अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िुडाळ (जि.ससांधुदर्
ू )ग तालुक्यात अपांर्ाचे आधथगि वविासाचे प्रस्ताव प्रलांबित असल्यािाित
(१)

६८०३४ (२७-०१-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.असमन पटे ल (मुांिादे वी),

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

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कुडाळ (जि.ससींधुदग
ू )ग तालुक्यात अपींगाचे आर्थगक विकासाचे प्रस्ताि पींचायत ससमतीमध्ये
प्रलींबित असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) आसल्यास, सदर प्रलींबित प्रस्ताि पूर्ग करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०९-२०१७) :(१) कुडाळ पींचायत ससमती स्तरािर अर्ी िाि नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िालना जिल््यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोिर्ार हमी योिनेअांतर्गत लाभार्थयाांना
दे ण्यात आलेल्या ववहहरीत झालेला र्ैरव्यवहार
(२)

७२८१४ (२७-०१-२०१७).

श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी) :

सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िालना जिल््यातील महाराषर ग्रामीर् रोिगार हमी योिनेअत
ीं गगत सन २०१५-१६ मध्ये
लाभार्थयाांना दे ण्यात आलेल्या विहहरीत अनेकाींनी िुन्याच विहहरी नव्या दाखिन
ू कोट्यिधीचा
गैरव्यिहार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

वि.स. ३५१ (2)
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने गैरव्यिहार करर्ाऱयाींिर कोर्ती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२७-०९-२०१७) :(१) नाही.

मग्रारोहयो अींतगगत सन २०१५-१६ मध्ये या जिल्हयातील एकाही तालुक्यामींध्ये नविन

विहहरीला मींिुरी दे ण्यात आलेली नाही, त्यामुळे गैरव्यिहाराचा प्रश्न उद्ाित नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

रत्नाधर्री व ससांधुदर्
ु ग जिल्हयातील ८ पाटिांधारे प्रिल्प प्रलांबित असल्यािाित
(३)

७३८३१ (१८-०४-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (र्ुहार्र) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नार्गरी जिल्हयातील अिन
ुग ा, मुचकींु दी, जिडे, यलोंदे िाडी, र्चींचिाडी तर ससींधुदग
ु ग

जिल्हयातील पोले, नतलारी, दोडामागग हे ८ पा्िींधारे प्रकल्प गेल्या १५ िर्ाांपासून प्रलींबित
असन
ू विदभागचा अनर्
ु ेर् भरून काढण्यासाठी कोकर्ातील या प्रकल्पाींना परु े सा ननधी दे ण्यास
हदरीं गाई करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर प्रकल्पाींना ननधी दे ण्यासाठी र्ासनाने कोर्ती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२४-०८-२०१७) :(१) कोंकर्ातील अिन
ुग ा, मुचकींु दी, नतडे, यलोंदिाडी,

र्चींचिाडी, नतलारी, कोले-सातींडी ि विडी या रत्नागीरी ि ससींधुदग
ु ग जिल््यातील ८ िाींधकामाधीन

प्रकल्पाींच्या कामाींकरीता र्ासनाकडून ननयसमतपर्े ननधी उपलब्ध करण्यात येत असन
ू
ननधीच्या उपलब्धतेनूसार प्रकल्पाींची कामे प्रगतीपथािर आहे त.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.

(३) उपरोक्त प्रकल्पाींपक
ै ी नतलारी आींतरराज्य पा्िींधारे प्रकल्प ि अिन
ूग ा मध्यम पा्िींधारे

प्रकल्प या प्रकल्पाींना केंद्र र्ासनाच्या प्रधानमींत्री कृर्ी ससींचाई योिने अींतगगत (एआयिीपी)
ननधी उपलब्ध होत आहे .

तसेच मच
ु कींु दी, नतडे, र्चींचिाडी, विडी ल ु पा्िींधारे प्रकल्पाींना

(NABARD) अींतगगत अथगसहाय्य प्राप्त झाले आहे . रत्नार्गरी ि ससींधुदग
ु ग जिल््यातील
उपरोक्त

८

िाींधकामाधीन

प्रकल्पाींच्या

कामाींकरीता

मा.राज्यपालाींच्या

ननदे र्ानुसार

ि

र्ासनाच्या अथोपायाच्या जस्थतीनुसार अथगसक
ीं जल्पय तरतूद करून त्यानुसार ननयसमत ननधी
उपलब्ध करण्यात येत आहे . ननधी उपलब्धतेनस
ु ार उपरोक्त ८ िाींधकामाधीन प्रकल्पाींची कामे
पूर्ग करण्याचे ननयोिन आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ३५१ (3)
शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) तालक्
ु यातील पाठरचा धनर्रवाडा
मुलभूत सुववधाांपासन
ू वांधचत असल्यािाित
(४)

७३८५८ (१४-०४-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्ाहुिाडी (जि.कोल्हापूर) तालक
ु ा हा १४१ गािे ि २५० िाड्या-िस्त्यामध्ये विभागला असून
र्ाहुिाडी तालुक्यातील येळिर्िुगाई पैकी पाठरचा धनगरिाडा हा रस्ते, पार्ी, िीि यासारख्या
मुलभूत सुविधाींपासून िींर्चत असल्यामुळे तेथील नागररकाींची गैरसोय होत आहे तसेच मुलाींना
र्ाळे साठी ५ कक.मी पायी िािे लागत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार धनगरिाडा येथे मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून दे ण्यािाित
र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे .
(२) होय.

(३) र्ाहूिाडी तालक्
ु यामधील पाठरचा धनगरिाडा येथे कच्चा रस्ता असन
ू प्राथसमक र्ाळा
प्सींख्या कमी असल्याने िींद करण्यात आलेली आहे. सदर िाड्यापासून २.५ ककमी अींतरािरील
येळिर्िुगाई या गािामध्ये
तसेच

सर्क्षर्ाची सोय उपलब्ध आहे.सिग कु्ुींिाींकडे िैयजक्तक र्ौचालय

रगुती िीि उपलब्ध आहे . पाण्यासाठी नळ पार्ीपुरिठा योिनेच्या विहीरीचा िापर

केला िातो.र्ासनाच्या इतर योिनाींमधन
ू सदर िाड्यातील मल
ु भत
ू सवु िधा परु विण्यासाठी
जिल्हा पररर्द स्तरािर कायगिाही करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
वरे वाडी, िांु भारवाडी (ता.शाहुवाडी, जि.िोल्हापूर) र्ावाांतील रस्त्याांची झालेली दरु वस्था
(५)

७३८६१ (१४-०४-२०१७).

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

सन्माननीय

(१) र्ाहुिाडी (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु याच्या अनतउीं च भागात िरे िाडी ि कींु भारिाडी ही गािे िसली
असून या गािाींत रस्त्याच्या दोन्ही िािल
ू ा झाडिेल ि िींगल असन
ू रस्त्याची दरु िस्था झाली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर गािातील लोकाींना ि विदयार्थयाांना माध्यसमक सर्क्षर्

ेण्यासाठी रोि ३ ते ४

कक.मी. पायी चालत िािे लागते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर रस्त्याींची र्ासनाने पहार्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार िरे िाडी ि कींु भारिाडी गािातील नागररकाींसाठी निीन रस्ता तयार
करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ३५१ (4)
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) रस्त्याची दरु ािस्था झाली आहे हे खरे आहे .

(२) या गािामध्ये राज्य पररिहन मींडळाची िाहतुक होत नसल्याने सदर गािातील लोकाींना ि
विदयार्थयाांना माध्यसमक सर्क्षर्

ेण्यासाठी रोि ३ ते ४ कक.मी. पायी चालत िािे लागते हे

खरे आहे .
(३) जिल्हा पररर्दे मार्गत रस्त्याची पहार्ी करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्नाींककत रस्ता हा रस्ते विकास योिना २००१-२०२१ नुसार केकतिाडी िरे िाडी कींु भारिाडी
केळे िाडी गमेिाडी माींडलाईिाडी करपेिाडी आींिेिाडी िाधििाडी धनगरिाडी पाींढरे पार्ी हा रस्ता

इतर जिल्हा मागग क्र.१३ असन
ू याची एकूर् लाींिी ३५.०० कक.मी. आहे . त्यापैकी िरे िाडी ि

कींु भारिाडी ही २/२०० ते ४/२०० लाींिीमध्ये येत असून सदर रस्ता खराि झाला आहे . या
रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी रु.८५.०० लक्ष इतक्या ननधीची आिश्यकता आहे .

जिल्हा ननयोिन ससमतीअींतगगत ३०५४ ि ५०५४ अींतगगत उपलब्ध होर्ा-या ननधीमधून हा

रस्ता प्रस्तावित करण्याचे जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन असून अनद
ु ान उपलब्धतेनुसार सदर
रस्त्याचे काम हाती

ेण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

शाहुवाडी (जि.िोल्हापरू ) तालक्
ु यातील लव्हाळा-नननाई परळे रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(६)

७३८६६ (१९-०४-२०१७).

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

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर-रत्नार्गरी या राषरीय महामागागिरील लव्हाळा (ता.र्ाहुिाडी, जि.कोल्हापूर) येथून
नननाई परळे ि उदर्गरी हा डोंगराळ भागाींना िोडर्ारा रस्ता असून या रस्त्याची दरु िस्था
झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याची पाहर्ी केली आहे काय ि त्याचे ननषकर्ग काय आहे त,
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रस्ता दरु
ु स्त करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) सदर रस्ता डोंगरमाथा ि अनतपािसाच्या भागात येत
असल्याने खराि झाला आहे हे खरे आहे , तथावप या रस्त्यािर िाहतुक िदग ळ सुरु आहे .

(२) रस्त्याची पहार्ी जिल्हा पररर्दे मार्गत करण्यात आली असून रस्ता दरु
ु स्त करर्े आिश्यक
आहे .

(३) लव्हाळा-नननाई परळे हा रस्ता इतर जिल्हा मागग क्र.१९४ असन
ू त्याची एकूर् लाींिी

१०.५०० कक.मी. इतकी आहे . परळे नननाई या गािासाठी पयागयी मागग उपलब्ध आहे ि लव्हाळा
हे गाि राषरीय महामागागिरच आहे .
जिल्हा पररर्दे ला

विविध योिनाींमधून प्राप्त ननधी ि ननकर्ाच्या अर्धन राहून
प्राथम्यक्रमा नस
ु ार रस्त्याचे काम प्रस्तावित करण्याचे जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ३५१ (5)
समरि (जि.साांर्ली) तालुक्यातील दध
ु र्ाांव येथील लाभार्थयाांना इांहदरा आवास
घरिूलाांचे वाटप िरण्यािाित

(७)

७३८९९

(वाई) :

(१४-०४-२०१७).

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपूर),

श्री.मिरां द िाधव-पाटील

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

(१) समरि (जि.साींगली) तालुक्यातील दध
ु गाींि येथील सन २०१५-१६ मध्ये इींहदरा आिास

रकूलाींचे ६ लाभार्थयाांचे प्रस्ताि सिग कागदपत्राींच्या पत
ग ेसह पींचायत ससमती समरिकडे पाठिन
ु त
ू

त्या

रकूलाींना ताींबत्रक आदे र् ग्रामपींचायत कायागलय ि लाभार्थयाांना समळाले आहे त, हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, या ६ लाभार्थयाांना
काय,
(३) असल्यास,सदर लाभार्थयाांना
िा करण्यात येत आहे ,

रकुलाींचे िा्प करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे

रकुलाचे िा्प करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०९-२०१७) :(१) होय.

(२) ि (३) समरि तालुक्यातील दध
ु गाि येथील ६ लाभार्थयाांना सन २०१५-१६ मध्ये इींहदरा
आिास योिनेतगगत

रकुलासाठी प्रर्ासकीय मींिूरी दे ण्यात आली असून

हप्तादे खील वितरीत करण्यात आला आहे.

