अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

औांढा नागनाथ (जि.हहांगोली) येथील ग्रामपांचायतीमध्ये झालेला गैरव्यवहार
(१)

५६३८ (०८-०४-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसललोड), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औींढा नागनाथ (जि.ह ग
ीं ोली) येथील औींढा ग्रामपींचायतीने तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी
ि शाखा अभियींता पींचायत सभमती औींढा याींनी रोड ि नाली बाींिकाम, सौर उिेिर चालणारे
पथहििे, विद्युत पींप

ी कामे अपूणण करुन सिरील कामाचा पूणण ननिी घेिून अप ार केल्याची

तक्रार सींबींधित ग्रामसथाींनी सथाननक लोकप्रनतननिीकडे केल्याचे मा े िानेिारी, २०१५ मध्ये िा
त्या िरम्यान ननिशणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त कामे ठक्करबाबा विकास ननिीतन
ू

ोतात परीं तु या कामात गैरव्यि ार

झाल्याचा आरोप असल्याने शासनाने याबाबत चौकशी करुन िोषीींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आ े,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०१-२०१८) : (१) ना ी.

(२) ि (३) भसमें् रसता ि नाली बाींिकाम ठक्करबाप्पा योिनेतून मोिमापानस
ु ार पूणण केले
असून पूणत्ण िाचे प्रमाणपत्र प्राप्त आ े . विद्युतीकरण ि सौर विद्युत पींप
मल्
ू याींकनाप्रमाणे झालेली आ े त. तक्रारीतील कोणते ी काम अिणि् ना ी.

ी मींिूर कामे

___________

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील तातीवली, वालसांद येथील शुभवास्तु
या गह
ृ सांिुलाच्या वविासिाने िेलेले अनतक्रमण

(२)

८४३७ (०६-०७-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

वि.स. ३९६ (2)
(१) श ापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील खातीिली, िाभसींि येथील शुििासतु या ग स सींकुलाया

विकासकाने आहििासी लोकाींसाठी असलेली समशानिम
ू ी, विह र यािर अनतक्रमण केल्याची
बाब नक
ु तीच ननिशणनास आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, यासींििाणत चौकशी करण्यात आली आ े काय,
(३) असल्यास, त्यात काय आढनून आले ि तद्नस
ु ार सींबींधित विकासकाींविरुध्ि कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१०-०१-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्रश्न उद््ाित ना ी.
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

राधानगरी (जि.िोलहापरू ) धरण व पररसर सश
ु ोलभिरणासाठी ननधी दे ण्याबाबत
(३)

२६४८७

(लशरोळ) :

(११-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी),

श्री.उलहास

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(१) रािानगरी (जि.कोल् ापूर) िरण ि पसरसर सुशोभिकरणासाठी तात्कान ननिी उपलब्ि
करुन िे ण्यात यािा अशी मागणी लोकप्रनतननिीनी सींबींिीत अधिकाऱयाींकडे केली आ े ,

े खरे

आ े काय,
(२) असल्यास, सिर पसरसर तात्कान सुशोभिकरण करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिा ी
केली िा करण्यात येत आ े ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्री. धगरीष महािन (०१-०२-२०१८) : (१) ना ी.
तथावप, रािानगरी येथील िरणसथनािर पयण्न विकास ि प्रकल्पाया माह तीसति
“रािषी शा ू म ारािाींया कायाणचे माह ती केंद्र” उिारणीसाठी िागा उपलब्ि करण्यासाठी
लोकप्रनतनीिीींकडून मागणी करण्यात आली आ े .

(२) रािषी शा ू म ाराि याींया कायाणसींबींिीत माह ती केंद्र उिारणीसाठी रािानगरी िरणाया
ननम्न बािूस ८४० चौ.मी. िागा जिल् ा पसरषि, कोल् ापरू याींयाकडे िाडेतत्िािर सताींतरीत
करण्यात आली असन
ू सिर िागेत अपेक्षित कामे जिल् ापसरषिे कडून प्रगतीपथािर आ े त.
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

पालघर जिलहयातील लसांचन ववहीरीची योिना प्रलांबबत असलयाबाबत
(४)

४११९८ (०४-०५-२०१६).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
काय :-

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

वि.स. ३९६ (3)

(१) पालघर जिल् यातील मोखाडा,विक्रमगड, िव् ार, तलासरी ि िाडा या तालुक्यात शासनाने
भसींचन वि ीरीसाठी ४.३० को्ीचा ननिी उपलब्ि करुन िे ऊन ी भसींचन वि ीरीची योिना
प्रलींबबत आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय आढनून आले ि त्यानस
ु ार भसींचन वि ीरीची योिना
यशसिीपणे राबविण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. ियिुमार रावल (१६-०१-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

पालघर जिल््यात म ात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार

मी योिनेअींतगणत आधथणक

िषण २०११-१२ ते मा े िल
ु ै २०१७ पयंत मींिरू वि ीरी २१९१ असन
ू त्यापैकी सरु
ु केलेल्या

वि ीरी १६१८ आ े त. ९३५ विह रीींची कामे पूणण झालेली असून ६८३ वि ीरीींची कामे
प्रगतीपथािर आ े त. मींिूर पैकी काम सुरु न झालेल्या वि ीरी ५७३ आ े त.

पूणण झालेल्या ९३५ वि ीींरीिर प्रत्यि कुशल खचण रु.६२६.८८ लि ि अकुशल खचण

५१५.१६ लि झालेला आ े. प्रगती पथािरील ६८३ वि ीरीींिर मा े िल
ु ै २०१७ अखेर कुशल खचण
रु.२५१.४६ लि ि अकुशल खचण रु.४१७.२३ लि झालेला आ े .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________
अिोला जिल्यातील जिलहा पररषदे च्या मालिी असलेलया अनेि िागाांवर
तासगी सांस्था व प्रनतष्ट्ठानाांनी अनतक्रमण िेलयाबाबत

(५)

४५५२० (२१-०४-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतमिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यातील जिल् ा पसरषिे या मालकी असलेल्या अनेक िागाींिर खासगी सींसथा
ि प्रनतषठानाींनी ताबा घेिन
ू उक्त

िागा िषाणनि
ु षण िापरुन ी िागेचे िाडे थककत केलेले

असल्यामन
ु े त्या िाड्याची िसल
ु ी केल्यास कोट्यििी रुपयाींचा म सूल भमनू शकेल मात्र
अद्याप सींबींधिताींनी सिर िाडे िसुल केलेले ना ी,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आ े काय ि चौकशीत काय आढनून
आले,
(३)

असल्यास,

चौकशीया

अनष
ु ींगाने

शासकीय

िागेचा

ताबा

घेतलेल्या

सींसथाींिर

ि

प्रनतजषठनानाींिर तसेच सिर प्रकरणाकडे िल
ु क्षण ित करणाऱया अधिकाऱयाींिर शासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?

वि.स. ३९६ (4)
श्रीमती पांििा मुांडे (०९-०१-२०१८) :(१)

े खरे ना ी. तथावप.

* जिल् ा पसरषि अकोला याींया मालकीची एकूण २० गाने असून सिण गाने ५ िषाणया

कराराने िाडे तत्िािर वितसरत करण्यात आले आ े . त्याींयाकडून िाडे िसल
ू ी ननयभमत
करण्यात येत आ े . मात्र ५ िषाणपेिा िासत कालाििी

ोऊन ी निीन करार करण्यास ९

िाडेकरुनी कोणता ी प्रनतसाि हिला ना ी. तसेच ८ िाडेकरुनी अकोला हििाणी न्यायालयात
िािा िाखल केलेला आ े . १ िाडेकरुसोबत करार करण्याची कायणिा ी सुरु आ े . उिणसरत २
िाडेकरुनी ननयभमत करार केलेला असून त्याप्रमाणे िाडे िसुली करण्यात येत आ े .

* अकोला जिल््यातील जिल् ा पसरषिे या मालकीया िभमनीिर एकूण ५६ नागरीक/खािगी
सींसथा/प्रनतषठान याींनी अनतक्रमण केले असून सिर अनतक्रमण कायिे शीर मागाणने

्विण्याची

कायणिा ी सुरु आ े .

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

राज्यातील नदीतील िलस्त्रोत प्रदवु षत िरणाऱ्या उद्योगाांसह
महापाललिाांना दां ड आिारण्याचा घेतलेला ननणमय

(६)

५३९२५ (२९-०८-२०१६).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.अस्लम शेत (मालाड पजश्चम), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसललोड), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.शामराव ऊफम बाळासाहे ब पाटील (िराड

उत्तर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.गणपत गायिवाड (िलयाण पव
ू )म , श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.मिरां द िाधवपाटील (वाई), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्याया

िलसींपिा

वििागाने

िलसत्रोत

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

प्रिवू षत

करणाऱया

उद्योगाींस

तसेच

म ापाभलकाींनी नैसधगणक पाण्याया प्रिा ात साींडपाणी सोडण्यापूिी त्यािर पूणण प्रकक्रया केली

ना ी तर त्याींना िप्ु प् िीं ड आकारणी करण्याचा ननणणय मा े एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या
िरम्यान घेतला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, ज्या उद्योगाींनी तसेच म ापाभलकेने हिनाींक ३० िून, २०१६ रोिी अखेर
नैसधगणक पाण्याया प्रिा ात साींडपाणी सोडण्यापूिी पूणण प्रकक्रया केली ना ी अशा ककती िणाींिर
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०१-०२-२०१८) : (१)
(२) िलसींपिा वििाग

ोय.

शासन ननणणय क्र. पापि-२०१५ (प्र.क्र.८८/२०१५) भसीं व्य म सूल

हि.२१.४.२०१६ अन्िये िलसत्रोत प्रिवु षत करणाऱया पाणी िापरकत्याणकडून िीं डनीय पाणीपट्टी
आकरणी करण्याबाबत मागणिशणक तत्िे ननगणभमत करण्यात आलेली आ े त.

वि.स. ३९६ (5)
सिर शासन ननणणयानुसार िलसींपिा वििागाकडील िेत्रीय कायणकारी अभियींत्याींनी

म ाराषर प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडनास उपलब्ि करुन हिलेल्या औद्योधगक ि िाणणजज्यक पाणी

िापर कत्यांया यािीपैकी ज्या पाणीिापरकत्याणया बाबतीत म ाराषर प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडनाने

िेत्रीय कायणकारी अभियींता याींना कनविले आ े . त्याअनुषींगाने पुणे म सूल वििागातील २
बबगर भसचन पाणीिापरकत्याणिर ि औरीं गाबाि म सूल वििागात परिणी म ानगरपाभलकेिर
िीं डात्मक कायणिा ी करण्यात आलेली आ े.
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

हहवरा आश्रम (जि.बुलढाणा) येथील वववेिानांद आश्रमाने स्वतचामने
(७)

तयार िेलेलया भूलमगत नालयाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

५४७०७ (२४-०८-२०१६).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ह िरा आश्रम (जि.बुलढाणा) येथील िाडण क्र.३ मध्ये िीमनगरला लागूनच गािातील
साींडपाणी िाण्यासाठी वििेकानींि आश्रमाने सिखचाणने तयार केलेली िूभमगत नाली ग्रामीण
रुग्णालयाचे बाींिकाम करताींना बींि करण्यात आल्याने पािसाना सुरु

ोण्यापूिी सिर नाल्याचे

बाींिकाम करण्याबाबत सथाननक ग्रामपींचायत प्रशासनाने सािणिननक बाींिकाम वििागास
वििागाकडे मा े मे, २०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिेिनाद्िारे मागणी केली आ े,
आ े काय,

सात

े खरे

(२) असल्यास, सिर ननिेिनानस
ु ार िूभमगत नाल्याचे बाींिकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०८-०१-२०१८) : (१)

ोय.

े खरे आ े .

(२) मौिे ह िरा (आश्रम) ता.मे कर येथे ग्रामीण रुग्णालयाचे बाींिकाम सािणिननक बाींिकाम

वििाग, बुलडाणा मार्णत करण्यात येत असताींना सथाननक वििेकानींि आश्रमाने साींडपाणी िा ू न
िाण्यासाठी सिखचाणने बाींिलेली िूभमगत नाली अडल्यामुने त्यामिील घाण पाणी इतरत्र
पसरल्याने तेथील रह िाशाींना त्रास स न करािा लागत आ े. सिर साींडपाण्याची व्यिसथा

करण्यासाठी ग्रामपींचायतीने सािणिननक बाींिकाम वििाग, बल
ु डाणा याींचेकडे मागणी केलेली
आ े . याबाबत सथन प ाणी केली असता, वििेकानींि आश्रमाने सिखचाणने बाींिलेल्या िुभमगत

नालीमिून येणारे साींडपाणी ििाखान्याया िागेमिून िा न िाऊन पुढे िसतीमध्ये इतरत्र

पसरत आ े . सिर साींडपाणी िा ू न िाण्यासाठी िस
ु -या उघडया नालीमिन
ू मागण करुन िे ण्यात
आला आ े . याबाबत सथाननक वििेकानींि आश्रमाद्िारे मुलाींचे िसनतग स चालविण्यात येत
असल्याने सिर िसतीग स ातील साींडपाण्याची व्यिसथा वििेकानींि आश्रम, करण्यास तयार
असल्याबाबत सधचि, वििेकानींि आश्रम, वििेकानींि नगर, ता.मे कर याींनी त्याींया हिनाींक

१८/०७/२०१७ या पत्रान्िये मुख्य कायणकारी अधिकारी, जिल् ा पसरषि, बुलढाणा याींना कनविले
आ े.

