अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्याच्या ववववध धरणाांतीप णाणीसायायात मोयाया प्रमाणात
(१)

१६८५९ (०३-०८-२०१५).

झ लायायाबाबत

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन णझे प (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष झारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरें द्र जगताण (धामणगाव रे यावे) :

सन्माननीय जपसांणदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्याच्या

विविध

धरंाींतील

पांीसायायात

मोयाया

रमामांात

घ्

झाली

असून

मराठिाड्यातील पररस्थिती अधधकच धचींताजनक असल्याचम मा म मम, २०१५ मध्यम िा त्या
दरम्यान ननदर्शनास आलम आ म ,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, मागील अनमक िर्ाशपासून राज्यात पांी्ीं चाभ डमासाित असून रमााम
ु यानम
मराठिाड्याचम पजशन्यमान कमी असल्यानम जलयक्
ु त िर्िार योजनमसारखा कायश्रमम

ाती घमतला

आ म परीं तू याचा पररंाम जांिायला दोन िर्ाशचा कालािधी लागंार असल्यानम र्ासनानम
सध्याची पांी्ीं चाभ दरू करयाकररता कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (०१-०७-२०१६) :(१)

ोय.

१५ मम, २०१५ रोजीच्या पांीसाठा अ िालारमामांम म ाराषर राज्यातील धरंाींमध्यम सींकस्ल्पत
पांी साठयाच्या २२% उपयक्
ु त साठा, तर मराठिाायातील मोठया, मध्यम ि लघु पा्बींधारम

(राज्यथतरीय) रमाकल्पाींतील जलार्याींमध्यम एकूं सींकल्पीत पांीसाठयाच्या ८% एिढा उपयक्त
पांीसाठा उपलब्ध

ोता.

(२) सिाशसाठी पांी-्ीं चाभमुक्त म ाराषर २०१९ अींतगशत ्ीं चाभ पररस्थितीिर मात करयासाठी

कायमथिरुपी उपाययोजना म् ंन
ू सींपूंश राज्यात जलयुक्त िर्िार अिडयान राबवियाचा
ननंशय र्ासनानम ददनाींक ५ डासेंबर, २०१४ अन्ियम घमतला आ म . सदर अिडयाींनातगशत पािसाचम
जाथतीत जाथत पांी गािाच्या िर्िारात अाविंम, विकेंद्रीत पांीसाठम ननमाशं करंम, जुन्या

बींद पालमल्या योजनाींचम पुनस्जशिीकरं, अस्थतत्िातील जलथरोतातील गाळ लोकस डागातून
काढून जलथरोताींचा पांीसाठा िाढविंम, पायाच्या ताळम बींदाबाबत जांीि जागत
ृ ी ननमाशं

वि.स. १८८ (2)
करंम, डुगड
श ातील पायाच्या पातळीत िाढ करंम राज्याच्या िसींचन क्षमरात िाढ करंम,
र्मतीसाठी सींरक्षक्षत पांी ि पायाच्या कायशक्षमतमत िाढ करंम, लोकस डाग िाढविंम इ. या
अिडयानाचम रमामख
उद्दमर् आ म त.
ु

म उद्दमर् सफल करयासाठी पांलो् विकासाची कामम,

साखळी िसमें् नाला बाींध, नाला खोलीकरं ि रुीं दीकरं, जुन्या सींरचनाींचम पुनस्जशिन करंम

पाझर तलाि/ ल.पा. तलाि दरु
श रं, कालिा दरु
ु थती, वि ीर बोरिमल पुनड
ु थती, पायाचा
कायशक्षम िापर इ. कामम या अिडयाींनातगशत

ाती घमयात आली आ म त.

सध्याची पांी्ीं चाभ विचारात घमता वपयासाठी लागंारम पांी रमािम रमााधान्यानम राखून
ठम ियात आलम आ म .

(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
महाराष्ट्र राज्य िजयाहा णिरषद ररो्य सेवा िममचचारी सां झनेच्या ववववध माग्याांबाबत
(२)

१८९३५ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांजय िदम (दाणोपी), श्री.िजतेंद्र रव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.णाांडुरांग बरोरा (शहाणूर), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत
डोळस

(माळमशरस),

श्री.ददपीण

वळसे-णाझीप

(उस्मानाबाद), श्री.राहुप मोझे (णराांडा) :
खल
ु ासा करतील काय :-

(रांबेगाव),

श्री.राणाजगजीतमसांह

णाझीप

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) म ाराषर राज्य स्जल् ा पररर्द आरो्य समिा कमशचारी सींघ्नमच्या ितीनम आपल्या विविध
मागयाींसाठी ददनाींक १९ मम, २०१५ रोजी मींरालयािर मोचाश काढयात आला

ोता,

म खरम आ म

काय,
(२) असल्यास, उक्त कमशचाऱयाींच्या मागया काय आ म त,
(३) सदर मागया र्ासनानम मान्य कमल्या आ म त काय, असल्यास, त्यानुसार र्ासनानम कोंती
कायशिा ी कमली आ म ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्रीमती णांिजा मुांडे (१८-०६-२०१६) :(१)

म खरम आ म .

(२), (३) ि (४) या मागयाींिर र्ासनथतरािर कायशिा ी करयात यमत आ म .
___________
िजयाहा वावषमचि योजनेतांगत
मच मुांबउ उणनगरासाठन तनधी मांजूर िर्याबाबत
(३)

२०६२९ (१७-०८-२०१५).

श्री.सुतनप प्रभू (ददांडोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील

(१) मुींबभ उपनगर स्जल््यासाठी स्जल् ा िावर्शक योजना २०१५-१६ (सिशसाधारं) अींतगशत

रु.३०.०७ को्ी िाढीि ननधी मींजरू करयाबाबत थिाननक लोकरमानतननधीींनी ददनाींक ५ फमब्रि
ु ारी,
२०१५ रोजी मा.वित्त ि ननयोजन मींरी तसमच मा. पालक मींरी, मुींबभ उपनगर स्जल् ा याींना
एक लमखी ननिमदन ददलम,

म खरम आ म काय,
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(२) असल्यास, या ननिमदनानस
ु ार र्ासनानम ननंशय घमतला आ म ,

(३) असल्यास, उक्त ननंशयाचम थिरुप काय आ म ि त्या ननंयाशिर कोंती कायशिा ी कमली िा
करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. सुधीर मुनगांझीवार (०२-०७-२०१६) :(१)

ोय.

म अींर्त: खरम आ म.

मुींबभ उपनगर स्जल् याच्या स्जल् ा िावर्शक योजना, २०१५-१६ (सिशसाधारं) अींतगशत

रु.३०.०७ को्ी िाढीि ननधी मींजरू करयाबाबत थिाननक लोकरमानतननधीींनी दद. ५ फमब्रि
ु ारी,
२०१५ रोजी मा. वित्त ि ननयोजन मींरी याींना पाठविलमलम ननिमदन मा. मींरी (वित्त ि
ननयोजन) याींचम कायाशलयास रमााप्त झालम ना ी.
तसमच स्जल् ा िावर्शक योजना, सन २०१५-१६ सींदडाशत मा. मींरी (वित्त ि ननयोजन) याींचम
अध्यक्षतमखालील राज्यथतरीय बैठक पार पाल्यानींतर मा. पालकमींरी, मींब
ु भ/ स्जल् ाधधकारी,
मुींबभ उपनगर याींचमकाम सदरचम ननिमदन रमााप्त झाल्याचम ननदर्शनास आलम आ म.

(२) तम (४) र्ासन ननंशय, ननयोजन विडाग, ्रम. स्जिायो-१००९/ रमा.्रम. २०१५/का.१४८१, दद.
१७/४/२०१०

अन्ियम

ननस्श्चत

कमलमल्या

ननधी

िा्प

सूरानुसार

स्जल् ा

िावर्शक

योजना

(सिशसाधारं) कररताीं स्जल् याींना ननयतव्यय मींजूर करयात यमतो. त्यानुसार मुींबभ उपनगर

स्जल् यास सन २०१५-१६ च्या स्जल् ा िावर्शक योजना (सिशसाधारं) कररता रु. २३९.०० को्ी
इतका ननयतव्यय मींजूर करयात आला आ म.

मुींबभ उपनगर स्जल् यास सन २०१४-१५ साठी रु. १७०.०० को्ी इतका ननयतव्यय मींजूर

ोता. त्या तुलनमत सन २०१५-१६ कररता रु. ६९.०० इतकी िाढ मुींबभ उपनगर स्जल् यास

दम यात आली आ म .

___________
मा.राज्यणापाांच्या तनदे शानुसार झक्िेवारीप्रमाणे प्रदे शतनहाय
(४)

िेपेयाया खचामचचे सांववतरण िर्याबाबत

२८३२३ (२०-०१-२०१६).

श्री.गुपाबराव णाझीप (जळगाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ या िर्ाशत राज्यात मा.राज्यपालाींच्या ननदम र्ात करारननविष्
कमलमल्या ्क्कमिारीरमामांम रमादम र्नन ाय िसींचन क्षमरातील खचाशचम सींवितरं करयात आलम आ म
काय,
(२) तसमच रमादम र् नन ाय विदडश, मराठिााा, पस्श्चम म ाराषर, नािर्क विडाग याींच्या िसींचन
क्षमरातील खचाशचम सींवितरं कसम करयात आलम आ म ,
(३) असल्यास, यातील रमादम र्नन ाय अखधचशत रक्कम ककती आ म ?
श्री. धगरीष महाजन (२०-०२-२०१६) :(१) ि (२) सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या िर्ाशत
राज्यात मा.राज्यपाल म ोदयाींना ननदम र्ारमामांम अिशसींकल्पीत कमलमली तरतुद ि त्यानुर्ींगानम
करयात आलमलम वितरं खालीलरमामांम आ म.
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(रुपयम को्ी)
अर्मचसांिियाणय िेपेपी तरतूद
अ.क्र.

वषमच

ववभाग

सुत्रानस
ु ार तरतूद

१

२०१३-१४

विदडश

२

२०१४-१५

सुत्राबाहे र

एिूण तरतूद

१५३७.४३

१२७७.००

२८१४.४३

मराठिााा

१३१५.९२

२०.००

१३३५.९२

उिशररत म ाराषर

३०६४.५१

५४.५३

३११९.०४

एिूण

५९१७.८६

१३५१.५३

७२६९.३९

विदडश

११९७.०९

१६५९.००

२८५६.०९

मराठिााा

१२८५.७५

३३.००

१३१८.७५

उिशररत म ाराषर

२८४१.३५

३३.००

२८७४.३५

एिूण

५३२४.१९

१७२५.००

७०४९.१९

सुत्राबाहे र

एिूण तरतूद

ठे वपेपी तरतूद

ववतरीत िेपेपी तरतूद
अ.क्र.

वषमच

ववभाग

सुत्रानस
ु ार तरतूद

१

२०१३-१४

विदडश

११७७.६४

१९७७.००

३१५४.६४

मराठिााा

१०५४.८९

२०.००

१०७४.८९

उिशररत म ाराषर

२२३०.३६

५४.५३

२२८४.८९

एिूण

४४६२.८९

२०५१.५३

६५१४.४२

विदडश

१३६३.००

१३१५.०५

२६७८.०५

मराठिााा

८६९.६६

३३.००

९०२.६६

उिशररत म ाराषर

१९२४.७३

३३.००

१९५७.७३

एिूण

४१५७.३९

१३८१.०५

५५३८.४४

२

(३)

२०१४-१५

उिशररत म ाराषर रमादम र्ात नािर्क, पं
ु म ि कोकं

ठे वपेपी तरतद
ू

म म सल
ू विडाग समाविष् आ मत.

२०१३-१४ मधील रमााप्त

२०१४-१५ मधील

रक्कम

अखधचशत रक्कम

विदडश

९४७.५७

११३९.०२

मराठिााा

११२.३३

१७८.९२

उिशररत

२७७.९४

५१०.४२

ननधीतील अखधचशत

म ाराषर

___________

रमााप्त ननधीतील

वि.स. १८८ (5)
फपझण (िज.सातारा) तापुक्यात नीरा उजवा िापव्यातून णाणी चोरी होत असयायाबाबत
(५)

३०५१९ (२२-०१-२०१६).

णझे प (मुांबादे वी) :

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम र्ोणझे (भोर), श्री.अममन

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) फल्ं (स्ज.सातारा) तालुक्यात दषु काळानम उग्ररुप धारं कमल्यानम पांी्ीं चाभला सामोरम

जािम लागत असताना यमिील नीरा उजिा कालव्यातून वपींााना पांी दम यासाठी दररोज लाखो
िल्र पायाची सायपन पध्दतीनम चोरी
दरम्यान ननदर्शनास आलम आ म ,

ोत असल्याचम मा म सप््ें बर, २०१५ मध्यम िा त्या

म खरम आ म काय

(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरंी र्ासनानम चौकर्ी करुन यमिील पांीचोरी िाींबवियाबाबत
कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)

म खरम ना ी.

(२) ि (३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
णुणे येर्ीप णानशेत धरणाच्या प्रततबांधधत क्षेत्रात उभारपेयाया अनधधिृत हॉझे प रणण
बोझीांगमुळे धर्याच्या सुरक्षेपा धोिा तनमामचण लायायाबाबत

(६)

३१०९२ (२२-०१-२०१६).

