
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बासष्टावी यादी 
 

महाराष्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

शासनाच् या नदीडोप प्रि पाांबाबत 
  

(१)  १६४८५ (१४-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.पी.एस.अहहरे (साक्री), 
अॅप.िे.सी.पापवी (अक्िलिुवा), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाप 
पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाच् या नजीडोप रकलक पाींतगगत नमगजा नजी वरील सरजार सरोवरच्या खालच् या जाडेन  
गुडरातकप  डाणा-या ललींगसाठी ५७ ्ी एम सी पाण् याची गरड सासत   यापीकम मराराष राच  
रक् काच  २१ ्ी एम सी पाणी वापरल  डाणार अस यान  गोजावरी, तापी खो-याींची ते् पेणग रोऊ 
शकणार नस यान  खो-यातील जाींधकाम सवेक्षण, सवेक्षणाधधक उपाययोडना याींच् यासाठी 
सववष यात पाणी उपल ध रोणार नारी तस च मराराष रासर राा यातील २५ ्क् क  क्ष रावावर 
पाण् याच  जलुसगक्ष् य ढढावणार अस याच  मार  म , २०१५ वा याजरम् यान दनजशगनास आल  आर , 
र  खर  आर  काय, 

(२) अस यास, शासन याजाजतील कारी धोरणा मक दनणगय  ेणार आर  काय तस च या 
नजीडोप रकलकपाद्वार  खान्ज शात अदतररक्त पाणी लमळणार आर  काय,  
(३) अस यास, मराराषर राायास या रकलकपाद्वार  अदतररक्त पाणी लमळण्याच्या दृष्ीन  शासन 
कायगवारी करणार असयास  याचा तपशील काय, 
(४) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 

 श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) मराराषर  - गुडरात रााय व कें द्र सरकार याींच  
सोजत दजनाींक ०३/०५/२०१० साींमडस करार झाला आर . सजर करारानुसार पार-तापी-नमगजा नजी 
डोप योडन चा सववस्तर रकलकप अरवाल राषरीय डलववकास अलसकरणामार्ग त तयार करण्यात 
आल ला आर . या अरवालाची छाननी मरासींचालक म री याींच  मार्ग त करण्यात य त आर . 
(२) पार-तापी-नमगजा नजी डोप योडन साठी उपलध पाण्याच  पररणाम दनश्चचत झायानींतर 
तस च सवेक्षणाअींती याजाजतचा दनणगय  ेण्यात य ईल. 
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(३) मराराषरातील पश्चचम वादरनी नार पार औरींगाअींबजका या उपखोऱ्यात स्थादनक वापर वडा 
डाता उपलध रोणार  पाणी पेवेकपील धगरणा व गोजावरी उपखोऱ्यात उपसा डोप योडन द्वार  
वळववण्याच  ववचाराधीन आर . सववस्तर सवेक्षण व अन्व षणाच्या कामाच  अींजाडपरावकास 
रकलशासकमय मान्यता ज ण्यात आली आर . 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

धुळे श्ड हयातील अक् िलपापा प्रि पबाधीत शेति-याांना मोबदला ममळण्याबाबत 
  

(२)  १६४९५ (१७-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.पी.एस.अहहरे (साक्री), 
अॅप.िे.सी.पापवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाप 
पश्श्चम) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळ  श्ड रयातील अक् कलपापा रकलक पाच् या पा या काल यातील ० त  १ ्प् प् याींचा मुय य 
अपसर जरे झाला असेन रकलक पजाधीत श तक-याींना सुमार  ४२ लक्ष ७७ रडार एवढा मोजजला 
मींडेर झाला असेन या पा या काल याच  काम लवकरात लवकर सुरु रोण् यासाठी स् थादनक 
लोकरकलदतदनधीींनी मागणी क ली अस याच  मार  म , २०१५ मध्य  वा याजरम् यान दनजशगनास 
आल  आर , र  खर  आर  काय, 
(२) अस यास, याजाजत शासनान  कारी उपाययोडना क  या आर त काय व याचा तपशील 
काय आर , 
(३) सजर तपशील उपल ध नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
श्री. धगरीष महाडन (३०-१०-२०१५) :(१) मार  म  २०१५ वा या जरम्यान लोकरकलदतदनधीींच  
दनव जन रकलाप्त नारी. 
(२) व (३) पावा कालवा ककमी ० त  १ मधील श तमालकाींच्या मागणीनुसार दज. १२.०५.२०१५ 
रोडीच्या सुसींपाजनाच्या अींदतम दनवापयानुसार रु. ४४.०० लक्ष रकम चा धनाज श, मरसेल 
ववसागास दजला आर . 
     धरण त  अक्कलपापा गाींव व अक्कलपापा गाींव त .रा.मा.क्र. ६ या रस्याच  काम पेणग 
झायालशवाय उक्त नमुज पाया कालयाच  काम न करु ज ण्याची सेलमका गावकऱ्याींनी  ेऊन 
काम जींज पापल  आर . सजर काम सुरु रोण करीता, गावकऱ्याींशी चचाग करुन मागी लावण साठी 
क्ष रावीय मयुय अलसयींता व अधीक्षक अलसयींता याींनी मार  डुली २०१५ मध्य  कायगक्ष रावावर रकलयक्ष 
स ् दजली आर . 

___________ 
  

सोलापूर श्ड हयातील  डनी प्रि पासा क िेले या भूसांपादनामळेु ववस्  ावपत  
झाले या ४४ गावाांना सोयीसुववधा पुरववण् यात ेले या नसयाबाबत 

  

(३)  १६५३४ (१४-०८-२०१५).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापेर श्ड रयातील उडनी रकलक पासाठी क ल  या सेसींपाजनामळु  ववस् थावपत झाल  या ४४ 
गावाींना सवग सोयीसुववधा अद्यापपयतं पुरववण् यात आल  या नारीत, र  खर  आर  काय, 
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(२) अस यास, यानुषींगान  कोणती कायगवारी करण्यात आली वा य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
 

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) अींशत: खर  आर . 
(२) रकलकपग्रस्त रारावयास आल या ५८ पुनवगलसत गावठाणातील उवगररत एकेण ३६१ नागरी 
सुववधा पेणग करण्यासाठीचा मेळ आराखपा ववसागीय आयुक्त, पुण  याींच्या दज. २८.४.२०१४ च्या 
परावान्वय  मजत व पुनवगसन ववसागाकप  साजर करण्यात आला आर . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

सोलापूर श्ड ्यातील प्रिपग्रस्ताांच्या मागण्या प्रलांबबत असयाबाबत 
  

(४)  १६५३६ (१४-०८-२०१५).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलापेर श्ड ्यातील रकलक पग्रस् ताींच  रकलच न ग ली ४० वष ेरकललींबजत असेनरी रकलक पग्रस् ताींच् या 
मागण् याकप  शासनान  जलुगक्ष क  यामुळ  क्षलमक मुक् ती जलाच् या न त् वाखाली दजनाींक २२ एवरकलल, 
२०१५ रोडी रकलक पग्रस् ताींनी उडनी धरणाचा ताजा  ेण् याचा रकलय न क ला, र  खर  आर  काय, 

(२) अस यास, सींजींधधत रकलक पग्रस् ताच  दजेगकालीन रकललींबजत असल ल  रकलच न सोपववण् यासाठी 
कोणती कायगवारी क ली वा करण् यात य त आर , 
(३) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
 

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) अींशतः खर  आर . 
(२) रकलक पग्रस् त रारावयास आल  या ६३ पुनवगलसत गावठाण् यातील उवगररत ४०९ नागरी सुववधा 
पेणग करण् यासाठीचा मळे आराखपा ववसागीय आयुक् त, पुण  याींच् याकपेन दज. २८.४.२०१४ च् या 
परावान् वय  मजत व पुनवगसन ववसागाकप  साजर करण् यात आला आर . 
(३) रकलच न उद्् ावत नारी. 
  

__________ 
  

सोलापूर ये ील टािळी ये े चार पांपातून  पसा व धचांचपूर बांधा-याची  
प् लेट तुटुन पाणी वाहून गे यामुळे ननमामण झालेली पाणी टांचा  

(५)  १६५६० (१७-०८-२०१५).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापेर य थील ्ाकळी य थ  चार पींपातेन उपसा व धचींचपेर जींधा-याची प् ल ् तु्ुन पाणी 
वाढेन ग  यामुळ  सोलापेरकराींवर पाणी ी्ंचाईच  सींक् उस  रारणार अस याच  मार  म , २०१५ 
मध्य  वा यासुमारास दनजशगनास आल  आर  र  खर  आर  काय, 
(२) अस यास, सोलापेरमध्य  पाणी ी्ंचाई जरे करण् यासाठी य थील लसमानजीत पाणी 
सोपण् याजाजत शासनान  कोणती कायगवारी क ली आर  वा करण् यात य त आर , 
(३) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
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श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) व (२) नारी. 
     दजनाींक १७-५-२०१५ त  २३-०५-२०१५ या कालावधीत तस च दज. २२.७.२१५ त  
दज.२५.७.२०१५ या कालावधीत मरानगरपाललक स पाणी पेरवठा करणाऱ्या औड जींधाऱ्यात पाणी 
सोपण्यात आल  आर . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

मांगळवेढा (श्ड.सोलापूर) या तालुक्यातील पौट प्रिप प्रलांबबत असयाबाबत 
  

(६)  १६७०२ (१४-०८-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळव ढा (श्ड.सोलापेर) या तालुक्यातील पौ् रकलकपामळु  ३५ गावाींचा व श तीच्या 
पाण्याचा गींसीर रकलचन सु  ्ल तस च या पौ् साठवण रकलकपामध्य  पावसाच्या पाण्याजरोजर 
म्रीसाळ योडन च  पाणी य ऊ शकत . तस च मोठ्या रकलमाणात लसींचन वाढणार असयामळु  या 
रकलकपाच  काम तातपीन  व डलजगतीन  रोण्यासाठी त थील मा.स्थादनक लोकरकलदतदनधी व 
ग्रामस्थ याींनी सींजींधधताकप  वारींवार मागणी करण्यात य ऊनरी सजर रकलकपाच  काम अद्यापी 
पेणग करण्यात आल  नसयाच  मार  एवरकलल-म , २०१५ मध्य  वा याजरम्यान दनजशगनास आल  
आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, सजररे रकलकपाच  काम लवकरात लवकर सुरू करून त  पेणग करण्याजाजत 
शासनान  कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) पौ् रकलकपाच  काम अद्यापी सुरु झाल ल  नारी. 
(२) व (३) रकलकपाच  काम सुरु करण्याजाजत रकलयन करण्यात आल . परींतु जाधधत श तक-याींनी 
रकलकपास व सेसींपाजनास ववरोध क ला असयामुळ  रकलयक्षात काम सुरु करता आल  नारी. 

___________ 
 

ववदभामतील मसांचन प्रिपािप ेहोत असलेले दलुमक्ष 
  

(७)  १७००७ (१७-०८-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र डगताप (धामणगाव रेवे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅप.यशोमती  ािूर (नतवसा), पॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववजसागत सरपेर डलसाठा असतानारी रा रकलज श कोरपवारे श तीसाठी ढळखला डातोय 
तस च  ववजसग रकलज श गोजावरी व तापी नजीच्या खोऱ्याींतगगत य तो या जोन्री नद्याींची डलक्षमता 
अनुक्रम  ६७८ व ९५ ्ीएमसी असुन या पाण्याचा योग्य उपसा क यास ३८ लाख र क््र श ती 
लसींचनाखाली आणली डाऊ शकत असयाच  मार  एवरकलल, २०१५ मध्य  वा याजरम्यान 
दनजशगनास आल  आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, अस  असुनरी मागील कारी जशकापासने ववजसागतील लसींचन रकलकपाकप  
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डाणीवपेवगक जलुगक्ष करण्यात य त आर  यामुळ  असींयय श तकऱ्याींनी आमरया क या आर त  
परींतु अद्यापरी याजाजत उधचत कायगवारी करण्यात आली नसयान  लोकनायक खापुडी ठाण  
स्मारक सलमती, डनमींच, सारतीय ककसान सींे, स्वज शी डलागणरण मींच व व ज कौश्न्सल 
याींच्या ववद्यमान  दजनाींक ३० एवरकलल, २०१५ पासुन शोधयारावा काढण्यात य त आर  र  पारता 
शासनान  काय कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) अींशत: खर  आर . 
     ववजसागतील गोजावरी खोऱ्यात ६३७ अड ेनरु्् व तापी खोऱ्यात ६७ अड ेनरु्् 
पाणी उपलध आर . डेन २०१५ अख र ११.६१५ लक्ष र क््र लसींचन क्षमता दनमागण झाली असेन 
जाींधकामाधीन रकलकपातेन आणखी सुमार  ११ लक्ष र क््र लसींचन क्षमता दनमागण रोणार आर . 
(२) ववजसागत ७८८ रकलकप पुणग झाल ल  असेन ३१४ जाींधकामाधीन रकलकपाींपीकम ९९ रकलकप 
डवळपास पेणग झाल ल  आर . ३१ रकलकप वनडलमनीमुळ  अपल ल  आर त. उवगररत रकलकपाींची काम  
अथोपायाची श्स्थती व मा.राायपालाींच  दनज श यानुसार उपलध रोणाऱ्या दनधीनुसार  व 
सुसींपाजन, वनडलमन, पुनवगसन, स्थादनक श तकऱ्याींचा ववरोध, इयाजी अपचणी जरु करुन पेणग 
करण साठी शासन रकलयनशील आर . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

