अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मौजे िशेळी (ता.राजापरू ) येथील वायगांड
ु बांधाऱ्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(१)

१४१० (२२-१२-२०१४).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे कशेळी (ता.राजापूर) येथील वायगुींड बींधारा पुरामध्ये टु्यामुळे शेती व सींबींतधत
वाडीशी सींपकक तु्ला ससून सरर बींधाऱ्याची सद्याप ररु
ु स्ती करयात आलेली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) ससयास, सरर कामाची सावकजननक बाींधकाम ववभाग व खारभम
ू ी ववभाग ररसच
ू ी सन
२०११-१२ नुसार रु.२४.७५ लक्ष इतकी होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) ससयास, सरर काम जजहापषर र बाींधकाम ववभाग याींना रे याचे ननचीत होहनही
सद्याप ववभागामाटकत कोणतीच कायकवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(४) ससयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(५) ससयास, चौकशीनस
ु ार सरर बींधाराच्या बाींधकामासा न ननधीची तरतर
ू करयाबाबत
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ?
श्री. धगरीम महाजन (२३-०५-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) नाही.
जजहातधकारी याींचे रालनात दर.७.७.२०१२ रोजी झालेया बै कीमध्ये सरर काम जजहा
पषर र बाींधकाम ववभाग, रत्नातगरी याींच्याकडून करयाचे ननजचत केले होते. तथावप, याबाबत
जजहातधकारी कायाकलयाकडून बै कीचे इनतवत्ृ त ननगकममत झाले नाही. त्यामळ
ु े पुढील कायकवाही
होह शकली नाही.

यानींतर जजहातधकारी याींचे रालनात दर.१३.७.२०१५ रोजी पुन:च आयोजजत बै कीमध्ये
स्थाननक

ग्रामस्थाींची

सींमत्ती

ससयास

सरर

ग्रामपींचायती माटकत प्रस्ताववत करयात यावे ससे

काम

महाराषर

रले आहे .

रोजगार

योजनेसींतगकत

वव.स. १७० (2)
(४) प्रन उद््ावत नाही.
(५) सरर बींधारा जलसींपरा ववभागाकडील नसयाने जलसींपरा ववभागास ररु
ु स्तीसा न ननधी

उपलब्ध करता येणार नाही. ग्राम सभेने ननणकय घेतयास सरर ररु
ु स्ती कामास महाराषर
रोजगार योजनेंतगकत ननधीची तरतर
ू करयात येईल.

___________

जळगाांव जजल्हा पषरमद येथे बाांधिाम ववभागातील नैमजत्ति
दरु
ु स्तीच्या िामासाच्च्या धनधीबाबत
(२)

११२८४ (०६-०४-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींव जजहा पषर र येथे बाींधकाम ववभागात सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ मध्ये
नैमजत्तक ररु
ु स्तीच्या कामासा न तकती ननधी प्रात आहे ,

(२) ससयास, या ननधीमधन
ू तकती व कोणकोणत्या कामाचे प्रस्ताव कायाकलयास प्रात झाले
आहे त,

(३) ससयास, यापैकी कोणकोणती कामे पूणक झाली आहेत,

(४) ससयास, उवकषरत कामे सपूणक राहयाची कारणे काय आहे त व उक्त कामे पूणक
करयासा न शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०५-०१-२०१६) :(१) नैममजत्तक ररु
ु स्तीच्या कामासा न (३०५४-२४१९)

जळगाव जजहा पषर रे स सन २०१३-१४ मध्ये रु. १७४.९४ लक्ष व सन २०१४-१५ मध्ये
रु.१७८.६० लक्ष इतका ननधी प्रात झाला आहे .
(२) उपरोक्त ननधीमधन
ू सन २०१३-१४ मध्ये २६२ कामाींचे प्रस्ताव प्रात झाले त्यापैकी १३९
कामाींना ननधीच्या उपलब्धतेनुसार मींजूरी रे यात आली. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये ३०४

कामाींचे प्रस्ताव प्रात झाले त्यापैकी १२५ कामाींना ननधीच्या उपलब्धतेनुसार मींजूरी रे यात
आली. सरर कामाींची यारी प्रधान सतचव याींच्या कायाकलयात उपलब्ध आहे .

(३) यापैकी सन २०१३-१४ मधील १२१ कामे पण
ू क आहे त व सन २०१४-१५ मधील ६४ कामे पण
ू क
आहे त. सरर कामाींची यारी प्रधान सतचव याींच्या कायाकलयात उपलब्ध आहे .

(४) लागोपा च्या सावकत्रिक ननवडणूका आरशक आचार सींदहता कालावधीत ननववरा प्रतिया
ववलींबामुळे तसेच सवकाळी पावसामुळे कामे सपूणक रादहलेली आहे त. सररची कामे प्राधान्याने
पूणक करयाबाबत जजहा पषर रे चे ननयोजन आहे .
___________

सांत तुिाराम महाराजाांच्या धतथथक्षत्र
े ाच्या वविास आराखड्या
अांतगथतची िामे अपूणाथवस्थेत असल्याबाबत

(३)

१५४६० (०८-०४-२०१५).

श्री.सुभाम दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय धनयोजन

वव.स. १७० (3)
(१) जगद्गुरु सींत तुकाराम महाराज चतुथक जन्म शताब्री ननममत्त नतथकक्षेि ववकासासा न ५६०
को्ी रुपयाींचा आराखडा शासनाने मींजूर केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, या आराखड्यात सींतगकत कोणत्या नतथकक्षेिास तकती ननधी मींजरू करयात
आला ससून, मींजूर कामापैकी कोणत्या कामावर तकती ननधी खचक झाला आहे ,

(३) ससयास, या आराखड्या सींतगकत नतथकक्षेि पींढरपूरसा न मींजूर कामे कधीपयंत पूणक
करयात येतील,

(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-१२-२०१५) :(१) हे सींशत: खरे आहे ,

शासन ननणकय दरनाींक १२.९.२०१४ सन्वये श्री क्षेि रे हू, आळीं री, पींढरपूर, भींडारा डोंगर,

नेवासा, पालखीतळ/मागक आराखडयामध्ये रु.१०९४.८९ को्ी इतक्या शासन सहभागाच्या
सध
ु ारीत आराखडयास मान्यता रे यात आली आहे .

(२) सरर आराखडयाींतगकत कोणत्या नतथकक्षेिास तकती ननधी मींजूर करयात आला तसेच

पींढरपूर येथील मींजूर कामापैकी कोणत्या कामावर तकती ननधी खचक झाला या आकडेवारीचा
तपशील प्रधान सतचव याींच्या कायाकलयात उपलब्ध आहे .

(३) या आराखडया सींतगकत नतथकक्षेि पींढरपूरसा न मींजूर कामे दर.३०.०६.२०१६ पूवी पूणक
करयाचे ननयोजन आहे .

(४) प्रन उद््ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र-गज
ु रात सीमेवरील महाराष्ट्र पाणलोट क्षेत्रातील पाणी महाराष्ट्राला ्मळबयाबाबत
(४)

१८२३५ (१४-०८-२०१५).

श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.राणाजगजीत्सांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधथन), श्री.ददलीप वळसेपाटील (आांबेगाव) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर-गुजरात सीमेवरील महाराषर पाणलो् क्षेिातील पाणी महाराषराला ममळणेसा न
लोकप्रनतननधीींनी दरनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी शासनास ननवेरने दरलेली आहे त हे खरे आहे
काय,
(२) ससयास, सरर ननवरे नाींच्या सनु ींगाने वपींजाळ धरणाचा व त्यापढ
ु ील कामाचा समावेश
रमणगींगा-वपींजाळ या राषरीय प्रकपात करयासा न तसेच रमणगींगा खो-यातील २८ स.घ.टु्.

पाणी गोरावरी खो-यात वळववयासा न मलींक प्रस्ताव तयार करुन या प्रकपाला राषरीय
प्रकप ्हणून कें्र  शासनास सारर करयासा न शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात
येत आहे ,

(३) तसेच नार-पार-तगरणा या प्रकपात ताींत्रिक सध
ु ारणा करुन हा प्रकप १९.५ स.घ.टु्

वरुन २९ स.घ.टु् पयंत करुन या प्रकपाला नरी जोड योजनेतील राषरीय प्रकप ्हणून
कें्र  शासनास सारर करयासा न शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १७० (4)
श्री. धगरीम महाजन (२५-०५-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका याींनी दरनाींक १.११.२०१० च्या पिान्वये रमणगींगावपींजाळ या नरी जोड प्रकपाचे वपींजाळ धरण ते पोगाींव तानसा प्रकप पयंतची वहनव्यवस्था

सींतभत
ूक करयाबाबतची ववनींती केली होती. तथावप, वपींजाळ धरण ते तानसा धरण हे पाणी

गुरुत्वाक ण
क ाने (by gravity) पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे वपींजाळ तानसा नरी जोड
वगळयात आला. तद्नींतर बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेने वपींजाळ प्रकप ते पोगाींव ही वहन
व्यवस्था ५.३० मी्र व्यासाच्या गोलाकार बोगद्याद्वारे जोडयाचे

रववले व त्यानुसार ताींत्रिक

सलागाराची नेमणक
केली. त्यामळ
ू
ु े राषरीय जल ववकास समभकरणाने रमणगींगा-वपींजाळ
योजना वपींजाळ धरणापयंतच मयाकदरत केली आहे .

कें्र ीय जलसींसाधन मींिी याींना रमनगींगा -वपींजाळ हा प्रकप राषरीय प्रकप ्हणून

हाती घेयात यावा ससे मा.मख्
ु यमींिी याींचे दर.१६/०१/२०१५ रोजीच्या पिान्वये कळववले आहे .
त्याचप्रमाणे पार तापी नमकरा या नरी जोड योजनेतील प्रकपातील ३०० र.ल.घ.मी. पाणी

तगरणा उपखोऱ्यात वळववणे व उवकषरत राज्याच्या दहस्स्याच्या पायाची भरपाई तु्ीच्या तापी
खोऱ्यामध्ये व्हावी. तसेच ही योजना राषरीय प्रकप ्हणून हाती घ्यावी ससेही दरनाींक
१६.१.२०१५ च्या पिान्वये कळववयात आलेले आहे .

रमणगींगा (एकररे ) ते गोरावरी खोरे या राज्याींतगकत नरी जोड प्रकपाचा सववस्तर
प्रकप सहवाल करयाबाबतची ववनींती शासनाचे पि दरनाींक १२.३.२०१५ सन्वये राषरीय जल
ववकास प्रातधकरण याींना करयात आलेली आहे .
नार, पार, औरीं गा, सींत्रबका खोऱ्यातील पजचम वादहनी नद्याींचे पाणी पूवेकडे तगरणा

खोऱ्यात वळववयासा न तयार करयात आलेली उपसा जोड योजनेचे सववस्तर सवकक्षण व

सन्वे ण करुन प्रकप सहवाल तयार करयासा नच्या रु.३.६३ को्ी तकीं मतीच्या सींराजपिकास
दर.२३.१२.२०१४ रोजी शासनाने प्रशासकीय मान्यता रे यात आली आहे .
यानींतर कें्र ीय जलसींसाधन मींत्रयाींच्या सध्यक्षतेखाली नरीजोड प्रकपाबाबतच्या ववशे
सममतीच्या झालेया दर.१४.५.२०१५ व दर.१३.७.२०१५ च्या बै कीत राज्याच्या मागयाींचा
पा पुरावा करयात आला.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________

पालखेड डावा तट िालवा व खरीप िालवा आचमाही िरबयाबाबत
(५)

१८२७५ (१७-०८-२०१५).

श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधथन), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव) :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालखेड डावा त् कालवा तकमी ११० ते १२० व ववतरीका ि.४६ ते ५२ खरीप कालवा
आ माही करयासा न यापूवी सारर केलेया प्रस्तावात पन
ु :च सुधारणा करुन शासनास सारर

करयाचा शासनाने दरनाींक १९ मे, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास ननणकय घेवूनही गोरावरी
मरा वाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ औरीं गाबार याींनी सद्याप शासनास सध
ु ारीत प्रस्ताव
पा ववलेला नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. १७० (5)
(२) तसेच उक्त कालवा आ माही करयासा न शासनास प्रस्ताव सारर करयाची नामशक
जज्यातील लोकप्रनतननधीींनी गोरावरी मरा वाडा पा्बींधारे ववकास महामीं डळास औरीं गाबार व
लाभक्षेि ववकास प्रातधकरणाकडे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास मागणी केलेली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससयास, सरर कालवा आ माही करयासा न गेया काही दरवसापूवी शेतकऱ्याींनी केले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) ससयास, सरर कालवा आ माही करयासा न शासनाने कोणती कायकवाही केली वा
करयात येत आहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (२१-०४-२०१६) :(१) नाही.
(२) होय.
मा.आमरार श्री.छगन भज
ु बळ याींनी दर. ५/११/२०१४ च्या पिान्वये सरर कालवा

आ माही करयाबाबत मागणी केली आहे.
(३) नाही.

तथावप, दर. २६/११/२०११ रोजी लाभधारक शेतकऱ्याींनी आींरोलन केले होते.
(४) उध्वक गोरावरील खोरे हे त्
ु ीचे खोरे ससयामळ
ु े व प्रकप सहवालात सरर कालवा खरीप
कालवा ससयामळ
ु े सररहू कालवा आ माही करणे शक्य नाही.
(५) प्रन उद््ावत नाही.
___________
धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालुयातील णोणसरे टाटा ते धचवेली, वहाळ ते तोंडली वपलवली
आणण वरी णेवडेवाडी ते वहाळ रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत

(६)

१८३८५ (१७-०८-२०१५).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधथन), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तचपळूण (जज.रत्नातगरी) तालक्
ु यातील घोणसरे टा्ा ते तचवेली, वहाळ ते तोंडली वपलवली
आणण वीर घेवडेवाडी ते वहाळ या तीन रस्त्याींची सत्यींत ररु वस्था झाली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) ससयास, सरर तीनही रस्त्याींच्या ररु वस्थेमुळे नागषरकाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) ससयास, या रस्त्याींच्या डाींबरीकरणासा न ननधी द्यावा सशी मागणी सनेक व ांपासन
ू
सींबींतधताींकडे होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) ससयास, सरर रस्त्याींच्या डाींबरीकरणासा न ननधीची तरतूर करयाबाबत शासनाने
कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,

(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १७० (6)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१) व (२) सींशत: खरे आहे.

प्रनाींतकत तीन रस्त्याींपैकी घोणसरे टा्ा ते तचवेली ्हणजेच मजरे कौंढर तचवेली रस्ता

इजजमा ५२ व ववर घेवडेवाडी ते वहाळ रस्ता ्हणजेच ववर लोहारवाडी ते रे वपा् घेवडेवाडी
रस्ता ग्रा.मा.२०३ हे रोन रस्ते जजहा पषर रे च्या सखत्यारीत ससून वहाळ ते तोंडली वपलवली
हा रस्ता प्रमुख जजहा मागक ि.३५ रजाकचा ससून सावकजननक बाींधकाम ववभागाच्या सखत्यारीत
आहे .

घोणसरे टा्ा ते तचवेली या रस्त्यावरील खड्डे रस्ता कामगाराींमाटकत भरुन तात्पुरती

ररु
ु स्ती करयात आली ससन
ू एस.्ी. वहातक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे.
(३) होय.

(४) व (५) मजरे कौंढर तचवेली या इतर जजहा मागक ि.५२ या रस्त्याची एकूण लाींबी ११.००

तक.मी. ससून सींपूणक रस्ता डाींबरी पषृ भागाचा आहे . सरर रस्त्याच्या ३/०० ते ४/५०० तक.मी.

