अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

लातूर जिल्ह्यातील भांडारवाडी प्रिल्हपाच्या गेटची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(१)

८८८११ (१२-०८-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल्ह्यातील भींडारवाडी मध्यम प्रकल्हपातील गे् नादरु
ु स्त असल्हयाने या प्रकल्हपातून
मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत असल्हयाने सदर गळती थाींबववण्यासाठी या प्रकल्हपाच्या

नादरु
ु स्त गे्ची ववशेष दरु
ु स्ती करण्याची मागणी लातूर ग्रामीण स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा

त्यादरम्यान काययकारी अभभयींता,लातरू पा्बींधारे ववभाग,लातरू

क्र.२ याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने सदर प्रकल्हपाच्या नादरु
ु स्त गे्ची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) सरपींच,पानगाींव ता.रे णापूर याींनी ददनाींक २९.११.२०१६
रोिी काययकारी अभभयींता, लातूर लघु पा्बींधारे ववभाग, लातूर

याींच्याकडे मागणी केलेल्हया

पत्राची प्रत काययकारी अभभयींता, लातूर पा्बींधारे ववभाग क्र २, लातूर याींचे कायायलयास प्राप्त
आहे .

(२) नोव्हें बर २०१६

मध्ये ननदशयनास आलेली गळती काययकारी अभभयींता, लातरू पा्बींधारे

ववभाग क्र.२, लातूर या ववभागाकडून याींत्रत्रकी

ववभागाच्या सहकायायने

रे ती, कच, काळी माती

व बारदाना (सुतळी) वापरुन तात्परु ती बींद करण्यात आली आहे. सदर गळती कायमस्वरुपी बींद
करणेच्या दृष्ीने पुढील काययवाही प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५३ (2)
मु.पो.दे वांग्रा (ता.भम
ू , जि.उस्मानाबाद) येथे गाव ततथे रस्ता या
योिनेंतगगत रस्त्याला मांिूरी भमळण्याबाबत

(२)

९१९४१ (१२-०८-२०१७).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मु.पो.दे वींग्रा (ता.भम
ू , जि.उस्मानाबाद)

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

हे सुमारे २ हिार लोकसींख्येचे गाव असन
ू मुख्य

रस्त्यापासन
ू ४ ककमी अींतरावर असन
ू गावाला िाण्यासाठी अदयापपयंत पक्का रस्ता नसल्हयाने

मु.पो.दे वींग्रा येथे गाव नतथे रस्ता या योिनेंतगयत रस्ता मींिरू करण्याबाबतची मागणी

लोकप्रनतननधीींनी मा.सावयिननक बाींधकाम मींत्री याींचेकडे ददनाींक २८ िून,२०१७ रोिी वा
त्यासुमारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मागणीनस
ु ार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना दद. २७ िून,
२०१७ रोिी पत्र ददले आहे .

(२) दे वींग्रा ते प्रजिमा १० हा रस्ता इतर जिल्हहा मागय क्र. ०५ वरील ६०० मी्र स्
ु लेली लाींबी
आहे .

सदयजस्थतीत

सदर रस्त्याच्या

सावरगाव ते दे वाींग्रा या गावाच्या भशवेवरुन गेलेल्हया

भागाचे अनतक्रमण दरू करुन रस्ता मोकळा करण्याची काययवाही तहभसलदार, भुम याींच्यामार्यत
सुरु आहे .

अनतक्रमण दरू करण्याची काययवाही पण
ु य होताच ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार सदर रस्त्याचे काम
प्राधान्याने प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हहा पररषदे चे ननयोिन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ववदभागतील भसांचनाच्या दृष्ट्टीने महत्वाच्या असलेल्हया पेंच प्रिल्हपातील पाण्याच्या
समस्येसांदभागत तनणगय घेण्याबाबत
(३)

९५८५६ (०६-०१-२०१८).

श्री.ियांत

पाटील

(्स्लामपूर),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.शभशिाांत

भशांदे

(िोरे गाव),

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण

(बागलाण), श्री.नरहरी झिरवाळ (ददांडोरी), श्री.राणािगिीतभसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
खुलासा करतील काय :(१)

ववदभायतील

भसींचनाच्या

दृष्ीने

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

महत्वाच्या

असलेल्हया

पेंच

प्रकल्हपातील

पाण्याच्या

समस्येसींदभायत ददनाींक ०१ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मींत्रालयामध्ये झालेल्हया
बैठकीत मा.मुख्यमींत्री याींनी ननदे श ददलेले होते, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५३ (3)
(२) असल्हयास, या सींदभायत झालेल्हया बैठकीमध्ये घेतलेल्हया ननणययाचे थोडक्यात स्वरुप काय
आहे ,
(३) असल्हयास, त्यानुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : (१) होय.
(२)

मा.मख्
ु यमींत्री,महाराषर

राज्य

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

दद.१.९.२०१७

रोिी

मींत्रालयात

झालेल्हया बैठकीत खालील ननदे श ददले आहे त.
पेंच प्रकल्हपात सध्या ननमायण झालेली पररजस्थती ही दषु काळी स्वरूपाची असून िलसींपदा

ववभागाने प्रस्ताववत केलेल्हया तातडीच्या व कायमस्वरूपी उपाय योिनाींचे प्रकल्हप अहवाल
तयार करून मदत व पन
ु वयसन ववभागामार्यत दषु काळ ननवारण योिनेंतगयत

(Drought

Mitigation measures) या सदराखाली प्रस्ताववत करुन त्याींना यद्ध
ु पातळीवर दोन मदहन्यात
मींिूरी दयावी.

डडसेंबर २०१७ च्या नागपरू दहवाळी अधधवेशनात या योिनाींना लागणा-या ननधीची

मागणी पुरवणी मागणीदवारे सादर करावी.

कालव्यादवारे भसींचनाचे पाणी कमी उपलब्ध होणार असल्हयाने लाभक्षेत्रात ववदहरी व

ववींधन ववदहरी /सुक्ष्म भसींचन/दठबक भसींचन राबववण्यात यावे.

(३) दद. २३/०२/२०१८ रोिी मा. पालकमींत्री, नागपूर याींचे समवेत झालेल्हया बैठकीतील
ननदे शानुसार रु. १०१५ को्ी ककीं मतीचा सुधाररत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला. त्यास दद.
२२/०३/२०१८ रोिीच्या मींत्रत्रमींडळ बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली असून पुढील काययवाही
प्रगतीपथावर आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाभशि जिल्ह्यातील भावली (्गतपरू ी) धरणाची रुां दी वािववण्याबाबत
(४)

९५८९३ (०२-०१-२०१८).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.ियांत पाटील (्स्लामपूर), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती
ददवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.नरहरी

झिरवाळ

(ददांडोरी),

श्री.राणािगिीतभसांह

(उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

पाटील

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाभशक

जिल्ह्यातील

भावली(इगतपूरी)

धरणावरील

पाणीपुरवठ्याचा

ताण

सशक्त

करण्यासाठी धरणाची उीं ची, खोली आणण रुीं दी वाढववण्यास मा.मख्
ु यमींत्री याींनी ददनाींक
११ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मींिुरी ददलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मींिुरीनुसार धरणाची कामे तात्काळ पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५३ (4)
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) नाही.
मा. मुख्यमींत्री (महाराषर राज्य) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ३१/०८/२०१७ रोिी

झालेल्हया बैठकीत मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी भावली धरणातील पाण्याच्या आरक्षणाच्या
मद
ु याबाबत “भावली धरण हे नाींदरू मधमेश्वर प्रकल्हपाचा भाग असन
ू व नाींदरू मधमेश्वर

प्रकल्हपाचे पाणी मुख्यत्वे वैिापरु व गींगापूर (औरीं गाबाद) या अवषयण प्रवण तालुक्यातील
भसींचनासाठी असल्हयामुळे समन्यायी तत्वानुसार त्रबगर भसींचनासाठीच्या वाढत्या मागणीचा

ववचार करून भावली धरणाची उीं ची वाढववता येईल का? याबाबत तातडीने सवेक्षण करण्यात
यावे असे ननदे श ददलेले आहे त.
(२) मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या उपरोक्त ननदे शानस
ु ार क्षेत्रत्रय स्तरावर प्राथभमक सवेक्षण अहवाल
तयार करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
(५)

हातपांप मदतनीस याांचे वेतन िपाती पुवव
ग त सुरु िरण्याबाबत

९५९८४ (०३-०१-२०१८).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (भसन्नर) : सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हातपींप मदतनीस याींच्या बींद केलेल्हया वेतन कपाती पुवव्र
य त सुरु करण्याचे आदे श मा.

उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी नाभशक जिल्हहा पररषदे स ददले असून दे खील सदर वेतन कपाती
पुवव
य त सुरु करण्यात आले नसल्हयाची बाब माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर वेतन कपाती पुवव्र
य त सुरु करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १५
सप््ें बर,२०१७ रोिी वा त्या सुमारास मा. ग्रामववकास मींत्री याींचेकडे लेखी ननवेदनादवारे ववनींती
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर वेतन कपाती पव
य त सरु
ु व्र
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे.

(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही, प्रस्तुत कमयचाऱयाींच्या ननयुक्ती मा.उच्च
न्यायालयाचे आदे शानस
ु ार तात्परु त्या स्वरुपात करण्यात आली असल्हयाने २००७-०८ व २००८-०९

च्या लेखा पररक्षणात त्याींच्या वेतन कपाती सींदभायत आक्षेप नोंदववण्यात आल्हयाने वेतन कपाती
बींद करण्यात आल्हया होत्या. तथावप,मा.उच्च न्यायालय,मुींबई याींचे आदे शानुसार मुख्य
काययकारी

अधधकारी,

उप

मुख्य

काययकारी

अधधकारी

(साप्रवव),मुख्य

लेखा

व

ववत्त

अधधकारी,काययकारी अभभयींता(ग्रापाप)ु व उप अभभयींता(याींत्रत्रकी)याींचे दद.९.३.२०१७ रोिी झालेल्हया
सींयुक्त बैठकीत न्यायालयाचा अवमान होवु नये म्हणून कपाती सुरु करणेबाबत ननणयय

घेण्यात आला असून त्यानुसार तालुका स्तरावरील सवय ग्ववकास अधधकारी याींना कळववण्यात
आले आहे.

(२) या सींदभायत मा.राज्यमींत्री ग्राम ववकास याींचेकडे ननवेदन दे ण्यात आले आहे .
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(३) कपाती पुवव
य त सुरु करणे बाबत सींबींधीत तालुकास्तरावर ग् ववकास अधधकारी,पींचायत
सभमती, याींचम
े ार्यत काययवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

गडदहांग्लि व चांदगड (जि.िोल्हहापरू ) तालुक्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये दहरण्यिेशी नदीतन
ू वाहून
िाणारे अततररक्त पाणी िनागटि धतीवर लघु पाटबांधारे तलावात साठववण्याबाबत
(६)

९६७११ (२६-१२-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींदगड व गडदहींग्लि (जि.कोल्हहापूर) तालुक्यातील ७ लघुपा्बींधारे तलावातील पाण्याचा
साठा शेती व वपण्यासाठी कमी पडत असल्हयाने कनाय्क सरकारने दहरण्यकेशी नदीवर

शींकरभलींग मठािवळ सुमारे २०० ते २५० अश्वशक्तीचे पींप बसवन
ू आिुबािूच्या सम
ु ारे १०

ककलोमी्र पररसरातील लघुपा्बींधारे तलाव व पाझर तलावामध्ये दहरण्यकेशी नदीतून वाहून
िाणारे अनतररक्त पाणी उपसा करुन घेण्याची योिना राबववली आहे त्याच धतीवर
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक

३० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा.महसल
तथा
ू

पालकमींत्री व मा. िलसींधारण मींत्री याींना पत्रादवारे ववनींती केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर पत्राच्या अनष
ु ींगाने

दोन तालुक्यातील लघुपा्बींधारे तलाव भरुन घेण्याची

योिना राबववण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०६-२०१८) : (१) होय.

(२) पाणी उपलब्धतेबाबत दृढीकरण करून घेवून याबाबतचा अहवाल तयार करण्याची काययवाही
क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दहांगोली जिल्हहा पररषदे च्या बाांधिाम ववभागािडून िरण्यात येत असलेल्हया
ववववध योिनाांतील अपूणग िामाांबाबत

(७)

९६८२८

(२२-१२-२०१७).

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्रीमती

तनमगला

गाववत

(्गतपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ांु ादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार
ु े ग्रामीण), श्री.अभमन पटे ल (मब

(ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्हवे), श्री.हषगवधगन
सपिाळ (बुलिाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

(१) दहींगोली जिल्हहा पररषदे च्या बाींधकाम ववभागाकडून करण्यात येत असलेल्हया ववववध
योिनाींतील एकूण २५८ कामाींपैकी २४० कामे अिूनही अपूणय असल्हयाचे माहे सप््ें बर,२०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच आधथयक वषायच्या ववकासकामाींचे ननयोिनही प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, यासींदभायत शासनाने चौकशी करुन येथील अपूणय कामे तात्काळ पूणय करण्यासह
आधथयक वषायच्या ववकासकामाींचे ननयोिन करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) अींशत खरे आहे.
सदयजस्थतीत एकूण

२५१ कामाींपैकी १४३ कामे पण
ू य असन
ू ०६ कामे रद्द करण्यात आली

आहे त. उवयरीत १०२ कामे प्रगतीत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) जिल्हहा पररषद बाींधकाम ववभागाअींतगयत कामे अपूणय असल्हयाने अनतररक्त मुख्य काययकारी
अधधकारी व काययकारी अभभयता याींनी उपअभभयींताींसह बैठका घेवन
ू

अपूणय कामे माचय, २०१८

अखेर पण
ू य करण्याबाबतचे तसेच आधथयक वषायच्या ववकासकामाींचे ननयोिन पण
ू य केले आहे .

(४) बाींधकाम सादहत्यापैकी वाळू घा्ाचा भललाव झाला नसल्हयाने काही कामे पूणय करण्यास
ववलींब होत आहे .

