अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ६०१ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ठाणे ते बोररिली जलद मार्ग ि मेरो िारशेडच्या बाांधिामास होत असलेला विलांब
(१)

४२८८० (१९-०५-२०१६).

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

प्रा.िर्ाग र्ायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.परार् अळिणी (विलेपाले) :
सन्माननीय सािगजननि बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) केंद्रिय पयाावरण मींत्रालय आणण राषरीय हररत लवादाच्या दोन वेगवेगळ्या आदे शामळ
ु े
प्रस्ताववत ठाणे ते बोररवली असा जलद मागा तसेच मेरो ३ प्रकल्पाकररता आरे कॉलनीत
कारशेड बाींधणे या दोन महतवाींकाक्षी प्रकल्पाींना ववलींब होणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन काय कायावाही करणार वा करीत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (२१-०९-२०१९) : (१) नाही.
महाराषर मेरो रे ल कॉ.लल. याींच्याकडील प्राप्त माद्रहतीनुसार केंद्रिय पयाावरण

मींत्रालयाच्या द्रद.०५.१२.२०१६ च्या अधधसच
ू नेनस
ु ार आरे कॉलनी येथील मेरो प्रकल्प-३ च्या कार
आगाराचे क्षेत्र बाधधत होत नसून तयामुळे ववलींब होणार नाही. तसेच, राषरीय हररत
लवादासमोर द्रद.२०.०९.२०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीत मूळ अजादाराने तयाींचा अजा मागे
घेतल्यामुळे सदर प्रकरण ननकाली ननघाले आहे . तसेच, राषरीय हरीत लवादाने सदर प्रकरणात

कोणतयाही प्रकाराचे प्रनतबींधनातमक आदे श द्रदलेले नसल्याने यापढ
ु े कामात ववलींब होण्याची
शक्यता नसल्याचे कळववले आहे.

तसेच, महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने कळववल्यानस
ु ार द्र्कूजीनीवाडी ठाणे

ते बोरीवली दरम्यान ३ लेनचे दोन बोगदे बाींधणे या प्रकल्पासाठी पयाावरण नाहरकत

दाखल्याची आवश्यकता नाही. तसेच, सवेक्षणाची परवानगी द्रद.१४.०५.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये
प्राप्त झाली आहे.

वव.स. ६०१ (2)
(२) सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यावर व प्रकल्पासाठी आवश्यक ननधी प्राप्त झाल्यावर
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाडकडून प्रतयक्ष बाींधकामास सुरुवात करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राजापूर (ता.श्ज.रत्नाधर्री) येथे शासिीय जार्ेिर राहत असलेल्या िुटुांबाना
जममनीचे िायमस्िरुपी मालिी हक्ि दे ण्याबाबत

(२)

४६३१९ (०१-०४-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे िी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राजापूर (ता.जज.रतनाधगरी) येथे मागील शींभर वर्ाापासून सरकारी गावठाण जागेवर पक्की
घरे बाींधून राहत असलेल्या रद्रहवाशाींना या जागेचा कायमस्वरुपी मालकी हक्क नसल्याने

शासनाच्या सुववधाींचा लाभ, बँक कजा लमळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात रे कॉडा ऑफराई् लागू होण्याअगोदरपासन
ू ब्रि्ीश राजव्ीत नोंद खत
अजस्ततवात

आले

तेव्हापासन
ू

अजस्ततवात

असलेल्या

जलमनीच्या

सातबारा

उताऱ्यावरील

दे वस्थान इनाम, दे वरहा्ी, दे वराई, गोठण, पाणींद, गावठण, गुरचरण, मसणव्ा, किस्थान
वगैरे नोंदी सध्याच्या पररजस्थती त्रासदायक होऊ लागल्या असल्याने तया रद्द करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१९) : (१) राजापूर नगरपररर्द हद्दीत राजापूर, धोपेश्वर,

कोडेतड या गावाचे नगर भम
ू ापन मोजणीचे काम पूणा झाले असून लमळकतीच्या चौकशीचे
काम सरु
ु आहे . नगर भम
ू ापन अलभलेख तयार करण्याची प्रक्रिया पण
ू ा झाल्यावर तेथील
रद्रहवाश्याींना अधधकार अलभलेख अभावी प्रश्नात नमूद समस्याींना तोंड दयावा लागणार नाही.

(२) अधधकार अलभलेखातील दे वस्थान इनाम, दे वरहा्ी, दे वराई, गोठण, पाणींद, गावठाण,
गुरचरण, मसणव्ा, किस्थान इ. स्वरुपाच्या नोंदी ह्या जलमनीच्या पारीं पाररक वापराच्या

अनुर्ींगाने घेतलेल्या नोंदी आहेत. अशा नोंदीबदल आक्षेप असल्यास तयाबाबत सक्षम
प्राधधकाऱ्याकडे अपील दाखल करणे आवश्यक आहे .
(३) प्रश्नच उद्ावत नाही.

___________

मौजा लासलर्ाि (ता.ननफाड, श्ज.नामशि) येथील र्ट नां ३९४ मधील
ग्रामपांचायतीची जार्ा अनतक्रमणधारिाांना ननयममत िरणेबाबत
(३)

८६५७६ (१२-०८-२०१७).

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदर्ाि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

वव.स. ६०१ (3)
(१) मौजा लासलगाव (ता.ननफाड, जज.नालशक) येथील ग् नीं. ३९४ मधील ग्रामपींचायतीची
जागा अनतिमणधारकाींना ननयलमत करण्यासाठी मुख्य कायाकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्द,

नालशक याींनी द्रदनाींक २५ आक््ोबर, २००४ रोजी वा तयासुमारास जजल्हाधधकाऱ्याींकडे प्रस्ताव
पाठववलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपीठ येथील पीआयएल नीं. ३९/२०१४

च्या न्याय ननवाड्यामध्ये राज्य शासनाचा ननणाय द्रदनाींक ४ एवप्रल, २००२ व द्रदनाींक १२ जुल,ै
२०११ तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाच्या द्रदनाींक २८ जानेवारी, २०११ च्या आदे शाचे पालन
करुन शासकीय जागेवर राहत असलेल्या झोपडपट्टीधारकाींना मालकी हक्काचे उतारे दे णेकरीता
कायावाही करण्याचे ननदे श द्रदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ववभागीय आयुक्त, नालशक याींनी तयाींच्या द्रदनाींक ६ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या
पत्रान्वये जजल्हा प्रशासनास आवश्यक कायावाही करण्याचे ननदे श द्रदले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, लासलगाव येथील उक्त जागेवरील अनतिमण कायम करुन रद्रहवाशाींना मालकी
हक्काचे उतारे दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) अध्यक्ष, श्रावणबाळ मातावपता सेवा सींघ याींनी मा.उच्च न्यायालय मुींबई, औरीं गाबाद

खींडपीठ येथे दाखल केलेल्या जनद्रहत याधचका ि.३९/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने द्रद.२३
जून, २०१५ रोजी आदे श पारीत करून शासन ननणाय द्रद.१२ जुल,ै २०११ व लसव्हील अपील

ि.११३२/२०११ (जगपाललसींग व इतर ववरूद्ध पींजाब सरकार) या दाव्यामध्ये मा.सवोच्च
न्यायालयाने द्रद.२८.०१.२०११ रोजी द्रदलेल्या ननकालाचे पालन करून सतवर कायावाही करण्याचे
ननदे श द्रदले आहे त व सदर याधचका ननकाली ठे वली आहे.
(३) ववभागीय आयुक्त, नालशक याींनी तयाींच्या द्रदनाींक ६ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये
अधधनस्त जजल्हाधधकारी तसेच महानगर पाललका आयुक्त याींना मा.उच्च न्यायालयाच्या
ननणायाच्या अनर्
ु ींगाने कायावाही करण्याबाबत ननदे श द्रदले आहे त.

(४) शासकीय जलमनीवरील अनतिमणे ननयमानुकूल करणेबाबत शासन ननणाय द्रदनाींक

४.०४.२००२ मधील तरतूदीनुसार तहलसलदार, ननफाड याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती स्थापन
करण्यात आली आहे. तसेच, ग्रामववकास ववभाग, शासन ननणायि.प्रआयो-२०१७/ प्र.ि.३४८/
योजना-१०,

द्रद.१६.०२.२०१८

अन्वये

सवाांसाठी

घरे -२०२२

या

धोरणाची

अींमलबजावणी

करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जलमनीवरील ननवासी प्रयोजनासाठी केलेली अनतिमणे

ननयमानुकूल करण्याबाबतचे धोरण ववहीत करण्यात आले असन
ू तयानुसार सदरची अनतिमणे
ननयलमत करता येतील क्रकींवा कसे याची पडताळणी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ६०१ (4)
इांदापूर (श्ज.पुणे) तालुक्यातील उपअधीक्षि, भूमीअमभलेख याांनी लाच घेतल्याबाबत
(४)

१०२२७३ (२१-१२-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

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

वपींपळे गाव

(ता.इींदापरू ,

जज.पण
ु े)

येथील

ग्

ि.सहा

मधील

सन्माननीय

जलमनीची

मोजणी

न्यायालयाच्या आदे शाप्रमाणे करण्यासाठी उपअधीक्षक, भूमी अलभलेख याींनी ५० हजार
रुपयाींच्या लाचेची मागणी करून पींचवीस हजार रुपये लाच घेतल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पैसे द्रदल्यालशवाय जलमनीची मोजणी करण्यात येणार नाही तसेच
अहवाल

न्यायालयात

साींगण्यात आले होते,

सादर

केला

जाणार

नाही

असेही

हे ही खरे आहे काय,

उपअधीक्षकाकडून

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे

काय,

(४)

उपअधीक्षक,

असल्यास,

चौकशीनुसार उक्त

तालुक्यातील

शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

भूलमअलभलेख

मोजणीचा
तिारदाराला

याींच्यावर

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१९) : (१) तिारदार श्री.सख
ु दे व रघुनाथ गुळूमकर, रा.पणदारे

(पवईमाळ), ता.बारामती, जज.पुणे याींच्या मौजे वपींपळे ,तालुका इींदापूर,जजल्हा पुणे येथील ग् नीं.
६ ची मोजणी करून नकाशा तयार करून अहवाल न्यायालयात पाठववण्याच्या प्रकरणात,
श्री.सतीश सोपान का्े , ननमतानदार ि.१, उप अधीक्षक भूलम अलभलेख कायाालय, इींदापूर,

जज.पुणे याींनी तिारदाराकडे रु. ५०,०००/- इतक्या रकमेची मागणी करुन तयापैकी रु. २५,०००/इतक्या रकमेची लाच द्रदनाींक ०३.११.२०१७ रोजी स्वीकारल्याच्या आरोपावरुन तयाींना अ्क
करण्यात आले होते.
(२) तथावप, द्रदवाणी न्यायालय, बारामती याींच्याकडील द्रदनाींक रे .म.ु नीं. ८०/२०१० मधील द्रदनाींक

२२.०३.२०१७ च्या आदे शानुसार सींबींधधत कमाचारी श्री. का्े , ननमतानदार ि.१ याींनी द्रदनाींक
२४.०७.२०१७ रोजी मोजणी करुन, को्ा कलमशन मोजणीचा नकाशा उपअधीक्षक, भूलम

अलभलेख, इींदापूर याींनी द्रदनाींक ३१.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये द्रदनाींक ०४.११.२०१७ रोजी
मा.द्रदवाणी न्यायालयात सादर केलेला आहे .

(३) व (४) तयामळ
ु े श्री. सतीश सोपान का्े , ननमतानदार ि.१ याींच्याववरुध्द लाचलुचपत
प्रनतबींध अधधननयम, १९८८ च्या कलम ७, १३(१)(ड)सह १३(२) प्रमाणे इींदापूर पोलीस स््े शन,

पुणे ग्रालमण येथे गु.र.नीं. ७८८/२०१७ अन्वये द्रदनाींक ०४.११.२०१७ रोजी गुन्हा नोंदववण्यात
आला आहे . यास्तव, उपसींचालक, भलू म अलभलेख, पण
ु े प्रदे श, पण
ु े याींच्या द्रदनाींक १३.११.२०१७

च्या आदे शान्वये आ.लो.से. सतीश सोपान का्े , ननमतानदार ि. १ याींना शासन सेवेतून
द्रदनाींक ०४.११.२०१७ पासून ननलींब्रबत करण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ६०१ (5)
मांर्ळिेढा (श्ज.सोलापूर) तहसील िायागलयातील तहमसलदार पद भरण्याबाबत
(५)

११०९३३ (२७-०३-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापूर) तहसील कायाालयातील

तहलसलदार पद ररक्त असल्यामुळे

सामान्य जनतेची अनेक कामे प्रलींब्रबत राहत असल्याने लोकप्रनतननधी, पींढरपूर-मींगळवेढा याींनी

मा.महसल
ू मींत्री याींच्याकडे उक्त पदी तातडीने तहसीलदाराींची ननयक्
ु ती करणेबाबत मागणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने अदयापही तहलसलदाराींची ननयुक्ती करण्यात

आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीच्या मागणीनुसार मींगळवेढा तहलसल कायाालयातील ररक्त
असलेले तहलसलदार पद तातडीने भरण्याबाबत शासनाने

कोणती कायावाही केली वा करण्यात

येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) तहसीलदार, मींगळवेढा हे ररक्त पद
भरण्याबाबत मागणी प्राप्त झाली होती.
सदर पद शासन आदे श द्रद.१५/२/२०१८ अन्वये भरण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही
___________
पाटण (श्ज.सातारा) तालुक्यातील नदयाांिर िोल्हापूर पद्धतीचे बांधारे बाांधण्याबाबत
(६)

११९८६३ (२३-०७-२०१८).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण (जज.सातारा) तालुक्यातील मोरणा, उततरमाींड. तारळी व वाींग खोऱ्यामध्ये मध्यम
स्वरूपाच्या नदया असून

पावसाळ्यात या नदयाींना येणारे पाणी

अडववण्याकरीता कोणतेही

साधन नसल्याने नदयाींचे पावसाळ्यातील पाणी वाहून जाते व पढ
ु ील आठ मद्रहने या गावातील
लोकाींना शेतीच्या पाण्यासाठी ववद्रहरीींच्या पाण्याचा वापर करावा लागतो, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मोरणा, उततरमाींड. तारळी व वाींग खोऱ्यामध्ये माध्यम स्वरूपाच्या नदयाींवर
शासनाच्या

खचााने

कोल्हापूर पद्धतीचे

बींधारे

बींधाणेस

सन

२०१७-१८

च्या

शासनाच्या

अथासींकल्पातून ननधी उपलब्ध करून दे णेबाबत राज्याचे जलसींपदा राज्यमींत्री याींचक
े डे द्रदनाींक
२४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा तयासम
ु ारास पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर नदयाींवर कोल्हापूरी पध्दतीचे बींधारे बाींधणेस ननधी उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात यत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ६०१ (6)
श्री. धर्रीर् महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) नाही. मोरणा, उततरमाींड, तारळी व वाींग
खोऱ्यामधील नदयाींवर तारळी हे मोठे धरण तसेच मोरणा व उततरमाींड ही मध्यम धरणाची
कामे पूणा करण्यात आलेली आहे त. या धरणामध्ये पाणीसाठा होत आहे . वाींग मध्यम
प्रकल्पाच्या धरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे
(२) होय.
(३) तारळी, वाींग व मोरणा गुरेघर या प्रकल्पाींसाठी शासनाने खालीलप्रमाणे ननधी उपलब्ध
केला आहे .