रकुलाचा पहहला

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
मौिे मेंढोली (जि. िोल्हापूर) येथील सांरपच व ग्रामसेवि याांनी खोटे दाखले हदल्यािाित
(८)

७४४४५ (१४-०४-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :

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

कोल्हापूर

जिल््यातील

केदारसलींग

विकास

सेिा

सींस्थेच्या

पींचिावर्गक

ननिडर्ुकीत

कायगक्षेत्रािाहे रील ५५ सभासदाींना मेंढोलीचे रहहिार्ी असल्याचे खो्े दाखले मेंढोलीचे सरपींच ि
ग्रामसेिक याींनी हदल्यािाित तेथील ग्रामस्थाींनी मुख्यकायगकारी अर्धकारी, जि.प. कोल्हापूर
याींच्याकडे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी तक्रार केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार र्ासनाने सरपींच ि ग्रामसेिक याींच्यािर कोर्ती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ३५१ (6)
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

श्री. विलास मारुती िोसर्लकर, रा. मेंढोली याींनी हद. २३/११/२०१६ अन्िये तक्रार अिग

हदलेला आहे.
(२) यािाित चौकर्ी

करण्यात आली आहे . मख्
ु य कायगकारी अर्धकारी, जिल्हा पररर्द

कोल्हापूर याींनी हद. १३/१२/२०१६ च्या पत्रान्िये ग् विकास अर्धकारी पींचायत ससमती, आिरा
याींना चौकर्ी करण्यास कळविले होते. यािाितचा अहिाल ग् विकास अर्धकारी पींचायत

ससमती, आिरा याींच्याकडून प्राप्त झालेला आहे . त्यामध्ये सकृत दर्गनी ग्रामसेिक ि सरपींच
दोर्ी असल्याचे आढळून आले आहे .

(३) ग् विकास अर्धकारी पींचायत ससमती आिरा याींच्या चौकर्ी अहिालानस
ु ार सरपींच सौ

िैर्ाली ननित्ृ ती र्ेंडे ग्रामपींचायत मेंढोली ता. आिरा याींना हद. ३१/०३/२०१७ अन्िये कारर्े
दाखिा नो्ीस दे ऊन खुलासा मागर्ी करर्ेत आलेला होता. त्यानुसार खुलासा प्राप्त झाला

असून सरपींच याींचेिर कारिाई करािी असे ग् विकास अर्धकारी पींचायत ससमती आिरा याींनी

कळविले आहे . तसेच ग्रामसेिक श्री. सम्रा् लक्ष्मर् दे साई याींना हद. १९/०५/२०१७ रोिी कारर्े
दाखिा नो्ीस

दे ऊन खुलासा मागण्यात

आलेला आहे . त्याींचा खुलासा प्राप्त होताच

कागदपत्राींची पडताळर्ी करून ननयमानुसार योग्य ती कारिाई करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मालेर्ाव (जि.नासशि) तालुक्यात स्वच्छ भारत असभयान
रािववण्यास हदरां र्ाई होत असल्यािाित

(९)

७४५६९ (१४-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालेगाि (जि.नासर्क) तालुक्यात स्िच्छ भारत असभयान रािविण्यास पींचायत ससमतीचे

अर्धकारी हदरीं गाई करीत असल्याची िाि माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सदर असभयान रािविण्यास हदरीं गाई करर्ा-या अर्धकारी ि
कमगचा-याींिर र्ासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१५-०९-२०१७) :(१) नाही.

एकूर् १२४ पैकी ६३ ग्रामपींचायती हागर्दारीमुक्त झाल्या असून िैयजक्तक र्ौचालयाचे उहिष्
१४९४७ असून साध्य १९९४५ चे काम पूर्ग झालेले आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ३५१ (7)
मौिे पालपेणे ते वािी पूवव
ग ाडी (ता.र्ुहार्र, जि.रत्नाधर्री) येथे योिनािा्य रस्ता व मौिे
वैिी ते मालघर पांप हाऊस (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधर्री) येथे योिनािाहय
रस्त्याला सांरक्षण सभांत िाांधणे या िामाांमध्ये झालेला र्ैरव्यवहार

(१०)

७४६०३ (१५-०४-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (र्ह
ु ार्र) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जिल्हा ननयोिन मींडळातील जिल्हा िावर्गक योिनेतन
ू इतर जिल्हा रस्ते विकास ि
मििुतीकरर् कायगक्रमाींतगगत योिनािाहय रस्ता ि रस्त्याला सींरक्षर् सभींत िाींधर्े या दोन्ही
कामाींसाठी ननधी खचग करता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौिे पालपेर्े ते िाकी पि
ग ाडी (ता.गह
ू ि
ु ागर, जि.रत्नार्गरी) या योिनािाहय
रस्त्यासाठी ि मौिे िैिी ते माल र पींप हाऊस (ता.र्चपळूर्, जि.रत्नार्गरी) या ग्रामा १२२,

०/९०० ते १/०० यादरम्यान रस्त्याला सींरक्षक सभींत िाींधण्यासाठी जिल्हा ननयोिन मींडळातील
जिल्हा िावर्गक योिना सन २०१५-२०१६ अींतगगत ननधी खचग करण्यात आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार ननयमिा्य ननधी खचग करर्ाऱया दोर्ीींिर र्ासनाने कोर्ती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. मौिे पालपेर्े ते िाकी पूिि
ग ाडी असा रस्ता अजस्तत्िात नाही. तसेच मौिे
िैिी ते माल र पींप हाऊस या ग्रामीर् मागग क्र. १२२ या रस्त्याला सींरक्षर् सभींत िाींधण्याचे
काम कोर्त्याही योिनेतन
ू कोर्त्याही यींत्रर्ेकडून करण्यात आलेले नाही.
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
सािोली (जि.भांडारा) तालुक्यात असलेल्या सशवनीिाांध िलाशयास
पयगटन स्थळाचा दिाग समळणेिाित

(११)

७४८२६ (१९-०४-२०१७).

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

श्री.िृष्ट्णा र्ििे (आरमोरी) : सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) साकोली (जि.भींडारा) तालुक्यात

असलेल्या सर्िनीिाींध िलार्य पररसरात मत्स्य िीि

उत्पादन केंद्र ि रोपिा्ीका पाहण्यासाठी पयग्काींची नेहमी िदग ळ असते त्यामुळे येथील

िलार्यात िो्ीींगची व्यिस्था झाली तर पयग्काींची सींख्या िाढून िेरोिगाराींना काम समळे ल
तसेच या सर्िनीिाींध िलार्याला पयग्नस्थळ

ोर्ीत करािे अर्ी मागर्ी पयग्क करीत

असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३५१ (8)
(२) असल्यास, सदर मागर्ीनुसार सर्िनीिाींध िलार्याला पयग्नस्थळ

ोर्ीत करण्यािाित ि

पयग्नासाठी ननधी दे ण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२४-०८-२०१७) :(१) साकोली तालुक्यातील सर्िनीिाींध या पयग्नस्थळास
सन २०१३ मध्ये “क” िगग पयग्नस्थळाचा दिाग दे ण्यात आला आहे .

(२) ि (३) भींडारा जिल््यामध्ये पयग्नाचा विकास करण्याकररता जिल्हा पयग्न िह
ृ त विकास
आराखडा तयार करण्यात आला असन
ू सर्िनीिाींध, ता.साकोली या स्थळाचा पयग्नदृषट्या
विकास करण्याकररता रू.२६०.३५ लक्षची विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे त.
___________
राज्यातील ग्रामीण भार्ातील मुला-मुलीांच्या वसतीर्ह
ृ ास ग्रामपांचायत िर माफ िरणेिाित
(१२)

७४९१४ (१९-०४-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (र्ह
ु ार्र) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीर् भागातील गरीि ि गरिू मल
ु े उच्च सर्क्षर्ापासन
ू िींर्चत राहू नयेत या
हे तूने सर्क्षर् सींस्था विदयार्थयाांकडून नाममात्र र्ुल्क ेिून िसनतगह
ृ े चालवितात, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मुींिई ग्रामपींचायत अर्धननयम १९५८ अींतगगत महाराषर कर ि र्ी ननयम १९६०
चे कलम ७ मधील तरतुदीनुसार केिळ धासमगक ि र्ैक्षणर्क कायागसाठी िापरात आर्ल्या
िार्ाऱया इमारतीींना करातन
ू स्
ू दे ण्यात आली असताना सदर िसनतगह
ृ ाींिर ग्रामपींचायतीींकडून
भरमसाठ कर िसूल केला िात असून िसनतगह
ृ ाींिरील ग्रामपींचायत कर मार् करण्याची
मागर्ी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ४ ऑक््ोिर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास पत्रादिारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागर्ीनस
ु ार र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) महाराषर ग्रामपींचायत कर ि र्ी ननयम,
१९६० मधील ननयम ७ (४) मधील तरतुदीींनुसार केिळ धासमगक, र्ैक्षणर्क ककीं िा धमागदाय

प्रयोिनासाठी उपयोगात आर्ल्या िार्ाऱया िसमनी ि इमारतीिर कर िसविण्यापासन
ू स्
ू
दे ण्यात आली आहे .

र्ैक्षणर्क प्रयोिनासाठी उपयोगात आर्ल्या िार्ाऱया मालमत्तेमधील िगग खोल्या,
ग्रींथालय, प्रयोगर्ाळा, कायागलय, कक्रडाींगर्, प्रेक्षागह
ृ याींनाच केिळ करात सू् दे ण्यात आली
असन
ू ,

याव्यनतररक्त

िसनतगह
ृ ,

कमगचारी

ननिासस्थाने,

उपाहारगह
ृ ,

कारर्ाकररता िापरात असर्ाऱया भागास करातून सू् दे ण्यात आलेली नाही.

व्यािसानयक

इ.
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यािाितची िस्तुजस्थती माननीय लोकप्रनतननधीकडून प्राप्त हदनाींक ०४/१०/२०१६ रोिीच्या

पत्रास अनस
ु रुन हदनाींक १५/०३/२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये माननीय लोकप्रनतननधी याींना
कळविण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
इर्तपूरी (जि.नासशि) तालुक्यातील वािी खापरी धरणाच्या पन
ग ससत
ु व
र्ावठाणातील िामे ननिृष्ट्ट दिागची झाल्यािाित

(१३)

७४९२६ (१४-०४-२०१७).

(धारावी) :

श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपरू ी), प्रा.वषाग र्ायिवाड

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इगतपूरी (जि.नासर्क) तालुक्यातील िाकी खापरी धरर्ाच्या पुनि
ग ससत गािठार्ात रस्ते,

िीि, पार्ी, र्ौचालये याींची कामे ननकृष् दिागची झाल्यामुळे नागररकाींची गैरसोय होत
असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

याप्रकरर्ी

र्ासनाने

चौकर्ी

करुन

सदर

गािठार्ातील

गैरसोयी

दरू

करण्यािाित ि ननकृष् दिागचे काम करर्ा-याींिर कारिाई करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (१२-०९-२०१७) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोल्हापूर येथील िाळम्मावाडी थेट पाईपलाईसाठी िार्ा भाडेतत्वावर दे ण्यािाित
(१४)

७५४२० (२०-०४-२०१७).

श्री.रािेश क्षीरसार्र (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर येथील काळम्मािाडी थे् पाईपलाईन योिनेतील पाईपलाईनसाठी आिश्यक
असर्ा-या िलसींपदा विभागाच्या ताब्यातील िसमनीचा प्रश्न अदयापी प्रलींबित आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर थे् पाईपलाईनसाठी विर्ेर् िाि म्हर्ून र्ासनाने िागा भाडेतत्िािर
दयािी असा प्रस्ताि महाराषर कृषर्ा खोरे विकास महामींडळाने िलसींपदा विभागाच्या प्रधान
सर्चिाींना पाठविला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. धर्रीष महािन (०८-०८-२०१७) :(१) होय.
(२) ि (३) होय.
कायगकारी सींचालक, महाराषर कृषर्ा खोरे विकास महामींडळ याींच्या हद.२३.११.२०१६

रोिीच्या पत्रान्िये केंद्रर्ासनाच्या UIDSSMT कायगक्रमाींतगगत कोल्हापूर र्हर पार्ी पुरिठा

योिनेकररता िलसींपदा खात्याच्या ताब्यातील िमीन कोल्हापूर महानगरपासलकेस भाडेतत्िािर
दे ण्यास मान्यता समळण्यािाितचा प्रस्ताि र्ासनास सादर केला होता. त्यानुर्ींगाने र्ासनाने
हद.१३.०१.२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये महामींडळस्तरािर उर्चत कायगिाही करािी अर्ा सच
ू ना
हदल्या होत्या.

