अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

तळणी बह
ृ त लघू पाटबांधारे (ता.बबलोली, जि.नाांदेड) या प्रिलपाांतर्गत
शेतिऱयाांना शेत िममनीचा वाढीव मोबदला ममळण्याबाबत

(१)

१०४३४ (०८-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे र्लूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तळणी बह
ृ त लघू पा्बींधारे प्रकल्प (ता.बबलोली, जि.नाींदेड) या प्रकल्पाींतगबत बाधीत
जिगळा, तळणी, लोहगाव, ककनाळा व रामतीर्ब या गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतक-याींच्या
िममनीचा वाढीव मोबदला दे ण्यासींबींधी धनधी लपलध कुनन दे ण्याची मागणी कायबकारी
अमियींता, मध्यम प्रकल्प िविाग नाींदेड याींनी शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास शासनाने सदर धनधी लपलध कुनन दे ण्यासा

शासनाने कोणती कायबवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२७-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२)

या

प्रकल्पाच्या

िस
ु ींपादनासा च्या

एकूण

ुन.४०४.२३

लक्ष

मागणीपैकी,

आतापयंत

ुन.३२६.७२ रक्कम शेतकऱयाींना अदा करण्यात आली आहे. लवबररत रक्कम धनधी लपलधतेनुसार
िवतरीत करण्यात येईल.

(३) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
चांद्रपूर शहरात मांिूर असलेले आददवासी मुला व मुलीांचे वसतीर्ह
ृ ाची इमारत बाांधण्याबाबत
(२)

१३५११ (१०-०४-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी

वि.स. ३२४ (2)
(१)

चींद्रपूर

शहरात

मींिूर

असलेले

आददवासी

मुला

व

मल
ु ीींची

वसतीगह
ृ ाची

इमारत

बाींधण्याबाबतचे धनवेदन स्र्ाधनक लोकप्रधतधनधी, चींद्रपूर याींनी ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ आणण
१९ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास मा.आददवासी िवकास मींत्री याींना सादर केले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चींद्रपूर शहरातील मौिा - चाींदा रै येर्ील सर्व्हे नीं ४६९/१, ४६९/२, व ५.०१

आरािी ०.३२ हे .आर िागा मा.सहा.अधधक्षक, जिल्हाधधकारी कायाबलय चींद्रपूर याींचे पत्र क्र.

कािव/ कायाब-४/ ्े -५ /नझल
ू /२०१३/५७८/ ददनाींक २६/०६/२०१३ अन्वये आददवासी िविाग चींद्रपूर
कायाबलयाला अमिहस्ताींकीत करण्यात आले असल्याचे कळिवलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िागेवर आददवासी मुला व मुलीींचे वसतीगह
ृ ाची इमारत बाींधकाम
करण्यासींदिाबत कु लीही कायबवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानग
ु ींगाने चींद्रपरू शहरात सन २०१० च्या
अर्बसींकल्पीय अधधवेशनात वसतीगह
ू ुन. ६.८८ को्ी
ृ ाला मींिूरी प्रदान करण्यात आली असन

धनधीची तरतूद करण्यात आली असताींना व िागा लपलध होवन
ू सुध्दा अदयापही इमारत
बाींधकाम करण्यासींदिाबत कोणतीही कायबवाही सुुन न करण्यामागील कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (०१-०८-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.

(३), (४) व (५) चींद्रपूर शहरातील मुलीींच्या वसधतगह
ृ ाच्या अींदािपत्रकास दद.२८ माचब, २०१४
रोिी प्रशासकीय मान्यता

दे ण्यात आल्याने सन २०१०-११ च्या अर्बसक
ीं ल्पात

धनधी ची

तरतूद करण्यात आली होती असे म्हणणे सींयुजक्तक नाही.
सदर वसधतगह
ृ बाींधकामासा

जिल्हाधधकारी कायाबलयामार्बत माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१३

मध्ये, िागा लपलध झाली. जिल्हाधधकारी,चींद्रपूर याींच्यामार्बत प्राप्त झालेल्या िममनीवर
स्र्ाधनक नागररकाींना अधतक्रमण करून घरे बाींधलेली असल्याने तेर्ील िागेवर वसधतगह
ृ

बाींधकामास नागररकाींना िवरोध दशबिवला. त्यामुळे प्रकल्प कायाबलय, चींद्रपूर याींचेमार्बत पयाबयी
िागेची मागणी जिल्हाधधकारी कायाबलयाकडे करण्यात आली. जिल्हाधधकारी कायाबलयामार्बत
पयाबयी िागा प्रकल्प अधधकारी कायाबलयास वसधतगह
ृ ासा

लपलध करून दे ण्यात आली. सदर

िागेवर मुलीींच्या २ वसधतगह
ृ ाचे बाींधकाम सुुन आहे .

सदर िागेवर मुलीींच्या वसधतगह
ृ ाच्या बाींधकामार्व्यधतररक्त मशल्लक असलेल्या िागेवर मुलाींच्या
२ वसधतगह
ृ ाचे बाींधकाम प्रस्तािवत आहे .

___________

पांचायत सममती (ता.बबलोली, जि.नाांदेड) या िायागलयाच्या
प्रशासिीय इमारतीच्या बाांधिामास तनधी ममळण्याबाबत
(३)

२२६७० (१७-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे र्लूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

वि.स. ३२४ (3)
(१) पींचायत सममती (ता.बबलोली, जि.नाींदेड) या कायाबलयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे अत्यल्प
काम धनधी अिावी प्रलींबबत असल्यामुळे सदर इमारतीमध्ये कामकाि चालू करण्यास िवलींब
होत असल्याप्रकरणी चौकशी करण्यात येवन
ू दोगीवर कारवाई करण्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, कारवाईचे स्वरूप काय आहे ,
(३) तसेच इमारतीचे काम पूणब होवून लोकापबण करण्यास होत असलेल्या िवलींबाची कारणे
काय आहे त,

(४) असल्यास, धनधीची लपलधता िाणीवपव
ब न केल्याप्रकरणाची चौकशी करून दोगीींवर
ू क
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१७-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) बबलोली पींचायत सममती जिल्हा नाींदेड
प्रशासकीय इमारतीच्या कामास शासनाकडून पूणब धनधी दे ण्यात आला होता. तर्ािप सदर
धनधीपैकी काही धनधी ताींबत्रक कारणाींमुळे िवहीत कालावधीत खचब होऊ शकला नाही.

जिल्हा पररगद नाींदेड या प्रकरणी धनधीची मागणी शासनाकडे केली होती तर्ािप या

पींचायत सममतीस वेळेत काम पण
ू ब न केल्यामुळे झालेला खचब जिल्हा पररगद नाींदेड याींनी
करावा असे शासनाचे दद. २४.०९.२०१५ च्या पत्रान्वये कळिवण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
घाटां िी तालक्
ु यातील घाटां िी येथील नवीन प्रशासिीय इमारतीच्या फतनगचरच्या
िामाच्या तनववदाना मांिूरी ममळण्याबाबत

(४)

२५२६३ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घा्ीं िी तालुक्यातील घा्ीं िी येर्ील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बाींधकाम पूणब झाले असून
तेर्ील

र्धनबचरचे

कामाच्या

धनिवदा

प्रकरणास

मींिूरी

ममळणेबाबतचे

धनवेदन

स्र्ाधनक

लोकप्रधतधनधी (आणी) याींनी मा.ग्रामिवकास मींत्री याींना ददनाींक २५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर धनवेदनावर अदयाप कोणतीच कायबवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, सदर धनवेदनावर शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१७-०६-२०१७) :(१) होय.

(२) व (३) सन्माननीय सदस्याींच्या धनवेदनातील मागणीनुसार घा्ीं िी नवीन प्रशासकीय

इमारतीचे बाींधकामाच्या द काणी अींतगबत र्धनबचर सुिवधेची लपकामे प्राप्त धनिवदे नुसार

वि.स. ३२४ (4)
अनोंदणीकृत र्धनबचर / मॉड्युलर र्धनबचर लत्पादक अर्वा पुरव ादार / अींतगबत सिाव्दार
याींच्याकडून कुनन घेण्यास ददनाींक २४.०३.२०१५ रोिी मींिूरी प्रदान करण्यात आली असन
ू पात्र
कींत्रा्दारास ददनाींक ३०.०३.२०१५ रोिी कामाचे आदे श दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
दयागपूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील अांिनर्ाव सि
ु ी येथे पांचायत
सममतीची प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबत

(५)

२५६०७ (१४-०८-२०१५).

श्री.रमेश बुांदीले (दयागपूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दयाबपूर (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील अींिनगाव सि
ु ी येर्े पींचायत सममतीची प्रशासकीय
इमारत बाींधण्याबाबत धनधी लपलध कुनन दे ण्यात यावी अशी मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या सींदिाबत लोकप्रधतधनधी याींनी ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ व ददनाींक १९ माचब,
२०१५ रोिी मा.ग्रामिवकास मींत्री याींचे कडे पत्रादवारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१७-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.

(३) अींिनगाव सुिी नवीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तावातील त्रु्ीींच्या पुतत
ब स
े ह

प्रस्ताव सादर करण्याबाबत अधत.मुख्य कायबकारी अधधकारी, जिल्हा पररगद, अमरावती याींना
कळिवण्यात आले आहे . जिल्हा पिगद अमरावती याींच्या स्तरावर सिवस्तर प्रस्ताव तयार
करण्याची कायबवाही प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________
नाांदेपेरा ते भरु िी (ता.वाणी, जि.यवतमाळ) या रस्त्याचे िाम प्रलांबबत असलयाबाबत
(६)

३६७५२ (१६-०१-२०१६).

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय रोिर्ार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेपेरा ते िुरकी (ता.वाणी, जि.यवतमाळ) या रस्त्याचे काम अनेक ददवसाींपासून प्रलींबबत

असून रस्त्यावर केवळ माती ्ाकण्यात आली असल्याने पक्का रस्ता अदयाप झाला नसल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्ता सुजस्र्तीत नसल्याने नागररकाींची गैरसोय होत असल्याने तातडीने हा
रस्ता तयार होण्याबाबत नागरीकाींनी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३२४ (5)

(३) असल्यास, लक्त रस्ताचे काम प्रलींबबत असल्याचे कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, रस्ता पण
ू ब कुनन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत
आहे ?

श्री. ियिुमार रावल (२७-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) नाही, तक्रार / मागणी प्राप्त नाही.

(३) सदर काम मग्रारोहयो अींतगबत घेण्यात आले असन
ू मिरू ाींची काम मागणी नसल्यामळ
ु े
काम प्रलींबबत आहे.

(४) मिूराींची काम मागणी प्राप्त झाल्यास काम पूणब करता येईल.
___________

मत्स्य व्यवसाय िरणाऱया मदहलाांना ददलेले अत्याधुतनि सुववधायुक्त
वाहन वापराववना पडून असलयाबाबत

(७)

४४५७६ (२०-०४-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील

(१) मत्स्य र्व्यवसाय करणाऱया मदहलाींना बचत ग्ाच्या माध्यमातन
चालना दे ण्यासा
ू

शासनाने ददलेल्या अत्याधुधनक सिु वधायुक्त वाहन वापरिवना गेली दोन वगे मसींधुदग
ु ब जिल्हयात
पडून असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यामुळे शासनाच्या गाडया खरे दी कररता लाखो ुनपयाींचा धनधी वाया गेला आहे
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गाडया वापरािवना पडून असल्यामुळे लािार्ी लपक्रमातून वींधचत रादहले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास चौकशीअींती काय आढळून आले वा त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कायबवाही
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२८-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) नाही.

(३), (४), (५) व (६) चार वाहनाींपैकी एक वाहन काही सादहत्य आढळून न आल्याने बचत
ग्ाने घेण्यास नकार ददल्याने सदर वाहन सुजस्र्तीत असल्याने अन्य बचत ग्ास वाहन
पुरिवण्यात आले आहे .