इस्त्रालय तांत्रज्ञानाच्या ेधारे पाणी बचतीचा पहेाणी  पसा  
मसांचन प्रिपाचे िाम प्रलांबबत असयाबाबत 

(८)  १७०३१ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ववडय वपटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), अॅप.ेमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.गुलाबराव पाटील (डळगाव ग्रामीण), श्री. हास पाटील (मशरोळ), श्री.अडुमन खोतिर 
(डालना), श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपपा), श्री.बसवराड पाटील (औसा) :   सन्माननीय 
डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इस्रावायली तींरावज्ञानाचा पाणी जचतीचा जेंजळा धरणावर रोत असल या प राणी उपसा लसींचन 
रकलकपाच्या ४११ को्ी रुपयाींच्या दनधीचा पुरवठा न झायामुळ  सन २०१३ पयतं पेणग रोणारा 
रकलकप दनधी असावी रकललींबजत असयामुळ  रकलकप खचागत वाढ झाली असयान  आणखी ३० 
को्ीींची आवचयकता आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास,या रकलकपामुळ  समुार  ६ लाख ९६८ र क््र क्ष रावात लसींचन रोणार असेन वषगसर 
सलग १६ तास पीकासाठी पाणी उपलध रोणार आर , र  खर  आर  काय, 
(३) असयास,या रकलकपामुळ  पाण्याचा मोठा अपयय ्ाळता य णार असला तरी, दनधी 
असावी रकलकपपेणग रोण्यास ववलींज रोत आर , र  खर  आर  काय, 
(४) असयास, सजर रकलकपाचा परे सा दनधी ज ऊन तो तातपीन  पेणग करण्याच्या दृष्ीन  कोणती 
कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर  , 
(५) नसयास,ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
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 श्री. धगरीष महाडन (३१-१०-२०१५) :(१) र  अींशत: खर  आर . 
     जेंजळा रकलकपाच्या तत्ीय सु.रकल.मा.मींडेर रकलस्तावामध्य  प रणी उपसा लसींचन योडन साठी 
रु.४११ को्ी ची तरतेज असने डने-२०१५ अख र योडन वर रु.३५३.७७ को्ी इतका खचग झाल ला 
आर . सजर योडना डेन- २०१७ पयतं पेणग करण्याच  दनयोडीत असने यासाठी रु.६५.८४ को्ी 
दनधी आवचयक आर . 
(२) र  खर  नारी. 
     योडन च  एकेण लासक्ष राव ६९६८ र . इतक  असेन मींडेर सींकपनानुसार याची ववसागणी 
५७ सागाींमध्य  करण्यात आली आर . रकलय क सागामध्य  १६ उपसागाची ववसागणी क ल या 
क्ष रावावर पाळीपरावकानुसार रकलय कम एक तास अठरा लमदन  ् रकलदतदजन या रकलमाण  वपकाींसाठी पाणी 
उपलध रोणार आर . 
(३) र  अींशत: खर  आर . 
     सजर योडना री जींज पाईप लाईनद्वार  दठजक लसींचन पध्जतीवर पेणगत: सींकपीत 
असयान  पाण्याचा उपयय ्ाळत य णार आर . तथावप, आवचयकत नुसार कें द्र शासनाकपेन 
व गवधीत लसींचन लास कायगक्रमाींतगगत अप ्क्षत दनधी लमळाल ला नसयान  व ववमोचकाच्या पुढ  
लासधारकाींनी दठजक लसींचन सींच न जसववयाजाजत योडना पेणग रोण्यास ववलींज रोत आर . 
(४) जेंजळा रकलकप दनधी उपलधत नुसार पुढील तीन वषागत पणेग करण्याच  दनयोडन आर . 
यारकलमाण  प रणी उपसा लसींचन योडन च  काम पुढील जोन वषागत (डेन-२०१७) पयतं पुणग 
करण्याच  दनयोडन आर . 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

वामशम श्ड ्यातील लटुपाटबांधारे योडना व बॅरेडेसची िामे  
सुधारीत प्रशासिीय मान् यते अभावी बांद असयाबाबत 

(९)  १७२७८ (१७-०८-२०१५).   श्री.अममत झनि (ररसोप) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वालशम श्ड ्यातील माल गाींव, ररसोप व वालशम तालुका अींतगगतच् या लेुपा्जींधार  योडना 
व जॅर ड सची काम  गत ४ वषागपासेन सधुारीत रकलशासककय मान् यत  असावी जींज आर त, र  खर  
आर  काय, 
(२) अस यास, सुधारीत रकलशासकमय मान् यत  असावामुळ  श तक-याींच् या डलमनीच् या ससुींपाजनाची 
रक् कम श तक-याींना लमळाली नारी, र  खर  आर  काय, 
(३) अस यास, वालशम श्ड ्यातील लेुपा्जींधार  योडना व जॅर ड सची काम  री ६० त  ८० 
्क् क् यापयतं पुणग झाली आर त, र  खर  आर  काय, 
(४) अस यास, वालशम श्ड ्यातील लेुपा्जींधार  योडना व जॅर ड सची काम  पुणग करण् याकरीता 
सुधारीत रकलशासकमय मान् यता ज ण्याजाजत शासनान  कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त 
आर , 
(५) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त  ? 
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श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) र  खर  नारी. या रकलाज लशक कायागलयाींतगगत वालशम 
श्ड्यातील ३३ ल.पा.योडनाींच  सुरकलमा शासनास साजर करण्यात आल  रोत  यापीकम१० 
रकलकपाींना सुरकलमा २०१५ मध्य  रकलजान करण्यात आली आर . सुरकलमा रकलकपाच  काम रकलसावीत न 
रोण्यासाठी २०१३-१४ कररता उपलध तरतुजीच्या मयागज त मींडेर रकलमा/सुरकलमा प क्षा डास्त खचग 
करण्याची परवानगी दजली आर . 
(२) र  खर  नारी. 
     सुसींपाजन करताना सरळ खर जीच्या व ळीच सींजींधधत श तकऱ्याींना सींपुणग मोजजला अजा 
करण्यात आला आर . ाया कास्तकाराींच्या डमीन सरळ खर जीस सींमती नारी अशा डलमनीच  
सुसींपाजन कायद्यानुसार सींपाजनाच्या कायद्यानसुार सींपाजनाच्या रकलकक्रय त आर त. यानुसार 
मोजजला व ळोव ळी सुसींपाजन यींरावण कप  डमा करण्यात आला आर . 
(३) १५ ल.पा. योडनाींच  जाींधकाम १००% पुणग झाल  आर . २८ ल.पा. योडनाींच  जाींधकाम ६०% 
त  ८०% जरम्यान काम पेणग झाल  आर . 
(४) मा.राायपाल, मराराषर रााय याींच्या दज. १० माचग, २०१५ रोडी दनगगलमत दनज शातील 
कलम १५ नुसार सुरकलमा रकलकपाींची काम  गतीमान रोण्यासाठी सधुाररत रकलशासकमय मान्यत च  
अधधकार शासन दनणगय क्र. सींकमणग २०१५/(३५/२०१५)डसीं(आ) दज.०९.०९.२०१५ अन्वय  ववजसग 
पा्जींधार  ववकास मरामींपळाींना ज ण्यात आल  आर त. 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

ेांबेगाव (श्ड.पुणे) तालुक्यामध्ये डप ांभे धरणाच्या पाव्या व  डव्या िालव्याांतनू पाणी 
सोपयानांतर िालव्याच्या भरावातनू पाणी णझरपत असयाबाबत 

(१०)  १७६८२ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम  ोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (ेांबेगाव), श्री.श्डतेंद्र ेव् हाप (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांपुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर डाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), 
श्री.सुरेश लाप (िडमत), श्री.वैभव वपचप (अिोले), श्री.राहुल मोटे (पराांपा), श्री.राणाडगडीतमसांह 
पाटील ( स्मानाबाद), श्री.हनुमांत पोळस (माळमशरस), श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील 
(िराप  त्तर) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींज गाव (श्ड.पुण ) तालुक्यामध्य  डप ींस  धरणाच्या पाया व उडया कालयाींतेन पाणी 
सोपयानींतर कालयाच्या सरावातेन मोठ्या रकलमाणात पाणी झझरपत असयान  रोड लाखो 
लल्र पाणी वाया डात असयाच  दजनाींक २३ एवरकलल, २०१५ रोडी वा यासुमारास दनजशगनास 
आल , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, सद्य:श्स्थतीत या पाया कालयाच  क्रॉकक्र्च  अस्तरीकरण दठकदठकाणी 
खचल  असेन पाणी वारण्याच्या दृष्ीन  रा कालवा धोकाजायक जनला आर , र  री खर  आर  
काय, 
(३) असयास, उपरोक्त रकलकरणी पा्जींधार  ववसागान  या कालयाच्या जरुुस्तीकप  जलुगक्ष क ल  
असयाच  दनजशगनास य त आर , र  री खर  आर  काय, 
(४) असयास, उपरोक्त रकलकरणी शासनान  पाणी वाचववण्याच्यादृष्ीन  कोणती कायगवारी क ली 
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वा करण्यात य त आर , 
(५) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) अींशत: खर  आर  
     डप ींस  धरणाचा पावा कालवा रा कीं ्ेर कालवा आर . कालयाच्या एका जाडेस उींच पोंगर व 
जसुऱ्या जाडेस खोल जरी आर . कालयाच्या कारी सागातील तळ रा सश्च्छद्र सेस्तरातेन डातो. 
डपस  कालयातेन सतत रकलवार असतो यामळु  अस्तीकरण खराज झाल  असयामळु  या 
कालयातने पाझर रोत आर . 
     डप ींस  उडया कालयावरील अस्तरीकरण ्प्प्या ्प्प्यात पणेग झाली असने उवगररत काम  
करावयाची आर त. यामळु  पाझर दजसेन य तो. 
(२) नारी. डप ींस  कालवा रा सतत चाल े असयान  व खोल खोजाईच्या दठकाणी कालयाच्या 
कपा कोसळेन अस्तरीकरणाच  नकुसान झाल  आर . 
(३) नारी. 
     डप ींस  पाया कालयाच्या जरुुस्तीचा रकलस्ताव तयार करण्याची कायगवारी क्ष रावीय स्तरावर 
चाले आर . 
(४) डपस  रा कुकपी रकलकपाचा एक साग आर . डप ींस  उडया कालयाची अस्तरीकरणाची मळु 
काम  लशलक आर त. 
     डप ींस  उडया कालयाच्या अस्तरीकरणाची मळु काम  कुकपी रकलकपास तत्ीय सुधारीत 
रकलशासकमय मान्यता लमळायानींतर दनधीच्या उपलधत नुसार काम  पेणग करण्याच  रकलस्ताववत 
आर . 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
  

भाटटर धरणातून चाल ूअसलेले पाण् याच ेेवतमन बांद िरण्याबाबत 
  

(११)  १७७३२ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम  ोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सा्ेर धरणातेन सुमार  ५०००० लोकसींय य ला दजनाींक १५ डलुी, २०१५ रोडी पयतं पुर सा 
वपण् याचा पाणीसाठा ठ वण् यात यावा व धरणातेन चाल ेअसल ल  पाण् याच  आवतगन ता काळ जींज 
करण्यात याव  अस  लोकरकलदतदनधीींनी दजनाींक २५ म , २०१५ रोडी अधधक्षक अलसयींता, पुण  
पा्जींधार  मींपळ, पुण  याींना दनव जन दजल  रोत , र  खर  आर  काय, 

(२) अस यास, रकलस् तुत रकलकरणी शासनान  काय कायगवारी क ली वा करण् यात य त आर ,  
(३) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
 

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) व (२) रोय.  
      नीरा खो-यामध् य  सा्ेर, नीरा ज वेर, गुींडवणी व वीर री धरण  जाींधण् यात आली 
आर त. नीरा कालव  रकलणालीच् या उन् राळी रींगामातील दनयोडनानुसार सा्ेर धरणातील पाणी 
दजनाींक ३१ म , २०१५ रोडी जींज करण् यात आल  आर . उवगररत कालावधीसाठी सा्ेर 
डलाशयावर अवलींजेन असणा-या वपण् याच् या योडनाींसाठी आवच यक साठा १२.०० ज.ल.े.रे्. 
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असेन रकल यक्षात धरणात ७१५.०० ज.ल.े.रे्. पाणी साठा लश लक रोता. 
(३) रकलच न उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

नाांदेप श्ड ्यातील िुां द्राळा मध् यम प्रि पाांतगमत चालू असले या  
िॅनॉल दरुुस् तीच ेिाम अपूणामवस् ते असयाबाबत 

  

(१२)  १८१९६ (१४-०८-२०१५).   श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (ेांबेगाव), श्री.श्डतेंद्र ेव् हाप (मुांब्रा 
िळवा), श्री.पाांपुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सत्यडीत पाटील-सरुपिर (शाहूवापी), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.भास्िर डाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), श्री.वैभव वपचप (अिोले), 
श्री.सुरेश लाप (िडमत), श्री.राहुल मोटे (पराांपा), श्री.हनमुांत पोळस (माळमशरस), 
श्री.राणाडगडीतमसांह पाटील ( स्मानाबाद), श्री.डयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.शामराव  फम  बाळासाहेब पाटील (िराप  त्तर) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींज प श्ड ्यातील कुीं द्राळा मध् यम रकलक पाींतगगत चाले असल  या कॅनॉल जरुुस् तीच  काम 
अद्याप पेणगरी झाल ल  नसताना मार  एवरकलल, २०१५ मध्य  वा याजरम्यान पपल  या पावसामुळ  
झाल  या कामापकीकम जरुताींश दठकाणी कॅनॉल रु््ल  र  खर  आर  काय, 
(२) अस यास, याजाजत चौकशी करण् याींत आली आर  काय, 
(३) अस यास, चौकशीअींती काय आढळेन आल , 
(४) असयास, उक्त रकलकरणी काय कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(५) नसयास,ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) नारी. 
(२) रकलच न उद्् ावत नारी. 
(३) रकलच न उद्् ावत नारी. 
(४) रकलच न उद्् ावत नारी. 
(५) रकलच न उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

