अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

तेर (जि.उस्मानादादय ये ी सांत रोरोदािािा समाधी मांदीराच्या िामाची प्ररतीदादत
(१य

१९५२ (२२-१२-२०१४य.

श्री.राणािरिीतससांह पाटील (उस्मानादादय :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तेर (जि.उस्मानादा य ये ी सींत गोरोदाकाका समा ी मीं ीराया कामाची रगतगती
सद्यःजस् ती काय आहे ,
(२) या कामा र आतापयंत ककती नन ी खचच करण्यात आला आहे ,
(३) आणखी ककती काम शिल्लक आहे

्या र ककती खचच अपेक्षित आहे,

(४) समा ी मींद राचे काम ् रीत परणच करण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना केली

ा

करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०२-२०१५य : (१य श्रीसींत गोरोदा काका, तेर, ता.जि.उस्मानादा

याींया

समा ी मींद राया भो ती पजचचम ओव्हरीचे काम रगतगतीत आहे . सद्य:जस् तीत पायाचे
खो काम परणच झालेले असरन पायाचे दाीं काम रगतगतीप ा र आहे . तसेच
ओव्हरीचे काम पण
र च करण्यात आले आहे .

क्षिण दािरया

(२य पजचचम दािरया ओव्हरीचे दाीं काम करणे या कामा रील आतापयंत खचच ननरीं क आहे .
क्षिण दािरया ओव्हरीचे दाीं काम करणे या कामा र आतापयंत रु.९९.९६ लि खचच झाला

असरन काम परणच झाले आहे.

(३य पजचचम दािरया ओव्हरीया पायाचे खो काम परणच झालेले असन
पायाचे दाीं काम
र
रगतगतीप ा र आहे . स र कामा र अीं ािे रु.१२०.०० लि इतका खचच अपेिीत आहे .

(४य पजचचम दािरया ओव्हरीचे काम ऑक््ोदर, २०१५ पयंत परणच करण्यात येत आहे . तसेच
स र ती ि
च ेत्रास राज्य ननकष सशमतीया द नाींक १६ डिसेंदर, २०१३ या दैठकीत “द”
िाच

गच

े ण्यात आला असन
र , िासन ननणचय द नाींक १६ नोव्हें दर, २०१२ म ील ननकषानस
ु ार स र

ती ि
च ेत्राया दठकाणी करा याया कामाींसाठी नन ी रगतस्ताव त करण्यात येईल.
___________

व .स. ११५ (2य
घाटणे (ता.मोहोळ, जि.सोलापूरय रावातील अांतरगत
रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दिागचे झाल्यादादत

(२य

६०६४ (०६-०४-२०१५य.

श्री.रमेश िदम (मोहोळय, श्री.राहुल िरताप (श्रीरोंदाय, श्री.हसन
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

मुश्रीफ (िारलय, श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवाय :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य घा्णे (ता.मोहोळ, जि.सोलापरर य
असरन या रस््याचे काम ननकृष्
माहे डिसेंदर, २०१४ मध्ये

गा ातील अींतगचत रस््याचे क्ााँकक््ीकरण करण्यात आले

िाचचे झाले असल्याची तक्ार ते ील ग्रामपींचायत स स्याींनी

ा ्या रम्यान सींदींध त अध का-याकिे केली आहे , हे खरे आहे

काय,
(२य असल्यास, यासीं भाचत चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३य असल्यास, ्यात काय आढळरन आले
काय कार ाई केली

ा करण्यात येत आहे ,

त नुसार सींदींध त अध कारी

कींत्रा् ाराींव रुध्

(४य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०६-२०१५य : (१य होय, हे खरे आहे . स र अिच उप अशभयींता
जि.प.दाीं काम उपव भाग मोहोळ याींचे किे सा र करण्यात आला होता.

(२य होय, स र कामाची चौकिी उप अशभयींता जि.प. दाीं काम उपव भाग मोहोळ याींनी केली
असता स रचे काम ताींत्रत्रकदृष्या योग्य झाले असल्याचा अह ाल ्याींनी मुख्य कायचकारी
अध कारी, जि.प. सोलापरर याींना सा र केला आहे .

(३य घा्णे (ता.मोहोळ, जि.सोलापरर य गा ातील अींतगचत रस््याचे कााँक्ी्ीकरण या कामासाठीचे
कींत्रा् ार ही ग्रामपींचायत घा्णे असन
र स रचे का ताींत्रत्रकदृष्या योग्य झाले असल्याने
कार ाईची आ चयकता नाही.
(४य रगतचन उद््ा त नाही.

___________

भुली (ता.मनोरा, जि.वासशमय ग्रामपांचायतमधील ववववध अननयसमततेदादत
(३य

९१४२ (०९-०४-२०१५य.

श्री.अदू आिमी (मानखूदग सशवािीनररय :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भुली (ता.मनोरा, जि. ाशिमय ये ील सम
ु ारे २० ग्रामस् ाींनी द नाींक १७ नोव्हें दर, २०१४
पासरन त्कालीन ग्रामपींचायत म ील व व
योिनेमध्ये झालेल्या गैरव्य हाराव रुध्

अननयशमतता तसेच गैरव्य हार

उपोषण सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र ग्रामस् ाींया मागणी र िासनाने कोणती कायच ाही केली

म.न.रे .गा.

ा करण्यात

येत आहे ,
(३) असल्यास, सीं भाच ीन व षयानुषींगाने
कामकािाची सद्यजस् ती काय,

(४) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

ोषाताीं र माहे िाने ारी, २०१५ अखेरपयंतया

व .स. ११५ (3य
श्रीमती पांििा मुांडे (१९-१०-२०१५य : (१य होय, हे खरे आहे. स र उपोषण द नाींक १७.११.२०१४
रोिी सुरु झाले होते

द नाींक २०.११.२०१४ रोिी उपोषण क्यांनी उपोषण मागे घेतले आहे .

(२य यादादत चौकिी सशमती नेमन
ु चौकिी करण्यात आली आहे .
(३य
सीं

ि
ृ लाग िीया कामात कामाचे स् ळाचे योग्य ननयोिन तसेच कामाचे योग्य सींगोपन

न
च न केल्यामुळे ग्रामसे क श्री. एन. सी. गिभीये हे

याींचे व रुध्

ोषारोप पत्र १ ते ४

ोषी असल्याचे आढळरन आल्याने

ाखल करुन व भागीय चौकिी रगतस्ता ीत केली आहे.

(४य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
लघु पाटदांधारे ववभार, भांडारा ये े मोठ्या प्रमाणात अधधिारी व िमगचा्याांची
पदे ररक्त असल्यादादत

(४य

९७७२ (०८-०४-२०१५य.

श्री.रािेश िाशीवार (सािोलीय :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१य लघु पा्दीं ारे व भाग, भींिारा

ये े मोठ्या रगतमाणात अध कारी

कमचचाऱयाींची प े ररक्त

असरन व भागािी सींदींध त कामकािासाठी पररसरातील िेतकऱयाींना त्रास सहन करा ा लागत
असल्याचे नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, ल.पा.व भागाया भींिारा ये ील व भागीय कायाचलयात

गच १ ते ४ ची ११ प े ,

साकोली ये ील उपव भागीय कायाचलयात ५० प े , तसेच उपव भाग (उपसाय भींिारा अींतगचत
िाखा लाखाीं रु ये े १९ प े ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(३य असल्यास, िेतकऱयाींना िासकीय कामकािासाठी होणारा त्रास लिात घेता, िासन ककती
काला

ीत ही ररक्त प े भरणार आहे ,

(४) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०९-२०१५य : (१य काही रगतमाणात प े ररक्त आहे त.
(२य होय.

(३य िासन स्तरा र िलसींप ा व भागामार्चत प े भरण्याची रगतक्ीया सरु
ु आहे .
(४य रगतचन उद््ा त नाही.

___________
नाांदरु ा (जि.दुलढाणाय तालुक्यातील मेिे पलसोडा फाटा ते अलमपूर
रस्त्याची दरु वस् ा झाल्यादादत

(५य

१०७४८ (०८-०४-२०१५य.

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूरय :

सन्माननीय सावगिननि

दाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वरळूनय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दुलिाणा जिल््यातील मलकापरर व
पलसोिा र्ा्ा ते

ानसभा मत ार सींघातील नाीं रु ा तालक
ु यातील मौिे

अलमपरर रस््याम ील ३.५ ककमी लाींदी रस्ता अ्यींत ना रु
ु स्त असरन या

व .स. ११५ (4य
रस््या रुन स च सामान्य नागरीक,

च
ु ाकी

असल्याची दाद माहे र्ेब्रु ारी, २०१५ मध्ये
रस््याया

चारचाकी

ाहन

ारकाींची गैरसोय होत

ा ्या रम्यान नन िचनास आली असन
र या

रु
ु स्तीसाठी रु. ६० लि नन ीची आ चयकता आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र रस्ता

रु
ु स्ती करणे अ्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) उपरोक्त रस््याचे मिदुतीकरण

िाींदरीकरण करण्यादादत स् ाननक लोक रगतनतनन ी याींनी

मा.कायचकारी अशभयींता, सा ि
च ननक दाीं काम व भाग, खामगाीं

याींना

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

ळ
े ो ेळी सुधचत केले

ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०९-२०१५य : (१य हे खरे आहे . स र रस््याया
९०.०० लि नन ीची आ चयकता आहे .
(२य
(४य

रु
ु स्तीसाठी अीं ािे

(३य हे खरे आहे.
(५य रगतचना ीन रस््याया

रु
ु स्तीचे कामासाठी उपलब्

होणारा नन ी

ननकषाया

अ ीन राहरन रगता ान्यक्माने अ स
च क
ीं ल्पात समाव ष् करण्याचे ननयोिन आहे.
___________
हहांरोली जिल्हयात महाराष्ट्र ग्रामीण रोिरार हमी योिने अांतरगत ससांचन
ववहहांरीांची िामे अपण
ू ागवस् ेत असल्यादादत
(६य

१२९७९ (०८-०४-२०१५य.

श्री.तानािी मुटिुले (हहांरोलीय :

सन्माननीय रोिरार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल्हयात महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी योिने अींतगचत शसींचन व दहींरीींची अनेक
कामे अपरणाच स् ेत असरन काही शसींचन व दहरी मींिरर असरन सुध् ा कामे सुरू करण्यात आलेली
नाहीत, तसेच

ाढी

अीं ािपत्रकारगतमाणे एकही शसींचन व दहरीींचे काम अद्यापपयंत मींिरर

करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींिुर शसींचन व दहरीींची कामे अपरणच असण्याची तसेच काही व दहरीींची कामे सुरू
न करण्याची स स
च ा ारण कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, िासनाया

ाढी

माप ीं िानस
ु ार नव न शसींचन व दहरीींना अद्यापही मींिरु ी न

े ण्याची स स
च ा ारण कारणे काय आहे त,
(४)असल्यास, जिल्हयातील अपण
र च
काला

दीं

असलेली शसींचन व दहरीींची कामे ननजचचत ककती

ीत परणच करण्यात येतील ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२४-०९-२०१५य : (१य दहींगोली जिल््यात ४१२४ शसींचन व हीरीींया कामाींना
रगतिासकीय मान्यता

े ण्यात आलेली आहे . ्यापैकी कामाया मागणीनुसार २०२६ व दहरीींची

कामे सरु
ु करण्यात आली असन
र ११०० व दहरीींची कामे पण
र च झाली आहेत
कामे अपरणच आहे त.

९२६ व दहरीींची

व .स. ११५ (5य
(२य

(३य महा्मा गाीं ी नरे गा ही मागणीरगत ण योिना आहे . तेव्हा मिुराींया कामाया

मागणीअभा ी कामे अपरणच आहे त. केंद्र िासनाया मागच िचक सुचनाींनुसार अपरणच कामे रगत म
पण
र च केल्यानींतर न ीन कामे सरु
ु करण्याचे िासनाचे

ोरण आहे . तेव्हा सद्यजस् तीत अपण
र च

व दहरीची कामे परणच झाल्यानींतर न ीन शसींचन व दहरीींची कामे हाती घेण्यात येतील.

(४य कामाची मागणी रगताप्त होताच ता्काळ ननयमानुसार कामे परणच करण्याची कायच ाही
करण्यात येईल.

___________
खुलरापूर (ता.लातूरय ये ील उच्च पातळी दांधा-यासाठी सांपादीत िसमनीमुळे
शेति-याांना शेतीला िाण्यासाठी रस्ते नसल्यादादत

(७य

१३२५८ (०४-०४-२०१४य.

श्री.त्र्यांदिराव सभसे (लातूर ग्रामीणय :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खल
ु गापरर (ता.लातरर य ये ील उच पातळी दीं ा-यासाठी सींपा ीत िशमनीमळ
ु े िेतक-याींना
िेतीकिे िाण्यासाठी रस्ते नसल्याने िेतक-याींनी िेतीकिे

िाण्यासाठी रस्ता उपलब्

करुन

े ण्यादादत जिल्हाध कारी, लातरर, कायचकारी अशभयींता, ननम्न तेरणा रगतकल्प व भाग क्.२ लातरर

याींचेकिे द नाींक १८ सप््ें दर, २०१३ रोिी
माहे र्ेब्रु ारी, २०१५

ा ्यासुमारास नन े नाद् ारे

ारीं ार मागणी करुनही

पयंत आितागायत कोणतीच कायच ाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, स र िेतक-याींना िेतीला िाण्यासाठी अद्यापही रस्ता उपलब्

करुन

े ण्यादादत होणा-या व लींदाची स स
च ा ारण कारणे काय आहे त,
(३) तसेच िेतक-याींना रस्ता
आहे ,

े ण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत

(४) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (२४-०२-२०१६य :(१य हे अींित: खरे आहे .
(२य

(३य खल
ु गापरर दॅरेिचे काम पण
र च

झाल्यींनींतर पण
र च िमतेने पाणीसाठी केल्यानींतर,

खुलगापरर दॅरेिया दुिीत िेत्रातील धचखलठाणा ते कोळपा या रस््याया

ेग ेगळ्या तीन

सखल भागातील अीं ािे ३५० मी्र लाींदीत सा ारण ६० सें्ीमी्र उीं चीचे पाणी
अिचण

रर करण्यासाठी रस््याया कामाचे व भागामार्चत अीं ािपत्रक तयार करण्यात आलेले

आहे . नन ी उपलब् तेनस
ु ार रस््याचे काम रगता ान्याने हाती घेण्यात येईल.
(४य

ाींदते. ही

रीलरगतमाणे कायच ाही करण्यात येत असल्याने रगतचन उद््ा त नाही.
___________

व .स. ११५ (6य
रोंहदया जिल्हा पररषदे त लघुपाटदांधारे ववभारात शासनाची मांिूरी न घेता
िामाचे वाटप िरण्यात आल्यादादत

(८य

१४०७६ (०८-०४-२०१५य.