त्यानस
ु ार प्रस्तुत प्रकरर्ी महामींडळाच्या ननयामक मींडळाच्या हद. १७.०३.२०१७ रोिी

झालेल्या ९४ व्या िैठकीमध्ये कोल्हापूर महानगरपासलकेस र्हराच्या वपण्याच्या पाण्याच्या

पाईपलाईन कामासाठी आिश्यक असलेले २.३८४ हे . क्षेत्र भाडेतत्िािर हस्ताींतरीत करण्यास
मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
पण
ु े जिल्हयाला चौदाव्या ववत्त आयोर्ाच्या िनरल िेससि अनद
ु ानाांतर्गत
दस
ु -या टप्पप्पयात समळालेला ननधीचा योग्य ववननयोर् िरण्यािाित

(१५)

७५६६५ (१४-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पुर्े जिल्हयाला चौदाव्या वित्त आयोगाच्या िनरल िेससक अनुदानाींतगगत दस
ु -या ्प्प्यात
६५ को्ी ९७ लाख ६३ हिार रुपयाींचा ननधी समळाला असल्याचे माहे िानेिारी २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, हे सींपूर्ग अनुदान जिल्हयातील ग्रामपींचायतीींना लोकसींख्येच्या प्रमार्ात वितरीत
केले िार्ार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, या ननधीचे योग्य विननयोग करािा यासाठी ग्रामपींचायतीींनी विकास कामाींचे

आराखडे

तयार

करुन

त्याची

अींमलििािर्ी

करािी

यासाठी

करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

ग्रामपींचायतीींना

सूर्चत

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०९-२०१७) :(१) होय.

चौदाव्या केंहद्रय वित्त आयोगाींतगगत केंद्र र्ासनाकडून सन २०१६-१७ या आर्थगक िर्ागचा

िनरल िेससक ग्रँ्चा दस
ु रा हप्त्याचा प्राप्त ननधी हद. ०२/०१/२०१७ रोिी सिग जिल्हा

पररर्दाींकडे वितररत करण्यात आला असन
ू त्यामध्ये पुर्े जिल्हयाला रु. ६५ को्ी ९७ लाख
६३ हिार इतका ननधी वितररत करण्यात आला आहे .
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(२) चौदाव्या केंहद्रय वित्त आयोगाींतगगत ननधी वितरर्ािाित केंद्र र्ासनाच्या मागगदर्गक सूचना
विचारात
आधारे

ेऊन ननधीचे वितरर् जिल््याची लोकसींख्या (९०%) ि क्षेत्रर्ळ (१०%) याच्या

करण्यािाितचा

ननर्गय

राज्य

र्ासनाने

ेतला

असन
ू

त्या

ननकर्ाप्रमार्े

पुर्े

जिल््याकरीताचा ननधी वितरर्ाची कायगिाही ग्राम विकास विभागाकडून करण्यात आली आहे .

(३) चौदाव्या वित्त आयोगाच्या ननदे र्नानुसार ग्राम पींचायत विकास आराखडा तयार करुन

त्यानुसार ग्रामपींचायतीींनी कामे ि उपक्रमाची प्रभािी अींमलििािर्ी कराियाची आहे. त्यामध्ये

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत ननधीचा िापर ग्रामपींचायतीींकडे सोपविण्यात आलेल्या
पायाभत
ू सवु िधा ननयसमतपर्े ि प्रभािीपर्े दे ण्यासाठी कराियाचा असन
ू ,तर्ा सच
ू ना ग्राम

विकास ि िलसींधारर् विभागाकडून हद. ३१ ऑगस््, २०१६ च्या र्ासन ननर्गयान्िये दे ण्यात
आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) तालक्
ु यातील अनेि रस्ते वाहून र्ेल्यािाित
(१६)

७६४६७ (१९-०४-२०१७).

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

सन्माननीय

(१) र्ाहुिाडी (जि.कोल्हापूर) तालुक्यात दरिर्ी पािसाचे प्रमार् अर्धक असते परीं तु यािर्ी
पािसामळ
ु े अनेक रस्ते िाहुन गेले आहे त ि अनेक रस्ते ि गािातील अींतगगत रस्ते खड्डेमय ि
खराि झाल्यामुळे नागरीकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याींची पहार्ी केली आहे काय ि त्यानुसार र्ाहुिाडी तालुक्यातील
रस्ते तातडीने दरु
ु स्त करण्यािाित र्ासनान कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०९-२०१७) :(१) र्ाहुिाडी तालुक्यामध्ये अर्धक पािसामळ
ु े काही
प्रमार्ात रस्त्याींचा पषृ ठभाग खराि झाला आहे . परीं तु कोर्ताही रस्ता िाहुन गेलेला नाही.

(२) रस्त्याींची पहार्ी जिल्हा पररर्दे मार्गत करण्यात आली असून अनतिषृ ्ीमुळे नादरु
ु स्त

झालेल्या इतर जिल्हा मागग ि ग्रामीर् मागग रस्त्याींिरील िाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु राहर्े आिश्यक
असल्याने ३०५४ रस्ते ि पुल दरु
ु स्ती परररक्षर् कायगक्रमाींतगगत अर्ा रस्त्याींची कामे प्राधान्याने
र्ासन स्तरािर सादर करण्यािाित तसेच जिल्हा ननयोिन ससमतीकडे ननधीची मागर्ी

करण्यािाित या विभागाकडील हदनाींक २५ नोव्हें िर, २०१६ च्या पत्रान्िये जिल्हा पररर्दाींना
सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

त्याप्रमार्े जिल्हा पररर्दे ने र्ाहुिाडी तालुक्यातील खराि रस्ते दरु
ु स्तीसाठी रु.२७५९.००
लक्ष इतक्या ननधीची मागर्ी जिल्हा ननयोिन ससमतीकडे केली आहे.
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार कामे हाती

ेण्याचे जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन आहे .

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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िल्याण तालुिा पांचायत (जि.ठाणे) ससमतीची नवीन इमारत िाांधण्यािाित
(१७)

७६८२५

(िाळापरू ) :

(१९-०४-२०१७).

श्री.किसन

िथोरे

(मुरिाड),

श्री.िळीराम

ससरसिार

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

(१) कल्यार् तालुका पींचायत (जि.ठार्े) ससमतीची इमारत धोकादायक झालेली असून माहे

डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान काही भाग कोसळला असन
ू निीन इमारत िाींधकामाचा
प्रस्ताि मान्यतेसाठी प्रलींबित आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, तदनुसार कल्यार् पींचायत ससमतीच्या निीन इमारत िाींधकामाच्या प्रस्तािास
मींिुरी दे ण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०९-२०१७) :(१) हे अींर्त: खरे आहे .

(२) ि (३) सिग कमगचाऱयाींना इमारतीच्या सुरक्षक्षत िागेत स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे .
तसेच, िापरातील इमारतीची आिश्यकतेनस
ु ार डागडूिी करण्यात आली आहे .

जिल्हा पररर्दे कडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तािात आढळून आलेल्या त्रु्ीींची पुतत
ग ा करून पररपूर्ग
प्रस्ताि सादर करण्यािाित जिल्हा पररर्दे ला कळविण्यात आले आहे. कल्यार् पींचायत ससमती

निीन इमारत िाींधण्यासाठी आिश्यक असलेल्या िादा FSI ची मागर्ी करण्याचा प्रस्ताि
जिल्हा पररर्दे कडून नगर विकास विभाग मींत्रालय याींच्याकडे हद. ६.०१.२०१७ रोिी सादर केला

आहे . नगर विकास विभाग मींत्रालय याींनी हदनाींक ०७.०२.२०१७ च्या पत्रानस
ु ार आयक्
ु त
कल्यार् डोंबििली महानगरपासलका ि सहायक सींचालक नगर रचना, ठार्े याींच्याकडून या
प्रकरर्ी असभप्राय मार्गतले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
मौिे दे वर्ाव सावरखेडा (ता.पारोळा, जि.िळर्ाांव) येथील रस्त्याांची झालेली दरु वस्था
(१८)

७६८५९ (१२-०४-२०१७).

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

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

दे िगाि

सारखेडा

(ता.पारोळा,

जि.िळगाींि)

येथील

रस्त्याची

सन्माननीय
दरु िस्था

झाली

असल्याचे माहे सप््ें िर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची र्ासनाने पहार्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पहार्ीचे ननषकर्ग काय आहे त ि तदनस
ू ार सदर रस्त्याची तातडीने दरु
ु स्ती
करर्ेिाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ३५१ (13)
श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) जिल्हा पररर्दे मार्गत पहार्ी करण्यात आली आहे .
(३) रस्ते विकास योिना २००१-२०२१ अींतगगत

सािरखेडा ते दे िगाींि ता.पारोळा हा ग्रामीर्

मागग क्र.१४४ असन
ू त्याची एकूर् लाींिी ४.५० कक.मी. आहे . मात्र त्याची प्रत्यक्षात लाींिी ४.९०
कक.मी. इतकी आहे.

या लाींिीपैकी ०/० ते १/२५० ि २/८०० ते ४/९०० कक.मी. लाींिी खडीपषृ ठभागाची असून

१/२५० ते २/८०० कक.मी. लाींिी मुरुमी स्िरुपाची आहे . सदर रस्त्यासाठी सन २०१६-१७ मध्ये

“ग्रामीर् रस्ते विकास ि मिित
ु ीकरर्” या जिल्हा िावर्गक योिनेंतगगत या रस्त्याचे रु.२.९९

लक्षचे काम करण्यात आले आहे . उिगरीत लाींिीतील खडीकरर्,डाींिरीकरर् ि दोन मो-या िाींधर्े
या कामासाठी रु.४०.०० लक्ष ननधीची आिश्यकता आहे. सन २०१७-१८ च्या अथगसींकल्पात
“ग्रामीर् रस्ते विकास ि मििूतीकरर् “या जिल्हा िावर्गक योिनेअत
ीं गगत सदरचे काम
प्रस्तावित केलेले आहे.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वरुडी पठार (ता.सांर्मनेर, जि.अहमदनर्र) र्ावातून िवळा िाळे श्वर र्ावािडे िाणाऱ्या
(१९)

रस्त्याच्या डाांिरीिरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दिागचे झाल्यािाित

७६९५१ (१४-०४-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जिल्हा पररर्दे च्या ननधीतून िो्ा ग्ातील िरुडी पठार (ता.सींगमनेर,

जि.अहमदनगर) गािातून ििळा िाळे श्िर गािाकडे िार्ाऱया रस्त्यािर ठे केदाराींनी िुन्याच
कामािर खडी ि िरुन डाींिर ्ाकून डाींिरीकरर्ाचे काम ननकृष् दिागचे केल्यामळ
ु े ग्रामस्थाींनी

सींिींर्धत रस्त्याचे काम िींद केल्याची माहहती हदनाींक २६ डडसेंिर, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास
ननदर्गनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार रस्त्याींचे काम ननकृष् दिागचे करर्ाऱया सींिींर्धत ठे केदार ि
अर्धकारी याींचेविरुध्द र्ासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) प्रश्नाींककत रस्ता हा काम करण्यापूिी डाींिरी

पषृ ठभागाचा होता. परीं तु डाींिरी पषृ ठभाग अत्यींत खराि झाल्यामुळे ३०५४ रस्ते ि पुल दरु
ु स्ती
परररक्षर् कायगक्रमाींतगगत मििुतीकरर् ि डाींिरीकरर् असे काम
त्याप्रमार्े काम करण्यात आलेले आहे .

मींिूर करण्यात आलेले होते.

राज्य गर्
ु ित्ता ननररक्षक याींनी कामाची पाहर्ी करुन काम उत्तम झाल्यािाित

असभप्राय हदलेले आहे त.

तसेच सदरचे काम चालू असताना ग्रामस्थाींनी काम िींद केलेले नाही.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ३५१ (14)
िळमनुरी (जि.हहांर्ोली) येथील पांचायत ससमतीच्या इमारतीच्या
िाांधिामास ननधी समळण्यािाित

(२०) ७७२४४ (१४-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कळमनुरी (जि.हहींगोली) येथील पींचायत ससमती प्रर्ासकीय इमारत िाींधकामास ननधी

उपलब्ध करुन प्रर्ासकीय मींिरू ी दे ण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.ग्रामविकास मींत्री

याींना हदनाींक १२ ऑगस््, २०१६ रोिी लेखी ननिेदन दे ण्यात येऊनही अदयापी यािाित
कोर्तीही कायगिाही करण्यात आली नसल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािाित चौकर्ी केली आहे काय ि चौकर्ीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार प्रर्ासकीय इमारत िाींधण्यासाठी ननधी दे ण्यािाित र्ासनाने
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०९-२०१७) :(१) ि (२) या प्रकरर्ी लोकप्रनतननधीींचे ननिेदन प्राप्त झाले
आहे .