लाींबीतील मजबत
क
योजना आराखडा सन
ु ीकरण डाींबरीकरण करयाचे काम जजहा वाव क
२०१५-१६ मध्ये मींजूर ससन
ू सरर काम ननववरा स्तरावर आहे .

ववर लोहारवाडी ते रे वपा् घेवडेवाडी या ग्रामीण मागक ि.२०३ रस्त्याची एकूण लाींबी

४.०० तक.मी. ससून त्यापैकी २.२०० तक.मी. डाींबरीपषृ भागाची लाींबी सुजस्थतीत आहे . सत्यींत
खराब झालेया खडी पषृ भागाचे मजबुतीकरण डाींबरीकरण करयाचा प्रस्ताव जजहा ननयोजन

सममतीकडे जजहा पषर रे माटकत दर.१६.५.२०१५ रोजी मींजरू ीसा न पा ववयात आला आहे .
त्यास सद्याप मींजूरी प्रात नाही.

आींत्रब्गाव वहाळ वारे ली तोंडली वपलवली शाखेसह रस्ता प्रमख
जजहा मागक ि.३५
ु

ससून त्याची एकूण लाींबी १९/६०० तक.मी. आहे . सरर लाींबीपैकी १/४०० तक.मी. लाींबीतील रस्ता
ररु
ु स्तीचे काम मींजरू ससन
ू ननववरा स्तरावर आहे . उवकरीत खराब रस्त्याचे काम ननधीच्या
उपलब्धतेनुसार हाती घेयाचे सावकजननक बाींधकाम ववभागाचे ननयोजन आहे.
___________

धुळे व नांदरू बार जजल््यातील १४८ गाांवे पुररे मेत येत असतानाही
(७)

परु रे मा आखणीसाच् ववलांब होत असल्याबाबत

२२८१३ (०६-०८-२०१५).

श्री.जयिुमार रावल (्शांदखेडा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे व नींररू बार जज्यातील १४८ गाींवे पुररे ेत येतात तरीही शासनाकडून पुररे ा
आखणीसा न गेया ७ ते ८ व ांपासून ववलींब होत ससयाचे नुकतेच ननरशकनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) ससयास, सन २००७ पासन
पुररे ेच्या आखणीचे काम ररव ी सुरू ससून केवळ
ू

ननधीसभावी हे पूणक होत नाही त्यामळ
ु े ररव ी ननधीच्या रकमेत वाढ होत ससयाचे
ननरशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) ससयास, ररव ी ननधीत वाढ होत ससन
ू ही परु रे ाच्या आखणीचे काम ननधी सभावी पण
ू क
होत नाही याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १७० (7)
श्री. धगरीम महाजन (१२-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) धुळे जज्यातील ६९ आणण नींररू बार

जज्यातील ५४ ससे एकूण १२३ गावाींचे पूर रे ा आराखडे तयार करणे आवयक आहे.
्यापव
ू ी सींबींतधत स्थाननक स्वराज्य सींस्थेने जलसींपरा ववभागाकडे मागणी नोंरववयानींतर व
ननधी उपलब्ध केयानींतर पुररे ा आराखडे जलसींपरा ववभागामाटकत तयार करयाची पध्रती
प्रचमलत होती.

तथावप मा.हरीत लवाराच्या दरनाींक २७.३.२०१५ रोजीच्या आरे शाप्रमाणे पूररे ा आराखडले

जलसींपरा

ववभागाने

स्वत:च्या

ननधीतून

तयार

करावे,

ससे

आरे श

आहे त.

जलसींपरा

ववभागाच्या महामींडळाकडे ररव ी उपलब्ध होणाऱ्या ननधीतन
ू परू रे ा आराखडे तयार करयाचे
ननरे श क्षेत्रिय कायाकलयाींना शासनामाटकत दर. २०/०१/२०१६ च्या पिान्वये रे यात आले आहे त.
(४) प्रन उद््ावत नाही.
___________
सोलापूर जजल््यात ६०.४० च्या प्रमाणानुसार ववदहरीची िामे िरबयाबाबत
(८)

२३९४१ (१७-०८-२०१५).

श्रीमती प्रणणती ्शांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जज्यात सन २००८ पासून एम.आर.जी.एस.ची १९ को्ी ६५ लाखाींची ७ हजार
५२८ कामे झाली ससन
ू ६०.४० च्या प्रमाणानुसार कामे केली आहेत या योजनेसींतगकत ववहीरीची
कामे घेयात यावीत सशी मागणी लोकप्रनतननधी मा.जजहातधकारी याींच्याकडे केली ससयाचे
माहे एवप्रल, २०१५ वा त्यारर्यान ननरशकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ससयास, उपरोक्त मागणीवर शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१२-०५-२०१६) :(१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी

योजनेसत
ीं गकत सुमारे १८,३८२ इतकी कामे पूणक झाली ससन
ू त्यावर रु. २२१.७२ को्ी इतका
खचक झाला आहे , लोकप्रनतननधी श्री.मसध्राराम ्हे ि,े माजी गह
ृ राज्यमींिी, महाराषर राज्य याींनी

तत्कालीन मा.मख्
ु यमींिी व जजहातधकारी, सोलापूर याींच्याकडे सनुिमे दरनाींक २१ टेब्रुवारी,
२०१४ व दरनाींक २३ स्ें बर, २०१४ रोजी ननवेरन करुन ववदहरीस मींजूरी रे याबाबत मागणी
केली आहे .

(२) व (३) ननवेरनाच्या सनु ींगाने सन २०११-१२ व २०१२-१३ मधील ४८३ नवीन ववदहरीींपकी

१९१ वैयजक्तक मसींचन ववहीरीींना प्रशासकीय मान्यता रे यात आली ससून उवकषरत २९२
वैयजक्तक ववदहरीींशी सींबींतधत लाभाथी हे शासनाचे प्रचमलत ननयम व धोरणानुसार लाभास पाि
रत नसयाने प्रशासकीय मान्यता रे यात आलेली नाही. तसेच लोकप्रनतननधी याींनी मागणी

केलेया

सन

२०१२-१३

मध्ये

सनतवषृ ्ीमळ
ु े

खचलेया

व

ररु
ु स्तीसींरभाकत सींबींतधत लाभार्थयांचे प्रस्ताव प्रात झालेले नाहीत.
___________

बज
ु लेया

२१७

ववदहरीींच्या

वव.स. १७० (8)
डुिरवाडी (ता.भूम, जज.उस्मानाबाद) येथील पाझर तलावाचे िाम धनिृष्ट्ट दजाथचे झाल्याबाबत
(९)

२६१६० (१८-०८-२०१५).

श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), श्री.अजन
ुथ खोतिर (जालना) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डुक्करवाडी (ता.भूम, जज.उस्मानाबार) येथील पाझर तलावाचे काम ननकृष् रजाकचे
झायामुळे

त्याची

चौकशी

करणेबाबत

पषरसरातील

ववववध

सामाजजक

सींघ्ना

व

कायककत्यांद्वारे दरनाींक ३० ऑगस््, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास जजहातधकारी, उस्मानाबार,
उपववभागीय सतधकारी, भूम, याींना लेखी ननवेरनाद्वारे ववनींती करयात आली, हे खरे आहे
काय,

(२) ससयास, उक्त ननवेरनाच्या सनु ींगाने कु लीही कायकवाही करयात आलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) ससयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (०४-०४-२०१६) :(१), (२) व (३) सशा प्रकारचे ननवेरन जजहातधकारी
उस्मानाबार याींच्याकडे प्रात झालेले आहे . सररहू पाझर तलावाबाबतची वस्तुजस्थती पुढील
प्रमाणे आहे.
डुक्करवाडी पा.त.ि. ४ ता.भज
ू जज.उस्मानाबार चे काम दर. २५.०४.२००३ रोजी सरु
ु झाले

ससून कींररभरणीचे काम जून २००९ मध्ये पूणक झालेले आहे व तेव्हा पासून प्रनतव ी
पाणीसा ा होत आहे. दर. २५.०८.२०१४ ते दर. २९.०८.२०१४

या कालावधत सरर तलावाच्या

पाणलो् क्षेिामध्ये सनतवषृ ्ी झाली होती व त्यामळ
ु े धरणाच्या जवळपास मार्थयापयंत पाणी
आले होते व साींडव्यावरुन पुराचे पायाचा ववसगक पुणप
क णे जात नसयामळ
ु े धरण धोक्याचा
सवस्थेत होते. त्यामळ
ु े धरणाच्या खालील बाजच्
ू या गावाींना व शेत जममनीींना धोका होयाचा

सींभव होता. त्यामुळे सींराजे १.०० मी. ने साींडवव्याची पाणी पातळी खाली करुन धरण सुरक्षक्षत
े वयात आले. दर. २६.०८.१४ ते ३०.०८.२०१४ या कालावधीत सतत पाहस सुरु ससयामळ
ु े

धरणाच्या D/S बाजुचा सींरोजे ५ मी x ५ मी x ०.६ मी भराव घसरयामुळे पडलेला खड्डा
नींतर बज
ु वयात आला व धरण सजु स्थतीत

े वयात आले. भववषयात सरर पाझर तलावाचे

व्यवस्थतीत ररु
ु स्ती करयाचे सींराजपिक तयार करुन ररु
ु स्ती कामे करयाचे ननयोजजत आहे .
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________

खामगाव (जज.बल
ु ढाणा) महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतगथत िाम
िरणा-या िामगाराांचे वेतन प्रलांबबत असल्याबाबत

(१०)

२६१६९ (१७-०८-२०१५).

अॅड.आिाश टुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय रोजगार हमी

योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाव (जज.बुलढाणा) महाराषर रोजगार हमी योजनेंतगकत काम करणा-या कामगाराींचे
वेतन तहमसलरार, खामगाव याींच्याकडे प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १७० (9)
(२) ससयास, दरनाींक ९ एवप्रल, २०१५ पासून ते आजपावेतो केलेया कामाची कामगाराींची
मजूरी सद्यापपयंत ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) ससयास, याबाबत महाराषर राज्य रोजींरारी वन कामगार कृती सममतीने तहमसलरार,
खामगाव याींना दरनाींक १५ जून, २०१५ रोजी लेखी ननवेरन दरले आहे , हे खरे आहे काय,
(४) ससयास, सरर कामगाराींची मजूरी त्याींना कधीपयंत रे यात येणार आहे ,
(५) ससयास, कामगाराींचे मजूरी प्रलींत्रबत

काय कारवाई केली वा करयात येत आहे ,

े वयाचे कारण काय व त्यानु ींगाने तहमसलरारावर

(६) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) मजुराींची मजूरी दर.२५.६.२०१५ पयंत त्याींच्या खात्यात जमा करयात आलेली आहे .

(५) तत्कालीन खामगाींव तहमसलरार याींची बरली झायाने नवननयुक्त तहमसलरार याींची

डडजज्ल मसग्नेचर सद्क तटके् (DSC Token) तयार होयास ताींत्रिक सडचणीमुळे मजुराींची

मजुरी सरा करता आली नाही. तद्नींतर ताींत्रिक सडचण ररू होताच मजूराींची मजूरी ववलींब
श
ु कासह सरा करयात आली आहे .
(६) प्रन उद््ावत नाही.

___________
धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) ताल
ु यातील गाांधारे श्वर मांदीर ते रे ल्वे
स्टे श्न रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत

(११)

२६३११ (३०-०७-२०१५).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तचपळूण (जज.रत्नातगरी) तालुक्यातील गाींधारे वर मींरीर ते रे वे स््े शन या रस्त्याची
ररु वस्था झायामुळे नागरीकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, सरर रस्त्याींची सध
ु ारणा व डाींबरीकरण करयाबाबत शासनाने कोणती कायकवाही
केली वा करयात येत आहे ,

(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२२-०४-२०१६) :(१) सींशत: खरे आहे.

(२) व (३) प्रनाींतकत रस्त्याचे नाव सन २००१ २०२१ रस्ते ववकास योजनेनस
ु ार गुहागर
तचपळूण कराड मख्
ु या रस्ता ते माकंडी स्वामी म

गाींधारे वर वालोपे रे वेस््े शनला जोडणारा

रस्ता ससे ससून सरर रस्ता ग्रामीण मागक ि.५९ रजाकचा आहे . या रस्त्याची एकूण लाींबी
१,२०० तक.मी. ससून सींपूणक पषृ भाग डाींबरी आहे.

वव.स. १७० (10)
सरर रस्त्याची जजहा पषर रे माटकत पहाणी करयात आली ससून ०.४०० तक.मी.

लाींबीतील खराब रस्त्याच्या ररु
ु स्तीचे काम रस्ते ववशे

ररु
ु स्ती कायकिमातून ननधी व ननक

याींना सधनन राहून मींजरू ीसा न प्रस्ताववत करयाचे जजहा पषर रे चे प्रयत्न राहतील.
___________
रत्नाधगरी जजल््यातील सािवाांच्या दरु
ु स्तीसाच् धनधी ्मळबयाबाबत
(१२)

२८३४१ (१४-०१-२०१६).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण):
करतील काय :-

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) श्री.राजन साळवी (राजापूर),
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रत्नातगरी जज्यातील सनेक वाड्या-वस्त्या व गावाींना जोडणारे साकव मोठ्या प्रमाणात
नाररु
ु स्त झाले ससन
ू मोडकळीस आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, जज्यातील तकती साकवाींची ररु
ु स्ती करणे आवयक आहे व याबाबत
शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीसींती काय आढळून आले,
(३) ससयास, त्यासा न तकती ननधीची आवयकता आहे ,

(४) ससयास, उक्त साकव ररु
ु स्त करयाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा
करयात येत आहे ,

(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१) होय.

(२) व (३) रत्नातगरी जज्यातील एकूण ६३४ साकवाींची ररु
ु स्ती करणे आवयक ससन
ू
त्यासा न रु. १५७७.७५ लक्ष इतक्या ननधीची आवयकता आहे.
(४)

सन

२००२-०३

पूवी

जजहा

पषर राींना

सावकजननक

बाींधकाम

ववभागाकडून

साकव

ररु
ु स्तीसा न ३०५४ मागक पूल पषररक्षण व ररु
ु स्ती या योजनेत्तर सींवगाकखाली साकव
ररु
ु स्तीकरीता ननधी उपलब्ध होत होता. परीं तु सन २००२-२००३ पासून सींवगक स ब क ड मध्ये
साकव ही बाब सींतभत
ूक होत नाही.

सन २०१२-१३ या व ाकपासन
ू जजहा पषर रे सींतगकत ग्रामीण मागक व इतर जजहा मागक

रजाकच्या रस्त्याींची बाींधकाम ववभगाकडून ग्राम ववकास ववभागाकडे हस्ताींतरीत करयात आलेला
आहे .

शासन ननणकय दर. १०.०९.२०१२ सन्वये जजहा पषर रे माटकत इतर जजहा मागक व
ग्रामीण मागक या रस्त्याींच्या रे खभाल ररु
ु स्तीकरीता ननधीचे वा्प करयाबाबत कायकपध्रती

ववशर केली आहे . त्यानुसार या योजनेत्तर कायकिमासा न ग् स ब क ड तयार केले ससून
ग् ड मधील सन्य व सींतकणक कायकिम सींतगकत जजहा पषर रे ने साकव
करयाचे ननयोजन करणे सपेक्षक्षत आहे .