___________

वि.स. ३२४ (6)
पारां पररि मजच्िमार समािाच्या आधथिेि सुरक्षिततेबाबत
(८)

४४९२२ (३०-०४-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांर्मनेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आददवासी क्षेत्रापुरता मयाबददत असलेला पेसा कायदयाअींतगबत सरकारने १०० हे क््रपयंतचे
सवब

तलाव

ग्रामपींचायतीना

हस्ताींतरण

कुनन

त्याींच्या

मच्छ सा

मललावाचा

अधधकार

ग्रामपींचायतीना ददल्याने मललाव पध्दतीचा पैशाींचा स्पधेमध्ये पारीं पाररक मच्छ मार समाि तग
धुन शकत नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ दरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पारीं पररक मजच्छमार समािाच्या आधर्ेक सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१७-०६-२०१७) :(१) नाही.

पेसा धनयम ३० नस
ु ार गौणिल स्त्रोताींचे र्व्यवस्र्ापन करण्याचा अधधकार ग्रामसिाींना

दे ण्यात आलेला आहे .

पेसा धनयम ३० (२) नस
ु ार गावातील सवब र्व्यक्तीींना त्या गावातील िप्र
ू दे शाींतगबत जस्र्त

असलेल्या िलस्त्रोताींमध्ये करारानस
ु ार मासेमारी करण्याचा समन्यायी अधधकार असेल.

१०० हे क््र पयंतचे तलावाींचे लत्पादन व नर्ा धनयम १४ नुसार स्र्ापन करण्यात

आलेल्या ग्रामसिा कोग खात्यात िमा करण्यात येणार असन
ू त्याचा लाि पेसा गावातील सवब
नागररकाींना / पारीं पाररक मजच्छमार समािाला ममळणार आहे.

त्यामळ
ु े पारीं पाररक मच्छ मार समाि तग धुन शकत नाही असे म्हणता येणार नाही.

(२) प्रश्न लद्ावत नाही.
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________
चािण नर्रपररषदे चे (जि.पुणे) मोठया प्रमाणात नार्रीिरण झालयाने
वपण्याच्या पाण्याची तुट िाणवत असलयाबाबत

(९)

४७३७१ (०५-०५-२०१६).

श्री.सुरेश र्ोरे

(खेड आळां दी), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाकण नगरपररगदे चे (जि.पुण)े मो या प्रमाणात नागरीकरण झाल्याने िपण्याच्या पाण्याची
त्
ु िाणवत असल्याचे माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िामा आसखेड धरणातून चाकण नगरपररगदकररता प्रधत वगब ५७९७.२ MLD
इतके पाणी आरक्षक्षत

े वण्याबाबत

स्र्ाधनक लोकप्रधतधनधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींस ददनाींक ८

डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास धनवेदनादवारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, लक्त धनवेदनाच्या अनुगींगाने चाकण नगरपररगदे स िपण्याच्या पाण्याकररता

िामा आसखेड धरणातून पाणी दे ण्याबाबत शासनाने काय धनणबय घेतला आहे वा घेण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०४-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) होय. सदर धनवेदन दद. ८/१२/२०१५ रोिी प्राप्त झालेले आहे .
(३) चाकण नगरपररगदे स िामा आसखेड प्रकल्पातन
ू वािगबक ५.०२६ दलघमी एवढा बबगर

मसींचन पाणी को्ा मींिूर आहे. वाढीव पाणी मागणी असल्यास तसा प्रस्ताव सादर करणेबाबत
महाराषर िीवन प्राधधकरण याींना क्षेबत्रय स्तरावुनन अवगत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
ग्रामांपचातीमध्ये आरक्षित िार्ाांवर उमेदवार ममळत नसलयाने
(१०)

सदस्य पद ररक्त राहत असलयाबाबत

५०५४१ (०६-०५-२०१६).

श्री.सांिय िदम (दापोली) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ग्रामपींचायत ही गावच्या िवकासाचे धनयोिन करणारी सींस्र्ा आहे मात्र या सींस्र्ेत काही
आरक्षक्षत िागा वगाबनुवगे ररक्त राहत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खेड तालुक्यात तर २२ ग्रामपींचायतीींमध्ये िविवध प्रिागाींमध्ये ्ाकलेल्या
आरक्षणानस
ु ार या िागाींवर लमेदवारच ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामींपचातीमध्ये लोकाींचे प्रधतधनधी नेमताना सदस्याची धनवड करण्यासा
गावातील

समािर्व्यवस्र्ेचा

िवचार

कुनन

मदहला,

अनुसूधचत

िाती,

इतर

मागासवगब,

सवबसाधारण अशा प्रकारचे आरक्षण धनधाबररत करण्यात येते, मात्र या िागाींवर लमेदवारच
ममळत नसल्याने सदस्य पद ररक्त राहते तर काही द काणी तर सरपींचपद सुद्धा ररक्त राहते,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार कोणती कायबवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१७-०७-२०१७) :(१) रत्नाधगरी जिल््यातील १२२ ग्रामपींचायतीमधील १६४
पदे ररक्त आहे त. तर खेड तालुक्यातील १४ ग्रामपींचायतीमधील १९ पदे ररक्त आहे त.

(२) आरक्षक्षत िागेवर अनुसूधचत िाती िमातीचे लमेदवार ममळत नसल्याने या िागा ररक्त
आहे त.

या

सवब

िागें मध्ये

दोन

पेक्षा

िास्त

वेळा

धनवडणक
ू

लावलेली

धनवडणक
ू ीकररता नामधनदे शन पत्र प्राप्त न झाल्याने या िागा ररक्त आहे त.
(३) व (४) होय.

आहे.

तरीही

वि.स. ३२४ (8)
सदर ररक्त िागा महाराषर ग्राम पींचायत (गावाचे प्रिागात िविािन करणे आणण
जस्त्रया, अनुसूधचत िाती व िमातीसा

िागा राखीव

े वणे) धनयम १९६६ मधील तरतुदीनुसार

आवश्यक कायबवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

वामशम जिल्यातील मसांचन प्रिलपाांसाठी पयागवरण ववषयि परवानग्या ममळण्याबाबत
(११)

५५४२१ (२३-०८-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
काय :-

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) वामशम जिल््यातील मसींचन प्रकल्प धनममबती करण्यापव
ू ी पयाबवरण कायदा १९८६ व
अधधसूचना

ददनाींक

१४

सप््ें बर,

२००६

रोिीचे

लल्लींघन

झाल्यामळ
ु े

जिल््यातील

४०

धनमाबणधधन मसींचन प्रकल्पाींना पयाबवरण िविागाने बींदी आणली असल्याचे माहे माचब, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकल्पाींसा

पयाबवरण िवगयक परवानग्या घेण्याबाबत शासनाने कोणती

कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२७-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
वामशम जिल््यात ६३ बाींधकामाधीन प्रकल्प असन
ू पयाबवरण मान्यतेबाबत ५७ प्रकल्पाचे

TOR पयाबवरण िविागास सादर करण्यात आले होते. ४४ प्रकल्पाना पयाबवरण मान्यतेमधन
ू
सु् दे ण्यात आलेली आहे . १९ प्रकल्पाींना पयाबवरण मान्यतेमधन
ू सू् ममळणे बाकी आहे .

यापैकी स्वासीन ल.पा.यो.ता. मींगुनळपीर जि.वामशम या प्रकल्पाचे बाींधकाम बींद करणेस्तव
पयाबवरण िविागाचे दद.२७/०१/२०१६ चे पत्रानुसार धनदे श ददलेले होते. दद.२२/०६/२०१६ च्या
पत्रान्वये या प्रकल्पाला पयाबवरण मान्यतेमधन
ु स्
ू दे ण्यात आलेली आहे .

(२) पयाबवरणिवगयक परवानग्या घेण्याबाबतचे प्रस्ताव पयाबवरण िविागास सादर करण्यात
आले होते. सदर प्रकल्पाींची मसींचन क्षमता २००० हे क््र पेक्षा कमी असल्याने दद.२५/०६/२०१४
चे केंद्र शासनाचे धनणबयानुसार पयाबवरण मान्यतेची आवश्यकता नसल्याने त्याींचेकडून सदर
प्रकल्पाींना स्
ू दे ण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________
सांत्रा बार्ाांच्या व्यवस्थापनािररता व लार्वडीिररता िरण्यात येणारे
िाम मनरे र्ाच्या माध्यमातन
ू िरण्याबाबत
(१२)

६३७५२ (२०-०८-२०१६).

डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री
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(१) सींत्रा बागाींच्या र्व्यवस्र्ापना व लागवडीकररता करण्यात येणारे २२० ददवसाींचे काम
मनरे गाच्या माध्यमातन
घेण्यात यावे अशी मागणी सदर लोकप्रधतधनधीींनी ददनाींक १४
ू
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास मा.कृिगमींत्री याींचेकडे केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती सींत्रा बागाींच्या र्व्यवस्र्ापना कररता व लागवडीकररता करण्यात
येणारे २२० ददवसाींचे काम मनरे गाच्या माध्यमातन
ू घेण्यात येण्याबाबत शासनाने कोणती
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२८-०६-२०१७) :(१), (२), व (३) स्र्ाधनक लोकप्रधतधनधी याींनी तत्कालीन

महसल
ु मींत्री याींच्याकडे सींत्रा बागाींच्या र्व्यवस्र्ापनाकररता व लागवडीकररता शेतकऱयाींची २२०
ददवसाींच्या कामाची मिुरी मनरे गाच्या माध्यमातन
ू दे ण्याची मागणी ददनाींक १४ ऑक््ोबर,
२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये केली होती.

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेची अींमलबिावणी राज्यात केंद्राच्या
राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना कायदा-२००५ अनस
ु ार सुरू आहे . या योिनेंतगबत िवमशष्
प्रवगाबतील

लािर्थयांसा

वैयजक्तक

लािाची

कामे

अनञेय
ु ेय आहे त.

त्यामध्ये

वैयजक्तक

लािार्थयांच्या शेतावर र्ळबाग लागवड या कामाचाही समावेश आहे . र्ळबाग लागवडीअींतगबत
आींबा, सींत्रा, आवळा, डाळीींब, बोर, इत्यादी र्ळिपकाींची

लागवड व िोपासना करता येते.

र्ळबाग लागवडीमध्ये पूवब हीं गामी मशागत कामे, खड्डे खोदणे, झाडाींची लागवड करणे, पाणी
दे णे, कक्कनाशके/औगधे र्वारणी व झाडाींचे सींरक्षण करणे ही कामे िॉब काडब धारक मिरू
कुन शकतात.

(४) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
मांब
ु ई उपनर्रातील माविे मढर्ाव या पयगटन स्थळी मल
ु भत
ू सवु वधा दे ण्याबाबत
(१३)

६५०४१ (२७-०१-२०१७).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) :

सन्माननीय पयगटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई लपनगरातील मालाड पजश्चमेकडील मढ हे धनसगबरम्य द काण असन
ू तेर्े दे श
िवदे शातूनही पयब्क येत असतात परीं तु तेर्े पयब्काींसा

आवश्यक असणाऱया मुलिूत सुिवधा

नाहीत तसेच कमी प्रमाणात बस सेवा असल्याने रदहवाशी व पयब्काींची गैरसोय होत
असल्याचे धनदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मावे मढ या पयब्न स्र्ळी मल
ु ित
ू सिु वधा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ियिुमार रावल (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

(२) व (३) मावे मढगाव हे ‘क’ वगब पयब्न स्र्ळ आहे. या पररसरात पयब्काींसा
मदहलाींसा

पुुनग व

प्रत्येकी ५ शौचालये बाींधण्यात आली आहे त. तसेच सदर पररसरात स््ार

शौचालयाींची धनममबती, पयब्काींसा

प्रवासी िेट्टीचे बाींधकाम,अक्सा बीच सश
ु ोमिकरण आणण ७

र्व्होल्र्व्हो बसेसची खरे दी या कामाींसा

मींिुरी दे ण्यात आली असन
ू ही कामे प्रगतीत आहे त.

तर बेस््मार्बत मालाड येर्ून बसमागब क्र.२७१ व बोररवली येर्ून बसमागब क्र.२६९ या बससेवा
सुुन आहे त.

