
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सुयाा प्रिल्पाच ेिाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 
  

(१)  २९६० (१५-०१-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  पालघर, डहाणू, विक्रमगड (जि.ठाणे) तालुक्यातील शेतकऱयाींच्या शेतिममनी मसींचनाखाली 
आणण्यासाठी १९७२ साली डहाणू तालुक्यातील धामणी येथील सयुाा नदीिर धरण बाींधण्यात 
सुरुिात झाली असून, सदरहू प्रकल्पाचे काम आिही अपूणाािस्थेत असल्याने पालघर 
तालुक्यातील पूिेकडील अनेक गािाींना मसींचनापासून िींचचत व्हाि े लागले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सुयाा प्रकल्पाची या भागातील सिा कायाालये १० िर्ाापूिी बींद केली असून 
सदरहू कायाालय शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्प कायाालयाला िोडली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पालघर पिूेकडील कालव्याींची कामे अद्यापी अपूणाािस्थते असण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर अपूणाािस्थते असलेली काम े पूणा करण्याच्या दृष्ीन े शासनान े कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०७-०३-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     एकूण १४६९६ हेक््र प्रकजल्पय मसींचन क् ोत्राापकक  १२४९० हेक््र मसींचन क्षमता ननममाती 
पूणा झाली आहे. 
(२) हे खरे नाही. प्रकल्पाची उिाररत काम ेि शेतकऱयाींच्या अडचणीींचा विचार करुन निीकच्या 
भातसा प्रकल्पाकड े२००८ मध्ये ही काम ेसोपिली आहेत. 
(३) पयाायी िनिमीन िळते करण्याची प्रक्रक्रया झाली नसल्यान ेकामे बींद आहेत. 
(४) धरणाच े बुडीत के्षत्रा १०९५.४०९ हे. च्या अनुर्ींगान े िनिमीनीपो्ी नक्त ितामान मुल्य 
(N.P.V.) रक्कम रुपये ८५.०० को्ी िन विभागास दद.२८/७/२००९ रोिी भरणा करण्यात आली 
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आहे. पयाायी िनीकरण ि दींडणीय रक्कम पो्ी रु १६.२३ को्ी देण ेअद्याप बाक  आहे. तसेच 
कालव्यासाठी १९५.२६५ हे. के्षत्रााच्या अनुर्ींगान े रुपये १४.२५५ को्ी रक्कम भरण्यात आली 
आहे. 
     िनिमीन िळते झाल्यािर ि खािगी भूसींपादन पूणा झाल्यािर डािा कालिा क्रक.३४ त े
४७ ची काम ेसुरु करण्यात येतील. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली महापाललिेस परुववण्यात येणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा  
खुप िमी प्रमाणात िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२)  ४०८१ (२३-१२-२०१४).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पश्श्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबिली महापामलकेस पुरविण्यात येणाऱया पाण्याचा पुरिठा खुप कमी प्रमाणात 
करण्यात येत असलेल्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोंबबिली महापामलके अींतगात खूप मोठ्या प्रमाणािर 
इमारातीींच ेबाींधकाम झाल्यामळेु तसेच लोकसींख्येची घनता ननमााण झाल्यामळेु पाण्याचा िापर 
खूप मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे पाण्याची कमरतता भासत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कल्याण-डोंबबिली महापामलकेन ेसींबींचधताींना पाण्याची िास्तीची मागणी 
केलेली असल्यानींतरसुध्दा पाण्याचा पुरिठा कमी करणे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकाय कायािाही केली आहे काय नसल्यास, विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१२-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     उल्हास खोऱयात वपण्याच्या पाण्याची मागणी ही सध्या उपलब्ध होणाऱया पाण्यापेक्षा 
िास्त आहे. 
(३) होय, 
     दरिर्ी उल्हास नदी खोऱयामध्ये पाण्याची तू् िाणित असल्यामुळे साधारणपणे १० ते 
१५ ्क्के कपात करािी लागते. सन २०१४-१५ मध्ये उपलब्ध पाणी साठ्यानसुार दद. १/१/२०१५ 
पासून कल्याण-डोंबबिली सह सिाच पाणी िापरकर्तयाांना १४ ्क्के पाणी कपात लागू करण्यात 
आली आहे. 
(४) एम.आय.डी.सी. च्या मालक च्या बारिी धरणाची उीं ची िाढिण्याच े काम प्रगतीपथािर 
असून र्तयामुळे उपलब्ध होणाऱया अचधकच्या पाण्यातून गरिेनुसार पाणी कल्याण-डोंबबिली 
म.न.पा. ि इतर पाणी िापर कर्तयाांना पुरविण्याबाबत शासनाचे ननयोिन आहे. 

___________ 
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चांद्रपूर शहरातील नाल्ाांवर पूर सांरक्षण भ ांतीचे बाांधकाम करण््ाबाबत 
  

(३)  १३५१३ (०८-०४-२०१५).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर शहरातील सखल भागातील वस्तयाांमध्ये उपाययोिना सुचववण्यासाठी बॅक िॉ्र 
बाबत अभ्यास करणे आवश्यक असून हे काम आय.आय.्ी.पिई मुींबई या नामाींक्रकत सांस्थेला 
देण्यात आले असल्याच े लेखी उततर मा. िलसींपदा मींत्राी याींनी िा.क्र. कापूर - २०१४ 
/प्र.क्र.१९९ /२०१४ /मस.व्य. (मा) ददनाींक ननरींक िुलक आणण कपासू - २०१४ /३१३ /२०१४ 
मस.व्य.(म) ददनाींक १/८/२०१४ अन्वये स्थानिक लोकप्रनतननधी याींना कळविले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर सांस्थेि े ददनाींक २८ ि २९ िून, २०१४ मध्ये चींद्रपूर शहरातील सखल 
वस्तयाांमध्ये उपाययोिना सचुववण्यासांदर्ाात सव्हेक्षण केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चींद्रपूर शहरातील नागपूर रोड रेल्व ेलाईन ते साईबाबामींददर ते हिेली गाडान त े
जगन्िाथबाब नगर, ठक्कर कॉलनी ते ससस्टर कॉलनी त ेचाींभारकुीं ड ते रहेमत नगर ते इरई 
नदी पयांतचा ४५०० मम्र िाल्यावर पूणा सरींक्षण मभींतीच ेबाधकाम करण्याकररता अींदाि ेरुपये 
८००.०० लक्ष खचा अपेक्षक्षत असनू पांचशताब्दी ननधी अींतगात दसु-या टप्पप्पयामध्ये सदर नाला 
बाींधकाम प्रस्ताववत असल्याचे लेखी उततर अताराींक्रकत प्रश्ि क्र. ६८२३८ अन्वये देण्यात आले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अद्यापही सदर िाल्यावर पुर सींरक्षण मभींतीचे बाींधकाम करण्यासाठी ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही ि तसेच इरई िदीच्या नागपूर रोडिरील रेल्वे पुलापासून त े
इरई नदी, झरप् िाल्याच्या सींगमापयांतच्या भागातील गाळ काढण्यात आला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत शासनान ेचशकशी केली आहे काय, 
(६) असल् यास, चशकशीत काय आढळून आले आहे ि तयािुर्ींगाने उक्त िाल्यािरील ४५०० 
मम्र लाींब पूर सींरक्षण मभींतीचे बाींधकाम करण् यासींदभाात आणण इरई नदी त े झरप् 
िाल्यापयांतचे गाळ काढण्यासाठी कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(७) नसल् यास, विलींबाच ेसिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धिरीष महाजन (१०-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
सदर अताराींक्रकत प्रश्न क्र.६८२३८ ला दद.०५.१०.२०१२ रोिी नगर विकास विभागातरे्फ उर्ततर 
देण्यात आले होते. 
(४) पींचशताब्दी योिनेमधुन ननधी प्राप्त झालेला नसल्याने सदर नाल्यािर, पूर सींरक्षण 
मभींतीचे बाींधकाम चींद्रपूर महानगरपामलकेिे हाती घेतलेले नाही. चींद्रपूर शहराचा, शहर विकास 
आराखडा तयार करण्यात आला असून शहरातील मुख्य नाल्यािरील सींरक्षण मभींतीच ेबाींधकाम 
करणे अींतभुात करण्यात आलेचे चींद्रपूर महानगर पामलकेने कळविले आहे. 
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इरई नदीच्या नागपूर रोडिरील रेल्िे पूलापासून ते इरई नदी, झरप् नाल्याच्या 
सींगमापयांत च्या भागातील गाळ काढण्याचे काम पा्बींधारे विभाग, चींद्रपूर याींचे कडून सुरू 
असून काम प्रगती पथािर आहे. 
(५) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
सींरक्षण मभींत बाींधण्यासाठी नगर विकास विभागाला (पींचशताब्दी योिन े अींतगात) ननधी 
उपलब्ध झाला नसल्यामळेु सींरक्षण मभींतीचे काम महानगर पामलकेने अद्याप केलेले नाही असे 
चींद्रपूर महानगर पामलकेने कळविले आहे. 
इरई नदीतील गाळ काढणेकररता िेकोली, चींद्रपूर याींचकेडून रू.२.०० को्ी ननधी प्राप्त झाला 
आहे. इरई नदी ते झरप् नाल्यापयांतच्या भागातील गाळ काढण्याचे काम पा्बींधारे विभाग, 
चींद्रपूर याींच ेकडून सुरू असून काम प्रगतीपथािर आहे. 
(७) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
  

पेण (श्ज.रायिड) तालुक्यातील रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४)  ३२७१३ (२२-०१-२०१६).   श्री.भरतशेठ िोिावले (महाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जि.रायगड) तालुक्यातील बोरी र्फा्ा ते मशकी, मशकी त ेमशकी चाळ, िाशी त ेिढाि, 
िढाि ते भाल, िाढत ते काळेश्री या रस्र्तयाींची दरुिस्था झाली असल्याचे नुकतचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्र्तयाींच्या दरुिस्थेमुळे रस्र्तयािरील खड्ड्याींमुळे िाहतूक स अडचणी 
ननमााण झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्र्तयाींची तार्तकाळ दरुुस्ती करण्याकररता ननधीची तरतूद करण्यासाठी 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-११-२०१६) : (१) ि (२) अींशत: खरे अहे. प्रश्नाींक्रकत रस्र्तयाींपकक  बोरी त े
मशकी, मशकी ते मशकी चाळ ि वढाव ते भाल हे तीन रस्त े जिल्हा पररर्देच्या मालक च े
आहेत. तर िाशी त ेवढाव ि िढाि ते काळेश्री हे दोन स्ितींत्रा रस्ते नसून िाशी, िढाि त े
काळेश्री हा एकच रस्ता असनू सािािननक बाींधकाम ववर्ागाच्या अखर्तयारीत आहे. 
(३) ि (४) अ) बोरी त ेमशकी या इतर जजल्हा मागा रस्तयाची एकूण लाींबी ७.०० क्रक.मी. असून 
अजस्ततवातील लाींबी ३.०० क्रक.मी. आहे. र्तयपपकक  एम.एम.आर.डी.ए. योिनेअींतगात १.५६ 
क्रक.मी. लाींबीचे काम मींिूर आहे. ब) मशकी ते मशकी चाळ नीं. २ या ग्रामीण मागााची एकूण 
लाींबी १०.०० क्रक.मी. असून अजस्ततवातील लाींबी ८.०० क्रक.मी. आहे. एम.एम.आर.डी.ए. 
योिनेअींतगात १.५६ क्रक.मी. ि परूहानी योिनेअींतगात १.०० क्रक.मी. लाींबीचे काम मींिूर आहे. 
तसेच ३.०० क्रक.मी. लाींबी सुजस्थतीत आहे.  
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क) िढाि त ेभाल या ग्रामीण मागा रस्र्तयाची एकूण लाींबी ६.३०० क्रक.मी. असनू अजस्तर्तिातील 
लाींबी ४.८५० क्रक.मी. आहे. तयापैकी खास दरुुस्ती योिनअेींतगात ०.४५० क्रक.मी. ि 
एम.एम.आर.डी.ए. योिनेअींतगात ०.९०० क्रक.मी. लाींबीचे काम मींिूर आहे. 
       या रस्र्तयाींच्या उिारीत खराब  लाींबीतील रस्र्तयाींच्या कामाींची दरुुस्ती जिल्हा िावर्ाक 
योिनेअींतगात करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
       तसेच िाशी, िढाि ते काळेश्री ह्या रस्र्तयाची दरुुस्ती करण्यात आली आहे. सदर रस्ता 
सजुस्थतीत असून िाहतुक सुरळीत आहे. 