(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

वि.स. ३९६ (6)
लसांधुदग
ु म जिलहयात आमदार आदशम गाव योिना प्रलांबबत असलयाबाबत
(८)

५४९२८ (२०-०८-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेत (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आिशण ग्राम योिना केंद्र सरकारने सुरू केली त्याच ितीिर राज्यात आमिार आिशण ग्राम
योिनेची घोषणा सन २०१५-२०१६ मध्ये केली

ोती परीं तु एक िषाणचा कालाििी उल्ून ी

भसींिुिग
ु ण जिल््यात गािाींचा विकास आराखडाच तयार करण्यात आला नसल्याचे मा े मे, २०१६
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आ े काय ि त्यात काय आढनून आले,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार आमिार आिशण गाि योिनाींची अींमलबिािणी

ोण्याया दृष्ीने

शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०१-०१-२०१८) : (१) खरे ना ी.
मा े

मे,

२०१७

अखेर

आमिार

आिशण

ग्राम

योिनेंतगणत

भसींिुिग
ू ण

जिल््यातील

ननिडण्यात आलेले एकूण सात गािाींपैकी तनगाि चौकुन, कनमसल
ु ी ि नापणे या चार गािाींचे
ग्रामविकास आराखडे ग्रामपींचायतसतरािर तयार करण्यात आले आ े त.

यापैकी तनगाि गािाया आराखड्यास आमिार म ोद्याींची अींनतम मान्यता प्राप्त
झालेली आ े . उिणसरत तीन गािाींपैकी मसुरे ि ककीं ििडे या िोन गािाींची ननिड मा े एवप्रल ि
मे, २०१७ ला ननिड करण्यात आली आ े.
(२) प्रश्न उद््ाित ना ी.
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

पुणे जिल्यातील अनेि ग्रामपांचायतीांमध्ये गैरप्रिार होत असलयाबाबत
(९)

५५६०९ (११-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेत (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल््यातील अनेक ग्रामपींचायतीींमध्ये आधथणक गैरव्यि ार, िप्तर सुजसथतीत न
ठे िणे, ग ान करणे आिी प्रकार सथाननक ननिी लेखापरीिणात उघड झाल्यानींतर िे खील
ग्रामपींचायतीींिर कोणतीच कारिाई
ननिशणनास आले,

ोत नसल्याचे मा े एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय ि त्यानुसार गैरव्यि ार
करणाऱया सींबधित अधिकाऱयाींिर शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?

वि.स. ३९६ (7)
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-०१-२०१८) : (१)

े अींशत: खरे आ े.

(२) i) पुणे जिल् यात एकूण १४०७ ग्रामपींचायती असून सथाननक ननिी लेखापरीिक पुणे
याींयाकडून २०१५-१६ मध्ये ग्रामननिी अप ाराची साल (ता. आींबग
े ाींि), ला्े (ता. बारामती),

यित (ता. िौंड) या ग्रामपींचायतीींची प्रकरणे प्राप्त झाली असन
ू साल ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेिक

याींना ननलींबबत करून र्ौििारी गुन् ा िाखल केला आ े . ला्े ग्रामपींचायतीींया ग्रामसेिकािर
प्रशासकीय कारिाई सुरु आ े . यित ग्रामपींचायतीया ग्रामसेिकािर गुन् ा िाखल केला असून
त्याींयािर सद्या को्ण केस सुरू आ े .

ii) सन २०१६-१७ मध्ये सथाननक ननिी लेखापरीिक पण
ु े याींयाकडून सींशनयत ग्रामननिी

अप ाराची एकूण १४ निी प्रकरणे प्राप्त झाली असून सींबींधित ग्विकास अधिकारी याींना

कारिाई करण्याबाबत मुख्य कायणकारी अधिकारी, जिल् ा पसरषि, पुणे याींनी पत्र हिले असून
पींचायत सभमती सतरािरून कायणिा ी सुरू आ े .

iii) सन २०१६-२०१७ मध्ये सथाननक ननिी लेखापरीिक पण
ु े याींयाकडून िप्तर उपलब्ि

न झालेली एकूण १९ प्रकरणे प्राप्त झालेली असन
त्याबाबत केलेल्या चौकशीनुसार९
ू
ग्रामपींचायतीींचे

अभिलेखे

उपलब्ि

आ े त.

त्यापैकी

३

ग्रामपींचायतीींया

अभिलेख्याींचे

लेखापरीिण पूणण झालेले आ े . ४ ग्रामपींचायतीींचे लेखापरीिण करण्याबाबत सथाननक ननिी

लेखा, पुणे याींना कनविणेत आले आ े . एका ग्रामपींचायतीींचे िप्तर पोभलस स्े शन मध्ये िमा
केलेले आ े ि एका ग्रामपींचायतीींचे िप्तर न्यायालयात मध्ये िमा केलेले आ े .

उिणसरत १० ग्रामपींचायतीींपक
ै ी ६ ग्रामपींचायतीींकडे िप्तर उपलब्ि ना ी. यापैकी ४

ग्रामपींचायतीया ग्रामसेिकाींिर खातेनन ाय चौकशी प्रसतावित केली आ े. एका ग्रामपींचायतीचे
सींबींधित ग्रामसेिक मत्स यू पािले आ े त. एका ग्रामसेिकाना ननलींबबत केले आ े तसेच ४
ग्रामपींचायतीींचे िप्तर म ानगरपाभलका/नगरपाभलकाींकडे िमा केलेले आ े .
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
पट्टणिोडोलीचा ताांबडा (ता.हातिणांगले, जि.िोलहापूर) तलावाचे सांवधमन िरण्याबाबत
(१०)

५८३७०

(१०-०८-२०१६).

डॉ.सजु ित

लमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पट्टणकोडोलीचा ताींबडा तलाि (ता. ातकणींगले, जि.कोल् ापरू ) सींरिक कठडयाची पडझड,
खुर्या झड
ु पाींचे अनतक्रमण, तलािाया सिोिती असिछता करणे तसेच ग्रामसथाींनी
तलािािोिती केलेले अनतक्रमण यामुने सिर तलाि नामशेष

ोण्याया मागाणिर आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय ि त्यात काय आढनून आले,

(३) असल्यास, त्यानष
ु ींगाने सिर तलािाचे सींििणन करण्याकसरता शासनाने कोणती कायणिा ी
केली िा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?

वि.स. ३९६ (8)
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-०१-२०१८) : (१)
(२)

मौिे

पट्टणकोडोली

येथील

े अींशत: खरे आ े.

ताींबडा

तलाि

सन

१९७२

मध्ये

िषु कानी

कामातून

ग्रामपींचायतीया गायरान िागात झालेला आ े . सिर तलाि ग्रामपींचायत पट्टणकोडोली याींचे

िह िा्ीस आ े. ताींबडया तलािाया पूिण बािस
ू पूणण ि पजश्चम बािूकडील थोडा िाग िगडी

कठडा असून, उिणसरत तलािाया कठडा िगड ि मातीचा असून, त्याची अींश:त पडझड झाली

आ े . तसेच सिर िगड ि मातीया कठडयािर का ी अींशी खुर्ी झड
ु पे आ े त. सिर
तलािाया सिोिती सद्या कोणी ी शौचास बसत ना ी. ग्रामसथाींनी तलािािोिती अनतक्रमण
केल्याचे हिसन
ू येते. तथावप सिरचे अनतक्रमण मोिणी झाल्याभशिाय ननजश्चत

ोत नसल्याने

मोिणी करण्याकसरता ग्रामपींचायतीकडून सींबींधित खात्याकडे मागणी करणेत आलेली आ े.

(३) सिर तलािाचे सींििणन करण्याकसरता तसेच तलािाचे सौंियण िाढिण्याकसरता तलािातील
गान

काढणे,

िरु
ु सती

करणे,

सुशोभिकरण

ि

सींरिण

भिींतीकसरता

ग्रामपींचायतीने

हि. ३०/०६/२०१७ रोिी प्रसताि जिल् ा पसरषि, कोल् ापरू कडे पाठविला आ े . सिर तलािाची
मोिणी करून घेऊन िरीलप्रमाणे कामे करण्याकसरता ननिी भमनण्याकसरता सरोिर सींििणन
कायणक्रमाींतगणत प्रसताि पयाणिरण वििागाकडे सािर करण्यात येत आ े .
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
ठाणे जिलहयाच्या ३१६ रोहयोच्या िामापैिी िाही िामे पावसाळ्यात सुरु ठे वलयाबाबत
(११)

६०२४९ (२३-०८-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)म :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल् यात सध्या ३१६ रो योची कामे सुरु असून यींिाया पािसाळ्यात त्यातील का ी
कामे सुरु ठे िण्याचा ननणणय मा े मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान घेण्यात आला आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, पािसाळ्यात कोणकोणती कामे रोिगार
असून यामुने ककती मिूराींना रोिगार उपलब्ि

मी योिनेअींतगणत करण्यात येणार

ोणार आ े ,

(३) तसेच ठाणे जिल््यात ३१६ रो योया कामापैकी का ी कामे पािसाळ्यात सुरु ठे िण्याया
घेतलेल्या ननणणयाची अमींलबिािणी करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात
येत आ े ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. ियिुमार रावल (१५-०१-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) रो यो अींतगणत कोणती ी कामे करण्यात आली नसून मनरे गा अींतगणत सािारणपणे २४६३
कामे यींत्रणेमार्णत सरु
ु करण्यात आली आ े त.
(३) अशी बाब ना ी.
(४) अशी बाब ना ी.
___________

वि.स. ३९६ (9)
वािळघर (ता.श्रीवधमन, जि.रायगड) येथील बोअरवेलची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(१२)

६३०४७ (१०-०८-२०१६).

श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव),

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.शामराव ऊफम बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),
श्री.सुरेश (रािम
ू ामा) भोळे (िळगाव शहर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) िाकनघर (ता.श्रीििणन, जि.रायगड) ग्रामपींचायत

द्दीतील रह िाशाींया पाण्याचा प्रश्न

सोडविण्यासाठी सथाननक विकास कायणक्रम ननिीतून बसविलेली बोअरिेल नािरु
ु सत असल्याचे
मा े िन
ू , २०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिरील बोअरिेल िरु
ु सतीसाठी तेथील नागरीकाींनी ग्विकास अधिकारी,

पींचायत सभमती, श्रीििणन तसेच ग्रामपींचायत कायाणलयाकडे हिनाींक ९ िून, २०१६ तसेच िारीं िार
तक्रारी केलेल्या आ े त,

े

ी खरे आ े काय,

(३) तसेच सिर बोअरिेलची िे खिाल ि िरु
ु सती करण्याबाबत िाकनघर ग्रामपींचायतीने ठराि
केला असताना ी अद्याप बोअरिेल िरु
ु सतीबाबत कोणती ी कायणिा ी ग्रामपींचायतीने केलेली
ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय ि त्यात काय

आढनून आले,

(५) असल्यास, चौकशीनस
ु ार पसरसरातील नागरीकाींया पाण्याची समसया सोडविण्यासाठी बींि
अिसथेत असलेली बोअरिेलची िरु
ु सती करण्यास

बोअरिेल िरु
ु सती करण्यास हिरीं गाई

करणाऱया अधिकाऱयािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात
येत आ े ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१०-०१-२०१८) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ना ी.

(४)

ोय,

े खरे आ े .

ग्रामपींचायतीने बोअरिेल िे खिाल ि िरु
ु सती करण्याबाबत ठराि केलेला ना ी.

सिरया

बोअरिेलची

पा णी

केली

असता

बोअरिेलमध्ये

विद्युत

पींप

(मो्र)

अडकल्यामन
ु े बोअरिेल नािरु
ु सत झाली असल्याचे ननिशणनास आले. सिरचा पींप बोअरिेलमिून
ननघत नसल्याने बोअरिेल िरु
ु सत

ोऊ शकणार ना ी.

(५) ग्रामपींचायत पसरसरातील नागरीकाींया वपण्याया पाण्याची समसया गािातील पथिशी
प्रकल्पा अींतगणत कायाणन्िीत केलेल्या नन पाणी परु िठा योिनेद्िारे ि इतर बोअरिेल / साध्या
विह रीद्िारे केलेली आ े. एक बोअरिेल नािरु
ु सत असली तरी ी पाण्याची कोणती ी समसया
ना ी.

(६) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________

वि.स. ३९६ (10)
मौिे िानुगडेवाडी, लशतपवाडी, मांद्रळ
ू िोळे व मांद्रळ
ू िोळे तुदम या गावाांना
(१३)

िोलहापूर पध्दतीच्या माध्यमातून धरणातील पाणी दे ण्याबाबत

६६२७३ (२७-०१-२०१७).