(रु.को्ीत)
प्रकल्प

सन २०१७-१८

सन २०१८-१९

सन २०१९-२०

तारळी

६१.९०

११४.८०

९५.००

वाींग

५४.४२

८५.३६

२०.००

मोरणा

२९.६६

३०.००

२५.००

द्रदनाींक २४.१.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मागणी केलेल्या नवीन कोल्हापूर पध्दतीचे

बींधा-यापैकी अ.ि.१ खळे येथे वाींग नदीवर वाींग मध्यम प्रकल्पाींतगात कोल्हापूर पध्दतीचे
बींधारे चे काम प्रगतीपथावर आहे .

तसेच अ.ि. ५ -काळगाींव , ता. पा्ण येथील साखरी

नाल्यावर १ कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा पुणा व १ को.प. बींधारा प्रगतीत
आहे त.

व इतर २ प्रस्ताववत

अ.ि. ७-माजगाव ता.पा्ण येथे उततरमाींड नदीवर उततरमाींड प्रकल्पाींतगात माजगाव-

१, माजगाव-२ व माजगाव-३ हे कोल्हापूर बींधारे पुणा करण्यात आलेले आहे . कृषणा पाणी तीं्ा

लवादाच्या ननणायानुसार कृषणा खो-यातील पाणी वापराचा बह
ृ त आराखडा महाराषर शासनाने
द्रद.२०.१०.२००१ च्या पत्रान्वये केंिीय जल आयोगास सादर केलेला असन
तयामधील
ू

तरतुदीनुसार ५९९ द्र्एमसी पाणी वापराचे ननयोजन पुणा झालेले आहे . उवाररत मागणी केलेले
बींधारे महाराषर कृषणा खारे ववकास महामींडळ, पुणे याींच्या प्रकल्पामध्ये समाववषठ नाहीत.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोल्हापूर श्जल्हयातील महसल
ू विभार्ातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(७)

१२९०१५ (३०-११-२०१८).

श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा),

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कोल्हापूर जजल्हयात महसल
ववभागातील तलाठी आणण ललवपकाींची ११२ पदे ररक्त
ू
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोडोली (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापूर) मींडळातील १४ पैकी ३ गावातच तलाठी
कायारत असल्याने अनेक तलाठयाींवर अनतररक्त पदभार सोपवला असून तयमळ
ु े नागररकाींची

कामे प्रलींब्रबत राहून तयाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय तसेच कोल्हापरू जजल्ह्यातील महसूल
ववभागातील पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त,

वव.स. ६०१ (7)
(४) असल्यास, सदरची ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१९) : (१) माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये कोल्हापूर जजल्हयात
तलाठी सींवगााची-५६ व ललपीक-्ीं कलेखक सींवगााची ४३ अशी एकूण ९९ पदे ररक्त होती.

(२) माहे सप््ें बर २०१८ मध्ये कोडोली ता. पन्हाळा या मींडळामध्ये एकूण १४ गावाींकरीता ८
तलाठी सजापैकी ७ सजामध्ये तलाठी कायारत होते. सदयजस्थतीत कोडोली मींडळामध्ये प्रतयेक
सजास एक प्रमाणे एकूण ८ तलाठी कायारत आहे त.

(३), (४) व (५) सन २०१९ च्या महापदभरतीच्या अनुर्ींगाने कोल्हापूर जजल्ह्यातील तलाठी
सींवगााच्या एकूण- ६७ पदाींची भरती प्रक्रियेची कायावाही अींनतम ्प्प्यात आहे.
तथावप,

ववतत

ववभागाच्या

द्रद.२५.०५.२०१७

व

द्रद.२९.०६.२०१७

च्या

शासन

ननणायातील तरतद
ु ीींनस
ु ार महसूल ववभागाचा सध
ु ारीत आकृतीबींध ननजश्चत करण्याची कायावाही

चालु आहे . सध
ु ाररत आकृतीबींध ननजश्चतीनींतर ललवपकाींच्या पदभरती बाबत कायावाही करण्यात
येईल.

___________
मुांबईत दस
ु रा समुद्रपूल (सी मलांि) बाांधण्याबाबत
(८)

१३०५१७ (३०-११-२०१८).

(मादहम) :

श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.सदा सरिणिर

सन्माननीय सािगजननि बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत दस
ु रा समुिपल
ू (सी ललींक) बाींधण्याबाबत द्रदनाींक ४ सप््ें बर, २०१८ रोजी शासनाने
ननणाय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर पल
ू

कोणतया द्रठकाणादरम्यान बाींधण्यात येणार आहे व

या पल
ू ाच्या

बाींधकामास क्रकती खचा अपेक्षक्षत तसेच पल
ु ाचे बाींधकाम क्रकती कालावधीत पूणा करण्यात येणार
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०९-२०१९) : (१) होय, तथावप सदर समि
ु पल
ू बाींधण्याचा ननणाय
द्रद.०३.१०.२०१८ च्या शासन ननणायान्वये घेण्यात आलेला आहे.

(२) सदर पुल बाींिा ते वसोवा या दरम्यान बाींधण्यात येणार आहे , व या पूलाच्या बाींधकामास

अींदाजजत रु.११३३२.८२ को्ी इतका खचा अपेक्षक्षत आहे . तसेच, सदर पुलाचे बाींधकाम प्रतयक्षात
सरु
ु झाल्यापासन
ू ५ वर्े इतक्या कालावधीत पण
ू ा करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ६०१ (8)
मदहला िेंद्री धोरणाचे िेर्ळे अांदाजपत्रि बनविण्याबाबत
(९)

१३३८२६ (०५-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल मशांदे (िरळी) :

सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील

(१) आधथाक आणण प्रशासकीय धोरणाींमधील समानतेचा दृष्ीकोन वाढववण्यासाठी राज्य
शासनाने मद्रहला कल्याणकारी अथासींकल्पातींगत
ा अथासींकल्पीय तरतूद केली असतानाही गेल्या
चार वर्ाांत मद्रहला केंिी धोरणाचे वेगळे अींदाजपत्रक तयार केले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अींदाजपत्रकामध्ये शासनाच्या ववववध योजना व तयासाठी करण्यात आलेली
ननधीची तरतूद, स्त्रीयाींच्या सदयजस्थतीनुसार योजना तयार करण्याची ननकड अशा ववववध
बाबीींचा अींतभााव अपेक्षक्षत असतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू मद्रहला केंिी धोरणाचे वेगळे अींदाजपत्रक बनववण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीिार (०४-१०-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) सन २०२०-२१ या आधथाक वर्ाात ललींग आधाररत वववरणपत्र प्रलसध्द करण्यात
येणार आहे. यामध्ये मद्रहलाींच्या योजनाींसाठी
असणार आहे .

केलेली तरतूद व प्रतयक्ष खचा याचा अींतभााव

___________
मसांधुदर्
ु ग श्जल्हयात खारे पाटण (ता.िणििली) हा नविन तालि
ु ा ननमागण िरण्याबाबत
(१०)

१३४८३० (०४-०६-२०१९).

श्री.महे श चौघल
ु े (मभिांडी पश्श्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लसींधुदग
ु ा जजल्हयातील

सन्माननीय महसल
ू

खारे पा्ण (ता.कणकवली) तालुका कृती सलमतीने नवीन ६०

महसुली गावाींचा खारे पा्ण तालक
ु ा ननमााण करण्याबाबत मागणी मा.मुख्यमींत्री,
मींत्री,

मा.महसल
ू

मा.महसल
ू राज्यमींत्री व अप्पर मख्
ु य सधचव याींच्याकडे माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये

पररपूणा प्रस्ताव दे ऊन केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने अप्पर मुख्य सधचव, महसूल याींनी जजल्हाधधकारी

लसींधुदग
ु ा याींना सदर प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने प्रस्ताव सादर करण्याचे ननदे श द्रदले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी जजल्हाधधकारी, लसींधद
ु ग
ु ा याींच्याकडून कोणती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे तसेच तयाबाबतची सध्यजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ६०१ (9)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०९-२०१९) : (१) अशा आशयाचे ननवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे .
(२) व (३) तालुका ननलमातीचे ननकर् ठरववण्याबाबत गठीत केलेल्या सलमतीचा अहवाल

शासनास प्राप्त झाला आहे . सदर अहवालाची तपासणी करुन तालुका ननलमातीबाबत ननकर्
ननजश्चत करण्याकामी धोरणातमक ननणाय घेण्याच्या दृष्ीने प्रस्ताव मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेसाठी
सादर करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे .

तालुका ननलमाती ही एक मोठी आधथाक व प्रशासकीय प्रक्रिया आहे . तयाअनुर्ींगाने

ववववध पैलू तपासून तयासींदभाात धोरण ननजश्चत झाल्यानींतर प्रकरणपरतवे नवीन तालुका
ननलमातीसींदभाात उधचत ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मस
ु ळे पाडा नळ पाणी परु िठा योजनेचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(११)

१३५०९५ (११-०७-२०१९).

अॅड.परार् अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तममल सेल्िन (सायनिोळीिाडा) :
काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) धामणी ग्रप
ु ग्रामपींचायती अींतगात येणा-या मस
ु ळे पाड्याच्या पाणीपरु वठा योजनेचे काम
प्रशासन आणण ठे केदाराींच्या हलगजीपणामळ
ु े प्रलींब्रबत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आद्रदवासी वस्तीत सन २००६ मध्ये १६ लाख रुपये मींजूर करून पाणी

पुरवठा योजना मींजूर केली असून या पाड्यात पाईप लाईन व ्ाकीचे काम अपूणा असल्याने
येथील जनतेचा पाण्याचा प्रश्न अदयाप प्रलींब्रबत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, या आद्रदवासी पाड्यातील जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न सोडववण्यासाठी शासनाने
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच सन २००६ पासन
ू काम पण
ू ा न करणाऱ्या शासकीय अधधकारी व ठे केदार याींच्यावर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर (१६-०९-२०१९) : (१) (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे .
मस
ु ळे पाडा नळ पाणी परु वठा योजनेतील उीं च साठवण ्ाकीचे काम वगळता उवारीत

सवा उपाींगाींची कामे पूणा करुन पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे . तथावप, भुजल पातळी

खालावून उद्भव कोरडा झालेला असल्याने एवप्रल, २०१९ पासून पाणी पुरवठा बींद आहे . ग्रामीण
पाणी पुरवठा व स्वच्छता सलमतीचा हलगजीपणा व योजनेतील उीं च साठवण ्ाकीसाठी
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या जागेचा वाद ननमााण झाला असल्यामळ
ु े साठवण ्ाकीचे

कीं्े नरचे काम प्रलींब्रबत आहे . तथावप, सदर पाईप लाईनचे काम पूणा करुन दोन वर्ाापूवीच
आद्रदवासी वस्तीत बायपासदवारे पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे .

वव.स. ६०१ (10)
या आद्रदवासी पाड्यात पाईप लाईनदवारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात

ववदयुत दाब लमळत नसल्यामळ
ु े पाणी पुरवठा वारीं वार खींडीत होत असे. तयावर पयाायी

व्यवस्था म्हणून सौरपींप बसववण्यात आला असून पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यात आला होता.
परीं तु सदय:जस्थतीत भज
ू ल पातळी खाली गेल्यामळ
ु े व उद्भव कमी होत असल्यामळ
ु े माहे

एवप्रल, २०१९ पासून सदर योजना बींद आहे . ्ीं चाई कालावधीत ्ँ करने पाणी पुरवठा करण्यात
आला आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

र्ोंददया श्जल्हयातील मनरे र्ा मजरु ाांना िामे ममळण्याबाबत
(१२)

१३५४७३ (११-०७-२०१९).