___________ 
  

िळमोडी धरणातून खेड तालुक्यातील सहा आददवासी िावाांना दोन स्वतांत्र उपसा लसांचन 
योजनेद्वारे पाणी पुरवठा िरण्याबाबत 

  

(५)  ३९७१७ (०४-०५-२०१६).   श्री.सुरेश िोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मभमा नदीची उपनदी आरळा या उपनदीिरील कळमोडी धरणातून खेड तालुक्यातील 
येननये, कुड ेबु., घो्िडी, एकलहरे, शेंदलुी आणण धामणगाि ख.ु या आददिासी गािाींतील ३०५ 
हे. के्षत्राासाठी दोन स्ितींत्रा उपसा मसींचन योिनेद्िारे पाणी परुिठा करण्याचे शासनाच्या 
विचारधीन असल्याचे माहे िानेिारी २०१६ मध्ये िा र्तया दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा र्तयासुमारास मा. 
िलसींपदा ि िलसींधारण मांत्री याींच्याकड े ननिेदनाद्िारे मागणी केली असून याबाबत 
मा.िलसींपदा ि िलसींधारण मांत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा 
र्तयासुमारास बकठक झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बकठक च्या अनुर्ींगान ेशासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१७-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर उपसा मसींचन योिनेच ेके्षत्रा १८० हेक््र ि १२५ हेक््र इतके म्हणिचे २५० हेक््र 
पेक्षा कमी असलेने सदर योिना िलसींधारण विभागाचे कायाकके्षतील आहे. ददनाींक २३ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी झालेल्या मा. राज्यमींत्राी याींच्या बकठक तील ननणायानुसार सदरचा उपसा 
मसींचन येािना प्रस्ताि ि अनुर्ींचगक कागदपत्रा ेइ. कायाकारी अमभयींता, लघुमसींचन (िलसींधारण) 
विभाग, पुणे - ०६ याींचेकड ेसींबींचधत कायाकारी अमभयींता, भामा आसखेड धरण विभाग याींनी 
पुढील योग्य र्तया कायािाहीसाठी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये हस्ताींतरीत केली आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
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परळी (श्ज.बीड) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीच्या िमाचाऱ्याांना सोयी-सुववधा लमळण्याबाबत 

  

(६)  ४२८६० (३०-०४-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायिाांव), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) परळी (जि.बीड) तालुक्यातील ग्रामपींचायतीच े ३,५०० कमाचारी मागील अनके िर्ाापासून 
राहणीमान भर्तर्तयापासून िींचचत रादहले असल्याचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्याि 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परळी तालुक्यातील सवा ग्रामपांचायत कमाचाऱयाांिा सोयी-सुववधा समळण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) परळी तालुक्यातील सिा ग्रामपींचायत कमाचारी याींना शासन ननणायानुसार क्रकमान िेतनाच े
अनुदान देण्यात आले आहे. तसेच कामगार आयुक्त याींनी ननजश्चत केलेल्या दराप्रमाणे 
ग्रामननधीतून राहणीमान भर्तता देण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
साक्री तालुक्यातील लाटीपाडा धरणाच््ा उजव्या िालव्याच्या ववस्तारीिरणाच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(७)  ४५५०८ (३०-०४-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) साक्र  तालुक्यातील ला्ीपाडा धरणाच्या उिव्या कालव्याच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताि 
शासनाकड ेबऱयाच ददिसापासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत लाींबी २१ कक.मी. त े २८ क्रक.मी. पयात िाढविण्यासींदभाात शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१७-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) विस्तारीकरणाच्या कामास १९८२ मध्ये प्रशासक य मान्यता प्रदान आहे. उपलब्ध 
अनुदानातून मुख्य कालिा क्रक.मी. २१ ते २८ मधील िाढीि मुख्य कालव्याचे मातीकाम ि 
वितरीका क्र. १७ च े काम पूणा झालेले आहे. उिारीत विस्तार सधुारणाींच े कामाींच ेअींदािपत्राके 
सक्षम स्तरािर प्रशासक य मींिूरी घेऊन ननधी उपलब्धतेनसुार करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
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डॉ.माधवराव धचतळे सलमतीने सादर िेलेल्या अहवालातील लशफारशीबाबत 

  

(८)  ५५५३२ (२०-०८-२०१६).   श्री.िोपालदास अग्रवाल (िोंददया), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील मसींचनासींदभाात मशर्फारशी करण्यासाठी शासनाने नमेलेल्या डॉ.माधिराि चचतळे 
सममतीने सादर केलेल्या अहिालातील प्रमुख मशर्फारशी काय आहेत, 
(२) असल्यास,या अहिालातील मशर्फारशीींच्या अनुर्ींगान ेशासिाि ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०५-१०-२०१६) : (१) मसींचन विर्यक विशेर् चशकशी सममतीने (चचतळे 
सममती) ददलेल्या अहिालात विविध महामींडळामधील प्रकल्पाींमध्ये झालेल्या अननयममतताींबाबत 
िबाबदारी ननजश्चत करुन कारिाई करण्याबाबत सुचविण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्प 
ठरलेल्या मुदतीत ि खचाात पूणा करण्याकरीता ि मसींचन के्षत्राात िाढ होण्यासाठी ४२ सुधारणा 
प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. र्तयातील प्रमखु मशर्फारसी पुढीलप्रमाणे आहेत. 
       अ) बबगर मसींचन पाणीिापर सतत िाढत िाणार असल्यामुळे र्तयािर १०० ्क्के 
प्रक्रक्रया करण्याची िबाबदारी नगरपामलका ि उद्योग याींचेिर ्ाकण्याचा कायदा करुन र्तयाची 
कठोर अींमलबिािणी प्रथम प्राधान्याने तु्ीच्या ि अनततु्ीच्या खोऱयाींमध्ये करािी. 
       ब) लाभके्षत्राातील सांपूणा के्षत्राातील विदहरीींिरील पाणीपट्टी आकारणी रद्द न करता केिळ 
पाणीिापर सींस्थाींकड े हस्ताींतररत झालेल्या के्षत्राातील विहीरीिरील पाणीपट्टी आकारणी  रद्द 
करािी. 
       क) प्रकल्पाींची िास्तविक क्रकीं मत (मळू क्रकीं मत + भाििाढ) हीच प्रशासक य मान्यता 
क्रकीं मत समिािी ि तयािुसार क्रकीं मतिाढ १५% पेक्षा िास्त असल्यास कें द्रीय िल आयोग 
ननकर्ाींप्रमाणे सुप्रमा द्यािी. 
       ड) िलसींपदा विभागाची स्ितींत्रा ननयम सींदहता असािी. 
      ई) दरूसींिेदन तींत्राान े राज्यातील मोठ्या मध्यम ि काही प्रनतननधीक लघुपा्बींधारे 
धरणाींमध्ये प्रर्तयक्ष गाळाींचे सिेक्षण करण्याचा समयबध्द कायाक्रम राबिािा. 
(२) चचतळे सममतीच्या अहिालात गींभीर अननयममतता ननदशानास आलेल्या १२ प्रकल्पाींबाबत 
लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागामार्फा त चशकशी आदेशीत केली आहे. 
       कोंडाण े प्रकल्पाच्या बाबतीत ४ अचधकाऱयाींना, बाळगींगा प्रकल्प, जि. रायगड या 
प्रकल्पाचे बाबतीत २ अचधकाऱयाींना ि काळू प्रकल्प जि.ठाणे बाबतीत एका अचधकाऱयास 
ननलींबीत कराण्यात आले आहे. कोंडाणे प्रकल्पाबाबत ८ अचधकाऱयाींिर विभागीय चशकशी सुरु 
करण्यात आली आहे. 
       १६ दोर्युक्त प्रकल्पाींची छाननी ि पुनराचना राज्य ताींबत्राक सल्लागार सममतीमार्फा त 
प्रगतीत आहे. 
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       तसेच प्रस्तावित ४२ सुधारणाींच्या अींमलबिािणीसाठी अ.म.ुस (गहृ) याींच े
अध्यसक्षतेखाली उच्चस्तरीय सममती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर सममतीच्या 
बकठकाींमध्ये झालेल्या ननणायाींनुसार १४ सधुारणाींबाबत कायािाही पणुा करण्यात आलेली आहे. 
उिारीत सुधारणाींबाबत ननणाय अींनतम करण्याबाबत कायािाही प्रगतीपथािर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे श्जल््यातील नीरा देव र धरणाची उांची वािववण्याबाबत 
  

(९)  ५५५९१ (२०-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील नीरा देिघर धरणाने तळ गाठल्याने नेरे पररसरात पाण्याची तीव्र ी्ंचाई 
ननमााण होऊ शकत असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये िा र्तया दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नीरा देिधर धरणाची उीं ची िाढविण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१५-११-२०१६) : (१) नेरे गाि ननरा देिघर प्रकल्पाच्या लाभके्षत्राात येत 
नाही. 
    ननरा देिघर धरणाची १ म,े २०१६ मध्ये िलाशयाची पातळी ६३७.७० मी्र इतक  होती 
ि एकूण पाणीसाठा ४२.५० द.ल.घ.मी. होता. 
(२) ननरा देिघर धरणाच्या प्रकल्पाच े िल ननयेािन ५० ्क्के विश्िासाहा िलसींपर्ततीिर 
अिलींबून असून र्तयानुसार धरणाचे बाींधकाम पूणा झालेले आहे. ननरा देिघर धरणाची उींची 
िाढविणेबाबत प्रस्तावित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील श्जल्हा स्तरावरील िाही िालबा्य योजना एिाच नावान ेराबववल्ाबाबत 
  

(१०)  ५५६६१ (१९-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हा स्तरािरील काही कालबाह्य झालेल्या योिना एकाच नािाने राबविल्या 
िात असून ज्या योजिा कायााजन्वत िाहीत अशा योजिा बांद करण्याचे शासिाच्या विचाराधीन 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा तयादरम्याि ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी सिा योिनाींचा आढािा घेऊन शासनाला मशर्फारस करण्यासाठी एक 
सममती स्थापन करण्यात आली असून सममतीच्या अहिालानींतर कोणर्तया योिना पुढे चालू 
ठेिायच्या ि कोणर्तया योिना बींद कराियाच्या याबाबत अींनतम ननणाय शासनाने घेतला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे, 
(४) असल्यास चशकशीच्या अनुर्ींगाने कोणर्तया योिना कायााजन्ित करणार आहेत िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०१-१०-२०१६) : (१) ि (२) होय हे खरे आहे. 
       जिल्हा वावषाक योिना (सिासाधारण) मधील जिल्हा योिनाींची सींख्या कमी 
करण्यासाठी आढािा घेऊन ि अ्यास करुन शासनाला मशर्फारस करण्यासाठी शासन ननणाय, 
ननयोिन विभाग, क्र. डडएपी-१०१६/प्र.क्र. ८१/का. १४८१, दद. २८/४/२०१६ अन्िये विभागीय 
आयुक्त, नामशक विभाग, नामशक याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
सदर सममतीने शासन ननणायाच्या ददनाींकापासून ६ मदहन्याींत (दद.२७/१०/२०१६ पयांत) आढािा 
घेऊन ि अ्यास करुन अमभप्राय ि सूचनाींसह सममतीचा अहिाल शासनास सादर करणे 
अमभप्रेत आहे. 
(३) ते (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज््ात पेरोल व डडझलेवर प्रनत भिटर २ रुपये दषु्ट्िाळ िर लावल्याबाबत 
  

(११)  ५५६६९ (२९-०८-२०१६).   श्री.पथृ्वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.राणाजिजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अश्जत पवार 
(बारामती), डॉ.पतांिराव िदम (पलूस िडिेाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांिमनेर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य सरकारने राज्यातील दषुकाळी जस्थतीचा सामना करण्यासाठी पेट्रोल आणण डडझलेिर 
प्रनत मल्र २ रूपये दषुकाळ कर लािण्यात आलेला असून र्तयाप्रमाणे नागररकाींना कडून िसूल 
सुध्दा करण्यात येत असल्याची मादहती माहे माहे ५ िून २०१६ रोिी िा र्तया सुमारास 
ननदेशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात लािलेल्या पेट्रोल-डडझलेिरील दषुकाळ करादवारे १,३३७ को्ी रुपये 
िमा झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पेट्रोल ि डडझलेिर दषुकाळ कर लािल्यामुळे अन्नधान्याच्या क्रकीं मतीत िाढ 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर दषुकाळ कर रद्द करण्याबाबत शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०१-१०-२०१६) : (१) ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१५ पासून पेट्रोल ि 
डडझले िर रु. २ प्रनतमल्र कराचा दर िाढविण्यात आला. 
(२) माहे ऑक््ोबर, २०१५ ते माचा २०१६ कालािधीमध्ये पेट्रोल ि डडझलेिर आकारलेल्या रुपये 
२ प्रनतमल्र कराद्िारे रु. ११२८ को्ी िमा झाले आहेत. 
(३) अन्नधान्याच्या क्रकीं मतीत िाढ झाली अस ेअनुमान काढणे शक्य नाही. 
(४) १ ऑक््ोबर, २०१५ पासून पेट्रोल ि डडझले, देशीविदेशी मद्य, मसगारे्, मशतपेये, सोने, 
दहरे इ. च े दाचगने, नकली दाचगने यािर करिाढ केली होती. बळीरािाच्या अडचणी दरू 
करण्याकररता आचथाक तरतूदीची आिश्यकता असल्यामुळे, सदर करिाढ आणखी एक िर्ा सुरु 
ठेिणार असल्याच ेविर्ततमींत्रयाींनी अथासींकल्पीय भार्णात नमूद केले आहे. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

िोयना धरणातील वीज ननलमातीनांतर समुद्रात सोडले जाणारे पाणी मुांबईत आणण्यासाठी 
अभ्यासिटाची स्थापना िरण्याबाबत 

