अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नाांदेड जिल््यातीद वोदावरी नदीवरीद

ाभळी

ांधा-याच्या

उपसािदससांचन योिना िायााजववत िरण्या ा त
(१)

१००६६ (०७-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष सा णे (दे वदूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल््यातील गोदानरी नदीनरील

ाभळी

ींधा-याच्या

ि
व वरवरवर

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री
क
व न ्रनर कींु डलनाडी शेळगान

चन्नापर न पा्ोदा माष्ी ता.ब लोली या दोन उपसािलससींचन योिना कायााजन्नत करुन

त्याद्वानारे कींु डलनाडी पररसरातील पाच मालगुिारी तलानामध्ये साठनण करण्या ा तचा रस्तान
अधधक्षक अधधयींता पा् ींधारे मींडळ नाींदेड याींनी ददनाींक १५ सप््ें र, २०१२ रोिी ना
त्यासुमारास शासनाकडे पाठवनला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर रस्तानानर शासनाने काय रनणाय तेतलेला आहे ना तेणार आहे ,
(३) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२२-०२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
तथावप, अधीक्षक असभयींता, नाींदेड पा् ींधारे मींडळ, नाींदेड कायाालयाचे दद. १५/०९/२०१२
न पत्रान्नये वनषयाींककत रस्करणाचा रस्ाथसमक अहनाल जिल्हाधधकारी, नाींदेड याींना सादर
करण्यात आला.
तसेच महामींडळाचे दद. ०२/१२/२०१३ च्या पत्रान्नये या ा तचा अहनाल शासनास सादर
केला आहे .
(२) न (३) सदर योिना िलसींपदा वनभागाच्या मालकीच्या नाहीत. सदर योिना कींु डलनाडी
वनवनध सहकारी सींथा न शींकर सहकारी कारखाना याींनी सींयुक्तपणे केलेल्या आहे त. त्यामळ
ु े
रस्तावनत कामे सुध्दा त्याींचे मार्ातच पुणा होणे आनश्यक आहे.
___________

वन.स. ११६ (2)
आिोव (जि.अिोदा) तादुकयाांत प ार नदीचा सातपुडा पवातातुन उवम होत असल्याने
नददिा च्या शेिडो एिर शेिमीननतीद वपिाांचे नुिसान होत असल्या ा त

(२)

१३५३४ (०८-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोव) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आको् (जि.अकोला) तालुक्याींत पठार नदीचा सातपुडा पनातातुन उगम होत असल्याने
नददकाठच्या शेकडो रकर शेतिमीरनतील वपकाींचे अतोनात नुकसान होते तथापी नदीनर धरण
ाींधुन पाणी अड्नन होणा-या नक
ु सानीतन शेतक-याींना सु्का समळे ल याकररता जिल्हाधधकारी

अकोल, उपवनभागीय अधधकारी लतु ससींचन, अको्, अधधक्षक असभयींता पा् ध
ीं ारे मींडळ

अकोला याींना ददनाींक ५ ऑक््ो र, २०१३ न १२ ऑक््ो र, २०१३ मध्ये ना त्यादरम्यान तसेच
मा.मुख्यमींत्री, मा.िलसींपदा, मींत्री याींना ददनाींक १ ऑक््ो र, २०१५ रोिी ना त्यासुमारास
नारीं नार रननेदने पाठपराना करुनही अद्वायाप कुठलीच कारनाई झाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्करणी शेतक-याींना न्याय समळाना वपकाचे नुकसान पुरजथतीत होऊ
नये या दृष्ीने सीं ींधधताींनर वनभागाने शासन तरानर पाठपराना करुन यो्य कारनाई केली ना
करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, येथील

ाधीत शेतक-याींना दरनषी शेतात पाणी तुसन लाखो रुपये वपकाींची

हानी झाल्याने पठार नदी न ्मनी नदीचे पुरग्रत शेतक-याला ददलासा समळण्याच्या हे तने
धरण अथना नीदीचे पात्र सरळीकरण, खोलीकरण न रुीं दीकरण अश्या पध्दतीचा रस्तान
शासननाच्या वनचाराधीन आहे काय ना तयार करण्यात येत आहे त काय,
(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२२-०२-२०१६) : (१) अशा रस्कारचे रननेदन रस्ाप्त नाही. तथावप अको्
तालक्
ु यात मौिे सानरगाींन चे नरील

ािस थारनक नाल्यानर पठारे अनाला

ह
ृ त ल.पा.

