अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

गोवळिोटचा किल्ला (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) पययटन वविास
(१)

६९८१२ (२७-०१-२०१७).

िेंद्र म्हणन
ू वविसीत िरण्याबाबत

श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर) :

सन्माननीय पययटन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोवळको् ककल्ला (ता.चचपळूण,जि.रत्नाचगरी) सुशोभिकरण परशुराम ते ककल्ला रोपवे
प्रस्ताव गोवळको् धक्का ते दािोळ खाडीपयंत िलपयय्न णिण ्ोकोडा्यल सररी णदी
कामे हाती घेवून पयय्न ववकास करण्याची घोषणा करून गोवळको्चा पयय्न ववकास

करण्यात ये्ल
य अशी मा.पालकमींत्री याींनी २ वषायपूवी घोषणा करूनही णतापयंत गोवळको्चा
पयय्न ववकास करण्याच्या दषॄ ्ीने शासनाने कोणतीही योिना राबववली नाही, हे खरे णहे
काय

(२) असल्यास, गोवळको्चा पयय्न ववकास करण्याच्या दषॄ ्ीने अद्यापयंत कामे सुरु केली
नसल्याची कारणे काय णहे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानस
ु ार सदरहू गोवळको्
पयय्न ववकास केंद्र म्हणून ववकसीत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. रत्नाचगरी जिल््यातील
चचपळूण तालुक्यातील गोवळको् ककल्ल्याच्या पयय्न ववषयक

ववकास कामाींसाठी सन २०१०-

२०११ मध्ये १२ व्या ववत्त णयोगाींतगयत शौचालय, पयय्काींना बसण्याची व्यवस्था, नदीशेिारी
रस्त्यावर
उिारण्याची

रर्नयचर,बो्ीसाठी
कामे

पण
ू य

िेट्टीचे

करण्यात

बाींधकाम
णलेली

व

नगर

असन
ू

पररषदे च्या

गोवळको्

िॅकवेलशेिारी

धक्का

व

िे्ी

ककल्ल्याच्या

सुशोभिकरणासाठी एकूण रू.१०९.९७ लक्ष र्नधी उपलब्ध करुन ददलेला असून सदर कामे
प्रगतीत णहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४८८ (2)
नवी मुांबईतील गवळीदे व, मुांबादे वी व सुलाईदे वी स्थळे
पययटनस्थळे म्हणून घोवित िरणेबाबत

(२)

७५४५२ (१४-०४-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील

(१) नवी मुींबई पररसरातील गवळीदे व, मुींबादे वी व सुलाईदे वी ही र्नसगयरम्य स्थळे पयय्नाच्या
दृष्ीने णकषयक असल्याने त्याचा समावेश पयय्न स्थळाींमध्ये करण्याबाबत महाराषर पयय्न
ववकास महामींडळाने जिल्हाचधकारी, ठाणे याींचेकडे प्रस्ताव पाठववला णहे , हे खरे णहे काय,
(२) असल्यास, उक्त र्तन्ही स्थळे अर्तशय रम्य व डोंगरामध्ये वसलेली असल्याने ्ी
पयय्काींना णकवषयत करणारी असूनही याची अद्यावप त्याींचा समावेश पयय्न स्थळामध्ये
करण्यात णलेला नसल्यामुळे पयय्क नवी मुींबईकडे णकवषयत झालेले नाहीत, हे ही खरे णहे
काय,

(३) असल्यास,याबाबत चौकशी केली णहे काय व

चौकशीनस
ु ार सदरची र्तन्ही स्थळे पयय्न

स्थळे म्हणून घोवषत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?

श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) नाही.

(२), (३) व (४) गवळीदे व,मुींबादे वी व सल
ु ाईदे वी स्थळाींच्या ववकासाबाबत जिल्हाचधकारी, ठाणे

याींनी णयुक्त,नवी मुींबई महानगरपाभलका याींना मादहती सादर करण्याचे कळववले णहे .
त्यानुसार प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर जिल्हा र्नयोिन सभमतीच्या बैठकीत ठे वण्यात येणार
णहे .

___________

पन्हाळगड ते ववशाळगड (जि.िोल्हापूर) मागायवरील शशविालीन ववहहरीांची झालेली दरु वस्था
(३)

७६४७० (१९-०४-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पन्हाळगड ते ववशालगड (जि.कोल्हापूर) या मागायवरील बाींधलेल्या या वा्े वरती बाींधलेल्या
ववदहरी ववकासापासून वींचचत रादहल्या णहे त, हे खरे णहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली णहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर ववदहरीींचा ववकास करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१) जिल्हाचधकारी,कोल्हापूर याींनी सादर केलेल्या
अहवालानस
ु ार अशी कोणतीही ववदहर शासनाच्या वविागाकडे नोंद नाही ककवा दे खिाल
दरु
ु स्तीकररता नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८८ (3)
राज्यात किल्ल्याांच्या िवळील शासिीय िशमनीवर पययटिाांसाठी
हॉटे ल व अन्य सुववधा उपलब्ध िरण्याबाबत
(४)

८०८१२ (१८-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

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

(१) राज्यात िास्तीत िास्त पयय्क यावेत यासाठी णगामी वषयिरात ववववध उप्म राबववले
िाणार असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशयनास णले णहे , हे खरे
णहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात अींदािे ४५० ककल्ले पुरातत्व खात्याकडे असुन या ककल्ल्याींच्या िवळ

शासकीय िभमनी असल्याने पयय्काींसाठी त्या दठकाणी हॉ्े ल णिण अन्य सुववधा उपलब्ध
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) राज्यात िास्तीत िास्त पयय्क यावेत यासाठी
दरवषी ववववध उप्म राबववले िातात.
(२)

व

(३)

ककल्ल्याच्या

ककल्ले

पररसरात व

पररसरात/पायथ्याशी

पायथ्याशी
शासकीय

पयय्काींना सवु वधा

िमीन

उपलब्ध

परु ववण्यासाठी

होण्यासाठी

प्रत्येक

जिल्हाचधकारी,

नाभशक/अहमदनगर/धुळे/अमरावती/उस्मानाबाद/बल
ु ढाणा/कोल्हापूर/पण
ु े/सातारा/पालघर/रायगड/
नागपूर याींना ववनींती करण्यात णली असून िमीन उपलब्धतेसाठीची काययवाही सुरु णहे .
___________

महाराष्ट्र पययटन महामांडळाच्या अनधधिृत बाांधिामाबाबत
(५)

८१३६० (१९-०४-२०१७).

श्री.सांतोि दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पययटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दक्षक्षण मुींबईत

असलेले

महाराषर पयय्न

महामींडळाचे

बेकायदा कायायलय तात्काळ

पाडण्याबाबत महानगरपाभलकेने १५ ददवसाींची मुदत ददली असल्याचे माहे रेब्रुवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान र्नदशयनास णले णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी शासन तात्काळ महाराषर पयय्न महामींडळाकरीता पयाययी िागा
उपलब्ध करून दे णार णहे , हे ही खरे णहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) होय.

(२) महाराषर पयय्न ववकास महामींडळाच्या कायायलयासाठी ए.पी.िे.हाऊस, ४ था मिला,
चचयगे्, मुींबई येथे िाड्याने िागा दे ण्यात णली णहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८८ (4)
िोल्हापूरात येणा-या पययटिाांना सवु वधाांपासून वांधचत रहावे लागत असल्याबाबत
(६)

८४५८२ (१९-०४-२०१७).

प्रा.विाय गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय पययटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर णिण जिल्हयातील पयय्न स्थींळाकडे पयय्काींना णकवषयत करण्यासाठी सुववधा

पुरववण्याचा सींकल्प करण्यात णला असला तरी दे शिरातून कोल्हापूरात येणा-या पयय्काींना

सवु वधाींपासन
ू वींचचत रहावे लागत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
र्नदशयनास णले णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापूर णिण जिल्हयातील पयय्नस्थळाींमध्ये पयय्नवाढीसाठी व जिल्हा

णचथयक उन्नतीसाठी पयय्काींना ववशेष पॅकेि व नाववन्यपूणय योिना उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

कोल्हापूर णिण जिल््यातील पयय्न स्थळाींकडे पयय्काींना णकवषयत करण्याच्या उद्देशाने

वाहतक
ु ीच्या र्नयमनासाठी महानगरपाभलका हद्दीत ववववध दठकाणी रलक बसववण्यात णलेले
णहे त. त्याचप्रमाणे महालक्ष्मी मींददराकडे व ्तर दठकाणाींकररता ददशादशयक रलक णिण
ददशादशयक कमानी बसववण्यात णल्या णहे त.
(२)

नाववन्यपूणय

योिनेअींतगयत

शहरातील

नागरीक

व

शहरात

येणारे

पयय्क

याींच्या

सुरक्षक्षततेकररता शहरातील ववववध दठकाणी कॅमेरे बसववण्यात णलेले णहे त.

श्री क्षेत्र नभृ सींहवाडी या तीथयक्षेत्राच्या रू.६३.५० को्ीच्या ववकास णराखड्यास मान्यता

दे ऊन रू.५५.०० को्ी र्नधी उपलब्ध करुन दे ण्यात णलेला णहे. तसेच ज्योर्तबा तीथयक्षेत्राच्या
रू.२५ को्ीच्या ववकास णराखड्यास मान्यता ददलेली णहे .

शाहू महाराि िन्मस्थळ येथे वस्तुर्नषठ सींग्रहालय र्नमायण करण्यासाठी पुरातत्व
वविागास रू.२.१० को्ी र्नधी दे ण्यात णलेला णहे.
जिल्हा र्नयोिन सभमतीमारयत पयय्नासाठी सन २०१६-२०१७ मध्ये रू.४ को्ी व ्को
्ुररझमसाठी रू.२.५० को्ी र्नधी उपलब्ध करुन दे ण्यात णलेला णहे .

पन्हाळा येथे लाई् अँड साऊींड शोकररता व वन वविागामारयत ्को ्ुररझम अींतगयत

साहसी पयय्नासाठी र्नधी उपलब्ध करुन दे ण्यात णलेला णहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

मालवण (जि.शसांधुदग
ु )य तालुक्यातील दे वबाग गावातील स्मशानभूशमची
िमीन पययटन मांडळाने सांपाहदत िेल्याबाबत

(७)

८६०६७ (१२-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पययटन मांत्री पढ
ु ील

वव.स. ४८८ (5)
(१) मालवण (जि.भसींधुदग
ु )य तालुक्यातील समुद्र तसेच खाडीतील पयय्नासाठी प्रभसध्द असलेल्या

दे वबाग गावाचा पयय्न ववकास करताींना दे वबाग गावातील एकमेव स्मशानिूभमची िमीन
पयय्न मींडळाने सींपाददत केली णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व चौकशीत काय णढळून णले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर स्मशानिूभमसाठी पयाययी िागा ग्रामस्थाींना दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शसांधद
ु ग
ु य जिल््यातील पययटन वविास व सवु वधा उपलब्ध िरण्यासाठीच्या
आढावा बैठिीस सांबांधधत अधधिारी अनुपजस्थत असल्याबाबत

(८)

८६४१२ (१९-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील

(१) भसींधुदग
ु य जिल््यातील पयय्न ववकास व सुववधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाकडून दे ण्यात

येणा-या र्नधीचा योग्य वापर करण्यात येतो की नाही याचा णढावा घेण्यासाठी ददनाींक ६
एवप्रल, २०१७ रोिी मा.पयय्न मींत्री, पालकमींत्री व मुख्यकाययकारी अचधकारी तसेच काययकारी
अभियींता, उपजिल्हाचधकारी याींनी घेतलेल्या णढावा बैठकीस सींबींचधत अचधकारी उपजस्थत
नव्हते, हे खरे णहे काय,
(२) असल्यास,याबाबत चौकशी केली णहे काय व चौकशीनुसार बैठकीस अनुपस्थीत राहणा-या
सींबींचधत अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?

श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) सदर बैठकीस जिल्हा र्नयोिन अचधकारी उपजस्थत
होते. ्तर कायायन्वयीन यींत्रणेचे अचधकारी अनुपजस्थत होते.

(२) अनुपजस्थत अचधकाऱयाींना जिल्हाचधकारी, भसींधुदग
ु य याींच्यामारयत त्याींच्या गैरहिेरीबद्दल
समि दे ण्यात णली णहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सोलापूर शहरात हॉटे ल मॅनेिमेंट व िेटररांग िॉलेिच्या इमारतीमध्ये
मल
ु भूत सवु वधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(९)

८८०४३ (१२-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पययटन मांत्री

वव.स. ४८८ (6)
(१) महाराषर शासनाच्या पयय्न वविाग व महाराषर पयय्न ववकास महामींड ळातरे सोलापूर
शहरात हॉ्े ल मॅनि
े में् व के्ररींग कॉलेिच्या ्मारतीचे ३ मदहन्यापूवी उद्घा्न होऊन
अद्यापही त्या ्मारतीमध्ये लाई्, पाण्याचा पुरवठा झालेला नाही, हे खरे णहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली णहे काय ,

(३) असल्यास,चौकशीनुसार हॉ्े ल मॅनेिमें् व के्ररींग कॉलेिच्या ्मारतीमध्ये मुलिूत
सुववधा पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?