  

(१२)  ५५६९४ (२३-०८-२०१६).   श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोयना धरणातील िीि ननममातीनींतर समुद्रात सोडले िाणारे पाणी मुींबईत आणता येईल 
काय, याचा अ्यास करण्यासाठी एका अ्यासग्ाची स्थापना करण्यात आलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अ्यास ग्ाची रचना ि कायाकक्षा काय आहे तसेच अ्यासग्ाने 
आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, र्तयाचे स्िरुप काय आहे ि र्तयािर कोणता ननणाय घेण्यात आला असून यासाठी 
क्रकती कालािधी लागणार आहे ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
कोयना िलविद्युत कें द्रामधनू विद्युत ननममातीनींतर िमशषठी नदीत सोडण्यात येणाऱया 
अििलाचा िापर करून तसेच अन्य पयाायी स्त्राोतातून, रर्तनाचगरी ि मसींधुदगुा जिल्हयातील 
पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्या सींदभाात अ्यास करण्यासाठी शासन ननणाय क्र. विसस-२००५-
(९७/०५) िसींनन, मींत्राालय मुींबई ददनाींक २५.१०.२००५ अन्िये श्री.म.दद.पेंडसे, ननिरृ्तत सचचि, 
िलसींपदा विभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली एक अ्यास ग् ननयुक्त करण्यात आला होता. 
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(२) कोयनेच्या विद्युत ननममातीनींतर िमशषठी नदीत सोडण्यात येणारा अििलाचा िापर करून 
अथिा पयाायी स्त्राोतातून रर्तनाचगरी ि मसींधुदगुा जिल्हयातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्या 
सींदभाातील अ्यास करण्यासाठी श्री.म.द.पेंडस,े ननिरृ्तत सचचि, िलसींपदा विभाग-
अध्यक्षतेखाली डॉ.श्री. श्रीरींग, श्री.भा.कदे े्रकर, मािी कुलगुरू, डॉ.बा.सा.कोकण, कृवर् विद्यापीठ, 
दापोली मुख्य अमभयींता, कोकण प्रदेश, िलसींपदा विभाग मुख्य अमभयींता, महाराषट्र िीिन 
प्राचधकरण, कोकण विभाग, उप सींचालक, भिूल सिेक्षण, कोकण विभाग या सदस्याींचा आणण 
अधीक्षक अमभयींता, कोकण पा्बींधारे मींडळ, रर्तनाचगरी सदस्य सचचि याींचा स्ितींत्रा अ्यास 
ग् ननयुक्त करण्यात आला होता. 
(३) कोयना अििलाचा िापर करण्याच्या अनुर्ींगान े केलेल्या अ्यासग्ाचा अहिाल मा.मींत्राी 
िलसींपदा दद.२७/०९/२००६ रोजी सादर करण्यात आला होता. 
शासनाकड े प्राप्त अहिालाकड े कायािाही करण्याबाबत ददनाींक ०६.०८.२०११ शासन ननणाया 
नुसार िलसींपदा विभागाच्या मखु्य अमभयींता (िसीं) ि सह सचचि याींच्या अध्यक्षतेखाली 
विभागाच्या उपसचचिाींचा समािशे असणारी शक्ती प्रदान सममती गठीत करण्यात आली होती. 
र्तयाबाबतचा अहिाल शासनास सादर केला आहे. सदर शक्ती प्रदान सममतीने सादर केलेल्या 
अहिालास मा.मुख्यमींत्राी महोदयाींनी दद.१६/०७/२०१५ रोिी मान्यता प्रदान केलेली आहे. 
र्तयानुसार पुढील कायािाही प्रगतीपथािर आहे. 

___________ 
  

धुळे श्जल््यात ननमााण झालेली पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(१३)  ५५७७२ (२३-०८-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) धुळे जिल्ह्यातील िलसाठ्यामध्ये केिळ १० ्क्केच पाणीसाठा मशल्लक असल्याच ेमाहे 
मे २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धुळे जिल्ह्यात ननमााण झालेली पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी शासनान ेकोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१५-११-२०१६) : (१) धुळे जिल्ह्यातील मध्यम ि लघ ुप्रकल्पाींमध्ये मे, 
२०१६ अखेर १५.३१%  उपयुक्त पाणीसाठी उपलब्ध होता. 
(२) धळेु जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण सममतीन े ददनाींक ३१.७.२०१६ पयातच्या वपण्याच्या 
गरिेच्या अनुर्ींगाने पाणी आरक्षक्षत केले होते. धळेु जिल्ह्यातील प्रकल्पाींमध्ये ददनाींक 
७/९/२०१६ रोिी ५३.११% उपयुक्त पाणीसाठी उपलब्ध आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
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अमरावती श्जल््यात मािेल त््ािा शेततळे योजनेत प्राथलमि स्थरावर केल्ा जाणा-या जािा 
ननश्श्चतीच्या िामात होत असलेला गैरकार ार 

  

(१४)  ५५८२० (२९-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जिताप (धामणिाव रेल्वे), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अब्दिु सत्तार (लसल्लोड) :   सन्माननीय रोजिार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अमरािती जिल्ह्यात मागेल तयाला शेततळे योिनेत प्राथममक स्थरावर केल्या जाणाऱया 
िागा ननजश्चतीचे ननयम डािलनू कृर्ी अचधकारी कायाालयात बसूनच िागा ननिड करीत 
असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा तयादरम्याि ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या योिनेची योग्य अींमलबिािणी व्हावी यासाठी कृर्ी अचधकाऱ याींनी स्थळर्ेटी 
करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) िसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०५-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मागादशाक सुचनेप्रमाणे कायािाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ९८ जललसांचन प्रिल्प पूणा िरण्यासाठी िजा व िजारोख े 
याांच्यामाफा त ननधी उभारण्याबाबत 

  

(१५)  ५५८३४ (०१-०९-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जिताप (धामणिाव रेल्वे), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ९८ िलमसींचन प्रकल्पाींना शासनान ेसुधाररत मान्यता ददली असून सिा योिना 
पूणा करण्यासाठी आिश्यक ९० हिार को्ी किा ि किारोख े याींच्या माध्यमातनू उभारणार 
असल्याचे िादहर केले आहे असे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्रकती को्ीच े किारोख े काढण्यात येणार आहेत ि या किारोख्यातून क्रकती 
िर्ाात प्रलींबबत मसींचन प्रकल्प पुणा करण्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, सिा योिना पूणा करण्यासाठी किा ि किारोख े याींच्यामार्फा त ननधी 
उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) नाही. तथावप राज्य शासनान े९९ प्रकल्पाींना सुधाररत 
प्रशासक य मान्यता ददलेली आहे, हे खरे आहे. 
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(२) ि (३) नाही, तथावप राज्यातील आर्तमहर्तयाग्रस्त भागातील १०७ प्रकल्प पूणा करण्यासाठी 
रू.७१८७ को्ी ि दषुकाळी भागातील ७ प्रकल्प पूणा करण्यासाठी रू.३५०० को्ी एिढया 
रक्कमेचा विशेर् पॅकेिचा प्रस्ताि कें द्र शासनास मान्यतेस्ति सादर केला आहे. 
प्रधानमींत्राी कृवर् मसींचाई योिना-िेगिधीत मसींचन लाभ कायाक्रमाअींतगात समाविष् २६ मोठया 
ि मध्यम प्रगतीपथािरील प्रकल्प पूणा करण्यासाठी कें द्र शासन रू.३८३० को्ी कें द्रीय सहाय्य 
ि रू.१२७७३ को्ी कें द्र शासनाच्या माध्यमातून मार्फक व्याि दरात किा सहाय्य उपलब्ध 
करणार आहे. 
प्रकल्पाींसाठी किारोख्याद्िारे ननधी उभारण्याची बाबही शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखलदरा (श्ज.अमरावती) तालुक्यात महात्मा िाांधी राष्ट्रीय ग्रालमण रोजिार हमी 
योजनेअांतिात मांजूर रस्ते खडीमल येथे िायारत असलेल्या ग्रामसेविाने केिेिा िैरव्यवहार 

  

(१६)  ५५८३७ (११-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जिताप (धामणिाव रेल्वे), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय रोजिार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचखलदरा (जि.अमरािती) तालुक्यात महार्तमा गाींधी राषट्रीय ग्राममण रोिगार हमी 
योिनेअींतगात मींिूर रस्ते खडीमल येथे कायारत असलेल्या ग्रामसेिकाने कीं त्राा्दाराला 
कममशनच्या मोबदल्यात विकले असल्याचे माहे म,े२०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय ि र्तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,चशकशीनसुार गकरव्यिहार करणाऱया ग्रामसेिकािर शासनाने काय कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०५-११-२०१६) : (१) नाही.  

ग्रामपींचायत खडीमल येथ े ि अींतगात गािामध्ये महार्तमा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण 
रोिगार हमी योिना अींतगात मसमें् कााँक्र ् रोडची एकूण चार कामे करण्यात आली असून 
सदर काम ेपूणा झालेली आहेत. र्तयानुसार कामाींचा पुणार्तिाचा दाखला, मोिमाप पुस्तकामध्ये 
मुल्याींकनाची नोंद ि क्िाली्ी कीं ट्रोल प्रमाणपत्रा प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
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राज््ातीि ९ हजार ६३ ग्रामपांचायतीने रोजिार हमी योजनेच्या िामािड ेदलुाि केल्ाबाबत 
  

(१७)  ५५९०२ (११-०८-२०१६).   श्री.जयिुमार िोरे (माण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   
सन्माननीय रोजिार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ९ हिार ६३ ग्रामपींचायतीने रोिगार हमी योिनचे्या कामाकड े दलुाक्ष करीत 
असल्याची  मादहती माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चशकशी केली आहे काय ि र्तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चशकशीनसुार रोिगार हमी योिनेची काम पारदशाक ि सुरळीत होण्याकरीता 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२९-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. माचा, २०१६ अखेर ९०७३ 
ग्रामपींचायतीींमध्ये मगाींराग्रारोहयो अींतगात खचा ननरींक असल्याचे ददसून आले आहे. 
(२) नाही. मगाींराग्रारोहयो ही योिना मागणी आधाररत असल्यामळेु बऱयाचशा 
ग्रामपींचायतीींमध्ये शेल्र्फिर काम ेउपलबध असनूही कामाची मागणी न आल्यामुळे तसेच अनके 
ग्रामपींचायतीींअींतगात काम ेन झाल्यामुळे खचा ननरींक ददसून आले आहे. 
(३) मिूराींनी मगाींराग्रारोहयोच्या कामाींिर यािे यासाठी प्रचार प्रमसध्दी करण्यात येते. तसचे 
आयुक्तालयामार्फा त सिा जिल्ह्याींना ज्या ग्रामपींचायतीींमध्ये एकही नरेगा अींतगा काम हाती 
घेण्यात आलेले नाही र्तयामध्ये तातडीन े एकतरी मिूर प्रधान काम हाती घेण्याच्या सचूना 
देण्यात आलेल्या आहेत. तसचे याकररता सातर्तयाने पाठपुरािा करण्यात येत असून आिपयांत 
ननरींक खचा असलेल्या ग्रामपींचायतीींची सींख्या ८८३० इतक  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज््ात ववववध ववभािाांतिात ५५ उपक्रम-महामांडळे िायारत असून  
त्यापैिी २५ उपक्रम तोट्यात चालत असल्याबाबत 

  

(१८)  ५५९०७ (११-०८-२०१६).   श्री.जयिुमार िोरे (माण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) राज्यात विविध प्रशासक य विभागाींतगात सुरु असलेल्या ५५ उपक्रमाींपकक  ६ उपक्रम ना-
नर्फा ना-तो्ा या ततवावर तर २५ उपक्रम तोट्यात सुरु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
र्तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील महामींडळे सुजस्थतीत ि िफ्यामध्ये चालविण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनिांटीवार (०४-१०-२०१६) : (१) ि (२) विविध प्रशसक य विभागाच्या अखर्तयाररत 
एकूण ५५ राज्य सािािननक उपक्रम आहेत. हे सािािननक उपक्रम विविध उद्देशाींकरीता 
शासनाने िळेोिळेी स्थापन केलेले आहेत. या ५५ राज्य सािािननक उपक्रमाींपकक  २४ उपक्रम 
नफ्यात कायारत असून ६ उपक्रम ना-नर्फा ना-तो्ा तर्तिािर कायारत आहेत. उिारीत २५ 
सािािननक उपक्रम तोट्यात चालत आहेत. ि या तोट्यातील उपक्रमाींसींदभाात राज्य शासनान े
खालीलप्रमाण ेकायािाही केलेली आहे :- 

1. कोल्हापूर चचत्रानगरी महामींडळ पनुरुजज्िावित करण्याचा शासनाने ननणाय घेतला आहे. 
2. (१) महाराषट्र राज्य िस्त्राोद्योग महामींडळ, (२) विदभा विकास महामींडळ, (३) 

मराठिाडा विकास महामींडळ, (४) कोकण विकास महामींडळ, (५) भ-ूविकास 
महामींडळ, (६) मेल्ट्रॉन ि (७) मरॅ्फको मल. हे तोट्यातील सािािननक उपक्रम बींद 
करण्याचा ननणाय शासनाने सन २००१ ते २००५ या कालािधीत िळेोिेळी घेतलेला 
आहे. या उपक्रमाींच्या मालमर्ततेची विल्हेिा् लािण्याची कायािाही सींबींचधत 
प्रशासक य विभागामार्फा त सुरु आहे. 