___________
भभवांडी पांचायत (जि. ठाणे) सभमतीअांतगगत समुपदे शनाद्वारे िालेल्हया
बदल्हयाांमध्ये िालेला गैरिारभार

(८)

९८६७३

(२२-१२-२०१७).

श्री.शाांताराम

मोरे

(भभवांडी

ग्रामीण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भभवींडी पींचायत (जि. ठाणे) सभमतीअींतगयत समुपदे शनादवारे

झालेल्हया बदल्हयाींमध्ये

गैरप्रकार झाल्हयाप्रकरणी भभवींडी पींचायत सभमतीचे प्रभारी ग्ववकास अधधकारी याींची चौकशी
करण्याची मागणी ठाणे जिल्हहा पररषदे चे मख्
ु य काययकारी अधधकारी याींच्याकडे माहे ऑगस््,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ननवेदनानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून
आले,
(३)

असल्हयास,चौकशीनुसार

सींबधीं धत

अधधकाऱयावर शासनाने

कोणती

कारवाई

केली

वा

करण्यात येत आहे

(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) जिल्हहा पररषद, ठाणे मार्यत प्राथभमक चौकशी करण्यात आली असन
ू भभवींडी पींचायत
सभमती अींतगयत समुपदे शनादवारे झालेल्हया बदल्हयामध्ये अननयभमतता झाल्हयाचे आढळून आले
आहे .
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(३) प्रस्तुत प्रकरणी सींबींधधत िबाबदार तत्कालीन

ग् ववकास अधधकारी, व ववस्तार

अधधकारी (पींचायत) पींचायत सभमती, भभवींडी याींना ददनाींक १७.२.२०१८ अन्वये कारणे दाखवा
नो्ीस बिावण्यात आलेली असून खुलासा प्राप्त झाल्हयानींतर त्याींचेववरुध्द ननयमानस
ु ार
भशस्तभींगववषयक काययवाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भामा आसखेड प्रिल्हपाच्या (ता.खेड, जि.पण
ु े) मांिरू प्रिल्हप अहवालानस
ु ार
प्रस्ताववत डावा व उिवा िालवा रद्द िरण्याबाबत

(९)

९९२७७ (२६-१२-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भामा आसखेड प्रकल्हपाच्या (ता.खेड,जि.पुणे) मींिूर प्रकल्हप अहवालानुसार धरणास डावा व
उिवा कालवा प्रस्ताववत होता परीं तु प्रकल्हपाचे मींिूर १८८.६११ दलघमी पाणी वापरापैकी
१४१.४८६ दलघमी पाणी वपण्याच्या वापरासाठी आरक्षक्षत झाल्हयाने प्रकल्हपाच्या लाभक्षेत्रात
कपात

होत

असल्हयाने

प्रकल्हपाींतगयत

डावा

व

उिवा

कालवा

रद्द

करण्याचा

प्रस्ताव

महामींडळाकडून ददनाींक ७ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास सादर करण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,सदर प्रस्तावाच्या अनुषींगाने डावा व उिवा कालवा रद्द करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०६-२०१८) : (१) होय.

(२) शासन पत्र ददनाींक ७/१२/२०१६ अन्वये ददलेल्हया सच
ू नेनुसार भामा आसखेड प्रकल्हपाचे डावा
व उिवा कालवा रद्द करणेचा ठराव ननयामक मींडळाच्या ददनाींक १९/६/२०१७ रोिी
९५ व्या बैठकीत पाररत करण्यात आलेला असून ननयामक मींडळाच्या
रोिी झालेल्हया ९६ व्या बैठकीत कायम
शासनास सादर करण्याची

झालेल्हया

ददनाींक ३१/१/२०१८

करण्यात आलेला आहे . त्या अनुषींगाने सदर प्रस्ताव

काययवाही क्षेत्रत्रयस्तरावर तसेच महानगरपाभलकाींकडून

ननधी प्रनतपूतीबाबत काययवाही प्रगतीपथावर आहे .

पुनस्
य थापना

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मलिापूर (जि.बुलिाणा) तालुक्यातील ततघ्रा ते भानगुरा रस्ताची िालेली दरु वस्था
(१०)

९९४३२ (०६-०१-२०१८).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास
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(१) मलकापूर (जि.बुलढाणा) तालक्
ु यातील मौिे नतघ्रा ते भानगुरा रस्त्याची दरु वस्था झाल्हयाने

नागरीकाींची गैरसोयी होत असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास
आले आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर रस्त्याची लाींबी १.५० कक.मी. असन
ू या रस्त्याच्या डाींबरीकरणासाठी ३५
लक्ष रु, च्या ननधीची आवश्यकता असून सदर रस्ता दरु
ु स्त करणे अत्यींत गरिेचे असल्हयाने
सदर रस्ता दरु
ु स्ती करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

काययकारी अभभयींता , जि. प.

बाींधकाम बुलढाणा याींना सूधचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास,सदर रस्त्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानस
ु ार रस्ता दरु
ु स्त
करण्यासाठी ननधी दे वून रस्ता तातडीने दरु
ु स्त करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०५-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.

(३) जिल्हहा पररषदे मार्यत सदर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली असून नतघ्रा ते भानगुरा हा
रस्ता दे वधाबा नतघ्रा भानगुरा रणथम दध
ु लगाींव वाघोळा म्है सवाडी नरवेल हरसोडा या इतर
जिल्हहा मागय

क्र. २२ चा भागरस्ता आहे . या भागरस्त्याची एकूण लाींबी २.४० कक.मी. असन
ू

पषृ ठभाग डाींबरी आहे . त्यापैकी १.३०० कक.मी. रस्त्याची दरु
ु स्ती करणे आवश्यक असन
ू
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार सदर रस्त्याचे काम प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हहा पररषदे चे ननयोिन
आहे . सदयजस्थतीत सदर रस्त्यावर
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

वाहतूक सुरु आहे .

___________

िरमाळा, मोहोळ (जि.सोलापूर) तालुक्याांसाठी ्तर वविास िामाांना मांिूर
असलेला तनधी मांिूर नसलेल्हया िामाांसाठी वापरल्हयाबाबत

(११)

९९८२७ (२६-१२-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) करमाळा, मोहोळ तालुक्याींसाठी इतर ववकास कामाींना मींिूर असलेला ननधी जिल्हहा

पररषदे चे अध्यक्ष, बाींधकाम सभमतीचे सभापती याींनी परस्पर मींिरू नसलेल्हया कामाींसाठी वळती
केल्हयाची तक्रार जिल्हहा पररषदे चे ववरोधी पक्षनेते याींनी जिल्हहा पररषदे चे मुख्य काययकारी
अधधकारी याींचक
े डे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहा पररषदे च्या सवयसाधारण सभेत ननधी इतर कामाींकडे वळववण्याबाबत
ननणयय न घेता परस्पर जिल्हहापररषदे चे अध्यक्ष व बाींधकाम सभमतीचे सभापती याींनी ननधी
वळववण्याच्या

घेतलेल्हया

ननणययाच्या

ववरोधातील

तक्रारीच्या

अनष
ु ींगाने

मख्
ु य

काययकारी

अधधकारी याींनी आतापयंत कोणती कारवाई केली आहे तसेच करमाळा तालक्
ु याचे स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनीही याप्रकरणी मा.ग्रामववकास मींत्री, मुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषद,

वव.स. ४५३ (9)
सोलापूर याींच्याकडे ददनाींक ०६ ऑक््ोबर,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास तक्रारी केल्हया आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार
दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०७-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

करमाळा, मोहोळ व अक्कलको् तालुक्यातील जिल्हहा वावषयक योिनेअींतगयत कामात

बदल करण्याच्या प्रस्तावास जिल्हहा पररषद सवयसाधारण सभा दद. १७.७.२०१७ अन्वये मान्यता

दे ण्यात आली असून जिल्हहाधधकारी तथा सदस्य सधचव जिल्हहा ननयोिन सभमती याींनी सदर
काम बदलास दद. ८.१२.२०१७ रोिी मान्यता ददलेली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
डोंगराळ व दग
ग भागातील रस्त्याांचे बाांधिाम िरण्याबाबत
ु म
(१२)

१०००४६ (२६-१२-२०१७).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रािूरा ववधानसभा क्षेत्राींतगयत डोंगरी दग
य भाग येत असून सदर ३० ते ४० गाींवे डोंगराळ
ु म
व दग
य
भागत असन
ु म
ू सदर भागात आददवासी ववभागाींतगयत रस्त्याींनी िोडण्यात आलेले

नसल्हयाचे लोकप्रनतननधीींनी सन २०१५-१६ च्या पुरवणी मागण्यादरम्यान सदर बाब शासनाच्या
ननदशयनास आणून ददली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मागणी करुनही अदयापपयंत रािूरा क्षेत्रातील डोंगराळ व दग
य भाग
ु म
रस्त्याींनी िोडले गेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनष
य भागातील रस्त्याींचे बाींधकाम
ु ींगाने उक्त डोंगराळ व दग
ु म
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर रस्त्याींची पाहणी जिल्हहा पररषदे मार्यत करण्यात आली आहे .
(४) व (५) प्रश्नाींककत १८२ गावाींपैकी १८१ गावे रस्त्याींनी िोडलेली आहे त. उवयरीत खडकी
रायपूर हे गाव अनतदग
य , डोंगराळ व वनक्षेत्रामध्ये येत असल्हयाने रस्त्याने िोडणे शक्य झाले
ू म
नाही.

___________

वव.स. ४५३ (10)

िोल्हहापूर जिल्हहयातील भोगावती नदीवरील िुडडत्रे, बदहरे श्वर-िोगे व आमिा
व्हरवडे-भशरगाव दरम्यानच्या बांधाऱयाांची िालेली दरु वस्था

(१३)

१००२३५ (२६-१२-२०१७).

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

(शाहूवाडी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा
िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

िळवा) :

सन्माननीय

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयातील भोगावती नदीवर कुडडत्रे, बदहरे श्वर-कोगे दरम्यान कोल्हहापूरी
पध्दतीचे दोन्ही बींधारे पा्बींधारे खात्याने धोकादायक ठरववल्हयाने

या बींधाऱयावरुन २० गावाींची

मख्
ु यत: कींु भी-कासारी, दत्त आसल
ु े, डी.वाय.पा्ील या तीन कारखान्याींची ३ लाख मे. ्नाची
वाहतुकीसाठी अनतवापर व दे खभालीची व्यवस्थाही नाही
होत नाही, हे खरे आहे काय

तसेच वाहतूकीबरोबर पाणी साठवण

(२) तसेच आमिाई व्हरवडे-भशरगाव दरम्यान सन १९५५ साली बाींधलेल्हया बींधाऱयाची दरु वस्था
होवन
ू अनेक दठकाणी वपलरचे व दरवािाचे दगड ननखळल्हयाने तसेच दठकदठकाणी मोठमोठे
खड्डे पडल्हयाने बींधाऱयावरुन धोकादायक जस्थतीत वाहतूक सुरु आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
तदनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१९-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
भोगावती नदीवरील कुडडत्रे, बदहरे श्वर बोगे दरम्यान कोगे बदहरे श्वर हा बींधारा िलसींपदा

ववभागाचा असून खडककोगे हा बींधारा खािगी सींस्थेचा आहे .

सदर दोन्ही बींधाऱयात आवश्यकतेनस
ु ार पाणीसाठा करण्यात आलेला आहे. सदर

बींधाऱयाच्या पाणी साठवण क्षमतेवर कोणताही पररणाम झालेला नाही.
(२) अींशत: खरे आहे.

भशरगाींव बींधा-याच्या प्रस्तींभ व स्लॅ ब याींची काही प्रमाणात पडझड झालेली आहे .
(३) क्षेत्रत्रय अधधकाऱयाींकडून पाहणी करण्यात आली असून आवश्यक दरु
ु स्ती प्रस्ताववत आहे.

कोगे बदहरे श्वर या को. प. बींधाऱयाच्या दरु
ु स्तीच्या कामाचे अींदािपत्रक क्षेत्रत्रय स्तरावर तयार
करण्यात आलेले असून ननववदा ननजश्चतीची काययवाही प्रगती पथावर आहे . भशरगाींव बींधा-याच्या
अत्यावश्यक दरु
ु स्तीचे काम पण
ू य झाले

असून ककरकोळ दरु
ु स्तीचे काम प्रगती पथावर

आहे . को.प.बींधारा खडक कोगे या खािगी बींधाऱयाची दे खभाल दरु
ु स्ती सींबींधधत पाणी वापर
सींस्थेकडून करण्यात येते. बींधाऱयावरुन सावयिननक वाहतक
ू न
र्लक लावणेत आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

करणेबाबत सच
ू ना व इशारा

वव.स. ४५३ (11)
पुणे येथील मळ
ु ा-मुठा नदीवरील राहू-वपांपळगाव दरम्यानच्या िोल्हहापूरी
बांधाऱयाची दरु वस्था िाल्हयाबाबत
(१४)

१००४५६ (२६-१२-२०१७).

श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे जिल्हहयातील मुळा-मुठा नदीवरील राहू-वपींपळगाव दरम्यानच्या कोल्हहापूरी बींधाऱयाची
दरु वस्था झाल्हयाची बाब माहे सप््ें बर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे
खरे आहे काय

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले तदनुसार सदर बींधाऱयाची तातडीने दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३)
सन

होय.
२०१५

च्या

पावसाळ्यात

परू ाच्या

पाण्यामळ
ू े

राहू को.प.बींधा-याच्या खालील
बािूकडील दोन्ही बािूच्या सींरक्षक भभींती पडलेल्हया आहे त व बींधा-याच्या स्लॅ बला काही
दठकाणी तडे गेले आहेत.तथावप बींधारा सुजस्थतीत असून पूणय क्षमतेने पाणीसाठा होत आहे.