श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) कॉलेिच्या ्मारतीमध्ये ववद्युत व

पाण्याचा पुरवठा सुरु करण्यात णलेला णहे. प्रशासकीय णिण शैक्षिणक ्मारत, मुलीींचे
वसतीगह
ृ , कमयचारी र्नवास,सींलग्न सेवा,ववद्युतीकरण,मुख्य दरवािा,मुख्य सेवा रस्ता, रस्ता,
सुरक्षा केबीन,पाण्याची ्ाकी ्.,एस.णर.पाईपलाईन,हायड्रन्् भसस््ीम,पींप व ॲक्सेसरीि,बा्य

पाणी परु वठा पींप, रोदहत्र उपकेंद्राची उिारणी,महाराषर राज्य ववद्यत
ु कींपनी भल. वीिपरु वठा

को्े शन व सींलग्न ववद्युत कामे, मुख्य ्मारतीच्या अनुषींगाने कामे पूणय झाली णहे त.
प्रशासकीय ्मारतीत सींरक्षक भिींत, रे न वॉ्र हावेजस््ीं ग, ड्रेनेि, पदपथ, णग प्रर्तबींधक यींत्रणा
बसववणे ्त्यादी कामे पूणय करण्यात णली णहे त.

तसेच पयय्न व साींस्कृर्तक कायय वविागाच्या दद.२१/२/२०१८ च्या शासन र्नणययान्वये

प्रयोगशाळे साठी साधनसामग्री, सींगणक, वगायसाठी रर्नयचर यासाठी रू.४००.०० लक्ष र्नधी
महाराषर पयय्न ववकास महामींडळास उपलब्ध करुन दे ण्यात णला णहे .
___________
िळमेश्वर (जि.नागपरू ) तालक्
ु यातील तहशसल िायायलयाच्या व पांचायत सशमतीच्या
िायायलयाच्या नववन इमारतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(१०)

९२३६५ (१९-०८-२०१७).

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कळमेश्वर

(जि.नागपूर)

तालुक्यातील

तहभसल

कायायलय

व

पींचायत

सभमती

कायायलयाकरीता दोन नववन प्रशासकीय ्मारतीचे बाींधकाम करणे अत्यींत णवश्यक झाले
णहे ,हे खरे णहे काय,
(२) असल्यास, कळमेश्वर येथे असलेल्या कृषी मादहती केंद्राची ्मारत व बचत िवन ्मारत
या दोन बाधीत ्मारती र्नषकाभसत करुन त्या दठकाणी दोन नववन प्रशासकीय ्मारतीचे
बाींधकाम करावयाचे असल्याने कृषी मादहती केंद्राची ्मारत व बचत िवन ्मारत या दोन

बाधीत ्मारती पाडण्याबाबत शासन पररपत्रक ददनाींक ९ िानेवारी, २०१२ मधील मद्
ु या ् ८

नुसार ग्रामववकास वविागाने ददनाींक ४ एवप्रल, २०१६ रोिीच्या पत्रानुसार सींबचधत वविागीय
अचधक्षक सावयिर्नक बाींधकाम वविाग, नागपूर

याींच्याकडून प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दयावे

अशी मागणी करणारे पत्र ग्रामववकास वविागाने ददनाींक ४ एवप्रल,२०१६ रोिी मुख्य काययपालन
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अचधकारी, जिल्हा पररषद, नागपूर याींना पाठववले असल्याची मादहती र्नदशयनास णली णहे , हे
ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार कळमेश्वर येथे असलेल्या कृषी मादहती केंद्राची ्मारत व
बचत िवन ्मारत या दोन बाधीत ्मारती र्नषकाभसत करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०४-१०-२०१८) : (१) कळमेश्वर तालक्
ु यातील तहभसल कायायलय व पींचायत
सभमती कळमेश्वर कायायलय या दोन्ही नवीन प्रशासकीय ्मारतीींचे बाींधकाम पुणय झाले असून
नवीन ्मारतीत दै नींदीन कामकाि सुरळीतपणे सुरु णहे.
(२) हे खरे णहे .

(३) कळमेश्वर येथे असलेल्या कृषी मादहती केंद्राची ्मारत व बचत िवन ्मारत या दोन
बाधीत ्मारती जिल्हा पररषदे मारयत पाडण्यात णल्या णहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपरू जिल्हयातील धापेवाडा व आदासा येथील वविास
िामािरीता उवयररत तनधी शमळण्याबाबत

(११)

९२३६६ (१९-०८-२०१७).

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महा्को ्ुररझम व वपलीग्रीमेि सें्र अींतगयत केंद्र शासन पयय्न मींत्रालय नवी ददल्लीचे
पत्र ् पीएसडब्ल्यू/५३/२०११ ददनाींक २८ िून, २०१३ अन्वये नागपूर जिल्हयातील धापेवाडा

येथील ववकास कामाकरीता ५३४.३३ व णदासा येथील ववकास कामाकरीता ८६.०० लक्ष करीता
प्रशाकीय मान्यता भमळालेली अााहे या णदे शान्वये कामाला सुरवात सुध्दा झाली असून काही

कामे पुणत्य वात णली असून त्यावर २५४.९९ लक्ष रूपये खचय झाले णहे , परीं तू अनेक कामे
अपूणय असून ती कामे पुणय करण्याकरीता १४५.३९ लक्ष रूपयाींच्या र्नधीची णवश्यकता असन
ू

त्याबाबत काययकारी अभियींता सावयिर्नक बाींधकाम वविाग नागपूर याींनी व्यवस्थापकीय

सींचालक महाराषर पयय्न ववकास महामींडळ मींब
ु ई याींच्याकडे ददनाींक २४ मे, २०१७ रोिी
पत्राद्वारे मागणी केली णहे

मात्र अद्यापही सदर र्नधी ववतररत करण्यात णला नसल्याची

मादहती माहे ददनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास र्नदशयनास णली, हे खरे णहे
काय,

(२) असल्यास, सदर र्नधी भमळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
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श्री. ियिुमार रावल : (०४-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी सावयिर्नक बाींधकाम

वविागाने त्याींच्या दद.२१/६/२०१७ च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानस
ु ार महाराषर पयय्न ववकास

महामींडळाने ददनाींक १३/९/२०१७ रोिी रू.३६५.३४ लक्ष सावयिर्नक बाींधकाम वविागाकडे वगय
केलेले णहे त.
___________
खल्याळ गव्हाण (ता.दे ऊळगाव रािा, जि.बुलढाणा) येथे नवीन
शेत रस्ता तयार िरण्याबाबत

(१२)

९३२८८ (२१-०८-२०१७).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खडकपूणाय धरणामळ
ु े खल्याळ गव्हाण (ता.दे ऊळगाव रािा, जि.बुलढाणा) येथील िुने रस्ते
पाण्याखाली गेल्यामुळे शेतकऱयाींना शेती करण्यास अडचणी येत असल्याने खल्याळ गव्हाण

येथील खडकपूणाय प्रकल्पामुळे बाचधत झालेल्या िुन्या रस्त्यास पयाययी शेत रस्ता म्हणून डोबी

नाल्याच्याकडेने नवीन रस्त्यावरील पुलापासून पूवक
े डे िुन्या रस्त्यापययत नवीन शेत रस्ता
तयार करुन भमळण्याबाबतची मागणी शेतकऱयाींनी सींबींचधत वविागाकडे केली णहे , हे खरे णहे
काय,
(२) अअसल्यास, सदर मागणीनस
ु ार शेतक-याींना नवीन शेत रस्ता तयार करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (०१-०१०-२०१८) : (१) होय.
(२) सदर शेती पोच मागय पूवय परीं परागत वहीवा्ीचा नसून खािगी शेत िभमनीमधन
ू करण्याची
मागणी णहे. शेतपोच रस्त्यासाठी

पुनवयसन अचधर्नयमाप्रमाणे िूसींपादनाची तरतूद नाही.

िमीन मालकाींकडून दानपत्रे प्राप्त न झाल्यामळ
ु े रस्ता करता येत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही

___________
लघु पाटबांधारे ववभागाच्या गैरिारभाराबाबत
(१३)

९३७६६ (२१-०८-२०१७).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतरू ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गींगाखेड (जि.परिणी) येथे शासनाचे लघु पा्बींधारे वविागामारयत सन २०११ मध्ये मळ
ु ी
बींधारा बाींधण्यात णलेला णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, बींधाऱयावरील गे् न.१२ व गे् न.१३ हे गोदावरी पात्रात वाहून गेलेला णहे, हे
ही खरे णहे काय,
(३) असल्यास, सदर बींधाऱयाची पाहणी शासनाने केली णहे काय,
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(४) असल्यास, पाहणीनस
ु ार बींधाऱयाला नवीन गे् बसववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत णहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त

?

श्री. धगरीि महािन (०१-१०-२०१८) : (१) हे खरे णहे .
(२), (३) व (४) बींधा-यावरील व्दाराचे घ्क िाग बींधा-याच्या र्नम्न बािूस उन्मळून पडले
असून, मुख्य अभियींता (िसीं) औरीं गाबाद व अचधक्षक अभियींता, (व्दारे ) , मध्यवती सींकल्प
चचत्र सींघ्ना, नाभशक याींनी बींधा-याची पाहणी करून स्वयींचभलत व्दारे ऐविी उ्या उचल
पध्दतीची व्दारे बसववण्याचे प्रस्ताववत केले णहे . त्यानुसार काययवाही प्रगतीत णहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पण
ु े जिल्हयातील मळ
ु शी व मढे घाट, ताम्हणीघाट, वरां ध घाट येथील
धबधब्याच्या हठिाणी िीवरक्षि नेमण्याबाबत

(१४)

९७९४६ (२६-१२-२०१७).

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

ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती तनमयला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.राहूल िुल
(दौंड) :
सन्माननीय पययटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे जिल्हयातील मळ
ु शी व मढे घा्, ताम्हणीघा्, वरीं ध घा् येथे अनेक र्नसगयरम्य

धबधबे असन
य ना घडत असल्याचे
ू येथे पयय्काींच्या हलगिीपणामळ
ु े दरवषी पावसाळयात दघ
ु ्
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशयनास णले, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानुसार दरवषी पावसाळयात
सदर दठकाणी पयय्काींच्या सुरक्षेसाठी िीवरक्षक व पोभलस तैनात करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१) अपर पोलीस अधीक्षक, पुणे वविाग,पुणे ग्रामीण
याींच्या अहवालानुसार माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये मुळशी तालुक्यातील ताम्हणी घा् येथे २
पयय्काींचा मत्ृ यू झालेला णहे .

