अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

घाटनाांद्रा (जि.औरां गाबाद) प्राथममि आरोग्य उपिेंद्रातील ररक्त िागा भरण्याबाबत
(१)

२६४७३ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घा्नाींद्रा (जि.औरीं गाबाद) प्राथममक आरोग्य केंद्रातगंत आमठाणाअींतगगत येणाऱ्या १२ पैकी २
आरोग्य उपकेंद्रे वगळता इतर १० उपकेंद्रातील कमगचाऱ्याींच्या ररक्त िागा आणण अपडाऊनमुळे

लाखो रुपयाींच्या इमारती वापराववना पडून असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोग्य उपकेंद्रातील ररक्त पदे अद्यापपयंत न भरण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदरच्या ररक्त िागा केव्हापयंत भरण्यात येऊन ही उपकेंद्रे केव्हापयंत कायागजन्वत
करण्यात येणार आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०६-२०१९) :(१) नाही.

(२) व (३) ववत्त ववभागाच्या दद. १६ मे २०१८ रोिीच्या र्ासन ननणगयान्वये पदभरतीवर घालण्यात
आलेले ननबगधीं उठववण्यात आलेले असून िुन्या आकृतीबींधानुसार १०० ्क्के पदभरती करण्यास
प्रर्ासकीय ववभागाींना मान्यता दे ण्यात आली आहे. सदर र्ासन ननणगयानस
ु ार पदभरतीची
कायगवाही करण्यात येत आहे .

___________
पण्
ु यातील खडिवासला ते पववती लष्ट्िर िल िेंद्रापयंतच्या
िलवाहहन्यातून पाण्याची गळती होत असल्याबाबत

(२)

३६३११ (२०-०१-२०१६).

श्रीमती माधुरी ममसाळ (पववती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री
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(१) पुण्यातील खडकवासला ते पवगती या भागातील िुन्या व लषकर िल केंद्रापयंत खुल्या
िलवादहन्यातन
ू पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पाणी गळतीची पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार ४० ते ५० वर्ांच्या िुन्या असलेल्या

िलवादहन्याींची दरु
ु स्ती तात्काळ करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१७-०५-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे .
सदर िन्
ु या िलवादहन्या महानगरपामलकेच्या ताब्यात असन
ू महानगरपामलके कडून खडकवासाला

धरण ते पवगती िलकेंद्र दरम्यान ३०३० मी.मी. व्यासाची िलवादहनी ्ाकण्यात आली आहे. त्यात
सद्य:जस्थत कोणत्याही प्रकारची गळती होत नाही. तसेच नवीन मुठा उिव्या कालव्याचा कक.मी.
० ते २८ हा भाग पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीतुन िातो. या भागातील कामाची दे खभाल
दरु
ु स्तीची कामे करण्यात आलेली असून गळती थाींबववण्यात आलेली आहे .
(२) होय.

(३) पाईपलाईन व्हॉल्व मधून दृश्य गळती झाल्यास तात्काळ दरु
ु स्ती करुन गळती थाींबववण्यात

येते. भूमीगत गळतीची पाहणी करण्यासाठी ववमर्ष् यींत्र व तींत्रज्ञानाची आवश्यकता असन
ू
महानगरपामलकेकडे अर्ी यींत्रणा नसल्याने भूमीगत गळतीची पाहणी करण्यात आलेली नाही.

पण
ु े महानगरपामलके मार्गत समान पाणी परु वठा वा्प योिनेचा रक्कम रुपये २८१८

को्ी खचागचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे. त्यास मुख्य सभेची मान्यता

ममळालेली आहे . सदर प्रकल्पामध्ये पाण्याची गळती र्ोधणे, , दरू
ु स्तीकरणे, वॉ्र ऑडड् करणे,
हायड्रेमलक डडर्ेक््सुधारून समान पाणीपुरवठा करणे, िलर्ुध्दीकरण केंद्राची वाढ करणे,

ऑ्ोमायझेर्न करणे, िुन्या ४० ते ५० वर्ागपुवीचा लाईन्स बींद करणे व त्या दठकाणी नव्याने
िलवादहन्या ्ाकणे इत्यादी बाबीचा समावेर् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील तळे गाव, मशरसोनवाडा बांधाऱ्याच्या दरु
ु स्तीसाठी ननधी दे ण्याबाबत
(३)

६८३३७

(मरु बाड) :

(२७-०१-२०१७).

श्री.सांिय

िेळिर

(ठाणे),

श्री.किसन

िथोरे

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

(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील तळे गाव, मर्रसोनवाडा बींधारा अनतवषृ ्ीमुळे सन २०११ साली
र्ु्ूनही त्याची पन
ग ाींधणी करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
ु ब

(२) तसेच पररसरात ववकासकामे होत असताना सदर बींधारा दरु
ु स्त करण्याचे कारण काळु
प्रकल्पाचे अधधकारी दे त असल्याने सदर बींधाऱ्याच्या दरू
ु स्तीस नकार दे त आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, तथापी सदर बींधारा दरू
ु स्त न झाल्यामळ
ु े गेल्या ५ वर्ागपासन
ू हिारो एकर र्ेती
मसींचनाखाली येत नसल्याने र्ेतकऱ्याींचे आधथगक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर बींधारा दरू
ु स्तीसाठी र्ासन ननधी उपलब्ध करून दे णार आहे काय व ककती
कालावधीत उपलब्ध करुन दे णार आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (१९-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२)

होय, हे अर्ींत: खरे आहे .
तथापी, मर्रसोनवाडी (तळे गाींव), ता.मुरबाड, जि.ठाणे मसींचन तलावाची पुनब
ग ाींधणी

करणेसींदभागत माती धरणाचा का्छे द सींकजल्पत करुन ममळण्यासाठी कवच व गाभा भरावाचे
बाधीत व अबाधीत माती नमुन्याचे पररक्षण करुन ममळण्यास अनत. मुख्य कायगकारी अधधकारी,
जिल्हा पररर्द, ठाणे याींनी

ददनाींक ०९/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये कायगकारी अमभयींता, मद
ृ ू

अमभयाींत्रत्रकी ववभाग, म.अ.सीं. सींस्था , नामर्क ४ याींना ववनींती केली आहे .
(३) हे खरे नाही.

सदर मसींचन तलावाचे मसींचनक्षेत्र ६८.०० हे क््र आहे . त्यावर सध्या मसींचन होत नाही.
(४) तलावाचा का्छे द मध्यवती सींकल्प धचत्र सींघ्ना (CDO) याींचेकडून सींकजल्पत करुन

ममळाल्यानींतर जिल्हा वावर्गक योिना सन २०१९-२० सवगसाधारण ल.पा. तलाव या लेखामर्र्ाग
अींतगगत प्राप्त होणाऱ्या ननधीतून सदर कामाच्या अींदािपत्रकास सक्षम स्तराव प्रर्ासकीय मींिुरी
घेवन
ू काम हाती घेण्याचे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील मुलुांड पजश्चम, नाहूर व मागाठाणे येथील िममनीवर ननवासी व वाणणजययि बाांधिाम
िरणाऱ्या मे.ओबेरॉय िन्स्रक्शनने शासनाचे िेलेले नि
ु सान
(४)

७३३८९ (२७-०१-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)व :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) मुींबईतील मुलुींड पजश्चम, नाहूर व मागाठाणे येथील िममनीवर ननवासी व वाणणजययक
बाींधकाम करणाऱ्या मे. ओबेरॉय कन्स्रक्र्नने सींिय गाींधी राषरीय उद्यान बोरीवली याींच्याकडून

इमारत बाींधकामासाठी परवानगी प्राप्त करण्याच्या अगोदर कायगकारी अमभयींता (बाींधकाम प्रस्ताव)
पूवग उपनगरे -२, मुींबई महानगरपामलका याींच्याकडून ददनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा
त्यासम
ु ारास बाींधकामपव
ू ग परवानगी (CC) प्राप्त करुन बाींधकामाच्या िागेत भय
ु ारी कामे व
तळमिल्यासाठी खोदकाम सपा्ीकरणाची कामे बेकायदे मर्रररत्या सुरु केल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर ननवासी व वाणणजययक बाींधकामाबाबत ववकासकाने वन्य िीव सींरक्षण
अधधननयम, १९७२ मधील कलम २९, ३३ व ३५(६) व राषरीय वन्यिीव मींडळाची मान्यता न घेता
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मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक ४ डडसेंबर, २००६ रोिी ददलेल्या ननणगयाचा भींग केल्याने
ववकासकाींवर कायदे मर्र गन्
ु हा न नोंदववता अप्पर प्रधान मख्
ु य वनसींरक्षक (वन्यिीव) व मख्
ु य
वनसींरक्षक, बोरीवली याींनी केलेल्या िाणीवपूवक
ग दल
ग ामळ
ु क्ष
ु े र्ासनाचे कोट्यवधी रुपयाींचे नुकसान
झालेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मे.ओबेरॉय स्कायमस्ी, मागाठाणे येथील ननवासी व वाणणजययक बाींधकामे राषरीय
उद्यानाच्या हद्दीपासून १० कक.मी. क्षेत्राचे आत येत असताना ववकासकाने सींिय गाींधी राषरीय

उद्यानाची परवानगी न घेता काही अधधकाऱ्याींर्ी सींगनमत करुन पयागवरण प्रमाणपत्र
प्राप्त

करुन झाल्यानींतर ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मुख्य वनसींरक्षक,

सींिय गाींधी राषरीय उद्यान याींच्याकडे इमारत बाींधकामाची परवानगी ममळण्यासाठी प्रस्ताव सादर
केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त सवग प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले

व तदनुसार र्ासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींचे नुकसान करणाऱ्या ववकासकाींवर व त्याींच्यार्ी
सींगनमत करुन िाणीवपुवक
ग दल
ग करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी/कमगचारी याींच्यावर र्ासनाने
ु क्ष
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (२५-०४-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) भूखींड क्र. ४७५, ४७५/ १ ते ११ मौिे

मुलुींड (प) आणण न.भु.क्रमाींक ५४५, ५४६, ५४६/ १ ते २ मौिे नाहूर वर आराखडे ददनाींक
०९.०१.२०१५ रोिी मींिूर झाले व आरीं भ प्रमाणपत्र ददनाींक २१.१०.२०१५ रोिी दे ण्यात आले. दस
ु रा

प्रस्ताव भख
ू ींड क्रमाींक ५४३ मौिे नाहूर वर आराखडे ददनाींक ०९.०१.२०१५ रोिी मींिरू झाले व
सुधारीत आराखडे ददनाींक ०६.०५.२०१५ रोिी व बाींधकामास प्रारीं भ प्रमाणपत्र ददनाींक ०३.०७.२०१५
रोिी बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकाद्वारे
ददनाींक

बैठकीत

०५.०४.२०१६

रोिी

दे ण्यात आले.
आयोजित

रायय

वन्यिीव

मींडळाच्या

११

व्या

मे.ओबेरॉय कन्स्रक्र्न मलमम्े ड याींच्या व्यापारी व ननवासी बाींधकामाच्या प्रस्तावाींना

काही अ्ी व र्तीच्या अधधन राहून राषरीय वन्यिीव मींडळाकडे मर्र्ारस करण्यास मान्यता
प्रदान करण्यात आली. ददनाींक ०३ िानेवारी, २०१७ रोिी आयोजित राषरीय वन्यिीव मींडळाच्या
४० व्या बैठकीत सदर प्रकल्प सींिय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या पयागवरण सींवेदनर्ील क्षेत्राच्या
बाहे र असल्यामुळे, सदर प्रकल्पाींना राषरीय वन्यिीव मींडळाच्या मान्यतेची आवश्यकता
नसल्याबाबत ननणगय घेण्यात आला आहे.

रायय वन्यिीव मींडळाच्या ९, १०, ११ व १२ व्या बैठकाींमध्ये राषरीय वन्यिीव मींडळाकडे
मर्र्ारस करण्यात आलेल्या, सींिय गाींधी राषरीय उद्यानापासून १० कक.मी. चे आत येणा-या पण
पयागवरण सींवेदनर्ील क्षेत्राच्या बाहे र असलेल्या प्रकल्पाींना प्रस्ताववत ववकास कामाचे अींदािीत
खचागच्या १ % रक्कम ककीं वा रु. १ को्ी

(यापैकी िी अधधक असेल ती) प्रकल्प यींत्रणेकडून सींिय

गाींधी राषरीय उद्यान, बोरीवली याींचेकडे िमा करण्याचा ननणगय

ददनाींक ३१.०१.२०१८ रोिी

आयोजित रायय वन्यिीव मींडळाच्या १३ व्या बैठकीत घेण्यात आला आहे . तथावप उपरोक्त
बाींधकामाच्या िागेत भुयारी कामे व तळमिल्यासाठी खोदकाम सपा्ीकरणाची कामे सुरु केल्याचे

वव.स. ५८२ (5)

माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले असल्यास सींबींधधत ववकासकावर
कायदे र्ीर कायगवाही करण्याबाबत जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर जिल्हा, मुींबई याींना कळववण्यात
आले आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीमधील ग्रामसेविाच्या गैरवतवनाबाबत
(५)

७३९९२ (१९-०४-२०१७).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अजित
पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व ,

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) र्हापूर (जि.ठाणे) तालुक्यात ११० ग्रामपींचायती असून ९८ ग्रामसेवक आहे त मात्र त्यापैकी

बरे च ग्रामसेवक मख्
ु यालयी उपजस्थत राहत नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबींधधत ग्रामसेवकाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) पींचायत सममती र्हापूर ग्ात एकुण ११०

ग्रामपींचायती असुन ९८ ग्रामसेवक कायगरत आहे त. दद. ५.१.२०१७ च्या आढावा सभेत स्वच्छ भारत

अमभयानातींगत
ग हगणदारीमक्
ु त कामाचा आढावा घेत असताना मख्
ु य कायगकारी अधधकारी याींना ८४
ग्रामसेवक मुख्यालयी रहात नसल्याचे ननदर्गनास आले. त्या ८४ ग्रामसेवकाचा दद.५.१.२०१७ पासून
घरभाडे भत्ता बींद करण्यात आला.
माचग २०१७ अखेर

स्वच्छ भारत ममर्न अींतगगत कामे पूणग झाल्यावर मुख्य कायगकारी

अधधकारी, जिल्हा स्तरीय खातेप्रमुख, सननयींत्रण व मुल्यामापन अधधकारी व ग्रामपींचायत

स्तरावरील क्षेत्रीय अधधकारी याींच्या ग्रामपींचायत भे्ीच्या दरम्यान ग्रामसेवक मख्
ु यालयी रहात
असल्याचे ननदर्गनास आल्यामळ
ु े बींद करण्यात आलेला घरभाडे भत्ता पुन्हा माहे एवप्रल २०१७
पासुन सुरू करण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५८२ (6)
गडधचरोली जिल््यात मग्रारोहयोच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यवहार
(६)

७५३६२ (१९-०४-२०१७).