कळमनुरी पींचायत ससमती प्रर्ासकीय इमारत िाींधकामाचा प्रस्ताि र्ासनास प्राप्त झाला

आहे . प्रर्ासकीय इमारतीींच्या चालू िाींधकामाींना ननधी दे ण्याचे दानयत्ि ि चालू िर्ागतील
अथगसींकल्पीय तरतूद विचारात

ेिून राज्यातील निीन पींचायत ससमती िाींधकामािाित

मागर्ीचा प्राधान्यक्रम ठरिन
ू पढ
ु ील कायगिाही करण्यात येईल.
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

पयगटन ववभार्ाने ससांहस्थ िांु भमेळ्यात मांिरू िेलेले उपक्रम अपण
ू ग असल्यािाित
(२१)

७७४९७ (१५-०४-२०१७).

(नासशि पजश्चम) :

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नासशि मध्य), श्रीमती सीमाताई हहरे

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गतिर्ी नासर्कमध्ये ससींहस्थ कींु भ मेळ्यात दे र्-विदे श्यातील भाविक ि पयग्क येण्याची
र्क्यता लक्ष्यात

ेऊन पयग्न विकास विभागाने नासर्क मध्ये िोह्ींग क्लि, कलाग्राम,

स्पोट्गस क्लि, धरर्ाकाठी िसलेले गाि यासह अन्य काही उपक्रमाींची आखर्ी केली होती, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास,यापैकी काही उपक्रमाींचे उद ा्न होिन
ू ही पयग्काींना त्याचा लाभ समळालेला
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित चौकर्ी केली आहे काय ि चौकर्ीनुसार सदर प्रकल्प तात्काळ पुर्ग
करण्यासाठी र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. ३५१ (15)
श्री. ियिुमार रावल (२४-०८-२०१७) :(१) ससींहस्थ कींु भमेळा सन २०१५-२०१६ अींतगगत सर्खर
ससमती मान्यता प्राप्त आराखड्यात िो्ीींग क्लि, कलाग्राम, स्पो्ग स क्लि, धरर्ाकाठी
िसलेले गाि या िािी समाविष् नव्हत्या. सदर आराखड्यात समाविष् कामे

िेळेत

पर्
ू ग करण्यात आलेली आहे त.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
यावल (जि.िळर्ाव) पांचायत ससमती िायागलयाची झालेली दरु वस्था
(२२)

७७८४० (१५-०४-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यािल (जि.िळगाि) पींचायत ससमती कायागलयाचे िाींधकाम िीर्ग होिून धोकादायक झालेले
असून कमगचा-याींच्या ि नागररकाींच्या िीिाला धोका ननमागर् झालेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािल पींचायत ससमती कायागलयाचा निीन

िाींधकामाचा प्रस्ताि प्रलींबित

असुन िाींधकामास अदयापही मींिरु ी समळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कायागलयाच्या प्रस्तािास लिकरात लिकर मींिुरी दे िन
काम सुरु
ू
करण्यासाठी र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०९-२०१७) :(१) होय.

(२) हे खरे नाही. यािल पींचायत ससमती निीन प्रर्ासकीय इमारत िाींधकामाच्या प्रस्तािास
र्ा.नन. हदनाींक ३१.०३.२०१७ अन्िये रु. २७०.७८ लक्ष इतक्या रक्कमेची प्रर्ासकीय मान्यता
प्रदान करण्यात आलेली आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
दे वाळे (ता.िरवीर, जि.िोल्हापरू ) ग्रामपांचायतीमध्ये
एलईडी िल्िच्या खरे दीत झालेली अननयसमतता

(२३)

७७८९४ (१९-०४-२०१७).

(सशरोळ) :

डॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांर्ले), श्री.उल्हास पाटील

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे िाळे (ता.करिीर, जि.कोल्हापूर) या ग्रामपींचायतीमध्ये १४ व्या वित्त आयोगाींतगगत हाती

ेण्यात आलेल्या कामामध्ये एलईडी िल्ि िािारात १४५० रुपये प्रनतनग ककीं मतीचा असलेला

िल्ि ५,६०० रुपयाींनी खरे दी करुन सदर कामात अननयसमतता झाली असल्याची िाि माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,
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(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार एलईडी िल्ि खरे दीत अननयसमतता करर्ाऱया सींिर्धत दोर्ीींिर
र्ासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) होय, एलईडी िल्ि खरे दीमध्ये अननयसमतता आढळून आलेली आहे . सन २०१५-१६ मध्ये
हाती घ्याियाच्या कामाचा आराखडयास मान्यता

े ऊन

ग्रामपींचायत दे िाळे

याींनी रु.

२,२५,०००/- रकमेचे एलईडी िल्ि खरे दीिाितची ननविदा ित्ृ तपत्रात प्रससध्द करून खरे दी
प्रकक्रया राििली आहे. या खरे दीच्या प्रकक्रयेत तीन ननविदा धारकाींनी सहभाग

ेतला असून

त्यापैकी न्यूनतम रकमेची (रू. ५६००/-) ननविदा ग्रामपींचायत दे िाळे याींनी माससक सभा हद.

१४/०३/२०१६ अन्िये मींिूर करण्यात आली. परीं तू िास्तविक िािारातील दरार्ी तुलना करून

खरे दी करर्े आिश्यक असताना ग्रामपींचायतीने िािारार्ी तुलना केलेली नाही. एलईडी
िल्िच्या दे खभाल दरू
ु स्तीसाठी रक्कम रु. १००/- च्या स््ँ पिर करारपत्र करून
गुर्ित्तेिाित ताींबत्रक अर्धकारी अथिा मेडा, पुर्े याींचेकडून प्रमाणर्त करून

ेतलेले नाही.

ेतलेले नाही.

िसविण्यात आलेल्या िल्िची गुर्ित्ता ि आकारर्ेत आलेला दर यािाित कोर्तीही

खातरिमा न करता दे यक अदा केलेले आहे . १४ व्या वित्त आयोगाचा खचग करताना
ग्रामपींचायतीने ननयमानस
ु ार ि लेखासींहहतेचे पालन केल्याचे हदसन
ू येत नाही.

(३) सदर अननयसमततेस ििािदार सरपींच याींचेविरुध्द महाराषर ग्रामपींचायत अर्धननयम १९५८
कलम ३९ (१) अन्िये पदािरुन दरू करर्ेचा प्रस्ताि हद. २४/०३/२०१७ च्या पत्रान्िये विभागीय

आयुक्त, पुर्े विभाग, पुर्े याींचक
े डे सादर करर्ेत आला आहे . तसेच ििािदार ग्रामसेिक
याींना हद. २४/०३/२०१७ च्या आदे र्ान्िये सेिेतून ननलींबित करून त्याींची खातेननहाय चौकर्ी
कर्ी प्रस्तावित करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
शहापरू (जि.ठाणे) तालक्
ु यात पांतप्रधान आवास योिनेत झालेला र्ैरिारभार
(२४)

७७९२३ (१९-०४-२०१७).

डॉ.िालािी किणीिर (अांिरनाथ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्हापरू (जि.ठार्े) तालक्
ु यातील गींड
ु े ग्रामपींचायतीच्या हदनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोिी
झालेल्या ग्रामसभेत मींिूरी हदलेल्या “पींतप्रधान आिास योिनेच्या” लाभार्थयाांच्या यादीतील

काही लाभार्थयाांना िगळून त्याींच्या हठकार्ी आर्थगक दृष्या सक्षम असलेल्याींना पात्र ठरिून
क्षेत्रीय अर्धकारी ि विस्तार अर्धकारी याींनी गोरगरीि लाभार्थयाांची र्सिर्ूक केल्याचे माहे
डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याप्रकरर्ीची

तक्रार

ठार्े

जिल्हापररर्दे च्या

याींच्याकडे ग्रामस्थाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

मुख्य

कायगकारी

अर्धकारी
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(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने चौकर्ी करुन पात्र लाभार्थयाांना पींतप्रधान आिास

योिनेपासून िींर्चत ठे िून आर्थगक दृषट्या सक्षम असलेल्याींना पात्र करर्ाऱयाींिर र्ासनाने
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०९-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.

(३) सदर प्रकरर्ी केलेल्या चौकर्ीमध्ये क्षेबत्रय अर्धकारी श्री. ियिींत मेंगाळ,केंद्रप्रमख
ु
(सर्क्षर्), पींचायत ससमती, र्हापरू याींनी तयार केलेल्या पात्र/ अपात्र लाभार्थयाांच्या यादीमध्ये

तर्ाित आढळून आली असल्याने त्याींचेिर क्षेबत्रय तपासर्ी करताना दल
ग
केल्याप्रकरर्ी
ु क्ष
सक्त ताकीद दे ऊन त्यािाितची नोंद सेिापुस्तकात

ेण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
राांर्ोळी (ता.हातिणांर्ले, जि.िोल्हापूर) येथील ग्रामसभेचे
िायगवत्ृ ताचे दप्पतर र्हाळ झाल्यािाित

(२५)

७७९४७

(२०-०४-२०१७).

डॉ.सुजित

समणचेिर

(हातिणांर्ले) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राींगोळी (ता.हातकर्ींगले, जि.कोल्हापूर) येथील सन २०१५-१६ सालातील ग्रामसभेचे
कायगित्ृ ताचे दप्तर गहाळ झाल्याचे माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सींिर्ीं धतािर र्ासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय, चौकर्ी करण्यात आली आहे .

ग्रामपींचायत राींगोळी, ता. हातकर्ींगले, जि. कोल्हापरू येथील श्री. सनु नल का्कर,

ग्रामपींचायत सदस्य याींनी सन २०१५-१६ च्या इनतित्ृ ताची मागर्ी ग्रामविकास अर्धकारी
याींच्याकडे केली असता सदरचे इनतित्ृ त सलवपक ि सर्पाई याींनी अन्यत्र ठे िल्याने ग्रा.वि.

अर्धकारी याींना सापडले नाही. यादरम्यान सलवपक ि सर्पाई मळे भागात िसल
ु ीसाठी गेले होते.

परीं त,ू श्री. का्कर, ग्रा. पीं. सदस्य याींनी िारीं िार आताच इनतित्ृ त पाहहिे त्यासर्िाय िाहे र
िाऊ हदले िार्ार नाही अन्यथा इनतित्ृ त सापडत नसल्याचे ले्रहेडिर सलहून दे ण्याचा आग्रह
धरला. या दरम्यान िमाि गोळा झाला होता. त्यामुळे ननमागर् होर्ारा गोंधळ ्ाळण्याकररता
ग्रा.वि.

अर्धकारी

याींनी

इनतित्ृ त

सापडत

नसल्याचे

ले्रहेडिर

सलहून

हदलेले

आहे .
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ग्रामपींचायतीचे सलवपक ि सर्पाई याींनी िसूली करून आल्यािर इनतित्ृ त अन्यत्र हठकार्ी

ठे िल्याचे ििािात साींर्गतले आहे . सदर इनतित्ृ त उपलब्ध झाल्यानींतर श्री. का्कर याींना तोंडी
ननरोप दे िून इनतित्ृ त पाहण्याची विनींती केली असता ते इनतित्ृ त पाहण्यास आले नाहीत.