खान (चाांददवपी) :

श्री.सांग्राम र्ोणझे (भोर), श्री.अममन णझे प (मुांबादे वी), श्री.नसीम

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

(१) पुंम यमिील पानर्मत धरंाच्या रमानतबींधधत क्षमरात उडारलमल्या अनधधकृत

ॉ्म ल आणं

बमकायदा बो्ीींगमुळम धरंाच्या सरु क्षमला धोका ननमाशं झाला असल्याचम मा म सप््ें बर, २०१५
मध्यम िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आलम आ म ,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, र्ासनानम चौकर्ी करुन यमिील अनधधकृत

ॉ्म ल्स ि बमकायदा बो्ीींगिर

कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०६-२०१६) :(१) ि (२) बमकायदा

ॉ्म ल ि बो्ीींग व्यिसाय बींद

करयात आला असन
ु धरंाच्या सरु क्षमला धोका ननमाशं झालमला ना ी.
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
मसन्नर तापुक्याच्या झोिाणयंत णाणी िापव्याद्वारे णोहचवव्याबाबत
(७)

३१२६३ (२२-०१-२०१६).

श्रीमती तनममचपा गाववत (इगतणूरी), श्री.रमसफ शेख (मापेगाांव

मध्य), श्री.अममन णझे प (मुांबादे वी), श्री.सांग्राम र्ोणझे (भोर), श्री.अस्पम शेख (मापाड णिश्चम),
श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु जाणरू ), श्री.मसध्दराम म्हे त्रे (अक्िपिोझ), प्रा.वषामच गायिवाड
(धारावी) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. १८८ (6)
(१) िसन्नर तालुकयातील कािा कालव्यास आितशन सोाून तीन आठिड्याींचा कालािधी

उल्ल्यानींतर ी िसन्नरच पूिड
श ागात र्मि्च्या ्ोकापययंतत पांी पो चत नसल्यानम सींतप्त
र्मतक-याींनी पा्बींधारम खात्याच्या तीन कमशचा-याींना सम
ु ारम साामतीन तास मींदीरात ााींबन
ू
ठम िल्याची घ्ना घाली असल्याचम मा म ऑगथ्, २०१५ मध्यम िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आलम
आ म,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, या तालुक्याच्या ्ोकापययंतत पांी कालव्यादिारम पो चवियाबाबत र्ासनानम
कोंती कायशिा ी कमली आ म िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) कािा धरं रमाकल्पातील कािा उजिा कालिा एकुं ८८ ककमी लाींबीचा असुन त्यादिारम

नािर्क, िसन्नर ि ननफाा तालक्
ु यातील लाडक्षमरातील गािाींना पांीपरु िठा कमला जातो. कािा
कालव्याच्या नुतनीकरंाची कामम सुरू असुन
ननयोजन आ म .

ी कामम ननधी उपलब्धतमनुसार पूंश करयाचम

(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
उध्वमच गोदावरी प्रियाणामधीप माांजरणाडा (िज.नामशि) वळण योजनेचे िाम सुरु िर्याबाबत
(८)

३४३७१ (२०-०१-२०१६).

श्री.छगन भुजबळ (येवपा) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उध्िश गोदािरी रमाकल्पामधील माींजरपााा (स्ज.नािर्क) िळं योजनमचम काम ताताीनम सुरु

करून पांी उपलब्ध करून ददलम जाभल असम मा.मुयमींरी याींनी ददनाींक १२ माचश, २०१५ रोजी
िा त्यासुमारास विधानसडमत आश्िासन ददलम,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, माींजरपााा (स्ज.नािर्क) िळं योजनमसाठी सन २०१४ – १५ मध्यम मींजूर
असलमला रुपयम ७० को्ी ननधी या योजनमकररता आिश्यक असल्यामुळम सदर ननधी अन्य

योजनाींसाठी खचश करू नयम याबाबत थिाननक लोकरमानतननधीींनी मा म माचश, २०१५ मध्यम िा
त्यादरम्यान र्ासनास ननिमदन ददलमलम असून ी सदर रमाकल्पाचा रुपयम ४३ को्ी ननधी कायशकारी
सींचालकाींनी अन्यर िळती कमला,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, सदर योजनमतील बोगदयाचम काम जरी पूंश झालम तरी गुजरातकाम जांारम पांी
म ाराषराकाम िळम ल त्यामळ
ु म या योजनमस सुधाररत रमार्ासकीय मान्यता दम ंमबाबत ककीं िा या

योजनमसाठी मींजूर ननधी खचश करयाकररता थिाननक लोकरमानतननधीींनी मा म सप््ें बर, २०१५

मध्यम िा त्या दरम्यान र्ासनाकाम मागंी कमलमली आ म ,

म ी

खरम आ म काय,

(४) असल्यास, उक्त रमाकरंी चौकर्ी करून या रमाकल्पाचा ननधी पन
ु ःश्च माींजरपााासाठी
पुनविशतरं करयाकररता र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?

वि.स. १८८ (7)
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१) सन २०१५ च्या पद ल्या अिशसींकस्ल्पय अधधिमर्नामध्यम
माींजरपााा २ च्या योजनमसींदडाशत मा. मुयमींरी म ोदयाींनी आश्िासन ददलमलम आ म.
(२) अींर्त: खरम आ म.

सन २०१४-१५ करीता मींजूर अनुदान रु.७० को्ी

ोतम त्यापैकी २६.८० को्ी ननधी रमााप्त झाला.

रमााप्त ननधी अन्यर िळती कमला ना ी तिावप, सुधारीत रमार्ासकीय मान्यतमपमक्षा जाथत खचश
करयास र्ासन मान्यता नसल्यानम योजनमिर खचश करयात आलमला ना ी. रु.२६.३८ को्ी
इतका ननधी िर्ल्लक आ म.
(३)

ोय.

(४) माींजरपााा िळं योजना
चौकर्ी

अ िालािरील

ी उध्िश गोदािरी रमाकल्पाचा डाग आ म . िसींचन विर्यक विर्मर्

कायशपालन

अ िालात

सदर

रमाकल्पाची

तपासंी

ि

फमर

रचना

राज्यताींत्ररक सल्लागार सिमतीमाफशत करयात यािी अर्ी तरतूद आ म . त्यानुसार राज्यताींत्ररक
सल्लागार सिमती अिडरमााय मागवियात आलम. त्यानस
ु ार उक्त रमाकरंी ननंशय घमयात यमभल.
(५) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
दध
ु गांगा धरण हत्ती महाप व तुळशी धरण (ता.राधानगरी) येर्ीप
णाझबांधारे ववभागाचे ववश्रामगह
ृ बांद अवस्र्ेत असयायाबाबत

(९)

३४४३८ (१४-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश रबबझिर (राधानगरी) :

सन्माननीय जपसांणदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दध
ु गींगा धरं
विश्रामग ृ

त्ती म ाल ि तुळर्ी धरं (ता.राधानगरी) यमिील पा्बींधारम विडागाचम

गमली ककत्यमक िर्े बींद अिथिमत आ म,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, राधानगरी तालक
ु ा पयश्न दृष्या विकिसत
पयश्काींची गैरसोय

ोत आ म ,

म

ी खरम आ म काय,

ोत असताना बींद विश्रामग ृ ामळ
ु म

(३) असल्यास, सदरची विश्रामग ृ म म ाराषर पयश्न विकास म ामींाळाकाम िगश करयाबाबत
र्ासनानम कोंता ननंशय घमतला िा घमयात यमत आ म,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०६-२०१६) :(१)
(२)

ोय.

म खरम ना ी.

राधानगरी

तालक्
ु यातील

जलसींपदा

विडागाच्या

कायशकक्षमतील

विश्रामग ृ म /ननरीक्षं

बींगलम

पयश्काींसाठी नसन
ू र्ासकीय कामाींच्या उपयक्
ु ततमच्या दृस्ष्नम कायशरत आ म त.

(३) राधानगरी तालुक्यातील जलसींपदा विडागाच्या कायशकक्षमतील विश्रामग ृ म म ाराषर पयश्न
विकास म ामींाळाकाम िगश करयाबाबत अदयाप कोंता ी ननंशय घमतलमला ना ी.
(४)

विश्रामग ृ म

धरंथिळािरील

असल्यानम

त्याींची

विडागास आिश्यकता आ म .
___________

रमाकल्प

व्यिथिापनासाठी

जलसींपदा

वि.स. १८८ (8)
ममरा भाईंदर शहरात णाणीणुरवठा िर्याबाबत
(१०)

३४८४५ (१४-०१-२०१६).

श्री.प्रताण सरनाउि (ओवळा मािजवडा) :

सन्माननीय

जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िमरा डाईंदर र् रात पांीपुरिठा करयासींदडाशत तमिील लोकरमानतननधीींनी दद.२९ जल
ु ,ै
२०१५ रोजी िा त्या सम
ु ारास मा.जलसींपदा मींरी याींना लमखी ननिमदन ददलम आ म,

म खरम आ म

काय,

(२) असल्यास, सदर ननिमदनानुसार िमरा-डाईंदर र् रात पांीपुरिठा करयाबाबत र्ासनानम
कोंती कारिाभ कमली िा करयात यमत आ म ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (०२-०७-२०१६) :(१) अर्ींत: खरम आ म.
थिाननक लोकरमानतननधीींनी अर्ा रमाकारचम ननिमदन १० नोव् ें बर, २०१५ रोजी मा. मुयमींरी,
म ाराषर याींना ददलमलम आ म.

(२) याबाबत मा. मींरी (जलसींपदा) याींचम अध्यक्षतमखाली दद. १/१२/२०१५ रोजी बैठक झाली
आ म . सदर बैठकीत थ्म म रमााधीरंामाफशत िमरा डाईंदर म ानगरपािलकमस

ोंाऱया पांी

पुरिठयात कपात िर्िील करुन िमरा डाईंदर म ानगरपािलकमला ककमान मापदीं ाानुसार
पांीपुरिठा करयाबाबत ननदे र् मा. मींरी म ोदय याींनी ददलम आ मत.
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
अहमदनगर िजया्यातीप नेवासा मतदार सां ातीप पाख बांधाऱ्याचे
नष्ट्झ लापेपे िापवे दरु
ु स्ती िर्याबाबत

(११)

३४८९१ (१२-०१-२०१६).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुपामच) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अ मदनगर स्जल््यातील नमिासा मतदार सींघातील लाख बींधाऱयाचम नष् झालमलम कालिम
दरु
ु थती करयासाठी र्ासनानम ककती ननधीची तरतद
ू कमली आ म ८० च्या दर्कापययंतत २३ गािाींचम
क्षमर ओिलताखाली आलम असन
ू , मार गमल्या ३० िर्ाशत कालिम नष् झालम तम कालिम पुन् ा िा तम
करयासाठी र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,

(२) असल्यास, सदर ू ननधीमधून कोंकोंती कामम कमली आ म त िा करयात यमत आ म ,
(३) असल्यास, सदर ू कामम ताताीनम पं
ू श करयासाठी ननधी दम याबाबत र्ासनानम कोंती
कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०६-२०१६) :(१) लाख बींधारा

ा सम
ु ारम १५० िर्श जुना बींधारा असुन या

बींधाऱयािरुन सन १९९५-१९९६ पासून िसींचन करयात यमत नसल्यानम यासाठी ननधीची तरतूद
कमली ना ी.

वि.स. १८८ (9)
(२) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(३) विर्मर् दरू
ु थतीचा रमाथताि तयार करयाच्या सूचना क्षमरीय थतरािर दम यात आलमल्या
आ म त.

(१२)

___________
गोंददया िजया्यामध्ये बी.णी.एप. यादीचे सवेक्षण तातडीने िर्याबाबत

३५३९८ (२२-०१-२०१६).

श्री.सांजय णुराम (रमगाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोंददया स्जल््यामध्यम गमल्या १५ िर्ाशपासन
ू बी.पी.एल. यादीचम सिेक्षं करयात आलम
ना ी,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, त्यामुळम अनमक कु्ूींबम सदर योजनमपासून िींधचत राद लम असल्याचम ननदर्शनास
आलम आ म ,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, १५ िर्ाशपासन
करयात न आलमलम बी.पी.एल. यादीचम सिेक्षं ताताीनम
ू
करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ?
श्रीमती णांिजा मुांडे (२०-०६-२०१६) :(१) ि (२) ना ी.

केंद्र र्ासनाच्या ननदे र्ानस
ु ार राज्यातील दाररद्र्य रम र्मखालील कु्ूींबम ननस्श्चत करयाकरीता
राज्यात दाररद्र्य रम र्मखालील कु्ुींब गंना २००२ करयात आली असून पार कु्ुींबाींना विविध
योजनाींचा लाड दम यात यमत आ म .

(३) दरम्यान केंद्र र्ासनाच्या मागशदर्शन सच
ू नमनुसार राज्यातील दाररद्र्य रम र्मखालील कु्ुींबम

ननस्श्चत करयाकरीता राज्यात सामास्जक, आधिशक ि जात सिेक्षं २०११ करयात यमत
असन
ू सदरील सिेक्षं आता अींनतम ्प्प्यात आलमलम आ म .
___________

चोणडा णाझबांधारे उणववभाअांतगमचत िुरवेळ ववतिरिा व वेळे ववतिरिा या
(१३)

दोन्ही ववतिरिाांना शेवझणयंत णाणी णोहोचत नसयायाबाबत

३५४३९ (२०-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोणडा) :

सन्माननीय जपसांणदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चोपाा पा्बींधारम उपविडागा अींतगशत कुरिमळ वितरीका २२ कक.मी. ि िमळम वितररका ०८
ककमी

या वितररकाींचम काम सन १९८२ ला सुरु

आ म काय,

ोऊन सन १९९१ ला पूंश झालम आ म,

म खरम

(२) असल्यास, यापूिी कुरिमळ वितररकमला फक्त ११ ककमी ि िमळम वितररकमला फक्त ४ ककमी
पययंततच पांी पो ोचतम,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, या वितररकाींना थिापनमपासन
ू च अदयापपािमतोपांी पो ोचू न र्कल्यानम र्मतकयाींमध्यम मोठया रमामांात असींतोर् ननमाशं झाला आ म ,
(४) असल्यास,

म

ी खरम आ म काय,

या दोन् ी वितररकाींना र्मि्पययंतत पांी पो ोचयासाठी र्ासनानम कोंती

कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ?
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श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)
(२)

म खरम ना ी.

