२) नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे जिल्हयात र्ांवदरा िवास योिनेमाफगत घरिुलाांचे वाटप िरण्याुाुत
(३३)

२९१३४ (१६-०१-२०१६).

श्री.दत्तात्रय भरणे (र्ांदापूर), श्री.पाांडुरां ग ुरोरा (शहापूर),

श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.किसन िथमोरे

(मुरुाड),

श्री.ुाुरु ाव पाचणन (शशरुर), श्री.वदपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती माधरु ी शमसाळ (पवगती),
श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.वविय िाळे

(शशवािीनगर), श्री.योगेश वटळे िर

(हडपसर), श्री.िगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी), श्री.अजित पवार (ुारामती), श्री.मिरां द िाधवपाटील (वाई) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

भव.स. १४९ (26)
(१) पुणे जिल््यात र्ींदिरा

वास योिनेमाफचत घरे ममळण्यासा म सुमारे १७,८४७ लागार्थयाांची

नद ि झाली असता सन २०१५-२०१६ या वषााचत केवळ १४३ िणाींना घरकुलाचे वा्प करण्यात
ले

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफचत चौकशी केली
(३) असल्यास, चौकशीत काय

ढळून

हे काय,

ले व तद नुसार पण
ु े जिल््यातील सिर र्ींदिरा

वास लागार्थयाांना िागेचा प्रश्न सोडवून घरकुले िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली

वा करण्यात येत

हे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०५-२०१६) :(१) नाही.
तथमाभप, पुणे जिल््यातील र्ींदिरा

वास योिनेअींतगचत पात्र असलेल्या लागार्थयाांपक
ै

१७,७१९ लागार्थयाांना स्वत:ची िागा नसल्याने घरकुलाचा लाग िे ता

ला नाही. स्वत:ची िागा

असलेल्या १४२० लागार्थयाांपैक १३८६ लागार्थयाांना घरकुल मींिुर करण्यात

ले

हे.

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

तथमाभप, स्वत:ची िागा नसलेल्या लागार्थयाांना िागा खरे िी करण्याकररता प्रनत लागाथमी
५०

हिार रुपयाींपयांत

कथमचक

सहाय्य

िे ण्यासा म

दि.३० डडसेंबर,

२०१५

च्या शासन

ननणचयान्वये “पींडीत िीनियाळ उपायाय घरकुल िागा खरे िी अथमचसहाय्य योिना” सुरु
करण्यात

ली

हे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हां सराि नगर (जि.ुुलढाणा) या भागाचा म िे ियपूर लाांडे
(३४)

या ग्रामपांचायतीमये समावेश िरण्याुाुत

२९१७८ (१४-०१-२०१६).

अॅड.ििाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हीं सराि नगर या पररसरात अनुक्रमे सवन नीं. १४२, १४४, १४५, १४७, १४८, १४९, १५० या
सलग सवन नीं मये एकूण १८०० लोकवस्ती
ग्रामपींचायतीकडे वगच

करण्याबाबत

या

लोकप्रनतननधीींनी मागणी शासनाकडे केली

हे , या गागाचा मौिे ियपूर लाींडे या

पररसरातील

नागररकाींनी

हे , हे खरे

हे काय,

व स्थमाननक

भव.स.स.

(२) तसेच जिल्हाकधकारी बुलढाणा याींनी काढलेल्या अकधसूचना क्र. /कवी/रािस्व-७/ कली
/५४४/२०१५ दि. ५/०८/२०१५ वर
हे ही खरे

हीं सराि नगर

या गागातील नागररकाींनी

भवरोध केला

हे,

हे काय,

(३) असल्यास, या हरकती नस
ु ार हीं सराि नगर हा गाग स्वतींत्र्य ग्रामपींचायत म्हणून घोभषात
न करण्याची कारणे काय

हे त,

(४) असल्यास, सिर पररसर मौिे ियपूर लाींडे या ग्रामपींचायतीत समावेश करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

हे ,

भव.स. १४९ (27)
श्रीमती पांििा मुांडे (२४-०२-२०१६) :(१) अींशत: खरे
अींिािे १८०० र्तक

हे . नमुि सवन नीं. मधील लोकसींय या

हे . या पररसरातील १४४,१४७,१४८,१४९ हे सवन नीं. सलग

हे त. मात्र,

१४२,१४५,१५० हे सवन नीं. सलग नाहीत. या गागाचा मौिे ियपरू लाींडे या ग्रामपींचायतीमये
समावेश करण्याबाबत शासनाकडे मागणी प्राप्त झाली

हे .

(२) व (३) प्रारुप अकधसुचना दि. ५ ऑगस््, २०१५ बाबत तीन
असून, प्राप्त तीनही हरकती ननकाली काढण्यात

लेल्या

क्षेप/हरकती प्राप्त झाल्या

हे त.

नव्याने महसुली गाव म्हणून घोभषात झालेल्या “खामगाींव ग्रामीण” या महसुली गावामये

हीं सराि नगर या गागाचा समावेश असन
ू शासन ननणचय दि. १२ फेब्रव
ु ारी, २००४ नस
ु ार स्वतींत्र

ग्रामपींचायत स्थमापन करण्यासा म स्वतींत्र महसुली गाव या घ्काचा भवचार करण्यात येत
असल्यामळ
ु े हीं सराि नगर हा गाग स्वतींत्र ग्रामपींचायत म्हणून घोभषात करता येत नाही.

(४) व (५) गौगोमलक सलगतेच्या अगावामळ
ु े हीं सराि नगर हा गाग ियपूर लाींडे या
ग्रामपींचायतीमये समाभवष् करता येत नाही.