श्री.वविय रहाांगडाले (नतरोडा) :
काय :-

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी),

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) गडधचरोली जिल््यात वडसा वनववभागाींतगगत पुराडा, बेलगाींव, मालेवाडा या वनपरीक्षेत्रामधील
कुर्ल कामामध्ये सन २०१२ ते २०१५ या काळात रोिगार हमी योिनेत गैरव्यवहार प्रकरणाची

र्ेरचौकर्ी उपववभागीय अधधकारी, कुरखेडा याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीमार्गत करण्यात आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या चौकर्ी अहवालात मग्रारोहयोच्या कामाींमध्ये अननयममतता असून रोख

पुस्तकात रोखलेख्याच्या नोंदी योग्य ररत्या घेतले नसल्याचे आक्षेप नमूद असन
ू सदर प्रकरणी
दोन्ही चौकर्ी अहवाल व इतर बाबीींच्या आधारे वनपररक्षेत्र अधधकाऱ्याववरूद्ध दोर्ारोप पत्र तयार
करून ववभागीय आयक्
ु ताींकडे सादर करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अहवालानस
ु ार तत्कालीन मुख्यवनसींरक्षक व वनपररक्षेत्र अधधकारी याींच्यावर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२७-०५-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) चौकर्ी अहवाल र्ासनाकडे प्राप्त झाला असून सदर अहवाल तपासण्याचे काम र्ासन

स्तरावर सुरु आहे . तपासणीअींती सींबींधधत दोर्ी अधधकारी/कमगचारी याींच्याववरुध्द, महाराषर नागरी
सेवा (मर्स्त व अपील) ननयम, १९७९ नुसार कारवाई करण्यात येईल.
___________

मस्िरवाडी व िाशी (ता.माण, जि.सातारा) येथे हुतात्मा िवानाांच्या
स्मरणाथव िमानी उभारण्याबाबत
(७)

८३१४३

(मांब
ु ादे वी) :

(१८-०४-२०१७).

श्री.ियिुमार

गोरे

(माण),

श्री.अममन

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

पटे ल

(१) माण (जि.सातारा) तालुक्यातील मस्करवाडी येथील हुतात्मा िवान सुननल सुयव
ग र्
ीं ी आणण
िार्ी येथील िवान चींद्रकाींत गींलाडे याींच्या स्मरणाथग त्याींच्या गावी कमान उभारण्याचा ननणगय
ग्रामपींचायतीने ग्रामस्थाींच्या सूचनेनुसार ग्रामसभेत ठराव घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ग्रामसभेच्या ठरावाची प्रत व मागणीपत्र ददनाींक १६ िून, २०१६ रोिी वा
त्यासम
ु ारास मा.पालकमींत्री व मा.सहकार मींत्री याींना ददले असतानाही र्ासनाने अद्याप याबाबत
कोणतीही कायगवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभागत र्ासनाने चौकर्ी करुन ननधी उपलब्ध करुन हुतात्मा िवानाींच्या
गावात त्याींच्या स्मरणाथग कमानी उभारण्यासह िवानाींच्या पत्नीींना र्ासकीय सेवेत सामावन
ू
घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०६-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही.

(२) नाही. या ववभागाकडे कोणतेही ननवेदन प्राप्त झाले नाही.
(३) हुतात्मा िवानाींच्या स्मरणाथग कमानी उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव ववभागाकडे प्राप्त झालेला
नसल्याने प्रश्न उद््ावत नाही. तसेच, या ववभागामार्गत कमानी उभारण्याबाबत ननधी ववतररत
करण्यात येत नाही.
 सामान्य प्रर्ासन ववभाग, र्ासन ननणगय क्र.आर्ीए-१०८२/३५०२/सीआर-१००/१६अ, ददनाींक ०२
सप््ें बर, १९८३ अन्वये, सैननकी सेवेत मत
ु े नोकरीसाठी
ृ झालेल्या ककीं वा अपींगत्व येऊन त्यामळ

अयोग्य झालेल्या मािी सैननकाींच्या कु्ुींबातील र्क्त एका व्यक्तीला त्याींच्या पसींती क्रमाने
वगग-३ ककीं वा वगग-४ मधील १५ ्क्के आरक्षक्षत पदाींपक
ै ी उपलब्ध पदावर ननयुक्तीची तरतूद आहे .

त्यानुसार हुतात्मा िवानाींच्या वासराींना र्ासन सेवेत ननयुक्त केले िाते.
 हुतात्मा िवान श्री.सय
ग ींर्ी याींच्या पत्नीच्या नावाची नोंदणी जिल्हा सैननकी मींडळ कायागलय,
ु व
सातारा येथे करण्यात आली आहे .
 र्हीद

िवान

नोकरीसाठी

श्री.गलाींडे

याींच्या

पत्नीने

असमथगता दर्गववली आहे .

मुले

लहान

असल्याने

सद्य:जस्थतीत

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साक्री आणण मशरपूर (जि.धुळे) तालुक्यातील आहदवासीबहुल भागात डॉ. ए.पी.िे. अब्दल
ु िलाम
अमत
ृ आहार योिनेच्या अांडी खरे दीत झालेला गैरव्यवहार
(८)

८४२०५ (१०-०५-२०१७).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास

(१) साक्री आणण मर्रपूर (जि.धळ
ु े ) या तालुक्यातील आददवासीबहुल भागात राबववण्यात येत
असलेल्या डॉ.ए.पी.िे. अब्दल
ग अींडी खरे दीमध्ये गैरव्यवहार
ु कलाम अमत
ृ आहार योिनेतींगत
झाल्याचा माहे र्ेबुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णू सावरा (१४-०६-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) धळ
ु े जिल्हयातील साक्री व मर्रपरू

तालुक्यात राबववण्यात येत असलेल्या भारतरत्न डॉ.ए.पी.िे अब्दल
ु कलाम अमत
ृ आहार

योिनेतींगत
ग अींडी खरे दीमध्ये झालेल्या अननयममततेबाबत सींबींधधत अधधकारी याींच्याववरुदध मदहला
व बालववकास ववभागाकडुन दद. ७ माचग, २०१९ च्या ज्ञापनान्वये महाराषर नागरी सेवा (मर्स्त व

अवपल) ननयम १९७९ मधील ननयम ८ खाली दे ार्ारोपपत्र बिावन
ू ववभागीय चौकर्ी सरु
ु करण्यात
आली आहे .
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तसेच

या प्रकरणातील प्रकल्प स्तरावरील १७ अींगणवाडी पयगवेक्षक्षका याींना मुख्य कायगकारी

अधधकारी, जिल्हा पररर्द,धळ
ु े याींनी त्याींच्या दद.०७.०९.२०१८ च्या आदे र्ान्वये सक्त ताककद
दे ण्यात आलेली आहे .

___________

मौिे धचखली (ता.गुहागर जि.रत्नाधगरी) येथे डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर व
(९)

छत्रपती मशवािी महाराि याांचे पत
ु ळे उभारण्याबाबत

८६०२६ (२४-०८-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

(१) मौिे धचखली (ता.गुहागर जि.रत्नाधगरी) येथे डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर व छत्रपती मर्वािी
महाराि याींचे पुतळे उभारण्यासींदभागत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचक
े डून ददनाींक ११ िुल,ै २०१६
रोिी वा त्यासम
ु ारास र्ासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानर्
ु ींगाने सदर पत
ु ळे उभारण्याबाबत र्ासनाने अद्यापपयंत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२२-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) ददनाींक ११ िल
ु ,ै २०१६ रोिीचे पत्र प्राप्त
झाले हे खरे आहे

तथावप, असा कोणताही प्रस्ताव कोणत्याही सींस्थेकडून जिल्हाधधकारी,

रत्नाधगरी याींना प्राप्त झालेला नाही.

___________

पारोळा (जि.िळगाांव) तालुक्यातील ग्रामसेवि, तलाठी व मसांचन
अमभयांत्याने िेलेला गैरिारभार

(१०)

८९२७३ (१२-०८-२०१७).

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

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारोळा (जि.िळगाींव) तालक्
ु यात ददनाींक ३० मे,२०१७ रोिी आमसभा घेण्यात आली असून
यात प्रामख्
ु याने मसींचन, कृर्ी, रोहयो,िलयक्
ु त मर्वार, घरकुल, पाणी ्ीं चाई,परु वठा, महसल
ू ,ववदहरी

अनुदान आदद ववर्याींवर तक्रारी होऊन ग्रामसेवक, तलाठी व मसींचन अमभयींत्याववरुध्द ठराव
नोंदववण्यात आलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार ग्रामसेवक, तलाठी व मसींचन अमभयींत्यावर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२८-०२-५०१९) : (१) नाही, पारोळा येथे दद.३० मे, २०१७ रोिी घेण्यात
आलेल्या आमसभेत कोणत्याही अधधका-या ववरुध्द ठराव नोंदववण्यात आला नाही.
(२), (३), व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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िोल्हापूर जिल््यातील बोगस डॉक्टराांबाबत
(११)

९२८९४ (२१-०८-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे
सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(िरवीर), श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां िी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यात सुमारे १२२ डॉक््र बोगस असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे
काय

(२) असल्यास, सदर जिल्हयात इलेक्रोहोममओपॅथीची पदवी घेतलेल्या डॉक््राींनी डोंगराळ व दग
ग
ु म
भागात आपले दवाखाने स्थापल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार बोगस डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१४-०३-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे असून, कोल्हापूर जिल्हयातील १५ बोगस

डॉक््राींच्या तक्रारी महाराषर कौजन्सल ऑर् इींडडयन मेडडसीन याींच्या सींकेत स्थळावर प्राप्त
झाल्या आहे त.
(२) होय हे खरे आहे .
(३) यासींदभागत १५ बोगस डॉक््राींवर कारवाई करण्यासाठी महाराषर कौजन्सल ऑर् इींडडयन
मेडडसीन याींच्याकडून बोगस वैद्यकीय व्यवसायीक र्ोधन
ू काढण्यासाठी र्ासनाने नेमलेल्या
तालुका/ जिल्हा/महानगरपामलका व नगरपामलका स्तरावरील सममतीींना पत्रे पाठववली आहे त.

(४) सन २०१७ मध्ये कोल्हापरू जिल्हयातील १० बोगस डॉक््राींवर गन्
ु हे दाखल करण्यात आले
असून, सवग गुन्हयाींचे दोर्ारोपपत्र मा.को्ागमध्ये दाखल करण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नामशि जिल्हा पररषदे तील बाांधिाम ववभागाच्या दोनच्या मलपीिाने
िांत्राटदाराशी सांगनमत िरुन िायावरांभ आदे श हदल्याबाबत
(१२)

९६२६६ (०६-०१-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामर्क जिल्हा पररर्दे च्या बाींधकाम ववभाग दोनच्या मलपीकाने पैसे घेऊन कींत्रा्दारास परस्पर
कायागरींभ आदे र् दे ण्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या ठक्कर बाप्पा योिनेंतगगत वािगाव व मभलवाड येथील रस्ते कााँक्री्ीकरणाचे
काम मींिरू करण्यात आले होते या कामाचे कायागरींभ आदे र् जिल्हा पररर्दे तील बाींधकाम
ववभागाच्या मलपीकाने परस्पर पैसै घेवून ददल्याचे ननदर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सींबींधधत कमगचा-यावर गुन्हा दाखल करणेबाबत मुख्य कायगकारी अधधकारी
याींच्याकडे लोकप्रनतननधीींनी लेखी तक्रार केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने उक्त प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
दोर्ीीं कमगचाऱ्यावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२२-०२-२०१९) : (१) नाही. ठक्कर बाप्पा योिनेंतगगत कायागरींभ आदे र्ासींबींधात
कोणतीही अननयमीतता झालेली नाही.
(२) नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जिवती (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील पाटन गावात ११२ शौचालयाच्या ननधीत झालेला अपहार
(१३)

९७३९६ (०६-०१-२०१८).

(नतवसा) :

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), अॅड.यशोमती ठािूर

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जिवती (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ु यातील पा्न गावात ११२ र्ौचालयाकरीता ददलेल्या ननधीचा अपहार
झाल्याची तक्रार गावातील मदहलाींनी माहे सप््ें बर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सींबींधधत पोमलस
स््े र्नमध्ये दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१३-२०१४ आधथगक वर्ांत या गावातील ११२ र्ौचालयाकरीता ननधीचे
ननयोिन करण्यात आले होते परीं तु अधधकाऱ्याींच्या दल
ग ामुळे कींत्रा्दाराींनी ननधीचा अपहार केला
ु क्ष
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच कागदोपत्री प्रत्येक लाभाथांना ५१०० अनुदान दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास,या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर
व कींत्रा्दारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०६-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे
(२) अींर्त: खरे आहे.
(३) हे खरे आहे
(४) होय.
या प्रकरणात जिल्हा पररर्द प्रर्ासनाने चौकर्ी केली असता, ननमगल भारत अमभयान
योिनेतील १०८ र्ौचालयाची एकूण रक्कम रु. ५,५०,८००/- ची नोंद कॅर्बक
ु ात नोंद असूनसुध्दा

लाभार्थयांना ममळाली नसल्याची तक्रार १७ लाभार्थयांनी ववस्तार अधधकारी (जिवती) याींना प्रत्यक्ष
चौकर्ीत साींधगतले. सदर रक्कम तत्कालीन सरपींच व तत्कालीन सधचव याींनी स्वत:च्या
उपयोगाकररता वापरली असन
ू यासाठी खो्या दस्तऐविाींचा वापर केला आहे .
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या प्रकरणात सींबींधधत ग्रामसेवक व सरपींच

याींचेवर ददनाींक ५.९.२०१७ च्या आदे र्ान्वये

FIR दाखल करण्यात आला असन
ू , मख्
ु य कायगकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द, चींद्रपरू याींनी

त्याींच्या ददनाींक ३०.११.२०१७ च्या आदे र्ान्व्ये ग्रामसेवकाला ननलींत्रबत केले आहे . त्याचप्रमाणे
र्ेरर्ार झालेल्या एकूण रक्कम रुपये ५,५०,८००/- पैकी तत्कालीन सधचव याींच्या वेतनातून
समप्रमाणात रुपये २,७५,४००/- एकूण ३६ समान हप्त्यात वसुली तसेच तत्कालीन सरपींचाकडून
ननयमानुसार ववदहत मागागने रक्कम रुपये २,७५,४००/- वसुली
करण्याबाबतचे

आदे र्ही

ददले आहे त.