म खरम ना ी.

(३) ना ी.
कुरिमल वितरीकमची एकूं लाींबी २१ ककमी असुन बाींधकाम पुंश झालम त्यािमळी िसींचन

व्यिथिापनाकाम
३५९३

थताींतरीत करताना र्मि्पययंतत पांी पो ाचलम

म क््र िसींचन क्षमराच्या तल
ु नमत गमल्या १० िर्ाशत २,९८४

ोतम. सदर वितरीकमिरील एकूं

म क््र इतकम कमाल िसींचन

झालमलम आ म.

िमलम-१ वितरीकमची एकूं लाींबी ७.२९ ककमी असन
ु या वितरीकमच्या पच्
ृ छ डागापययंतत पांी

पो ोचत आ म . सदर वितररकमिरील एकूं ८०६
६५६

म क््र इतकम कमाल िसींचन झालमलम आ म.

म क््र िसींचन क्षमराच्या तल
ु नमत गमल्या २० िर्ाशत

िमलम-२ वितरीकमची एकूं लाींबी ७.८० ककमी असून या वितरीकमच्या ५ ककमी पययंततची

पांी मागंी क्षमत्ररय थतरािर ननयिमतपंम रमााप्त

ोत असल्यामळ
ु म ५ ककमी पययंतत पांी

पो ोचलम आ म . ककमी ५ च्या पुढम िसींचनासाठी रमााप्त

ोंाऱया मागंी कररता आिश्यक

ककरकोळ दरू
ु थत्या करुन लाडधारकाींना पांी दम यात यमत आ म.

सबब कुरिमल, िमलम-१ ि िमलम-२ या नतन् ी वितररकाींिर र्मि्पययंतत पांी पो ोचलम आ म .

(४) कुरिमल, िमलम-१ िमलम-२ या वितरीकाींच्या डागातील सिश वितरं व्यिथिा काळ्या मातीतील

असलमनम त्यास िमळोिमळी दरू
ु थती दम खडाल करंम आिश्यक असतम. तिावप ननधी उपलब्धतमच्या
मयाशदमुळम िसींचन

ीं गामापूिी आिश्यकतमनुसार दरु
ु थत्या करयास अाचं

लाडधारकाींना िमळमत िमळंम अर्क्य
असतात.

ोत असल्यामुळम सिश

ोतम. त्यामळ
ु म का ी लाडधारक का ी अींर्ी असमाधानी

या वितररकाींची दरू
ु थतीची कामम म ाराषर जलक्षमर सध
ु ार रमाकल्प या योजनमअींतगशत

घमयात आली

ाती

ोती. तिावप या योजनमची मुदत सींपल्यामळ
ु म उिशररत दरू
ु थती कामम विर्मर्

दरु
ु थती विथतार ि सुधारंा या योजनमतून करयाचम ननयोस्जत असुन त्यानुर्ींगानम अींदाजपरकम
तयार करयाची कायशिा ी क्षमत्ररय थतरािर रमागतीपिािर आ म .
___________
मशडी (िज.अहमदनगर) तापुक्यातीप जायिवाडी धरणात णाणी सोड्याच्या तनणमचयाबाबत
(१४)

३५६६३ (१४-०१-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामणूर) :

सन्माननीय जपसांणदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िर्ाी (स्ज.अ मदनगर) तालक्
ु यातील जायकिााी धरंात पांी सोायाच्या र्ासनाच्या
ननंशयामुळम र्मती व्यिसाय बींद

ोयाचा धोका ननमाशं झाल्यामळ
ु म गोदािरी, रमािरा ि मुळा

कालव्याींच्या लाडक्षमरातील र्मतकऱयाींमध्यम

अथिथिता ननमाशं झाली असून ददनाींक

२०

ऑक््ोबर, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास कोपरगाि, रा ाता, श्रीरामपरू , नमिासम ि रा ू री
तालुक्यातील र्मतकरी रथत्यािर उतरुन दठकदठकांी बाजारपमठा बींद करुन आींदोलनम कमली, म
खरम आ म काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त रमाकरंी र्मतकऱयाींना र्मतीसाठी जादा पांी उपलब्ध करुन दम याबाबत
र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)
ददनाींक

१९/१०/२०१५

रोजी

ोय.

गोदािरी

कालिम

पा्पांी

सींघर्श

सिमती,

कोपरगाींि

याींनी

मा.आ.सौ.थनम लता कोल् म याींचम नमतत्ृ िाखाली म ामींाळाचा ददनाींक १७/१०/२०१५ चा जायकिााी
धरंासाठी दारंा समु ातन
ु ३.२४ द्एमसी पांी सोायाचा ननंशय ताताीनम रद्द करयासाठी
मोचाश काढला

ोता.

(२) कायशकारी सींचालक, गोदािरी मराठिााा पा्बींधारम विकास म ामींाळ, औरीं गाबाद याींनी
ननगशिमत कमलमलम ददनाींक

१७/१०/२०१५ रोजीचम आदम र्

म

म ाराषर जलसींपत्ती ननयमन

रमााधधकरंाच्या ददनाींक १९/०९/२०१४ रोजीच्या ननिाड्यानस
ु ार आ मत. कायशकारी सींचालकाींच्या
िरील आदम र्ाविरुद्ध करयात आलमल्या अवपलामध्यम मा.सिोच्च न्यायालयानम जायकिााीत
सोालमलम पांी फक्त वपयासाठीच िापरयात यािम असम आदम र् ददलमलम आ म त.
त्याचरमामांम राज्याच्या विविध डागात पायाची ्ीं चाभ जांित असल्यामळ
ु म म सूल ि

िन विडागानम त्याींच्या ददनाींक ०७/०९/२०१५ रोजीच्या र्ासन ननंशयान्ियम राज्यातील विविध

धरंातील पांीसाठा परु म सा पाऊस पामपययंतत वपयाच्या पायासाठी राखन
ु ठम ियाचम अधधकार
स्जल् ाधधकारी याींना ददलमलम आ म त.

तिावप म ामींाळाच्या ददनाींक १७.१०.२०१५ रोजीच्या आदम र्ातील कलम ६ अन्ियम
नदीपारात सोााियाचा पांीसाठा िगळता उिशरीत पांीसायायातन
जानमिारी २०१६ मध्यम
ू
नािर्क ाािा त् कालव्यास वपयासाठी ि िसींचनासाठी एक आितशन दम यात आलमलम आ म.

तसमच ददनाींक ०४/०१/२०१६ रोजीच्या बैठकीतील ननंशयानुसार गोदािरी कालव्याच्या मयाशददत
क्षमरास ददनाींक ११/०१/२०१६ तम ददनाींक ०२/०२/२०१६ या कालािधीत दारंा धरं समु ातील

दारंा धरंातन
ु १३९३.७८ दलघफु, मुकंम धरंातुन २५२.८१ दलघफु, कािा धरंातुन ८६.४३

दलघफु ि िालदें िी धरंातुन ५५७.४८ दलघफु असम एकुं २२९०.५० दलघफु पांी पुरवियात
आलमलम आ म .

(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
अांबाजोगाउ तापक्
ु यातीप शेतिऱ्याांचा णाणी प्रश्न िायमस्वरुणी मागी पाव्यासाठन िाळवझी
साठवण तपावाची उां ची दोन मीझरने वाढवव्याचा प्रस्ताव प्रपांबबत असयायाबाबत

(१५)

३६८५४ (१५-०१-२०१६).

श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींबाजोगाभ तालुक्यातील र्मतकऱयाींचा पांी रमाश्न कायमथिरुपी मागी लाियासाठी

काळि्ी साठिं तलािाची उीं ची दोन मी्रनम िाढवियाचा रमाथताि गमल्या तीन िर्ाशपासून
रमालींत्रबत आ म ,

म खरम आ म काय,
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(२) त्यामुळम आज एकूं १०४ गािाींपैकी ९० गािाींिर पांी्ीं चाभची समथया ननमाशं झाली आ म ,
म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, ११ गािाींना ्ँ करदिारम पांी परु िठा सरु
ु असन
ू ७९ विद री अधधग्र ं करयात
आल्या आ म त तसमच पुरमसा पाऊस नसल्यानम पीकम डुभसपा् झालम असल्याचम आढळून आलम
आ म,

म खरम आ म काय,

(४) असल्यास, गमल्या तीन मद न्याींपासून पांी ि चाऱयाअडािी जनािराींची मोठी
आ म त्याचरमामांम मजुराींच्या
म

ोरपळ सुरु

ाताला काम नसल्यानम त्याींच्यािर उपासमारीची िमळ आली आ म ,

ी खरम आ म काय,

(५) असल्यास, गमल्या तीन िर्ाशपासून रमालींत्रबत असलमल्या रमाथतािाींना मींजूरी िमळाली तर
अींबाजोगाभकराींचा पायाचा रमाश्न मागी लागमल याबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा
करयात यमत आ म ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०७-२०१६) :(१)
(२)

ोय.

ोय, अींर्त: खरम आ म. सततच्या अल्प पजशन्यामुळम डुजलाची पातळी खालािल्यामळ
ु म

अींबाजमागाभ तालुक्यातील ब ु ताींर् गािात ्ीं चाभ पररस्थिती उद्भिली आ म .
(३) ोय, म खरम आ म . सध्या १२ गािाींना ्ॅ करदिारम पांीपरु िठा सरु
ु असन
ु ५८ गािाींमध्यम

वि रर/बोअर अधधग्र ं कमलम आ म. पुरमसा पाऊस नसल्यामळ
ु म वपकाींची िाढ आिश्यकतमरमामांम
झालमली ना ी.
(४)

म खरम ना ी.

(५) ि (६) काळि्ी साठिं तलाि ता.अींबाजोगाभ योजनमची दोन मी्र उीं ची िाढिन
ू
अनतररक्त ०.५० दलघमी पांीसाठा ननमाशं करयासाठी आिश्यक समिा उपलब्ध

ोत

नसल्यानम पांी उपलब्ध रमामांपर दम ता यमत ना ी. तिावप रमाथतुत रमाकल्पामुळम अींबाजोगाभ
र् राचा पांी रमाश्न मागी लागयाची र्क्यता असल्यानम र्ासन थतरािर सदर रमाथतािाची फमर
तपासंी करयात यमत आ म .
___________
नेवासा (िज.अहमदनगर) तापुक्यातीप दािरर्यरयरे षेखापीप िुझुांबाांचे फेर सव्हे िर्याबाबत
(१६)

३७१३१ (२१-१२-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुझे (नेवासा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नमिासा (स्ज.अ मदनगर) तालक्
ु यातील दाररद्र्यरम र्मखालील कु्ुींबाची एकूं सींया ककती आ म
ि त्याचा सव् े कमव् ा झाला आ म ,

(२) असल्यास, सदर तालक्
ु यात अत्यींत

लाकीचम जीिन जगंा-या कु्ुींबाींची सींया मोठया

रमामांात असून सदर कु्ुींब दाररद्रयरम र्मसाठीच्या ककमान उत्पन्नात मोात असून ी त्याींचा
समािमर् दाररद्रयरम र्मच्या यादीमध्यम नसल्याचम ननदर्शनास आलम आ म,

म

ी खरम आ म काय,

वि.स. १८८ (13)
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनानम चौकर्ी कमली आ म काय, असल्यास चौकर्ीत काय आढळून
आलम आ म ि त्यानस
ु ार दाररद्रयरम र्मखालील कु्ुींबाींचम फमर सव् े करुन पार कु्ुींबाींचा दाररद्रयरम र्मच्या
यादीत समािमर् करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्रीमती

णांिजा

मुांडे

(२०-०६-२०१६)

:(१)

नमिासा

स्जल् ा

अ मदनगर

तालुक्यातील

दाररद्र्यरम र्मखालील कु्ुींबाींचा सव् े सन २००२ रोजी झालमला असून दाररद्र्यरम र्मखालील कु्ुींबाींची
एकूं सींया १५६८८ आ म .

(२), (३) ि (४) या यादीमध्यम ज्या कु्ुींबाींचा समािमर् झालमला ना ी त्याींचक
म रीता स्व्दथतरीय
अवपलाची तरतूद करयात आलमली आ म. त्यानुसार नमिासा तालुकाथतरािर १६५२४ अवपलम
रमााप्त झाली असून सुनािंीनींतर ९९११ अवपलम पार ठरलमली आ मत. त्यापैकी १०५७ कु्ुींबाींचा
दाररद्र्य रम र्मखालील यादीत समािमर् करयात आलमला आ म . तसमच आता दाररद्र्य रम र्मखालील

कु्ुींबम ननस्श्चत करयाकरीता केंद्र र्ासनाच्या मागशदर्शक सूचनमनस
ु ार सामास्जक, आधिशक ि
जात सिेक्षं २०११ करयात यमत असून सदरील सिेक्षं अींनतम ्प्प्यात आ म .
___________

िोिडी ताांडा (ता.णाचोरा, िज.जळगाव) या णिरसरात असपेयाया म्हसाळा
(१७)

धरणातीप णा्याच्या चोरीमुळे तनमामचण लापेपी णाणी झां चाउ

३७७८७ (२०-०१-२०१६).