मुांब  - गोवा महामागामवरील भरणे ये े डगबुपी नदीवरील बांधाऱ् याच् या 
पुनमबाांधणीच ेिाम अपूणामवस् ेत असयाबाबत 

  

(१३)  १८२११ (१७-०८-२०१५).   श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (ेांबेगाव), श्री.श्डतेंद्र ेव् हाप (मुांब्रा 
िळवा), श्री.पाांपुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाप (िडमत), 
श्री.भास्िर डाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन), श्री.वैभव वपचप (अिोले), 
श्री.राणाडगडीतमसांह पाटील ( स्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांपा), श्री.हनमुांत पोळस 
(माळमशरस), श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराप  त्तर), श्री.सांडय िदम (दापोली), 
श्री.राहुल डगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींजई-गोवा मरामागागवरील सरण  य थ  डगजुपी नजीवरील जींधा-याच् या पनेगजाींधणीला दनधी 
मींडेर रोवने मार  एवरकलल, २०१५ अख र जाींधकामाला सुरुवात करण् यात आली नारी, र  खर  आर  
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काय, 
(२) अस यास,  याची कारण  काय आर त,  
(३) तस च सजर जींधा-याच् या पनुगजाींधणीच  काम तातपीन  करुन सजर पररसरातील नागरीकाींची 
पाण् याची समस् या सोपववण्याजाजत शासनान  कोणती कायगवारी क ली वा करण् यात य त आर , 
(४) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) र  अींशतः खर  आर . 
      सन २०१५-१६ या आधथगक वषागसाठी रु.१.७५६८ को्ी इतका दनधी मींडेर आर . 
अींजाडपरावकास ताींबरावक मान् यता व दनववजा रकलकक्रया पेणग करुन रकल यक्ष काम सुरु करण् याच  
दनयोडन रोत . जरम् यानच् या काळात डलसींपजा ववसागाच् या जरसेची मध् य  जजल झा यान  जींधा-
याींच  सुधारीत अींजाडपरावक रकलशासकमय मान् यत साठी शासनास रकलाप् त झाल  असेन शासन स् तरावर 
पुढील कायगवारी चाल ुआर . सजर अींजाडपरावकास रकलशासकमय मान् यता रकलजान करुन री काम  
राती  ेण् याच  दनयोश्डत आर . 
(४) रकलच न उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
  

ेांबेगाव तालुक् यातील (श्ड.पुणे) डप ांभे धरणाच् या पाव् या िालव् यातून धगरवली 
 गाव व पररसरातील अनिे गावातून होत असलेया पाणी चोरीबाबत 

(१४)  १८८५५ (१७-०८-२०१५).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.श्डतेंद्र ेव् हाप (मुांब्रा 
िळवा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.पाांपुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाप), 
श्री.सुधािर भालेराव ( दगीर), श्री.सांडय िेळिर ( ाणे), पॉ.बालाडी किणीिर (अांबरना ) :   
सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आींज गाव तालुक् यातील (श्ड.पुण ) डप ींस  धरणाच् या पा या काल यातेन धगरवली गाव व 
पररसरातील अन क गावातेन पाणी चोरीच  रकलकार रकलक प ववसागातील अधधकारी व 
कमगचाऱ्याींच्या सरकायागन  सुरु आर त, र  खर  आर  काय, 
(२) अस यास, उक् त रकलकरणी कुकपी ववसागाच  उपअलसयींता, शाखा अलसयींता व कॅनॉल 
मुकाजम जलुगक्ष करीत अस याजाजतची तक्रार सींजींधधत ववसागाच  नारायणगाव य थील कायगकारी 
अलसयींता याींच कप  ग्रामस् थानी ल खी दनव जना जार  क ली आर , र  री खर  आर  काय, 
(३) अस यास, तद्नुषींगान  शासनान  चौकशी क ली आर  काय व चौकशीत काय आढळेन आल , 
(४) असयास, उक्त रकलकरणी जोषीींवर काय कारवाई क ली वा करण्यात य त आर , 
(५) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) नारी. 
(२) या सींजसागत मौड  धगरवली ता.आींज गाव श्ड.पुण  य थील एक ग्रामास् थ ्ी. ज तारावय जींपे सीज 
याींनी दज. ०७.०४.२०१५ रोडी ल खी तक्रार दजली आर . 
(३) उपरोक् त तक्रार अडागनुसार सींजींधधत ववसागीय कायागलयान  रकल यक्ष पराणी क ली असता 
कोणतीरी पाणी चोरी रोत अस याच  दनजशगनास आल  नारी. या जाजत तक्रारजार ्ी.ज तारावय 
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जींपे सीज मौड  धगरवली ता. आींज गाव श्ड.पुण  याींना परावान् वय  कळववण् यात आल  आर . 
(४) व (५) रकलच न उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

मसधुदगुम श्ड ्यातील बाांदा-सटमट िालव् याच्या साफसफा बाबत 
  

(१५)  १९४९१ (१४-०८-२०१५).   श्री.वैभव ना ि (िुपाळ) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लसींधुजगुग श्ड ्यातील जाींजा-स्म् काल याींतने पाणी सोपण् यात आल  माराव पाणी 
सोपण् यापेवी काल याची आवच यक सार्सर्ाई न झा यान  पाण् याचा रकलवार मींजावला आर , र  
खर  आर  काय, 

(२) अस यास, या काल यातेन कारी दठकाणी पाणी जार र पप यान  पररसरातील ववदररी तुपुींज 
सर या आर त तर कारी श तक-याींची सातश ती धोक्यात आली आर , र  री खर  आर  काय, 
(३) अस यास, दतलारी कालवा ववसागाच् या दढसाळ कारसारामुळ  श तक-याींमध् य  नाराडी पसरली 
आर , र  री खर  आर  काय, 
(४) अस यास, उक्त रकलकरणी चौकशी क ली आर  काय व  यात काय आढळेन आल , 
(५) असयास, तजनेसार काय कायगवारी करण् यात आली आर  वा य त आर , 
(६) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
 

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) र  अींशत: खर  आर . 
     जाींजा शाखा कालयात कारी रकलमाणात झाप झपुप  व गाळ साठला आर . कालयाींच्या वरन 
क्षमत च्या चाचणीसाठी अप रकलमाणात पाणी सोपण्यात आल  रोत . 
(२) र  अींशत: खर  आर . 
     कोकणातील सौगोललक पररश्स्थतीमुळ  व डाजा पाझराच्या ससे्तरामुळ  कालयातेन पाणी 
पाझरण्याच  रकलकार सवगराव आढळतात. यानुसार जाींजा शाखा कालयातेन अप रकलमाणात पाझर 
झायाच  आढळेन आल , तथावप, मोठया रकलमाणात पाझर रोऊन सातश ती धोक्यात आयाच  व 
ववदररी तुपेींज सरयाची े्ना ेपल ली नारी. 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(६) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

पनवेल पररसरातील (श्ड.रायगप) मोरबे धरणाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
 (१६)  १९७९७ (१४-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भो र ( रण), श्री.समीर िुणावार (हहांगणटाट), 
श्री.प्रशाांत  ािूर (पनवले) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पनव ल पररसरातील (श्ड.रायगप) मोरज  धरणाला दठकदठकाणी तप  ग ल  असेन धरणाच  
पाणी अपववण्यासाठी जाींधल या जगपी लसींतीची अवस्था जयनीय झायाच  मार  एवरकलल, २०१५ 
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मध्य  वा याजरम्यान दनजशगनास आल  आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, या धरणाची तातपीन  जरुुस्ती करण्याची मागणी त थील नागररकाींनी सींजींधधत 
अधधकाऱ्याींकप  वारींवार क ली, र  री खर  आर  काय, 
(३) असयास, उक्त धरणाच्या पागपुडी करण्याकप  रकलशासनातील अधधकारी वगग र तुपुरस्पर 
जलुगक्ष करीत असयान  जररोड पाणी वाया डात आर  तस च या धरणाच्या डाग त सुरुीं ग लावेन 
जगप न ल  डात असतानारी पा्जींधार  ववसागाच  अधधकारी जलुगक्ष करीत असयान  या जोन्री 
कारणामळु  आसपासच्या ग्रामस्थाींच्या डीवाला धोका दनमागण झाला असयामळु  मोरज  धरणाची 
तातपीन  जरुुस्ती करण्याकररता शासनान  कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(४) नसयास, ववलींजाची कारण  आर त  ? 
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) र  खर  नारी. 
    माराव जगपी धरणातेन कारी दठकाणी गळती रोत आर . 
(२) र  खर  नारी. 
(३) सन २०१४ मध्य  कारी रकलमाणात लसमें् ग्राउ्ीींग करुन धरणातील गळती कमी क ली आर . 
धरण पररसरात सुरुीं ग लावल  डात नारीत. यामळु  धरणास धोका रोण्याचा रकलचन उद्् ावत 
नारी. 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

नामशि ये ील महाराष्र अमभयाांबत्रिी सांशोधन सांस् नेे (मेरी) हतनूर  
भूिां प तीव्रता मोडणी (भूिां पालेख) यांत्र बांद असयाबाबत 

(१७)  १९९९३ (१७-०८-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (डळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक य थील मराराषर अलसयाींबरावकम सींशोधन सींस्थ न  (म री) रतनेर सेकीं प तीव्रता मोडणी 
(सेकीं पाल ख) यींराव दजनाींक १६ एवरकलल, २०१५ रोडीपासेन जींज पपल  आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, सजरच  यींराव नाजरुुस्त असयाजाजतच  दजनाींक १८ एवरकलल, २०१५ रोडीच्या 
सुमारास पा्जींधार  ववसागान  म री सींस्थ ला कळववल  रोत , र  री खर  आर  काय, 
(३) अस  असने अद्यापरी या यींरावाची जरुुस्ती करण्यात आली नारी याींची कारण  काय आर त, 
(४) असयास, याींस डजाजजार असणाऱ्यावींर कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त आर , 
(५) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  
श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) रोय. 
(२) रोय. 
(३) दज.११/८/२०१५ पासने यींराव जरुुस्त करुन पुनचच रकलकपस्थळी यवश्स्थत कायागश्न्वत झाल  
आर . 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
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नतलारी डलसांपदा ववभागाच्या ताब्यात असलेया व िोहापूर-बेळगाव-गोवा-हुबळी याांना 
डवळचा मागम म्हणून अश्स्तत्वात असलेया नतलारी टाटात वाढत असलेया अपटाताबाबत 

(१८)  २००५२ (१४-०८-२०१५).   अॅप.ेमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.ननतेश राणे 
(िणिवली) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लसींधुजगुग श्ड्यातील दतलारी डलसींपजा ववसागाच्या तायात असल या व कोरापेर-
ज ळगाव-गोवा-रुजळी याींना डवळचा मागग म्रणेन अश्स्तवात असल या दतलारी ेा् रस्याच्या 
७ ककमी लाींजीच्या असेन अयींत धोकाजायक व डप उतार असल ला सींपेणगत: दनकामी रोऊन 
वारतेकमस म्यचेा सापळा जनला आर , र  खर  आर  काय, 
(२) सजररे ेा् रस्ता अयींत धोकाजायक व डप उताराचा असयान  मागील कारी वषागत या 
ेा्ात अन क अपेात रोवने अन काींच  जळी व अन्य मालमत च  कोट्यवधी रुपयाींच  नुकसान 
झाल  आर , र  खर  आर  काय, 
(३) पावसाळ्यापेवी या ेा्ाची जरुुस्ती न झायास रकलवासाींच्या श्डववताींस धोका रोव ेनय  याची 
जखल  ेवेन या ेा्ातील वारतके पेणगपण  जींज करण्याचा दनणगय एस्ी आगारान   ेतयामळु  
रकलवाचयाींची गीरसोय रोणार आर , र  री खर  आर  काय, 
(४) दतलारी ेा् रस्ता वरीत जरुुस्त करण्यात यावा अशी मागणी यापररसरातील डनत न  
मागील ६ त  ८ वषांपासेन सातयान  कायगकारी अलसयींता, दतलारी, डलसींपजा ववसाग, 
मा.पालकमींरावी, लसींधुजगुग श्डरा, मा.डलसींपजामींरावी आजीकप  ल खी दनव जनाद्वार  करण्यात 
आल ली असतानारी आडलमतीस याींची कुठयारी रकलकार  जखल  ेण्यात आल ली नारी, र  री खर  
आर  काय, 
(५) असयास, सजररे धोकाजायक व वारतेकमस अयोग्य असल या दतलारी ेा् रस्याींची 
ववनाववलींज जरुुस्ती व पाींजरीकरण रोण्याच्या दृष्ीन  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त 
आर , 
(६) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त  ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) व (२) र  अींशत: खर  आर . 
     सजर रस्ता सावगडदनक वारतुकमसाठी जाींधला नरता, रा रस्ता रकलकपाला जाींधकामासाठी 
जाींधला रोता. रकलकपाच  काम पेणग झाल  आर . रस्यास उतार तीव्र आर त री वस्तुश्स्थती आर . 
(३) र  खर  नारी. कायगकारी अलसयींता, दतलारी शीषगकाम  ववसाग क्र. १ कोनाळकट्टा याींनी 
दज.२२.५.२०१५ च्या परावान्वय  ववसागीय दनयींरावक, मराराषर रााय पररवरन मरामींपळ, लसींधुजगुग 
ववसाग तस च कोरापेर ववसाग याींना दज.२७.५.२०१५ पासेन जरुुस्तीसाठी ेा्रस्ता जींज करणार 
असयाजाजत कळववल  रोत . यानुसार गाडयाींच्या र् ऱ्या जींज रोया. सद्य:श्स्थतीत 
दज.१०.७.२०१५ पासेन ेा्रस्ता वारतुकमसाठी सुरु क ल ला आर . 
(४) र  खर  नारी. डलसींपजा ववसागास रस्ता ज खसालीसाठी स्वतींराव दनधी लमळत नारी. दतलारी 
डलववद्युत रकलकप ्प्पा-१ साठी २८०१ या ल खालशषाग अींतगगत उपलध रोणाऱ्या अनुजानातने 
ेा् रस्याची आवचयक जरुुस् ती करण्यात य त असत . सद्य:श्स्थतीत दज.१०.७.२०१५ पासेन 
एस.्ी. वारतकुमसर सवग रकलकारची वारतेक सुरु आर . 
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(५) सजर रस्ता आता रकलकप जाींधकामासाठी उपयोगात नसने सावगडदनक वारतकुमसाठी 
उपयोगात आर . यामुळ  सावगडदनक जाींधकाम ववसागान  तो रस्ताींतरीत करुन  ेऊन याची 
ज खसाल करण  अलसरकल त आर . तशी ववनींती सावगडदनक जाींधकाम ववसागास करण त आली आर . 
(६) रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
 