___________
यवतमाळ येथमील ुेंुळा प्रिल्पाच्या ुँि वॉटरवर डेहाणी उपसा शसांचन प्रिल्पाच्या
मायमातून ओलीताांचे लनधागररत लक्ष पूणग िरण्याुाुत
(३५)

२९५४१ (१४-०१-२०१६).

श्री.सलु नल िेदार (सावनेर), श्री.अशमन पटे ल (मांु
ु ादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ येथमील बेंबळा प्रकल्पाच्या बकक वॉ्रवर डेहाणी उपसा मसींचन प्रकल्प उगारण्यात
ला. या प्रकल्पाच्या मायमातून सहा हिार हे क््रवर ओलीत करण्यात येणार होते,

प्र्यक्षात ओलीत २१० हे क््रपयांतच साय झाले असून अनेक झोनमये अदयापही पाणीच
पोहचत नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मये वा ्या िरम्यान ननिशचनास

ले, हे खरे

हे

काय,
(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या मायमातून ओलीताींचे ननधाचररत लक्य पूणच करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
झाले

डेहणी उपसा मसींचन योिनेचे काम प्रगतीपथमावर असून फेि-२ चे ६५%

काम पूणच पुणच

हे . भवमोचकाींचे पुढील काम द ीं बक सींच कास्तकाराचे स्वखचाचने बसभवणे अमगप्रेत

हे .

पथमिशी प्रकल्प म्हणून २०१३ हे क््र कररता ९०% अनुिान भविगच सघन मसींचन भवकास

कायचक्रम व महामींडळातफन िे ण्याचे

रले

हे . यापैक १०८२ हे .ची चाचणी पण
ू च झाली असन
ू

९२२ हे . वर लागधारकाींच्या सहमतीने उ्पािक कींपनी माफचत द बक सींच बसभवण्याचे काम
प्रगतीपथमावर

हे .यापैक २०१५-१६ चे रब्बी हीं गामात ३१० हे क््र प्र्यक्ष मसींचन झालेले

हे.

भव.स. १४९ (28)
(२) योिनेच्या ६९६८ हे . पैक प्रथमम ्प्प्यातील २०१३ हे . लागक्षेत्रामये द बक सींच उगारणी
करुन भवमोचकापयांत िून २०१६ पयांत पाणी पोहोचण्याचे उद्दीष्
२०१८ पयांत पण
ु च करण्याचे ननयोजित

हे . उवचररत गाग िून,

हे.

(३) शेतामधील उ्या भपकामळ
ु े काम करण्यास कालावधी कमी ममळत असल्यामुळे भवलींब होत
हे . तसेच द बक मसींचन सींच उगारणीकररता लागधारक शेतकऱयाींचे

नाही.

पुरेसे सहकायच ममळत

___________
र्ांवदरा िवास योिनेतील ुनावट लाभाथमी म्हणून अनुदान घेणाऱयाांना रोखण्याुाुत
(३६)

३०२८१ (२२-०१-२०१६).

श्रीमती वदवपिा चव्हाण (ुागलाण), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.पाांडुरां ग ुरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििगत),
श्री.किसन िथमोरे

(मुरुाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.नरहरी णझरवाळ (वदांडोरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्ींदिरा

वास योिनेतील बनाव् लागाथमी म्हणून अनुिान घेणाऱयाींना रोखण्याकरीता राज्य

शासनाने केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा ननधी “राज्य व्यवस्थमापन कक्ष-र्ींदिरा
योिना” कक्षाच्या बकक खा्यात िमा करण्याचा ननणचय घेतला
(२) असल्यास, या योिनेचे सवचसाधारण स्वरुप काय

हे , हे खरे

तथमाभप, "राज्य व्यवस्थमापन कक्ष-र्ींदिरा

वास योिना" या कक्षाची स्थमापना र्ींदिरा

वास योिनेची अींमलबिावणी प्रगावीपणे करण्यासा म करण्यात
र्ींदिरा

हे ,

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०१-०३-२०१६) :(१) नाही.

(२) र्ींदिरा

हे काय,

हे ,

(३) असल्यास, याबाबतची अींमलबिावणी केव्हापासून करण्यात येणार
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

वास

ली

हे .

वास योिनेची अींमलबिावणी प्रगावीपणे करण्यासा म “राज्य व्यवस्थमापन कक्ष-

वास योिना” दि. १६.७.२०१५ च्या शासन ननणचयान्वये ग मत करण्यात

ला

हे .

तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या ननिन शानुसार PFMS (Public Financial Management

System)

प्रणाली चालू भव्तीय वषााचपासून अींमलात

ली

हे . याकरीता केंद्र व राज्य

दहश्यासा म (६०.४० प्रमाणात) एक व राज्य शासनाच्या अनतररक्त दहश्यासा म एक अशी िोन
स्वतींत्र बकक खाती उघडण्यात

ली

हे त. सिर प्रणालीदवारे केंद्र शासनाने दिलेल्या

ननिन शानुसार सन २०१५-१६ या वषााचपासून PFMS प्रणालीदवारे र्ींदिरा
घरकुलाींचे हप्ते थमे् लागार्थयाांच्या बकक/ पोस्् खा्यात वगच केले िात
(३) सन २०१५-१६ या वषााचपासून "राज्य व्यवस्थमापन कक्ष-र्ींदिरा
प्रणालीची अींमलबिावणी करण्यात

ली

हे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वास योिनेच्या

हे त.

वास योिना" व PFMS

भव.स. १४९ (29)
राज्यातील १२ जिल््याांसाठम सुरु असलेली मागास क्षेत्र अनुदान
लनधी योिना (ुीिरिीएफ) ुांद िेल्याुाुत

(३७) ३२४३४ (१६-०१-२०१६).

