अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
खानाबाद (जि.चांद्रपूर) तलावाचे बाांधिाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत
(१)

५४७७ (०७-०४-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा

श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल््यातगसात सातली तालुायातील खानादाय ये े करो ो पयपये खचसा कपयन म ाराषर
ग्रामीण रो यो मधून नवतन तलाताचे दाींधकाम सुपय करण्यात ेले

ोतेप परीं तू ेनेक

तर्ासापासन
ू सयर तलाताचे काम ेधसात् ेसल्यामु े तलातात पाणी सािवतता येत नसल्यामु े

खानादाय पररसरातील शेतकरी ससींचन सुवतधापासून तींचचत रा त े े तप या कारणास्तत
शेतक-याींनी ेनेकया ननतेयनाद्तारे मागणी कपयन सुध्या ेद्याप ी तलाताचे काम पुणसा
करण्यात ेले नसल्यामु े शेतक-याींत तीव्र नारािी पसरलेली े े त्यामु े खानादाय तलाताचे
ेधसात् ेसलेले दाींधकाम तात ीने पुणसा करण्यादादत लोकरतिनतननधीींनी नयनाींक २८ िानेतारी,

२०१५ च्या सम
ु ारास कायसाकारी ेसियींता, पा्दींधारे चींद्रपरू ेणण कायसाकारी ेसियींता जिल् ा
पररर्य ससींचाई वतिाग चींद्रपूर याींना नयले े े,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयर खानादाय तलाताचे ेधसात् दाींधकाम पुणसा करण्यासािर राय शासनाने
कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,

(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०५-२०१६) :(१)

ोयप

(२) सयर काम म ाराषर ग्रामीण रोिगार

मी योिने ेींतगसात ेपूणसा े े प तलाताचे काम

कुशल त ताींत्रिक स्तपयपाचे िास्त ेसल्यामु े त पुरेसे मनुषयद
काम मग्रारो यो ेींतगसात पूणसा करणे शाय

ोत ना ीप

उपलब्ध

ोत नसल्यामु े

े

सयर काम िलसींतधसान खात्याच्या रतिाप्त ननयसमत ननधीतन
ू पण
ू सा करण्याच्या ेनर्
ु ींगाने

सयर कामा दादतचे सध
ु ारीत ेींयािपिक करण्याची कायसाता ी ेचधक्षक ेसियींता, िलसींधारण
त मीं

, नागपूर याींचेक े सुपय े े प

पूणसा करण्यात येईलप

(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप

ी कायसाता ी लतकरात लतकर पूणसा कपयन तलाताचे काम

___________

वतपसप १५० (2)

िवळा बािार (जि.हहांगोली) येथील पशुवैद्यिीय दवाखान्याच्या नवीन इमारतीबाबत
(२)

५६१९ (१०-०४-२०१५).

श्रीमती

तनमाला

(ब्रम्हपूरी) :

गाववत

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
सत्तार (लसल्लोड),
ु

(इगतपूरी),

श्री.अलमन

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.वविय

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वडेट्टीवार

(१) ित ा दािार (जिपन ग
ीं ोली) ये ील पशुतैद्यकीय यताखान्याची नुतन ामारत दाींधून पूणसा
ोऊन ी दाींधकाम वतिागाच्या ेसियींत्याक ू न काम पण
ू सा लाल्यादादतचे रतिमाणपि सम ण्यास

नयरीं गाई

ोत ेसल्याचे मा े िानेतारी, २०१५ मध्ये ता त्या यरम्यान ननयशसानास ेले,

े खरे

े े काय,
(२) ेसल्यास, त्यामु े सन २००० साली तापरास ेयोग्य िरवतण्यात ेलेल्या िुन्या

मो क ीला ेलेल्या ामारतीत सद्यःजस् तीत ेचधकारी/कमसाचारी काम करीत ेसल्याने
त्याींच्या िीतास धोका ननमासाण लाला े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, सयर कामाचे पण
ू त्सा ताचे रतिमाणपि तात ीने सम ण्यादादत शासनाने कोणती
कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१९-०८-२०१५) :(१)
(२)

े खरे ना ीप

े खरे ना ीप
नतीन

ामारती

मध्ये

कायासालय

स् लाींतरीत

लालेले

े ेप

तेव् ा

सद्य:जस् तीत

ेचधकारी/कमसाचारी याींच्या िीतास धोका ननमासाण लाल्याचा रतिश्नच उद््ातत ना ीप
(३) सयर कामाचे पूतत्सा ताचे रतिमाणपि नयनाींक ३१ माचसा, २०१४ रोिी ये ण्यात ेलेले े े तप
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________

तळे गाव येथील ववधवा महहला वच्छला ठािरे याांना लसांचन ववहहरीचा लाभ लमळण्याबाबत
(३)

१२५२६ (०८-०४-२०१५).

श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड),

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कोर ता ू शेती ओसलतासािर याती, तसेच ससींचन सवु तधा ताढाव्यात यासािर मोशी
तालुायाींतगसात येणाऱ्या त े गाींत ये े ध क ससींचन योिनेंतगसात ७ वतन रीींना मींिूरी सम ाली
े े , लक्षयाींक पूणसा

ोण्यासािर गरि ेसताना ी एका वतधता मन लेला या लािापासून तींचचत

रा ाते लागले ेसल्याचे नयनाींक २१ ड सेंदर, २०१४ रोिी ता त्यासुमारास ननयशसानास ेले े े ,
े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, त े गात ये ील वतधता मन ला तच्छला िाकरे याींनी ससींचन वतन रीचा लाि
सम ण्यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?

वतपसप १५० (3)

श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०५-२०१६) :(१) त (२) ध क ससींचन वतन र योिनेेींतगसात श्रीमती
िाकरे याींनी ेिसा केला

ोताप एकूण रतिाप्त ४० ेिाांपैकी शासन वतन त ननकर्ानस
ु ार ९ वतन री

मींिूर करण्यात ेल्याप शेताच्या क्षेिफ ानुसार श्रीमती िाकरे याींचे नात ेनुक्रमाींक १० तर
नमूय

ोतेप

सद्य:जस् तीत श्रीमती तत्सला िाकरे याींची वतन र म ात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार

मी योिने ेींतगसात सन २०१४-१५ मध्ये ग् वतकास ेचधकारी, पींचायत ससमती, मोशी
याींचेक ू न मींिरू करण्यात ेली ेसून वतन रीचे काम सपय
ु करण्यात ेले े े प वतन रीचे काम
रतिगतीप ातर ेसल्याचे ग् वतकास ेचधकारी, पींचायत ससमती मोशी याींनी े तालात नमूय
केले े ेप

(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________
बाभुळगाांव (जि.यवतमाळ) येथील ग्रामपांचायतअांतगात मनरे गा िामात झालेला गैरव्यवहार
(४)

१३७३० (०९-०४-२०१५).

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

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) दािु गाींत (जिपयततमा ) ये ील ग्रामपींचायतमध्ये मनरे गाींेत
ीं गसात सन २०१५ मध्ये ता

त्या यरम्यान मनरे गाचे कुिले ी काम केलेले नसन
ू तब्दल ६७ मिरु ाींना कामातर याखतन
ू
मस््र िरले,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, मनरे गाेींतगसात गातातील वतकासाकरीता पाींयन रस्त्याचे कामे कपयन गातातील
िारो मिुराींच्या

ाताींना काम सम ते माि सींदींधीत ेचधकारी त कमसाचारी याींच्या सींगनमताने

ेशा कामात गैररतिकार कपयन लाखो पयपयाींचा गैरव्यत ार केला,

े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, मरनेगाच्या दािु गाींत ग्रापपींपमधील गैरव्यत ारादादत सींदध
ीं ीत वतिागाद्तारे

चौकशी त फौियारी कायसाता ी करणार ेसल्यादादत श्रीमती नयडा े सिापती दािु गाींत पींपसप
याींनी सींदींधीत ग् वतकास ेचधकारी याींना ननतयनाद्तारे क वतले े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, उात रतिकरणी शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०१-२०१६) :(१)
(२)

े खरे ना ीप

े खरे ना ीप

(३) उात रतिकरणादादत तत्ृ तपिामध्ये दातमी ेली
ससमतीक े ननतेयन ककीं ता तक्रार रतिाप्त लालेली ना ीप
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________

े खरे े े प परीं तु यादादत पींचायत

वतपसप १५० (4)
मांगळवेढा तालुक्यातील मेिे पेट येथील साठवण तलावाचे िाम बाधीत
शेति-याांच्या हतरितीमळ
ु े अद्याप सु झ झाले नसल्याबाबत

(५)

१३७७४ (०७-०४-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींग तेढा ताला
ु यातील मौिे पौ् ये ील साितण तलाताचे काम दाधीत शेतक-याींच्या

रकतीमु े ेद्याप सुपय लाले नसल्याचे मा े िानेतारी, २०१५ मध्ये ता त्या यरम्यान

ननयशसानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, शासनाने या साितण तलाताची प ाणी केली े े काय,
(३) ेसल्यास, शासनाने शेतक-याींच्या

रकतीतर वतचार कपयन साितण तलाताचे काम पूणसा

करण्यादादत कोणती कायसाता ी केली े े ,

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-०५-२०१६) :(१)

ोयप

(२) त (३) मौिे पौ् ये ील साितण तलाताचे काम दाधीत शेतकऱ्याींच्या
लालेले

ना ी

रतिकल्पाींचे

काम

सपय
ु

करण्यासािर

ये ील

िस
ू ींपायन

रकतीींमु े सुपय

े चणीींतर

तो गा

काढण्यासािर स् ाननक लोकरतिनतननधी याींच्या उपजस् तीत क्षेत्रिय स्तरातपयन ेनेकया दैिका
डेतून चचासा करण्यात ेल्या े ेतप
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________

खडिवासला िालव्याचे नुतनीिरण व अस्तरीिरण िरण्याबाबत
(६)

२८२४५ (२२-०१-२०१६).

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

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) ख कतासला कालव्याने नुतनीकरण त ेस्तरीकरण करण्यादादत लोकरतिनतननधी, याींनी
मापिलसींपया मींिी याींना मा े िन
ू , २०१५ मध्ये ता त्या यरम्यान ननतेयन नयले े े ,

े खरे

े े काय,

(२) ेसल्यास, उात ननतेयनाच्या ेनर्
ु ींगाने शासनाने कोणती कायसाता ी केली,
(३)

ेसल्यास, ख कतासला कालव्यातून

ोणारी पाणी ग ती रोखण्यासािर शासनाने कोणती

कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. धगरीष महािन (२९-०४-२०१६) :(१)

ोयप

(२) त (३) कालव्याची यपय
ु स्ती करण्यासािर ेतश्यक कामाींची ेींयािपिके तयार करण्याचे
काम क्षेत्रिय स्तरातर सुपय े े प
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________

वतपसप १५० (5)
लशांदखेडा (जि.धुळे) पांचायत सलमतीच्या इमारत बाांधिामाचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत
(७)

२८९८८ (१४-०१-२०१६).