श्री.शांभरू ाि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यातील मौिे िानुगडेिाडी, भशतपिाडी, मींद्रन
ू कोने ि मींद्रन
ू कोने
खुिण

ी गािे िाींग मराठिाडी िरण लाि िेत्रात येत आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, िाींग मराठिाडी िरण ि या चार गाींिाया मध्ये मोठा डोंगर असल्याने या
िरणातील पाणी साठ्याचा या चार गािाींना कोणता ी लाि भमनत नसन
ू भलफ्् इसरगेशनचे
माध्यमातून सुध्िा या गािाींया शेतीचे िेत्राला पाणी भमनणे अशक्य आ े ,

े

ी खरे आ े

काय,

(३) असल्यास, या चार गािातील केिन १५ शेतक-याींया िभमन िेत्रात चार एकराचा सलॅ ब
लािला असन
ू सिर िभमनीचे िेत्र
िरणातील पाण्याचा कसला

े पन
ु िणसनासाठी सींपाहित करण्यात आले आ े तसेच या

ी लाि

सींपािीत करण्यात आल्या आ े त,

े

ोत नसताना या गािातील िभमनी पुनिणसनासाठी

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, या चार गािाींया िरया बािूस मह ि
ीं िरण प्रकल्प कायणन्िीत असन
ू
मींद्रन
ू कोने खुिण

द्दीपयंत िाींग निीतून िरणातील पाणी साठ्याचा लाि

चार गािातील शेतक-याींनी

ोणार असल्याने सिर

ी चार गािे िाींग मराठिाडी िरण लाि िेत्रातन
ीं
ू िगनूण मह ि

िरण लाि िेत्रात समाविष् करण्याबाबत मागणी केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(५) असल्यास, या सींििाणत मा.िलसींपिा मींत्री याींचक
े डे हिनाींक १५ िुल,ै २०१६ रोिी िा
त्यासुमारास लेखी पत्राद्िारे मागणी केली असून या सींििाणत शासनाने कोणती कायणिा ी केली
िा करण्यात येत आ े ,

(६) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय

आ ेत ?

श्री. धगरीष महािन (१०-०१-२०१८) : (१)

ोय

(२) अींशत: खरे आ े.
(३) अींशत: खरे आ े.
(४)

ोय.

(५) िाींग निीिर एकूण १० को.प.बींिारे प्रसतावित असन
ू पैकी ६ पण
ू ण झालेले आ े त उिणरीत ४
को.प.बींिारे ननिीया उपलब्ितेनस
ु ार
मींद्रन
ु कोने ि मींद्रन
ू कोने खि
ु ण

ाती घेण्यात येत आ े त. मौिे िानुगडेिाडी, भशतपिाडी,

ी गािे िाींग मराठिाडी िरण लाििेत्राया अधिसच
ू नेत आ े त.

(६) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

ठाणे जिलहयात िोलशेत येथील ताडी किनार पट्टीवर िेट्टीसह
(१४)

पररसराचे सश
ु ोलभिरण िरण्याबाबत

६८५१३ (२७-०१-२०१७).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय पयमटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ३९६ (11)
(१) ठाणे जिल् यात कोलशेत येथील खाडी ककनार पट्टीया पयण्नास चालना िे ण्यासाठी
िेट्टीस

पसरसराचे सुशोभिकरण करण्याची मागणी सथाननक लोकप्रनतननिीींनी लेखी सिरुपात

हिनाींक ७ िन
ू , २०१४ रोिी िा त्या सम
ु ारास केली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास,सिर िेट्टी उिारल्याने पयण्नाला चालना भमनून शेकडो तरुणाींना रोिगार
भमनण्याची सींिी प्राप्त

ोईल,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. ियिुमार रावल (१८-१२-२०१७) : (१) मा.लोकप्रनतननिीींचे हि.७/६/२०१६ रोिीचे पत्र
शासनास प्राप्त झाले आ े.

(२), (३) ि (४) सिर पत्राया अनुषींगाने जिल् ाधिकारी,ठाणे याींनी हि.७/११/२०१६ या पत्रान्िये
कायणकारी

अभियींता,म ाराषर

करण्याबाबत कनविले

मेरी्ाईम

बोडण,

मींब
ु ई

याींना

सिर

कामाबाबत

कायणिा ी

ोते. मात्र, त्यापूिीच अिीिक अभियींता, म ाराषर मेरी्ाईम बोडण,मुींबई

याींनी हि.२/९/२०१६ या पत्रान्िये सिरचे काम जिल् ा िावषणक योिनेया सन २०१७-२०१८ या
आराखड्यात समाविष् करण्याचे प्रसतावित केले आ े .
___________
राज्यातील सांरपचाांना किमान तीन महहनयाांनी एिदा पांचायत
सलमती स्थरावर प्रलशक्षण दे ण्याबाबत
(१५)

६९२८१

(इगतपरू ी) :

(२७-०१-२०१७).

श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री),

श्रीमती

ननममला

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

(१) राज्यात सुमारे २८

गाववत

िार ग्रामपींचायत आ े त यापैकी अनेक ग्रामपींचायतीचे सींरपच

अभशक्षित असतात परीं तु त्याना प्रभशिण हिले िात ना ी,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, राज्यातील आहििासी उपयोिना िेत्रातील ब ु सींख्य सींरपचाींना ग्रामपींचायत
कायणप्रणाली माह त नसते याभशिाय राज्य ि केंद्र शासनाया अनेक योिनाींची, शासनननणणय
पसरपत्रक, ग्रामपींचायया कामकािाची ननयमािली याची माह ती नसते,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, यासींििाणत शासनाने ननणणय घेिून या सींरपचाींना ककमान तीन मह न्याींनी एकिा
पींचायत सभमती सथरािर प्रभशिण िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात
येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१०-०१-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) अींशत: खरे आ े.

आहििासी उपयोिना िेत्रातील पह ल्या िेनी ननिडून आलेल्या अनेक सरपींचाींना

ग्रामपींचायत कायणप्रणाली माह त नसते. याभशिाय राज्य ि केंद्र शासनाया अनेक योिनाींची,
शासनननणणय पसरपत्रक, ग्रामपींचायतया कामकािाची ननयमािली याींची माह ती नसते.
तथापी, त्यानींतर विविि सतरािरील आणण विविि योिनाींतील
आढािा बैठका यामिून त्याींना ननयभमत माह ती भमनते.

ोणारी प्रभशिण, सिा ि

वि.स. ३९६ (12)
या वििागाया खालील केंद्र पुरसकसत योिनाींतगणत सरपींच आणण सिसय याींना प्रभशिण

िे ण्याचे कायणक्रम राबविण्यात येतात. यामध्ये आहििासी उपाययोिना िेत्रातील सींरपींच ि
सिसय याींचा ी समािेश असतो.

१. राषरीय ग्राम सिराज्य योिना (RGSY) अींतगणत सन २०१०-११ ते मा े िुलै २०१४-

१५ पयंत एकूण १,०९,२२८ इतकी प्रभशिण घेण्यात आली आ े त. सिर योिना सन २०१४-१५
मध्ये बींि करुन, रािीि गाींिी पींचायत सशक्तीकरण अभियान या योिनेमध्ये समाविष्
करण्यात आली

ोती.

२. मागास िेत्र अनि
ु ान ननिी या केंद्र परु सकसत योिने अींतगणत ८,४५१ ग्रामपींचायत

सिसय याींना प्रभशिण िे ण्यात आले

ोते. केंद्र शासनाने सिर योिना सन २०१५-१६ पासून

बींि केली आ े.

३. रािीि गाींिी पींचायत सशक्तीकरण अभियान सन २०१४-१५ पासून कायाणजन्ित

करण्यात आले. सिर योिनेंतगणत २७,६८६ ग्रामपींचायत सिसय याींना प्रभशिण िे ण्यात आले
आ े.

४. रािीि गाींिी पींचायत सशक्तीकरण अभियानाींमध्ये क्राींतीज्योती प्रभशिणाींतगणत
२४,१४० मह ला ग्रामपींचायत सिसयाींना प्रभशिण िे ण्यात आलेले आ े .
५.

ग्राम

पींचायत

विकास

आराखड्याींतगणत

(GPDP)

सन

२०१६-१७

मध्ये

ग्रामपींचायतीया सरपींच ि सिसयाींना लोकस िागी विकेंद्रीत ननयोिनाचे प्रभशिण िे ण्यात
आले. या प्रभशिणात अींिािे २,५८,९७७ सिसय स िागी झाले

ोते.

६. राषरीय ग्राम सिराि अभियानामध्ये सन २०१६-१७ पासून क्राींतीज्योती प्रभशिणा

अींतगणत ४,५५२ मह ला ग्राम पींचायत सिसयाींना प्रभशिण िे ण्यात आले आ े . भमश्र ग्रामपींचायत

सिसय प्रभशिणाींतगणत ९,५४८ सिसयाींना प्रभशिण िे ण्यात आले असन
ू , पेसा िेत्रा अींतगणत ११८
सिसयाींना प्रभशिण िे ण्यात आलेले आ े .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

पालघर जिलहयातील टे ण ग्रप
ु ग्रामपांचायतीमध्ये झालेला गैरव्यवहार
(१६)

७०८७२ (२७-०१-२०१७).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल् यातील ्े ण ग्रुपग्रामपींचायतीमध्ये सन २०१३ ते २०१५ या सालात ननिीया
रक्कमेमध्ये ४ लाख ६४

िार रूपयाींचा गैरव्यि ार झाल्याची बाब मा े सप््ें बर, २०१६ मध्ये

िा त्या िरम्यान ननिशणनास आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आ े काय ि त्यात काय आढनून आले,

(३) असल्यास, चौकशीया अनुषग
ीं ाने िोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आ े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१०-०१-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) सिर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आ े .

वि.स. ३९६ (13)

इतकी

्े ण ग्रुपग्रामपींचायतीमध्ये सन २०१३-१४ मध्ये अखेरची भशल्लक रुपये १२,६८,७५३/-

ोती. सिर रक्कम सन २०१४-१५ मध्ये आरीं भिची रक्कम म् णून नमूि करणे

आिश्यक असताना रूपये ९,१४,७५३/- िशणविण्यात आली आ े . त्यामन
ु े रूपये ३,५४,०००/-

इतकी तर्ाित हिसून आली आ े. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये रूपये १६,९६,६३८/- इतकी एकूण
खचाणची रक्कम नमूि करणे आिश्यक असताना रूपये १८,०७,४३८ इतकी रक्कम िशणविण्यात
आल्याने रूपये १,१०,८००/- ची तर्ाित हिसून येते.

त्यामन
ु े सन २०१४-१५ आरीं िीया भशलकेत रू.३,५४,०००/- ची ि सन २०१४-१५ या

खचाणया तपशीलात रू.१,१०,८००/- ची अशी एकूण रू.४,६४,८००/- ची तर्ाित असल्याचे नमन
ु ा
क्र.३ ि ४ िरून हिसून आले आ े . यामध्ये कोणता ी गैरव्यि ार आढनून आलेला ना ी.

(३) ि (४) म ाराषर जिल् ा पसरषि सेिा (भशसत ि अपील) ननयम १९६४ चे कलम ४ (२)
अनुसार

ग्

विकास

अधिकारी,

पींचायत

सभमती,

पालघर याींया

आिे शान्िये उपरोक्त नमि
ू तर्ाितीबद्दल प्रशासकीय कामात

हि.२४.७.२०१७

या

लगिीपणा केल्यामन
ु े त्यास

िबाबिार असलेल्या तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी श्रीमती िारती हिपक काींबने याींची
पुढील िेतनिाढ तात्पुरत्या सिरूपात एक िषाणसाठी रोखण्यात आली आ े .
__________

प्रत्येि जिलहयात ‘जिलहा पांचायत सांसाधन िेंद्र’ स्थापन िरण्याच्या आदे शाबाबत
(१७)

७५३९० (१५-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.उदे लसांग पाडवी (शहादा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींचायतराि व्यिसथा अधिक बनक् करण्यासाठी प्रत्येक जिल् यात ‘जिल् ा पींचायत

सींसािन केंद्र’ सथापन करण्याचे आिे श मा े िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान केंद्र
सरकारने राज्याींना हिले आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, जिल् ा पींचायत सींसािन केंद्र सथापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी
केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०८-०१-२०१८) : (१)

ोय,

े अशींत: खरे आ े .

(२) राज्य शासनाने हि. ०३ माचण, २०१४ या शासन ननणणयाअन्िये २५ जिल््याींसाठी जिल् ा
पींचायत सींसािन केंद्र सथापन करण्यास मान्यता हिलेली आ े . त्याअनुषींगाने हि. १५ िून,
२०१५ या शासन ननणणयान्िये सध्या कायणरत असलेल्या ६ शासकीय ग्रामसेिक प्रभशिण
केंद्राींचे रुपाींतर जिल् ा पींचायत सींसािन केंद्रामध्ये केलेले आ े . तसेच, हि.६ िानेिारी,२०१७
या

शासन

ननणणयान्िये

प्रत्येक

जिल््यामध्ये

जिल् ा

पींचायत

सींसािन

केंद्र

सथापन

करण्यासाठी तज्ञ ग् सभमतीची सथापना केली आ े . समीतीने हि.११ िुल,ै २०१७ रोिी त्याींचा
अींतसरम अ िाल शासनास सािर केलेला आ े . ि सिर सभमतीला हि.३१ डडसेंबर, २०१७ पयंत
मुितिाढ िे ण्यात आली आ े .
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

वि.स. ३९६ (14)
ववक्रमगड (ता.जि.पालघर) येथील तडेद ग्रामपांचायतीत रोिगार
हमीच्या िामात झालेला गैरव्यवहार
(१८)

७५५२९

(१५-०४-२०१७).