डॉ.मममलांद माने (नार्पूर उत्तर) :

सन्माननीय रोजर्ार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंद्रदया जजल्हयात २२ ग्रामपींचायती अींतगात मनरे गाची १०६ कामे सुरु असताींना फक्त
४८३ मनरे गा मजुराींना कामे द्रदल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच जजल्हयात लाखो मनरे गा मजरु असल्याने मनरे गा यींत्रणा तया प्रमाणात कामे काढत
नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (२४-०९-२०१९) : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे .
गोंद्रदया जजल्ह्यात २२ ग्रामपींचायतीमध्ये द्रद.२/०४/२०१९ रोजी १०६ (वक्ष
ृ लागवड व

आवास योजना) कामे सुरु होते व ४८३ मजूर कामावर होते. सन २०१८-१९ या आधथाक
वर्ाातील

हजेरीपत्रक

द्रद.३/०४/२०१९

एमआयएस

ऑनलाईन

मजूराींचे

मागणीनुसार

पासून

करण्याची

कायावाही

हजेरीपत्रक

पण
ू ा

ननगालमत

करुन

तयानींतर

केल्यानींतर

२६५

ग्रामपींचायतीमध्ये ८२५ कामावर २१,२४२ मजूर कामावर होते. सदयजस्थतीत माहे जून, २०१९
पयांत ४८,६६४ मजूराींना कामे पुरववण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

महाराष्ट्र मत्स्योदयोर् वििास महामांडळाचे अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष
या पदािर ननयुक्ती िरण्याबाबत
(१३)

१३५८४९ (०१-०७-२०१९).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे र्ाि), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ),

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू , श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर), श्री.अश्जत पिार (बारामती),
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेर्ाि), श्री.छर्न भुजबळ (येिला),

वव.स. ६०१ (11)
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांर्ी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बार्लाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.भास्िर जाधि (र्ुहार्र), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील
(एरां डोल), श्री.सरु े श लाड (िजगत), श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू ), श्री.सांजय िदम (दापोली),

श्री.शामराि ऊफग बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि
मशांदे (माढा), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट),
श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदर्ड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) महाराषर मतस्योदयोग ववकास महामींडळाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

पद गत ४ वर्ाांपासून

(२) असल्यास, सदर पदे ररक्त राहण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, ही पदे ररक्त असल्यामुळे मच्छीमाराींच्या कल्याणाच्या व रोजगाराच्या योजना
बींद पडल्यामळ
ु े महाराषर मतस्योदयोग ववकास महामींडळाचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष याींची तवरीत
ननयुक्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर (१८-०९-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे . महामींडळाच्या सींचालक
मींडळावरील अध्यक्ष पदाचा अनतररक्त
हे पद ररक्त आहे .

कायाभार मा.मींत्री (पदम
ु ) याींच्याकडे आहे व उपाध्यक्ष

(२) सदर ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायावाही चालू आहे .

(३) महामींडळामाफात राबववण्यात येणाऱ्या मजच्छमाराींच्या ववववध योजना सुरु आहे त. महाराषर
मतस्योदयोग ववकास महामींडळातील ररक्त पदे भरण्याची कायावाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वपांपळर्ाांि बसिांत (ता.ननफाड, श्ज.नामशि) येथे िायमस्िरुपी तलाठी ननयक्
ु त िरण्याबाबत
(१४)

१३६१४३ (०१-०७-२०१९).

(श्रीर्ोंदा) :
(१)

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.राहुल जर्ताप
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वपींपळगाींव

बसवींत

(ता.ननफाड,

जज.नालशक)

येथे

गत

२

वर्ाांपासन
ू

कायमस्वरुपी

तलाठयाची नेमणक
ू न केल्यामुळे नागरीकाींची अनेक कामे ठप्प झाली असून शेतकऱ्याींना ७/१२
उताऱ्याींसह इतर

उतरे लमळणे

अडचणीचे झाल्याचे

तयासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

द्रदनाींक

१ फेिुवारी,

२०१९

रोजी

वा

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, तयात काय आढळून आले व तयानुसार वपींपळगाव बसवींत येथे कायमस्वरुपी
तलाठी ननयुक्त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१९) : (१) वपींपळगाव बसवींत, ता.ननफाड, जज.नालशक येथील
तलाठी पद ररक्त होते. सबब, नागरीकाींची गैरसोय होऊ नये यास्तव या सजेचा अनतररक्त
कायाभार अन्य तलाठी याींना सोपववण्यात आला होता.
(२), (३) व (४) उपववभागीय अधधकारी, ननफाड उपववभाग, ननफाड याींच्या द्रद.०६.०२.२०१९ च्या
आदे शान्वये वपींपळगाव बसवींत, ता.ननफाड, जज.नालशक येथे ननयलमत तलाठी याींची नेमणक
ू
करण्यात आली आहे .

___________

ठाणे आणण मल
ु ांड
ु दरम्यान असलेल्या टोल नाक्याांिरुन ठाणे येथील
नार्रीिाांच्या िाहनाांना टोलमुक्ती ममळण्याबाबत

(१५)

१३६२१३

(०५-०७-२०१९).

श्री.श्जतेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळिा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.छर्न भुजबळ (येिला), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे र्ाि), श्री.भास्िर जाधि
(र्ुहार्र), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सुरेश लाड
(िजगत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण) :

सन्माननीय सािगजननि बाांधिाम (सािगजननि

उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे आणण मुलुींड दरम्यान असलेल्या ्ोल नाक्याींवरुन ठाणे येथील नागरीकाींच्या वाहनाींना

्ोलमुक्ती लमळावी यासाठी नागरीकाींनी द्रदनाींक ०३ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा तयासम
ु ारास तसेच
वारीं वार ्ोलनाक्यावर आींदोलन करुन मा.सावाजननक बाींधकाम मींत्री याींचक
े डे ननवेदनाव्दारे
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, या मागण्याींच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (१३-०९-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे.

्ोल सींघर्ा सलमती, ठाणे याींनी द्रद.०५.०२.२०१९ रोजी लाक्षणणक उपोर्ण करणार

असल्याचे मे. एम.ई.पी. कींपनीस कळववले होते व तयाची प्रत मा.मींत्री, (सावाजाननक बाींधकाम,
सावाजननक उपिम वगळून) व मा.मींत्री, (सावाजाननक बाींधकाम, सावाजाननक उपिम) याींना
दे ण्यात आली आहे .

(२) थोडक्यात स्वरुप खालीलप्रमाणे
ठाणे येथील नागररकाींना दै नींद्रदन व्यापार, शैक्षणणक व इतर कामाींसाठी मल
ु ुींड व

ऐरोली पररसरात रोज जा ये करावे लागते व या द्रठकाणी पथकर नाक्याींवर ्ोल भरण्यासाठी
राींग लागते.

तयामळ
ु े , ठाणे पररसरातील वाहनाींना ्ोल भरण्यापासन
ू मुक्तता लमळावी.

(३) ननयमात तरतूद नसल्याने ठाणे येथील वाहनधारकाींना पथकरातून सू् दे ण्यात आलेली
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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पुणे, मसांहर्ड रोड, खानापूर, डोणजे, खडििासला भार्ातील
तलाठी िायागलयात हजर नसल्याबाबत

(१६)

१३६४८३ (०५-०७-२०१९).

श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) पुणे येथील लसींहगड रोड, खानापूर, डोणजे, खडकवासला भागातील तलाठी कायाालयात
तलाठी याींच्यासह अधधकारी-कमाचारी एक मद्रहन्यापासन
उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्याींना
ू
जलमनीचे

उतारे ,

उतपन्नाचे

दाखले

इतयादी

कागदपत्रे ववद्रहत

वेळेत

लमळत

नसल्याने

नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी सरपींच, लोकप्रनतननधी याींनी तिारी केल्या असुन स्थाननक

वतृ तपत्रातही सदर बातमी छापून आली असताना ववभागाच्या वररषठ अधधकाऱ्याींकडून कुठलीही
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन दोर्ी असणाऱ्या अधधकारी आणण कमाचाऱ्याींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०९-२०१९) : (१) व (२) असे ननदशानास आले नाही.
लोकसभा-२०१९ च्या सावाब्रत्रक ननवडणूकीचे कामकाजासाठी सवा कामगार तलाठी व

मींडळ अधधकारी याींची ननयुक्ती सहायक ननवडणूक ननणाय अधधकारी, खडकवासला याींचे

कायाालयात करण्यात आली होती. तथावप, आठवड्यातील दोन द्रदवस (सोमवार व गरु
ु वार)
तलाठी तयाींचे कायाालयात कायारत होते.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य शासनाच्या ’मार्ेल त्याला शेततळे ’ योजनेंतर्गत परभणी श्जल््यातील
शेततळयाांची िामे पूणग िरणेबाबत
(१७)

१३६५०० (११-०७-२०१९).

िडेर्ाि) :

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.विश्िश्जत िदम (पलूस
सन्माननीय रोजर्ार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शेतक-याींना लसींचनाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने ’मागेल तयाला शेततळे ’ ही
योजना सरु
ु केली असन
ू राज्य शासनाकडून कृर्ी ववभागाला उद्रद्दष् दे ण्यात आले असताींनाही
परभणी जजल्ह्यात शेततळ्याींचे कामे सींथ गतीने सुरु आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतक-याींना तयाींचे प्रस्ताव मींजूर करुन शेततळे खोदण्यासाठी वारीं वार कृर्ी

ववभागाकडे जावे लागत आहे तसेच शेततळ्यासाठी शासनाकडून दे ण्यात येणारे अनुदानही
अतयल्प आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार कृर्ी ववभागाच्या
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यासह ’मागेल तयाला शेततळे ’ या योजनेंतगात दे ण्यात
येणाऱ्या अनुदानात वाढ करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (२७-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही, शेतक-याींच्या मागणीनुसार
शेततळ्याची कामे घेण्यात येतात. परभणी जजल्ह्यात मागेल तयाला शेततळे योजनेअींतगात

दे ण्यात आलेल्या ३००० शेततळ्याींच्या लक्षाींकापैकी ३०६४ शेततळी पण
ू ा झाली असन
ू १६
शेततळयाींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.

(२), (३), (४) हे खरे नाही. “मागेल तयाला शेततळे ” ही योजना अनुदान ततवावर आधारीत
असून या योजनेअींतगात ववववध आकारमानानस
ु ार रु.५०,०००/- इतक्या कमाल मयाादेत अनुदान
दे य आहे .

___________
लातूर श्जल््यात रोहयोच्या िामाांची सांख्या िाढविण्याबाबत
(१८) १३६५७३ (११-०७-२०१९).

श्री.अममत विलासराि दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे िी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.त्र्यांबिराि मभसे

(लातरू ग्रामीण), प्रा.िर्ाग र्ायििाड (धारािी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.विजय
िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

डॉ.सांतोर्

टारफे

सन्माननीय रोजर्ार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लातूर जजल्ह्यात माचा, २०१९ अखेरीस

(िळमनुरी) :

महातमा गाींधी राषरीय रोजगार हमी योजनेची

कामे बींद झाल्याने मजूर बेरोजगार झाले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,जजल्ह्यातील फक्त ६०० मजरु ाींच्या हाताला काम असन
६ हजार मजरू
ू
कामाववना आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार रोहयोअींतगात कामाींची

सींख्या वाढावी व मजूराींना काम लमळावे यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (२७-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) नाही, हे खरे नाही.
महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगात लातूर जजल्ह्यात

साप्ताद्रहक अहवालानस
ु ार माचा, २०१९ अखेर ९६ कामावर ८५० एवढी मजरू उपजस्थती होती.

तसेच, माहे एवप्रल, २०१९ च्या दरम्यान ४६३६ मजूराींनी काम मागणी केली असता, तयाींना
काम उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली असून १०८६ कामे सुरु हेाती.
द्रदल्यामुळे मजूर बेरोजगार झालेले नाहीत.

काम उपलब्ध करुन
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महातमा

गाींधी

राषरीय

ग्रामीण

रोजगार

हमी

योजनेअींतगाम

मजूराींची

सींख्या

वाढववण्यासाठी जजल्हास्तरावर सवा यींत्रणा / जजल्हा पररर्द अधधकारी याींची आढावा बैठक
घेऊन महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगात अनज्ञ
ु ेय कामे सुरु करण्याबाबत
व मजरू ाींचे मागणीनस
ु ार तातकाळ कामे उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या
आहे त. तसेच, मजूराींच्या काम मागणीनुसार कामे उपलब्ध करुन द्रदलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणेर्ाांि (श्ज.नामशि) िालिा ि दरसिाडी पोहोच िालव्याची बाांधिामे ही
ठराविि िालािधीत पूणग िरणेबाबत

(१९)

१३६५८५ (०५-०७-२०१९).

श्री.छर्न भज
ु बळ (येिला), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळिा) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणेगाींव (जज.नालशक) कालवा व दरसवाडी पोहोच कालव्याची बाींधकामे ही ठराववक

कालावधीत पूणा करण्याचे ननयोजन करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी द्रदनाींक ३० व
१६ जानेवारी, २०१९ रोजी वा तयासम
ु ारास कायाकारी सींचालक गोदावरी मराठवाडा पा.वव.