राहू को.प. बींधा-याच्या ववशेष दरू
ु स्तीचे रु.१.२० को्ी ककीं मतीचे अींदािपत्रक शासनास
ऑगस्् २०१७ मध्ये प्राप्त झाले होते.तथावप ववशेष दरु
ु स्ती/ववस्तार व सुधारणा अींतगयत
मा.राज्यपाल महोदयाींच्या ननदे शानुसार २ % प्रमाणे प्राप्त ननधीच्या मयायदेत ननमायण झालेले

दानयत्व ववचारात घेता सदर कामास प्राधान्यक्रमानस
ु ार उपलब्ध ननधीच्या मयायदेत मींिूरीचा
ननणयय घेण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भांडारा पांचायत सभमती मधील भांडारा जिल्हहा पररषदे च्या िागेवर ववनापरवाना
व्यवसायीि गाळयाांचे बाांधिाम िेल्हयाबाबत
(१५)

१०१२९४ (२६-१२-२०१७).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भींडारा पींचायत सभमती मधील भींडारा जिल्हहा पररषदे च्या िागेवर शासनाची ककवा जिल्हहा
पररषदे ची परवानगी न घेता, ववहीत

काययपद्धतीचा वापर न करता व्यवसायीक गाळयाचे

परस्पर बाींधकाम करून सन २०१२ ते २०१५ ्या कालावधीत गैरव्यवहार केल्हयाबाबत
तत्कालीन ग्ववकास अधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्यासाठीचा

मुख्य काययकारी अधधकारी,

भींडारा याींनी शासनास पाठववलेला प्रस्ताव शासनाकडे २ -३ वषायपासून प्रलींत्रबत आहे , हे खरे
आहे काय,

वव.स. ४५३ (12)
(२) असल्हयास, अपहार केल्हयाबाबतची कारवाई प्रलींत्रबत असताींना सदर अधधकाऱयाला कारवाई
व नस्ती हाताळण्या-या सामान्य प्रशासन ववभागाच्या प्रमख
ु पदी सदरचे पद ननवड श्रेणीचे
असताींना व सदर अधधकारी ननवड श्रेणीचा नसताींना ननयुक्ती ददली गेलेली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, गैरव्यवहार केलेल्हया अधधकाऱयाला ननयमबा्य महत्वाच्या पदावर नेमणूक
दे ण्यात आल्हयाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानूसार शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०६-२०१८) : (१) हे

खरे नाही.

मुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषद, भींडारा याींच्याकडून ददनाींक २७.३.२०१७ च्या

पत्रान्वये ववभागीय चौकशी सरु करण्याचा प्रस्ताव ववभागाकडे प्राप्त झालेला असून तत्कालीन
ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सभमती, भींडारा, जिल्हहा पररषद, भींडारा याींच्याववरुध्द महाराषर

नागरी सेवा (भशस्त व अपील) ननयम,१९७९ मधील ननयम-१० खाली ददनाींक २३.१.२०१८ च्या
ज्ञापनान्वये दोषारोप बिाववण्यात आलेले आहे त.
(२), (३) व (४) हे खरे

नाही.

श्रीमती. एम.आर.भेदे (ठवकर) या सन २०१७ च्या सवयसाधारण बदलीमध्ये बदलीपात्र
असल्हयामळ
ु े सावयिननक सेवेच्या दहताथय महाराषर शासकीय कमयचाऱयाींच्या बदल्हयाींचे ववननयमन

आणण शासकीय कतयव्ये पार पाडताना होणाऱया ववलींबास प्रनतबींध अधधननयम, २००५ मधील
तरतूदीनुसार आणण या ववभागाच्या ददनाींक ६.८.२०१६ च्या शासन ननणययातील क्र.५ येथील

ननणययानुसार सक्षम प्राधधकाऱयाच्या मान्यतेने त्याींची बदली उप मुख्य काययकारी अधधकारी
(सा.प्र), जिल्हहा पररषद भींडारा या पदावर करण्यात आलेली आहे. त्यानस
ु ार सदर बदली, ही
ननयमानुसार करण्यात आलेली असल्हयाने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

मौिे ववलवडे (ता.लाांिा, जि.रत्नाधगरी) येथील नारळ बाग ते भांडारवाडी
ग्रामीण रस्त्याची िालेली दरु वस्था
(१६)

१०२२५६ (०४-०१-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे ववलवडे (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी)

येथील नारळ बाग ते भींडारवाडी ग्रामीण रस्त्याची

दरु वस्था झाल्हयाने सदर रस्त्यावरुन दच
ु ाकी वा चारचाकी वाहन ये-िा करण्यास धोकादायक
असून ग्रामस्थाींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे

सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर रस्त्याबाबत सन २०१५-१६ मध्ये शासनाने ननधी मींिूर करुन दे खीलसुध्दा
अदयापयंत रस्त्याचे काम पूणय केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४५३ (13)
(३) असल्हयास, सदर रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार रस्त्याची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सन २०१५-१६ मध्ये सदर कामासाठी ननधी मींिूर करण्यात आलेला नाही.

(३) प्रश्नाींककत ववलवडे गुरववाडी रे ल्हवेस््े शन ग्रामीण मागय क्र. १९० या रस्त्याचे मिबुतीकरण

व डाींबरीकरण करण्याचे काम जिल्हहा पररषद रत्नाधगरी मार्यत डोंगरी ववकास काययक्रमाींत गयत
मींिूरीसाठी जिल्हहा ननयोिन ववभागाकडे पाठववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मौिे दारफळ (भस.) (ता.मािा, जि.सोलापरू ) येथील पल
ु ाची िालेली दरु वस्था
(१७)

१०२५०४ (०२-०१-२०१८).

श्री.बबनराव भशांदे (मािा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे दारर्ळ (ता.माढा,जि.सोलापरू )

येथील भसना नदीवर को.प.बींधारा असन
बींधाू

यावरील पल
ु ाची मोठ्या प्रमाणात दरु वस्था झाल्हयाने स्थाननक नागररकाींनी गैरसोय होत
असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदर कोल्हहापरु ी बींधा-यावरील पल
ु ाची शासनाने पाहणी केली आहे काय व
पाहणीत काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, त्यानुसार या पुलाची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
माहे ऑक््ोंबर २०१७

मध्ये सीना कोळे गाींव धरणातन
ू सीना नदीत पूर ननयींत्रणासाठी

सोडण्यात आलेला ववसगय व स्थाननक ओढे , नाल्हयातून आलेल्हया पावसाच्या पाण्यामुळे सीना
नदीवरील दारर्ळ को.प.बींधा-याचे काही प्रमाणात नक
ु सान झाले आहे

(२) माहे ऑक््ो २०१७ मध्ये सीना नदीला आलेला पूर ओसरल्हयानींतर सींबधधत क्षेत्रत्रय

अभभयींता याींनी को.प.बींधा-याची पाहणी केली आहे. को.प.बींधा-यावरील रे भलींग तु्लेल्हया, वाहुन
गेलेले होते. तसेच को.प.बींधा-याचे स्लॅ बवरील वेअररींग को् आणण बींधा-याच्या उिव्या बािच
ु े
भरावा काही प्रमाणात वाहुन गेल्हयाचे ननदशयनास आले आहे .
(३) को.प.बींधा-याचे नक
ु सान झालेल्हया कामाींची दरु
ु स्तीचे अींदािपत्रक तयार करण्यात आले
असून सक्षम स्तरावर मान्यता घेऊन दरू
ु स्तीचे कामे पूणय करण्याचे ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५३ (14)
ििगत व श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील िालव्याची दरु
ु स्ती व अस्तरीिरण िामास
सुधारीत प्रशासिीय मान्यता दे वून तनधी दे ण्याबाबत

(१८)

१०२६७० (०२-०१-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कुकडी प्रकल्हपातील कियत (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील डाव्या कालव्याचे ३८ कक.मी.
लाींबीचे

तसेच

श्रीगोंदा

(जि.अहमदनगर)

तालुक्यातील

कालव्याची

२३

कक.मी.

लाींबीचे

अस्तररकरण व दरु
ु स्ती तसेच करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील मुख्य कालव्याचे १२
कक.मी. आणण पोंधवडी शाखा कालव्याचे १२ कक.मी. अस्तरीकरण व पोंधवडी चारी खोदकाम

भूभाडे व भस
ू ींपादनाचे काम पूणय करण्यासाठी आवश्यक ननधी तत
ृ ीय सुधाररत प्रशासकीय
मान्यता भमळावी अशी

करमाळ्याच्या लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री व मा.राज्यमींत्री

याींचेकडे ददनाींक १० ऑगस््,२०१७ रोिी
आहे काय,

वा त्यासम
ु ारास पत्राव्दारे मागणी केली आहे , हे खरे

(२) असल्हयास, सदर मागणीनुसार कालव्यातील दरु
ु स्ती व अस्तरीकरण कामास सुधारीत
प्रशासकीय मान्यता दे ऊन ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) होय.
(२)

कुकडी

प्रकल्हपाचा

सध
ु ाररत

प्रशासकीय

मान्यता

प्रस्ताव

कालव्याची

दरु
ु स्ती

व

अस्तरीकरणासह सन २०१६-१७ च्या प्रचभलत दरसूचीनस
ु ार अदययावत करुन राज्य ताींत्रत्रक

सल्हलागार सभमती-२ पुणे याींच्या मान्यतेने महामींडळाने ददनाींक ३/१/२०१८ रोिी शासनाकडे
सादर केला होता.

या प्रकल्हपासींदभायत मा.मींत्री (िलसींपदा) याींच्या दालनात ददनाींक ३०/१/२०१८ रोिी

झालेल्हया आढावा बैठकीतील चचेनुसार तत
ृ ीय सुधाररत मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाच्या प्रचभलत
धोरणानस
ु ार उधचत काययवाही करुन र्ेर प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सच
ू ना काययकारी सींचालक,
महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पुणे याींना शासनाच्या ददनाींक १/२/२०१८ रोिीच्या
पत्रान्वये दे ण्यात आल्हया आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शेले दि
ु ानवाडी ते पानोसेवाडी (ता.सावांतवाडी, जि.भसांधुदग
ू )ग येथील िच्च्या रस्त्याचे रुपाांतर
पक्या रस्त्यामध्ये िरण्यासाठी तनधी भमळण्याबाबत

(१९)

१०३००४

(बसमत) :

(०६-०१-२०१८).

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.ियप्रिाश

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मांद
ु डा

(१) शेले दक
ु ानवाडी ते पानोसेवाडी (ता.सावींतवाडी, जि.भसींधद
ु ग
ू )य येथील कच्च्या रस्त्याचे

रुपाींतर पक्या रस्त्यामध्ये करण्यासाठी मींिूरी दे वून ननधी उपलब्ध करण्यासाठी स्थाननक

वव.स. ४५३ (15)
ग्रामस्थाींनी मा.ग्रामववकास मींत्री, मा.पालकमींत्री भसींधुदग
ू ,य तहभसलदार सावींतवाडी, सरपींच

ग्रामसधचवालय शेलाय, ता.सावींतवाडी, जि.भसींधुदग
ू य याींना माहे सप््ें बर, २०१७ रोिी वा दरम्यान
ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने शेले दक
ु ानवाडी ते पानोसेवाडी येथील कच्च्या
रस्त्याचे पक्या रस्त्यामध्ये रुपाींतर करण्यासाठी मींिूरी दे वून ननधी दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) अींशत, हे खरे आहे .

स्थाननक ग्रामस्थाींनी सरपींच,ग्रा.प.शेलाय याींच्याकडे माहे ऑक््ोबर, २०१७ रोिी ननवेदन

ददले आहे .
(२) प्रश्नाींककत शेले पानोसेवाडी या ग्रामीण मागय क्र. ३८६ या रस्त्याच्या आराखड्यानुसार
एकूण लाींबी १.५०० कक.मी. आहे . सदयजस्थतीत सदर दठकाणी रस्ता अजस्तत्वात नसन
ू
दक
ु ानवाडी ते पानोसेवाडी अशी शेतामधून िाणारी पायवा् आहे.

सदर रस्त्यासाठी लागणारी िमीन खािगी मालकीची असून सींबींधीत िमीनधारकाींकडून
उपलब्ध होणे आवश्यक आहे .

िमीन उपलब्ध झाल्हयास योग्य त्या योिनेमध्ये

जिल्हहा

पररषदे स सदर रस्ता करणे शक्य आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िना
(२०)

योिनेत समाववष्ट्ट असलेले तलाव व िोडिालव्याांची िामे प्रलां बबत असल्हयाबाबत

१०३७९४ (०३-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दौंड (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील
येथील

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

१८ तलावाींचा समावेश असन
ू त्यापैकी उवयररत कुसेगाव

ववियवाडी तलाव, वाघदरा, पडवी

येथील

गायकवाडमळा,

दे ऊळगावगाडा

येथील

(३५ आणण ३६ नींबर) आणण खोर असे ६ तलावाींना िोडणाऱया िोड कालव्याींची कामे मागील
अनेक ददवसाींपासून प्रलींत्रबत आहेत तसेच खोर (ता.दौंड,जि.पुणे) येथील वपींपळदरा,

मोरदत
ु ी

तलाव, दे ऊळगावगाडा येथील माने वस्ती, वासुींदे येथील बारावकर तलाव, लोंढे तलाव,
िाम्बलेवस्ती जिरे गाव येथील लाळगे वाडी,

गडदरे तलाव, र्ोरे स्् तलाव, जिरे गाव मोठा

तलाव दहींगणी गाडा येथील महादे व तलाव पडवी येथील वडाचा डोंगर तलाव पाींढरे वाडी येथील
गावठाण तलाव, रो्ी

गावठाण तलाव तसेच भलमद्के तलाव व मळद येथील गावठाण तलाव

अशा १४ तलावाींचा समावेश या योिनेमध्ये करावा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
ददनाींक १६ व २४ माचय, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास केलेली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, या योिनेत समाववष् असलेले तलाव व िोडकालव्याींची कामे अदयापपयंत

प्रलींत्रबत असल्हयाने या गावाींत पाणी पोहोचू शकले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार तलाव व
िोडकालव्याींची कामे पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१८-०६-२०१८) : (१) व (२) पुणे जिल्हहयातील दौंड व बारामती

तालुक्यातील अवषयण प्रवण पररजस्थती ववचारात घेऊन, तत्कालीन ववधानसभा सदस्य, दौंड
याींनी त्याींचे िानेवारी,१९९४ मधील पत्रान्वये दौंड व बारामती तालक्
ु यातील तलाव िनाई-

भशरसाई उपसा भसींचन योिनेदवारे पावसाळयातील अनतररक्त पाण्यादवारे भरुन दे ण्यात यावे व
त्याींचा समावेश या योिनेत करण्याबाबत शासनास ववनींती केली.
त्याअनुषींगाने

शासनाच्या

दद.१२/०९/

१९९४

च्या

पत्रान्वये

िनाई

उपसा

भसींचन

योिनेदवारे दौंड तालक्
ु यातील १८ पाझर तलाव भरुन दे ण्यास तत्वत: मान्यता ददली आहे.