श्री.ुसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सन २००९ केंद्र सरकारने मानव भवकास ननिन शाींकानस
ु ार राज्यातील १२ जिल्हयाींसा म सरु
ु
केलेली मागासक्षेत्र अनुिान ननधी योिना (बी

रिीएफ) बींि केली असल्यामुळे सींबींकधत १२

जिल्हयाींना िरवषाी ३५ ते ४० को्ी रुपयाींचे नक
ु सान झाले
(२) शासनाने
िाहीर केले

हे, हे खरे

हे काय,

िे श काढून ही योिना दिनाींक २० एभप्रल, २०१५ रोिी बींि करीत असल्याचे

हे , हे ही खरे

हे काय,

(३) नाींिेड जिल्हयातील ४९५ गावाींमये मागासक्षेत्र अनि
ु ानननधी (बी

रिीएफ) योिनेतन
ू

िलशुिीकरण यींत्र बसभवण्याच्या प्रस्तावाला मींिूरी ममळालेली होती, ्यासा म पदहल्या

्प्प्यात १६ को्ी १ लक्ष रुपयाींचा ननधी जिल्हयाला प्राप्त झाला असून ्यापैक १० को्ी
रुपये सींबींकधत ग्रामपींचायतीच्या खा्यावर
्ें डरीींग पितीने कायाचरींगा

र्ीिीएसदवारे वगच करण्यात

ले

हे त. र्-

िे श िे ण्याची प्रकक्रयाही सुरु झाली असताना शासनाने ही योिना

बींि करण्याचे िाहीर केल्यामळ
ु े नाींिेड जिल्हयातील सिरहू ४९५ गावाींमये िलश
ु िीकरण
यींत्रणा बसभवण्याचे कामही यामुळे प्रलींबबत
हे , हे ही खरे
हे काय,
(४)

केंद्र

सरकारने

मागसक्षेत्र

अनुिानननधी

योिना

बींि

केल्यामुळे

मानव

ननिन शाींकानस
ु ार मागास असलेल्या जिल््याींच्या भवकासाचा कायचक्रम यापुढेही चालू
ष्ष्ीने राज्य शासनाने कोणता पयाचयी कायचक्रम हाती घेतला

भवकास

े वण्याच्या

हे वा घेण्यात येत

हे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२४-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.

(३) नाींिेड जिल््यातील ४९५ गावाींमये मागास क्षेत्र अनुिान ननधी (बी

रिीएफ) योिनेतून

िलशुिीकरण यींत्राची कामे पुणच करुन घेण्याच्या प्रस्तावाला शासनाच्या दिनाींक २५ मे, २०१५
रोिीच्या पत्रान्वये मान्यता दिली

हे . तसेच शासनाच्या दिनाींक २५ मे, २०१५ रोिीच्या

पत्रान्वये माहे, िून २०१६ अखेरपयांत सिर काम पूणच करण्यास मुिवाढ िे ण्यात

ली

ग्रामपींचायत स्तरावर ई-ननभविा उघडून कामे पूणच करुन घेण्याची कायचवाही सुरु

हे .
हे.

(४) मानव भवकास ननिन शाींकानस
ु ार मागास असलेल्या जिल््याींच्या भवकासाचा कायचक्रम यापढ
ु े ही
चालू

े वण्याच्या ष्ष्ीने राज्य शासनाने, चौिाव्या भव्त

हे .

योगाींतगचत तरतूि करण्यात

ली

___________
ववदभागतील महत्वािाांक्षी गोसेखद
ु ग प्रिल्प प्रलांबुत असल्याुाुत
(३८)

३२४३५ (१४-०१-२०१६).

श्री.ुसवराि पाटील (औसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

भव.स. १४९ (30)
(१) भविगाचतील मह्वाकाींक्षी गोसेखुिच प्रकल्पाच्या केंद्र सरकारच्या एजक्सलेरे्ेड र्ररगेशन
बेननकफ् प्रोग्रामअींतगचत (ए
मान्यता िे ण्यात

लेली

यबीपी) सन २००९ मये राषरीय प्रकल्प म्हणून ननधीसह

हे, हे खरे

हे काय,

(२) सिरहू प्रकल्प ५ वषााचत पूणच करण्यासा म केंद्र सरकारने कायचक्रम
खला असतानाही हा
प्रकल्प अदयाप पूणच झालेला नसल्यामळ
ु े या प्रकल्पाच्या पाण्यावर अवलींबून असलेल्या
शेतकऱयाींना पावसावरच भवसींबून राहावे लागत

हे , हे ही खरे

(३) असल्यास, प्रकल्पाच्या कामाची सदय:जस्थमती काय

हे काय,

हे व या प्रकल्पावर

झालेल्या कामाभप्र्यथमच प्र्यक्षात ककती ननधी खचच करण्यात

ला

हे ,

तापयचत पूणच

(४) सिरहू प्रकल्प प्रलींबबत असल्याची सवचसाधारण कारणे काय
हे त,
(५) प्रकल्पाची उवचररत कामे शीघ्र गतीने हाती घेवन
ू प्रकल्प कायाचजन्वत होण्याच्या ष्ष्ीने
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत

हे ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) अींशत: खरे

हे , गोसीखुिच प्रकल्पाच्या धरणाचे काम पूणच झोलेले असून ्यातुन ननमाचण

झालेल्या िलसानेयामधुन ्े केपार उ.मसीं.यो. तसेच
तसेच डाव्या कालव्यातुन सुिा मसींचन सुरु
(३) प्रकल्पाचे धरणाचे काम पण
ू च झाले

हे .

ग
ीं ोरा उ.मसीं योिनेतुन मसींचन सुरु

हे .