महामींडळ, अधीक्षक अलभयींता लाभक्षेत्र ववकास प्राधधकरण, अहमदनगर, कायाकारी अलभयींता
नाींदरू मधमेश्वर प्रकल्प ववभाग, नालशक याींचेकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणेगाींव-दरसवाडी-डोंगरगाींव पोहोच कालवा प्रवाहीत होण्यासाठी या कालव्याचे

अस्तरीकरण व ववस्तारीकरण करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीनी द्रदनाींक १९ नोव्हें बर २०१८,
द्रदनाींक ४ डडसेंबर, २०१८ व द्रदनाींक २५ जन
ू २०१८ रोजी वा तयासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री,
मा.जलसींपदा मींत्री आणण अधीक्षक अलभयींता ला.वव.प्रा अहमदनगर याींचेकडे केलेली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर मागण्याींनुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीर् महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३) i. उध्वा गोदावरी प्रकल्पाचा चतुथा सुप्रमाअहवाल तयार करणेची कायावाही प्रगतीपथावर
असन
ु तयात पण
ु ेगाव डावा कालवा व दरसवाडी पोहोच कालव्याच्या अस्तरीकरणाच्या कामाचा
समावेश करण्यात येत आहे .

ii. पुणेगाव डावा कालवा क्रक.मी. १ ते २५ मधील ववस्तारीकरण कामाींपक
ै ी सदयजस्थतीत

क्रक.मी. १ ते ८ मधील ववस्तारीकरणाचे काम पुणा झाले आहे आणण क्रक.मी. ९ ते १२ दरम्यान
बोगदा असन
ु क्रक.मी. १३ ते २५ मधील ववस्तारीकरणाचे काम अींशत: पण
ू ा असन
ू उवारीत
कामे प्रगतीत आहे त.

iii. दरसवाडी पोहोच कालवा क्रक.मी. ० ते ८८ पैकी क्रक.मी. ० ते ४२ तसेच क्रक.मी. ६१ ते
८८ क्रक.मी. ची कामे पुणा झालेली असुन ४३ ते ६० दरम्यानची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
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(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ओझरखेड (श्ज.नामशि) डािा िालव्यासह वितरीिाांची अपण
ू ग िामे पण
ू ग िरणेबाबत
(२०)

१३६६०४ (१०-०७-२०१९).

िळिा) :

श्री.छर्न भज
ु बळ (येिला), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ओझरखेड (जज.नालशक) डावा कालवा क्रकमी ४९ ते ६३ व तयामधील ववतरीकाींची अपूणा
कामे पूणा करण्याकररता लोकप्रनतननधीींनी द्रदनाींक ४ डडसेंबर २०१८ रोजी वा तयासुमारास
अधीक्षक अलभयींता, लाभक्षेत्र ववकास प्राधधकरण, अहमदनगर याींचक
े डे मागणी केलेली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अपूणा कामे जलसींपदा बाींधकाम ववभागामाफात पूणा करण्यासाठी लाभक्षेत्र
ववकास प्राधधकरण नालशक याींनी माहे जल
ु ,ै २०१८ मध्ये मुख्य अलभयींता उततर महाराषर प्रदे श,
नालशक याींना प्रस्ताव पाठवलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीर् महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) नाही.
तथापी, श्री.छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमींत्री याींनी द्रद.१०/१०/२०१८ रोजीच्या

पत्राींन्वये याबाबतची मागणी मा.मींत्री, जलसींपदा व मुख्य अलभयींता, जलसींपदा ववभाग, उततर
महाराषर प्रदे श, नालशक याींना केलेली आहे.
(२) होय.
(३) ओझरखेड कालव्याच्या क्रकमी ४७.५० ते ६३.३०० या वाढीव कालव्याचे मातीकाम व
बाींधकामे पूणा झाली आहे त. यामधील ववतरीका ि. २६ ते ३४ च्या लाभक्षेत्रातील कामे प्रगतीत
आहे त.

क्षेब्रत्रय अधधका-याींनी ओझरखेड कालव्याींची कायास्थळावर पाहणी करण्यात आलेली

असून काही भागात दरु
ु स्ती करणे

आवश्यक असल्याचे पहाणी अींती ननदशानास आले आहे .

ओझरखेड कालव्याच्या दरु
ु स्ती व उवारीत ववतरण व्यवस्थेची कामे कायााजन्वतीसाठी

हाती घेण्याचे ननयोजन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ठाणे ि मभिांडी शहर पररसरातील (श्ज.ठाणे) बेमशस्त ि अनधधिृत
ररक्षाचालिािर िारिाई िरण्याबाबत

(२१)

१३६६७१ (०९-०७-२०१९).

श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर

(पनिेल), अॅड.परार् अळिणी (विलेपाले), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान

(चाांददिली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार
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(सािनेर), श्री.अमर िाळे

(आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोर् टारफे

(िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), प्रा.िर्ाग र्ायििाड
(धारािी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांर्मनेर) :

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

(१) ठाणे शहरात मुख्यतवे पजश्चम बाजूच्या रे ल्वे प्लॅ ्फामावर ररक्षा चालक स्वत: जाऊन
प्रवाशाींच्या हाताला धरून जबरदस्तीने भाडे घेणे, लभवींडीस जाण्याकरीता ररक्षाींचे मी्र प्रमाणे

भाडे न आकारणे, अींदाजजत भाडे मागणे, राींगेत असलेल्या प्रवाशाींना न घेता बाहे रील प्रवासी
ररक्षेत बसववणे, बेलशस्त पाक्रकांग करणे असे गैरप्रकार सरू
ु असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लभवींडी (जज.ठाणे) शहर पररसरात सुमारे २० हजाराहून अधधक अनधधकृत
प्रवासी ररक्षा चालक असन
ू शहरात फक्त ८ हजार अधधकृत ररक्षा चालक असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ररक्षा चालक मी्र पद्धतीने ररक्षेचा दर आकारत नसन
ु मनमानीपणे शेअर भाडे
प्रवाशाींकडून आकारत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, तयानुसार ठाणे शहरातील बेलशस्त ररक्षाचालकाींवर तसेच लभवींडी शहरातील
अनधधकृत ररक्षा चालकाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते (२३-०९-२०१९) : (१) अशा आशयाची बातमी द्रद.१६.०४.२०१९ रोजी
वतृ तपत्रात प्रलसध्द झालेली आहे .

(२) प्रादे लशक पररवहन कायाालय, ठाणे येथील सींगणकीय अलभलेखानुसार लभवींडी (जज.ठाणे)
शहर परीसरातील ररक्षा चालकाींची एकुण सींख्या १६,५६८ एवढी आहे.

(३) ते (५) याबाबत प्रादे लशक पररवहन कायाालय, ठाणे या कायाालयात ई-मेल, पत्र

व ्ोल फ्री

िमाींकाव्दारे प्राप्त झालेल्या तिारीींच्या अनर्
उप शाखा, लभवींडी याींच्या
ु ींगाने शहर वाहतक
ू

समवेत सींयुक्त ववशेर् मोद्रहमेव्दारे तसेच वायुवेग पथकामाफात दोर्ी ररक्षाचालकावर प्रादे लशक
पररवहन कायाालय, ठाणे या कायाालयामाफात ननयलमतपणे कारवाई करण्यात येते.

प्रादे लशक पररवहन कायाालय, ठाणे याींच्या वायुवेग पथकामाफात माहे एवप्रल, २०१८ ते

माहे माचा, २०१९ या कालावधीत ररक्षा चालकाववरुध्द केलेल्या कारवाईत २०५८ वाहने दोर्ी
आढळून आली असन
ू ३३८ परवाने व ५६४ अनज्ञ
ु प्ती ननलींब्रबत करण्यात आलेल्या आहे . सदर
कारवाईत रू.८३.२१ लाख इतका दीं ड वसूल करण्यात आलेला आहे

तसेच माहे एवप्रल, २०१८ ते माहे मे, २०१९ या कालावधीत लभवींडी येथे ऑ्ोररक्षा

ववशेर् तपासणी मोहीमेंतगांत ४७५ वाहने दोर्ी आढळून आलेली असून १०८ परवाने व १४२
अनज्ञ
ु प्ती ननलींब्रबत करण्यात आलेल्या आहे त. सदर कारवाईतन
ू रू.१२.८७ लाख इतका दीं ड
वसूल करण्यात आलेला आहे.
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दरम्यान

शहर (पोललस) वाहतूक शाखा, ठाणे

शहर याींनी सन

२०१८ ते

माहे मे, २०१९ या

३,७५,९३९ ररक्षा चालकावर कारवाई करण्यात येवून रू.६,३९,६३,५५०/- इतका दीं ड

वसूल करण्यात आलेला आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्रीश्रेत्र पद्मालय ते र्ालापूर (ता.एरां डोल, श्ज.जळर्ाांि) या रस्त्याच्या िामाबाबत
(२२)

१३६८४१ (०५-०७-२०१९).

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

सन्माननीय

सािगजननि बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:(१) श्रीश्रेत्र पद्मालय ते गालापूर (ता.एरीं डोल, जज.जळगाींव) या रस्तयाच्या मजबूतीकरण व
डाींबरीकरणाच्या कामाची सद:जस्थती काय आहे ,

(२) तसेच या रस्तयाच्या कामासाठी क्रकती आधथाक तरतूद करण्यात आली व आतापयांत या

रस्तयाच्या कामावर क्रकती खचा करण्यात आला आहे आणण रस्तयाचे काम क्रकती कालावधीत
पूणा करण्यात येणार आहे ,

(३) नसल्यास, तयाबाबतची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१९) : (१) प्रश्नाधीन रस्तयाचे खडीकरण व पाईप मो-याींचे
बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे .
(२) प्रश्नाधीन रस्तयाच्या कामासाठी सन २०१९-२० या आधथाक वर्ाासाठी रू.३८.३९ लक्ष इतकी
आधथाक तरतद
ू करण्यात आली असन
ू अदयापयांत खचा झालेला नाही. सदर रस्तयाचे काम
ननधी उपलब्धतेच्या अधधन राहून सप््ें बर, २०१९ अखेरपयांत पूणा करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
एरां डोल (श्ज.जळर्ाांि) तालुक्यातील अांतुणी ते आडर्ाांि या ४ कि.मी
लाांबीच्या रस्त्याच्या िामाबाबत

(२३)

१३६८५९ (११-०७-२०१९).

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

सन्माननीय

सािगजननि बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) एरीं डोल (जज.जळगाींव) तालुक्यातील अींतुणी ते आडगाींव या ४ क्रक.मी लाींबीच्या कामाचे
भूलमपूजन द्रदनाींक १४ जानेवारी, २०१९ रोजी वा तयासम
ु ारास करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या रस्तयाच्या कामासाठी क्रकती खचा अपेक्षक्षत आहे व या रस्तयाच्या कामास
सुरुवात करण्यात आली आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ६०१ (19)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) प्रश्नाधीन रस्तयाच्या कामावर रू. ११०.०० लक्ष इतका खचा अपेक्षक्षत असून रस्तयाचे काम
प्रगतीपथावर आहे .

(३) प्रश्न उद्भभवत नाही.
___________
िेंर्ुलाग-बेळर्ाांि- बार्लिोट- बेल्लारी ि आांबोली-आजरा-र्डदहांग्लज-सांिेश्िर या मार्ाांचे िेंद्र
शासनािडे हस्ताांतरण िरण्याबाबत

(२४)

१३७१२२ (०५-०७-२०१९).

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.हसन मश्र
ु ीफ

(िार्ल), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाि - ििठे महाांिाळ) :

सन्माननीय सािगजननि

बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वेंगुलाा-बेळगाींव-बागलको्-बेल्लारी व आींबोली-आजरा-गडद्रहग्ीं लज-सींकेश्वर या दोन राज्य

मागाांना केंि शासनाने राषरीय महामागा म्हणून मान्यता द्रदली असल्याने या महामागााचे केंि
शासनाकडे हस्ताींतर करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी द्रदनाींक ३० नोव्हें बर, २०१८
रोजीच्या पत्रान्वये सबींधधताकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार या दोन्ही मागाांचे केंि शासनाकडे हस्ताींतरण करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (१९-०९-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
आींबोली-आजरा-गडद्रहग्ीं लज-सींकेश्वर हा रस्ता रा.म.५४८ एच म्हणन
ू घोवर्त झाला

आहे . परीं तु वेंगुलाा-बेळगाींव-बागलको्-वेल्लारी या लाींबीपैकी वेंगुलाा-बेळगाींव हा राज्यमागा
राषरीय महामागा म्हणन
ू ततवत: घोवर्त झाला आहे , तथावप सदर रस्तयास अदयाप राषरीय
महामागा िमाींक प्राप्त झालेला नाही.
तसेच

सदर

महामागा

केंि

शासनाकडे

हस्ताींतर

करण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींकडून मागणी पत्र प्राप्त झालेले नाही.
(२) व (३) चौकशीचा प्रश्न उद्ावत नाही.

नव्याने घोवर्त झालेले सदर महामागा केंि शासनाकडे हस्ताींतरण करण्याबाबतचा
प्रस्ताव शासन स्तरावरुन द्रद.३०.०१.२०१८ व ३१.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर
आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

करण्यात

वव.स. ६०१ (20)
राज्यात विशेर्त: िोल्हापूर श्जल््यात पाणी तपासणी प्रयोर्शाळा उभारण्याबाबत
(२५)

१३७१२८ (११-०७-२०१९).

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.हसन मुश्रीफ

(िार्ल), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासर्ाि - ििठे महाांिाळ) :
स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि

(१) कोल्हापूर जजल्हयात ग्रामीण भागात ववहीर, बोअरवेल, तलाव यामधून वपण्याच्या पाण्याचा
परु वठा केला जात असन
ू जजल्हयात पाणी तपासणी प्रयोगशाळा अतयींत कमी असल्यामळ
ु े
पाणी तपासणी करणे शक्य होत नाही, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

चौकशीच्या अनुर्ींगाने प्रतयेक तालुक्यात पाणी पररक्षण प्रयोगशाळा उभारणी करण्यासींदभाात
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे.
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर (३०-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) कोल्हापूर जजल्हयामध्ये जजल्हा

प्रयोगशाळे सह गडद्रहग्ीं लज, कोडोली, सोळाींकूर व लशरोळ येथील ४ उपववभागीय प्रयोगशाळा
याप्रमाणे एकूण ५ पाणी तपासणी प्रयोगशाळा पण
ू ा क्षमतेने कायारत आहे त. या पाचही

प्रयोगशाळाींमध्ये प्राप्त होणाऱ्या सवा पाणी नमुन्याींची तपासणी करण्यात येते. Uniform
Drinking Water Protocol नुसार ववद्रहत केलेल्या नमुन्याींपेक्षा जास्त पाणी नमन
ु े प्राप्त होत
असल्याने, कोल्हापूर जजल्ह्यामध्ये आणखी एक उपववभागीय प्रयोगशाळा स्थापन करता येईल
क्रकींवा कसे याबाबत सींचालक, भज
ू ल सवेक्षण व ववकास यींत्रणा, पुणे याींच्यामाफात तपासणी
करण्यात येत आहे.