श्री.किशोर णाझीप (णाचोरा) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकाी ताींाा (ता.पाचोरा, स्ज.जळगाि) या पररसरात असलमल्या म् साळा धरंातील
पायाची चोरी
आलम,

ोत असल्याचम रमाकार मा म आक््ोंबर, २०१५ मध्यम िा त्या दरम्यान ननदश र्नास

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, यामुळम या पररसरात पांी ्ीं चाभ ि गुराींच्या पायाची ्ीं चाभ ननमाशं
र्क्यता आ म ,

म

ोयाची

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, सदरची पांी चोरी पा्बींधारम आणं िीज कींपनीच्या अधधकाऱयाींर्ी व्यि ार
करून

ोत आ म ,

म

ी खरम आ म काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनानम चौकर्ी कमली आ म काय ि चौकर्ीत काय आढळून आलम,
(५) असल्यास, तदनुर्ींगानम र्ासनानम कोंती कारिाभ कमली िा करयात यमत आ म ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)

म खरम ना ी.

(२) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(५) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(६) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________

वि.स. १८८ (14)
िांु ठफेळ (ता.रष्ट्झी, िज.बीड) येर्ीप साठवण तपावाचे िाम त्वरीत िाम सुरु िर्याबाबत
(१८)

३८८९७ (२१-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (रष्ट्झी) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कींु ठम फळ (ता.आष्ी, स्ज.बीा) यमिील साठिं तलािाचम काम सदयस्थितीत बींद असल्याची
बाब मा म जल
ू ,ै २०१५ च्या नतसऱया सप्ता ात िा त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आली आ म,

म खरम

आ म काय,

(२) असल्यास, सदर ू तलािाींचम अपूंाशिथिमतील काम ताताीनम सुरु करयाबाबत, तसमच बाधधत
र्मतकऱयाींना ताताीनम नक
ु सान डरपाभ अदा करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा
करयात यमत आ म ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१) खरम आ म .
ददनाींक ३१/१२/२०१३ पासून पयाशिरं मान्यतमसाठी खुीं्मफळ साठिं तलाि ता. आष्ी स्ज.
बीा चम काम बींद आ म .

(२) रमाकल्पास केंद्रीय पयाशिरं, िन ि

िामान बदल विडाग, ददल्ली याींचक
म ाून पयाशिरं

मान्यता िमळंमथति Terms of Reference (TOR) रमाथताि सादर करयात आला. ददनाींक

१०/१२/२०१५ रोजी TOR रमाथतािास मान्यता रमााप्त झाली असून, पयाशिरं मान्यतमसाठी पुढील
आिश्यक अ्यास (Environmental Impact Assessment (EIA) ि

Environment

Monitoring and Assessment (EMP) रमागतीपिािर आ म . ख्
ींु म फळ साठिं तलािासाठी
रमािम ्प्प्यात (१.६८ अ.घ.फु पांी िापर) एकूं आिश्यक ७१७

म . क्षमरापैकी १९३.५७

म . क्षमर

सरळ खरम दीदिारम सींपादीत करयात आलम असून या क्षमराचा सींपं
ू श मािमजा रु. २०.०१ को्ी
िा्प

करयात

आला

आ म.

उिशरीत

क्षमराचम

सींपादन

पयाशिरं

मान्यतमनींतर

ननधी

उपलब्धतमनुसार ि डूसींपादन कायदा सन २०१३ अन्ियम करयाचम ननयोजन आ म . तसमच
पयाशिरं मान्यतमनींतर ननधी उपलब्धतमनुसार उिशररत काम

ाती घमंत
म यमभल.

(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
उध्वमच गोदावरी प्रियाणास तत
ु ारीत प्रशासिीय मान्यता दे ्याबाबत
ृ ीय सध
(१९)

४०८२० (०४-०५-२०१६).

श्री.छगन भज
ु बळ (येवपा) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसींचन विर्यक विर्मर् चौकर्ी सिमतीच्या अ िालानुसार उध्िश गोदािरी रमाकल्पातील
माींजरपााास

१७ िळं योजना तसमच पुंमगाि – दरसिााी – ाोंगरगाि पो ोच कालिा इ.

बाबत राज्यथतरीय ताींत्ररक सल्लागार सिमतीनम तपासंी करयाचम ददनाींक २६ जून, २०१४
रोजीच्या परान्ियम र्ासनानम आदम र् ददलमलम

ोतम,

म खरम आ म काय,

वि.स. १८८ (15)
(२) असल्यास, उक्त आदम र्ानस
ु ार राज्यथतरीय ताींत्ररक सल्लागार सिमतीनम ददनाींक १९
डासेंबर, २०१५ रोजी र्ासनास अ िाल पाठविला आ म ,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, उक्त अ िालाच्या अनर्
ु ींगानम उध्िश गोदािरी रमाकल्पास तत
ु ारीत
ृ ीय सध
रमार्ासकीय मान्यता दम याबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) राज्यथतरीय ताींत्ररक सल्लागार सिमतीस रमािमदर्शनी अींदाजपरकात ि ननविदम त का ी
अननयिमतात

ननदर्शनास

आल्या

आ म त.

त्यामळ
ु म

याची

सखोल

छाननी

(Technical

Audit) करयासाठी स्व्दसदथयीय सिमती ननयुक्त करयात आली आ म. ्म क्नीकल ऑाी् ि

राज्य ताींत्ररक सल्लागार सिमतीचम अ िालानस
ु ार रमाकल्प अ िालात आिश्यक सध
ु ारंा करुन

सुधाररत रमाकल्प अ िालास सध
ु ाररत रमार्ासकीय मान्यता दम ंमबाबतची कायशिा ी करयात
यमभल.

(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
श्री क्षेत्र जेजुरी गडाच्या वविासासाठन तनधी ममळ्याबाबत
(२०)

४११८४ (०४-०५-२०१६).

(अमपबाग) :

श्री.धैयश
मच ीप णाझीप (णेण), श्री.सुभाष उफमच णांडडतशेठ णाझीप

सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री क्षमर जमजुरी गााच्या विकासासाठी रुपयम १८० को्ी ७८ लाख रुपयाींचा ननधी मा म
सप््ें बर २०१४ मध्यम िा त्यादरम्यान उपलब्ध करयात आला

ोता,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, ददनाींक ३१ डासेंबर २०१५ च्या र्ासन ननंशयानुसार र्ासनानम नव्यानम
रुपयम १२६ को्ी ५४ लाख रुपयाींचा ननधी मींजरू कमला आ म,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, िरील ननधी स्जल् ाधधकारी पुंम याींचमकाम िगश करयात आला आ म काय,

(४) असल्यास, सदर ननधीतून कोंत्या थिरुपाची कामम कमली जांार आ म त याचा आराखाा

तयार करयात यमऊन कामास रमात्यक्षात सुरुिात करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली
िा करयात यमत आ म ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांझीवार (२०-०६-२०१६) :(१) तम (३) श्रीक्षमर जमजूरी गााच्या विकासासाठी ददनाींक

१० सप््ें बर, २०१४ च्या र्ासन ननंशयान्ियम रु.१८०.७८ लाख इतक्या रक्कममस र्ासनाची
रमार्ासकीय मान्यता दम यात आली आ म . ददनाींक ३१ डासेंबर, २०१५ च्या र्ासन ननंशयानस
ु ार
उक्त कामास रु.१२६.५४ लाख ननधी मींजुर कमला आ म . त्यानस
ु ार रु.१२६.५४ लाख इतका ननधी
स्जल् ाधधकारी, पुंम याींच्याकाम िगश करयात आला आ म .

वि.स. १८८ (16)
(४) सदर ननधीतून मुय मींददर, सडामींाप, त्बींदी, छज्जा ि अनुर्ींधगक इमारतीचम
िॉ्ररमाुफीींग करंम याकररता रु.४५.७६ लाख ि पालखी मागश उत्तर बाजूस दगाी पमव् ीींग करंम
याकररता रु.१३५.०२ लाख रक्कममची कामम कमली जांार आ म त. त्यापैकी दगाी पमव् ीींग

बसवियाचम काम रमागतीपिािर असून सदर काम मा म डासेंबर, २०१६ अखमरपययंतत पूंश करयाचम
ननयोजन

आ म.

िॉ्र

रमाफ
ु ीींग

च्या

कामाचम

स्जल् ाधधकारी, पुंम याींचममाफशत सुरू आ म.

कायाशरींड

आदम र्

दम याबाबतची

कायशिा ी

ी रमाक्रमया पूंश झाल्यानींतर मा म डासेंबर, २०१६

अखमरपययंतत कामम पूंश करयाचम ननयोजन आ म .
(५) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
मेहिर ( िज.बुपढाणा) मतदार सां ातीप ववववध ववभागातीप
वविास िामे प्रपांबबत असयायाबाबत

(२१)

४१६६४ (०५-०५-२०१६).

डॉ.सांजय रायमप
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय जपसांणदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मम कर मतदार सींघातील (स्ज.बल
ु ढांा) विविध विडागातील विकास कामम अधशि् अिथिमत
असंम, अनमक विडागात पदम ररक्त असून त्याचा विकास कामािर पररंाम
िसचींनाची कामम रमालींत्रबत असून

ोत असल्यानम

ी विकास कामम ताताीनम सुरु करयाकररता र्ासनानम ननधी

उपलब्ध करुन दम याची मागंी थिाननक लोकरमानतननधीींनी ददनाींक २३ डासेंबर, २०१५ रोजी िा
त्या सम
ु ारास मा. म
ु यमींत्रयाींकाम कमली,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, या मागंीसींदडाशत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१) ना ी.
तिावप ाॉ.सींजय रायमुलकर (मम कर) याींचम मा.मुयमींरी म ोदय याींना पाठविलमल्या

ददनाींक १४.१२.२०१५ च्या परामध्यम पमन्ाकळी रमाकल्प कालिम उपविडाग, मम कर, स्ज.बुलढांा
यमिील ररक्त पदम ताताीनम डरंमबाबतची विनींती कमली आ म .

उप विडागीय अिडयींत्याचम पद बदलीनम ददनाींक ३१.५.२०१६ च्या र्ासन आदम र्ान्ियम
डरयात आलम आ म .
(२) पमन्ाकळी रमाकल्प पुंश झाला असून ननयोजनातून िगळलमला आ म . िर्ल्लक ननधी रु.३.३८
को्ी मधून उिशररत कामम करयात यमत आ म . चतुिश सुरमामा रमाथताि तयार करयात यमत आ म .

मम कर तालुक्यातील बोरखमाी िमश्र सींग्रा क न्यायालयाचम ननंशयामुळम जमीन ताब्यात

नसल्यामळ
ु म कामम थिधगत आ म .
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.

राि ि दग
श ोरी रमाकल्पाींची कामम सुरू आ म त.
ु ब
___________

वि.स. १८८ (17)
रायगड िजयायातीप खारभूमी योजनाांसाठन मांजुरी दे णे व तनधी उणपब्ध िरून दे ्याबाबत
(२२)

४१९६९ (०६-०५-२०१६).

श्री.धैयश
मच ीप णाझीप (णेण) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगा स्जल्यातील खााी ि समुद्र लगतच्या क्षमरातील डातावपका खालील जिमनीमध्यम
समद्र
ु ाचम खारम पांी िर्रून खारडम
ू ी
झाली असल्यानम सींबधधत

योजनाींची कामम अपं
ू श असल्यामळ
ु म बाधीत क्षमरात िाढ

विडागाकाम निीन योजना

तसमच अपूंश योजनाींसाठी ननधी उपलब्ध

ोयाच्या दृष्ीनम मा म जानमिारी, २०१६ पययंतत कायशिा ी करयात आली आ म काय,
(२) असल्यास, कायशिा ी कमव् ा पययंतत पूंश

ोंार आ म ,

(३) नसल्यास, विलींबाची करंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२९-०७-२०१६) :(१) ि (२)

ोय.

रायगा स्जल््यात २ नविन योजनाींची बाींधकामम, ९ योजनाींचम नुतनीकरं ि ९ योजनाींची

पुनन
श ुतनीकरं अर्ी एकूं २० कामम रमागतीपिािर आ म त. तसमच २ योजनाींच्या नत
ु नीकरंाच्या
कामाींना रमार्ासकीय मान्यता दम यात आली आ म. या सिश कामाींसाठी सन २०१६-२०१७ करीता
रु.११३१.०२ लक्ष इतक्या ननधीची तरतद
ू करयात आली आ म .
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
राज्यातीप प्रपांबबत मसांचन प्रियाण णण
ू मच िर्यासाठन तनधी उणपब्ध िरुन दे ्याबाबत
(२३)

४२९७७ (२१-०४-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताण (धामणगाव रे यावे), श्री.अममन णझे प

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष झारफे (िळमनुरी), श्री.अस्पम शेख (मापाड णिश्चम) :

सन्माननीय

जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रमालींत्रबत िसींचन रमाकल्प पूंश करयासाठी एकरकमी ननधी उपलब्ध करुन
दम यासाठी यमत्या चार मद न्यात ननंशय घमतला जांार असून यासाठी जागनतक बँकमकाून
अिशस ाय्य घमयाची र्ासनाची तयारी असल्याची माद ती

मा.जलसींपदा मींरी याींनी ददनाींक १८

ऑक््ोबर,२०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास म् ै साळ योजनमच्या ाोंगरिााी रमाकल्पाचम उदघा्नानींतर
डोसम यमिम झालमल्या र्मतकरी ममळाव्यात ददली आ म,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, राज्यात ककती रमाकल्प रमालींत्रबत असून सदर रमाकल्प पूंश करयासाठी ककती
ननधीची आिश्यकता आ म ,

(३) तसमच पस्श्चम म ाराषरात विर्मर्त: सातारा स्जल् यात अनमक तालक
ु म दषु काळग्रथत असन
ू

त्यात अनमक रमाकल्प ननधीअडािी बींद असल्यामुळम र्ासनानम सातारा स्जल् यातील जुनम रमाकल्प
पूंश करयासाठी कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?