___________
मुांबईसह राज्यातील समुद्र किनाऱयाांवर सांरिि िाळी बसववण्याबाबत

(१४)

६५१४५ (२७-०१-२०१७).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.योर्ेश सार्र

(चारिोप), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.वविास िांु भारे (नार्पूर मध्य) :

सन्माननीय पयगटन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह राज्यातील समुद्रककनारे सुरक्षक्षत करण्यासा

आवश्यक त्या सुिवधा लपलध

करून दे ण्याबाबत शासनाने सन २००६ मध्ये शासनधनणबय काढला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याच्या पयब्न व साींस्कृधतक कायब िविागाने मब
ुीं ई महानगरपामलका आणण

पालघर, रायगड, रत्नाधगरी, मसींधुदग
ब
ू ब जिल्हयातील समुद्र ककनाऱयाींवर सुरक्षेबाबत अक्षम्य दल
ु क्ष
होत असल्याचे पत्र सींबींधीताींना व जिल्हाधधकाऱयाींना पा वले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच सागरी पयब्न स्र्ळावर पोहायला िाणाऱया पयब्काींचे मत्ृ यू रोखण्यासा

समद्र
ु

ककनाऱयावर सींरक्षक िाळी बसिवण्याचा धनणबय घेवन
ू ही त्याची अींमलबिावणी करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(५) असल्यास, चौकशीनुसार मब
ुीं ईसह राज्यातील सवब ककनाऱयाींवर पयब्काींच्या सुरक्षेबाबत
शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२२-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) नाही.

(३) व (४) राज्यातील नेमून ददलेल्या समुद्र ककनाऱयाींवर (बीचेस) पयब्काींसा

सुरक्षा र्व्यवस्र्ा

करण्याबाबतच्या दद.८/९/२००६ च्या शासन धनणबयानुसार सुरक्षक्षततेच्या लपाययोिनाींमध्ये समुद्र
ककनाऱयाींवर

सींरक्षक

िाळी

बसिवण्याचाही

समावेश

आहे.

तर्ािप,

याबाबतचा

प्रस्ताव

शासनाच्या िवचाराधीन आहे . सदर प्रकरण न्यायप्रिवष् आहे .
(५)

राज्यातील

समद्र
ु

लपाययोिनाींसींदिाबतील

ककनाऱयाींवर

(बीचेस)

पयब्काींच्या

सरु क्षक्षततेसा

करावयाच्या

दद.८/९/२००६ च्या शासन धनणबयास अनुसुनन मुींबईसह पालघर,

रायगड, रत्नाधगरी व मसींधुदग
ु ब येर्ील नेमन
ू ददलेल्या समुद्र ककनाऱयाींवर (बीचेस) प्रमशक्षीत
िीवरक्षकाींच्या नेमणूका करण्यात आल्या असून स्वच्छतेसा

र्व्यवस्र्ा, धोक्याची सूचना
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दे णारे र्लक, ददशादशबक र्लक, आपत्कालीन प्रसींगी प्रर्मोपचाराींसा
दशबिवणारे र्लक लावण्यात आलेले आहे त. तसेच शासनाने

आरोग्य केंद्राींची मादहती

रवून ददलेल्या बीचेसवर सायरन,

प्रकाश र्व्यवस्र्ा/फ्लड लाई्स,्े हळणी मनोरे (वॉच ्ॉवसब) बसिवण्यात आले आहे त व बचावाचे
सादहत्यही लपलध कुनन दे ण्यात आले आहे.
(६) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
मौिे िनवाड-म्है शाळ (ता.मशरोळ, जि.िोलहापरू ) येथील बांधाऱयाचे
िाम तनिृष्ट्ट दिागचे झालयाबाबत

(१५)

६५८२८ (१६-१२-२०१६).

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

सन्माननीय

(१) मौिे कनवाड-म्है शाळ (ता.मशरोळ, जि.कोल्हापूर) येर्ील कोल्हापूरी पद्धतीचा बींधारा हा
मशरोळ तालुका व ममरि तालुका याींना िोडण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बींधाऱयाचे काम धनकृष् दिाबचे झाले असन
ू अवघ्या दोन मदहन्यात
सींरक्षक क डे त्
ु ले असन
ू बींधाऱयाच्या बािल
ू ा ्ाकलेला िराव वाहून गेल्याचे धनदशबनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार सींबींधधताींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२३-०६-२०१७) :(१) नाही. को. प. बींधारा म्है साळ बींधाऱयात पाणी सा वण
करण्यासा

बाींधण्यात आला असन
ू त्यावरून दच
ु ाकी व हलक्या वाहनाींचा वावर चालू आहे .

(२) नाही. को.प.बींधारा म्है साळ हा बींधारा कृषणा नदीवर सन १९७२ या वगी बाींधणेत आलेला
आहे . बींधाऱयाचे बाींधकाम पूणब झाले पासन
ू बींधाऱयात पाणीसा ा करणेत आला आहे.

सदर बींधाऱयास सींरक्षक क डे नसून सींरक्षक दगड (Guard Stone) बसिवणेत आले

आहे त व िराव सुजस्र्तीत आहे .
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________
औढा (जि.दहांर्ोली) तालुक्यातील रोिर्ार हमी योिने अांतर्गत िाम
िरणाऱया मिूराांना मिुरी ममळण्याबाबत

(१६)

६६२२३ (०९-०१-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिर्ार हमी
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(१) औढा (जि.दहींगोली) तालुक्यातील

वन िविागातींगत
ब सन २०१५-१६ मध्ये झालेल्या रोिगार

हमी योिने अींतगबत काम करणा-या मिूराींना एक वगब झाले तरी मिूरी ममळालेली नसल्याचे
माहे ऑक््ोबर,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान धनदशबनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार मिरु ाींना प्रलींबबत मिुरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायवाबही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२८-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार
हमी योिनेंतगबत औींढा (जि.दहींगोली) तालुक्यातील वन िविागाींतगबत सन २०१५-१६ मध्ये
झालेल्या कामाींवरील

मिुरीची रक्कम िवदहत कालावधीत सींबींधीत मिुराींच्या बँक खात्यावर

िमा करण्यात आली आहे .

तर्ािप काही मिरु ाींच्या मिरु ीची ुन. ४२,००० (अक्षरी रूपये

बेचाळीस हिार र्क्त) इतकी रक्कम Rejected Transaction मुळे प्रलींबबत होती.

सदर

रक्कम अदा करण्याच्या अनुगींगाने सींबींधधत मिूराचे बँक खाते आधार मलींक करण्याबाबत व
खाते कक्रयाशील करण्यासा

खात्यावर र्व्यवहार करणे ककीं वा नवीन खाते काढण्याबाबत सींबध
ीं ीत

ग्राम रोिगार सेवक/ग्राम सेवक याींना सूचना दे ण्यात आल्या आहेत.

त्यानुसार सदय:जस्र्तीत

Rejected Transaction मळ
ु े प्रलींबीत ुन.४२,००० (अक्षरी रूपये बेचाळीस हिार र्क्त)

इतक्या रकमेपैकी रू.३४,०००/- इतकी मिूरीची रक्कम अदा करण्यात आली असून लवबरीत
रक्कम अदा करण्याबाबत कायबवाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________
ठाणे जिल्यातील १३ बांधाऱयाच्या सविेिणाबाबत
(१७)

६६९१३ (०२-०१-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उलहासनर्र) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शाई धरण सींघगब सममती सोबत झालेल्या बै कीमध्ये सममतीने सच
ु िवलेल्या १३ बींधाऱयाचे
सवेक्षण करण्याचे आदे श

मा.सावबिधनक बाींधकाम मींत्री व

ाणे जिल्हाचे पालकमींत्री याींनी

माहे िल
ु ,ै २०१६ च्या शेव्च्या आ वड्यात िलसींपदा िविागाला ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सवेक्षणाच्या आदे शान्वये कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०३-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) सदर सवेक्षणाचे आदे शा पूवीच मा.िलसींपदा मींत्री याींनी बोलािवलेल्या ददनाींक २३/९/२००८

रोिीच्या बै कीमध्ये ददलेल्या आदे शान्वये व शाई धरण िवरोधी शेतकरी सींघगब सममतीने
त्यावेळी ददलेल्या धनवेदनानस
ु ार व त्याींनी सच
ु िवलेल्या अन्य १३ छोट्या बींधा-याचे सवेक्षण
करण्यात आले, सवब १३ बींधा-याचा एकूण पाणीसा ा २५.८५९ दलघमी येतो. शाई धरणाच्या

वि.स. ३२४ (13)
३५३.४१ दलघमी पाणीसा याचे तुलनेत सदर पाणीसा ा खूपच कमी असलेने व

ाणे

जिल््याची वाढती पाण्याची गरि पाहता अन्य छोट्या बींधा-याच्या पयाबयापेक्षा शाई धरण
बाींधणे गरिेचे आहे .
(३) प्रश्न लद्ावत नाींही.
___________
मौ. सायवन ते घोडीपाडा, बेहडर्ाांव (ता.िव्हार, जि.पालघर) या रस्त्याांच्या िामावर सावगितनि
बाांधिाम ववभार्ाांतर्गत रोहयो मिरू ाांना िामाची मिरू ी ममळण्याबाबत
(१८)

६६९९१ (०९-०१-२०१७).

श्री.अममत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ.सायवन ते घोडीपाडा, बेहडगाींव (ता.िर्व्हार, जि.पालघर) येर्ील रस्त्याींच्या कामावर
सावबिधनक बाींधकाम िविागाींतगबत रोहयो मिूराींनी महाराषर ग्रामीण रोिगार हमीच्या रस्त्याचे
काम कुननही त्याींना कामाची मिरू ी ममळाली नसल्याची बाब ददनाींक ८ सप््ें बर, २०१६ रोिी
वा त्यासुमारास धनदशबनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर रोिगार हमीवर काम करणा-या रोहयो मिूराला १८१ ददवसिराची

मिूरी दे णे बींधनकारक असताींना मिूराींना र्क्त ७० ते ८० ुनपये ददले गेल्यामुळे मिूराींनी
केलेल्या कामाचा मोबदला ममळण्याबाबत सावबिधनक बाींधकाम िविाग, िर्व्हार याींच्याकडे लेखी
तक्रारी कुननही आिपयंत कोणतीही कायबवाही केली गेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींपूणब प्रकल्पाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व व त्यात काय
आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार रोहयो योिनेची प्रलींबबत मिूरी मिुराींना ममळण्याबाबत व मिूरी
प्रलींबबत

े वणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. ियिुमार रावल (२८-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

सदर कामाची मिरु ी कामाच्या मोिमापानस
ु ार दद. ८ ऑगस््, २०१६ रोिी अदा

करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

सदर कामावर ुनपये २,३७,०४१/- इतका अकुशल खचब झाला असून मिुराींनी केलेल्या कामाच्या
मोिमापानस
ु ार प्रत्येक मिरु ास सरासरी ुनपये १४५/- प्रधतददन मिरु ी ममळाली आहे. सदर
कामावर मिुराींना ुन.७०/- ते ८०/- अशी कमी मिुरी ममळाली असल्याबाबत कोणतीही लेखी
तक्रार दद.८ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास प्राप्त झालेली नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

वि.स. ३२४ (14)
बोदवड पररसर उपसा मसांचन (ता.बोदवड, जि.िळर्ाव) योिनेची प्राथममि
िामे सुरू िरण्यास तनधी ममळण्याबाबत
(१९)

६७७००

(०२-०१-२०१७).

श्री.एिनाथराव

खडसे

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मुक्ताईनर्र) :

सन्माननीय

(१) बोदवड पररसर लपसा मसींचन (ता.बोदवड, जि.िळगाव) योिनेची प्रार्ममक कामे सुरू
करण्यास आवश्यक मान्यता तसेच केंद्र शासनाकडे सन २०१४-१५ सा

धनधी िवतररत

करण्याबाबतचा प्रस्ताव तापी पा्बींधारे िवकास महामींडळ, िळगाव याींनी िलसींपदा िविागाकडे
पा िवलेला असन
ू सदर प्रस्तावास अदयापही मान्यता ददली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रस्तावास

तातडीने

मान्यता

दे ण्याबाबत

तेर्ील

लोकप्रधतधनधीींनी

मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे ददनाींक ४ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास पत्रादवारे मागणी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, प्रलींबबत असलेल्या बोदवड लपसा मसींचन योिना पण
ू ब करण्यासा

शासनाने

कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०४-०७-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) बोदवड पररसर लपसा मसींचन योिना
(ता.बोदवड, जि.िळगाींव) या प्रकल्पास ुनपये २१७८.६७ को्ी इतक्या ककीं मतीचे काम सुन
ु
करण्याच्या प्रस्तावावर ददनाींक ३/१/२०१७ रोिी मींत्रीमींडळाच्या बै कीत धनणबय घेण्यात आला
आहे .
त्यानस
ु ार या लपसा योिनेचे काम सुुन करणेस काही अ्ीींच्या अधीन राहून शासनाने
मान्यता ददलेली आहे .
बोदवड लपसा मसींचन योिनेच्या कामासा
धनधी

क्षेत्रासा

(Grant in aid) हा िवमशष् प्रकल्पासा
धनधी िवतरण सुत्राबाहेर

रोिीच्या पत्रान्वये

िवनींती केली आहे

(५) प्रश्न लद्ावत नाही.

केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा अर्बसहाय

असल्याने मा.राज्यपाल महोदयाींच्या मसींचन

े वण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक १५/४/२०१७

___________

िव्हार, मोखाडा (जि.पालघर) या डोंर्राळ भार्ातील आददवासी
(२०)

रोिर्ारासाठी स्थलाांतर िरीत असलयाबाबत

७०८६६ (१६-१२-२०१६).

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िर्व्हार, मोखाडा (जि.पालघर) या डोंगराळ िागातील आददवासी कु्ुींबबयाींसह रोिगारासा
मो या सींख्येने

खरे आहे काय,

ाणे, कल्याण, मिवींडी, मुींब्रा आणण अन्य द काणी स्र्लाींतर करीत आहे त, हे

(२) असल्यास, याची चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनग
ु ींगाने पालघर जिल्हयातील ग्रामीण िविागातील आददवासी
बाींधवाींना धनयममत रोिगार ममळण्यासा

शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०३-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________
राज्यातील सवग समुद्र किनाऱयाांवर पयगटिाांच्या सुरिेबाबत उपाययोिना िरण्याबाबत
(२१)

७०८७३ (०९-०१-२०१७).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :
काय :-

श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अिय चौधरी (मशवडी),

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील समुद्र ककनाऱयावर येणाऱया पयब्काींच्या सुरक्षेबाबत व ककनारपट्टीची दे खरे ख व
सुरक्षेबाबत लपाययोिना करण्याचा अध्यादे श सन २०१६ मध्ये शासनाने काढलेला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच मींब
ु ईसह कोकणातील सवब ककनाऱयाींवर पयब्काींच्या सरु क्षेबाबत लपाययोिना
करण्याच्या सूचना राज्याच्या पयब्न व साींस्कृधतक िविागाने ददल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, रायगड जिल््यातील मुुनडच्या ककनारपट्टीवर पुणे येर्ील महािवदयालयातील

िवदयार्थयांचा बुडून मत्ृ य झाल्यानींतर ककनार पट्टीवरील सुरक्षेचा मुद्दा मा.लच्च न्यायालयात
दाखल झालेल्या िनदहत याधचकेवर मा.लच्च न्यायालयाने ककनारपट्टय
् ावरील सरु क्षेबाबत
शासनाने कोणत्या लपाययोिना केल्या आहे त याचा खुलासा ३ मदहन्यात करावा असे आदे श
शासनास ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सींबींधधत िविागातील बहुसींख्य सरकारी यींत्रणाींनी र्क्त धोक्याच्या सूचना
दे णारे र्लक ककनाऱयावर लावले असन
ू बऱयाच द काणी कायमस्वुनपी र्लक लावण्यात आलेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे
पयब्काींच्या सुरक्षेबाबत तातडीने लपाययोिना करण्यासा

काय व चौकशीच्या अनुगींगाने

शासनाने कोणती कायबवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास,िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२२-०६-२०१७) :(१) राज्यातील समुद्र ककनाऱयाींवर(बीचेस)पयब्काींसा

सुरक्षा र्व्यवस्र्ा करण्याबाबत शासन धनणबय, पयब्न व साींस्कृधतक कायब िविाग, दद.८/९/२००६
अन्वये सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीने

धनगबममत करण्यात आली आहे त.

लपाययोिनाींची अींमलबिावणी करण्याबाबत मागबदशबक तत्वे
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(२) शासनाने
ददलेल्या आहे त.

रवून ददलेल्या बीचेसवर सुरक्षेबाबत लपाययोिना करण्याबाबतच्या सूचना

(३) होय.
(४) राज्यातील

रवून ददलेल्या समुद्र ककनाऱयाींवर (बीचेस) धोक्याच्या सूचना दे णाऱया

र्लकाींबरोबरच मादहती र्लक/ददशादशबक र्लक, आपतकालीन प्रसींगी प्रर्मोपचारासा

आरोग्य

केंद्राींची मादहती याबाबतचे मादहती र्लकही लावण्यात आले आहे त. तसेच या बीचेसवर िीव
सुरक्षा रक्षकाींच्या नेमणूका करण्यात आल्या असन
ू , सायरन, फ्लड लाई्स ्, ्े हळणी मनोरे
बसिवण्यात आले आहे त व बचावाचे सादहत्यही लपलध कुनन दे ण्यात आले आहे .
(५) व (६) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
िोलहापरू जिलहात उवगररत वैधातनि वविास मांडळािडून मांिरू ी ददलेलया व अपण
ू ग
रादहलेलया िामाांना तनधी ममळण्याबाबत

(२२)

७११६२ (१६-१२-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदर्ड) :

सन्माननीय

तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यात लवबररत वैधाधनक िवकास मींडळाकडून सन २००८-२००९, २००९-१० व
२०१०-२०११

या

वगाबतील

मींिरू ी

ददलेल्या

तर्ािप

अपण
ू ब

रादहलेल्या

कामाींना

धनधी

ममळणेबाबतची मागणी ददनाींक २६ र्ेब्रुवारी, २०१५ व तद नींतर अनेक वेळा मा.ग्रामिवकास
मींत्री याींचेकडे चींदगडचे लोकप्रधतधनधी याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुगींगाने शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (०१-०७-२०१७) :(१) व (२) प्रश्नात लल्लेणखलेल्या ददनाींक २६.०२.२०१५
रोिीच्या पत्रान्वये करण्यात आलेल्या अशा मागणीच्या अनुगग
ीं ाने जिल्हा प्रशासनाकडून
कामाींबाबतची आवश्यक ती मादहती मागिवण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
उदर्ीर व िळिोट (जि.लातूर) तालुक्यातील िमीन ओलीताखाली आणण्यासाठी
ततरु नदीवर १० बॅरेिस
े बसववण्यासाठी तनधी दे ण्याबाबत

(२३) ७१६७१ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुधािर भालेराव (उदर्ीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लदगीर

आणण्यासा

व

िळको्

(जि.लातूर)

तालुक्यातील

धतुन नदीवर १० बॅरेिस बसिवण्यासा

हिारो

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

हेक््र

िमीन

ओलीताखाली

धनधी लपलध कुनन दयावा अशी

मागणी शेतकऱयाींनी शासनाकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३२४ (17)
(२) असल्यास, दोन्ही तालुक्याला िपण्याचे पाणी पुरिवण्यासा

धतुन नदीवर १० बॅरेिेस

बसवून पाणी प्रमाणपत्र लपलध कुनन दयावे असे धनवेदन लोकप्रधतधनधीींनी माहे िुल,ै २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, धतुन नदीवर बॅरेिेस बसिवण्यासा

धनधी दे ण्यासह पाणी प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत

शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०३-०७-२०१७) :(१) होय, खरे आहे .
(२) होय, खरे आहे .
(३) लदगीर व िळको् (जि.लातरू ) तालुक्यात धतुन नदीवर १०० हे क््र पेक्षा कमी मसींचन
क्षमता असलेल्या (स्र्ाधनक स्तर योिना) १० कोल्हापुरी बींधारे योिनाींची कामे लघु पा्बींधारे

जिल्हा पररगदे मार्बत पुणब झालेली आहे त. अजस्तत्वात असलेल्या सदर कोल्हापुरी बींधा-याींचे
(स्र्ाधनक स्तर योिना) १०० हे . पेक्षा कमी मसींचन क्षमता असल्यामुळे बॅरेिमध्ये रूपाींतर

करण्याचा खचब िवदहत मापदीं डात बसत नाही. त्यामुळे बॅरेिस
े ला अदयाप मींिुरी नाही. तसेच
नवीन प्रकल्प हाती घेण्यास मा.राज्यपाल महोदयाींचे धनबंध आहे त.
(४) प्रश्न लद्ावत नाींही.
___________
उदर्ीर (जि.लातूर) येथे पांचायत समीतीची नवी इमारतीची दरु वस्था झालयाबाबत
(२४)

७१७०७ (०५-०१-२०१७).

श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदर्ीर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लदगीर (जि.लातूर) येर्ील पींचायत समीतीची इमारत िूनी व धनिामकालीन असून या
इमारतीच्या मिींती व छत पूणत
ब : पडून गेले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या द काणी नवीन इमारत बाींधण्यात यावी यासा
मागणी केली असून त्यासा

लोकप्रधतधनधीींनी शासनाकडे

धनधी लपलध कुनन दे णार आहे काय,

(३) असल्यास, सदर इमारत बाींधण्यासा

धनधी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.

(२) व (३) लदगीर पींचायत सममतीचे अजस्तत्वातील बाींधकाम मोडकळीस आल्याबाबतचे सक्षम
प्राधधकाऱयाचे प्रमाणपत्र व स्रक्चरल ऑडी् ररपो्ब , िागा मालकीचा लतारा, ले-आऊ् प्लॅ न
इत्यादी कागदपत्राींच्या पत
ब ेसह पररपण
ु त
ू ब प्रस्ताव जिल्हा पररगदे कडून प्रधतक्षाधीन आहे.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

वि.स. ३२४ (18)
चाांडोली (ता.खेड, जि.पुणे) येथे अनुसूधचत िाती व नव बौद्ध मुलीांसाठी
बाांधलेले वसततर्ह
ु े न िेलयाबाबत
ृ वापरासाठी खल

(२५)

७१७७० (१०-०१-२०१७).

श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींडोली (ता.खेड, जि.पण
ु े) येर्े अनस
ु धू चत िाती व नव बौद्ध मल
ु ीींसा

बाींधलेले वसधतगह
ृ

व धनवासी शाळे च्या इमारतीचे ददनाींक २० ऑगस््, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास लदघा्न
होऊन २ वगे झाली तरी सदर वसधतगह
ृ व धनवासी इमारत वापरासा
नाही, हे खरे आहे काय,

खुले करण्यात आलेले

(२) असल्यास, सदर वसधतगह
ु ीींना प्रवेश दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही
ृ ामध्ये मल
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय,सदर वसधतगह
ृ ाची सदय:जस्र्ती काय आहे ?
श्री. राििुमार बडोले (०१-०७-२०१७) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे , सदर अनुसूधचत िाती व
नवबौध्द मुला-मुलीींसा ची शासकीय धनवासी शाळा, चाींडोली ता. खेड, जि.पुणे ही दद.१४
ऑगस््, २०१५ पासन
ू सुन
ु झालेली आहे.

(२) शैक्षणणक वगब २०१५-१६ मध्ये ७ िवदयार्ीनी प्रवेमशत होत्या व शैक्षणणक वगब २०१६-१७
मध्ये सदयजस्र्तीत ५५ िवदयार्ीनी प्रवेमशत आहे त.
(३) सदर धनवासी शाळे च्या एकूण ३ इमारती असन
ू २ इमारती ्या अपूणाबवस्र्ेत आहे त. एका

इमारतीचे काम पण
ू ब झालेले असन
ू शासकीय धनवासीशाळा व वसधतगह
ृ सदर इमारतीत चालु
आहे . इतर दोन इमारतीींची िवकासकामे प्रगतीत आहे त.

___________
पूणत्ग वाचा दाखला घेतलयामशवाय बाांधिामाच्या िोणतीही नोंद िरण्यात येऊ नये
असे स्पष्ट्ट तनदिे श असतानाही चािण ग्रामपांचायतीने नोंदी िेलयाबाबत

(२६) ७३१८६ (०५-०१-२०१७).