श्री.रोपालदास अग्रवाल (रोंहदयाय :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंद या जिल्हा पररष े त लघप
ु ा्दीं ारे व भागात जि.प. मध्ये २०११-१२, २०१२-१३, २०१३१४ मध्ये िासनाची मींिररी न घेता आ्याध क कामाचे
िासना र आणण जि.प.

र को्य

ा्प करण्यात आले िेणेकरुन

ी रुपयाींचा भार पिला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माननीय ग्रामव कास मींत्री याींनी २०१४ नागपरर अध
खरे साींगुन सींदींध ताींचे व रुध्
काय,

ेिनात ही दादला अींितः

चौकिी सुरु असल्याचे मादहती द ली होती, हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, उपरोक्त रगतकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त रगतकरणी अननयशमतता करणा-या सींदींध त अध का-याीं र िासनाने कोणती
कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच, आता २ मदहन्यानींतर ही कोणतीही कायच ाही झाली नाही, राज्यात एका जिल्हा
पररष े या एका व भागाची कायाचलयीन चौकिीसाठी िासनाला ककती

ेळ लागेल,

(६) अद्याप कोणतीच कायच ाही करण्यात आली नसल्यास, ्याची कारणे काय आहे त,
(७) तसेच यादादत िासनाकिरन अपेक्षित कायच ाही आणण उपाययोिना काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१०-२०१५य :(१य होय.
(२य होय.

(३य होय. अध िक अशभयींता, लघु शसींचन (िलसीं ारणय मींिळ, नागपरर याींनी व भागीय चौकिी
केली आहे .

(४य व भागीय चौकिीनुसार सींदींध त अध काऱया व रुध्

लघु शसींचन (िलसीं ारणय मींिळ,

नागपरर याींया द नाींक ७-५-२०१५ या पत्रान् ये शििा आ े ि पाररत केला आहे.
(५य रगतचन उद््ा त नाही.
(६य रगतचन उद््ा त नाही.
(७य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
तीन लाखाांपेक्षा

अधधि रक्िमेची वविासिामे िरण्यासाठी

ई-टें डररांर िरणे दांधनिारि असल्यादादत
(९य

१४५३७ (०८-०४-२०१५य.

श्रीमती माधुरी समसाळ (पवगतीय, श्री.िरदीश मळ
ु ीि (वळराव

शेरीय, श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासलाय, श्री.योरेश हटळे िर (हडपसरय

:

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तीन लाखाींपेिा अध क रक्कमेची व कासकामे करण्यासाठी ई-्ें िररींग करणे दीं नकारक
असताना पुणे जिल््यातील सम
ु ारे ९० ्क्के ग्रामपींचायतीमध्ये ई-्ें िररींग केले गेले नाही, हे
माहे र्ेब्रु ारी, २०१५ या पदहल्या आठ ड्यात नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,

व .स. ११५ (7य
(२य असल्यास, ग्रामपींचायतीचे सरपींच
ताींत्रत्रक कारण

ग्रामसे काींची डिजि्ल शसजग्नचर तयार नसल्याचे

े ऊन ई-्ें िररींग करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायच ाही केली नसल्यास ्याची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६य : (१य
(३य

(२य होय अींित: खरे आहे .

(४य यादादत िदाद ार असणाऱया अध कारी/कमचचारी याींचे र कार ाई करण्यादादत

म.ु का.अ. जि.प. पण
ु े याींना द नाींकया २१.१.२०१६ या पत्रान् ये कळव ण्यात आले आहे.
___________

मांिूर झालेल्या १६०० ववहहरीांपैिी १७५ ववहहरीचे िाम अपूणागवस् त
े असल्यादादत
(१०य

१५८७९ (०९-०४-२०१५य.

श्री.दसवराि पाटील (औसाय :

सन्माननीय रोिरार हमी

योिना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१य त्कालीन ग्व कास अध का-याींनी, पींचायत सशमती, औसा याींनी सन २०११-२०१२ मध्ये
िेतक-याींसाठी अपरणाच स् ेत १६०० व दहरीींना मींिररी द ली असन
र या मींिरर झालेल्या १६००
व दहरीींपैकी १७५ व दहरीचे काम रादहल्याने गेल्या २

षाचत िासकीय योिनेतरन एकाही न ीन

व हीरीला मींिरर ी न शमळाल्यामळ
ु े ते ील लाभा ी िेतक-याींना या योिनेंपासन
र
ेळ आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२य

असल्यास,

षु काळाया

खाईत

होरपळणा-या

िेतकरी

आणण

ींधचत राहण्याची

िना राींची

अिचण

सोिव ण्यापेिा पींचायत सशमतीने अपरणच व दहरी परणच झाल्याशि ाय न ीन व दहरीींना मींिुरी न
े ण्याचे

ोरण अ लींदल्यामळ
ु े लाभा ी िेतकरी अिचणीत सापिला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३य असल्यास, गेल्या २

षाचपासन
र रगतलींत्रदत असलेली व दहरीींची स च रगतकरणे ल करात ल कर

ननकालात काढण्याया दृष्ीने िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२४-०९-२०१५य : (१य हे खरे नाही.

सन २०११-१२ मध्ये ग् व कास अध कारी, पींचायत सशमती, औसा याींनी ८९२ शसींचन
व दहरीींना रगतिासकीय मान्यता

द लेली असरन ६४६ कामे सुरु झालेली आहे त. ्यापैकी ५८८

कामे परणच झाली असरन ५८ कामे रगतगतीप ा र आहे त. उ रच रत २४६ कामे सुरु झालेली नाहीत.
(२य हे खरे नाही.

(३य अपरणच व दहरीींची कामे पण
र च करण्यासाठी व दहरीींया कामासीं भाचत िेत्रीय स्तरा र

उद््ा णाऱया ताींत्रत्रक अिचणी व चारात घे न
र द नाींक ०७ माचच, २०१५ या पररपत्रकान् ये
सव स्तर खालीलरगतमाणे अनतररक्त सरचना

े ण्यात आल्या आहे त.

1. अनतररक्त कींत्रा्ी ताींत्रत्रक अध का-याींची ननयुक्ती करण्यात या ी.
2. मिुरी सादह्याया गुणो्तरादादत रगतशििण
3. व दहरीींया पण
र ्च ाचे
याव्यात

े ण्यात या .े

ाखले ननगचशमत करण्यासीं भाचतील अिचणी

रर करण्यात

व .स. ११५ (8य
4. क्ेनया

ापरादादत

जिल्हा

रसरची (DSR) दादत स्पष्ीकरण

े ण्यात या े.

5. लाभा ीसाठी ग्रामपींचायतीमार्चत सादह्य पुर ठा पध् त लागर करण्यात या ी.
6. कुिल खचाचसाठी २५ ्क्के अधग्रम
सन २०१५-१६ या आध क
च

करण्यात आली आहे .

े ण्यात या .े

षाचत लेदर दिे् मध्ये शसींचन व दहरीींसाठी २०% तरतर

तसेच शसींचन व दहरीींया कामाया सादह्या रील खचाचसाठी द नाींक २६ मे, २०१५ या
आ े िान् ये द नाींक ३० िरन, २०१५ पयंत रगत्येक जिल््याींना खचाचचे उदिष्

े ण्यात आले आहे .

___________

दुलडाणा जिल््यातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील रस्त्याांची झालेली दरु वस् ा
(११य

२५४३४ (१७-०८-२०१५य.

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूरय :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य दुलिाणा जिल््यातील मलकापरर व

ानसभा मत ार सींघातील मौिे वपींरगतकोळी ते सा रगाीं

नेहु ग्रा.मा. २, मौिे शिरसोळी ते िीघी ग्रा.मा.१५,मौिे

ािी ते ई.जि.मा.३९, मौिे िन
ु े

ईसरखेि ते नव न ईसरखेि ग्रा.मा.५३ तालुका नाीं रु ा ये ील रगत्येकी १ ककमी रस््याींची
रु स् ा झालेली असरन या रस््याीं रुन

च
ु ाकी, चारचाकी

ाहन ारकाींना

नागरीकाींना अिक्यरगताय झाले असल्याची दाद माहे िरन, २०१५

स च सामान्य

ा ्या रम्यान नन िचनास

आली असरन या रस््याींया िाींदरीकरणासाठी रगत्येकी २० लि रुपये नन ीची आ चयकता आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, स र रस््याचे िाींदरीकरण करणे अ्यींत गरिेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३य उपरोक्त रस््याचे िाींदरीकरण करण्यादादत स् ाननक लोकरगतनतनन ी याींनी कायचकारी
अशभयींता, जि.प.दाीं.व भाग, दुलढाणा याींना

ळ
े ो ळ
े ी सुधचत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४य असल्यास, यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे,

(५य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-१०-२०१५य : (१य

आली असरन सद्यजस् तीत स र रस््या र
(३य जिल्हा पररष

(२य रगतचनाींककत रस््याची ता्पुरती
ाहतक
ु सुरळीत सुरु आहे .

दाीं काम व भाग दल
ु ढाणा याींयाकिे अिारगतकारचे नन े न रगताप्त नाही.

त ावप सा ि
च ननक दाीं काम व भाग, खामगाीं

याींयाकिे नन े न रगताप्त आहे .

(४य सींपरणच राज्यामध्ये जिल्हा पररष ाींया अख्याररतील ग्रामीण मागच
रस््याींची एकरण लाींदी २३६८९०.०४ कक.मी. असरन स र रस््याींया
उपलब्

रु
ु स्ती करण्यात

असलेल्या नन ीचे

रु
ु स्तीसाठी िासनाकिे

ा्प रस््याया लाींदीया रगतमाणात करण्यात येत.े

रगतचनाींककत मौिे वपींवरगतकोळी ते सा रगा
रस््याींया खराद लाींदीतील

इतर जिल्हा मागच

नेहु रस्ता सद्यजस् तीत आहे . उ रच ीत

रु
ु स्तीची कामे जिल्हा पररष े ला व व

योिनाींम रन रगताप्त नन ी

ननकषाया अध न राहरन ्प्प्या ्प्प्याने करण्याचे जिल्हा पररष े चे ननयोिन आहे.
(५य रगतचन उद््ा त नाही.
___________

व .स. ११५ (9य
मोरराांव (ता.दारामती, जि.पुणेय ती क्ष
ग ेत्रास ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्यादादत
(१२य

२६५९६ (१७-०८-२०१५य.

श्री.अिन
ुग खोतिर (िालनाय :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मोरगाीं

(ता.दारामती, जि.पुणये हे अष्व नायकाींपैकी एक ती ि
च ेत्र असल्याने िासनाने या

ती ि
च ेत्रास “द”

गच ती ि
च ेत्र म्हणरन माहे ऑगस््, २०१४ या

खरे आहे काय,

(२) असल्यास,िासनाने उक्त ती ि
च ेत्रास “द”
िासनाने नन ी उपलब्

गच ती ि
च ेत्र घोवषत करुन अद्याप ्यास

करुन द ला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स र ती ि
च ेत्रास ् ररत नन ी उपलब्
उपाययोिना केली

रम्यान घोवषत केले आहे , हे

करुन

े ण्यादादत िासनाने कोणती

ा करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१४-०९-२०१५य : (१य होय.

राज्य ननकष सशमतीया द नाींक ५ िल
ु ,ै २०१४ रोिी झालेल्या दैठकीत श्री.मोरगाीं ,
ता.दारामती, जि.पुणे या ती ि
च ेत्रास “द”
(२य

गच

िाच

े ण्यात आला आहे .

(३य ती ि
च ेत्राया दठकाणी करा याची रगतस्ताव त कामे िासन ननणचय द नाींक १६

नोव्हें दर, २०१२ म ील ननकषानुसार नसल्याने, स रहर ननकषानुसार रगतस्तुत नत ि
च ेत्राच दठकाणी
करा याया कामाींची सव स्तर अीं ािपत्रके (रु.२.०० को्ीया मयाच े तय जिल्हा पररष , पण
ु े
याींयाकिरन मागव ण्यात आली आहे त. स र अीं ािपत्रके रगताप्त झाल्या र, रगतस्तुत नत ि
च ेत्राया
दठकाणी करा याया कामाींना नन ी

े ण्यादादतचा रगतस्ता

राज्य ननकष सशमतीया दैठकीत

सा र करण्यात येईल.
___________
पण
ु े ये ील सशरुर तालक्
ु यातील दहहवडी रावामध्ये ओढयावर
दाांधलेल्या धरणाची दरु वस् ा झाल्यादादत

(१३य

२९३०७ (२२-०१-२०१६य.

डॉ.पतांरराव िदम (पलूस िडेरावय, श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चमय, श्री.असमन पटे ल (मुांदादे वीय, श्री.सांग्राम

ोपटे (भोरय, श्री.नसीम खान (चाांहदवलीय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१य पुणे ये ील शिरुर तालुक्यातील

दह िी गा ामध्ये ओढया र दाीं लेल्या

शभतीींचा पाया पुणप
च णे खचला असरन ्यामळ
ु े काही काला
िक्यता आहे , परीं तु सींदींध त व भागाचे याकिे
ा ्या

ीतच हे

रणाया सींरिक

रण नष् होण्याची

ल
च होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये
ु ि

रम्यान नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, स र गा ातील नागररकाींना मोठ्या रगतमाणात पाण्याचा उपयोग होत असलेले हे
रण

रु
ु स्ती करण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

(३य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

ा करण्यात येत आहे ,

व .स. ११५ (10य
श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य नाही.
दह िी लघुपा्दीं ारे तला ाची सींरिक शभींत खचलेली नाही. स र तला

असल्याने तला ास कोण्याही रगतकाराचा

ोका नाही.

सुजस् तीत

(२य रगतचन उद््ा त नाही.
(३य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
मांरळवेढा (जिल्हा सोलापरू य तालक्
ु यातील मिरु ाांना िाम समळण्यादादत
(१४य

२९४०० (२२-०१-२०१६य.