___________

भोर (श्ज.पुणे) तालुक्यातील र्ुांजिणी धरणातून अधधि क्षमतेने पाणी
सोडल्याने आददिासी युििाचा झालेला मत्ृ यू

(२६)

१३७२७१ (११-०७-२०१९).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे िी) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भोर (जज.पुणे) तालुक्यातील गुींजवणी धरणातन
ू अधधक क्षमतेने कोणतीही माद्रहती न दे ता
जलसींपदा ववभागाने नदीपात्रात पाणी सोडल्याने एक आद्रदवासी युवक वाहून जाऊन तयाचा
मतृ यू झाला असल्याचे द्रदनाींक १४ नोव्हें बर, २०१८ रोजी वा तयासुमारास ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर युवकाचा मतृ यू जलसींपदा ववभागाच्या दल
ु क्षा क्षतेमुळे झाला असून तयाच्या
मत
ृ दे हाला अग्नी जलसींपदा ननरा-दे वघर कायालयासमोरच द्रदला जाईल अशा सींतप्त भावना
व्यक्त करुन मत
ृ दे ह सींतप्त नातेवाईकाींनी कायाालयासमोर आणून ठे वला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ६०१ (21)
श्री. धर्रीर् महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) नाही.
गुींजवणी धरणाचे पाणी हे गुींजवणी नदीवरील को.प. बींधाऱ्याच्या लसींचनासाठी व नीरा

कालवे प्रणालीतील कालव्याच्या लसींचनाकररता द्रद.२५/१०/२०१८ पासन
ू नदीत सोडले होते. सदर

ववसगााबाबत द्रद.०५/११/२०१८ रोजी पत्राव्दारे तहलसलदार, भोर, ग्ववकास अधधकारी, भोर व
नदी लगतच्या गावाींना गज
ींु वणी धरणातून को.प.बींधा-यासाठी व ननरा प्रणालीसाठी सोडलेले

पाणी वाढववण्यात येणार असल्याचे व तयानुसार योग्य ती खबरदारी सींबींधीत यींत्रणेने व
गावक-याींनी घ्यावी असे कळववले होते. तसेच दरवेळी नदीतून पाणी सोडताना सवा यींत्रणाींना

कळववले जाते. श्री.पराग रववींि इींगळ
ु कर, रा.कामथडी, ता.भोर याींचे उीं बरे हद्दीतील शेतीस पाणी

पुरवठा करणारी गुींजवणी नदीवरील दगडाखाली अडकलेली नादरु
ू स्त मो्ार बाहे र काढण्यासाठी
बुडी मारल्यामुळे श्री.ववलास परशुराम मोरे याींचा मुतयू झाला आहे.
(२) होय.

भोर येथील शासकीय रुग्णालयात शवववच्छे दन केल्यानींतर मत
ृ व्यक्तीचे नातेवाईक

मत
ृ दे ह जलसींपदा ववभागाच्या ननरा दे वधर ववभागाच्या कायाालयासमोर घेऊन आले होते. परीं तू
जलसींपदा ववभागाचे कोणतेही कायाालय या घ्नेस जबाबदार नाही असे साींधगतले व तयाींचे
समाधान झाल्यानींतर मत
ृ ाच्या नातेवाईकाींनी मत
ृ दे ह अींतयववधीसाठी नेला.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िणी शहरातील ननरर्ुडा नदी (श्ज.यितमाळ) साांडपाण्यामुळे प्रदवु र्त होत असल्याबाबत
(२७)

१३७५१७ (१०-०७-२०१९).

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय पयागिरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वणी शहरातील ननरगुडा नदी (जज.यवतमाळ) लगतच्या लोकवस्तीमुळे तसेच पळसोनी

आणण धचखलगाव येथील साींडपाण्यामळ
ु े प्रदवू र्त झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तीन वर्ाांपूवी नदीचे खोलीकरण व सौंदयीकरण करण्यात आले होते सध्या
नदीची दरू वस्था झाली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननरगुडा नदीत सोडण्यात येणारे साींडपाणी बींद करुन नदी प्रदवु र्त करणाऱ्यावर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०४-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) • वणी

नगर पररर्दे माफात २५०

क्रकलोलल्र/द्रदन

क्षमतेचा

साींडपाणी प्रक्रिया केंि

उभारण्याचा प्रस्ताव द्रद. १७/११/२०१८ रोजी महाराषर जीवन प्राधधकरणास सादर करण्यात
आला आहे .

वव.स. ६०१ (22)
• वणी नगरपाललकेचे घरगुती साींडपाणी ननरगुडा नदीत लमसळत असल्यामळ
ु े महाराषर प्रदर्
ू ण
ननयींत्रण मींडळामाफात वणी नगरपाललकेस कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मोखाडा ि जव्हार (श्ज.पालघर) तालुक्यात रोजर्ार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२८)

१३७७१२

(आांबेर्ाि) :

(०२-०७-२०१९).

श्री.अममत

घोडा

(पालघर),

श्री.ददलीप

िळसे-पाटील

सन्माननीय रोजर्ार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोखाडा व जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील मजूराींना रोजगार हमीची कामे लमळत

नसल्यामळ
ु े या तालुक्याींतील मजरु इतर जजल्ह्यात वा राज्याबाहे र स्थलाींतरीत होत असल्याचे
माहे माचा, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रोजगार हमीच्या कामाींसाठी ४७ हजार लोकाींची नोंदणी झाली असली तरी
फक्त १३ हजार लोकाींनाच कामे लमळाली असून इतर लोकाींना कामे न लमळाल्यामुळे लोकाींना
स्थलाींतरी व्हावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानस
ु ार मजरु ाींना कामे
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (०५-१०-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) जव्हार व मोखाडा या आद्रदवासी तालक्
ु याींत मजरू ाींची कामाची मागणी प्राप्त होताच
ग्रामपींचायत व सींबींधधत यींत्रणा ववभागाींकडून मनरे गा अींतगात मजरू ाींना कामे तातकाळ उपलब्ध
करुन दे ण्यात येतात.

सदर तालुक्याींत महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी

योजनेअत
ीं गात सन २०१८-१९ या आधथाक वर्ाात एकूण २९,३१७ Active जॉबकाडाधारक कु्ुींब
असन
ू माहे माचा, पयांत तयामधील ५७,९८० मजरु ाींना ३८०४ कामे परु ववण्यात आली आहे त.

ननयोजन आराखड्यानस
ु ार जव्हार व मोखाडा तालक्
ु यात मजूराींना कामे दे ण्याकररता

शेल्फवर एकूण ४५५७ कामे उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे त. सदयजस्थतीत ४६६ कामे सुरु
झालेली असून अदयापपयांत सदर तालुक्याींत एकूण ३८०७२ मजूराींना कामे पुरववण्यात आलेली

आहे त. तयामुळे या तालुक्यातील मजूराींकडून कामाची मागणी प्राप्त होताच तयाींना सींबींधधत
कामे परु ववण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उस्मानाबाद श्जल््यातील आलेश्िर या र्ािात पल
ू बाांधण्याबाबत
(२९)

१३७७२४ (१०-०७-२०१९).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय सािगजननि बाांधिाम
(सािगजननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ६०१ (23)
(१) उस्मानाबाद जजल्ह्यातील आलेश्वर या गावातील लोकाींनी पुलाची मागणी केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त द्रठकाणी पल
ु ासाठीची मागणी प्रलींब्रबत असून अदयापही यावर कुठल्याही
प्रकारची कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानस
ु ार उक्त द्रठकाणी तातकाळ
पूल बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्नाधीन रस्तयाच्या कामाबाबत ननकर्, मींजुरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन
राहून काम हाती घेण्याचे ननयोजन राहील.
___________

पुणे शहरातील सह-दय्ु यम ननबांधि िायागलयात होत असलेले र्ैरव्यहार
(३०)

१३७७४८ (०५-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) पुणे शहरातील हवेली-१ ते हवेली-२८ अशा २८ सह-दय्ु यम ननबींधक कायाालयात दस्त
नोंदणीचे ननयम न पाळता नागररकाींकडून अवैधररतया पैसे घेतले जात असल्याचे तसेच सहदय्ु यम

ननबींधक,

हवेली-९

याींना लाच

ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

प्रकरणी सामाजजक

घेताना लाचलुचपत
कायाकते

याींनी

ववभागाने रीं गेहात

मा.महसूल

मींत्री,

पकडल्याचे

प्रधानसधचव,

मख्
ु यसधचव, मि
ु ाींक जजल्हाधधकारी, पण
ु े याींना ई-मेलदवारे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा
तयादरम्यान वारीं वार कळववले असतानाही कोणतीही कायावाही करण्यात अली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार पुणे शहरातील हवेली-१ ते हवेली-२८ अशा २८ सह-दय्ु यम
ननबींधक कायाालयातील गैरप्रकार बींद करून सह-दय्ु यम ननबींधक, हवेली-९ याींच्यासह इतर दोर्ी
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१९) : (१) प्रभारी सह दय्ु यम ननबींधक वगा-२, हवेली ि.९ याींना

लाचलुचपत ववभागाने पकडल्यामळ
ु े तयाींना जजल्हाधधकारी तथा जजल्हा ननबींधक, पुणे याींनी
द्रदनाींक ०८.०४.२०१९ रोजीच्या आदे शान्वये ननलींब्रबत केले आहे , हे खरे आहे .

उपरोक्त घ्ने व्यतीररक्त हवेली ि.१ ते ि.२८ या कायाालयात दस्त नोंदणीचे
ननयम न पाळता अवैधररतया पैसे घेतले जात असल्याचे ननदशानास आलेले नाही.
(२) हे खरे नाही, प्राप्त तिारीींवर वेळोवेळी कायावाही करण्यात आली आहे .

वव.स. ६०१ (24)
(३) व (४) प्रभारी सह दय्ु यम ननबींधक, वगा-२, हवेली ि.९ याींना लाचलुचपत प्रनतबींधक
ववभागाने पकडल्यामळ
ु े जजल्हाधधकारी, पुणे याींच्या द्रद.०८.०४.२०१९ च्या आदे शान्वये तयाींना

शासकीय सेवेतून ननलींब्रबत केले आहे. उक्त प्रकरणी लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागामाफात
पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील प्रादे मशि पररिहन िायागलयील िाहन ४.० आणण सारथी ४.० ही अत्याधनु नि
सांर्णि िायगप्रणाली अधीि सोपी िरण्याबाबत

(३१)

१३७८५८ (१५-०७-२०१९).

श्री.सुधािर िोहळे (नार्पूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रादे लशक पररवहन कायाालयातील वाहन ४.० आणण सारथी ४.० ही अतयाधुननक
सींगणक कायाप्रणाली कायााजन्वत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सींगणक कायाप्रणाली अनेक वेळा सींथ गतीने तर बींद अवस्थेत असल्याने
नागरीकाींना

परवान्यासाठी दलालाींची मदत घ्यावी

लागत असन
ु तयाकरीता नागरीकाींना ४००

ते ५०० रुपये इतका खचा करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींगणक प्रणाली सुरळीत व सोप्या पध्दतीने काम करे ल याकरीता शासनाने
कोणतया उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, उक्त सींगणक प्रणाली सुरळीत कायााजन्वत करणेबाबत केलेल्या उपाययोजनेची
माद्रहती नागररकाींना केव्हापयात उपलब्ध होणार आहे ?
श्री. ददिािर रािते (२९-०९-२०१९) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही. राषरीय सुचना केंि याींनी ववकसीत केलेल्या सारथी ४.० आणण वाहन ४.० या

वेब आधारीत प्रणालीमध्ये ऑनलाईन कामकाज चालते. तयामळ
ा :
ु े प्रस्तत
ु कामकाज पण
ु त
इीं्रने् जोडणीवर अवलींबुन आहे. इीं्रने्चा वेग कमी झाल्यास अथवा सींगणकामध्ये ताींब्रत्रक
अडचण असल्यास ऑनलाईन अजा स्वीकृती व अजाननप्ारा गती बाधीत होत असते.

नागरीकाींनी दलालापासुन सावध रहावे व तयाींच्या कामासाठी कोणतयाही मध्यस्ताची

मदत घेवु नये अशा सुचना दशाववणारे फलक प्रतयेक कायाालयात प्रदलशात करण्यात आले
आहे त.

(३) सदर यींत्रणा सुरळीतपणे चालु रहावी यासाठी प्रतयेक कायाालयात MPLS पध्दतीची १०
MBPS जोडणी उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे . केंिीय सींगणकातील अडचणीबाबत
ननयमीतपणे राषरीय सच
ु ना केंि सोबत पाठपुरावा केला जातो.

पररवहन ववभागाच्या सेवा नागरी सेवा केंिामाफात उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत करार

करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ६०१ (25)
राज्यात मनरे र्ाची िोट्यिधीची िामे सेक्युअर प्रणालीमुळे बाधीत झाल्याबाबत
(३२)

१३७९९१ (११-०७-२०१९).