श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामपींचायत क्षेत्रात बाींधकामाच्या नोंदी करण्यापूवी लपिविागीय अधधकारी खेड याींचे कडील
पूणत्ब वाचा दाखला घेतल्यामशवाय कोणतीही नोंद करण्यात येऊ नये असे स्पष् धनदे श
असतानाही तत्कालीन ग्रामपींचायत (ता.खेड, जि.पुणे) याींनी ददनाींक ९ माचब,२०१५ रोिीच्या
मामसक सिेतील

राव क्र. ६२७/२/६,६२७/२/१३,६२७/३/१३ नस
ु ार एकूण २६५४ अनधधकृत नोंदी

केल्याचे माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान धनदशबनास आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता सींबींधधत अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने
लक्त नोंदी तात्काळ

रजिस््रमध्ये करण्यात आल्या असन
ू त्याची दस्त नोंदणी न केल्यामळ
ु े

शासनाच्या कोट्यवधी ुनपयाींचा महसूल बुडाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

वि.स. ३२४ (19)
(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार जिल्हापररगदे चे ग्िवकास अधधकारी लपमुख्य कायबकारी अधधकारी
तसेच पदाधधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०७-२०१७) :(१) महाराषर ग्रामपींचायत अधधधनयम, कलम १२४ नुसार
गावाच्या सीमेतील इमारती (मग त्या कृगी आकारणीस अधीन असोत ककीं वा नसोत) व िममनी

(ज्या कृगी आकारणीस अधीन नाहीत) यावर ग्रामपींचायतीस कर बसिवण्याचा अधधकार आहे .
त्यानग
ु ींगाने ग्रामपींचायतीींच्या हद्दीतील ममळकतीींवर िवहीत पद्धतीने कर आकारणी कुनन वसल
ु ी
करण्यात येत.े याकररता करपात्र ममळकतीींच्या नोंदी ग्रामपींचायतीकडील नमुना नीं. ८ मध्ये,
म्हणिेच कर आकारणी नोंदवहीमध्ये घेण्यात येतात.

तत्कामलन ग्रामपींचायत चाकण (ता.खेड, जि.पुणे) याींनी ददनाींक ९ माचब, २०१५ रोिीच्या

मामसक सिेतील
आहे त.

राव क्र. ६२७/२/६, ६२७/२/१३, ६२७/३/१३ नस
ु ार एकूण २६५४ नोंदी केल्या

(२), (३), (४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीनस
ु ार नोंदी करताना झालेल्या

अधनयममततेस िबाबदार असणाऱया सींबींधधत ग्रामिवकास अधधकारी याींना जिल्हा पररगद, पुणे
याींच्या दद. २९/०७/२०१६ रोिीच्या आदे शान्वये धनलींबबत करण्यात आले असून, खातेधनहाय
चौकशी सुन
ु करण्यात आली आहे. तत्कामलन सरपींच व सदस्य याींना कारणे दाखवा नो्ीस

बिावण्यात आली असून, त्याबाबतचे खल
ु ासे प्राप्त झाले आहे त. खुलाशाींची पडताळणी केली
असता, सकृतदशबनी दोगी असल्याचे ददसून येत आहे . त्यामुळे लक्त २६५४ नोंदीींबाबत तपासणी

कुनन गैरर्व्यवहार आढळून आल्यास सींबींधधत सरपींच / लपसरपींच / सदस्य आणण ग्रामसेवक /
ग्रामिवकास

अधधकारी

याींचेवर

र्ौिदारी

सींबींधधताींना कळिवण्यात आले आहे .

गन्
ु हा

दाखल

करण्याची

कारवाई

करणेबाबत

तसेच, ग्रामपींचायत चाकण याींनी ज्या करारनाम्याच्या नोंदी केलेल्या आहे त त्या

करारनाम्याींबाबत शासनास महसल
बुडाला ककीं वा कसे? याबाबत स्वतींत्र चौकशी/शहाधनशा
ू

करणेबाबत सींबींधधत सह जिल्हा धनबींधक वगब १ (धनम्न श्रेणी), पुणे याींना कळिवण्यात आले
आहे .

___________
िनागटि व आांध्रप्रदे शात वाहून िाणारे िृष्ट्णा नदीचे पाणी महाराष्ट्राला दे ण्याबाबत
(२७)

७३९७६ (१५-०४-२०१७).

श्री.र्णपतराव दे शमख
(साांर्ोले), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप
ु

पजश्चम), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्रीमती तनमगला
र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),
श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे र्ाव) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

वि.स. ३२४ (20)
(१) महाराषराला दस
ु ऱया पाणी तीं्ा लवादाने ददलेल्या ६६६ द् एम सी पाण्यापैकी काही पाणी
ममळावे म्हणून तेलींगण व आींध्र प्रदे श राज्याींनी दाखल केलेली याधचका ददनाींक ९ िानेवारी,
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास मा.सप्र
ु ीम को्ाबने र्े्ाळून लावली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कृषणा नदीच्या

६६६ द् एम सी पाण्यावर महाराषराचा सींपूणब हक्क असताना

त्यापैकी बरे च पाणी न अडिवल्यामुळे व त्याचा वापर होत नसल्यामुळे कनाब्क व आींध्र
प्रदे शात वाहून िाते,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर पाणी अडिवण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास,िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०३-०७-२०१७) :(१) नाही.

आींध्रप्रदे श पन
ु गब न अधधधनयम २०१४ मधील कलम ८९ च्याअनग
ु ींगाने केंद्र शासनाने

दिवतीय कृषणा पाणी तीं्ा लवादाकडे सोपिवलेल्या िबाबदारीची/ सींदिाबची र्व्याप्ती (Scope of
Reference)

रिवण्याबाबत दिवतीय कृषणा पाणी तीं्ा लवादाने ददलेला दद. १९/१०/२०१६ चा

धनणबय रद्द करण्याच्या मागणीसा

तेलींगणा राज्याने डडसेंबर २०१६ मध्ये सवोच्च न्यायालयात

िवशेग अनुमती याधचका (SLP) दाखल केली होती. मा.सवोच्च न्यायालयाने दद.०९/०१/२०१७
रोिी झालेल्या सन
ु ावणीच्या वेळी सदर याधचका र्े्ाळली आहे .
(२) नाही.

आींतरराज्यीय नदी पाणी तीं्ा अधधधनयम–१९५६ अींतगबत अनच्
ु छे द ६ मधील तरतुदीनुसार

दिवतीय कृषणा पाणी तीं्ा लवादाचा धनवाडा केंद्र शासनाच्या रािपत्रात अदयाप अधधसूधचत न
झाल्याने त्याची अींमलबिावणी करता येत नाही. त्यामळ
ु े सदय:जस्र्तीत प्रर्म कृषणा पाणी
तीं्ा लवादाचा धनवाडा अींमलात आहे .
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
धुळे (जि.धुळे) तालुक्यातील अक्िलपाडा िालव्यातील पाणी र्ोंदरू
एम.आय.टँ ि मध्ये सोडण्याबाबत

(२८)

७४४९५ (१७-०४-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे (जि.धळ
ु े ) तालुक्यातील धनम्नपाींझरा (अक्कलपाडा) प्रकल्प िवळपास पूणत्ब वास आला
असून सदर प्रकल्पास पूणब करण्यासा
झाले आहे , हे खरे आहे काय,

पींतप्रधान कृगी मसींचन योिनेतून अर्बसहाय य घोिगत

(२) असल्यास, धनमडाळे व गोंदरू या दोन गावाींचा या प्रकल्पाच्या लािक्षेत्रात समावेश झालेला
नाही त्यामुळे येर्ील ग्रामस्र्ाींमध्ये तीव्र असींतोग पसरला असन
ू त्याींनी अक्कलपाडा डावा

कालवा सींपतो तेर्ून िवळ असलेल्या धनमडाळे गावाकडे िाणारा नाला या कालर्व्यातून सदर

वि.स. ३२४ (21)
नाल्यात पाणी सोडल्यास, धनमडाळे , के.्ी.वेअर िुनन पुढे गोंदरू एम.आय.्ँ क मध्ये पाणी
सोडावे अशी येर्ील ग्रामस्र्ाींची मागणी असन
ू याबाबतचे स्र्ाधनक लोकप्रधतधनधीींनी माहे
डडसेंबर,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.िलसींपदा मींत्री याींना धनवेदन ददले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, सदर मागणीवर शासनाने कोणती

कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (३०-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) अक्कलपाडा धरणाच्या मूळ मींिूर िलधनयोिनात लक्त मागणी पूणब करण्यासा

अधतरीक्त पाण्याची तरतूद नसल्याने, सदर मागणीची पूतत
ब ा करता येत नाही. त्यामळ
ु े
िवलींबाचा प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

तनम्न पाांझरा (जि.धुळे) प्रिलपाच्या उिव्या िालव्यातून दे ऊर बु. पररसरातील
उमराड नालयात पाणी टािण्याबाबत

(२९)

७४७२४ (२०-०४-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धळ
ु े मध्यम प्रकल्प िविागाींतगबत येणा-या धनम्न पाींझरा (अक्कलपाडा) प्रकल्पाच्या

लिर्व्या कालर्व्याचा दे ऊन ब.ु व दे ऊन ख.ु लिींड, नाींद्रे आणण पररसरात प्रत्यक्ष लाि ममळत

नसल्याने शेतक-याींनी लिर्व्या कालर्व्यातन
दे ऊर बु. पररसरातील लमराड नाल्यात पाणी
ू

्ाकण्याबाबत कायबकारी अमियींता, धुळे मध्यम प्रकल्प िविाग, धुळे याींच्याकडे मागणी केली
असल्याचे माहे नोर्व्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाींच्या मागणीवर शासनाने धनणबय घेऊन लमराड नाल्यात पाणी
्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (३०-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) अक्कलपाडा धरणाच्या मळ
ू मींिरू िलधनयोिनात लक्त मागणी पूणब करण्यासा
अधतररक्त पाण्याची तरतूद नसल्याने, सदर मागणीची पूतत
ब ा करता येत नाही.
___________

पाटण (जि.सातारा) तालक्
ु यातील मोरणा र्रु े घर या मध्यम धरणातन
ू
उपसा िलमसांचन योिनेद्वारे शेतीला पाणी दे ण्याबाबत

(३०)

७४९६३ (१७-०४-२०१७).

श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

वि.स. ३२४ (22)
(१) पा्ण (जि.सातारा) तालक्
ु यात कृषणा खोरे िवकास महामींडळाींतगबत मोरणा गुरेघर या

मध्यम धरण प्रकल्पाचे काम सध्या पुणत्ब वाकडे गेले असून सदर धरणामध्ये पुणब क्षमतेने
पाणीसा ा करण्यात येऊ लागला असन
ब या िविागातील शेतीकरीता
ू या धरण प्रकल्पातींगत
कालर्व्याच्या माध्यमातून पाणी दे णेकरीता धरणाच्या डार्व्या व लिर्व्या तीरावुनन कालर्व्याच्या
कामास सुुनवात ही करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या दोन्ही कालर्व्याींच्या कामाचा सर्व्हे हा मुळातच चुकीचा झाला
असल्याने या कालर्व्यातील पाणी डोंगराकडेला वसलेल्या अनेक गावाींतील शेतकऱयाींच्या शेतीला

ममळत नसल्याने दोन्ही तीरावरील कालर्व्याींच्या कामाींचा र्ेर सर्व्हे होऊन या िविागातील
शेतकऱयाींच्या

दहताच्या

दृष्ीने

शेतकऱयाींच्या

शेतीला

िलमसींचनाच्या

माध्यमातून

पाणी

दे ण्याबाबत शासनाने मान्यता दयावी याकरीता मा.िलसींपदामींत्री याींचेकडे ददनाींक १५ र्ेब्रुवारी,
२०१४ रोिी वा त्यासुमारास पत्रार्व्दारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.िलसींपदा मींत्री याींनीही या कामाींचे र्ेरसर्व्हे करण्यात यावेत अशा लेखी
सुचना कृषणा खोरे िवकास महामींडळाचे कायबकारी सींचालक याींना ददल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, मोरणा धरणातन
शेतकऱयाींच्या शेतीला िलमसींचनाच्या माध्यमातून पाणी
ू
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (३०-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) र्ेरसर्व्हे करणेची मागणी केली आहे.
(३) होय.
(४) क्षेबत्रय स्तरावर सवेक्षण करण्याचे काम प्रगतीपर्ावर आहे.
(५) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