श्री.भारत भालिे (पांढरपूरय :

सन्माननीय रोिरार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींगळ ेढा (जिल्हा सोलापररय तालुक्यातील

षु काळी पररजस् तीमुळे दागायती िेत्र सींक्ात

असल्याने ३५ गा ातील ि ळपास ५० हिार मिुराीं र उपासमारीची
सप््ें दर, २०१५ मध्ये

ेळ आली असल्याचे माहे

ा ्या रम्यान नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक््ा रगतकरणी मिुराींना काम शमळण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही
केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०३-२०१६य : (१य हे खरे नाही.

(२य स च ग्रामपींचायतीकिे न ीन मिरराींया नों णीसाठी नमुना क्.१. नमुना क्. ३ (िॉदकािचय,
काम मागणी साठी नमुना क्.४ हे पुरेिा रगतमाणात उपलब्
सन २०१६-१७ या आध क
च

करण्यात आलेले आहे.

षाचसाठीया लेदर दिे्मध्ये ६० ्क्के िलसीं ारण

कृवषव षयक कामे घेण्यात आलेले आहे त.

सन २०१६-१७ चे लेदर दिे् तयार करताना रगतशििीत BPT प काींमार्चत सोलापरर

जिल््यातील अक्कलको्, माढा, मींगळ ेढा

घ्कातील कु्रींदाना उपिी ीकेचे सा न उपलब्

क्षिण सोलापरर या तालुक्यामध्ये

करुन

ींचीत

े ण्यासाठी तसेच ्याींचे िी नमान

उीं चव ण्यासाठी स क
च ष सहभागी ननयोिन रगतकक्येमार्चत (IPPE-२) स ेिण करण्यात आलेले
आहे .

मग्रारोहयो अींतग्रत कामे
ींिी

मिुर उपजस् ती

े ण्यात येत आहे . सरपींच, ग्रामसे क

ाढव ण्यासाठी ग्रामपींचायत स्तरा र

तलाठी याींया सभा, कायचिाळा घेण्यात येत

आहे त. तसेच मोदाईल व्हॅनद् ारे िनिागत
ृ ी करण्यात आलेली आहे.

मींगळ ेढा तालक्
ु याती सद्य:जस् ती िेल्र् र ग्रामपींचायत ननहाय ५९८ कामे

यींत्रणा

ननहाय ३९३ कामे अिी एकरण ९९१ कामे िेल्र् र असरन याची मिरु िमता २.१९ लि मनुषय
द

स इतकी आहे .

(३य रगतचन उद््ा त नाही.
___________

व .स. ११५ (11य
वासशम जिल््यातील आसेराव पेन ये ील पैनरांरा नदीवर िोल्हापूरी दांधा्याला
प्रत्येि राळ्यात नवीन रेट दसववण्यादादत

(१५य

२९७१७ (१४-०१-२०१६य.

श्री.असमत झनि (ररसोडय, श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोडय,

श्री.असमन पटे ल (मुांदादे वीय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१)

ाशिम जिल््यातील आसेगा

पेन ये रन ि ळच असलेल्या ये ती गा ालगत पैनगींगा

न ी र कोल्हापररी दीं ारा दाीं ण्यात आला आहे, परीं तु ये े िन
ु ेच गे् दसव ण्यात आले
असल्याचे माहे ऑक््ोदर, २०१५ मध्ये

ा ्या

रम्यान नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र दीं ाऱयाला रगत्येक गाळयात न ीन गे् दसव ण्यादादत िासनाने कोणती
कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (२१-०३-२०१६य :(१य होय,
ये ती कोल्हापररी दीं ारा ये े उपलब्
(२य स र कोल्हापररी दीं ाऱयाींया

असलेले िन
ु े गे् ्ाकरन पाणी साठा करण्यात आला.

रु
ु स्तीचे काम िलयुक्त शि ार अशभयान कायचक्माअींतगचत

समाव ष् करणेदादत रगतस्ताव त करण्यात आले आहे. नन ी उपलब् तेनुसार कामे करण्याचे
ननयोजित आहे .

(३य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
रा म्हवािडी (ता.सेल,ू जि.परभणीय ये ील लोअर दध
ु ना प्रिल्प
ननधी अभावी प्रलांबदत असल्यादादत

(१६य

२९७३६ (१४-०१-२०१६य.

श्री.असमन पटे ल (मुांदादे वीय, श्री.नसीम खान (चाांहदवलीय,

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चमय :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ब्रम्ह ाकिी (ता.सेल,र जि.परभणीय ये ील लोअर

ु ना रगतकल्पास नन ी शमळत नसल्याने

हा रगतकल्प रगतलींत्रदत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये

ा ्या रम्यान नन िचनास आले, हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मागील १५

षाचपासरन रगतकल्प रगतलींत्रदत असल्याने तो परणच होण्याकरीता ६००

को्ीया नन ीची आ चयकता असरन यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली
येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (२३-०३-२०१६य : (१य अींित: खरे आहे .
सु ारीत रगतिासकीय मान्यतेअभा ी रगतकल्पाची कामे मीं ा ली आहे त.

ा करण्यात

व .स. ११५ (12य
(२य स र रगतकल्पास सन २०१५-१६ मध्ये अ स
च ींकल्पाद् ारे रु. ३० को्ी
रु. १२२.८३९० को्ी असे एकरण रु. १५२.८३९० को्ी इतका नन ी उपलब्

पुनव नच नयोिनाद् ारे

करुन

े ण्यात आला

आहे . तसेच सु ारीत रगतकल्प अह ालास राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीने सहमती द ली असन
र
सु ारीत रगतिासकीय मान्यतेदादतची कायच ाही महामींिळ स्तरा र करण्यात येईल.
(३य रगतचन उद््ा त नाही.

वासशम जिल््यातील लघुपाटदांधारे ववभारात ररक्त पदे भरण्यादादत

(१७य

३११०० (२२-०१-२०१६य.

श्री.असमन पटे ल (मांद
ु ादे वीय :
काय :(१य

___________
श्री.असमत झनि (ररसोडय, श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्लोडय,

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

ाशिम जिल््यातील लघुपा्दीं ारे व भागाींतगचत २६४ मींिरर प ाींपैकी तब्दल १२७ प े ररक्त

आहे त, यातही काही गैरहिर

रगतशििणासाठी नन ि झालेल्या कमचचा-याींची सींख्या १७

१२०

कमचचा-याींया खाींद्या र व भागातील इतर कामाींचा ताण पित असल्यामळ
ु े शसींचन रगतकल्पाींची
६८ कामे रगतलींत्रदत असल्याचे द नाींक ४ ऑक््ोदर, २०१५ रोिी
हे खरे आहे काय,

ा ्यासुमारास नन िचनास आले,

(२य असल्यास, उपरोक्त रगतकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३य असल्यास, चौकिीअींती ररक्त प े भरण्यादादत तसेच कमचचा-याीं रील अनतररक्त ताण
कमी करण्यादादत
कायच ाही केली

रगतलींत्रदत शसींचन रगतकल्पाची कामे मागी ला ण्यादादत िासनाने कोणती

ा करण्यात येत आहे ,

(४य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य : (१य होय,

ाशिम मींिळाअींतगचत लघुपा्दीं ारे व भाग,

ाशिम या व भागात एकरण २६४ मींिुर प ाींपैकी १२७ प े ररक्त आहे त. शसींचन रगतकल्पाची कामे

व भागातील उपलब्

आस् ापनेद् ारे रगतगतीत असन
र रगतशििणासाठी नन ि झालेले १७ कमचचारी

पर च त हिर होणार आहेत.
(२य

(३य िलसींप ा व भागातील सहायक अशभयींता- श्रेणी २ (स् ाप्यय या सीं गाचतील

अध काऱयाींया ररक्त प ाींसाठी मागास गीय अनि
ु ेषाींतगचत १२६ प ासाठी द . ७/२/२०१६ ते
१०/२/२०१६ या काल

ीत पररिा घेण्यात आल्या आहे त. तसेच कननषठ अशभयींता (स् ाप्यय

या सीं गाचतील एकरण १२५६ प ाींया सरळसे ा भरती कररता द . १८/२/२०१६ रोिी िादहरात
रगतशसध्

करण्यात आली असरन स र प ाींसाठी द . २५/३/२०१६ रोिी पररिा घेण्यात येणार

आहे त. पररिेतरन रगताप्त होणाऱया उमेद् ाराींम रन महसुली व भाग
ररक्त प े भरली िातील.

ा्प ननयम २०१५ नुसार

तसेच व ्त व भागाया क्. सींकीणच- २०१५/रगत.क्. ४१/अ च १ द . २/६/२०१५ या
पररपत्रकानुसार ग् “क” सीं गाचतील सरळसे ेया को्यातील ररक्त असणाऱया प ाींपैकी ५० %

ककीं ा एकरण सीं गाचया ४ % यापैकी िे कमी असेल इतकी प े भरणेदादत अ ीिक अशभयींता
पररमींिळ अध कारी, अमरा ती याींना द . २१/१२/२०१५ अन् ये नन े ि

(४य रगतचन उद््ा त नाही.

__________

े ण्यात आले आहे त.

व .स. ११५ (13य
िोिणात पावसाळ्यात पडणा्या पावसाचे पाणी अडवून ते दष्ट्ु िाळी भारािडे वळववण्यादादत
(१८य

३१४५५

(२२-०१-२०१६य.

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांरा ा

िळवाय,

श्री.शसशिाांत

सशांदे

(िोरे रावय, श्री.सांदीप नाईि (ऐरोलीय, श्री.पाांडुरां र दरोरा (शहापूरय, श्री.सुरेश लाड (ििगतय,
श्री.किसन ि ोरे (मरु दाडय, श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू य :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य

कोकणात

पा साळ्यात

ळव ण्यासाठी कायच ाही

पिणाऱया

पा साचे

पाणी

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

अि न
र

ते

षु काळी

भागाकिे

करण्याची मागणी लोकरगतनतनन ीींनी मा. मुख्यमींत्री याींयाकिे माहे

सप््ें दर, २०१५ या िे ्या आठ ड्यात केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२य असल्यास, उक्त रगतकरणी आतापयंत कोणता ननणचय घेतला
कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती

(३य उक्त रगतकरणी कोणतीही कायच ाही केलेली नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त तसेच
स र रगतकरणी

षु काळी भागाला पाणी्ीं चाई पासन
र

रर करण्यासाठी ल करात ल कर ननणचय

घेऊन ्याींची अींमलदिा णी करण्यासीं भाचत आतापयंत कोणता पाठपरु ा ा केला

ा करण्यात

येत आहे ?

श्री. धररीष महािन (१७-०३-२०१६य : (१य होय.
(२य महाराषर िलसींप्ती ननयमन रगताध करण २००५

म ील कलम १५

१६ म ील

तरतु ीनुसार महाराषर राज्याचा िल आराखिा तयार करणेचे काम रगतग ी प ा र असरन
्याींतगचत कोकणातील स च २५ न ी खोऱयाींचा आराखिा तयार करणेचे कामही रगतगतीप ा र
आहे .
स र आराखड्यात कोकणात स च खोऱयाींत उपलब्
शसींचन

होणारे पाणी, ्यापैकी कोकणातील

त्रदगर शसींचनासाठी भव षयातील तरतर ीसह पाणी ापर

िलननषप्ती स र शिल्लक पाणी ककती

कोण्या योिनाींद् ारे

्यानुसार शिल्लक

कोण्या खोऱयात

ळ ा याचे/ ळव ता येईल यादादत आकिे ारी अींनतम होणार आहे.

(३य रगतचन उद््ा त नाही.

___________

रायरड जिल््यातील खारभूमी योिनाांसाठी मांिुरी दे णे व ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्यादादत
(१९य

३२०२० (१५-०१-२०१६य.

श्री.सुभाष उफग पांडडतशेठ पाटील (असलदारय, श्री.धैयश
ग ील

पाटील (पेणय, श्री.िीवा राववत (िळवणय :
खल
ु ासा करतील काय :-

(१य रायगि जिल््यातील खािी

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

समुद्र लगतया िेत्रातील भातवपका खालील िशमनीमध्ये

समुद्राचे खारे पाणी शिरुन खारभरमी योिनाींची कामे अपरणच असल्यामुळे दा ीत िेत्रात

ाढ

झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, कायचरत असलेल्या खारभम
र ी योिना पण
र च करण्यासाठी आ चयक नन ी उपलब्
करणार आहे काय,

(३य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

व .स. ११५ (14य
श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य :(१य अींित: खरे आहे.
(२य रायगि जिल््यातील नादािच

राज्यनन ी अींतगचत रगतगनतप ा र असणाऱया ३१ खारभरमी

योिनाींसाठी सन २०१५-१६ करीता रु. ९१४.०५ लि इतक्या नन ीची तरतर
आहे . तसेच
तरतर

करण्यात आली

रु
ु स्तीया कामासाठी सन २०१५-१६ करीता रु. ३००.०० लि इतक्या नन ीची

करण्यात आली आहे .

(३य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
उरण (जि.रायरडय तालुियातील धचखली भोम व हररचांद्र वपांपले ये ील
दाांधदांधधस्तीला भेरा पडल्याने शेतीचे नि
ु सान झाल्यादादत

(२०य

३२०२१ (१५-०१-२०१६य.

श्री.सुभाष उफग पांडडतशेठ पाटील (असलदारय, श्री.धैयश
ग ील

पाटील (पेणय, श्री.िीवा राववत (िळवणय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१य उरण (जि.रायगिय तालुक्यातील धचखली भोम

हररचींद्र वपींपले या ककनारपट्टीतील

गा ामध्ये दाीं ींदध स्तीला पिलेल्या भेगामुळे भात वपकाखालील १५६ एकर िेत्रात खारे पाणी
शिरल्याने िेती नापीक झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींदींध त व भागातील भात वपकाखालील िमीन दा ीत हो र नये यासाठी
कोणती उपाययोिना करण्यात आली

ा येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य

(२य उरण (जि.रायगिय तालुक्यातील धचकली भोम

हररचींद्र वपींपळे ही खािगी खारभम
र ी योिना आहे . स र योिनाींची

े खभाल

रु
ु स्ती सींदींध त

लाभ ारक करतात. स र योिनेची कामे िासनामार्चत करण्यात येत नाहीत. त ापी या
योिना CSR नन ी अींतगचत होण्याकररता रगतय्न करण्यात येत आहे .
(३य रगतचन उद््ा त नाही.