करुन योग्य लेखामर्र्ागत िमा

मख्
ु य कायगकारी अधधकारी याींनी त्याींच्या दद. ३०.११.२०१७ पत्रान्वये

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नतसांगी (ता.पांढरपूर, जि.सोलापूर) येथील सरपांचाने िेलेला गैरव्यवहार
(१४)

९९०४३ (०६-०१-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नतसींगी (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथे मत्ृ यूनींतर वारसा हक्काने पत्नी, मुले, मुली या सवांची

नावे लावणे आवश्यक असताना सरपींच, ग्रामसेवक, वारसापैकी एकाने सींगनमत करून बनाव्
नोंद करून परस्पर िागा बळकववल्याचे माहे ऑक््ोबर मध्ये ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास,सदर प्रकरणी मादहतीच्या अधधकारात ही उपरोक्त मादहती दे ण्यास ्ाळा्ाळ
करणाऱ्या तत्कालीन ग्रामववकास अधधकारी, सरपींचाची चौकर्ी करून त्वररत अहवाल दे ण्याचे
आदे र् ग्ववकास अधधकारी, पींढरपूर याींनी ददले असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी

केली आहे काय व त्यानस
ु ार सींबींधधत दोर्ीींवर

र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१५-०६-२०१९) : (१) मौिे नतसींगी, ता. पींढरपरू येथील श्री. पाींडूरीं ग रामचींद्र
सप्ताळ हे दद. १५/०५/२००२ रोिी मयत झालेनींतर त्याींचा मोठा मल
ु गा श्री. आण्णासाहे ब पाींडूरीं ग

सप्ताळ याींनी सरपींचाकडे ददलेल्या दद. २३/०७/२००२ रोिीच्या अिागनस
ु ार ग्रामपींचायत नतसींगीच्या
आकारणी यादी (ग्रा.न.नीं.८) मधील मालमत्ता क्र.१४८ च्या नोंदीमध्ये र्ेरर्ार करून मयताच्या

नावाींच्या िागी दद.२३/८/२००२ रोिी मयत याींची पत्नी चींद्रभागा पाींडूरीं ग सप्ताळ याींचे नाींव दाखल
केलेले आहे. मयताची मल
ु े व मल
ु गी याींची नावे दाखल केली नाहीत. याबाबत मयताचा मल
ु गा श्री.
बाळासो पाींडूरीं ग सप्ताळ याींनी सम
ु ारे १५ वर्ागनींतर दद.६/९/२०१७ रोिी ददलेल्या तक्रार अिागच्या
अनुर्ींगाने सींबींधधत कागदपत्राींची पहाणी केली असता, सदरच्या मालमत्ता क्र १४८ च्या नोंदीमध्ये

उपरोक्त र्ेरर्ार करीत असताना सन २००२ मध्ये तत्कालीन सींबींधधत ग्रामसेवक व सरपींच याींनी
काही चक
ु ा केलेल्या असल्याचे कागदोपत्री ददसन
ू येत.े तथावप, सदर िागा ही मयताची पत्नी श्रीम.
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चींद्रभागा पाींडूरीं ग सप्ताळ याींनी नोंदणीकृत खरे दी खत क्र. ३३३८/२००२ दद. २६/०८/२००२ द्वारे

रू.३५,०००/- इतकी ककीं मत घेउन श्री. दत्तू मक
ु ींु द धाींडोरे याींना ववकलेली आहे. त्यानस
ु ार
ग्रामपींचायत जिसींगीच्या आकारणी यादीमध्ये मालमत्ता क्र. १४८ या घरिागेचे मालक असलेले
नाव रद्द करून त्या िागी श्री. दत्तु मुकींु द धाींडोरे याींचे नाव दाखल करण्यात आले आहे . नाींदणी

कायागलयामध्ये खरे दी खत हे मालमत्ता क्र. १४८ च्या उता-यामर्वाय झालेले आहे . त्यामुळे
चुकीच्या/बोगस उता-याच्या आधारे परस्पर िागा बळकावली आहे , असे नाही.
(२) हे खरे नाही.

सदर प्रकरणी श्री. बाळासो पाींडूरीं ग सप्ताळ याींनी मागणी केलेली सवग मादहती (कागदपत्रे)

त्याींना ग्रामसेवक ग्रा.पीं.नतसींगी याींनी ददलेली असून सदर प्रकरणी मागणी केलेली सवग मादहती

ममळालेली असल्याचे श्री.बाळासो सप्ताळ याींनी दद.३/४/२०१७ रोिी मलहून ददलेले आहे. तसेच दद.
२०/७/१७ रोिी पींचायत सममती, पींढरपरू येथे श्री. सप्ताळ याींनी केलेल्या प्रथम अवपमलय अधधकारी
याींच्याकडे केलेल्या अिागच्या सुनावणीवेळी त्याींनी मागणी केलेली इतर उवगररत कागदपत्रे त्याींना
ववनामूल्य ददली आहे त.

(३) तक्रारदाराींनी मागणी केलेली सवग मादहती त्याींना ददलेली असलेमळ
ु े व मादहती दे णेस ्ाळा्ाळ
झालेली नसल्यामुळे त्याबाबत ग्रामववकास अधधकारी/ सरपींचाची चौकर्ी/ कारवाई करणेचा प्रश्न

आलेला नाही. तथावप सदर घरिागा ममळकतीबाबत चक
ु ीच्या पध्दतीने आकारणी यादीमधील
नोंदीमध्ये र्ेरर्ार झालेले असल्याचे प्रथमदर्गनी ददसून येत असल्यामुळे सींबींधधताींची चौकर्ी
करून योग्य ती कायगवाही करणेत येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
महाववतरण िांपनीिडून पुरववण्यात येणाऱ्या सेवाांिररता ग्रामपांचायतीांना
फ्रॅन्चायझी म्हणून िाम िरणेबाबत

(१५)

९९८९४ (०६-०१-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ग्रामववकास ववभागाने ददनाींक २० ऑक््ोबर २०१६ रोिी र्ासन ननणगय काढून "महाववतरण
कींपनी"

कडून

करण्याबाबतचा
(२)

असल्यास,

पुरववण्यात

येणाऱ्या

सेवाींकररता

ग्रामपींचायतीींना

ननणगय घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
उक्त ननणगयाची

कुठे ही

फ्रॅन्चायझी म्हणून

अींमलबिावणी झाली नसल्याने या

काम

र्ासनाच्या

धोरणामळ
ु े अनेक बेरोिगार यव
ु काींना ममळणारे रोिगार उपलब्ध होऊ र्कले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार ग्रामववकास ववभागातील या

ननणगयाची अींमलबिावणी तात्काळ करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०६-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे .

ग्रामववकास ववभागाच्या दद.२०.१०.२०१६ च्या र्ासन ननणगयान्वये राययातील ३०००

लोकसींख्येपयंतच्या ग्रामपींचायतीींमध्ये ग्रामपींचायत स्तरावर ग्रामीण भागामध्ये महाववतरण
कींपनीमार्गत पुरववण्यात येणाऱ्या काही सेवाींकरीता ग्रामपींचायतीींनी “फ्रॅन्चायझी” म्हणून काम
करण्याबाबत र्ासनाने ननणगय घेतला आहे .
(२) हे खरे नाही.
ग्रामववकास ववभागाच्या दद.२०.१०.२०१६ च्या र्ासन ननणगयाच्या अनर्
ु ींगाने ववववध

जिल्हयाींमध्ये ८३२६ ग्रामपींचायतीींमध्ये ग्रामववद्युत व्यवस्थापकाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे
तसेच उवगररत ग्रामपींचायतीमध्ये ननयुक्तीची प्रकक्रया सुरू आहे .

(३) दद. २०/१०/२०१६ रोिीच्या र्ासन ननणगयान्वये पात्र सवग ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामववद्युत
व्यवस्थापकाची नेमणक
ू करणेबाबत सवग ववभागीय आयक्
ु त व सवग मख्
ु य कायगकारी अधधकारी
याींना ननदे र् दे ण्यात आले आहे त. त्यानुसार पात्र ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामववद्युत व्यवस्थापकाची
नेमणूक करणेबाबतची कायगवाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अहमदपूर (जि.लातूर) तालुक्यातील वडार वाडी साठवण तलावाचे िाम
िरण्यासाठी परवानगी दे ण्याबाबत

(१६)

१०१०१२ (२६-१२-२०१७).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल््यातील अहमदपूर तालुक्यातील वडारवाडी साठवण तलावास सन २०१२ मध्ये
मींिरु ी ममळाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वडारवाडी साठवण तलावाचे मींिूर असलेले काम रद्द करण्याच्या यादी मध्ये आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरचा साठवण तलाव अवर्गण प्रवण भागातील असल्यामुळे काम सुरु करण्याची
लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींधारण मींत्री याींच्याकडे ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार र्ासनाने सदरचा साठवण तलाव अवर्गण प्रवण भागातील काम
सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम मशांदे (१९-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, खरे आहे , सदर कामाचा समावेर् महाराषर िलसींधारण महामींडळ, औरीं गाबाद
कायागलयाने दद. १.४.२०१४ पुवी प्रर्ासकीय मान्यता ददलेल्या परीं तु प्रत्यक्ष काम सुरु झाले
नसल्यामळ
ु े स्थगीत केलेच्या कामाींच्या यादीमध्ये आहे.
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(३) होय, हे खरे आहे .
(४)

व (५) मा. आ. श्री. ववनायकराव िाधव- पा्ील ववधानसभा सदस्य अहमदपरु याींचे पत्र दद.

०४.१०.२०१७ नुसार सदर योिनेची प्रर्ासकीय मान्यता रद्द न करण्याबाबत केलेली मागणीस
अनुसरुन व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर िलसींधारण महामींडळ, औरीं गाबाद याींनी दद.

०६.०९.२०१८ च्या पत्रान्वये सदरील योिनेची स्थधगती उठववण्याबाबतचा ठराव पारीत केल्याचे
कळववले आहे . योिनेचे काम सुरु करण्याच्या दृष्ीने नववन भुसींपादन कायद्यानुसार भस
ु ींपादन

प्रस्ताव सादर करण्यासाठी बाधधत र्ेतक-याींचे सींमती घेण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . सध्या
बहुताींर्ी र्ेतक-याींचे सम्मती पत्र घेण्यात आलेले आहेत. उवगरीत र्ेतकरी हे उसतोड कामगार
असल्याने उसतोडीसाठी बाहे रगावी गेलेले आहे त. त्याींच्या बरोबर सींपकग साधुन सम्मती पत्र
घेण्याची कायगवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे .
___________

औरां गाबाद जिल्हयातील अजिांठा अांधारी धरणात िेवळ १५ टक्िे
पाणीसाठी उपलब्ध असल्याबाबत
(१७)

१०२६८९ (०२-०१-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) औरीं गाबाद जिल्हयातील अजिींठयासह मर्वना, मादणी, अमसरी, वाघेरा इ. गावाींना पाणीपुरवठा

करणा-या अजिींठा अींधारी धरणात केवळ १५ ्क्के पाणीसाठी उपलब्ध असल्यामळ
ु े या पररसरात
भववषयात तीव्र पाणी ्ीं चाई ननमागण होण्याची र्क्यता ननमागण झाली असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या धरणातन
ू काही र्ेतकरी रात्री-अपरात्री अवैधररत्या पाणी उपसा करण्यात येत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार या धरणातील उपलब्ध

पाणीसाठयाचे ननयोिन करण्यासह अवैध पाणी उपसा थाींबववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१७-०५-२०१९) : (१) अजिींठा अींधारी धरणात दद. १५

ऑक््ोबर २०१७ रोिी

१५.६८ ्क्के पाणीसाठा उपलब्ध होता.
(२) होय.
(३) चौकर्ी करण्यात आली आहे. चौकर्ी नूसार धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ननयोिन
करण्यासह अवैध पाणी उपसा थाींबववण्यासाठी महसून ववभागाकडून सींयुक्त पथक नेमण्यात आले
असन
ू त्याींचेकडून अवैध उपसा करणा-या मो्ारी िप्त करण्यात आल्या आहे त. धरणाच्या

परीसरातील ववद्युत डी. पी. बींद करण्याचे पत्र महाववतरणला दे ण्यात आले असन
ू सदर डड. पी.
बींद करण्यात आला आहे .
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त्याचप्रमाणे पाणी वापराबाबत ननयोिना प्रमाणे अींमलबिावणी व्हावी व पाण्याचा
अनधधकृत उपसा होऊ नये यासाठी आवश्यक कायगवाही करण्याबाबत तसेच या सींदभागत भरारी

पथके नेमण्याबाबत दद. ३१/०८/२०१८ रोिी पत्र ननगगममत करून सवग जिल्हाधधका-याींना सूचना
दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िाांहदवली (पूव)व (मुांबई) सांिय गाांधी उद्यानाच्या टे िडीवर सांरक्षि मभांत बाांधण्यासाठी ननधी
दे ण्याबाबत

(१८)

१०५३२० (३१-०३-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

काींददवली (पूव)ग मुींबई येथील डोंगराळ भागातन
ू पावसाळयात दरवर्ी मोठया प्रमाणात दगड,

माती पाण्याच्या प्रवाहासह तेथील क्राींतीनगर घराींमध्ये िाऊन आधथगक नक
ु सान होत असल्याने,

्े कडीवर पाणी अडववण्यासाठी सींरक्षक मभींत बाींधण्याकरीता आवश्यक जिल्हा ननयोिन ववकास
कायगक्रम ननधीतून मींिूर करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.पालकमींत्री, मुींबई उपनगर जिल्हा
याींना, ददनाींक १८ िानेवारी, २०१८ रोिी ददलेल्या लेखी ननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, क्राींतीनगर येथील घराींचे नक
ु सान ्ाळून येथील नागरीकाींना सींरक्षण दे ण्यासाठी,

्े कडीवरील वन ववभागाच्या िागेत, सींरक्षक मभींत बाींधण्याकरीता, आवश्यक ननधी मींिूर
करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली आहे,

(३) असल्यास, उक्त सींरक्षक मभींतीच्या कामास माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ अखेरपयंत र्ासनाने ककती

रुपये ननधी मींिूर करुन ददला आहे तसेच उक्त काम ककती कालावधीत सुरु होवून पूणग होणे
अपेक्षक्षत आहे ,

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०४-२०१९) : (१) मा.पालकमींत्री, मब
ुीं ई उपनगर जिल्हा याींना
“क्राींतीनगर” येथील डोंगराळ भागातन
पावसाळ्यात दरवर्ी मोठ्या प्रमाणात दगड, माती
ू
पाण्याच्या प्रवाहासह पररसरात वाहन येऊन पूरपररजस्थती ननमागण होते. येथे काही प्रमाणात