झरी उपसा मसांचन (ता. अिन
ुग ी मोरर्ाांव, जि. र्ोंददया) प्रिलपाचे िाम पण
ु ग िरणेबाबत
(३१)

७५३७१ (१७-०४-२०१७).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) झरी लपसा मसींचन (ता.अिन
ुब ी मोरगाींव, जि.गोंददया) योिनेकरीता २२७५ लागवडी क्षेत्र
आवश्यक असून हे नवीन क्षेत्र धापेवाडा ्प्पा-२ अींतगबत येत असल्यामुळे या योिनेचे लािक्षेत्र
धापेवाडा ्प्पा-२ ककीं वा झरी ल.मसीं.यो. यापैकी कोणत्या योिनेत घेणार, यासींबींधी कायबवाही

कुनन अहवाल सादर करण्याचे धनदे श मींडळ कायाबलयाकडून कायबकारी अमियींता, ल.मसीं. प्रकल्प
िविाग, धतरोडा (जि.गोंददया) याींना ददनाींक २७ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास पत्रान्वये
दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मध्यवती सींकल्पधचत्र सींघ्ना, नामशकतर्े धनयोिन कायबक्रमान्वये या लपसा

मसींचन योिनेकरीता आवश्यक सींकल्पने प्राप्त होण्यास अधधक िवलींब होत असून सदर
सींकल्पने ककती कालावधीत प्राप्त होतील,

वि.स. ३२४ (23)
(३) असल्यास, लागवडी योग्य क्षेत्र ओमलताखाली आणण्याच्या दृष्ीने झरी लपसा मसींचन
योिना तातडीने सुुन करण्यासा

शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२९-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) झरी लपसा मसींचन प्रकल्पामधील प्रस्तािवत २२७५ हे क््र क्षेत्र धापेवाडा लपसा
मसींचन योिना ्प्प-२ प्रकल्पाच्या लािक्षेत्रात समािवष् आहे . धापेवाडा लपसा मसींचन योिना
्प्पा-२ प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे .

झरी प्रकल्पाच्या लािचेत्राचे मसींचन

धापेवाडा लपसा मसींचन योिना ्प्पा २ दवारे होणार आहे . त्यामुळे झरी लपसा मसींचन
प्रकल्पाबाबत पुढील कायबवाही करण्याची आवश्यकता नाही.धापेवाडा लपसा मसींचन योिना ्प्प-

२ प्रकल्प तीन चरणात पुणब करण्याचे प्रस्तावीत आहे .प्रर्म चरणातील कामे पूणब झालेली
आहे त.पढ
ु ील चरणाच्या कामासा
वगाबत पूणब करण्याचे

शासनाची मींिरू ी प्राप्त झाली आहे .चरण-२ अींतगबत कामे ३

धनयोिीत आहे . त्यानींतर चरण ३ ची कामे हाती घेण्यात येणार आहे त.

झरी लपसा मसींचन योिनेचे लािक्षेत्र धापेवाडा लपसा मसींचन योिना ्प्पा-२ च्या चरण ३
मध्ये समािवष् आहे . त्यानस
ु ार कायबवाही प्रगतीत आहे
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________
मार्ेल त्याला शेततळे ’ या योिनेनुसार शेततळी उभी िरण्यािररता दोन वेळा
मुदतवाढ दे ऊनही िाम अपूणागवस्थेत असलयाबाबत

(३२)

७५३९२ (१५-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अब्दल
सत्तार (मसललोड), श्री.अममन पटे ल
ु
(मुांबादे वी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.उदे मसांर् पाडवी (शहादा),
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी) :
रोिर्ार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) 'मागेल त्याला शेततळे ' या योिनेनुसार राज्यात एक लाख अकरा हिार १११ शेततळी
लिी करण्याकररता दोन वेळा मुदतवाढ दे ऊनही काम पूणब झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) राज्यातील सवब जिल्हा पररगदा, कृगी कायाबलये, लघू पा्बींधारे , पींचायत सममत्याच्या कृगी

िविागाींना ददनाींक १० िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास रोहयोचे लपसधचव याींनी राज्यात
१ लक्ष ११ हिार १११ शेततळी ददनाींक ३० िून, २०१७ रोिीपूवी पूणब करण्याचे आदे श ददले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्या गावाींची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे अशा गावाींचाही समावेश मागेल
त्याला शेततळे योिनेत करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यानुसार शासनाने कोणती
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३२४ (24)
श्री. ियिुमार रावल (२८-०६-२०१७) :(१) “मागेल त्याला शेततळ” योिनेचा लदददष् पुतत
ब ेच्या

दृष्ीने ददलेल्या मुदतीत सवब महसूली िविागाींमध्ये लक्षाींकाच्या ददडप् अिब प्राप्त न झाल्याने

योिने अींतगबत अिब Upload करण्यास तीन वेळा मद
ू तवाढ दे ण्यात आली. सदयजस्र्तीत दद.
१८ मे, २०१७ च्या दे कक अहवालानुसार योिनेअींतगबत १०४५९७ शेततळयाींच्या कामाींना कायाबरींि

आदे श दे ण्यात आला असून ३३४४० कामे पूणब झाली आहे त व १२४५६ कामे प्रगतीपर्ावर
आहे त.

(२) होय.
(३) होय, ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन धनणबयान्वये मागेल त्याला शेततळे या
योिनेमधील ५० पैसे आणेवारीची अ् मशधर्ल कुनन ही योिना राज्यातील सवब जिल््यात
राबिवण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे.
(४) व (५) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
नाांदेड जिलहयातील शेतिऱयाांना नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
(३३)

७६२८७ (१५-०४-२०१७).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींदेड जिल्हयातील मलींबो्ी

धरणाचे सवब दरवािे

िूनमध्ये

झालेल्या अधतवषृ ्ीत

अमियींत्याच्या चुकीमुळे लघडे रादहल्याने शेतकऱयाींची िपके वाहून गेल्यामुळे त्याींचे नुकसान
झाले असल्याचे ददनाींक ५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास धनदशबनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, बाुनळ, तेलूर, राह्ी, वेल्लूर, िाकापूर, कौ ा, मशुनर आदद गावात सींबींधधत

ग्रामसेवक, तला , कृगी सहाय यक याींनी सदर घ्नेचा पींचनामा कुनन पाच मदहने झाले
तरी कोणत्याही प्रकारची नुकसान िरपाई सींबींधधत शेतकऱयाींना ममळाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींना नक
ु सान िरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०३-०७-२०१७) :(१) दद.३०/०९/२०१६ चे मध्यरात्रीपासन
ू मलींबो्ी धरणाचे

पाणलो् क्षेत्रात सूरू झालेल्या अधतवषृ ्ीमुळे (१५४.२३ मम.मी.) िलाशय पूणब क्षमतेने िरल्याने
१८२७.६६ घ.मी. प्रधत सेकींद एवढा महत्तम िवसगब नदी पात्रात सोडण्यात आला. या काळात

दरवािे लघण्याबाबत अमियींत्याची चूक झाली नाही. यामुळे मागबदशबक बाींध र्ु्ून लगतचे
०.३५ हे . िममनीचे झालेले नक
ु सान काळी माती ्ाकून िरून दे ण्यात आले आहे. तर्ािप
शेतकऱयाींची िपके वाहून होणाऱया नक
ु सानीबाबत पुढील कायबवाही महसूल िविागाकडून
करण्यात येत आहे.
(२) महसूल िविागाकडून कायबवाही प्रगती पर्ावर आहे .

वि.स. ३२४ (25)
(३) महसूल िविागाकडून कायबवाही प्रगती पर्ावर आहे .
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

सुधार्ड (जि.रायर्ड) तालुक्यातील उन्हे रे येथील िांु ड व ववठ्ठल रूजक्मणी मांददरात
सोयी सुववधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३४)

७६५१४ (१५-०४-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उफग पांडडतशेठ पाटील (अमलबार्) :

सन्माननीय

पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सुधागड (जि.रायगड) तालुक्यातील श्री क्षेत्र बल्लाळे श्वर पाली शहारापासून २ कक.मी.
अींतरावर असलेले लन्हे रे येर्ील प्रमसद्ध गरम पाण्याचे झरे असलेले कींु ड व िवठ्ठल रूजक्मणीचे
ऐधतहामसक मींददर आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कींु डाकडे िाण्याच्या मागाबवर ददशादशबक र्लक नसल्याने
मींददर येर्े पयब्काींसा

व िवठ्ठल रूजक्मणी

आवश्यक असणाऱया सोयी सुिवधा नसल्यामुळे पयब्काींची गैरसोय होत

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

लन्हे रे

येर्ील

गरम

पाण्याच्या

कींु डाच्या

मागाबवर

ददशादशबक

र्लक

लावण्याबाबत व इतर सोयीसुिवधा पुरिवण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२२-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे.

(३) व (४) लन्हे रे येर्ील गरम पाण्याच्या कींु डाकडे िाणाऱया मागाबवर ददशादशबक र्लक
लावण्यात आले आहे त. सदर द काणी िक्त धनवास, शौचालय, पाणी पुरव ा, िोडरस्त्याींची
सुधारणा, पर्ददवे लावणे अशा सोयी सुिवधा पुरिवण्यासा

कायबकारी अमियींता (बाींधकाम),

रायगड जिल्हा पररगद याींनी रू.९९ लक्ष ककीं मतीच्या कामाींचा प्रस्ताव जिल्हा धनयोिन
सममतीकडे सादर केला आहे .

___________

िेंद्रीय िीएसटी िायदयानुसार समुद्र किना-यापासन
ू १२ सार्री मैलाांच्या प्रदे शात होणा-या
व्यापारावरील िर वसूल िरण्याचे हक्ि िेंद्र शासनािडे िाणार असलयाबाबत

(३५)

७६९१३ (१९-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील

(१) केंद्रीय िीएस्ी कायदयानुसार समुद्र ककना-यापासून १२ सागरी मैलाींच्या प्रदे शात होणा-या
र्व्यापारावरील कर वसल
ू करण्याचे हक्क केंद्र शासनाकडे िाणार असल्याने महसल
ू ामध्ये घ्
होवून राज्य शासनाचे आधर्बक नक
ु सान होणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य शासनाचे सदर प्रकरणी एकूण ककती महसल
ू ाचे नुकसान होणार आहे व
सदर नुकसान िरपाई रक्कम ममळण्याकररता शासनाने कोणती कायबवाही केली आहे,

वि.स. ३२४ (26)
(३) तसेच केंद्र सरकारने, नुकसान िरपाईपो्ी, राज्य

सरकारला, ककती महसूली रक्कम

दे ण्याचे मान्य केले आहे तसेच, धनश्चलनीकरणानींतर राज्याच्या महसूलात झालेली घ्

िवचारत घेता, केंद्र शासनाने, महाराषर राज्यास ककती वाढीव नक
ु सान िरपाई रक्कम मींिरू
करून, लपलध करून दे ण्याचे आश्वासन ददले आहे ,

(४) असल्यास,याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु र्ांटीवार (१७-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

वस्तू व सेवा कर कौजन्सलच्या ददनाींक १६ िानेवारी, २०१७ रोिी झालेल्या बै कीमध्ये १२
सागरी मैलापयंतची सीमा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत

असली तरी त्या सीमेपयंत होणाऱया

र्व्यवहारावर केंद्र शासन राज्य शासनास कर गोळा करण्याचा अधधकार प्रदान करे ल असा
धनणबय घेण्यात आला आहे.
(२) लागू नाही.

(३) सींिवधान (एकशे एक सध
ु ारणा) कायदयानुसार िीएस्ीच्या अींमलबिावणीनींतर ५ वगे केंद्र

शासन राज्य शासनास नक
ु सान िरपाई दे णार आहे . सींशोधन व त्या सींबींधात केंद्राने राज्यास
दयावयाच्या नुकसान िरपाई दे ण्याबाबतचा कायदा पारीत केला आहे . नक
ु सान िरपाईची

रक्कम िीसए्ीची अींमलबिावणी केल्यानींतर धनजश्चत होणार असल्याने त्याबद्दल नक
ु सान
िरपाईची रक्कम मींिूर करण्याचा प्रश्न लद्ावत नाही.
(४) लागू नाही.
(५) लागू नाही.