वि.स. १८८ (18)
श्री. धगरीष महाजन (२८-०६-२०१६) :(१) राज्यातील बाींधकामाधीन रमाकल्प पूंश करयासाठी

ननधी उपलबध करुन दम यासाठी, िमगिमगळ्या वित्तीय सींथिाकाून अिशस ाय्य घमयाची
र्ासनाची तयारी असल्याचम मा.मींरी, जलसींपदा याींनी म् ै साळा योजनमच्या उदघा्न रमासींगी
साींधगतलम.
(२) राज्यात ३७६ रमाकल्प बाींधकामाधीन आ म . या रमाकल्पाींची उिशरीत ककीं मत (निीन डूसींपादन
कायदयानुसार डूसींपदानाच्या िाढीि ककीं मतीस ) सुमारम रु.८४,४३० को्ी इतकी आ म . पा्बींधारम

रमाकल्पाींचम दानयत्ि मोठम असल्यानम रमाकल्प पूंत्श िाच्या कोंत्या ्प्प्यािर आ म . याबाबतचा

आढािा घमऊन रमाािम्य ्रममानस
ु ार आधिशक गींत
ु िंक
ू करयाचम धोरं स्थिकारलम आ म . त्यानस
ु ार
अमरािती रमादम र्ातील अनुर्मर् ननमल
ुश न कायश्रममातील सिश रमाकल्प पुढील ३ िर्ाशत िसींचनाचा
लाड र्मतकऱयाींना िमळू र्कमल अर्ा रमाकल्पाींना रमााधान्य दम यात यमत आ म .

(३) अिोपायाची स्थिती ि मा.राज्यपालाींचम ननदम र् या नुसार उपलब्ध
रमाकल्पाची कामम करयात यमत आ म त.

ोंाऱया ननधीतून

(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
हरणबारी प्रियाणाच्या सुधािरत प्रियाण अहवापास मान्यता दे ्याबाबत
(२४)

४३७३७ (२८-०४-२०१६).

श्रीमती ददवणिा चव्हाण (बागपाण), श्री.िजतेंद्र रव्हाड (मांरा 
ु ा

िळवा), श्री.सुरेश पाड (िजमचत), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.णाांडुरां ग बरोरा (शहाणूर) :
सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बागलां (स्ज.नािर्क) यमिील

रंबारी ाािा कालिा ८ तम ३३ कक.मी. या रमाकल्पाचम काम

सींदडश ्रम. १ अन्ियम सन १९९८ साली मींजूर झालमली असून रमाकल्पाच्या सध
ु ाररत रमाकल्प
अ िालास

मान्यता

दम याची

मागंी

मा.

जलसींपदा

मींरी

याींचमकाम

बागलां

लोकरमानतननधीींनी ददनाींक २० जानमिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास कमली आ म,

यमिील

म खरम आ म

काय,

(२) असल्यास, आजिमतीस १७ िर्े
झालमलम आ म ,

म

ी खरम आ म काय,

ोऊनसुध्दा कालव्याचम काम फक्त ३ कक.मी. पययंततच

(३) असल्यास, उक्त मागंीच्या अनुर्ींगानम र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत
आ म,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) अींर्त: खरम आ म.
रंाबरी ाािा िाढीि कालिा अींतगशत १ तम ७ कक.मी.च्या नत
ु नीकरंाचम ९०% काम पं
ू श झालम

आ म . तसमच कक.मी.८ तम १० मधील काम पूंश झालम आ म . कक.मी.११ तम १२ मधील
र्मतमालकाींच्या विरोधामुळम काम बींद आ म .

वि.स. १८८ (19)
(३) रमार्ासकीय मान्यता रमााप्त ककीं मतीपमक्षा जाथत खचश झाला असल्यानम रमाकल्पाचा सुधाररत
अ िाल राज्यथतरीय ताींत्ररक सल्लागार सिमतीस छाननीथति सादर कमला असून त्याींनी
उपस्थित मद्द
श ा रमागतीत आ म .
ु ाींची पत
ु त
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
िराड-उत्तर मतदार सां ातीप अवषमचण-प्रवण दष्ट्ु िाळग्रस्त भागास पाभदायी ठरणाऱ्या
धनगरवाडी व हणबरवाडी उणसामसांचन योजनाांना तनधी ममळ्याबाबत

(२५)

४३८२६

(३०-०४-२०१६).

श्री.शामराव

ऊफमच

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागप) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

बाळासाहेब

णाझीप

(िराड

उत्तर),

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील

(१) कराा-उत्तर मतदार सींघातील अिर्शं - रमािं दषु काळग्रथत डागास लाडदायी ठरंाऱया
धनगरिााी ि

ंबरिााी जलिसींचन योजनाींना सन २०१६-१७ मध्यम ननधीची डरीि तरतूद

करयाची मागंी मा. जलसींपदा मींरी याींचक
म ाम कराा, स्ज.सातारा यमिील लोकरमानतननधीनी
ददनाींक १६ नोव् ें बर, २०१५ रोजी कमली आ म ,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, उक्त मागंीच्या अनुर्ींगानम र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत
आ म,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) राज्य र्ासनानम अपूंश पा्बींधारम रमाकल्पाींचम दानयत्ि मोठम असल्यानम ज्या रमाकल्पापासून
पुढील ३ िर्ाशत रमात्यक्ष िसींचनाचा लाड िमळू र्कमल अर्ा रमाकल्पाींना रमााधान्य दम याचम ठरविलम

आ म . त्यानुसार अिोपायाची स्थिती ि मा.राज्यपालाींचम ननदम र् यानस
ु ार धनगरिााी ि
ंबरिााी या उपसा िसींचन योजनाींकररता सन २०१६-२०१७ या आधिशक िर्ाशत अनु्रममम रु.०.०१

को्ी ि रु.३.०० को्ी इतकी अिशसींकल्पीय तरतूद करयात आली आ म .
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
िांु डपवाडी शेळगाव चन्नाणूर व णाझीप माहझी (ता.बबपोपी) या उणसा जपमसांचन
योजना िायामचिन्वत िरुन त्याद्वारे िुडनवाडी णिरसरात णाच मापमज
ु ारी
तपावामध्ये साठवण िर्याबाबत

(२६)

४३९५७ (३०-०४-२०१६).

श्री.सुभाष साबणे (दे गपूर) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदमा स्जल््यातील गोदािरी नदीिरील बाडळी बींधाऱयाच्या बँकिॉ्रिर कींु ालिााी र्मळगाि
चन्नापरू ि पा्ील मा ्ी (ता.त्रबलोली) या उपसा जलिसींचन योजना कायाशस्न्ित करुन

वि.स. १८८ (20)
त्यादिारम कींु ालिााी पररसरात पाच मालगुजारी तलािामध्यम साठिं करयाबाबतचा रमाथताि

अधधक्षक अिडयींता, पा्बींधारम नाींदमा याींनी ददनाींक १५ सप््ें बर, २०१२ रोजी र्ासनाकाम
पाठवियात आला

ोता,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, सदर रमाथतािािर र्ासनानम ननंशय घमतला आ म काय ि त्याींचम थिरुप काय आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१) अींर्तः खरम आ म.
सदर रमाश्नातील दस
ु री योजना पा्ील मा ्ी नसन
ू ती पा्ोदा-मा ्ी अर्ी आ म.

(२) सदर योजना जलसींपदा खात्याच्या मालकीच्या ना ीत. तसमच

ी योजना कींु ालिााी विविध

स कारी सींथिा ि र्ींकर स कारी कारखाना याींनी सींयुक्तपंम अींर्तः पुंश कमलमल्या असल्यानम,
योजनाींची उिशररत कामम सुध्दा त्याींचम माफशतच पुंश

ोंम अपमक्षक्षत आ म .

(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
येसगी (ता.बबपोपी, िज.नाांदेड) येर्ीप माांजरा नदीवर महाराष्ट्र व
तेपगांणा दोन राज्याच्या सांयुक्त चेिडॅम उभार्याबाबत
(२७)

४३९६३ (२१-०४-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गपरू ) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यमसगी (ता.त्रबलोली, स्ज.नाींदमा) यमिील माींजरा नदीिर िरच्या दठकांी म ाराषर ि तमलींगंा
राज्यानम सींयुक्त चमकाॅम उडारयासींबींधीचा रमाथताि मा. जलसींपदा मींरी, तमलींगंा राज्य याींनी
म ाराषर र्ासनाकाम पाठविला आ म ,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, या रमाथतािािर र्ासनानम ननंशय घमतला आ म काय ि त्याींचम थिरुप काय आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०६-२०१६) :(१)

ोय,

म खरम आ म . तमलग
ीं ंा राज्याचम पा्बींधारम मींरी

याींनी त्याींचम पर ददनाींक २१.७.२०१४ अन्ियम माींजरा नदीिर

ु मनापरू िर्िार, को्गीरी (एम)
ननजामाबाद स्जल््यात चमकाॅम रमाथतावित करयाबाबत, तसमच सदरील रमाकल्प आींतरराज्य
असल्यानम चमकाॅम बाींधयासाठी परिानगी दम या बाबत म ाराषर र्ासनाच्या जलसींपदा मींरी
म ोदयाींना विनींती कमली आ म .
(२) सदरील चमकाॅम सींबींधी योजना दृष्ीपिात ना ी ि योजनमचम सव् े क्षं आराखाम अदयाप
तयार ना ीत. सदय:स्थितीत म ाराषर र्ासनाच्या ब ृ त आराखड्यात या योजनमसाठी पांी
उपलब्ध ना ी.

(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________

वि.स. १८८ (21)
सापूरा (िज.तनजामाबाद) येर्े उणसा जपमसांचन योजनावर
(२८)

िेंद्रीय जप रयोगाने रक्षेण

४३९६८ (३०-०४-२०१६).

ेतयायाबाबत

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गपरू ) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

(१) यमसगी (ता.त्रबलोली, स्ज.नाींदमा) यमिील म ाराषर राज्याच्या

द्दीमध्यम घस
ु खोरी करुन आींध्र

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

र्ासनानम (तमलींगंा) माींजरा नदीच्या पारामध्यम मोठम

जॅकिमल (डूिमगत विद री) खोदन
ू

त्यादिारम सालूरा, स्ज.ननजामाबाद उपसा जलिसींचन योजना कायाशस्न्ित कमल्यामळ
ु म र्ासनानम
केंद्रीय जल आयोगाकाम आक्षमप घमतला आ म ,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, र्ासनानम नोंदविलमल्या आक्षमपाचम िोाक्यात थिरुप काय आ म ि या आक्षमपािर
केंद्रीय जल आयोगानम र्ासनास खुलासा कमला आ म काय ि त्याींचम थिरुप काय आ म ,

(३) अदयाप ी कोंताच खुलासा ददला नसल्यास, यासींदडाशत र्ासनानम कोंता पाठपुरिा कमला
आ म ?

श्री. धगरीष महाजन (२३-०६-२०१६) :(१)

म खरम आ म .

जलसींपदा विडाग, मींरालय याींचम दद.१७/०७/२००६ च्या परान्ियम मा.अध्यक्ष, केंद्रीय
जलआयोग, निी ददल्ली याींना सदरील योजनमचम काम िाींबवियाच्या सूचना आींध्ररमादम र्
र्ासनास दम याबाबत विनींती करयात आली आ म .

(२) त्या अनुर्ींगानम केंद्रीय जलआयोगानम आींध्र रमादम र् सरकारकाून दद.०६/०९/२००६ च्या परान्ियम
अिडरमााय मागविलम

ोतम. उपरोक्त परव्यि ाराबाबत आींध्र रमादम र् सरकारनम का ी रमानतसाद ददला

नसून बाींधकाम बींद न करता सालूरा उपसा जलिसींचन योजनमचम काम जिळपास पूंत्श िास नमलम

असल्यानम या रमाकरंामध्यम लक्ष घालयाबाबत तसमच या योजनमचम बाींधकाम िाींबवियाबाबत
योजनमतून पायाच्या उपसा न करंमबाबत दद.०९/०७/२००७ च्या परान्ियम मा.मींरी जलसींपदा

याींनी मा. केंद्रीय जलसींसाधन मींरी याींना विनींती कमली आ म. मा.रमाा.सैफोद्दीन सोज, तत्कालीन
कमद्रीय जलसींसाधन मींरी याींनी त्याींच्या दद.२१/०४/२००८ च्या परान्ियम सदर बाब दोन
राज्याींच्या

द्दीर्ी (Territorial Dispute) सींबींधधत असल्यानम

ी बाब जलसींसाधन मींरालयाच्या

कक्षमत यमत ना ी असम मत ददलम आ म .
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________

ठाणे रणण अहमदनगर िजयाहयाच्या सीमेवर असपेयाया
(२९)

येर्े जपववदयुत उभार्याबाबत शासनाने

४४३३८ (२०-०४-२०१६).

ेतपेपा तनणमचय

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे णूव)मच , डॉ.बापाजी किणीिर

(अांबरनार्), श्री.गणणत गायिवाड (ियायाण णव
ू )मच :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ाझ र

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पढ
ु ील

(१) ठांम आणं अ मदनगर स्जल् याच्या सीममिर असलमल्या घा्घर यमिम ्प्पा १ अींतगशत १२५
ममगािॅ् िीज ननिमशतीचा जलविदयुत रमाकल्प ि डींाारदरा यमिम ११० ममगािॅ्च्या मुिखमल
जलविदयत
ु रमाकल्प उडारयाचम र्ासनानम ननंशय घमतला आ म ,

म खरम आ म काय,

वि.स. १८८ (22)
(२) असल्यास, जलविदयुत रमाकल्पाच्या ननिमशतीसाठी आिश्यक असंाऱया मींजूरी बाबत
कायशिा ीची सदयस्थिती काय आ म ि सदर रमाकल्प

ा ककती कालािधीत पुंश करयात यमंार

आ म ि त्यामळ
ु म िीज ननिमशती क्षमता ककती ममगािॅ्

ोंार आ म,

(३) असल्यास, याबाबतचा ननंशय ककती ददिसात घमंार आ म िा घमयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१) अींर्त: खरम आ म.
(२), (३) ि (४) घा्घर थतर-२ (१२५ ममगािॅ्) उीं दचन जलविदयत
ु रमाकल्प ि मत
ु खमल (११०
ममगािॅ्) उीं दचन जलविदयुत रमाकल्प

म रमाकल्प रमाथतावित असून क्षमरीय थतरािर पूिश रमााििमक

अ िाल तयार करयाची कायशिा ी रमागनतपिािर आ म .