सदर मान्यतेच्या अनुषींगाने िनाई उपसा भसींचन योिनेदवारे १८ पाझर तलाव भरुन दे ण्याची
तरतूद िनाई-भशरसाई उपसा भसींचन योिनेच्या प्रथम सुधाररत प्रशासकीय अहवालामध्ये
करण्यात आली होती.

महामींडळाच्या दद.१७/०२/२००० च्या ननणययान्वये िनाई उपसा भसींचन योिनेचा वावषयक

पाणी वापर २.१७ अ.घ.र्ू. असन
ू त्यादवारे ८३५० हे . भसींचन क्षेत्र ननभमयत करण्याचे प्रस्ताववत

आहे . िनाई-भशरसाई उपसा भसींचन योिनेच्या मान्यता प्राप्त तत
ु ाररत प्रशासकीय
ृ ीय सध
अहवालानस
ु ार प्रनत भरण कालव्याचा खचय रु.१८ लक्ष आहे .

तथावप स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दद.१६ व २४ माचय, २०१७ रोिीची पत्रे शासनास व

महामींडळास प्राप्त झालेली नाहीत.

(३) दौंड, जि. पुणे मतदारसींघातील िलसींपदा ववभागाशी सींबींधधत कामाबाबत दद.१३/११/१७

रोिी मा. मींत्री (िलसींपदा) याींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रालय, मुींबई येथे बैठक सींपन्न झाली.

सदरहू बैठकीमध्ये मा. आमदार श्री. राहूल कुल याींनी िनाई उपसा भसींचन योिनेतील
गायकवाड मळा (नडवी), लाळगेवाडी येथील तीन तलाव, िगताप वस्ती (वासुींदे), ववियवाडी
(कुसेगाव) व डोंबेवाडी येथील तलावाींचे भरण कालव्याींची कामे पूणय करावीत अशी मागणी केली
होती. सदर तलाव भरुन दे ण्याच्या दृष्ीने प्रकल्हप अहवालातील तरतद
ू , भरण कालव्याींसाठी

येणारा खचय व भशल्हलक तरतूद ववचारात घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे काम क्षेत्रत्रय स्तरावर
प्रगतीपथावर आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ग्रामीण रस्ते सुधारणा िायगक्रमाांतन
ू हाती घेण्याच्या िामाबाबतच्या शासन तनणगयाच्या
मागगदशगि सुचनामध्ये बदल िरण्याबाबत

(२१)

१०५४८९ (०७-०४-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापरू दक्षिण) :

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) ३०५४/५०५४ ग्रामीण रस्ते सध
ु ारणा काययक्रमाींतून हाती घ्यायच्या कामाबाबतच्या ददनाींक
०३ सप््ें बर,२०१६ रोिी शासन ननणययाच्या मागयदशयक सच
ु नामध्ये बदल करण्याची मागणी
लोकप्रनतननधीींनी केली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, खराब रस्त्याींचा सवेक्षण दर २ वषायनी करण्यात येणार असल्हयाने आपत्तीच्या
वेळी खराब झालेले रस्त्याचे काम

करता न येणे, दे ण्यात आलेल्हया अनुदानातून केवल २ ते ३

कामे मींिूर होणार असल्हयाने ववकास कामाींचा समतोल राखला िाणार नाही यामध्ये सुधारणा

करून लोकप्रनतननधीने सच
ु वलेल्हया कामाींचा समावेश या योिनेत करण्याची मागणी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर मागणीनस
ू ार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (०५-०७-२०१८) : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(३) भारतीय सींववधानाच्या ७३ व्या घ्ना दरु
ु स्तीनुसार

तसेच महाराषर जिल्हहा पररषद व

पींचायत सभमती अधधननयम १९६१ नुसार ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हहा रस्ते हे जिल्हहा
पररषदे कडे राज्य शासनाने वगय केलेली योिना (Transfer Scheme) म्हणून ददलेली आहे .

ग्रामीण रस्त्याींसाठी उपलब्ध होणारा मयायददत ननधी ववचारात घेता या ननधीचा सय
ु ोग्य

वापर व्हावा, कामाींमध्ये सुसत्र
ू ता राहावी, रस्त्याींचा ववकास समन्यायी पध्दतीने व्हावा यासाठी

शासनाने मागयदशयक सच
ू ना ननगयभमत केल्हया आहे त. त्यामुळे या मागयदशयक सच
ू नाींमध्ये बदल
करणे योग्य होणार नाही.

तथावप, जिल्हहा ननयोिन सभमतीने सुचववलेल्हया कामाींचा समावेश जिल्हहा पररषदे च्या

पव
य रवानगीने करण्याची तरतद
ू प
ू शासन ननणययामध्ये समाववष् आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी जिल्हहयातील जिल्हहा पररषदे च्या अखत्याररतील रस्त्याांची दिोन्नती िरुन ते
सावगितनि बाांधिाम ववभागािडे वगग िरण्याबाबत

(२२)

१०५९६२ (०६-०४-२०१८).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्हहयातील मौिे आरे बािीप्रभू रोड ते वाकी वपींपळव्-पा्पन्हाळे रस्ता ग्रामा

१२ (ता.गुहागर), मौिे वपींपर-पोमेंडी-गोणवली रस्ता ग्रामा. ९८ (ता.गुहागर), मौिे तळवली
भडकींबा-वडद साया भोईवाडी ग्रामा.२२ (ता.गुहागर) आणण मौिे खरवते प्राथभमक आरोग्य केंद्र

ते ओमळी-ताम्हनमळा-गळ
ु वणे रस्ता प्रजिमा ४९ (ता.धचपळूण) हे रस्ते जिल्हहा पररषदे च्या
अखत्याररत असून या रस्त्याींवरून बारमाही एस.्ी. व अन्य वाहतूक सरू
ु आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, या रस्त्याींचा पषृ ठभाग अत्यींत खराब झाला आहे मात्र रस्त्याींची लाींबी लक्षात
घेता जिल्हहा पररषदे कडे प्राप्त होणाऱया अल्हप ननधीतून रस्त्याींची दरू
ु स्ती होणे शक्य नसल्हयाने
या रस्त्याींची दिनतीन्नती होवन
ू ते सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडे वगय करण्यात यावेत अशी
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक

२० मे,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास पत्रादवारे

शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर मागणीनुसार रस्ते सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडे वगय करण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) गुहागर तालुक्यातील

पा्पन्हाळे वाकी वपींपळव् या ग्रामीण मागय क्र. १२ रस्त्याचा

दिनतीन्नती प्रस्ताव अधधक्षक अभभयींता, सावयिननक बाींधकाम मींडळ रत्नाधगरी याींच्याकडून मख्
ु य
अभभयींता, सावयिननक बाींधकाम प्रादे भशक ववभाग मुींबई याींच्याकडे पाठववण्यात आला आहे.

तसेच पोमेंडी गोणवली ग्रामीण मागय क्र.९८, तळवली भडकींबा वडद सायाभोईवाडी ग्रामीण

मागय क्र.२२ व खरवते ओमळी ताम्हणमळा गुळवणे इतर जिल्हहा मागय क्र. ४९ हे रस्ते
सावयिननक बाींधकाम ववभाग, शासन पररपत्रक क्र. सींककणय २०१४/प्र.क्र.६५/ननयोिन-२, ददनाींक
२०.०७.२०१६ अन्वये प्रमख
ु जिल्हहा मागय दिनतीन्नतीच्या ननकषात बसत नसल्हयाने सदयजस्थतीत
दिनतीन्न्तीचा प्रस्ताव पाठववण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ग्रामीण भागातील रस्ते दरु
ु स्तीसह नवीन वविास िामाांसाठी तनधी भमळण्याबाबत
(२३)

१०६११८

(धचपळूण) :

(०९-०४-२०१८).

श्री.रािन

साळवी

(रािापूर),

श्री.सदानांद

चव्हाण

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामीण भागातील रस्ते दरु
ु स्तीसह नवीन ववकास कामाींसाठी रत्नाधगरी जिल्हहा पररषदे ने

५२ को्ी रुपयाींच्या ननधी मागणीचा प्रस्ताव सहा मदहन्यापूवी शासनाकडे सादर केला असून

शासनाकडून मागणीनुसार ननधी उपलब्ध होत नसल्हयाने ग्रामीण ववकासाचे कामकाि पूणत
य ः
बींद झाले असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, तदनुसार उक्त प्रस्तावास तात्काळ मींिूरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) ग्रामीण भागातील रस्ते दरु
ु स्तीसह नवीन
ववकास कामाींसाठी रत्नाधगरी जिल्हहा पररषदे ने ५२ को्ी रुपयाींच्या ननधी मागणीचा प्रस्ताव

सहा मदहन्यापूवी शासनाकडे पाठववल्हयाचे आढळून आले नाही. तथावप, रस्ते व पूल, दरु
ु स्ती व

वव.स. ४५३ (19)
परीरक्षण या काययक्रमा अींतगयत सन २०१७-१८ या आधथयक वषायसाठी रत्नाधगरी जिल्हहा पररषदे ला
दानयत्व व नवीन कामाींसाठी रु.

७०८.११ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला

आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात ओबीसी,एससी, बीसी सांवगागतील बेरोिगाराांना ििग पुरवठा िरणा-या
आधथगि वविास महामांडळाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत

(२४)

१०६४९९ (२८-०३-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी),

श्री.भारत भालिे (पांिरपूर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (भशडी) :

सन्माननीय ववमुक्त

िाती/भटक्या िमाती व ्तर मागासवगग आझण ववशेष मागास प्रवगग िल्हयाण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ओबीसी,एससी,ईबीसी सींवगायतील बेरोिगाराींना किय पुरवठा करणा-या

आधथयक

ववकास महामींडळाींना केंद्र शासनाच्या राषरीय अनुसूधचत िाती ववत्तीय ववकास महामींडळाने
गत तीन वषायपासन
ू अनद
ु ान ददले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार

केंद्र शासनाकडून

अनुदान भमळण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम भशांदे (२०-०६-२०१८) : (१) व (२) या ववभागामार्यत महाराषर राज्य इतर मागासवगीय
ववत्त आणण ववकास महामींडळ व वसींतराव नाईक ववमुक्त् िाती भ्क्या िमाती ववकास

महामींडळ या दोन महामींडळाींचे कामकाि हाताळण्यात येते. सन २०१५-१६ या वषायपासून

राषरीय मागासवगीय ववत्त आणण ववकास महामींडळ, नवी ददल्हली याींचेकडून ननधी प्राप्त होत
नसल्हयाने ननधीच्या उपलब्धते अभावी सन २०१६-१७ नींतर ननधी वा्प करणे बींद झाले आहे .
राषरीय

मागासवगीय

ववत्त

आणण

ववकास

महामींडळ,

नवी

ददल्हली

याींनी

राज्य

शासनाच्या या दोन्ही महामींडळाींना यापुवी ददलेल्हया ननधीची परतर्ेड केली नसल्हयाने, राषरीय
महामींडळाने या महामींडळाींकडे दे य असलेल्हया रकमेच्या वसल
ु ीबाबत लवाद नेमला असून
लवादाच्या आदे शाप्रमाणे तडिोड ननधीची परतर्ेड करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(२५)

दध
ू गांगा िालव्यावरील (ता.िागल, जि.िोल्हहापूर) पूल धोिादायि िाल्हयाबाबत

१०७३३० (२८-०३-२०१८).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदगड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

वव.स. ४५३ (20)

(१) कागल तालुक्यातील (जि.कोल्हहापूर) दध
ू गींगा कालव्यावरील (ता.कागल,जि.कोल्हहापूर) पूल
धोकादायक झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदर पुलाची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकषय काय आहे त व तदनुसार दध
ू गींगा कालव्यावरील पुलाची
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) नाही.
दध
ू गींगा डावा कालवा ककमी ५३ ते ७६ मध्ये ४ पूल, त्रबद्री शाखा कालवा ककमी १ ते ४१ मध्ये

३८ पूल व ननढोरी शाखा कालवा ककमी १ ते २५ मध्ये ११ पूल असून सवय पूलाींची बाींधकामे
सजु स्थतीत आहे त.

(२), (३), (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

साांगली जिल्हहयातील टें भू उपसा भसांचन योिनेिरीता िेंद्र शासनािडून १२०० िोटी रुपयाांची
(२६)

तरतूद िरण्यात आली असल्हयाबाबत

१०७८९० (१२-०४-२०१८).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

(१) साींगली जिल्हहयातील ्ें भू उपसा भसींचन योिनेकरीता केंद्रशासनाकडून १२०० को्ी रुपयाींची
तरतूद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरचा ननधी शासनास कशा स्वरुपात दे ण्यात येणार आहे ,

(३) असल्हयास,सदरील ननधी प्राप्त झाल्हयावर ्ें भू भसींचन प्रकल्हपाचे काम ककती कालावधीत
पुणय होणार आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०६-२०१८) : (१) ्ें भू उपसा भसींचन योिनेचा समावेश प्रस्ताववत केंद्र
शासन

अथयसहाजययत

बळीरािा

िलसींिीवनी

योिनेत करण्यात

आला

असन
ू

त्यादवारे

प्रकल्हपाच्या उवयररत कामाच्या ककीं मतीच्या २५% केंद्रीय अथयसहायय प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे .

(२) व (३) ्ें भू उपसा भसींचन योिनेकररता उवयररत ककीं मतीच्या २५% दहस्सा केंद्रीय
अथयसहाययाच्या स्वरुपात व ७५% दहस्सा राज्य शासनाच्या

ननधीच्या स्वरुपात उपलब्ध

होणार आहे . ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ्ें भू उपसा भसींचन योिनेचे काम सवायथायने सन २०२०२१ पयंत पूणय करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५३ (21)
आपले सरिार सेवा िेंद्र प्रिल्हपाांतगगत सुरु असलेल्हया ‘’िॉमन सव्हीस सेंटर’’ च्या माध्यमातून
ग्रामपांचायतीच्या अनुदानाची लूट होत असल्हयाबाबत

(२७)

१०८१८५ (०९-०४-२०१८).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्हपाींतगयत सुरु असलेल्हया ‘’कॉमन सव्हीस सें्र’’ च्या
माध्यमातन
ग्रामपींचायतीच्या अनद
होत असल्हयाचा आरोप जिल्हहा पररषदे चे
ू
ु ानाची ल्
ू
पक्षप्रतोद जितेंद्र पा्ील याींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादम्यान केली आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, राज्यस्तरावरील एिन्सीला १२ हिार ३३१ रुपये प्रमाणे अनुदान ददले िाते
मात्र केंद्रचालकाच्या हातावर ६ हिार रुपयेच मानधन ददले िात असल्हयाचे ननदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, स््े शनरी व इतर खचय अवास्तव दाखवून लू् सरु
ु असून याबाबत शासनाने
चौकशी केली आहे काय व

त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्हयास,तदनुसार दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.

(३) सदर केंदामार्यत केंद्र शासनाच्या एनआयसी ववभागाने तयार केलेल्हया ११ आज्ञावलीींमध्ये
मादहती भरणे, ग्रामपींचायतीींचे लेख्याींचे सींगणकीकरण करणे, ग्रामस्थाींना ग्रामपींचयातीमार्यत
भमळणारे १९ प्रकारचे दाखले ऑनलाईन दे णे इत्यादी कामे केली िातात.त्याचा मोबदला म्हणून

ग्रामपींचायतीींमार्यत सीएससी-एसपीव्ही ला केंद्र चालकाींचे मानधन, हाडयवेअर दे खभाल दरु
ु स्ती
ककीं वा नवीन पुरववणे, नवीन सींगणक प्रणाली तयार करुन त्याींची दे खभाल दरु
ु स्ती करणे,

स््े शनरी परु ववणे, प्रभशक्षण व प्रकल्हप अींमिबिावणीसाठी यींत्रणा उभारणे इत्यादीींसाठी रुपये
१०४५०+कर अशी एकूण रुपये १२,३३१/- इतकी रक्कम कामाच्या प्रमाणात अदा केली िाते.
या रकमेमधन
ू सीएससी-एसपीव्ही याींचेकडून
६०००/- प्रती माह मोबदला दे ण्यात येतो.

केंद्र चालकाींना त्याींच्या कामाच्या प्रमाणात रुपये

स््े शनरी व इतर खचायमध्ये गैरव्यवहार झाल्हयाची बाब शासनाच्या ननदशयनास आलेली
नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िृष्ट्णा-भीमा जस्थरीिरण व भीमा-माांिरा नदीिोड प्रिल्हप आराखडा बनववण्याचे
िाम तात्िाळ सरु
ु िरण्याबाबत

(२८)

१०८६६४ (२८-०३-२०१८).

श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

वव.स. ४५३ (22)
(१) धनेगाव (ता.केि, जि.बुलढाणा) येथे माींिरा नदीवरील माींिरा धरणात उिनी धरणातील
मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ ्ी.एम.सी पाण्यापैकी ५ ्ी.एम.सी पाणी माींिरा धरणात
सोडण्यात यावे याबाबत केि ववधानसभा मतदार सींघाच्या लोकप्रनतननधी प्रा.श्रीमती सींगीता
ठोंबरे याींनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलन केले असता शासनाच्या
भशर्ारशीने केंद्र शासनाने भीमा-माींिरा नदीिोड प्रकल्हप तयार करण्याचे ठरववले आहे ,हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर पाणी कृषणा-भीमा जस्थरीकरण प्रकल्हप पण
ू य करून नींतर भीमा-माींिरा
नदीिोड प्रकल्हप हाती घेणार असन
ू कृषणा-भीमा जस्थरीकरण व भीमा-माींिरा नदीिोड प्रकल्हप
आराखडा बनववण्याचे काम सींथ गतीने सुरु असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे ,हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे

काय व त्यानुसार कृषणा-भीमा

जस्थरीकरण व भीमा-माींिरा नदीिोड प्रकल्हप आराखडा बनववण्याचे काम तात्काळ सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०६-२०१८) : (१) केि ववधानसभा मतदारसींघाच्या लोकप्रनतननधी
श्रीमती सींगीता ठोंबरे , ववधान सभा सदस्य याींनी

ददनाींक ७/१२/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये

भीमा-माींिरा नदीिोड प्रकल्हप हाती घेण्याबाबत केंद्र शासनास भशर्ारस करावी अशी ववनींती
मा. मींत्री (िलसींपदा) याींना केली आहे .
(२) व (३) कृषणा-भीमा जस्थरीकरण प्रकल्हपास शासनाने र्ेब्रुवारी-२००४ मध्ये प्रशासकीय
मान्यता ददलेली आहे .

कृषणा-भीमा जस्थरीकरणातील भलींक-५ म्हणिेच नीरा-भीमा भलींक दवारे ७ अब्ि घनर्ू्

पाणी कृषणा-मराठवाडा उपसा भसींचन प्रकल्हपादवारे मराठवाडयास उपलब्ध होणार आहे . सदर
भलींकचे काम प्रगतीपथावर आहे .

भीमा-माींिरा नदी िोड प्रकल्हपाचा आराखडा

पाणी

उपलब्धतेअभावी सदय:जस्थतीत तयार करता येत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िेि,अांबािोगा
(२९)

व बीड (जि.बीड) तालुक्यात रोिगार हमी योिनेंतगगत िामे सुरु िरण्याबाबत

१०८६६५ (०७-०४-२०१८).

श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि) :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रोिगार हमी योिने अींतगयत सन २०१४ पूवी बीड जिल्ह्यात झालेल्हया गैरव्यवहारामुळे

केि,अींबािोगाई व बीड (जि.बीड) तालक्
ु यातील वैयजक्तक लाभाथीं वगळता इतर सवय
सावयिननक कामे बींद करण्यात आली आहेत,हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,या ननणययामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कामे बींद झाली असून रोिगार हमी

योिनाव्दारे ननमायण होणारे रोिगार पूणय बींद असल्हयाने रोिगार हमी योिनेंतगयत कामे सुरु
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करण्याबाबची मागणी लोकप्रनतननधीींनी

जिल्हहाधधकारी व सह सींबधधत अधधकारी

याींच्याकडे

केली असता अदयापपयंत कोणतीही काययवाही करण्यात आली नाही,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे

काय व त्यानुसार रोिगार हमी

योिनेंतगयत सदर तालक्
ु यातील कामे सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२)

हे खरे नाही.

(३) हे खरे नाही. बीड जिल्ह्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अींतगयत
केि, अींबािोगाई व बीड तालुक्यात वैयजक्तक लाभाची व सावयिननक लाभाची कामे सुरु
आहे त. या काययक्रमाींतगयत मिुराींची कामाची मागणी प्राप्त होताच ननयमानुसार त्याींना कामे
दे ण्यात येत आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हहापूर जिल्हहयातील गावच्या वविासाला गती दे ण्यािररता सेवा िेंद्रासाठी
वेगळया तनधीची तरतद
ू िरण्याबाबत

(३०)

१०९१०४ (२८-०३-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अभमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.डी.पी.सावांत
(नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर

(ततवसा), श्रीमती तनमगला गाववत (्गतपरू ी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), प्रा.ववरें द्र िगताप
(धामणगाव रे ल्हवे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलिाणा), प्रा.वषाग
गायिवाड (धारावी), श्री.आभसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.भारत
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भालिे (पांिरपूर) :

(१) शासनाने १४ व्या ववत्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपींचायतीींना मोठया प्रमाणात ननधी
दे ऊन गावच्या ववकासाला गती दे ण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी झाला असून कोल्हहापूर

जिल्हहयातील सवय सरपींचाना एकत्रत्रत करुन सींघद्तपणे “आपले सरकार सेवा केंद्र” ला ववरोध
करणार असल्हयाचे माहे िानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी १४ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीतून ग्रामपींचायतीना “आपले

सरकार सेवा केंद्र” ला वषायला १ लाख ४७ हिार ९७२ रुपये दयावे लागत असल्हयामुळे
ग्रामपींचायतीींना

आपल्हया

हक्काचा

ननधी

गमवावा

ग्रामपींचायतीींना दयावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

लागत

असन
ू

सेवा

केंद्राचा

भुदंड
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार गावच्या ववकासाला
गती दे ण्याकररता सेवा केंद्रासाठी वेगळया ननधीची तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१८) : (१) नाही.

(२) व (३) राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये, त्याींच्या स्वउत्पन्नातून आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु
करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

स्वउत्पन्नामध्ये ग्रामपींचायतीींचे स्वत:चे उत्पन्न, १४ व्या ववत्त आयोगातून प्राप्त ननधी,

आददवासी ववकास ववभागाकडून प्राप्त ननधी व इतर कोणताही मुक्त ननधी ज्याचा पूणप
य णे
खचय करण्याचा ग्रामपींचायतीींना अधधकार आहे , अशा बाबीींचा समावेश होतो.
वरील

ननधीतून

आपले

सरकार

सेवा

केंद्राअींतगयत

प्रशासनाचे

सींगणकीकरण,

ग्रामपींचायतीदवारे दे ण्यात येणारे दाखले, इतर ववभागाच्या ४०० पेक्षा अधधक सेवा तसेच
लोकाींसाठी इतर उपयोगी सेवा दे ण्यात येत असल्हयाने सेवा केंद्राींचा भुदंड ग्रामपींचायतीींना
बसण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
खापा (ता.सावनेर,जि.नागपूर) येथे सहाय्यि अभभयांता, लघुभसांचन ववभाग, श्रेणी-२ चे शाखा
िायागलयात पदे ररक्त असल्हयाबाबत

(३१) १०९५९९ (१०-०४-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खापा (ता.सावनेर,जि.नागपूर) येथे सहाययक अभभयींता, लघुभसींचन ववभाग, श्रेणी-२ चे
शाखा कायायलयात १६ पैकी १५ पदे ररक्त असन
त्यामळ
ू
ु े ेे शेतक-याींना भसींचनववषयक
समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्हयाचे डडसेंबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर पदे तात्काळ भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
लाभक्षेत्र ववकास प्राधधकरण, नागपूर अींतगयत नागपूर पा्बींधारे ववभाग (उत्तर), नागपूर
अींतगयत पा्बींधारे उपववभाग सावनेर (भसींचन) करीता खापा येथे शाखा मींिरू असन
ू िलसींपदा

ववभागाच्या ददनाींक ६ र्ेब्रुवारी, २००३ च्या आकृतीबींधानुसार सदर शाखेकरीता २२ पदे मींिूर
आहे त. त्यापैकी ४ पदे काययरत असून १८ पदे ररक्त आहे त. या भशवाय सदर शाखा
कायायलयात रुपाींतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मिूर पदावरील ३ कमयचारी काययरत आहे त.
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(२) व (३) शासन ननणयय, ववत्त ववभाग, ददनाींक २ िून, २०१५ अन्वये सरळसेवा भरतीवर

ननबंध घालण्यात आले असून शासन ननणयय, ववत्त ववभाग, ददनाींक २५ मे, २०१७ अन्वये
ववभागाचा आकृतीबींध सुधारीत झाल्हयाभशवाय पदभरती करण्यास दे खील ननबंध आहे त.

सदयजस्थतीत िलसींपदा ववभागाचा आकृतीबींध सध
ु ारीत करण्याची काययवाही शासन स्तरावर
प्रगतीत आहे. त्यानुसार ववभागाच्या आकृतीबींधास अींनतम मान्यता प्राप्त झाल्हयानींतर ररक्त
पदे भरण्याबाबत आवश्यक काययवाही करण्यात येईल.

___________
नाभशि जिल्ह्यातील भाम प्रिल्हपातील धरणग्रस्ताांच्या पन
ु वगसनाबाबत
(३२)

११०२५४ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाभशक जिल्ह्यातील भाम प्रकल्हपातील धरणग्रस्ताींना घरकुल योिनेतून घरे बाींधून दे ण,े
प्रकल्हपग्रस्ताींना िमीनीच्या दरातील र्रक दे णे, पुनवयसनासाठी ददलेल्हया िागेवर वीिपूरवठा

करणे इत्यादी मागण्याींचे ननवेदन नाभशक जिल्ह्याचे जिल्हहाधधकारी याींना ददनाींक ९ िानेवारी
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास भाम धरणग्रस्ताींनी ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनानुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) भाम धरणग्रस्ताींनी त्याींच्या मागण्याींचे ननवेदन
जिल्हहाधधकारी, नाभशक याींना ददले आहे .
(२) शासन पत्र दद. १५/०४/२०१७ अन्वये

प्रकल्हप बाधधताींना ववशेष बाब म्हणून घरकुलाच्या

खचायची रक्कम रू.१,७४,७६३/- प्रनत कु्ुींब प्रोत्साहन रक्कम म्हणून मान्यता दे ण्यात आली
आहे . त्याप्रमाणे आतापयंत घरकुलाचे बाींधकामानुसार एकूण ३८३ प्रकल्हपग्रस्ताींना सदर
अनद
ु ानाचे वा्प करण्यात आलेले आहे व उवयररत प्रकल्हपग्रस्ताींना घरकुलाचे बाींधकामानस
ु ार
सदर अनुदान वा्प करणेची

काययवाही प्रगतीत आहे. तसेच पुनवयभसत गावठाणाींमध्ये ववदयुत

पुरवठ्याची नागरी सुववधा दे ण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत.