योिनेस दद. १८.२.२००९ रोिी रस्शासकीय मान्यता ददली होती. तथावप, िनवनरोधामुळे सदर
योिनेचे काम हाती तेणे शक्य झालेले नाही.
(२) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(३) अको् जिल्हा अकोला तालक्
ु यातील पठार नदी न ्ुगनी नदीच्या धरण अथना नदी पात्र
सरळीकरण, खोलीकरण न रुीं दीकरण अशा पध्दतीची मागणी िलसींधारण वनभागास रस्ाप्त
झालेली नाही. तसेच अशा पध्दतीचा रस्तान िलसींधारण वनभागाकडे रस्तावनत नाही.
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
वपांपळधारा या वावाचे पन
ु वसान िरण्या ा त
(३)

१४८४३ (०८-०४-२०१५).

श्री.ससमर मेघे (दहांवणा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) लखमापर (ता.दहींगणा, जि.नागपर) येथील लखमापर ससींचन योिना ८ ते १० नषाापासन
मींिर झाली आहे, हे खरे आहे काय,

वन.स. ११६ (3)
(२) असल्यास,

सदर योिनेचे काम पणा होणे करीता वपपळधारा या गानाचे पुननासन

लनकरात लनकर करण्याची मागणी

ददनाींक ३० िानेनारी, २०१५ रोिी ना त्या सुमारास

लोकरस्रतरनधीनी मा. मींत्री याींच्याकडे केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वपींपळधारा या गानाचे पुननसान करण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली
ना करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, वनलीं ाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय, लखमापर लतु पा् ींधारे रस्कल्पास शासन
रनणाय ददनाींक २५/७/२००५ नुसार रस्शासकीय मान्यता रस्ाप्त झालेली आहे .
(२) होय.

(३) रस्कल्पाचे

ुडीत क्षेत्रामध्ये वपपळधरा गान पणात:

ाधधत होत असन

ाधधत गानाच्या

पन
ु नासनाकरीता पयाायी गानठाणासाठी १७.१४ हे क््र क्षेत्र सींपाददत करण्यात आली आहे.
रस्कल्पाचा पुननासन आराखडा मींिरीच्या रस्कियेत आहे .

ुडीत क्षेत्रातील वपींपळधरा गानठाणाच्या

भसींपादनाची भअिान अधधकारी लतु ससींचन कामे, नागपर याींचे मार्ात कायानाही सुरु आहे .
नवनन गाींनठाणाकरीता लागणाऱ्या िमीनीचा मो दला रु. ५.३७ को्ीचा भरणा महसल

वनभागाकडे करण्यात आलेला आहे. नगर रचनाकार कडन ननीन गानठाणातील पुननासनाकरीता

असभन्यास मींिर झालेला आहे. पन
ु नासनाकरीता लागणाऱ्या नागरी सवु नधाींचे अींदािपत्रक तयार
करण्यात आलेले असन मींिरीची कायानाही सुरु आहे .
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

___________
वोसेखुदा प्रिल्पा अांतवात घोडाझरी ववतररिेच्या िाम वावपाच्या
िरारनाम्यात वैरप्रिार झाल्या ा त

(४)

१५३३५ (०९-०४-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमुख (नावपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नावपूर पूव)ा , श्री.वविास िांु भारे (नावपूर मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नावपूर दक्षिण) :
सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोसेखुदा रस्कल्पा अींतगात तोडाझरी वनतररकेनर १४०० को्ी खचा झाल्याचे माहे डडसें र,
२०१४ मध्ये ना त्या दरम्यान रनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ही योिना
(३) असल्यास,

ींद करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

ींद करण्यात आली असल्यास १४०० को्ी खचा करण्याची आनश्यकता होती

काय,
(४) तसेच १४०० को्ीचे काम ना्प करण्यात आले न त्यातील करारनाम्यात मोठया रस्माणात
गैररस्कार झाल्याची तिार शासनाकडे करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उक्त रस्करणी शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ?