(२) ताम्हणी घा्, वरीं धा घा्, मढे घा् येथे पोलीस बींदोबस्त लावण्यात णलेला णहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

लघु पाटबांधारे तलाव िाधववाडी (ता.मावळ, जि.पण
ु े) या प्रिल्पातन
ू खालम्
ु ब्रे, येलवाडी,
(१५)

इांदोरी, साांगुडी व िान्हे वाडी या गावाांना प्रिल्पाच्या लाभक्षेत्रातून वगळण्याबाबत

९९२५३ (२६-१२-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री
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(१) लघु पा्बींधारे तलाव िाधववाडी (ता.मावळ, जि.पुणे) या प्रकल्पामध्ये डावा व उिवा अशा

दोन कालव्याींची तरतूद केली होती परीं तु सदर कालवे सन २००३ मध्ये रद्द करून भसींचन क्षेत्र
उदद्दष् पूणय करण्यासाठी धरणाच्या खालच्या बािूस चार कोल्हापरू ी पध्दतीचे बींधारे बाींधण्यात
णले, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास,कालव्याभशवाय कोल्हापूरी पध्दतीचे बींधारे बाींधले तरी लािक्षेत्रास भसींचनाचा

रायदा भमळणार नसल्याचे मत म.कृ.खो.वव. महामींडळाने माींडल्यानींतर मा.मींत्री, िलसींपदा

याींनी िाधववाडी प्रकल्पातून खालम्
ु ब्रे, येलवाडी, ्ींदोरी, साींगुडी व कान्हे वाडी या गावाींना लाि
होत नसल्याने प्रकल्पाच्या लािक्षेत्रातन
या गावाींचे क्षेत्र वगळण्याचा ठराव म.कृ.खो.वव.
ू
महामींडळाच्या र्नयामक मींडळाच्या बैठकीत करून अींर्तम मान्यतेसाठी शासनास सादर करावा
अशा सूचना ददनाींक ५ िुल,ै २००८ रोिीच्या बैठकीत दे ण्यात णल्या, हे खरे णहे काय,

(३) असल्यास,अचधक्षक अभियींता पुणे पा्बींधारे मींडळ याींनी ददनाींक ७ िुल,ै २००८ रोिी
मा.जिल्हाचधकारी याींना पत्रान्वये सादर केलेल्या ्र्तवत्ृ ताच्या अनष
ु ींगाने िाधववाडी प्रकल्पातून

खालम्
ु ब्रे, येलवाडी, ्ींदोरी, साींगड
ु ी व कान्हे वाडी या गावाींना प्रकल्पाच्या लािक्षेत्रातन
ू या गावाींचे
क्षेत्र वगळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (२६-१०-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) या अनुषींगाने मा. मींत्री (मदत व पुनवयसन) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ३१/५/२०१७
रोिी बैठक णयोजित करण्यात णली होती, सदर बैठकीत प्रकल्पातील कालवे रद्द करताना
कोल्हापुर पध्दतीच्या बींधा-याव्दारे पाणी उपलब्ध करुन लािक्षेत्र कायम ठे वण्याचा र्नणयय

झाला असल्याने सद्य:जस्थतीत लािक्षेत्रातून गावे वगळता येणार नाही ककीं वा शेरे उठववता
येणार नाही असे र्नदे श ददले णहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
असियन (जि.नाांदेड) येथील ववष्ट्णप
ु रू ी प्रिल्पाच्या दरवािाांची झालेली दरु वस्था
(१६)

९९३६४ (२६-१२-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) असियन (जि.नाींदेड) येथील ववषणुपूरी प्रकल्पाच्या एकूण १८ दरवािाींपक
ै ी १० दरवािे गेल्या
अनेक वषायपासून िझिून गेले असल्याने दघ
य ना होण्याची शक्यता र्नमायण झाली असल्याचे
ु ्
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशयनास णले, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी याींत्रत्रकी मींडळाचे अचधक्षक अभियींता याींनी िलसींपदा वविाग व
गोदावरी खोरे महामींडळाकडे सातत्याने मागणी करुनही र्नधी भमळत नसल्याने दापोडी पुणे
येथील मागववलेले नवीन १० दरवािे दे खील बसववण्यात अडथळा र्नमायण होत असल्याने
दरवािे वापराववना पडून णहे त, हे ही खरे णहे काय,
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(३) असल्यास, सदर दरवािाची पाहणी केली णहे काय व त्यानुसार ववषणुपूरी प्रकल्पाचे
दरवािे पावसाळयापूवी तातडीने बसववण्यासह सेवाद्वाराची र्नभमयती उिारणी व अनुषींचगक
कामासाठी लागणारा रु.४८५.६५ लक्ष र्नधीची पूतत
य ा करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (३१-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) क्षेत्रत्रय अचधकाऱयाींनी सदर दरवािाींची पाहणी केली णहे . सदर कामे ववषणप
ु रू ी

पींचम सुधारीत प्रशासकीय सुप्रमा मध्ये समाववष् असून शासनाने दद.३/५/२०१८ रोिी सुप्रमास
मींिूरी प्रदान केली णहे . सदर कामे सद्य:जस्थतीत याींत्रत्रकी वविागाकडून प्रगतीपथावर णहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िव्हार (जि.पालघर) तालुक्याचा पययटनासाठी वविास िरण्याबाबत
(१७)

१०००१२ (२६-१२-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल््यातील िव्हार तालुका हे पयय्न स्थळ म्हणून ववकभसत करण्याचा प्रस्ताव
प्रस्ताववत णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, त्यासाठी अींदािे ककती खचय येणार णहे व त्यादठकाणी कोणत्या सोयी उपलब्ध
करुन दे ण्यात येतील तसेच त्यासाठी ककती रकमेची तरतद
ू करण्यात णली णहे वा येत णहे,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय णहे त ?

श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) पालघर जिल््यातील िव्हार हे स्थळ

अवविाजित ठाणे जिल््याच्या जिल्हा र्नयोिन सभमतीच्या दद.१०/८/२००० च्या बैठकीत पयय्न
स्थळ म्हणून घोवषत करण्यात णले णहे . र्नधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार सन २०१५-२०१६ पासून
िव्हार तालुक्यातील कामाींसाठी रूपये २२५.९६ लक्ष उपलब्ध करुन दे ण्यात णलेले णहे त.
___________

श्री क्षेत्र मालेश्वर (जि.रत्नाधगरी) येथील दे वरुख ते मालेश्वर या रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(१८)

१०२०३० (२६-१२-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय पययटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री क्षेत्र मालेश्वर (जि.रत्नाचगरी) येथील दे वरुख ते मालेश्वर या रस्त्याची दरु वस्था झाली
णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागायवर पयय्काींची रार मोठ्या प्रमाणात वाहतूक वदय ळ असल्यामुळे
दे वरुख ते मालेश्वर या रस्त्याचे नुतनीकरण करण्याची मागणी होत असूनही त्याकडे दल
य
ु क्ष
होत णहे , हे ही खरे णहे काय,
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(३) असल्यास, सदर रस्त्याची पाहणी केली णहे काय व त्यानुसार सदर रस्त्याचे नत
ु नीकरण
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे णहे .

जिल्हाचधकारी याींच्या अहवालानुसार अर्तवषृ ्ीमळ
ु े रस्त्याच्या डाींबरी पषृ ठिागावर खड्डे

पडले होते. मात्र, द्वववावषयक दे खिाल दरु
ु स्ती अींतगयत रस्त्याचे खड्डे डाींबराने पूणय पणे िरुन
घेण्यात णले णहे त. तसेच रस्त्याच्या साईड पट्टीवरील झाडी गवत कापण्यात णलेले णहे व
साईड पट्टय
् ा मुरुमाने िरुन घेण्यात येऊन रस्ता सुजस्थतीत ठे वण्यात णलेला णहे .

(३) रस्त्याची पूणप
य णे पाहणी करण्यात णलेली असन
सदरच्या रस्त्याचे रुीं दीकरण व
ू
डाींबरीकरण करणे हे काम हायब्रीड ॲन्यु््ी सन २०१७-१८ अींतगयत रूपये १६१२८.०० लक्ष
ककीं मतीचे मींिूर असून सदर कामाची र्नववदा प्रक्या चालू णहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पैनगांगा नदीवर (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) बबटरगाव व बोरी सातारी येथे
बांधारे मांिरू िरुन तनधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत
(१९)

१०२१०४ (२६-१२-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पैनगींगा नदीवर (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) त्रब्रगाव व बोरी सातारी येथे बींधारे मींिरू
करुन र्नधी उपलब्ध करुन दे णब
े ाबत माहे एवप्रल, २०१७ पासन
ू स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधीनी
मा.िलसींधारण मींत्री याींना लेखी र्नवेदनाद्वारे ववनींती केली णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, या र्नवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (०४-०७-२०१८) : (१) होय,
(२) पैनगींगा नदीवर बोरी (चातारी) येथे कोल्हापुरी पध्दतीचा बींधारा बाींधण्याची मागणी णहे.

तो िाग उध्वय पैनगींगा प्रकल्पाच्या लािक्षेत्रात णहे . त्यामुळे भसींचनासाठी बींधारा प्रस्ताववत
करता येत नाही. तथावप, भसींचनाऐविी वपण्याच्या पाण्यासाठी बींधारा बाींधण्याचे अींदािपत्रक
करण्यासाठी सवेक्षणाची काययवाही, मा. णमदार याींचे मागणी प्रमाणे हाती घेतली णहे .
पैनगींगा नदीवरील त्रब्रगाींव येथील बींधा-याबाबत दद.१८.०२.२०१८ रोिी स्थळ पाहणी
करण्यात

णली

णहे .

येथे

पैनगींगा

नदीवरील

्ाकळी

को.प.बींधाऱयाप्रमाणे

पुल

विा

को.प.बींधाऱयाची गावकऱयाींची मागणी णहे . सदर स्थळ सवेक्ष्ाणाअींतगयत णहे . सवेक्षणानींतर
पुढील काययवाही हाती घेण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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मौिे अनायळा किल्ला (ता.वसई, जि.पालघर) येथे िाण्यासाठी
स्िायवॉि/रोप-वे तयार िरण्याबाबत
(२०)

१०२८१३ (०१-०१-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा),

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

(१) अनायळा ककल्लावासीयाींना तसेच पयय्काींना ककल्ल्यात िाण्यासाठी रेरीबो्ीचा वापर करावा
लागत असल्याने अनायळा ककल्ल्यावर िाण्या-येण्यासाठी स्कायवॉक अथवा रोप-वे बाींधण्यात
यावा अशी लोकप्रर्तर्नधीींनी माहे रेब्रुवारी, २०१२ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केलेली णहे ,
हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार सदर दठकाणी स्कायवॉक अथवा रोप-वे बाींधण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) होय

(२) व (३) वसई तालुक्यातील अनायळा ककल्ल्यात िाण्यासाठी स्कायवॉकसाठी िागेची
उपलब्धता

णिण

कामाचे

अींदािपत्रकासह

जिल्हाचधकारी,

ठाणे

याींच्याकडून

प्रस्ताव

मागववण्यात णलेला णहे . सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्यावर र्नयामोचचत काययवाही
करण्यात येईल.

___________

ववदभायतील गोसीखुदय प्रिल्पाच्या मोखाबडी उपसा शसांचन योिनेतील गैरव्यवहाराबाबत
(२१)

१०४८६९ (२८-०३-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.सुरेश धानोरिर

(वरोरा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा), श्री.सांतोि दानवे
(भोिरदन),
(राधानगरी) :
काय :-

श्री.सुतनल

शशांदे

(वरळी),

अॅड.भीमराव

धोंडे (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश

आबबटिर

सन्माननीय लाभक्षेत्र वविास ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) गोसीखुदय राषरीय भसींचन प्रकल्पातील कालव्याींच्या बाींधकाम र्नववदे तील गैरव्यवहार

प्रकरणी लाचलुचपती पथकाने मींगळावर ददनाींक ९ िानेवारी, २०१८ रोिी ववशेष सत्र

न्यायालयात ५ अचधकारी व कींत्रा्दाराींसह एकूण १२ णरोपीीं ववरुध्द ४५०० पानाींचे दोषारोपपत्र
दाखल केले णहे, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, मोखाबडी योिनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बाींधकामासाठी सुरवातीस ५१
को्ी ९ लाख रुपयाींचे कींत्रा् र्नजश्चत

झाल्यानींतर त्यामध्ये

अवैधररत्या वाढ करून

णर.िे.शाह कींपनी व डी.ठक्कर कींरक्शन कींपनीला एकूण ५६ को्ी ५७ लाख रुपयाींचे कींत्रा्
दे वून शासनास अर्तररक्त िार बसला णहे ,हे ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानुसार अचधका-याींकडून

गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
णहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
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श्री. धगरीि महािन (१५-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) सदर कामाची मुळ ककीं मत रु. ५१,०९,५७,९८४/- ्तकी होती. र्नववदा सुधाररत ककीं मतीवर
कींत्रा्दाराचा दे कार ४.९८ ्क्के अचधक म्हणिे रु. ५६,५७,३२,६८०/- णला. सदर दे कार हा

ववदिय पा्बींधारे ववकास महामींडळाच्या सक्षम स्तरावरील मान्यतेनस
ु ार ददनाींक २७.०८.२००९
रोिी कींत्रा्दारास कायायदेश दे ण्यात णला.

मात्र काययस्थळी कींत्रा्दारामारयत कोणतेही काम करण्यात णले नाही. तसेच शासन पत्र
ददनाींक २१.०७.२०१६ अन्वये सदर र्नववदा करार ववखींडीत करण्यात णला त्यामुळे या र्नववदा
प्रक्येत शासनास कोणताही अर्तररक्त िार बसला नाही.

(३) व (४) याबाबत लाचलुचपत प्रर्तबींधक वविाग, नागपूर याींचेमारयत चौकशी सुरु णहे .
___________

गोसीखुदय प्रिल्पाच्या अपूणय िालव्यामध्ये बुडून मत्ृ यम
ु ुखी पडलेल्या
व्यक्तीच्या िुटुांबबयाांना आधथयि मदत दे ण्याबाबत

(२२)

१०७५५४ (१२-०४-२०१८).