ररु
ु स्तीचे काम

सींपण
ू क राज्यामध्ये जजहा पषर राींच्या सखत्याषरतील ग्रामीण मागक व इतर जजहा मागक

रस्त्याींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ तक.मी. इतकी ससून सरर रस्त्याींच्या ररु
ु स्तीसा न
शासनाकडे उपलब्ध ससलेया ननधीचे वा्प रस्त्याींच्या लाींबीच्या प्रमाणात करयात येत.े
त्यानुसार रत्नातगरी जजहा पषर रे सींतगकत ग्रामीण मागक व इतर

जजहा मागक रस्त्याींची एकूण

वव.स. १७० (11)
लाींबी ८०८५.३५ तक.मी. इतकी आहे . रस्ते व पल
ू , ररु
ु स्ती व परीरक्षण या कायकिमासींतगकत सन
२०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या आतथकक व ाकसा न रत्नातगरी जजहा पषर रे स एकूण रु.
३७३३.८२ लक्ष, तेराव्या ववत्त आयोगामध्ये सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये एकूण
रु. ७६३.५८ लक्ष तर पूरहानी कायकिमासा न रत्नातगरी जजहा पषर रे ला रु. १७००.६३ लक्ष ससा
एकूण रु. ६१९८.०३ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन रे यात आलेला आहे.
(५) प्रन उद््ावत नाही.

(१३)

___________

श्वेतपबत्रिेतील ्शक्षण टी सवलतीसाच् गच्त िेलेला िायथगट रद्द िरबयाबाबत

२८४४२ (१४-०१-२०१६).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नवे ननक

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील

आणण पािता ननजचत करयाच्या नावाखाली मागासवगीयाींच्या मशषयवत्ृ तीला

कािी लावयासा न शासनाने ववत्तीय जस्थतीबाबत प्रकामशत केलेया वेतपत्रिकेतील मशक्षण

टी सवलत या मुद्द्याच्या सनु ींगाने कायकवाही करयासा न दरनाींक १ जुल,ै २०१५ रोजी
सतचवाींचा कायकग् ग नत केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, सरर कायकग् हा मागासवगीयाींसा न सन्यायकारक ससयामळ
ु े हा कायकग् रद्द

करणेची ववववध लोकप्रनतननधी व सामाजजक सींघ्नाींनी शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

ससयास,

उक्त

मागणीच्या

सनु ींगाने

कायकग्

रद्द

करयासा न

शासनाने

कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

(२) सींशत: खरे ससन
ू या प्रकारचे ननवेरन प्रात झाले आहे .

(३) शासन ननणकय, ववत्त ववभाग, दर.१ जुल,ै २०१५ सन्वये राज्य शासनाच्या ववत्तीय

जस्थतीबाबत प्रकामशत केलेया वेतपत्रिकेतील मशक्षण टी सवलत या मुद्याच्या सनु ींगाने
कायकवाही करयासा न प्रधान सतचव (ववत्तीय सध
ु ारणा) याींच्या सध्यक्षतेखाली कायकग् स्थापन

करयात आला आहे. ववववध प्रवगाकतील व ववववध स्यासिमाच्या सनु ींगाने टी सवलती,

मशषयवत्ृ ती रे याची कायकवाही शालेय मशक्षण ववभाग, उच्च व तींि मशक्षण ववभाग, सामाजजक
न्याय व ववशे

सहाय्य ववभाग, आदरवासी ववकास ववभाग व सपसींख्याींक ववकास ववभाग

इत्यारी ववभागाींकडून केली जाते. याबाबतच्या कायकपध्रतीत सुसुिता आणणे, द्ववरुक्ती ्ाळणे
व शासकीय ननधीचा सपव्यय ्ाळयासा न सरर कायकग् स्थापन करयात आला आहे.

मशषयवत्ृ ती/टी सवलत बींर करयाचा शासनाचा मानस नसन
ू मशषयवत्ृ तीचे धोरण तरुणाींना
सतधक उपयुक्त कसे

रे ल या मुद्याींच्या सनु ींगाने सरर कायकग्ाद्वारे कायकवाही करयात

येत आहे . सरर कायकग् मागासवगीयाींसा न सन्यायकारक होणार नसयाने कायकग् रद्द
करयाचा प्रन उद््ावत नाही.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १७० (12)
जायिवाडी धरणात पाणी सोडल्यामुळे शेति-याांचे नि
ु सान होत असल्याबाबत
(१४)

२८४८७ (१४-०१-२०१६).

श्री.अधनल िदम (धनटाड) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गींगापूर धरणातील वपयाचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडणे कामी कायककारी सींचालक,

गोरावरी ववकास महामींडळ, औरीं गाबार याींनी दरनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास
आरे श दरलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, कायककारी सींचालक याींच्या ननणकयामळ
क णे
ु े नामशक जजहातील शेतकरी पूणप
उध्वस्थ होणार ससून करोडो रुपयाींचे बँकेचे कजक थतकत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससयास, कायककारी सींचालक, गोरावरी ववकास महामींडळ याींनी काढलेया आरे शामळ
ु े
होणा-या नक
ु सानीबाबत शेतक-याींना कशाप्रकारे नक
ु सान भरपाई शासन रे णार आहे ,
(४) तसेच याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (३०-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे
महाराषर

जलसींपत्ती

ननयमन

प्रातधकरणाच्या

दर.१९

स्ें बर,

२०१४

च्या

ननवाड्यानुसार कायककारी सींचालक, गोरावरी मरा वाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरीं गाबार
याींनी दर.१७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी आरे श दरले आहे त.

(२), (३) व (४) महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्रातधकर सतधननयम २००५ मधील कलम ११
(ग) मध्ये सव ण
क
पषरजस्थतीमध्ये नरीखोऱ्यातील समन्यायी पाणी वा्प करणेची तरतर
ू
केलेली आहे. या तरतूरीनुसार आव ण
क पषरजस्थतीमध्ये उध्वक गोरावरी नरी खोऱ्यातील ववववध

धरणामधील उपलब्ध पायाचे वा्प करयाबाबत सववस्तर सच
ु ना महाराषर जलसींपत्ती
ननयमन प्रातधकरणाने दर.१९/०९/२०१४ च्या आरे शानस
ु ार दरलेया आहे त. त्यानुसार चालू व ी
दर.१५/१०/२०१५ चा पाणीसा ा ववचारात घेहन कायककारी सींचालक, गोरावरी मरा वाडा
पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरीं गाबार याींनी गींगापरू , मळ
ु ा, प्रवरा, गोरावरी रारणा, पालखेड
या धरणसमूहातुन १२.८४ ्ीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडयाचे आरे श दरले आहे त.

सररहु प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे ववववध यातचका राखल करयात आया ससून
त्या सींरभाकतील सन
ीं ाने पुढील कायकवाही करणे
ु ावया सुरु आहे . न्यायालयीन ननणकयाच्या सनु ग
ननयोजजत आहे .

(५) प्रन उद््ावत नाही.
___________
मौजे जाांभरूण (ता.जज.बल
ु ढाणा) येथे ग्रामपांचायतीिडून नागषरिाांना
स्मशानभम
ु ीची सवु वधा उपल्ध िरुन दे बयाबाबत

(१५)

२८७५९ (१४-०१-२०१६).

श्री.हमथवधथन सपिाळ (बुलढाणा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

वव.स. १७० (13)
(१) मौजे जाींभरूण, (ता.जज.बल
ु ढाणा) येथील नागरी सुववधे सींतगकत स्मशानभूमीची सुववधा
उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, नागषरकाींकडून सनेक व ाकपासन
ू ससलेया या मागणीकडे ग्रामपींचायतीकडून
रल
क केया जात आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) ससयास, याबाबतची शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (३०-०५-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) मौजे जाींभरुण हे महसूली गाव ग्रा.पीं. सागवन, ता.बुलढाणा सींतगकत येते. मौजे जाींभरुन
येथे स्मशानभम
ू ीसाइी शासकीय जागा उपलब्ध नसयाने खाजगी जागा सींपारीत करयाबाबत
ग्रा.पीं. सागवन याींना तहसीलरार, ता.बल
ु ढाणा याींनी दर.८.१२.२०१४ रोजी कळववयात आले

आहे . त्यानुसार ग्रा.पीं. सागवन याींनी नो्ीस प्रमसध्र करुन गावामध्ये खाजगी मालक
स्मशानभम
ू ीसा न जागा रान तकीं वा शासकीय बाजार भावाप्रमाणे रे यास तयार ससयास जागा
द्यावी याबाबत प्रमसध्री रे यात आली होती. तथावप, सद्याप कोणीही खाजगी जागा रे यास
तयार झालेली नाही. याबाबत लोकसहभागातन
ू तात्पुरती स्मशानभूमीची व्यवस्था करणेबाबत
तसेच

कायमस्वरुपी

स्मशानभम
ू ीची

व्यवस्था

करणेबाबत

ग्रामपींचायतीींना

ग्

ववकास

सतधकारी, पींचायत सममती बल
ु ढाणा याींचेमाटकत ननरे श रे यात आलेले आहे त.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________
सोलापूर जजल््यात रोजगार हमी योजने अांतगथत िामे वाढववबयाबाबत
(१६)

२८९५५ (१४-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाम दे शमख
ु (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय रोजगार

हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जज्यात रोजगार हमी योजने सींतगकत केवळ ९७ कामे सुरु ससून त्यावर टक्त
६०९ मजूर काम करीत ससून सोलापूर जज्याचा आवाका व रषु काळ सदृय पषरजस्थती
लक्षात घेता ही सींख्या सनतशय कमी ससयाचे ननरशकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, सोलापरू जज्यातील रषु काळ सदृय पषरजस्थती पाहता रोजगार हमी योजने
सींतगकत कामे वाढवयासा न शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०३-२०१६) :(१) सोलापूर जज्यामध्ये मग्रारोहयो सींतगकत दर. १७

स्ें बर, २०१५ ते २३ स्ें बर, २०१५ या कालावधीत सरासरी कमे ९७ व त्यावर ६०९ मजरू
काम करीत होते.

जज्यामध्ये माहे डडसेंबर, २०१५ व जानेवारी, २०१६ मध्ये ६०९९ मजूराींनी कामाची

मागणी केलेली आहे. त्यापैकी ६०९९ मजूराना कामे पुरववयात आलेली आहे त.

वव.स. १७० (14)
(२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसींतेगत
क सोलापूर जज्यातील ७०५८३
ॲक््ीव्ही मजूर आहे त. त्यापैकी सन २०१५-१६ या आतथकक व ाकत १४३९४ मजूराींनी नमुना ि.

४ टॉमक भरुन कामाची मागणी केली होती. त्यापैकी सवक १४३९४ मजरू ाींना काम उपलब्ध करुन
रे यात आलेले आहे .

सवक ग्रामपींचायतीकडे नवीन मजूराींच्या नोंरणीसा न नमन
ु ा ि.१ व नमुना ि. ३

(जॉबकाडक), काम मागणीसा न नमुना ि. ४ हे पुरेशा प्रमाण उपलब्ध करयात आलेले आहे त.

सन २०१६-१७ च्या आतथकक व ाकसा नच्या लेबर बजे् मध्ये जलसींधारण व कृ ीवव यक ६०
्क्के कामे घेयात आलेली आहे त.

सन २०१६-१७ चे लेबर बजे् तयार करताना प्रमशक्षीत BPT पथकाींमाटकत सोलापूर

जज्यातील सक्कलको् माढा, मींगळवेढा व रक्षक्षत सोलापूर या तालुक्यामध्ये वींतचत

घ्कातील कु्ूींबाना उपजीवीकेचे साधन उपलब्ध करुन रे यास न तसेच त्याींचे जीवनमान
उीं चावयासा न सवकक

सहभागी ननयोजन प्रतियेमाटकत (IPPF-२) ३८६ ग्रामपींचायतील ८६३०६

लोकाींचे सवेक्षण करयात आलेले आहे .
सन २०१६-१७ या आतथकक व ाकत सोलापूर जज्यात ४९१८ इतक्या ग्रामरोजगार दरवसाचे

आयोजन करयात आले आहे .

महात्मा गाींधी राषरीय रोजगार हमी योजनेंतगकत EFMS माटकत होणाऱ्या मजूराींच्या

मजरू ीसा न सोलापरू जज्यात ५३३१२ मजरू ाींचे बँकेत खाते उघडयात आलेले आहे . १००२०१
मजूराींचे पोष्ात

खाते उघडयात आलेले आहे . १४२०० मजूराींचे को.ऑपरे द्व्ह बँकेत खाते

उघयात आलेले आहे .

मग्रारोहयो सींतगकत कामे व मजूर उपजस्थती वाढववयासा न ग्रामपींचायत स्तरावर रवींडी

रे यात येत आहे , सरपींच, ग्रामसेवक व तला न याींच्या सभा कायकशाळा घेयात येत आहे त.
तसेच मोबाईल व्हॅ नद्वारे जनजागत
ृ ी करयात आलेली आहे.

सोलापूर जज्यातील सद्य:जस्थतीमध्ये शेटवरील कामे १४१५९ इतकी ससून मजूर

क्षमता ८५.०५ लक्ष इतकी आहे . कामाची मागणी प्रात होताच त्वरीत कामे रे याची तजवीज
आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.
___________
समन्यायी पाणी वाटप िायद्यातील तरतुदीनस
ु ार जायिवाडी धरणात पाणी सोडबयाबाबत
(१७)

२८९६८ (२०-०१-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)थ :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) समन्यायी पाणी वा्प कायद्यातील तरतुरीनुसार जायकवाडी धरणाच्या वरील भागातील
गोरावरी, मळ
ु ा व प्रवरा नद्याींवरील प्रकपातुन पाणी सोडयाचा ननणकय गोरावरी मरा वाडा
पा्बींधारे ववकास मींडळाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, उक्त ननणकयाच्या सनु ींगाने समींलबजावणीची सद्य जस्थती काय आहे,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १७० (15)
श्री. धगरीम महाजन (३०-०३-२०१६) :(१) होय.
महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्रातधकरणाच्या दर.१९/९/२०१४ च्या ननवाड्यानुसार गोरावरी

मरा वाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाने गोरावरी खोऱ्याींतगकत जलाशयाींमध्ये समन्यायी पाणी

वा्प करयासा न जायकवाडीच्या उध्वक भागातील धरण समुहातून जायकवाडीच्या नाथसागर
जलाशयात १२.८४ ्ी.एम.सी. पाणी सोडयाचे आरे श दर.१७/१०/२०१५ सन्वये दरले आहे त.

(२) दर.१७/१०/२०१५६ च्या आरे शानुसार दर.२८/११/२०१५ पयंत उध्वक गोरावरी खोऱ्यातील धरण
समुहातून एकूण १०.४० ्ी.एम.सी. पाणी सोडयात आलेले आहे . उवकरीत २.४४ ्ी.एम.सी.

पाणी सोडयाची कायकवाही या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात प्रगत ससलेया सन
ु ावणीतील
आरे शाींच्या सतधन राहून करावयाची आहे. सद्य:जस्थतीत दर.२९/११/२०१५ पासून पाणी
सोडयाची कायकवाही पुणप
क णे बींर आहे . जायकवाडी जलाशयात सोडयात आलेया १०.४०
्ी.एम.सी. पायापैकी वहनव्यय वजा जाता जायकवाडी जलाशयात ६.६३ ्ी.एम.सी. पाणी
प्रात झाले आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूर जजल्हा पषरमदे िडील ववववध ववभागाांचा धनधी ववनावापर पडून असल्याबाबत
(१८)

२९०५२ (१४-०१-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोहापूर जजहा पषर रे कडील ववववध ववभागाींचा ४७ को्ीींचा ननधी सखतचकत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) ससयास, सरर ननधीपैकी ३४ को्ी १३ लाख रुपये शासनास परत करयात आले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,
(३) ससयास, ववववध ववभागाींचा ववकास सखतचकत ननधीमळ
ु े प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) ससयास, ववववध ववभागाींच्या सयोग्य कारभारामळ
ु े ननधी परत करावा लागला याबाबत
सींबींतधत सतधकाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे .

कोहापूर जजहा पषर रे कडे सन २०१४-१५ सखेर सखतचकत ननधी रु.५१.९३ को्ी इतका होता
त्यापैकी रु.२९.८५ को्ी वेतनाचा ननधी व रु.२२.०७ को्ी योजनेचा ननधी (वेतनेतर) सखतचकत
होता.
(२) हे खरे आहे .
कोहापूर जजहा पषर रे कडील एकुण रु.५१.९३ को्ी इतक्या सखतचकत ननधीपैकी रु.३९.७६

को्ी इतका ननधी शासन खाती भरणा करयात आला आहे . त्यामध्ये रु.२८.८१ को्ी
वेतनावरील सखतचकत ननधी ससन
ू रु.१०.९५ को्ी इतका योजनाींचा सखतचकत ननधी शासन
खाती भरणा करयात आला आहे .
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(३) कोहापूर जजहा पषर रे कडील योजनाींचा सखतचकत ननधी शासन खाती भरणा केयामुळे
जजहा पषर र कोहापूरकडील कोणत्याही ववभागाींचा ववकास रखडला गेलेला नाही.

(४) कोहापरू जजहा पषर रे कडील ननधी सखतचकत रादहयाबद्दल तत्कालीन कायककारी समभयींता
याींना कारणे राखवा नो्ीस बजावली आहे.
(५) प्रन उद््ावत नाही.
___________
िुडाळ (जज.्सांधद
ु ग
ु )थ ताल
ु यात ग्रामपांचायतीमध्ये िायथरत असलेल्या
डाटा एन्री ऑपरे टसथना मानधन ्मळाले नसल्याबाबत

(१९) २९४४४ (२२-०१-२०१६).

श्री.धनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कुडाळ

(जज.मसींधुरग
ु )क

तालक्
ु यात

ग्रामपींचायतीमध्ये

कायकरत

ससलेया

डा्ा

एन्री

ऑपरे ्सकना माहे जून, २०१५ पासून मानधन ममळाले नसयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५
मध्ये वा त्या रर्यान ननरशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, शासनाने या कमकचा-याींचे मानधन त्वरीत सरा करयाबाबत शासनाने कोणती
कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२३-०५-२०१६) :(१) सींशत: खरे

ग्रामपींचायत सींगणक पषरचालकाींना माहे स्ें बर, २०१५ पयंतचा मोबरला

सरा

करयात आलेला आहे.
(२) व (३) सींग्राम प्रकपासींतगकत कायाकजन्वत ससलेले ताींत्रिक मनुषयबळ महाऑनलाईन
कींपनीने उपलब्ध करुन दरलेले होते. याींचा मोबरला सरा करयाची वैधाननक जाबाबरारी

महाऑनलाईन कींपनीची ससयाने उवकषरत कालावधीतचा मोबरला त्वरीत सरा करयाबाबत
शासन स्तरावरुन सवक सींबींतधताींना सूचना रे यात आया आहे त.
___________
िोपरगाव व श्रीरामपूर (जज.अहमदनगर) येथील मजुराांच्या मागणीवर
रोजगार हमी योजनेतांगत
थ िामे सरु
ु िरबयाबाबत

(२०)

२९५६० (२२-०१-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अ्मन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) सहमरनगर जज्यात सनेक द काणी रोजगार हमी योजनाच्या कामाची मागणी
ससतानाही कामे सरु
ु केली जात नाहीत काही द काणी ग्रामपींचायतीच्या कामात गैरप्रकार होत
आहे तसेच कोपरगाव व श्रीरामपरू तालुक्यात एकही काम सुरु नसयाने माहे ऑगस््, २०१५
मध्ये वा त्यारर्यान ननरशकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) ससयास, येथील मजुराींच्या मागणीवर रोजगार हमी योजनेतींगत
क कामे सुरु करयाबाबत
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०५-२०१६) :(१)
होते नतथे मजूर पा वून

हे खरे नाही. ज्या ग्रामपींचायतीकडून मींजूराींची मागणी

त्याींना काम उपलबध करुन दरले जाते. ऑगस््, २०१५ मध्ये

सहमरनगर जज्यातील रोजगार हमी योजनेची एकूण ४२५ कामे सुरु होती व त्या कामाींवर

२९७८ मजरू काम करीत होते. सहमरनगर जज्यातील कोपरगाव तालक्
ु यात १३ कामे व
श्रीरामपूर तालुक्यात ११ कामे ऑगस््, २०१५ मध्ये सुरू होती.

सहमरनगर जजहा पषर रे ला ग्रामपींचायतीच्या कामात गैरप्रकार झायाची एकही तिार

ऑगस््, २०१५ मध्ये प्रात झालेली नाही.
(२) लागू नाही. परीं तु ग्रामीण भागात एकींरर तकती मजरू ाींना कामाची आवयकता आहे याची

पहाणी करयाकषरता कामाची आवयकता आहे सशा मजुराींकडून नमुना ि. ४ चा टॉमक भरुन

घेयात आला व त्यामध्ये एकूण ९१७४ मजूराींनी कामाची मागणी नोंरववली. त्यानुसार
आतापयंत ६३०३ मजुराींना काम उपलब्ध करुन दरलेले आहे.

उवकषरत ३५६८ मजूराींना टेब्रव
ु ारी व माचक मदहन्यामध्ये काम उपलबध करुन दरले जाणार

आहे . सरर मजरू ाींना काम उपलब्ध करुन रे यासा न कामाींचा सेट तयार करणेबाबत
आवयक ती कायकवाही सुरु आहे.
(३) प्रन उद््ावत नाही.

(२१)

___________

बल
ु ढाणा जजल््यात दाषरद्र रे मा सव्हे क्षण सदोम असल्याबाबत

२९६७१ (२२-०१-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) बुलढाणा जज्यात राषर्र  रे ा सव्हे त प्रगणकाींनी मनमानीपणे सव्हे क्षण करुन हजारो

खऱ्याख-ु या लाभाथींना राषर्र  रे ा सव्हे त वगळून ज्याींच्याकडे ओमलताींची शेती, मसमें्ची पक्की

घरे , रॅ क््रसारखी वाहने आहे त सशा धनाढयाींचा समावेश केयाच्या तिारी सनेक गावातील
ख-या लाभाथीमधून होत ससयाचे दरनाींक १५ स्ें बर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास
ननरशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, उपरोक्त प्रशासनाची शासनास मादहती आहे काय,
(३) ससयास, महसल
ू प्रशासनाने याची तातडनीने रखल घेहन सींबींतधताींवर कारवाई करुन

खऱ्या लाभार्थयांना न्याय ममळवन
ू रे याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात
येत आहे,

(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०५-२०१६) :(१) नाही.

तथावप या यारीमध्ये नाव समाववष् करयाबाबतच्या तिारी प्रात होत आहे .
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(२) व (३) बुलढाणा जज्यातील राषर्र य रे ेखालील कु्ुींब गणना २००२ ही कें्र  शासनाच्या
मागकरशकक सूचनेंनुसार करयात आलेली आहे .

या यारीमध्ये ज्या व्यक्तीींचा समावेश झालेला नाही त्या व्यक्तीकषरता सवपलाची तरतर
ू

(प्रथम सवपल तहमसलरार/उपजजहातधकारी व जव्रतीय सवपल जजहातधकारी) करयात आलेली
ससून या सवपलामध्ये पाि

रलेया कु्ुींबाींचा समावेश राषर्र य रे ेखालील यारीमध्ये

करयाची कायकवाही शासन ननणकय ग्राम ववकास व जलसींधारण ववभाग, िमाींक:रारे ग
२०१०/प्र.ि.४२७/यो-१, दरनाींक २७ ऑगस््, २०१० सन्वये सुरु आहे .
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________
पाथडी (जज.अहमदनगर) तालुयातील मढी येथील िाधनटनाथ दे वस्थानात भावविाांसाच्
असलेल्या शौचालयाांचे बाांधिाम धनिृष्ट्ट दजाथचे झाल्याबाबत

(२२)

२९९२९ (१६-०१-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.अ्मन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) पाथडी (जज.सहमरनगर) तालुक्यातील मढी येथील काननटनाथ रे वस्थानात भाववकाींच्या

सोयीसा न ३८ शौचालयाींचे बाींधकाम करयात आले आहे परीं तु हे काम ननकृष् झाले ससयाचे
माहे स्ें बर, २०१५ मध्ये वा त्यारर्यान ननरशकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

ससयास,

त्यामुळे

शासनाने

चौकशी

करुन

सींबींतधत

े केराराला

काळया

यारीत

्ाकयाबाबत बाींधकाम ववभागाच्या रक्षक्षण ववभागातील समभयींत्यावर काय कारवाई केली वा
करयात येत आहे ,
(३)

नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (३०-०५-२०१६) :(१) होय.

(२) शौचालयाचे बाींधकाम ननकृष् केयाबाबत सींबींतधत
सरर

े केरारास नो्ीस रे यात आली ससून,

े केराराचे नाींव काळ्या यारीत ्ाकयाची कायकवाही करणेबाबत कायककारी समभयींता,

जजहा पषर र, बाींधकाम ववभाग, सहमरनगर याींच्या माटकत कारवाई करयात येत आहे . सरर
कामाशी सींबींतधत कननष

समभयींता, श्री.एस.एन.आींबेडकर, सावकजननक बाींधकाम उपववभाग,

पाथडी याींना रोन वाव क
क वेतनवाढ पुढील भववषयकालीन वेतनवाढीवर पषरणाम होणार नाही

सशा षरतीने बींर करयाची मशक्षा रे यात आलेली आहे . तसेच श्री.काकडे, बी.डी.शाखा समभयींता
तथा तत्कालीन उपसमभयींता, सावकजननक बाींधकाम उपववभाग ता.पाथडी याींना एक वाव क
क
वेतनवाढ पुढील भववषयकालीन वेतनवाढीवर पषरणाम होणार नाही सशा षरतीने बींर करयाची
मशक्षा रे यात आलेली आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १७० (19)
िोरे गाांव (जज.सातारा) तालुयातील सातारारोड-भतवडी रस्त्यावर धोम डाव्या िालव्यावर
बाांधबयात आलेला पल
ु ाचा बबम िोसळल्याबाबत

(२३)

३०४१५ (२२-१२-२०१५).

श्री.श्शिाांत ्शांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) कोरे गाींव (जज.सातारा) तालुक्यातील सातारारोड-भक्तवडी रस्त्यावर धोम डाव्या कालव्यावर

बाींधयात आलेला पुलाचा त्रबम दर. १३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास कोसळला आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, त्यामुळे हा पल
कोणत्याही क्षणी कोसळयाची शक्यता ननमाकण होहन
ू
वाहतक
ु ीसा न धोकारायक बनाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससयास, याबाबत शासनाने या पूलाची पाहणी केली आहे काय,

(४) ससयास, याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायकवाही केली वा करयाींत येत आहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (२१-०४-२०१६) :(१) व (२) सींशत: खरे आहे.
सररील द काणचे बाींधकाम हे वाहतूकीचा पूल नसून ओढयाचे पाणी कालव्यावरुन वाहून
जायासा न सतधजल मागक (Super passage) ्हणू बाींधयात आले आहे . या बाींधकामावरुन
वाहतूक सपेक्षक्षत नाही. तथावप सरर बाींधकाम होहन बरीच व े झायामुळे व स्थाननक
लोकाींकडून या बाींधकामाचा वापर पल
ु ासारखा वाहतक
ू ीसा न करयात येत ससयामळ
ु े या
बाींधकामाच्या रगडी पीयरचा काही भाग कोसळला होता.
(३) होय.

(४) या कोसळलेया रगडी बाींधकामाची ररु
ु स्ती सलोह सींधानकामध्ये करयात आली आहे व
सद्य:जस्थतीत या बाींधकामास कोणताही धोका नाही. तसेच या बाींधकामाच्या नजीकच

वाहतूकीसा न गाव रस्तापल
ु उपलब्ध ससयामुळे या बाींधकामावरुन वाहतूक करु नये ससा
टलक बाींधकाम स्थळी लावयात आला आहे.
(५) प्रन उद््ावत नाही.
___________
भाटणर व नीरा दे वणर (ता.भोर जज.पुणे) या दोन्ही धरणात पाणीसाचा
िमी झाल्यामळ
ु े पाणीसाठ्याचे धनयोजन िरबयाबाबत

(२४) ३११०३ (२२-०१-२०१६).
खान (चाांददवली) :
(१)

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अ्मन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भा्घर व नीरा रे वघर (ता.भोर,जज.पण
ु े) या रोन्ही धरणात मागच्या व ीच्या तल
ु नेत ३०

्क्के व वीर धरणात ८६ ्क्के पाणी सा ा कमी ससयाचे माहे स्ें बर, २०१५ मध्ये वा
त्यारर्यान ननरशकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १७० (20)
(२) ससयास, सरर धरणाचे उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ननयोजन करयाबाबत शासनाने कोणती
कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (३०-०३-२०१६) :(१) सींशत: खरे आहे.
ननरा खोऱ्यातील भा्घर धरणामध्ये ३० स्ें बर, २०१५ रोजी ४६४.५९ र.ल.घ.मी ्हणजेच
६८.७४% तर नीरा रे वघर धरणामध्ये २२२.२६ र.ल.घ.मी ्हणजेच ६५.३४% पाणीसा ा होता.
्हणजेच भा्घर धरणामध्ये स्ें बर, २०१५ सखेरीस ३१.२६% कमी व नीरा रे वघर
धरणामध्ये ३४.६६% कमी पाणीसा ा होता तसेच वीर धरणामध्ये स्ें बर, २०१५ सखेरीस
१४९.९४ र.ल.घ.मी. ्हणजेच ५१.७४% पाणीसा ा होता. ्हणजेच वीर धरणामध्ये ४८.२६%
कमी पाणीसा ा होता.
(२) नीरा खेऱ्यातील वरील तीनही धरणाींमध्ये दरनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी ससलेया
उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ननयोजन कालवा सममतीच्या बै कीत करयात आले आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.
___________
नडगाांव (ता.िल्याण, जज.चाणे) ग्रामपांचायतीमध्ये णरपट्टीत गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(२५)

३१४१३ (२२-०१-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (िजथत), श्री.सांजय िेळिर (चाणे) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नडगाींव

(ता.कयाण,

जज. ाणे)

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

ग्रामपींचायतीमध्ये

घरपटीतीत

गैरव्यवहार

झायाचे

ननरशकनास आयाने स्थाननक नागषरकाींनी ग्ववकास सतधकारी, मख्
ु यकायककारी सतधकारी
जजहा पषर र,

ाणे याींचेकडे तिारी सजक केयाचे माहे स्ें बर, २०१५ मध्ये वा त्या रर्यान

ननरशकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ससयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीसींती काय आढळून आले,

(३) ससयास, ग्रामपींचायतीच्या घरपटीतीमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या ग्रामसेवक, सरपींच व
ग्रामपींचायत कमकचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२३-०५-२०१६) :(१) होय.