3.  उिारीत १७ राज्य सािािननक उपक्रमाींचा आढािा मा.मखु्य सचचि याींच े
अध्यक्षतेखालील उच्चाचधकार सममतीच्या दद. ५/४/२०१६ च्या बकठक त घेण्यात 
आला. उच्चाचधकार सममतीने या सािािननक उपक्रमाींनी र्तयाींचा सींचचत तो्ा 
्प्प्या्प्पयाने कमी करुन नफ्यात येण्याबाबतचा तसेच सींचचत तो्ा शुन्य 
करण्याबाबतचा कालबध्द कृती कायाक्रम /आराखडा तयार करण्याचे ननदेश ददले 
आहेत. र्तयाअनुर्ींगाने सींबींचधत प्रशासक य विभाग/सािािननक उपक्रम याींचेकडून 
कायािाही करण्यात येत आहे. 

4. उपरोक्त १७ तोट्यातील उपक्रमाींपकक  ४ उपक्रम सािािननक उपयकु्तता या उदे्दशान े
आणण ६ उपक्रम हे सामाजिक क्षत्राातील मागासिगााच्या विकासासाठी स्थापन 
करण्यात आलेले आहेत. 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 

  
राज्यातील मदहला कममचाऱ्ाांना दोन वषााची बालसांिोपन रजा देण््ाबाबत 

  

(१९)  ५६०३६ (२४-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.रणजीत िाांबळे 
(देवळी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील मदहला कमाचाऱयाांिा दोन िर्ााची बालसींगोपन रिा देण्याचा प्रश्न प्रलींबबत 
असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा तयादरम्याि ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मदहला कमाचाऱयाींना दोन िर्ााची बालसींगोपन रिा लागू केली तर 
शासिाच्या कामावर पररणाम होईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासिाप्रमाण े राज्यातील मदहला िगााला बालसींगोपनाची रिा देण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (२०-१०-२०१६) : (१) शासक य कमाचारी सींघ्नाची दोन िर्ााची बाल 
सींगोपन रिा मींिूर करािी अशी मागणी आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) बाल सींगोपन रिा मींिूर केल्यान ेशासक य कामकािािर होणारा एकीं दरीत पररणाम पाहता 
सरसक् सिा मदहला कमाचाऱयाींना बालसींगोपन रिा मींिूर करणे योग्य होणार नाही या 
ननषकर्ाात प्रत शासन आले आहे. तथावप, राज्यातील विकलाींग अपर्तय असलेल्या मदहला 
कमाचाऱयाींना ७३० ददिसाींची विशेर् बालसींगोपन रिा मींिूर करण्याबाबतचा शासन ननणाय 
दद.२१.०९.२०१६ रोिी ननगाममत केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांिाबाद श्जल्हयातील वाांिी-भराडी ल  ुलसांचन प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२०)  ५६०५५ (१८-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्हयातील िाींगी-भराडी लघु मसींचन प्रकल्प तब्बल १६ िर्ाापासनू प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प प्रलींबबत असल्यामळेु या पररसरातील ५० हून अचधक गािे 
विकासापासून िींचचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील प्रकल्प लिकरात लिकर पूणा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (११-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या प्रकल्पातून िाींगी (बु.), धानोरा, िािोळा, मससारखेडा, ददडगाींि या पाच (०५) गािाींना 
लाभ ममळण ेअपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्राातील शेतकऱयाींच्या तीव्र विरोधामळेु धरणस्थळी अद्याप काम सुरू 
झालेले नाही. प्रकल्पाचा भसूींपादन प्रस्ताि दद. २७/८/२००२ रोिी जिल्हाचधकारी औरींगाबाद 
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याींच्याकड ेपाठविण्यात आलेला असून भूसींपादनाींतगात कलम-४ ची प्रमसध्दी दोन िळेेस झालेली 
आहे. परींतु शेतकऱयाींनी दोन्ही िळेेस नो्ीसा घेण्यास नकार ददल्याने नो्ीसा तामील झालेल्या 
नाहीत. सद्य:जस्थतीतही सींपादन के्षत्राात िममनी िाणाऱया िमीनमालकाींचा विरोध कायम 
असून दद.११/८/२०१५ रोिी सदरील योिना रद्द करण्यासाठी २०० स्थाननक बाचधत शेतकऱयाींनी 
ननिेदनाद्िारे कळविलेले आहे. 
(४) सींपादन के्षत्राात िममनी िाणाऱया िमीनमालकाींचा विरोध कायम असल्यामळेु योिनेच े
काम अद्यापपयांत सुरू होऊ शकलेले नाही. 

___________ 
  

एिरुख उपसा लसांचन योजनेसाठी जलमनी सांपाददत िेलेल्या  
शेतिऱ्याांना त्याांच्या जलमनीचा मोबदला लमळण्याबाबत 

  

(२१)  ५६१३८ (११-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांिरपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) सोलापूर येथ े जिल्हा लोक न्यायालयाचा ननकाल होऊन चार िर् े झाली तरीही एकरुख 
उपसा मसींचन योिनसेाठी िममनी ददलेल्या शेतकऱयाींना र्तयाींच्या िममनीचा मोबदला अद्याप 
ममळाला नसल्याच े माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकल्पबाधीत शेतकऱयाींना र्तयाींच्या िममनीचा मोबदला तातडीन ेदेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१५-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) एकरुख उपसा मसींचन योिनसेाठी िममन सींपाददत केलेल्या शतेकऱयाींची लोकअदालतीमध्ये 
तडजोडीन े एकूण १६२ प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली आहेत. र्तयापकक  ७६ प्रकरणातील 
रक्कम शतेकऱयाींना अदा करण्यात आली आहे. उिाररत ८६ प्रकरणातील शेतकऱयाींचा देय 
रकमेचा पररगणना तक्ता महूसल यींत्राणेकडून प्राप्त न झाल्याने र्तयाींना रक्कम अदा करण्यात 
आलेली नाही. पररगणना तक्ता प्राप्त होताच सदर रक्कम सींबचधत शेतकऱयाींस अदा करण्याच े
ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
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िोयना, दमणिांिा योजनेच्या माध्यमातून मुांबईिा पाणी देण्याबाबत 
 

(२२)  ५६५६० (११-०८-२०१६).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेिाव) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोयना, दमणगींगा योिनेच्या माध्यमातनू मुांबईला पाणी उपलब्ध करुन देणे तसेच 
िकतरणा धरणातील पाणी नामशक ि मराठिाड्यातील दषुकाळी भागाला देण्यासींदभाात सुरु 
असलेला अ्यास पुणा झालेला आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत केलेल्या अ्यासाच ेथोडक्यात स्िरुप काय आहे ि र्तयानुसार कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) कोयना प्रकल्पातून िलविद्युत ननममातीनींतर उपलब्ध 
होणाऱया अििलाचा िापर मुींबई पररसरातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याबाबतचा पूिा व्यिहायाता 
अ्यास तसेच दमणगींगा खोऱयातील पाणी मुींबई पररसरात आणयाबाबतचा सविस्तर प्रकल्प 
अहिाल राषट्रीय िलविकास अमभकरणाने केला आहे. 
(२) अद्याप कोणतीही बाब ननजश्चत झालेली नाही. 
अ) दमणगींगा-वपींिाळ प्रकल्प - 
       राषट्रीय िलविकास अमभकरणाने तयार केलेल्या दमणगींगा-वपींिाळ नदीिोड प्रकल्प 
अहिालानुसार प्रामुख्यान ेमुींबई शहराच्या वपण्याच ेपाण्याकररता दमणगींगा खोऱयातील महाराषट्र 
राज्याच्या िाट्याच े (७५ ्क्के विश्िासाहातेचे) ८८७.९६६ दलघमी पाणी महाराषट्रातील िकतरणा 
उपखोऱयातील वपींिाळ धरणामध्ये (बोगद्याद्िारे) आणण्यींचा प्रस्ताि असून या योिनेद्िारे 
मुींबइर शहरात वपण्यासाठी १०० ्क्के विश्िासाहातेचे पाणी देण्याचे प्रस्तािीत आहे. परींतू 
दमणगींगा-वपींिाळ प्रकल्प ७५ ्क्के विश्िासहातेने सींकजल्पत करण्याची विनींती शासनाने एवप्रल, 
२०१५ मध्ये राषट्रीय िलविकास अमभकरणास केली आहे. 
       अद्यापी गुिराि शासनाबरोबर पाणी िा्पाबाबत सहमती झालेली नाही. 
ब) कोयना अििल - 
       कोयाना अििल मुींबई शहर नदी िोड योिनेच्या पूवा अहाता अहिालानसुार 
वपण्यासाठी २७.७२ ्ीएमसी मुींबईसाठी, २.३३ ्ीएमसी रर्तनाचगरी ि मसींधुदगुा जिल्ह्यातील 
मागाािरील शहरे ि गािे ३५.७३ ्ीएमसी औद्योचगक िापर, ०.३५ ्ीएमसी पशुधनासाठी ि 
१.३७ ्ीएमसी िहनव्यय असा िापर होणार आहे. या योिनेत ३८ मी पाणी उचलण्यासाठी ६६ 
मेगािॅ्  पींपक्षमता एकूण ४ पींप (एक राखीिसह) िावर्ाक वििेची गरि े २९५ द.ल. युनन्स 
आहे. सदरहू प्रकल्पाचा िोडकालिा आयताकृती / टॅ्रपेझॉयडल असा सींधानकाच्या 
लायननींगमध्ये-िहनक्षमता १०३ घनमी्र/सकेीं द केला आहे. कालव्याच्या का्छेदाची तळाची 
रुीं दी १८ मी्र ि ४.७५ मी्र पणूा िहन खोली इतक  आहे. कालव्याच्या सींपुणा लाींबीमध्ये 
एकूण १७.९५ क्रक.मी. लाींबीचे एकूण ३ बोगदे आहेत. 
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प्रकल्पाची सन २००८-०९ च्या दरसूचचनुसार एकूण क्रकीं मत २२३८.५१ को्ी असून, 
क्रकीं मत - लाभव्यय गुणोर्ततर १.८९ ि प्रकल्पाचा आींतररक परतािा (IRR) १८.६४% इतका 
आहे. तथावप सदर प्रकल्प अव्यिहाया होत असलेचे राषट्रीय िलविकास अमभकरणास 
कळविणेत आले होत.े 
       सद्य:जस्थतीत शासन सुचनाींनुसार मसींडको अमभकरणाने कोयना अििल पाणी 
िापराबाबतचा अ्यास नव्याने/अद्याित करुन पुढील कायािाही करण्याबाबत केलेल्या 
सुचनाींनुसार मसडको अमभकरणामार्फा त कायािाही चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
सावांतवाडी व वेंिुले तालुक्यातील खाडीलित असलेल्या िावाांमध्ये समुद्राच्या भरतीवळेी मोठ्या 

प्रमाणात खारे पाणी लशरुन शेतीच ेनुिसान होत असल्याबाबत 
  

(२३)  ५६५७१ (११-०८-२०१६).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेिाव) :   
सन्माननीय खारभूमी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सािींतिाडी ि िेंगुले तालुक्यातील खाडीलगत असलेल्या गािाींमध्ये समुद्राच्या भरतीिेळी 
मोठ्या प्रमाणात खारे पाणी मशरुन शेतीचे मोठे नकुसान होत असल्याने येथील खारभमूी 
योिनाींच्या नतुनीकरणाच्या कामासाठीच्या प्रस्तािाींना एवप्रल, २०१६ च्या शेि्च्या आठिड्यात 
मान्यता ददलेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयांत केलेल्या कामाचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) तसेच सावांतवाडी व वेंगुले तालुक्यातील खाडीलगत असलेल्या गावामधील शेतीचे नकुसान 
थाींबविण्यासाठी शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (१९-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) सािींतिाडी तालुक्यातील िाणोस खारभूमी योिना, धाकले खािण खारभूमी योिना ि 
िेंगुलाा तालुक्यातील आरिली खारभूमी योिना अशा एकूण तीन योिनाींच्या नुतनीकरणाच्या 
कामास शासन ननणाय दद.६/४/२०१६ अन्िये प्रशासक य मान्यता देण्यात आली आहे.  सदर 
योिनाींना अथासींकल्पीय तरतुदी प्राप्त करण्याची कायािाही करण्यात येत आहे. 
(३) खाडी क्रकनाऱयाच्या बािूच्या शेतीचे नुकसान होऊ नये म्हणून िेंगुलाा तालुक्यातील ३२ ि 
सािींतिाडी तालुक्यातील १४ खारभूमी योिना बाींधून कायाान्ियीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
या योिनाींची देखभाल दरुुस्ती ननधी उपलब्धतनेुसार करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
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मौजे वपांपळिाव खाांड (ता.अिोले, श्ज.अहमदनिर) येथील  
मुळा नदीवरील पूलाची झािेिी दरुवस्था 