हे . तथमापी पन
ु वचसनाअगावी ४२% पाणीसा ा होत

हे . िोन्ही मुय य कालव्याींची कामे बहुताींशी पुणच झाली
हेत. भवतरण प्रणालीची कामे
प्रगतीत
हे त. प्रकल्पाच्या घ्क योिनेत ्े केपार उ.मस.यो व
ींगोरा उमसचयो कायाचजन्वत
झालेली असून मोखाबडी, नेरला उ.मस.यो. प्रगतीत
प्रगतीत

हे .

सोलामेंढा नुतनीकरणाची कामे

हे त. प्रकल्पावर ३९४८२ हे क््र मसींचन क्षमता ननमाचण झाली

२०१५ अखेर रु.८८२४.६९ को्ी खचच झालेला

हे . प्रकल्पावर ऑक््ो

हे.

(४) पुनवचसनाच्या अडचणी, गूसींपािन व ननयोिनाप्रमाणे ननधी उपलब्ध न होणे ही प्रकल्प
प्रलींबबत राहणेची सवचसाधारण कारणे

हे त.

(५) प्रकल्पाची उवचरीत कामे ननधी उपलब्धतेनुसार पुढील ५ वषााचत पुणच करण्याचे ननयोिीत
हे .

___________
म िे लतलारी (ता.चांदगड, जि.िोल्हापूर) येथमील नागररिाांचे पन
ु वगसन िरण्याुाुत
(३९)

३२५४५ (१४-०१-२०१६).

श्रीमती सांयादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे नतलारी (ता.चींिगड, जि.कोल्हापूर) येथमील नागररकाींना पा्बींधारे भवगागाकडून घरे
सोडण्याचा सात्याने तगािा लागवण्यात येत असल्याने ग्रामस्थमाींनी भवगागीय पा्बींधारे

भवगागाला बेघर बनभवल्यास कु्ुींबाींसह िलसमाधी घेण्याचा र्शारा माहे सप््ें बर, २०१५ मये
वा ्यािरम्यान दिला

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफचत चौकशी केली

हे काय,

भव.स. १४९ (31)
(३) असल्यास, चौकशीत काय

ढळून

ले व तिनुसार नतलारी येथमील नागररकाींचे योग्य

प्रकारे पुनवचसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

श्री. धगरीष महािन (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे
(२) प्रकरण न्याय प्रभवष्

हे ,

हे त ?

हे .

हे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल्हा पररषदे च्या अनेि िमगचा-याांचे वेतन प्रलांबुत असल्याुाुत
(४०)

३३३७० (२२-०१-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पटे ल (मुांुादे वी),
श्री.ुाळासाहे ु

थमोरात

(सांगमनेर),

श्री.भाऊसाहे ु

(श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थमोपटे (भोर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

िाांुळे

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जिल्हा पररषािातील भवशेषाता नाींिेड जिल्हा पररषािे च्या अनेक कमचचा-याींचे िोन
मदहन्यापासन
ू

वेतन

झाले

नसल्याने

कमचचाऱयाींचे वेतन ता्काळ न झाल्यास

कमचचारी

कथमचक

अडचणीत

सापडले

असन
ू

या

ींिोलन करण्याचा र्शारा या कमचचा-याींच्या युननयनेने

दिला असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मये वा ्या िरम्यान दिला

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सिर कमचचा-याींचे पगार िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत

हे ,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२४-०२-२०१६) :(१) अींशत: खरे

हे.

(२) व (३) पींचायतराि सेवाथमच प्रणालीत काही कमचचाऱयाींची मादहती समाभवष् करण्याची
सभु वधा उपलब्ध नसल्याने अशा कमचचाऱयाींची वेतन िे यके हाताने (Manually) तयार करुन
कोषाागारास सािर करण्याच्या सुचना सवच जिल्हा पररषािाींना िे ण्यात

ल्या, पींचायतराि सेवाथमच

प्रणाली ही नभवनच असल्याने ्यामये काही ताींबत्रक अडचणी उद्भवल्यामुळे भवलींब झाला होता
या ताींबत्रक अडचणीींची व त्रु्ीींची पुतत
च ा करुन सवच कमचचाऱयाींना माहे िानेवारी, २०१६ पयांतचे
वेतन अिा झाले

हे .

___________

परभणी जिल््यातील लोअर दध
ु ना प्रिल्प प्रलांबुत असल्याुाुत
(४१)

३३४४८ (२०-०१-२०१६).

श्री.ुाळासाहे ु थमोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहे ु िाांुळे

(श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटे ल (मु
ुां ादे वी), श्री.सांग्राम थमोपटे (भोर) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

भव.स. १४९ (32)
(१) परगणी जिल््यातील लोअर िध
ु ना प्रकल्प मागी लावण्याचे
दिल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मये वा ्या िरम्यान ननिशचनास

श्वासन मा.अथमचमींत्र्याींनी
ले, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, शासनाने अनेक वषााचपासन
ू प्रलींबबत असलेला व मरा वाड्याचा अनश
ु ेषा गरुन
ननघण्यात मोलाचा
येत

हे ,

रणाऱया या प्रकल्पाच्या पूण्च वासा म कोणती कायचवाही केली वा करण्यात

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) अशा

शयाचे पत्र प्राप्त नाही.

तथमाभप दि.२४/०८/२०१५ रोिी मरा वाड्यातील िषु काळी पररजस्थमती व अपूणच पा्बींधारे

प्रकल्प

याींचा

सवाचगीण

ढावा

मा.ना.श्री.हररगाऊ

बागडे,

अयक्ष,

भवधानसगा

याींच्या

अयक्षतेखाली व मा.मींत्री भव्त व ननयोिन, मा.मींत्री, पाणी पुरव ा व स्वच्छता
मरा वाड्यातील सवच

मिार याींचे उपजस्थमतीत घेण्यात

णण

ला.