___________
पुणे जिल्ह्यातील गुांिवणी प्रिल्हपाबाबतची िनसुनवा
सांबधधत अधधिा-याांनी िनसुनवा

(३३)

११०४७३ (१३-०४-२०१८).

अधधिृतररत्या िाहीर रद्द िरुनही

आयोजित िेल्हयाबाबत

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत

भालिे (पांिरपूर) सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्ह्यातील गुींिवणी प्रकल्हपाींसींबधधतीची िनसुनवाई अधधकृतररत्या िाहीर रद्द

करुनही सींबधधत अधधका-याींनी भोर तालुक्यातील नसरापूर व पुरींदर तालुक्यातील भशवरी येथे

वव.स. ४५३ (26)
िनसुनवाई आयोजित केली असल्हयाचे ददनाींक ८ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,या प्रकल्हपाच्या अधीक्षक अभभयींत्यासह ५ अभभयींत्यावर र्सवणूकीचा गुन्हा
दाखल करण्याची मागणी गींि
ु वणी पाणी सींघषय सभमतीने रािगड नसरापरू पोलीस ठाण्यात
तक्रार अिय केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास,सदर तक्रारीच्या अनुषींेींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२) होय.
अधीक्षक अभभयींता, पुणे पा्बींधारे प्रकल्हप मींडळ, पुणे याींनी पोलीस ननरीक्षक, रािगड

पोलीस

स््े शन,

नसरापरू

येथे

दद.०८/०२/२०१८

रोिीच्या

पत्रान्वये

सदय:जस्थती कळववलेली आहे.

प्रस्तत
ु

प्रकरणाची

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हहापूर जिल्हहयातील १०२८ ग्रामपांचायतीमध्ये िाम िरणा-या सांगणि
पररचालिाांचे मानधन प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(३४)

११०६९२ (२८-०३-२०१८).

सरुडिर (शाहूवाडी) :

डॉ.सुजित भमणचेिर (हातिणांगले), श्री.सत्यिीत पाटील-

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

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयातील १०२८ ग्रामपींचायतीमध्ये काम करणा-या सींगणक पररचालकाींचे
गेल्हया एक वषायपासन
ू चे मानधन प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ,

(३) असल्हयास, त्यानुसार कोल्हहापरू जिल्ह्यातील १०२८ ग्रामपींचायतीत काम करणाऱया सींगणक
परीचालकाींना तात्काळ मानधन दे णेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१८) : (१) नाही
(२), (३), व

(४) प्रश्न उद्ावत नाही

___________

वव.स. ४५३ (27)
रामटे ि िेत्रातील रस्त्याांची िालेली दरु वस्था
(३५)

१११३७४ (१०-०४-२०१८).

श्री.डड मल्हलीिािन
ूग रे ड्डी (रामटे ि) सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राम्े क ववधानसभा क्षेत्रातील इतर जिल्हहा मागय (ओडीआर), प्रमुख जिल्हहा मागायवर
(एमडीआर)

मोठया प्रमाणात खड्डे पडून रस्त्याींची दरु वस्था झाल्हयामुळे

दच
ु ाकी

व इतर

मोठ्या वाहनाींचे अपघात होऊन िीववत व ववत्त हानी होण्याची शक्यता ननमायण झाली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या रस्त्याींच्या झालेल्हया दरु वस्थेमुळे

शेतक-याींना मोठा र्ेरा घेऊन शेतमालाची

वाहतूक करावी लागत असल्हयामळ
ु े त्याींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करून राम्े क क्षेत्रातील रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) ते (३) राम्े क ववधानसभा मतदार सींघातील इतर

जिल्हहा मागय दिायच्या रस्त्याींवर पावसाळ्यात काही दठकाणी खड्डे पडलेले होते. परीं तु सदर
खड्डे अपघात ककीं वा शेतक-याींना मोठा र्ेरा घेवून शेतमालाची बािारपेठेत वाहतुक करण्यासाठी
कारणीभुत ठरतील इतक्या मोठ्या प्रमाणात
जिल्हहा पररषदे ला

नव्हते. काही दठकाणी पडलेले खड्डे भरण्यासाठी

ववववध लेखाभशषांतगयत प्राप्त ननधीतून प्राधान्याने भरण्यात येवून रस्ते

वाहतुकीस योग्य करण्यात आले आहे त.

तसेच या रस्त्याींवर दच
ु ाकी व मोठ्या वाहनाींचे

अपघात होवन
जिवीत व ववत्तहानी झाल्हयाचे ननदशयनास आलेले नाही.
ू

तसेच प्रमुख जिल्हहा मागायवर काही दठकाणी खड्डे पडलेले होते, सदर खड्ड्याींची

सावयिननक बाींधकाम ववभागामार्यत दरु
ु स्ती करण्यात आलेली असून रस्त्याींवरील वाहतूक
सुरळीत सुरु आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अिोले (जि.अहमदनगर) येथील तनळवांडे धरणाच्या िालव्याांची िामे
अपूणागवस्थेत असल्हयाबाबत
(३६)

१११९१५ (१३-०४-२०१८).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हहे (िोपरगाव) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अकोले

(जि.अहमदनगर) येथील ननळवींडे धरणाचे काम पण
ू य झालेले असन
ू दे खील

कालव्याींची कामे अपूणायवस्थेत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकल्हपाींच्या उवयरीत कामासाठी ददनाींक ११ नोव्हें बर,२००३ रोिी प्रशासकीय
मान्यता भमळूनसुध्दा

अदयापपयंत सुमारे ४.कक.मी पयंतचे काम पूणय झालेले असून उवयरीत

काम अपण
ू ायवस्थेत असल्हयाचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४५३ (28)
(३) असल्हयास, सदर कालव्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढळून
आले,

(४) असल्हयास, त्यानुसार सदर कालव्याींची कामे तात्काळ पूणय करण्याबाबत

शासनाने कोणती

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) उध्वय प्रवरा प्रकल्हप (ननळवींड-े २) ता. अकोले, जि. अहमदनगर या प्रकल्हपाच्या चतथ
ु य
सुधाररत प्रकल्हप अहवालास रु.२३६९.९५ को्ी इतक्या ककीं मतीस.शासन ननणयय
२१/०६/२०१७ अन्वये सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

ददनाींक

ननधीच्या

उपलब्धतेनुसार कालव्याची कामे प्रगतीत आहे त.

(३) महामींडळ स्तरावरुन कामाची पाहणी व ननयींत्रण करण्यात येत आहे .
(४) उध्वय प्रवरा प्रकल्हप (ननळवींड-े २) ता. अकोले, जि. अहमदनगरच्या चतथ
ु य सध
ु ाररत प्रकल्हप
अहवालास रु.२३६९.९५ को्ी इतक्या ककीं मतीस.शासन ननणयय
सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे
उध्वय

प्रवरा

प्रकल्हप

(ननळवींड-े २)

या

प्रकल्हपाचा

ददनाींक २१/०६/२०१७ अन्वये

ववदभय

मराठवाडयातील

१४

आत्महत्याग्रस्त जिल्हहयातील व उवयररत महाराषरातील दषु काळग्रस्त जिल्हहयातील भसींचन
प्रकल्हप पूणय करण्यासाठीच्या प्रस्ताववत ववशेष पॅकेि मध्ये समावेश करण्यात आला आहे .

सन २०१७ - २०१८ या आधथयक वषायत प्रकल्हपासाठी रू.४६.६० को्ी इतकी तरतूद

करण्यात आली आहे . उपलब्ध ननधीनुसार कामे पूणय करण्याचे ननयोिन आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
तनळवांडे धरणातून थेट भशडी व तेथून िोपरगाव पयंत पा प ला न ने पाणीपुरवठा
िरण्याच्या िामाच्या सवेिणाबाबत

(३७)

१११९१७ (३१-०३-२०१८).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हहे (िोपरगाव) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोले तालुक्यातील (जि.अहमदनगर) ननळवींडे धरणाच्या पाण्याचा थे् भशडी पययत व
भशडी पासन
ते कोपरगाव पयंत पाईप लाईनने पाणीपरु वठा करण्यासींदभायतील प्रस्ताव
ू
शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावाच्या अनुषींगाने शासनाने सवेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे, हे

ही

खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हपामळ
ु े राहाता तसेच कोपरगाव तालक्
ु यातील हिारो शेतकऱयाींना या
पाण्याचा उपयोग होणार असल्हयाने सदर सवेक्षणाचे काम तात्काळ पूणय करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५३ (29)
श्री. धगरीष महािन (१३-०६-२०१८) : (१) व (२) अहमदनगर जिल्हहयातील

अकोले तालुक्यात

ननळवींडे धरणाच्या पाण्याचा थे् भशडी पययत व भशडी पासून ते कोपरगाव पयंत

पाईप

लाईनने वपण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासींदभायतील प्रस्ताव महाराषर िीवन प्राधधकरणाशी
सींबींधीत असन
ू त्याींच्यामार्यत काययवाही सरु
ु आहे.

तसेच प्रस्ताववत केलेल्हया पाणी पुरवठा योिनेच्या कामाकररता ननववदा मागववण्याचे

काम श्री. साईबाब सींस्थान ववश्वस्त व्यवस्था, भशडी याींच्यामार्यत प्रगतीपथावर असल्हयाचे
महाराषर िीवन प्राधधकरणाने कळववले आहे .
(३) उध्वय प्रवरा प्रकल्हपाच्या (ननळवींड)े उध्वय प्रवरा डाव्या कालव्या अींतगयत असलेले तळे गाव
शाखा कालवा व कोपरगाव शाखा कालव्याींचे लाभक्षेत्रात कोपरगाव तालुक्यातील ११ गावे
(५६६६ हे . भसींचन क्षेत्र) व राहता तालुक्यातील ३७ गावे (१७२३१ हे . भसींचन क्षेत्र)
मुख्य डावा कालवा व त्याचे शाखा कालवे हे

येतात. सदर

प्रवाही पध्दतीचे कालवे असून त्याींची कामे

प्रगतीपथावर आहे त. कालव्याींची कामे ववतरण व्यवस्थेसह पूणय करुन लाभधारकाींना प्रवाही
भसींचनाचा लाभ दे ण्याच्या दृष्ीने काययवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
माणगाव (जि.रायगड) तालक्
ु यातील िांु भे िलववद्यत
ु प्रिल्हपाचे िाम प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(३८)

११२०१५ (३१-०३-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल्हहयातील माणगाव तालुक्यातील कींु भे िलववदयुत प्रकल्हपाचे काम प्रशासककय

मान्यताप्राप्त खचायपेक्षा िास्त खचय झाल्हयाने थाींबववण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी,२०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, १०० को्ीची मान्यता असलेला हा प्रकल्हप २०० को्ी १२ लाख ३७ हिार रुपये
एवढा

खचय होऊनही प्रलींत्रबत राहीला आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार सदर प्रकल्हप तात्काळ
पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१४-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
कींु भे िलववदयुत प्रकल्हपास स्वतींत्र प्रशासकीय मान्यता नाही. काळ व कींु भे िलववदयुत
प्रकल्हपास ददनाींक ०६.०१.२०११ च्या शासन ननणययान्वये रु. ७४०.४४ को्ी इतक्या रक्कमेची

एकत्रत्रत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असून, आितागायत एकत्रत्रत खचय रु. ११८१.५५

को्ी हा तत
ु ाररत प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा िास्त झाला असल्हयाकारणाने शासन पत्र
ृ ीय सध
ददनाींक २९.०९.२०१५ अन्वये सदर प्रकल्हपावर यापुढे खचय करण्यात येवू नये, असे आदे श ददले
आहे त. त्यामुळे प्रकल्हपाींची कामे सींस्थधगत ठे वण्यात आली आहे त.
(२) अींशत: खरे आहे.
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काळ कींु भे िलववदयुत प्रकल्हपाचे तत
ृ ीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यता ककीं मतीमध्ये, कींु भे

िलववदयुत प्रकल्हपासाठी

रु. २५८.३८ को्ीची (स्थापत्य कामासाठी

रु. २०९.०३ को्ी व

ववदयुत कामासाठी रु. ४९.३५ को्ी) तरतूद आहे. सदर प्रकल्हपावर आितागायत एकूण २४३.२७
को्ी (स्थापत्य घ्काींवर रु. २००.३१ + ववदयत
ु व याींत्रत्रकी घ्काींवर रु. ४२.९६ को्ी) एवढा

खचय झालेला आहे . कींु भे िलववदयुत प्रकल्हपाच्या ववववध घ्काींची कामे सुमारे ७५% पयंत पूणय
झाली आहे त. सदयजस्थतीत काळ-कींु भे िलववदयुत प्रकल्हपाचा एकत्रत्रत खचय, प्रकल्हपास प्राप्त
असलेल्हया तत
ृ ीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधधक झाला असल्हयाने प्रकल्हपाची कामे
सींस्थधगत ठे वण्यात आली आहे त.

(३) िलसींपदा ववभाग, शासन ननणयय क्र. िववप्र-२०१७/प्र.क्र. २०१/िवव, ददनाींक २१.०२.२०१८
अन्वये काळ व कींु भे िलववदयुत प्रकल्हप BOT तत्वावर पूणय करण्याकररता BOT

प्रस्ताव,

सींबींधधत ननववदा प्रकक्रया व कींत्रा्ाबाबत काययवाही करण्याकररता कृनतग्ाचे गठन करण्यात

आले आहे . सदर कृनतग्ाकडून पुढील ३ मदहन्यात BOT प्रस्ताव प्राप्त झालेनत
ीं र पुढील
काययवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

चासिमान धरणाच्या डाव्या िालव्याच्या अस्तरीिरण िरण्याबाबत
(३९)

११३१६९ (१३-०४-२०१८).