(३) सदरचे इनतित्ृ त गहाळ ककीं िा गायि झाले नसल्याने सींिींर्धताींिर कारिाई करण्याचा प्रश्न
उद्ाित नाही.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
मौिे वपांपळर्ाव खाांड (ता.अिोले, जि.अहमदनर्र) येथे िाांधण्यात आलेल्या मध्यम प्रिल्पात
पाणी साठववल्यामळ
ु े िोतुळिडे िाणारा मुळा नदीवरील पूल पाण्याखाली र्ेल्यािाित
(२६)

७८१९२ (१५-०४-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा),
श्री.पाांडुरां र् िरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे वपींपळगाि खाींड (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथे िाींधण्यात आलेल्या मध्यम
प्रकल्पात पार्ी साठविल्यामुळे कोतुळकडे िार्ारा मुळा नदीिरील पूल पाण्याखाली गेल्याने
माहे िून, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान सदर पुलािरुन होर्ारी िाहतुक िींद आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर पल
ु ाची र्ासनाने पहार्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, तदनुसार सदर पल
ग त िाहतुक सुरळीत होण्यासाठी र्ासनाने कोर्ती
ु ािरुन पूिि
कायगिाही केली िा करण्याींत येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (११-०८-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे.
डडसेंिर, २०१५ नींतर पार्ी कमी झाल्यानींतर पल
ू ािरुन िाहतक
ू चालू आहे . िानेिारी ते

िून पयांत पूलािरुन िाहतक
ू चालू राहते.
(२) होय.

(३) सध्याचा पल
ू राज्य महामागागिरील असन
ू त्याची नदी तळपातळी पासन
ू १२ मी्र उीं ची
आहे . परीं तु

ळभरर्ीचे दस
ु ऱया ्प्प्यातील कामामुळे हा पूल पाण्याखाली गेला असून तेथील

िाहतूक वपींपळगािखाींड ते धामर्गािपा् या लगतच्या पयागयी रस्त्यािरुन िळविण्यात आली
आहे .

आता सदरच्या पल
ु ाचे सविस्तर सिेक्षर् अन्िेर्र् करुन ि अींदािपत्रक तयार करुन

सुधारीत प्रर्ासकीय मान्यता प्रस्तािामध्ये यासाठी रु. ८०० लक्षची तरतूद
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

केली आहे .
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ररसोड (जि.वासशम) येथील वािद भार् १ या क्षेत्रात िोराडी प्रिल्पमधून पाणी सोडणेिाित
(२७)

७८२७४ (२०-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िाकद भाग १ (ता.ररसोड, जि.िासर्म) येथे तयार करण्यात आलेल्या कालव्याचे काम
प्रलींबित असल्यामळ
ु े या भागातील र्ेतक-याींनी पार्ी सोडण्यासाठी कोरडी प्रकल्प र्ाखा

सल्
ु तानपरु याना प्रत्यक्ष भे्ून कालिा मध्ये पार्ी सोडण्याची विनींती हदनाींक २० िानेिारी,
२०१७ रोिी िा त्यासुमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागर्ीनस
ु ार र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२१-०९-२०१७) : (१) होय.
हद-२३/०१/२०१७ च्या पत्रान्िये ३१ र्ेतकऱयाींनी

कायगकारी असभयींता िुलडार्ा पा्िींधारे

विभाग, िुलडार्ा याींना कोराडी भाग-२ र्ाखा सल
ु तानपूर कॅनालमधून पार्ी दे ण्यासाठी
उपाययोिना करण्यािाित ननिेदन हदले आहे .

(२) कोराडी प्रकल्पाच्या िाकद वितरीकेच्या सा.क्र.२६०० मी. िर िागल
ु खेड ते गींि
ु खेड रस्त्याचे
काम जिल्हा पररर्दे मार्गत करण्यात आले. त्या रस्त्यािर सींिींर्धत विभागाने पुलाचे िाींधकाम

न केल्यामुळे िाकद भाग-१ (ता.ररसोड, जि.िासर्म) भागातील र्ेतकऱयाींना कोराडी प्रकल्पाचे
पार्ी समळत नाही.

सदर रस्त्याचे काम जिल्हा पररर्दे मार्गत २००० साली पूर्ग झाले असून, त्या वितरीकेिर

रस्त्याचे काम होण्याआधी कालव्याव्दारे रस्त्यापासन
ू पढ
ू े २.५ कक.मी. पयांत पार्ी सोडण्यात

येत होते. परीं तु रस्त्याच्या कामामुळे िाकद वितररकेव्दारे पुढील भागातील र्ेतकऱयाींना
ससींचनासाठी पार्ी पुरविर्े िींद झाले असून, सदर लाभधारक ससींचनापासून िींर्चत राहत आहे त.
कालव्यािर पूल िाींधून दे ण्यािाित जिल्हा पररर्दे स सूर्चत करण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
ससन्नर (नासशि) तालुक्यात झालेल्या अनतवष्ट्ृ टीमळ
ु े नि
ु सान
झालेल्या रस्त्याांच्या दरु
ु स्तीिररता अनुदान दे ण्यािाित

(२८)

७८६३७ (१४-०४-२०१७).

श्री.रािाभाऊ (परार्) वािे (ससन्नर) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ससन्नर (नासर्क) तालक्
ु यात झालेल्या अनतिषृ ्ीमळ
ु े रस्त्याींची दरु िस्था झाली असन
ू
त्याचा

अनेक

दरु
ु स्तीकररता

गािाींतील

विर्ेर्

िाि

दळर्िळर्ािर
म्हर्ून

पररर्ाम

अनुदान

उपलब्ध

झाला

करून

असल्याने

अर्ा

दे ण्याची

मागर्ी

रस्त्याींच्या

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २६ डडसेंिर, २०१६ रोिी िा त्या सम
ु ारास मा.ग्रामविकास राज्यमींत्री
याींच्याकडे पत्रादिारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३५१ (20)

(२) असल्यास, सदर रस्त्याींची पहार्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, तदनुसार ग्रामीर् रस्त्याच्या दरु
ु स्तीकररता अनुदान दे ण्यािाित र्ासनाने
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर रस्त्याींची पहार्ी जिल्हा पररर्दे मार्गत करण्यात आली आहे .
(३) अनतिषृ ्ीमुळे नादरु
ु स्त झालेल्या इतर जिल्हा मागग ि ग्रामीर् मागग रस्त्याींिरील िाहतूक
सुरळीत सुरु राहर्े आिश्यक असल्याने ३०५४ रस्ते ि पुल दरु
ु स्ती परररक्षर् कायगक्रमाींतगगत
अर्ा रस्त्याींची कामे प्राधान्याने र्ासन स्तरािर सादर करण्यािाित तसेच जिल्हा ननयोिन

ससमतीकडे ननधीची मागर्ी करण्यािाित या विभागाकडील हदनाींक २५ नोव्हें िर, २०१६ च्या
पत्रान्िये जिल्हा पररर्दाींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मौिे किटवाड (ता.चांदर्ड, जि.िोल्हापरू ) येथील दोन्ही धरणाचे व्हॉल्व्ह
नादरु
ु स्त झाल्याने हिारो सलटर पाणी वाहून िात असल्यािाित

(२९)

७८६८४ (१७-०४-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदर्ड) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे कक्िाड (ता.चींदगड, जि.कोल्हापूर) येथील दोन्ही धरर्ाचे क्रमाींक १ ि २ चे व्हॉल्व्ह

नादरु
ु स्त झाल्याने हिारो सल्र पार्ी िाहून िात असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ च्या
र्ेि्च्या सप्ताहात ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर धरर्ाींची र्ासनाने पहार्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, तदनुसार दोन्ही धरर्ाचे नादरु
ु स्त व्हॉल्व्ह दरु
ु स्त करण्यासाठी र्ासनाने
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२७-०९-२०१७) :(१) ि (२) क्षेत्रीय पाहर्ीनस
ु ार दोन्ही धरर्ाींच्या
सेिादिाराींचे रिरसील खराि झाले असून त्यामधून अल्प प्रमार्ात गळती आहे.

(३) कक्िाड क्र.१ ि २ या धरर्ाींची याींबत्रकी विभागाने क्षेत्रीय पाहर्ी करून सेिादिाराींची
आिश्यक ती दरू
ु स्ती केलेली आहे. त्यामळ
ु े सदर गळती िींद झाली आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ३५१ (21)
रािुरा (जि.र्डधचरोली) तालुक्यातील भेंडाळा मध्यम ससांचन प्रिल्पाचे
िाम प्रलांबित असल्यािाित

(३०)

७८७५० (१५-०४-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

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

(१) रािुरा (जि.गडर्चरोली) तालुक्यातील भेंडाळा मध्यम ससींचन प्रकल्पाचे काम गैरकारभारामुळे
प्रलींबित असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाचे काम प्रलींबित राहहल्यामुळे पन
ु िगसनाचे दे खील काम अदयापी
प्रलींबित आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार भेंडाळा मध्यम ससींचन प्रकल्पाचे काम पूर्ग करण्यािाित र्ासनाने
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (१९-०९-२०१७) :(१) नाही.
प्रकल्पाचे काम भूसींपादन ि पुनिगसनाच्या अडचर्ीमळ
ु े प्रलींबित आहे .

(२), (३) ि (४) नाही. या प्रकल्पामुळे िार्धत िेरडी (नविन)
गािालगत र्ासकीय क्षेत्रात करण्यात येत आहे .

या गािाचे पुनिगसन भेंडाळा

येथे नागरी सुविधा ि भूखींड िा्प पूर्ग झाले

असून िेरडी (नविन) हे गाि अनतक्रमीत िागेिर िसलेले असल्यामुळे महसूल विभागातर्े
कुठलाही मोिदला दे ता येर्ार नाही, असे स्पष् कळविल्यामळ
ु े सदर गािठार्ातील ८५
सानुग्रह अनुदान प्रस्ताि तयार करण्यात येत आहे . िेरडी(िुनी) येथील
प्रस्ताि भस
ु ींपादन अर्धकारी,

राींचा

राींचे सींपादनाचे

रािूरा याींचक
े डे कायगिाही आहे . गािठार्ातील प्रस्तावित

र्ासकीय िागेिरील असभन्यासास नगर रचनाकार, चींद्रपूर याींचे कडून मींिूरी प्राप्त असून
नागरी सवु िधाींची ि

राींचे मल्
ू याींकनािाित कायगिाही प्रगतीपथािर आहे .

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
महाड (जि.रायर्ड) तालुक्यातील िोंझर येथील िाळ िलववद्युत प्रिल्पात िमीनी र्ेलेल्या
शेतिऱ्याांना नि
ु सान भरपाई दे ण्यािाित

(३१) ७८७६४ (१५-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाड (जि.रायगड) तालुक्यातील कोंझर येथील काळ िलविदयुत प्रकल्पाच्या नािाखाली

कोंझर येथील र्ेतक-याींच्या आींिा वपकाींचे नुकसान झाले असन
ू र्ेतक-याींच्या िनाि् सहया
ेऊन िसमनी

ेतल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३५१ (22)
(२) तसेच र्ेतक-याींच्या झालेल्या नुकसानािाित कोर्तीच कायगिाही होत नसल्याने प्रकल्पाला

र्ेतक-याींनी विरोध दर्गविला असन
ू यािाित आींदोलनाचा इर्ारा र्ेतक-याींनी हदला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार र्ेतक-याींना नुकसान भरपाई दे ण्यािाित र्ासनाने कोर्ती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२२-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) र्ेतक-याींच्या आींदोलनाच्या इर्ा-यािाित कोर्तेही थे् ननिेदन प्राप्त झालेले नाही.
(३) चौकर्ीचा प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) िुन्या भूसींपादन कायदयाप्रमार्े भूसींपादन प्र.क्र. ६३४ व्यपगत झाल्याने, निीन भस
ू ींपादन
कायदयानस
ु ार सींिींर्धत र्ेतिमीन मालकाींना मोिदला समळािा यासाठी थे् खरे दीने िसमन

सींपादन करर्ेिाित िसमनीचे मुल्याींकन ठरविर्ेचा प्रस्ताि सरु िातीस हद.१३/०१/२०१६ ि
त्यानींतर दरु
ु स्तीसह जिल्हार्धकारी असलिाग याींना हद.०७/०२/२०१७ या तारखेला प्रस्ताि र्ेर
सादर केला आहे .