या बै क त ननम्न िध
ु ना प्रकल्पास प्राधान्याने ननधी उपलब्ध करुन हा प्रकल्प २

वषााचमये पूणच करण्याभवषायी चचाच झाली.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लनम्न तेरणा प्रिल्प, मािणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाुाद) येथमील लनम्न तेरणा उिवा
िालव्यावरील पेठसाांगवी, एिोंडी व िवठा येथमे पुल ुाांधण्याुाुत
(४२)

३३७७५ (२०-०१-२०१६).

श्री.ज्ञानराि च गुले (उमरगा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ननम्न तेरणा प्रकल्प, माकणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाि) येथमील ननम्न तेरणा उिवा
कालव्यावरील पे साींगवी, एकद डी व कव ा येथमे अनक्र
ु मे कक.मी. १८, २२ व २५ या अींतरावर
वश्यक तेथमे पुल बाींधणेबाबत उमरगा-लोहारा येथमील लोकप्रनतननधीींनी कायचकारी अमगयींता,

ननम्न तेरणा कालवा भवगाग क्र. २, लातूर याींना दिनाींक १ एभप्रल, २०१३ रोिी लेखी पत्रादवारे
सुकचत केले होते, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनषा
ु ींगाने सींबींकधताींदवारे कोणतीच कायचवाही न झालेल्या
कारणाने पररसरातील नागररकाींना भवभवध गैरसोयीचा सामना करावा लागत

हे , हे ही खरे

हे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे

हे.

(२) उक्त ननवेिनाच्या अनुषाींगाने ननम्न तेरणा उिव्या कालव्यावरील सा.क्र. १८०१३ मी. वरील
पुलाचे बाींधकाम प्रगतीपथमावर

हे.

भव.स. १४९ (33)
सा.क्र. २२२७० मी. व सा.क्र. २४३९८ मी. वरील पुलाींचे बाींधकाम महामींडळ कायाचलयाने

मान्यता प्रिान केली असून क्षेत्रीय स्तरावर अींिािपत्रक व ननभविा प्रकक्रया कायचवाही
प्रगतीपथमावर

हे .

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

___________

नाांदेड जिल््यातील शशराढोण येथमे उपसा िलशसांचनातांगत
ग िशमनी िॅनॉलासाठम अधधग्रहण
िरण्यात िलेल्या शेति-याांना मोुदला शमळण्याुाुत

(४३)

३३९९३ (२०-०१-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण

(भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींिेड जिल््यातील मशराढोण येथमे उपसा िलमसींचना अींतगचत मशराढोण व गूवाडी येथमील
शेतकऱयाींच्या िममनी मागील िोन वषााचपूवी कॅनॉलासा म अकधग्रहण करण्यात

ल्या पण

सिरहू िममनीचा मोबिला
तापयांत सींबींकधत शेतकऱयाींना िे ण्यात
ल्या नसल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१५ मये वा ्यािरम्यान ननिशचनास
ले, हे खरे
हे काय,
(२) असल्यास, मशराढोण पररसराला भवषणुपूरीचे पाणी ममळण्यासा म शेतकऱयाींनी

पल्या

सुभपक िममनी दिल्या यामये साखळी क्रमाींक ६१६० ते ८१३० हा कॅनाल सींबींकधत
शेतकऱयाींच्या शेतातून गेल्या असन
ू ्यासा म मागील वषााचत गु्तेिाराकडून िममनीचे खोिकाम
केल्यामुळे या िममनी नापीक झाल्या असून िममनीचा मोबिलाही ममळत नसल्याने या
शेतकऱयाींची गैरसोय होत

हे , हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, यावर शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) होय,
ननयममत

गूसींपिान

प्रस्ताव

सािर

केल्यानींतर

भवतरीकेचे

काम

करण्याकरीता

सींबींकधत

शेतकऱयाींनी स्वत:हून सींमतीपत्र दिल्यानींतरच प्र्यक्ष काम सुरु करण्यात
लेले
हे .
(२) ननयममत गूसींपािन प्रस्ताव सािर केल्यानींतर भवतरीकेचे काम करण्याकरीता सींबध
ीं ीत
शेतक-याींनी स्वत:हुन सींमतीपत्र दिल्यानींतरच प्र्यक्ष काम सरु
ु करण्यात
उपलब्धतेनुसार मावेिा वा्पाची कायचवाही स्वर करण्यात येईल.
(३) सदय:जस्थमतीत गूसींपािन ननवाडा िाहीर करण्यात

लेले

हे . ननधी

लेला असन
ू गूसींपािन ननवाड्याकरीता

रु.४८९.६१ लक्ष ननधीची मागणी दि.०१.१०.२०१५ रोिी गोिावरी मरा वाडा पा्बींधारे भवकास
महामींडळ कायाचलयास क्षेत्रीय कायाचलयामाफचत करण्यात

ली. सिर प्रकल्पास सन २०१५-१६

मये रु.७०.०० लक्ष ची मींिूर तरतूि असून पूणच ननधी प्राप्त
लक्ष गूसींपिानासा म भवतरीत करण्यात
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ला

हे .