(२१य

___________

नाांदेड जिल््यातील लेंडी प्रिल्प ववभारात पदे ररक्त असल्यादादत

३२२४५ (२२-०१-२०१६य.

श्री.सुभाष सादणे (दे रलूरय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य नाीं े ि जिल््यातील लेंिी रगतकल्प व भाग अींतगचत मींिरर असलेल्या एकरण प ापैकी अध कारी
कमचचारी याींचे ५८ प े ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र प े ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, उक्त ररक्त प े भरण्यासींदीं ी िासनाने कोणती कायच ाही केली
येत आहे ,
(४) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

ा करण्यात

व .स. ११५ (15य
श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य : (१य होय.
(२य

(३य िलसींप ा व भागातील सहायक अशभयींता-श्रेणी २ (स् ाप्यय या सीं गाचतील

अध काऱयाींया ररक्त प ाींसाठी मागास गीय अनि
ु ेषाींतगचत १२६ प ासाठी द . ७/२/२०१६ ते
१०/२/२०१६ या काला

ीत पररिा घेण्यात आल्या आहे त. तसेच कननषठ अशभयींता (स् ाप्यय

या सीं गाचतील एकरण १२५६ प ाया सरळसे ा भरती कररता द . १८/२/२०१६ रोिी िादहरात
रगतशसध्

करण्यात आली असरन स र प ाींसाठी द . २५/३/२०१६ रोिी पररिा घेण्यात येणार

आहे त. पररिेतरप रगताप्त होणाऱया उमे

ाराींम रन महसरली व भाग

ररक्त प े भरली िातील.

ा्प ननयम २०१५ नुसार

तसेच व ्त व भागाया क् सींकीणच- २०१५/रगत.क्.४१/अ च १ द . २/६/२०१५ या
पररपत्रकानुसार ग् “क” सीं गाचतील सरळसे ेया को्यातील ररक्त असणाऱया प ाींपैकी ५० %
ककीं ा एकरण सीं गाचय ४% यापैकी िे कमी असेल इतकी प े भरणेदादत अ ीिक अशभयींता
पररमींिळ अध कारी, औरीं गादा

याींना द . २१/१२/२०१५ अन् ये नन े ि

े ण्यात आले आहे त.

(४य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
नाांदेड जिल््यातील तळणी दह
ग दाधधत रावातील
ृ त लघु पाटदांधारे (ता.बदलोलीय या प्रिल्पातांरत
प्रिल्पग्रस्त शेति्याांच्या िसमनीचा वाढीव मोददल्यासाठी ननधी समळण्यादादत

(२२य

३२२४८ (२२-०१-२०१६य.

श्री.सुभाष सादणे (दे रलूरय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१य नाीं े ि जिल््यातील तळणी दह
च
ृ त लघु पा्दीं ारे रगतकल्प (ता.त्रदलोलीय या रगतकल्पातींगत
दाध त जिगळा, तळणी, लोहगाीं , ककनाळा
िशमनीचा

ाढी

मोद ला

रानत च या गा ातील रगतकल्पग्रस्त िेतकऱयाींया

े ण्यासींदीं ी नन ी उपलब्

करुन

े ण्याची मागणी कायचकारी

अशभयींता, मध्यम रगतकल्प व भाग,नाीं े ि याींनी िासानाकिे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२य असल्यास, स र नन ी उपलब्
करण्यात येत आहे ,

करुन

े ण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा

(३य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य :(१य होय.
(२य महामींिळाकिील उपलब्

अव शिषठ रगतकल्पाया नन ीतन
र एकरण रु. ३७२.४० लि या

मागणीपैकी आतापयंत रु. २९९.९९ लि िशमनीचा
आला आहे . उ रच रत

ाढी

मागणी नन ीया उपलब् तेनुसार

(३य रगतचन उद््ा त नाही.

मोद ला िेतकऱयाींना अ ा करण्यात

े ण्यात येत आहे .

___________

िोल्हापूर जिल््यातील रडहहांग्लि तालुक्याला िोडणा-या हहरण्यिेशी नदीवरील
(२३य

हारुर-रिरराव दांधा्याला पडलेले तडे दुिववण्यादादत

३२५७२ (२२-०१-२०१६य.

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदरडय :

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

व .स. ११५ (16य
(१य कोल्हापरर जिल््यातील गिदहींग्लि तालुक्याला िोिणा-या दहरण्यकेिी न ी रील हारुरगिरगा

दीं ाऱयाला मोठ्या रगतमाणात तिे पिल्यामुळे पाणी ाहरन िात असल्याचे माहे
सप््ें दर, २०१५ या पदहल्या सप्ताहात नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रगतकरणी िासनामार्चत चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळरन आले

तद्नुसार हारुर-गिरगा

दीं ाऱयातरन पाण्याची

गळती हो र नये म्हणरन स र दीं ाऱयाचे तिे दुिव ण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली
ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य होय, अींित: खरे आहे.
(२य रगतचन उद््ा त नाही.
(३य १३ व्या व ्त आयोगाींतगचत को.प.दीं ाऱयाया व िेष
स र कामे माचच २०१६ अखेर पुणच करण्याचे ननयोिीत आहे .

रु
ु स्तीस नन ी रगताप्त झाला असन
ु

(४य रगतचन उद््ा त नाही.

___________
मराठवाड्यातील नवीन २५० हे क्टरवरील ससांचन प्रिल्पाांना स् धरती हदल्यादादत
(२४य

३२७०३ (१२-०१-२०१६य.

श्री.हषगवधगन िाधव (िन्नडय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य मराठ ाड्यातील न ीन २५० हे क््र रील शसींचन रगतकल्पाींना राज्य िासनाने स् धगती द ली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२य असल्यास, मराठ ाड्यातील
उपाययोिना करण्यात आली

षु काळी पररजस् ती र मात करण्यासाठी पयाचयी कोणती

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य : (१य अींित: खरे आहे .

मा.राज्यपाल महो याींनी द लेल्या सन २०१४-१५ या नन े िानुसार राज्य िासन चालर

रगतकल्पा रील नन ीया उपलब् ते र पररणाम न होऊ

े ता

न ीन रगतकल्पाींचे काम तीन

परणच करण्याया दृष्ीने पुरेिी अनतररक्त सा नसींप्ती उपलब्

करुन

न ीन रगतकल्पाीं र काम हाती घेण्यात येऊ नये. असे सरधचत केले आहे .
(२य मराठ ाढ्यातील ्ीं चाईग्रस्त

आद

षाचत

े त नाही, तोपयंत

ासी भागाकररता शसींचनाची सोय उपलब्

करण्यासाठी

रगतस्ताव त २६ रगतकल्पाींया योिनाींचे मा.राज्यपाल महो याींया सन २०१४-१५ या नन े िान् ये
रगतकल्प घेण्यास मान्यता

े ण्यादादत मा.मुख्यमींत्री

याींनी ्याींचे द . ०५ ऑगस््, २०१४ तसेच

तद्नींतर पुन:चच द . १९ ऑगस््, २०१६ या पत्रान् ये मा.राज्यपाल महो याींना
करण्यात आली आहे .

व नींती

व .स. ११५ (17य
२५० हे क््र खालील रगतकल्प घेण्यास िलसीं ारण व भागास मान्यता आहे . ्यारगतमाणे सन
२०१४-१५ मध्ये मराठ ाड्यात १६८५२ गा ाींची िलयुक्त शि ार अशभयानाींतगचत नन ि करण्यात
आली आहे . ्यासाठी १६८.२ को्ी रुपये नन ी तसेच ११२.३२ को्ी व िेषा नन ी मींिरर केला

आहे . स र नन िलेल्या गा ातील एकरण ६२४१८ कामाींपैकी ३८७९७ कामे परणच करण्यात आली
असरन २३९२१ कामे रगतगनतप ा र आहे त.
(३य रगतचन उद््ा त नाही.

___________
िामशेत ये ील इांद्रायणी नदीवरील दांधा्याांची दरु वस् ा झाल्यादादत
(२५य

३२८९० (२१-०१-२०१६य.

श्री.सांिय (दाळाय भेरडे (मावळय :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्हा - मा ळ तालुक्यातील कामिेत ये े िेतकऱयाींना िेती
पाणी शमळा ,े म्हणन
र िासनाने इींद्रायणी पात्रात २०

कोल्हापरर पध् तीचा दीं ारा दाीं ला आहे, हे खरे आहे काय,

सन्माननीय िलसांपदा
वपण्यासाठी मुदलक

षाचपु ी १० लाख रुपये खचच करुन

(२य असल्यास, या दीं ाऱयाया शभींती पिल्या असरन, लोखींिी प्ले् पाण्यात पिल्या आहे त,

्यामुळे पाण्याची गळती मोठ्या रगतमाणात होत असरन आगामी काळात २५ गा ातील
पाणीयोिना दीं

(३य असल्यास,

पिण्याची िक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,
िी ेळे

पाणी

रणातन
र पाणी सोिल्यानींतर या दीं ाऱयात पाणी राहत नसन
ु पुणच

ाहुन िात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४य असल्यास, िी ळे पा्दीं ारे व भागाया
रु
ु स्तीसाठी खचच रु. ७० लि रुपयाचा रगतस्ता

(५) असल्यास, दीं ाऱयाची
आहे ,

तीने सन २०१४-१५ अींतगचत या दीं ाऱयाया
सा र केला आहे काय,

रु
ु स्ती होण्याया दृष्ीने कोणती कायच ाही केली

(६) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त

ा करण्यात येत

?

श्री. धररीष महािन (२२-०३-२०१६य : (१य होय.
(२य अींित: खरे आहे.
(३य अींित: खरे आहे.
(४य

(५य नाने-नाणोली को.प. दीं ाऱयाया रु १०३.०६ लि ककीं मतीचा व िेष

रु
ु स्तीचा रगतस्ता

िासनास रगताप्त झाला असुन ्याची छाननी िासन स्तरा र सुरु आहे . छाननी अींती स र
रगतस्ता ास रगतिासकीय मान्यता रगत ान करुन काम हाती घेण्याचे ननयोिीत आहे .
(६य रगतचन उद््ा त नाही.
___________

व .स. ११५ (18य
अिोले (जि.अहमदनररय तालुक्यातील ननळवांडे धरणातील मुख्य िालवे व उच्चस्तरीय पाईप,
िालव्याचे िाम ननधीअभावी अपण
ू ागवस् ेत असल्यादादत

(२६य

३३०३६ (१५-०१-२०१६य.

श्री.वैभव वपचड (अिोलेय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य अकोले (जि.अहम नगरय तालक्
ु यातील ननळ ींिे
असताींना मुख्य काल े
आहे काय,

रणाचे ९० ्क्के काम पण
र च झाले

उचस्तरीय पाईप कालव्याचे काम नन ीअभा ी अपरणच आहे , हे खरे

(२य असल्यास, उक्त रगतकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३य असल्यास, चौकिीअींती काय आढळरन आले

तद् नस
ु ार स र

मख्
ु य काल ,े उच स्तरीय पाईप कालव्याया कामास नन ी उभारुन
करण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

रणाचे अपरणच काम,

रणाचे सींपण
र च काम

ा करण्यात येत आहे ,

(४य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१८-०३-२०१६य : (१य खरे आहे .
(२य, (३य

(४य उपलब्

नन ीनस
ु ार काम करण्यात येत आहे .
___________

हहांरोली व वासशम जिल््याच्या सीमेवरील पैनरांरा नदीवरील
दॅरेिेसची िामे अपूणागवस् ेत असल्यादादत
(२७य

३३१०८ (१५-०१-२०१६य.

श्री.असमन पटे ल (मांद
ु ादे वीय :
काय :(१)

श्री.तानािी मुटिुले (हहांरोलीय, श्री.असमत झनि (ररसोडय,

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

ाशिम जिल््यातील पैनगींगे रील दॅरेिया कामाींना सु ाररत रगतिासकीय मान्यता

आली नसल्यामुळे

र षी १० ्क्के यारगतमाणे ४७७ को्ी रुपयाींया तीन

खचाचत सम
ु ारे १४३.१३ को्ी रुपयाींची

े ण्यात

षाचपर ीया रगतस्ताव त

ाढ झाली असल्यामळ
ु े आता या रगतकलपा रील खचाचचा

आकिा ६२० को्ी ३२ लाख रुपयाीं र पोहोचला असल्याचे द नाींक ११ ऑक््ोदर, २०१५ रोिी
ा ्यासुमारास नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) दहींगोली

ाशिम जिल््याया सीमे रुन

ाहणाऱया पैनगींगा न ी रील दॅरेिेसची कामे

अपरणच असल्यामुळे या षी पाणी साठा होऊ िकला नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स र दॅरेिेसची के ळ १० ते २० ्क्के उ रच रत कामे अपण
र ाच स् ेत असण्याची
स स
च ा ारण कारणे काय आहे त

उ रच रत कामे ककती काला

ीत परणच होतील,

(४) असल्यास, पैनगींगा दॅरेिेसची कामे परणच करण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त

?

ा

व .स. ११५ (19य
श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य : (१य स र रगतकल्पाींना रु. ७१६.४२ को्ी या ककीं मतीस
िासन

ननणचय

क्.

रगतिासकीय मान्यता

सींककणच

२२१५/(२८६/२०१५य/लपा-२,

द .१२.०१.२०१६

अन् ये

सु ाररत

े ण्यात आली आहे .

(२य अींित: खरे आहे.
ाशिम

जिल््यातील

पैनगींगा

न ी रील

११

दॅरेिेसपैकी

कोकलगा , गणेिपररय िरन, २०१५ मध्ये परणच करुन ९.६६१

तीन

दॅरेिेस

(अिगा ,

.ल.घ.मी. पाणीसाठा करण्यात

आला असरन अींित: शसींचन िमता ननशमचती केली आहे.
(३य

(४य सु ररत रगतिासकीय मान्यतेअभा ी दॅरेिेसची कामे रगतलींत्रदत होती. िासन ननण्रय द .

१२.०१.२०१६ अन् ये
परणच करुन २३.६०

सुरगतमा द लेली आहे . उ रच रत आठ दॅरेिेसची कामे सन २०१६-१७ मध्ये

लघमी पाणीसाठा ननमाचण करण्याचे ननयोिन आहे .