श्री.ियिुमार रावल (लशांदखेडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींचायत ससमतीच्या (तापसशींयखे ा, जिपधु े ) ामारत दाींधकामाचा रतिस्तात शासनाक े गेल्या
२ तर्ासापासून रतिलींदीत ेसल्याचे ननयशसानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, उात पींचायत ससमतीत दाींधकाम वतिाग

ा जिल् ा ग्रामीण वतकास यींिणेच्या

कायासालयात तसेच मन ला त दालवतकास वतिाग ये खील िा याच्या ामारतीत ेसल्याने
नागरीकाींना े चणी येतात,
(३)

े

ी खरे े े काय,

ेसल्यास, उतसाररत पींचायत ससमतीची ामारत ये खील िीणसा लाली ेसून सयरील ामारत

दाींधकामासािर शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१७-०५-२०१६) :(१) ेींशत: खरे े ेप
(२)

ोयप

(३) त (४) सशींयखे ा पींचायत ससमती नतीन रतिशासकीय ामारत दाींधकामाच्या जिल् ा
पररर्ये क ू न ेद्यातत यरसुचीनस
ु ार रतिाप्त लालेल्या रतिस्तातास नयनाींक २९.०४.२०१६ रोिी
एकूण पयप२७४.५९ लक्ष ककीं मतीची रतिशासकीय मान्यता रतियान करण्यात ेलेली े े प
___________

िोल्हापूर जिल्हा पररषदे च्या स्वतनधीतून सदस्याांना हदल्या िाणायया तनधीत िेलेला गैरव्यवहार
(८)

२९०८४ (२०-०१-२०१५).

श्री.सत्यिीत पाटील-स झडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल् ापूर जिल् ा पररर्ये च्या स्तननधीतून सयस्याींना नयल्या िाणाऱ्या िनछक ननधीची खो्ी
ये यके सायर केल्याचा रतिकार ननयशसानास ेला,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, शासनाने यादादत चौकशी केली े े काय त चौकशीेींती काय ेढ ू न ेले,
(३)

ेसल्यास, चौकशीनस
ु ार शासनाने योर्ीींतर काय कारताई केली ता करण्यात येत े े ,

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१)

े खरे ना ीप

(२) जिल् ा पररर्ये च्या सशक्षण वतिागाक े रतिाप्त लालेल्या तक्रारीच्या ेनुर्ींगाने चौकशी केली
ेसता तक्रारीत कोणते ी तथ्य ेढ ू न ेलेले ना ीप
(३) त (४) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________

वतपसप १५० (6)
मेिे सुिातपूर (ता.खामगाव, जि.बुलडाणा) हे गाव मुख्य रस्त्याशी िोडण्याबाबत
(९)

२९१७० (२०-०१-२०१६).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौिे सुिातपूर (तापखामगात, जिपदुल ाणा)

े राषरीय म ामागसा क्रप ६ पासन
ू

ेींतरातर ेसन
ू ये खील स्तातींत्र्य का ापासन
ू मख्
ु य रस्त्याशी िो ले गेले ना ी,

ाकेच्या

े खरे े े

काय,

(२) ेसल्यास, यादादत स् ाननक लोकरतिनतननधी याींनी नयप ०३ सप््ें दर,२०१५ रोिी सींदींधीत
वतिागाशी पि व्यत ार करून
काय,

े

ी खरे े े काय,

े गात मुख्य रस्त्याशी िो ण्यात याते

ी मागणी केली े े

(३) ेसल्यास, सयर रस्ता करण्यादादत जिल् ा पररर्य दाींधकाम वतिागाींनी यल
सा केले े े ,
ु क्ष
े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, यादादत वतशेर् दाद म् णून
ये ण्यात येणार े े त काय,

े गात मख्
ु य रस्त्याशी िो ण्याचे ेये श तात्का

(५) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०५-२०१६) :(१) ते (४)
(५) मौिे सुिातपूर

ोयप

े गात मुख्य रस्त्याशी िो णेदादत स् ाननक लोकरतिनतननधी याींचे ननतेयन

जिल् ा पररर्ये क े रतिाप्त े े प
लोकरतिनतननधीींनी

सच
ु वतलेल्या

ज्ञानगींगा

रतिकल्पाच्या

वततरीकेचा

सेताप

पा्दींधारे

वतिागाच्या ेखत्यारीत ेसून सेताप ातर काम करण्यास परतानगी सम णेचा रतिस्तात
पा्दींधारे वतिागाच्या ेखत्यारीत ेसून सेताप ातर काम करण्यास परतानगी सम णेचा
रतिस्तात पा्दींधारे वतिागाक े जिल् ा पररर्ये ने पि नयनाींक ९.१०.२०१५ ेन्तये पािवतला ेसन
ू
नयप२८.१.२०१६ च्या पिान्तये स्मरणपि नयले े े प

यादादत जिल् ा पररर्ये क ू न पािपुराता करण्यात येत े ेप
___________

चांद्रपूर जिल््यात पांतप्रधान ग्राम सडि योिनेअत
ां गात िाम िेलेल्या
िांत्राटदाराांना दयावयाचे दे यि प्रलांबबत असल्याबाबत

(१०)

३०१५२ (२२-०१-२०१६).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय ग्रामवविास

(१) चींद्रपूर जिल््यात पींतरतिधान ग्राम स क योिनेेींतगसात ११६ करो

पयपयाींचे तकसा े रसा ये ऊन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

कींिा्याराींक ू न ेधेेचधक कामे कपयन डेतल्यानींतर कींिा्याराींना पैसे ये ण्यात ेले नसल्याचे
मा े ऑगस््, २०१५ मध्ये ता त्या यरम्यान ननयशसानास ेले,

े खरे े े काय,

वतपसप १५० (7)
(२) ेसल्यास, रायातील सींदींचधत मापमींत्र्यापासून ते मापमख्
ु यमींिी म ोययाींपयांत या मुद्द्यातर
चचासा कपयन कींिा्याराींना करो ो पयपयाींची

कीत दाकी ये ण्यात ेली ना ी,

े

ी खरे े े

काय,
(३) ेसल्यास, कींिा्याराींचे पैसे ये ण्यात न ेल्याने पींतरतिधान ग्राम स क योिना दींय
ोण्याच्या मागासातर े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, उात रतिश्नाची यखल डेऊन पींतरतिधान स क योिना दींय
तसेच या योिनेतील कींिा्याराींची

ोऊ न ये ण्यादादत

कीत दाकी ये ण्यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली

ता करण्यात येत े े ,
(५) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०५-२०१६) :(१), (२), (३), (४) त (५) चींद्रपूर जिल््यामध्ये रतिधानमींिी

ग्रामस क योिना िाग-१ त िाग-२ ेींतगसात पयप१०८प४७ को्ी ककीं मतीची २४ रस्ते त १ पल
ु ाची
कामे रतिगतीप ातर े े तप

सयर कायसाक्रमासािर ेद्यापपयांत चींद्रपूर जिल््याकरीता पयप१२प४९

को्ी ातका ननधी वततरीत करण्यात ेलेला े े प

केंद्र शासनाक ू न ेतश्यक ातका ननधी रतिाप्त न लाल्यामु े रायातील द ु सख्
ीं य
कामाींची ये यके रतिलींत्रदत े े तप केंद्र शासनाक ू न ेतश्यक ातका ननधी रतिाप्त कपयन
डेण्याकरीता शासन स्तरातपयन ननधी मागणी दादत सतत पािपरू ाता चालू े े प

तसेच वतवतध

दैिकाींमध्ये केंद्र शासनाक े यादादत मागणी करण्यात ेलेली े े प
___________

राज्यातील प्रत्येि ग्रामपांचायतीचा वविास आराखडा (डीपी) तयार ि झन त्याचप्रमाणे
गावाांचा वविास िेला िाणार असल्याच्या तनणायाबाबत
(११)

३०६२९

(१६-०१-२०१६).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाव), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििात),
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), डॉ.पतांगराव िदम (पलस
ू िडेगाव),
श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायातील रतित्येक ग्रामपींचायतीचा वतकास ेराख ा ( ीपी) तयार कपयन त्याचरतिमाणे
गाताींचा वतकास केला िाणार ेसल्याचा ननणसाय मापमन ला त दालवतकास मींिी याींच्या
उपजस् तीत

नयनाींक

१९

ऑगस््,

२०१५

रोिी

ेनत ीग ृ ामध्ये लालेल्या सायरीकरणाते ी डेतलेला

(२) ेसल्यास, उात रतिकरणी डेतलेल्या ननणसायाचे
कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,

ता
ोता,

त्यासम
ु ारास

मुींदईतील

स्याद्री

े खरे े े काय,

ो ायात स्तपयप काय े े त त्यानुसार

(३) तसेच रायातील गाताींचा वतकास िलयगतीने व् ाता याकररता सयर रतिकरणी लतकरात
लतकर ननणसाय डेऊन त्याची ेींमदिातणी करण्यासींयिासात ेतापयांत कोणता पािपरु ाता केला
ता करण्यात येत े े ,

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?

वतपसप १५० (8)
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०५-२०१६) :(१)

ोयप

(२) त (३) १४ व्या वतत्त ेयोगाचा ननधी सम वतण्यासािर रतित्येक ग्राम पींचायतीचा वतकास
ेराख ा तयार करणे ेतश्यक े े प या ेनर्
ु ींगाने केंद्र शासनाच्या मागसायशसाक सच
ु नेनस
ु ार,
ेमचीं गात, ेमचा वतकास या उपक्रम ेींतगसात ग्राम पींचायत वतकास ेराख ा तयार कपयन
त्याची रतििाती ेींमलदिातणी करण्यादादत कायसाता ी सुपय े े प

त्या ेनुर्ींगाने ेमचीं गात ेमचा वतकास या उपक्रमा ेींतगसात ग्राम पींचायत वतकास

ेराख ा तयार करणेदादतचा शासन ननणसाय नयनाींक ०४.११.२०१५ रोिी ननगसासमत करण्यात
ेलेला े े प त्यानस
ु ार, कायसाता ी सपय
ु े ेप
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________
राज्यातील दाररद्रय रे षेखालील िुटुांबाांना ववववध सवु वधा परु ववण्याबाबत
(१२)

३०६९० (२१-१२-२०१५).