वन.स. ११६ (4)
श्री. धवरीष महािन (२७-०९-२०१५) : (१) नाही. गोसीखुदा रस्कल्पाींतगात तोडाझरी शाखा कालना
न त्या अींतगात वनतरण व्यनथेनर माचा १५ पयंत ८४४.११ को्ी खचा झाला आहे .

(२) नाही, तथावप उपलब्ध रनधीचा वनचार करता सदर शाखा कालव्याचे कामास अग्रिम
ददलेला नाही.
(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(४)

नाही.

तोडाझरी

शाखा

कालना

गोसीखुदा

रस्कल्पाचा

भाग

आहे .

तोडाझरी

शाखा

कालव्या ा त नेगळी तिार नाही. मात्र रकण गोसीखुदा रस्कल्पा ा त झालेल्या तिारीचे

अनष
ु ींगाने चोकशी करण्यासाठी शासनाने श्री. नडनेरे, रननत्ृ त रस्धान सधचन याींची रक सदय
ससमती रनयुक्ती केली होती. सदर चौकशी अहनालात तोडाझरी शाखा कालव्याचे रनवनदा
जनकृती दरम्यान रनवनदा ककीं मत अद्वायानत करताना झालेल्या अरनयसमततेचा उल्लेख आहे .
(५) नडनेरे समीतीच्या अहनालानस
ु ार १५ अधधकाऱ्याींनर शासनाने दोषारोपपत्र

िानले असन

वनभागीय चौकशीची कायानाही शासन तरानर सरु
ु आहे .
___________

वोंददया पाव ांधारे ववभावाांतवात अनेि अनावश्यि िामाांसा
िरारनामे िास्तीच्या भावाने दे ण्यात आल्या ा त
(५)

१५५८२ (०७-०४-२०१५).

श्री.वोपाददास अग्रवाद (वोंददया) :

सन्माननीय िदसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया पा् ींधारे वनभागाींतगात अनेक अनानश्यक कामाींसाठी करारनामे च्या भानाने
दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे शासनाचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले आहे या अनानश्यक कामाींची
मींिरी नतींत्रपणे करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रनयमानसार १० लाख रुपयाींपेक्षा कमी असलेले करारनामे ३३:३३:३४ च्या
अनुषींगाने मींिर सहकारी सींथा,

ेरोिागर असभयींता ककीं ना नतींत्र रनवनदा रस्कियेच्या

माधमातन रस्किया सुरु करण्यात येणार होते परीं त वनभागाद्वानारे सना कामे मिर सहकारी
सींथाींच्या माध्यमातन ना्प करण्यात आल्याने थारनक

ेरोिगार असभयींता न पींिीकृत

असभयींता याींच्यानर अन्याय झालेला आहे यासाठी या रस्करणी चौकशी करण्यात येणार आहे
काय,
(४) असल्यास, त्या ा त कोणती कायानाही करण्यात आली आहे ना येत आहे ,

(५) अद्वायाप, या ा त कोणती कायानाही करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील कारणे काय
आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२७-०९-२०१५) : (१) नाही.
खरीप ससींचनाचा न वनधानसभा रननडणक
ु ीचा कालानधी रकच होता. या कालानधीत

गोंददया पा् ींधारे वनभाग, गोंददया याींनी ३१ करारनामे ससींचनासाठी आनश्यक असलेल्या
कामाींकरीता

केले

आहे त.

ही

सना

कारानामे

अींदािपत्रकीय दराने करण्यात आली आहेत.

चढया

भानाने

करण्यात

आलेली

नसन
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(२) नाही.
खरप हीं गामातील ससींचनाची रनकड लक्षात तेता, वनभागीय तरानर करारनामे करण्यात
आली आहे त. करारनामे अींदािपत्रकीय दराने करण्यात आली असल्याने शासनाचे नक
ु सान
झालेले नाही.