___________

नार्पूर सालई मोिासा (ता.पारमशवनी, जि.नार्पूर) येथील लघू तलावास
(३६)

७८२१७

डब्लयु.एम.आर.ची मांिुरी दे ण्याबाबत

(१५-०४-२०१७).

श्री.डड

मललीिािन
ूग

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर सालई मोकासा (ता.पारमशवनी, जि.नागपूर) येर्ील लघू तलावास डल्य.ु एम.
आर.ची मींिुरी दे ण्याबाबतचे धनवेदन स्र्ाधनक लोकप्रधतधनधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींना माहे
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले, हे खरे काय आहे ,

(२) असल्यास, सदर धनवेदनावर शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (३०-०६-२०१७) : (१) होय.
(२) सदर योिनेस म.ि.धन.प्रा. कलम-११ (च) अींतगबत अींधतम मान्यता आवश्यक असन
ू
प्रादे मशक कायाबलयाचे पत्र ददनाींक २५/११/२०१६ अन्वये प्रस्ताव म.ि.धन.प्रा.याींना सादर करण्यात
आलेला होता.

वि.स. ३२४ (27)
म.ि.धन.प्रा.चे पत्र ददनाींक २०/१२/२०१६

अन्वये सदर प्रस्ताव परत करण्यात आला

असून, प्रकल्पास वन व पयाबवरण मींत्रालयाची अींधतम मान्यता व एकाजत्मक िल आराखडयास

ररतसर मींिरु ी ममळाल्यानींतर कलम-११ (च) अींतगबत अींधतम मान्यतेचा प्रस्ताव सादर
करण्याबाबत धनदे श प्राप्त आहे त.

राज्य िल पररगदे कडून गोदावरी खोऱयासह एकाजत्मक राज्य िल आराखडा अींधतम

करण्याचे दृष्ीने शासन धनणबय ददनाींक १२/४/२०१६ अन्वये तञेय सममती स्र्ापन करण्यात
आली असून सदर सममती तर्े आराखडा अींधतम करण्याचे दृष्ीने कायबवाही सुुन आहे .
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

पाट (ता.िुडाळ, जि.मसांधद
ु र्
ु )ग येथे रस्त्याच्या तळाच्या िामािररता तनधीची ममळण्याबाबत
(३७)

७८७१० (१५-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय पयगटन मांत्री पढ
ु ील

(१) पा् (ता.कुडाळ, जि.मसींधुदग
ु )ब येर्े रस्त्याच्या लगतचे सुमारे ६ एकर क्षेत्रामध्ये पसरलेले
प्राचीन नैसधगबक तळयाकडे पयब्नदृषया दल
ब होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
ु क्ष
त्यादरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लक्त तळयाचा िवकास झाल्यास िोगवे, ककल्ले धनवती, मालवण, दे वबाग,
वेगुले या समुद्र ककनारप््ीवुनन िाणारे पयब्क या तळयाकडे आकिगबत होतील व आधर्बक
वाढ होवून बेरोिगाराींना रोिगार ममळे ल, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तलावासींदिाबतील प्रस्ताव व पररपूणब आराखडा तयार करण्यात आला आहे
काय व त्याचे स्वुनप काय आहे ,

(४) असल्यास, सदर तलावाच्या कामाकररता धनधीची तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) पा् तलाव सश
ु ोमिकरणासा

जिल्हा वािगबक योिनेअत
ीं गबत सन २०१६-२०१७ या

वगाबत ‘क’ वगब पयब्न िवकास योिनेअींतगबत रू.२५ लक्ष एवढी तरतद
ू करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

अिन
ुग ा (जि.रत्नाधर्री) धरणाच्या िालव्याचे अपूणग िाम पूणग िरण्याबाबत
(३८)

७८९४९ (१७-०४-२०१७).

श्री.रािन साळवी (रािापरू ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अिन
ुब ा (जि.रत्नाधगरी) धरणाच्या कालर्व्याचे गत ३ वगांपासन
ू धनधी अिावी प्रलींबबत काम
आता धनधी लपलध होवूनही अत्यींत सींर् गतीने सुुन असल्याची बाब माहे र्ेब्रुवारी, २०१७
च्या पदहल्या सप्ताहात धनदशनाबस आली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३२४ (28)

(२) असल्यास, सदरहू धरणाच्या कालर्व्याच्या कामाची शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीनस
ु ार सदर कालर्व्याचे काम तातडीने पण
ू ब करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (१३-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) प्रश्न लद्ावत नाही.
(३) प्रकल्पाच्या कालर्व्याींची लवबररत कामे तातडीने पुणब करणेच्या दृष्ीने प्रकल्पास प्रधानमींत्री
कृगी मसींचन

योिने

अींतगबत

केंदद्रय

अर्बसहाय य

प्रस्तािवत

आहे . सन

२०१७-१८

सा

अर्बसींकल्पात रू.५०.०० को्ी तरतूद असून धनधी लपलधतेनस
ू ार सन २०१९-२० मध्ये प्रकल्प
पण
ू ब करण्याचे धनयोिन आहे.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________
िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील दहीर्ाांव उपसा मसांचन िामािररता
िायमस्वरुपी अमभयांत्याची नेमणि
ू िरण्याबाबत

(३९)

७९५३१ (१५-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) करमाळा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील दहीगाींव लपसा मसींचनखालील लािक्षेत्र १०,५०० हे क््र

असताींना एकच पूणव
ब ेळ अमियींता व दोन अधबवेळ अमियींते कायबरत असल्यामळ
ु े त्याींच्यावर
कामाचा ताण वाढत असल्याने मसींचनाच्या कामकािावर िवपररत पररणाम होत असल्यामुळे या

द काणी कायमस्वुनपी २ अमियींत्याची नेमणक
ू करणेबाबत लोकप्रधतधनधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री
याींच्याकडे ददनाींक २० िन
ू , २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास धनवेदनार्व्दारे मागणी केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुगींगाने शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (३०-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदर द काणी सध्या पूणव
ब ळ
े
०३ अमियींते कायबरत असून दोन अमियींते अधतररक्त
कायबिारादवारे ही कायबरत आहे त. यामुळे मसींचनाच्या कामावर कोणताही िवपरीत पररणाम
झालेला नाही.

(३) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३२४ (29)
मानव वविास ममशन तनधध अांतर्गत र्डधचरोली जिल्यातील र्ोंडवण िला दालनच्या
बािुला चुिीच्या पद्धतीने बाांधण्यात आलेलया र्ायायाांबाबत
(४०)

८०१७६ (१४-०४-२०१७).

डॉ.दे वराव होळी (र्डधचरोली) :

सन्माननीय तनयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मानव िवकास ममशन धनधधतन
ू गडधचरोली शहरातील गोंडवण कला दालनच्या बािल
ु ा
लाखो ुनपये खचन
दक
ूब
ु ान गाळे बाींधण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गाळे चुकीच्या पद्धतीने बाींधण्यात आल्याने ते कोणत्याही ग्राहकाींनी
र्व्यवसाय करण्यासा

स्वीकारले नाही त्यामुळे त्याद काणी गुरे-ढोरे , डुक्कर, शेळी या सारख्या

प्राण्याींची वस्ती वाढलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनस
ु ार शासनाने कोणती
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (२१-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२)

नाही.

सदर गाळयाींच्या द काणी गरु े -ढोरे , डुक्कर, शेळी यासारख्या प्राण्याींची वस्ती वाढलेली

(३) सदरहू १२ गाळयाींपैकी, २ गाळे कायाबलयीन वापरासा असून एक गाळा वन िविागाला
तात्पूरत्या स्वुनपात मध व वनौगधी िवक्रीकररता लपलध कुनन दे ण्यात आला आहे . लवबररत

बींद असलेले गाळे सुन
ु करण्याकररता गडधचरोली जिल्हयातील कायबरत बचत ग् व खािगी
सींस्र्ा तसेच ग्रामीण िागातील काराधगराींना, त्याींनी हस्तकला कौशल्याने धनमाबण केलेल्या
वस्तुींची िवक्री कुनन त्याींचे िीवनमान लीं चावण्याकररता सदर गाळे िाडेतत्वावर दे ण्यासा
मानव िवकास सममती गडधचरोली हे कायाबलय प्रयत्नात आहे.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
चाांदी नदी (ता.नाांदर्ाव, जि.अमरावती) प्रिलपाांतर्गत वपांपळर्ाव तनपाणी-पळसमांडळ-िावरा
मोळवण ते नाांदर्ाव खांडश्े वर रस्ता प्रजिमा-३०-िालवा ओलाांडणी पल
ू ाचे पोच
रस्त्यािररता तनधी ममळण्याबाबत

(४१)

८१७०४ (२०-०४-२०१७).

(बुलढाणा) :

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे लवे), श्री.हषगवधगन सपिाळ

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाींदी नदी (ता.नाींदगाव, जि.अमरावती) प्रकल्पाींतगबत िपींपळगाव धनपाणी-पळसमींडळ-िावरा
मोळवण ते नाींदगाव खींडश्े वर रस्ता प्रजिमा-३०-कालवा ओलाींडणी पूलाचे पोच रस्त्याच्या
बाींधकामाकररता सावबिधनक बाींधकाम िविागास

े व स्वुनपास धनधी लपलध कुनन दे णेबाबत

अधधक्षक अमियींता, सा. बाीं. मींडळ, अमरावती याींनी ददनाींक ११ नोर्व्हें बर, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास लेखी कळिवले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३२४ (30)
(२) असल्यास, सदर पूलाच्या पोच रस्त्याच्या बाींधकामाकररता धनधी दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०१-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) सावबिधनक बाींधकाम िविागाने प्रस्तािवत केलेल्या पयाबयाऐविी िुसींपादन कुनन िरावाचा
पोच मागब करण्याचे काम िलसींपदा िविागामार्बत करणे बचतीचे असल्याने सावबिधनक
बाींधकाम िविागास

े व धनधी दे ण्याचा प्रश्न लद्ावत नाही.

(३) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

िारां िा (जि.वामशम) येथील र्ुरु मांददर व िैन मांददर याना पयगटन वविासाच्या सुधाररत
प्रशासिीय प्रस्तावाला मान्यता ममळण्याबाबत

(४२)

८१९५४ (१५-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय पयगटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कारीं िा जिल्हा वामशम येर्ील नमृ सींह सरस्वती स्वामी महाराि सींस्र्ा व िैन समािासा

सिागह
ृ ाच्या बाींधकामाचा तसेच पाककंगच्या कामाचा सुधाररत प्रशासककय मान्यतेचा प्रस्ताव
शासनाकडे जिल्हा प्रशासनानी ददनाींक २५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास पा िवला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावानस
ु ार शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियिुमार रावल (२२-०६-२०१७) :(१) होय.ददगींबर िैन मींददर,कारीं िा येर्ील सिागह
ृ ाचे
बाींधकाम करणे व नमृ सींह सरस्वती

स्वामी महाराि

सींस्र्ान येर्े पाककंग र्व्यवस्र्ा

करण्याबाबतचा सुधाररत प्रस्ताव जिल्हाधधकारी, वामशम याींनी सादर केला होता.