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

श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायातील ७० ्ाके कु्ुींदाचे उत्पन्न ५
ता त्यायरम्यान ननयशसानास ेले े े ,

िाराखाली ेसल्याचे मा े सप््ें दर, २०१५ मध्ये

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, याररद्रय रे र्ेखालील कु्ुींदाची यायी कपयन ेशा कु्ुींदाना वतवतध सुवतधा
परु वतण्यासािर शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१) ना ीप

(२) त (३) रायातील याररद्रय रे र्ेखालील कु्ुींदे ननजश्चत करण्याकरीता केंद्र शासनाच्या
मागसायशसाक सच
सा त िात सतेक्षण २०११ करण्यात येत ेसन
ू नेनस
ु ार सामाजिक, ेच क
ू सयरील
सतेक्षण ेींनतम ्प्प्यात े े प सयरील रतिकक्रया पूणसा लाल्यानींतर केंद्र शासनाक ू न याररद्रय
रे र्ेखालील कींु ्ुींदाींचे ननजश्चतीकरण करण्यात येणार े े प
___________

उदगीर (जि.लातूर) येथे पांचायत सलमतीची नवी इमारत बाांधण्याबाबत
(१३)

३०७५५ (१६-०१-२०१६).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उयगीर (जिपलातूर) ये ील पींचायत ससमतीची ामारत िूनी त ननिामकालीन ेसून या
ामारतीच्या सिींती त छत पूणत
सा : मो क ीस ेली े े,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, या निकाणी नतीन ामारत दाींधण्यात याती यासािर लोकरतिनतननधीींनी मा े िुल,ै
२०१५ मध्ये ता त्या यरम्यान शासनाक े मागणी केली े े ,

े

ी खरे े े काय,
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(३) ेसल्यास, पींचायत ससमतीच्या नतीन ामारत दाींधकामादादत शासनाने कोणती कायसाता ी
केली ता करण्यात येत े े त,
(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०५-२०१६) :(१)
(२)

ोयप

े खरे ना ीप

(३) जिल् ा पररर्ये क ू न िु्ीींच्या पुतत
सा ेस

पररपूणसा रतिस्तात रतिाप्त लाल्यातर छाननी ेींती सयर ू

रतिस्तातास रतिशासकीय मान्यता रतियान करण्यात येईलप
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________
अहमदनगर जिल्हा पररषदां मधील ८१६ ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१४)

३१०५७ (१६-०१-२०१६).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) े मयनगर जिल् ा पररर्यमध्ये ग्-क ची ६९० त ग्-

ची १२६ पये ेशी एकूण ८१६

पये ररात ेसल्याची मान ती नयनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोिी ता त्यासुमारास ननयशसानास
ेली े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, कमसाचाऱ्याींची पये मींिूर ेसून ी सयर ू ररात पये न िरल्यामु े कमसाचाऱ्याींतर
कामाचा ेचधक ताण प त ेसल्यामु े ग्रामीण वतकास ी दींय लालेला े े , े ी खरे े े
काय,

(३) ेसल्यास, सयर ू पये ररात ेसण्याची कारणे काय े े त,
(४) सयर ू ररात पये ेतापयांत शासनाक ू न िरली गेली े े त काय ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२५-०५-२०१६) :(१)

ोय,

(२) ररात पयाींचा ेनतररात कायसािार ातर कमसाचाऱ्याींना ये ण्यात ेला ेसल्याने वतकासाची
कामे सुपय े े तप

(३) सयरची पये सेताननतत्ृ ती त पयोन्नतीमु े ररात लाली े े तप

(४) सन २०१५-१६ मध्ये ग् “क” त ग् “ ” सींतगासातील ररात पये िरण्यासािर रादवतलेली
िरतीरतिकक्रया ेींनतम ्प्प्यात े े प िरती रतिकक्रया पुणसा
िरण्याची कायसाता ी तात ीने करण्यात येत

े ेप

ोताच सर

सेतेची ररात पये

___________
अहमदनगर जिल्यातील ग्रामपांचायतीांना १४ व्या ववत्त आयोगािडून
(१५)

लमळालेला तनधी ववना वापर पडून असल्याबाबत

३१०६० (२२-०१-२०१६).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
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(१) १४ व्या वतत्त ेयोगाचा पन ला

प्ता म् णून े मयनगर जिल् यातील ग्राम पींचायतीींना

४७ को्ी ५८ लाख पयपयाींचा ननधी सम ाल्याचे मा े ऑगस््, २०१५ मध्ये ता त्यायरम्यान
ननयशसानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयर ू ननधी े मयनगर जिल् ा पररर्ये त खचसा न केल्याने वतना तापर प ू न
े े , े खरे े े काय,
(३) ेसल्यास, सयर ू ननधी खचसा न करण्याची कारणे काय े े त,
(४) ेसल्यास, सयर ू ननधी ेतापयांत ग्रामपींचायतीींना ये ण्यात ेला े े काय ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१)

ोयप

(२), (३) त (४) केंद्र शासनाच्या मागसायशसाक सूचनाींनुसार चौयाव्या वतत्त ेयोगाींतगसात पन ल्या

ेच क
सा तर्ासाच्या (सन २०१५-१६) देससक ग्रँ्च्या वततरीत ननधीतन
ू ग्रामपींचायतीींनी करातयाचा

वतननयोग, त्याचे ननयोिन त सींननयींिण यादादतचा धोरणात्मक ननणसाय डेण्याची कायसाता ी सपय
ु
ोतीप यादादतच्या मागसायशसाक सच
ू ना ग्रामवतकास वतिागाने नयप२१ ड सेंदर, २०१५ च्या शासन

ननणसायान्तये ननगसासमत केल्या े े तप त्यानुसार सयर ननधी खचसा करण्याकररता ग्रामपींचायतीींना
उपलब्ध कपयन ये ण्यात ेला े े प

___________
पोशीर (ता.ििात, जि.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील पोलशर ते माले या ३ कि.मी च्या
रस्त्यावर पोशीर नदीिवळील रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(१६)

३१७३५ (२२-०१-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पोशीर (तापकिसात, जिपरायग ) ग्रामपींचायत

द्दतील पोसशर ते माले या ३ ककपमी च्या

रस्त्यातर पोशीर नयीित ील रस्ताची १० मन न्यापुती यरु तस् ा लाली े े,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयरचा रस्ता खचल्याने या िागात ेपडाताचे रतिमाण ताढले ेसन
ू या
निकाणी रस्ता खचल्याच्या सींयिासात कोणता ी सच
ू ना फलक लातण्यात ेले ना ी,

े

ी खरे

े े काय,

(३) ेसल्यास, सयरचा रस्ता तात ीने यरू
ु स्त करून रस्त्यातर सींरक्षक सिींत दाींधण्याची
मागणी ते ील शेतकरी त रतिताशाींनी केली े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(५) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०५-२०१६) :(१)
सरु ीत सपय
े ेप
ु

ोय, े खरे े े , त ावप सयर रस्त्यातर ता तूक

(२) ेपडाताचे रतिमाण ताढलेले ना ीपपरीं तु सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने सच
ू ना फलक लातण्यात
ेलेला े े प
(३)

ोय,

े खरे े े प
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(४) त (५) पोशीर माले फोंड्याची ता ी नार ाची ता ी पायीरता ी ओलमन चई चेतणे नाींयगात
खाीं स ातर जिल् ा मागसा क्रप२५ ेसून रतिश्नाींककत रस्त्याच्या यपय
ु स्तीचे काम सन २०१५-१६
ेींतगसात जिल् ा पररर्य सेस मधन
ू मींिरू ेसून ननवतया रतिकक्रया चालू े ेप
रस्त्यातरील पुलाचे िो रस्त्यालगत सींरक्षक सिींत दाींधण्याचे काम रायग
कोला

याींच्याक े मींिूर े े प

तसेच या

पा्दींधारे वतिाग,

___________

आांबेपरू (ता.अललबाग, जि.रायगड) ग्रामपांचायतीसाठी डम्पीांग ग्राऊांडची व्यवस्था िरण्याबाबत
(१७)

३२०४३ (२२-०१-२०१६).

श्री.सुभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैयश
ा ील

पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ेींदेपूर (तापेसलदाग, जिपरायग ) ग्रामपींचायत
उपलब्ध ना ी,

द्दीतील कचरा ्ाकण्यासािर

म्पीींग ग्राऊीं

े खरे े े काय,

(२) ेींदेपूर ग्रामपींचायतीने सींदध
ीं ीत वतिागाक े सातत्याने मागणी कपयन ी

म्पीींग गाऊीं सािर

ेद्याप ी िागा उपलब्ध करण्यात ेली ना ी,

े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, शासन ेींदेपूर ग्रामपींचायतील

म्पीींग ग्राऊीं सािर िागा उपलब्ध कपयन ये णार

े े काय,

(४) ेसल्यास, त्यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(५) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त

?

श्रीमती पांििा मुांडे (३०-०५-२०१६) :(१)

े खरे े ेप

ोय,

(२), (३), (४) त (५) ग्रापपींपेींदप
े ूर याींनी ग्रामपींचायत
िागेतील शासकीय गुरचरण िसमननची
िागा सीेरले

द्दीतील श ापूर खा ीच्या मोकळ्या

वीं पींग ग्राउीं सािर मागणी केलेली

क्षेिामध्ये येत ेसन
ू सीेरले

ोतीप

त ावप,सयर

ेचधसच
ू ना २०११ नस
ु ार सीेरले

१ (CRZ

१) मध्ये कोणते ी दाींधकाम,िरात ेनुज्ञेय ना ीप त्यामु े म ाराषर कोस््ल लोन मॅनेिमें्
ऑ ॉरर्ी याींनी सयर िागेचा

प
ीं ीींग ग्राऊीं सािर तापर करण्यास परतानगी नयलेली ना ीप
___________

नाांदेड जिल््यातील रस्त्याांची िामे प्रधानमांत्री ग्रामसडि योिनेतांगत
ा प्रलांबबत असल्याबाबत
(१८)

३२२५१ (२२-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींये
रस्त्याींची

जिल््यातील १ कात गात-द े गात २. लोणी ेींदल
ु गा ३.मरखेल-लोणी (तापये गलूर)
कामे

रतिधानमींिी

ग्रामस क

योिनेतींगत
सा

रतिलींत्रदत

िे तल्यारतिकरणी

ान् ो्े क

ान्रास्राचर जिपजिपकन्राशन त शींकर कन्राशन याींच्यातर कारताई करण्यात ेली े े ,
खरे े े काय,

े
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(२) ेसल्यास, कोणत्या कलमाखाली कारताई करण्यात ेली ता येत े े ,
(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०५-२०१६) :(१) त (२) ेींशत: खरे े े प रतिश्नाींककत कात गात-द े गात
या रस्त्याच्या कामास पयप२०००/- रतिनतनयन त लोणी ेींदुलगा या रस्त्याच्या कामास पयप१००/रतिनतनयन तसेच मरखेल-लोणी (रापमाप२२६ मखरे ल ककणी रस्ता)
ेसलेल्या कामास पयप१००/- रतिनतनयन यारतिमाणे स््ॅ ण्

सा दी ीींग

नस
ु ार ेकारण्यात ेलेले े े तप

े ये खिाल यपय
ु स्तीेींतगसात

ॉायुमें् मधील कलम ४४

(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________
राज्यातील २७ हिाराहून अधधि ग्रामपांचायतीना लेखा सांहहता लागू
ि झनही अांमलबिावणी प्रलांबबत असल्याबाबत
(१९)

३२३६८ (१६-०१-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.सुतनल लशांदे (वरळी),

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), श्रीमती मतनषा चेधरी (दहहसर),
श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ग्रामवतकास वतिागाने सन २०११ मध्ये रायातील २७
लेखा सींन ता लागू केली

ोती,

े खरे े े काय,

िारा ू न ेचधक ग्रामपींचायतीींना

(२) ेसल्यास, उात लेखा सींन ताींची ेींमलदिातणी करण्याची िदादयारी जिल् ा पररर्याींतर
सोपवतण्यात ेलेली ेसून ेद्यापी ४ तर्े उल्ून ी ेींमलदिातणी करण्यात ेलेली ना ी,
ी खरे े े काय,

े

(३) ेसल्यास, उात रतिकरणी चौकशी करण्यात ेली े े काय, त त्यात काय ेढ ू न
ेले,

(४) ेसल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(५) नसल्यास, सयर ू सींन तेच्या ेींमलदिातणीत
े ेत ?