डॉ.मममलांद माने (नार्पूर उत्तर) :

सन्माननीय रोजर्ार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मनरे गाची कोट्यवधीची कामे सेक्युअर प्रणालीची योग्य माद्रहती नसल्याने
ववस्कळीत झाल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सींगणक प्रणालीवर सेक्युअर प्रणालीची योग्य प्रलशक्षीत कमाचारी मनरे गा
आयुक्ताकडे उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मनरे गाची कोट्यवधीची कामे तसेच ननधी खचा होत नसल्याने अनेक
अधधकाऱ्याींनी सींबींधधत ववभागाकडे तिारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, प्रणाली अपडे् न झाल्याने ववकासकामे प्रलींब्रबत असल्याचे ननदशानास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार तातकाळ सेक्यअ
ु र
प्रणाली अपडे् करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (०३-१०-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) मगाराग्रारोहयो-महाराषर, नागपूर आयुक्तालयाकडे SECURE Soft प्रणालीसाठी प्रलशक्षीत
कमाचारी उपलब्ध असून तयाींचे माफातच प्रतयेक ववभागीय स्तरावर जाऊन जजल्हा व तालुका
स्तरावरील ताींब्रत्रक कमाचाऱ्याींना डडसेंबर, २०१८ व मे, २०१९ मध्ये प्रलशक्षण दे ण्यात आले आहे.

(३) होय. काही जजल्ह्यातील प्राप्त झालेल्या तिारीींचे वेळेमध्येच ननराकरण करण्यात आले
आहे .
(४) व (५) हे खरे नाही. सदय:जस्थतीत प्रणाली अदययावत करण्यात आली आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर श्जल््यातील धामणी प्रिल्पाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(३३)

१३९३८८ (०८-०७-२०१९).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्ह्यातील राधानगरी, गगनबावडा व पन्हाळा या तीन तालुक्यातील सम
ु ारे ६०

ते ७० वाड्यावस्तयाींमध्ये ववभागलेल्या धामणी मध्यम प्रकल्पास सन २००० पासन
ू सरु
ु वात
झाली असून १८ वर्ाात प्रकल्पाचे फक्त ७० ्क्के काम झाले असून ३० ्क्के काम प्रलींब्रबत
असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धामणी खोऱ्यातील ६० ते ७० गावाींच्या वपण्याच्या पाण्याची व लसींचनाच्या
पाण्याची तीव्र पाणी ्ीं चाई ननमााण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ६०१ (26)
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे ३० ्क्के प्रलींब्रबत काम पूणा करण्यासह स्थाननकाींची पाणी
्ीं चाई समस्या सोडववण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीर् महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) होय. हे अशींत: खरे आहे .
धामणी प्रकल्पाचे ७५ ्क्के काम पुणा असन
ू , प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवासन पूणा न

झाल्याने प्रकल्पग्रस्ताींच्या तीव्र ववरोधामुळे धामणी धरणाचे काम सन २०१३ पासन
ू बींद आहे .
(२) होय.

धामणी धरणाच्या घळभरणीचे काम पूणा झाले नसल्याने धरणामध्ये पाणीसाठा

करता येत नाही. तयामुळे उन्हाळयामध्ये वपण्याच्या व लसींचनाच्या पाण्याची ्ीं चाई ननमााण
होते.

(३) सदर प्रकल्प लवकरात लवकर पूणा करणेच्या दृष्ीने व प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनवासनाबाबतची
कायावाही पण
ु ा करण्याच्या दृष्ीने महसल
ू ववभागाकडे पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .

प्रकल्पाच्या रु.७८२.३७ को्ी रक्कमेच्या दववतीय सुप्रमा प्रस्तावास शासनाने काही

अ्ीींच्या अधीन राहून मान्यता द्रदली आहे . शासन ननणायातील अ्ीनुसार धरणाच्या कामाच्या
ठे केदाराची ननववदा ववखींडीत करण्यात आली असन
ू , धरणाचे उवाररत काम नवीन ननववदे दवारे
करण्याच्या दृष्ीने माहे माचा, २०१९ मध्ये ननववदा सच
ू ना प्रलसध्द केली होती. तथावप ननववदा

ववखींडीत करणे, केलेल्या कामाच्या प्रलींब्रबत दे यकाींची रक्कम व अन्य नुकसान भरपाई
लमळणेबाबत कींत्रा्दाराने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तयामुळे न्यायालयाने सदर
ननववदा सूचनेस अींतररम स्थधगती द्रदली आहे. सींबधधत ठे केदाराची प्रलींब्रबत दे णी दे ऊन स्थधगती
उठववण्याच्या दृष्ीने पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अमरापूर (ता.िडेर्ाांि, श्ज.साांर्ली) येथे तािारी योजनेच्या मुख्य
िालव्याचे अस्तरीिरण िरणेबाबत

(३४)

१३९६१५ (१०-०७-२०१९).

श्री.विश्िश्जत िदम (पलस
िडेर्ाि), श्री.अममन पटे ल
ू

(मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अमरापूर (ता.कडेगाींव, जज.साींगली) येथे ताकारी योजनेच्या मख्
ु य कालव्याचे अस्तरीकरण
व प्लॉस््चे काम सुरु आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, या कामासाठी कालव्यातील पाणी अडववल्याने ते पाझरुन

वाया जात आहे , हे

ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर कालव्याच्या अस्तरीकरणाचे काम तातकाळ करणेबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ६०१ (27)
श्री. धर्रीर् महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) होय.
अमरापूर (ता.कडेगाींव, जज.साींगली) येथे ताकारी मुख्य कालवा ३० ते ४६ क्रक.मी.

मधील उवाररत अस्तरीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे.
(२) नाही.

अमरापूर गावाच्या हद्दीतील अस्तरीकरणाचे काम हे ताकारी मुख्य कालव्याचे ३० ते

४६ क्रक.मी. मधील उवारीत अस्तरीकरणाचे काम या ननववदे अींतगात आहे . तयानुसार सन २०१८-

१९ मधील रब्बी हीं गामाचे आवतान सींपल्यानींतर व उन्हाळी हींगामाचे आवतान ि.१ सुरु
करण्यापव
ू ी सदरचे काम हाती घेण्यात आले होते.

उन्हाळी हीं गामाचे आवतान ि.१ सरु
ु झाल्यानींतर प्रथमत: ताकारी मख्
ु य कालवा १ ते

२२ क्रक.मी. व ्प्पा ि. ३ व ४ मधील लसींचन आवतान व तयाचवेळी ३० ते ७० क्रक.मी. मध्ये
अस्तरीकरणाचे काम सुरु होते. १ ते २२ क्रक.मी. मधील लसींचन चालू ठे वून जादाचे पाणी वाया
जाऊ नये म्हणून केवळ २३ ते ३० मधील लसींचन करता येणे शक्य होते. यासाठी ताकारी

मख्
ु य कालवा ३१ क्रक.मी. मधील सा.ि.३०७०० मी. येथे बाींध घालन
ू अनतररक्त २३ ते ३०
क्रक.मी. मधील लसींचनासाठी पाणी दे ण्यात आल्यामुळे पाणी पाझरुन वाया गेले असे घडले
नाही.

(३) ताकारी मुख्य कालव्याचे पाण्याचे वहन व्यय कमी होऊन लसींचन आवतान कालावधी
कमीत

कमी

होण्यासाठी

१

ते

१००

क्रक.मी.

मधील

उवाररत

४७

क्रक.मी.

लाींबीतील

अस्तरीकरणाची कामे प्रगतीपथावर असून तयापैकी २१ क्रक.मी. लाींबीचे अस्तरीकरण पूणा झाले
आहे . उवाररत अस्तरीकरण डडसेंबर, २०१९ पूवी पूणा करण्याचे ननयोजन आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोल्हापूर श्जल्हयातील शेतिऱयाांना मसांचन विदहराांचा लाभ
ममळण्यासाठी अटी मशधथल िरणेबाबत

(३५)

१३९७६७ (१०-०७-२०१९).

श्री.विश्िश्जत िदम (पलूस िडेर्ाि) :

सन्माननीय रोजर्ार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील काही भागातील कोरडवाहू शेतकरी लसींचन व्यवस्थेसाठी लसींचन
ववद्रहरी, शेततळयाची आवश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रोजगार हमी योजनेतन
ू लसींचन ववद्रहरीींची कामे करत असताींना मजरू लमळत

नाहीत, मजूरी वेळेवर जमा केली जात नसल्याने मजूर कामास येत नाहीत तयामुळे सध्या
असलेल्या अ्ी लशथील करणे आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लसींचन ववद्रहराींचा लाभ घेण्यासाठी सध्या असलेल्या अ्ी लशधथल करणेबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ६०१ (28)
श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (०५-१०-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही.
साततयाने दषु काळाला सामोरे जात असल्याची पररजस्थती कोल्हापूर जजल्ह्यामध्ये

आढळून आलेली नाही.
ठरतात.

तथावप, कृर्ी लसींचनाकररता लसींचन ववद्रहरी व शेततळी उपयक्
ु त

(२) नाही, हे खरे नाही.
रोजगार हमी योजनेअींतगात लसींचन ववद्रहरीींची कामे करत असताींना मजूर लमळत

नसल्याचे ननदशानास आले नाही. तसेच, मजूराींना केलेल्या कामाची मजुरी ववद्रहत वेळेत अदा
करण्यात येते.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
म्हसळा र्ोरे र्ाि रस्त्यािर असलेल्या मढे र्ाि (श्ज.रायर्ड) र्ािातील
पाणी टां चाई दरू िरणेबाबत
(३६)

१४००१० (१०-०७-२०१९).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि

(१) म्हसळा गोरे गाव रस्तयावर असलेल्या मढे गाव (जज.रायगड) गावात लाखो रुपये खचा करुन
सुरु करण्यात आलेली नळपाणी पुरवठा योजना बींद असून सध्या या गावात पाणी्ीं चाई
ननमााण झाली असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त गावातील पाणी ्ीं चाई दरू करण्याकररता शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर (१३-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) मौजे मढे गाव गावाकरीता सन २०१३-१४ मध्ये राषरीय ग्रामीण पेयजल कायािमाींतगात नळ
पाणी पुरवठा योजना मींजूर करण्यात आली आहे . सदर योजना मढे गाव ग्राम पाणी पुरवठा व

स्वच्छता सलमती, मढे गाव याींच्यामाफात राबववण्यात आली असून योजनेतून पाणी पुरवठा सुरु
करण्यात आला आहे. योजनेच्या कामाकरीता रु.३९.८७ लक्ष इतकी रक्कम ग्राम पाणी परु वठा

व स्वच्छता सलमतीस अदा करण्यात आली आहे . सन २०१८-१९ च्या उन्हाळ्यात उद्भव
ववहीरीस पाणी कमी झाल्याने ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सलमतीमाफात पाणी पुरवठा एक

द्रदवसाआड करण्यात आला होता. सदय:जस्थतीत योजनेच्या उद्भव ववहीरीस पुरेसा पाणी साठा
असन
ू दररोज पाणी परु वठा सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ६०१ (29)
िाघेरी मठ खुदग (ता.िणििली, श्ज.मसांधुदर्
ु )ग या र्ािासाठी
रस्त्याचे िाम सुरु िरणेबाबत

(३७)

१४०५९५

(मशिडी) :

(०५-०७-२०१९).

श्रीमती

तप्ृ ती

सािांत

(िाांद्रे

पूि)ग ,

श्री.अजय

चौधरी

सन्माननीय सािगजननि बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाघेरी मठ खद
ु ा (ता.कणकवली, जज.लसींधद
ु ग
ु )ा या गावासाठी प्रजजमा-७ करीता २०१८-१९ या
अथासींकल्पात तरतूद केलेल्या ननधीच्या अनुर्ींगाने रस्तयाचे काम सुरु करण्यात आले आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रस्तयाच्या काम क्रकती कालावधीत पूणा करण्यात येणार आहे व या
रस्तयाच्या कामात डाींबरीकरणासह सींरक्षक लभींतीचे कामही समाववष् आहे काय तसेच या
रस्तयाचे ठे केदार कोण आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०९-२०१९) : (१) होय.
(२) सदरचे काम अथासींकजल्पय कामे सन २०१८-१९ जव्दवावर्ाक दे खभाल दरु
ु स्ती अींतगात
कायाारींभ आदे श द्रद. ८.३.२०१९ अन्वये श्री एम. ्ी. लशरगाींवकर, मु,पो.कणकवली याींना

प्रदान

करण्यात आले आहे . या कामाची मुदत १२ मद्रहने आहे .

प्रश्नाींक्रकत हुमरठ वाघेरी घोणसरी रस्ता प्रजजमा-७ या रस्तयावरील डाींबरीकरणाचे
काम पूणा झाले असून तयामध्ये सींरक्षक लभींत बाींधण्याचे काम समाववष् नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोपरर्ाांि (श्ज.अहमदनर्र) तालुक्यातून र्ेलेल्या नाांदरू मध्यमेश्िर जलद िालव्याांच्या
वितरीिाांसाठी भस
ू ांपादन िेलेल्या जममनीचा मोबदला शेतिऱयाांना ममळण्याबाबत

(३८)

१४०६०४ (१०-०७-२०१९).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरर्ाि) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोपरगाींव (जज.अहमदनगर) तालुक्यातून गेलेल्या नाींदरू मध्यमेश्वर जलद कालव्याींच्या
ववतरीकाींसाठी भूसींपादन केलेल्या जलमनीींचा मोबदला अदयापपयांत शेतक-याींना लमळाला नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार नाींदरू मध्यमेश्वर
जलद

कालव्याींच्या

ववतरीकाींसाठी

भस
ू ींपादन

केलेल्या

जलमनीचा

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

मोबदला

शेतकऱ्याींना

वव.स. ६०१ (30)
श्री. धर्रीर् महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) व (२) नाींदरू मधमेश्वर कालवा/ववतररका १, २ व

तयावरील उपववतरीका आणण लघवु वतररकेच्या कोपरगाींव तालुक्यातील एकूण १२ भस
ु ींपादनाचे
प्रस्ताव असन
ू तयापैकी ४ भस
ु ींपादनाची प्रकरणे जजल्हाधधकारी, भुसींपादन समन्वय अहमदनगर
याींना सादर केली आहे त. उवाररत ८ प्रकरणे सरळ खरे दीने सादर करावयाची कायावाही
प्रगतीपथावर आहे .
ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार ववभागीय स्तरावरुन मोबदला अदा करण्याची कायावाही

करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोपरर्ाांि (श्ज.अहमदनर्र) येथील सािगजननि बाांधिाम
उपविभार्ातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३९)

१४०६५८

(०५-०७-२०१९).