प्रस्तािास मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर थे् खरे दी करुन सींिींधीत र्ेतकऱयास मोिदला
दे र्ेची कायगिाही महसल
ु विभागाचे मदतीने करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

ििगत (जि.रायर्ड) तालुक्यातील िळां ि-िोरर्ाांव रस्त्याची झालेली दरू वस्था
(३२)

७८८४७ (१९-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

किगत

(जि.रायगड)

तालक्
ु यातील

महत्िाचा कळीं ि-िोरगाींि

सन्माननीय ग्रामवविास
रस्ता

िीस

िर्ागपासून

डाींिरीकरर्ाच्या प्रनतक्षेत असन
ू डाींिरीरर्ाअभािी सदर रस्त्याची दरु िस्था झाली असल्याचे माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रस्त्याची र्ासनाने पहार्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीकररता ननधीची तरतद
ू करून रस्त्याची दरु
ु स्ती
करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२) जिल्हा पररर्दे मार्गत पहार्ी करण्यात आली आहे .
(३) कळीं ि ते िोरगाि हा रस्ता रस्ते विकास विकास आराखडा २००१-२०२१ नुसार इतर जिल्हा
मागग क्र.२४ असून त्याची एकूर् लाींिी ५.०० कक.मी. आहे. सदर रस्त्यािर खासललप्रमार्े कामे
करण्यात आलेली आहे त.

वि.स. ३५१ (23)
१/१०० ते १/८५० कक.मी. लाींिीमधील मििुतीकरर् ि डाींिरीकरर्ाचे काम िानेिारी

२०१७ मध्ये पूर्ग करण्यात आले असून रस्ता सुजस्थतीत आहे.

१/८५० ते ३/०० कक.मी. लाींिीतील रस्त्याचे िी.िी.एम.चे काम सािगिननक िाींधकाम

विभागाकडून झालेले आहे . ि कारपे्चे काम होर्े िाकी आहे .

३/४०० ते ४/३०० कक.मी. लाींिीतील मििुतीकरर् ि डाींिरीकरर्ाचे काम सन २०१४-१५

मध्ये झालेले असन
ू सुजस्थतीत आहे .

४/३०० ते ४/८०० कक.मी. लाींिीतील मििुतीकरर् ि डाींिरीकरर्ाचे काम सन २०१५-१६

मध्ये झालेले असन
ू सजु स्थतीत आहे .

४/८०० ते ५/२०० मध्ये िोरगाि गािास िायपास रस्ता सन २०१६-१७ मध्ये भराि

खडीकरर्ाचे काम प्रगतीत आहे .
या रस्त्याच्या साखळी क्र. ०/०० ते १/१०० ि ३/०० ते ३/४०० मधील रस्ता दरु
ु स्तीचे काम

सन २०१७-१८ ग्रामीर् रस्ते विकास योिनेअींतगगत प्रस्तावित करण्याचे जिल्हा पररर्दे चे
ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्य शासनाच्या प्रत्येि ववभार्ाचे परफॉमन्स ऑडडट घेण्यािाित
(३३)

७९०४५ (१९-०४-२०१७).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.मांर्ेश िुडाळिर (िुलाग), अॅड.र्ौतम
चािुिस्वार (वपांपरी), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें िूर), श्री.प्रिाश सुवे
(मार्ाठाणे), श्री.योर्ेश (िापू) घोलप (दे वळाली), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय

ववत्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाच्या प्रत्येक विभागाचे परर्ॉमन्स ऑडड् त्रयस्थ सींस्थेकडून करुन
ननर्गय र्ासनाने माहे नोंव्हें िर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान

ेण्याचा

ेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननर्गयाचे स्िरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदर ननर्गयाची अींमलििािर्ी करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (१९-०८-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) हे खरे नाही तथावप, वित्त

विभागाच्या हद. १७ नोव्हें िर, २०१६ च्या र्ासन ननर्गयानुसार खचागची उत्पादकता िार्ून
ेण्यासाठी कामर्गरीचे मोिमापन करण्यासाठीची कायगपध्दती ठरविण्यात आली आहे .

उक्त र्ासन ननर्गयान्िये विभागाला िो ननधी उपलब्ध करुन हदला आहे , त्या ननधीचा
विननयोग कोर्त्याप्रकारे झाला, त्यािाितची खात्री करर्े ि विभागाने ठरविलेल्या ननदे र्ाींकाप्रमार्े त्याींच्या कामाची मोिर्ी करर्े असभप्रेत आहे .

वि.स. ३५१ (24)

प्रर्ासकीय विभागाींनी ननिडलेल्या ननदे र्ाींकानस
ु ार झालेल्या कामाींची मोिर्ी त्रयस्थ

सींस्थेमार्गत करर्े अपेक्षक्षत आहे. वित्त विभागाने कुठल्याही

त्रयस्थ सींस्थेची ननिड केलेली

नाही.

___________
पेण (जि.रायर्ड) तालुक्यातील वाशी खारे पाटातील भाल रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३४)

७९१५९ (१४-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पेर् (जि.रायगड) तालुक्यातील िार्ी खारे पा्ातील भाल रस्त्याची दरु िस्था झाली असून
येथून ये-िा करर्े ग्रामस्थाींसाठी गैरसोयीचे झाले असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे अनेक िर्ागपासून डाींिरीकरर् झालेले नाही त्यामुळे अनेकदा
ककरकोळ अप ाताचे प्रकारही

डलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्त्याची र्ासनाने पहार्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, तदनुसार सदर रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसह ननधीची तरतूद करण्यािाित र्ासनाने
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१३-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) अींर्त: खरे आहे.

(३) जिल्हा पररर्दे मार्गत पहार्ी करण्यात आली आहे .
(४) पेर् तालक्
ु यातील िार्ी खारे पा्ातील िढाि ते भाल हा रस्ता ग्रामीर् मागग क्र. ३१ असून
त्याची एकूर् लाींिी ६.३ कक.मी. इतकी आहे . प्रत्यक्षात ४.८५ कक.मी. लाींिी भाल िींदर पयगत
आहे .

या

लाींिीपैकी

०/००

ते

३/५००

कक.मी.

लाींिीमधील

काम

मुख्यमींत्री

ग्रामसडक

योिनेअत
ीं गगत मींिूर असून ननविदा स्तरािर आहे . उिगरीत ६०० मी. लाींिीच्या रस्त्याचे
मििुतीकरर् ि डाींिरीकरर्ाचे काम मुींिई महानगर प्रदे र् विकास प्रार्धकरर् अींतगगत मींिूर
असून प्रगतीत आहे.

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िडेर्ाव व सशराळा (जि.साांर्ली) तालुक्यातील धनीि ग्रामस्थाांनी
ग्रामपांचायतीचा िर भरलेला नसल्यािाित

(३५)

७९१७८ (१४-०४-२०१७).

श्री.धनिांय (सध
ु ीर) र्ाडर्ीळ (साांर्ली) :

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ३५१ (25)
(१) कडेगाि ि सर्राळा (जि.साींगली) तालुक्यातील धनीक ग्रामस्थाींनी अनेक िर्ागपासन
ू
ग्रामपींचायतीचा कर भरलेला नाही तसेच अनेक गािामध्ये

राींची नोंदच नसर्े ककीं िा कर

िुडविण्यासाठी चुकीच्या नोंदी केल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कर िसुली न झाल्यामुळे महावितरर्ाकडून थकिाकीसाठी पार्ी पुरिठयाचा
िीि पुरिठा खींडीत करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित चौकर्ी केली आहे काय ि चौकर्ीनुसार कर िुडविर्ाऱयाींिर र्ासनाने
काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) ि (२) अर्ी िाि नाही.

साींगली जिल््यातील कडेगाि ि सर्राळा या दोन्ही ग्ाींची सन २०१६-१७ ची एकूर् कर

िसल
ु ी ही एकूर् कर मागर्ीच्या ९०% इतकी आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

पाच हिाराांच्या आत लोिसांख्या असलेल्या र्ावाांना २५-३० लाख रुपयाांचा
ननधी दे ण्याच्या योिनेिाित
(३६)

७९१९१ (१५-०४-२०१७).

(पाचोरा) :

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ि) पाटील (एरां डोल), श्री.किशोर पाटील

सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाच हिाराींच्या आता लोकसींख्या असलेल्या गािाींना २५-३० लाख रुपयाींचा ननधी दे ण्याची
सूचना ’’ ननती ’’ आयोगाने मान्य केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननती आयोगाच्या सच
ू नेनस
ु ार र्ासन अींमलििािर्ी करर्ार आहे काय ि
केव्हापासून करर्ार आहे,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु र्ांटीवार (१०-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

जिल्हापररषदे च्या िोणत्याही योिनाांच्या वस्तूांची रक्िम थेट
लाभार्थयाांच्या खात्यात भरण्यािाित

(३७)

७९३७०

(१४-०४-२०१७).

श्री.योर्ेश

(िापू)

घोलप

(दे वळाली) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामविकास विभागाने माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान जिल्हापररर्दे च्या
कोर्त्याही योिनाींच्या लाभार्थयाांना लाभ दे ताींना तो िस्तुरुपात असेल तर त्या िस्तूींची
रक्कमच थे् लाभार्थयाांच्या खात्यात िमा करण्याचा ननर्गय

ेतला आहे , हे खरे आह काय,

वि.स. ३५१ (26)
(२)

असल्यास, हदनाींक ५ डडसेंिर, २०१६ रोिी काढलेल्या र्ासन ननर्गयानस
ु ार कोर्त्याही

साहहत्याची खरे दी करु नये, त्यासाठी गरि असेल तर र्ासनाची परिानगी घ्यािी तसेच
योिनेचा लाभ

ेर्ा-या लाभार्थयाांनी आधी साहहत्य खरे दी करािी, त्या खरे दीची कागदपत्रे

दाखविल्यानींतरच लाभार्थयाांना खात्यात अनद
ु ान िगग करण्यात येईल असे साींर्गतले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामुळे चारचाकी िाहन खरे दीसाठी ३५ हिार इतकी िावर्गक उत्पन्नाची मयागदा
असलेल्या लाभार्थयाांना कोर्तीही िँक दोन लाखाचे किग दे ण्यास तयार नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, अर्ा प्रकारे अनेक योिनाींमध्ये अडचर्ी येर्ार नाहीत यासाठी र्ासनाने
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१४-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे.

ननयोिन विभाग र्ासन ननर्गय हद. ५ डडसेंिर, २०१६ अन्िये विविध कल्यार्कारी

योिनाींनमध्ये िस्तूस्िरुपात समळर्ाऱया लाभाचे हस्ताींतर रोख स्िरुपात थे् लाभार्थयाांच्या िँक
खात्यात िमा करण्यािाित

धोरर्ात्मक ननर्गय

ेण्यात आला असून या र्ासन ननर्गयातील

पररसर्ष् “अ” मध्ये नमद
ू ४४ िस्तींि
ु ाितच लाभार्थयाांना िस्तस्
ू िरुपातील अनद
ु ानाऐििी थे्
अनुदान दे ण्यात येते.
(२) हे खरे नाही.

ननयोिन विभाग र्ासन ननर्गय हद. ५ डडसेंिर, २०१६ मधील धोरर् हे र्ासनाचे सिग
विभाग, स्थाननक स्िराज्य सींस्था महामींडळे याींना लागू करण्यात आले आहे . त्यास अनस
ु रुन
या विभागाकडील हद. ६ डडसेंिर, २०१६ च्या पत्राींन्िये उपरोक्त र्ासन ननर्गयातील पररसर्ष् अ

मध्ये नमूद िस्तूींव्यनतररक्त अन्य िस्तू खरे दी कराियाच्या असतील त्या जिल्हयाींनी प्रथमत:
प्रत्यक्ष रोख हस्ताींतरर् अींतगगत कायगिाही करण्यािाित कळविण्यात आले होते ि अर्ा प्रकारे

ज्या जिल्हयाना कायगिाही करर्े र्क्य नसेल त्या जिल्हयाींनी तसा प्रस्ताि र्ासनाकडे सादर
करण्यािाित कळविण्यात आले होते.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
ससल्लोड (जि.औरां र्ािाद) तालुक्यातील अजिांठा लेणी लर्तची र्ावे
मुलभूत सुववधाांपासन
ू वांधचत असल्यािाित

(३८)

७९४५६ (१९-०४-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

वि.स. ३५१ (27)
(१) ससल्लोड (जि.औरीं गािाद) तालुक्यातील अजिींठा लेर्ी लगतची गािे अदयाप िीि, पार्ी,

आरोग्य, सर्क्षर् इ. मुलभूत सवु िधाींपासून िींर्चत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गािाींची पहार्ी केली आहे काय ि पहार्ीनस
ु ार र्ासनाने या गािाींसाठी

पयग्नक्षेत्राींतगगत रस्ते, िीि, पार्ी, आरोग्य इ. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यािाित
कोर्ती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

(२) औरीं गािाद जिल््यातील ससल्लोड तालुक्यातील अजिींठा लेर्ी लगतची अजिींठा, अनाड,

वपींपळदरी, मख
ु पाठ ि िाळापूर ही गािे आहे त.सदर गािाींत िीि, पार्ी, आरोग्य, सर्क्षर्
इत्यादी मुलभूत सुविधा सिगसाधारर्पर्े व्यिजस्थत ि अदयाित आहे त.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

ससल्लोड-सोयर्ाव (जि.औरां र्ािाद) तालुक्यातील ग्रामीण भार्ातील रस्त्याांची झालेली दरु वस्था
(३९)

७९४६५ (१४-०४-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ससल्लोड-सोयगाि (जि.औरीं गािाद) तालुक्यात ग्रामीर् भागातील रस्त्याींची दरु िस्था झाली

असल्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या खराि रस्त्याींसाठी खास िाि म्हर्ून ननधीची तरतूद करुन या रस्त्याींची
दरु
ु स्ती करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे.