ोत ेसलेल्या वतलींदाची कारणे काय

श्रीमती पांििा मुांडे (२९-०२-२०१६) :(१) म ाराषर ग्रामपींचायत लेखासींन ता, २०११, ग्रामवतकास
त िलसींधारण वतिागाच्या क्रपग्रापींस-२००२/रतिपक्रप१३५/वतत्त-४, नयप१७ ऑा्ोदर, २०१३ व्या
ेचधसूचनेेन्तये रतिससध्य करण्यात ेली े ेप

(२) ेशी दाद शासनाच्या ननयशसानास ेलेली ना ीप
(३), (४) त (५) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________

वतपसप १५० (13)
आरग (ता.लमरि, जि.साांगली) येथील महहला सरपांचाला
डावलून उपसरपांचाने ध्विारोहण िेल्याबाबत
(२०)

३२३९७ (२२-०१-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेरग (तापसमरि, जिपसाींगली) ये ील दौध्य मन ला सरपींच ेसन
ू स्तातींत्र्यनयन कायसाक्रम
ननयोिनादादत ग्रामपींचायत कायासालयात नयनाींक १४ ऑगस््, २०१५ रोिी दैिक ेयोजित
करण्यात येऊन, सरपींचाचे

स्ते ध्तिारो ण करण्याचे ननजश्चत करण्यात ेले ेसताना

नयनाींक १५ ऑगस््, २०१५ रोिीचा स्तातींिनयन कायसाक्रम सुपय
उपसरपींचाने ध्तिारो ण केले,

ोताच सरपींचाला

े खरे े े काय,

ातलून

(२) ेसल्यास, सयरची कृती ी ेयोग्य ेसल्यामु े ते ील लोकाींनी सयरच्या कृतीला ेक्षेप
डेतला ेसून, उपसरपींचाने त्याना ेपमानास्पय तागणूक नयली,

े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास या रतिकरणी जिल् ाचधकारी, साींगली याींच्याक े ते ील ग्रामस् ाींनी नयनाींक १७
ऑगस््, २०१५ रोिी ननतेयन ये ऊन उपसरपींचातर कारताई करण्याची मागणी केली ेसून,
कारताई न केल्यास उपोर्ण करण्याचा ाशारा नयला े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, या रतिकरणी जिल् ाचधकारी साींगली याींनी केलेल्या चौकशीत काय ेढ ू न ेले,
त्यानुसार िातीतायी रतितत्ृ तीला ेतर डालण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कारताई केली ता
करण्यात येत े े ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१३-०५-२०१६) :(१), (२) त (३)

ोय,

े खरे े े प

(४) सयर रतिकरणी केलेल्या चौकशीत गैरततसाणुकीदद्दल उपसरपींच योर्ी ेसल्याचे सकृतयशसानी
ेढ ू न ेल्याने त्याींच्यातर म ाराषर ग्रामपींचायत ेचधननयम १९५८ मधील कलम ३९ ेन्तये
मुख्य कायसाकारी ेचधकारी, जिल् ा पररर्य, साींगली याींचे माफसात कारताई सुपय केली े ेप
___________

चांदगड (जि.िोल्हापूर) येथील लशिि िॉलनीच्या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२१)

३२५६३ (२२-०१-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींयग

(जिपकोल् ापूर) ये ील सशक्षक कॉलनीक े िाणा-या रस्त्याची मोठ्या रतिमाणात

यरु तस् ा लाली े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयर रस्त्याची शासनाने पा णी केली े े काय,
(३) ेसल्यास, पा णीचे ननषकर्सा काय े े त त त्यानुसार सयर रस्त्याची तात ीने यपय
ु स्ती
करण्यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?

वतपसप १५० (14)
श्रीमती पांििा मुांडे (३०-०५-२०१६) :(१)

ोय

े खरे े े प

ेसन
ू त्यापैकी ३२५ मी्र रस्त्याचे

ाींदरीकरण पण
ू सा लाले ेसन
ू रस्त्याचे उतसाररत काम

(२), (३) त (४) सयर रस्ता ग्रामपींचायत चींयग
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार करण्यात येईलप

याींच्या ेखत्याररतील १२०० मी्र लाींदीचा

___________

गेरू माटरगाव, खामगाव (जि.बुलडाणा) या गावाला िोडणारा रस्ता नसल्याबाबत
(२२)

३३२६९ (२०-०१-२०१६).

अॅड.आिाश फांु डिर (खामगाांव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेरू मा्रगात, खामगात (जिपदल
ु ाणा) या गाताला िो णारा रस्ता स्तातींत्र्य का ापासन
ू
दाींधण्यात ेला ना ी,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, यामु े

े गात वतकासापासून तींचचत े े तसेच या गाताला िो णारा रस्त्याचे

दाींधकाम न करण्याची कारणे काय े े त,

(३) ेसल्यास, या गातातील नागररक, वतद्या ी त मन ला याींना ७ ककप मीप पायी
िाते लागत े े ,

े

चालत

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, या रस्त्याचे दाींधकामादादत सींदींचधताना तात्का

ेये श ये ण्यात येणार े े त

काय,
(५) ेसल्यास, त्यानुर्ींगाने शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(६) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०५-२०१६) :(१) त (२)

ोयप

िसमन उपलब्ध नसल्यामु े रस्त्याचे काम

ोऊ शकले ना ीप

(३) नागररक, वतद्या ी त मन ला याींना सारो ा गातापासून २ ककपमीप पायी िाते लागतेप

(४), (५) त (६) जिल् ा तावर्साक योिना सन २०१५-१६ मध्ये ्या रस्त्याचे ख ीकरणाचा एक
र त एक रप्ा दाींधकामासािर रतिशासकीय मान्यता रतिाप्त लालेली ेसून सयर काम ननवतया

रतिकक्रयेत े ेप तसेच उतसाररत

ाींदरीकरण, मोऱ्या याींची कामे जिल् ा पररर्ये ला रतिाप्त ननधी त

ननकर्ाच्या ेचधन रा ू न ्प्प्या-्प्प्याने करण्याचे जिल् ा पररर्ये चे ननयोिन े े प
ज्ञानगींगा नयीतरील मोठ्या पल
ु ाच्या दाींधकामाकरीता सातसािननक दाींधकाम वतिाग
खामगात याींना जिल् ा पररर्ये क ील नयनाींक २२प०१प२०१६ च्या पिान्तये क वतण्यात ेले
े ेप

___________

राज्यातील पयाावरण सांतल
ु ीत समध्
ु द ग्राम योिना बांद पडण्याच्या मागाावर असल्याबाबत
(२३)

३३४३९ (१६-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

वतपसप १५० (15)
(१) रायातील पयासातरण सींतुलीत समुध्य ग्राम योिना दींय प ण्याच्या मागासातर ेसल्याचे मा े
िुल,ै २०१५ ता त्या यरम्यान ननयशसानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, पयासातरणाचे सींतधसान त सींरक्षण कपयन समध्
ृ य गाताींची ननसमसाती करण्यासािर
पोर्क िरणारी ती योिना सुपय िे तण्यासािर कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१) ना ीप

रायातील गाताींचा शाश्तत वतकास ड तन
ू ेणण्याकरीता २०१० पासन
ू रायात पयासातरण
सींतुसलत समध्
ृ य ग्राम योिना रादवतण्यात येत े े प ेता सयरील योिनेचे पयपाींतर “स्मा्सा

ग्राम” योिनेत करण्याचा रतिस्तात शासन स्तरातर वतचाराधीन ेसन
यादादतचा ननणसाय
ू
लतकरच डेण्यात येणार े े प
(२) रतिश्न उद््ातत ना ीप
(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________

हदगाांव (जि.नाांदेड) तालुक्यातील ववद्यार्थयाांच्या सोयीसाठी
मानव वविासच्या बसेस सरू
ु िरण्याबाबत

(२४)

३४५८६ (२०-०१-२०१६).

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

यगाींत (जिपनाींये ) तालुायातील ये े ेनेक वतद्या ी, वतद्या ीनी शा े ला िाण्यासािर

सम े ल त्या ता नाने यररोि रतितास करत ेसल्यामु े मानत वतकास समशनची दस तालुका
सधन म् णून एक ी सुरू नसल्याचे मा े िुल,ै २०१५ मध्ये ता त्यायरम्यान ननयशसानास ेले
े े,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयर तालुायात वतद्याथ्याांच्या सोयीसािर मानत वतकासच्या दसेस सुरू
करण्यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली े े ता करण्यात येत े े ,
(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१५-०३-२०१६) :(१) ना ी, ननयोिन वतिाग, शासन ननणसाय क्रमाींक :मावतसम-२०१०/रतिपक्रप८१/का-१४१८,नयप१९/७/२०११

ेन्तये

सन

२००१

च्या

िनगणनेनुसार

तालुायातील स्िी साक्षरतेचे रतिमाण त सन २००२ च्या सतेक्षणानुसार ग्रामीण िागातील
याररद्ररे र्ेखालील कु्ुींदाींचे रतिमाण या योन ननकर्ाींच्या ेधारे मानत वतकास कायसाक्रमाींतगसात
रायातील १२५ ताला
ु याींची ननत

करण्यात ेली े े प त्यात नाींये

तालुायाचा समातेश ना ीप
(२) रतिश्न उद््ातत ना ीप
(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________

जिल््यातील

यगाींत या

वतपसप १५० (16)
नाांदेड जिल्हा पररषदे अांतगात मांिुर िेलेली दहन व दफन भम
ू ीची
७९ िामे रद्द िरण्यात आल्याबाबत

(२५)

३४६८५ (१६-०१-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींये

जिल् ा पररर्ये ेींतगसात सन २०१४-१५ मध्ये मींिरु केलेल्या य न त यफन िम
ू ीच्या

७९ कामाची काम करण्याची मुयत मा े माचसा, २०१६ पयांत ेसताींना तसेच ेनेक कामे पूणसा
लालेली ेसताींना ७९ कामे ननयमदा्य रद्द करण्यात ेल्याचे नुकतेच ननयशसानास ेले
े े त,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयर कामे रद्द करण्याची कारणे काय े े त त त्यादादत चौकशी केली े े
काय,
(३) ेसल्यास, चौकशीत ननषकर्सा काय े े त त त्यानुर्ींगाने कोणती कारताई केली ता
करण्यात येत े े ,

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (३०-०५-२०१६) :(१)

ोय

े खरे े े प

(२), (३) त (४) सन २०१४-१५ मध्ये १०८ कामाींना मींिूरी ये ण्यात ेली

ोतीप

कमी प ल्याने या कामाींपैकी सुपय न लालेली ७९ कामे रद्द करण्यात ेलेली

त ावप,ननधी
ोतीप सयर रद्द

केलेल्या कामाींना सन २०१५-१६ या वतत्तीय तर्ासात नव्याने मींिूरी ये ण्यासािरची कायसाता ी
करण्यात येत े ेप

___________
िोरपना (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील वडगाव ग्रामपांचायती अांतगात
शेचालय बाांधिामात झालेला गैरव्यवहार

(२६)

३५०५२ (१४-०१-२०१६).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरपना (जिप चींद्रपूर) ताला
ु यातील त गात ग्रामपींचायती ेींतगसात शौचालय दाींधकामात

ेच क
सा
गैरव्यत ार लाल्याने त्याींची चौकशी करण्याची मागणी गातकऱ्याींनी नयनाींक २२
ऑगस््, २०१५ रोिीच्या सुमारास सींतगसा वतकास ेचधकाऱ्याींक े ननतेयनाद्तारे केली े े ,

े

खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, गातकऱ्याींच्या मागणीनुसार या ेच क
सा गैरव्यत ाराची चौकशी केली े े काय,
त्यात काय ेढ ू न ेले,

(३) चौकशीनुसार सींदचधतातर कोणती कारताई केली ता करण्यात येत े े ,
(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
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श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०५-२०१६) :(१)

े खरे े े प

(२) पींचायत ससमती, कोरपना माफसात चौकशी करण्यात ेली ेसून चौकशीत कोणत्या ी
रतिकारचा ेच क
सा गैरव्यत ार ेढ ू न ेला ना ीप
(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी ववभागाांतगात शेतिययाांसाठी
ववववध िल्याणिारी योिना न राबववल्याबाबत
(२७)

३५१४२ (२२-०१-२०१६).