श्रीमती

स्नेहलता

िोल्हे

(िोपरर्ाि) :

सन्माननीय

सािगजननि बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

(१) कोपरगाींव (जज.अहमदनगर) येथील सावाजननक बाींधकाम उपववभाग कायाालयात मींजूर

पदानुसार अधधकारी व कमाचारी कायारत नसल्याने कायाालयीन तसेच महतवाची इतर कामे
करण्यात अडचणी ननमााण होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन या उपववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०९-२०१९) : (१) नाही.
कोपरगाींव (जज.अहमदनगर) येथे सावाजननक बाींधकाम ववभागाचे सा.बाीं. उपववभाग
ि.१

कोपरगाींव

कायारत आहे त.

व सावाजननक बाींधकाम उपववभाग ि.२ कोपरीं गाव असे एकूण २ उप ववभाग

सा.बाीं. उपववभाग ि.१

कोपरगाींव कायाालयाींतगात १७ मींजूर पदाींपैकी

१४ पदे

कायारत असन
ू ३ पदे ररक्त आहेत. तसेच सा.बाीं.उपववभाग ि.२ कोपरगाींव कायाालयाींतगात १७
पदे मींजूर असन
ू ४ पदे कायारत व १३ पदे ररक्त आहे त. सदर कायाालयात कामाचे स्वरुप
अल्प असून तयाकरीता उपलब्ध असलेला कमाचारी वगा पुरेसा असल्याने

कामात कोणतीही

अडचण उद्ावत नाही.
(२)

सावाजननक

बाींधकाम

ववभाग,

शासन

ननणाय

द्रद.११.७.२०१९,

द्रद.१६.०८.२०१९

व

द्रद.२९.०८.२०१९ अन्वये अहमदनगर जजल्ह्यातील ररक्त पदे सरळसेवेने/ बदलीने भरण्यात
आलेली आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ६०१ (31)
र्डधचरोली विधानसभा क्षेत्रामधील धडि मसांचन विहीर बाांधिामाबाबत
(४०)

१४०६७६ (११-०७-२०१९).

डॉ.दे िराि होळी (र्डधचरोली) :

सन्माननीय रोजर्ार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडधचरोली ववधानसभा क्षेत्रामध्ये धडक लसींचन ववहीर
क्रकती मींजूर करण्यात आल्या आहेत,

बाींधकाम कोणकोणतया योजनेतन
ू

(२) असल्यास, गडधचरोली चामोशी व धानोरा या तीन तालक्
ु यात तसेच ववमक्
ु त जाती भ्क्या
जमाती, इतर मागास वगींयासाठी क्रकती धडक लसींचन ववहीर मींजूर करण्यात आल्या आहे त,

(३) असल्यास, गडधचरोली ववधानसभा क्षेत्रामधील धडक लसींचन ववहीर बाींधकामाबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (०३-१०-२०१९) : (१) नागपूर ववभागतील ११००० लसींचन ववहीर
कायािमाींतगात गडधचरोली जजल्ह्यात १३५० लसींचन ववहीरी मींजूर करण्यात आल्या.

(२) सदर योजनेअींतगात लाभाथी ननवड प्राथलमकतेनुसार करण्यात येते. तदनुसार ज्या

कु्ूींबामध्ये आतमहतया झालेली आहे तयाींचे वारसदार, दाररद्र्यरे र्ेखालील शेतकरी व इतर
लाभाथी अशा एकूण १३५० लाभार्थयाांना योजनेचा लाभ दे ण्यात आलेला आहे.

(३) एकूण मींजूर १३५० लसींचन ववहीरीींपैकी १३३२ लसींचन ववद्रहरीची कामे पूणा झालेली आहे त.
१८ लसींचन ववहीरीची कामे ननषफळ झालेली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

र्डधचरोली विधानसभा क्षेत्रामधील शेततळयाांच्या बाांधिामाची मादहती दे ण्याबाबत
(४१)

१४०६७७ (११-०७-२०१९).

डॉ.दे िराि होळी (र्डधचरोली) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडधचरोली ववधानसभा क्षेत्रामध्ये
करण्यात आले,

सन्माननीय रोजर्ार हमी

शेततळ्याींची बाींधकाम कोणतया योजनेतून क्रकती मींजूर

(२) असल्यास, गडधचरोली चामोशी व धानोरा या तीन तालक्
ु यात तसेच ववमक्
ु त जाती,
भ्क्या जमाती, इतर मागासवगींसाठी क्रकती शेततळी मींजूर झाली आहे त,
(३)

असल्यास,

गडधचरोली

ववधानसभा

क्षेत्रामधील

शेततळ्याींच्या

बाींधकामाची

माद्रहती

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (०३-१०-२०१९) : (१) गडधचरोली ववधानसभा क्षेत्रामध्ये मागेल तयाला
शेततळे योजनेतून ५१०५ शेततळी मींजूर करण्यात आली.
(२)

गडधचरोली,

चामोशी

व

धानोरा

या

तीन

तालुक्यात

मागसवगीयाींसाठी अनि
ु मे ४२ व १५८० शेततळी मींजरू झाली आहे त.

भ्क्या

जाती

व

इतर

वव.स. ६०१ (32)
(३) शेततळयाींच्या माद्रहतीबाबत क्षेब्रत्रय स्तरावर ववववध कृवर् मेळावे, कृवर् प्रलशक्षण सत्र,
शेतकरी सभा यामध्ये प्रचार प्रलसध्दी करण्यात येत.े तसेच कामाच्या माद्रहतीस प्रलसध्दी

दे ण्यात येते. लशवाय ववववध स्तरावर अधधकारी व लोकप्रनतननधी याींचेमाफात होणाऱ्या आढावा
बैठकीत माद्रहती सादर करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
र्डधचरोली श्जल्हयातील र्डधचरोली, चामोशी ि धानोरा तालक्
ु यातील रे ती घाटाांबाबत
(४२)

१४०६८१ (०६-०८-२०१९).

डॉ.दे िराि होळी (र्डधचरोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) गडधचरोली जजल्हयातील गडधचरोली, चामोशी व धानोरा तालक्
ु यात एकूण क्रकती रे तीघा्
आहे त,

(२) असल्यास, सन २०१४-१५ ते २०१९-२० या आधथाक वर्ाांमध्ये उक्त रे ती घा्ावरुन
शासनाला क्रकती महसूल प्राप्त झाला,

(३) असल्यास, प्राप्त झालेल्या महसुलापैकी क्रकती महसल
जजल्हयासाठी वापरण्यात आला
ु
तसेच या रे ्ीघाीं्ाची ननववदा प्राक्रिया कशाप्रकारे राबववण्यात येते ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१९) : (१) गडधचरोली जजल्ह्यातील गडधचरोली तालक्
ु यात ३२,
चामोशी तालुक्यात १० व धानोरा तालुक्यात ०९ असे एकूण ५१ वाळूघा् आहे त.
(२)

सन

२०१४-१५

ते

२०१९-२०

या

आधथाक

वर्ाामध्ये

गडधचरोली

जजल्ह्यात

उक्त

वाळूघा्ादवारे शासनास रु.१८,११,४५,१०२/- इतका महसूल प्राप्त झाला आहे.
(३) गडधचरोली जजल्ह्यातन
ू शासनास

वर्ाननहाय वाळू व इतर गौण खननजापासन
ू प्राप्त एकूण

महसूलाचे प्रमाणात सन २०१४-१५ ते सन २०१६-१७ या कालावधीत रु.५६,५९,०००/- इतके
ग्रामपींचायत अनुदान गडधचरोली जजल्ह्यात तालक
ु ाननहाय वा्प करण्यात आले आहे.

वाळूग्ाची लललाव प्रक्रिया ननववदा ई-्ें डररींग व ई-ऑक्शन या पध्दतीने ववभागीय

स्तरावरील दोन प्रमुख वतृ तपत्रामध्ये जाद्रहरात प्रकाशीत करुन राबववण्यात येत.े
___________

पुरांजळ (ता.औांढा नार्नाथ, श्ज.दहांर्ोली) येथील २० र्ाि पाणीपुरिठा योजनेचे
िायागरांभ आदे श दे ण्यास विलांब लार्त असल्याबाबत

(४३)

१४११३७ (११-०७-२०१९).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

(१) औींढा नागनाथ तालक्
ीं ोली) परु ीं जळ २० गाव पाणीपरु वठा योजना पन
ु यातील (जज.द्रहग
ु जजावीत
करण्यासाठी शासनाने रुपये ५ को्ी ३८ लाखाींचा ननधी मींजूर केला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

अधधकाऱ्याींच्या

ननयोजन

शुन्य

कामामुळे

ननववदा

ननघूनही

लोकसभा

ननवडणूकीची आचारसींद्रहता लागल्याने कायाारींभ आदे श काढण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानस
ु ार या योजनेसाठी

कायाारींभ आदे श न काढता कामात द्रदरीं गाई केलेल्या अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर (३०-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायािमाींतगात मौ.पुरजळ-२० गावे प्रादे लशक पाणीपुरवठा
योजना पुनरुजज्जववत करण्यास द्रदनाींक १३.०२.२०१९ रोजी शासन ननणायाव्दारे प्रशासकीय

मान्यता दे ण्यात आली. सदर योजनेची ई-ननववदा द्रदनाींक २१.०२.२०१९ रोजी प्रलसध्द करण्यात
आली व द्रदनाींक ०२.०३.२०१९ रोजी ताींब्रत्रक ललफाफा उघडण्यात आला. सींबींधधत कींत्रा्दाराने
द्रदनाींक ०७.०३.२०१९ रोजी सदर योजनेचे काम अींदाजपत्रकीय दराने करण्यास सहमती
दशाववली. दरम्यानच्या कालावधीत द्रदनाींक १०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा ननवडणुकीची आदशा
आचारसींद्रहता लागू झाल्यामळ
ु े करारनामा करता आला नाही.

द्रदनाींक २४.०५.२०१९ रोजी योजनेचे कायाारींभ आदे श दे ण्यात आले असन
ू , द्रदनाींक

०४.०६.२०१९ रोजी कामास प्रतयक्ष सुरुवात झालेली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

महात्मा र्ाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजर्ार हमी योजनेंतर्गत
िरण्यात आलेल्या मसांचन विहीरीबाबत
(४४)

१४११४१ (११-०७-२०१९).

डॉ.दे िराि होळी (र्डधचरोली) :

सन्माननीय रोजर्ार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडधचरोली ववधानसभा क्षेत्रात सन २०१४-१५ ते २०१९ पयान्त महातमा गाींधी राषरीय
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगात क्रकती धडक लसींचन ववद्रहरी योजना मींजूर करण्यात आल्या
आहे त,

(२) असल्यास, तयातील क्रकती योजना

कायााजन्वत करण्यात आल्या व क्रकती योजनाची कामे

मुदतपूवा वा मुदतीत करण्यात आली,

(३) असल्यास, ननयोजजत कालावधीत काम सुरू न केलेल्या सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयदत्त क्षीरसार्र (०३-१०-२०१९) : (१) लघुपा्बींधारे ववभाग जजल्हा पररर्द, गडधचरोली
ववभागाींतगात सन २०१५-१६ ते सन २०१९ चा लसींचन कायािमाींतगात गडधचरोली ववधानसभा
क्षेत्रात एकूण १३५० लसींचन ववहीरी मींजूर करण्यात आलेल्या आहे त.
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(२) मींजूर करण्यात आलेल्या १३५० लसींचन ववहीरीींपैकी १३३२ ववद्रहरीींची कामे पूणा झाली असून,
१८ लसींचन ववहीरीचे कामे ननषफळ झालेली आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
एिाश्त्मि राज्य जल आराखड्याबाबत
(४५)

१४१२२२ (११-०७-२०१९).

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :
काय :-

श्री.ज्ञानराज चौर्ुले (उमरर्ा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा),

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील कृषणा, गोदावरी, तापी, नमादा, कोकण व महानदी या सहा खो-याींचा लमळून
एकाजतमक जल आराखडा शासनाने तयार केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर आराखड्याचे स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदर जल आराखड्यामुळे राज्यातील जललसींचन क्षमता क्रकती वाढणार आहे व
सदर आराखड्याची अींमलबजावणी करण्यासाठी क्रकती ननधी लागणार आहे ?
श्री. धर्रीर् महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) होय.
(२) एकाजतमक राज्य जल आराखडयाचे एकूण तीन खींड करण्यात आले आहे त.
खींड-१ (Volume-I) मध्ये प्रस्तावना (Preface), कायाकारी

साराींश (Executive

Summary), कृती आराखडा (Action Plan) व एकूण २६ प्रकरणे इतयादीींचा समावेश आहे .

खींड-२ (Volume-II) मध्ये उपखोरे ननहाय पाणी उपलब्धता / पाणी वापर तक्ता

(Sub Basin wise Summary Sheets), ठळक वैलशषठये (Salient Features), प्रकल्पाींची
यादी (List of Projects) इतयादी माद्रहतीचा समावेश करण्यात आला आहे.
खींड-३ (Volume-III) मध्ये महाराषराचे खोरे ननहाय ववववध वैलशषठये दशाववणाऱ्या
नकाशाींचा समावेश करण्यात आला आहे .
राज्य जल आराखडयात सन २०३० पयांतच्या एकूण जल वापराचे ननयोजन केलेले

आहे . एकाजतमक राज्य जल आराखडयामध्ये गोदावरी, कृषणा, तापी, नमादा, महानदी व
पजश्चम वाद्रहनी नदयाींचे खोऱ्यातील पाणी उपलब्धता व वापराचे अनुर्ींगाने खोरे ववकासाचे
धोरण व ननयोजन अींतभत
ूा आहे .