श्रीमती

ननममला

गाववत

(इगतपूरी),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेत (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण
ववते-पाटील

(लशडी),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

श्री.भारत

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) विक्रमगड (ता.जि.पालघर) येथील खडेि ग्रामपींचायतीत रोिगार

भालिे

(पांढरपूर) :

मीया मस्रिर मत
स

लोकाींची नाींिे घालन
ू पैश्याचा अप ार केला िातो तसेच काम न करता कागिोपत्री रसते
िाखिून त्याचे पैसे सींबींधित िोन ग्रामसेिकाींनी घेतले असल्याचे मा े डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा
त्या िरम्यान ननिशणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय ि त्यात काय आढनून आले,

(३) असल्यास,चौकशीनस
ु ार िोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत अाा े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्री. ियिुमार रावल (१५-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आ े .
रोिगार

मी योिनेया मस्रिर मत
स मिूराींची नािे असण्याची बाब प्राथभमक

चौकशीत ननिशणनास आली आ े.

ग्रामपींचायत खडेि िेत्रात रोिगार

मी योिनेतून सन २०१४ ते २०१६ या

कालाििीत अनेक रसत्याींची कामे प्रत्यिात झालेली आ े त. त्यामन
ु े , काम न करता कागिोपत्री
रसते िाखविल्याची बाब खरी ना ी.

(२) विसतार अधिकारी, पींचायत सभमती विक्रमगड याींचेकडून प्राथभमक चौकशी करण्यात
आलेली असन
ू रोिगार

मी योिनेया मस्रिर मत
स मिरू ाींची नािे असणे, मिरु ाींना त्याींची

मिूरी न भमनणे इत्यािी बाबी ननिशणनास आल्या आ े त.

(३) चौकशीत िोषी आढनून आलेल्या िोन ग्रामसेिकाींना मुख्य कायणकारी अधिकारी, जिल् ा
पसरषि, पालघर याींया हि. ०९.१२.२०१६ या आिे शान्िये ननलींबबत करण्यात आले आ े. एका
ग्रामरोिगार सेिकास सेिेतन
ू काढून ्ाकण्यात आले आ े.

तसेच त्या नतघाींिर विक्रमगड

पोलीस स्े शनमध्ये हि. ०६.०२.२०१७ रोिी गुन् ा िाखल करण्यात आला आ े .
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

मेहिर ते नेमतापरू (जि.बल
ु ढाणा) रस्त्याांवरील पल
ु ाची दरु स्ती िरण्याबाबत
(१९)

७६१७३ (१२-०४-२०१७).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मे कर ते नेमतापरू (जि.बल
ु ढाणा) रसत्याींिर

असलेल्या पल
ू ाला मोठ्या प्रमाणात खड्डा

पडला असून या पूलाया िरु
ु सतीबाबत सथाननक नागसरकाींनी िारीं िार तक्रार करुन ी कोणतीच
कायणिा ी करण्यात आलेली

ना ी,

े खरे आ े काय,

वि.स. ३९६ (15)
(२) असल्यास, सिर पूलाची तातडीने िरु
ु सती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा
करण्यात येत आ े ,

(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजसथती काय आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०१-२०१८) : (१) सथाननक नागसरकाींनी तक्रार केल्याचे जिल् ा
पसरषिे कडे आढनून आले ना ी. परीं तू मोरीचे पाईप विसथावपत झाले आ े त

े खरे आ े .

(२) ि (३) प्रश्नाींककत ग्रामीण मागण क्र. १२५ िर सा.क्र. ०/४०० मिील मोरीया िरु
ु सतीचे काम
सन २०१७-१८ मध्ये जिल् ा पसरषिे ला विविि योिनाींमिून प्राप्त ननिी ि ननकषाया अधिन
रा ू न प्राथम्यक्रमानुसार प्रसतावित करण्याचा जिल् ा पसरषिे चा प्रयत्न आ े .
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
हदगाांव (जि.नाांदेड) येथील एिूण १२५ ग्रामपांचायतीमध्ये बायोमेरीि मशीन बसववण्याबाबत
(२०)

७६४४२ (१५-०४-२०१७).

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

येणार

िगाींि (जि. नाींिेड) येथील एकूण १२५ ग्रामपींचायतीमध्ये बायोमेरीक मशीन बसविण्यात

ोत्या त्यासाठी ग्रामपींचायतीचा ठराि मशीनची ककीं मत ी िे ण्यात आली असून पींचायत

सभमती वििागाने मशीन ी खरे िी करुन ठे िल्या असुन ी नाींिेड जिल् याला पो्ण ल उपलब्ि न

झाल्याने या बायोमेरीक मशीन िापराविना पडून असल्याचे हिनाींक ५ िानेिारी, २०१६ रोिी
िा त्या सम
ु ारास ननिशणनास आले आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, गाि विकासासाठी तलाठी, ग्रामसेिक, अभियींता, डॉक््र, आरोग्य सेिक
याींयासाठी बायोमेरीक प्रणाली नाींिेड जिल् यात कायाणजन्ित नसल्याने या पैकी का ी मींडनी
आपली उपजसथती िाखून मह न्याचे िेतन घेतात परीं तु कामे मात्र िषाणनिषे प्रलींबबत ठे ितात,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, नाींिेड जिल््यातील ग्रामपींचायतीमध्ये बायोमेरीक मशीन उपलब्ि करुन
िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-०१-२०१८) : (१) ि (२)

े खरे ना ी. नाींिेड जिल््यात पो्ण ल उपलब्ि

न झाल्याने या बायोमेरीक मशीन िापराविना पडून
विकास अधिकारी पींचायत सभमती

ोत्या

े ननिशणनास आल्यानींतर ग्

िगाींि याींनी सिर मभशन्स सुरू करून िे ण्याबाबत

पुरिठािारकाला कनविले. परीं तु, पुरिठा िारकाने पो्ण ल उपलब्ि नसल्यामन
ु े त्या मशीन्स
मॅन्युअली सुरू करून हिल्या आ ेत. त्या मशीन्सिर सिण कमणचाऱयाींया नोंिी करण्यात आल्या
असन
ु Excel Sheet मध्ये कमणचाऱयाींची उपजसथती उपलब्ि
िाते ि खरे िी केलेल्या सिण मशीन्स सध्या चालु आ े त.

ोत असन
ु िरम ा ती तपासली

वि.स. ३९६ (16)
(३) प्रश्नच उद््ाित ना ी.
(४) प्रश्नच उद््ाित ना ी.
___________
राज्यात सन २०१८ पयमत सवम ग्रामपांचायती डडजिटल (फायबर आजटटि) िरण्याबाबत
(२१)

७७६११ (१८-०४-२०१७).

श्री.डड मललीिािन
रे ड्डी (रामटे ि), श्री.राहुल िगताप
ूम
(श्रीगोंदा), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),
श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१८ पयणत सिण ग्रामपींचायती डडजि्ल (र्ायबर आजप््क) करण्यात येतील
ि या माध्यमातून गािे डडजि्ल

ोऊन िलि विकास आणण सुवििा ननमाणण करण्यात येणार

असल्याचे मा े िानेिारी २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिण ग्रामपींचायती डडजि्ल झाल्यामन
ु े श र आणण ग्रामीण िेि िरू
असून खेडी सियींपूणत
ण ेसाठी समा्ण ग्राम योिना राबविण्यात येणार आ े ,

े

ोणार

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-१२-२०१७) : (१)

ोय.

केंद्र शासनाची सींसथा BBNL याींनी पह ल्या ्प्प्यात राज्यातील १४४४ ग्रामपींचायती

र्ायबर ऑजप््क केबलने िोडण्यात आल्या आ े त. तसेच सींपण
ू ण नागपूर जिल् ा डडजि्ल
जिल् ा

म् णन
ू

घोवषत

करण्यात

आला

आ े.

या

भशिाय

ग्रामपींचायतीींपयंत ऑजप््क र्ायबर केबल ्ाकण्यात आलेली आ े.

राज्यात

एकूण

९९३३

(२) ि (३) राज्यात सन २०१०-२०११ पासून कायणरत पयाणिरण सींतुभलत समध्
स ि ग्राम योिनेचे
रूपाींतर करून राज्यातील ग्रामपींचायतीींना सियींिध्
स िीसाठी प्रोत्सा ीत करण्यासाठी समा्ण ग्राम
योिना हि.२१ नोव् ें बर,२०१६ पासन
ू राबविण्यात येत आ े .
तसेच

समा्ण ग्राम योिनेत शासनाने ठरिून हिलेल्या ननकषाींया आिारे , तालुका सतरािर
जिल् ा

सतरािर

स िागी

ग्रामपींचायतीींना

गुणाींकन

िे िून

सिोच

गुण

प्राप्त

ग्रामपींचायतीींना तालक
ु ा समा्ण ग्राम ि जिल् ा समा्ण ग्राम म् णून घोवषत करण्यात येते.
यामध्ये तालक
ु ा समा्ण ग्राम ग्रामपींचायतीींना रू.१० लि ि जिल् ा समा्ण ग्राम ग्रामपींचायतीींना

रू.४० लि रोख सिरूपात बिीस वितरण करण्यात िे ण्यात येते. सन २०१६-१७ या िषाणत ३५१
ग्रामपींचायतीींना हि.१ मे,२०१७ रोिी तालक
ु ा समा्ण ग्राम पासरतोवषक िे ऊन गौरविण्यात आले
आ े.

(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________

वि.स. ३९६ (17)
राांिणगाव-दे शमुत (ता.िोपरगाव, जि.अहमदनगर) येथे जिलहा पररषदे च्या बाांधिाम
ववभागाने िेलेले प्राथलमि शाळे चे बाांधिाम साहहत्य ननिृष्ट्ट दिामचे असलयाबाबत

(२२)

७७६५६ (१९-०४-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राींिणगाि-िे शमख
(ता.कोपरगाि, जि.अ मिनगर) येथे जिल् ा पसरषिे या बाींिकाम
ु

वििागाने केलेले प्राथभमक शाने चे बाींिकाम साह त्य ननकसष् ििाणचे असल्याने कामाची
गुणित्ता ननयींत्रण वििागाकडून व् ािी अशी मागणी ग्रामपींचायतीने ग् विकास अधिकारी
याींना हिनाींक १९ डडसेंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास पत्राद्िारे केली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सींबींधित शाने या बाींिकामाची चौकशी गुणित्ता ननयींत्रण वििागाकडून
करण्यात आली आ े काय ि चौकशीत काय आढनून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार ननकसष् ििाणचे बाींिकाम करणाऱया िोषीींिर शासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०९-०१-२०१८) : (१)

ोय.

े खरे आ े .

(२), (३) ि (४) राींिणगाि-िे शमुख (ता.कोपरगाि, जि.अ मिनगर) येथे जिल् ा पसरषिे या

बाींिकाम वििागाने केलेले प्राथभमक शाने चे बाींिकाम साह त्य ननकसष् ििाणचे असल्याबाबतची
तक्रार प्राप्त झाली

ोती. त्यानस
ु ार, राज्य गुणित्ता ननसरिक बुलढाणा याींयाकडून सिर

कामाची तपासणी करण्यात आली असन
ू , सिर तपासणीत बाींिकामाचा ििाण उत्कसष् असल्याचे
आढनून आले आ े . त्यामन
ु े कायणिा ी करण्याचा प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________

पनवेल जिलहा पररषदे च्या ५१ शाळा सांगणिववना तर ७२ शाळाांमधील
(२३)

७९३८८ (१९-०४-२०१७).

११५ सांगणि बांद असलयाबाबत
श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनिेल जिल् ा पसरषिे या ५१ शाना सींगणकविना तर ७२ शानाींमिील ११५ सींगणक बींि
असल्याचे मा े िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०९-०१-२०१८) :(१)

ोय

े

अींशत: खरे आ े .

(२) ि (३) रायगड जिल््यातील पनिेल तालुक्यात जिल् ा पसरषिे या २५९ शाना असून
त्यापैकी २०६ शानाींमध्ये ३६६ सींगणक उपलब्ि असून ५३ शाने स सींगणक उपलब्ि ना ीत.

सींगणक पुरविण्यात आलेल्या ७३ शाने तील ११५ सींगणक नािरु
ु सत असल्यामुने बींि आ े त.

वि.स. ३९६ (18)
सिर सींगणक िुन्या प्रणालीचे (windows XP) असल्याने त्याींची िरु
ु सतीचा खचण अधिक
असल्याने शाना िे खिाल अनुिानातुन सींगणकाची िरु
ु सती खचण करण्यात आला ना ी. ५३

शानाींपैकी १४ शानाींना सिण भशिा अभियान अींतगणत प्रत्येकी ५ सींगणक असे एकूण ७०
सींगणक िे ण्यात आले आ े. उिणसरत ३९ शानाींना सथाननक पातनीिरील लोकिगणणीतन
ू
सींगणक

प्राप्त झालेले आ े त.