श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गोसीखुदय

प्रकल्पाच्या

अपण
ू य

कालव्यामध्ये

बुडून

मत्ृ युमख
ु ी

पडलेल्या

व्यक्तीच्या

कु्ुींत्रबयाींना णचथयक सानुग्रह मदत करणेबाबत स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री
याींचेकडे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्रव्यवहार केला णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाच्या िलसींपदा वविागाने गोसीखुदय प्रकल्पाच्या अपूणय
कालव्यामध्ये बड
ु ू न मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडलेल्या

दे ण्यात येणार णहे , हे ही खरे णहे काय,

कुणाल पाींडव याींच्या कु्ुींत्रबयाींना णचथयक मदत

(३) असल्यास, मयत व्यक्तीच्या कु्ूींत्रबयाींना ककती व कधी पययन्त णचथयक मदत दे ण्यात
येणार णहे ,

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१७-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) ददनाींक १०/६/२०१४ रोिी पींचाींना बोलावन
पींचनामा झाला असता, घोडाझरी शाखा
ू
कालव्याचे खोदकामामध्ये मध्यिागी R.C.C. Arch चे वर मत
ृ क चचन्नु (कुणाल) पाींडव व
चेतन पाींडव हे दोघे िण उिे राहून रो्ो काढत असताींना कुणाल याींचा पाय घसरल्याने ती
व्यक्ती पाण्यात बुडुन मरण पावली. या पींचनाम्यावरुन असे र्नदशयनास येते की, यात

कींत्रा्दार ककीं वा प्रशासन याींचे दल
य ामुळे अपघात झालेला नाही. सदर मत्ृ युप्रकरणी कींत्रा्दार
ु क्ष
व प्रशासन िबाबदार नसल्याने िलसींपदा

वविागामारयत णचथयक िरपाई दे णे अभिप्रेत नाही.

(३) िलसींपदा वविागाकडून णचथयक मदतीबाबत काययवाही अपेक्षक्षत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८८ (15)
जिल्हा पररिदे मध्ये झझरो पेडन्सी अशभयान राबववण्याचे
आदे श दे ऊनही िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(२३)

१०७५९१ (२८-०३-२०१८).

श्रीमती तनमयला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), प्रा.विाय गायिवाड (धारावी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट्ण ववखेपाटील (शशडी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने प्रलींत्रबत कामाचा र्नप्ारा तात्काळ होण्यासाठी ववकास कामाचे णवश्यक
दस्तावेि सुसूत्रता व्हावी यासाठी जिल्हा पररषदे मध्ये िझरो पेडन्सी अभियान राबववण्याचे

णदे श ददले होते व नागपूर जिल्हा पररषदमध्ये हे अभियान मोठया सक्तीने राबवूनही कामे
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशयनास णले णहे , हे खरे
णहे काय,
(२) असल्यास, शासनाच्या णदे शानुसार नागपूर जि.प च्या सीईओींनी िझरो पेडन्सीसाठी सवय
वविागाला दहवाळी अचधवेशनादरम्यान ग्रामववकास वविागाच्या प्रधान सचचवाींनी हे पेरझेन््े शन
दाखववले असुन ही पेडन्सी िुन्या दस्तऐविापभलकडे काही नव्हते, हे ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास,या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानुसार शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०३-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.

राज्यातील सवय जिल्हा पररषदा व पींचायत सभमती कायायलयातील अभिलेखे णिण अभिलेख
कक्षातील अभिलेखे अद्ययावत करणे तसेच नागररकाींच्या व प्रशासकीय कामकािात होणारा
ववलींब ्ाळून सवय थकीत प्रकरणाींचा र्नप्ारा करणे व ववभशष् कालमयायदेत प्रकरणे र्नगयत
करण्यासाठी “िझरो पेंडन्सी ॲन्ड डेली डडस्पोिल” हा उप्म ग्रामववकास वविागाच्या ददनाींक
३ ऑक््ोबर, २०१७ च्या शासन र्नणययान्वये राबववण्याचे णदे श दे ण्यात णलेले होते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोनुले (ता.शाहुवाडी, जि.िोल्हापूर) येथील लघु पाटबांधारे तलावाचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(२४)

१०८०५० (२८-०३-२०१८).

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

सन्माननीय

(१) सोनुले (ता.शाहुवाडी,जि.कोल्हापूर) येथील लघु पा्बींधारे तलावास सन २००० साली
प्रशासकीय मान्यता भमळाली असून सदर तलावामुळे णिूबािच
ू ा अनेक पररसर िलयुक्त
होवून शेतीसाठी तसेच अन्य सवय कामाींसाठी मुबलक पाणी भमळणार णहे , हे खरे णहे काय,

वव.स. ४८८ (16)
(२) असल्यास, सदर तलावासाठी णवश्यक असणाऱया िूसींपादनाचे काम पूणय झाले असून
तलावाचा खचय पावणे णठ को्ीींवरून ३४ को्ीवर पोहोचला णहे तसेच सदर प्रकल्पाचे काम
सद्यजस्थतीत मागी लावण्याकररता ८.५ को्ीींचा र्नधी भशल्लक णहे ,हे ही खरे णहे काय,
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानस
ु ार र्नधी अिावी अपूणय
असलेले सदर प्रकल्पाचे काम पूणय करण्यासाठी र्नधी भमळण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (०४-१०-२०१८) : (१) होय.
प्रकल्पाींतगयत ३.६५ द.ल.घ.मी. उपयुक्त पाणीसाठा होणार असून, ४६५ हे . क्षेत्र (पीकक्षेत्र

८८४ हे .) भसींचनाखाली येणार णहे . होणा-या पाणीसाठ्यापैकी भसींचनासाठी ३.४४ द.ल.घ.मी.व
वपण्यासाठी ०.०१ द.लघ.मी. अशी तरतुद णहे.

(२) प्रकल्पासाठी णवश्यक िस
ू ींपादन पण
ू य झाले णहे .प्रकल्पाची मळ
ू प्रशासककय मान्यता प्राप्त

ककीं मत रु. ७.७२ को्ी असून प्रस्ताववत प्रथम सुप्रमा प्रस्तावाची ककीं मत रु. ४६.६४ को्ी ्तकी
णहे . प्रकल्पावर रेब्रुवारी २०१८ अखेर रु.९.१९ को्ी ्तका खचय झाला असून वषय २०१८-१९
कररता रु.५.०० को्ी ्तकी तरतद
ू करण्यात णली णहे .
(३) याबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
श्री. क्षेत्र िौंडण्यपूर, (ता. ततवसा, जि. अमरावती) वविासापासुन वांधचत असल्याबाबत
(२५)

१०८१२८ (०७-०४-२०१८).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय पययटन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्री. क्षेत्र कडणडण्यपरू , (ता. र्तवसा, जि. अमरावती)

येथे ववकासापासन
ू वींचचत रादहली

असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशयनास णले, हे

खरे णहे काय,

(२) असल्यास, पयय्नक्षेत्राच्या ववकासाला चालना दे णा-या घोषणा वारीं वार होत असतानाही
अमरावती जिल््यातील चचखलदरासारखे ववदिायतील थींड हवेच्या दठकाणी पयय्कासाठी सुववधा
नसल्याने पयय्क येत नाहीत तसेच चचखलदरा, श्री श्रेत्र बदहरम (जि.अमरावती) मेळघा्
व्याघ्रप्रकल्पीं,

छत्री

तलाव,

यासह

धाभमयक

स्थळ

म्हणन
ू

ओळख

असलेल्या अींबादे वी,

एकवीरादे वी, गुरुकींु ि मोझरी, अमरावतीपासूनच िवळच मुक्ता चगरी अशी अनेक दठकाणे
महाराषराच्या नकाशावर सुध्दा अधोरे िखत नाहीत, हे ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानस
ु ार उक्त पयय्न स्थळाींचा
ववकास करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?

वव.स. ४८८ (17)
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

श्री क्षेत्र कडणडण्यपूर, ता.र्तवसा, जि.अमरावती या क्षेत्राच्या रू.२० को्ी ककीं मतीच्या

ववकास णराखड्यास

र्नयोिन वविागाने मान्यता दे ऊन णतापयंत या कामाींसाठी रूपये

१५.१० को्ी र्नधी ववतरीत केलेला णहे.
(२) चचखलदरा, जि.अमरावतीच्या नगरपररषद क्षेत्रात ववकास करण्यासाठी र्नयोिन प्राचधकरण
म्हणून “भसडको” ची र्नयुक्ती करण्यात णली णहे. चचखलदरा या दठकाणी महाराषर पयय्न

ववकास महामींडळाचे ४ पयय्क र्नवास अजस्तत्वात असून त्यापैकी २ पयय्क र्नवास
िाडेपट्टय
् ाने ददलेले णहे त. चचखलदरा पयय्न स्थळाच्या

ववकासासाठी प्रादे भशक पयय्न ववकास

योिनेमधून रूपये २२७.०९ लक्ष र्नधी उपलब्ध करुन ददलेला णहे . त्याभशवाय प्रादे भशक पयय्न
ववकास योिनेमधून, श्री क्षेत्र बदहरम येथील रूपये १०७.८० लक्षची

पयय्न ववकास कामे

करण्यात णली असून, मोझरी पॉईं् येथील पयय्क र्नवास सोयीसुववधा, हॉभलडे ररसॉ्य व

साहसी ्ीडा सींकुल यासाठी रूपये ९२७ लक्षच्या कामाींना मान्यता दे ऊन रूपये २९० लक्ष
ववतरीत केलेले णहे त.

तसेच नगर ववकास वविागाने, छत्री तलाव सडणदयीकरण व पररसरातील सुशोभिकरणाच्या

कामासाठी रूपये २४.७० को्ी र्नधी महापाभलकेस ववतरीत केलेला असून, अींबादे वी व एकववरा
दे वी या दे वस्थानाींच्या

ववकास कामाींसाठी रूपये १५९.१९ लक्ष र्नधी उपलब्ध करुन ददलेला

णहे .
श्री क्षेत्र मोझरी येथील रूपये १५०.८३ को्ी ककीं मतीच्या ववकास कामाींच्या ववकास
णराखड्यास र्नयोिन वविागाने मान्यता दे ऊन सदर र्नधी खचय करण्यात णलेला णहे.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुनव
य शसत 'अ' व 'ब' वगायतील गावाांच्या अांतगयत रस्त्याचे व गटाराचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(२६)

१०८२२० (०४-०४-२०१८).

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद जिल््यामध्ये सन १९९३ मध्ये महाप्रलयकारी िक
ु ीं प झाला होता तेव्हा तेथील

िुकींपग्रस्त गावाींचे पुनव
य सन झाले होते त्यापैकी बऱयाच गावाींच्या अींतगयत रस्त्याींची कामे सन
१९९३ ते १९९५ दरम्यान झालेली होती, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, सदररल पुनव
य भसत ‘अ’ व ‘ब’ वगायतील गावाींच्या अींतगयत रस्त्याचे व ग्ाराचे
काम झालेले नाही, हे ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली णहे काय व चौकशीनुसार सदररल ‘अ’ व ‘ब’ वगायच्या
गावातील अींतगयत रस्ते व ग्ाराचे काम महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी
योिनेतींगत
य करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?

वव.स. ४८८ (18)
श्री. ियिुमार रावल (२४-०९-२०१८) : (१) हे खरे णहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अींतगयत ग्रामपींचायतीच्या मागणीनुसार

लोहारा तालक्
ु यातील मौ.रािेगाव,चचींचोली रे ब,े सास्तरु , कास्ती (ख.ु ),कास्ती (ब.ु ),कानेगाव व
दहप्परगा (स) येथील अींतगयत रस्त्याींची कामे करण्यात णली णहे त. तसे च यापुढेही
ग्रामपींचायतीच्या मागणीनुसार गाव अींतगयत रस्त्याींची कामे करण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा जिल्हयातील धाड पररसरातील मासरुळ व िरडी या लघु प्रिल्पाबाबतची बल
ु ढाणा
पाटबांधारे ववभागािडे िोणतीही दस्ताऐवि उपलब्ध नसल्याने या दोन्हीही
प्रिल्पाांची पाटबांधारे ववभागािडे नोंद नसल्याबाबत
(२७)

१०८६१७ (०४-०४-२०१८).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
श्री.हियवधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव
रे ल्वे), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) बुलढाणा जिल्हयातील धाड पररसरातील मासरुळ व करडी या लघु प्रकल्पाबाबतची

बुलढाणा पा्बींधारे वविागाकडे कोणतीही दस्ताऐवि उपलब्ध नसल्याने या दोन्हीही प्रकल्पाींची
पा्बींधारे

वविागाच्या

रे कॉडय मध्ये

नोंद नसल्याने

पाणीउपसाचा

परवाना

काढण्यासाठी

शेतकऱयाींना बुलढाणा व शेगाव येथे िावे लागते तसेच या प्रकल्पातून पाणी उपसा होत
नसल्याने शासनाच्या लाखो रुपयाींचा महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशयनास णले णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱयाींना पाणी उपशाचा परवाना दे ण्यासह सदरहू प्रकल्पाचे हस्ताींतरण
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (११-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
बुलढाणा पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, बुलढाणा अींतगयत लघु पा्बींधारे वविाग ्.२,

चचखली (ह.म.ु शेगाींव) या कायायलयाकडून मासरुळ व करडी हे लघु प्रकल्प शासन र्नणयय ्.(१)
महाराषर

शासन,

िलसींपदा

वविाग,

शासन

र्नणयय

्.णढावा

२०१५/

प्र.्.१२

/२०१५/ण.(प्र.भश.)/मींत्रालय,मुींबई/दद.३०/१०/ २०१५ व (२) महाराषर शासन, िलसींपदा वविाग,

शासन णदे श ्.णढावा२०१५/प्र.्.१२/२०१५/ण.(प्र.भश.)/मींत्रालय, मुींबई/दद.०४/१२/२०१५ नुसार
बल
ु ढाणा पा्बींधारे वविाग, बल
ु ढाणा या कायायलयाकडे हस्ताींतरीत करण्याचे र्नदे श दे ण्यात

णले णहे त. त्यानुसार, भसींचन व्यवस्थापनसींबींधीचे सवय दस्तऐवि उपवविागीय अचधकारी,
पेन्ाकळी प्रकल्प, व्यवस्थापन उपवविाग, मेहकर याींना एवप्रल २०१७ मध्ये हस्ताींतरीत
करण्यात असून सदयजस्थतीत करडी सींग्राहक तलावातून ४१८.१३ हे . व मसरुळ ल.पा.