उक्त आराखडयाच्या अींमलबजावणीसाठी जलसींपदा ववभाग,

कृर्ी ववभाग, राजस्व ववभाग, महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळ, शहरी / ग्रामीण ववकास
ववभाग, महाराषर जीवन प्राधधकरण व महाराषर औदयोधगक ववकास
ननरननराळया जबाबदाऱ्या व उद्रदष्े नेमून द्रदली आहे त.
(३)

एकाजतमक

राज्य

जल

आराखडयात

नमूद

केल्यानुसार

एकूण

महामींडळ याींना

६७०

प्रकल्प

पूणा

करण्याकररता ७८४५० को्ी रुपयाींची गरज असन
ू तयाव्दारे वाढीव ३५.६८ लक्ष हे क््र लसींचन
क्षमता ननमााण होणे अपेक्षक्षत आहे.

___________
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मालेर्ाांि (श्ज.िामशम) तालुक्यामधील पाणीपुरिठा योजना बांद असल्याबाबत
(४६)

१४१२९४ (१०-०७-२०१९).

श्री.अममत झनि (ररसोड), प्रा.विरें द्र जर्ताप (धामणर्ाि

रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालेगाींव (जज.वालशम) तालुक्यामधील चाींडस-३, डुबलवेल-८, करडा-२, धचींचाबाभर-४ या
प्रादे लशक पाणीपरु वठा योजनाींवर लाखो रुपये खचा करुनही तया बींद आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररसोड व मालेगाींव तालुक्यात सतत कमी पडणारा पाऊस व या प्रादे लशक
पाणीपुरवठा योजनेमधील गावे ही पाणी्ीं चाई क्षेत्रात मोडतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ्ीं चाईग्रस्त गावाजवळ काही नववन स्वींतत्र उद्भभव ननमााण झालेले असून

या प्रादे लशक योजनातील गावाींना शासनाच्या द्रदनाींक २७ जन
ू , २०११ च्या पररपत्रकानस
ु ार
नजीकच्या नववन उद्भवावरुन स्वींतत्र योजना मींजूर करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी वारीं वार
मागणी करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानस
ु ार कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर (३१-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सदर चार प्रादे लशक पाणीपुरवठा योजना मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायािमाींतगात

पुनरुजज्जववत करुन पाणीपुरवठा सुरु करण्यात आलेला आहे . सदयजस्थतीत दब
ु ळवेल-८ गावे व
करडा-२

गावे

प्रादे लशक

योजनातन
ू

पाणीपरु वठा

सरु
ु

आहे.

परीं तू

कमी

व

अननयलमत

पजांन्यमानामुळे चाींडस-५ गावे व धचींचाबाभर-४ गावे योजनाींच्या उद्भव धरणातील पाणीसाठा
सींपल्यामुळे या दोन योजनाींतून माहे मे, २०१९ पासून पाणीपुरवठा बींद आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) होय, हे खरे आहे .
(४)

सींबींधधत

ग्रामपींचायतीींना

तयाींचे

मागणीनुसार स्वतींत्र

योजना

घेण्यासाठी

ना-हरकत

प्रमाणपत्र दे ण्यात आली होती. परीं तू एकाही ग्रामपींचायतीने स्वतींत्र योजनेचा प्रस्ताव सन

२०१५-१६ पयांत सादर केला नाही. तदनींतर मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायािमाींतगात बींद

पडलेल्या प्रादे लशक पाणीपुरवठा योजना ग्रामपींचायतीच्या सहमतीने पुनरुज्जीववत करण्यात
आल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पुणे शहरातील बाणेर येथील सिे नांबर ३३/२ पै/१ या अश्स्तत्िात नसलेल्या
जममनीची नोंद सातबारा उताऱयािर िेल्याबाबत

(४७)

१४१४६७ (०५-०७-२०१९).

श्री.बाबुराि पाचणे (मशरुर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
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(१) पुणे शहरातील बाणेर येथील सवे नींबर ३३/२ पै/१ या अजस्ततवात नसलेल्या जलमनीची नोंद

सातबारा उताऱ्यावर केल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ च्या दस
ु ऱ्या आठवडयात वा तयादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सातबारावर

मळ
ु

क्षेत्रापेक्षा

जास्त

नोंद

झाल्याचे

ननदशानास

आणन
ु

द्रदल्यानींतरही अधधक क्षेत्राची नोंद करण्याचे आदे श द्रदले गेले असून महसुल ववभागातील
अधधकारी व कमाचाऱ्याींनी सातबारा उताऱ्यावर खाडाखोड केल्याचे स्पष् द्रदसुन येत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या प्रकरणातील दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०८-२०१९) : (१) असे ननदशानास आले नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पाटबांधारे विभार्ातील िुष्ट्णा खोरे , िोिण, तापी, र्ोदािरी तसेच विदभग महामांडळामधील
िमगचाऱयाांची पेन्शनची रक्िम िमगचाऱयाांच्या खात्यात जमा होत नसल्याबाबत

(४८)

१४२२४३ (११-०७-२०१९).

श्री.सरु े श र्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्बींधारे ववभागातील कुषणा खोरे ,कोकण,तापी,गोदावरी तसेच ववदभा महामींडळामधील
जवळपास

११

हजाराींहून

अधधक

कमाचाऱ्याींची

सन

२००५

पासूनची

पेन्शनची

रक्कम

कमाचाऱ्याींच्या खातयात जमाच होत नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, १३ वर्ाांपासूनची ननवतृ तीवेतनाची रक्कम कमाचाऱ्याींच्या खातयात जमा होत
नसल्याने कमाचाऱ्याींवर अन्याय होत असल्याने या सवा प्रकाराची तातकाळ चौकशी करून
दोर्ीींवर कारवाई करावी अशी मागणी पा्बींधारे कमाचाऱ्याींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कमाचाऱ्याींच्या मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने चौकशी करून दोर्ीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ६०१ (37)

श्री. धर्रीर् महाजन (३०-०९-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
पा्बींधारे ववभागातील कृषणा खोरे , कोकण, तापी, गोदावरी व ववदभा पा्बींधारे

महामींडळाींतगात द्रदनाींक १/११/२००५ नींतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या ९६९७ कमाचा-याींना
राषरीय ननवतृ तीवेतन योजना लागू असून तयाींना जन
ु ी पेन्शन योजना लागू नाही. सदर कमाचा-

याींपैकी ९४४८ कमाचा-याींना डडसीपीएस/एनपीएस िमाींक प्राप्त झाले आहे त. तयापैकी ९३७०
कमाचा-याींचे अींशदान तसेच शासनाचे समतूल्य अींशदान महामींडळाींमाफात कोर्ागार कायाालयात
जमा करण्यात येत आहे . ज्या कमाचा-याींना डडसीपीएस/एनपीएस िमाींक प्राप्त झालेले नाहीत,
तयाींना ते उपलब्ध करुन दे ण्याची कायावाही महामींडळाींमाफात सुरु आहे .
(२) अशी मागणी करण्यात आलेली नाही.

सन २००५ ते २०१६ या कालावधीतील महामींडळातील अधधकारी/कमाचा-याींचे कपात
केलेले अींशदान व शासनाचे समतल्
ू य अींशदान याींची रक्कम चलनामाफात कोर्ागारात भरण्यात

आली आहे . सदरच्या रकमा ह्या सींबींधधत कमाचा-याींना प्राण िमाींक लमळण्यापव
ू ीच्या आहे त.
तया रकमा प्राण िमाींकावर वगा करण्याची सुववधा सेवाथा प्रणालीत उपलब्ध नसल्याने तसेच

काही ताींब्रत्रक अडचणीींमुळे सींबींधधताींच्या एनपीएस खातयावर वगा करता आलेल्या नाहीत. या
रकमा एनपीएस खातयावर वगा करण्याच्या दृष्ीने कस््माईज्ड प्रणाली ववकलसत करण्याची
कायावाही सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जऊळिा, िडी, िरदरी ब.ु या तीन (श्ज.िामशम) र्ािाांसाठी मांजरू
पाणी पुरिठा योजना प्रलांबबत असल्याबाबत

(४९)

१४२४४४ (११-०७-२०१९).

श्री.अममत झनि (ररसोड), प्रा.विरें द्र जर्ताप (धामणर्ाि

रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पश्श्चम) : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जऊळका, वडी, वरदरी

बु.या

तीन

(जज.वालशम)

गावाींसाठी

मींजूर महाराषर जीवन

प्राधधकरणाची योजना प्रशासनाच्या दल
ा ामुळे अनेक वर्ाापासन
ु क्ष
ू प्रलींब्रबत असल्याचे माहे मे,
२०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेसाठी १ को्ी ७६ लाख रुपये मींजूर झाले असूनही सदर काम सुरु
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व
तयानस
ु ार सदर योजना पण
ु ा करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ६०१ (38)
श्री. बबनराि लोणीिर (३०-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायािमाींतगात मौ.जऊळका-३ गावे (ता.मालेगाव,

जज.वालशम) प्रादे लशक पाणीपुरवठा योजना पुनरुजज्जववत करण्याबाबतच्या रु.१७६.४७ लक्ष
इतक्या क्रकींमतीच्या अींदाजपत्रकास द्रदनाींक ०९ फेिव
ु ारी, २०१७ रोजी प्रशासकीय मींजरू ी दे ण्यात
आली आहे . तयानस
ु ार योजनेची कामे पुणा करुन पाणीपुरवठा सुरु करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अमलबार् (श्ज.रायर्ड) तालुक्यातील र्ािाांिररता राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत ददल्या
जाणाऱया ननधीमध्ये र्ैरव्यिहार होत असल्याबाबत

(५०)

१४२६३२ (११-०७-२०१९).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि

स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय पेयजल योजनेंतगात अललबाग तालक्
ु यातील गावाींगावाींमधील ग्रामीण भागातील
पाणी पुरवठा योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी जजल्हा पररर्द, रायगड याींना द्रदला जातो,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या ननधीचा खचा, योजनेतील कामातील अननलमतता, द्रदरीं गाई, ननकृष्
दजााची कामे व आधथाक गैरव्यवहार होत असल्याचे ननषपन्न झाल्यामुळे या कामासाठी

नोंदणीकृत ठे केदारालाच काम दे ण्याचा ननणायही जजल्हा पररर्दे ने घेऊन तयावर दे खरे ख
करण्यासाठी जजल्हा पररर्दे च्या मख्
ु य कायाकारी अधधकारी याींना अधधकार दे ण्यात आले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अललबाग तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजने व गैरव्यवहार करणाऱ्या दोर्ीींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. बबनराि लोणीिर (१३-०९-२०१९) : (१) होय.
(२)

हे अींशत: खरे आहे.
द्रदनाींक १७ माचा, २०१० रोजीच्या शासन ननणायातील तरतूदीनुसार राषरीय ग्रामीण

पेयजल कायािमाींतगात पाणी पुरवठा योजनाींची कामे सींबींधधत ग्राम पाणी पुरवठा स्वच्छता
सलमतयाींमाफात राबववल्या जात.

मात्र, द्रदनाींक ०९ माचा, २०१८ रोजीच्या शासन ननणायातील

तरतद
ू ीनस
ु ार ग्राम पाणी परु वठा स्वच्छता सलमतयाींना दे ण्यात आलेले अधधकार कमी करण्यात
आले असून सदर अधधकार जजल्हा पररर्दे स दे ण्यात आले आहे त.

तयानुसार राषरीय ग्रामीण

पेयजल कायािमाींतगात पाणी परु वठा योजनाींची कामे जजल्हा पररर्द स्तरावरुन ई-ननववदा
प्रक्रिया राबवून ननयलमत बी-१ ठे क्याप्रमाणे राबववण्यात येत आहे त.
(३)

अललबाग

ननदशानास

तालक्
ु यातील

आले

नाही.

सदर

योजनाींच्या

सदय:जस्थतीत

कामाींमध्ये

अललबाग

आधथाक

तालुक्यातील

गैरव्यवहार

राषरीय

ग्रामीण

झाल्याचे
पेयजल

कायािमाींतगात मींजूर असलेल्या रु.७३३.५३ लक्ष इतक्या अींदाजपत्रकीय रकमेच्या १३ नळ पाणी
पुरवठा योजनाींची कामे भौनतकदृषट्या पूणा करुन सदर योजनाींदवारे पाणी पुरवठा सुरु करण्यात

वव.स. ६०१ (39)
आला आहे . मुख्यमींत्री पेयजल कायािमाींतगात मींजूर असलेल्या रु.८९२.८३ लक्ष इतक्या

अींदाजपत्रकीय रकमेच्या ५ नळ पाणी पुरवठा योजनाींपैकी ४ योजनाींची कामे प्रगतीत असून २
योजना भौनतकदृषट्या पूणा करुन पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. १ योजनेचे काम

आहे तया जस्थतीत अींनतम करुन नव्याने सध
ु ारीत ननववदा करण्याची कायावाही सरु
ु आहे. तसेच

सन २०१८-१९ मधील मींजूर असलेल्या रु.११६५.०० लक्ष इतक्या अींदाजपत्रकीय रकमेच्या ६
योजनाींपक
ै ी १ योजनेचे काम पूणा झाले असन
ू ५ योजनाींची कामे प्रगतीत आहे त.
___________

विधान भिन :
मुांबई.

सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा.

__________________________________________________________________
मुिणपूवा सवा प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुिण: शासकीय मध्यवती मुिणालय, मुींबई.