सींरक्षणमभींत व पावसाळी पाण्याचे नाले बाींधणे गरिेचे आहे . त्याकीरता ननधी उपलब्ध करुन
द्यावा या आर्याचे श्री. गिानन ककतीकर, खासदार याींनी ददनाींक २१.०१.२०१८ रोिी ननवेदन ददले
आहे .
(२) व (३) सींिय गाींधी राषरीय उद्यान बोरीवलीच्या व्यवस्थापन आराखडयात सदर क्षेत्र पयागवरण
पुनस्
ग थापना कायगक्षेत्रात समाववषठ असून या कामाींमळ
ु े वन्यप्राण्याींचे पररसर ववकासासह
पुनस्
ग थापनेस मदत होणार असल्याने िल व मद
ृ ा सींधारणाच्या कामाींकरीता आवश्यक असलेला
ननधी वन ववभागास उपलब्ध करुन दे ण्याकरीता मुींबई महानरपामलकेला ददनाींक ०३.०४.२०१८
रोिीच्या र्ासन पत्रान्वये ववनींती करण्यात आली आहे .
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सदर ननधी वनववभागास उपलब्ध करुन दे णे र्क्य नसल्याचे बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका,

मींब
ु ई याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मशरोली ग्रामपांचायत (ता.हातिणांगले,जि. िोल्हापरू ) हद्दीमधील असलेल्या
मटन मािेटमुळे भटक्या िुत्रयाांच्या सांख्येत वाढ झाल्याबाबत

(१९)

१०७०११ (१९-०४-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मर्रोली ग्रामपींचायत (ता.हातकणींगले,जिल्हा कोल्हापूर) हद्दीमधील असलेल्या म्न माके्
मधील वाया िात असलेल्या मासाींमुळे भ्क्या कुत्रयाींच्या सींख्येत वाढ झाली असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भ्क्या कुत्रयाींची सींख्या वाढू नये याकरीता सन २०११ मध्ये पर्स
ु ींवधगन ववभाग
व ग्रामपींचायत मर्रोलीमार्ंत ५० कुत्रयाींचे ननत्रबगिीकरण करण्यात आले होते मात्र एका कुत्रयामागे

सुमारे रू.१०००/- खचग असल्याने व ग्रामपींचायतीकडे ननधीची तरतूद नसल्याने ही मोदहम अपूणग
रादहली असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या भ्क्या कुत्रयाींचे ननत्रबगिीकरण करण्यासाठी लागणारे अनुदान ग्रामपींचायतीला
दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) भ्क्या कुत्रयाींच्या सींख्येवर ननयींत्रण करण्यासाठी ग्रामपींचायत मर्रोलीमार्गत सन २०१७

मध्ये ५० कुत्रयाींचे ननत्रबगिीकरण करण्यात आले. सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा पररर्द, कोल्हापूर
मार्गत स्वननधीतून रू. ३.०० लक्ष इतकी तरतूद करून भ्क्या व बेवारस कुत्रयाींचे ननत्रबगिीकरण
करणे ही नाववन्यपूणग योिना राबवन
ू मौ. अ. ला् तालुका मर्रोळ, जिल्हा कोल्हापूर येथील १५३

गावठी व भ्क्या कुत्रयाींचे ननत्रबगिीकरण करण्यात आले आहे. भ्क्या व बेवारस कुत्रयाींचे
ननत्रबगिीकरण करण्याच्या योिनेसाठी सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा पररर्द, कोल्हापरू मार्गत
स्वननधीतून रू. ३.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
जिल्हा पररषदे च्या (जि.हहांगोली) प्राथममि शाळाांना दे ण्यात आलेल्या सांगणिाचा
ववद्यार्थयांना िोणताही लाभ ममळत नसल्याबाबत
(२०)

११२५४७ (०६-०४-२०१८).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास
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(१)

दहींगोली जिल्हा

पररर्दे च्या प्राथममक र्ाळाींना

सींगणक ददले असन
ू ही तेथील

गरिू

ववद्यार्थयांना तेथील कायगरत असलेले मर्क्षक व मुख्याध्यापक याींच्या हलगिीपणामुळे त्या
सींगणकाचा कोणताही लाभ ममळत नसल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१७-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साांगली जिल्हयातील शेति-याांना योिनाांसाठी आवश्यि ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२१)

११४७८४ (०६-०४-२०१८).

पजश्चम) :

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

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

(१) साींगली जिल्हयातील पररर्दे तील कृर्ी ववभागाला स्वीय ननधी, ववर्ेर् घ्क, बायोगॅस, पीक

सींरक्षण, यासाठी वर्ागला ३ को्ी ३४ लाखाचा ननधी ममळत आहे मात्र अधधकारी-कमगचारी याींचे
वेतन, प्रवासभत्ते, कायागलयीन खचग इ. साठी वर्ागला ३ को्ी ८६ लाख रुपये खचग होत आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, योिनाींपेक्षा प्रर्ासकीय खचग अधधक होत असल्याने र्ेतक-याींना योिनाींसाठी ननधी
ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रर्ासकीय खचागची चौकर्ी करुन तो ननयींत्रीत करण्यासह येथील र्ेतक-याींना
योिनाींसाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०२-०५-२०१९) : (१) होय.

(२) सदर योिनाींवर आकृती बींधानुसार पदे मींिूर असून त्याप्रमाणे अधधकारी व कमगचारी याींचे
वेतन व भत्ते अदा केले िातात. तसेच योिनेसाठी प्राप्त अनुदानातन
ु योिनेवर खचग केला िात

असून र्ासनाकडील काही योिना स््े ् कृवर् ववभागाकडे वगग केल्याने कमी प्रमाणात खचग होत
आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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मसांधुदग
ु व जिल््यातील शाळा इमारतीच्या दरु
ु स्तीबाबत
(२२)

११६५८० (२०-०७-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मसींधुदग
ु ग जिल््यातील र्ाळा इमारती दरु
ु स्तीसाठी जिल्हा पररर्दे ने ५ को्ी ५३ लाखाचा ननधी
मींिरू केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १ को्ी ५८ लाख रुपये दानयत्व वगळून ककती को्ी रुपये र्ाळा इमारतीच्या
दरु
ु स्तीसाठी दे ण्यात येणार आहे त,

(३) असल्यास, ककती र्ाळाींच्या इमारतीींच्या दरु
ु स्तीचे काम सुरु करण्यात आले आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०६-२०१९) : (१) होय, सन २०१७-१८ करीता रु.५,५३,३०,०२०/- इतका ननधी
ननयतव्यय मींिूर करण्यात आला.

(२) जिल्हा पररर्द र्ाळा दरु
ु स्तीसाठी रु.३,९५,१८,०२०/- इतका ननधी दे ण्यात येणार आहे.
(३) र्ाळा दरु
ु स्तीच्या एकूण १३८ कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांब
ु ई-अहमदाबाद बल
ु ेट रे न प्रिल्पाबाबत
(२३)

११७४३२

(मागाठाणे) :

(२९-०७-२०१८).

श्री.मनोहर

भोईर

(उरण),

श्री.प्रिाश

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सव
ु े

(१) मुींबई-अहमदाबाद बुले् रे न प्रकल्पाच्या उभारणीकररता आवश्यक बाबीवर चचाग करण्याकररता
ददनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रालयात
बैठक घेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई ते अहमदाबाद या प्रस्ताववत बुले् रे नचा रस्ता पजश्चम उपनगरातून
वसई-पालघर येथन
ू िात असताना तो ठाणे-मभवींडी मागे बदलण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या बदलास मभवींडी तालुक्यातील र्ेतकऱ्याींनी तीव्र ववरोध केला असून या बल
ु े्
रे नच्या मागागसाठी िमीनी दे ण्यास त्याींनी नकार ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त बाबीींवर कोणता ननणगय घेण्यात आला आहे व ननणगयानुसार कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (११-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५८२ (19)
ववदभावतील गोसेखुदव प्रिल्पाच्या िामात झालेल्या हदरां गाई व अननयममततेमुळे
प्रिल्पाचा खचव वाढल्याबाबत

(२४)

११८५१९ (२०-०७-२०१८).

(नागपूर उत्तर) :

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), डॉ.मममलांद माने
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववदभागतील गोसेखद
ु ग प्रकल्पाच्या कामात झालेल्या ददरीं गाई व अननयममततेमळ
ु े गेल्या ३४

वर्ागत प्रकल्पाचा खचग तब्बल ५० प् वाढल्याबाबतची बाब माहे माचग, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकल्पाची मुळ ककीं मत ३७२ को्ी रूपये असुन त्यामधुन २ लक्ष ५० हिार ८००
हे क््र मसींचन क्षमता ननमागण होणे अपेक्षीत असताींना ३४ वर्ागत र्क्त ५० हिार ३१७ म्हणिेच २०
्क्के क्षेत्र मसींचनाखाली आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकल्पाची ककीं मत १८ हिार ४९४ को्ी २७ लाख रूपयाींपयंत पोहचली असता
त्यामधुन र्क्त ५० हिार ३१७ हेक््र मसींचन क्षमता ननमागण झाली असुन त्याचा सुध्दा पुणप
ग णे
वापर करण्यात आलेला नाही असा ही ठपका कॅगने ठे वला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकल्पाच्या कामाच्या ककीं मती भववषयात आणखी वाढू नये त्याकरीता
िलमसींचन ववभागानी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०६-०५-२०१९) : (१) अ) भस
ू ींपादन, पन
ु वगसन, वनिमीन सींपादनातील

अडचणी तसेच ननधीची अपुरी उपलब्धता इत्यादी मळ
ु े प्रकल्पाची कामे अपेक्षक्षत गतीने पूणग करणे
र्क्य झाले नाही.

ब) भाववाढ, भूपादन व पव
ग निमीनीतील वाढ, सींकल्पानातील वाढ इत्यादी ववववध
ू व

कारणाींमळ
ु े प्रकल्पाची मळ
ू प्रमा ककीं मत रू ३७२.२२ को्ी वरुन सुप्रमा रू. १८,४९५ को्ी एवढी
झाली आहे .

(२) िून-२०१८ पयंत प्रकल्पावर ७४,४५० हे . मसींचन क्षमता ननमागण झालेली आहे. यामध्ये

प्रकल्पाींतगगत धरण, ्े केपार उपसा मसींचन योिना, आींभोरा उपसा मसींचन योिना पूणग झालेल्या

असून नेरला उपसा मसींचन योिनेचे मसींचन सुरु झालेले आहे व मोखाबडी उपसा मसींचन योिनेचे
मसींचन पण
ू ग होण्याच्या अींनतम ्प्प्यात आहे . तसेच डावा मख्
ु य कालवा व उिवा मख्
ु य कालव्या
द्वारे मसींचन करण्यात येत आहे .

(३) गोसीखुदग प्रकल्पावर िून-२०१८ पयंत

७४,४५० हे . मसींचन क्षमता ननमागण झाली असून

२०१७-१८ या हीं गामामाध्ये ४७,७५० हे . प्रत्यक्ष मसींचन करण्यात आले आहे, प्रकल्प बाींधकामाधीन
असल्याने प्रकल्पात रब्बी मसींचन करण्यात आलेले नसल्यामळ
ु े मसींचन क्षमता ननममगती व प्रत्यक्ष
मसींचन यामध्ये तर्ावत ददसत आहे .

(४) सदर प्रकल्प केंद्र र्ासन अथगसहाजययत प्रधानमींत्री कृर्ी मसींचन योिनेत समाववष् करुन
प्रकल्पाचे उवगररत काम समयबध्द पध्दतीने पूणग करण्याचे ननयोिन करणेत आले आहे . कामे
वेळेत पूणग व्हावीत यासाठी खालीलप्रमाणे ननणगय घेण्यात आले आहे त.

वव.स. ५८२ (20)
१) सरळखरे दीने भूसींपादन पध्दती सुरु केली.

२) अमभयाींत्रत्रकी, प्रापण व बाींधकाम(EPC) पध्दतीच्या ननववदा काढल्या.
३) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (PMC) ननयुक्ती केली.

४) केंद्र र्ासन अींगीकृत नॅर्नल त्रबल्डीींग कन्स्रक्र्न कींपनी (NBCC) याींचे कडून कायग करून
घेणे.

५) सींकल्पनासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गैरव्यवहार िरणाऱ्या ग्रामवविास अधधिाऱ्यािडे पुन्हा इन्सल
ु ी
ग्रामपांचायतीचा पदभार सोपवण्यात आल्याबाबत

(२५)

११९९१३ (२४-०७-२०१८).

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),

श्री.महे श चौघुले (मभवांडी पजश्चम) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१)

मसींधुदग
ु ग जिल््यातील

सावींतवाडी

तालुक्यातील

इन्सुली ग्रामपींचायतीच्या

तत्कालीन

ग्रामववकास अधधकाऱ्याींनी मागासवगागसाठी पात्र ननधीतन
ू २ लाख ६५ हिार रुपयाींचा अपहार सन
२०१५ मध्ये केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अपहाराचा आरोप असलेल्या ग्रामववकास अधधकाऱ्याकडे पुन्हा इन्सुली

ग्रामपींचायतीचा पदभार सोपवण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२८-०५-२०१९) : (१) नाही.
(२) होय.

(३) ग्रामपींचायत इन्सल
ु ी ता.सावींतवाडी येथे ममक्सर खरे दीच्या प्रकक्रयेमध्ये अननयममतता केल्याने
सींबींधधत ग्रामववकास अधधकारी याींची ववभागीय चौकर्ी करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भावली धरणातील पाणी शहापूर तालुक्यातील (जि.औरां गाबाद)
११३ गावाांना वळववण्याचा ननणवय रद्द िरण्याबाबत

(२६)

१२२३८७ (२४-०७-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्रीमती ननमवला गाववत
(इगतपूरी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ५८२ (21)
(१) औरीं गाबाद जिल्हयातील गींगापरू , वैिापूर, कोपरगाव तालुक्याींसाठी राखीव असलेल्या भावली

धरणातील पाणी र्हापरू तालक्
ु यातील ११३ गावाींना वळववण्याचा ननणगय र्ासनाने ननणगय घेतला
असल्याचे ददनाींक ६ माचग, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननणगयाला स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी जिल्हाधधका-याींना ननवेदन
दे ऊन ववरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरील ननणगय मागे घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१७-०५-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे .
िलसींपदा ववभाग र्ासन ननणगय क्र. त्रबमसींआ २०१६/(५२८/१६) दद. २३/०३/२०१८ अन्वये
भावली धरणातून ठाणे जिल््यातील ९७ गावाींच्या पाणी पुरवठा योिनेसाठी १२.६९ द.ल.घ.मी.
पाणी मा. मींत्रीमींडळ उपसममतीच्या मान्यतेने आरक्षक्षत करण्यात आले आहे .
(२) होय.
श्री.सुभार्

झाींबड,

ववधान

पररर्द

सदस्य

याींनी

दद.५/३/२०१८

रोिीच्या

पत्रान्वये

जिल्हाधधकारी औरीं गाबाद याींना औरीं गाबाद जिल््यातील गींगापरू , वैिापरू , कोपरगाव तालक्
ु याींसाठी
राखीव असलेल्या भावली धरणातील पाणी र्हापूर तालुक्यातील ११३ गावाींना वळववण्याचा ननणगय

रद्द करण्यात यावा असे ननवेदन ददले आहे. तसेच मराठवाडा अनुर्ेर्ननमल
ूग न आणण ववकास
मींचाकडूनही याबाबत २७/२/२०१८ रोिी ननवेदन दे ण्यात आले आहे.