  

(२४)  ५६५९३ (२३-०८-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जिताप (श्रीिोंदा), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मशिे वपींपळगाि खाींड (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथे बाींधण्यात आलेल्या मध्यम 
प्रकल्पात पाणी साठविल्यामळेु कोतुळकड े िाणारा मुळा नदीिरील पूल पाण्याखाली गेल्यान े
माहे िनू, २०१५ पासनू सदर पुलािरुन होणारी िाहतूक बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय ि चशकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार मुळा नदीिरील पूलाची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. डडसेंबर, २०१५ नींतर पाणी कमी 
झाल्यानींतर पूलािरुन िाहतूक िलुक, २०१६ पयांत चालू होती. 
(२) प्रर्तयक्षात िागेची पाहणी कायाकारी अमभयींता याींनी केली असून सध्याचा हा पूल राज्य 
महामागाािरील असून र्तयाची नदी तळपातळी पासून १२.०० मी. उींची आहे. परींत ुघळभरणीचे 
दसुऱया टप्पप्पयातील कामामुळे हा पूल पाण्याखाली गेला असून तेथील िाहतकू वपींपळगाि खाींड 
ते धामणगाि पा् या लगतच्या पयाायी रस्र्तयािरुन िळविण्यात आली आहे. 
(३) या प्रकल्पाच्या मींिूर प्रशासक य मान्यतेमध्ये पुलाच्या कामासाठी रु.४ को्ीची ठोक 
तरतूद करण्यात आली होती. परींतु आता सदर पुलाचे सविस्तर सिेक्षण अन्वेषण करुन ि 
अींदािपत्राक तयार करुन सुधारीत प्रशासक य मान्यतेमध्ये आिश्यक ती रु.८.०० को्ीची 
तरतुद प्रस्तावित केली असून प्रस्ताि मान्तेच्या कायािाहीत आहे. सुधारीत प्रशासक य 
मान्यतेनींतर पलुाच ेबाींधकाम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार हाती घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील दषु्ट्िाळ ननवारणासाठी महाराष्ट्र पाणी पररषदेने तयार िेलेल्या राज्याांतिात 
आांतरखोरे पाणी पररवहन प्रस्तावाबाबत 

  

(२५)  ५६६५२ (२०-०८-२०१६).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.राणाजिजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेिाव) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील दषुकाळ ननिारणासाठी महाराषट्र पाणी पररर्देने तयार केलेल्या राज्याींतगात 
आींतरखोरे पाणी पररिहन प्रस्तािािर र्तिरीत कायािाही करण्याची लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्राी 
याींचेकड ेमाहे एवप्रल, २०१६ च्या शेि्च्या आठिडयात मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत घेतलेल्या ननणायाची थोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील दषुकाळ ननिारणासाठीच े प्रकल्प लिकर पूणा करण्याच्यादृष्ीन े
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) महाराषट्र पाणी पररर्द याींनी तयार केलेल्या राज्याींतगात आींतरखोरे पाणी पररिहन प्रस्ताि 
ददनाींक ३१.०१.२०१६ रोिी पुणे येथे झालेल्या सादरीकरण बकठक त मा.मुख्यमींत्राी याींनी सदर 
प्रस्तािाद्िारे केलेल्या सूचनाचा विचार गोदािरी एकाजर्तमक िलविकास आराखडा तयार 
करताना करण्यात यािा. असे ननदेश ददले आहेत. 
       ददनाींक १८.०२.२०१६ रोिीच्या पत्राान्िये कायािाहीबाबत कायाकारी सींचालक, गोदािरी 
मराठिाडा पा्बींधारे विकास महामींडळ, औरींगाबाद ि कायाकारी सींचालक, विदभा पा्बींधारे 
विकास महामींडळ, नागपूर याींना कळविण्यात आले आहे. 
(३) शासन स्तरािर कायािाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अहमदनिर श्जल््यातील िुिडी (ता.िजात) व वेळु (ता.श्रीिोंदे)  
िालव्याांच्या ववतररिाची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(२६)  ५६६८२ (१८-०८-२०१६).   श्री.राहुल जिताप (श्रीिोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील कुकडी (ता.किात) ि िेळु (ता.श्रीगोंदे) कालव्याींच्या वितररका 
रु्फ्ल्याची घ्ना माहे म,े२०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय ि र्तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चशकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर कालव्याींच्या दरुुस्तीबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१६-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) िेळु (ता. श्रीगोंदा) येथील भरािास भेगा पडल्यामळेु भरािातून पाण्याची गळती होत 
असलेचे ननदशानास आले. र्तयामळेु वितरीकेतील पाणी पुरिठा खींडीत करुन भरािाची याींबत्राक  
विभागामार्फा त तातडीन ेदरुुस्ती करण्यात आली. पाणी पुरिठा सुरळीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
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मुद्रा ्ोजनअेांतगमत कजम सिु ररत््ा भमळण््ासाठी कराव्ाच््ा उपा््ोजना 
 

(२७)  ५६७३१ (२३-०८-२०१६).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मा.पींतप्रधानाींनी सुरु केलेल्या मुद्रा योिनअेींतगात किा देण्यास दसुरबीड (ता.मसींदखेडरािा, 
जि.बुलढाणा) येथील स्थानिक स्टेट बाँक शाखा व्यवस्थापकासह इतर राष्ट्रीयकृत बाँकाच े
अचधकारी ्ाळा्ाळ करीत असल् याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये िा र्तया दरम्यान ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे मुद्रा योिनअेींतगात किा सुलर्ररतया प्राप्पत होण्याकररता कोणतया विशेर् 
उपाययोिना केल्या आहेत, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचशकशी केली आहे काय ि र्तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चशकशीनुसार सींबींचधत बँकाच्या व्यवस्थापकाांवर काय कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१०-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
       सन २०१५-१६ मध्ये स््े् बाँकेच्या दसुरबबड शाखेच्या मुद्रा योिनेंअींतगात किा 
ममळणेसाठी १० अिा प्राप्त झाले होत.े सदर सिा अिाांना किा मींिूरी ददली आहे. तसेच 
आतापयांत २.५० लाख इतका किापुरिठा करण्यात आला आहे. चालू विर्ततीय िर्ाात ददनाींक 
२०.८.२०१६ पयांत दसुरबबड शाखेकड े७ अिा प्राप्त झाले असून र्तयापकक  ५ अिाांना किा मींिूरी 
ददली असून २ अिा पुरेशा कागदपत्रााींअभािी प्रलींबबत आहेत. आतापयांत रुपये १.२५ लाख इतका 
किापुरिठा करण्यात आला आहे. तसेच मुद्रा बाँक योिनेअींतगात ४२ Saving bank overdraft 
accounts उघडण्यात आली आहेत. 
(२) मुद्रा योिनेबाबत बाँकाींमध्ये मादहतीर्फलक लािण्यात आले असून िेबसाई् िर मादहती 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. बाँकेच्या अचधकाऱयाींकडून लोकाींना योग्य मागादशान केले 
िाते. मुद्रा योिनेंतगात किा प्राप्तीसाठी अिा प्राप्त झाल्यास र्तयािर बाँकाींकडून िेळेत कायािाही 
करण्यात येते. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मौजे ननमिाांव िुरु (ता.देऊळिावराजा, श्ज.बलुिाणा) येथील मग्रारोहयोची बांद पडलेली िाम े

सुरु िरण्याबाबत 
  

(२८)  ५६७५० (११-०८-२०१६).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड राजा) :   सन्माननीय रोजिार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशि े ननमगाींि गुरु (ता.देऊळगािरािा, जि.बुलढाणा) येथील मग्रारोहयोची बींद पडलेली 
कामे र्तिररत सुरु करण्याबाबत ग्रामपींचायत कायाालय, ननमगाींि गुरु याींनी ददिाांक १० मे, 
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२०१६ रोिी वा तयासुमारास ग्विकास अचधकारी, पींचायत सममती, देऊळगािरािा याींना 
ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानुसार या गािातील बींद असलेली मग्रारोहयोची काम े र्तिररत सुरु 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०५-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ग्रामपींचायत ननमगाींि गुरु येथे ५ शेततळे ि १ शतेरस्ता खडीकरण काम शेल्र्फिर होते. 
प्राप्त तक्रार अिाानुसार ग्रामपींचायत स्तरािरुन मिूराींची मागणी घेऊन अपूणा असलेले 
शेतरस्ता खडीकरण काम दद. १६.५.२०१६ रोिी मस््र क्र. ३३७ ने सुरु करण्यात आले. एवप्रल 
मदहन्यामध्ये ५० मींिूराची काम मागणी घेऊन ४१४ मनुषयददन ननमााण झालेले आहे, मे 
मदहन्यामध्ये ७७ मिूराींच े काम घेऊन ५७६ मनुषयददन ननमााण झालेले आहे. मिूराींना काम े
उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. तसचे तालकुा कृवर् अचधकारी, देऊळगाींिरािा यींत्राणेमार्फा त 
३ र्फळबागा काम े शेल्र्फिर घेण्यात आली आहेत. याप्रमाण े कायािाही करण्यात आली आहे. 
सरपींच, ननमगाींि गुरु याींच्या तक्रारीच्या अनुर्ींगान ेकायािाही करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्ि उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

लसांदखेडराजा (श्ज. बुलिाणा) पररिेत्रातील मग्रारोहयो अांतिात िाम िरणाऱ्या  
मजूराांना थिीत मजूरी लमळण्याबाबत 

  

(२९)  ५६८१७ (२३-०८-२०१६).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड राजा) :   सन्माननीय रोजिार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महाराषट्र राज्य रोिींदारी िन कामगार कृवर् सममती याींनी ददिाांक ९ मे, २०१६ रोिी वा 
तयासुमारास तहमसलदार, तहमसल कायाालय मसींदखेडरािा (जि.बुलढाणा) याींना सामाजिक 
िनीकरण मसींदखेडरािा पररके्षत्राातील मग्रारोहयो अींतगात काम करणाऱया मिूराींची थक त मिूरी 
ममळणेबाबत ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानुसार या मिूराींची थक त मिूरी तातडीने देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०५-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ननिेदनात नमूद करण्यात आलेल्या सामाजिक िनीकरण पररके्षत्रा, मसींदखेडरािा याींचेकडील 
रस्ता दतुर्फाा िकृ्ष लागिडीच्या कामािरील २१ मिुराींचे दद.११.८.२०१४ ते दद.२३.१२.२०१४ ि 
दद.१५.३.२०१५ ते ३०.४.२०१५ या कालािधीच े मागणी पत्रा प्राप्त झाल्यानींतर र्तयाींचे हिेरीप् 
काढून देण्यात आले ि र्तयानींतर सदरहू २१ मिूराींची मिूरी हिरेीप्ानुसार MIS करून ि 
FTO तयार करून दद.१६.९.२०१४ त े दद.१६.५.२०१५ या कालािधीत मिुरीच े प्रदान करण्यात 
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आलेले आहे ि तस ेकाम ननहाय मिुराींची मिूरी र्तयाींच ेखार्तयात Credit झाल्याबाबतच ेMIS 
ररपो ा्च्या प्रती ननिेदन कर्तयाांना समक्ष पुरिण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
  
उदिाांव (ता.लशरोळ, श्ज.िोल्हापूर) येथील िृष्ट्णा नदीिाठावर असणाऱ्या रामललांि व दत्त 

मांदीरािड ेजाणाऱ्या रस्त्याच ेिाम बांद असल्याबाबत 
  

(३०)  ५७०४९ (१८-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (िुहािर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) उदगाींि (ता.मशरोळ, जि.कोल्हापूर) येथील कृषणा नदीकाठािर असणाऱया राममलींग ि दर्तत 
मींदीराकड ेिाणाऱया रस्र्तयाच ेकाम काही समािकीं ्काींनी बींद पाडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तेथील ग्रामस्थाींनी बींद असलेले काम सुरु करण्याबाबत जिल्हाचधकारी, 
प्राींताचधकारी, तहमसलदार याींच्याकड े लेखी ननिेदन माहे एवप्रल २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचशकशी केली आहे काय ि र्तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार गािाला पाणीपुरिठा करण्याबाबत शासनान े कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२१-११-२०१६) :(१) प्रश्नाींक्रकत रस्र्तयाच्या बािसू राहणाऱया काही 
नागररक/शेतकरी याींनी माहे म,े २०१६ मध्ये रस्र्तयाच्या हद्दीबाबत शींका उपजस्थत करुन काम 
थाींबविण्याची मागणी केली होती. तथावप, सदरच ेकाम प्रर्तयक्ष बींद पाडले नव्हते. 
(२) स्थाननक देिस्थान सल्लागार उपसममती, उदगाींि याींनी ददनाींक ३० म,े २०१६ रोिी काम 
पूणा करण्याची मागणी केली होती. 
(३) सदर रस्ता हा सरकार हद्दीतून िातो. तथावप, सींबींचधत शेतकरी/नागरीक याींनी गकर 
समिुतीमधुन काम बींद करण्याचा अिा ददला होता. र्तयामुहे रस्र्तया लागतच ेशेतकरी/नागरीक 
ि स्थाननक देिस्थान सल्लागार उप सममती याींच्या सोबत बकठक घेिून गकरसमि दरू करण्यात 
आला आहे. सद्या रस्तयाचे काम सुरु केले असून खडीकरणाच े काम पूणा झाले आहे ि 
डाींबरीकरणाच ेकाम प्रगतीत आहे. 
(४) ि (५) ग्रामपींचायत मार्फा त पाणीपुरिठा सुरळीत सुरु आहे. 