(२) व (३) होय. याप्रकरणी चौकशी करयात आली ससता, चौकशी सहवालानस
ु ार ग्रामपींचायत
कमकचारी श्री.रशेम भोईर याींनी खो्ी बीले बजावयाने दरसून आले. त्याींनी ग्रामपींचायत
कारभारात सननयममतता केया कारणाने त्याींना ननलींत्रबत करयात आले आहे.
(४) प्रन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १७० (21)
मौजे मोिली-िाऱ्हाळ (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) गट ग्राम पांचायतीचे ववभाजन िरुन
िाऱ्हाळ या महसूली गावास स्वतांत्र ग्रामपांचायतीचा दजाथ दे बयाबाबत
(२६)

३२२४४ (२२-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाम साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ.मोकली-का-हाळ (ता.त्रबलोली जज.नाींरेड) ग् ग्राम पींचायतीचे ववभाजन करुन काऱ्हाळ
या महसल
ू ी गावास स्वतींि ग्रामपींचायतीचा रजाक रे याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन
आहे काय,

(२) ससयास, उक्त ग् ग्रामपींचायतीचे ववभाजन करुन काऱ्हाळ या महसूली गावास स्वतींि
ग्रामपींचायतीचा रजाक रे याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी माहे स्ें बर, २०१५ मध्ये वा त्या
रर्यान मा.मख्
ु यमींिी याींच्याकडे पिव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससयास, सरर प्रकरणी शासनाने काय ननणकय घेतला आहे वा घेयात येत आहे,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१२-०५-२०१६) :(१) नाही.
(२) होय.

(३) दरनाींक १२ टेब्रुवारी, २००४ च्या शासन ननणकयानुसार ज्या गावी स्वतींि ग्रामपींचायत
स्थापन करावयाची आहे . त्या गावाची लोकसींख्या २००० ससणे आवयक आहे . आदरवासी

तकीं वा ताींडा या भागाींसा न तसेच, रोन गावाींत तीन तक.मी. पेक्षा सतधक सींतर ससयास सशा
गावाची लोकसींख्या
ग्रामपींचायतीची

१००० ससणे आवयक आहे . तसेच सररील

ननवडणमक

होवून

रोन

व ाकच्या

शासन ननणकयानस
ु ार

कालावधीपयंत

ग्रामपींचायतीची

ववभाजन/एकत्रिकरण एकत्रिकरण करता येत नाही. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार काऱ्हाळ या
महसूली गावाची लोकसींख्या ३८५ इतकी ससून मौ.मोकली-काऱ्हाळ या ग् ग्रामपींचायतीची

ननवडणूक स्ें बर, २०१५ मध्ये झाली आहे. शासन ननणकयातील ननक ाींची पूतत
क ा होत

नसयामळ
ु े मौ.मोकली-काऱ्हाळ या ग् ग्रामपींचायतीचे ववभाजन करुन काऱ्हाळ या महसुली
गावी स्वतींि ग्रामपींचायत स्थापन करता येत नाही.
(४) प्रन उद््ावत नाही.
___________
दे गलूर व बबलोली (जज.नाांदेड) येथील रस्त्यावरील पुलाच्या िामास धनधी ्मळबयाबाबत
(२७)

३२२४९ (१६-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाम साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रे गलूर व त्रबलोली (जज.नाींरेड) येथील प्रजजमा-५४ हनुमान-दहपरगा-नरीं गल-सावरगाव (थडी)
उमर साींगवी या रस्त्यावरील पल
ु ाच्या कामास ननधी उपलब्ध करुन रे याबाबत स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी, ग्रामववकास व जलसींधारण मींिी तसेच सह सतचव, ग्रामववकास ववभाग याींना
माहे स्ें बर, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास पिव्यवहार केला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १७० (22)
(२) तसेच उपरोक्त पल
ु ाचे काम पावसाळ्यापूवी पूणक करयाच्यादृष्ीने सतधक्षक समभयींता,
प्रधानमींिी, ग्रामसडक योजना, औरीं गाबार याींनी ननधी उपलब्ध करुन रे याबाबत सह सतचव,
ग्रामववकास ववभाग, याींच्याकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ससयास, सरर पुलाच्या कामास ननधी उपलब्ध करुन रे यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त,

(४) ससयास, ननधी त्वषरत उपलब्ध करयाबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा
करयात येत आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२३-०५-२०१६) :(१) व (२) माहे जुलै २०१५ मध्ये प्रनाींकीत वव याच्या
सनु ींगाने स्थाननक लोकप्रनतननधीकडून पिव्यवहार प्रात झालेला आहे .
कें्र 

शासनाकडून

प्रात

झालेया

ननधीच्या

प्रमाणात

तसेच

सींबींतधत

कामाच्या

प्रगतीनस
ु ार ननधीचे ववतरीत करयात येत.े त्यानस
ु ार सधीक्षक समभयींता, औरीं गाबार ववभाग
याींनी

केलेया

ननधीच्या

मागणीच्या

सनु ींगाने

प्रनाींकीत

पल
ु ाच्या

कामास

आतापयंत

रु.५६२.४३ लक्ष इतका ननधी ववतरीत केलेला ससन
ू सरर ननधी खचक करयात आलेला आहे .

(३) व (४) राज्याला आवयक ननधी उपलब्ध करुन रे यासा न वेळोवेळी कें्र  शासनास राज्य
शासन स्तरावरुन पा पूरावा करयात आलेला आहे . कें्र 

शासनाच्या सतधकाऱ्याींसोबतच्या

प्रारे मशक आढावा बै काींमध्येही राज्यास परू े सा ननधी उपलब्ध करुन रे याची मागणी करयात
आलेली आहे. राज्याची ननधीची मागणी माींडयाकरीता मा.मींिी (ग्रामववकास) महोरया व

मा.राज्यमींिी (ग्रामववकास) याींनी दर.१ जून, २०१५ रोजी मा.कें्र ीय ववत्त मींिी व कें्र ीय

ग्रामववकास मींिी याींची नवी दरली येथे भे् घेतली आहे. तसेच पिाद्वारे पा पुरावा करयात
येत ससन
ू मा.मख्
ु यमींिी याींनी त्याींच्या दर.१ ऑगस््, २०१५ च्या पिान्वये मा.प्रधानमींिी व
मा.कें्र ीय ग्रामीण ववकास मींिी याींना ननधी ववतरीत करणेबाबत ववनींती केली आहे .
___________
अचलपूर मतदारसांणातील ग्रामीण मागथ व इतर जजल्हा मागथ िषरता
डी.पी.डी.सी. अांतगथत अधतषरत धनधी ्मळबयाबाबत

(२८)

३२५८२ (२०-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊटथ बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

धनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सचलपूर मतरारसींघातील ग्रामीण मागक व इतर जजहा मागक कषरता डी.पी.डी.सी सींतगकत
माहे जुल,ै २०१५ च्या सथकसक
ीं पात ३ को्ीचा सनतषरक्त ननधी ममळयाबाबत स्थाननक

ववधानसभा सरस्य सचलपूर याींनी शासनास दरनाींक १६ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास
पि मलहून मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) ससयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १७० (23)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) व (२) सचलपूर मतरार सींघातील ग्रामीण मागक व
इतर जजहा मागाकची ररु
ु स्तीसा न जुल,ै २०१५ च्या सथकसींकपामध्ये रस्त्याच्या कामासा न

सनतषरक्त ननधी उपलब्ध करुन रे याबाबत श्री.ओमप्रकाश उटक बच्चू बा.कडू, ववधानसभा
सरस्य याींचे दर. १५/०६/२०१५ चे पि प्रात झाले आहे.

जजहा वाव क
क
योजनेच्या ननधी वा्पाचे सुि शासन ननणकय ननयोजन ववभाग दर.

१७/०४/२०१० सन्वये ननजचत करयात आले आहे. सरर ननधी वा्प सुिानस
ु ार समरावती

जजहा वाव क
क
योजना (सवकसाधारण) सा न सन २०१५-१६ करीता रु. २१७.९२ को्ी ननधी
जजहा वाव क
क योजना राज्यस्तर बै कीत ननजचत करयात आला. सींपण
ीं जपय
ू क ननधी सथकसक

करयात येवून जज्यास उपलब्ध करुन रे यात आला ससयाने सनतषरक्त ननधी मींजूर
करता येणार नाही. तथावप जजहा वाव क
क योजना (सवकसाधारण) सींतगकत एखाद्या योजनेस

मागणीनुसार पुनववकननयोजनाने ननधी उपलब्ध करयाचे सतधकारी सींबींतधत जजहा ननयोजन
सममतीस आहे त. त्यामळ
ु े उपरोक्त पिान्वये केलेया मागणीस सनस
ु रुन जजहा ननयोजन
सममतीच्या मान्यतेने उतचत कायकवाही करयासा न जजहातधकारी तथा सरस्य सतचव, जजहा

ननयोजन सममती, समरावती याींना शासन पि दर. १५/०७/२०१५ सन्वये सुतचत करयात आले

आहे व यानु ींगाने दर. ३०/०८/२०१५ च्या पिान्वये ओमप्रकाश उटक बच्चू कडू, ववधानसभा
सरस्य याींना कळववयात आले आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.
___________
अहमदनगर जजल््यात अपांगाांना रोजगार उपल्ध िरुन दे बयाच्या
सम
ु ारे २०० प्रस्तावाांना मांजरु ी दे बयाबाबत

(२९)

३३०४३ (१४-०१-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय रोजगार हमी

योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सहमरनगर जज्यात सपींगाींना रोजगार उपलब्ध करुन रे याच्या सुमारे २०० प्रस्तावाींना
सद्याप मींजुरी दरली नसयाने सन २०११-२०१२ ते २०१३-२०१४ या कालावधीचे प्रस्ताव
प्रलींत्रबत ससयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यारर्यान ननरशकनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) ससयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) ससयास, चौकशीत काय आढळून आले व तरनुसार सरर प्रस्तावास मींजुरी रे हन सरर
प्रस्ताव ननकाली काढयाबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१०-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. तथावप महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण

रोजगार हमी कायकिमाींतगकत सहरनगर जज्यात सपींगाींना MIS वरील उपलब्ध मादहतीनुसार

कामाची मागणी केयानींतर सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या व ाकत खालीलप्रमाणे रोजगार
उपलब्ध करुन रे यात आलेला आहे .

वव.स. १७० (24)
स.ि.

व क

सपींग व्यक्तीींना रोजगार

मनुषयदरन ननममकती

दरयाची सींख्या
१.

२०१२-१३

३०३

७९८४

२.

२०१३-१४

१०९

३४६३

एकूण

४१२

११४४७

(२) प्रन उद््ावत नाही.
(३) प्रन उद््ावत नाही.
(४) प्रन उद््ावत नाही.
___________
मालेगाांव (जज.ना्शि) या ताल
ु यातील धगरणा धरणातील पाणी साचा ्शल्लि चे वबयाबाबत
(३०)

३३१४९ (१५-०१-२०१६).

श्री.आ्सट शेख (मालेगाांव मध्य), श्रीमती धनमथला गाववत

(इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अ्मन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय

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

मालेगाींव

(जज.नामशक)

या

तालुक्यातील

तगरणा

धरणातील

पाणी

सा ा

मशलक

े वयासा न मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी जजहातधकारी, नामशक याींना दरनाींक ०४ स्ें बर,
२०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेरन दरले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, सररहू ननवेरनावर शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (१२-०४-२०१६) :(१) होय.
(२) मा.पालकमींिी जळगाींव जजहा याींच्या सध्यक्षतेखाली जजहास्तरीय पाणी आरक्षण
सममतीने तगरणा धरणातून मालेगाव शहरासा न ४.२५ रलघमी पाणी आरक्षणास मान्यता दरली
आहे . तसेच मा.पालकमींिी, नामशक जजहा याींच्या सध्यक्षतेखालील जजहास्तरीय पाणी

आरक्षण सममतीने मालेगाींव शहरातील चणकापूर जलाशयातून सन २०१५-१६ सा न ४९.३३
रलघमी (१७.४२ रलघटू) पाणी आरक्षक्षत केले आहे.
(३) प्रन उद््ावत नाही.

___________
दयाथपूर मतदारसांणातील शेंडगावचा वविास आराखडा मांजूर िरबयाबाबत
(३१)

३३७३८ (२२-०१-२०१६).

श्री.रमेश बद
ांु ीले (दयाथपरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रयाकपरू मतरारसींघातील शेंडगाव सजन
ू ही ववकासापासन
ू वींतचत ससन
ू शेंडगाव ववकास
आराखडा शासनाकडे सजुनही प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. १७० (25)
(२) ससयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) ससयास, शेंडगावाचा ववकास आराखडा कधी मींजूर होणार आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (३०-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

शेंडगाींव या गावाच्या ववकासाकरीता मा.लोकप्रनतननधी याींनी ववववध कामे प्रस्ताववत

केलेली आहे त. सरर कामे शासनाच्या ववववध ववभागाशी सींबींतधत आहे त.
(२) प्रस्ताववत कामाींपक
ै ी काही कामे ग्रामीण तीथकक्षेि ववकास योजनेशी सींबींतधत आहे त. परीं तु
सरर तीथकक्षेिास प्रथम “ब” वगक रजाक रे णे आवयक ससयाने, सरर तीथकक्षेिास “ब” वगक रजाक

रे याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सारर करणेबाबत जजहा पषर र, समरावती याींना कळववयात
आले आहे. तसेच इतर कामे सन्य ववभागाशी सींबींतधत ससयाने, सरर कामे सींबींतधत
ववभागाींच्या योजनेतून प्रस्ताववत करुन तसा प्रस्ताव शासनाच्या सथवा जजहा पषर रे च्या
सींबींतधत ववभागाकडे सारर करयाबाबत जजहा पषर रे स

कळववयात आले आहे.

(३) जजहा पषर रे कडून सरर तीथकक्षेिास “ब” वगक रजाक रे याबाबतचा प्रस्ताव प्रात
झायानींतर, सरर तीथकक्षेिास “ब” वगक व ननधी रे याबाबतचा प्रस्ताव राज्य ननक

सममतीच्या

ववचाराथक सारर करयात येईल.
___________
लोहा (जज.नाांदेड) तालुयातील द्लत वस्तीमध्ये लावबयात आलेले
सौर उजेचे पथददवे धनिृष्ट्ट दजाथचे असल्याबाबत

(३२)

३३९७७ (१६-०१-२०१६).