(३) हा ननणगय सक्षम स्तरावर व्यापक िनदहतास्तव घेण्यात आला आहे .त्यामळ
ु े र्ेरववचार
करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच याबाबत महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण येथे
याधचका क्र. ५/२०१८ वर सुनावणी सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
साांगली जिल्हयातील लाांदेवाडी येथील गट नां. ८७ २० आर क्षेत्रामध्ये राहत असलेल्या
१० भटक्या िातीच्या िुटुांबाांना रहहवाशी दाखले व अन्य सुववधा ममळण्याबाबत
(२७)

१२२७७३ (३०-०७-२०१८).

श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हयातील लाींदेवाडी (ता.मर्राळा) येथील ग् नीं. ८७ पैकी २० आर क्षेत्रामध्ये श्री.
सिेराव दहींदरू ाव िाधव याींच्या मालकीच्या िममनीवर श्री. सिेराव िाधव याींच्या सह भ्क्या

िातीची १० कु्ुींबे मागील ८ वर्ागपासून पत्रयाींचे र्ेड बाींधून ते राहत असून त्याींच्या या झोपडी विा
घराींची नोंद ग्रामपींचायतीने केली नसल्याने त्याींना पींतप्रधान आवास योिना ककीं वा र्ासनाच्या
अन्य कोणत्याही योिनाींचा लाभ ममळत नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,िममनीचे मालक श्री. सिेराव िाधव याींनी त्याींच्या सोबत राहणा-या १० कु्ुींबातील

५० ते ५५ व्यक्तीींची मतदान यादीमध्ये नोंद करण्यास त्याींना रदहवार्ी दाखले दे णे व मर्धापत्रत्रका,

वव.स. ५८२ (22)
आधारकाडग, बाँक खाते इ. वर त्याींची नोंद करण्यास आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे
ग्रामसेवक/सरपींच याींना मद्र
ु ाींक कागदावर प्रमाणणत करुन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या ददनाींक २२ मे, २०१८ रोिीच्या
पत्रान्वये जिल्हाधधकारी, साींगली, उपववभागीय अधधकारी, इस्लामपूर, मा.तहमसलदार, मर्राळा,

मा.ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती मर्राळा कळववल्यानींतरही कोणतीही कायगवाही करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार सदर १० भ्क्या िातीच्या
कु्ुींबाींना रदहवार्ी दाखले व अन्य सुववधा ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१४-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

साींगली जिल्हयामध्ये ग्रामपींचायत लाींदेवाडी (ता. मर्राळा) येथील श्री. सिेराव दहींदरू ाव

िाधव याींच्या ग् नीं. ८७ पैकी २० आर मधील मालकीच्या िागेतील सवग १० कु्ुींबाच्या घराची
नोंदणी ग्रामपींचायत नमुना नीं. ८ या कर आकारणी नोंदवहीमध्ये ग्रा. पीं. मामसक सभा दद.
२७/०६/२०१८ मधील ठराव क्र. ५ अन्वये केलेली आहे . त्याचबरोबर

दद. १५/०८/२०१८ रोिीच्या

ग्रामसभेतील ठराव क्र. ४ नस
ु ार १० लोकाींची ननवड प्रधानमींत्री आवास योिनेच्या “ड” यादीमध्ये
करण्यात आलेली आहे.
(२) हे खरे नाही.
सदर कु्ुींबातील सवग पात्र ४५ व्यक्तीींची नवीन मतदार नोंदणी र्ॉमग नमुना नीं. ६ हे

आवश्यक त्या कागदपत्राींची पत
ग ा करून तहमसलदार कायागलयात सादर केलेल आहे त.
ू त
(३) हे खरे नाही.

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींचेकडील दद.२२ मे, २०१८ रोिीच्या पत्रास अनुसरून जिल्हा

पररर्द, साींगली याींनी दद. २८/०५/२०१८अन्वये ग्रामपींचायतीस उधचत कायगवाही करण्याबाबत
कळववले आहे . ग्रामपींचायतीने त्यानुसार कायगवाही केलेली आहे.

(४) सदर भ्क्या िातीच्या १० कु्ुींबातील सवग व्यक्तीींना ग्रामपींचायतीमार्गत रदहवार्ी दाखले
दद.१७/०७/२०१८, दद. २१/०७/२०१८, दद. २३/०७/२०१८ व दद. १०/०८/२०१८ रोिी दे ण्यात आलेले
आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

(२८)

___________

पुणे जिल्हा पररषदे च्या वतीने वैयजक्ति लाभाच्या योिनाांचा लाभ ममळण्याबाबत

१२३०६० (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

(१) पुणे जिल्हा पररर्दे च्या वतीने वैयजक्तक लाभाच्या योिनाींचा २०१७ - २०१८ या वर्ागतील ७९५०

पैकी ४२५६ इतक्याच म्हणिेच र्क्त ५०% नागररकाींना लाभ ममळाला नसल्याचे मादहती ददनाींक
२२ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५८२ (23)
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार उवगररत लाभार्थयांना या
योिनेचा लाभ ममळवन
ू दे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०२-०५-२०१९) : (१) नाही. कृर्ी ववभागामार्गत सन २०१७-१८ जिल्हा पररर्द
ननधी अींतगगत थे् लाभ हस्ताींतरण धोरणानुसार वैयजक्तक लाभाच्या योिनाींतगगत उपलब्ध

अनद
ु ानाच्या अधधन एकूण ६८२४ लाभार्थयांची सादहत्य खरे दी करणेसाठी ननवड करण्यात आली
होती. त्यापैकी ४५७५ लाभार्थयांनी सादहत्याची खरे दी केली असून त्याची ्क्केवारी ६७% इतकी
आहे .

(२) उवगररत लाभार्थयांनी वैयजक्तक अडचणीमुळे सादहत्याची खरे दी केलेली नसल्याने डीबी्ी
धोरणानस
ु ार लाभ दे ता आलेला नाही. सबब कायगवाहीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उदगीर व िळिोट (जि.लातूर) तालुक्यातील डोंगरी व दष्ट्ु िाळी भागात
िलयक्
ु त मशवार योिनेअांतगवत तलावाांची िेलेली मागणी

(२९)

१२३६३९ (२३-०७-२०१८).

डॉ.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उदगीर व िळको् (जि.लातूर) हे तालूके

डोंगरी व दषु काळी भाग म्हणून ओळखले िात

असल्याने या तालुक्यात िलयुक्त मर्वार योिने अींतगगत तलावाची मागणी केली असल्याचे माहे
मे, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भागात िलयुक्त मर्वार योिने अींतगगत तलावाची मींिूरी दे ण्यासींदभागत
केलेल्या मागणीबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (३०-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) र्ासन ननणगय दद.०५ डडसेंबर, २०१४ अन्वये िलयक्
ु त मर्वार अमभयानाींतगगत घ्यावयाच्या
कामात नववन तलाव बाींधणे या कामाचा समावेर् नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
भामा आसखेड प्रिल्पासाठी राखीव असे शेरे िमी िरण्याबाबत
(३०)

१२३८४८ (२०-०७-२०१८).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

वव.स. ५८२ (24)
(१) पुणे जिल््यातील भामा आसखेड धरणातील सोडण्यात आलेले उन्हाळी आवगतन ददनाींक ६
एवप्रल,

२०१८

रोिी वा

त्यासम
ु ारास

प्रकल्पग्रत

र्ेतक-याींनी बींद

पाडल्यामळ
ु े

या

१००

प्रकल्पग्रस्ताींवर चाकण पोलीस स््े र्न खेड (जि.पुणे) येथे ददनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास गुन्हे दाखल केले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच भामा आसखेड प्रकल्पाग्रस्ताचे पुनवगसन व लाभ क्षेत्रातील हवेली तालुक्यातील
िमीनीवर इतर अधधकारातील र्ेरे अद्यापपयंत काढण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,भामा आसखेड प्रकल्पासाठी राखीव असे र्ेरे कमी करणेबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०५-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३) पुणे जिल्हयातील प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवगसनामध्ये पयागयी िमीनी वा्पाचे काम अद्याप पूणग
झाले नसल्याने, लाभक्षेत्रातील राखीव र्ेरे कमी करण्याची कायगवाही करता येणे र्क्य नसल्याचे
जिल्हाधधकारी, पुणे याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िृषीपांपाना ववद्युत पुरवठा िरण्यासाठी सौरउिेचा वापर िरण्याच्या
उद्देशाने शेतिऱ्याांना सौरसांच दे ण्याबाबत

(३१)

१२३९९४ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील

(१)वविेची अननयममतता लक्षात घेता कृर्ीपींपाना ववद्यत
ु परु वठा करण्यासाठी सौरउिेचा वापर
करण्याच्या उद्देर्ाने र्ेतकऱ्याींना पुणे जिल्हा पररर्दे च्या वतीने सौरसींच ददले िाणार असन
ू

त्यासाठी सुमारे २ को्ी रुपयाींची तरतूद दे खील करण्यात आली असल्याची मादहती ददनाींक ४
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२)असल्यास, उक्त योिनेतन
ू अद्यापपयंत ककती र्ेतकऱ्याींना सौरसींच दे ण्यात आले आहे त वा
येणार आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०३-०६-२०१९) : (१) नाही, अर्ा प्रकारची योिना कृर्ी ववभाग, जिल्हा
पररर्द,पण
ु े याींचेमार्गत राबववण्यात येत नसल्यामळ
ु े तरतद
ू करण्यात आलेली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५८२ (25)
राययातील ववववध ववभाग आणण जिल्हा पररषदाांमधील पदे ररक्त असल्याबाबत
(३२)

१२६४७८ (०५-१२-२०१८).

श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )व , श्रीमती मननषा चौधरी

(दहहसर), श्री.अममत साटम (अांधरे ी पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली),

श्री.अममत

ववलासराव

दे शमुख

(लातूर

शहर),

श्री.अममन

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्री.त्रयांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री

(१) राययात काही वर्ागपासून ननवॄत्त होणा-या र्ासकीय अधधकारी व कमगचा-याींच्या िागी नोकर
भरती न केल्यामुळे र्ासनाच्या ववववध ववभागाींमध्ये काही खाती जिल्हा पररर्दामध्ये अर्ी सम
ु ारे

अडीच लाख पदे ररक्त असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले
आहे ,हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ववववध ववभागामध्ये आणण जिल्हा पररर्दामध्ये सम
ु ारे अडीच लाख पदे ररक्त
असून कींत्रा्ी अधधकाऱ्याींकडे २९ जिल््याचे आपत्तीननवारणाचे काम दे ण्यात आल्याची बाब माहे
सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच अनेक ववभागात असलेल्या सवग सींवगागत सुमारे सात लाख पदे मींिूर असून जिल्हा
पररर्दाींमध्ये तीन लाख चौसषठ हिार पदाींना मान्यता असून गेल्या अनेक वर्ागपासन
ू सदर पदे
भरली गेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सदर ररक्त पदे तात्काळ
भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०६-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे. सन २०१७ अखेरच्या उपलब्ध
आकडेवारीनस
ु ार र्ासनाचे ववववध ववभाग व जिल्हा पररर्दाींमधील एकूण १०६१४६२ पदाींपैकी
१६५८४१ पदे ररक्त होती आवश्यकतेनुसार उपसममतीची मान्यता घेऊन पदे भरण्यात येतात.

(२) महाराषर रायय आपत्ती व्यवस्थापन कायगक्रमाच्या अींमलबिावणीसाठी प्रत्येक जिल््याकररता
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधधकारी आणण ववभागीय स्तरावर प्रत्येककवभागासाठी ववभागीय
आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक ही कींत्रा्ी पदे सन २०१० मध्ये ननमागण करण्यात आली होती.
महसल
ू व वन ववभागाच्या दद. २/२/२०१९ च्या र्ासन ननणगयान्वये सदर पदे कायमस्वरुपी ननमागण
करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

(३) व (४) सन २०१७ अखेरच्या उपलब्ध आकडेवारीनस
ु ार र्ासनाचे ववववध ववभागाींमध्ये ६९८३६३

व जिल्हा पररर्दाींमध्ये ३६३०९९ अर्ी एकूण १०६१४६२ पदे मींिूर पदे आहे त. वेतनावरील खचग
ननयींत्रत्रत ठे वण्याच्या दृष्ीने सवग प्रर्ासकीय ववभागाींना त्याींच्या (खद्द
ु ) व त्याींच्या ननयींत्रणाखालील
कायागलयाींच्या

आस्थापनेवरील सवग

मींिूर

पदाींचा

आढावा

घेऊन

तद्सींबध
ीं ीच्या

सुधाररत

आकृतीबींधास उच्चस्तरीय सधचव सममतीची मान्यता घेणे आवश्यक ठरववण्यात आले आहे .
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आढावा अींनतम झाल्यानींतरच ररक्त पदे भरावीत अर्ा सूचना आहे त. ववववध ववभागाींच्या पदाींच्या
आवश्यकतेनस
ु ार ररक्त पदे भरण्यास ववत्त ववभागाच्या दद. ९/६/२०१७च्या र्ासन ननणगयान्वये

गठीत उपसममतीमार्गत मान्यता दे ण्यात येते. तसेच, र्ेतकऱ्याींचे उत्पन्न दप
ु ्ीने वाढववण्यासाठी

त्याींना आवश्यक नागरी सुववधा व ग्रामीण भागात आवश्यक त्या पायाभूत सुववधा पुरववण्याकररता
ववववध ववभागातील सरळसेवेची ररक्त पदे भरण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नामशि जिल्हयात पाझर तलावासाठी सांपाहदत िेलेल्या िममनीांचा
वाढीव मोबदला अदा िरणेबाबत
(३३)

१२७४१३ (०४-१२-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नामर्क जिल्हयातील मौिे डोंगरे ि, वपींपळकोठे

(ता.बागलाण), नळवाडपाडा, साद्राळे ,

आर्ेवाडी, तळयाचापाडा, वरवींडी (ता.ददींडोर), कोहोर, वपींपळपाडा, कोपुली, हरणगाव (ता.पेठ),
कावनई (ता.इगतपुरी) तसेच को्ूींबी, ठाणापाडा (ता.त्रींबकेश्वर) या गावाींत पाझर तलावाच्या
कामाींसाठी सन १९९७-१९९८ मध्ये िममनी सींपाददत केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु िमीनीींचा वाढीव मोबदला ममळावा अर्ी मागणी र्ेतक-याींनी केलेली असून
मा.न्यायालयाने दे णखल तसे आदे र् र्ासनास ददलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरचा मोबदला अदा करण्याची मागणी नामर्क (प) ववभागाच्या लोकप्रनतननधी
याींनी र्ासनाकडे ददनाींक १६ िूल,ै २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदनाव्दारे केलेली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पाझर तलावासाठी सींपाददत केलेल्या िममनीचा वाढीव मोबदला र्ेतक-याींना अदा
करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (३०-०३-२०१९) : (१)