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय रोिगार

हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शेतक-याींच्या न तासािर वतवतध कल्याणकारी योिना रादवतण्यासािर कोट्यतधी पयपये खचसा
करीत े े परीं तु ेकोला जिल््यातील रोिगार
गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार

मी वतिागाचे उपजिल् ाचधकारी याींनी म ात्मा

मी वतिागाींतगसात शेतक-याींच्या न ताच्या ८० को्ी पयपयाींच्या

वतवतध कल्याणकारी योिना रादवतलेल्या नसल्याचे मा े ऑा्ोदर, २०१५ मध्ये ता त्या
यरम्यान ननयशसानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयर योिना रादवतल्या नसल्याने जिल््यातील ३२
योिनेपासून तींचचत रान ले े े त,

े

िार २४० लािधारक या

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, सयर ू रतिरकणी चौकशी करण्यात ेली े े काय,
(४) ेसल्यास, चौकशीनुसार या योिना जिल््यात न रादवतण्याची कारणे काय े े त त
चौकशीेींती काय ेढ ू न ेले,

(५) ेसल्यास, सयर ू योिना जिल््यात न रादवतल्यादादत उपजिल् ाचधकारी याींच्यातर
कोणती कारताई करण्यात ेली ता येत े े ,
(६) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०५-२०१६) :(१)

े खरे ना ीप

(२) रतिश्न उद््ातत ना ीप
(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप

(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप
(५) रतिश्न उद््ातत ना ीप
(६) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________

वतपसप १५० (18)
िळगाांव जिल्हयातील चोपडा मतदारसांघात जिल्हा पररषद बाांधिाम
ववभागािडे ३१० किमी लाांबीचे रस्ते वगा झाल्याबाबत
(२८)

३५४४९ (२०-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ि गाींत जिल् यातील चोप ा मतयारसींडात जिल् ा पररर्य दाींधकाम वतिागाक े ३१०

ककमी लाींदीचे रस्ते तगसा लाले े े ,
(२)

े खरे े े काय,

ेसल्यास, चोप ा मतयारसींडातील रस्ते

े का या मातीतून िात ेसल्याने जिल् ा

पररर्य दाींधकाम वतिागाेींतगसात कामाींसािर ननधी कमी उपलब्ध केला िात

ोता,

े

ी खरे

े े काय,
(३)

ेसल्यास, ननधी कमी उपलब्ध लाल्यामु े रस्त्याींची यरु तस् ा लाली े े ,

े

ी खरे

े े काय,

(४) ेसल्यास, या रस्त्याींच्या दाींधणीसािर ननधीची तरतूय करण्यादादत शासनाने कोणती
कायसाता ी केली ता करण्यात येत

े े,

(५) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०५-२०१६) :(१)

े खरे ना ीप

(२) ते (५) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________
परभणी जिल््याच्या जिल्हा पररषद नूतन इमारतीचे िाम तनधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत
(२९)

३५५३६ (१४-०१-२०१६).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) परिणी श रातील वरतिययशसानी क्री ा सींकुलाच्या लागत जिल् ा पररर्ये च्या नतीन ामारतीचे
दाींधकाम मागील तीन तर्ासापासन
ू करण्यात येत े े तरी ेद्याप ते पण
ू सा लाले ना ी,

े खरे

े े काय,

(२) ेसल्यास, या ामारतीच्या दाींधकामासािर शासनाक े ७ को्ी पयपयाींचा ननधी माचगतला
ेसून फात ५ को्ी पयपये नयल्याने

े काम ेपूणासातस् त
े े े,

े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, या कामास ेपूणसा ननधी ये ण्याची कारणे काय े े त त सयर ननधी तात ीने
उपलब्ध करून ये ण्यादादत कोणत्या उपाययोिना केल्या ता करण्यात येत े े ,
(४) ेसल्यास,यादादतची सद्य:जस् ती काय े े ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०५-२०१६) :(१)

ोयप

(२), (३) त (४) जिल् ा पररर्य परिणी रतिशासकीय ामारत दाींधकामाकरीता जिल् ा पररर्ये क ू न

रतिाप्त ननधीच्या मागणी नस
ु ार कामाची रतिगती वतचारात डेतून जिल् ा पररर्ये ला ननधी वततरीत
करण्यात येत े ेप

___________

वतपसप १५० (19)
उल्हासनगर मधील म्हारळ,वरप व िाांबा या ग्रामीण भागाांना
मुलभूत सुववधाांसाठी तनधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(३०)

३५६३४ (१४-०१-२०१६).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल् ासनगर मतयार सींडात म् ार , तरप त काींदा

सन्माननीय

े ग्रामीण िाग येत ेसून त्या

गातातील नागररकाींसािर मुलिूत सुवतधा उपलब्ध करून ये ण्यासािर शासन ननणसाय क्रमाींक

वतकास -२०१५/रतिपक्रप ५२/ यो ६ नयप २७ माचसा, २०१५ नुसार माप लोकरतिनतननधी, माप मींिी
ग्रामवतकास वतिाग याींच्याक े सम
ु ारे पयप २प५० को्ीची ननधी उपलब्ध करून ये ण्याची मागणी
नयप ३ ऑगस््, २०१५ रोिी केली े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, शासनाच्या ततीने कोणती ी कायसाता ी लालेली नसल्यामु े ग्रामीण िागातील
वतकास कामे ननधी ेिाती दींय रान ल्याने नागररक त ग्रामस् ाननकाींमध्ये शासनावतपयद्ध
ेसींतोर्ाचे तातातरण ननमासाण

ोत ेसल्याचे

ी ननयशसानास येत े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, सयर ननधी उपलब्ध करून ये ण्यासािर शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता
करण्यात येत े े ,
(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (३०-०५-२०१६) :(१)

ोय

े खरे े े प

(२) ना ीप

(३) त (४) लोकरतिनतननधीींनी सुचवतलेल्या गातींतगसात मुलिूत सुवतधा पुरवतणे या योिनेंतगसात
सन २०१४-१५ या ेच क
सा तर्ासामध्ये म् ार

ये े रस्ता दाींधकामासािर पयप१४प०० लक्ष ातका

ननधी मींिूर करण्यात ेला ेसन
ू सयर कामे ननवतया स्तरातर े े तप तसेच म् ार , तरप त
काींदा या गाताींमध्ये शासनाच्या ातर योिनाींमधन
ू ी पयप२प१५ को्ी ाताया रकमेची वतवतध
वतकास कामे मींिूर करण्यात ेलेली े ेतप

___________

जिल्हा पररषदे च्या समाििल्याण सलमतीमाफात ववववध वस्तांच
ू े वाटप
(३१)

ि झन मागासवगीयाांना

३५८२२ (२३-१२-२०१५).

स्वयांरोिगार उपलब्ध ि झन दे ण्याबाबत

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासन मागासतगीयाींना स्तयींरोिगाराकररता तस्तूींच्या स्तपयपात चाकी, मीं प सान त्य,

शेतया- मसशन, वपको-फॉल मसशन ेशा रतिकारे तस्तींूचे जिल् ा पररर्ये च्या समािकल्याण
ससमतीमाफसात ता्प कपयन त्याींना स्तयींरोिगार उपलब्ध कपयन ये ण्यात येतो,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, ि गाींत जिल् ा पररर्ये च्या उत्पायनातन
ू समािकल्याण वतिागाला २० ्ाके
राकम नयली िात ेसून त्यातून समािकल्याण ससमती या मागासतगीयाींच्या ननधीतून
वतद्यत
ु ालेारीक
ननधी कमी

ायमास्् लॅ म्प िास्तीच्या रतिमाणात डेत ेसन
ू यामु े मागसतगीयाींचा

ोत े े ,

े

ी खरे े े काय,

वतपसप १५० (20)
(३) ेसल्यास, ेशा रतिकारे मागासतगीयाींच्या ननधीतून वतद्युत प नयव्याींच्या खरे यीतर का ी

मयासाया ेणन
मागासतगीयाना तैयजातकररत्या रोिगार उपलब्ध करण्याकरीता शासनाने
ू
कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१)

ोयप

(२) जिल् ा पररर्ये च्या २०% ननधीतून तैयजातक तसेच सामुन क स्तपयपाच्या योिना जिल् ा
पररर्य सतसासाधारण सिेच्या मान्यतेने डेण्यात ेलेल्या ेसन
ू सतसा ननधी मागासतगीयाींच्या
कल्याणासािर खचसा करण्यात ेला ेसल्याने मागासतगीयाींचा ननधी कमी लालेला ना ीप
(३) त (४) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________
राज्यामध्ये दष्ट्ु िाळमुक्त शेतिययाांना रोिगार हमी योिनेतन
ू शेततळी घेण्याच्या तनणयााबाबत
(३२)

३५९५१ (२२-०१-२०१६).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय रोिगार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायामध्ये यषु का मुात शेतकऱ्याींना रोिगार

मी योिनेतन
ू शेतत ी डेण्याचा ननणसाय

डेतला ेसल्याचे मा े ऑा्ोदर, २०१५ च्या यस
ु ऱ्या ेितड्यात ता त्यायरम्यान ननयशसानास
ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयर शेतत ी यषु का ग्रस्त जिल््यात डेण्यात येणार े े काय, तसेच सयर
योिनेचे सतसासाधारण स्तपयप काय े े ,

(३) ेसल्यास, यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०५-२०१६) :(१), (२) त (३) ना ीप त ावप रायात मागेल त्याला
शेतत े योिना रादवतण्याचा ननणसाय फेब्रुतारी, २०१६ मध्ये डेण्यात ेला े े प सयर योिना
ेनुयान स्तपयपाची योिना े ेप