___________

हे. सिरील ननधीपैक रु.४०.९३

भव.स. १४९ (34)
ुेुांळा प्रिल्पुाधीत २० गावाच्या नागरी सुववधेच्या दरु
ु स्ती िामाांना लनधी दे ण्याुाुत
(४४)

३४७८४ (१४-०१-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बेबींळा प्रकल्पामुळे (ता.बागुळगाव, जि.यवतमाळ) बाधीत १६ गावाींना नवीन २० द काणी
पन
ु वचसीत करण्यात

ले, पन
ु वचसनाची कामे चार-पाच वषाापव
ु ी केलेली असल्याने व गाव ाणा

जिल्हा पररषािे ला हस्ताींतरीत करण्यात न
२०१५ रोिी ननिशचनास

ले, हे खरे

ल्याने कामे िरू
ु स्तीस

ल्याचे दिनाींक ९ ऑगस््,

हे काय,

(२) असल्यास, पुनवचसीत २० गावाचे कधी पयांत जिल्हा पररषािे ला हस्ताींतरण करण्यात येईल,

(३) असल्यास, पुनवचसनाची २० गावाींना नागरी सुभवधेच्या िरू
ु स्ती कामाींना ननधी िे ण्यात येईल
काय,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) यवतमाळ जिल््यातील बेंबळा प्रकल्पामळ
ु े बाधीत १६
गावाींचे पुनवचसन नभवन २० द काणी करण्यात
पव
ु ी करण्यात

ली

हे त. २० गावाींपैक

स्वाय्ता सींस्थमाींना करण्यात

ले, असून नागरी सुभवधेची कामे सन २००७

१७ गावाींचे हस्ताींतरण जिल्हापररषािे अींतगचत

ले

हे . उवचररत बारड, थमाळे गाव, पहूर-१ या ३ गावाींचे
हस्ताींतरण िून २०१६ पयांत करण्याचे प्रस्ताभवत
हे. नागरी सुभवधा ची कामे होवून बराच
कालावधी झाल्याने काही द काणी िरु
ु स्ती करण्याची बाब

ढळून येते, हे खरे

हे .

(२) पन
ु वचमसत २० गाव ाणाींपैक १७ गावाींचे हस्ताींतरण जिल्हा पररषािे स करण्यात

लेले

हे .

उवचररत ३ गाव ाणाींमये ककरकोळ नागरी सुभवधेची कामे पुणच झाल्यानींतर िुन २०१६ अखेर
जिल्हा पररषािे स हस्ताींतरण करण्याची ननयोिन

हे.

(३) मा.मुय यमींत्री महाराषर राज्य याींच्या दिनाींक २८/८/२०१५ रोिी प्रकल्प गे्ीच्या वेळी
ढावा बै क त दिलेल्या ननिन शानुसार िरु
ु स्ती

राखडा तयार करण्यात

मींिुरीस्तव महामींडळाचे दि.२७.१.१६ अन्वये शासनास सािर करण्यात

ला

प्रस्तावास शासनस्तरावर मान्यतेबाबत पुढील मान्यतेबाबतची कायचवाही प्रगतीपथमावर

ला असुन
हे . सिर
हे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ुेुांळा िालव्याच्या अस्तरी िरणाच्या िामाुाुत
(४५)

३४८४१ (१४-०१-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राळे गाव (जि.यवतमाळ) बेंबळा कालवे कळीं ब व राळे गाव तालुक्यातुन िात असताींना
पा्बींधारे

उपभवगाग राळे गाव असताींना कालवे अस्तरी करण्याचे काम ननम्न पैनगींगा

प्रकल्पाच्या उपभवगाग

णी या भवगागाला िे ण्यात

वा ्यासम
ु ारास ननिशचनास

ले, हे खरे

हे काय,

ल्याचे दिनाींक ९ ऑगस््, २०१५ रोिी

भव.स. १४९ (35)
(२) असल्यास,

णी उपभवगाग हा राळे गाव वरून १०० कक.मी. िरु असल्याने कामे

पाहण्यासा म शासनास

कथमचक गि
ु च डीं पडत असल्याचे ननिशचनास

ले, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, राळे गाव पा्बींधारे उपभवगाग असताींना १०० कक.मी. िरु असलेल्या
उपभवगागाला राळे गाव येथमील कालवे अस्तरी करण्याचे काम िे ण्याची कारणे काय

णी या
हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) मुय य अमगयींता िलसींपिा भवगाग अमरावती या
कायाचलयाचे

िे श दि.२४/१२/२०१० अन्वये बेंबळा मुय य कालवा कक.मी. १ ते ११३ मधील

सींधानक अस्तरीकरणाचे सींपण
ू च काम कायचकारी अमगयींता, ननम्न पैनगींगा प्रकल्प भवगाग,
यवतमाळ याींच्याकडे िे ण्यात

ले

हे . तेव्हापासून सिरील काम कायचकारी अमगयींता, ननम्न

पैनगींगा प्रकल्प भवगाग, यवतमाळ अींतगचत ननम्न पैनगींगा प्रकल्प उपभवगाग क्र.३
माफचत प्रगतीपथमावर

णी

हे .

(२) हे खरे नाही.
बेंबळा मुय या कालवा ककमी १ ते ११३ मधील सींधानक अस्तरीकरणाच्या कामाची

िे खरे ख करणाऱया ताींबत्रक कमचचारी/अमगयींताचे मुय यालय कामाच्या सोयीप्रमाणे बिलवण्यात
ले असल्याने ्याींना

गूिांड पडत नाही.

णी येथमून प्रवास खचच िे य होत नाही. ्यामुळे शासनास

कथमचक

(३) ननम्न पैनगगा प्रकल्पाचे काम बींि असल्याने तसेच व या प्रकल्पास धरण भवरोधी सींघषाच
सममतीचा भवरोध असल्यामळ
ु े व न्यायालयीन प्रकरणामळ
ु े प्र्यक्ष काम सुरु होण्याकररता काही
कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने, प्रशासककयष्षट्या ताींबत्रक कमचचाऱयाींचा उपयोग करुन
घेण्याकरीता बेंबळा कालवा अस्तररकणाचे काम ननम्न पैनगींगा प्रकल्प भवगागामाफचत करुन
घेण्यात येत

हे.