हे खरे आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) राययातील जिल्हा पररर्दाींकडून मागणी करण्यात आलेल्या भूसप
ीं ादन प्रकरणाींकररता र्ासन

ननणगय ददनाींक २० र्ेब्रव
ु ारी, २०१९ अन्वये ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार
जिल्हा पररर्द (प.), नामर्क याींचेकडून प्राप्त मागणीच्या अनुर्ींगाने रु. ४.३८ को्ी ननधीचे ववतरण
करण्यात आले आहे . त्यामध्ये प्रश्नात नमुद मौ. डोंगरे ि, वपींपळकोठे , नळवाडपाडा, साद्राळे ,
आर्ेवाडी, तळयाचापाडा, वरवींडी, कावनई इ. पाझर तलावाींचा अींतभागव असुन, पा.त. कोहोर,

वपींपळपाडा, कोपल
ु ी, हरणगाव (ता. पेठ), को्ूींबी, ठाणापाडा (ता. त्रींबकेश्वर) इ. प्रकल्पाींसाठी
ननधीची मागणी करण्यात आलेली नाही. त्याबाबत वर नमुद र्ासन ननणगयातील परर. ३ नुसार

ननधी उपलब्धतेसींदभागत सन २०१८-१९ पासून जिल्हा वावर्गक योिना (सवगसाधारण) अींतगगत
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राबवावयाच्या योिनाींमध्ये अ.क्र. ४७ वर “ल.पा. योिनासाठी भूसींपादन” दह योिना समाववष्

करण्यात आली असल्याने यापढ
ू े सदर योिनेतन
ू ननधी स्त्रोत प्राप्त करुन घेण्याबाबत आणण

आधथगक वर्ग अखेररस जिल्हा ननयोिन सममती अींतगगत काही योिनाींमध्ये अखधचगत राहणाऱ्या
ननधीचे पुनववगननयोिन/ पुनवग वतरण करुन न ्ाळता येणाऱ्या व न्यायालयीन प्रकरणे उद््ावलेल्या
भूसींपादन प्रकरणाींचे बाींधधल दानयत्व पुणग करण्याबाबत सुचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३४)

___________

बळीरािा चेतना अमभयानाांतगवत तरतूद असलेला ननधी अन्यत्र वळववल्याबाबत

१२७५०६ (०६-१२-२०१८).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री

(१) आत्महत्याग्रस्त र्ेतकऱ्याींना ददलासा दे ण्यासाठी बळीरािा चेतना अमभयानाींतगगत ग्रामसभाींच्या
माध्यमातून ननजश्चत करण्यात आलेल्या त्रस्त कु्ुींबाींना र्ेळी ग्ाींचे वा्प करण्यासाठी जिल्हा
पररर्दे ला उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला ननधी अन्यत्र वळववल्याचे ददनाींक ३ ऑगस्् २०१८ रोिी
वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चालू वर्ागत यासाठी जिल्हा पररर्दे ला ४ को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करुन

र्ेळीग् ववतरणासाठी पात्र कु्ुींबाची यादीही ननजश्चत झाली असताना ऐनवेळी हा ननधी इतरत्र
वळववण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामसभेमार्गत सवेक्षणाअींती ननकर् पूणग करणाऱ्या पात्र त्रस्त कु्ुींबाींना र्ेळीग्
दे ण्याऐविी त्या उद्देर्ासाठी तरतद
ू असलेला ननधी अन्यत्र वळववल्यास या योिनेबाबत व पात्र
त्रस्त कु्ुींबाबत कोणते धोरण राबववण्यात येणार आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (१६-०३-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.
बळीरािा चेतना अमभयानाींतगगत एकूण प्राप्त ननधीपैकी मर्ल्लक ननधी रू.४.४६ को्ी काऊ क्लब
योिनेकररता वापर करण्याबाबत दद.३०.०७.२०१८

रोिी आयोजित जिल्हा ननयोिन सममतीच्या

बैठकीमध्ये चचाग करण्यात आलेली होती. परीं तु सदरच्या एकूण ननधीपैकी ५० ्क्के ननधी ४१७
लाभाथी त्रस्त कु्ुींबाींसाठी ७५ ्क्के अनुदानावर

१० + १ र्ेळीग् वा्पाकररता रू.२,२३,०१,५०१/-

व ५० ्क्के ननधी काऊ क्लब या योिनेसाठी ठे वण्याचे दद.७.१२.२०१८ च्या (DPC) च्या सभेमध्ये
ठरले होते. परीं तु सदरचा ५० ्क्के ननधी काऊ क्लब योिनेकररता अद्यापपयंत वगग केल्याचे
ददसन
ू येत नाही.

(२) हे अींर्त: खरे आहे .
सदर योिनेंतगगत एकूण १,२४४ लाभाथींना र्ेळी ग् वा्प करण्याचे ननयोिन आहे .

त्यापैकी ३२० लाभार्थयांना सन २०१७-१८ मध्ये योिनेचा लाभ दे ण्यात आलेला असून, दस
ु -या

्प्यामध्ये ४८५ पात्र कु्ुींबाींची यादी ननजश्चत करण्यात आलेली आहे व त्यापैकी उपरोक्त प्रमाणे

रू.२,२३,०१,५०१/- तरतूदीस अधधन राहून ४१७ लाभार्थयांना बळीरािा चेतना अमभयानाींतगगत ७५
्क्के अनुदानावर १०+१ र्ेळीग् वा्प करण्यात येणार आहे.
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(३) बळीरािा चेतना अमभयान या योिनेअत
ीं गगत पुढील ्प्यात ननधी प्राप्त होताच उवगरीत
लाभार्थयांना लाभ दे ण्यात येईल.

(४) बळीरािा चेतना अमभयानाींतगगत एकूण प्राप्त ननधी पैकी मर्ल्लक ननधी रू.४.४६ को्ी
ननधीपैकी ५० ्क्के रू.२.२३ को्ी मधून ४१७ लाभार्थयांना ७५ ्क्के अनुदानावर १० + १ र्ेळीग्
वा्प करण्यात येत आहे त.

___________
नागररिाांना बँिेत स्वतांत्र टे बल सरु
ु िरण्याबाबत
(३५)

१२८०११ (०५-१२-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय ननयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोणार (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील एका वध्
ृ दाींचा केवायसी नोंद करण्याकररता लावलेल्या
(

राींगेत प्रनतक्षा करीत उभे रादहल्याने ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास मत्ृ यू झाला,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पाश्र्वभूममवर नागररकाींना बाँकने आत िागा दे ऊन त्याींच्यासाठी स्वतींत्र ्े बल
सुरु करावा अर्ी मागणी तहमसलदार याींच्याकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मागणीनस
ु ार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१९) : (१) स््े ् बाँक ऑर् इींडडया, र्ाखा लोणार येथील ऑगस््,
२०१८ केवायसी करण्याकरीता आलेल्या ग्राहकाींची वाढती गदी व बाँकेतील अपुरी िागा यामुळे

बाँकेच्या बाहे रील बािन
ू े स्वतींत्र राींग लावण्यात आली होती. बाँकेच्या आत व बाहे रील बािस
ू
बसण्याची व वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था पूवीपासूनच आहे. केवायसीसाठी स्वतींत्र ्े बल डडसेंबर,

२०१७ पासून चालू आहे . केवायसीसाठी आलेल्या ग्राहकाींमध्ये कधीही चें गराचें गरी झालेली नाही.

जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींचक
े डून प्राप्त अहवालानुसार ददनाींक ३१.८.२०१८ रोिी सदर र्ाखेत
ननराधार योिनेचे पैसे काढण्यासाठी मयत व्यक्ती श्री.ननवत्ृ ती नामदे व इींगळे , वय वर्े अींदािे ६७,
रा. दे ऊळगाव कींु डपाळ, ही वध्
ृ द व्यक्ती राींगेत उभी असल्याने त्याींना त्रास होऊन मयत झाली.
परीं तु सदरील वध्
ृ द व्यक्तीच्या नातेवाईकाींनी मत
ृ काचे र्व ववच्छे दन न करता मत
ृ दे ह त्याींच्या
ताब्यात दे णेववर्यी ववनींती केली असल्याने मत
ु े
ृ काचे र्व ववच्छे दन करण्यात आले नाही. त्यामळ
सदरील वध्
ु े झाला हे स्पष् केले िाऊ र्कत नाही.
ृ द व्यक्तीचा मत्ृ यू कोणत्या कारणामळ

(२) राषरीय समाि पक्ष याींचे ददनाींक ३१.८.२०१८ रोिीचे तहमसलदार, लोणार याींना ददलेल्या
ननवेदनानुसार सदरील बाँकेमध्ये केवायसी साठी स्वतींत्र ्े बल सुरु करण्याची मागणी केली आहे .

(३) स््े ् बाँक, लोणार व प्रबींधक, जिल्हा अग्रणी, बुलढाणा याींचे पत्रानस
ु ार स््े ् बाँक, र्ाखा लोणार
याींनी नोव्हें बर, २०१७ पासून केवायसी करण्यासाठी स्वतींत्र काऊीं्र चालू केला होता व
नागररकाींसाठी बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेच केवायसीसाठी प्रलींत्रबत असलेल्या

प्रचींड खात्याींची सींख्या लक्षात घेता केवायसी चालू करण्यासाठी ककीं वा खाती चालू करण्यासाठी
काही पयागयी मागग असू र्कतो काय याची ववचारणा UIDAI व वररषठाींकडे करण्यात आली आहे.
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यया र्ाखेत आधार केंद्र आहे नतथे स्वतींत्र ्े बल आणण कमगचारी ननयक्
ु त केलेले आहे त. कोणतीही
अवप्रय घ्ना घडू नये यासाठी सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शासकिय सेवेतील मेगाभरतीला हदलेल्या स्थधगतीमुळे उमेदवाराांचे नि
ु सान होणार असल्याबाबत
(३६)

१२८४२५

(०५-१२-२०१८).

श्री.शामराव

ऊफव

बाळासाहेब

पाटील

(िराड

उत्तर),

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती
हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागल),

श्री.भास्िर

िाधव

(गुहागर),

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव
वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.वविय भाांबळे

(जिांतूर), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांविर (वैिापूर), श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर),

श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.हदपि चव्हाण
(फलटण), श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.मधस
ु द
ू न
िेंद्रे

(गांगाखेड),

(चांदगड) :

श्री.नरहरी

णझरवाळ

(हदांडोरी),

श्रीमती

सांध्यादे वी

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दे साई-िुपेिर

(१) राययात ७२ हिार र्ासकीय पदे दोन ्प्प्यात भरण्यात येतील त्यापैकी पदहल्या ्प्प्यात ३६
हिार पदे भरण्यात येतील व ही प्रकक्रया ददनाींक १ ऑगस्् २०१८ रोिी पासून भरण्यात येतील
अर्ी घोर्णा माहे माचग २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आता मेगाभरतीवर र्ासनाने माहे ऑगस्् २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थधगती
ददल्याने हिारो तरुण त्याींची वयोमयागदा पार करणार असन
ू ते र्ासकीय सेवेपासन
ू वींधचत राहणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राययातील मागासवगीय बेरोिगार तरुणाींनी त्याींना ममळणाऱ्या आरक्षणानस
ु ार
त्याींची पद भरती करावी अर्ी त्याींनी

मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२८-०५-२०१९) : (१) होय, र्ेतकऱ्याींचे उत्पन्न दप
ु ्ीने वाढववण्यासाठी

त्याींना आवश्यक नागरी सुववधा व ग्रामीण भागात आवश्यक त्या पायाभूत सुववधा पुरववण्याकरीता

ववववध ववभागातील सरळसेवच
े ी पदे भरण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे व तद्नर्
ु ींगाने
आवश्यक र्ासन ननणगय दद.१६/०५/२०१८ रोिी ननगगममत करण्यात आला आहे .

(२) सन २०१८च्या महाराषर अधधननयम क्र. ६२, दद.३०/११/२०१८ अन्वये सामाजिक आणण
र्ैक्षणणक दृषट्या मागास (एस.ई.बी.सी.) वगागकरीता १६ % आरक्षण दे ण्यात आले आहे. त्याववरुद्ध
मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे िनदहत याधचका दाखल करण्यात आल्या आहे त. यासींदभागत
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मा.उच्च न्यायालयाने असे ननदे र् ददले आहे त की, सदर अधधननयमानुसार भरती प्रकक्रया सुरू
ठे वता येईल मात्र सींबींधधत प्रकरणामधील पढ
ु ील आदे र् होईपयंत ननयक्
ु ती आदे र् ननगगममत
करण्याची कायगवाही करता येणार नाही. त्यानुसार प्रकक्रया चालू आहेत.

(३) अर्ाप्रकारचे कोणतेही ननवेदन / मागणी ववत्त ववभागात प्राप्त झाल्याचे ददसून आले नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथील िुिडी ववभागीय िायावलयातील
८०४ पदाांपि
ैं ी ५९६ पदे ररक्त असल्याबाबत

(३७)

१२८७७९ (०६-१२-२०१८).

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

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथील कुकडी ववभागीय कायागलयातील ८०४ पदाींपक
ैं ी ५९६ पदे १
वर्ागपासून ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पदे कोणत्या सींवगागतील आहे त व उक्त पदे ररक्त असल्यामळ
ु े र्ेतकऱ्याींना
र्ेतीसाठी पाणी ममळण्यास अडचणी ननमागण होत असल्याने त्याींच्या वपकाींचे नक
ु सान होत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार ररक्त पदे तात्काळ
भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. धगरीष महािन (२५-०५-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे .
कुकडी मसींचन मींडळ, पुणे अींतगगत कुकडी पा्बींधारे ववभाग क्रमाींक २ मधील ग् अ ते ग्

ड सींवगागतील ८७१ मींिूर पदाींपैकी २१४ पदे कायगरत असून ६५७ पदे ररक्त आहे त.
(सींवगग ननहाय ररक्त पदाींची मादहती सोबत िोडली आहे.)
(२) अींर्त: खरे आहे.

ग् ब, ग् क आणण ग् ड मधील अनक्र
ु मे ५७ पैकी ३२ पदे , ६१७ पैकी ४८७ पदे आणण

१९६ पैकी १३८ पदे याप्रमाणे पदे ररक्त आहे त.

सदर पदे ररक्त असल्याने पाणी ववतरणामध्ये वहन कालावधी वाढणे, अनधधकृत पाणी वापर होणे,
मसींचन ववस्कळीत होणे, इत्यादी स्वरुपाच्या अडचणी ननमागण होत आहे त.
(३) होय.
यासाठी उपाययोिना म्हणून पाणी वापर सींस्थाींच्या सहाययाने मसींचन व्यवस्थापनाची कामे

करण्याच्या दृष्ीने कायगवाही सुरु आहे .