रमााििमक अन्िमर्ं अ िालास सक्षम थतरािर मान्यता घमऊन विथतत
ृ सिेक्षं ि

अन्िमर्ं करुन सविथतर रमाकल्प अ िाल तयार करुन त्यास रमार्ासकीय मान्यता रमादान
झाल्यानींतर सदर दोन् ी रमाकल्प ननधी उपलब्धतमनुसार विकिसत करयात यमतील.
___________

जळिोझ (िज.पातूर) येर्ीप ततरु प्रियाणापा नवीन बॅरेजस
े व णाणी प्रमाणणत्र ममळ्याबाबत
(३०) ४४७४० (२१-०४-२०१६).

श्री.सध
ु ािर भापेराव (उदगीर) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळको् (स्ज.लातरू ) यमिील नतरु नदीिर १० बॅरमजमस ि पांी रमामांपर मींजरू करयाबाबत
थिाननक लोकरमानतननधी याींनी मा म जुलै २०१५ मध्यम िा त्यादरम्यान मागंी कमली आ म ,

म

खरम आ म काय,

(२) असल्यास, नतरु रमाकल्पािर निीन बॅरमजमस ि पांी रमामांपर दम िून कोल् ापुरी बींधारम
विकसीत करयासाठी र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) नतरु नदीिर बाींधयात आलमल्या १० कोल् ापूर पद्धतीच्या बींधाऱयाची िसींचन क्षमता रमात्यमकी
१००

म क््र पमक्षा कमी असल्यामळ
ु म ि नतरु नदी

रुपाींतरं करंम आधिशक दृष्या व्यि ायश

ी ल ान असल्यामळ
ु म त्याींचम बॅरमजस मध्यम

ोत ना ी नतरु नदीिरील बॅरमजमसला अदयाप मींजूरी

िमळाली ना ी. गोदािरी नदी खोऱयाचा अ्यास

ोऊन १८.३३ अघफु पााांी िापरास का ी

अ्ीींच्या अधीन रा ू न मान्यता ददली आ म . नतरु नदीिरील रमाथतावित चार बॅरमजमसचा समािमर्
१८.३३ अघफु मध्यम करयात आलम असून अ्ीींची पुतत
श ा क्षमरीय थतरािर रमागनतपिािर आ म .
अ्ीींची पत
श ा झालमनींतर पांी उपलब्धता रमामांपर रमााप्त करुन बींधारम बाबत ननंशय घमता
ू त
यमभल.

(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________

वि.स. १८८ (23)
वाडी शेवाडी (ता.मशांदखेडा, िज.धुळे) या मध्यम प्रियाणाच्या
बुडीत क्षेत्रातीप ददवी गावाच्या णन
ू वमचसनाबाबत

(३१)

४५१३३ (२१-०४-२०१६).

श्री.जयिुमार रावप (मशांदखेडा) :

सन्माननीय जपसांणदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िााी र्मिााी (ता.िर्ींदखमाा, स्ज.धळ
ु म ) मध्यम रमाकल्पाचम म
ु य धरंाचम काम १०० ्क्कम पं
ु श
झालम असन
ु पूनिशसनाचम काम कमिळ ५० ्क्कम झालम आ म ,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, रमाकल्पाच्या बुाीत क्षमरातील ददिी गािाचम पूनिसशन करयाचा ननंशय र्ासनानम
८ िर्ाशपूिी घमतला असताींना अदयाप ी गािाचम पूनिसशन झालम नसल्यामळ
ु म ददिी गािात
र्ासनाच्या कोंत्या ी ननधीचम काम करता यमत ना ी,

म खरम आ म काय,

(३) तसमच पन
ू िशसनाअडािी रमाकल्पात पं
ु श क्षमतमनम पांी साठविता यमत ना ी त्यामळ
ु म
रमाकल्पाच्या पायाचा लाड

ोत ना ी,

म

ी खरम आ म काय,

(४) असल्यास, र्ासनाचम आधी पूनिसशन मग धरं असम धोरं असताींना ददिी गािाचम
पूनिसशन करयात आली नसल्यानम त्याची चौकर्ी र्ासनानम कमली आ म काय,

(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ग
ीं ानम र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)
(२)

ोय.

(३)

ोय.

ोय.

(४) पन
ु िशसनाची नागरी सवु िधाींची कामम रमागतीत असन
ू अींनतम ्प्प्यात आ म त.
(५) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
णाप र तापुक्यातीप मौजे वाढीव गाव येर्े समुद्राचे खारे णाणी
शेतात जाऊन शेत जममन नाणीि होत असयायाबाबत

(३२)

४५२२१ (०३-०५-२०१६).

श्री.ववपास तरे (बोउसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नापासोणारा),

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसउ) : सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर तालुक्यातील मौजम िाढीि गाि यमिम डरती आ ो्ीमळ
ु म बाींध तु्ून डरतीचम खारम
पांी र्मतात जाऊन र्मत जमीन नापीक

ोत असल्यानम र्मतकऱयाींचम रमाचींा नक
ु सान

ोत

असल्यामळ
ु म त्या दठकांी खारडम
ू ी योजना राषरीय च्रमीिादळ धोकम ननिारं रमाकल्पाअींतगशत
मींजरू करयाबाबतची मागंी थिाननक लोकरमानतनीधधनी ददनाींक १८ नोव् ें बर, २०१५ रोजी िा
त्यासुमारास मा. म
ु यमींरी याींच्याकाम ननिमदनादिारम कमली आ म ,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, ननिमदनातील मागयाचम थिरुप काय आ म ,

(३) असल्यास, त्याअनुर्ींगानम र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?

वि.स. १८८ (24)
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) सदर ननिमदनातील मागयाींचम थिरुप खालीलरमामांम आ म .
१. पालघर तालक्
ु यातील मौजम िाढीि यमिम दरिर्ी डरती आ ो्ीमळ
ु म बाींध त्
ु ू न डरतीचम पांी
आत र्मतात जािून सिश र्मतजमीन नापीक

ोत असल्यानम र्मतकऱयाींचम रमाचींा नुकसान

तसमच वपयाचम पांी दम खील ददिसेंददिस खारम
दठकांी

तात्पुरती

ाागाुजी

बाींधबींदीथतीची

ोत आ म.

ोत आ म . खारडूमी विकास योजनमतून या

कामम

ोत

असतात.

याबाबत

कायमथिरुपी

उपाययोजना करंम आिश्यक आ म.
२. राषरीय च्रमीिादळ धोकम ननिारं रमाकल्प योजनम अींतगशत िाढीि गािात निीन बींधारा बाींधन
ू
दम याबाबत सींबींधधताींना आदम र् दम यात यािमत.
(३) मौजम िाढीि, ता. िसभ, स्ज.पालघर

ी योजना राषरीय च्रमीिादळ आपत्ती ननिारं

रमाकल्पाींतगशत समाविष् करयात आलमली असून योजनमचा सविथतर रमाकल्प अ िाल रमाकल्प
सींचालक ि अधीक्षक अिडयींता, खारडम
ू ी विकास मींाळ, ठांम याींचममाफशत म ाराषर र्ासनाच्या
मदत ि पुनिशसन विडागाकाम जानमिारी, २०१५ मध्यम सादर करयात आलमला आ म .
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
राजाणरू (ता.मशरोळ, िज.िोयाहाणरू ) येर्ीप िृष्ट्णा नदीवरीप
राजाणूर बांधाऱ्याांची गळती रोख्याबाबत

(३३)

४५२९४ (२१-०४-२०१६).

(मशरोळ) :

डॉ.सुिजत ममणचेिर (हातिणांगपे), श्री.उयाहास णाझीप

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजापूर (ता.िर्रोळ, स्ज.कोल् ापूर) यमिील कृषंा नदीिरील राजापूर बींधाऱयातन
ू लाखो
िल्र पांी गळतीच्या नािाखाली मोयाया रमामांात कनाश्काच्या ददर्मनम सोालम जात असल्याचम
मा म डासेंबर, २०१५ च्या र्मि्च्या आठिड्यात ननदर्शनास आलम आ म , म खरम आ म काय,
(२) असल्यास, यामुळम िर्रोळ तालुक्यातील कृषंाकाठािर पांी्ीं चाभ ननमाशं झाल्यामुळम
सदरच्या बींधाऱयाींची गळती रोखयाकररता र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत
आ म,
(३) तसमच गळतीच्या नािाखाली पांी कनाश्काच्या ददर्मनम सोांाऱया अधधकाऱयाींिर काय
कारिाभ कमली िा करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१) ना ी.
(२) जानमिारी, २०१६ मध्यम तात्पुरत्या थिरुपात उपाययोजना करुन बींधाऱयातून
िाींबविंमत आली आ म.

(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________

ोंारी गळती

वि.स. १८८ (25)
दां डु गे (ता.चांदगड, िज.िोयाहाणूर) येर्ीप बांधाऱ्याची दरु
ु स्ती िर्याबाबत
(३४)

४५४१३ (२९-०४-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साउ-िुणेिर (चांदगड), श्री.िजतेंद्र रव्हाड

(मुांरा ा िळवा), श्री.शामराव ऊफमच बाळासाहे ब णाझीप (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागप) :
सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दीं ाु गम (ता.चींदगा, स्ज.कोल् ापरू ) यमिील बींधाऱयािरुन पा्बींधारम विडागाची अिजा िा नम
जािून बींधाऱयाचम वपलर कोसळून बींधारा धोकादायक झाला आ म,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, सदर बींधाऱयाची र्ासनानम पा ंी कमली आ म काय ि पा ंीचम ननषकर्श काय
आ म त,
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर बींधाऱयाची दरु
ु थती करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी
कमली िा करयात यमत आ म ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१) अींर्त: खरम आ म.
(२) सदर बींधाऱयाची क्षमत्ररय थतरािर पा ंी करयात आली आ म. सदर बींधारा १५ िर्ाशपूिी
बाींधयात आला असन
ू तीव्र पजशन्य क्षमरामध्यम असलमनम परु ामध्यम िा ू न आलमली झाामझा
ु ु पम ि
ओींाकम याींचम आघातामुळम दगाी वपलरचम दगा ननखळलम आ म त. याथति बींधाऱयामधून गळती
ोत असल्यानम बींधाऱयाची विर्मर् दरु
ु थती करंम आिश्यक आ म .

(३) बींधाऱयाची दरु
ु थती आिश्यक असल्यानम त्याबाबत विर्मर् दरु
ु थतीचम अींदाजपरक क्षमत्ररय
थतरािर रमागतीत आ म .

(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
साक्री (िज.धुळे) तापुक्यातीप िाबऱ्याखडि, प ुप्रियाण धरणाचे
डाव्या िापव्याचे िाम अणण
ू ामचवस्र्ेत असयायाबाबत

(३५)

४५५०६ (२५-०४-२०१६).

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सा्रमी (स्ज.धुळम) तालुक्यातील काबऱयाखाक, लघुरमाकल्प धरंाचम ााव्या कालव्याचम काम
अपूंाशिथिमत असल्याचम मा म जानमिारी, २०१६ मध्यम िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आलम,

म खरम

आ म काय,

(२) असल्यास, दरिर्ी धरं पं
ू श क्षमतमनम डरत असन
ू ी कालव्याचम काम पं
ू श
नसल्यामळ
ु म लाडक्षमर धारकाींना पांी पुरिठा

ोत ना ी,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?

ोत

वि.स. १८८ (26)
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१)
(२)

ोय.

ोय. धरं दरिर्ी पुंश क्षमतमनम डरतम, मुय कालिा कक.मी. १ तम ९ चम काम पूंश झालम

आ म . वितरीका करयास र्मतक-यास विरोध आ म . तिावप र्मतकरी उपसाव्दारम िसींचनाचा लाड
घमत आ म त.
(३)

कालिा

ि

वितरीकाींच्या

कामासाठी

आिश्यक

असंा-या

जिमन

सींपादनानम

काम

रमागतीपिािर आ म .
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
अिोपा िजया्यातीप ववववध भागात सुरु असपेयाया प्रियाणाचे िाम
सुधािरत प्रशासिीय मान्यते अभावी प्रपांबबत असयायाबाबत

(३६)

४५५१९ (२१-०४-२०१६).

श्री.हिरष वणांणळे (मुततमचजाणूर) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला स्जल््यातील खारपांपट्टय
् ास

विविध डागात सुरु असलमल्या रमाकल्पाचम काम

सध
ु ाररत रमार्ासकीय मान्यतमअडािी (सरमा
ु मा) ४ िर्ाशपासन
ू रमालींत्रबत असल्यामळ
ु म ३०
म क््र जिमन िसींचनासाठी त ानलमली असल्याचम ननदर्शनास आलम आ म ,

जार १५५

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, सदर रमाकल्पाींच्या कामास अदयाप सध
ु ाररत रमार्ासकीय मान्यता िमळाली
नसल्यानम रमाकल्पाींच्या ककीं मतीत िाढ
आ म,

म

ी खरम आ म काय,

ोत आ म ि र्मतकऱयाींना िसींचनापासून िींधचत र ािम लागत

(३) असल्यास, त्यामुळम र्ासनािर को्यिधी रुपयाींचा डार पात असल्यानम याबाबत र्ासनानम
कोंत्या उपाययोजना कमल्या िा करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१) ना ी.
(२) अींर्त: खरम आ म.
(३) बाींधकामाधीन रमाकल्पाींची कामम स.ु रमा.मा. अडािी रमालींत्रबत रा ू नयम म् ंून उपरोक्त
रमाकल्पाींिर उपलब्ध ननधीनुसार िमळोिमळी रमा.मा. पमक्षा जाथत खचाशस सक्षम थतरािरुन
परिान्या दम यात आलमल्या आ मत.