___________
ुेुांळा प्रिल्पामये ुाधीत शेती पोच रस्त्याचे िाम अपूणागवस्थमेत असल्याुाुत
(४६)

३५३२९ (१४-०१-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बागुळगाव (जि.यवतमाळ) बेबींळा प्रकल्पामळ
ु े बाधीत शेती पोच रस््याचे काम अपुणच
राहील्याने शेतक-यानाीं शेती वहीवा् करणे शक्य झाले नाही ्यामळ
ु े शेतक-याचे नक
ु सान
झाल्याचे दिनाींक ७ िुन २०१५ रोिी वा ्यासुमारास ननिशचनास

ले, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सिर शेतीपोच रस््याचे अपुणच काम कधी पयांत पुणच करण्यात येईल,
(३) नसल्यास, भवलबाींची कारणे काय

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) कास्तकाराींनी िान पत्रादवारे िमीन उपलब्ध न करुन
दिल्यामुळे काही वदहवा् रस््याींची कामे अपूणच

हे त, हे खरे

हे .

(२) तहमसलिार याींनी कलम -१४३ अन्वये अकधसुकचत केलेली वहीवा्ी ज्या द काणी केवळ १०
फु् रुीं िीच्या अकधसुकचत केल्या

हे त अशा वहीवा्ीमये कमी रुीं िीमुळे बाींधकाम करणे शक्य

भव.स. १४९ (36)
होत नसल्याने अशा शेती पोच रस््याची सींपूणच कामे शेतकऱयाींनी स्वत:हून िान पत्रादवारे
िमीन दिल्यास पुणच होवू शकतील अशा वहीवा्ीची बाींधकामे अपण
हे त. कास्तकाराींनी िान
ु च
पत्रे भवदहत वेळेत दिल्यास िन
ु २०१६ पयांत पण
ु च करण्याचे ननयोिन
(३) शेतक-याींकडून िानपत्रास प्रनतसाि नसल्यामळ
ु े भवलींब होत

हे .

हे .

___________

नाांदगाव (जि.नाशशि) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीमये ग्रामसेविाांची ररक्त पदे भरण्याुाुत
(४७)

३५७२६ (१४-०१-२०१६).

श्री.पांिि भि
ु ुळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिगाव (जि.नामशक) तालुक्यातील पींचायत सममती कायाचलय नाींिगाव अींतगचत अनेक

ग्राम सेवकाींची पिे ररक्त असल्यामुळे तालुक्यातील प्र्येक ग्रामपींचायतीसा म पूणच वेळ ग्राम
सेवक नसल्याने ग्राम भवकासाची कामे होत नसल्याने भवकास कामे प्रलींबबत राहत
खरे

हे त , हे

हे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली
लेले

हे काय व चौकशीअींती काय

हे ,

ढळून

(३) नाींिगाव तालुक्यातील ग्राींम पींचायतीमये स्वतींत्र ग्राम सेवकाची नेमणूक करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०२-२०१६) :(१) व (२) नाींिगाव तालुक्यासा म ग्रामसींवकाींची ५१ पिे
मींिूर

हे त. ्यापैक ३९ पिे गरलेली असुन १२ पिे ररक्त

हे त. ररक्त पिाींचा कायचगार

अन्य ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवकाींकडे अनतररक्त स्वरुपात िे ण्यात
भवकासाची कामे प्रलींबबत राहत नाहीत.

लेला

हे . ्यामळ
ु े

(३) व (४) जिल्हा पररषाि नामशक अींतगचत कींत्रा्ी ग्रामसींवकाींची ररक्त पिे गरण्याबाबत गरती
प्रकक्रयेची कायचवाही अींनतम ्प्प्यात

हे. नवीन उमेिवाराींची ननयुक्ती करताींना प्राधान्याने

नाींिगाींव तालक्
करण्याची कायचवाही
ु यात ररक्त असलेल्या िागेवर उमेिवाराींची नेमणक
ू
करण्यात येईल.

___________

भांडारा जिल््यातील ईटीयाडोह प्रिल्पाची उां ची वाढवून त्याची क्षमता वाढववण्याुाुत
(४८)

३६१०३ (१४-०१-२०१६).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.वविय रहाांगडाले (लतरोडा),

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) गींडारा जिल््यातील लाखाींिरू पररसरातील गीषाण पाणी्ीं चाई लक्षात घेता शासनाने १००

को्ी रुपये खचच करुन ई्ीयाडोह प्रकल्पाची उीं ची वाढवून ्याची क्षमता १३०० क्युसक
े
करण्यात

ली, हे खरे

हे काय,

भव.स. १४९ (37)
(२) असल्यास, कालव्यादवारे १३०० ऐविी फक्त ११०० क्यस
ु ेक पाणी सोडले िात असून
भवस्तारीत पाण्याच्या ननयोिनासा म पाणी वा्प सींस्थमाींवर िबाबिारी दिली

हे परीं तु

प्रशासनाचे पाणी वा्प सींस्थमाींवर ननयींत्रण नसल्यामळ
ु े कालव्याची क्षमता असन
ू सद्ध
ु ा शेव्च्या
्ोकापयांत शेतकऱयाींना मसींचनासा म पाणी ममळत नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे
वारीं वार केल्या िातात, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, पाणी वा्प सींस्थमाींकडून अहवाल मागवून ्याींची चौकशी करण्यासा म शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (०४-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे
या प्रकल्पाच्या धरणाच्या
वाढभवण्यात

हे.

साींडव्याची उीं ची सन २००१-०२ मये १.७० मी. ने

ली ्यामळ
ु े प्रकल्पाच्या पाणी सानेयात ९३.७१ ि.ल.घ.मी. ने वाढ झालेली

हे . साींडव्याचे वाढीव बाींधकाम रु. १८६.२३ लक्ष ककीं मतीमये पण
ु च करण्यात

ले.

(२) व (३) नाही.