ववत्त ववभागाच्या धोरणानस
ु ार सद्यजस्थतीत भरतीवर ननबंध असल्याने सुधारीत आकृतीबींध
तयार करण्याचे काम सरु
ु असन
ू आकृतीबींध अींनतम झाल्यावर मसींचन व्यवस्थापनाची पदे
प्राधान्याने भरण्याचे र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.
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ग् ब (रािपत्रत्रत) मधील ररक्त पदाींबाबत मा. महाराषर लोक सेवा आयोगाकडे मागणी
दे खील करण्यात आली असन
ू मा. महाराषर लोक सेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होताच
प्राधान्याने भरती करण्याची बाब ववचाराधीन आहे.

तसेच ववत्त ववभागाने ददनाींक १६ मे, २०१८ च्या र्ासन ननणगयातील तरतुदीनस
ु ार िलसींपदा

ववभागाच्या ववद्यमान आकृतीबींधानुसार कननषठ अमभयींता (स्थापत्य) ग् ब (अरािपत्रत्रत) या

सींवगागतील माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर ररक्त होणारी एकूण १३०९ पदे योग्य पद्धतीचा वापर करुन

सरळसेवेने भरण्यास मभ
ु ा ददलेली आहे . त्यानस
ु ार सदर ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही सध्या सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
कुकडी मसींचन मींडळ, पुणे अींतगगत कुकडी पा्बींधारे ववभाग क्रमाींक २ अधधनस्त ररक्त

पदाींचा तपर्ील.
अ.क्र.

पदनाम

पदे
मींिूर

कायगरत ररक्त

१

कायगकारी अमभयींता

१

१

०

२

उपववभागीय अधधकारी/ उप कायगकारी अमभयींता

९

६

३

३

कननषठ अमभयींता/ र्ाखा अमभयींता/ सहायक अमभयींता श्रेणी-२ ४८

१९

२९

४

स्थापत्य अमभयाींत्रत्रकी सहायक

३७

१८

१९

५

ववभागीय लेखापाल

१

०

१

६

प्रथम मलवपक

१

१

०

७

वररषठ मलवपक

१३

६

७

८

कननषठ मलवपक

२०

१९

१

९

्ीं कलेखक

११

११

०

१०

ववभागीय भाींडारपाल

१

१

०

११

सहायक भाींडारपाल
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०

१

१२

सहायक आरे खक

१
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०

१३

अनुरेखक

९

२

७

१४

वाहन चालक
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१५

वररषठ दफ्तर कारकून

१

०

१
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दफ्तर कारकून
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११

७२

१७

कालवा ननरीक्षक

२६४

३४

२३०

१८

मोिणीदार

१३२

१९

११३

१९

सींदेर्क

३३

१

३२
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२०

नाईक

१

०

१

२१

चौकीदार

९

७

२

२२

मर्पाई

५४

२१

३३

२३

कालवा ्पाली

३३

९

२४

२४

कालवा चौकीदार

९९

३१

७८

एकूण

८७१

२१४

६५७

___________
माण (जि.सातारा) तालुक्यातील उत्तरे िडील बबिवडी ते िारखेलपयंतच्या ३६ वांधचत गावाांना
दे ण्यासह उरमोडीचे पाणी िायमस्वरुपी ममळण्याबाबत

(३८)

१२९३०४ (०५-१२-२०१८).

श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माण (जि.सातारा) तालक्
ु यातील उत्तरे कडील त्रबिवडी ते कारखेलपयंतच्या ३६ वींधचत
गावाींना दे ण्यासह उरमोडीचे पाणी कायमस्वरुपी ममळण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
ननवेदनाद्वारे मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकडे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मा.मींत्री महोदयाींनी सदरील वींधचत गावाींचा तात्काळ सव्हे करुन कायगवाही करण्याचे
आदे र् सींबींधधत अधधका-याींना ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्याअनुर्ींगाने जिहे -क्ापूर योिनेचा लाभ माण तालुक्यातील उत्तरे कडील त्रबिवडी
ते कारखेलपयंतच्या ३६ वींधचत गावाींना

दे ण्यासह उरमोडीचे पाणी कायमस्वरुपी ममळण्याबाबत

र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०५-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३) याबाबत प्राथममक सवेक्षण करण्यात आले आहे . तथावप जिहे-कठापूर उपसा मसींचन योिनेच्या

प्रकल्प ननयोिनानस
ु ार ३.१७ ्ी.एम.सी. पाण्याचा वापर ननजश्चत झालेला आहे . सद्य:जस्थतीत
पाण्याची उपलब्धता नसल्याने या गावाींना जिहे-कठापूर व उरमोडी प्रकल्पातून पाणी दे ता येणे
र्क्य नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही
___________
ननम्न पेढी प्रिल्पामुळे पुनववमसत झालेल्या ५ गावािररता ५ शेतीपोच रस्ते िरण्याबाबत
(३९)

१२९९६१ (०६-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील
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(१) ननम्न पेढी प्रकल्पामुळे पुनवगमसत झालेल्या ५ गावाकररता ५ र्ेतीपोच रस्ते (वदहवा्ी रस्ते)
दे ण्यात आलेले असन
ू त्याींचे अींदािपत्रके जिल्हाधधकारी कायागलय मार्गत मींिरू झालेली आहे त, त्या
रस्त्याचे नकार्े ग्रामपींचायत कायागलयास मादहतीकररता सादर करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे
काय आहे,
(२) असल्यास,सदर रस्त्याची पाहणी केली आहे काय व त्यानस
ु ार पुनवगमसत झालेल्या ५
गावाकररता ५ र्ेतीपोच रस्ते तयार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०६-०५-२०१९) : (१) होय.
पन
ु वगमसत ५ गावाींकररता प्रस्ताववत ५ र्ेतीपोच रस्त्याींपैकी १ मरु
ु म रस्ता (मौिे हातण
ू ाग)

म.ग्रा.रो.ह.यो. अींतगगत झालेला असून उवगररत ४ गावाींच्या र्ेतीपोच रस्त्याींच्या अींदािपत्रकाींना

जिल्हाधधकारी, अमरावती याींनी प्रर्ासकीय मींिूरी ददलेली आहे . सदर ४ रस्त्याींची ननववदा प्रकक्रया
प्रगतीपथावर आहे . याबाबत नकार्ाींसह आवश्यक इतर मादहतीबाबत सींबींधधत ग्रामपींचायत
कायागलयास क्षेत्रत्रय स्तरावरुन अवगत करुन दे ण्यात आले आहे .
(२) होय. वर नमद
ू केल्याप्रमाणे िलसींपदा ववभागाकडून ननववदा प्रकक्रयेतील ४ रस्त्याींची क्षेत्रत्रय

अधधकाऱ्याींनी पाहणी केली असून उपरोक्त नमूद १ रस्त्याबाबत जिल्हा पररर्द अमरावती याींच्य
मार्गत महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअत
ीं गगत काम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खािगी रुग्णालयात मूत्रवपांड प्रत्यारोपण शस्त्रकक्रयेसाठी लागणारे ना हरित प्रमाणपत्रासांदभावत
(४०)

१२९९७३ (०७-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मूत्रवपींड प्रत्यारोपण र्स्त्रकक्रया करण्याकररता सर िे.िे. रुग्णालयाकडून लवकरात लवकर ना
हरकत प्रमाणपत्र ममळवण्यासाठी रुग्णाींच्या नातेवाईकाींकडून दीड लाख रुपयाींची मागणी करणा-या

दोन व्यक्तीींना ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाने
अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, याप्रकरणात दोर्ी असलेल्या सींबधधतावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) श्री. तुर्ार सावरकर याींना लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने रु.८०,०००/- ची लाच स्वीकारताींना
रीं गेहाथ पकडले आहे . त्यामळ
ु े श्री. तर्
ु ार सावरकर हे दोर्ी आढळून आले आहे.
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(३) श्री. तुर्ार सावरकर याींना सींचालनालयाच्या दद.४.१०.२०१८ च्या आदे र्ान्वये र्ासन सेवत
े ून
ननलींत्रबत करण्यात आले असन
ू त्याींच्याववरुध्द मा.न्यायालयात अमभयोग दाखल करण्याची
कायगवाही चालू आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ग्रामपांचायत अहहरे गावातांगत
व (ता.हवेली,जि.पुणे) वाड्या-वस्त्याांचे िन
ु े रस्ते िायमस्वरूपी बांद
िरण्यात येणार असल्याबाबत

(४१)

१३१८६६ (१०-१२-२०१८).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ग्रामपींचायत अदहरे गावातींगत
ग (ता.हवेली, जि.पुण)े वाड्या-वस्त्याींचे िुने रस्ते कायमस्वरूपी
बींद करण्यात येणार असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ग्रामपींचायत अदहरे गाव अींतगगत वाड्या-वस्त्याींचे िुने रस्ते कायमस्वरूपी बींद

करण्यात येणार असल्याचे पत्र एन.डी.ए. (राषरीय सींरक्षण प्रबोधधनी, खडकवासला) याींचे मार्गत
तहमसलदार, हवेली याींना दे ण्यात आले,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय व तद्नुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०१-०७-२०१९) : (१) व (२) सदर गावाींचे रस्ते राषरीय सींरक्षण प्रबोधधनीच्या
हद्दीतन
ू िात असल्याने सरु क्षेच्या कारणास्तव सदर रस्ते बींद करणे व या वाड्याींकररता पयागयी

रस्ता उपलब्ध करून दे ण्याकररता जिल्हाधधकारी कायागलय, पुणे कायागलयास राषरीय सींरक्षण
प्रबोधधनीकडून पत्र प्राप्त झाले आहे . तसेच, उपववभागीय अधधकारी, हवेली याींनी सदरचा रस्ता
आि रोिी सुरू असल्याचे कळववले आहे .

(३) सदर ववर्याबाबत जिल्हा पररर्द, पुणे, सावगिननक बाींधकाम ववभाग, पुणे महानगर प्रदे र्
ववकास

प्राधधकरण,

राषरीय

सींरक्षण

अकादमी,

सींबधधत

अदहरे

ग्रामपींचायत,

स्थाननक

लोकप्रनतननधी याींची जिल्हाधधकारी कायागलयात एकत्र बैठक आयोजित करून गावाींचा रस्त्याचा

प्रश्न कायम सोडववणेकामी ननयमानुसार कायगवाही करण्याची दक्षता घेत असल्याचे ननवासी उप
जिल्हाधधकारी कायागलय, पुणे याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पराांडा (जि.उस्मानाबाद) तालक्
व सांपादीत
ु यातील सीना िोळे गाव धरणातांगत
िेलेल्या शेतिममनीचा मोबदला शेतिऱ्याांना दे ण्याबाबत

(४२)

१३२०५१ (०६-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा)

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील
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(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील सीना कोळे गाव धरणातींगत
ग
सींपादीत केलेल्या
र्ेतकऱ्याींच्या र्ेतिममनीचा वाढीव मोबदला न्यायालयीन आदे र् दे वन
ू सध्
ु दा अदयापपयंत

ममळालेला नसल्याचे स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मख्
े डे
ु यमींत्री व मा.िलसींपदा मींत्री याींचक
ददनाींक १६ ऑक््ोबर,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे ननदर्गनास आणून ददले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार र्ेतकऱ्याींना त्याींच्या
िममनीचा मोबदला तात्काळ ममळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०५-२०१९) : (१) होय.
(२) मसना कोळे गाींव प्रकल्पाींतगगत कलम १८ खालील मा. ददवाणी न्यायालय (व स्तर), पराींडा येथे
७२२ भूसींदभग प्रकरणे व दरखास्ती सुरु आहे त. तसेच मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ येथे
१५५ भूसींदभग प्रकरणे सुरु आहे त. सन २०१८-१९ साठी रु.९१.६५७४ को्ी मींिूर तरतूदीपैकी ७०%
रु.६४.१६ को्ी ननधी प्राप्त होवून, सवग ननधी खचग झाला आहे. उवगररत ३०% ननधी अप्राप्त आहे .

सन २०१८-१९ या ववत्तीय वर्ागतील खचागसाठी नोव्हें बर, २०१८ च्या अधधवेर्नामध्ये पूरक अनुदान

रु.२५ को्ी वाढीव ननधी र्ासन ज्ञापन दद.१३/१२/२०१८ अन्वये मींिरू झाला आहे . पराींडा
तालुक्यातील मसना कोळे गाव प्रकल्पावरील महामींडळस्तरावर दद.३१/१२/२०१८ पयंत रु.५८.४५९८

को्ी दानयत्व दे णे बाकी आहे . सद्य:जस्थतीत पराींडा तालक्
ु यातील मसना कोळे गाींव प्रकल्पातील
सींपाददत भूसींदभग प्रकरणातील २१ प्रस्ताव महामींडळास प्राप्त झाले असून, अमभप्रायाची कायगवाही

प्रगतीत आहे . वरील वस्तजु स्थती ववचारात घेता पराींडा तालक्
ु यातील भस
ू ींदभग प्रकरणामध्ये ननधी

उपलब्ध झाल्यावर सींबींधधत र्ेतकऱ्याींस/ अिगदाराींस मा. न्यायालयाच्या ननणगयानुसार वा्प
करण्याचे ननयोिन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही

___________

जिांदालसह अन्य िांपन्यातील धरणग्रस्ताांना नोिऱ्या ममळवून दे ण्याबाबत
(४३)

१३२२६२ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषववधवन
सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे),

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.त्रयांबिराव
मभसे (लातूर ग्रामीण) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इगतपूरी (जि.नामर्क) तालुक्यातील मुकणे धरणातून स्थाननक कींपन्याींना पाणी परवानगी

दे तेवेळी मक
ु णे धरणग्रस्ताींना कींपनीत ५ ्क्के आरक्षण दे ण्याचा लेखी करार झाला आहे मात्र
जिींदाल कींपनी व पा्बींधारे ववभागाने कराराचे पालन न केल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ५८२ (36)
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन येथील जिींदालसह अन्य कींपन्यातील
धरणग्रस्ताींना नोकऱ्या ममळवन
ू दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली

वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१६-०४-२०१९) : (१) व (२) मुकणे िलार्यातन
ू औद्योधगक प्रयोिनासाठी

पाणी परवानगी दे ताना मक
ु णे धरणामुळे धरणग्रस्त/प्रकल्पग्रस्त झालेल्या व्यक्ती/ कु्ुींबातील
व्यक्तीला जिींदाल कींपनीस कामासाठी आवश्यक असणा-या अताींत्रत्रक कामगार/ कारकून/ मर्पाई/
्ीं कलेखक इ. सींवगागतील पदाच्या कमीत-कमी ५% आरक्षण दे ण्याचा समावेर् करारनाम्याच्या

अ्ीमध्ये केला आहे. त्यानुसार जिींदाल कींपनीने ९ प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीत समाववष् करुन
घेतल्याचे कळववले आहे . याबाबत कामगार आयुक्त, नामर्क, याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक
१३/०८/२०१८ रोिी बैठक घेण्यात आली.