बाळगांगा (ता.पेण, श्ड.रायगप) धरण प्रिपामळेु बाधीत 
 होणाऱ्या प्रिपग्रस्ताांच्या समस्याांबाबत 

(१९)  २०१२१ (१४-०८-२०१५).   श्री.धैयमशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष  फम  पांडपतशे  पाटील 
(अमलबाग), श्री.अस्लम शेख (मालाप पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी)  :   सन्माननीय 
डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जाळगींगा (ता.प ण, श्ड.रायगप) धरण रकलकपामुळ  जाधीत रोणाऱ्या रकलकपग्रस्ताींच्या 
समस्याींजाजत दजरींगाई करीत असयान  रकलकपाग्रस्ताींनी दजनाींक २८ एवरकलल, २०१५ रोडी रकलाींत 
कायागलय, प ण य थ  मोचाग काढला रोता, र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, धरणाच  काम ८० ्क्क  पेणग रोऊनरी शासन रकलकपग्रस्ताींकप  जलुगक्ष करीत 
आर , र  खर  आर  काय, 
(३) असयास, राायात आधी पुनगवसन आझण मग धरण असा दनयम आर  मारावा रायगप 
श्ड्यात पुनवगसनाची रकलकक्रया सुरु करण्याआधीच जाळगींगा धरणाच  ८५ ्क्क  काम पेणग 
करण्यात आल  आर  या धरणासाठी १३ गाींवामधील १०५५ र क््र डमीन सींपाजीत क ली डाणार 
आर  धरणामुळ  ३०२४ कु्ेींजातील डवळपास साप सात रडार लोक ववस्थावपत रोणार आर  र  
पारता शासनान  कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(४) असयास, रकलकपग्रस्ताींच्या पनुवगसनाजाजत कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(५) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त  ? 
  
श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) र  खर  आर . 
दज.२८/०४/२०१५ रोडी उपववसागीय अधधकारी (मरसले) प ण याींच्या कायागलयावर रकलकपग्रस्त 
तरे् मोचाग न ण्यात आला रोता. 
(२) व (३) र  खर  नारी, 
     रकलकपग्रस्ताींच  पुनवगसन झायानींतरच धरणाच्या ेळसरणीच  काम राती  ेण्यात याव  
अस  धोरण आर . जाळगींगा धरणाच्या नजीच्या जोन्री तीरा वरील मातीकाम ६५ ्क्क  पेणग 
झाल  आर . जाळगींगा रकलकपाच्या जुपीत क्ष रावासाठी १३ गावामधील ११३२.२० र . खाडगी डमीन, 
३६१.७६३ र . वन डमीन अशी एकेण १४९३.९६ र क््र डमीन आवचयक आर . खाडगी डमीन 
सींपाजनामळु  ३४४३ कु्ेींजाच  ववस्थावपत रोणार आर . 
     जुपीत क्ष रावातील तस च पुनवगलसन गावठाणासाठी सींपाजन करावयाच्या डलमनीच  अींदतम 
दनवाप  झाल  आर त. ससुींपजान मोजजला अजा करण्यासाठी मरसेल ववसागास रु.५९९.९२ को्ी 
दनधी वगग  क ला आर . 
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(४) जाधधत गावठाणातील एकेण ३४४३ कु्ेींजाच  पुनवगसन ७ रकलस्ताववत पुनवगसन गावठाणात 
करण्याच  दनयोश्डत आर . पुनवगसन गावठाणासाठी ससुींपाजन रकलकक्रया सुरु आर . 
     जाळगींगा रकलकपाचा मराराषर रकलकप जाधधत यक्तीच  पनुवगसन अधधदनयम १९९९, 
लासक्ष राव नसल ल  पा्जींधार  रकलकपासाठीचा दज.१७/०४/२००६ या शासन दनणगय व राषरीय 
पुनवगसन धोरण २००७ या सवांचा ववचार करुन रु.५१६.१७ को्ी रकम चा पुनवगसन आराखपा 
मराराषर रााय पनुवगसन रकलाधधकरणाच्या दज.४/५/२०११ रोडी सींपन्न झाल या १२ या जीठकमत 
मींडेर करण्यात आला आर . सजर आराखडयास लसपको जोपागन री मान्यता दजल ली आर . 
     पनुवगसन गावठाणाची डमीन तायात लमळायानींतर नागरी सुववध ची काम  क ली 
डातील. 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

राज्यातील िायामश्न्वत असलेली धरणे व तलाव यातील गाळ िाढण् याबाबत 
 (२०)  २०१४४ (१४-०८-२०१५).   श्री.धैयमशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष  फम  पांडपतशे  पाटील 
(अमलबाग), श्री.डीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राायातील कायागश्न्वत असल ली धरण  व तलाव यातील गाळ न काढयान  पाण्याची 
पातळी कमी रोत असयाच  मराराषर अलसयाींबरावकम सींशोधन कें द्र नालशक (म री) याींच कपेन १० 
्क्काींप क्षा अधधक गाळ साचयान  पाण्याची पातळी कमी रोऊन पाणी पुरवठा ी्ंचाई दनमागण 
झाली, र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, शासन पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावातील गाळ काढण्यासाठी कोणती 
उपाययोडना क ली आर  वा करण्यात य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त  ? 
 श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) नारी. 
धरणाींच्या सींकपनात धरणाींच्या आयुषयात य णारा गाळ साठववण्याची तरतेज करुन अचलसाठा 
क्षमता दनश्चचत क ली डात . म री सींस्थ न  अ्यास क ल या डलाशयाींमध्य  आल ला सरासरी 
गाळ १० ्क्याींप क्षा कमी आर .म री, नालशक याींनी ८६ धरणातील क ल या सवेक्षणानेसार 
धरणातील पाणीसाठा ८.१६ ्क्क्याींनी कमी झाला आर . यामळु  म री सींस्थ न  अ्यास क ल या 
धरणात १० ्क्याींप क्षा अधधक गाळ साचयान  पाणी पातळी कमी रोऊन पाणी ी्ंचाई दनमागण 
झाली र  म्रणण  योग्य नारी. 
(२) डलसींपजा रकलकपातील गाळ काढण  री जाज आधथगकदृषट्या अयवरायग आर . तथावप, 
डलयुक्त लशवार अलसयानातींगगत लोकसरसाग, याींबरावकम यींरावसामुग्री, मरामा रु्ल  डलसींधारण 
अलसयान, ईडीएस, एमआरईडीएस इयाजी अशा ववववध योडन द्वार  राायामध्य  धरणातील 
गाळ काढण्याच  काम करण्यात य त . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
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पुणे श्ड्यातील चासिमान धरण प्रिपाांच्या अांतगमत पाणी फुगवसयासा क 
बुपीत बांधाऱ्याांची िामे अपूणामवस् ते असयाबाबत 

  

(२१)  २०५३१ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुरेश गोरे (खेप ेळांदी) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण  श्ड्यातील चासकमान धरण रकलकपाींच्या अींतगगत पाणी रु्गवट्यासाठी जुपीत 
जींधाऱ्याींच्या कामाचा अींतसागव योडना रोती र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, ककती जुपीत जींधार  पेणग झाली आर त व याजाजत कोणती कायगवारी क ली वा 
करण्यात य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) रोय. 
(२) चासकमान धरणाच्या जुपीत क्ष रावामध्य - 

 १) मौड -पाज  पेलवडा को.पीं.जींधारा व 
 २) मोड -प रण  पेलवडा जींधारा अस  जोन जींधार  आर त. पाज  पेलवडा को.प. जींधा-याच  

काम पेणग झाल ल  आर . प राण  पलुवडा जींधा-याची स्थापय काम  पेणग असेन याींबरावकम 
ववसागाच  ग ् जनववण्याच  काम रकलगती पथावर आर . 

(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 
___________ 

  

गांगेच्या धतीवर गोदावरी नदीतील प्रदषुण दरू व स्वच्छ िरण्याबाबत 
  

(२२)  २०६१५ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुननल प्रभू (हदांपोशी) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींग च्या धतीवर गोजावरी नजीतील रकलजषुण जरे करण्याचा व ती स्वच्छ करण्याचा क्ती 
आराखपा तयार करण्याचा दनणगय मा.डलसींपजा मींरावी तथा नालशक श्ड्याच  पालकमींरावी याींनी 
दजनाींक ०८ डान वारी, २०१५ रोडी  ेतला आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, यासाठी ककती दनधीची आवचयकता आर  व तो ककती कालावधीत उपलध 
करुन ज ण्यात य णार आर , 
(३) असयास, याअनुषींगान  कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(४)  नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) नारी. 
(२) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
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राज् यातील शतेि-याांना ेधार देण्याच् या ष्ष् टीने ववववध भागातील 
मसांचन के्षत्रात वाढ िरण् याच् या ननणमयाबाबत 

(२३)  २१२४३ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांदीप ना ि (ऐरोली), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांपुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाप), श्री.गणपत गायिवाप (ियाण पूवम), 
श्री.श्डतेंद्र ेव् हाप (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राा यातील श तक-याींना आधार ज ण्याच् यादृष ्ीन  ववववध सागातील लसींचन क्ष रावात वाढ 
करण् याच् या दनणगय शासनान   ेतला आर  र  खर  आर  काय, 
(२) अस यास, लसींचन क्ष राव वाढववण् याजाजत कोणकोण या उपाययोडना करण् यात आ या आर त 
वा करण् यात य त आर त, 
(३) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) रोय. अपुणग पा्जींधार  रकलक पाींच  जादय व मोठ  असेन 
अपेणग रकलक पाींजाजत उपाय योडना शासनाच  रकललसध् ज क ल  या च व तपबरावक त नमेज करण् यात 
आली आर . 
(२) अपुणग रकलक पाींचा रकलाधान् यक्रम ठरवेन त  पेणग क ल  डातीत. अस  करताींना रकलक प 
पुणग वाच् या कोण या ्प् प् यावर आर . याजाजतचा आढावा  ेऊन  यानुसार रकलक पाचा अग्रक्रम 
ठरववण् यात य ईल व या रकलाधान् यक्रमानुसार आधथगक गुींतवणुक क ली डाईल. ा या 
रकलक पापापासेन पुढील ३ वषागत रकल यक्ष लसींचन लास श तक-यास लमळे शक ल, अशा रकलक पाींना 
रकलाधान् य ज ण् यात य ईल. माराव अमरावती रकलज शातील अनुश ष श्ड ्यातील रकलक पाींना रकलथम 
रकलाधान् य ज ण् यात य ईल.  
     तस च सेसींपाजन रकलकक्रय स गती ज ण साठी दज.१२ म , २०१५ रोडीच् या शासनदनणगयान् वय  
सरळ खर जीच  धोरण दनश्चचत क ल  आर . 
(३) रकलच न उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

राज्य शासनाद्वारे गोसीखुदम प्रिपािररता डाहहर िेलेया पॅिेडमधून  
पुणमपणे बाधीत गावाांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(२४)  २१५१४ (१७-०८-२०१५).   श्री.राडेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय डलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राायशासनाद्वार  गोसीखुजग रकलकपाकररता डादरर क ल या पॅक डमधेन पुणगपण  जाधीत 
गावाींना मोजजला ज ण्यात आला असेन सींपारा श्ड्यातील वपींपक पार व साल जपी या जोन 
गावाींचा पुनवगसन अनुजान कमी काढण्यात आला असयाच  मार  डेन, २०१५ च्या सुमारास 
दनजशगनास आल , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, अशारकलकार  पुनवगसन अनुजान कमी काढण्यात आयाची रकलकरण  शासनाकप  
आली आर त काय, 
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(३) असयास, रकलकपग्रस्ताींच  रीत लक्षात  ेता पुनवगसन अनुजानाची चौकशी करुन 
पुनमुगयाींकन करण्यासाठी शासनान  कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(४) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (३०-१०-२०१५) :(१) नारी 
(२) रकलचन उद्् ावत नारी 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
  