(५य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
दयागपूर मतदारसांघातील चांद्रभारा, वाघाडी, सामदा, खखरिांु ड दॅरेिेस व धरणाचे
िाम अपूणागवस् ेत असल्यादादत

(२८य

३३७४५ (२०-०१-२०१६य.

श्री.रमेश दुांदीले (दयागपूरय :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

याचपरर मत ारसींघातील चींद्रभागा,

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

ाघािी, साम ा, णखरकींु ि दॅरेिेस

अपरणाच स् ेत असन
्यामळ
र
ु े िेतकऱयाींना ओलीताची सोय उपलब्

रणाचे काम

होत नाही, पयाचयाने

उ्पन्नात घ् होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नन ी उपलब्

करुन

े ण्यादादत लोकरगतनतनन ीींनी द नाींक १८ माचच, २०१५ रोिी

ा ्यासम
ु ारास मा.िलसींप ा मींत्री याींयाकिे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स रील अपरणाच स् ेत जस् तीतील दॅरेिेस
िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

रणाचे काम परणच करण्यादादत

(४) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य होय, हे अींित: खरे आहे. अींिनगाीं

सि
ु ी

तालुक्यातील खेरकींु ि रगतकल्पाचे काम सन २००२-०३ मध्ये परणच झालेले असरन, रगतकल्पाची ८४६
हे . शसींचन िमता ननमीत झाली असरन, िेतकऱयाींना शसींचनाया सोई उपलब्
चींद्रभागा,

आहे त. त ावप,

ाघािी, साम ा सौं िी या तीन रगतकल्पाची दाीं कामे रगतगतीप ा र आहे त. कामे परणच

झाल्या र लाभ ारक िेतकऱयाींना ओलीताया सोई उपलब्

होणार आहे त.

(२य होय.
(३य रगतकल्पा र दाीं कामासाठी पुरेसा नन ी उपलब्ध्ा आहे .
अपुणाच स् ेतील रगतकल्प पुणच करण्यास्त

रगतस्ता

रगतकल्पाींचे सु ारीत रगतिासकीय मान्यता (सुरगतमाय

राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीकिे सा र करण्यात आले आहे त.
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याशि ाय भुसींपा नादादत जिल्हाध कारी, याींचक
े िे तसेच रगतकल्पाींमुळे दाीं ीत रस्ते

पुलाचे दाीं कामासाठी सा ि
च ननक दाीं काम व भागाकिे पाठपुरा ा िेत्रत्रय स्तरा र करण्यात येत
आहे .

(४य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
िृष्ट्णा खोरे अांतरगत असलेली राज्यस्तरीय िोल्हापूरी पध्दतीचे दांधारे
उच्चस्तरीय दांधा्यामध्ये रुपाांतरीत िरण्यादादत

(२९य

३३७९० (२०-०१-२०१६य.

श्री.ज्ञानराि चेरुले (उमरराय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कृषणा खोरे अींतगचत असलेली राज्यस्तरीय कोल्हापररी पध् तीचे दीं ारे उचस्तरीय
दीं ाऱयामध्ये

(दॅरेिय

रुपाींतरीत

करण्यादादत

उमरगा-लोहारा

मा.िलसींप ा मींत्री, याींना द नाींक १३ िाने ारी, २०१५ रोिी
व नींती केली होती, हे खरे आहे काय,

ये ील

लोकरगतनतनन ीींनी

ा ्यासम
ु ारास लेखी नन े नाद् ारे

(२) असल्यास, उक्त नन े नाया अनुषींगाने कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य हे खरे आहे .
(२य सद्य:जस् तीत न ीन रगतकल्प हाती न घेण्याचे मा. राज्यपाल महो याींचे नन े ि आहे त.
(३य रगतचन उद््ा त नाही.

___________
ननम्न तापी प्रिल्प (पाडळसरे य या प्रिल्पास ननधी समळण्यादादत
(३०य

३४८३३ (१४-०१-२०१६य.

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडाय :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तापी खोऱयातीत ननम्न तापी रगतकल्प (पािळसरे य या रगतकल्पाला सन १९९५-९६ मध्ये
रगतिासकीय मान्यता

े ते

ेळी या रगतकल्पाचा खचच १४२ को्ी रुपये इतका होता, हे खरे आहे

काय,
(२) असल्यास, सन २००८-०९ या रगतिासकीय मान्यतेनुसार हा खचच रु.११२७

को्ी पयंत

पोहोचला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काम सीं गतीने केले गेल्याने
(४) असल्यास, या रगतकल्पाची िळगा
रणगाीं

ाढला आहे , हे ही खरे आहे काय,

जिल्हयातील शसींचन िमतेने अमळनेर पारोळा चोपिा

तालुक्यातील ६०१३९ हेक््र तर

िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

रणाचा खचच

ुळे जिल्हयात ३५१७ हे क््र ए ढे

िेत्र शभिले

व .स. ११५ (21य
(५) असल्यास, या रगतकल्पाची
र षी

िल गतीने काम पाच

षाचत पण
र च करण्यासाठी िासनाकिरन

ोनिे को्ी रुपयाची गरि असताना सन २०१५-१६ मध्ये कमी तरतर

केली गेली, हे

(६) असल्यास, या मुळे या रगतकल्पाचे काम सीं गतीने होऊन रगतकल्प खचाचत

ाढ होऊ नये

ही खरे आहे काय,

यासाठी ननम्न तापी रगतकल्पासाठी िास्तीत िास्त नन ी मींिरर करुन रगतकल्पाचे काम
िल गतीने परणच करण्यासाठी िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(७य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धररीष महािन (१८-०३-२०१६य : (१य होय. रगतकल्पाची सन १९९५-९६ या

रसुची नुसार

रगतिासककय मान्यता ककीं मत रु.१४२.६४ को्ी होती.
(२य होय. सन २००८-०९ या
को्ी आहे .

रसुची नुसार रगतकल्पाची तत
ृ ीय सु ारीत ककीं मत रु.११२७.७४

(३य भस
च न याकरीता लागणारा काला
ु ींपा न, पुन स
काला

ीत

ी

नन ी उपलब् ते नस
ु ार रगतकल्प पुण्च

ाढ होत आहे .

िशमनीचे ककीं मतीत होणारी

ाढ, गौण खननि स् ाशम्

व्याप्तीतील द ल, सव स्तर, सींकल्पनानुसार झालेली पररमाणातील
यामळ
र े ककीं मतीत

िुल्कात होणारी
ाढ,

ाढ होत आहे .

(४य ननम्न तापी रगतकल्पाचे िळगाीं

जिल््यातील वपक िेत्र ५१९०१ हे .

रसरचीतील

ाढ,
ाढ

ुळ जिल््यातील

वपक िेत्र ३०३५ हे . इतके िेत्र आहे .

(५य सन २०१५-१६ मध्ये ननम्न तापी रगतकल्पास रु.२०.०० को्ी नन ी रगताप्त झाला असरन
स रचा नन ी खचच झाला आहे .
(६य

राज्यात

शसींचनाचा

समतोल

व कास

होण्याया

दृष्ीने

नन े िानुसार िलसींप ा व भागास रगताप्त हे णाऱया नन ीचे व व

मा.राज्यपाल

महो याींया

शसींचन महामींिळामध्ये

ा्प

केले िाते. यानस
ु ार तापी महामींिळास रगताप्त होणाऱया नन ीतरन रगतकल्पाचे काम हाती घेण्यात
येत आहे .

(७य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
अमरावती जिल््यातील चाांदी प्रिल्पवाससयाांचे हहवरा (मुरादे य ये े पन
ु वगसन िेले असता
पन
ु वगसनाचे रोड व नालीचे दाांधिाम ननिृष्ट्ट दिागचे असल्यादादत

(३१य

३४९२१ (२०-०१-२०१६य.

(मुांदादे वीय :

प्रा.ववरें द्र िरताप (धामणराव रे ल्वेय, श्री.असमन पटे ल

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य अमरा ती जिल््यातील चाीं ी रगतकल्प ाशसयाींचे
िासनाने

दह रा

(मुरा े य

ये े पुन स
च न

केले

असरन

स स
च ख
ु सोयी द ल्या िातील असे साींगण्यात आले होते
ये े गेले असतात पुन स
च नाचे रोि

िाळा

हे

र््तेपुर गा ाींतील नागररकाींचे

पन
च न
ु स

करताींना

सींदींध ताींना

ास्तव क पन
च नाया दठकाणी दह रा
ु स

नालीचे दाीं काम अ्यींत ननकृष्

िाचचे झाल्याने
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पा साळ्यात ्या दठकाणी साींिपाणी साचत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये

ा

्या रम्यान नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२य असल्यास, उक्त कारणास्त
व द्युत पुर ठा

नागररकाींया आरोग्याला

ोका ननमाचण झाला असन
र

ारीं ार

े खील खींडित होत असल्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत असल्याने िासनाने

कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत आहे ,

(३य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (२२-०३-२०१६य : (१य अींित: खरे आहे .
चाीं ी रगतकल्पाींतगचत

िाळा र््तेपरर गा ाचे पुन स
च न दह रा मुरा े ये े करण्यात आले

आहे . पुन शच सत गा ठाणातील रस््याची नाली सीं ानकाया आ चयक मागण्या घेण्यात आल्या
असरन ५१०० पैकी ९०० मी. नाल्याची दाीं कामे अपेक्षित
कींत्रा् ाराची

िाच रगताप्त न झाल्यामुळे याकरीता

े यकाची रक्कम राखन
र ठे ण्यात आली आहे .

(२य नाल्याम ील साींिपाणी हे गा ठाणामध्ये

ाींदत नाही. गा ठाणातील पा साचे पाणी हे

लगतया जिल्हा मागच रस््याचे दािुचे ग्रमध्ये िमा होत असन
र या ग्रला योग्य उतार
नसल्याने पा साचे पाणी काही काला

ीसाठी जिल्हा मागाचया ग्रध्ये

ाींदलेले असते.

ग्रला लागुन घरे नसल्याने आरोग्याचा रगतचन ननमाचण झाल्याचे द सरन येत नाही.
पा साळी

ाता रणात लाींद

ीिाींया किक्ाींमळ
ु े

ऑगस्् मदहन्यामध्ये द . ०७.०८.२०१५
अनुक्मे ४ तास २० शमनी्
होता. स र

इतर कारणाींमळ
ु े व द्यत
ु

ादहनीत

द . १०.०८.२०१५ रोिी त्रदघाि ननमाचण होऊन

२ तास १० शमनी् या काला

ीकररता व द्युत पुर ठा दीं

ोष ननराकरण करुन व द्युत पुर ठा पर च त करण्यात आला होता.

(३) रगतचन उद््ा त नाही.

___________
िोल्हापूर जिल््यातील िरां दळी, म्हसवे, ननष्ट्णप, आिुडे, सशरराव, तारळे , धामोड
या दांधा्याांची झालेली दरु वस् ा

(३२य

३५३५८ (२०-०१-२०१६य.

श्री.प्रिाश आबदटिर (राधानररीय :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य कोल्हापरर जिल््यातील करीं दळी, म्हस े, ननषणप, आकुिे, शिरगा , तारळे ,

ामोि, या

दीं ाऱयाींची पिझि झाल्यामळ
ु े िेतीसाठी पाणी आि ीणे कठीण झाले असन
र वपण्याया पाण्याचा
रगतचन गींभीर झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२य

असल्यास, िेतीचे

स रील के्ी ेअरया
कायच ाही केली

वपण्याया पाण्याचा रगतचन सोि रन

रु
ु स्तीसाठी ता्काळ नन ी उपलब्

ा करण्यात येत आहे ,

(३य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

षु काळाला सामोरे िात असताना

करून

े ण्यादादत िासनाने कोणती
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श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य

(२य अींित: खरे आहे .

कोल्हापरर जिल््यातील म्हस े को. प. दीं ारा सुजस् तीत असुन आ चयकतेनुसार नव न

लोखींिी दगे घेऊन पण
र च िमतेने पाणीसाठा करण्याचे ननयोिीत आहे. करीं दळी, आकुिे- गारगो्ी
शिरगाीं

को. प. दीं ाऱयाया व िेष

रु
ु स्ती कामाींना रगतिासककय मान्यता रगत ान करण्यात

आली असरन आ चयकते नस
ु ार नन ी उपलब्
तारळे

ामोि दीं ाऱयाींया व िेष

करुन कामे परणच करण्याचे ननयोिीत आहे .

रु
ु स्तीसाठी रगतिासककय मान्यतेचे रगतस्ता

तयार करणेची

कायच ाही िेत्रत्रय स्तरा र चालु आहे . ननषणप हा दीं ारा नसुन तो िलसीं ारण व भागाकिील
ल.पा. रगतकल्प आहे .

(३य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
िोल्हापरू जिल््यातील राधानररी व िाळम्मावाडी या धरणावरील िामासाठी
िमगचा्याांची खािरी िांत्राटी पद्धतीने ननयुक्ती िरण्यादादत

(३३य

३५३६४ (२०-०१-२०१६य.

श्री.प्रिाश आबदटिर (राधानररीय :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य कोल्हापरर जिल््यातील रा ानगरी
असणारे

कमचचारी

नन ्ृ त

कमतरता भासत आहे यामुळे
काय,

(२य असल्यास,

झाल्यामळ
ु े

काळम्मा ािी या

रणा रील

रणाया सुरक्षिततेसाठी

रणा र अनेक

कामकािाकररता

रण पररसराची सुरक्षितता

सन्माननीय िलसांपदा
षे कायचरत

आ चयक

कमचचारी

ोक्यात आली आहे , हे खरे आहे

इतर अनुषींधगक कामासाठी खािगी कींत्रा्ी पद्धतीने

कमचचाऱयाींया ननयुक्ती करून स र पररसराया सुरिेसाठी िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा

करण्यात येत आहे ,

(३य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य हे अींित: खरे आहे.
(२य

ोन्ही

ारण िेत्रा र

नेमण्यात आलेली आहे .

े खभालीया सुरक्षिततेसाठीया दीं ोदस्ताकररता पोलीस सुरिा

(३य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
मानारड (जि.रोंहदयाय मध्यम प्रिल्पासाठी ननधी समळण्यादादत
(३४य

३५४०३ (२०-०१-२०१६य.