तथमाभप अयक्ष, गिानन पाणी वापर सींस्थमा कुरुड याींचे दि. ननरीं क चे ननवेिन प्रािे मशक

कायाचलयास प्राप्त झाले होते. प्राप्त ननवेिनाच्या अनुषाींगाने क्षेबत्रय अकधकाऱयाींनी वेळीच
कायचवाही करुन पाणी वापर सींस्थमेच्या तक्रारीचे ननराकरण करण्यात
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ले

हे .

___________

वाशीम जिल््यातील लघु पाटुांधारे ववभागात २६४ पदे मांिूर
(४९)

असताना त्यामधन
ू सम
ु ारे १२७ पदे ररक्त असल्याुाुत

३६१७३ (२०-०१-२०१६).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाशीम जिल््यातील लघु पा्बींधारे भवगागात २६४ पिे मींिूर असताना ्यामधून सुमारे

१२७ पिे ररक्त असल्यामुळे लघु पा्बींधारे भवगागाींतगच ६८ बाींधकामाधीन प्रकल्प व ८८ मसींचन
प्रकल्प व र्तर कामे प्रलींबबत

हेत, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सिर ररक्त पिे तातडीने गरुन प्रलींबबत कामे पण
ू च करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत

हे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली

हे काय, चौकशीचे ननकषाच काय

व ्यानस
ु ार पुढे कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे त

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (१६-०३-२०१६) :(१) होय, वामशम मींडळाअींतगचत लघुपा्बींधारे भवगाग,
वामशम या भवगागात एकूण २६४ मींिूर पिाींपक
ै
१२७ पिे ररक्त

हे त.

तथमाभप, मसींचन प्रकल्पाची व र्तर कामे भवगागातील उपलब्ध

हे त.

स्थमापनेदवारे प्रगतीत

भव.स. १४९ (38)

(२) व (३) िलसींपिा भवगागातील सहायक अमगयींता-श्रेणी २ (स्थमाप्य) या सींवगाचतील
अकधकाऱयाींच्या ररक्त पिाींसा म मागासवगीय अनश
ु ेषााींतगचत १२६ पिासा म दि. ७/२/२०१६ ते
१०/२/२०१६ या कालावधीत पररक्षा घेण्यात

ल्या

हे त. तसेच कननष

अमगयींता (स्थमाप्य)

या सींवगाचतील एकूण १२५६ पिाच्या सरळसगेवा गरती कररता दि. १८/२/२०१५ रोिी िादहरात
प्रमसि करण्यात

ली असून सिर पिाींसा म दि. २५/३/२०१६ रोिी पररक्षा घेण्यात येणार

हे त. पररक्षेतून प्राप्त होणाऱया उमेिवाराींमधुन महसुली भवगाग वा्पक ननयम २०१५ नुसार

ररक्त पिे गरली िातील.

तसेच भव्त भवगागाच्या क्र.सींक णच-२०१५/ प्र.क्र. ४१/ अथमच १ दि.२/६/२०१५ च्या
पररपत्रकानुसार ग् “क” सींवगाचतील सरळसेवेच्या को्यातील ररक्त असणाऱया पिाींपैक ५० %
ककीं वा एकूण सींवगाचच्या ४% यापैक िे कमी असेल र्तक पिे गरणेबाबत अधीक्षक अमगयींता
व पररमींडळ अकधकारी, अमरावती याींना दि. २१/१२/२०१५ अन्वये ननिे श िे ण्यात

ले

हे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
घोडाझरी (ता.चांद्रपूर,जि.नागभीड) िालव्याची दरु
ु स्ती िरण्याुाुत
(५०)

३६५७१ (१४-०१-२०१६).

श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी), श्री.ुांटी भाांगडडया (धचमरू ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जिल्हयातील नागगीड तालक्
ू यात येणा-या घोडाझरी प्रकल्पाचा मय 
ु य कालवा

सोनापूर िवळ ४० ते ५० फू् अींतरापयचत दिींनाक २ ऑक््द बर, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास

फु्ून गेल्यामळ
ू े िवळपास २५ ते ३० एकरातील धान भपक पाण्यात बुडाल्याने शेतक-याींचे २५
ते ३० लाख रूपयाींचे नक
ु सान झाले असल्याची िि
ु च वी घ्ना माहे ऑक््द बर, २०१५ मये वा
्यािरम्यान ननिन शनास

ली, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, घोडाझरी प्रकल्प व ्याचे पाणी वा्प करणारे कालवे हे बब्र्ीशाींनी बाींधले
असून

िच्या घडीस १०५ वषाच झाल्यानींतर सुिा अधापही घोडाझरी प्रकल्प व ्याचे

कालव्याची िरू
ु स्ती करण्यात

ली नाही, हे ही खरे

हे काय

(३) असल्यास, घोडाझरी प्रकल्प व ्याचे पाणी वा्प करणाऱया कालव्याच्या िरू
ु स्तीबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय

हे ,

हे त ?

श्री. धगरीष महािन (०४-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे

हे .

दिनाींक ०२.१०.२०१५ ला साखळी क्र.१३८५० ला मुय य कालवा फु्ुन िवळपास ०.४०

हे क््र क्षेत्राचे नक
ु सान झाले, हे खरे
(२) व (३) नाही.

हे .
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उपलब्ध ननधीनस
ु ार ननयममत िे खगाल व िरु
ु स्तीची काम करण्यात येतात. तसेच मुय य

कालवा व भवतरण प्रणालीच्या िरु
ु स्तीचे काम भवस्तार व सुधारणा अींतगचत करण्यात
असन
ू उवचररत
हे .

ले

कामाींच्या िरु
ु स्तीचा प्रस्ताव तयार करण्याची कायचवाही क्षबत्रय स्तरावर सरु
ु

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांुई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासक य मयवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