मागील ५ तर्ासात एक तर्सा तरी ५० पैसे पेक्षा कमी पैसेतारी िान र लाली े ेप ेशा

गातातील लािा ी या योिनेसािर पाि े े तप या योिनेेींतगसात पन ल्या ्प्प्यात ५१,५००
शेतत ी डेण्यात येणार े े तप यादादत ऑनलाईन ेिसा करण्याची रतिकक्रया सुपय करण्यात ेली
े ेप

(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________

वतपसप १५० (21)
यावल (जि.िळगाव) येथील बामणोद ते रािोरा फाटा (िूना आग्रा)
रस्त्याचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३३)

३६०९१ (२२-१२-२०१५).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यातल (जिपि गात) ये ील दामणोय ते रािोरा फा्ा (िूना ेग्रा) रस्त्याचे काम रतिलींत्रदत
त सीं गतीने सुपय े े,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, तरील रस्त्याचे काम लतकरात लतकर पूणसा करण्यात येणार े े काय,
(३) ेसल्यास, तरील रस्त्याचे दाींधकामाक े ेचधकारी यल
सा करीत े े त काय,
ु क्ष

(४) ेसल्यास, सींदींचधत ेचधकारी त िे केयार याींच्यातर शासनाने काय कारताई केली ता
करण्यात येत े े ,
(५) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२३-०५-२०१६) :(१)

े खरे ना ीप सयर काम िौनतकदृषट्या पण
ू सा लालेले

े ेप

(२), (३), (४) त (५) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________
मेिा िरां ग (ता.घाटां गी, जि.यवतमाळ) येथील शेचालय व रोहयो
अांतगात झालेल्या लसांचन ववहीरीच्या चेिशीबाबत
(३४)

३६८४६ (१४-०१-२०१६).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय रोिगार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिा िरीं ग (तापडा्ीं गी, जिपयततमा ) ये ील शौचालय त रो यो ेींतगसात लालेल्या ससींचन
वत ीरीची चौकशी करणेदादतचे ननतेयन स् ाननक लोकरतिनतननधी (ेणी) याींनी मख्
ु य कायसाकारी
ेचधकारी याींना नयनाींक ११ ऑा्ोदर, २०१५ रोिी ता त्यासुमारास नयले े े,

े खरे े े

काय,

(२) ेसल्यास, सयर ननतेयनातर शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े,
(३) ेसल्यास, त्याचे

ो ायात स्तपयप काय े े ,

(४) नसल्यास, त्याचे कारण काय े े ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०५-२०१६) :(१)

ोयप

(२) उपमुख्य कायसाकारी ेचधकारी (नरे गा) जिपपप यततमा

याींचे माफसात चौकशी करण्यात

ेलीप

(३) चौकशीत योर्ी ेढ ू न ेलेल्या ेचधकारी/कमसाचाऱ्याींना कारणे याखता नो्ीस दिातण्यात
ेलेल्या े े तप

(४) कायसाता ी सुपय े े प

___________

वतपसप १५० (22)
पाटण (जि.सातारा) तालुक्यातील मेिे जिांती मोडिवाडी
(३५)

सातर रस्त्याचे िाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत

३६८४७ (१४-०१-२०१६).

श्री.शांभरू ाि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे मो कता ी त सातर (तापपा्ण, जिपसातारा) या गाताींना िो णा-या जिींती मो कता ी
सातर या रस्त्याच्या कामाींस सन २००६ मध्ये रतिधानमींिी ग्रामस क योिनेतींगत
सा मींिूरी ये ण्यात
ेली

ोती,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, मौिे जिींती मो कता ी सातर या ४ ककपमीप ेींतराच्या रस्त्याींच्या कामास
सुपयतात लाल्यानींतर मो कता ी ये ील का ी लोकाींनी कामाींत े चणी ननमासाण केल्या े े त,
े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, सन २००६ पासून ेिपयांत या रस्त्याच्या कामात े चणी ननमासाण करणायाींनी दींय िे तल्याने सम
ु ारे २५०० लोकाींना

लाखीच्या पररजस् तीत िीतन िगाते लागत ेसून

सयर रस्त्याकरीता तापरात येणारी िमीन शासनाने ताब्यात याती त रस्त्याींचे काम पूणसा
कराते याकरीता या गातातील ग्रामस् ाींनी जिल् ाचधकारी, सातारा याींच्याक े लेखी ननतेयनाव्यारे
मागणी ी केली े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, शासनाने या सतसा रतिकरणाची चौकशी केली े े काय, चौकशी केली नसल्यास
चौकशी न करण्याची सतसासाधारण कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२५-०२-२०१६) :(१) रतिधान मींिी ग्राम स क योिनेच्या मागसायशसाक सच
ु ना त

ननकर्ानुसार ्प्पा-५ मध्ये जिींती ते मो कता ी या रस्त्याच्या कामास मींिूरी सम ालेली े े प
मो कता ी ते सातर या रस्त्याचे काम रतिधान मींिी ग्राम स क योिनेच्या ननकर्ात दसत
ना ीप

(२) स् ाननक शेतक-याींनी त्याींच्या मालकीच्या िमीनीतन
ू काम करण्यास नकार नयला त
मापन्यायालयात याता याखल केलाप मापन्यायालयाने सयर शेतकऱ्याींच्या सम कतीतून रस्ता

करण्यास रतिनतदींध केला े े प त्यामु े योिनेच्या ननकर्ाींरतिमाणे त ननवतया े्ी त शतीनुसार
सद्य:जस् तीत सयरचे काम े े त्या जस् तीत ेींनतम करण्यात ेलेले े ेप

(३) त (४) या रतिकरणी िमीन सींपायनादादत स् ाननक लोकरतिनतननधी याींनी जिल् ाचधकारी,
सातारा याींना ननतेयन नयलेले े े प
त ावप, रतिधान मींिी ग्राम स क योिनेच्या मागसायशसाक सुचना त ननकर्ानस
ु ार

रस्त्यासािर लागणारी िमीन सींपायन करण्याची तरतूय नसल्याने त रस्त्याचे काम े े त्या
जस् तीत ेींनतम केलेले ेसल्याने तद्नुर्ाींचगक पुढील कायसाता ीचा रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________

फुलांब्री तालुक्यात मिूराांना रोिगार हमी योिना अांतगात िामे उपलब्ध ि झन दे ण्याबाबत
(३६)

३८८०६ (२०-०१-२०१६).

श्री.सु झपलसांग नाईि (नवापूर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) फुलींब्री तालुकयात नोंयणीकृत मिुराींची सींख्या ७८
मिुराींना कामे सम ाली तर १२

िार े े यातील केत

११

िार

िार मिूर कामाच्या रतिनतक्षेत ेसल्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये

ता त्या यरम्यान ननयशसानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, कामाींच्या रतिनतक्षेत ेसलेल्या मिूराींना रोिगार

मी योिना ेींतगसात कामे

उपलब्ध कपयन ये ण्यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१२-०५-२०१६) :(१) ना ीप
(२) त (३) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________
यवतमाळ जिल्हा पररषदे च्या सांबध
ां ीत अधधिाययाच्या िायापध्दतीमळ
ु े ग्रामीण भागाचा
वविासासाठी हदलेला तनधी ववनावापर पडून असल्याबाबत

(३७)

३८९१६ (२०-१-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव), श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

यततमा

जिल् ा पररर्ये ला, ग्रामवतकास वतिागाने २०१० ते २०१३ या ेच क
सा तर्ासात

वतवतध योिनेतर लालेल्या खचासाचा ेढाता डेण्याचे ननये श नयल्याचे नयनाींक ८ ऑगस््, २०१५
रोिीच्या सुमारास ननयशसानास ेले े े,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, रतिापेपकेंद्र ामारती दाींधकाम ससींचन वतिाग, समािकल्याण वतिाग, कृर्ी

वतिाग, पाणी पुरतिा वतिाग, सशक्षण वतिाग, जिल् ापररर्ये ेींतगसात येणा-या वतिागात नयलेले
ेनुयान ते े त खचसा लाले नसल्याचे ननयशसानास ेले े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, जिल् ा पररर्ये च्या सींदध
ीं ीत ेचधका-याच्या कायसापध्यतीमु े ग्रामीण िागाचा
वतकास लाला ना ी त ननधी ेखचीत रा ीला ेसल्याने सींदींधीतातर शासनाने कोणती कारताई
केली ता करण्यात येत े े ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-५-२०१६) :(१)
(२)

े ेींशत: खरे े े प

े खरे े े प

(३) सन २०१०-२०१३ या कालातधीत पयप२५२,२१,६८,७९२/- ातका ननधी जिल् ा पररर्यला रतिाप्त
लाला

ोताप सयर रतिाप्त ननधीपैकी पयप२०८,३७,५२,४७३/- ातका खचसा लालेला े े प उतसाररत ननधी

खचसा करण्याची कायसाता ी सुपय े ेप

___________

नागपरू जिल््यातील खखांडसी िलाशयाचे पाणी रामटे ि आखण मोहाडी
तालुक्यातील िोरडवाहू शेतीला लमळण्याबाबत

(३८)

३९१५४ (२०-०१-२०१६).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) नागपूर जिल््यातील णखीं सी िलाशयाचे पाणी राम्े क ेणण मो ा ी तालुायातील
कोर ता ू शेतीला सम ण्यादादत लोकरतिनतननधीनी नयनाींक १८ ड सेंदर,२०१४ रोिी
ोते, े खरे े े काय,

ननतेयन नयले

(२) ेसल्यास, सयर कोर ता ू शेतीला पाणी न सम ाल्यामु े यातर्ी सुद्धा शेती नापीक लाली
े े , े ी खरे े े काय,
(३)

ेसल्यास,शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,

(४)

नसल्यास, वतलींदाचे कारणे काय े े त ?