(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
िोलहापूर ववकक्रिर ववभागातील प्रशासिीय िायमपध्दतीतील त्रुटीांबाबत
सेवाननवत्ृ त झालेलया अधधिाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत

(२४)

७९४७५ (१५-०४-२०१७).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल् ापूर विक्रीकर वििागात २५० को्ीींया परताव्यात प्रशासकीय कायणपद्धतीतील

त्रु्ीबाबत सेिाननित्स त झालेल्या अधिकाऱयाींिर िारतीय िीं ड सींह तेमिील कलम ४६३, ४६४,

४६५, ४६८ ि लाचलच
ु पत प्रनतबींिक कायिा १९८८ या कलम १३(१)(ई) मिील तरति
ु ीनस
ु ार
तपासणी करून शासनाने योग्य ती कायणिा ी करािी असे अभिप्राय वििी ि न्याय वििागाने
हिले आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिर ू अभिप्रायाया अनुषींगाने शासनाने सिर प्रकरणातील िोषीींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०१-२०१८) : (१)

ोय.

(२) अपर विक्रीकर आयुक्त, कोल् ापूर याींया अ िालानुसार सेिाननित्स त झालेले श्री. सि
ु ाष

ननकम, विक्रीकर उपआयुक्त याींनी पारीत केलेल्या प्रकरणात कोणती ी म सूल ानी झाली
ना ी ि त्यामुने सुिारीत कायणिा ी करािी लागली ना ी. ब ु ताींश प्रकरणात कायणपध्ितीतील
त्रु्ी आढनून आलेल्या आ े त. त्याींनी बनाि् िसतऐिि तयार करुन त्याआिारे व्यापा-याींना
परतािा हिल्याचे हिसून येत ना ी. त्यामुने श्री. ननकम (सेिाननित्स त) याींयािर कायणिा ी करणे
उधचत

ोणार नसल्याचा ननणणय शासन सतरािर घेण्यात आला आ े .

श्री.बानण्णा, विक्रीकर अधिकारी याींचे ननिन झाले आ े.
श्री.खोत, स ायक विक्रीकर आयुक्त याींयािर म.ना.से. (भशसत ि अपील) ननयम १९७९

या - ननयम १० नुसार कारिाई विक्रीकर आयुक्ताींमार्णत करण्यात येत आ े .
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

वि.स. ३९६ (19)
लभवांडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील नालशि रोड वाहूली गावातील नागररिाांसाठी पांचायत सलमतीने
बाांधलेली ववहहर व गोदाम वविासिाने बळिावलयाबाबत
(२५)

८०३८३

(१४-०४-२०१७).

श्री.शाांताराम

मोरे

(लभवांडी

ग्रामीण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भििींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील नाभशक रोड िा ू ली गािातील नागसरकाींसाठी १० िषाणपूिी
पींचायत सभमतीने बाींिलेली विह र ि गोिाम विकासकाने बनकािल्याने त्याींयािर र्ौििारी
गुन् ा िाखल करण्याची मागणी ग्रामसथाींनी जिल् ाधिकारी याींयाकडे मा े डडसेंबर, २०१६ मध्ये
िा त्यािरम्यान केली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आ े काय ि चौकशीत काय आढनून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त
श्रीमती पांििा मांुडे (०८-०१-२०१८) : (१)

?

े अींशत: खरे आ े.

ग्रामसथाींनी डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान अशी कोणती ी मागणी/तक्रार जिल् ा

पसरषि कायाणलयाकडे जिल् ाधिकारी कायाणलयाकडून अग्रेवषत करण्यात आलेली ना ी. तथावप
हि. २९/०२/२०१२ रोिी ग्रामसथाींनी जिल् ाधिकारी याींयाकडे या सींििाणत अिण केलेला आ े .
(२)

ोय.

सिर प्रकरणी चौकशी केली असता मौिे िा ु ली ग्रामपींचायत कुरूींि येथे सींपूणण ग्रामीण
रोिगार योिनेतून श्री. शाींताराम उीं िरू ठाणगे याींया मालकीया िागेतील गोिामामध्ये एक
वपण्याया पाणची वि ीर घेण्यात आली आ े. तसेच एक बोअरिेल आ े त्यािर मो्ारपींप

बसिून कींपाऊडया शेिारी ओ्ा ि भसीं्ेक्स ्ाकी बाींिून गोिाम विकासकाने लघु नन पाणी

परु िठा योिना तयार करून हिलेली आ े . सद्यजसथतीत िा ु ली गािास या योिनेतन
ू पाणी
पुरिठा सुरू असून ग्रामसथ पाणी िापर करत असल्याचे हिसन
ू आले आ े. याबाबत हि.
१७/११/२०१७ रोिी पींचनामा करण्यात आला आ े .

(३) सिर प्रकरणाबाबतची तक्रार पींचायत सभमती कायाणलयास प्राप्त झाल्यानींतर सिर वि ीर ि
ातपींप ग्रामसथाींसाठी खल
ु े करण्याविषयी लेखी सच
ू ना सरपींच / ग्रामसेिक, ग्रामपींचायत कुरूींि

याींना उपअभियींता, ग्रामीण पाणी पुरिठा उपवििाग, भििींडी याींनी हिल्या

ोत्या. तथावप

चौकशीअींती सिरची विह र खािगी िागेिर असल्याने ि गोिाम विकासक सिर विह रीतून

सिखचाणने लघू नन पाणी पुरिठा योिनेद्िारे ग्रामसथाींना विनामूल्य पाणी उपलब्ि करून िे त
असल्याने र्ौििारी गुन् ा नोंििण्याचा प्रश्न उििित ना ी.
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

राज्यातील ग्रामपांचायतीमधील िममचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत
(२६)

८०४२८ (१४-०४-२०१७).

श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.गणपतराव दे शमुत

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

वि.स. ३९६ (20)
(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये सेिा करणाऱया ग्रामपींचायत कमणचाऱयाींया सींघ्ने ने आपल्या
मागण्याींचे ननिेिन मा.मुख्यमींत्री ि मा.ग्रामविकास मींत्री याींयाकडे मा े िानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्या िरम्यान हिले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिर ननिेिनानुसार ग्रामपींचायत कमणचाऱयाींया मागण्या पूणण करण्यासाठी
शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०८-०१-२०१८) : (१)

ोय.

े खरे आ े .

(२) ि (३) ग्रामपींचायत कमणचारी सींघ्नेने त्याींया ननिेिनामध्ये केलेल्या मागण्याींया
अनुषींगाने

अ)

ग्रामपींचायत

कमणचाऱयाींया

िेतनाबाबत

करण्यासाठी सभमती गठीत करण्यात येत आ े .

ि

आकसनतबींिाबाबत

भशर्ारशी

ब) ग्रामपींचायत कमणचाऱयाचा मत्स यु झाल्यास कमणचाऱयाींया िारसाींना अनक
ु ीं पा तत्िािर

ननयुक्तीत

प्रािान्य िे णेबाबत ग्रामपींचायतीींना ननिे श िे णारे पसरपत्रक ननगणभमत करण्यात येत

आ े.

क) ग्रामपींचायत कमणचाऱयाींची िविषय ननिाण

ननिीची रक्कम िेतनातून कपात केली

िाते. परीं तु ती िैयजक्तक बँक खात्यात ककीं िा पोस्ात िमा न करणाऱया

ग्रामपींचायतीींिर

कारिाई करण्याचे ननिे श िे णारे पसरपत्रक ननगणभमत करण्यात आले आ े . त्याची अींमलबिािणी
करण्याबाबतया सच
ू ना पुन् ा ननगणभमत करण्यात येत आ ेत.

ड) ग्रामपींचायत कमणचाऱयाींया िेतनास प्रािान्य िे णेबाबत ग्रामपींचायतीींना ननिे श िे णारे

पसरपत्रक ननगणभमत करण्यात येत आ े .
इ)

राज्यातील

ग्रामपींचायत

.

कमणचाऱयाींना

कामगार वििागाकडून

ननजश्चत

केलेल्या

िराप्रमाणे ककमान िेतन िे ण्यात येते. कामगार वििागाकडून िेनोिेनी यामध्ये िाढ करण्यात
येते ि त्यानुसार सिर िाढ ी ग्रामपींचायत कमणचा-याींना िे ण्यात येते. तसेच ग्रामपींचायत
कमणचाऱयाींचे िेतन थे् त्याींया बँक खात्यामध्ये िमा करण्याबाबतचा ननणणय घेण्यात आला
आ े.
ई)

शासन ननणणय हिनाींक ०४ माचण, २०१४ नस
ु ार ग्रामपींचायत कमणचाऱयाींया ककमान

िेतनाचे लोकसींख्या ि उत्पन्नानस
ु ार १००%, ७५% ि ५०% शासन अनुिान िे ण्याचा ननणणय
झाला आ े .

र्) ग्रामपींचायत सतरािर ग्रामपींचायत कमणचाऱयाींबाबतया शासन ननणणयाची का्े कोरपणे
अींमलबिािणी

ोत नसलेल्या ग्रामपींचायतीींिर कठोर कायणिा ी करण्याबाबत हि.८ िल
ु ,ै २०१३

या शासन पसरपत्रकान्िये यापूिीच सूचना हिलेल्या आ े त.
___________

रुिडी (जि.िोलहापूर) येथील ऐनतहालसि िुस्ती मैदानाची झालेली दरु वस्था
(२७)

८३८६७

(२०-०४-२०१७).

डॉ.सजु ित

लमणचेिर

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

वि.स. ३९६ (21)
(१) रुकडी (जि.कोल् ापरू ) येथील ऐनत ाभसक कुसती मैिानाची अत्यींत िरु िसथा झाल्याचे मा े
र्ेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या मैिानातील अनतक्रमण, घाणीचे साम्राज्य

्विण्याकसरता शासनाने कोणती

कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-०१-२०१८) : (१)
रूकडी, ता.

े खरे आ े .

ातकणींगले येथील ऐनत ाभसक कुसती मैिानालगत गाि तलाि असन
ू त्या

पाण्याची उीं ची मैिानापेिा िासत असल्याने सिरया पाण्याचा पाझर मैिानामध्ये येऊन
िलिल ननमाणण

ोत असल्याने मैिानाची िरु िसथा झाल्याचे ननिशणनास आले आ े .

(२) (अ) मैिानातील अनतक्रमण आ े ककीं िा ना ी याबाबत ग्रामपींचायतीने मोिणी करून
घेतलेली आ े . त्याबाबतचा अींनतम मोिणी नकाशा प्राप्त झालेला ना ी. तथावप ग्रामपींचायत
मार्णत सिरचे िागातील अनतक्रमणाबाबत अनतक्रमण िारकाींना नो्ीसा लागू केल्या असून
सिरची बाब न्यायप्रविष् आ े .

(ब) मैिान सिछतेसाठी ग्रामपींचायत सतरािरून सिछता कामगार, गािातील सियींसेिी सींसथा
याींया स कायाणतून िारीं िार सिछता करण्यात येते ि त्याहठकाणी गािातील यात्रेननभमत्त ि
नम
ु ान ियींतीननभमत्त कुसत्याींचे आयोिन िरिषी केले िाते.

(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________
ििमत (जि.रायगड) तालक्
ु यातील अनेि जिलहा पररषद शाळाांच्या इमारतीची झालेली दरु वस्था
(२८)

८५०५० (११-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

किणत (जि.रायगड) तालुक्यातील अनेक जिल् ा पसरषि शानाींया इमारतीची पडझड

झाली असून आिूबािल
ू ा असिछता असल्याचे मा े िून, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान
ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिर शानाींची शासनाने पा णी केली आ े काय ि पा णीचे ननषकषण काय
आ े त,
(३) असल्यास, त्यानुसार सिर शानाींया इमारतीया िरु
ु सतीस

शाने या आिूबािूचा पसरसर

सिछ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०९-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आ े .
(२) ि (३)

ोय.

किणत तालुक्यातील २८० शानाींपक
ै ी ६६ शानाींया १०६ िगणखोल्या नािरु
ु सत असल्याचे ि

शाना पसरसर असिछ असल्याचे ननिशणनास आले. शाना पसरसर सिछ ठे िण्याबाबत

वि.स. ३९६ (22)
मुख्याध्यापक ि शाना व्यिसथापन सभमतीला सूचना िे ण्यात आल्या आ े त. तसेच िगण खोल्या
िरु
ण प्रसतावित आ े .
ु सतीचे काम सिण भशिा अभियनातींगत
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________
लातूर जिल्यात माांिरा नदीवर बाांधण्यात आलेलया उच्च पातळी बांधाऱ्यासाठी (बेरेिेस)
सांपाहदत िेलेलया िमीनीचा मोबदला शेतिऱ्याांना लमळण्याबाबत

(२९)

८५७६८ (१९-०८-२०१७).