___________ 
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सातारा श्जल््यातील िोयना धरण पायथा डावा तीर प्रिल्प अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 
  

(३१)  ५७१६४ (११-०८-२०१६).   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेिाव), श्री.राहुल 
जिताप (श्रीिोंदा), श्री.शामराव उर्म  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण पायथा डािा तीर प्रकल्पाच्या उभारणी कामासाठी 
सुमारे १२०० को्ी रुपयाींपकक  आतापयांत सुमारे ३५० ते ४५० को्ी रुपये खचा झाले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प पूणा न करता कायाालय बींद करुन स्थलाींतराचा ननणाय शासनान े
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कायाालय स्थलाींतर करण्याची कारणे काय आहेत तसेच प्रकल्प पूणा 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०४-१०-२०१६) : (१) होय हे खरे आहे. 
       माचा २०१६ अखेर या प्रकल्पािर स्थापर्तय कामासाठी रु. १८९.८४ को्ी ि विद्युत 
कामासाठी रु. २२०.३१ कोटी असे एकूण रुपये रु. ४०९.७६ को्ी इतका खचा झालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
       प्रकल्पािर प्र.मा. पेक्षा िास्त खचा झाल्यान ेसुधारीत प्रशासक य मान्यतचेी कायािाही 
होई पयांत प्रकल्पाचे काम े स्थचगत करणे अपररहाया ठरले. प्रकल्प कामासाठी चे आिश्यक 
विद्युत ि स्थापर्तय विभागीय कायाालये पूिी नुसार कोयनानगर ि अलोरे येथे कायारत ओत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
शहापूर (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील डोळखाांब धरणातून होत असलेलेी पाणी िळती थाांबववण्याबाबत 
  

(३२)  ५७२३५ (११-०८-२०१६).   श्री.पाांडुरांि बरोरा (शहापूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील डोळखाींब धरणातनू तीन गािाींना पाणी पुरिठा करणाऱया 
लघुपा्बींधारे योिनतेून लाखो मल्र पाणी िाहून िात असल्याचे माहे मे, २०१६ च्या दसुऱया 
सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय ि र्तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद् नुसार सदर पाणी गळती थाींबविण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धिरीष महाजन (१५-११-२०१६) : (१) अींशत: खरे अरहे. 
   डोळखाींब लघ ू पा्बींधारे योिनेच्या मुख्य विमोचकाच्या व्दारामधून साधारण ३० मल./सें. 
इतक्या प्रमाणात गळती होत होती. 
(२) ि (३) सदर धरणाच्या मुख्य विमोचकाच्या व्दाराच्या दरुुसतीबाबत विभागाच्या याींबत्राक  
सींघ्नेने ददनाींक १७/२/२०१६ रोिी पाहणी केली होती. परींतु धरणामध्ये पाणी असल्यान े
दरुुसतीचे काम शक्य झाले नाही. 
    माहे िून, २०१६ धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यानींतर विदहरीची सार्फसर्फाई करुन 
मुख्य विमोचकाच ेव्दार व्यिजस्थत बसिून गळतीच ेप्रमाण कमी करण्यात आले आहे. 
     मुख्य विमोचकाची कायमस्िरुपी दरुुस्ती ननधी उपलब्धतेनसुार याींबत्राक  सींघ्ने मार्ा त 
करुन घेण्याचे ननयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शासनाने टांचाईच््ा िाळात पाणी उपिब्ध करण््ाकरीता तयार िेलेल्या  
शेततळयाांच्या सुरक्षिततेबाबत 

  

(३३)  ५७३०१ (०१-०९-२०१६).   श्री.योिेश (बाप)ू  ोलप (देवळाली), श्री.राजाभाऊ (पराि) वाज े
(लसन्नर) :   सन्माननीय रोजिार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने टांचाईच्या काळात पाणी उपलब्ध करण्याकरीता शेततळयाींचे प्रकल्प हाती घेण्यात 
आले परींत ु या शेततळयाींमध्ये पडून आतापयांत नामशक जजल््यात िऊ जणाांचा मतृय ूझाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शेततळयाांच्या सुरक्षक्षततेसींदभाात शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

चांदिड (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यातील िाश्जणे धरणाच ेिाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 
  

(३४)  ५७३४५ (१८-०८-२०१६).   श्रीमती सांध््ादेवी देसाई-िुपेिर (चांदिड), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (िुहािर), श्री.हसन मुश्रीफ (िािल) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील काजिणे धरणाच्या कामास १६ िर्ाापूिी सुरुिात केली 
होती परींत ुअद्यापपयांत अपूणा असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर धरणाचे कामाची शासनाने पाहणी केली आहे काय ि पाहणीचे ननषकर्ा 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, तद् नुसार सदर धरणाच े अपूणा असलेले काम पूणा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) धरणाच्या विमोचकातील ताींबत्राक अडचणीमळेु सदर प्रकल्पाच े काम सन २०११ 
पासून बींद होत.े 
       सदर प्रकल्पास साठिण तलाि म्हणून ददनाींक ३१/१०/२०१५ रोिीच्या पत्राान्िये मींिूरी 
ददलेली आहे. र्तयानुसार काम करणेसाठी आिश्यक मान्यता के्षत्राीय स्तरािर घेण्याबाबतची 
कायािाही सुरु आहे. र्तयानसुार पािसाळयानींतर उिाररत कामास सुरुिात करण्याचे ननयोिन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

साांिली श्जल््यातील सवा लसांचन योजना येत्या दोन वषाात पूणा िरण्याबाबत 
  

(३५)  ५७३५६ (२३-०८-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) साींगली जिल्ह्यातील सिा मसींचन योिना येर्तया दोन िर्ाात पूणा करण्याबाबत  
मा.िलसींपदा मींत्राी याींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान े्ंभ ू उपसा मसींचन 
योिनेतींगात किठे महाकाळ कालव्यात पाणी सोडण्याच्या कायाक्रम ि पाणीपुिन प्रसींगी 
आयोजित शेतकरी मेळाव्यात िादहर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिा मसींचन योिना पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१५-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) सन २०१६-१७ कररता े्ंभ ूि कृषणा कोयना या प्रकल्पासाठी प्रर्तयेक  रु. ८०.०० को्ीींची 
तरतूद करण्यात आली आहे. कृषणा - कोयना उ.मसीं. योिनकेरीता प्रधानमींत्राी कृषी मसींचन 
योिना या स्त्राोताींमधून ननधी उपलब्ध होणार असून ही योिना िनू २०१९ पयांत पूणा करणेचे 
ननयोिन आहे. े्ंभ ू योिनेस गती देणेसाठी नाबाडाकडून ननधी उभारणी बाबत शासन 
प्रयर्तनमशल आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर श्जल््यातील तीन मध्यम व चार ल ुपाटबांधारे प्रिल्प  
ननधीअभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३६)  ५७३६७ (१८-०८-२०१६).   श्रीमती सांध््ादेवी देसाई-िुपेिर (चांदिड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (िुहािर), श्री.हसन मुश्रीफ (िािल) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन मध्यम ि चार लघुपा्बींधारे प्रकल्प ननधी अभािी प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाना ननधी पुरिून सदरचे प्रकल्प लिकर पूणा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) नाही. 
       कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रकल्प मुख्यर्ति ेपुनिासनाच ेप्रश्न न सु्ल्याने प्रलींबबत आहेत. 
(२) कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन मध्यम ि चार लघ ु पा्बींधारे प्रकल्पाींना सन २०१५-१६ ि 
सन २०१६-१७ या आचथाक िर्ाात एकूण अनकु्रम े रु.२७.६१ को्ी ि ७.६० को्ी इतक्या 
रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. 
       पुनिासनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयर्तनशील आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

आजरा (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यातील उचांिी धरणाच ेिाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 
  

(३७)  ५७३७९ (११-०८-२०१६).   श्रीमती सांध््ादेवी देसाई-िुपेिर (चांदिड), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (िुहािर), श्री.हसन मुश्रीफ (िािल) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) आिरा (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील उचींगी धरणाचे काम अपणूा असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धरणाची पाहणी केली आहे काय ि पाहणीचे ननषकर्ा काय आहेत, 
(३) असल्यास, तदनुसार सदर धरणाचे अपूणा असलेले काम तातडीने करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) भूसींपादन ि पुनिासन कायािाही पूणा झालेखेरीि प्रकल्पाचे काम करणेस प्रकल्पग्रस्ताींचा 
विरोध आहे. र्तयामुळे प्रकल्पाच ेकाम सन २०१० पासून बींद आहे. 
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(३) भूसींपादन ि पुनिासन काम े मागी लागणेसाठी विविध स्तरािरुन बकठकाींद्िारे पाठपुरािा 
करणेत येत आहे. तसचे प्रकल्पग्रस्ताींची कामे करण्यासाठी सहमती प्राप्त करण्यासाठी प्रयर्तन 
करणेत येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मौजे िऱ्हाळ (ता.बबलोली, श्ज.नाांदेड) या महसूली िावास  
स्वतांत्र ग्रामपांचायतीचा दजाा देण्याबाबत 

  

(३८)  ५७८०१ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुभाष साबणे (देिलूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मशिे कऱहाळ (ता.बबलोली, जि.नाींदेड) या महसलूी गािास स्ितींत्रा ग्रामपींचायतीचा दिाा 
देण्याबाबतच्या प्रस्तािास विलींब झाल्यामुळे विलींब करणाऱया अचधकारी/कमाचाऱयाविरुध्द 
िबाबदारी ननजश्चत करुन अहिाल सादर करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींनी 
ददनाींक ३ माचा, २०१६ रोिीच्या पत्राान्िये मखु्य कायाकारी अचधकारी, जिल्हापररर्द, नाींदेड 
याींना कळविले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्ितींत्रा ग्रामपींचायतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सदरच्या प्रस्तािास विलींब करणाऱया अचधकारी ि कमाचाऱयाींिर 
कारिाई करण्याबाबत ि मशि े कन्हाळ गािास स्ितींत्रा ग्रामपींचायतीचा दिाा देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) ददनाींक १२ रे्फब्रुिारी, २००४ च्या शासन ननणायानुसार ज्या गािी स्ितींत्रा गामपींचायत 
स्थापन कराियाची आहे. र्तया गािाची लोकसींख्या २००० असणे आिश्यक आहे. आददिासी 
क्रकीं िा ताींडा या भागासाठी तसेच, दोन गािात तीन क्रक.मी. पेक्षा अचधक अींतर असल्यास अशा 
गािाची लोकसींख्या १००० असणे आिश्यक आहे. तसेच, सदरील शासन ननणायानसुार 
ग्रामपींचायतीची ननिडणूक होऊन दोन िर्ााच्या कालािधीपयात ग्रामपींचायतीच े
विभािन/एकबत्राकरण करता येत नाही. सन २०११ च्या िनगणनेनुसार कऱहाळ या महसूली 
गािाची लोकसींख्या ३८५ इतक  असून, मश.मकेली-कऱहाळ या ग् ग्रामपींचायतीची ननिडणूक 
२५.७.२०१५ रेािी झालेली आहे. उक्त शासन ननणायातील ननकर्ाींची पूताता होत नसल्यामुळे 
मश.मोकली-कऱहाळ या ग् ग्रामपींचायतीचे विभािन करुन कऱहाळ या महसलूी गािी स्ितींत्रा 
ग्रामपींचायत स्थापन करता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यान ेउत्पन्नात वाि िरुन अनावश्यि तसेच अनुत्पादि खचा िमी िरण्याबाबत 
  