जिींदाल व अन्य कींपन्याींकडून करारनाम्यातील अ्ीचे व र्तीचे पालन करुन घेणे व

कायगवाही करणे याबाबीत कामगार आयुक्त याींचे अखत्यारीत असून याबाबत त्याींना मुख्य
अमभयींता, िलसींपदा ववभाग, उत्तर महाराषर प्रदे र्, नामर्क याींनी कळववले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायय िल अराखड्यामध्ये मद
ृ व िलसांधारण ववभागािडील
प्रिल्पाांचा समावेश िरणेबाबत

(४४)

१३२८५२

(०५-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायय िल अराखड्यामध्ये मद
ृ व िलसींधारण ववभागाकडील प्रकल्पाींचा प्राधान्याने समावेर्

करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
े डे ददनाींक ५ सप््ें बर, २०१८ रोिी वा
ु यमींत्री याींचक
त्यासुमारास लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मद
ृ व िलसींधारण ववभागास नवीन योिना सुरु करण्यास अडचणी ननमागण होत
असून ननधीची तरतूदही अपुरी पडत असल्यामुळे प्रकल्प अपुणागवस्थेत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, रायय िल अराखड्यामध्ये मद
ृ व िलसींधारण ववभागाकडील प्रकल्पाींचा प्राधान्याने
समावेर् करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (१९-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय.
यासाठी र्ासनाींतगगत योिनाींसाठी सन २०१९-२० कररता रू.४६३ को्ी व महामींडळाींतगगत
योिनाींसाठी रू.१४०० को्ी ननधीची मागणी करण्यात आली आहे.

वव.स. ५८२ (37)
(३) र्ासन स्तरावर मद
ृ व िलसींधारण ववभाग, मींत्रालय, मुींबई पत्र क्र.सींककणग-२०१८ / प्र.क्र.३०९/

िल-१ / दद.२६/१२/२०१८ अन्वये िलसींपदा ववभागास िलसींधारण ववभागाकडील प्रकल्पाींचा
समावेर् करण्याच्या कायगवाहीबाबत ववनींती करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िळगाव जिल््यातील शेळगाव बॅरेिमध्ये िलसाठा िरणेबाबत
(४५)

१३२८८० (०७-१२-२०१८).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाव जिल््यातील र्ेळगाव बॅरेिमध्ये माहे िल
ु ,ै २०१९ पयंत िलसाठा साठवण्याचे
ननयोिन करण्यात आलेले आहे,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदरील प्रकल्पात िलसाठा होण्याच्या दृष्ीने आवश्यक त्या पायाभत
ू

कामाींची

पूतत
ग ा र्ासनाने केली आहे काय,

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०३-०५-२०१९) : (१) ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये र्ेळगाींव प्रकल्पात पाणीसाठा
करण्याचे ननयोिन करण्यात येत आहे .
(२) बुडीत क्षेत्रातील बाधधत होणाऱ्या पुलाींची ननववदा प्रकक्रया व बुडीत क्षेत्राचे भस
ू ींपादन बाबत
कायगवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई शहर आणण उपनगरातील स्िुल व्हॅनमधन
ू क्षमतेपेक्षा अधधि
ववद्यार्थयांची वाहतूि िेली िात असल्याबाबत

(४६)

१३३३०४ (१५-१२-२०१८).

श्री.अबू आिमी (मानखूदव मशवािीनगर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई र्हरासह उपनगरात ववद्यार्थयांना र्ाळे त सोडण्यासाठी व घरी आणण्यासाठी यया स्कूल
व्हान वापरल्या िातात त्यातून क्षमतेपेक्षा अधधक ववद्यार्थयांची वाहतूक केली िात असल्याचे
ददनाींक २३ ऑक््ोंबर, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाहतक
े ा अधधक नसावे असे ननयम
ू केल्या िाणाऱ्या ववद्यार्थयांचे वय १२ वर्ांपक्ष

असताींना ही ननयमाींचे उल्लींघन करून स्कुल व्हॅन चालक ववद्यार्थयांची गाडीमधुन असुरक्षक्षत
वाहतूक करीत ननदर्गनास आले, हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, याबाबत वाहतूक पोलीस ते मा.मुख्यमींत्री पयंत तक्रारी ददलेली असून अद्यापपयंत
कोणतीही कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५८२ (38)
(४) असल्यास, त्यानुसार मुींबई र्हरासह उपनगरात ववद्यार्थयांची असुरक्षक्षत वाहतुक करणाऱ्या
स्कुल व्हॅन चालकाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (०८-०५-२०१९) : (१) ते (४) मुींबई र्हरातील आणण उपनगरातील स्कुल व्हॅन
मधून ववद्यार्थयांची क्षमतेपेक्षा िास्त वाहतूक केली असन
ू , अर्ा तक्रारी काही वेळेस प्राप्त होतात.

अर्ा वाहतक
ू करणाऱ्या स्कूल व्हॅन ची मींब
ु ई र्हरातील आणण उपनगरातील प्रादे मर्क पररवहन

कायागलयातील ववर्ेर् तपासणी पथकाींव्दारे तपासणी केली िात आहे आणण दोर्ी आढळणाऱ्या
वाहनाींवर मो्ार वाहन कायद्याींतगगत कारवाई करण्यात येते. मुींबई र्हर आणण उपनगरातील

स्कूलव्हॅनमध्ये अवैधरीत्या क्षमतेपेक्षा अधधक ववद्यार्थयांची वाहतक
ू करणाऱ्या स्कूल बसेसची

ननयममतपणे तपासणी करण्यात येते. मींब
ु ई (मध्य/पजश्चम/पव
ू )ग प्रादे मर्क पररवहन कायागलये व
बोररवली उपप्रादे मर्क पररवहन कायागलय याींनी केलल्या कायगवाही दरम्यान ३३५१ वाहने

तपासण्यात आली असता ७९४ वाहने दोर्ी आढळून आलेली आहे . त्यापैकी १२९ वाहनाींचे परवाने
व १७१ वाहनाींची अनुज्ञप्ती ननलींत्रबत करण्यात आलेली आहे. सदर कारवाईतून रू.८,७७,६८४/इतका दीं ड वसूल करण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रत्नाधगरी जिल्हा पररषद बाांधिाम ववभागात मोठया अधधिारी व िमवचा-याांची
पदे ररक्त असल्याबाबत
(४७)

१३३४७१ (१०-१२-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्हा पररर्द बाींधकाम ववभागात मोठ्या अधधकारी व कमगचा-याींची पदे ररक्त
असल्याचे नक
ु तेच माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त पदे ररक्त असल्यामळ
ु े बाींधकाम ववभागाच्या र्ींडातन
ू करावयाची कामाींची
पूतत
ग ा होत नसल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बाधींकाम ववभागामध्ये मींिूर पींदापैकी १० ररक्त तर ६ कमगचारी प्रनतननयुक्तीवर
अन्य ववभागात कामकाि करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

उक्त ववभागात उपअमभयींता सींकल्पधचत्र १ ,बाींधकाम १, कननषठ अमभयींता १,

वररषठ सहायक १, कननषठ सहायक ४, पररचर १ अर्ी पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५) असलयास, सदरची पदे तात्काळ भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५८२ (39)
श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०६-२०१९) :(१),(२),(३) व (४) होय, हे खरे आहे .

(५) ववत्त ववभागाच्या दद.२५/०५/२०१७ च्या र्ासन ननणगयान्वये पदभरतीवर ननबगध घालण्यात
आले होते. आता दद.१६/०५/२०१८ च्या र्ासन ननणगयान्वये पदभरतीवरील ननबंध काढून ्ाकल्याने
त्याप्रमाणे जिल्हा पररर्दे कडील ग्-क सींवगागतील जिल्हा पररर्द ननहाय ररक्त पदे भरण्याची
कायगवाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अिोले (जि.अहमदनगर) येथील ननळवांडे धरणाचे िाम पूणव असन
ू
(४८)

दे खील िालव्याांची िामे अपूणाववस्थेत असल्याबाबत

१३३८१९ (३०-११-२०१८).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव)

सन्माननीय लाभक्षेत्र

वविास ववभाग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोले (जि.अहमदनगर) येथील ननळवींडे धरणाचे काम पूणग झालेले असून कालव्याींची कामे
अद्यापपयंत अपूणागवस्थेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कालव्याींची कामे पूणग झाल्यास धरणक्षेत्रातील १८२ गावाींना याचा लाभ होणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कालव्याींची कामे तात्काळ पूणग करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०५-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३) उध्वग प्रवरा प्रकल्प (ननळवींड-े २) ता. अकोले प्रकल्पास रू. २३६९.९५ को्ी इतक्या ककीं मतीस
चतुथग सध
ु ाररत प्रर्ासकीय मान्यता ददनाींक २१/०६/२०१७ रोिी प्रदान करण्यात आली आहे . सन
२०१८-१९ या आधथगक वर्ागत रू. १५८.८३ को्ी अथग सींकल्पीय तरतुद प्राप्त आहे . यामधे रू.७५.७४
को्ी नाबाडग अींतगगत तरतद
ु आहे .

श्री.साईबाबा सींस्थान ववश्वस्थ व्यवस्था, मर्डी याींचक
े डून रू. ५०० को्ी (त्रबनव्यािी

परताव्याच्या बोलीवर) ममळण्याच्या प्रस्तावास र्ासनाने मींिूरी ददली आहे . त्यातील पदहला हप्ता

लवकरच प्राप्त होणार असून उध्वग प्रवरा डाव्या व उिव्या कालव्याींची सींपुणग लाींबीतील मातीकामे
व बाींधकामे प्रगतीपथावर आहे त. अकोले तालुक्यातील दोन्ही मख्
ु य कालव्याींची सुरवातीच्या

कक.मी. मधील कामाींना बींददस्त पाईप करण्याच्या मागणीसाठी र्ेतक-याींनी ववरोध केला आहे.
बींददस्त पाईपच्या प्रस्ताव आधथगक व ताींत्रत्रक दृष्या अयोग्य असल्याचे र्ासनास कळववण्यात
आले आहे . तसेच अकोले तालुक्यातील दोन्ही मख्
ु य कालव्याींच्या पूणग लाींबीतील कामाींना गती

दे ण्यासाठी पोलीस सींरक्षण घेण्याची कायगवाही करण्यात येत असून पुरेसे पोलीस सींरक्षण
ममळाल्यावर कामे वेगाने चालू करण्याचे ननयोिन ववभागामार्गत करण्यात आले आहे.
(४) कालवा कामास र्ेतकरी ववरोध करीत असल्याने ववलींब होत आहे .
___________

वव.स. ५८२ (40)
मुळशी (जि.पुणे) येथे रामनदीच्या हद्दीत भराव सह अननयममतपणे
बाांधिाम प्रिल्प सरु
ु असल्याबाबत

(४९)

१३४७६६ (०७-१२-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला)

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुळर्ी (जि.पुणे) येथे स्काय आय प्रकल्पातींगत
ग रामनदीच्या हद्दीत भराव सह अननयममतपणे
बाींधकाम प्रकल्प सुरु ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खडकवासला पा्बींधारे ववभागाने दर्गववलेल्या हद्दीमध्ये व र्ासकीय आरक्षक्षत
क्षेत्रात भराव करून प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरु आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्काय आय आयररस प्राइम या बाींधकाम व्यावसानयकाने सदर प्रकल्प उभारताींना
महसूल, िलसींपदा, पयागवरण व वन ववभागाचे ननयम डावलून कामे केली असून अनेक दठकाणी
नदीच्या प्रवाहावर बाींधकाम करून रस्ते ही ववकमसत केले असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार र्ासनाने सींबींधधताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) नाही.
(४) व (५) मौ. बावधन ता. मळ
ु र्ी येथील स्काय आय या बाींधकाम व्यावसानयकाने उभारलेल्या
स्कास आय आयररस प्राईम इमारतीींची क्षेत्रीय पाहणी करण्यात आली असून या इमारती िलसींपदा

ववभागाने दर्गववलेल्या रामनदीच्या ब्ल्यू लाईन रे ड लाईनच्या बाहेर असल्याने या प्रकरणाची
चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
लातूर जिल््यातील पालिमांत्री शेत/पाणांद रस्ते योिनेंतगवत मांिुरी प्रलांबबत असल्याबाबत
(५०)

१३४७७० (०४-१२-२०१८).

श्री.त्रयांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय रोिगार

हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर,औसा,रे णापूर (जि.लातूर) तालुक्यातील र्ेतक-याींनी लोकसहभागातून मातीकाम केलेली
रस्ते

पालकमींत्री

र्ेत/पाणींद

रस्ते

योिनेंतगगत

मिबत
ु ीकरण

करण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीनी उप ववभागीय अधधकारी लातूर रे णापूर व औसा याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे सन
२०१८ मध्ये अनेकवेळा मागणी केली असतानाही सदर रस्त्याींची कामे मींिुरीबाबत कोणतीही
कायगवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औसा रे णापरू लातरू तालक्
ु यात एकूण ककती र्ेत व पाणींद रस्ते असन
ू त्यापैकी
ककती रस्त्याींचे मातीकाम लोकसहभागातून करण्यात आलेले आहे,हे ही खरे आहे,

(३) असल्यास, सदर मातीकाम झालेल्या रस्त्याींचे पालकमींत्री रस्ते/पाणींद रस्ते योिनेंतगगत
ननधीतून वा मनरे गा अींतगगत मिबुतीकरण करणेबाबत कायगवाही प्रलींत्रबत आहे,हे ही खरे आहे,

वव.स. ५८२ (41)
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०४-०४-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

पालकमींत्री र्ेत/पाणींद रस्ते योिनेअत
ीं गगत लातूर तालुक्यातील ५२, रे णापूर तालुक्यातील ८७

व औसा तालक्
ु यातील १४ रस्त्याींची यादी मींिरु ीकरीता सादर करण्यात आलेली आहे.

(२) लातूर तालुक्यातील ५२ रस्त्याींपैकी भाग-ब मध्ये एका रस्त्याचे अनतक्रमण मुक्त करुन कच्चा

रस्ता तयार करण्याचे काम प्राप्त झाले आहे. भाग-अ अींतगगत उवगररत ५१ रस्त्याींचे तसेच रे णापूर
तालुक्यातील ८७ व औसा तालुक्यातील १४ र्ेत/पाणींद रस्त्याींचे मातीकाम लोकसहभागातून ककीं वा
इतर योिनेतन
ू करण्यात आलेले आहे .
(३) हे खरे नाही.

पालकमींत्री र्ेत/पाणींद रस्ते योिनेअींतगगत र्क्त भाग-ब र्ेत पाणींद रस्ता अनतक्रमण मक्
ु त करुन
कच्चा रस्ता तयार करणे या बाबीकररता ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून मातीकाम
झालेल्या रस्त्याबाबत र्ासन ननणगय दद.२७/०२/२०१८ नुसार कायगवाही करण्यात येत आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायवभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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