श्री. धगरीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१)

ोयप

(२) शेतक-याींक ू न े ता म सूल खात्याींक ू न ेशारतिकारचे ननतेयन रतिाप्त ना ीप तसेच नयनाींक
१८/१२/२०१४ चे ननतेयनात ी यादादत उल्लेख ना ीप

(३) णखीं सी परु क कालव्याद्तारे पेंच रतिकल्पातील ेनतररात पाणी णखीं सी तलातात सो ू न

ेचधक पाणीसािा ननमासाण करण्यात येणार े े प या ेनतरीात पाणीसाठ्यापासून णखीं सी उच्च

पात ी ससींचन कालव्याद्तारे राम्े क तालुायातील १२ गाताींना त मो ा ी तालुकयातील ४
गाताींतील २४९३

े प लािक्षेिास ससींचनाचा लाि सम णार े ेप सद्यजस् तीत णखीं सी पुरक

कालव्याचे दाींधकाम ६० ्ाके पण
ू सा लाले ेसून उपलब्ध ननधीनस
ु ार उतसाररत काम रतिगतीत
े ेप

(४) वतलींद लालेला ना ीप
___________
िैतापूर (ता.जि.सातारा) या गावातील मा झती मांहदरािवळून
िाणायया ओढ्यािवळील रस्ता खचल्याबाबत

(३९)

३९५८०

(१३-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(लशडी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िैतापूर (तापजिपसातारा) या गातातील मापयती मींनयराित ू न िाणाऱ्या ओढ्याित ील रस्ता
सींरक्षक सिींत प ल्याने खचला े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, या रस्त्यातर मींनयरात येणारे िावतक तसेच ग्रामस् -वतद्या ी याींची यररोि येिा ेसल्याने सयर रस्ता खचल्याने धोकायायक दनला े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) तसेच खूप मोिा पाऊस लाल्यास ओढ्याला पूर येऊन सयर मुख्य रस्ता खचन
ू गातातील
य णत ण िप्प

ोऊ शकते,

े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, ग्रामस् ाींनी लोकरतिनतननधीींक े सींरक्षक सिींत दाींधण्यादादत मागणी केली े े
काय तसेच यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े,
(५) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (३०-०५-२०१६) :(१) त (२)
े ेप

े खरे ना ी, सद्य:जस् तीत रस्ता सजु स् तीत
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(३) िवतषयात ेशी पररजस् ती उद्भतली तरी, पयासायी मागसा उपलब्ध ेसल्याने गातातील
य णत ण िप्प

ोणार ना ीप

(४) सींरक्षक सिींत दाींधण्यादादतची मागणी ेद्यापयांत शासनास रतिाप्त लालेली ना ीप
(५) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________
धुळे (जि.धुळे) येथील पाच सहयोग बँिाांचे भारतीय स्टे ट
बँिेत ववललनीिरण होणार असल्याबाबत

(४०)

४१५६२ (२७-०४-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय तनयोिन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धु े (जिपधु े ) ये ील पाच स योग दँकाींच्या िारतीय स््े ् दँकेत वतसलनीकरण
े े,

ोणार

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, श रातील दँक कमसाचारी सींड्नेने दींय पक
ु ापयन कोट्यातधीींचा व्यत ार िप्प
ोऊन ग्रा काींचे

ाल लाले,

े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, उात रतिकरणी शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(४)

नसल्यास वतलींदाची कारणे काय े े त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१६) :(१), (२) त (३) ना ीप
त ावप, दँकाींचे वतलीनीकरण

ा वतर्य रायस्तरीय दँकससा ससमतीच्या कायसाक्षेिाच्या

दा े रचा ेसून सयर वतर्यादादत िारत सरकारच्या केंद्रीय े सा मींिालयाने धोरणात्मक ननणसाय
डेणे ेतश्यक ेसल्याचे राय स्तरीय दँकससा ससमतीने क वतले े े प
तसेच,केंद्र शासनाच्या नयप१७ माचसा,१९७८ च्या पिानस
ु ार दँककीं ग

ा वतर्य केंद्रीय सच
ू ीत

समावतष् े े प ग्रामीण दँका, राषरीयकृत त ताणणजयक दँकाची व्यातसानयक ध्येयधोरणे त
ननती ननधासारण िारतील ररलव् सा दँकेक ू न
करण्याची ता त्याींना

ोत ेसल्याने दँकाींदादतच्या तक्रारीदादत कायसाता ी

े् ननये श ये ण्याची दाद

ी केंद्र शासनाशी सींदचीं धत े े प

(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________
राज्याचा महसल
ू वाढववण्यासाठी व गोरगरीब नागररिाांना मुलभूत सोयीसुववधा
उपलब्ध ि झन दे ण्यासाठी उपाययोिना िरण्याबाबत

(४१)

४१८७७

(२९-०४-२०१६).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मांब्र
ु ा

िळवा),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),
श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राय शासनाच्या म सल
ू ताढवतण्यासािर सपय
ु ेसलेली कायसाता ी पण
ू सा लालेली े े,
े े काय,

े खरे
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(२) ेसल्यास, उात रतिकरणी रायाचा म सल
ताढवतण्यासािर त गोरगरीद नागररकाींना
ू
ेतश्यक मुलिूत सोयीसुवतधा उपलब्ध कपयन ये ण्यासािर शासनाने कोणती उपाययोिना ता
कायसाता ी केली,

(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०१-०७-२०१६) :(१) यीं

ा म सुलाच्या उत्पन्नात ताढ करण्याचे स्िोत

नसून वतवतध कराींच्या माध्यमातन
ू म सूल ताढ करण्याच्या ेनर्
ु ींगाने रतियत्न करण्यात येत
ेसन
ू

ी ननयसमत चालणारी रतिकक्रया े ेप

(२) म सूल ताढवतण्याच्या ेनर्
ु ींगाने मापमुख्यमींिी, मापमींिी वतत्त तसेच सचचत (वतत्त)
स्तरातर सींदींचधत वतिागाींचा ेढाता डेतला िात े ेप

राय शासनाच्या तेगतेगळ्या

वतिागाींमाफसात गोरगरीद नागररकाींना ेतश्यक मुलिूत सोयीसुवतधा उपलब्ध कपयन ये ण्यासािर

ेनेक उपाययोिना करण्यात येत ेसन
ू त्यानर्
ु ींगाने रादवतण्यात येणाऱ्या वतवतध योिनाींतगसात
त योिनेत्तर योिनाींसािर ेतश्यक तो ननधी े स
सा ींकल्पाद्तारे उपलब्ध कपयन ये ण्यात ेलेला
े ेप
(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________
नालशि जिल््यात मानव वविासासाठी उवाररत तनधी लमळण्याबाबत
(४२)

४३२४२ (३०-०४-२०१६).

श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड

(धारावी), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तुळिापूर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नासशक जिल््यात मानत वतकासासािर ७प९५ को्ी पयपयाींचा रतिाप्त ननधी मा े िानेतारी
ेखेरपयांत खचसा लाल्याने उतसाररत २प५ को्ी ननधीची रतिनतक्षा सींदींचधत यींिणेला लागली
ेसल्याचे मा े िानेतारी, २०१६ मध्ये ता त्यायरम्यान ननयशसानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, उपरोात रतिकरणी शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०२-०६-२०१६) :(१) ना ी, मानत वतकास कायसाक्रमाींतगसात नासशक

जिल््यास फेब्रुतारी, २०१६ ेखेर वततररत पयप७५६प९६ लक्ष ननधीपैकी वतवतध यींिणाींचा खचसा
पयप५८२प१६ लक्ष लाला े ेप पररणामी उतसाररत ननधीची रतिनतक्षा यिणाींना लागली ेसल्याचा
रतिश्न उद््ातत ना ीप
(२) रतिश्न उद््ातत ना ीप
(३) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________
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महाराष्ट्र राज्य पेपर व ऑनलाईन पध्दतीने लॉटरी ववक्रेत्याच्या ववववध मागण्याबाबत
(४३)

४४४८२ (३०-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतनल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील

(१) म ाराषर राय पेपर त ऑनलाईन पध्यतीने लॉ्री वतक्रेत्याींना शासनाक ू न सींरक्षण
सम ाते, स््ॉल सम ातेत, लॉ्रीचे कसमशन ताढवतण्यात याते ात्यायी ेनेक मागण्या गेल्या

ेनेक तर्ासापासून रतिलींत्रदत ेसल्याची दाद सन २०१६ च्या चौथ्या ेितड्यात ता त्या यरम्यान
ननयशसानास ेली,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, सयर ू मागण्याींच्या पूतत
सा ेदादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात
येत े े ,
(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (०१-०६-२०१६) :(१),(२) त (३) लॉ्री वतक्रेत्याींक ू न शासनाक ू न
सींरक्षण सम ाते, स््ॉल सम ातेत या मागण्याींदादत २०१६ मध्ये रतिाप्त ननतेयन सींदींचधत
वतिागाींक े कायसाता ीसािर पािवतण्यात ेलेले े े प म ाराषर रायाची केत
चालवतण्यात येत े े प ऑनलाईन लॉ्री चालवतण्यात येत ना ीप

पेपर लॉ्री

त्यामु े म ाराषर रायाच्या

ऑनलाईन लॉ्रीचे कोणी ी वतक्रेते ना ीप म ाराषर रायाच्या पेपर लॉ्रीसािर दािारातील
पररजस् ती वतचारात डेऊन लॉ्री सो तनन ाय नतक्री् वतक्रीतर योग्य कसमशन ये ण्यात येतेप
___________
राज्यातील सवा तनवत्ृ तीवेतन धारिाांना सुधारीत आश्र्वालसत
(४४)

सेवाांतगात प्रगती योिना लागू िरण्याबाबत

४४४८४ (३०-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतनल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील

(१) वतत्त वतिागाने नयनाींक १ िल
ु ै, २०११ रोिी िा ीर केलेल्या ेये शात िे कमसाचारी नयनाींक

१ ऑा्ोदर, २००६ ते नयनाींक ३१ माचसा,२००६ या कालातधीत सेताननतत्ृ त लाले े े त त्याींना

सुधारीत ेश्र्ताससत सेताींतगसात रतिगती योिनेचा लाि ेनुज्ञेय नसल्याचे नमूय केल्याने

सातत्याने २४ तर्ासापेक्षा िास्त सेता कपयन ी रायातील ेनेक सेताननतत्ृ त कमसाचारी सयर
योिनेच्या लािापासन
ू तींचचत ेसल्याची दाद लोकरतिनतननधी याींनी मा े िानेतारी, २०१५ च्या
नतसऱ्या सप्ता ात ता त्या सुमारास ननतेयनाद्तारे माप वतत्त मींिी याींच्या ननयशसानास ेणून
नयली,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, उात रतिकरणी चौकशी केली े े काय त त्यात काय ेढ ू न ेले,

(३) ेसल्यास, चौकशीनुसार रायातील सतसा ननतत्ृ तीतेतन धारकाींना नयनाींक १ ऑा्ोदर,
२००६ पासनू “सध
ु ारीत ेश्र्ताससत सेताींतगसात रतिगती योिना” लागू करण्यादादत शासनाने
कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?

वतपसप १५० (28)
श्री.

सुधीर

मुनगांटीवार

(०१-०६-२०१६)

:(१)

ोय, े

खरे

े ेप

फेब्रुतारी,२०१५

मध्ये

रतिापसौपये तयानी फराींये,ेमयार,नासशक याींनी सयर ू दाद मापमींिी (वतत्त) याींना ननतेयनाद्तारे
सायर केलीप
(२),(३), (४) नयनाींक १ ऑा्ोदर,२००६ ते नयनाींक ३१ माचसा,२०१० या कालतधीत िे कमसाचारी
सेताननतत्ृ त लाले े े त त्याींना सुधारीत सेताींतगसात ेश्ताससत रतिगती योिनेचा यस
ु रा लाि
ेनुज्ञेय करण्यारतिकरणी मापउच्च न्यायालय,मुींदई त औरीं गादाय खीं पीिात रर् याचचका
न्यायरतिवतषि े े तप

___________
िोल्हापूर ववकक्रिर ववभागातील प्रशासिीय िायापध्दतीतील त्रुटीांबाबत सेवातनवत्ृ त
झालेल्या अधधिाययाांवर िरण्यात आलेल्या िारवाईबाबत

(४५)

४४४८५ (३०-०४-२०१६).