श्री.अलमत ववलासराव दे शमत
(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु

ववते-पाटील (लशडी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल््यात माींिरा निीिर बाींिण्यात आलेल्या उच पातनी बींिाऱयासाठी (बॅरेिेस)
अधिग्र ण केलेल्या िमीनीचा मोबिला १२ िषाणनींतर ी हिला गेला ना ी,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, िनेगाि, कासारखेडा येथील बींिाऱयात िमीन गेलेल्या शेतकऱयाींना मोबिला न
हिला गेल्यामुने या बींिाऱयात पुणण िमतेने पाणी थाींबिता येत ना ी, पसरणामी उद्देश साध्य न
ोऊन पसरसरात तीव्र पाणी्ीं चाई ननमाणण

ोते, शेतीचे उत्पािन ी िाढत ना ी,

े

ी खरे आ े

काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनस
ु ार या प्रकल्पग्रसत शेतक-याींना
मोबिला भमनण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१०-०१-२०१८) : (१) लातूर जिल््यात माींिरा निीिर बाींिण्यात येत
असलेल्या एकूण १२ बॅरेि पैकी ३ बॅरेि कामाींसाठी सींपाहित केलेल्या िभमनीचा मोबिला

पूणप
ण णे सींबींधिताींना अिा करण्यात आला असून ६ बॅरेि कामाींसाठी सींपाहित िभमनीचा

मोबिला ब ु ताींशी अिा केला आ े ि ३ बॅरेि कामाींसाठी िूसींपािन प्रसताि िस
ू ींपािन
अधिननयम-२०१३ नुसार कायणिा ीत आ े त.
(२) ि (३) िनेगाींि, कासारखेडा उच पातनी बींिाऱयाया एकूण िमीन सींपािीत कराियाचे
िेत्र २२४.७९

े क््र पैकी ११.९८

े क््र सींपािीत िमीनीचा मािेिा अिा करण्यात आला असन
ू

उिणसरत सींपाहित िमीन िेत्र २१२.८१

े क््रसाठी िूसींपािनापो्ी एकूण

रु. ६४ को्ी इतकी

रक्कम िे य आ े. त्यापैकी रु. ३.१४ को्ी रक्कम सींबींिीत िस
ू ींपािन अधिकारी, ननलींगा
याींचेकडे हिनाींक १३/६/२०१७ रोिी िमा करण्यात आली आ े . उिणरीत रक्कम ननिीया
उपलब्ितेनस
ु ार अिा करण्याचे ननयोिन आ े .

सद्यजसथतीत बींिाऱयामध्ये ८.५० मी. उीं ची, पाणीसाठा ११.३७ िलघमी पैकी ३.०० मी.

उीं चीमध्ये २.१२६ िलघमी पाणीसाठा करण्यात येत आ े.
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________

वि.स. ३९६ (23)

चाांदोली (ता.लशराळा, जि.साांगली) धरण पररसरात गैरवतमन
िरणाऱ्या पयमटिाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(३०)

८५९२८ (१२-०८-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) चाींिोली (ता.भशराना, जि.साींगली) िरण ि चाींिोली अियारण्य साींगली, सातारा ि कोल् ापूर
जिल््यातील पयण्काींचे पयण्न िेत्र आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, चाींिोली िरण पसरसरात रसत्यािर िारूया बा्ल्या र्ोडणे, िच
ु ाकीिरून

स्ीं ्बािी करणे, गोंिन घालणे अश्याप्रकारे पयण्क गैरितणन करीत असल्यामुने र्ोडलेल्या
बा्ल्याींया काचाींमन
ु े अपघात

ोणे ि गाड्या पींक्चर

ोण्याचे प्रमाण िाढले आ े ,

े

ी खरे

आ े काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनुसार गैरितणन
करणाऱया पयण्काींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०८-०१-२०१८) : (१) ना ी.
(२) ना ी
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
तडिपण
ू ाम प्रिलपाची उां ची वाढववण्याबाबत
(३१)

८६६३३

(१२-०८-२०१७).

डॉ.शलशिाांत

तेडि
े र

(लसांदतेड

रािा) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खडकपूणाण प्रकल्पाची उीं ची १ र्ु्ाने िाढविण्याबाबत प्रसताि शासनाया विचारािीन आ े ,
े खरे आ े काय,

(२)

असल्यास,

खडकपूणाण

प्रकल्पाची

उीं ची

एक

लोकप्रनतननधिनी मा.िलसींपिा मींत्री याींना पत्राद्िारे
कोणतीच कायणिा ी केलेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

र्ू्ाने

िाढविण्याबाबतची

सथाननक

मागणी करुन ी अियापी शासनाने

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनस
ु ार खडकपूणाण
प्रकल्पाची उीं ची १ र्ू्ाने िाढविण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत
आ े,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?

वि.स. ३९६ (24)
श्री. धगरीष महािन (०९-०१-२०१८) : (१) ना ी.
(२) ि (३) खडकपुणाण प्रकल्पाया उीं ची िाढीमुने प्रकल्पाया खालीलबािुस असलेल्या येलिरी

प्रकल्पािर मोठया प्रमाणािर प्रनतकुल पसरणाम सींिित असल्याने खडकपण
ु ाण प्रकल्पाची उीं ची
िाढ़विणे शक्य ना ी.

(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
ां
मौिे लसनगाांव िहॉगीर
येथील रहहवाशाांना तडिपण
म सांपाहदत
ू ाम प्रिलपातांगत
िेलेलया त्याांच्या घराांचा मोबदला लमळण्याबाबत

(३२)

८६६६२ (१२-०८-२०१७).

डॉ.शलशिाांत तेडि
े र (लसांदतेड रािा) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ीं
(१) मौिे भसनगाींि ि ॉगीर
येथील रह िाशाींचे मालकीचे रा ते घर खडकपूणाण प्रकल्पातींगत
ण
सींपाहित करुन घराचे खरे िीखत नोंििून घेऊन त्याचा मोबिला अियापी रह िाशाींना हिलेला
नसल्याचे नक
ु तेच मा े मे, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिशणनास आले आ े ,

े खरे आ े

काय,

(२) असल्यास, उक्त रह िाश्याींनी सन २००९ ते २०१२ पयणत भमनालेल्या मोबिल्यािरती

व्यािाची मागणी उच न्यायालयात केली असता उच न्यायालयाने हिनाींक २१ डडसेंबर, २०१६
रोिी मींिूरी िे ऊन शासनास तीन मह न्याया कालाििीत रह िाश्याींना प्रनतिषी १२ ्क्के
याप्रमाणे व्यािाची रक्कम िे ण्याचे आिे भशत केले असताींना ी अियापी व्यािाची रक्कम
िे ण्यात आलेली ना ी,
(३)

असल्यास,

े

ी खरे आ े काय,

प्रकल्पबाधित

रह िाश्याींना

त्याींया

क्काया

भमनणाऱया

व्यािाया

मोबिल्यापासून िींधचत ठे िण्यात आल्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधिींनी कायणकारी अभियींता,
खडकपूणाण प्रकल्प वििाग, िे ऊनगाींि रािा याींना तसेच मा.िलसींिारण राज्यमींत्री याींना
पत्रव्यि ार करुन ी अद्यापी
आलेला ना ी,

े

प्रकल्प बाधित रह िाश्याींना त्याींया

क्काचा मोबिला िे ण्यात

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनुसार प्रकल्प
बाधिताींना मोबिला िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०९-०१-२०१८) : (१) ना ी, खरे िीखतानुसार रह िाशाींना मोबिला िे ण्यात
आलेला आ े .
(२) ि (३)

ोय. सिर प्रकरणी मा.उच न्यायालयाने हिलेल्या आिे शािर विििण पा्बींिारे

विकास म ामींडनाचे कायिे विषयक सल्लागार याींचे अभिप्रायानस
ु ार मा.सिोच न्यायालय,

हिल्ली येथे अपील (एस.एल.पी.)िाखल केल्यामन
ु े न्यायप्रविषठ प्रकरणी अींतीम न्यायननणणय
ोईपयंत व्यािाची रककम िा्प करता आली ना ी. तथापी हि.१७/७/२०१७ रोिी मा. सिोच

न्यायालयाने हिलेल्या ननणणयानुसार िा्पाची कायणिा ी सुरू आ े .

वि.स. ३९६ (25)
(४)

ोय. सिर प्रकरणी विििण पा्बींिारे विकास म ामींडनाचे कायिे विषयक सल्लागार याींचे

हि.३१/८/२०१७ चे अभिप्रायानुसार व्यािाची मोबिला रक्कम िा्प कायणिा ी हि.५/९/२०१७
पासन
ु सरू
ु करण्यात आलेली आ े.
(५) प्रश्न उद््ाित ना ी .

___________
भुिांपग्रस्त पुनवमसीत गावातील रस्त्याच्या सुधारणाांबाबत
(३३)

८६६९० (११-०८-२०१७).

श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उसमानाबाि जिल््यामध्ये सन १९९३ मध्ये म ाप्रलयकारी िक
ु ीं प झाला
िुकींपग्रसत गािाींचे पुनिणसन झाले
१९९३ ते १९९५ िरम्यान झालेली

सन्माननीय

ोता तेव् ा तेथील

ोते त्यापैकी बऱयाच गािाींया अींतगणत रसत्याींची कामे सन

ोती,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिसरल पन
ु िणभसत ‘अ’ ि ‘ब’ िगाणतील गािाींया अींतगणत रसत्याचे ि ग्ाराचे
काम झालेले ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनुसार सिसरल ‘अ’ ि ‘ब’ िगाणया
गािातील अींतगणत रसते ि ग्ाराचे काम म ात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार

मी

योिनेंतगणत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. ियिुमार रावल (१६-०१-२०१८) : (१)
(२)

ोय,

े खरे आ े .

े खरे ना ी.

(३) मग्रारो यो अतींगत
ण
ग्रामपींचायतीया मागणीनस
ु ार लो ारा तालक्
ु यातील मौ.रािेगाि,
धचींचोली रे ब,े सासतुर, कासती ख,ु कासती ब,ु कानेगाि ि ह प्परगा स. येथील अींतगणत रसत्याींची
कामे करण्यात आली आ े .
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
िेळझर प्रिलप (जि.नालशि) आहदवासी उपयोिनें तगमत िेळझर डावा िालव्यामध्ये
पाईप लाईन टािून भराव मिबुतीिरण िरण्याबाबत
(३४)

८७११३

(१८-०८-२०१७).

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केनझर प्रकल्प (जि.नाभशक) आहििासी उपयोिनेंतगणत केनझर डािा कालिा सा.क्र.०-१२
कक.मी. मध्ये आर.सी.सी. पाईप लाईन ्ाकून िराि मिबत
ु ीकरण कराियाया कामाया

अींिािपत्रकास सन २०१५ मध्ये िा त्या िरम्यान प्रशासकीय मान्यता िे ऊन ी कामास सुरुिात
करण्यात आली ना ी,

े खरे आ े काय,

वि.स. ३९६ (26)
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आ े काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीनुसार

कालव्यामध्ये

पाईप

लाईन

्ाकून

िराि

मिबुतीकरण

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०८-०१-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) ि (३) प्रसतुत मागणीया अनुषींगाने ताींबत्रक छाननी शासनसतरािर चालू आ े.
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________
पाटगाांव (ता.भुदरगड, जि.िोलहापरू ) धरणावर बाांधण्यात आलेलया
दोन ववश्राांतीगह
ृ ाची झालेली दरु वस्था

(३५) ८७३३१ (१८-०८-२०१७).

डॉ.सजु ित लमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्गाींि (ता.िि
ु रगड, जि.कोल् ापरू ) िरणािर सम
ु ारे ८-१० िषाणपि
ू ी ’’बाींिा, िापरा, आणण

सताींतरीत करा’’ या तत्िािर बाींिण्यात आलेल्या िोन विश्राींतीग स ाचा एकिा ी िापर करण्यात

आला नसल्याने सिरया विश्राींतीग स ाींची िरु िसथा झाली असल्याचे मा े मे, २०१७ मध्ये िा
त्यािरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच या िरणाया सींरिणाकसरता कोणती ी उपाययोिना केली ना ी,

े

ी खरे आ े

काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय,
(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सिर विश्राींतीग स

िरु
ु सत करण्यास

िरणाया सींरिणाकसरता

उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०८-०१-२०१८) : (१) ना ी.
(२) ना ी.
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
(५) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

िोलहापरू जिलहयातील राधानगरी धरणामधील गाळ िाढण्याबाबत
(३६)

८७४७८ (१९-०८-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

वि.स. ३९६ (27)
(१) कोल् ापूर जिल् यातील रािानगरी िरणामध्ये एक ्ीएमसी (िशलि घनर्ू्) इतका गान
साचल्याचे म ाराषर इींजिननअसरींग सरसचण इजन्स््य्
ु ने (मेरी) सन २०१४ मध्ये केलेल्या
पा णीत ननिशणनास आला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, िरणात एक ्ीएमसी गान साचल्यामुने िरणाया सिींयचभलत िरिािाना ी
िोका ननमाणण
काय,

ोऊन पाणी साठिण िमतेिर त्याचा पसरणाम झाला आ े ,

े

ी खरे आ े

(३) असल्यास, िरणातील गान काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात
येत आ े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१९-०१-२०१८) : (१)

े खरे आ े .