तसमच रमाकल्पाींना सुधाररत रमार्ासकीय मान्यता गतीनम दम याकररता जलसींपदा विडाग,

र्ासन ननंशय ्रम. सींकींश २०१५/(३५/२०१५) जसीं(आ), दद ९ सप््ें बर, २०१५ अन्ियम विदडश
पा्बींधारम विकास म ामींाळास अधधकार रमादान करयात आलमलम आ म त.
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________

वि.स. १८८ (27)
जायिवाडी धरणातीप मत
ृ णाणीसाठा िजवांत िर्यासाठन खचमच
िर्यात रपेपे िरोडो रुणये वाया गेयायाबाबत

(३७)

४५९९० (०४-०५-२०१६).

श्री.अतनप िदम (तनफाड) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जायकिााी धरंातील मत
ृ पांी साठा स्जिींत करयासाठी र्ासनानम करोाो रुपयम खचश
कमलमलम आ म ,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, करोाो रुपयम खचश करुन ी सध्याच्या दषु काळजन्य परीस्थितीत सदर मत
ृ पांी
साठयाचा िापर करता आला ना ी,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, ्या बाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१) ना ी.
(२) रमाकल्पातील मत
ृ पांीसाठा वपयाच्या पायासाठी िापरयात यमत आ म .
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
राज्याचे रधर्मचि स्त्रोत असपेपे वस्तु व सेवािर वसुपीबाबत तनयोजन िर्याबाबत
(३८)

४६८१३ (१३-०५-२०१६).

डॉ.सतीश (अ्णासाहे ब) णाझीप (एरां डोप) :

सन्माननीय

ववत्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) म ानगरपािलकाींचा म त्िाचा आधिशक थरोत असलमला थिाननक सींथिा कर एलबी्ी रद्द
कमल्यामुळम दयाव्या लागंाऱया डरपाभचा डार राज्याच्या नतजोरीिर आला आ म ,

म खरम आ म

काय,

(२) असल्यास, राज्याचम आधिशक थरोत असलमलम िथतु ि समिाकर िसुलीबाबत ननयोजन
करयासाठी र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. सुधीर मुनगांझीवार (१८-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) िथतु ि समिा कर रमांाली सींर्ोधन त्रबल पाररत झाल्यानींतर अींमलात यमभल ि
सदय:स्थितीत त्याच्या ननयोजनािर डाषय करता यमत ना ी.
(३) लागू ना ी.
___________

वि.स. १८८ (28)
णाप र (िज.णाप र) तापुक्यातीप ववपांगी, रगरवाडी व मािुणसार येर्ीप
खाजण जममनीवर णुरांदरे खारभूमी योजना पागू िेयायाबाबत

(३९)

४७०४७ (०६-०५-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष उफमच णांडडतशेठ णाझीप (अमपबाग) :

सन्माननीय

जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर (स्ज.पालघर) तालक्
ु यातील यमिील विलींगी, आगरिााी ि माकुंसार या गािाच्या
दृष्ीनम खाजं जिमनीिर र्ासनानम पुरींदरम खारडम
ू ी योजना लागू कमली आ म ,

म खरम आ म

काय

(२) असल्यास, िन विडागाींच्या नतिराींची काींदळिन करयाच्या योजनममुळम विलींगी, आगरिााी,
माकुंसार, नतघरम , नगािम गािाींतील र्मत जिमनी ि बागायत र्मतीत डरतीचम खारम पांी िर्रून
जमीन नापीक

ोंार असल्यानम र्मतकऱयाींनी या योजनमला विरोध कमला आ म ,

म

ी खरम आ म

काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्मतकऱयाींचम नक
ु सान

ोऊ नयम यासाठी र्ासनानम कोंती कायशिा ी

कमली िा करयात यमत आ म ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)

ोय,

म खरम आ म.

(२) र्मतकऱयाींचा या योजनमला विरोध असल्याबाबत कोंतम ी ननिमदन रमााप्त झालमलम ना ी.
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
शहाणूर (िज.ठाणे) तापुक्यातीप बबरवाडी जपमसांचन योजना अणूणामचवस्र्ेत असयायाबाबत
(४०)

४७८३१ (३०-०४-२०१६).

श्री.किसन िर्ोरे (मरु बाड) :
काय :-

श्री.णाांडुरां ग बरोरा (शहाणूर), श्री.िजतेंद्र रव्हाड (मुांरा ा िळवा),

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) र् ापरू (स्ज.ठांम) तालक्
ु यातील त्रबरिााी जलिसींचन योजनमस सन २००७ मध्यम रमार्ासकीय
मान्यता िमळून ि आतापययंतत सम
ु ारम २७ को्ी ८३ लाख द ा
सदर योजनमचम काम अदयाप पूंश झालम ना ी,

म खरम आ म काय,

जार रुपयाचा ननधी िमळून

(२) असल्यास, सदर योजनमची र्ासनानम पा ंी कमली आ म काय ि पा ंीचम ननषकर्श काय
आ म त,
(३) असल्यास, तदनुसार सदर जलिसींचन योजनमचम काम ताताीनम पूंश करयाबाबत र्ासनानम
कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?

वि.स. १८८ (29)
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१) अींर्त: खरम आ म.
या उपसा योजनमस नोव् ें बर २००५ मध्यम रु.८.२७ को्ी रक्कममस रमार्ासकीय मान्यता ि
रु.१९.५६ को्ी रक्कममस जन
ु २०१४ मध्यम सध
ु ाररत रमार्ासकीय मान्यता रमााप्त झालमली आ म .

आतापययंतत या योजनमिर रु.१५.४४ को्ी खचश झालमला असून सध्या सदर योजना बाींधकामाधीन
असून पूंश झालमली ना ी.

(२) ि (३) सदर योजनमची जलसींपदा विडागाींतगशत मुय अिडयींता तसमच सींबींधधत क्षमरीय
अधधकाऱयाींकाून िमळोिमळी पा ंी करयात यमतम योजनमचम उिशररत काम २०१६-२०१७ मध्यम पूंश
करयाचम ननयोजन आ म .

(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
णरभणी िजयाहातन
ू गेपेयाया जायिवाडी धरणाच्या डाव्या िापव्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(४१)

४७९९६ (३०-०४-२०१६).

श्री.ववजय भाांबळे (िजांतरू ), श्री.िजतेंद्र रव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.सुरेश पाड (िजमचत), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील

(१) पैठं (स्ज.औरीं गाबाद) यमिील जायकिााी धरंाचा ाािा कालिा परडंी स्जल््यातून गमला
आ म,

म खरम आ म काय,

(२) तसमच सदर कालव्याच्या दरु
ु थताि लाडक्षमर विकास रमााधधकरंाच्या अिडयींत्याकाम अनमक
िर्ाशपासन
ू रमालींत्रबत आ म,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, सदर रमाकरंी र्ासनानम चौकर्ी कमली आ म काय,
(४)

असल्यास,

चौकर्ीत

काय

आढळून

आलम

ि

तदनस
ु ार सदर कालव्याची

करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,

दरु
ु थती

(५) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) कालिा दम खडाल दरु
ु थतीची कामम आिश्यकतमनस
ु ार ननयमीतपंम करािी लागतात. ननधी
उपलब्धतमरमामांम दम खडाल दरु
ु थती करयात यमत आ म.
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
(५) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
अमरावती िजयाहयातीप तनमामचणाधीन प्रियाणाांििरता तनधी उणपब्ध िरुन दे ्याबाबत
(४२)

४८०४८ (३०-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

वि.स. १८८ (30)
(१) अमरािती स्जल््यातील ननमाशंाधीन-३३ रमाकल्पाींकररता आिश्यक जमीन सींपादनाकररता
६३३ को्ी १६ लाख रुपयाींची गरज असल्यानम तसा रमाथताि र्ासनाकाम स्जल् ाधधकाऱयाींमाफशत
पाठवियात आला असल्याचम मा म डासेंबर, २०१५ मध्यम िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आलम, म खरम
आ म काय,
(२) असल्यास, अमरािती स्जल् यातील ननमाशंाधीन रमाकल्पाींकररता ननधी उपलब्ध करुन
दम याबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१) अींर्त: खरम आ म . स्जल् ाधधकारी अमरािती याींनी त्याींचम
पर ्रम. ४४९ दद. १८/०९/२०१५ अन्ियम सींबींधधत कायशकारी अिडयींता याींच्याकाम रमाकल्प नन ाय
एकुं रु. ६८०.१२ को्ी ननधी मागंी कमली असल्याचम कायशकारी सींचालक विदडश पा्बींधारम
विकास म ामींाळ, नागपरू याींना कळविलम आ म.

(२) मा म माचश - २०१६ पययंतत मींाळ कायाशलयाकाून रु. ६३५.८५ को्ीची डूसींपादन मागंी
रमााप्त झालमली असुन त्यापैकी रु. ४४०.१५ को्ी इतका ननधी सींबध
ीं ीत विडागास उपलब्ध करुन
दम यात आलमला आ म .

(३) उिशररत ननधी सन २०१६-१७ चम तरतुदीनुसार रमााप्त
उपलब्ध करुन दम यात यमभल.

ोंाऱया ननधीमधून पुनविशननयोजनानम

___________

मुिबधीर शासिीय िममचचाऱ्याांना वाहतूि भत्ता मांजूर िर्यासाठन ववत्त
ववभागाने तनगमचममत िेपेयाया शासन तनणमचयात सुधारणा िर्याबाबत

(४३)

४८१९९ (२८-०४-२०१६).

श्री.छगन भज
ु बळ (येवपा), श्री.णांिज भज
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुकबधीर र्ासकीय कमशचाऱयाींना िा तूक डत्ता मींजूर करयासाठी वित्त विडागानम ददनाींक
१०

ऑगथ्

२०१५

रोजी

ननगशिमत

कमलमल्या

र्ासन

ननंशयात

सुधारंा

करयासाठी

लोकरमानतननधीींनी ददनाींक २७ ऑगथ्, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास र्ासनाकाम ननिमदन ददलम
आ म,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, राज्यथतरीय कंशबधीर असोिसएर्न ि लोकरमानतननधीींच्या मागंीरमामांम र्ासन
ननंशयात सुधारंा करयासाठी कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. सुधीर मुनगांझीवार (१८-०६-२०१६) :(१)

ोय,

म खरम आ म.

(२) अींपगत्िाबाबतचा विर्य सामास्जक न्याय ि विर्मर् स ाय्य विडागाच्या अखत्यारीत यमत
असल्यामळ
ु म सदर ननिमदन अिडरमाायासाठी सामास्जक न्याय ि विर्मर् स ाय्य विडागाकाम
ददनाींक ३०.११.२०१५ रोजी पाठविलम आ म. सामास्जक न्याय ि विर्मर् स ाय्य विडागाकाून
अिडरमााय अरमााप्त आ मत. त्या विडागाकाून अिडरमााय रमााप्त झाल्यािर पुढील कायशिा ी कमली
जाभल.

वि.स. १८८ (31)
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
णरभणी िजयाहयातीप िजांतूर, मानवत व णरभणी तापुक्यात मसांचनासाठन
पाभदायी ठरणाऱ्या दध
ु पा प्रियाणाचे िाम अणूणामचवस्र्ेत असयायाबाबत

(४४)

४८४१२

िळवा) :

(३०-०४-२०१६).

श्री.ववजय

भाांबळे

(िजांतूर),

श्री.िजतेंद्र

रव्हाड

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांरा ा

(१) परडंी स्जल् यातील स्जींतूर मानित ि परडंी तालुक्यातील लाडदायी ठरंाऱया दध
ू ना
रमाकल्पाचम काम तीन िर्ाशपासून अपूंाशिथिमत आ म,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, त्याची कारंम काय आ म त ि सदर रमाकल्प ककती कालािधीत पं
ू श करयात
यमंार आ म त,
(३)

तसमच सदर रमाकल्पाचम काम ताताीनम पूंश व् ािम याबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली

िा करयात यमत आ म ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) ननम्न दध
ु ना रमाकल्प तत
ृ ीय सुधारीत रमार्ासकीय मान्यतमच्या कायशिा ीत असून सुधारीत
रमार्ासकीय मान्यतमनींतर ननधी उपलब्धतमनुसार जून २०१७ पयशन्त रमाकल्प पूंश करयाचम
ननयोजन आ म .

(३) केंद्र र्ासनाच्या पींतरमाधान कृवर् िसींचन योजनम अींतगशत ननम्न दध
ु ना रमाकल्प अींतडत
ूश

असून, यासाठी राज्याच्या अिशसप
ीं कल्पात सन २०१६-१७ साठी रुपयम ४५२.४३ को्ीींची तरतूद
करयात आली आ म .

(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
ववक्रमगड (िज.णाप र) तापुक्यात मसांचनासाठन णरवानगी ममळापेयाया दे हरजी
प्रियाणाचे िाम णूणमच हो्यास ववपांब होत असयायाबाबत

(४५)

४८८५६ (०३-०५-२०१६).