(२) व (३) शासन धनणबय, पयब्न व साींस्कृधतक कायब िविाग क्र. ्ीडीएस-२०१७/३/प्र.क्र.२७४/
पयब्न, दद.३०/३/२०१७ अन्वये कारीं िा शहरातील िैन सामाजिक सिागह
ृ व गुुन मींददर येर्े
वाहनतळ या कामासा

अनक्र
ु मे रू.७५ लक्ष व रू.५० लक्ष एवढ्या ककीं मतीच्या कामाींना

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
या दोन्ही कामाींसा
ू

अनक्र
ु मे सदर शासन

धनणबयान्वये रू.२० लक्ष व रू.१० लक्ष एवढा धनधी िवतरीत करण्यात आलेला आहे .
___________

र्ायवळ (ता.िारां िा, जि.वामशम) येथील प्रिलपातील बड
ु ती िेत्रात ददव्पथ
ववद्युत वादहनीचे िाम प्रलांबबत असलयाबाबत

(४३)

८२४१२ (२०-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

वि.स. ३२४ (31)
(१) गायवळ (ता.कारीं िा, जि.वामशम) येर्ील मसींचन प्रकल्पाचा बुडती क्षेत्रात १३२ केर्व्ही ददर्व्पर्
िवदयुत वादहनीचे काम गेल्या अनेक वगाबपासन
हस्ताींतरणासा
ू

महािवतरणाकडे प्रलींबबत

असन
ू या बाबीचे िलसींपदा िविागाने ददनाींक ७ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास १ को्ी
७८ लाख ९३ हिार ३०४ ुनपयाचा िरणा धनादे श क्र.१३४५३३ नुसार कायबकारी अमियींता अती
लच्च दाब िविाग अकोला याींच्याकडे केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामाचा िरणा करून सुद्धा अदयापपयंत कोणतेही हस्ताींतरणाचे काम सुुन
झाले नसल्यामुळे या िागातल्या शेतकऱयाींना प्रकल्पाच्या पाण्याचा मसींचनासा

र्ायदा ममळणे

अशक्य होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकरीचा मसींचनाचे पाणी तात्काळ ममळण्याबाबत व सदर काम त्वररत सुुन
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०१-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
नाही.

िवदयुतवादहनी स्र्ानाींतरणाचे काम पुणब न झाल्याने अदयाप घळिरणी होवु शकली

(३) िवदयत
ु वादहनी स्र्ानाींतरणाचे काम सुन
ु असन
ू ते पण
ु ब करण्यासा

सतत पा परु ावा सुन
ु

आहे . प्रकल्पाची घळिरणी िून २०१७ मध्ये पुणब करण्याचे धनयोिन आहे . घळिरणीनींतर
शेतकऱयाींना मसींचनाचा लाि घेता येणे शक्य होईल.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

अिोला जिल्यातील झोडर्ा शेतमशवारात तलाव बाांधूनसुध्दा
िमीन मसांचनापासून वांधचत असलयाबाबत

(४४)

८२५१४ (१७-०४-२०१७).

श्री.हररष वपांपळे (मुततगिापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यातील झोडगा शेतमशवारात सन १९८६ ला लघुपा्बींधारे िविागामार्बत ३६१
हे क््र मसींचन क्षमतेचा तलाव बाींधून १९८६ पासून कायाबजन्वत केला असतानाही गेल्या ३०

वगांपासन
ू २५२ हे क््र िमीन मसींचनापासन
ू वींधचत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मसींचनासा

पाणी लपलध र्व्हावे म्हणून सतत पा पुरावा करूनही शेतक-याींना

पाणी लपलध करून दे ण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू गावाींतील १९७ खातेदार याींच्या २५२ हे क््र िमीन अदयाप मसींचनापासन
ू
वींधचत असल्याची कारणे काय आहे त ,
(४) असल्यास, या िममनीला पाणी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३२४ (32)
श्री. धर्रीष महािन (३०-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) अशींत: खरे आहे.
(३) सदर कालवा मरु माड िस्
ु तरातन
ु ्े कडीच्या बािन
ू े िात असल्यामळ
ु े कालर्व्यातन
ू मोठ्या

प्रमाणात पाण्याचा पाझर होतो, त्यामुळे धनममबत मसींचन क्षमते एवढे मसींचन होऊ शकत नाही.
तसेच मागील ३१ वगाबत मसींचनाकररता

िास्तीत िास्त ४४ हे. मागणी प्राप्त झालेली आहे .

(४) बींद पाईप लाईन र्व्दारे कालवा दरू
ू स्तीची कामे

िवशेग दरू
ु स्ती अींतगबत नमलका िवतरण

प्रणाली धोरण ०२.०२.२०१७ अन्वये प्रस्तािवत करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________

वैनर्ांर्ा-नळर्ांर्ा नदी िोड प्रिलपाचा प्रस्ताव प्रलांबबत असलयाबाबत
(४५)

८३२३६ (२०-०४-२०१७).

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
काय :-

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) वैनगींगा-नळगींगा नदी िोड प्रकल्पाचा प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ रोिी
वा त्यादरम्यान धनदशबनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर प्रस्ताव मींिूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायबवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
तर्ापी वैनगींगा-नळगींगा नदीिोड योिनेचा सिवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे
काम राषरीय िलिवकास अमिकरणामार्बत प्रगतीत असून डडसेंबर २०१७ पयंत पूणब करण्याचे
धनयोजित आहे .

(२) प्रश्न लद्ावत नाही.
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

सांर्मेश्वर (जि.रत्नाधर्री) तालक्
ु यातील राजिवली धरण प्रिलपाचे
िाम तनिृष्ट्ट दिागचे झालयाबाबत

(४६)

८३३५१ (१८-०४-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

वि.स. ३२४ (33)
(१) सींगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील राजिवली धरण प्रकल्पाचे काम धनकृष् झाले
असून

यामध्ये

मो ा

गैरर्व्यवहार

झाला

असल्याचे

स्र्ाधनक

नागररकाींनी

ममळिवलेल्या

मादहतीच्या आधारे धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीत काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार राजिवली धरण प्रकल्पाचे काम धनकृष् दिाबचे करणाऱयाींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (३०-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) प्रश्न लद्ावत नाही.
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

वपांपळर्ाांव (वखािी) (जि.नार्पूर) प्रिलपाचे िाम तातडीने पूणग िरण्याबाबत
(४७)

८३४०१ (१८-०४-२०१७).

डॉ.आमशष दे शमुख (िाटोल) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िपींपळगाींव लघु पा्बींधारे प्रकल्प, ता.नरखेड, जि.नागपूर ही योिना नागपूर - सावरगाींव
नरखेड

राज्यमागब क्रमाींक २४६ वर िपींपळगाींव (वखािी) गावािवळ (स्र्ाधनक) नाल्यावर माहे

माचब, २००६ सालापासून बाींधकामासा

कायबजन्वत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पाची मसींचन क्षमता ९१५ हे . असून सदयजस्र्तीत रे ल्वे क्रॉमसींगपयंत

३४८ हे .मसींचन क्षमता धनमाबण झालेली असून रे ल्वे क्रामसींगचे व रस्ता बाींधकाम पूणब
झाल्यानींतर लवबरीत ५६७ हे. मसींचन क्षमता धनमीत होवन
ू प्रकल्पाची सींपूणब ९१५ हे . मसींचन
क्षमता धनमाबण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पाचे, रे ल्वे क्रामसींग व रस्ता क्रामसींगच्या बाींधकामाकरीता शासन धनधी
लपलध कुनन दे णार आहे काय,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (०१-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
सदय:जस्र्तीत सदर बाींधकामे पूणब होवून प्रकल्पाची पूणब ९१५ हे . मसींचन क्षमता धनमाबण

झालेली आहे .

(३) सदर बाींधकामे माचब, २०१६ मध्ये पण
ू ब करण्यात आली आहे त. त्यामळ
ु े धनधी लपलध
कुनन दे ण्याचा प्रश्न नाही.
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३२४ (34)
िवळा (बािार) (ता.औांढ, जि.दहांर्ोली) येथील इांददरा र्ाांधी िन्या महाववद्यालयात
ववद्याथींनीसाठी िरण्यात आलेलया सायिल खरे दीत झालेली अतनयममता
(४८)

८३८१४ (१९-०४-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुले (दहांर्ोली) :

सन्माननीय तनयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िवळा (बािार) (ता.औींढ (ना.), जि.दहींगोली) येर्ील इींददरा गाींधी कन्या महािवदयालयात
िवदयार्ींनीसा

करण्यात आलेल्या सायकल खरे दी प्रकक्रया शासन धनणबयाला धरून नसल्याचे

माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लपरोक्त सायकल खरे दीत अधनयममतता झाली असल्याने सदर प्रकरणाची
चौकशी करण्याची मागणी सींबध
ीं ीत पालकाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (२१-०६-२०१७) :(१)
(२)

होय, हे खरे आहे .

अशी मागणी कोणत्याही पालकाींनी केलेली नाही.

(३) सदर सायकल खरे दी प्रकरणी शासन आदे शाचे लल्लींघन झाल्यामुळे पयाबयाने अधनयममतता

आढळून आल्याने, मानव िवकास आयुक्त, औरीं गाबाद याींना यासींदिाबत शासनाच्या पत्र
क्र.िवसताप्र-२०१७/८३८१४/ प्र.क्र.२०/का.१४१८,दद.२१ माचब, २०१७ अन्वये सींबींधधताींची िबाबदारी
धनजश्चत करण्याबाबत कळिवण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.
___________
आांध्रप्रदे शामध्ये पोलावरम प्रिलपामधील ८० टीएमसी पाण्यापैिी
(४९)

१४ टी.एम.सी पाणी महाराष्ट्राला ममळण्याबाबत

८३९५८ (१९-०४-२०१७).

श्रीमती सांर्ीता ठोंबरे (िेि) :

ववभार् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आींध्र प्रदे शमध्ये झालेल्या पोलावरम प्रकल्पासा

सन्माननीय लाभिेत्र वविास

८० ्ीएमसी पाणी महाराषराने ददले आहे

त्यात १४ ्ीएमसी पाणी हे महाराषरातील गोदावरी खोऱयातील आहे तसेच हे १४ ्ीएमसी
पाणी कृषणा खोऱयातून नागािन
ुब सागर धरणाच्या वर महाराषराने लचलून गोदावरी खोऱयाला
दे ण्याचा करार झालेला असून करारानुसार १४ ्ी.एम.सी पाणी ममळिवण्यासा

कोणतीही

कायबवाही केली नसल्याचे धनदशबनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर करारानुसार १४ ्ी.एम.सी पाणी ममळिवण्यासा
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

शासनाने कोणती

वि.स. ३२४ (35)
श्री. धर्रीष महािन (०३-०७-२०१७) :(१) नाही.
(२) प्रश्न लद्ावत नाही.
(३) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

वस्तू व सेवा िरामुळे राज्याला होणारे आधथगि नुिसान टाळण्याबाबत
(५०)

८४७४१ (२०-०४-२०१७).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य शासनाने वस्तू व सेवा करासींदिाबत (िीएस्ी) सींसदे ने मींिूर कलेल्या सींिवधानाच्या
१२२ र्व्या घ्नादुन
ु स्तीला ददनाींक २६ ऑगस््,२०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास िवशेग अधधवेशन
बोलवून मींिूरी ददली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िीएस्ी

लागू

झाल्यावर

राज्याला

आधर्बक

नुकसान

होणार

असून

महापामलकेला िकात करातन
ू ममळणारे लत्पन्न बींद होणार आहे तसेच महागाई वाढण्याची
शक्यता धनमाबण होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िीएस्ीमळ
ु े राज्याला होणारे आधर्बक नक
ु सान ्ाळण्यासा

शासनाने कोणती

कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (१७-०६-२०१७) :(१) होय.

(२) महापामलकेस िकात करातन
ू ममळणारे लत्पन्न बींद होणार आहे हे खरे आहे , मात्र
िीएस्ी अींतगबत करावरील कराचा बोिा नष् होईल तसेच िविवध अप्रत्यक्ष कर एकत्र

आल्याने कर अनुपालनाचा खचब कमी होतील व वस्तूच्या ककीं मती कमी होण्याची शक्यता
असल्याने महागाई वाढण्याची शक्यता आहे , हे खरे नाही.

(३) िीएस्ी अींतगबत वस्तू व सेवावरील कराचे दर अदयाप धनजश्चत झालेले नाही. तसेच

िीएस्ीचा एकूण अर्ब र्व्यवस्र्ेवर व पयाबयाने कर महसूलावर होणारा पररणाम धनजश्चत करणे

सदय:पररजस्र्तीत शक्य नाही. मात्र, िीएस्ी अींतगबत आधर्बक नुकसान आल्यास सींिवधान

सींशोधन कायदयानस
ु ार िीएस्ी अींमलबिावणी झाल्यानींतरच्या पाच वगब केंद्र शासन राज्यास
आधर्बक नुकसानाची िरपाई करणार आहे .
(४) प्रश्न लद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