(२), (३) ि (४) म ाराषर इींजिननअसरींग सरसचण इजन्स््यु्ने (मेरी) सन २०११ मध्ये केलेल्या

पा णीनुसार रािानगरी िरणामध्ये २७.९८ िलघमी (०.९८८ ्ीएमसी) गान साचल्याचे नमूि
केले आ े. या गानापैकी ११.०७ िलघमी (०.३९ ्ीएमसी) इतका गान मत
स साठयात ि १६.९९
िलघमी (०.५८ ्ीएमसी) इतका गान जििींत साठयात साचलेला आ े . तसेच जििींत पाणी
साठयात केिन ७.६ ्क्के इतकी घ् हिसुन येत आ े. ह

पाणी साठ्याया प्रमाणात अत्यल्प

आ े . सियींचभलत िरिािािर गानाया पसरणामाचा प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________

मौिा भोसा ते मौिा लसांधी (रे लवे) (ता.समुद्रपूर, जि.वधाम) या रस्त्याची दरु वस्था झालयाबाबत
(३७)

८८५१२ (१२-०८-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिा िोसा ते मौिा भसींिी (रे ल्िे) (ता.समद्र
ु परू , जि.ििाण) या रसत्याची िरु िसथा
झाल्यामुने विद्याथी ि नागसरकाींची गैरसोय
िरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

ोत असल्याचे मा े मे, २०१७ मध्ये िा त्या

(२) असल्यास, सिर रसत्याया िरु
ु सतीबाबत सथाननक नागसरकाींनी जिल् ा प्रशासनाकडे
ननिेिन सािर केले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त ननिेिनाया अनुषींगाने सिर रसत्याया िरु
ु सतीसाठी शासनाने कोणती
कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०१-२०१८) : (१) ि (२)
(३) प्रश्नाींककत भसींिी ते िोसा

ोय,

े खरे आ े .

ा ग्रामीण मागण क्र. १०६ असन
ू या रसत्याची लाींबी २.५०

कक.मी. आ े . या रसत्याची तात्पुरती िरु
ु सती जिल् ा पसरषिे मार्णत करण्यात आली असून

जिल् ा ननयोिन सभमतीकडून सन २०१७-१८ मध्ये या रसत्याया िरु
ु सतीसाठी ननिी मींिूर
झाला आ े .

(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

वि.स. ३९६ (28)
वधाम (ता.हहांगणघाट) जिल्यातील लोवरवणा िेनालद्वारे येत असलेले
पाणी तािगी िांपनी बेिायदे शीरपणे वापरत असलयाबाबत

(३८)

८८५१८ (१८-०८-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ििाण (ता.ह ग
ीं णघा्) जिल््यातील येथील लोिरिणा कॅनालद्िारे येत असलेले पाणी
खािगी कींपनी बेकायिे शीरपणे िापरत असून याकडे िल
ण
ु ि
(२) असल्यास, तालुक्यातील भसींचन िेत्रात िाढ
लोिरिणा कॅनालची ननभमणती केली

ोती, े

ोत आ े ,

े खरे आ े काय,

ोऊन त्यातून शेतकऱयाींना लाि भमनण्यासाठी

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, लोिरिणा कॅनालमिील पाणी बेकायिे शीरपणे िापरणाऱया खािगी कींपन्याींिर
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१०-०१-२०१८) : (१) ना ी.
(२) लोअरिणा प्रकल्पाया कालव्यामुने लाििेत्रातील शेतक-याींना भसींचनाचा लाि

ोत आ े.

(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________
उिनी (जि.सोलापरू ) धरणातील गाळ िाढण्याबाबत
(३९)

८९६७९ (१२-०८-२०१७).

िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उिनी (जि.सोलापूर) िरणातील पाण्याची पातनी खालािली असून १२३ ्ीएमसी पाणी

साठिण िमता असलेल्या या िरणात सुमारे २५ ते ३० ्ीएमसी इतका गान असल्याची
शक्यता िलतज्ञाींनी व्यक्त केली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सद्यजसथतीत या जिल् यातील ओढे , निी, तलाि ि बींिा-यातील गान

ा

लोकिगणणीतन
ण केले
ू काढला गेला मात्र उिनी िरणातील गान काढण्याकडे शासनाने िल
ु ि
असल्याचे मा े िून, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उिनी िरणातील गान काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा
करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१९-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आ े .
सन-२०११ मिील सव् े िणानस
ु ार उिनी िलाशयात एकूण १४.९७ ्ीएमसी गान असल्याचे

ननिशणनास आले आ े .
(२) ना ी.

वि.स. ३९६ (29)
(३) याबाबत गानभमश्रीत िानू/रे तीचे ननषकासन करण्यासाठी ई ्ें डसरींग करणेत आले आ े .

तथावप मा.उच न्यायालयाया औरीं गाबाि खींडपीठाने सिर ननवििा प्रककयेस हि.२२.०८.२०१७
रोिी सथधगती हिली आ े .
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
माांिरा (ता.िेि, जि.बीड) प्रिलपाच्या शीषम लभांतीतून होणारी पाण्याची गळती थाांबववण्याबाबत
(४०)

८९८२३ (१२-०८-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माींिरा प्रकल्प (ता.केि, जि.बीड) या शीषण भिींतीतन
ू मोठ्या प्रमाणािर पाण्याची गनती
ोत असल्यामुने ि मुख्य अभियींता ि मुख्य प्रशासक औरीं गाबाि याींनी हिनाींक २६ िानेिारी,

२०१७ रोिी केलेल्या पा णीिरून हिलेल्या सूचनेनस
ु ार सिर गनती रोखण्यासाठी ि पाण्याचा

ोत असलेला अपव्यय थाींबविण्यासाठी सिर प्रकल्पाया विशेष िरु
ु सतीचा प्रसताि, विसतार ि

सुिारणा अींतगणत कायणकारी अभियींता, लातूर पा्बींिारे वििाग क्र.१ लातूर याींनी हिनाींक १०
एवप्रल, २०१७ रोिी िा त्या सम
ु ारास अिीिक अभियींता ि प्रशासक लाििेत्र विकास
प्राधिकरण, बीड याींयाकडे सािर केला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिर प्रसतािास मींिुरी िे ण्यास

तात्कान आिश्यक िरु
ु सतीचे काम करून

गनती थाींबविण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०९-०१-२०१८) : (१)

ोय.

(२) विशेष िरु
ु सती कामाचे अींिािपत्रक िेत्रीय सतरािर तयार करण्यात येत असून विसतार ि
सुिारणा अींतगणत िरु
ु सतीची कामे करण्याचे प्रसतावित आ े.
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________
िोठा (ता.िळां ब,जि.यवतमाळ) ववतररिा िालव्याचे पाणी शेतिऱ्याांच्या
शेतात िावन
ू वपिाचे होत असलेले नि
ु सान
(४१)

९११४० (१२-०८-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोठा (ता.कनीं ब,जि.यितमान) येथील शेतकरी श्री विलास परोप्े याींचा ग् न. १५० शेती
मिुन ताींबा वितरीका या उपकालव्याचे बाींिकाम करण्यात आले परीं तु वितरीकेया मायनर
वपचीगींचे काम करण्यात आले नसल्याने कालव्याव्िारे सोडलेले पाणी शेतकऱयाया शेतात
िाऊन सोयाबीन ि कापुस या वपकाचे नुकसान झाले आ े , े खरे आ े काय,

वि.स. ३९६ (30)
(२)

असल्यास,

शेतीचे

नक
ु सान

ोत

असल्याने

शेताििन

मायनर

वपचीींगचे

काम

करण्याकसरता बेंबना कालिे वििागाला शेतकऱयाने पत्रव्यि ार केला असता वििागाया
अधिकाऱयाने िल
ण केले असल्याने शेतकऱयाया वपकाचे नुकसान झाले आ े ,
ु ि
काय,

े

ी खरे आ े

(३) असल्यास, चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनस
ु ार सींबधीं ित अधिकाऱयाींिर कारिाई
करण्यास

शेतकऱयाला झालेल्या नुकसानीचा मोबिला िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी

केली िा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०९-०१-२०१८) : (१) ि (२)
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

े खरे ना ी.

___________

यवतमाळ जिलहातील ववववध पाटबांधारे प्रिलपावर आणण बेंबळ
ां ाप्रिलपावर
पाणीवापर सांस्था िायमरत असलयाचे दशमवून िेलेला गैरिारभार
(४२)

९१३४९ (२२-०८-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यितमान जिल् ातील बेंबन
ीं ा प्रकल्प आणण विविि पा्बींिारे प्रकल्पािर पाणी िापर सींसथा

कायणरत आ े त, ककबीं ु ना कायणरत असल्याचे पा्बींिारे वििागामार्णत िाखविण्यात येते तसेच
का ी पाणी िापर सींसथा असतीत्िात ना ीत पींरतु सींबिीत वििागामार्णत कायणरत असल्याचे
िशणविण्यात येत असल्याचे हिनाींक ३० मे, २०१७ रोिी िा त्या सुमारास ननिशणनास आले,
खरे आ े काय,

े

(२) तसेच या कायणरत पाणी िापर सींसथेचे वििागामार्णत ऑडी् केले नसल्याचे ी ननिशणनास
आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनुसार पाणीिापर सींसथेचे
ऑडी् न करणाऱया िोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०९-०१-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

यितमान जिल््यात विविि प्रकल्पाींिर एकूण ३१७ पाणी सींसथा सथापन झाल्या असन
ू

यापैकी १४३ सींसथाींशी करारनामा झाला असून त्या कायणरत आ े त.

(२) ज्या सींसथा स कार कायद्याींतगणत सथापन झाल्या आ े त त्याींचे ऑडी् स कार
वििागामार्णत

झालेले

आ े त.

याभशिाय

सन

२००५

या

म ाराषर

भसींचन

पध्ितीचे

शेतकऱयाींकडून भसींचन व्यिसथापन या िलसींपिा वििागाया कायद्याींतगणत सथापन सिण पाणी

िापर सींसथाींचे लेखापसरिण मुख्य लेखा पसरिक, िल ि िूमी व्यिसथापन सींसथा (िाल्मी),
औरीं गाबाि याींचेमार्णत केले िाते.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________

वि.स. ३९६ (31)
सांगमेश्वर व धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील नद्याांमधील गाळ िाढण्याबाबत
(४३)

९१६०७ (२१-०८-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्िर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील गडनिी, शासत्रीनिी, सोनिी निी, कािनी निी,
असािी निी इत्यािी नद्या गानाने िरल्या आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिर नद्याींमिील गान न उपसल्यामुने पािसाळ्यात पसरसराींतील गािाींमध्ये
तसेच बािारपेठाींमध्ये पुराचा िोका ननमाणण झाला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सिर नद्याींची पा णी केली आ े काय ि पा णीनस
ु ार नद्याींमिील गान
काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१९-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आ े .
(२) नद्याींमिील गानामन
ु े अतीिषस ्ीया िेनी का ी हठकाणी परु ाचा िोका ननमाणण

ोतो.

(३) सिर नियाींची प ाणी करुन आिश्यक तेथील अींिािे १३ स.घ.मी गान काढण्याचे
रू.१३.७४ लिचे अींिािपत्रकास जिल् ा ननयोिन सभमती, रत्नाधगरी याींनी प्रशासकीय मान्यता
प्रिान केली असून याींबत्रकी वििागामार्णत सिर काम मा े ६/२०१७ मध्ये चालू करण्यात आले
ोते.

सद्य:जसथतीत

पािसानयापि
ू ी

१.६९

स.घ.मी.

गान

उपसण्यात

आला

आ े.

पािसानयानींतर उिणसरत गान उपसण्यात येणार आ े.
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
मळ
ु ा (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) धरणातन
ू पाण्याचा अपव्यय झालयाबाबत
(४४)

९२२३५ (२२-०८-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुना िरणातून नेिासा (जि.अ मिनगर) तालुक्यात शेतीसाठी आितणन िे ताना मुना

पा्बींिारे वििागाचे अधिकारी ि कमणचारी याींया ननषकानीपणामुने पाण्याचा अपव्यय झाल्याने
शेतक-याींिर अन्याय झाला असन
ू सींबधित अधिका-याींिर कारिाई करण्याची मागणी करणारे

ननिेिन सथाननक लोकप्रनतननिीनी मा.िलसींपिा मींत्री याींना मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्या
िरम्यान हिले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या ननिेिनानस
ु ार शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१०-०१-२०१८) : (१)

ोय.

(२) मा. बानासा े ब मुरकु्े , वि.स.स. याींया हि.३०/०३/२०१७ चे ननिेिनाचे अनुषींगाने केलेल्या
चौकशीनुसार आिश्यकतेपेिा कमी प्रमाणात कमणचारी िगण उपलब्ि असल्यामुने भसींचन

वि.स. ३९६ (32)
ननयींत्रणामध्ये अडचणी आलेल्या आ े त. यामध्ये अधिकारी/कमणचारी याींचा िोष नसून पाण्याचा

अपव्यय करण्याींत आलेला ना ी. विषयाींककत तक्रारीनुसार प्रशासकीय कामकािाया दृष्ीने
का ी र्ेरबिल करण्याींत आले असन
ू का ी कमणचा-याींया बिल्या करण्यात आल्या आ े त.
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.