श्री.णास्िप धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वि्रममगा (स्ज.पालघर) तालक्
ु यातील िसींचनासाठी असलमल्या दम रजी रमाकल्पास परिानगीस
िमळून ी रमाकल्पाचम काम पूंश

ोयास विलींब

िा त्यासुमारास ननदर्शनास आलम आ म ,

ोत असल्याचम ददनाींक ०७ जानमिारी, २०१६ रोजी

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, सदर रमाकरंी र्ासनानम चौकर्ी कमलमली आ म काय ि चौकर्ीअींती काय आढळून
आलम,

वि.स. १८८ (32)
(३) असल्यास, सदर रमाकल्प पूंश करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात
यमत आ म ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१) अींर्त: खरम आ म.
सदर रमाकल्पास मूळ रमार्ासकीय मान्यता सन १९७९ मध्यम रमााप्त झाली
मान्यता ५ िर्ाशपमक्षा अधधक कालािधी

ोती. तिावप सदरची

ोिून ी आधिशक तरतूद नसल्यानम ती व्यपगत झाली.

तदनींतर म ामींाळाचा ननंशय ददनाींक २१/१०/२००५ अन्ियम रमाकल्पास पन
ु :रमार्ासकीय मान्यता
रमााप्त झाली आ म.

(२) सदरचा रमाकल्प पूिी िसींचन रमाकल्प म् ंून रमाथतावित
ददनाींक ४/३/२०१४ नस
ु ार

ोता. तिावप आता र्ासन ननंशय

ा रमाकल्प िसभ विरार र् र म ानगर पािलकमच्या वपयाच्या

पायासाठी विरार म ापािलकमच्या आधिशक थरोतातन
ू राबवियाचम रमाथतावित करयात आलम
आ म.

(३) रमाकल्पाच्या बूाीत क्षमरातील िनक्षमर

थताींतराची अींनतम मान्यता रमााप्त झाली आ म .

रमाकल्पाच्या बुाीत क्षमरातील खाजगी जमीन ताब्यात घमयाबाबतची ड-ू सींपादन रमाक्रमया पूंश
झाल्यानींतर रमाकल्पाचम काम िसभ विरार म ानगरपािलकमकाून रमााप्त
करयाचम ननयोजन आ म .

(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.

ोंाऱया ननधीनुसार पूंश

___________

णरभणी िजया्यातीप जायिवाडी णाझबांधारे ववभागातीप िरक्त णदे भर्याबाबत
(४६)

४९२७६ (०४-०५-२०१६).

डॉ.राहूप णाझीप (णरभणी), श्री.ववजय भाांबळे (िजांतरू ),
श्री.िजतेंद्र रव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) परडंी यमिील जायकिााी पा्बींधारम विडागात चार िर्ाशपासन
ू पद डरती करयात आलमली
ना ी,

म खरम आ म काय,

(२) परडंी यमिील जायकिााी पा्बींधारम विडागात कमिळ ३७ ्क्कम अधधकारी कमशचारी िगश
कायशरत आ म,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, ररक्त पदम त्िररत डरयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात
यमत आ म ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०६-२०१६) :(१) ना ी.
(२)

ोय.

(३) मागील चार िर्ाशत ग्-अ, ग्-ब ग्-क ि ग्-ा सींिगाशमधील एकूं ४२ पदम डरयात
आली आ म त.

(४) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________

वि.स. १८८ (33)
बुपढाणा िजया्यात ग्रामणांचायतीत उ णांचायत योजनेत िाम िरणाऱ्या
सांगणि णिरचापिाांचे मानधन प्रपांबबत असयायाबाबत

(४७)

४९३१४ (२९-०४-२०१६).

श्री.राहुप बोंद्रे (धचखपी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (पातूर ग्रामीण),
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

श्री.अममन णझे प (मुांबादे वी) :
काय :-

(१) बुलढांा स्जल््यात ग्रामपींचायतीत म ा ऑनलाभन कींपनीकाून राबवियात यमत असलमल्या
भ पींचायत योजनमत त्
ु पींज्
ु या मानधनािर काम करंा-या सींगंक पररचालकाींचम मागील तीन
मद न्याींपासून मानधन रमालींत्रबत असल्याची बाब मा म जानमिारी, २०१६ मध्यम िा त्या दरम्यान
ननदर्शनास आली आ म ,
(२)

असल्यास,

म खरम आ म काय,

सदर

कींपनीकाून

सींगंक

पररचालकाींना

रमालींत्रबत

मानधन

तात्काळ

िमळयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्रीमती णांिजा मुांडे (१०-०६-२०१६) :(१) अींर्त: खरम आ म.

(२) भ-पींचायत रमाकल्पाींतगशत नममयात आलमल्या सींगंक पररचालकाींची नममंूक म ाऑनलाभन
कींपनीकाून करयात आली

ोती. र्ासन ननंशयानस
ु ार त्याींना मोबदला दम याची िैधाननक

जबाबदारी म ाऑनलाभनची असल्यानम सिश सींगंक पररचालकाींना तात्काळ मोबदला अदा
करयाबाबत म ाऑनलाभनला ननदे िर्त कमलम

ोतम.

(३) म ाऑनलाभनकाून स्जल् ापररर्दम ला दम यकम विलींबानम सादर करयात आली तसमच दम यकाींचम
अींतीम थिरुपात रमादान असल्यानम म ाऑनलाभन ि स्जल् ा पररर्दाींचा ताळममळा अींती दम यक
अदा करयात आलम आ म .

___________

अहमदनगर िजयाहा णाणी बचाव सममतीच्या वतीने समन्याची णाणी वाझण िायद्यामधीप
पाभ क्षेत्रासाठन असपेयाया तरतद
ु ीांत शासनाने दरू
ु स्ती िर्याबाबत
(४८)

४९७४८

(२५-०४-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब

(ततवसा), श्री.ववजय वडेटीवीवार (रा म्हणूरी) :
खुलासा करतील काय :-

िाांबळे

(श्रीरामणूर),

अॅड.यशोमती

ठािूर

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अ मदनगर स्जल् ा पांी बचाि सिमतीच्या ितीनम सन २००५ च्या समन्याची पांी िा्प

कायदयामधील लाड क्षमरासाठी अन्यायकारक ठरलमल्या तरतुदीींत र्ासनानम दरू
ु थती करािी, जल
आराखड्याची जनसुनािंी अ मदनगर स्जल््यात घ्यािी, नैसधगशक कारंानम अििा र्ासनाच्या
पांी सोायाच्या धोरंाींमळ
ु म जिमनी नापीक राद ल्यास

म क््री ५ लाख रुपयम नुकसान डरपाभ

दम याचा कायदा करािा, र्ासनाच्या र्मतजिमनीिर १०० ्क्कम अनद
ु ान दठबक सींच बसिािमत
इत्यादी रमामख
मागयासाठी श्रीरामपूर तालुक्यातील ्ाकळीडान, डोकर ि कारम गाि यमिील
ु
कामगार तलाठी कायाशलय, ग्रामपींचायत स

समिा सींथिा ि इररगमर्न र्ाखा या र्ासकीय

वि.स. १८८ (34)
कायाशलयािर जाऊन आींदोलन कमलम असल्याचम मा म जानमिारी, २०१६ मध्यम िा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आलम,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, उक्त रमाकरंी र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात यमत आ म ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१)

ोय.

नगर स्जल् ा पांी बचाि सिमतीच्या ितीनम विविध मागयाबाबत स्जल् ादीं ााधधकारी
कायाशलय,अ मदनगर ि त िसलदार रा ाता, कोपरगाि, सींगमनमर तालक्
ु याींचम ननिमदन र्ासनास
रमााप्त झालमली आ म त.

(२) उपरोक्त म ाराषर जलसींपत्ती ननयमन रमााधधकरं अधधननयम, २००५ च्या तरतुदीनुसार
समन्यायी पांी िा्प धोरंामध्यम दरु
ु थती करयाचम रमाथतावित आ म . त्याचरमामांम गोदािरी
खोऱयाचा जल आराखाा अींनतम करयाच्या दृष्ीनम दद. १२/४/२०१६ च्या र्ासन ननंशयान्ियम
राज्यथतरािर तज्ञ सिमती गठीत करयात आलमली आ म.
(३) रमाश्न उद्ाित ना ी.
___________
त्र्यांबिेश्वर (िज.नामशि) तापक्
ु यात बेले गावच्या णिरसरात कििवी
धरण प्रियाणाचे िाम सुरु िर्याबाबत

(४९)

५१२३३

(३०-०४-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब

सानण

(नामशि

जपसांणदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

णूव)मच :

सन्माननीय

(१) त्रयींबकमश्िर (स्ज.नािर्क) तालुक्यात बमझम गािच्या पररसरात कककिी धरं उडारयासाठी
र्ासनानम मींजूरी ददली,

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, कककिी धरंाच्या कामाची ननविदा रमाक्रमया
सुरुिात झालमली ना ी,

म

ी खरम आ म काय,

(३) असल्यास, नािर्क र् राचा झपा्यानम

ोत असलमला विकास ि औदयोधगकरं लक्षात

घमता र् रातील पायाची सदय:स्थिती ि डविषयात डीर्ं
धरंामुळम सु्ू र्कतो,

म

ी खरम आ म काय,

ोिून सुध्दा अदयाप कामाला

ोिू घातलमला पांी रमाश्न या

(४) असल्यास, सदर रमाकल्पाचम काम तात्काळ सरु
ु करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी
कमली िा करयात यमत आ म ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) कककिी रमाकल्प

ा नािर्क र् रासाठी पमयजल रमाकल्प म् ंून मींजूर कमलमला आ म .

(४) रमाकल्पाचम काम सुरु करयाबाबत आिश्यक त्या परिान्या िमळयासाठी खािललरमामांम
कायशिा ी कमली आ म .

वि.स. १८८ (35)

१) िन जमीनीच्या रमाथतािास मा. सधचि डारत सरकार पयाशिरं आणं िन विडाग, निी
ददल्ली याींचक
म ाून दद. २८.२.२०१४ रोजी तत्ित: मान्यता िमळाली आ म .

२) रमाकल्पाच्या पयाशिरं रमाथतािास पयाशिरं विडाग, म ाराषर र्ासन , मींरालय, मुींबभ याींचम
इींग्रजी पर ्रम. एसभएसी २०१३/ सीआर-३२१/्ीसी-२ दद. २९.९.२०१४ अन्ियम तत्ित: मान्यता
िमळाली आ म .
तिावप र्ासन पर दद. ३०/०८/२०१३ ि ०३/११/२०१४ ि दद. १५/०९/२०१५ अन्ियम अनु्रममम

िावर्शक योजना २०१४-१५, २०१५-१६ ि २०१६-१७ च्या आखंीमध्यम पमयजल रमाकल्प अींतडत
ुश
करु नयमत असम ननदे र् रमााप्त आ म त. कककिी रमाकल्प

ा पमयजल रमाकल्प असल्यामळ
ु म र्ासन

ननदे र्ानुसार या रमाकल्पाचा अींतडाशि सन २०१६-१७ या िर्ाशच्या आखंी मध्यम करयासाठी
आलमला ना ी.

तसमच मा. उच्च न्यायालय खींापीठ औरीं गाबाद यमिम दाखल झालमल्या जनद त याधचका
्रम. १२४/२०१४ मध्यम सदर रमाकल्प असून अदयाप अींनतम ननंशय झालमला ना ी.
(५) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________
श्रीभूवन (ता.सुरगाणा, िज.नामशि) येर्ीप प -ु णाझबांधा-याच्या योजना सुरु िर्याबाबत
(५०)

५२५५७ (२९-०४-२०१६).

श्री.जीवा गाववत (िळवण) :

सन्माननीय जपसांणदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्रीडूिन (ता.सुरगांा, स्ज.नािर्क) यमिील लघ-ु पा्बींधा-याच्या योजनमला र्ासनानम लपायो
२००९/रमा.्रम.३९०/खारडम
ू ी

मींरालय,

मुींबभ-३२

ककमींतीस रमार्ासकीय मान्यता ददली आ म ,

ददनाींक

१८/०५/२०११,

रुपयम

९,००,७५,६९६/-

म खरम आ म काय,

(२) असल्यास, या योजनमस रमार्ासकीय मान्यता िमळून ५ िर्े झाली आ म त या कालािधीत
सदर योजनमची आजच्या स्थितीत अींदाज परकीय ककीं मत ककती झाली आ म,
(३) असल्यास, सदर योजनमचम काम अदयाप सुरु न

ोयाची कारंम काय आ म त,

(४) असल्यास, सदर योजना सुरु करयाबाबत र्ासनानम कोंती कायशिा ी कमली िा करयात
यमत आ म ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारंम काय आ म त ?
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१)

ोय.

(२) या योजनमस रमार्ासकीय मान्यता िमळून ५ िर्े झाली असल्यानम सन २०१०-११ तम २०१५१६ या कालािधीत दरसच
ू ीमध्यम झालमली िाढ तसमच ि डस
ू ींपादन ि पन
ु िशसन कायदा २०१३

मुळम डुसींपादन दरातील सींडाव्य िाढ विचारात घमता, सदय:स्थितीत रमाकल्प ककीं मत सुमारम रु.
१९.८४ को्ी इतकी यमत आ म .

वि.स. १८८ (36)
(३) िनजमीन ि खाजगी जमीन सींपादन पूंश व् ायचम असल्यामळ
ु म रमाकल्पाचम काम सुरु

ोऊ

र्कलम ना ी.

(४) रमाकल्पासाठी आिश्यक िन ि खाजगी जमीन सींपादनाची कायशिा ी रमागतीपिािर आ म . िन
जिमन ि खाजगी जमीनीचम सींपादन पुंश झालम नींतर रमाकल्पाचम बाींधकाम

ाती घमयात यमभल.

(५) रमाश्न उद्ाित ना ी.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबउ.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यिती मद्र
ु ंालय, मींब
ु भ.