श्री.सांिय पुराम (आमरावय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मानागि (जि.गोंद याय मध्यम रगतकल्पासाठी लागणाऱया नन ीसाठी िलसींप ा व भागाकिे
दऱयाच ा नन े न द लेले आहे , परीं तु अिन
ु पयंत कोणतीही कायच ाही करण्यात आली नाही, हे
खरे आहे काय,

व .स. ११५ (24य
(२) असल्यास, ्यामुळे नन ी अभा ी स र रगतकल्पाचे काम रगतलींत्रदत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, स र नन ी अभा ी रगतलींत्रदत असलेल्या रगतकल्पाचे काम क ीपयंत पण
ु ्च ास
येणार आहे ,

(४) असल्यास, स र काम तातिीने परणच करण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा

करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य : (१य, (२य, (३य
रगतिासकीय मान्यता
नन ीची तरतर

(४य या व िेष

रु
ु स्ती रगतस्ता ास

े ण्याची कायच ाही चालर आहे . रगतिासकीय मान्यता रगत ान केल्यानींतर

करुन स रचे काम परणच करण्याचे ननयोिन आहे .

(५य रगतचन उद््ा त नाही.

___________
नासशि जिल््यातील द्राक्षदारा वाचववण्यादादत
(३५य

३५६६७ (२०-०१-२०१६य.

श्री.भाऊसाहे द िाांदळे (श्रीरामपूरय :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाशिक जिल््यातील गींगापरर

रण समरहात १०८६

सन्माननीय िलसांपदा

.ल.घ.र्र. पाणीसाठा शिल्लक असरन

या भर िा र २५ हिार एकर दागा उ्या असल्याने सद्यजस् तीत पाणी ऊसाला
अन्यायकारक आहे , यामुळे द्रािदागा

े णे

ाचव ण्यादादत िासनाने कायच ाही करा ी यादादत

ये ील िेतकऱयाींनी सींदींध त व भागाकिे माहे ऑक््ोदर, २०१५ मध्ये

ा ्या

रम्यान नन े न

द ले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गींगापरर

आळीं ीतरन पाणी सोिल्यास ते िायक ािीपयंत पोचणारसुध् ा नाही,

्यामुळे िासनाने या ननणचयाचा र्ेरव चार करा ा अिी मागणी नन े नात केली आहे , हे ही
खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, उक्त नन े ना र िासनाने कोणती कायच ाही केली
(४) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

ा करण्यात येत आहे ,

श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य होय.
गींगापरर

रणसमुहातील पाणी िायक ािी रगतकल्पासाठी न सोिता याच

रणसमरहाया

लाभिेत्रातील द्राि र्ळदागाींना शमळा े अिा आियाची मागणी असलेली द . १२/१०/२०१५, द .
१७/१०/२०१५

द . १९/१०/२०१५ रोिीची नन े ने जिल्हाध कारी, नाशिक याींना रगताप्त झालेली

आहे त.
(२य अींित: खरे आहे.
िायक ािी रगतकल्पासाठी गींगापरर

रण समह
ु ातन
र पाणी सोिण्याया ननणचयाचा र्ेर

व चार करा ा असे स रील नन े नाींमध्ये सरचीत करण्यात आले आहे .

व .स. ११५ (25य
(३य िायक ािी रगतकल्पासाठी गींगापरर

रण समुहासह इतर

रणसमुहातरन पाणी सोिण्याचे

महामींिळ कायाचलयाचे द . १७ ऑक््ोदर, २०१५ रोिीचे आ े ि हे महाराषर िलसींप्ती ननयमन

रगताध करणाया द . १९ सप््ें दर, २०१४ या नन ाड्यानस
ु ार आहेत. या नन ाड्यातील कलम
१०(िेय नुसार समन्यायी पाणी

ा्पाची िदाद ारी कायचकारी सींचालक याींची आहे. महाराषर

िलसींप्ती ननयमन रगताध करण ही अ न्
च यायीक स् रुपाची यींत्रणा आहे . "महाराषर िलसींप्ती
ननयमन रगताध करण अध ननयम २००५" या कायद्यानुसार रगताध करणाने द लेल्या आ े िाींचे
पालन न झाल्यास कायद्याया कलम २६ नुसार
िायक ािीया उध् च भागातील

ीं िा्मक कायच ाहीची तरतर

आहे . ्यामळ
ु े

रण समह
ु ातन
र िायक ािीया ना सागर िलाियात पाणी

सोिण्याचा ननणचय घेण्यात आला आहे .

स रहर रगतकरणी मा. उच न्यायालय, मुींदई ये े व व
याधचका ाखल करण्यात आल्या
असुन ्या सीं भाचतील सुना ण्या सुरु आहे . न्यायालयीन ननणचयाया अनुषींगाने पुढील कायच ाही
करणे ननयोजित आहे .

(४य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
रायरड जिल््यातील दाळरांरा धरण सांघषग व पुनवगसन ससमतीच्या वतीने चरसई ववभार
पेण जि.रायरड याांच्या ननवेदनातील मारण्याांदादत

(३६य

३५७१४ (२०-०१-२०१६य.

िळवाय :

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगनय, श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य रायगि जिल््यातील दाळगींगा

रण सींघषच

पुन स
च न सशमतीया

तीने चरसई व भाग

पेण जि.रायगि याींया तीने द नाींक ५ ऑगस््, २०१५ रोिी मा.िलसींप ा
राज्यमींत्री याींना नन े न

िलसीं ारण,

े ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, सींघषच सशमतीने आपल्या नन े नात कोणकोण्या मागण्या केल्या आहे त,
(३य असल्यास, यारगतकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय
आले,

चौकिीअींती काय आढळरन

(४य असल्यास, नन े नातील मागण्यादादत िासनाने कोणती कार ाई केली

ा करण्यात येत

आहे ,
(५य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१९-०३-२०१६य : (१य होय.
दाळगींगा

रण सींघषच

पन
च न सशमती,
ु स

१८.८.२०१५ रोिी मा. राज्यमींत्री, िलसींप ा

रसई व भाग, ता. पेण जि.रायगि याींनी द .

िलसीं ारण याींना नन े न द लेले आहे.

(२य सींघषच सशमतीने नन े नात एकरण १४ मागण्या केलेल्या असरन रगतामुख्याने शसिकोया अन्य
रगतकल्पातील तरतु ीनुसार या रगतकल्पातही शसिकोने काही रगतमाणात भागी ारी
व कशसत भख
र ींि

नोकरी अ

ा पॅकेि द्या े इ. मागण्या केल्या आहे त.

या ी आणण

व .स. ११५ (26य
(३य

(४य स र नन े नाचे अनुषींगाने द . २३.९.२०१५ रोिी मा. राज्यमींत्री (िलसींप ा

िलसीं ारणय याींचे अध्यितेखाली दाळगींगा रगतकल्पग्रस्ताींया समस्यादादत दैठक सींपन्न झाली.
िासनाया रगतचशलत भस
र ींपा न

पन
च नाया तरतर ीनस
ु स
ु ार या रगतकल्पादादत करण्यात

येईल. भस
र ींपा नासाठी महसरल व भागाकिे रु. ५९९.९३ को्ी नन ी

गच केलेला आहे.

(५य रगतचन उद््ा त नाही.

___________
नारपूर जिल््यात दवु षत पाण्याचा पाणी पुरवठा होत असल्यादादत
(३७य

३६२६८ (१४-०१-२०१६य.

डॉ.समसलांद माने (नारपूर उत्तरय :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य नागपुर जिल्हा पररष े किरन

ोन ा वपण्याचे नमुने तपासण्यात येतात, हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, जिल्हा पररष , नागपररकिरन माहे एवरगतल, २०१५ मध्ये ६,५५१ नमुने तपासण्यात
आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३य असल्यास, यामध्ये ४ ग्रामपींचायत नरखेि तालक्
ु यातील लोहारी, साीं गा, घोगरा, का्ोल
तालुक्यातील कलम, कळमेच र तालुक्यातील अ ास या ग्रामपींचायतीया िलिन्य आिाराची
लागण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(४य असल्यास, ग्रामसे काींनी कतचव्यात कसरर केलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५य असल्यास, या ग्रामसधच ाव रुद्ध कोणती कार ाई केली

ा करण्यात येत आहे,

(६य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०५-२०१६य :(१य जिल्हा पररष े किरन चार
तपासण्यात येतात.

ेळा पाण्याचे नमुने

(२य नाही. जिल्हा पररष े किरन माहे एवरगतल, २०१५ मध्ये २१५१ पाण्याया स्त्रोताींचे नमन
ु े
तपासण्यात आले आहे त.
(३य हे खरे नाही.
(४य नाही.
(५य

(६य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
ित (जि.साांरलीय ये ील िृष्ट्णा नदीचे पाणी नेण्यासाठी सुरु िेलेली म्है साळ
उपसा ससांचन योिना अपूणागवस् त
े असल्यादादत

(३८य

३६४५० (१४-०१-२०१६य.

श्री.ववलासराव िरताप (ितय :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१य ित (जि.साींगलीय तालुक्यासाठी कृषणा न ीचे

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पाणी नेण्यासाठी सुरु केलेली म्है साळ

उपसा शसींचन योिनेची कामे पण
र च करण्यासाठी िासन स्तरा र सन २०१४-२०१५ सालासाठी
ककती नन ीची उपलब् ता करण्यात आलेली आहे ,

व .स. ११५ (27य
(२य असल्यास, स र नन ी

ा्प करण्यात आला आहे काय

अद्यापपयंत नन ी

ा्प न

करण्याचे कारणे काय आहे त,
(३य असल्यास, नन ी अभा ी स र काम दीं
(४य लायननींग न करता मुख्य कॅनॉल

आहे , हे ही खरे आहे ,
्या रील दाीं काम पण
र च करण्यासाठी ककती नन ी

लागेल,

(५य असल्यास, ्याची पुतत
च ा होईल काय तसेच अींकले
करण्यासाठी िासनाने कोणती कायच ाही केली
श्री. धररीष महािन (१९-०३-२०१६य : (१य

खला्ी पींप हाऊसचे काम सुरु

ा करण्यात येत आहे ?

(२य कृषणा कोयना उपसा शसींचन योिनेसाठी सन

२०१४-१५ मध्ये रु. १४२ को्ी ची तरतु

करण्यात आली होती. केंद्र िासनाने नन ी उपलब्

केला नाही. राज्य िासनाने आपल्या दहचयाची रु. ३५.५७ को्ी इतकी तरतु

व तरीत केली

आहे .

(३य रगतचन उद््ा त नाही.
(४य म्है साळ उपसा शसींचन योिनेअींतगचत लायशलींग (अस्तरीकरण कामेय न करता मुख्य काल ा
्या रील दाीं कामे परणच करण्यासाठी रु. २७२.०१ को्ी इतक्या नन ीची आ चयकता आहे .

(५य स र पींपगह
ृ ाींसाठी आ चयक भ-र सींपा नाची रगतगतीप ा र कायच ाही असरन नन ीया
उपलब् तेनस
ु ार या योिनेचे काम पण
र च करण्याचे ननयोिन आहे .
___________

(३९य

पुणे जिल््यातील भामा आसखेड धरण िालव्याचे दाांधिाम प्रलांबदत असल्यादादत
३६५९८ (२०-०१-२०१६य.

श्री.ओमप्रिाश ऊफग दच्चू िडू (अचलपूरय :

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे

जिल््यातील आसखेि

रण

परणच हो रनही

१५

सन्माननीय

षे

झाली तरी अद्यावप काल े

दाीं ण्यात न आल्याने २३ हिार हे क््र िशमनीला शसींचन उपलब्

झालेले नाही, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, शसींचनासाठी दाीं ण्यात आलेल्या या
ननणचय िासनाने घेतला, हे खरे आहे काय,

रणातील पाणी पण
ु े िहरात

े ण्याचा

(३) असल्यास, पुणे

िहरात पाणी

(४य असल्यास, या

रणाया कालव्याींचे दाीं काम परणच करुन या भागातील िेतक-याींना पाणी

रोिी

ा ्या सुमारास मोठा व रो

शसींचनासाठी उपलब्

करून

े ण्यास स् ाननक नागररकाींनी द नाींक १५ ऑक््ोदर २०१५
केला होता, हे खरे आहे काय,

े ण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात येत

आहे ,
(५य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (२३-०३-२०१६य : (१य अींित: खरे आहे .
रण परणच होऊन ५

षे झाली आहे त. रगतकल्पाया ननयोजित लाभिेत्रात मोठ्या रगतमाणात

नागरीकरण झाल्याने भरसींपा नास अिचणीमरळे कालव्याची कामे अपरणच राहीली आहे त.

व .स. ११५ (28य
(२य होय, पुणे
पाणी

वपींपरी धचींच ि महानगरपाशलका, चाकण

लगतया १९ गा ाींना वपण्यासाठी

े ण्यादादत िासनाने ननणचय घेतला आहे.

(३य होय.
(४य स रील रगतकल्पातरन वपण्याया रगतयोिना च आ चयकतेनुसार १४१.१८६

लघमी त्रदगर शसींचन

पाणी आरिण मींिरर करण्यात आले असल्याने रगतकल्पाचे सु ाररत िलननयोिन करुन
कालव्याया

कामाींचे

पुनवच लोकन

करण्याची

रगतकल्पाया लाभिेत्रातील लाभ ारकाींया
२३११० लाभिेत्राींपैकी १९६४५ हे . लाभिेत्र
पाणीसाठा सद्य:जस् तीत
शसींचनाद् ारे

कायच ाही

रगतगतीत

आहे .

भामा

आसखेि

लोकरगतनतनन ीींया मागण्यानस
ु ार रगतकल्पाया
गळण्यात आले आहे . रगतकल्पातील ननशमचत

रणाया ननम्न दािक
ु िील को.प. दीं ाऱयात सोिरन खािगी उपसा

िलािय उपसाद् ारे

ापरण्यात येत आहे .

(५य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
पेण तालक्
ग ामळ
ू यातील खार लााँडां ववभाराच्या दल
ु क्ष
ु े ६०० एिरहून अधधि िमीनी
समुद्राच्या उधाणाचे पाणी सशरल्यामुळे नापीि होत असल्यादादत
(४०य

३६६२५ (२०-०१-२०१६य.