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

(भोिर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.वसांतराव
चव्हाण (नायगाांव) :

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

(१) लोहा (जज.नाींरेड) तालुक्यात बीआरजीएट सींतगकत सन २०११-१२ सींतगकत ५ गाींवे डेरला,
नगारवाडी, पोमलसवाडे, सावरगाींव (न) झरी या गावात रमलत वस्तीसा न सौर उजेचे पथदरवे

लावयात आले परीं तू ब-याच ववभागात हे सौरदरवे ननकृष् रजाकचे ससयाचे माहे ऑक््ोबर,
२०१५ मध्ये वा त्यारर्यान ननरशकनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

ससयास,

उक्त

प्रकरणी

झालेया

गैरव्यवहाराबाबत

ज्ञात

होयाकषरता

मादहती

सतधकारात श्री.गजानन मोरे याींनी मादहती मातगतली ससता त्याींना प्रशासकीय आरे शाची प्रत

रे यात आली व ववचारलेली मादहती ग्रामसेवकाकडून घ्यावी ससे साींगयात आले तरी याबाबत
आवयक मादहती दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पंकजा मंडे (३१-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) श्री.गजानन मोरे याींनी मादहती सतधकार सींतगकत मातगतलेया मादहती पैकी जी मादहती
पींचायत सममतीस्तरावर उपलब्ध होती ती सजकरारास उपलब्ध करुन रे वून उवकषरत मादहती

ग्रामपींचायत स्तरावर ससयामळ
ु े ग् ववकास सतधकारी, पींचायत सममती, लोहा याींनी त्याींचे

वव.स. १७० (26)
पि ि.१६७६/२०१५ दरनाींक २९.०७.२०१५ सन्वये सींबींतधत ग्रामसेवकास पि रे वून अजकरारास
मादहती उपलब्ध करुन रे याबाबत कळववयात आले होते. सरर मादहती दरनाींक १६.०३.२०१६
चे पिान्वये उपलब्ध करुन रे यात आलेली आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.
___________
मौजे िडगाव (ता.भुदरगड) येथील नूतन ग्रामपांचायत
इमारत बाांधिामामध्ये झालेला गैरव्यवहार

(३३) ३४४३४ (१४-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजे कडगाव (ता.भुररगड) येथील नूतन ग्रामपींचायत इमारत बाींधकामामध्ये गैरव्यवहार

झायाचे माहे ऑक््ोंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननरशकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

ससयास, सरर गैरव्यवहाराची चौकशी करयात यावी याबद्दल मख्
ु य कायककारी

सतधकारी कोहापूर याींचेकडे वारीं वार गावकरी याींनी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

ससयास, ग्रामपींचायत इमारत मधील रक
ु ान गाळे चक
ु ीच्या पद्धतीने करारबद्ध करून

ववतरीत केलेले गाळे ताब्यात घेहन रो ी ग्रामपींचायत सरपींच, सरस्य व ग्रामसेवक याींच्यावर
शासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पंकजा मंडे (१३-०५-२०१६) :(१) हे सींशत: खरे आहे .
दरनाींक २१.०५.२०१५ रोजी सजक प्रात झालेला होता, त्यानस
ु ार चौकशी करुन, चौकशी

सींती ग्रामपींचायत सतचवालय गाळे भाडे करार करणे बाबत ग्रामपींचायत कडगाींव कडील
तत्कालीन कायककारीणीने सननयममतता केलेली प्रथम रशकनी दरसून आले आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सरर प्रकरणी चौकशी करयात आलेली ससून, याबाबत ग्रामपींचायती कडील तत्कालीन
सरपींच व सरस्य हे रो ी ससयाचे ननरशकनास आले ससयाने त्याींचेवर महाराषर ग्रामपींचायत

सतधननयम मधील कलम १७८ सन्वये कायकवाही करयात येत आहे . तसेच ववद्यमान सरपींच
व सरस्य याींचेवर सरर प्रकरणी ववलींब करणे, रल
क करणे, ्ाळा्ाळ करणे यास्तव महाराषर
ु क्ष
ग्रामपींचायत सतधननयम मधील कलम ३९ प्रमाणे कायकवाही करयात येत आहे .

तसेच

तत्कालीन ग्रामसेवक हे ही रो ी ससयाने व ते दरनाींक १५.१२.२००४ रोजी सेवा ननवत्ृ त झाले
ससन
ू त्याचेकडून रक्कम रु. २२,३१८/- वसल
ु करयाची कायकवाही प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १७० (27)
दध
ु गांगा (ता.राधानगरी) धरणाच्या डाव्या व उजव्या िालव्याला अांतगथत अस्थरीिरण
नसल्यामळ
ु े जमीन नापीि होत असल्याबाबत

(३४)

३४४३९ (२०-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रध
ु गींगा (ता.राधानगरी) धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्याला सींतगकत सस्थरीकरण
नसयामळ
ु े हजारो एकर जमीन पाणी ननचऱ्यामळ
ु े नापीक होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, डाव्या कालव्यामध्ये ऐनी आ्े गाव ते मुधाळ नतटीता व उजव्या कालव्याच्या
मलींगाचीवाडी ते शेळेवाडी पयंत सींतगकत सस्थरीकरणाची मागणी स्थाननक नागषरकाींकडून
पा्बींधारे ववभागाकडे वारीं वार होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ससयास, याबाबत उपाययोजना ्हणून जजओ मसींथे्ीक/लास््षरींग करयासा न शासनाने
ननधी उपलब्ध करून रे याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (२१-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) रध
ु गींगा प्रकल्पास सन २०१५-१६ सा न रु.१८.०० को्ी इतका ननधी उपलबध ससून सन
२०१५-१६ मध्ये प्रकपीय कामावर रु.१५.४० को्ी इतका खचक झालेला आहे. ननधीच्या
उपलब्धतेनुसार जजओ मसींथेद्क/लास््रीींगची कामे हाती घेयाचे ननयोजन आहे .
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________
घोड धरणात ति
ु डी धरणामधन
ू व नदीवरील िोल्हापरू ी पध्दतीच्या
बांधाऱ्याांमधून पाणी पुरवचा िरबयाबाबत

(३५)

३४४५४ (२२-०१-२०१६).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

(१) घोड धरणात तुकडी धरणामधून व नरीवरील कोहापूरी पध्रतीच्या बींधाऱ्याींमधून पाणी
सोडयाबाबत लेखी ननवेरन सारर करावे ससे आरे श महाराषर जलसींपत्ती प्रातधकरणाने दरनाींक
१ स्ें बर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाला दरले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, सरर ननवेरन जलसींपत्ती प्रातधकरणाकडे पा ववयात आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (०३-०५-२०१६) :(१) व (२) घोड धरणात कुकडी प्रकलपातन
पाणी
ू
सोडयाबाबत रोन्ही प्रकपाबाबतची मादहती सारर करयाबाबतचे आरे श महाराषर जलसींपत्ती

ननयमन प्रातधकरण याींनी दर.०१.१०.२०१५ रोजी सधीक्षक समभयींता व प्रशासक, लाभक्षेि

वव.स. १७० (28)
ववकास

प्रातधकरण,

पुणे

याींना

दरले

होते.

त्यानुसार

त्याबाबतची

मादहती

सींबींतधताींनी

दर.०८.१०.२०१५ रोजी महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्रातधकरणास रे यात आली आहे .
(३) प्रन उद््ावत नाही.

___________

लोहा (जज.नाांदेड) तालुयातील ददवे बसववबयाच्या प्रिरणात झालेला गैरव्यवहार
(३६)

३४७०५ (१४-०१-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोहा (जज.नाींरेड) तालक्
ु यातील सन २०११-१२ ते २०१४-१५ या व ाकत सवकसाधारण व

सनुसूतचत जाती उपयोजने सींतगकत ८७ गावात १,०१,९४,०००/- एवढया ननधी खचक करुन ५५३
दरवे बसववले, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, एवढया मोठ्या प्रमाणात ननधी खचक करुनही सरर गावामध्ये सद्यापही
सींधारच ससन
ू बसववयात आलेया दरव्याच्या काहीच उपयोग झाला नसन
ू या प्रकरणात
गैरव्यवहार झायाचे दरनाींक १५ स्ें बर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननरशकनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) ससयास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले,
त्यानु ींगाने सींबींतधताींवर काय कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पंकजा मंडे (१३-०५-२०१६) :(१) नाही.
लोहा

(जज.नाींरेड)

तालक
ु यात

सन

२०११-१२

ते

२०१४-१५

व ाकतील

या

सींतगकत

८४

ग्रामपींचायतीमध्ये रु.६६.०५.६४८/- इतका ननधी खचक करुन ४६५ सौर पथदरवे बसववयात आले
आहे त.
(२) सौरपथ दरव्याींसा न पुरव ाराराची ननवड प्रतिया ग्रामपींचायत स्तरावर झाली आहे. सींबींतधत
पुरव ारारास पुरव ा आरे श रे हन ही कामे ग्रामपींचायतीने पुणक करुन घेतली आहे त.

ग्रामपींचायत व पुरव ारार याींनी पाच व ाकच्या रे खभाल ररु
ु स्तीबाबतचा करार केला आहे.
यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झायाचे ननरशकनास आले नाही.

(३) सौर पथदरवे बसववयात आलेया ग्रामपींचायतीची ग् ववकास सतधकारी याींनी ववस्तार
सतधकारी याींचेमाटकत चौकशी केली ससून सौर पथदरवे याींची रे खभाल ररु
ु स्ती करयासा न
सींबींतधत ग्रामपींचायतीस व पुरव ारारास कळववयात आले आहे .
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील शासिीय िमथचाऱ्याांच्या मागबया पूणथ िरबयाबाबत
(३७)

३४८६७ (१४-०१-२०१६).

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.प्रतापराव

पाटील धचखलीिर (लोहा) : सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १७० (29)
(१) राज्यातील शासकीय कमकचारी सींघ्नेनी दरनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी आपया
मागयाींसा न राज्यभर आींरोलन केले, हे खरे आहे काय,
(२) ससयास, शासकीय कमकचाऱ्याींच्या थतकत महागाई भत्ता तातडीने रे यात यावा,
दरवाळीचा बोनस व सग्रीम दरवाळीपूवी रोखीने ममळावा तसेच सनुकींपा वारसा हक्क

सममतीची बै क तातडीने घ्यावी या मागयासा न हे आींरोलन करयात आले , हे ही खरे आहे
काय,
(३) ससयास, शासनाने कमकचाऱ्याींच्या मागया मान्य करयासींरभाकत कोणती कायकवाही केली
वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (२०-०४-२०१६) :(१) व (२) सरर दरनाींकास शासकीय कमकचारी
सींघ्नाींनी त्याींच्या कोणत्याही मागणीबाबत कोणतेही ननवेरन सारर केलेले नाही वा नो्ीस
दरलेली नाही. सथवा आींरोलन केयाचा सहवाल शासनास प्रात झालेला नाही.
(३) तथावप, दर.१५/१०/२०१५ च्या शासन ननणकयान्वये राज्य शासकीय कमकचाऱ्याींच्या महागाई
भत्त्याच्या ररामध्ये दर.१/१/२०१५ पासन
ू १०७% वरुन ११३% वाढ करयात आलेली आहे . तर
दर.५/२/२०१६ च्या शासन ननणकयान्वये राज्य शासकीय कमकचाऱ्याींच्या महागाई भत्त्याच्या
ररामध्ये दर.१/७/२०१५ पासून ११३% वरुन ११९% वाढ करयात आलेली आहे .

सग्रीम दरवाळीपुवी रोखीने ममळावा सशी कोणतीही मागणी प्रात झालेली नाही.
शासकीय/सतधकारी याींना बोनस न रे याचा ननणकय शासनाने घेतला आहे .
राज्यातील

राज्य

शासकीय

/ननमशासकीय/महामींडळातील

सतधकारी/कमकचारी

याींच्यासा न

सनुकींपा धोरण सध
ु ारयाबाबत मा.ववत्त मींिी याींच्या सध्यक्षतेखाली मींिीमींडळ उपसममती

ग नत करयात आली ससून सरर उपसममतीच्या सद्यापपयंत तीन बै का झालेया आहे त.
सरर सममतीने सद्याप सहवाल सारर केलेला नाही.
(४) या प्रकरणी ववलींब झालेला नाही.

___________

गडचाांदरू (जज.चांद्रपूर) नजजिच्या ग्रामपांचायत नाांदा येथे आददवासी क्षेत्र
उपाययोजनेतांगत
थ प्राप्त झालेल्या धनधीत झालेला गैरव्यवहार

(३८)

३५०६४ (२०-०१-२०१६).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडचाींररू (जज.चीं्र पूर) नजजकच्या ग्रामपींचायत नाींरा येथे आदरवासी क्षेि उपाययोजनेसींतगकत

सन २०१०-११ व २०११-१२ या ववत्तीय व ाकत प्रात झालेया सम
ु ारे १७ लक्ष ननधीपैकी ७
लाख ३७ हजार ६६५ रुपयाींचा गैरव्यवहार झायाचे ननरशकनास येहन तीन व ाकचा कालावधी

उल्ूनही सद्यापही रो ी सरपींच पज
ू ा ज्ञानेवर मडावी व तत्कामलन ग्रामसेवक याींचेवर
कोणतीच कारवाई केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, या प्रकरणी शासनाने सद्यापपयंत कारवाई न करयाची कारणे काय आहे त,
(३) ससयास, त्याींचे स्वरुप काय आहे ?

वव.स. १७० (30)
श्रीमती पंकजा मंडे (१३-०५-२०१६) :(१) नाही.
(२) व (३) उपायुक्त (पुनवकसन), नागपूर ववभाग, नागपूर याींनी पि िमाींक ववशा/डे/११ (२)

कावव/७८८/२०१५, दरनाींक ११.१२.२०१५ नस
ु ार ददनाांक १०.१२.२०१५ रोजी आरे श पाषरत करुन

श्रीमती पुजा ज्ञानेवर मडावी याींना ग्रामपींचायत नाींरा, ता.कोरपना, जज.चीं्र पूरचे सरपींच तथा
सरस्य परावर राहयास महाराषर ग्रामपींचायत सतधननयम १९५८ कलम ३९ (१) सन्वये सपाि
रववयात आयामुळे सींबींतधत सरपींच याींना सरपींच तथा सरस्य परावरुन ररू करयात आले

होते. परीं तु सींबींतधत सरपींच याींनी उपायुक्त (पुनवकसन), नागपूर ववभाग, नागपूर याींच्या दरनाींक
१०.१२.२०१५ च्या आरे शाववरुध्र महाराषर ग्रामपींचायत सतधननयम, १९५८ कलम ३९(३) नस
ु ार
मा.राज्यमींिी (ग्रामववकास) याींच्या न्यायालयामध्ये सवपल राखल केयामुळे प्रस्तुत प्रकरणी
उपायुक्त (पुनवकसन), नागपूर ववभाग, नागपूर याींच्या दरनाींक १०.१२.२०१५ रोजीच्या आरे शाला

स्थतगती आदे श रे यात आले आहे त. प्रस्तुत सधकन्यानयक प्रकरणी मा.राज्यमींिी (ग्रामववकास)
याींच्या न्यायालयामध्ये कायकवाही सरु
ु आहे . तसेच प्रकरणात तत्कालीन सतचव याींचेवर

कायकवाही करयासींबींधाने चौकशी सतधकारी याींची ननयुक्त करयाबाबत कायकवाही प्रस्ताववत
करयात आली ससून चौकशी सतधकारी याींचा सहवाल प्रापत होताच ननयमानुसार कायकवाही
करयात येईल.

___________
ना्शिच्या ्सांहस्थ िांु भमेळयाच्या धतीवर न्ृ सांहवाडीतील दत्त

(३९)

तीथथक्षेत्राच्या वविास िामाच्या अहवालाबाबत

३५१५६ (२२-०१-२०१६).

श्री.उल्हास पाटील (्शरोळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामशकच्या मसींहस्थ कींु भमेळयाच्या धतीवर नमृ सींहवाडीतील रत्त तीथकक्षेिाला सन २०१६
च्या कन्यागत महापवककाळाच्या पाश्र्वभूमीवर ववकास कामासा न ननधी कमी पडून रे णार नाही,
याबाबतचा सहवाल आ

दरवसाींच्या आत जजहातधकारी,याींच्याकडे सारर करयात यावा सशा

सूचना श्री.चीं्र काींत पा्ील, मा.सावकजननक बाींधकाम मींिी याींनी श्रीक्षेि नमृ सींहवाडी येथील सन
२०१६ च्या कन्यागत महापवककाळाच्या पाश्र्वभूमीवर आयोजजत आढावा बै कीत दरया आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, सरर सच
ू नेनस
ु ार यासींरभाकतील सहवाल तयार करयात आला आहे काय,
(३) ससयास, उक्त सहवालात कोणकोणत्या मशटारशी करयात आया आहे त,
(४) ससयास, उक्त कामास केव्हापयकत सुरुवात होयाचे सपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पंकजा मंडे (३०-०५-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) सरर प्रस्तावामध्ये रस्ते बाींधकाम, वाहनतळ, शौचलये, भक्तननवास, ववद्युतीकरण,

नदीघा् बाींधणे, बसस्थानकाींची सुधारणा, स्वच्छतावव यक बाबी, इत्यारी कामाींचा समावेश
करयात आला आहे .