खामगाांव (श्ड.बुलपाणा) ये ील ज्ञानगांगा प्रि पाची िाम ेप्रलांबबत असयाबाबत 
  

(२५)  २१६६८ (१४-०८-२०१५).   श्री.ेिाश फुां पिर (खामगाांव) :   सन्माननीय डलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव (श्ड.जुलपाणा) य थील ज्ञानगींगा रकलक पाच  काम मागील २ वषागपासेन जींज आर  र  
खर  आर  काय, 

(२) अस यास, सजर रकलक पाला सुधारीत रकलशासकमय मान् यता न लमळा यामुळ  सजर काम  
रकललींजीत आर  र  खर  आर  काय, 
(३) अस यास, सजर रकलक पाला सुधारीत रकलशासकमय मान् यता ज ण् याजाजत शासन पाठपुरावा 
करणार आर  काय, 
(४) अस यास, सजर रकलक पाच  काम लवकर सुरु करण्याजाजत शासन सुधारीत शासकमय 
मान् यत च् या रकलस् तावाला ता काळ मींडुरी रकलजान करणार आर त काय, 
(५) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
 
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) अींशतः खर  आर . 
      या रकलक पाच  काम सधुाररत रकलशासकमय मान्यत  असावी डेन, २०१२ पासेन जींज रोत . 
परींतु शासनाच  पराव दज.०७.०८.२०१४ अन् वय  सन २०१३-१४ या आधथगक वषागत ववतरीत झाल  या 
तरतेजीच् या मयागज त रु.१७.३८ को्ी खचग करण् यास परवानगी रकलजान क ली अस यामुळ  रकलक पाच  
काम ऑक् ्ोजर, २०१४ पासेन पुन् रा सुरु करण् यात आल  आर . 
(२) नारी. सद्यःश्स्थतीत रकलक पाच  काम रकलगतीपथावर आर . 
(३) व (४) राा यपाल याींच  दनज शानुसार सुरकलमा ज ण् याच  अधधकार शा.दन.दज.०९.०९.२०१५ नुसार 
मरामींपळास रकलजान करण् यात आल  आर त.  यारकलमाण  मरामींपळस् तरावर कायगवारी करण् यात 
य ईल. 
(५) रकलच न उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
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डळगाव श्ड्यातील भुसावळ तालुक्यात ओझरखेपा धरणाच े 
िाम गेया तीन वषामपासून सां गतीने सुरु असयाबाबत 

  

(२६)  २१७२६ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांडय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डळगाव श्ड्यातील ससुावळ तालुक्यात ढझरख पा य थ  जाींधण्यात य णार  ढझरख पा 
धरणाच  काम ग या तीन वषागपासने सींथगतीन  सुरु आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, ढझरख पा धरणात रतनेरमधेन पाणी आणण्यासाठी लागणारी सवग तयारी 
झाली आर , र  खर  आर  काय, 
(३) असयास, उक्त रकलकरणी चौकशी करण्यात आली आर  काय, 
(४) असयास, चौकशीच्या अनुषींगान  धरणाच  काम पेणग करण्यासाठी कोणती कायगवारी क ली 
वा करण्यात य त आर , 
(५) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) अींशत: खर  आर , 
(२) अींशत: खर  आर , 
     योडन च्या ढझरख पा धरण, उपसा रकलणाली व ववद्युत परुवठ्याची काम  ९०% पेणग 
झाली आर त. सुसींजपाजनाच्या अपचणीमुळ  उवगरीत धरणाच  काम मींजगतीन  सुरु असुन 
सेसींपाजनाचा रकलचन सोपववण्याच  रकलयन सुरु आर त. 
(३), (४) व (५) योडन च्या े्कसागाींची काम  अींदतम ्प्प्यात रकलगतीपथावर असुन ववलींजाचा 
अथवा चौकशीचा रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
  

िोयना धरणात दोन वषामपूवी झालेया लेि टॅवपांग च्या िामात झालेला गैरप्रिार 
  

(२७)  २१७३४ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांडय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना धरणात जोन वषागपवेी झाल या ल क ्ॅवपींग च्या कामात गीररकलकार झायाच्या 
आरोपाजाजत वररषठ आयएएस अधधकारी न मेन चौकशी करण्याचा आज श मा.उच्च न्यायालयान  
राायाच्या मुयय सधचवाींना मार  ऑक््ोजर, २०१४ मध्य  वा याजरम्यान दजल , र  खर  आर  
काय, 
(२) असयास, उक्त े्न ची चौकशी करण्यात आली आर  काय, 
(३) असयास, चौकशीच  दनषकषग काय आर त, या अनुषींगान  जोषी आढळणाऱ्या यक्तीवर 
शासनान  कोणती कारवाई क ली वा करण्यात य त आर , 
(४) नसयास, कारवाईस रोत असल या दजरींगाईची सवगसाधारण कारण  काय आर त ? 
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श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) व (२) रोय. मा.उच् च न् यायालयाच् या आज शान् वय  
मुय य सधचव याींनी ्ीमती माललनी शींकर, रकलधान सधचव याींची दनयुक् ती क ली. रकलधान सधचव 
याींनी सजर रकलकरणी तपासणी करुन अरवाल मा.रश्डस् ्र, उच् च न् यायालय, मुींजई याींच् याकप  
दजनाींक १६ र् ब्रुवारी, २०१५ रोडी साजर क ला आर . 
(३) व (४) रकलकरण न् यायरकलववष ् आर . दजरींगाईचा रकलच न उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

 

खपिवासला िालव्यातून हवेली, दौंप, इांदापूरला सोपले डाणाऱ्या पाण्यापैिी ३० टक्िे  
पाण्याचा वापर होत असून ७० टक्िे पाणी गळती होत असयाबाबत 

  

(२८)  २१९२१ (१४-०८-२०१५).   ॲप.राहूल िुल (दौंप), श्री.योगेश हटळेिर (हपपसर) :   
सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण  ववसागातील खपकवासला कालयातने रव ली, जौंप, इींजापेरला सोपल  डाणाऱ्या 
पाण्यापीकम ३० ्क्क  पाण्याचा वापर रोत असेन ७० ्क्क  पाणी गळती रोत असयाजाजतचा 
अरवाल पा्जींधार  खायाद्वार  मार  म , २०१५ मध्य  वा याजरम्यान शासनास साजर क ला 
आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, मोठ्या रकलमाणावर पाणी गळती रोत असयामुळ  कालयाच  नववनीकरण व 
अस्तरीकरण करण्याजाजत स्थादनक लोकरकलदतदनधीींनी शासनास दजनाींक ३ डेन, २०१५ रोडी वा 
यासुमारास मागणी क ली आर , र  री खर  आर  काय, 
(३) असयास, सजर गळती रोखण्यासाठी शासनान  कोणती उपाययोडना क ली आर  वा 
करण्यात य त आर , 
(४) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) नारी, 
(२) रोय, 
(३) गळती रोखण्यासाठी, ववसागाींतगगत नववन मुठा उडवा कालवा सा.क्र. ३०/२०० य थील 
डलस त,ेसा.क्र. ४०/२०० य थील डलस त,ेसा.क्र. १४१/१२० य थील डलस त,े सा.क्र. १४९/१४० 
य थील लाजीमोरी, सा.क्र. १५६/८०० य थील लाजीमोरी, या जाींधकामाींच  गळती रकलदतजींधक काम  
सन २०१३-१४ मध्य  ज खसाल व जरुुस्ती दनधी अींतगगत राती  ेवेन पेणग करण्यात आली आर त. 
तस च उवगररत गळती रोखण्यासाठी कालयाींची व सरावा जरुुस्ती व जाींधकाम  जरुुस्ती 
करण जाजतच  अींजाडपरावक तयार करण्याची कायगवारी क्ष बरावय स्तरावर सुरु आर . 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
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चांद्रपूर शहाराला इर  नदी व इर  धरणामुळे पुराचा धोिा ननमामण झायाबाबत 
  

(२९)  २२१५६ (१४-०८-२०१५).   श्री.नानाडी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्ष राव मरायवस्थापक, व स््नग  कोलकर्प लल.चींद्रपेर एररया, याींनी दजनाींक २० माचग, २०१५ 
रोडी Ref-WCL/CHA/AGM/ENV/५७२ अन्वय  कायगकारी अलसयींता, पा्जींधार  ववसाग चींद्रपेर 
याींना चींद्रपेर शरराडवळेन वारणाऱ्या इरई नजीमुळ  शरराला पावसाळ्यात दनमागण रोणारा धोका 
लक्षात  ेता व आय.आय.्ी. पवई मुींजई याींनी सचेववल या मागगजशगक तवारकलमाण  इरई नजीचा 
गाळ उपसण  व नजीच  सींवधगन करण्यासाठी जोन को्ी रुपयाींचा धनाज श दजला आर , र  खर  
आर  काय, 
(२) असयास, उक्त दनधी कायगकारी अलसयींता पा्जींधार  ववसाग चींद्रपेरच्या कायागलयाला रकलाप्त 
झाला आर , र  री खर  आर  काय, 
(३) असयास, सजर दनधी अींतगगत कोण-कोणती काम  करण्यात आली आर , तस च चींद्रपेर 
शरराला इरई नजी व इरई धरणामुळ  दनमागण रोणारा पुराचा धोका ्ाळण्यासाठी कोणती 
कायमस्वरुपी उपाययोडना करण्यात आली आर , 
(४) नसयास, रोणाऱ्या ववलींजाच  कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) रोय, 
(२) रोय, 
(३) सजर दनधी मधेन इरई नजीवरील जाताळा पुल त  चौराळा पलुापयतंच्या सागामधील गाळ 
कारी रकलमाणात ववसागाच्या याींबरावकम सींे्न मार्ग त काढण्यात आला असेन उवगरीत गाळ 
काढण्याच  काम पावसाळ्यानींतर सुरु करण  दनयोश्डत आर . चींद्रपेर शरराला इरई नजी व इरई 
धरणामुळ  दनमागण रोणारा पुराचा धोका ्ाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोडना करण्यासाठी 
मागगजशगन करण्याच  काम आय.आय.्ी. पवई, मुींजई याींना ज ण्यात आल  असेन याींच्याकपेन 
मागगजशगक सेचना व सींकपना रकलाप्त झायानींतर आवचयक कायगवारी करण्याच  दनयोश्डत आर . 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

अहमदनगर श्ड्यातील राहूरी तालुक्यातील मुळा प्रिप अांतगमत ननयोश्डत  
वाबोंरी पा प चारी टप्पा-२ या िामासा क ेध मि तरतूद होण्याबाबत 

  

(३०)  २२३८८ (१४-०८-२०१५).   श्री.मशवाडीराव िडप मले (राहुरी) :   सन्माननीय डलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अरमजनगर श्ड्यातील रारेरी तालुक्यातील मुळा रकलकप अींतगगत दनयोश्डत वाजोंरी पाईप 
चारी ्प्पा-२ या कामासाठी सन २०१४-१५ मध्य  आधथगक तरतेज रोण्याजाजतच  दनव जन 
स्थादनक लोकरकलदतदनधी (रारेरी) याींनी मा.अथगमींरावी याींना दजनाींक ६ माचग, २०१५ रोडी दजल  
आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, उक्त दनव जनावर कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
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 श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) रोय. 
(२) शासन दनणगय डलसींपजा ववसाग दज. २०/११/२०११ अन्वय  मुळा पा्जींधार  रकलकपाच्या 
रु.२६२.३२ को्ी इतक्या ककमतीस सुधाररत रकलशासकमय मान्यता ज ण्यात आल ली आर . मुळा 
रकलकपाच्या सराया सुधाररत रकलशासकमय मान्यता अरवालात वाींजोरी चारी ्प्पा क्र.२ समाववष् 
करण्यात आल ला असने या कररता रु. ३७.७५ को्ी इतकम तरतजे करण्यात आल ली आर . 
तथावप वाींजोरी चारी ्प्पा - २ साठी वाींजोरी चारी ्प्पा क्र. १ मधने पाणी उचलण्याऐवडी थ ् 
मुळा धरणातेन पाणी उचलण्याची लोकरकलदतदनधीींची आग्ररी मागणी आर . यानुसार साजर 
सुधाररत रकलस्तावाची छाननी सुरु आर . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

अहमदनगर श्ड्यातील  ध्वम प्रवरा  डवा िालव्याच्या िामास ननधी ममळण्याबाबत 
  

(३१)  २२४०० (१४-०८-२०१५).   श्री.मशवाडीराव िडप मले (राहुरी) :   सन्माननीय डलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अरमजनगर श्ड्यातील उध्वग रकलवरा उडवा कालवा कक.मी. १९ त  ८४ मधील कामास 
दनधी लमळावा व कक.मी. ८५ त  ९७ या कामाची दनववजा काढण्याजाजतच  दनव जन स्थादनक 
लोकरकलदतदनधी (रारेरी) याींनी मा.डलसींपजा मींरावी याींना दजनाींक ६ माचग २०१५ रोडी दजल  आर , र  
खर  आर  काय, 
(२) असयास, उक्त दनव जनावर कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) रोय, 
(२) राायाची अथोपायाची श्स्थती  व मा.राायपालाींच  दनज श यानुसार उपलध रोणाऱ्या 
दनधीतेन उध्वग रकलवरा दनळवींप  या योडन च्या कालयाच्या कामासाठी सन २०१५-१६ मध्य  रु. 
३३.०० को्ीचा दनधी उपलध करण्यात आला आर . कक.मी. ८५ त  ९७ मधील सवेक्षण पेणग 
झाल  असने माती काम व जाींधकामाच  अींजाडपरावक  तयार करण्याच  काम रकलगतीपथावर आर . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