वव.स. ४८८ (19)
प्रकल्पातून ३१.७७ हे . असे एकूण ४४९.९० हे . क्षेत्राला दीघय मुदतीचे परवाने तत्कालीन काययकारी
अभियींता ल.पा.वव.्.२ चचखली या कायायलयाने प्रदान केले णहे .

सन.२०१७-१८ या वषायकररता बुलढाणा पा्बींधारे वविागाकडे अिय करणा-या वविागास

प्राप्त, लािक्षेत्रात असणा-या सवय शेतक-याींना हीं गामी भसींचनासाठी परवाने दे ण्यात णले णहे त,
त्यामुळे शासनाच्या महसुलाींचे नक
ु सान झालेले नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पाटबांधारे प्रिल्प मांडळ, चांद्रपुर अांतगयत येणाऱ्या घोडाझरीच्या तलावाच्या
(२८)

मख्
ु य िालव्याच्या िामात झालेला गैरव्यवहार

१०८६५५ (१३-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अचधक्षक अभियींता चींद्रपुर, पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, चींद्रपुर अींतगयत येणाऱया घोडाझरी
तलावाच्या मख्
ु य कालव्याचे २० को्ी रुपयाची कामे करण्यात णली, सदर कामामध्ये
तलावाच्या मुख्य कालव्यावरील खडकी ते सोनपुर गावािवळ लाईर्नींग केलेल्या कामात िाडी
कमी असणे, लाईनीींगखाली मुरूम नसणे, एम.बी. मध्ये रे काडय केल्याप्रमाणे िाग्यावर लाईर्नींग

नाही, तसेच सववयस रोडवर मरू
ु म, लाईर्नींग ्ॅक (तडे गेलेले णहे) याप्रमाणे कामे न करता
दे यके घेणे अश्या सदर प्रकरणी अिखल िारतीय पत्रकार सींघ व सामाजिक काययकते उमेश
चौबे याींनी ददनाींक

३० माचय,२०१६ रोिी काययकारी सींचालक ववदिय पा्बींधारे ववकास

महामींडळ, नागपूर व मुख्य अभियींता िलसींपदा वविाग, भसींचन सेवा िवन, नागपूर याींना
ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ व १६ माचय, २०१६ रोिी वारीं वार सदर प्रकरणी दोषीवर चौकशी

करून काययवाहीबाबत त्ारी ददल्या परीं तु अद्यापपयंत काययवाही न झाल्याने मा. मख्
ु यमींत्री
याींना ददनाींक १९ डडसेंबर,२०१७ रोिी स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधीने त्ार केली णहे , हे खरे णहे
काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यात काय णढळून णले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार दोषी कींत्रा्दार व अचधकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (२१-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) सदर त्ारीच्या अनुषींगाने अधीक्षक अभियींता, चींद्रपूर पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, चींद्रपूर
याींनी चौकशी

अहवाल मुख्य अभियींता, िलसींपदा वविाग, नागपूर याींना सादर केला.

त्ारीत काहीही

सदर

तथ्य णढळून णले नसल्यामुळे त्ार दप्तर दाखल करण्याची भशरारस

अहवालात करण्यात णली त्यानस
ु ार मुख्य अभियींता, िलसींपदा वविाग, नागपूर याींनी त्ार
दप्तर दाखल केली णहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८८ (20)
मौिे िुडुव
य ाडी (ता.माढा,जि.सोलापरू ) येथील भीमा वविास उपववभाग क्र.१० च्या
िायायलयीन िमयचा-याांसाठी तनवासी वसाहत बाांधणेबाबत

(२९)

१०९०२७ (१०-०४-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे कुडुव
य ाडी (ता.माढा, जि.सोलापूर) येथील िीमा ववकास उपवविाग ्.१० च्या
कायायलयीन कमयचा-याींसाठी र्नवासी वसाहत बाींधणेबाबतचे र्नवेदन स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी
ददनाींक ०७ माचय,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकडे ददले णहे , हे खरे
णहे काय,

(२) असल्यास, सदर
येत णहे ,

मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१५-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे णहे .
श्री.ना.गो.पा्ील वव.स.स. याींचे ददनाींक २०/४/२०१७ चे मा.मींत्री, िलसींपदा याींना भलदहलेले
पत्र प्राप्त झाले णहे.
(२) सदरहू पत्राच्या अनुषींगाने ददनाींक १७/६/२०१७ रोिी शासनाच्या प्रचभलत धोरणानुसार योग्य
ती काययवाही करण्याबाबत क्षेत्रत्रय कायायलयास कळववण्यात णले णहे . तथावप, र्नवासी वसाहत
बाींधण्यासाठी कमयचाऱयाींची कोणतीही मागणी क्षेत्रत्रय कायायलयास प्राप्त झालेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
तनम्न वधाय प्रिल्प अांतगयत वपांपळखुटा (ता.धामनगाव रे ल्वे, जि.अमरावती) या
गावाचे पूणत
य ा पूनवयसन िरणेबाबत

(३०)

१०९०६० (१०-०४-२०१८).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्नम्न वधाय प्रकल्प अींतगयत वपींपळखु्ा (ता.धामनगाव रे ल्वे, जि.अमरावती) या गावातील

घराींमध्ये पावसाळ्यात येणारा ओलावा व णरोग्यावर होणारा दषु परीणाम यामुळे सदर गावाचे

पूणत
य ा पुनवयसन करण्याची मागणी स्थार्नक लोकप्रर्तर्नधीींनी ददनाींक २५ मे, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास पत्रान्वये केली णहे, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास,सदर मागणीवर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३)

नसल्यास , ववलींबाची कारणे काय णहे त ?

श्री. धगरीि महािन (२१-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) मौिा वपींपळख्
ु ा या गावातील घरामध्ये पावसाळयात येणारा ओलावा हा र्नम्न वधाय

प्रकल्पाच्या पाण्यामळ
ु े येतो की पावसाच्या पाण्यामुळे येतो याबाबत वररषठ ि-ू वैज्ञार्नक,

वव.स. ४८८ (21)
िू-िल सव्हे क्षण व ववकास यींत्रणा, अमरावती, मद
ृ सव्हे क्षण अचधकारी, नागपूर तसेच
अधीक्षक अभियींता, पा्बींधारे प्रकल्प अन्वेषण मींडळ, नागपूर या कायायलयाकडून मादहती
सींकभलत करण्याची काययवाही प्रगतीत णहे. सदर मादहतीच्या णधारे प्रस्तुत प्रकरणी पुढील
काययवाही करण्याचे र्नयोिन णहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल्हयात मनरे गा अांतगयत मिरू ाांना शमळणारा रोिगार व शसांचन
ववहीरीांचा िुशल तनधी प्रलांबबत असल्याबाबत

(३१)

१०९१४८ (२८-०३-२०१८).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नाींदेड जिल्हयात मनरे गा अींतगयत गेल्या ५ मदहन्यापासन
ू हिारो मिरू ाींचा रोिगार व
भसींचन ववहीरीींचा कुशल र्नधी भमळत नसल्यामळ
ु े अनुदानाच्या प्रर्तक्षेत असलेल्या लािाथीवर
किय वाढले णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व चौकशीत काय णढळून णले,

(३) असल्यास,त्यानुसार लािाथीना सदरील थकीत अनुदान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना - महाराषर, अींतगयत णचथयक वषय २०१८-१९
मध्ये नाींदेड जिल््याच्या २९,७६१ ्तक्या कु्ुींबाला तसेच ५२,६२१ लािाथींना योिनेचा लाि

दे ण्यात णला णहे. त्याद्वारे ९,५२,७३८ ्तक्या मनुषयददवसाींची र्नभमयती झालेली णहे. या
णचथयक वषायत नाींदेड जिल््याने खचय केलेला णहे.
बाब

रक्िम

मिुरी

रु.२०२५.११ लक्ष

एिूण

रु.२५१२.०७ लक्ष

सामग्र
ु ी परु वठा
(२), (३)

व (४)

रु.४८६.९६ लक्ष

प्रश्नच उद््ावत नाही.
___________

मुांबईसह राज्यातील समुद्रात अपुऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे होत असलेले अपघात
(३२)

१०९५७७ (०७-०४-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर

वव.स. ४८८ (22)
(वडाळा), प्रा.विाय गायिवाड (धारावी), श्री.वविय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोि टारफे

(िळमनुरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती
ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शेख

(मालेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.हियवधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राहुल
बोंद्रे (धचखली), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामपूर), श्रीमती तनमयला गाववत (इगतपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी) :

सन्माननीय पययटन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह राज्यातील समुद्रात पयय्क, मुल बुडून मरण पावल्याच्या घ्ना वारीं वार होत
णहे त पयय्काींचा र्नषकाळिीपणा व अपुरी सुरक्षा व्यवस्थेमुळे या चौपा्या िीवघेण्या ठरत
णहे त, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, चौपा्या, समुद्र ककनारी पयय्काच्या सुरक्षतेची काळिी घेण्यासाठी वॉच्ॉवर,
मेगारोन, रलडलाई् दे खरे ख यींत्रणेच्या अिावामुळे या दघ
य नाींवर र्नयींत्रण ठे वता येत नाही, हे
ु ्
ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने समुद्र ककनाऱयाची पाहणी केली णहे काय व त्यानुसार
मींब
ु ईसह राज्यातील समद्र
ु ककना-याींवर पयय्काींच्या सरु क्षतेसाठी पोहण्याच्या साधनाींभशवाय
प्रथमोपचाराची साधने, िीवरक्षकाींसाठी ठराववक कालावधीनींतर प्रभशक्षण त्याींचे मनोधैयय कायम

राखण्यासाठी पुरेशी काळिी घेण,े ककना-याींिवळ रुग्णवाहीका तैनात करणे, वॉकी्ॉकीची सोय
अशा गोष्ीींचीही उपलब्धता करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे णहे .काही समुद्र ककनाऱयाींवर
असलेल्या

सुरक्षक्षततेच्या

र्नषकाळिीपणामळ
ु े,

व्यवस्थेबरोबरच

णततायी

वागण्यामळ
ु े,

समुद्र

ककनाऱयाींवर

नेमण्यात

णलेल्या

येणाऱया

पयय्काींच्या

िीवसरु क्षा

रक्षकाींच्या

सूचनाींकडे दल
य केल्यामळ
ु क्ष
ु े पयय्क बुडून मरण पावल्याच्या घ्ना झाल्याचे र्नदशयनास येत.े

(३) व (४) शासन र्नणयय, दद.८/९/२००६ अनुसार राज्यातील ठरवून ददलेल्या समुद्र ककनाऱयाींवर
(बीचेस) पयय्काींसाठी सुरक्षक्षततेच्या बहुताींशी उपाययोिना करण्यात णलेल्या णहे त.
या ववषयाबाबत मा.उच्च न्यायालयात िनदहत याचचका ्.८९/२०१० न्यायप्रववष् णहे .
___________
िायिवाडी प्रिल्पाच्या डाव्या िालव्याची झालेली दरु वस्था
(३३)

१०९८४९ (१०-०४-२०१८).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची दरु वस्था झालेली असून तात्पुरती डागडूिी करुन
नादरु
ु स्त

कालव्यातन
ू च

परिणी

जिल््याला

भसींचनासाठी

पाणी

परु वठा

करण्यात

येत

असल्यामळ
ु े जिल््यातील ५० ्क्के क्षेत्र भसींचनापासून वींचचत रादहले णहे, हे खरे णहे काय,

वव.स. ४८८ (23)
(२) असल्यास, सदर डाव्या कालव्यावर केवळ एकच पाणीवा्प सींस्था काययरत णहे , हे ही
खरे णहे काय,
(३) असल्यास, परिणी जिल््यातील शेतक-याींना १०० ्क्के भसींचनाचा लाि भमळण्याकररता
िायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१५-०९-२०१८) : (१)

हे खरे नाही. िायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या

कालव्यावरील ककमी १२२ ते २०८ व त्यावरील ववतरण व्यवस्थेतील ९७४०० हे क््र क्षेत्र
िायकवाडी पा्बींधारे वविाग ्. २, परिणी या वविागाकडे णहे . या वविागाने याींत्रीकी
सींघ्नेच्या मदतीने मुख्य कालवा, शाखा कालवा व ववतरीकेवरील णवश्यक त्या दठकाणची

गाळ (१६७.६१९ सघमी) व िराव (६५.६६१ सघमी) दरु
ु स्तीची कामे करुन घेऊन िास्तीत
िास्त क्षेत्र भसींचनाखाली णणलेले णहे.