(३) न (४) खरीप हीं गामातील ससींचनाची रनकड लक्षात तेता सदर कामे वनभागीय तरानर,
मिर सहकारी सींथाकडन करुन तेण्यात आली आहे .
या ा त वनभागास वनचारणा करुन खुलासा मागवनण्यात आला आहे . अरनयसमतता

आढळन आल्यास चौकशीची कायानाही करण्यात येईल.
(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

___________
नाांदेड जिल््यातीद नायवाांव पांचायत ससमतीच्या वैर िारभारा ा त
(६)

१६९३४ (१७-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायवाांव), श्री.असमन पवे द (मांु ादे वी),

प्रा.ववरें द्र िवताप (धामणवाव रे ल्वे) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नाींदेड जिल््यातील नायगाींन पींचायत ससमतीचा कारभार ददनसेंददनस ढासळत चालले
असन येथील ग्वनकास अधधकारीच कामानर उपलब्ध राहत नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये
ना त्यादरम्यान तसेच सीं ींधधत वनभागातील इींददरा आनास तरकुल योिनेसाठी दाखल केलेल्या
र्ायली या कायाालयातन अचानक गाय

होत असल्याने लाभाथयांना आधथाक लाभापासन

नींधचत रहाने लागत असल्याचे माहे रवरस्ल, २०१५ मध्ये ना त्यादरम्यान रनदशानास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रस्करणी चौकशी करण्यात आली काय न चौकशीअींती काय आढळन आले,
(३) असल्यास, दोषीींनर कारनाई करण्या ा त न

लाभाथयांना इींददरा आनास तरकुल योिनेचा

लाभ समळण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०४-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

(३) सीं ींधधत लाभाथयांना कामारस्माणे रनधी दे ण्यात येत आहे .
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
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ोधडी पररसरातीद (जि.नाांदेड) येथीद उमरवाडी ते डोंवरवाव (धच.) िच्च्या रस्त्यामळ
ु े
वावातीद दळणवळण सेवा

(७)

१७४४० (१४-०८-२०१५).

ांद झाल्या ा त

श्री.असमन पवे द (मुां ादे वी), डर.सांतोष वारफे (िळमनुरी),

श्री.अस्दम शेख (मादाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवदी), प्रा.वषाा वायिवाड (धारावी),
श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ोधडी पररसरातील (जि.नाींदेड) येथील उमरनाडी ते डोंगरगान (धच.) यादठकाणी ३००

लोकनतीचे आददनासी िमातीचे गान असन येथे असलेल्या कच्च्या रत्यामळ
ु े गानातील
दळणनळन सेना

ींद झाली असन शेतक-याींना खत ककीं ना इतर धान्य वनिीसाठी

नेण्यासाठी डोक्यानर ककीं ना

ािारपेठेत

ल
ै गाडीच्या सहायायाने आणाने लागत असल्याचे माहे रवरस्ल, २०१५

मध्ये ना त्यादरम्यान रनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त दठकाणी असलेल्या नागरीकाींची समया लक्षात तेता उमरनाडी ते
डोंगरगान या रत्याींचे डाीं रीकरण करण्या ा त कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१२-२०१५) : (१), (२) न (३) होय. रस्श्नाींककत रता रते वनकास
आराखडा २००१-२०२१ मध्ये समावनष् नसल्यामळ
ु े काम रस्तावनत करता आलेले नाही.
आराखडयामध्ये समावनष् करण्यासाठी सदरील रत्याचा रस्तान सानािरनक
नाींदेड याींच्याकडे जिल्हा पररषदे मार्ात सादर करण्यात येत आहे .

ाींधकाम मींडळ

रता योिनेत समावनष्

करुन त्यानींतर जिल्हातरीय योिनेमधन रनधीच्या उपलब्धतेनुसार रस्श्नाींककत रत्याचे काम
हाती तेण्याचे जिल्हा पररषदे चे रनयोिन आहे .

___________

राधानवरी, ववन ावडा व पवहाळा (जि.िोल्हापरू ) तादक
ु यातीद धामणी धरणाचे
िाम पूणा िरण्यासा

(८)

१८५०१ (१४-०८-२०१५).