िृष्णा खोऱ्यातून मरा वाड्याच्या वासयाच े७ टी.एम.सी. पाणी देण्याबाबत 
  

(३२)  २२४१५ (१४-०८-२०१५).   श्री.राणाडगडीतमसांह पाटील ( स्मानाबाद) :   सन्माननीय 
डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क्षणा खोऱ्यातेन मराठवाडयाच्या वाट्याच  ७ ्ी.एम.सी. पाणी ज ण्याजाजतच्या योडन च्या 
पुढील कामास कें द्रीय पयागवर मींरावालयाची परवानगी  ेण्याची शासनाची कायगवारी चाले आर , र  
खर  आर  काय, 
(२) असयास सजर रकलस्तावाची श्स्थती काय आर , 
(३) असयास, सजर रकलस्तावास मींडेरी लमळेन या योडन च  काम पेणग रोण्यासाठी काय 
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कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(४) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) अींशत: खर  आर , 
(२) क्षणा मराठवापा रकलकपाींतगगत उस्मानाजाज श्ड्यातील उलसींयो क्र.१ व २ या कामाींना 
कें द्रीय वन व पयागवरण ववसागाच्या दजनाींक २४ डुन, २०१५ च्या परावान्वय  मान्यता दजली आर  
याच योडन च्या जीप श्ड्यातील आष्ी उलसींयो क्र. ३ ची पयागवरण मान्यत ची कायगवारी 
रकलगतीपथावर आर . 
(३) उ.लस.यो.क्र.१ व २ मधील काम  दनधीच्या उपलधत नुसार सुरु आर त. उ.लस.यो.क्र.३ 
अींतगगतची काम  पयागवरण मान्यत  असावी जींज आर त. 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

हहांगोली श्ड्यातील ियाध ूनदीवरील बांधाऱ्याांचे सवेक्षण व अन्वेषणाच्या अहावालाबाबत 
(३३)  २२६३८ (१४-०८-२०१५).   श्री.तानाडी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दरींगोली श्ड्यातील कयाध े नजीवरील जींधार  जाींधकामासींजसागत मा.डलसींपजा मींरावी याींच  
अध्यक्षत खाली मार  डान वारी, २०१५ मध्य  वा याजरम्यान झाल या जीठकमत जींधाऱ्याींच  
सवेक्षण व अन्व षण करुन अरवाल साजर करण्याजाजत दनणगय  ेण्यात आला आर , र  खर  
आर  काय, 
(२) असयास, सजर जींधाऱ्याच  सवेक्षण व अन्व षणाच  काम पेणग करण्यात आल  आर  काय, 
(३) असयास, सजर सवेक्षण व अन्व षण अरवाल साजर करण्यात आला आर  काय, 
(४) असयास, अरवालात काय नमेज करण्यात आल  आर  व सींजींधधत जींधाऱ्याींच  कामास मींडेरी 
ककती कालावधीत ज ण्यात य ईल ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) रोय र  खर  आर  , 
(२) रकलाथलमक सरेक्षण करण्यात आल  आर . 
(३) रकलाथलमक सरेक्षण पेणग क ल  आर  व सववस्तर सरेक्षण व अन्व षणाची कायगवारी रकलगत 
आर . 
(४) सववस्तर सवेक्षण व अन्व षणावर आधाररत अरवाल रकलाप्त झायानींतर आवचयक दनणगय 
 ेण्यात य ईल. 

___________ 
 

पालटर तालुक् यातील मौडे गाांडे ढेिाळे ये ील वाांद्री धरणातील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(३४)  २२७९२ (१४-०८-२०१५).  श्री.ववलास तरे (बो सर), श्री.क्षक्षतीड  ािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र  ािूर (वस ) : सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालेर तालुक् यातील मौड  गाींड  ढ काळ  य थील वाींद्री धरणातील गाळ ग  या ३५ वषागत 
एकजारी काढण् यात आल ला नारी सजज सजररे गाळ काढण् यात आ यास डास् त पाण् याचा साठा 
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रोऊन  याचा र्ायजा आसपासच् या आदजवासी श तक-याींना रोईल या सींजींधीच  सववस् तर दनव जन 
स् थादनक लोकरकलदतदनधीनी त काललन डलसींपजा मींरावी याींच्याकप  मार  डपसेंजर, २००९ मध्य  वा 
याजरम्यान ज ण् यात आल  रोत , र  खर  आर  काय, 
(२) अस यास, सजररे दनव जनातील मागण् या काय आर त व  या अनुषींगान  सजररे रकलकरणी 
कोणती कारवाई क ली आर  वा करण् यात य त आर , 
(३) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) रोय, 
(२) सजर दनव जनात वाींद्री धरणाच्या गाळ काढण्याच्या कामाला मान्यता ज ऊन यासाठी 
लागणारा दनधी उपलध करुन ज ण जाजत मागणी करण्यात आली रोती. 
    वाींद्री धरणाच्या गाळ सवके्षणाच्या अनुषींगान  मराराषर अलसयाींबरावकम सींशोधन सींस्था, 
नालशक याींना अनुजान उपलध करुन ज ण्यात आल  आर . 
     गाळ ककती साचला आर . याजाजतच्या सवेक्षणानींतर उपलध रोणाऱ्या मादरतीच्या 
अनुषींगान  पुढील कायगवारी करण  दनयोश्डत आर . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

सुलवाप-ेडामफळ  पसा डलमसांचन योडनेस मान्यता ममळण्याबाबत 
  

(३५)  २२८०६ (१४-०८-२०१५).   श्री.डयिुमार रावल (मशांदखेपा) :   सन्माननीय डलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुलवाप -डामर्ळ उपसा योडन च्या (ता.लशींजख पा, श्ड.धुळ ) अींतीम अद्यावत ककीं मतीस 
रााय शासनाच्या ववत व दनयोडन ववसागाची मान्यत साठी डलसींपजा ववसागान  रकलस्ताव 
पाठववला असेन सजरील रकलस्ताव ग या वषगसरापासेन ववत ववसागाकप  रकललींबजत आर , र  खर  
आर  काय, 
(२) असयास, सुलवाप  डामर्ळ उपसा डललसींचन योडन वर कायमस्वरुपी जषुकाळी असणाऱ्या 
लशींजख पा तालुक्यातील ४८ गावाींचा लसींचनाचा व वपण्याचा पाण्याचा रकलचन अवलींजेन आर , र  खर  
आर  काय, 
(३) असयास, उक्त योडन ला ववत ववसागाची मान्यता ज ण्याजाजत काय कायगवारी करण्यात 
आली वा करण्यात य त आर , 
(४) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
 

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) नारी, 
     सजर रकलस्ताव दनयोडन ववसागास साजर करण्यात आला रोता. दनयोडन ववसागाच्या 
श ऱ्याींची पतेगता करण्याच  काम रकलगतीत आर . 
(२) सजर योडना पेणग झायावर लशींजख पा तालकु्यातील ४७ गावाींतील २६९०७ र क््र क्ष रावास 
लसींचनास लास लमळणार आर . सजर योडन च्या डलदनयोडनात वपण्याच्या पाण्याची तरतुज 
नारी. 
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(३) रााय ववत ववसागाची सरमती रकलस्ताव शासनाच  ववचाराधीन आर . 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

तापी खोऱ्यातील ननम्न तापी प्रिप अपूणामवस् ेत असयाबाबत 
  

(३६)  २२९७९ (१४-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपपा) :   सन्माननीय डलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तापी खोऱ्यातील दनम्न तापी रकलकप (पापळसर ) ्या रकलकपाला १९९५-९६ मध्य  
रकलशासकमय मान्यता ज त व ळी या रकलकपाचा खचग १४२ को्ी रुपय  इतका रोता र  खर  आर  
काय, 
(२) असयास, सन २००९-२००९ या रकलशासकमय मान्यत नुसार रा खचग रुपय  ११२७ को्ी 
इथपयतं पोरचला र  खर  आर  काय, 
(३) असयास, काम सींथगतीन  क ल  ग यान  धरणाचा खचग वाढला आर , र  खर  आर  काय, 
(४) असयास, या रकलकपाची डळगाींव श्ड्यातील लसींचन क्षमत न  अमळन र पारोळा चोपा व 
धरणगाींव तालुक्यातील ६०,१३९ र क््र तर धुळ  श्ड्यात ३५१७ र  क्ष राव लसडल  डाणार आर  र  
खर  आर  काय, 
(५) असयास, रा रकलकप डलजगतीन  पाच वषागत पेणग करण्यासाठी जरवषी २०० रुपय  को्ीची 
गरड असताींना सन २०१५-२०१६ मध्य  तरतुज क ली ग ली, र  खर  आर  काय, 
(६) असयास, यामुळ  रकलकपाच  काम सींथगतीन  रोऊन रकलकप खचागत वाढ रोव ेशकत  काय, 
(७) असयास, दनम्न तापी रकलकपासाठी डास्तीत डास्त दनधी मींडेर करुन रकलकपाच  काम 
डलजगतीन  पेणग करण्यासाठी काय कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(८) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  
श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) रोय, 
(२) रोय, 
     सन २००८-०९ च्या जरसुचीवर आधारीत तत्ीय सुधारीत रकलकप अरवालाची रकल.मा ककीं मत 
रु. ११२७.७४ को्ी असेन मार  डलुी, २०१५ अखर  रकलकपावर रु.३४५.६५ को्ी इतका खचग झाला 
आर . 
(३) अींशत: खर  आर . 
     अथोपायाच्या श्स्थती व दनज शानुसार उपलध रोणारा दनधी तस च सेसींपाजन, पुनवगसन 
यासाठी लागणारा कालावधी या जाजीींमळु  रकलकप जाींधकामाचा कालावधी वाढला असेन 
जरसुचीतील वाढीमुळ  रकलकपाची ककीं मती वाढण  अपरररायग आर . 
(४) रोय, 
(५) मा.राायपाल याींच्या दनज शानसुार ववदरत पध्जतीनुसार या रकलकपात सन २०१५-१३ मध्य  
रु. २०.०० को्ीची अथगसींकश्पय तरतेज करण्यात आली आर . 
(६) रोय, 
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(७) व (८) मरामींपळाींतगगत जाींधकामाधधन रकलकपाींसाठी मा.राायपालाींच  दनज शानुसार व ठरवुन 
दजल या सुरावानुसार अथगसींकपाद्वार  अनुज्ञ य दनधी उपलध करुन ज ण्यात य त आर . 

___________ 
  
नामशि श्ड्यातील इगतपूरी तालुक्यातील वािी खापरी धरणाच ेिाम ९५ टक्िे पुणम झाले 

असताांनाही या प्रिपाअांतगमत धरण ग्रस्ताांच्या पुनवमसनाबाबत 
(३७)  २३१४४ (१४-०८-२०१५).   श्री.पांिड भुडबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.श्डतेंद्र ेव् हाप (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नालशक श्ड्यातील इगतपरेी तालुक्यातील वाकम खापरी धरणाच  काम ९५ ्क्क  पुणग 
झाल  असताींनारी या रकलकपाअींतगगत धरण ग्रस्ताींच  पुनवगसन पुणग क ल ल  नारी तस च 
सुसींपाजनाचा मोजजला ज खील श तकऱ्याींना अद्याप पयतं लमळाल ला नारी, र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, उक्त रकलकरणी कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) व  (२) अींशत: खर  आर . 
     नाींजरे मधम चवर रकलकपाींतगगत वाकम धरणासाठी एकेण १०२३ र क््र क्ष राव सींपाजन 
करावयाची आवचयकता रोती. यापीकम ९९६ र क््र क्ष राव डमीनीच  सेसींपाजन झाल ल  असेन  
याचा मोजजला सींजींधीत श तकऱ्याींना अजा करण्यात आल ला आर . उवगररत २७ र क््र क्ष रावाच  
सींपाजन अींदतम ्प्प्यात आर . 
     सेसींपाजन कलम १८/२८ रकलकरणातील व डारीर दनवाडयाींची एकेण रकललींजीत रक्कम     
रु.११७०.५८ लक्ष इतकम आर . 
     तीन गावाींच  पुनवगसन झाल  असेन जोन गावाींच  पुनवगसन रकलगतीपथावर आर . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
  

नामशि श्ड्यातील बागलाण तालुक्यात अनेि प्रिपाांची 
िाम ेअपुणामवस् ेत असयाबाबत 

(३८)  २३१८८ (१४-०८-२०१५).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.श्डतेंद्र ेव् हाप (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नालशक श्ड्यातील जागलाण तालुक्यात अन क रकलकपाींना शासनान  मान्यता ज ऊनसुध्जा 
अद्यापरी रकलकपाींची काम  अपुणागवस्थ त आर त, र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, याची कारण  काय आर त, 
(३) या रकलकपाींची काम  वररत पेणग करावी अन्यथा त थील नागररक व लोकवरकलदनधी दजनाींक 
१६ डेन, २०१५ पासेन आमरण उपोषणाला जसणार असयाजाजत सींजींधधत लोकवरकलदतदनधीींनी 
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दजनाींक ६ डेन, २०१५ रोडी मा.डलसींपजा मींत्रयाींना परावाद्वार  कळववल  आर , र  री खर  आर  
काय, 
(४) लसींचन रकलकपाची रकललींबजत काम  वररत पेणग करण्याजाजत शासनान  कोणती उपाययोडना 
क ली वा करण्यात य त आर  ? 
 