श्री.वविय िाळे (सशवािीनररय :

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेलय, श्री.समीर िुणावार (हहांरणघाटय,

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१य पेण (जि.रायगिय तालरक्यातील खारलााँिीं व भागाया

ल
च ामुळे ६०० एकरहरन अध क
ु ि
िमीनी समद्र
ाया
उ
ाणाचे
पाणी
शिरल्याम
ळ
े
नापीक
झाल्याचे
माहे नोव्हें दर २०१५ मध्ये ा
ु
ु
्या

रम्यान नन िचनास आले, हे

खरे आहे काय,

(२य असल्यास, उक्त तालरक्यातील खािी ककनारी असणाऱया व ठ्ठल ािी, भाल,
सारे भाग,

ा े,

िखळ, कोळ ,े देनेघा्, आनीं नगर, िुई आद

ढा , कान्होदा,

गा ात भात िेतीत समुद्राया

उ ाणाचे पाणी शिरल्याने िेतकऱयाींया िेतवपकाींचे मोठ्यारगतमाणात नुकसान झाले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३य असल्यास, पींचक्ोिी रगतकल्पग्रस्त िेतकरी सींघातर्े मागणी करून सुद्धा खारलाँ ि व भागाने
ेळीच दाीं

न घातल्यामळ
ु े भात िेतीत समुद्राया उ ाणाचे पाणी शिरल्याने िमीप नापीक

झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४य असल्यास, उक्त रगतकरणामध्ये

ोषीीं र िासनाने

कोणती कार ाई केली

ा करण्यात

येत आहे ,
(५य

नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य नाही.
खारभम
र ी व भागाया

लचिामळ
ु े नाही तर, द नाींक २७ ऑक््ोंदर, २०१५

२७

नोव्हें दर, २०१५ रोिी आलेल्या मोठ्या उ ानामुळे पेण तालुक्यातील २६ खारभरमी योिनाया
दाीं ाना मोठ्या रगतमाणात खाींिी पिरन िेत्रामध्ये खारे पाणी शिरले होते.

व .स. ११५ (29य
(२य पेण तालुकयातील नार ेल देन ले खारभम
र ी योिना अींतगचत असलेल्या व ठ्ठल ािी भाल,
ढा , कान्होदा या गा ातील लाभिेत्रामध्ये खारे पाणी शिरले होते.

दोरी या खािगी योिनेलगत खाींिी पिरन स र खािगी योिनेया अींतगचत असलेल्या

कोळ ,े देनेघा् या गा ातील िेत्रामध्ये खारे पाणी शिरले होते. दोरी ही खािगी योिना
असल्यामळ
ु े ्या योिनेचे काम िासनामार्चत करण्यात येत नाही. िेताम ील भात वपकाचे
नुकसानदादत कृषीखाते

महसल
र खा्यामार्चत पाहणी करण्यात आली आहे .

(३य िासकीय खारभम
र ी योिना
नक
ु सानीची
याची

ािी ओढाींगी,

ा े

िखळ या योिनाींया झालेल्या

रु
ु स्ती लाभ ारकाया सहाय्याने तातिीने हाती घेऊन िेत्र दा ीत होणार नाही

िता घेण्यात येत आहे . नार ेल देन ले खारभरमी योिनेचे काम राषरीय चक्ी ा ळ

ोके नन ारण रगतकल्पा अींतग्रत समाव ष् आहे . मान्यतेनींतर योिनेचे काम हाती घेण्यात
येईल.
(४य िेत्रीय स्तरा र आ चयक कायच ाही केली असल्यामळ
ु े रगतचन उद््ा त नाही.
(५य रगतचन उद््ा त नाही.

___________
चांद्रपुर जिल््यातील रािुरा तालुक्यातील दल्लारपुर क्षेत्राअांतरगत पोवणी खदान २ व ३ इरावती
प्रिल्पासाठी साखरी नाल्याचा प्रवाह रोवरी नाल्यात वळती िरण्यादादत

(४१य

३६६७५ (१५-०१-२०१६य.

अॅड.सांिय धोटे (रािूराय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य चींद्रपुर जिल््यातील रािुरा तालुक्यातील दल्लारपुर िेत्राअींतगचत पो णी ख ान २
इरा ती रगतकल्पासाठी साखरी नाल्याचा रगत ाह गो री नाल्यात

३

ळती करण्याची योिना

े.को.ली. िासनाकिरन आखण्यात आल्याचे माहे सप््ें दर, २०१५ मध्ये

ा ्या रम्यान

नन िचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, स र नाल्याचा नैसधगचक रगत ाह द ल रन गो री नाल्याला िोिल्यास गो री
ासीय

िेतकऱयाींना दॅक

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३य असल्यास, गा करी

ॉ्रया त्रासासोदत िेतीचे नुकसान ही सहन करा े लागणार

िासनाला व च ासात न घेता स र रगतकल्पाचे ननयोिन होत

असल्याने गा कऱयाींनी आीं ोलन करुन

.े को.ली. िासनादिल नारािी व्यक्त केली आहे , हे ही

खरे आहे काय,
(४य असल्यास, िासनाने या र कोणती उपाययोिना केली
(५य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (०७-०३-२०१६य : (१य हे खरे नाही.
(२य रगतचन उद््ा त नाही.
(३य रगतचन उद््ा त नाही.
(४य रगतचन उद््ा त नाही.
(५य रगतचन उद््ा त नाही.

__________

ा करण्यात येत आहे,

व .स. ११५ (30य
खुिराव (ता.सशराळा, जि.साांरलीय ये ील वारणा नदीवरील उिव्या िालव्याला
रळती लारल्याने शेतिसमनी नावपि झाल्यादादत

(४२य

३६७६२ (१५-०१-२०१६य.

श्री.सशवािीराव नाईि (सशराळाय :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खुिगा
मागील

(ता.शिराळा, जि.साींगलीय ये ील

सन्माननीय िलसांपदा

ारणा न ी र उिव्या कालव्याया िलसेतरला

ीघचकाळ गळती लागली असल्याने ्या पररसरातील िेतिशमनी नावपक दनल्या

आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या कालव्याची गळती
कोणती कायच ाही केली

ाींदव ण्याया दृष्ीने

ा करण्यात येत आहे ,

रु
ु स्ती करण्याकरीता िासनाने

(३) असल्यास, अद्याप काहीच कायच ाही करण्यात आली नसल्यास या
व भागाया िदाद ार अध का-याींव रुध्

काय कार ाई केली

(४) असल्यास, या पररसरातील िेतकऱयाींना न्याय

ल
च ाला पा्दीं ारे
ु ि

ा करण्यात येत आहे,

े ण्याया दृष्ीने िासन ककती काला

ीत

रु
ु स्तीची कायच ाही करणार आहे ?
श्री. धररीष महािन (२३-०३-२०१६य : (१य हे खरे नाही.
(२य स र िलसेतुया
जिओशसीं ेद्क

रु
ु स्ती कामासह,

अस्तरीकरण

२५३३.९२ लि इतकी आहे . स र
तरतु ीतरन उपलब्

ारणा उि ा काल ा कक.मी. १ त १२ मध्ये

उपाययोिनाकरणेया

कामाची

रु
ु स्तीची कामे

स् ीकृत

ननव

ा

ककीं मत

रु.

ारणा रगतकल्पास होणाऱया अ स
च क
ीं ल्पीय

होणाऱया या नन ीतरन करण्याचे ननयोिन आहे.

(३य रगतचन उद््ा त नाही.
(४य

उपरोक्त

कामाचा

मळ
काला
र

ी

२४ मदहने

इतका असन
र

स र कामास आता

द . २३.०८.२०१६ पयंत द्व तीय मु त ाढ े ण्यात आली आहे .
___________

शेति्याांना सम न्यायी पाणी वाटप व योग्य पाणीपट्टी घेऊन
(४३य

३६७८३ (२०-०१-२०१६य.

त्याांच्या हक्िाचे पाणी दे ण्यादादत

श्री.दाळासाहे द मुरिुटे (नेवासाय :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य सम न्यायी पाणी

ा्प काय ा २००५ रोिी मींिरर झाला ्या ेळी एमिब्ल्यरआरआरए

(MWRRA) नुसार एमएमआयएसएर् (MMISF) रगतमाणे पाणी

ा्प सींस् ा स् ापन करण्यात

आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, स र सींस् ा सद्यजस् तीत िेतकऱयाींना सम न्यायी पाणी
पाणीपट्टी घेऊन ्याींया हक्काचे पाणी

ा्प

योग्य

े त नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३य असल्यास, या रगतकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४य असल्यास, चौकिीनस
ु ार स रहर सींस् ा दरखास्त करण्यादादत िासनाने कोणती कायच ाही
केली ा करण्यात येत आहे ,
(५य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?

व .स. ११५ (31य
श्री. धररीष महािन (२३-०३-२०१६य : (१य महाराषर िलसींप्ती ननयमन रगताध करण काय ा
२०१५ (MWRRA Act)
(MMISF Act) हे

महाराषर शसींचन पध् तीचे िेतकऱयाींकिरन व्य स् ापन काय ा २००५

ोन्ही काय े सन २००५ मध्ये पाररत झाले असन
र एमएमआसएसएर् या

कायद्याींतगचत पाणी

ापर सींस् ा स् ापन करण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे ,

(२य हे खरे नाही.
(३य, (४य

(५य रगतचन उद््ा त नाही.
___________

(४४य

सारां रपूरी ये े मुमरीधरण प्रस्ताववत िरताना धरणग्रस् ाांचे पुनवगसन िरण्यादादत
३७८६४ (२२-०१-२०१६य.

श्री.शाांताराम मोरे

(शहापूरय, श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरा 
ुां ा िळवाय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िहापरर (जि.ठाणेय ये े सन १९६९ साली भातसा
मुमरी रण रगतस्ताव त केले आहे, हे खरे आहे काय,
(२य असल्यास, १०४ गा ाींचे पुन स
च न
शमळण्याआ ीच रगतस्ताव त मम
ु री

(सभवांडी ग्रामीणय, श्री.पाांडुरां र दरोरा

रणाया उभारणी ेळीच सारीं गपररी ये े

सींपाद त िशमनीचे व व

रणाची १६७ को्ीींची ननव

खरे आहे काय,

(३य असल्यास, पाच

लाभ िेतकऱयाींना

ा मींिरर करण्यात आली आहे , हे

षे उल्रन, ठे के ार नेमरन यासाठी केंद्रीय

ने

पयाच रण व भागाची

यासाठी मान्यताच घेतली नसल्याचे नन िचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४य तसेच स र
ही खरे आहे काय,

रणामुळे दाध त होणाऱया

रणग्रस् ाींचे पुन स
च न करण्यात आलेले नाही, हे

(५) असल्यास, यादादत िासनाने चौकिी करुन कोणती कायच ाही केली

ा करण्यात ये त

आहे ,
(६) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१८-०३-२०१६य : (१य नाही.
िासनाने िरन १९६७ मध्ये भातसा रगतकल्पास रगतिासकीय मान्यता द ली आहे. यामध्ये मुमरी

रणाच समा ेि नव्हता. त ापी डिसेंदर १९८३ मध्ये द लेल्या तत
ृ ीय रगतिासकीय मान्यता

अह ालात मुमरी

रणाचा समा ि
े आहे .

(२य अींित: खरे आहे.
मुमरी

रणाचे दुिीत िेत्रामुळे १०४ गाीं े दा ीत नसरन र्क्त ४ गाीं े दा ीत होत आहे त

्यामध्ये मौ.कोठारे ग्रामपींचायती अींतग्रत अ कलपािा (२९ घरे य आणण सारीं गपररी ग्रामपींचायती
अींतग्रत चाफ्याचा पािा (५ घरे य अिी

ोन गाीं ातील ३४ घरे दा ीत होत आहे त. तसेच खैरे

िन
ु णी ये ील र्क्त िमीन दा ीत होत आहे.
मुमरी

रणाची

रु.१७३.०३

को्ीची

द .१४/२/२०१३ रोिी द लेले आहे त.
(३य नाही.

ननव

ा

स् ीकृत

करुन

सु ारीत

कायाचरींभ

आ ेि
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मुमरी

रणाया ४१२.१३५ हे .

निशमन रगतस्ता ास केंद्र िासनाची त् त: मान्यता घेण्यासाठी

द .२०.५.२००५ िासनाची त् त: मान्यता घेण्यासाठी द . २०.५.२००५ रोिी सा र केला होता
्यास द .२/३/२००९ रोिी त् त: मान्यता शमळाली असन
र अींनतम मान्यता द .०२/०५/२०१४
रोिी रगताप्त झाली आहे .

पयाच रण मान्यतेसाठी राज्य िासनाया सशमतीसमोर सा रीकरण होऊन द .२९/१/२०१६ रोिी
अींनतम मान्यतेसाठी शिर्ारस केली आहे.
(४य होय.
(५य रगतकल्पग्रस्ताचे सहमतीने मौिे साजि ली ये े पन
च न रगतस्ताव त आहे . रगतकल्पाचे पन
च न
ु स
ु स
झाले नींतरच

रणात पाणीसाठा करणेत येईल.

नाही.

रणाचे कामाींस अद्यावपत सुरु ात केलेली

(६य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
िामनाला व अयडापूर (जि.यवतमाळय प्रिल्पाचे िाम पुणग होवून
प्रिल्पाच्या ववतरीिाचे िाम प्रलांबदत असल्यादादत

(४५य ३७९४६ (२२-०१-२०१६य.

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेडय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िामनाला
हो रन अनेक

अयिापरर हे

ोन्ही रगतकल्प या उमखेि मत ार सींघातील असरन याचे काम पुणच

षच लो्ल्यानींतरही रगतकल्पाया व तरीकाचे काम रगतलींत्रदत असल्याने रगतकल्प िींभर

्क्के भरलेले असताींना सुध् ा आ्मह्या ग्रस्त य तमाळ जिल््यात िेतकऱयाींना िेती
करण्याकररता पाणी शमळा े यासाठी मा.मख्
ु यमींत्री याींनी नागपरर ये े दह ाळी अध
रम्यान व

भाचतील शसींचनाची िमता

रोिी नन ी उपलब्

करुन

ेिना

ाढव ण्यादादत सभा घे रन द नाींक १६ डिसेंदर, २०१४

े रन िेतकऱयाींया िेतीला पाणी

े ण्यादादत आ े ि द ल्या नींतर ही

सींदींध त व भागाया अध काऱयाकिरन कोणतीही कायच ाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) सींदींध त व भागाकिरन िमतेए ढ्या कामाची
आहे काय,

रु
ु स्ती करुन

(३) असल्यास, उक्त रगतकरणात िासनाने कोणती कायच ाही केली
(४) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त

े यके काढण्यात आली, हे खरे
ा करण्यात येत आहे ,

?