श्री.सुतनल लशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

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

(१) कोल् ापूर वतक्रीकर वतिागात २५० को्ीच्या परताव्यात रतिशासकीय कायसापध्यतीतील
ि्
ु ीींदादत सींदींचधत ेचधकारी सेताननतत्ृ त

ोऊन ४ तर्े उल्ल्याने ननयमानस
ु ार वतिागीय

चौकशी करता येत नसल्याने यादादत शासनाने वतधी त न्याय वतिागाक ू न मागसायशसान
मागवतले े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, उात रतिकरणी वतधी त न्याय वतिागाक ू न शासनास मागसायशसान रतिाप्त लाले
े े काय,

(३) ेसल्यास, वतधी त न्याय वतिागाक ू न रतिाप्त लालेल्या मागसायशसानाचे

ो ायात स्तपयप

काय े े ेणण तयनुर्ींगाने शासनाने सींदींचधत सेताननतत्ृ त ेचधकाऱ्याींतर काय कारताई केली
ता करण्यात येत े े ,

(४) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१६) :(१)
(२)

ोयप

ोयप

(३) वतधी त न्याय वतिाग याींनी ेसिरतिाय नमूय कपयन, िारतीय यीं

सींन तेमधील कलम ४६३,

४६४, ४६५, ४६८ त लाचलच
ु पत रतिनतदींधक कायया १९८८ च्या कलम १३(१)(ई) मधील
तरतूयीनुसार, तपासणी कपयन, वतत्त वतिागाने त्याींच्या स्तरातर योग्य तो ननणसाय याता ेसे

क वतलेले े े प वतधी त न्याय वतिागाच्या ेसिरतिायाच्या ेनर्
ु ींगाने वतक्रीकर ेयुाताींचे
ेसिरतिाय मागवतण्यात ेले ेसून, त्यानुसार पुढील तपासणी करण्यात येत े ेप
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________

वतपसप १५० (29)
राज्य शासनाच्या सेवातनवत्ृ त व तनवत्ृ तीच्या मागाावर असलेल्या
िमाचाययाांवर लावलेला अधधभार सेवािर

(४६)

४७१७९ (३०-०४-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राय शासनाच्या सेतेत कायसारत ेसलेल्या परीं तू सेताननतत्ृ तीच्या ेींनतम तर्ासात पयापणसा
करणाऱ्या कमसाचारी ेचधकाऱ्याींतर सातीने लातण्यात ेलेल्या वतमाछि योिनेच्या तावर्साक

प्त्यातर ेचधिार सेताकर त ेता सेताकराींतर स्तच्छ िारत ेसियानाचा ेणखीन ०.५
्ाके ेचधिार राय शासनाने लागू केला े े,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास सयर योिनेनुसार पुढील का ात स्तच्छ िारत ेसियानाचा ेच क
सा िार
राय शासनाच्या सेताननतत्ृ त कमसाचाऱ्याींतरील लातण्यात ेला े े ,

े

ा

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, नयनाींक २५ िून, २०१५ रोिी काढलेल्या शासन ेये शानुसार राय शासनाने
या योिनेसािर कमसाचाऱ्याींना िराव्या लागणाऱ्या वतमा
केला े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, ननतत्ृ त लालेले त ननतत्ृ त

प्त्यातर १४ ्ाके सेतािार ी लागू

ोणारे शासकीय कमसाचाऱ्याींतर सेतािार वतमा

प्त्यातर सेताकर ेनय लातण्याची कारणे काय े े त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१६) :(१)
(२)

ोयप

(३)

ोयप

(४) सयर सेताकर

ोयप

ा केंद्रशासनाने लागू केला े ेप

___________

जिल्हा तनयोिन मांडळाच्या रस्ते वविासाच्या तनधी वाटपाची
सत्र
ु तालक्
ु यासाठी ही लागू िरण्याबाबत

(४७)

४८७३५ (०३-०५-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
काय :-

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शासनाच्या ततीने जिल् ा ननयोिन मीं
तापरण्यात ेलेले सुि तालुायासािर

ाला रस्ते वतकासाचा ननधी ता्प करताींना

ी लागू करण्यादादतचा ननणसाय मा े नोव् ें दर २०१५

मध्ये ता त्यायरम्यान डेण्यात ेलेला े े ,

े खरे े े काय

(२) ेसल्यास, ननणसायाचे स्तपयप काय े े त सयर ननणसाय लागू करण्यादादत शासनाने
कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,

(३) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?

वतपसप १५० (30)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१६) :(१)

े खरे ना ीप

(२) त (३) रतिश्न उद््ातत ना ीप

___________
सीना- मेहिरी- िुिडी (ता.आष्ट्टी, जि.बीड) पाणी उपसा लसांचन
योिनेतील िामे उपअलभयांताववना प्रलांबबत असल्याबाबत

(४८)

५०१९८ (३०-०४-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सीना- मे करी- कुक ी (तापेष्ी, जिपदी ) पाणी उपसा ससींचन योिनेतील कामे कृषणा
खोरे उपवतिागात सद्यजस् तीत ननयसमत उपेसियींता कायसारत नसल्याने रतिलींत्रदत ेसल्याची
दाद मा े फेब्रुतारी २०१६ च्या पन ल्या सप्ता ात ननयशसानास ेली,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, उात रतिकरणी शासनाने चौकशी केली े े काय त त्यात काय ेढ ू न ेले,

(३) ेसल्यास, चौकशीनुसार कृषणा खोरे उपवतिागात ननयसमत उपेसियींत्याींची ननयुाती
करण्यादादत शासनाने कोणती कायसाता ी केली ता करण्यात येत े े ,
(४) नसल्यास,वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. धगरीष महािन (०१-०६-२०१६) :(१) त (२) ससना मे करी उपसा ससींचन योिनेचे काम
उस्मानादाय मध्यम रतिकल्प वतिाग,उस्मानादाय ेींतगसात लडु पा्दींधारे उप वतिाग ेष्ी
तापेष्ी,जिपदी

या उप वतिागाक े े े प या उपवतिागातील उपवतिागीय ेसियींता

े पय

ररात ेसल्यामु े सयर निकाणी रतिये श कायासालयाचे नयनाींक ३०प०५प२०१५ रोिीचे ेये शान्तये
श्रीपेपेपडा्े याींची पयोन्नतीने पयस् ापना केली
पयोन्नतीच्या पयातर
िर
शाखा

िर

ोतीप त ावप, मापन्यायाचधकरणाने त्याींना

ोण्यास स् चगती ेये श नयल्याने श्रीपेपेपडा्े

े सयर पयातर

ोऊ शकले ना ीतप उपेसियींता या पयाचा ेनतररात कायसािार श्रीप एप एलप पालतणकर,
ेसियींता

याींचक
े े

सोपवतण्यात

ेला

े े प त्याींच्याक ू न

या

उपवतिागामाफसात

१) मे करी धरणाची उीं ची ताढतणे २) ॲरतिोच चॅनलचे काम ३) पींप ाऊस ४) स्तीचया सा चे काम
५) चध ी,क ा,वपींप सु्ी

े कोल् ापूर पध्यती दींधारे त

कपयन ससींचन व्यतस् ापनास

वपींपरी डुमरी त पाींढरी

स्ताींतरीत करण्यात ेली े े तप

(३) त (४) उप ेसियींता सींतगासात पयोन्नतीची रतिक्रीया रतिगतीत े े प
ननयसमत उपेसियींता उपलब्ध कपयन ये ण्यात येईलप

ी कामे पुणसा

त्यामधन
ू ्या निकाणी

___________
िी.एस.टी (GST) प्रस्ताववत वस्तू सेवा िर प्रिणाली लागू िरण्याबाबत
(४९)

५१९५४ (२९-०४-२०१६).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री

वतपसप १५० (31)
(१) राय शासनाने व् ॅल्यू े े

्ॅ ास (VAT) ला दयलून िीपएसप्ी (GST) या नव्या

कररतिणालीचा स्तीकार करण्यास मान्यता नयली े े ,

े खरे े े काय,

(२) ेसल्यास, स्तीकार केल्यास शासनाचे उत्पन्न ककती प्ीने ताढण्याची शायता े े त
यादादत ेतश्यक ती यींिणा राय शासनाने तयार केलेली े े काय,
(३) ेसल्यास, त्याचे

ो ायात स्तपयप काय ?

श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१६) :(१) सद्यजस् तीत लागू ेसलेला व् ॅल्यू ॲ े

्ॅ ास

(VAT) ला दयलन
ू िीपएसप्ीप (GST) रतिणाली जस्तकारण्यास शासनाची स मती े े प त ावप,

नतीन कर रतिणाली सींदींचधत ड्ना यपय
ु स्ती वतधेयक रायसिेत रतिलींत्रदत े े प सयर वतधेयकास
रायसिेच्या मींिूरीनींतरच सयर वतधेयक राय वतधीमीं

ाच्या मान्यतेसािर सायर

ोईलप

(२) रतिस्तावतत तस्तू त सेता कर रतिणाली सींदींचधत वतधेयक रायसिेच्या मींिूरीस्तत रतिलींत्रदत

े े प यास्तत कर रतिणालीचे ननजश्चत स्तपयप उपलब्ध नसल्याकारणाने शासनाच्या उत्पन्नात
ताढ े ता ड्
(३) लागू ना ीप

ोईल यावतर्यी ेनुमान काढता येत ना ीप
___________
िोल्हापरू जिल््यासह दोन राज्याांना वरदान ठरणायया दध
ु गांगा
प्रिल्पावर सोयीसुववधा दे ण्याबाबत

(५०)

५२४०० (२५-०४-२०१६).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

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

योन रायाींना तरयान िरणाऱ्या यध
ु गींगा रतिकल्पातर ननतासी सक्षम

ेचधकारी नसल्याचे धरण, कॉलनी, दचगचा, ेयपदीप ेणण तसा तमध्ये ेनेक समस्या
ननमासाण

ोत े े त,

े खरे े े काय,

(२) तसेच का म्माता ी रतिकल्पाचे उपवतिागीय ेचधकारी
नसल्याने या ी रतिकल्पात ेनेक समस्या ननमासाण लाल्या े े त,

े पय सक्षम ननतासी सम त
े

ी खरे े े काय,

(३) ेसल्यास, सयरचे ेचधकारी फात २६ िानेतारी, १५ ऑगस्् त लोकरतिनतननधी याींची िे्
ेसणार तेव् ाच उपलब्ध

ोतात,

े

ी खरे े े काय,

(४) ेसल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली े े काय त चौकशीनस
ु ार कोणती कायसाता ी
केली ता करण्यात येत े े ,

(५) नसल्यास, वतलींदाची कारणे काय े े त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-०५-२०१६) :(१)

े खरे ना ीप

(२) धरण उपवतिागास नयनाींक ३०/११/२०१४ ते १७/०६/२०१५ तसेच नयनाींक ०१/११/२०१५ ते
३१/०१/२०१६ या कालातधीत ननयसमत ेचधकारी नसल्याने सयर पय ेनतररात कायसािारात
ोतेप

नयनाींक ०१/०२/२०१६ पासून ननयसमत ेचधकाऱ्याची ननयुाती लाली े ेप त्यामु े रतिश्न

उद््ातत ना ीप
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(३) यध
ु गींगा रतिकल्पातर ननयसमत ेचधकाऱ्याची ननयुाती लाली ेसल्याने रतिश्न उद््ातत ना ीप
(४) रतिश्न उद््ातत ना ीप
(५) रतिश्न उद््ातत ना ीप
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यतती मुद्रणालय, मुींदईप