 
 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) अशींत: खर  आर , 
(२) जागलाण तालुक्यातील ररणजारी पावा वाढीव कालवा, तळवाप  साम र पोरोच कालवा, 
क ळझर चारी क्र.३, पुनींज रकलकपाींतगगत सुळ  वाढीव कालवा री काम  मुययव  स-ेसींपाजना 
असावी अपुणग आर त. 
(३) रोय, र  खर  आर , 
(४) उपोषणास जस ु इच्छीणाऱ्या लोकरकलदतदनधी समव त कायगकारी सींचालक याींनी दजनाींक ८ 
डेन, २०१५ रोडी नालशक य थ  जीठक आयोश्डत करुन काम  पेणग करण्याजाजत आवचयक सुचना 
सवग सींजींधधताना दजया, यानुसार कायगवारी सुरु आर , 

___________ 
  

सोलापूर श्ड ्यातील  डनी पावा िालवा १२४ किलोमीटर ताांबोळे गावाच् या 
हद्दीत क्षमतेपेक्षा डास् त पाणी सोप यामुळे िालवा फुटून झालेले निुसान 

(३९)  २३१९१ (१७-०८-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापेर श्ड ्यातील उडनी पावा कालवा १२४ ककलोमी्र ताींजोळ  गावाच् या रदीत 
क्षमत प क्षा डास् त पाणी सोप यामुळ  दजनाींक २५ डान वारी, २०१५ रोडी रु््ला, र  खर  आर  
काय, 

(२) अस यास, कालवा रु्् यामळु  काल याच् या आडेजाडेला असल ल  श तीतील वपक , ववदररी, 
डनावर  व ेराींच  मोठया रकलमाणात नुकसान झाल  आर  व  याचरकलमाण  रस् त  वारेन ग ल , र  री 
खर  आर  काय, 
(३) या सींजींधात श्ड राधधकारी सोलापेर व सींजींधधत पा्जींधार  ववसागाच् या अधधका-याींना साींगेन 
सुध् जा  याींनी याकप  जलुगक्ष करुन अद्यापरी आपाजग्रस् ताींना कोण यारी स् वरुपाची मजत दजली 
नारी, र  री खर  आर  काय, 
(४) असयास, आपाजग्रस् त श तक-याींना  वरीत मजत ज ण्याजाजत शासनान  कोणती 
उपाययोडना क ली वा करण् यात य त आर , 
(५) नसयास,ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
 
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) अशींत: खर  आर . 
     कालवा रु््ला र  खर  आर  तथापी पाणी डास्त सोपयामुळ  कालवा रु््ला री जाज खरी 
नारी. 
(२) अींशत: खर  आर . 
     कालवा रु््यामळु  र्क्त वपकाींच  व ववदररीच  नुकसान झाल  आर . 
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(३) व (४) नारी. 
     आपजग्रस्त श तकऱ्याींना मजत ज ण्याजाजतची कायगवारी क्ष बरावय स्तरावर रकलस्तावीत आर . 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

भांपारा श्ड्यातील ६३ प्रिपात सरासरी िेवळ १०.८५ टक्िे  
पाण्याचा  पयुक्त सा ा असयाबाबत 

  

(४०)  २३३५१ (१४-०८-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांपारा), श्री.राडेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींपारा श्ड्याची शासनाच्या लास क्ष राव ववकास रकलाधधकरण क्ष रावात य णाऱ्या लेुपा्जींधार  
ववसागाींतगगत सींपारा श्ड्यातील ६३ रकलकपात सरासरी क वळ १०.८५ ्क्क  पाण्याचा उपयुक्त 
साठा आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, सजर पाण्याची साठवण पारता पाण्याचा रोत असल ला अपयय ्ाळण्यासाठी 
शासन कोणती सेलमका  ेणार आर , 
(३) असयास, याच  थोपक्यात स्वरुप काय आर , 
(४) तस च सजर श्ड्यातील मामा तलावाींची खोलीकरण न झायामुळ  पाण्याची पारावता कमी 
असयाच  आढळेन आल  आर , र  खर  आर  काय, 
(५) असयास, याजाजत शासन कोणत  रकलयन करणार आर  आर  वा करीत आर , 
(६) नसयास, याची कारण  काय आर त 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) लासक्ष राव ववकास रकलाधधकरण, नागपेर अधधनस्त ले ु
पा्जींधार  ववसागाींतगगत सींपारा श्ड्यातील ६३ रकलकपात दजनाींक २२ सप् े्ंजर, २०१५ रोडी 
सरासरी ६५.६० ्क्क  उपयुक्त साठा उपलध रोता. 
(२) उपलध साठ्याचा रकलचललत शासन धोरणानुसार का  ्कोरपण  उपयोग क ला डात असेन 
यासाठी ववतरण रकलणालीवर ज खर ख ठ वण्यात य त . यामुळ  पाण्याचा अपयय रोण्याचा रकलचन 
उद्् ावत नारी. 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(४) अींशत: खर  आर . 
(५) लेु पा्जींधार  ववसाग, सींपारा अींतगगत लसींचन यवस्थापनाकररता असल या मामा 
तलावाींच्या खोलीकरणाची काम  आवचयकत नसुार करण्यात आली असेन यापुढ  ज खील 
आवचयकत नुसार खोलीकरणाची काम  करण  दनयोश्डत आर . 
(६) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
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सातारा श्ड्यातील खटाव माण तालुक्यातील श्डहे ि ापूर- पसा मसांचन योडनेबाबत 
  

(४१)  २३४१७ (१४-०८-२०१५).   श्री.डयिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.ववडय वपटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सातारा श्ड्यातील कायम जषुकाळी असणाऱ्या ख्ाव माण तालुक्यातील श्डर  कठापेर-
उपसा लसींचन योडन ला चाल ुवषागतरी र्क्त ७० रडाराच्या ककरकोळ दनधीची तरतेज करण्यात 
आली असयाच  मार  एवरकलल, २०१५ मध्य  वा याजरम्यान दनजशगनास आल  आर , र  खर  आर  
काय, 

(२) असयास, या रकलकपाच्या पदरया ्प्प्यासाठी २५० को्ी दनधी उपलध करुन 
ज ण्याजाजत कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(३) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) श्डर कठापेर- उपसा लसींचन योडन कररता सन २०१५-१६ 
करीता रु. एक लक्षची अथगसींकपीय तरतेज करण्यात आली आर . 
(२) शासनस्तरावर रकलस्ताव ववचाराधीन आर . 
(३) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

बाभुळगाांव (श्ड.यवतमाळ) बेंबळा प्रिपातून बबगर शेती  
िरीता पाण्याचे ेरक्षण ममळण्याबाबत 

  

(४२)  २३४७६ (१७-०८-२०१५).   प्रा.अशोि   िे (राळेगाव), श्री.सांश्डवरेड्पी बोदिुरवार (वणी), 
श्री.राडु तोपसाम (अणी) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) जासुळगाींव (श्ड.यवतमाळ) जेंजळा रकलकपातेन बजगर श ती करीता पाण्याच  आरक्षण 
ठ वण्यात आयाच  दजनाींक ३० एवरकलल, २०१५ रोडी दनजशगनास आल , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, कोणया कोणया रकलयोडनाथग धरणाच  पाणी आर्क्षत करण्यात आल  आर , 
(३) बजगर श ती आरक्षण कायम ठ वयास रकलवारी लसींचनावर कारी पररणाम रोईल काय ? 
  
श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) जेंजळा रकलकपाच्या मींडेर मुळ रकलकप अरवालामध्य  
बजगर लसींचनासाठीची तरतुज करण्यात आली आर . 
(२) रकलशासकमय मान्यता रकलाप्त अरवालानुसार पाणी पुरवठा योडन साठी ३२.६४ ज.ल.े.मी. व 
धरणाच  खालील जाडेच  इकॉलॉडी वापराकरीता १०.०० जलेमी अस  एकुण ४२.६४ जलेमी 
बजगर लसींचन पाणी वापरासाठी आर्क्षत करण्यात आल  आर . 
(३) रकलकप अरवालारकलमाण  र  आरक्षण मींडेर असलयामळु  रकलवारी लसींचनावर पररणाम रोणार 
नारी. 

___________ 
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लातूर श्ड्यातील  दगीर तालुक्यात नतरु प्रिपाच्या पाणी प्रमाणपत्राबाबत 

  

(४३)  २३५८९ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव ( दगीर) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातेर श्ड्यातील उजगीर तालुक्यात दतरु नजीवरील जॅर डस मींडेर असने याच  पाणी 
रकलमाणपराव उपलध करण्यात आल  नारी, र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, दतरु रकलकपाच्या पाणी रकलमाणपरावासाठी रकलशासनाकप  लोकरकलदतदनधीींनी वारींवार 
ववनींती क ली आर , र  री खर  आर  काय, 
(३) असयास, ग या अन क वषागपासेन पाणी रकलमाणपराव लमळाल  यासाठीचा रकलस्ताव नालशकच्या 
मराराषर रााय डलरकलाधधकरण कयागलयात रकलस्ताव जाखल करुन सुध्जा या ववसागाकपेन रावु्ी 
जाखवेन रकलमाणपरावासाठी अपचणी दनमागण करीत असयामळु  नागररकाींचा रोष वाढत 
असयामळु  या पररसरात वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई दनमागण झाली आर , र  खर  आर  काय, 
(४) असयास, सजर पाणी रकलमाणपराव लमळण्यासाठी कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त 
आर , 
(५) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त  ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) नारी. 
(२) रोय. 
(३) लेंपी उपखोर  र  लवाजाच्या मध्य गोजावरी उपखोऱ्यात समाववष् आर . या उपखोऱ्यात 
लवाजानुसार अनुज्ञ य पाणी वापराच  दनयोडन पुणग झाल  असयान , या खोऱ्यात रकलयक्षातील 
पाणी वापराचा अ्यास करुन र् र दनयोडन करण्याच  कारणास्तव दतरु नजीवरील जॅर ड सच  
पाणी उपलधता रकलस्तावास मान्यता ज ण्यात आल ली नारी. 
(४) मध्य गोजावरी उपखोऱ्यातील रकलयक्ष पाणी वापराचा अ्यास करुन मध्य गोजावरी 
उपखोऱ्यात नवीन रकलकपाींसाठी १८.३३ TMC पाणी दनयोडनास कारी अ्ीच्या अधीन 
ततव:मान्यता दजली आर . यानुसार तयार करण्यात आल या मध्य गोजावरी उपखोऱ्याच  
आराखडयत लेंपी उपखोऱ्यातील दतरु नजीवरील दतरुका, सुलाळी (पोंगरगाींव), मींगरुळ व 
गराण या चार जींधाऱ्याींचा  समाव श करण्यात आला आर . सद्य:श्स्थतीत उपरोक्त 
आराखडयातील योडनाींची काम  डलसींधारण मरामींपळामार्ग त करावयाच  शासनास्तरावर ठरल  
आर . यामुळ  आराखडयात समाववष् उपरोक्त चार जींधाऱ्याींची काम  राती  ेण्याच  दृष्ीन  
पाणी उपलधता रकलमाणपराव रकलाप्त करण  जाजतची कायगवारी मयुय अलसयींता, लेु लसींचन 
(डलसींधारण) पुण  कायागलयामार्ग त करण्यात य त आर . 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
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डालना श्ड ्यातील बदनापूर तालुक् यातील मौड ेराडेवापी ये ील शेतिरी 
 डयमसांग नांदराम सुदप ेयाांच् या सांपाहदत डममनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(४४)  २३८१९ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डालना श्ड ्यातील जजनापेर तालुक् यातील मौड  राड वापी य थील श तकरी डयलसींग 
नींजराम सुजप े याींच् या सींपादजत डलमनीचा माव डा न दज यामुळ  न् यायालयाच् या आज शान  
लेुपा्जींधार  ववसागाच् या कायगकारी अलसयीं याींची खचेी आझण अन् य कारी सादर य डप् त 
करण् यात आ याच  नुकत च मार  म , २०१५ मध् य  दनजशगनास आल  आर , र  खर  आर  काय, 

(२) अस यास, सजर रकलकरणी शासनान  सखोल चौकशी क ली आर  काय,  यात काय आढळेन 
आल , 
(३) अस यास, डालना श्ड ्यात मार  एवरकलल, २०१५ मध् य  अशा रकलकार  डप् तीची कायगवारी 
करण् याची दतसरी े्ना आर , र  री खर  आर  काय ? 

 श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) रोय, 
(२) राड वापी य थील डयलसींग नींजराम सुींजप ेयाींचा सींपादजत डलमनीचा माव डा व ळ त अजा करता 
न आयामुळ  १५ एवरकलल, २०१५ रोडी या रकलकरणात न्यायालयीन आज शाद्वार  डप्तीची 
कायगवारी झाली रोती.  या रकलकरणी ज य वाढीव माव डा दजनाींक १७ डुली, २०१५ अन्वय  श्डरा 
न्यायालयात डमा करण्यात आला आर . 
(३) मार  एवरकलल, २०१५ मध्य  डलसींपजा ववसागाींतगगत वरील एकाच रकलकरणात डप्तीची 
कायगवारी झाली आर . 