वव.स. १७० (31)
(४) श्रीक्षेि नमृ सींहवाडी येथील सन २०१६ च्या कन्यागत महापवककाळाच्या सनु ींगाने करयात
येणाऱ्या कामाींना शासन स्तरावरील मुख्य सतचव याींच्या सध्यक्षतेखालील उच्चातधकार सममती
व मा.मख्
ु यमींिी याींच्या सध्यक्षतेखालील मशखर सममतीने एकूण रु.१२१.६४ को्ी इतक्या

तकीं मतीच्या कामाींना मान्यता दरलेली आहे . त्यापैकी प्रथम ्यात रु.६५.३० को्ी इतक्या
तकीं मतीच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता रे यात आली ससून रु.१७.५० को्ी इतका ननधी
जजहातधकारी, कोहापूर याींना ववतरीत करयात आला आहे . सरर कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(५) प्रन उद््ावत नाही.

___________
यवतमाळ पांचायत स्मती मध्ये रोजगार हमी योजनेच्या िामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(४०)

३५४४१ (१४-०१-२०१६).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :

सन्माननीय रोजगार हमी

योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ पींचायत सममती सींतगकत सन २०११-१२ मध्ये मौजे वरझडी व वरुड या
गावाींमध्ये रोजगार हमी योजनेचे कोणतेही काम न करता ४० लाखाींचे बनाव् रे यके सारर
करयात आले, हे खरे आहे काय,
(२) ससयास, तत्कालीन ग्ववकास सतधकारी याींनी कागरोपिी कामे सारर करुन कोणतेही
काम न करता रे यके सारर करयाचा प्रकार जजहा पषर र सरस्याींच्या तिारीने ननरशकनास
आला, हे ही खरे आहे काय,
(३) ससयास, सरर प्रकरणी तीन व ाकचा कालावधी लो्ून सद्यापपयंत कु याही स्वरुपाची
कायकवाही करयात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) ससयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०३-२०१६) :(१) सींशत: खरे आहे.

सन २०१२-१३ या ववत्तीय व ाकतील थतकत मजुरी रे यकाींमध्ये सननयममतता आढळून आली
आहे .

(२) सींशत: खरे आहे.
जजहा पषर र सरस्याींनी स्थायी सममतीमध्ये उपजस्थत केलेया मुद्याच्या सनु ींगाने सरर
बाब ननरशकनास आली आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) सींबींतधत सतधकारी/कमकचारी याींची खाते चौकशी प्रस्ताववत करयात आली आहे. तसेच
सहायक

कायकिम

सतधकारी

व

पॅनल

ताींत्रिक

सतधकारी

सतधननयमानुसार रु. १०००/- रीं डाची कारवाई करयात आली आहे .
(५) प्रन उद््ावत नाही.

___________

याींचे

ववरुध्र

मग्रारोहयो

वव.स. १७० (32)
पालणर जजल्हापषरमदे च्या एडवण येथील शाळे मधील ्शक्षिाांची पदे षरत असल्याबाबत
(४१)

३५५२४

(१६-०१-२०१६).

श्री.ववलास

तरे

(बोईसर),

श्री.दहतेंद्र

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चािूर

(वसई) :

(१) पालघर जजहा पषर रे च्या एडवण येथील शाळे मध्ये व भ
क रापासुन मशक्षकाींची परे षरक्त

ससयाने सनेकवेळा पालकाींनी ननवेरने, तिारी करुनही पालघर पींचायत सममतीच्या मशक्षण
ववभागाकडून आवयक ती कारवाई न झायामुळे नाराज झालेया िस्त पालकाींनी दरनाींक २०
ऑगस््, २०१५ रोजी शाळा बींर

े वन
ू आपया सींतत भावना जाहीर केया हे खरे आहे काय,

(२) पालघर पींचायत सममती मधील मशक्षण ववभागाच्या कारभारात गेया सनेक व ाकपासून
सींधाधुींरी कारभार सुरु ससून नवीन जजहा ननममकती नींतर जजहा पषर रे चे मुख्य कायककारी
सतधकारी, मशक्षणातधकारी इ. सक्षम यींिणा पालघर मध्ये येहनही मशक्षक बरली मधील

गैरव्यवहार थाींबलेला नाही त्यामळ
ु े शाळे तील मशक्षकाींच्या बरली प्रस्तावास सनेकरा प्रन

ननमाकण होहन ववद्यार्थयाकना शाळे त मशकववयासा न आवयक ते योग्य प्रमाणात मशक्षक
उपलब्ध होत नसयाचे ननरशकनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) पालघर शहराजवळ पुवक भागातील नवली, वेवुर, लोकमान्य नगर तसेच बोईसर जवळील
मशगाव, राींडी, मान, बोईसर इ. आदरवासी बहुल ग्रामीण भागात एकस्तर वेतनश्रेणी भत्ता
(ववशे घ्क योजनेच्या गावात) ममळत ससयाने सतधकारी याींच्या सींगनमताने सनेक
मशक्षकाींनी या ववशे

भागातील शाळाींमध्ये ननयुक्ती करुन घेतयामुळे या भागातील टार

मो या प्रमाणात सनतषरक्त मशक्षकाींचे प्राबय झायाच्या तिारी ससयाने ववद्यार्थयांचे
शैक्षणणक नुकसान होह नये ्हणन
ू शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,

(४) नसयास ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच याबाबत चौकशी करयात येहन उतचत
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पंकजा मंडे (२५-०५-२०१६) :(१) होय.
तथावप,

मशक्षण

ववभागाच्या

सतधकाऱ्याींनी

२१/८/२०१५ पासन
ू शाळा ननयममतषरत्या सरु
ु झाली.

पालकाींची

समजूत

घातयाने

दरनाींक

(२), (३) व (४) नवली, वेवूर, बोईसर, मशगाींव या शाळाींमध्ये (I) मे, २०१३ सखेर प्रशासकीय
कारणास्त्व षरक्त पराींवर बरया झायाने (II) जुलै, २०१४ मध्ये परवीधर मशक्षकाींच्या

नेमणूका जजहा स्तरावरुन झायाने (III) ववज्ञान शाखेतील इयत्ता १२ वी उत्तीणक ससलेया
मशक्षकाींना ववज्ञान परवीधर मशक्षक ्हणून नेमणूका रे यात आया होत्या. तथावप, या
मशक्षकाींना सपरवीधर

रववयाने त्याींची गणना उप मशक्षक ्हणन
ू करयात येत ससयाने

मशक्षकाींची परे सनतषरक्त झालेली आहे त.

रोन्ही जज्याींची आदरवासी लोकसींख्या ववचारात घेहन या रोन्ही जज्याींचे आरक्षण
ननजचत करयात आले आहे. त्यानुसार जुन्या एकत्रित
ववकपानस
ु ार ववभाजीत

ाणे

जज्यातील कमकचाऱ्याींच्या

ाणे जज्यात उपलब्धतेनस
ु ार ्या ्याने समायोजन करयात

येणार आहे व सशी प्रतिया करताींना नवननममकत पालघर जज्यासा न परे षरक्त राहणार
नाहीत या दृष्ीकोनातून पर भरती करयात येत आहे.
___________

वव.स. १७० (33)
तीथथक्षेत्र पांढरपूर(जज.सोलापूर) येथील चांद्रभागा नदीवरील
उड्डाणपुलाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(४२)

३५५५४ (२२-१२-२०१५).

श्री.बबनराव ्शांदे (माढा) :

सन्माननीय धनयोजन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तीथकक्षेि पींढरपरू (जज.सोलापरू ) येथील चीं्र भागा नरीवरील पींड
ु मलक मींरीर ते

शेगाींव(र)ु या

द काणी पुल बाींधणेचे काम प्रस्ताववत ससून ते मींजूर होहन सुरू न झायामुळे भाववकाींची

गैरसोय होत आहे . तसेच सररचे काम सुरू करावे ्हणून महाराज मींडळीसह वारक-याींनी
दरनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा

त्या सुमारास चीं्र भागा नरीतीरावर आींरोलन केले, हे

खरे आहे काय,

(२) ससयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) ससयास, त्यानुसार सरर उड्डाण पुल बाींधयाच्या कामासा न ननधी उपलब्ध करून
प्रत्यक्ष काम सुरू करयासा न शासनाने कोणती कायकवाही केली वा

करयात येत आहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०६-०५-२०१६) :(१) सींशत: खरे आहे.

(२) तहसीलरार ता.पींढरपूर याींनी लेखी पि रे हन आींरोलन मागे घेयाबाबत ववनींती केली होती.
त्यानुसार आींरोलनकत्यांनी आींरोलन मागे घेतले.

(३) व (४) श्री.क्षेि रे हू, आळीं री, पींढरपूर भींडारा डोंगर, नेवासा पालखी तळ ववकास

आराखड्याींतगकत चीं्र भागा नरीवर पारचाऱ्याींकरीता लोखींडी पल
ु उभारयाचे प्रस्ताववत आहे.
सरर आराखड्याची सींमलबजावणी यींिणा ववभागीय आयुक्त, पुणे हे ससून याींच्यामाटकत तसेच

कायककारी समभयींता, सावकजननक बाींधकाम ववभाग, पींढरपूर याींच्यामाटकत आवयक कायकवाही
करयात येत आहे.

___________
रावेर (जज.जळगाांव) तालुयातील ग्रामीण व इतर जजल्हा मागाांची झालेली दरु वस्था
(४३)

३६०८२ (२०-०१-२०१६).

श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रावेर (जज.जळगाींव) तालुक्यातील ग्रामीण व इतर जजहा मागांची ररु वस्था झाली
ससयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यारर्यान ननरशकनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) ससयास सरर ग्रामीण व इतर जजहा मागाकचे मजबुतीकरण व डाींबरीकरण करयाबाबत
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १७० (34)
श्रीमती पंकजा मंडे (२६-०५-२०१६) :(१) सींशत: खरे आहे .
(२) व (३) सींपूणक राज्यामध्ये जजहा पषर राींच्या सखत्याषरतील ग्रामीण मागक व इतर जजहा

मागक रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योजनेनस
ु ार एकूण लाींबी २३६८९०.०४ तक.मी.
इतकी ससून सजस्तत्वातील लाींबी १९०९५५.२२ तक.मी. इतकी आहे .

सरर रस्त्याींच्या ररु
ु स्तीसा न शासनाकडे उपलब्ध ससलेया ननधीचे वा्प रस्त्याींच्या

लाींबीच्या व मानव ववकास ननरे शकाच्या प्रमाणात करयात येत.े त्यानुसार जळगाव जजहा

पषर रे सींतगकत ग्रामीण मागक व इतर जजलहा मागक रस्त्याींची एकूण लाींबी ८३३६.०४ तक.मी
इतकी ससन
ू सजस्तत्वातील लाींबी ८३३०.०५ तक.मी. इतकी आहे .

रस्ते व पल
ू , ररु
ु स्ती व परीरक्षण या कायकिमा सींतगकत सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या

आतथकक

व ाकसा न

जळगाव

जजहा

पषर रे स

एकूण

रु.२६२०.३१

लक्ष,

तेराव्या

ववत्त

आयोगामध्ये सन २०१२-२०१३ ते २०१४-१५ मध्ये एकूण रु.९८४.९९ लक्ष तर पूरहानी
कायकिमासा न जळगाव जजहा पषर रे ला रु.५७४.४० लक्ष ससा एकूण रु.४१७९.७० लक्ष इतका
ननधी उपलब्ध करुन रे यात आलेला आहे.

रस्ते लाींबीच्या प्रमाणात ववभागास उपलब्ध होणारा ननधी सत्यींत सप आहे. याउल्
शासन स्तरावर प्रात होणाऱ्या मागया जास्त आहे त. जजहा पषर रे कडील मैलमजूराींमाटकत
तसेच जजहा पषर रे ला ववववध योजनाींमधून प्रात ननधी व ननक ास सतधन राहून प्रनाींतकत
रस्ते सजु स्थतीत े वयाचा प्रयत्न जजहा पषर रे कडून केला जातो.
___________

(४४)

अपांग िमथचा-याांना सादहत्यापासून वांधचत रहावे लागत असल्याबाबत

३६३२९ (१८-०१-२०१६).

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

(नागपरू पव
ू )थ , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर जजहा पषर रे तील कायकरत सपींग कमकचा-याींना मागील चार व ाकपासून हक्काच्या
सादहत्यापासन
ू वींचीत राहावे लागत ससयाबाबतची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या
रर्यान ननरशकनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, शासकीय सपींग कमकचा-याची कायकक्षमता वाढववयासा न उच्च न्यायालयाने
राज्य शासनाला सपींगाना सादहत्य वा्पाचे आरे श दरले होते व त्यानुसार बाींधकाम, आरोग्य,
ववभागीय आयुक्त, आरी ववभागातील कमकचा-याींना सादहत्य पुरववले जाते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) ससयास, ववभागातील सपींग कमकचा-याींच्या सींख्येनस
ु ार ननधीसा न प्रस्ताव तयार करुन

मुख्य कायककारी सतधका-याींकडे दरला जात ससन
ू त्यानींतर सवक प्रस्ताव शासनाकडे पा ववयात
येतो परीं तु सन २०१२ मध्ये मींजुर ३६ सपींग कमकचा-याींना सादहत्यासा नचा प्रस्ताव तयार
करयात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) ससयास, सरर प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे न पा ववणा-या सतधका-याींवर काय
कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय ?

वव.स. १७० (35)

श्रीमती पंकजा मंडे (२३-०५-२०१६) :(१) नाही.
(२) होय.
(३) जजहा पषर र नागपूर सींतगकत १९० सपींग कमकचारी ससन
ू त्यापैकी १४६ कमकचाऱ्याींनी

उपकरणाींची मागणी नोंरववलेली आहे . आतापयंत १११ कमकचाऱ्याींना सादहत्य वा्प करयात
आलेले आहे . ३३ सजस्थव्यींग कमकचाऱ्याींनी स्कु्रववथ सडॉशनची मागणी केली आहे . उपरोक्त
उपकरणासा न आवयक ननधीचा प्रस्ताव सींबींतधत सतधकाऱ्याींनी शासनाकडे सारर केला आहे.
(४) व (५) प्रन उद््ावत नाही.
___________
साांगली (ता.्शराळा) जजल््यातील वािुडे (बु.) उपसा जल्सांचन
योजना दीणथिाळ अपण
ू ाथवस्थेत असल्याबाबत

(४५)

३६७६३ (१५-०१-२०१६).