श्री.बाबुराव पाचणे (भशरुर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खेड तालुक्यातील चासकमान या धरणाच्या डाव्या कालव्याला मोठ्या प्रमाणात गळती
असल्हयाने भशरुर व खेड तालुक्यातील कालव्या निीकच्या िमीनी मधील वपके उध्वस्त झाली
आहे त हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, चासकमान डाव्या कालव्याची प्रत्यक्षात वाहन क्षमता ९३० क्यस
ु ेक असताना
कालवा ५७५ क्युसेकच्या पुढे िावु शकला नाही व ्े ला १५०
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

चासकमान

कालव्याची

लाींबी

१४४

क्युसेकच्या पुढे पाणी िात

ककमी.पयंत

वाढववताना

कालव्या

अस्तरीकरण करण्याचे प्रयोिन केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास,सदर कालव्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानस
ु ार चासकमान
धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या अस्तरीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२) चासकमान डाव्या कालव्याची क्षमता ९३० क्युसेक इतकी आहे . डाव्या कालव्याच्या ६७
कक.मी. लाींबीपैकी १६ कक.मी. लाींबीमधील अस्तरीकरण पूणय झाले असून, ५१ कक.मी. लाींबीचे
अस्तरीकरणाचे काम भशल्हलक आहे . सदय:जस्थतीत ५५० क्युसेक्स पेक्षा िास्त ववसगायने पाणी
सोडता येत नाही.
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(३) होय.
(४) प्रकल्हपाचे त्रबगरभसींचन आरक्षण, लाभक्षेत्रातील औदयोधगकरण व नागरीकरण तसेच
लाभक्षेत्र वगळण्याबाबत मागण्याींचा आढावा घेऊन प्रत्यक्ष भसींचनासाठी भशल्हलक पाणी व
उवयररत

लाभक्षेत्र

याबाबत

सध
ु ाररत

िलननयोिन

करण्यात

येत

आहे .

तसेच

उवयररत

अत्यावश्यक ववतरण व्यवस्थेची कामे बींद पाईपलाईनदवारे प्रस्ताववत करुन, लाभक्षेत्रातील
को.प. बींधारे /ल.पा. तलावाींचे क्षेत्रही यामध्ये समाववष् करण्याबाबत आराखडा तयार करुन
याप्रमाणे होणारे बदल ववचारात घेऊन सदर प्रकल्हपास तत
ृ ीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
घेण्याची बाब महामींडळस्तरावर प्रगतीपथावर आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
औसा (जि.लातुर) तालुक्यातील तग
ुां ी ते वानवडा या रस्त्याची िालेली दरु वस्था
(४०)

११३३३४ (०५-०४-२०१८).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औसा (जि.लातरु ) तालक्
ु यातील

तींग
ु ी ते वानवडा या ६ ककलोमी्र रस्त्याची दरु वस्था

झाली असून गेल्हया अनेक वषांपासून या भागातील ग्रामस्थाींनी मागणी करुनही या रस्त्याच्या

दरु
य होत असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ु स्तीकडे सींबींधधत ववभागाचे दल
ु क्ष
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, औसा आरोग्य केंद्रात रात्री-अपरात्री रुग्ण घेऊन िाताना, गरोदर मदहलाींना
प्रसत
ु ीसाठी नेताना तसेच आसपासच्या शालेय ववदयार्थयांना दररोि या रस्त्याचा वापर
करताना गैरसोयीचे होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार रस्त्याच्या
दरु
ु स्तीबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) रस्त्याची दरु ावस्था झाली आहे ,हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रश्नाींककत रस्त्याची पाहणी जिल्हहा पररषदे मार्यत करण्यात आली असून प्ररामा-६ वानवडा- तींग
ु ी (ब.ु )-सींक्राळ ते रामा-२३८ या इतर जिल्हहा मागय क्र. १०५ चा वानवडा ते तींग
ु ी
(बु) हा भाग रस्ता आहे . या भाग रस्त्याची लाींबी ३.०० कक.मी. असून पषृ ठभाग डाींबरी आहे .

सदर रस्त्यावर तुींगी गावािवळील २०० मी्र लाींबी बुडीत क्षेत्रात बाींधलेल्हया पूलाच्या

दोन्ही बािूचे अॅप्रोचेसचे काम त्या भागातील शेतक-याने अडवल्हयाने प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

तसेच या रस्त्यावर काही दठकाणी खड्डे पडले असन
खड्डे भरण्याचे काम ननधीच्या
ू
उपलब्धतेनुसार हाती घेण्याचे जिल्हहा पररषदे चे ननयोिन आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५३ (32)

रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील िये गावाला िोडणाऱया
रस्त्याची िालेली दरु वस्था

(४१)

११३६२१ (११-०४-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील झये गावाला िोडणारा मात्र प्रत्यक्षात पाचल
बािारपेठ ते कोंडवाडी दरम्यानच्या चार वाडयाींना िोडणारा साडेपाच ककमी रस्त्याची दरु वस्था
झाल्हयाचे माहे िानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त रस्त्याींवरुन अविड वाहनाींची सातत्याने ये-िा असल्हयाने रस्त्याची
दरु वस्था झालेली असताींनाही याकडे शासनाचे दल
य होत असल्हयाने ग्रामपींचायतीसमोर उपोषण
ु क्ष
करण्याचा इशारा पाचल-कोंडवाडी ग्रामस्थ मींडळाने घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्हयास, तदनुसार उक्त रस्त्याची तात्काळ दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

प्रशासनाचे

दल
य
झालेले नाही.
ु क्ष

तथापी, पाचल-कोंडवाडी

ग्रामस्थ

मींडळाने

पाचल

ग्रामपींचायतीसमोर साखळी उपोषण केले होते.
(३) सदर रस्त्याची पाहणी जिल्हहा पररषदे मार्यत करण्यात आली असन
ू प्रश्नाींककत पाचल झये

रस्ता इतर जिल्हहा मागय क्र. १०६ दिायचा असन
ू , त्याची एकूण लाींबी १२.००कक.मी. आहे.
त्यापैकी

सा.क्र. ०/०० ते ३/८०० डाींबरी पषृ ठभाग, सा.क्र.३/८०० ते ५/५०० खडीचा पषृ ठभाग

व

सा.क्र.५/५०० ते १२/०० अस्तीत्वात नसलेली लाींबी आहे . सदर रस्त्यावर प्रामुख्याने अिन
ुय ा
मध्यम पा्बींधारे प्रकल्हपाच्या डाव्या कालव्याकडे िाण्यासाठी अविड वाहनाींची मोठी वहातक
ु
वदय ळ आहे .

(४) या रस्त्याच्या ०/०० ते १/३५० कक.मी. लाींबीतील मोठे खड्डे डाींबराने भरण्याचे काम
ग्रामपींचायत अनुदान सन २०१७-१८ मधून पूणय करण्यात आले आहे . तसेच १/३५० ते १/८५०
कक.मी. मध्ये
आहे .

स्थाननक क्षेत्र ववकास काययक्रमाींतगयत रु.९.९७ लक्षचे काम पूणय करण्यात आलेले

जिल्हहा वावषयक योिना, सन २०१७-१८ काययक्रमामध्ये,
मो-या व रस्ता मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करणे
मींिूरी प्राप्त झालेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

कक. मी.३/८०० ते ५/५०० मध्ये

रु.१९.२८ लक्षच्या कामास प्रशासकीय

वव.स. ४५३ (33)
वावर वाांगणी (ता.िव्हार,जि.पालघर) येथे वाघ आझण लेंदी या दोन नद्याांवर िारगील दहल
टे िडी येथे िेंद्र सरिारतफे सुरु होणाऱया दमणगांगा नदीिोड प्रिल्हपाबाबत
(४२)

११३६३५ (३१-०३-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बो सर), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा),

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वस ) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वावर वाींगणी (ता.िव्हार, जि.पालघर) येथे वाघ आणण लेंदी या दोन नदयाींवर कारगील
दहल ्े कडी येथे केंद्र शासनातर्े दमणगींगा नदीिोड प्रकल्हपाचे काम सुरु होणार आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकल्हपामुळे स्थाननक शेतकऱयाींचे मोठे नुकसान होणार असून प्रकल्हपबाधधत
शेतकऱयाींनी िव्हारच्या जिल्हहाधधकारी कायायलयावर माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
आींदोलन केले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्हयास, त्यानुसार प्रकल्हपबाधधत शेतकऱयाींचे होणारे नक
ु सान ्ाळण्यासाठी शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

धगरीष

महािन

(२०-०६-२०१८)

:

(१)

दमणगींगा

वपींिाळ

आींतरराज्यीय

नदीिोड

प्रकल्हपाींतगयत दमणगींगा नदीवर ता. ्यींबकेश्वर, जि. नाभशक येथे ४२७.०७ द.ल.घ.मी.

क्षमतेचे

भग
ू ड धरण व वाघ नदीवर ता. मोखाडा, जि.ठाणे (नव्याने जिल्हहा पालघर) येथे ४६०.८९६
द.ल.घ.मी. साठवण क्षमतेचे खारगीहील धरण बाींधणे प्रस्ताववत आहे .

महाराषर व गुिरात याींच्यामधील दद. ३.५.२०१० रोिीच्या सामींिस्य करारातील

तरतुदीनुसार राषरीय िलववकास अभभकरणाने दमणगींगा-वपींिाळ नदीिोड योिनेचा सववस्तर
प्रकल्हप अहवाल तयार करून

महाराषर व गि
ु रात शासनास सादर केला आहे. सदर नदी िोड

प्रकल्हपाबाबत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून

सामींिस्य करार झाल्हयानींतर केंद्र शासना मार्यत

प्रकल्हपाचे काम सुरू करण्याचा ननणयय घेण्यात येईल.
(२) होय

(३) अदयाप प्रकल्हपाचे काम हाती घेण्याचा ननणयय झालेला नसल्हयाने प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) प्रकल्हपबाधधत शेतकऱयाींचे होणारे नक
ु सान ्ाळण्यासाठी केंद्रीय ग्रामववकास ववभागाच्या
“National Resettlement and Rehabilitation Policy २००७” तसेच भस
ु ींपादन व पुनवयसन
कायदा-२०१३ नुसार काययवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िु-हा वडोदा, ्स्लामपूर उपसा भसांचन योिना (ता.मुक्ता नगर, जि.िळगाांव) व िळगाांव
िामोद, सांग्रामपूर (जि.बुलिाणा) या उपसाभसांचन योिना पूणग िरण्याबाबत

(४३) ११५०२५ (१३-०४-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ता नगर) : सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ४५३ (34)
(१) कुऱहा-वढोदा इस्लामपूर उपसा भसींचन योिना (ता.मुक्ताईनगर, जि.िळगाींव व िळगाींविामोद, जि.बुलढाणा) या प्रकल्हपाच्या व्याप्तीसाठी अधधकचा ननधी उपलब्ध होण्याबाबत
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तापी पा्बींधारे व ववदभय पा्बींधारे ववकास महामींडळ या दोन्ही महामींडळाींकडून
शासनाकडे ननधीची मागणी करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर मागण्या मान्य करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) होय, तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळ, िळगाव याींचेकडून सन २०१७-१८ या
ववत्तीय वषायसाठी रु.१५००.०० लक्ष पुरवणी मागणी करण्यात आली होती. सन २०१७-१८ या

ववत्तीय वषायतील डडसेंबर २०१७ च्या अधधवेशनामध्ये मींिरू झालेल्हया परु क मागण्यामध्ये कु-हा
वडोदा, उपसा भसींचन योिनेस शासन पत्र क्र. बीिीएम १०.१८/(३/२०१८)/अथय-१, ददनाींक
०८.०१.२०१८ अन्वये रु.१५००.००लक्ष अनुदान मींिूर करण्यात आले आहे
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत.

___________
वरणगाांव-तळवेल पररसर उपसा भसांचन योिनेच्या प्रस्तावास मांिूरी दे ण्याबाबत
(४४) ११५०२७ (१२-०४-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ता नगर) : सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वरणगाींव तळवेल पररसर भसींचन योिना (ता.भस
ु ावळ, जि.िळगाींव) या योिनेसींबींधीचा

प्रस्ताव काययकारी सींचालक, तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळ यानी िलसींपदा ववभागाकडे
पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावास मींिुरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०६-२०१८) : (१) व (२)काययकारी सींचालक, तापी पा्बींधारे ववकास
महामींडळ याींचेकडून वरणगाव तळवेल पररसर भसींचन योिना ता.भस
ु ावळ, जि.िळगाव
प्रकल्हपाच्या प्रथम सध
ु ाररत प्रकल्हप अहवालास मान्यता दे ण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या अनष
ु ींगाने
ववभागाच्या दद.२०.०३.२०१७ व दद.२६.०९.२०१७ च्या पत्राींन्वये काययकारी सींचालक ,तापी

पा्बींधारे ववकास महामींडळ, िळ्गाव याींचेकडून मागववण्यात आलेला शेरे पूतत
य ा अहवाल
अदयाप अप्राप्त आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाहीत.
___________

वव.स. ४५३ (35)
बोदवड पररसर उपसा भसांचन योिनेच्या प्रस्तावास मांिूरी दे ण्याबाबत
(४५) ११५०२९ (१२-०४-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ता नगर) : सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोदवड पररसर भसींचन योिना (ता.मुक्ताईनगर, जि.िळगाींव) या योिनेसींबध
ीं ीचा प्रस्ताव
काययकारी सींचालक, तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळ यानी िलसींपदा ववभागाकडे पाठववला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावास मींिुरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०६-२०१८) : (१) व (२) होय.

बोदवड पररसर उपसा भसींचन योिना या प्रकल्हपास केंद्र शासनाकडून ववशेष सहायय

(Grant in Aid) अींतगयत केंद्रीय िलसींसाधन मींत्रालयाच्या पत्र क्र. २७/२/२०१२-PRदद.
२४.०७.२०१२ अन्वये एकरकमी रु.५०० को्ी अथय सहाय दे ण्याचा ननणयय झाला आहे. त्यापैकी

रु.६६.६६ को्ी इतका ननधी केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे . सदर ननधी

ववतररत करण्याबाबत तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडून त्याींच्या दद.२२.१२.२०१७ च्या
पत्रान्वये शासनास ववनींती करण्यात आली आहे . सदर प्रकल्हपासाठी वषय २०१७-१८ मध्ये एकूण

रु.२६.०६ को्ी इतका ननधी ववतररत करण्यात आला असून वषय २०१८-१९ कररता रु.२० को्ी
इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मांडणगड (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील िाांगव -वेरळ-उन्हवरे , दे व्हारे -वडवली (आतले) -शेवरे या
(४६)

ग्रामीण भागातील रस्त्याांची िालेली दरु वस्था

११५४०३ (०७-०४-२०१८).