___________ 
  

 डनी हा े माही प्रि प असताना त् यातुन बारमाही  डवा व पावा  
िालव् यातनु पाणी सोप याने होत असलेले नुिसान 

(४५)  २३८३० (१७-०८-२०१५).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय डलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उडनी धरणातुन वषागला डवळपास १४ द्एमसी पाण् याच  जाष पीसवन रोत  र  खर  आर  
काय, 

(२) जाष पीसवन रोखण् याच  उपाय करण् याचा ववचार शासनान  क ला रोता, र  खर  आर  काय, 
(३) उडनी रा आठमारी रकलक प असताना  यातुन जारमारी उडवा व पावा काल यातुन पाणी 
सोपल  डात  र  खर  आर  काय, 
(४) अस यास, पाणी सोप यान  रोत असल ल  नुकसान ्ाळण् यासाठी शासनान  कोणती उपाय 
योडना क ली वा करण्यात य त आर , 
(५) नस यास, ववलींजाची कारण  काय आर त  ? 
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श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) रोय, 
(२) नारी, 
     अशा रकलकारच  रकलयोग इतर लरान रकलकपावर क ल  असता. रकलचलीत जाषपीसवन रोखण्याच  
उपाय आधथगकदृषट्या यवरायग नारीत. 
(३) अींशत: खर  आर , 
    पाणी दनयोडन जीठकमत ठरयारकलमाण  रजी रींगामात पाणी दजयानींतररी धरणात पाणी 
लशलक असयास, उन्राळी रींगामाच  दनयोडन करुन पाणी सोपण्याचा दनणगय  ेतला डातो. 
(४) रकलच न उद्् ावत नारी. 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

टािली िलान लटु पाटबांधारे (ता.भातिुली,श्ड.अमरावती) या प्रिपाला 
सुधाररत प्रशासिीय मान्यता प्रदान िरण्याबाबत 

  

(४६)  २४०५८ (१४-०८-२०१५).   पॉ.सुननल देशमुख (अमरावती), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणटाट), श्री.चैनसखु सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाकळी कलान लेु पा्जींधार  (ता.सातकुली, श्ड.अमरावती) या रकलकपाच्या सुधारीत 
रकलशासकमय मान्यत चा रकलस्ताव दजनाींक १६ म , २०१५ च्या जरम्यान रकलधान सधचव (डसरकल व वव) 
याींच कप  साजर करण्यात आला आर , र  खर  आर  काय, 
(२) लसींचनाच्या क्ष रावात मरतम अनशु ष असल या श्ड्यातील या रकलकपाच्या सुधारीत 
रकलशासकमय मान्यत ला तातपीन  मान्यता रकलजान करावी या आशयाच  एक पराव ववधानससा 
सजस्य, अमरावती याींनी दजनाींक १ डेन, २०१५ रोडी मा.डलसींपजा मींरावी याींना दजल  आर , र  
खर  आर  काय, 
(३) असयास, सजर रकलकपास सुधाररत रकलशासकमय मान्यता रकलजान करण्यात आली आर  वा 
य त आर , 
(४) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) रोय, 
(२) रोय, 
(३) शासन दनणगय दजनाींक ९ सप् े्ंजर, २०१५ अन्वय  ववजसागतील लसींचन रकलकपाींना सुरकलमा 
ज ण्याच  अधधकार मरामींपळास रकलजान करण्यात आल ल  आर त. यानसुार रकलकपास सुरकलमा रकलजान 
करण्याची कायगवरी मरामींपळ स्तरावरुन य ईल. 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
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मानागप, श्डहा-गोंहदया (मध्यम) प्रिपासा क ननधी ममळण्याबाबत 
  

(४७)  २४०९६ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांडय पुराम (ेमगाव) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानागप, श्डरा-गोंदजया (मध्यम) रकलकपासाठी लागणारा डलसींपजा ववसागाकप  दनधीसाठी 
जऱ्याचजा दनव जन दजल ल  आर , र  खर  आर  काय, 
(२) असयास, अनुनपयतं कोणतीरी कायगवारी करण्यात आली नारी, यामुळ  दनधी असावी 
सजर रकलकपाच  काम थाींजल ल  आर , र  री खर  आर  काय, 
(३) असयास, यामळु  य थील श तकरी याींना सजर मानागप मध्यम रकलकपाचा लास  ेता 
आल ला नारी, र  खर  आर  काय, 
(४) असयास, याजाजत शासनामार्ग त श तकऱ्याींसाठी दनधी क रापयतं लमळ ल यासाठी कोणती 
उपाययोडना क ली वा करण्यात य त आर , 
(५) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  

श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) रोय. 
(२) नारी. 
     मानागप मध्यम रकलकप ता. साल कसा श्ड. गोंदजया ववश ष जरुुस्तीच्या रु. ९५९.६७३ लक्ष 
ककीं मतीचा रकलस्ताव शासनास रकलाप्त झाला असेन यास रकलशासकमय मान्यता रकलजान करण्याची 
कायगवारी सुरु आर . रकलशासकमय मान्यता रकलजान क यानींतर दनधी तरतेज करुन काम  पेणग 
करण्याच  दनयोडन आर . 
(३) नारी. 
     सद्य:श्स्थतीत  मानागप मध्यम रकलकपावरुन पाणी उपलधत नुसार लसींचन करण्यात 
य त आर .  रकलकपाची रकलकश्पय लसींचन क्षमता १७०० र क््र असेन सरासरी १०४० र क््र 
क्ष रावाला लसींचन करण्यात य त आर . 
(४) रकलशासकमय मान्यता रकलस्तावाची छाननी सुरु असुन यास रकलशासकमय मान्यता 
लमळायानींतर पुढील कायगवारी करण्यात य ईल. 
(५) रकलचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
  

बारामती व फलटण तालुक्याांच्या सीमेवरुन वाहणाऱ्या ननरा नदीवरील िाांबळेश्वर  
ये ील पाण्याने तुपुांब भरलेला बांधाऱ्याडवळ वाळू माकफयाांनी  

श्डलेहटनचा स्फोट िेयाबाबत 
(४८)  २४११३ (१७-०८-२०१५).   श्री.योगेश हटळेिर (हपपसर) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जारामती व र्ल्ण तालकु्याींच्या सीम वरुन वारणाऱ्या दनरा नजीवरील काींजळ चवर य थील 
पाण्यान  तुपुींज सरल ला जींधारा नक्षलवाजी मानलसकत च्या वाळे माकर्याींनी श्डल द्नचा स्र्ो् 
ेपवेन उपवेन दजला असयाची जाज मार  म , २०१५ च्या दतसऱ्या आठवपयात दनजशगनास 
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आली, र  खर  आर  काय, 
(२) यामुळ  जींधारा लासक्ष रावातील वपक  धोक्यात असेन, श तकरी सींतप्त झाल  आर त, र  री खर  
आर  काय, 
(३) असयास, याजाजत शासनान  कोणती कायगवारी क ली वा करण्यात य त आर , 
(४) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
  
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) र  अशींत: खर  आर , 
     पेणग जींधाऱ्याच्या एकेण ४२ स्तींसापीकम स्तींस क्रीं . ३० च्या उध्वग जाडुच्या जगपी गोलाकार 
सागास दजनाींक २५ म , २०१५ च्या मध्यरारावी सुमारास अज्ञात इसमाींनी स्र्ो्ान  नुकसान 
पोरचववल  रोत . 
(२) नारी. 
(३) पुण  पा्जींधार  ववसागामार्ग त दजनाींक १ डेन, २०१५ अन्वय  पोलीस अधीक्षक ग्रामीण, 
सातारा याींना सजर े्न जाजत कळववण्यात आल  असेन तस च दजनाींक २६ म , २०१५ च्या 
एर्.आय.आर. अन्वय  गुन््याची नोंज करण्यात आली आर . 
   े्न नींतर युध्जपातळीवर काम करुन जींधाऱ्यामध्य  पुन्रा जगे ्ाकेन पाणीसाठी अपववला 
असेन  गळती थाींजववण्यात आली आर .  यामळु  जींधाऱ्यावर अवलींजेन असणाऱ्या सवग वपकाींना 
पाणी ज ता आल . तस च सजर को.प. जींधाऱ्याच्या नुकसान झाल या सागाच्या जरुुस्तीच  
आवचयक त  सवग काम पेणग करण्यात आल  आर . 
(४) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  
वापा (श्ड.पालटर) तालुक् यातील िुपूस गावाच् या हद्दीत िोिािोला ही शीतपेय बनवणारी िां पनी 

वैतरणा बांधा-यातून दररोड लाखो मलटर पाणी वापरत असयाबाबत 
  

(४९)  २४३७२ (१४-०८-२०१५).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांपी ग्रामीण), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाप पश्श्चम), श्री.िामशराम पावरा 
(मशरपूर) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वापा (श्ड.पालेर) तालुक् यातील कुपेस गावाच् या रदीत कोकाकोला री शीतप य जनवणारी 
कीं पनी असेन या कीं पनीला वीतरणा जींधा-यातेन स्थादनक गावकऱ्याींच्या रक्काच  पाणी मागील 
अन क वषागपासेन दजल  डात असयाच  मार  एवरकलल, २०१५ मध्य  वा यासुमारास दनजशगनास 
आल  आर , र  खर  आर  काय, 
(२) अस यास, तालुक् यातील ३३ गाव पाडयाींत तीव्र पाणी ी्ंचाई दनमागण झाली असेन 
कोकाकोला कीं पनीच  पाईप लाईन याच गाव पाडयामधेन ग ल  आर , र  खर  आर  काय, 
(३) अस यास, यावर कोणती कायगवारी व उपाययोडना क ली वा करण्यात य त आर , 
(४) नसयास, ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
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श्री. धगरीष महाडन (२३-१०-२०१५) :(१) नारी. 
     वापा (श्ड.पालेर) को.प.जींधाऱ्याच एकेण २.०० ज.ल.े.मी पाणीसाठा आर . यामधने 
कोकाकोला री शीतप य जनवणारी कीं पनी एकेण ०.३७ ज.ल.े.मी. पाण्याचा वापर करत . 
जींधाऱ्याच्या उवगररत पाणीसाठ्यातने जींधाऱ्याच्या तीराींवरील गावाींना रजी व उन्राळी रींगामात 
मागणीनुसार लसींचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यात य तो. 
(२) कीं पनीची पाईपलाईन ाया गावाींमधुन वा पाडयाींमधेन ग ली आर  या गावाींमध्य  पाणी 
ी्ंचाई दनमागण झाल जाजत तरसीलजार अथवा सक्षम अधधकाऱ्याकपेन क्ष बरावय कायागलयास अवगत 
क ल ल  नारी. तस च पाणी ी्ंचाईमुळ  ्ँकरन  पाणी पुरवण्यासाठी श्डराधधकारी व तरसीलजार 
याींच कपेन ल खी अथवा तोंपी मागणी करण्यात आल ली नारी. 
(३) व (४) रकलचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

मौड ेपुसद ये ील अमपापुर लट ुपाटबांधारे प्रि पावर िोसयवधी रुपयाांचा  
खचम िरुनही मसांचनाच ेिाम अपणूामवस् ेत असयाबाबत 

(५०)  २४५७५ (१४-०८-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.राडेंद्र नडरधने ( मरखेप), 
श्री.सांश्डवरेड्पी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय डलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौड  पुसज (श्ड.यवतमाळ) अमपापुर लेु पा्जींधार  रकलक पाला सन १९८६ साली रकलशासकमय 
मान् यता लमळाली असेन रकलक प जाींधुन पुणग तयार असेन या रकलक पावरुन १,७३७ र क् ्र लसींचन 
अप ्क्षत आर , र  खर  आर  काय, 

(२) अस यास, रकलक पाकरीता कोट्यवधी रुपय  खचग रोवुनरी सींजींधीत अधधका-याींच् या दनश्षक्रय 
कायगरकलणालीमळु  या रकलक पावरुन एक ्क् कारी लसींचन झाल  नारी, र  री खर  आर  काय, 
(३) अस यास, उमरख प तालुक् यातील आदजवासी जरेल क्ष रावात मोठ्या रकलमाणात कोरपवारे श ती 
करणार  श तकरी व श तमडुर आर त.  या श तक-याींना कामाचा योग्य मोजजला लमळत नारी, र  
री खर  आर  काय, 
(४) अस यास, आडरी या रकलक पावर कायगरत अधधकारी व कमगचा-याींच  पगार माराव दनयलमत 
सुरु असेन रकलक पाच् या जरुावस् थ मुळ  व अधधका-याींच् या अकायगक्षमत मुळ  लसींचन माराव शुन् य 
अस यामळु  शासनाच  दतडोरीवर ववनाकारण सुजंप पोचत आर , र  री खर  आर  काय, 
(५) अस यास, उक्त रकलकरणी कोणती कायगवारी क ली वा करण् यात य त आर , 
(६) नसयास,ववलींजाची कारण  काय आर त ? 
 
श्री. धगरीष महाडन (२६-१०-२०१५) :(१) अींशत: खर  आर , 
     अमपापेर ले ु रकलकपास सन १९९१ साली रकलशासकमय मान्यता लमळाली आर .  तस च 
दजनाींक ५ र् ब्रुवारी, २०१५ रोडी रु. ७१.७२ को्ी ककीं मतीस तत्ीय सुधारीत रकलशासकमय मान्यता 
रकलजान करण्यात आली आर . 
(२) नारी. 
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     मुयय कालयाच्या १४.७४ कक.मी. लाींजी प क्षा ९.० कक.मी. पयतं कालयाच  काम पेणग 
झाल  आर . २०१३-१४ मध्य  १५२ र . लसींचन करण्यात आल  आर . 
(३), (४), (५) रकलचन उद्् ावत नारी. 
(६) स्थानीक कास्तकाराींच्या ववरोधामुळ  कालयाच  काम पुणग रोऊ शकल  नारी. ३० डुन, 
२०१६ पयतं कालयाची काम  पेणग करण्याच  दनयोडन आर . 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   पॉ. अनांत िळसे 
मुांब .   प्रधान सधचव, 

महाराष्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकमय मध्यवती मुद्रणालय, मुींजई. 