ननधी समळण्या ा त

श्री.हसन मुश्रीफ (िावद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां व

रोरा (शहापूर), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचदिरां िी) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरु जिल््यातील धामणी धरणाचे काम ससींचन गैरव्यनहाराच्या चौकशीमळ
ु े तसेच
रनधी अभानी रस्लींब त असन रस्कल्प खचा ६५० को्ी पयंत नाढला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच कोल्हापर जिल््यातील राधानगरी, गगन ानडा न पन्हाळा तालुक्यातील कोरडनाह
क्षेत्रात नरदान ठरणा-या धामणी धरणाच्या कामाची सद्वाय:जथती काय आहे ,

(३) असल्यास, सदर धरणाचे काम पण
ु ा झाल्यास ३.८५ ्ीरमसी पाणी अडवनण्यात येणार
असन १४०० हे क््र क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या धरणानर आतापयंत ककती खचा झाला आहे न सदर रस्कल्पास रनधी
उपलब्ध करुन दे ण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
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(५) असल्यास, सदरह धरणाचे काम पणा करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायानाही केली ना
करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२९-०९-२०१५) : (१) नाही.
(२) या रस्कल्पामध्ये धरण, ससींचन तथा वनद्वायुत वनमोचक न साींडना तसेच १० कोल्हापर
पध्दतीच्या

पध्दतीच्या

ींधाऱ्याींच्या समानेश आहे . १० कोल्हापर पध्दतीच्या

ींधाऱ्यापैकी ५ कोल्हापर

ध
ीं ाऱ्याींची कामे यापनीच पणा झाली आहे त.

या धरणाचे सम
ु ारे ७५ % काम पणा झाले आहे .
(३) होय.

(४) या रस्कल्पानर रु. २९५.०४ को्ी खचा झाला आहे . तसेच सन २०१५-१६ या आधथाक नषाात
या रस्कल्पाकररता रु. २.८० को्ीची तरतद करण्यात आली आहे .
(५)१) खािगी िसमनीचे भसींपादन न पुननासन कामे रस्गतीपथानर आहे .

२) रस्कल्पास सध
ु ाररत रस्शासकीस मान्यतेकररता रस्तान राज्यतरीय ताींबत्रक सल्लागार

ससमतीस सादर करण्यात आला असन, शेरे पतातेची कायानाही क्षेत्रीय तरानरुन रस्गतीपथानर
आहे .
(६) या रस्कल्पाच्या वनलीं ास मख्
ु यत्ने, ननक्षेत्राचे सींपादन, रस्कल्पग्रताींचे पुननासन इ.

ा ी

कारणीभत आहे त.

___________
मादवण-दे ववड (जि.ससांधुदव
ु )ा मावाावरीद धचांदरु -िुडोपी तसेच धचांदर नावोचीवाडी
या िोडरस्त्याांची दरु वस्था झाल्या ा त

(९)

१८९२७ (१७-०८-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोदी), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (वह
ां डोळस (माळसशरस) :
ु ावर), श्री.हनम
ु त
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालनण-दे नगड (जि.ससींधुदग
ु )ा मागाानरील धचींदरु -कुडोपी तसेच धचींदर नागोचनाडी या

िोडरत्याींची दरु ानथा झाल्याने नाहन चालकाींसह वनद्वायाथी न ग्रामथाींचे रस्नासादरम्यान हाल

होत असल्याने धचींदर-नागोचीनाडी यन
ु क मींडळ, मींु ई याींच्या नतीले जिल्हयाचे मा.पालकमींत्री
याींच्याकडे माहे रवरस्ल, २०१५ ना त्यादरम्यान रननेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गेल्या दहा नषाापासन सतत जि.प.

ाींधकाम वनभाग, मालनण याींच्याकडे रता

दरु
ु त करण्या ा त मागणी करुनही कोणतीच कायानाही केली िात नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरह रता दरु
ु त करण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांििा मुांडे (१५-१२-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) न (४) “धचींदर कींडोपी” रता हा रस्जिमा १८ या दिााचा असन त्याची लाीं ी रकण १३.५५०
कक.मी. रनढी आहे . हा रता डाीं री पषृ ठभागाचा असन नाहनमागा ३.७५ मी. रुीं दीचा आहे .