(२) ि (३) ३०५४ विर्ेर् रस्ते दरु
ु स्ती अींतगगत ग्रामीर् भागातील रस्त्याींची दरु
ु स्ती केली िाते.

जिल्हा िावर्गक योिनेअत
ीं गगत उपलब्ध होर्ाऱया ननधीमधन
तालुका स्तरािर (PCI)
ू

आधारे प्राधान्यक्रम यादया तयार करुन या प्राधान्यक्रम यादीनुसार/गुर्ाींकनानस
ु ार पात्र रस्ते
ननिडण्याचे ि या आधारे रस्त्याचे दरु स्तीचे काम

ेण्यािाित र्ासन ननर्गय, ग्राम विकास

विभाग, हद.०३ सप््ें िर, २०१६ अन्िये मागगदर्गक सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

सन २०१६-१७ पासन
ू मख्
ु यमींत्री ग्राम सडक योिना सरु
ु करण्यात आली असन
ू या

योिनेअत
ीं गगत कोअर ने्िकग तयार करुन दरिर्ी विसर्ष् लाींिी ननजश्चत करुन त्याप्रमार्े
उपलब्ध होर्ाऱया ननधीमधून ग्रामीर् रस्त्याींची कामे करण्यात येतात.
जिल्हा

पररर्दे ला

विविध

योिनेंतगगत

प्राप्त

ननधी ि

ननकर्ाच्या

अर्धन

प्राथम्यक्रमानस
ु ार रस्त्याींची कामे प्रस्तावित करण्याचे जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन आहे.
___________

राहुन

वि.स. ३५१ (28)
िव्हार, वाडा, मोखाडा व ववक्रमर्ड (जि.पालघर) तालुक्याला
रोिर्ार हमी योिनेची िामे उपलब्ध िरण्यािाित

(४०)

७९७३२ (१५-०४-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (सभवांडी पूव)ग , श्री.ववलास तरे (िोईसर),

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाव),
श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांिेर्ाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरां र् िरोरा (शहापूर),
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (िार्लाण), श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :
सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िव्हार, िाडा, मोखाडा, विक्रमगड तालुक्यातील (जि.पाल र) रोिगार हमी योिनेची
(मनरे गा) कामे अत्यल्प असल्याने रोिदाींरीसाठी तालक्
ु यातील १५४१६ मिरू स्थलाींतरीत होत
असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

तालुक्यातील

८०

हिाराहून अर्धक कु्ुींिाकडे िॉिकाडग उपलब्ध असताना
ग्रामपींचायतीच्या हदरीं गाईमुळे र्क्त ६२५ कु्ुींिानाींच रोिगार समळाले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यासींदभागत अनेकिेळा मागर्ी करण्यात येऊनही सींिींर्धत ग्रामपींचायतीकडून

ठराि येत असूनही ग्विकास अर्धकारी, तहससलदार ि तालक
ु ा कृर्ी अर्धकारी, िन अर्धकारी
ि िाींधकाम अर्धकारी िार्ीिपूिक
ग दल
ग करीत असल्यामळ
ु क्ष
ु े अनेक नागररकाींना रोिगारापासून
िींर्चत राहािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यािाित चौकर्ी केली आहे काय ि चौकर्ीत काय आढळून आले ि सदरहू
कामाींस िार्ीिपूिक
ग
विलींि करर्ाऱया सींिींर्धत अर्धकारी/कमगचारी याींच्याविरुध्द र्ासनाने
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त

?

श्री. ियिुमार रावल (१८-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

कामाच्या मागर्ीनुसार कामे उपलब्ध करुन दे ण्यात येत असल्याने रोिगाराअभािी मिुराींचे
स्थलाींतर होर्ार नाही याींची दक्षता

ेण्यात येत आहे .

िव्हार, िाडा, मोखाडा ि विक्रमगड

तालुक्यातील माहे िानेिारी २०१७ अखेरची र्ेल्र्िरील कामाींची सींख्या, िॉिकाडग कु्ुींिाींची

सींख्या, काम उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या मिरु ाींची सींख्या, मनषु यहदन ननसमगती तसेच
कामाींिरील खचग यािाितचा तपर्ील खालील तक्त्यात सादर करण्यात आलेला आहे .
अ.क्र.

तालुिा

शेल्फवरील

िॉि िाडग

िाम उपलब्ध

ननमागण

मर्ाांराग्रा रोहयो

सांख्या

िुटुांिाांची

आलेल्या

मनष्ट्ु य हदन

एिूण खचग

िामाांची

धारि

सांख्या

िरुन दे ण्यात
मिरू ाांची

झालेले

सांख्या

िामाांवरील
(रु. लक्ष)

१

िव्हार

४१६६

२३०३४

३१५२३

४२४६३८

७२२.१४

२

िाडा

२२५

२४६०७

१३८७५

२४९३०३

५६५.८७

३

मोखाडा

२७११

१५४५०

१७४३५

२००९४८

३५०.९२

वि.स. ३५१ (29)
४

विक्रमगड

९०२

२४१२१

२०८१७

२५८३५०

७४५.५७

एकूर्

८००४

८७२१२

८३६५०

११३३२३९

२३८४.५०

(२) हे खरे नाही.
हद. २५.०७.२०१७ रोिीची तालुक्यातील िॉिकाडग धारक कु्ुींिाींची सींख्या ि काम उपलब्ध

करुन दे ण्यात आलेल्या मिरू ाींची सींख्या यािाितचा तपर्ील.
अ.क्र.

तालुिा

शेल्फवरील

िॉि िाडग

िाम उपलब्ध

ननमागण

मर्ाांराग्रा रोहयो

सांख्या

िुटुांिाांची

आलेल्या

मनष्ट्ु य हदन

एिूण खचग

िामाांची

धारि

सांख्या

िरुन दे ण्यात
मिरू ाांची

झालेले

सांख्या

िामाांवरील
(रु. लक्ष)

१

िव्हार

४१४७

२३०३४

१६३०९

१८३८५४

४९३.०८

२

िाडा

१५५

२४६०७

७१२९

१२७६६४

४०६.७८

३

मोखाडा

२७२०

१५४५०

८४९८

७६३०८

२९३.०१

४

विक्रमगड

९१५

२४१२१

१००२०

१९००९४

५६७.१३

एकूर्

७९३७

८७२१२

४१९५६

५७७९२०

१७६०.००

(३), (४) ि (५) कामाच्या मागर्ीनुसार कामे उपलब्ध करुन दे ण्यात येत असल्याने प्रश्न
उद्ाित नाही.

___________

पांचायत ससमती, िसमत (जि. हहांर्ोली) येथे नववन प्रशासिीय इमारत िाांधिामाचा
प्रस्ताव प्रशासिीय मान्यतेसाठी प्रलांबित असल्यािाित
(४१)

८०३६९ (१७-०४-२०१७).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (िसमत) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींचायत ससमती, िसमत (जि.हहींगोली) येथे नविन प्रर्ासकीय इमारत िाींधकामाचा प्रस्ताि
आिश्यक कागदपत्राींसह प्रर्ासकीय मान्यतेसाठी र्ासनाकडे प्रलींबित असल्यािाित तेथील
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ८ डडसेंिर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास मा.ग्रामविकास मींत्री याींच्याकडे
लेखी ननिेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननिेदनानस
ु ार नविन प्रर्ासकीय इमारत िाींधकामाचा प्रस्ताि मींिरु
करण्यासाठी र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे.

(२) िसमत पींचायत ससमती प्रर्ासकीय इमारत िाींधकामाचा प्रस्ताि र्ासनास प्राप्त झाला
आहे . प्रर्ासकीय इमारतीींच्या चालू िाींधकामाींना ननधी दे ण्याचे दानयत्ि ि चालू िर्ागतील
अथगसींकल्पीय तरतूद विचारात

ेिून राज्यातील निीन पींचायत ससमती िाींधकामािाित

मागर्ीचा प्राधान्यक्रम ठरिून पुढील कायगिाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ३५१ (30)
िोिणाची पाणी साठवणूि क्षमता वाढववण्यािाित
(४२)

८०४५० (१८-०४-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याच्या तुलनेत कोकर्ाची पार्ी साठिर्क
ू क्षमता ६-७ ्क्के असून ती िाढल्यास
कोकर्ाचे पार्ी प्रश्न ि इतर अनेक विकासाचे प्रश्न सु्तील याकरीता लहान-मोठे , मध्य

आणर् साखळी पद्धतीचे िींधारे िाींधन
ू पार्ी अडिािे अर्ा सच
ू ना महाराषर ससींचन पररर्दे चे
अध्यक्ष डॉ.मोरे याींनी केल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, र्ासन उक्त सूचनाींचा विचार करून कोकर्ातील िल साठिर्ुकीसाठी र्ासनाने
कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०७-०९-२०१७) :(१) र्ासन स्तरािर पत्र प्राप्त नाही.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

नाांदेड जिल्हयातील दे र्लूर येथील ७० लाभार्थयाांचे घरिुलाांचे प्रस्ताव प्रलांबित असल्यािाित
(४३)

८०६९४ (१७-०४-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड जिल्हयातील दे गलूर येथील ७० लाभार्थयाांचे

रकुलाींचे प्रस्ताि प्रलींबित असल्याचे

माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित जिल्हार्धकारी याींच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर लाभार्थयाांच्या

रकुलाींचे प्रलींबित प्रस्ताि तातडीने मींिूर

करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०९-२०१७) :(१) ि (२) नाही.
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

खरसुांडी (जि.साांर्ली) ग्रामपांचायत िायगक्षेत्रातील िोळे िर
(४४)

(भोसलेमळा) वस्तीला मुलभूत सुववधा दे ण्यािाित

८०९५६ (१४-०४-२०१७).

श्री.अननल िािर (खानापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

वि.स. ३५१ (31)
(१)

खरसींड
ु ी (जि.साींगली) ग्रामपींचायत कायगक्षेत्रातील कोळे कर िस्ती (भोसलेमळा) येथील दहा

कु्ुींिाने िीि ि वपण्याच्या पार्ी योिनेपासून िीस िर्ागपासून िींर्चत असल्याने सदरची

मागर्ी करुन कोर्तीच कायगिाही होत नसल्यामुळे जिल्हा पररर्द ननिडर्ूकीिर िहहषकार

ालण्याचे ननिेदन हदनाींक ४ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासम
ु ारास आ्पाडी तहससलदार ि

प्राींतार्धकार याींना हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गािाला िीि ि वपण्याचे पार्ी न दे ण्याची कारर्े काय आहे त,
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सदर गािाला िीि ि वपण्याचे पार्ी अर्ा मुलभूत सुविधा
दे ण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०९-२०१७) :(१) होय, हद. २९/१२/२०१६ रोिीच्या पत्रानुसार कोळे कर
िस्तीतील ग्रामस्थाींनी तहससलदार आ्पाडी

याींना ननिेदन हदलेले आहे .

(२), (३) ि (४) ग्रामपींचायत खरसुींडीकडील ग्रामपार्ीपुरिठा ननधीतून ५५० मी. निीन
पाईपलाईन करण्यात आली आहे. तसेच िाढीि स्री्लाई्चे ७ पोल प्रस्तावित करण्यात
आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
महात्मा र्ाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिर्ार हमी योिनेतून (मनरे र्ा) िरण्यात
(४५)

येणा-या िामाांच्या हठिाणी सांपूणग तपशील प्रदसशगत िरण्यािाित

८०९८७ (१५-०४-२०१७).