श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य : (१य नाही.
िामनाला :- या रगतकल्पाया लघुपा्ाची

रगतिासकीय मान्यते अभा ी मागील

ोन

इतर व तरण रगतणालीची कामे सु ारीत

षाचपासरन रगतलींदीत आहे त. सु ारीत रगतिासकीय

मान्यतेसाठी राज्य ताींत्रीक सल्लागार सशमती, नाशिक किील तपासणी होऊन ननयामक
मींिळाचे मान्यतेची कायच ाही रगतगतीत आहे.
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सु ारीत रगतिासकीय मान्यतेनींतर २०१६-१७ मध्ये कामे परणच करण्याचे ननयोिन आहे .

अमिापरर :- सु ारीत रगतिासकीय मान्यता अभा ी तसेच स् ाननक कासतकाराया

व रो ामळ
ु े या रगतकल्पाया मख्
ु य कालव्याची कक.मी. १० ते १४ पण
ु च होऊ िकले नाही. या
योिनोला द .०५.०२.२०१५ रोिी ७१.७२ को्ी रुपये इतक्या खचाचस तत
ृ ीय सु ारीत रगतिासकीय
मान्यता

े ण्यात आली आहे . या षी रब्दी हीं गाम २०१५-१६ मध्ये ८ कक.मी. पयंत शसींचन

करण्यात आले आहे . ्यामुळे आता पुढील कालव्याची कामे करण्याकरीता कास्तकाराींनी
सहमती

िचव ली आहे . ्यामुळे रगतकल्पाची उ रच रत कामे िरन २०१७ पयंत परणच करण्याचे

ननयोिीत आहे .
(२य नाही.

िामनाला

अमिापरर हे

ोन्ही लघु रगतकल्प दाीं कामा ीन असल्यामुळे

( े यकेय काढण्याचा रगतचन येत नाही.

रु
ु स्तीचे त्रदले

(३य रगतचन उद््ा त नाही.
(४य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
डहाणू (जि.पालघरय तालुक्यातील सुयाग प्रिल्प िालव्याची दरु वस् ा झाल्यादादत
(४६य

३८०२५ (२२-०१-२०१६य.

श्री.पास्िल धनारे (डहाणयू :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िहाणर (जि.पालघरय तालुक्यातील सुयाच
िमीन शसींचनाखाली असताना पाच

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

रगतकल्प कालव्यातींगत
च १४ हिार ५०० हे क््र

षाचपासरन दाीं काम

प्लॅ स््र तु्ले असल्याचे द नाींक ३

नोव्हें दर, २०१५ रोिी िासनास नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दादीींची िासनाने चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, स र रगतकरणी पाहणी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, उन्हाळ्यातील भातवपकासाठी सुरळीत पाणी पुर ठा करण्याकररता िासनाने
कोणती उपाययोिना केली

ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१८-०३-२०१६य : (१य अींित: खरे आहे .
(२य, (३य

(४य रगतकल्पाचे शसींचन व्य स् ापन दाीं काम कायच रगतकारातील व भागातील उपलद

मनुषयदळाकिरन करण्यात ये रन शसींचन हीं गाम ननयशमतपणे पार पािण्यात येतो. काल ा
व तरणरगतणालीची ननयशमत पाहणी करण्यात येते.
तसेच िनतग्रस्त दाीं कामे
हीं गाम पार पािण्यात येतो.

अस्तरीकरण कामाची ता्पुरती

”कोकण शसींचन हीं गाम २०१५-१६” साठी अ्या चयक

रु
ु स्ती करुन कोकण शसींचन

रु
ु स्ती करुन द .१७/१२/२०१५ पासन
र सरयाच

रगतकल्पातील शसींचन आ तचने सरु
ु करण्यात आली असरन आिशमतीस ननयशमत आ तचने सरु
ु
आहे त.
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कायमस् रुपी

रु
ु स्तीया अनुषींगाने व िेष

िेत्रीय स्तरा र रगतगतीप ा र आहे .

रु
ु स्ती अीं ािपत्रके तयार करण्याची कायच ाही

(५य रगतचन उद््ा त नाही.
___________
तापी पाटदांधारे वविास महामांडळाच्या अांतरगत येणा-या सुिी, मोर, अभोडा व मांररूळ
या प्रिल्पाची दे खभाल व दरु
ु स्ती ननधी अभावी प्रलांबदत असल्यादादत

(४७य

३८१८९ (२०-०१-२०१६य.

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेरय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य तापी पा्दीं ारे व कास महामींिळाया अींतगचत येणा-या सक
ु ी, मोर, अभोिा

रगतकल्पाींना मागील
े खभाल

ोन

षाचपासन
र

े खभाल

मींगरूळ या

रु
ु स्ती नन ी अभा ी स रील रगतकल्पाची

रु
ु स्ती रगतलींत्रदत असल्याचे नन िचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२य असल्यास, स र रगतकल्पाींची

े खभाल

रु
ु स्ती करण्यास नन ी न शमळाल्यामुळे

रगतकल्पाींया सुरिे र पररणाम झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३य असल्यास, िासनाने स र रगतकल्पाींना नन ी

े ण्यादादत कोणती कायच ाही केली

ा

करण्यात येत आहे ,
(४य नसल्यास, व लींदाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धररीष महािन (१५-०३-२०१६य : (१य हे खरे नाही.
(२य रगतचन उद््ा त नाही.
(३य रगतचन उद््ा त नाही.
(४य रगतचन उद््ा त नाही.
___________

सातारा जिल््यातील िृष्ट्णा खोरे या दष्ट्ु िाळी भारातील जिहे िठापरू
उपसा ससांचन योिनेला मान्यता दे ण्यादादत

(४८य

३८५७५ (२०-०१-२०१६य.

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे रावय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य सातारा जिल््यातील कृषणा खोरे या
योिनेया कामाची रगतगती

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

षु काळी भागातील जिहे कठापरर उपसा शसींचन

सद्य:जस् ती काय आहे ,

(२य या योिनेया कामासाठी िासनाने सन २०१४-२०१५ मध्ये १०४ को्ी रु. मींिरर केले असन
र
या कामाला सु ाररत रगतिासकीय मान्यता
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

े ण्यात न आल्यामुळे १०४ को्ी रु. अखधचचत रादहले

व .स. ११५ (35य

(३य असल्यास, या रगतकल्पाला अद्यापही सु ाररत रगतिासकीय मान्यता न

े ण्याची कारणे काय

आहे त,

(४य हा

षु काळी भाग असल्यामळ
ु े या उपसा िलशसींचन योिनेला ् ररत रगतिासकीय मान्यता

े ऊन शमळालेला नन ी खचच करण्यादादत िासनाने कोणती उपाययोिना केली

ा करण्यात

येत आहे ?
श्री. धररीष महािन (१९-०३-२०१६य : (१य कृषणा न ी रील कठापरर गा ाि ळील दॅरेिचे काम
४५% परणच झाले आहे . पींपगह
ृ क्. १ चे काम ३०% परणच झाले आहे. पींपगह
ृ क्. २ चे
क्. ३ चे ९५% काम परणच झाले आहे सद्य:सद्यजस् तीत दॅरेि, पींपगह
ृ क्.१

पींपगह
ृ

याींत्रत्रकी

व भागाकिील कामे रगतगतीप ा र आहे त. योिनेची रगत.मा.रगताप्त ककीं मत रु. २६९.०७ को्ी
( रसरची १९९५-९६य असरन या रगतकल्पा र डिसेंदर २०१५ अखेर रु. ३४१.३६ को्ी खचच करण्यात
आला आहे .

(२य सन २०१४-१५ या आध क
च

षाचतील मींिरर (व तरीतय तरतर ीपैकी रु. ६२.४० को्ी इतका

अखधचचत नन ी खचच करण्यास िासन ननणचय द नाींक ०८/१०/२०१५ अन् ये मान्यता द ली आहे .
(३य

(४य सन २०१०-११ या

रसरची र आ ारीत रु. ९८०.०७ को्ी ककीं मतीचा रगत म सु ाररत

मान्यता रगतस्ता ा र िासन स्तरा रुन छाननी
िेत्रीय स्तरा रुन करण्यात येत आहे .

रम्यान उपजस् त केलेल्या िेऱयाींची पत
च ा
र त

___________
(४९य

कििवी पेयिल प्रिल्प ननधीअभावी दांद असल्यादादत

३९६२१ (२०-०१-२०१६य.

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडीय, श्रीमती ननमगला राववत

(इरतपूरीय, डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरीय, अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसाय, श्री.अब्दल
ु सत्तार
(ससल्लोडय :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक िहराची पाण्याची

ाढती मागणी पण
र च करण्यासाठी २६ ऑगस््, २००९ रोिी

ककक ी पेयिल रगतकल्पाया २८३.५४ को्ीया रगतस्ता ास रगतिासकीय मान्यता शमळाली असरन,

केंद्रीय पयाच रण व भागाने द नाींक २८ र्ेब्रु ारी, २०१४ रोिी मान्यता द ली असतानाही स र
रगतकल्प नन ी अभा ी दीं

करण्याची दाद िासनाया व चारा ीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र पेयिल रगतकल्प दीं
लोकरगतनतनन ीींनी िासनास

केल्यास मोठे िन आीं ोलन उभारण्याचा ते ील

इिारा द ला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स र रगतकल्पा र अद्याप ककती खचच झाला आहे , रगतकल्प परणच करण्यास ककती
नन ीची आ चयकता आहे

स र रगतकल्प ककती काला

ीत परणच होणे अपेक्षित आहे ?

श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य : (१य स र रगतकल्पास रगतिासकीय मान्यता रगताप्त असन
र केंद्र
िासनाया

न

पयाच रण व भागाची त् त: मान्यता शमळाली आहे . मात्र अींनतम मान्यता

अरगताप्त आहे . मा.उच न्यायालय खींिपीठ औरीं गादा

मध्य

ाखल झालेल्या याधचका क्.

१२४/२०१४ मध्ये मा.उच न्यायालयाचे नन े िानुसार या रगतकल्पाचे पुनव नच नयोिन करण्यात
येणार आहे .

व .स. ११५ (36य

(२य लोकरगतनतनन ीींनी स र रगतकल्पास नन ी उपलब्

होणेदादत पत्र द लेले आहे.

(३य स र रगतकल्पाची अद्या त ककीं मत अीं ािे रु. ५५३.९२ को्ी ( रसुची सन २०१२-१३) आहे .
रगतकल्पा र भरसींपा न

निशमन

पयाच रण मान्यतेसाठी रु. ७.१९ को्ी खचच झालेला आहे.

रगत्यिात कामास सुरु ात करण्यात आलेली नाही. मा.उच न्यायालय मुींदई, खींिपीठ
औरीं गादा

ये े

ाखल झालेल्या िनदहत याधचका क्. १२४/२०१४ मध्ये हा रगतकल्प न्याय

रगतव षठ असन
र मा. न्यायालयाया आ े िानस
ु ार चौकिी सशमती गठीत करण्यात आली आहे .
चौकिी सशमतीया अह ालानींतर रगतकल्पादादत ननणचय घेण्यात येईल.
___________
अलमट्टी धरणात अशास्त्रीय पध्दतीने पाण्याची साठवणूि होत असल्याने साांरली व िोल्हापूर
जिल््यातील रावाांना पुराचा धोिा ननमागण झाल्यादादत

(५०य

३९६२२ (२२-०१-२०१६य.

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडीय, डॉ.पतांरराव िदम (पलस
ू

िडेरावय, श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीणय, अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसाय :
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रणामध्ये ्प्या्प्याने

किापध् तीने पाणी साठ ा े आणण

सन्माननीय

रण पण
र च िमतेने कसे

भरुन घ्या याचे, यादादत राषरीय पातळी र असलेले ननकष न पाळता महाराषर-कनाच्क
सीमे र असलेल्या अलमट्टी
साींगली

रणात पाणी साठ रन ठे रन कनाच्क सरकार महाराषरातील

कोल्हापरर जिल््यातील िहराींना

दाद माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये

गा ाींना पुराचा

ोका ननमाचण करत असल्याची

ा ्या रम्यान नन िचनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कनाच्काया या आिमुठ्ठेपणामुळे अलमट्टीया दॅक
जिल््यातील गा े

ॉ्रमुळे साींगली िहरासह

कोल्हापरर जिल््यातील न ी काठया गा ाींना पुराचा

ोका ननमाचण होत

असरन, सन २००५ साली या भागातील गा े मदहनाभर पुराया पाण्याखाली येऊन रगतचींि
नुकसान झाले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रगतकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकषच काय आहे त ्यानस
ु ार सींभाव्य पुराया
करण्याया दृष्ीने िासनाने कोणती उपाययोिना केली

ोक्यापासरन सींरिण

ा करण्यात येत आहे ?

श्री. धररीष महािन (१६-०३-२०१६य : (१य हे खरे नाही.
(२य रगतचन उद््ा त नाही.
(३य यादादत अ्यास केलेला आहे.
(४य कनाच्क

महाराषर राज्याया िलसींप ा व भाग

महसल
र व भागातील अध काऱयाींमध्ये

समन् य सा ण्याया दृष्ीने मा.मुख्य सधच , मा.रगत ान सधच
राज्य

याींया

अध्यितेखाली

ोन्ही

राज्याींया

(िलसींप ा व भागय महाराषर

सींदींध त

अध काऱयाींची

र षी

व .स. ११५ (37य
पा साळ्यापर ी दैठक घेतली िाते,
मादहतीची
ननयमन

उपखोऱयातील पुराचे सननयींत्रण होण्याया दृष्ीने

े ाण घे ाण करुन उपखोऱयातील परर व सगच

करण्यासाठी

आ चयक

पररपररजस् ती उद््ा लेली नाही.

कायच ाही

करण्यात

ाहरन िाणाया दृष्ीने व सगाचचे
्यामळ
ु े सन २००७ नींतर

येते.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांदई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्य ती मुद्रणालय, मुींदई.