तसेच सन २०१७-१८ मध्ये खरीप हीं गाम १५८५५

हे क््र, रब्बी हीं गाम ४८९८२ हे क््र व उन्हाळी हीं गाम २०४५० हे क््र क्षेत्र णहे ,
८५२८७ हे क््र क्षेत्र म्हणिेच ८७.५६% क्षेत्राला भसींचनाचा लाि दे ण्यात णला णहे.

असे एकूण

(२) व (३) डाव्या कालव्यावरील सहकार कायदा १९७६ अींतगयत स्थापन केलेल्या १०० पाणी
वापर सींस्था काययरत होत्या. यापैकी परिणी जिल्हयामध्ये ६४ सींस्था कायायजन्वत होत्या.
तथावप महाराषर भसींचन पध्दतीने शेतकऱयाींकडून व्यवस्थापन अचधर्नयम, २००५ अींतगयत सवय
क्षेत्रावर पाणी वापर सींस्था स्थापन करावयाच्या असल्यामुळे शासन र्नणयय दद. ६/०४/२०१६

नुसार सहकार कायद्याच्या पाणी वापर सींस्थाींची नोंदणी सींबींधीत उपर्नबींधक सहकारी सींस्था
याींचेमारयत रद्द करण्यात णली णहे .

त्याचप्रमाणे म.भस.प.शे.व्य. अचधर्नयम २००५ अींतगयत

पाणी वापर सींस्था स्थापन करुन कालव्याची पन
य थापना करुन पाणी वापर सींस्थाींना क्षेत्र
ु स्
हस्ताींतरण करण्याची काययवाही सुरु णहे. तसेच कालवा पुनस्
य थापनेसाठी केंद्र शासनाच्या
ISBIG या योिनेअींतगयत पैठण

डाव्या व

उिव्या कालव्याच्या दरु
ु स्तीसाठी रु. १९११.६९

को्ीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात णलेला णहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

मांगळवेढा (जि.सोलापूर) येथील उिनी धरणाची िामे अपूणय असल्याबाबत
(३४)

११००७६ (१३-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर)

येथील उिनी धरणाची कामे सुरू होऊन ४० वषय पूणय

होऊनही

अद्यावप िवळपास ४ ककमी लाींबीची कामे अपण
ू य असल्याचे र्नदशयनास णले णहे, हे खरे णहे
काय,

(२) असल्यास, या उिनी धरणाची उवयररत कामे पूणय करणे साठी सम
ु ारे १० को्ी रुपये
र्नधीची णवश्यकता असल्याचे र्नदशयनास णले णहे ,हे ही खरे णहे काय,

वव.स. ४८८ (24)
(३) तसेच या उिनी कायायलयातील अचधकारी सेवार्नवत्ृ त झाल्यामुळे अर्तररक्त िार ्तर
अचधकारी याींचेकडे असून या कायायलयाला कायमस्वरूपी अचधकारी व कमयचारी याींची र्नयुक्ती
नसल्याकारणाने या उिनी धरणाच्या उवयररत कामाना ववलींब होत असल्याचेही र्नदशयनास णले
णहे , हे ही खरे णहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानुसार उिनी कायायलयातील
ररक्त पदे िरण्यासह उिनी धरणाच्या उवयररत कामाकररता तात्काळ र्नधी भमळणेबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (११-०९-२०१८) : (१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील उिनी
उिव्या कालव्याची लाींबी ८८ ते १३२ कक.मी. पयंत णहे .

त्यावरील मातीकाम, बाींधकामे पूणय

झाली असून, अस्तरीकरणाचे ४ कक.मी. चे काम अपूणय णहे .
(२) होय.

अस्तरीकरणाच्या कामाला रु.१२ को्ी र्नधी णवश्यक णहे .
(३) नाही.
श्री. बा. शा. त्रबरािदार, काययकारी अभियींता याींची शासन णदे श दद.१६/०२/२०१८ अन्वये
काययकारी अभियींता, उिनी कालवा वविाग ्. ९, मींगळवेढा, जि. सोलापरू या ररक्त पदावर

करण्यात णली णहे. त्यानस
ु ार श्री. त्रबरािदार, का.अ. हे दद.०५/०३/२०१८ रोिी सदर पदावर
रुिु झाले णहे त.

(४) उिनी प्रकल्पाचा खचय मींिूर सु.प्र.मा. ककीं मत रु.१४०५.६७ को्ी पेक्षा िास्त झाला णहे .
त्यामुळे उवयररत र्नधी खचय करण्यात अडचणी येत णहे . तथावप सध
ु ाररत प्र.मा. अहवाल तयार

असन
ू तो राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सभमती ्. २, पण
ु े याींच्याकडे सादर णहे व त्या प्रस्तावाची
तपासणी सुरु णहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सावली (जि.चांद्रपरू ) तालक्
ू यातील आसोलामेंढा तलावाच्या पररसरास
पययटन क्षेत्र घोिीत िरण्याबाबत

(३५)

११०७४० (१०-०४-२०१८).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी) :
काय :-

सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) णसोलामेंढा (ता.सावली,जि.चींद्रपूर) तलावास दे शातील व ववदे शातील हिारो पयय्क
पयय्कासाठी येतात

मात्र या पररसरास अघापही पयय्न क्षेत्र म्हणून घोषीत करण्यात णलेले

नसल्यामळ
ु े या पररसरातील हिारो पयय्काींना सोयी सवलतीपासून वींचचत राहावे लागत
असल्याने या पररसरास पयय्न क्षेत्र घोषीत करून या पररसराचा ववकास करण्यासाठी

वव.स. ४८८ (25)
नागपूरच्या वास्तूशास्त्रास अींदािपत्रकासह नकाशा सादर करण्यास सागींण्यात णले होते, हे खरे
णहे काय,

(२) असल्यास, सदर पररसराचा ववकास करण्यासाठी नागपूरच्या वास्तूशास्त्राने अींदािपत्रकासह
नकाशा सादर केला णहे , हे ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार णसोलामेंढा तलावास पयय्न क्षेत्र घोषीत करून त्या पररसराचा
ववकास करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१) नाही. तथावप, चींद्रपूर जिल््यातील सावली
तहसीलमध्ये असोलामेंढा क्षेत्रास “क” वगय पयय्न स्थळाचा दिाय जिल्हाचधकारी, चींद्रपूर
याींच्यामारयत दे ण्यात णलेला

णहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
श्री क्षेत्र बाहुबली (ता.हातिणांगले, जि.िोल्हापूर) येथील नळपाणी परु वठा
योिनेस तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३६)

१११७१८ (१९-०४-२०१८).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय पययटन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्री क्षेत्र बाहुबली (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर) येथील नळपाणी पुरवठा योिनेस ताींत्रत्रक
मान्यता भमळाली असन
जिल्हाचधकारी तथा सदस्य सचचव, जिल्हा र्नयोिन सभमती
ू
याींचेमारयत

प्रधान

सचचव, पयय्न

व

साींस्कृर्तक

मान्यतेसह र्नधी उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव

कायय वविाग याींच्याकडे प्रशासकीय

ददनाींक २५ ऑगस््, २०१७ रोिी वा

त्यासुमारास सादर करण्यात णला णहे, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय, चौकशीत काय णढळून णले व

त्यानुषींगाने उक्त प्रस्तावास मींिूरी व र्नधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत णहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१) होय.

(२) पयय्न व साींस्कृर्तक कायय वविाग, शासन र्नणयय, ्.बैठक-२०१७/१०/प्र.्.९६७/पयय्न,

दद.६/२/२०१८ अन्वये श्री क्षेत्र बाहुबली, ता.हातकणींगले,जि.कोल्हापरू येथील नळपाणी पुरवठा
करणे या कामाच्या रू.२२७.५६ लक्षच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता दे ऊन रू.३०.०० लक्ष
र्नधी जिल्हाचधकारी,कोल्हापरू याींना

ववतरीत करण्यात णला णहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८८ (26)
नाांदेड जिल््यातील माांिरा नदीवर तेलांगणा व महाराष्ट्र या दोन
राज्याच्या सयुांक्त चेिडॅम उभारण्याबाबत
(३७)

११२०२३ (११-०४-२०१८).

श्री.सुभाि साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर व तेलींगणा या राज्याच्या भसमावती िागातील मौ.येसगी (ता.त्रबलोली, जि.नाींदेड)
येथील माींिरा नदीवरील िन्
ु या पल
ू ाचे चेकडॅममध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबतचा अहवाल शासनाने
ददनाींक २६ डडसेंबर,२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये मुख्य अभियींता (ि.सीं.) िलसींपदा वविाग,
औरीं गाबाद याींच्याकडून मागववला णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, उक्त चेकडॅमबाबतचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला णहे , हे ही खरे णहे
काय,
(३) असल्यास, सदर अहवालाचे स्वरुप काय णहे

व त्यावर शासनाने कोणती काययवाही केली

वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (२४-०९-२०१८) :
(१) शासन पत्र ्.मुमींस-२०१६/(९३/२०१६)/ लपा-२, ददनाींक ०३/११/२०१६
मागववला णहे.

नुसार अहवाल

(२) शासनास अहवाल प्राप्त झाला नाही.
(३) अहवाल शासनास अद्याप सादर नाही. माींिरा नदीवर असलेल्या िुन्या पुलाचे रुपाींतर
चेक डॅममधे करावी अशी मागणी णहे . परीं तु तो पल
ु १०० वषायपेक्षा िन
ु ा णहे . तसेच या
स्थळी बींधा-यासाठी णवश्यक पाया खोलवर असल्याने प्राथभमकदृष्या प्रस्ताव णचथयकदृष्या
व्यवहायय ददसून येत नाही. तसेच अद्याप तेलींगणा राज्याची सहमती अप्राप्त णहे.

मागणी करण्यात णलेल्या चेकडॅमचा मुद्दा हा णींतरराज्यीय असल्याने णिण चेकडॅमचे

लाि हे दोन्ही राज्यास होणार असल्याने पढ
ु ील काययवाही दोन्ही राज्याींच्या समन्वयाने णिण
सववस्तर सवेक्षण व अन्वेषणानींतरच करणे शक्य होईल. तत्पुवी सदर दठकाणी पाणी

उपलब्धता प्रमाणपत्र घेण्याची काययवाही करावी लागेल. त्याचप्रमाणे माींिरा नदीवरील िुना पूल
हा त्रब्र्ीशकालीन असनू १९३४ मध्ये बाींधण्यात णलेला असल्याने अशा प्रकारच्या िुन्या िीणय
झालेल्या पुलाचे रुपाींतर चेकडॅममध्ये करणे व्यवहायय नाही णिण यासींदिायत सावयिर्नक
बाींधकाम वविागाच्या सहमतीने पढ
ु ील काययवाही करावी लागेल.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

___________
िृष्ट्णा मराठवाडा शसांचन योिना टप्पा क्र.२ अांतगयत अपण
ू य िामासाठी तनधी दे णेबाबत
(३८)

११२९९७

(१२-०४-२०१८).

श्री.मधि
ु रराव

चव्हाण

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(तळ
ु िापरू ) :

सन्माननीय

वव.स. ४८८ (27)
(१) कृषणा मराठवाडा भसींचन योिना ्प्पा ्.२ मधील साठवण तलावाची उीं ची वाढवणे,
कॅनोलसाठी िूसींपादन व खोदकाम करणे ही कामे पूणय झालेली असून योिनेंतगयत प्रस्ताववत
कामापैकी ७०% कामे पूणय होवून र्नधी अिावी कामे बींद णहे त, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, उध्दरन नभलका व पींचचग हाउस उिारणीची कामे करणे अद्याप बाकी णहे त
तसेच सन २०११ मध्ये िूसींपादन होऊनही अद्याप शेतकऱयाचा मोबदला ददलेला नाही, हे ही
खरे णहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानुसार सदर योिनेंतगयतची

कामे पण
ू य करण्यासाठी र्नधी दे ण्यासह िस
ू ींपादन केलेल्या शेतकऱयाींना मोबदला दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (११-०९-२०१८) : (१) कृषणा मराठवाडा उपसा भसींचन योिना ्माींक २
अींतगयत साठवण तलावाींची बहुताींशी कामे पण
ू य झाली णहेत. कालव्याची व उध्वयनभलकाींची कामे
प्रगतीपथावर असन
ू , ववववध ्प्प्यातील उपसा घ्काींची सींकल्पने मींिूर झाल्यानींतर पींपगह
ृ व
पींपीग मशीनरीची कामे पूणय करण्यात येऊन योिना पूणय करण्याचे र्नयोजित णहे .