श्री.सांिय िदम (दापोली) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींडणगड

(जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील काींगवई-वेरळ-उन्हवरे , दे व्हारे -वडवली(आतले) -शेवरे

या ग्रामीण भागातील

रस्त्याींची दरु वस्था झाली असून

या रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम ननधी

अभावी प्रलींत्रबत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदरहू रस्त्याींवर वारीं वार अपघात होत असून ग्रामस्थ , ववदयाथी तसेच
कोकणात पयय्नासाठी येणा-या पयय्काींची गैरसोय होत असून उक्त रस्त्याींचे कामासाठी
तातडीने ननधी

उपलब्ध करुन दे वून उक्त रस्त्याींचे डाींबरीकरण करण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींनी ववभागाकडे
केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी

वव.स. ४५३ (36)
(३) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने

रस्त्याींचे डाींबरीकरण व मिबूतीकरण करण्यासाठी

ननधी दे वून तात्काळ रस्त्याींचे काम करण्याबाबत शासनाने कोणती

काययवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) अींशत खरे आहे.

(२) प्रश्नाींककत रस्त्यावर अपघात झाल्हयाचे ननदशयनास आलेले नाही. परीं तु सदर रस्ता दरु
ु स्त
करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी याींनी केली आहे.
(३)

अ) पालवणी वेरळ उन्हवरे तोंडली ववरसई काींगवई या इतर जिल्हहा मागय क्र.७

ते ११/००

ची ०/००

कक.मी. लाींबी मींडणगड तालुक्यामध्ये असून या रस्त्याच्या १०.९० कक.मी. लाींबीचे

काम मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगयत सन २०१८-१९ मध्ये प्रस्ताववत करण्यात आले आहे.

ब) प्र.रा.मा. क्र. १५ ते दे व्हारे वडवली (आतले) शेवरे धचींचघऱ या इतर जिल्हहा मागय क्र.

१० ची एकूण लाींबी १२.८०० कक.मी. आहे . सदर लाींबीपैकी

७.६०० कक.मी. लाींबी डाींबरी

पषृ ठभागाची व ५.२०० कक.मी. लाींबी खडी पषृ ठभागाची आहे.
डाींबरी पषृ ठभागापैकी १.४०० कक.मी. लाींबी सुजस्थतीत आहे.

सदर रस्त्याच्या २/०० ते ३/६०० कक.मी.लाींबीतील डाींबरी नत
ु नीकरणाचे रु. ८.०० लक्षचे

काम सन २०१७-१८ मध्ये रस्ते व पल
ु परररक्षण काययक्रम ग् ब अींतगयत मींिरू आहे. उवयरीत
खराब लाींबीमधील कामे उपलब्ध ननधी व ननकष याींच्या अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्याने
प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हहा पररषदे चे ननयोिन आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील भसना-िोळगाव प्रिल्हपग्रस्त
शेतिऱयाांना भूसांपादनाचा मोबदला भमळण्याबाबत

(४७)

११५४४८ (१२-०४-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील भसना-कोळगाव प्रकल्हपाींतगयत सन १९९७ पासून

कालव्याची व शाखा ववतरीकाींची कामे झालेली असून शेतक-याींच्या भूसींपादनाची रक्कम ददली
गेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मौिे दहवरे व गोंडरे (ता.करमाळा) येथील ३० हे क््र िमीन सींपादनाच्या
प्रस्तावास जिल्हहाधधकारी, सोलापूर याींनी रु.५.७० को्ी रक्कमेस मान्यता ददलेली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, भस
ू ींपादनाची रक्कम मान्य करण्यात आली असताींनाही ती शेतकऱयाींना न

दे ण्याची कारणे काय आहे त व ककती कालावधीत उक्त प्रकल्हपग्रस्त शेतकऱयाींना भस
ू ींपादनाची
रक्कम दे ण्यात येणार आहे ?

वव.स. ४५३ (37)
श्री. धगरीष महािन (१२-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
सीना कोळे गाव प्रकल्हपाींतगयत पींपगह
ृ , उध्वयगामी नभलका, मुख्य कालवा सा.क्र. ० ते

१२००मी., आवा्ी शाखा कालवा वाखळी क्र. ० ते ३००० मी., सा.क्र. ८.७६ ते १०.३५ कक.मी.

ववतररका-१ या घ्काींसाठी भस
ीं ादनाचे अींनतम झाले असन
ू प
ू सींबींधधत शेतकऱयाींना नक
ु सान
भरपाई रकमेचे वा्प या पूवीच करण्यात आले आहे .
(२) होय.

(३) सदर प्रकरणी एकूण रु.५.७० को्ी ननधीची मागणी कृषणा खोरे पा्बींधारे ववकास
महामहामींडळ स्तरावर ववचाराधीन असन
ू ननधी उपलब्ध होताच तात्काळ सींबींधधत शेतकऱयाींना
भूसींपादनाची रक्कम दे ण्याची काययवाही करण्यात येईल.

___________

मोखाडा, िव्हार तालुक्याांतून वाहणा-या तीन नद्याांचे पाणी िव्हार व
मोखाडा गावाला दे ण्याबाबत

(४८)

११५४६७ (१२-०४-२०१८).

श्री.अभमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नदी िोड प्रकल्हपाच्या नावाखाली मोखाडा, िव्हार तालुक्याींतून वाहणा-या तीन नदयाींचे
पाणी गुिरातला दे ण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकल्हपासाठी महाराषराच्या सीमेवर वावर वाींगणी भागात मोठे धरण
बाींधण्यात येणार असल्हयाने हिारो हे क््र शेती सींपाददत केली िाणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हपामळ
ु े अनेक गावेही ववस्थावपत होणार असताींनाही या दोन
मोखाडा,िव्हार या तालुक्याींना या प्रकल्हपातून केवळ १४ ्क्केच पाणी भमळणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तदनस
ु ार शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०६-०७-२०१८) : (१) महाराषर व गुिरात याींच्यामधील दद. ३.५.२०१०

रोिी झालेल्हया सामींिस्य करारातील तरतद
ु ीनस
ु ार राषरीय िलववकास अभभकरणाने दमणगींगावपींिाळ नदीिोड योिनेचा सववस्तर प्रकल्हप अहवाल तयार

केला आहे .

सदर प्रकल्हप अहवालानुसार दमणगींगा खो-यात दमणगींगा नदीवर ता. त्रींबकेश्वर, जि.

नाभशक

येथे ४२७.०७ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमतेचे भूगड धरण व वाघ नदीवर ता. मोखाडा,

जिल्हहा पालघर येथे ४६०.८९६ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमतेचे खारधगदहल धरण बाींधणे प्रस्ताववत
आहे त.

भूगड ते खारधगदहल धरण व खारधगदहल ते वपींिाळ धरण बोगदयादवारे िोडण्यात

येणार असून पाणी वपींिाळ प्रकल्हपात वळवून मुींबई शहराला वपण्याचे पाणी दे णे प्रस्ताववत

वव.स. ४५३ (38)
आहे . उपरोक्त धरणाींपैकी भुगड धरणाच्या पाणलो् क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र गि
ु रात राज्यामध्ये
असून त्या भागात पडणारे पाणी गुिरातला दे णे प्रस्ताववत आहे .

(२) राषरीय िलववकास अभभकरणाने माचय २०१४ मध्ये तयार केलेल्हया प्रकल्हप अहवालानुसार
दमणगींगा वपींिाळ नदीिोड प्रकल्हपाींतगयत वावर वाींगणी भागात वाघ नदीवर खारगीहील धरण

प्रस्ताववत असुन या धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी १५५८ हे क््र िमीन सींपाददत करावी लागणार
आहे . (६१२ हे क््र खािगी, ६७६ हे क््र वनिमीन, २७० हे क््र इतर)

(३) राषरीय िलववकास अभभकरणाने तयार केलेल्हया अहवालानुसार दमणगींगा वपींिाळ नदीिोड

प्रकल्हपाींतगयत दमणगींगा नदीवर ४२६.३९ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे भग
ु ड धरण व वाघ नदीवर
४६०.७९ क्षमतेचे खारधगहील धरण बाींधण्यात येणार असून १०० % ववश्वासाहयतेचे अनुक्रमे २१०

द.ल.घ.मी व ३६९ द.ल.घ.मी असे एकूण ५७९ द.ल.घ.मी पाणी मब
ुीं ईस वपण्यासाठी पुरवण्याचे
प्रस्ताववत आहे .

दमणगींगा खो-यातील भसींचनासह स्थाननक वापरासाठी

(भसींचन + त्रबगरभसींचन +

पयायवरण) ३२३.९० द.ल.घ.मी. पाणी वापर ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
आांबडोस व्हाळवाडी ( ता.मालवण जि.भसांधूदग
ू )ग ते खळनाथ मांददर िोड
रस्ता िरुन पूल बाांधण्याबाबत

(४९)

११५७९५ (०७-०४-२०१८).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आींबडोस व्हाळवाडी ते खळनाथ मींददर िोड रस्ता करुन पूल बाींधन
ू भमळावा अशा

आशयाच्या मागणीचे एक ननवेदन तेथील ग्रामस्थाचे वतीने श्री.अशोक पाीं डूरीं ग दळवी याींनी
जिल्हहाधधकारी, भसींधद
ु ग
ू य याींचे कडे ददनाींक १५ एवप्रल,२०१७ रोिी तसेच मख्
ु य काययकारी

अधधकारी जिल्हहा पररषद याचे कडे ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास सादर
केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू मागणीनस
ु ार रस्त्याचे रुीं दीकरण, डाींबरीकरण तसेच त्यावरील पूलाचे
काम ववनाववलींब होती घेऊन तात्काळ पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रश्नाींककत रस्त्याचे व पल
ु ाचे काम करण्यासाठी मोठ्या स्वरुपात ननधीची आवश्यकता

आहे . पुल बाींधण्याचा काययक्रम सावयिननक बाींधकाम ववभागाकडून राबववला िात असल्हयाने
सदर पुलाचे काम प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हहा पररषदे मार्यत सावयिननक बाींधकाम ववभागास
कळववण्यात आले आहे .
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तसेच सदर रस्त्याचे काम जिल्हहा पररषदे ला रस्ते ववशेष दरु
ु स्ती काययक्रम/जिल्हहा वावषयक

योिना इ.मधन
ू प्राप्त ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हहा
पररषदे चे ननयोिन आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
दहांगणघाट (जि.वधाग) तालुक्यातील अिनसरा बॅरेि उपसा भसांचन प्रिल्हप
आिनसरा गावािवळ प्रस्ताववत िरण्याबाबत

(५०)

११५९२१ (१२-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट) : सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगणघा् (जि.वधाय) तालुक्यातील आिनसरा बॅरेिला मींिुरी भमळाली असूनही अदयाप
काम सुरू करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू बॅरेिला प्रशासकीय मींिरु ी केव्हा भमळाली आहे व ननववदे चा कालावधी
काय आहे,
(३) असल्हयास, या बॅरेिचे काम तात्काळ पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२१-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) वधाय जिल्ह्यातील दहींगणघा् तालुक्यातील आिनसरा बॅरेि प्रकल्हपास दद.२३ एवप्रल २०००

रोिी (वषय १९९६-९७ च्या दरसुचीनुसार) रू १५८.२१ को्ी मळ
ू प्रशासककय मान्यता दे ण्यात
आली

होती. ती व्यपगत झाल्हयाने दद.२८ नोव्हें बर २००६ अन्वये (वषय २००५-०६ चे

दरसुचीनुसार) रू.२०८.४२ को्ीस नव्याने प्रशासककय मान्यता प्रदान केली आहे . या प्रकल्हपास
केंद्रीय िलआयोगाची मान्यता, पयायवरण मींत्रालयाची मान्यता तसेच वन प्रस्तावास अींतीम
मान्यता प्राप्त नसल्हयाने प्रकल्हपाच्या कामाींची ननववदा काढण्यात आली नाही.
(३) १) पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्रस्ताव मुख्य अभभयींता, ननयोिन व िलववज्ञान,नाभशक
याींना सादर करण्यात आला असन
य ा सरू
ू उपजस्थत केलेल्हया मद
ु याींची त्र्
ु ी पत
ु त
ु आहे . २)
पयायवरणाच्या मान्यतेकररताच्या प्रस्तावास प्रकल्हपाचे ्ी.ओ.आर. ला केंद्र शासनाचे पयायवरण

मींत्रालयाची मान्यता दद. ११.०७.२०१७ ला प्राप्त झाली आहे . पयायवरण अ्यास करुन अींनतम
पयायवरण मान्यता घेण्यात येईल. ३) प्रकल्हपाकरीता आवश्यक असलेली ३१.५६ हे क््र
वनिभमनी प्रस्तावास दद.२५.०८.२००८ रोिी वनववभागातर्े तत्वत: मान्यता भमळाली. अींनतम
मान्यता प्रस्ताव दद. ३.०६.२०१६ रोिी सादर करण्यात आला. अप्पर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक
व केंद्रस्थ अधधकारी, म.रा., नागपूर
मुदयाींचे

अनुषींगाने

पयाययी

याींचे दद. २०.०९.२०१६ चे पत्रान्वये उपजस्थत केलेल्हया

वनीकरणाकररता

रू.९१.७०

लक्ष

वाढीव

ननधीचा

भरणा

वव.स. ४५३ (40)
दद.२९.१०.२०१६ रोिी वन ववभागास करण्यात आला असून इतर मुदयाचे अनुपालन अप्पर
प्रधान मुख्य वन सींरक्षक व केंद्रस्थ अधधकारी, म.रा., नागपूर याींना सादर करण्यात आले
आहे . अींनतम मान्यता भमळाल्हयावर प्रकल्हपाचे काम सरू
ु करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू य सवय प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