(३९)  ५८०३१ (०१-०९-२०१६).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील प्रर्तयेक नागरीकाींच्या डोक्यावर २१ हिार रुपयाचे किा असल्याचे कॅगने नमुद 
केले असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा तयादरम्याि ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याने स्ित:च्या उर्तपन्नात िाढ करुन अनािश्यक तसचे अनुर्तपादक खचााला 
निबधं घालि ेगरिेचे असल्याचे या अहिालात नमुद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कॅगच्या अहिालात नमुद केल्याप्रमाणे राज्यातील नागरीकाींवरचा किााचा भार 
कमी करण्याबाबत शासिािे कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनिांटीवार (१०-१०-२०१६) : (१) भारताचे ननयींत्राक ि महालेखापरीक्षक याींचा राज्य 
विर्तत व्यिस्थेिरील अहिाल (३१ माचा २०१५ रोिी सींपलेले िर्ा) या अहिालात दरडोई किााची 
रक्कम २०१४-१५ मध्ये रु.२१,१२५.८९ इतक  नमूद केली आहे. 
(२) भारताच ेननयींत्राक ि महालेखापरीक्षक याींचा राज्य विर्तत व्यिस्थेिरील अहिाल (३१ माचा 
२०१५ रोिी सींपलेले िर्ा) या अहिालात “साधनातील दरी साींधण्यासाठी राज्यान े र्तयाींच्या 
स्त्राोताींना चालना देण्यात सुधारणा करािी तसचे अनरु्तपादक खचाास लगाम घालािा” अस ेनमुद 
केले आहे. 
(३) राज्याच े उर्तपन्न िाढण्यासाठी कर ि करेतर महसुलात िाढ करण्याबाबत िेळोिळेी 
मा.मुख्यमींत्राी /सचचि स्तरािर आढािा घेऊन सूचिा ददल्या आहेत. अनािश्यक तसेच 
अनुर्तपादक खचा कमी करण्यासींदभाात ददनाींक ०२.०६.२०१५, ददनाींक २३.०९.२०१५ ददनाींक 
१७.११.२०१५ ि ददनाींक १६.०९.२०१६ च्या शासन आदेश / पररपत्राकान्िये सचूना ननगाममत 
केल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नरखेड (श्ज.नािपूर) येथील जाम प्रिल्पाच्या िालव्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४०)  ५८०७८ (११-०८-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नािपूर मध्य), श्री.सधुािर देशमुख 
(नािपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नािपूर पूवा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नरखेड (जि.नागपूर) येथील िाम प्रकल्प गत ३० िर्ाापासून प्रलींबबत असल्याच ेि येथील 
कालव्याची देखभाल ि दरुुस्ती िळेोिेळी होत नसल्यामुळे कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी 
णझरपत असून लाखो ली्र पाणी िाया िात असल्याच े माहे िुन, २०१६ च्या पदहल्या 
आठिड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नरखेड तालुक्यातील िाम, िधाा ि इतर नदीिरील कोल्हापूरी बींधाऱयाींच्या 
र्ळया िळेेिर बींद होत नसल्यामळेु पाणी क्षमतेप्रमाणे साठविले िात नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचशकशी केली आहे काय ि र्तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, िाम, िधाा ि इतर नदीिरील कोल्हापूरी बींधाऱयाींची देखभाल दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (१५-११-२०१६) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
       िाम नदी प्रकल्पाच्या कामास १९८४-८५ मध्ये सुरुिात करण्यात येिून १९९६ मध्ये 
पूणा झाले. सन १९९७ पासनू प्रतयक्ष मसींचन करण्यात येत असून लार्के्षत्रातील वितरण 
प्रणालीतील गाळ, गित सार्फसर्फाई काम े याींबत्राक  विभागाच्या यींत्रासामुग्रीद्िारे करण्यात 
आलेली आहे. र्तयामुळे कालव्यातून पाणी णझरपणे कमी झाले असून कालव्याच्या पूच्छ 
भागातील शेतीपयांत मागणीनुसार पाणी पोहचले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
       नरखेड तालुक्यातील िाम, िधाा ि इतर नदीिर एकूण सहा को.प.बींधारे असनू 
बींधाऱयाच्या नादरुुस्त र्फळया याींबत्राक  विभागामार्फा त दरुुस्त करण्यात येत आहे. या सिा 
बींधाऱयामध्ये पािसाळयानींतर र्फळया ्ाकून पाणी साठविण्याच े ननयोजित करण्यात आलेले 
आहे. 
(३) या प्रकरणी के्षबत्राय कायाालयाकडून र्फळयाींची तपासणी करण्यात आलेली आहे. पाणी 
साठविणेकरीता आिश्यक र्फळयाींपकक  अनेक र्फळया नादरुुस्त असल्याने र्तयाींची दरुुस्ती याींबत्राक  
विभागामार्फा त करण्याचे ननयोजित आहे. 
(४) ननधी उपलब्धतेनुसार िाम ि इतर को.प.बींधाऱयाच्या देखर्ाल दरुुस्तीची काम े करण्याच े
ननयोजित आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
दहांिोली श्जल््यातील श्जल्हा ग्रामीण वविास यांत्रणेमाफा त राबववण्यात येणाऱ्या जीवनोन्नती 

अलभयानाला बिँािडून बचतिटाांना िजा मांजूर िरण्याबाबत 
  

(४१)  ५८१४८ (२३-०८-२०१६).   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांिोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) दहींगोली जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रामीण विकास यींत्राणेमार्फा त राबविण्यात येणाऱया 
जीविोन्िती अमभयानाला बाँकाकडून बचतग्ाींना किा मींिूर होत नसल्याचे माहे िानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा ग्रामीण विकास यींत्राणेच्या गकरकारभारामळेु बचतग्ाींना या अमभयानाचा 
र्फायदा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उदभ् ावत नाही. 

___________ 
 
 

सन २०१५-१६ मध्ये मुल्यवधधात िराची वसुली िरण्याबाबत 
  

(४२)  ५८१९० (२३-०८-२०१६).   श्री.पथृ्वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सि २०१५-१६ मध्ये व्हॅ् (मुल्यिचधात कर) िसुलीच े उदद्दष् साध्य झाले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच मागील तीन िर्ाातील जिल्हाननहाय मूल्यिचधात कराची िसुली क्रकती आहे, 
(३) असल्यास, ही तू् भरुन काढण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनिांटीवार (२८-१०-२०१६) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) सदरहू मादहती विभागाननहाय गोळा करण्यात येत.े 

िर्ा ननहाय िसुली तक्ता खालीलप्रमाणे :- 

DIVISION २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ 
 Target Achieved Target Achieved Target Achieved 

Mumbai ३७८५३.६८ ४०१९३.३३ ४१४८०.१९ 
Thane १८८८.३२ २१६३.८६ २४३९.८९ 

Thane Rural ८०५.८२ ६७७.७२ ७८१.१३ 
Raigad २६८१.०५ ३२२७.४४ ३५५३.२३ 
Pune ७९९४.५० ८७०७.०२ ९३३७.०६ 

Solapur ३७९.७६ ४७९.८१ ५४१.६६ 
Kolhapur १४३३.१३ १६२५.८६ १६८१.२० 
Nasik २७४२.४६ २९८६.०० ३२४७.४९ 
Dhule ५८१.२२ ५८७.७५ ५६०.६५ 

Aurangabad २२०७.३४ २४७४.८६ २२१३.५२ 
Nagpur २८१५.७३ ३२०९.१५ ३४९८.४३ 
Amravati ४८३.४९ ५४७.०९ ५०२.८४ 
Nanded ३३५.६६ ३६२.२५ ३९२.२१ 
TOTAL ६२२०२.१५ ६७२४२.१५ ७०२२९.४९ 
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(३) शासनान ेतू् भरुन काढण्याबाबत केलेली कायािाही :- 
i) शासनाने काही ववसशष्ट्ट िस्तूच्या कर दरात खालीलप्रमाणे िाढ केलेली आहे :- 

1. दद.०१.१०.२०१५ पासून मौल्यवाि रर्तने ि धात ूयािरील कराच ेदर १.२% केलेला 
आहे. 

2. दद.०१.१०.२०१५ पासून परक य मद्य यािरील कराच ेदर ५०% वरुि ६०% तसेच 
पेट्रोल ि डडझले यािरील कराचे दर २ रु प्रनत मल्र िाढविण्यात आले आहेत. 

3. तसेच दद.०१.१०.२०१५ पासून सुगींचधत अल्कोहोलरहीत पेयाींिरील (शीतपेय) कराच े
दर २०% िरुन २५% ि मसगारे्स े् िरील कराच ेदर २५% िरुन ३५% केलेले 
आहेत. 

ii) करकसूरदार व्यापाऱयाींची सींख्या न्यूनतम करण्याच्या सूचना सींबींचधताींना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
iii) अपील प्रकरणे सर्तिर ननप्ारा करण्याच ेननदेश देण्यात आले. 
iv) अचधकारीननहाय साप्तादहक /मामसक आढािा बकठका तसेच आकजस्मक भे्ीद्िारे ननयींत्राण 
ठेिण्यात येत आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
 

लातूर श्जल््यातील बॅरेजेसच्या िामासाठी सांपाददत िेलेल्या  
जलमनीचा शेतिऱ्याांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(४३)  ५८३९७ (२६-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव लभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.अलमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लातूर जिल्ह्यातील माींिरा नदीिर बाींधण्यात आलेल्या धनेगाि, मशिणी, ्ाकळगाि–देिळा 
ि साई येथील  बॅरेिेससाठी शेतकऱयाींच्या सींपाददत केलेल्या िममनीचा मोबदला  शेतकऱयाींना 
र्तिररत िा्प करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा िलसींपदा मींत्राी याींच्याकड े
ददनाींक ०४ िनू, २०१६ रोिी िा र्तयासुमारास जिल्हाचधकारी कायाालय, लातूर येथ े आढािा 
बकठक त ननिेदनाद्िारे केली,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिेदनानसुार सींपाददत िममनीचा मोबदला शेतकऱयाींना देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (२१-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
       माींिरा नदीिरील धनेगाि, मशिणी, ्ाकळगाि-देिळा बॅरेिेससींदभाात जिल्हाचधकारी, 
लातूर कायाालयात दद.४/६/२०१६ रोिी झालेल्या बकठक त स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.िलसींपदा मींत्राी याींच्याकड ेननिेदन ददले. तसेच साई उच्च पातळी बींधारा, ता.जि.लातूर साठी 
सींपाददत िममनीचा माििेा देणेबाबत दद.२.६.२०१६ चे ननिेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
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(२) (i) साई उच्च पातळी बींधाऱयासाठी सींपाददत केलेल्या िममनीचा अींनतम मािेिा मोबदला 
िा्पासाठी रु.३४.७४ को्ीींची ननधीची आिश्यकता आहे. 
(ii) मशिणी उच्च पातळी बींधाऱयासाठी सींपाददत केलेल्या िममनीची सींयुक्त मोिणी पूणा झाली 
असून, थे् खरेदीने भूधारकाींच्या आके्षपाींचे ननराकरण प्रगत आहे ि मािेिा िा्पासाठी 
रु.२६.०० को्ीींची आिश्यकता आहे. 
(iii) ्ाकळगाींि-देिळा बींधाऱयासाठी सींपाददत केलेल्या िममनीची सींयुक्त मोिणी पूणा झाली 
असून निीन भूसींपादन कायदा अचधननयम, २०१३ अन्िये कायािाही जिल्हा स्तरािर 
प्रगतीपथािर आहे. 
(iv) धनेगाि उच्च पातळी बींधाऱयाचे एकूण सींपाददत के्षत्रा २२४.७९ हे. पकक  ११.९८ हे. चा 
मािेिा िा्प, ६०.१९ हे. के्षत्रााची रु.१४२८.८४ लक्षची ननधी मागणी, ३०.३७ हे. चा ननिाडा 
िाहीर झालेला असून १२२.२५ हे. के्षत्रा ननिाडा स्तरािर आहे. ननधी उपलब्धतेनसुार प्राधान्याने 
भ-ूसींपादनासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याच ेशासनाच ेधोरण आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

यवलूज - पोले (ता.पन्हाळा, श्ज.िोल्हापूर) येथील बांधाऱ्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४४)  ५८५२३ (२६-०८-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळा तालुक्यातील १४ गािातील शेतकऱयाींनी तातडीची गरि ओळखून कासारी नदीिर 
यिलूि - पोले दठकाणी सहकार तर्तिािर बींधारा बाींधला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बींधारा १९९० च्या सुमारास पा्बींधारे खार्तयाकड े हस्ताींतररत करण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बींधाऱयाकड ेदलुाक्ष झाल्याने बींधाऱयाचे ६ दरिािे णखळणखळे झाले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बींधाऱयाची दरुुस्ती करणाबाबत शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धिरीष महाजन (१५-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
      सदर बांधाऱयाांच्या क्षनतग्रस्त झालेल्या दोन प्रस्तर्ाांची िनू, २०१६ मध्ये अतयावश्यक 
दरुुस्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच उिाररत दरुुस्ती कामाींसाठी विशेर् दरुुस्ती, विस्तार ि 
सुधारणा अींतगात प्रशासक य मान्यता घेण्यासाठी आिश्यक कायािाही के्षबत्राय स्तरािर प्रगतीत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. २५८ (35) 

नाांदारी (ता.शाहुवाडी, श्ज.िोल्हापूर) येथील ल ुपाटबांधाऱ्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४५)  ५८५२६ (२६-०८-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नाींदारी (ता.शाहुिाडी, जज.कोल्हापूर) येथील लघुपा्बींधारे प्रकल्पामुळे आिूबािूच्या 
गािातील लोकाींना शेतीसाठी ि उपिीविकेसाठी पाणी ममळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पातनू पाणी उपलब्ध होण्याकररता लघुपा्बींधाऱयाची डागडुिी 
करण्याची तसेच गाळ काढण्याची गरि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर लघुपा्बींधाऱयाींची डागडुिी ि गाळ काढण्याकररता शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) होय. 
       ल.पा.तलाि नाींदारी या प्रकल्पात धरणाची साठिण क्षमता ३.०९ दलघमी असून 
पाणीिापर ३.०४ दलघमी इतका आहे. या प्रकल्पाचे पाणी ४ को.प. बींधाऱयामध्ये सोडून उपसा 
मसींचनाद्िारे ६ गािातील ४४९ हेक््र के्षत्राास मसींचनाचा लाभ होतो. 
 