(२) उध्दरण नभलका व पींपहाऊसची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येत णहे त. प्रथम
्प्प्यातील कालव्याचा िस
ू ींपादनाचा मोबदला शेतकऱयाींना मे, २०१७ मध्ये दे ण्यात णलेला

णहे . र्तसऱया ्प्प्यातील िस
ू ींपादनाचा अींर्तम र्नवाडा िाहीर झाल्यानींतर त्याींना मोबदला
दे ण्यात येईल.

(३) नवीन िूसींपादन कायदयानुसार िूसींपादनाचा मावेिा दे ण्यासाठीची काययवाही अींर्तम
्प्प्यात णहे . तसेच त्यासाठी र्नधीची तरतुद सन २०१८-१९ या वषायमध्ये करण्यात णली
असन
ू , िस
ू ींपादन केलेल्या शेतकऱयाींना मोबदला दे णेबाबतची काययवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शशरुर (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील गावाांमध्ये पाझर चाऱ्याची िामे िरण्याबाबत
(३९)

११३१७१ (१३-०४-२०१८).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) असल्यास, दडणड व भशरुर तालुक्यातील मुळा मुठा णिण भिमा नदीच्या दोन्ही बािुला

सुमारे पाच ककमी अींतरावरील अनेक गावामध्ये ३० ्क्क्याहून अचधक शेत िमीनी नापीक
झाल्या असून भशरुर तालुक्यातील माींडवगण ररा्ा, रािणगाव साींडस, गणेगाव, बािुळसर,
णलेगाव पागा, वडगाव रासाई, ताींदळी, नागरगाव, सादलगाव या गावाींमध्ये पाझर चाऱयाची
कामे व्हावीत यासाठी वारीं वार मागणी करुनही कुठलीही काययवाही झालेली नाही, हे खरे णहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानस
ु ार सदर गावाींमध्ये पाझार
चाऱयाची कामे तात्काळ करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?

वव.स. ४८८ (28)
श्री. धगरीि महािन (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
भशरूर तालुक्यातील पाझर चाऱयाींच्या मागणीनुसार माींडवगण ररा्ा-अ, माींडवगण ररा्ा-

क, राींिणगाव साींडस (पळसपट्टी), राींिणगाव (रणवपसे मळा), वडगाव रासाई-२, ताींदळी-२,
नागरगाव-३, सादलगाव-२ या दठकाणी नववन चर योिनाींची अींदािपत्रके तयार करण्यात णली

णहे त. णलेगाव पागा येचथल बाचधत क्षेत्र ववखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने सदर दठकाणी

नववन चर योिना करता येत नाही. तसेच, बािुळसर येथील पुणय झालेल्या बािुळसर-१ या चर
योिनेची दरू
ु स्ती प्रस्ताववत णहे .

(२) चौकशीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
चर योिनेचे मापदीं ड सुधारीत करण्याची बाब शासन स्तरावर प्रगती पथावर असन
ू

मापदीं ड र्नजश्चतीनींतर प्रशासकीय मान्यतेबाबतची काययवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

हे त (ता.वैभववाडी, जि.शसांधुदग
ु )य येथील अरूणा नदीतील गाळ
उपसा िरून खोलीिरण िरणेबाबत

(४०)

११५३४५ (१२-०४-२०१८).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हे त (ता.वैिववाडी, जि.भसींधद
ु ग
ु )य येथील अरूणा नदीतील गाळ उपसा करून खोलीकरण

करून पाण्याची पातळी वाढवून िलस्त्रोत अचधक प्रिाववत करण्याबाबत ग्रामपींचायत हे त तसेच
ग्रामस्थाींनी मा.िलसींपदा मींत्री, मा.पालकमींत्री, भसींधद
ु ग
ु ,य जिल्हा काययकारी अभियींता, पा्बींधारे
वविाग,वैिववाडी याींच्याकडे लेखी र्नवेदनाद्वारे मागणी केली णहे , हे खरे णहे काय

(२) असल्यास, सदरहू मागणीनुसार अरूणा नदीतील गाळ उपसा करुन खोलीकरण व
सरळीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (११-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िळां ब (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील आष्ट्टी, मलिापुरनरसापुर, इचोरा या गावाांना
शसांचनािरीता बेबळ
ां ा िालव्याचे पाणी शमळण्याबाबत

(४१)

११५७३९ (१२-०४-२०१८).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

वव.स. ४८८ (29)
(१) कळीं ब (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यातील णष् नरसापुर, ्चोरा, तरोडा वपपळगाींव होरे ,

कामठवाडा, सोनेगाींव णमला ही गावे बेबळ
ीं ा कालव्याच्या उिव्या बािन
ू े येतात शेत
भशवारािवळ पाणी ददसत असताींना त्या िागात कालव्याचे काम न झाल्याने शेतक-याींना शेती

भसींचनाकरीता पाणी भमळत नसल्याचे ददनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
र्नदशयनास णले, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यात काय णढळून णले,
(३)

असल्यास,

त्यानुसार

शेतक-याींना

भसींचनाचे

पाणी

भमळण्यासाठी

कालवे

र्नभमयती

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (२१-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) बेंबळा प्रकल्पास प्रकल्प अहवालानुसार रक्त उिवा मुख्य कालवा प्रस्ताववत णहे .

सदर कालवा कीं्ुर (समतल रे षा) पध्दतीचा असल्याने मुख्य कालव्याच्या एकाच बािस
ू
(डाव्या) लािक्षेत्र उपलब्ध णहे .

उिव्या बािच
ू े क्षेत्र हे तल
ु नात्मक दृष्या उीं चावर असल्याने

कालव्याव्दारे भसींचन होणे अशक्य णहे . अथायत उिव्या बािूस कालवा तलाींकाचे अनुषींगाने
लािक्षेत्र उपलब्ध होत नसल्याने उिव्या बािस
ू कालवे प्रस्ताववत नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िलसांपदा ववभागातील ९००० पदे ररक्त असल्याबाबत
(४२)

११५८०६ (१२-०४-२०१८).

श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िलसींपदा वविागात तब्बल ९००० पदे ररक्त असल्याचे नक
ु तेच माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान र्नदशयनास णले णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या िलसींपदा वविागाने ग् "क" व "ड"

वगायची िरती सन २०१३

पासन
ू झालेली नाही, हे ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानुसार सदर पदे तात्काळ
िरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली

वा करण्यात येत णहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) िलसींपदा वविागाींतगयत घेण्यात
येणाऱया र्तमाही णढाव्यानस
ु ार वविागाींतगयत सवय सींवगायतील पदे ररक्त असून त्यातील ग् क

व ग् ड मधील पदाींवर सन २०१३ पासन
ू िरती करण्यात णलेली नाही, ही वस्तजु स्थती णहे .
तथावप, पद िरतीवर ववत्त वविागाने घातलेल्या र्नबंधाींच्या अनष
ु ींगाने िलसींपदा वविागाचा
णकृतीबींध सुधारीत करण्याची काययवाही अींर्तम ्प्प्यात असून सध
ु ारीत णकृतीबींधास मींिूरी
प्राप्त झाल्यानींतर सदर ररक्त पदे तातडीने िरण्याची काययवाही करण्याच्या सूचना सींबींचधत
र्नयुक्ती प्राचधकारी याींना दे ण्यात येतील.

___________

वव.स. ४८८ (30)
मारे गाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील बेंबळा शसांचन प्रिल्पाच्या
िालव्याची िामे अपुणायवस्थेत असल्याबाबत

(४३)

११५८२४ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मारे गाव (जि.यवतमाळ)

तालुक्यातील बेंबळा भसींचन प्रकल्पाच्या कालव्याची कामे

अपण
ु ायवस्थेत असल्यामळ
ु े मारे गाींव, माडी, करणवाडी, कींु िा, णदी गावाींसह सींपण
ु य तालक्
ु यातील
भसींचनाची सुववधा उपलब्ध होत नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
र्नदशयनास णले णहे , हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, सींबधीत शेतक-याींच्या शेतातुन कालवे गेले णहे त त्याींना णचथयक सवलतीचा
लाि भमळाला नसल्याचे र्नदशयनास णले णहे , हे ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानुसार सदर प्रकल्पाच्या

कालव्याची कामे पूणय करण्यासह ज्या शेतक-याींच्या शेतातुन कालवे गेले त्याींना णचथयक
सवलतीचा लाि दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. धगरीि महािन (२१-०९-२०१८) : (१) मख्
ु य कालव्याची लाींबी ११३ कक.मी. असून मुख्य
कालव्याची कामे पूणय झालेली णहे . ववतरण प्रणालीची कामे मुख्य कालव्याच्या सुरूवातीपासून
शेव्च्या ्ोकाकडे करण्यात येतात त्यानस
ु ार

मारे गाव तालक
ु ा हा मुख्य कालव्याच्या

शेव्च्या िागास असल्याने ववतरण प्रणालीची कामे अद्याप पूणय झाली नाही. पररणामी भसींचन
सवु वधा अद्याप उपलब्ध झाली नाही.

(२) व (३) लािक्षेत्रातील िमीनीच्या उतारानुसार कालवा सींरेखा प्रस्ताववत करण्यात येत.े त्या

शेतामधून कालवा प्रस्ताववत करणे णवश्यक ठरते अशा शेतिमीनीचे कालव्यासाठी णवश्यक

तेवढयाच रुीं दीचे िूसींपादन करण्यात येते. अशा िूसींपादनाचा मोबदला प्रचलीत िूसींपादन
कायदयानस
ु ार सींबींधीत शेतक-याींना दे ण्यात येतो.
सींपादीत

केलेल्या

अथवा

सींपादनासाठी

प्रस्ताववत

असलेल्या

िमीनीचा

मोबदला

सींबींधीताींना अदा करण्याची काययवाही करण्यात येत णहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.
___________
राज्य शासनाच्या ३५ मांत्रालयीन ववभागातील अ,ब,ि व ड या सांवगायतील सरळसेवा व
पदोन्नतीने भरावयाची १ लाख ७७ हिार २५९ पदे ररक्त असल्याबाबत
(४४)

११६८६३

(२६-०७-२०१८).

श्री.िुणाल

पाटील

(धुळे

ग्रामीण),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भारत

भालिे (पांढरपरू ), प्रा.विाय गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमयला गाववत (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती
ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

वव.स. ४८८ (31)
(शहापूर),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

पाटील

(एरां डोल),

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटीलसरुडिर (शाहूवाडी), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)य , श्री.हदपि चव्हाण (फलटण),
श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) : सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य शासनाच्या ३५ मींत्रालयीन वविागातील अ, ब, क व ड या सींवगायतील सरळसेवा व
पदोन्नतीने िरावयाची १ लाख ७७ हिार २५९ पदे ररक्त णहे त, हे खरे णहे काय,
(२) असल्यास, उक्त पदाींपैकी ७२ हिार पदे येत्या दोन वषायत तातडीने िरण्याचा र्नणयय
शासनाने घेतला णहे , हे ही खरे णहे काय,
(३) असल्यास, सदर ७२ हिार पदे िरण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय र्नयोिन केले णहे
तसेच उवयररत १०५२५९ ररक्त पदे ककती कालावधीत िरण्यात येतील,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार

(०३-१०-२०१८)

: (१) माहे

डडसेंबर, २०१६

अखेरच्या उपलब्ध

णकडेवारीनस
ु ार राज्य शासनाच्या ३० मींत्रालयीन वविागातील ग् अ, ब, क व ड या सींवगायत
एकूण १०,५९,५१४ पदे मींिूर णहेत. त्यापैकी एकूण १,५६,७४९ ्तकी पदे ररक्त णहे त.
(२) होय, हे खरे णहे .