___________
राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त शेतिऱ्यासाठी राज्य शासनाने िेंद्र शासनािडे
ववशेष पेिेि मागणीबाबत

(४५)

९३०२८ (१५-०८-२०१७).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

िषु कानाने ग्रासलेल्या १४ जिल् ाींसाठी शासनाने केंद्र शासनाकडे १०

िार ६८४

को्ी रुपयाींया विशेष पॅकेिची मागणी केली असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्या
िरम्यान ननिशणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या पॅकेिमध्ये प्रामुख्याने मराठिाडा आणण विििाणतील अपूणण भसींचन प्रकल्प
पूणण करण्यासाठी लागणाऱया िीघणकालीन ननिीचा समािेश आ े ,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या मागणीचा केंद्र शासनाकडे पाठपुरािा करण्याकसरता शासनाने कोणती
कायणिा ी केली आ े िा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०१-२०१८) : (१)

ोय. विििण ि मराठिाड्यातील १४ आत्म त्याग्रसत

जिल््यातील आणण उिणसरत म ाराषरातील अिषणणप्रिण जिल््यातील प्रकल्प / प्रकल्प घ्क

पण
ू ण करण्याकसरता ननिी उपलब्ि करुन िे ण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे प्रसताि
सािर करण्यात आला आ े .
(२)

ोय. सिर प्रसतािात विििण ि मराठिाड्यातील १४ आत्म त्याग्रसत जिल््यातील १०४

प्रकल्पाींचा समािेश आ े. तसेच उिणसरत म ाराषरातील अिषणणप्रिण जिल््यातील ७ प्रकल्पाींचा
समािेश आ े .
(३) याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रसताि पाठविण्यात आला आ े. मा.मुख्यमींत्री म ोियाींनी

मा.पींतप्रिानाींना, मा.सुश्री. उमा िारती, तत्कालीन केंद्रीय िलसींसािन मींत्री ि मा.श्री.अरुण
िे्ली, केंद्रीय वित्त मींत्री याींना ननिी भमनणेसाठी पत्राद्िारे विनींती केली आ े. तसेच
मा.मुख्यमींत्री

ि

मा.िलसींपिा

मींत्री

याींनी

मा.पींतप्रिान,

मा.श्री.ननतीन

गडकरी,

केंद्रीय

िलसींसािन मींत्री ि मा.श्री.अरुण िे्ली, केंद्रीय वित्त मींत्री याींची निी हिल्ली येथे प्रत्यि िे्
घेऊन सिर पॅकेि मींिुरीसाठी विनींती केली आ े . श्री.अरुण िे्ली, केंद्रीय वित्त मींत्री तसेच
मा.पींतप्रिान याींचे प्रिान सधचि याींचे समिेत हि.१४/११/२०१७ रोिी निी हिल्ली येथे झालेल्या
बैठकीत त्याींनी सिर मागणीस तत्ित: मान्यता हिली आ े .
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________

वि.स. ३९६ (33)
मौिे इसरुळ (जि.बुलढाणा) गावातील ग्रामपांचायतीच्या गैरिारभाराबाबत
(४६)

९३२९५ (२२-०८-२०१७).

डॉ.शलशिाांत तेडि
े र (लसांदतेड रािा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे इसरुन (जि.बुलढाणा) गािातील पाणी ्ीं चाईसाठी पाच लाख ८०

िाराींची योिना

आणली परीं तु ग्रामपींचायतीया गैरकारिारामन
ु े बनाि् पाईपलाईन ्ाकल्याने गािात पाणी
पो चत नसल्याचे मा े िून, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिशणनास आले आ े ,

े खरे आ े

काय,

(२) असल्यास, उक्त गािातील पाण्याची ्ाकी कोरडया अिसथेत उ्या असून लाखो रुपये

खचण करुन गािात पाणी पो चत नसल्याने ग्रामसथाींना पाण्यासाठी िणिण करािी लागत आ े ,
े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनुसार गैरकारिार करणाऱया
िोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०८-०१-२०१८) : (१)

ोय,

े अींशत: खरे आ े . अशा आशयाचे ननिेिन

हिनाींक ०८ िून, २०१७ रोिी ग् विकास अधिकारी, पींचायत सभमती, धचखली याींचेकडे प्राप्त
झाले

ोते.

(२) ना ी,

े खरे ना ी.

(३) चौकशी करण्यात आली आ े .मौ.इसरुन येथे खडकपण
ू ाण प्रकल्पाींतगणत सन २००७ मध्ये पण
ू ण
केलेल्या

कायमसिरुपी

पाण्याखालून

नन

योिनेची

मेन

पाईपलाईन

ी

िरणाया

बुडीत

िेत्रातील

ोती. ती खराब झाल्याने त्याचा मागण बिलून निीन पाईपलाईनचे काम

े सन

२०१५-१६ पाणी ्ीं चाई कायणक्रमाींतगणत पूणण करण्यात आले आ े . त्यामध्ये बसविण्यात आलेले
पाईप

े ISI माकण असलेले चाींगल्या गुणित्तेचे ि त्रयसथ तपासणी झालेले पाईप आ े त.

हिनाींक ०७/०६/२०१७ ते हिनाींक ०९/०६/२०१७ या कालाििीत योिनेचा पाणबुडी पींप नािरु
ु सत
झाल्याने गािाचा पाणीपुरिठा खींडीत झाला

ोता. मात्र

त्याची तात्कान िरु
ु सती करुन पाणी

पुरिठा पूिि
ण त सुरु करण्यात आला असून आि रोिी पाणी पुरिठयाबाबत कोणती ी तक्रार
ना ी. त्यामुने प्रकरणी कोणता ी गैरकारिार झालेला नसल्याने कारिाईची आिश्यकता ना ी.
(४) लागू ना ी.

___________

मौिे िासारबेहळ ते िरां ितेड महागाांव (ता.महागाांव, जि.यवतमाळ) रस्त्याांचे
डाांबरीिरणाचे िाम गेलया दोन वषामपासून अपूणामवस्थेत असलयाबाबत
(४७)

९३७९९ (१९-०८-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरतेड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

वि.स. ३९६ (34)
(१) मौिे कासारबे न ते करीं िखेड म ागाींि (ता.म ागाींि, जि.यितमान) या रसत्याचे
डाींबरीकरणाचे काम गत िोन िषाणपासून अपूणाणिसथेत असल्याचे मा े िून, २०१७ मध्ये िा
त्या िरम्यान ननिशणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सिर रसत्याची काम प्रलींबबत असल्याचे कारणे काय आ े त,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सिर रसत्याचे काम तात्कान पूणण करण्यास

सींबींधित

कींत्रा्िारािींर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०१-२०१८) : (१) ि (२)

ोय,

े खरे आ े . सिर काम माचण २०१६

पयणत ९० ्क्के पूणण झाले असून उिणरीत काम कींत्रा्िाराने पूणण केले ना ी.

(३) मौिे करीं िखेड ते कासारबे न इतर जिल् ा मागण क्र. १८४ मिील २/०० ते ३/८०० कक.मी.
लाींबीमिील डाींबरी पषस ठिागाचे नत
ु नीकरण करण्याचे रु.२५.०० लिचे काम १३ िा वित्त
आयोग राज्यसतर मिन
ू मींिूर असून काम हिनाींक २९.४.२०१६ पयणत पूणण कराियाचे

ोते.

परीं तु सिर काम माचण २०१६ पयणत ९० ्क्के पूणण करण्यात आले असून त्यानींतर कींत्रा्िाराने
काम बींि ठे िल्याने त्यास जिल् ा पसरषिे मार्णत काळ्या यािीत ्ाकण्याची कायणिा ी करण्यात
येत आ े . तसेच या रसत्याचे अपूणण राह लेले काम मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेत समाविष्
करण्यात आले आ े .

(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
जिांतरू (जि.परभणी) तालक्
ु यातील मिरु ाांना िाम उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(४८)

९३८११ (१९-०८-२०१७).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतरू ) :

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म ाराषर ग्रामीण रोिगार
िे ण्याची िबाबिारी

मी योिने अींतगणत मिुराया

ाताला काम उपलब्ि करून

शासनाची असून जिींतूर (जि.परिणी) तालक्
ु यातील मिुराींना त सील,

कसषी, पींचायत सभमती, लघु भसींचन वििागातींगत
ण चालू िषाणसाठी भसींचन विह रीभशिाय कोणती ी
कामे मींिूर करण्यात आलेली ना ीत,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय

ि चौकशीनस
ु ार मिरु ाींना काम

उपलब्ि करून िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. ियिुमार रावल (१६-०१-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) पींचायत सभमती, जिींतरू अींतगणत वि ीर पन
ण रण १९० कामे ि शोष खड्डे ७६ कामे अशा
ु ि
एकूण २६६ कामाींना मींिूरी प्रिान करण्यात आली असन
ू त्यापैकी िलयुक्त भशिार अींतगणत

वि ीर पुनि
ण रणाची ७४ कामे पुणण करण्यात आली आ े त. घरकुल बाींिकामाचे ५२ ि एकूण १२६
ई मस्रचे पेमें् पारीत करण्यात आले असून त्याींचे एकूण २८२४ एिढे मनुषय हििस उपलब्ि

वि.स. ३९६ (35)
झालेले आ े त. कसषी वििागाया ११२ व् मी कींपोस्ीींग, १४७ नॅडप
े प्रसतािाींना तसेच िन

वििागाया ११ ि सामाजिक िनीकरण वििागाया २ अशा एकूण १३ रोपिा्ीकाींना ि ४ िि
स
लागिडीया कामाींना मान्यता िे ण्यात आलेली आ े.
(३) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
बबरवाडी (ता.महाड, जि.रायगड) ग्रामपांचायतीमध्ये ननयमबाहय
पध्दतीने िरण्यात आलेलया िामिािाबाबत
(४९)

९३८७८ (१९-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बबरिाडी

(ता.म ाड,

जि.रायगड)

ग्रामपींचायतीमध्ये

ननयमबा य

पध्ितीने

करण्यात

आलेल्या कामकािाची चौकशी करण्याचे आिे श मुख्य कायणकारी अधिकाऱयाींनी ग्रामपींचायत

वििागाया उपमुख्य कायणकारी अधिका-याींना नुकतेच मा े िून, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान
हिले आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त आिे शानस
ु ार शासनाने चौकशी केली आ े काय ि चौकशीनस
ु ार उक्त
कामकािाया चौकशीचा अ िाल शासनास सािर केला आ े काय,

(३) असल्यास, चौकशी अ िालानस
ु ार िोषीींिर शासनाने काय कारिाई केली िा करण्यात येत
आ े,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-०१-२०१८) : (१)
(२)

ोय.

े खरे आ े .

ोय.

े खरे आ े .

(३) ग् विकास अधिकारी, म ाड याींनी सिर प्रकरणी केलेल्या चौकशीया अनुषींगाने,

ग्रामपींचायतीने वि ीत कायणपद्धतीचा अिलींब न करता िरती केलेल्या ि सेिेत कायम केलेल्या
मागासिगीय कमणचाऱयाींना ग्रामपींचायतीने सेिेतून काढून ्ाकले आ े.
प्रश्नाींककत

विषयाबाबत

श्री.गुलाम

हि.०२.०६.२०१७ रोिी तक्रार अिण हिला

मा्िणकर

ि

इतर

ग्रामसथ,

बबरिाडी

याींनी

ोता. तक्रारिाराया उपरोक्त मुद्द्याव्यनतसरक्त इतर

मद्द्
ु याींबाबत का ी अननयभमतता आढनून आली ना ी तक्रारिाराने हि.२३.१०.२०१७ या पत्रान्िये
तक्रार अिण मागे घेतला आ े .
(४) प्रश्न उद््ाित ना ी.
___________
राज्यातील मोठ्या धरणातन
ु गाळ लमश्रीत रे ती िाढण्याबाबत
(५०)

९४११३

(२१-०८-२०१७).

श्री.एिनाथराव

तडसे

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मुक्ताईनगर) :

सन्माननीय

वि.स. ३९६ (36)
(१) राज्यातील मोठ्या िरणातन
ु गान भमश्रीत रे ती काढण्याबाबतचे विचारािीन सुिारीत िोरण
ननजश्चत झाले आ े काय,

(२) असल्यास, सि
गान भमश्रीत रे ती काढण्याबाबत
ु ारीत िोरणानस
ु ार मोठ्या िरणातन
ु
शासनाने कोणती कायणिा ी केली िा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०१-२०१८) : (१) राज्यातील मोठया पा्बींिारे प्रकल्पातून गान ि
गानभमश्रीत िानू/रे ती ननषकासनाबाबत िोरण हि. ०४ मे, २०१७ या शासन ननणणयान्िये
ननजश्चत केले आ े.

(२) ि (३) सिर शासन ननणणयाया अींमलबिािणी बाबत मा. उच न्यायालय, औरीं गाबाि
खींडपीठ येथे िनह त याधचका क्र. ७८/१७ तसेच सर् वप्ीशन क्र. १०३११ /१७ िाखल

ोऊन

सिर शासनननणणयास ि त्यास अनस
ु रुन करण्यात येत असलेल्या प्रकक्रयेस मा.न्यायालयाने
सथधगती हिलेली आ े . मा.उच न्यायालयाया ननणणयाया अनुषींगाने पुढील योग्य ती
कायणिा ी करण्याची तििीि ठे िली आ े.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