श्री.अननल िािर (खानापूर) :

सन्माननीय रोिर्ार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीर् रोिगार हमी योिनेतन
(मनरे गा) करण्यात येर्ा-या
ू

कामाींच्या हठकार्ी सींपूर्ग तपर्ील प्रदसर्गत करण्याचे हदर्ाननदे र् असतानाही राज्यात तब्िल १
हिार ७४३ हठकार्ी र्लकच लािलेले नसल्याची िाि लेखापररक्षर् अहिालातून ननदर्गनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, तदनुसार दोर्ीींिर र्ासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. ियिुमार रावल (२५-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

हद.१५/०९/२०११ ते हद.३१.०३.२०१७ या कालािधीत महालेखाकार-२, नागपरू याींचेकडून

करण्यात आलेल्या लेखा पररक्षर् अहिालात १७४३ हठकार्ी माहहती र्लकच न लािण्यािाित
आक्षेप

ेण्यात आलेला नाही.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ३५१ (32)
राज्यातील ८८३० ग्रामपांचायती मनरे र्ा योिनेचे िाम
िरण्यास हदरां र्ाई िरीत असल्यािाित
(४६)

८११५७ (१९-०४-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

रोिर्ार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील तब्िल ८८३० ग्रामपींचायतीनी मनरे गा योिनेच्या कामाींकडे दल
ग केले असून
ु क्ष
मनरे गाच्या कामाींसाठी खचग ननरीं क असल्याचे मनरे गाच्या अहिालातून माहे िानेिारी, २०१७
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

रोिगार

हमी

आयुक्ताींलयामार्गत

ग्रामपींचायतीमध्ये एकही काम हाती
काम हाती

सिग

जिल्हयाींना

मनरे गा

अींतगगत

ज्या

ेण्यात आलेले नाही अर्ा हठकार्ी तातडीने एकतरी मींिरू

ेण्याच्या सूचनाही दे ण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२५-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीर् रोिगार हमी योिना ही योिना काम मागर्ीिर

आधाररत आहे . ि-याचर्ा ग्राम पींचायतीींमध्ये र्ेल्र्िर कामे उपलब्ध असूनही मिूराींकडून

कामाची मागर्ी नसल्याने अनेक ग्राम पींचायतीींअींतगगत कामे झाली नाहीत. त्यामुळे खचग
ननरीं क हदसन
ू येतो. तथावप, सन २०१६-१७ मध्ये खचग ननरीं क असलेल्या ग्रामपींचायतीींची सींख्या
प्रयत्नाींमुळे ८८३० िरुन ५९५० िर आली आहे.
(२) ि (३) हे खरे आहे.

नरे गा आयुक्तालयाकडून दरमहा

ेण्यात येर्ा-या जव्हडडओ कॉन्र्रन्सदिारे तसेच लेखी

स्िरुपात सच
ु ना दे ण्यात आल्या आहे त. मिरू ाींनी महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीर् रोिगार हमी
योिनेच्या कामाींिर यािे यासाठी योिनेची प्रचार प्रससध्दी करण्यात येते. तसेच ग्राम रोिगार

हदिस, एक हदिस मिूराींसमिेत, Helpline िर कामाची मागर्ी नोंदविर्े इ. िािी राििण्यात
येतात.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
सशरूर िासार (जि.िीड) तालुक्यातील एिा ग्रामपांचायतीच्या ववभक्तीिरणाच्या प्रस्तावािाित
(४७)

८१४२६ (२०-०४-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सर्रूर कासार (जि.िीड) तालक्
ु यातील एका ग्रामपींचायतीच्या विभक्तीकरर्ाच्या प्रस्तािास
हदनाींक ८ माचग, २०१६ रोिीच्या स्थायी ससमतीच्या िैठकीत विभागीय आयुक्ताींमार्गत र्ासनास
पाठविण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु प्रस्ताि र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय,

वि.स. ३५१ (33)
(३) असल्यास, सदर प्रस्तािािर ननयमानुसार र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास,विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१७) :(१) ि (२) होय.

िीड जिल्हयातील सर्रुर कासार तालुक्यातील हहिरससींगा

ग्रामपींचायत विभािनाचा

प्रस्ताि विभागीय आयुक्त, औरीं गािाद विभाग याींचेकडून र्ासनास प्राप्त झाला आहे.

(३) हहिरससींगा ग्रामपींचायतीचे विभािन करुन मलकाचीिाडी हे स्ितींत्र गाि असल्यािाितची
हदनाींक २ मे, २०१७ रोिी रािपत्रात प्रससध्द करण्यात आलेली अर्धसूचना हदनाींक ५ मे, २०१७
रोिीच्या पत्रान्िये सिग सींिींर्धताींकडे पाठविण्यात आली आहे.

िर नमूद अर्धसूर्चत करण्यात आलेल्या स्ितींत्र गािाकरीता महाराषर ग्रामपींचायत

अर्धननयम १९५८ मधील कलम ५ नुसार ग्रामपींचायत अजस्तत्िात येईल.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
राज्यातील प्रादे सशि योिना असलेल्या र्ावाांच्या र्ावठाणािाहे रील क्षेत्रात िाांधिाम
परवानर्ी दे ण्याचे अधधिार ग्रामपांचायतीांना दे ण्यािाित
(४८)

८१४३४ (२०-०४-२०१७).

श्री.रािन साळवी (रािापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर प्रादे सर्क ननयोिन ि नगररचना (सध
ु ारर्ा) अर्धननयम, २०१४ (सन २०१४ चा
महाराषर

अर्धननयम

क्र.४३)

हद.२९/१२/२०१४

अन्िये

करण्यात

आलेल्या

सुधारर्ेनुसार

राज्यातील प्रादे सर्क योिना असलेल्या प्रदे र्ातील गािाच्या गािठार्ािाहे रील क्षेत्रात िाींधकाम

परिानगी दे ण्याचे अर्धकार जिल्हार्धकारी ककीं िा जिल्हार्धकारी प्रार्धकृत करतील अर्ा
तहसीलदारापेक्षा कमी दिागच्या नसलेल्या अर्धकाऱयाऐििी ग्रामपींचायतीींना दे ण्यािाितचा
प्रस्ताि र्ासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तािाचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे,
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तािाची तातडीने अींमलििािर्ी न झाल्याने कोकर्ातील

राींच्या

िाींधर्ी /दरु
ु स्तीची कामे मोठ्या प्रमार्ािर प्रलींबित राहीली असल्याने िाींधकाम परिानगीचे
अर्धकार तातडीने पि
ग त ग्रामपींचायतीींना दे ण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा
ू ि
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१४-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) महाराषर प्रादे सर्क ननयोिन ि नगररचना

(सुधारर्ा) अर्धननयम, २०१४ (सन २०१४ चा महाराषर अर्धननयम क्र. ४३) हदनाींक २९
डडसेंिर, २०१४ अन्िये करण्यात आलेल्या सध
ु ारर्ेनुसार राज्यातील प्रादे सर्क योिना असलेल्या
प्रदे र्ातील

गािाच्या

गािठार्ािाहे रील

क्षेत्रात

िाींधकाम

परिानगी

दे ण्याचे

अर्धकार

वि.स. ३५१ (34)
जिल्हार्धकारी ककीं िा जिल्हार्धकारी प्रार्धकृत करतील अर्ा तहससलदार या दिागपेक्षा कमी

दिागच्या नसलेल्या अर्धकाऱयाींना असून यात सुधारर्ा करण्याची आिश्यकताििल तपासर्ी
करण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िारां िा व मानोरा (ता.जि.वासशम) मधील ससांचन तलावच्या िालवा प्रणालीच्या दरु
ु स्तीिाित
(४९)

८१५८१ (१७-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कारीं िा ि मानोरा (ता.जि.िासर्म) मधील ३६ ससींचन तलािाची स्थवपत क्षमता ११६०१
हे क््र असून सुद्धा कालिा प्रर्ाली नादरु
ु स्त असल्यामुळे र्क्त ४९८८ हे क््र एिढे च ससींचन
होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सर्ल्लक राहहलेल्या ६६१३ हे क््र ससींचन क्षेत्राची पुनस्
ग थापना करण्यासाठी
आिश्यक २६ को्ीचा ननधी दे ण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२१-०९-२०१७) :(१) अींर्त : खरे आहे .
विदभग पा्िींधारे विकास महामींडळ या कायागलयाअींतगगत िासर्म मींडळाकडील कारीं िा ि

मानोरा तालुक्यातील एकुर् ३१ प्रकल्पाींच्या एकुर् स्थावपत ससींचन क्षमता १११५४ हे पैकी सन

२०१६-१७ या िर्ागत प्रत्यक्ष झालेले ससींचन ६५७५ हे. आहे . कालिा प्रर्ाली नादरू
ु स्त
असल्यामळ
ु े ससींचन कमी होते, ही िस्तुजस्थती आहे . यामधील िहुताींर्ी प्रकल्प ३० िर्ग िुने
आहे त.

(२) मागील ३ िर्ागत तेराव्या वित्त आयोगा मार्गत उपलब्ध झालेल्या एकूर् रू. २६/- लक्ष
ननधी मधून १.िोरव्हा २.र्ूलउमरी ३.र्गरोली ४.काली ५.पींचाळा ि ६.रतनिाडी अर्ा एकूर् ६
ल ु पा्िींधारे योिनाींच्या कालिा प्रर्ालीच्या अींर्त: दरू
ु स्तीची कामे करण्यात आली आहे त.

िलसींपदा विभागाच्या हदनाींक १७.११.२०१६ च्या र्ासन ननर्गयानुसार, महामींडळाकडे दे खभाल
दरु
ु स्तीसाठी उपलब्ध होर्ाऱया ननधीच्या मयागदेत न िसर्ारी विर्ेर् दरु
ु स्तीची कामे प्रचसलत
पध्दतीनस
ु ार महामींडळाींना उपलब्ध होर्ाऱया योिनाींतगगत ननधीमधन
ू करण्याचे ननयोजित आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
रावेर व मक्
ग ससत र्ावाांतील प्रशासिीय मान्यता
ु ताईनर्र, (जि.िळर्ाव) तालक्
ु यातील पन
ु व
(५०)

८३५२०

प्राप्पत नार्री सुववधा िामाांसाठी उवगरीत ननधी मांिूर िरण्यािाित
(१८-०४-२०१७).

श्री.एिनाथराव

खडसे

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मुक्ताईनर्र) :

सन्माननीय

वि.स. ३५१ (35)
(१) हतनुर प्रकल्प, भूसािळ (जि.िळगाींि) अींतगगत िळगाींि जिल््यातील रािेर, मुक्ताईनगर

ि भूसािळ तालुक्यातील पुनि
ग ससत गािाींमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याच्या एकूर् ११६
कामाींच्या रकमेच्या अींदािपत्रकास हदनाींक १६ िुल,ै २०१३ रोिी प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात
आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रलींबित असलेली उिगरीत कामे केव्हापयांत पूर्ग करण्यात येतील,

(३) असल्यास, प्रलींबित कामे तातडीने करण्यािाित र्ासनाने कोर्ती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०८-०८-२०१७) :(१) होय.
(२) सदरची सिग कामे प्रगती पथािर असून, त्यासाठी रुपये १०८३.२५ लक्ष एिढया ननधीची

मागर्ी जिल्हार्धकारी, िळगाींि याींना क्षेत्रीय स्तरािरुन हदनाींक २१/०३/२०१७ अन्िये सादर
करण्याींत आली आहे . सदर ननधी प्राप्त झालेिर सिग कामे पर्
ू ग करण्याींत येतील.

(३) सदरची सिग प्रर्ासकीय मान्यता कामे प्रगतीत आहे त, तसेच ही कामे ८० ते ९० ्क्के
पयांत पूर्ग झालेली आहे त. ननधी प्राप्त होताच सिग कामे तातडीने पूर्ग करण्याचे ननयोिन
आहे .

(४) ननधी उपलब्ध नसल्याने सदरची कामे सींथगतीने सरु
ु आहेत. ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार
सदरची कामे पूर्ग करण्याींत येतील.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नार्पूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यिती मुद्रर्ालय, नागपूर.