(३) शेतकऱयाींचे उत्पन्न दप्ु प्ीने वाढववणे तसेच ग्रामीण िागात अत्यावश्यक नागरी सेवा
पुरववण्याकररता ७२ हिार ररक्त पदे िरण्याबाबत मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी ववधानिवनात
णश्वभसत केल्यानुसार सदर ररक्त पदे दोन ्प्प्यात िरण्यात येणार असन
ू शासनाने ररक्त

पदे िरण्यासींदिायतील शासन र्नणयय, दद. १६ मे, २०१८ रोिी र्नगयभमत केला णहे. सदर शासन
र्नणययानुसार सक्षम प्राचधकाऱयाच्या मान्यतेने ररक्त पदे िरण्याबाबत वविागास अचधकार
प्रदान केलेले णहे त. राज्य शासनाच्या ववववध वविागातील व त्याींच्या र्नयींत्रणाखालील

कायायलयातील उवयररत ररक्त पदे िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत प्रकरणपरत्वे साकल्याने ववचार
करून अपर मुख्य सचचव (सेवा), सामान्य प्रशासन वविाग व प्रधान सचचव (व्यय), ववत्त
वविाग याींच्या अध्यक्षतेखालील सभमतीच्या मान्यतेने ररक्त पदे िरण्यात येतात.
(४) लागू नाही.

___________

ववदभय, मराठवाडा आझण उवयररत महाराष्ट्र या वैधातनि वविास मांडळाने शसांचन, आरोग्य,
शशक्षण व िृिी क्षेत्रातील वविासासाठी योिनाांची अांमलबिावणी िरण्याबाबत
(४५)

११७३७९ (२०-०७-२०१८).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )य , श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा),

श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा),
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )य , श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.शशरीिदादा चौधरी

वव.स. ४८८ (32)
(अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफय बच्चू िडू (अचलपूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील

(१) ववदिय, मराठवाडा णिण उवयररत महाराषर वैधार्नक ववकास मींडळाचे कायय अचधक
सक्षमपणे करण्याची गरि लक्षात घेऊन शासनाने या मींडळाींना पुरेसे मनुषयबळ उपलब्ध करुन

द्यावे यासाठी र्नयोिन वविागाने कालबद्द कायय्म णखावा असे र्नदे श मा.राज्यपालाींनी
शासनास दद.२३ एवप्रल, २०१८ रोिी ववदिय ववकास मींडळ, मराठवाडा ववकास मींडळ णिण
उवयररत महाराषर मींडळ याींच्या सींयुक्त बैठकीत ददले णहे त, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, या र्तन्हीही वैधार्नक ववकास मींडळाने भसींचन, णरोग्य, भशक्षण व कृषी
क्षेत्रातील ववकासासाठी योिनाींची अींमलबिावणी करावी असेही मा.राज्यपालाींनी र्नदे श ददले

असन
ू उक्त र्तन्हीही वैधार्नक ववकास मींडळाींनी केलेल्या सच
ु नाींचा अ्यास व समन्वयासाठी
एक सभमती शासनाने र्नयुक्त केली णहे, हे ही खरे णहे काय,

(३) असल्यास, ववदिय ववकास मींडळ, मराठवाडा ववकास मींडळ णिण उवयररत महाराषर मींडळ
या र्तन्हीही वैधार्नक ववकास मींडळाने भसींचन, णरोग्य, भशक्षण व कृषी क्षेत्रातील ववकासासाठी
योिनाींची अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०८-२०१८) : (१) ववदिय, मराठवाडा णिण उवयररत महाराषर ववकास

मींडळाच्या ददनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोिी णयोजित सींयुक्त बैठकीमध्ये या ववकास
मींडळाींवरील सदस्य सचचव व ्तर पदावर णवश्यक कौशल्य असणाऱया अचधकाऱयाींची र्नजश्चत

कालावधीकररता र्नयुक्ती करण्यासाठी व्यवहायय काययपद्धती र्नजश्चत करण्याबाबत सूचना
दे ण्यात णल्या णहे त.

(२) ववदिय, मराठवाडा णिण उवयररत महाराषर ववकास मींडळानी केलेल्या सुचनाींचा अ्यास व
समन्वयासाठी सभमती र्नयुक्त करण्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाचे ववचाराधीन नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सिावटीच्या इिो-फेंडली सामानावरील वस्तु व सेवा िर रद्द िरण्याबाबत
(४६)

११७९५५ (२०-०७-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने थमायकॉल णिण प्लाजस््क मुक्त महाराषर करण्याचा चाींगला र्नणयय घेतला

असून राज्यातील गणेशोत्सवाच्या काळात सिाव्ीच्या ्को-रेंडली सामानवरील वस्तु व सेवा
कर रद्द करण्याबाबतची मागणी लोकप्रर्तर्नधीनी मा. ववत्त्तमींत्री याींच्याकडे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान केली णहे , हे खरे णहे काय,
(२) असल्यास, या सींदिायत िीएस्ी कौजन्सलकडे प्रस्ताव पाठववण्यात णला णहे काय,
(३) असल्यास, िीएस्ी कौजन्सलकडे पाठववण्यात णलेल्या प्रस्तावावर शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ?

वव.स. ४८८ (33)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०८-२०१८) : (१) होय. हे खरे णहे .

(२) सदर मुद्द्यावर सु् दे ण्याबद्दल मा.ववत्त मींत्री िारत सरकार याींना भशरारस केली णहे .
(३) वरीलप्रमाणे.

___________
िेंद्र सरिारने वस्तू व सेवािर रद्द िरण्याबाबत
(४७)

१२०९७८ (२०-०७-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र सरकारने वस्तू व सेवाकर लावल्यामुळे मधम
ु ेह, हदयरोग, ककयरोगावरील रामबाण
औषधाींसह प्रिावी प्रर्तिैववकाींच्या ककीं मतीत ३.४ ्क्क्याींनी वाढ करण्यात णल्याने सवयसामान्य

रुग्णाींना णचथयक िुदंड पडून त्याींना लागणा-या र्नयमीत औषधाींचा खचय सुमारे ३ ते ४ हिार
पयंत येणार णहे , हे खरे णहे काय ,

(२) असल्यास, सदर णिाराींवरील औषधाींच्या ककीं मतीत वस्तू व सेवा कर रदद करण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अींमलबिावणीपूवी मधुमेह, हृदयरोग, ककयरोगावरील औषधे व

प्रर्तिैववकावर एक्सा्ि ड्यु्ी ६%, मुल्यवधीत कर ६%, लाईर सेववींग ड्रग्ि ०% व काही
दठकाणी िकात कर ३% असे एकूण १२% ते १५% कर णकारणी होत होती. परीं तू वस्तू व

सेवा कर कायद्यान्वये उपरोक्त रोगाींवरील औषधाींवर हाच कर ५% ते १२% पयंत णकारला
िात णहे . म्हणिेच सींपूणय दे शपातळीवरील ववववध राज्याींच्या कर रचनेचा सारासार ववचार
करता उपरोक्त औषधाींवरील कर वाढलेला नाही असे ददसून येते.
(२) लागू नाही.
(३) लागू नाही.

___________

औरां गाबाद जिल्हयात शसांमेट व स्टील मध्ये भाववाढ झाल्याबाबत
(४८)

१२१५७७ (२०-०७-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.विाय गायिवाड (धारावी),
श्रीमती तनमयला गाववत (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनरु ी), श्री.हियवधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्हयात भसींमे् व स््ीलचे िाववाढ झाल्याने बाींधकाम उद्योगावर पररणाम
झाला असून नागरीकाींना घर घेणे परवडत नसल्याचे माहे रेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान र्नदशयनास णले, हे खरे णहे काय,

वव.स. ४८८ (34)
(२) असल्यास, भसमें् व स््ील याींचे वाढत असलेले िाव रोखण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०८-२०१८) : (१) व (२) िीवनावश्यक वस्तू वगळता ्तर वस्तूींच्या

ककीं मतीवर सवयसाधारणपणे राज्य शासन र्नयींत्रण करीत नाही. वस्तूच्या उपलब्धता व
मागणीवर वस्तच
ू ा बािारिाव ठरत असतो. शासनामारयत ककीं मतीबाबत हस्तक्षेप करण्यात येत
नाही.

(३) लागू नाही.

___________
गडहहांग्लि, चांदगड व आिरा (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील पाणांद
रस्ते/शेतरस्ते तयार िरण्याबाबत

(४९)

१२३०३५ (२३-०७-२०१८).

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

(िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील पाणींद रस्त्याच्या प्रश्नाबाबत धोरणात्मक र्नणयय घेऊन प्रत्येक गावात
पाणींद/शेतरस्ते तयार करण्याचा

प्रकल्प शासनाने मींिूर केला णहे, हे खरे णहे काय,

(२) असल्यास, गडदहींग्लि, चींदगड व णिरा (जि.कोल्हापूर) तालक्
ु यातील गावाींमध्ये पाणींद
रस्ते/शेतरस्ते तात्काळ तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
णहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२४-०९-२०१८) : (१) हे खरे णहे .
(२)

णिरा तालुक्यामध्ये रोहयो अींतगयत पाणींद रस्ते घेणेबाबत सींबींचधताींना सूचना दे ण्यात

णल्या णहे त. त्या अनुषींगाने प्राप्त झालेल्या २ पाणींद रस्त्याींचे प्रस्ताव छाननी व ताींत्रत्रक

मींिूरीसाठी सींबींचधत वविागाकडे सादर करणेत णले णहे त. तसेच लोकसहिागातून ७ पाणींद
रस्ते खुले करणेत णलेले णहे त.

गडदहींग्लि तालक्
ु यामध्ये नरे वाडी ग्रामपींचायतीकडून ७ पाणींद रस्त्याींची मागणी करण्यात

णली असता स्थार्नक शेतक-याींच्या ववरोधामुळे सदरची काययवाही पूणय करता णलेली नाही.
याबाबत ग्रामपींचायत स्तरावर सभमती नेमणेत येवून सवय लगतधारक शेतक-याींच्या सींमती

पत्रासह रेर प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे सींबींचधताींना सूचचत करण्यात णले णहे . परीं तु
अद्याप प्रस्ताव प्राप्त झालेले नसल्यामळ
ु े पण
ू य झालेल्या कामाींची सींख्या र्नरीं क णहे .

चींदगड तालुक्यामध्ये मौिे डुक्करवाडी गावचा अिय प्राप्त झाला णहे पण त्यासोबत

पाणींद रस्त्याबाबत णवश्यक ती कागदपत्रे नसल्यामुळे ग्रामपींचायत कायायलयाला सदर
कागदपत्राींची पूतत
य ा करुन अहवाल सादर करणेबाबत कळववण्यात णले णहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८८ (35)
अांिनगाव सुिी (जि.अमरावती) तालुक्यात धडि शसांचन ववहहरीच्या
रक्िमेत झालेला गैरव्यवहार

(५०)

१२५६८५ (२३-०७-२०१८).

श्री.रमेश बुांदीले (दयायपूर) :

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अींिनगाव सुिय

(जि.अमरावती) तालुक्यात धडक भसींचन ववदहरीमध्ये अनेक शेतकऱयाच्या

ववदहरीच्या बाींधकामामध्ये असमतोल रक्कम प्रदान करण्यात णली त्यामध्ये श्री दे ववदास

सींपतराव चगहे याींना ५,४५८ रु.(कमी रक्कम प्रदान केली), श्रीमती लीलाबाई रामदास चगहे याींना
२,७७२ रु (कमी रक्कम प्रदान केली), सौ अचयना रािेश पवार याींना ४,०२० रु (कमी रक्कम
प्रदान केली), यशवींत वधि
ुय ी मदने याींना ६७६ रु.(कमी रक्कम प्रदान केली), अरुण जिवलग

लोणारे याींना १,२७८ रु (कमी रक्कम प्रदान केली) िाग्यश्री सतीश सरोदे याींना २५,६३९ रु
(अर्तररक्त रक्कम प्रदान केली), ववषणू गोववींद पडोळे याींना १,४९,२४० रु.(अर्तररक्त रक्कम
प्रदान केली) याप्रकारे लाि दे ताना शेतकयांना कमी िास्त रक्कम दे ण्यात णली, हे खरे णहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली णहे काय व त्यानुसार असमतोल रक्कम
काढणाऱया अचधकाऱयावर कारवाई करण्यासह धडक भसींचन ववदहरीमध्ये शेतकऱयाींना त्याींच्या

ववदहरीच्या बाींधकामातील असमतोल रक्कम प्रदान करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत णहे ,
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय णहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१८-०९-२०१८) : (१) हे खरे णहे . प्राथमीक चौकशीमध्ये प्रस्तत
ु प्रकरणी
धडक ववदहरीींच्या मुल्याींकनामध्ये कमी/िास्त रक्कम प्रदान केल्याचे र्नदशयनास णले णहे .

(२) व (३) सदर प्रकरणी सखोल चौकशी णवश्यक ठरत असल्यामळ
ु े जिल्हा पररषद
स्तरावरून सखोल रेरचौकशी करण्याचे णदे श र्नगयभमत करण्यात णले णहे त. रेरचौकशी
अींती र्नयमानस
ु ार योग्य ती काययवाही करण्यात येईल.

___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवय सवय प्रक्या महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