श्री.्शवाजीराव नाईि (्शराळा) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली (ता.मशराळा) जजृयातील वाकुडे (ब.ु ) उपसा जलमसींचन योजना १९९९ पासन
ू
प्रशासकीय मान्यता ममळवूनही सद्याप नतस-या ्यातील कामे व उवकषरत कालव्याची कामे
बाकी आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, सररहू योजना लवकर कायाकजन्वत करयाच्या दृष्ीने कृषणा खोरे ववकास
महामींडळाच्या ननधीतन
या योजनेसा न तकमान रुपये १५० को्ीींच्या ननधीची तरतर
ू
ू

करयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींिी व मा.जलसींपरा मींिी याींना दरनाींक २०
ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेरन रे वून ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) ससयास, सररहू योजना कायाकजन्वत करयाच्या बाबतीत शासनाने कोणती कायकवाही
केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (२१-०४-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
दरनाींक ३०/१०/२०१५ रोजीचे ननवेरन प्रात आहे .
(३) दरनाींक ३०/१२/२०११ रोजी योजना भाग १ ्पा १ व २ कायाकजन्वत करुन ३२५२ हे क््र
मसींचन क्षमता ननमीती झाली आहे . या योजनेस सन २०१५-१६ या आतथकक व ाकत रु.१२ को्ी
इतकी तरतूर ससन
ू ननधीच्या उपलब्धतेनुसार या योजनेचे काम पण
ू क करयाचे ननयोजन आहे.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १७० (36)
शधन्शांगणापूर येथील वविास आराखडा तयार िरुन धनधी दे बयाबाबत
(४६)

३६७७९ (१४-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शननमशींगणापूरच्या ववकास कामाींसा न ननधी कमी पडत ससून १०० को्ी रुपयाींचा ववकास
आराखडा तयार करयाच्या सच
ू ना मा.सथकमींिी याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये दरया
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, मा.ववत्त मींत्रयाींच्या सच
ू नेनुसार शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात
येत आहे ,

(३) ससयास, मुळा कालव्याच्या शेजारी रे वस्थानाच्या वतीने जमीन खरे री करयाचा प्रस्ताव
पा्ीं बधारे ववभागाकडे मींजूरीसा न प्रलींत्रबत ससून त्या प्रस्तावाची सद्य:जस्थती काय आहे ,

(४) ससयास, भाववकाींना सोयीसुववधा रे यासा न रे हू, आळीं री व पींढरपूरच्या धतीवर
शननमशींगणापूर येथील ववकास आराखडा तयार करुन ननधी उपलब्ध करुन रे याबाबत शासनाने
कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ?

श्रीमती पंकजा मंडे (३०-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
परीं तु मा.मींिी (ववत्त) याींनी सन २०१५-१६ च्या सथकसींकपीय भा णामध्ये राज्यातील

ववववध तीथकक्षेिाच्या ववकासाकरीता रु.१२५ को्ी इतका ननयतव्यय तचन्हाींतकत केला आहे .
सरर तीथकक्षेिाींमध्ये श्रीक्षेि शननमशींगणापूर, जज.सहमरनगर या तीथकक्षेिाचा समावेश आहे.

(२) ननयोजन ववभाग, शासन ननणकय िमाींक तीक्षेवव-२०१५/प्र.ि.६/१४४४, दरनाींक ४ जन
ू , २०१५
मधील तरतूरीनस
ु ार श्रीक्षेि शननमशींगणापुर, जज.सहमरनगर या तीथकक्षेिाचा ववकास आराखडा
जजहास्तरीय सममतीमाटकत शासनास सारर करयाबाबत जजहातधकारी सहमरनगर याींना
कळववयात आले आहे .
(३) व (४) मुळा कालव्याशेजारी रे वस्थानच्या वतीने जमीन खरे री करयाचा कोणताही प्रस्ताव

पा्बींधारे ववभागाकडे मींजूरीसा न प्रलींत्रबत नाही. परीं तु मळ
ु ा उजवा कालव्यावरील ववमोचन ि.
१८ सव्हे नींबर १८६/२ येथे श्री.शननमशींगणापूर रे वस्थानास कालव्यासा न सींपादरत झालेया

जागेमध्ये रे वस्थानच्या ववनींतीनस
ु ार भाववकाींच्या वपयाच्या पायाची सोय व्हावी यासा न खास

बोसरवेल घेयासा न मुळा पा्बींधारे ववभागाने दरनाींक १५/७/१९९६ च्या पिान्वये स्ी व
ननयम याींचे सतधन राहून परवानगी दरलेली आहे. सरर बोसरवेलच्या आसपासची सींराजे ३५
गुीं े जमीन रे वस्थानने ९९ व ाकसा न खींडाने तकीं वा भाडेपटीतय
् ाने कायमस्वरुपी वापरयास
ममळावी ससा सजक केला होता. परीं तु सरन जममनीचे मळ
मालक श्री.बाबासाहे ब मशींरे,
ू

रा.पानसवाडी, ता.नेवासा व श्री.शननमशींगणापरू रे वस्थान याींचेमध्ये वार ननमाकण झायाने श्री.
मशींरे याींनी नेवासे येथील न्यायालयात रावा राखल केला आहे. सध्या प्रकरण न्यायप्रववष
आहे . सरर प्रकरण न्यायप्रववष

ससयाने सरर जममन कोणासही भाडेतत्वावर तकीं वा खींडाने

रे णे शक्य होणार नाही ससे श्री.शननमशींगणापूर रे वस्थानास कळववयात आले आहे . तसेच

जलसींपरा ववभाग, मींिालय मींब
ु ई याींचे दरनाींक ६ एवप्रल, २००५ च्या पिानस
ु ार शासनाकडील
सींपादरत जममन खाजगी सींस्थाींना मलजवर / भाडेपटीतय
् ाने रे यात येह नये ससे आरे श आहे त.

वव.स. १७० (37)
त्याप्रमाणेरेखील
न्यायप्रववष

श्री.शननमशींगणापूर

रे वस्थानास

कळववयात

आले

आहे .

सबब,

प्रकरण

ससयाने पषरस्थती जैसे थे आहे. ननयोजन ववभाग शासन ननणकय िमाींक

तीक्षेवव-२०१५/प्र.ि.५/१४४४, दरनाींक ४ जन
ू , २०१५ मधील तरतर
ू ीनस
ु ार श्रीक्षेि शननमशींगणापरू ,
जज.सहमरनगर या तीथकक्षेिाचा ववकास आराखडा जजहास्तरीय सममतीमाटकत शासनास सारर
करयाबाबत जजहातधकारी सहमरनगर याींना कळववयात आले आहे .
___________
मौजे पद्मावती (ता. भोिरदन, जज.जालना) येथील धरण प्रिल्पग्रस्ताांच्या पन
ु वथसनाबाबत
(४७)

३६७८० (१४-०१-२०१६).

श्री.सांतोम दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे पद्मावती (ता.भोकररन, जज.जालना) येथील धरण प्रकपग्रस्ताना एकरा स्थलाींतरीत
केले ससता रस
ु ऱ्याींरा धरणाची उीं ची वाढववयामुळे पुनवकसन केलेया गाव ाणात धरणाचे
पाणी मशरत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, सरर धरणप्रकपग्रस्ताींनी याबाबत पन
ु वक वस्तावपतासा न जजहातधकारी, जालना
याींना दरनाींक १९ एवप्रल, २०१४ रोजी ननवेरनाव्रारे पन
ु वकसनाची मागणी केली होती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) ससयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (२८-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही
धरणाच्या साींडव्याच्या उीं चीवाढीचे काम सद्याप झालेले नाही.
(२)

होय,

सींबींतधत

प्रकपग्रस्ताींनी

त्याींचे

बातधत

झालेया

घराींच्या

पुनवकसनासा न

दर.१९/०९/२०१४ च्या ननवेरनाद्वारे जजहातधकारी, जालना याींच्याकडे मागणी केली आहे .

(३) मासरुळ प्रकपाच्या मींजूर द्ववतीय सुप्रमा सहवालातील तरतुरीनुसार साींडव्याच्या ०.६०मी.

एवढे उीं चीकरण प्रस्ताववत आहे . उीं चीकरणानींतर गाव ाणातील पूवीची पुनवकसीत घरे व धरणाची
नवीन पूणक सींचय पातळीचे रर्यान ३ मी. उीं चीचा मातीबाींध बाींधणे प्रस्ताववत आहे . प्रकपाींचा

तत
ृ ीय सुप्रमा प्रस्ताव ववरभक पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर याींचेकडून मींजूर झायानींतर
नमर
ू बातधत होणाऱ्या घराींची सींरक्षणवव यक कामे हाती घेतली जाणार आहे त.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________
माांगीतुांगी (ता.बागलाण, जज.ना्शि) येथे मूलभूत सोयी-सुववधा उपल्ध िरबयाबाबत
(४८)

३६७८२ (१४-०१-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (्भवांडी पव
ू )थ :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

वव.स. १७० (38)
(१) माींगीतुींगी (ता.बागलाण, जज.नामशक) येथे साकारयात येत ससलेया भगवान ऋ भरे व

महाराज याींच्या पूणाककृती मूतीच्या माहे टेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यारर्यान प्रनतष ापना

सोहळयाच्या पावकभमू मवरील पावणे तीनशे को्ीींच्या ववकास आराखडयाला शासनाने सद्यापही
मींजूरी दरलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, या ववकास आराखडयाला मींजूरी न रे याची कारणे काय आहे त,

(३) ससयास, या सोहळयाला राज्यातील नव्हे तर जगभरातून मो या सींख्येने जैन भाववक

येणार ससयाने येथे मूलभूत सोयी-सुववधा उपलब्ध करयाकषरता शासनाने कोणती कायकवाही
केली वा करयात येत आहे ?

श्रीमती पंकजा मंडे (३०-०५-२०१६) :(१)

हे खरे नाही.

मा.मुख्यमींिी याींच्या सध्यक्षतेखाली दरनाींक ७ नोव्हें बर, २०१५ रोजी झालेया बै कीत

जजहातधकारी, नामशक याींनी श्रीक्षेि माींगीतींग
ू ी येथे करयात येणाऱ्या कामाींचा रु.२७५.०० को्ी

एवढया रकमेचा आराखडा सारर केला होता. परीं तु सरर आराखड्यापैकी तातडीच्या व
सोहळ्याकरीता आवयक ससलेया कामाींचा आराखडा सारर करयाबाबत मा.मुख्यमींिी याींनी

जजहतधकारी, नामशक याींना सच
ू ना दरया होत्या. त्यानुसार जजहातधकारी नामशक याींनी
तातडीच्या कामाींचा रु. ४०.०० को्ी एवढया रकमेचा आराखडा शासनास सारर केला. सरर

आराखड्यास ननयोजन ववभाग शासन ननणकय दरनाींक ४ जन
ू , २०१५ मधील तरतर
ू ीनस
ु ार
मा.मुख्यसतचव

याींच्या

सध्यक्षतेखालील

उच्चातधकारी

सममतीने

व

मा.मुख्यमींिी

याींच्या

सध्यक्षतेखालील मशखर सममतीने मींजूरी दरली आहे . त्यापैकी प्रथम ्यात रु. १८.५८ को्ी
इतक्या

ननधीच्या

कामाींना

प्रशासकीय

मान्यता

रे यात

आली

जजहातधकारी, नामशक याींना ववतरीत करयात आला आहे .

ससून,

सरर

ननधी

(२) प्रन उद््ावत नाही.
(३) सरर सोहळ्याकरीता येणाऱ्या भाववकाींकरीता स्वच्छतागह
ृ , वपयाच्या पायाची व्यवस्था,
महत्वाच्या व्यक्तीींकरीता हे मलपॉड, श्रीक्षेि माींगीतुींगी येथे जायाकषरता रस्त्याचे रुीं रीकरण,
सुरक्षेकरीता

पोलीस

चौक्या

व

सी.सी.द्व्ही

यींिणा,

वैद्यकीय

व्यवस्था,

आपत्कालीन

व्यवस्थापन, ननरीक्षण मनोरे , वाहनतळ व्यवस्था, ध्वनीक्षेपण व्यवस्था, रस्ते रुीं रीकरण,
रस्त्यावर ववद्युतीकरण, रे मलींग सूचना टलक, मुती पषरसरात जीने इत्यारी सोयी सुववधा
पुरववयात आलेया आहे त.

___________
अिोले (जज.अहमदनगर) तालुयातील धनळवांडे धरणातील मुख्य िालवे व उच्चस्तरीय पाईप
िालव्याचे िाम धनधी अभावी अपण
ू ाथवस्थेत असल्याबाबत

(४९) ५१४०५ (२८-०४-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. १७० (39)
(१) सकोले (जज.सहमरनगर) तालुक्यातील ननळवींडे धरणाचे ९० ्क्के काम पूणक झाले
ससताना मुख्य कालवे व उच्चस्तरीय पाईप कालव्याचे काम ननधी सभावी सपूणाकवस्थेत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) ससयास, तद्नुसार सरर धरणाचे सपूणक काम, मुख्य कालवे, उच्च स्तरीय पाईप
कालव्याच्या कामास तातडीने ननधी उभारुन धरणाचे काम करयाबाबत शासनाने कोणती
कायकवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीम महाजन (२१-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) प्रकपाचा रुपये २४६९.१४ को्ी तकीं मतीचा चतुथक सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा
सहवाल शासनाच्या ववचाराधीन आहे .

ननळवींडे धरणाची स्थापत्य कामे पूणक झालेली आहे त. ननळवींडे प्रकपाच्या कालव्याची कामे

प्रगतीपथावर ससून उजव्या कालव्याचे काम ११ ्क्के व डाव्या कालव्याचे काम ३० ्क्के पूणक
झालेले आहे . ननधीच्या उपलब्धतेनुसार कालव्याची कामे व उच्च स्तरीय कालव्याची कामे
प्रगतीपथावर आहे त.

सन २१०५-२०१६ सा न प्रकपास रुपये ५१.०० को्ी सनर
ु ान उपलब्ध केले होते.

सन २०१६-२०१७ मध्ये ननळवींडे प्रकपाकरीता रुपये १३.०० को्ी (धरणासा न रुपये
१०.०० को्ी व कालव्यासा न रुपये ३.०० को्ी) सनुरानाची तरतुर आहे .

उच्च स्तरीय पाईप कालव्यासा न नाबाडक २१ सींतगकत रुपये ६४.६० को्ी तकीं मतीच्या

प्रस्तावास शासन मान्यता रे यात आली आहे.
(४) प्रन उद््ावत नाही.

___________
जलसांपदा ववभागाला प्रलांबबत प्रिल्पासाच् ७२७२ िोटी
मांजरू िरुन धनधी ववतषरत िरबयाबाबत
(५०)

५२२३६ (१५-०३-२०१६).

श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (िजथत), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीट (िागल), श्री.ददलीप
वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) राज्य शासनाने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यारर्यान जलसींपरा ववभागाला प्रलींत्रबत
प्रकपासा न ७२७२ को्ी मींजूर करुन ननधी ववतषरत केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ससयास, हा ननधी राज्यातील कोणकोणत्या प्रकपावर मींजरू करयात आलेला आहे , व
आतापयंत कोणत्या प्रकपावर तकती खचक करयात आलेला आहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १७० (40)
श्री. धगरीम महाजन (२०-०४-२०१६) :(१) सन २०१५-१६ या व ाकत ववत्त ववभागाकडून जलसींपरा
ववभागास एकूण रु.७२७२.०३ को्ी इतका ननधी ववतरणासा न उपलब्ध झाला, हे खरे आहे .

त्यापैकी ववववध महामींडळाकडील ववववध स्िोताींतगकत प्रकपाींच्या कामाकरीता रु.६६०१.२२५७
को्ी, जलववरयुत प्रकपाींच्या कामाकरीता रु.३४९.९५३८ को्ी व उवकषरत रु.३२०.८५०५ को्ी

इतका ननधी ववववध योजनाींतगकत आस्थापना, खारभूमी योजना, जलववज्ञान, याींत्रिकी कामे, ईगव्हनकन्स, सामानयक योजना, महाराषर जलक्षेि सुधार प्रकप इत्यारी करीता आहे .

(२) व (३) याबाबतची मादहती सींलग्न वववरणपि प्रधान सतचव याींच्या कायाकलयात उपलब्ध
आहे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मु्र णालय, मुींबई.