(२) ि (३) धरणाचे काम १९९९ मध्ये पूणा झाले असनू गाळाची क्षमता सींकल्पचचत्राामध्ये 
धरणाचे िय ६० िर् ेइतके िय गहृीत धरुन ननजश्चत केलेली असल्यान ेगाळा काढण्याची गरि 
नाही. तथावप शेतकऱयाींनी गाळ काढूि शेतीमध्ये ्ाकण्यास परिानगी आहे. 
       धरणाची दरिर्ी उपलब्ध होणाऱया ननधीमधून देखभाल ि दरुुस्ती करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

श्जल्हा पररषदेतील अस्थायी िमाचाऱ्याांना ननयमीत आस्थापनेत सामावून  ेण्याबाबत 
  

(४६)  ५८५८६ (२०-०८-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदिीर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उदगीर (जि.लातूर) येथील जिल्हा पररर्देच्या बाींधकाम िलमसींचन विभागात रोिनदारी ि 
कायाव्यापी आस्थापनेिर काम करणाऱया १९३ कामगाराींना कायम करण्यात येईल असा शासन 
ननणाय क्र.काव्यआ-३१८९/सी.आर.२१०/१६ नुसार घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर १२२ कमाचाऱयाींना शासन ननणायाप्रमाणे सी.आर.्ी. पदाचे लाभ देण्यात 
आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररर्देच्या बाींधकाम ि िलमसींचन विभागात काम करणाऱया 
कमाचाऱयाींच्या विविध मागण्याच ेननिेदन शासनाकड ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये ददले तसेच या 
प्रकरणी जिल्हा पररर्देच्या आस्थायी कमाचाऱयाींनी माहे मे, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान 
उपोर्ण केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, अस्थायी कमाचाऱयाींना कायम करुन र्तयाींना ननिरृ्तती िेतन देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-११-२०१६) : (१) होय. या शासन ननणायामळेु लातूर जिल्हा पररर्देच्या 
बाींधकाम िलमसींचन विभागातील रोिींदारी ि कायाव्ययी आस्थापनेिर काम करणाऱया १९३ 
कामगाराींना रुपाींतरीत ननयममत अस्थायी आस्थापनेिर घेण्यास मींिरूी ददलेली आहे. 
(२) नाही. सदर १२२ कमाचाऱयाींना शासन ननणाय प्राप्त होणेपूिीच मारुर्फ करार जस्िकारल्यामुळे 
र्तयाींना सी.आर.्ी.पदाींचे लाभ देण्यात आलेले िाहीत. 
(३) होय. 
(४) शासन ननणाय क्र. काव्यआ-३१८९/सीआर-२१०/१६ नुसार १९३ कामगाराींपकक  ७१ कामगाराींना 
रुपाींतरीत ननयममत अस्थायी आस्थापनेिर घेण्यात आलेले आहे. परींतु उिाररत १२२ कामगाराींनी 
मारुर्फ करार मसिकारल्यामुळे तयाांिा रुपाींतरीत ननयममत अस्थायी आस्थापनेिर घेण्यात आलेले 
नाही. 
(५) जिल्हा पररर्द लातूर याींनी ददनाींक १४/०२/१९८९ रोिी शासनास प्रस्ताि सादर केला होता 
ि या प्रस्तािास ददनाींक १७/१०/१९८९ अन्िये शासनाने मींिूरी ददलेले आहे. तथावप दरम्यानच्या 
कालािधीत सींघ्नेन े कालेलकर करार नको मारुर्फ करारानसुार र्फायदे द्यािते अस े लेखी 
ददल्यामुळे सींबींचधत कामगाराींना मारुर्फ कराराच े र्फायदे देण्यात आलेली आहेत. तसचे 
शा.नन.क्र.२००१/प्र.के्र.३००/२००५/आस्था-१०, दद.२७/०६/२००५ च्या शासन ननणायान्िये “मारुर्फ 
करार जस्िकारलेल्या कमाचाऱयाींना कालेलकर कराराच्या तरतूदी जस्िकारण्याची सींधी देऊनही 
र्तयाींची तसा विकल्प न जस्िकारल्यान ेतसेच मा.उच्च न्यायालयान ेदेखील कालेलकर कराराच्या 
तरतूदी लागू करण्यींसबींधीची सींबींचधत कमाचाऱयाांची मागणी रे्टाळल्यािे उस्मानाबाद, बीड ि 
लातूर या जिल्हा पररर्देमधील मारुर्फ करार जस्िकारलेल्या कमाचाऱयाांिा कालेलकर कराराच्या 
तरतूदीचा र्फायदा अनुजे्ञय होणार नाही” असे ननदेश आहेत. र्तयामळेु सदरील १२२ कामगाराींना 
रुपाींतरीत ननयममत अस्थायी आस्थापनेिर घेऊन कालेलकर करारानुसार लाभ देता आले 
नाहीत. 
 

___________ 
 

 
वैतरणा (श्ज.पाल र) नदीतून िोिा-िोला िां पनी लाखो ललटर  

पाण्याचा अवैद्यररत्या वापर होत असल्याबाबत 
 

(४७)  ५८६१९ (१०-०८-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोका-कोला कीं पनीच्या (जि.पालघर) कुडूस येथील प्रकल्पात शीतपेयाची विविध उर्तपादने 
तयार करण्यासाठी िकतरणा नदीतून अनचधकृतररर्तया प्रचींड पाणी साठा उपसा असल्यामुळे 
एवप्रल मदहन्यापासूनच िाडा तालकु्यात भीर्ण पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एवप्रलच्या सुरुिातीलाच भीर्ण पाणी ी्ंचाई सुरु झाल्याने शेती व्यिसाय, 
गुराढोराींचा गींभीर प्रश्न ननमााण झाल्यामुळे कोका-कोलाचा पाणी उपसा तार्तकाळ बींद करण्याचा 
इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चशकशी करण्यात आली आहे काय ि र्तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चशकशीच्या अनुर्ींगाने कोका-कोला कीं पनीिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महाजन (२१-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
     उपअमभयींता, जिल्हा पररर्द याींच े दद. २५/४/२०१६ अन्िये प्राप्त पत्राानुसार पींचायत 
सममती, िाडा याींची दद.२०.०४.२०१६ च्या मामसक सभेत एवप्रल, २०१६ मध्ये िाणिणारी पाणी 
ी्ंचाई विचारात घेता कोकाकोला कीं पनीचा पाणीपुरिठा बींद करणेबाबत के्षबत्राय कायाालयास 

कळविले आहे. 
(३) ि (४) िकतरणा नदीिर कुडूस गािाििळ िाडा को.प.बींधारा असून र्तयामध्ये एकूण २.०० 
दलघमी पाणीसाठा करण्यात येतो. सन २०१५ च्या पािसाळयानींतर पूणा पाणीसाठा ननमााण 
केला होता. र्तयातून मींिूर पाणी िापराचे मयाादेत ०.६१ दलघमी इतका कोकाकोला कीं पनीस 
पाणी पुरिठा करण्यात आला. मसींचनासाठी प्रर्तयक्षात ०.८८ दलघमी िापर झाला आहे. तसेच 
एवप्रल ि म े२०१६ मध्ये बींधाऱयास पाणी मशल्लक होत.े 
     याबाबत के्षबत्राय कायाालयान ेस्थाननक भुममपुत्रााींची वपण्यासाठी, गुरा ढोराींसाठी, शतेीसाठी 
पाण्याची मागणी असल्यास कळविण्याबाबत पींचायत सममतीस दद. २५/४/२०१६ च्या पत्राान्िये 
कळविले आहे. पींचायत सममती, िाडा याींच्याकडून कोणतीही मागणी प्राप्त झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नािपूर मनसर (ता.रामटेि) येथील चक्रधर स्वामी भवन या नतथािेत्र स्थळाच्या वविास 
िामास ननधी देण्याबाबत 

  

(४८)  ५८९११ (११-०८-२०१६).   श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर मनसर (ता.राम्ेक) येथील चक्रधर स्िामी भिन या नतथाके्षत्रा स्थळाच्या विकास 
कामास ननधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताि जिल्हाचधकारी नागपूर याींनी शासनास माहे 
रे्फब्रुिारी, २०१६ च्या चशथ्या आठिड्यात ददल्याचा ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािाच्या अनुर्ींगान ेनतथाके्षत्रा स्थळाच्या विकास कामास ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (२१-११-२०१६) : (१) हे खरे आहे. सदर तीथाके्षत्राास रु.२.०२ को्ी इतका 
ननधी उपलबध करुन देणेबाबतचा प्रस्ताि जिल्हा पररर्द, नागपूर याींचेकडून शासनास प्राप्पत 
झाला आहे. 
(२) सदर तीथाके्षत्रास ननधी उपलब्ध करुन देण्यापूिी ग्रामीण तीथाके्षत्रास विकास योिनेच्या 
ननकर्ानुसार प्रथम "ब" वगा दजाा देण ेआवश्यक आहे. तयािुसार सदर तीथाके्षत्राास “ब” िगा 
दिाा देण्याबाबतचा प्रस्ताि जिल्हा पररर्द, नागपूर याींचकेडून मागविण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मौजे सजिरा (दद) (ता.तुळजापुर, श्ज.उस्मानाबाद) येथ ेतलावासाठी भूसांपादीत िेलेल्या 
जलमनीवर तलाव ननमााण िरण्याबाबत 

  

(४९)  ५८९५७ (१८-०८-२०१६).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.राणाजिजीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मशि े सलगरा (दद) (ता.तळुिापूर, जि.उस्मानाबाद) येथ े सन २००३ मध्ये माींिरा 
प्रकल्पातींगात तलािासाठी िमीन सींपाददत करुन तेथे अद्याप तलाि ननमााण करण्यात आला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चशकशीत काय आढळून आले ि तद्ननुसार सदर गािात तलाि ननमााण 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धिरीष महाजन (२०-१०-२०१६) : (१) मशिे सलगार (दद.) (ता.तुळिापूर, जि.उस्मानाबाद) 
येथे सन २००३ मध्ये माींिरा प्रकल्पाींतगात तलािासाठी जसमिीचे सींपादन केलेले नाही. तथावप 
मशिे सलगरा (ददि्ी) ता.तुळिापूर जि.उस्मानाबाद येथे भूसींपादन कायािाही पूणा करुन 
साठिण तलािाचे काम पूणा करण्यात आले आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
औरांिाबाद श्जल््यात राष्ट्रीयिृत बँिा आणण इतर खाजिी बँिातून जनधन खाते उ डण्यात 

आले असून यात एिा नावाने अनेि खाती उ डली असल्याबाबत 
  

(५०)  ५९०८१ (१०-०८-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) औरींगाबाद जिल्ह्यात सुमारे १४ राषट्रीयकृत बाँका आणण इतर खािगी बाँकातून सुमारे 
साडपेाच लाखाहून अचधक िनधन खाते उघडण्यात आले असून यात एका नािान ेअनके खाती 
उघडली असल्यान ेएकूण खार्तयापकक  सुमारे ३५ ्क्के खाती ननजषक्रय असल्याचे माहे म,े २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्याि निदशािास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या खार्तयाींमुळे येथील नागररकाींना कोणर्तयाच शासक य सिलतीचा र्फायदा 
झाल्याचे ददसून येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िनधन खार्तयासींदभाात शासनानी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१६-११-२०१६) :(१) विर्ततीय सेिा विभाग, भारत सरकार याींचेकडून 
औरींगाबाद जिल् ह्यासाठी खालीलप्रमाण े आकडिेारी उपलब्ध झाली आहे. एका नािाची अनके 
खाती िा ननजषक्रय खार्तयाींबद्दल िगेळी आकडिेारी उपलब्ध िाही. 
(i) उघडली गेलेली खाती - ४,९९,६२९ 
(ii) या खार्तयाींमध्ये मशल्लक (रु.लाखात) - ५,१०४.७५ 
(iii) शून्य मशल्लक खाती - १,६९,०६५ 
(iv) रुप ेकाडा ददली गेलेली खाती - ४,२०,३२२ 
(v) आधार नोंदणी झालेली खाती - ३,६४,२२४ 
(२) ि (३) शासक य सिलतीींचे लाभ लाभाथीच्या खार्तयात आधार क्रमाींकाच्या आधारे थे् िमा 
करण्यात येतात. िर ददलेल्या आकडिेारीनुसार, ओरींगाबाद जिल्ह्यात उघडल्या गेलेल्या 
खार्तयापकक  ७३ ्क्के खार्तयाींना आधार क्रमाींक िोडला गेला असल्याचे ददसून येते ि उिाररत 
सिा खार्तयाींना आधार िोडणीच ेकाम सुरु आहे. बचत खाती उघडून र्तयाींना आधार क्रमाींकाची 
िोडणी करणे ही शासक य सिलतीींचा लाभ ममळण्याची पूिा तयारी आहे. शासनामार्फा त काही 
योिनाींचा थे् हस्ताींतरण लाभ सरुु करण्यात आला आहे ि र्तयात निनिीन योिनाींचा समािशे 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नािपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासक य मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 