सन २०१३-१४ च्या अथासींकल्पात १४/०० ते १५/०० (रस्त्यक्षात कक.मी ३/०० ते ४/०० न ग् “ई”
पुरहानी कायािमामध्ये ०/०० ते ३/०० मधील पषृ ठभागानर डाीं रीकरणाचे काम पणा झाले असन
४/५०० ते ५/००
खरा

मधील पषृ ठभाग अींशत: खरा

न कक.मी. ५/६०० ते ५/७०० मधील पषृ ठभाग

झालेला आहे. उनाररत रत्याचा पषृ ठभाग सजु थतीत आहे. खरा

शासन रनकष न रनधीच्या उपलब्धतेनुसार हाती तेण्याचा रस्यत्न राहील.

पषृ ठभागाचे काम

धचींदर नागोची नाडी रता हा ग्रामीण मागा ३१ दिााचा असन लाीं ी ०.६५० ककमी

असन डाीं री पषृ ठभाग खरा

आहे . वनशेष दरु
ु ती कायािमाींतगात सदर रत्याच्या दरु
ु तीचे

काम जिल्हापररषदे मार्ात रनधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार हाती तेऊन पणा करण्याचा रस्यत्न राहील.
___________

खेड (जि.रत्नाधवरी) तादुकयातीद रस्त्याांच्या िामाांसा
(१०)

१८९३१ (१७-०८-२०१५).

ननधी समळण्या ा त

श्री.सांिय िदम (दापोदी), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (वुहावर), श्री.हनम
ां डोळस (माळसशरस) :
ु त
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खेड (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील िामगे

ौध्दनाडी ते रािापरे नाडी, रतसींगी धगतेनाडी ते

धनगरनाढी, अतान धनगरनाडी ग्राममींददर ते क िने, धनडे सत
ु ारनाडी, आीं चे नातनगर,
आीं ये

ुर्े नाडी, तेरापालगड सशींदेनाढी ते मोरनाडी, ददहनली

ापकोळ, चा्न धनगरनाडी

रत्याींना २०१५ मध्ये शासनाने रस्शासकीय मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्शासकीय मान्यता दे ऊनही कामाींना अद्वायापी रनधी तरतद करण्यात आली
नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर सत्याींच्या कामाींना त्नररत रनधी समळण्या ा त लोकरस्रतरनधी याींनी
शासनाकडे तसेच जिल्हाधधकारी रत्नाधगरी याींच्याकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१२-२०१५) : (१) रतसींगी धगतेनाडी ते धनगरनाडी रता न चा्न
धनगरनाडी या दोन योिना ा्य रत्याींना लेखासशषा २५१५ इतर ग्रामीण वनकास कायािम सन
२०१४-१५ अींतगात रस्शासककय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे.
(२) रस्शासककय मान्यता ददलेल्या कामाींना रनधीची तरतद करण्यात आली आहे .
(३) न (४) आतान धनगरनाडी ग्राममींददर ते क िने ग्रा.मा. २८४ रता न आीं ये नातन
ु गर
ग्रा.मा. ५४ या दोन रत्याींच्या दरु
ु तीची कामे जिल्हा नावषाक योिना आरखडा सन २०१५-१६
मध्ये रस्तावनत करण्यात आले असन सदर आराखडा मींिरीसाठी जिल्हा रनयोिन ससमती
रत्नाधगरी याींच्याकडे जिल्हा पररषदे मार्ात सादर करण्यात आला आहे .
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रस्श्नाींककत ९ रत्याींपैकी रते वनकास आराखड्यामध्ये समावनष् ३ रत्याींच्या खरा
लाीं ीची दरु
ु तीची

कामे रते वनशेष दरु
ु ती कायािमाींतगात रस्ाप्त रनधी न रनकषाच्या अधधन

राहन ्प्प्या-्प्प्याने रस्तावनत करण्या ा त जिल्हा पररषदे चा रस्यत्न रादहल.
उनाररत

६

रते

योिना ा्य

असल्यामुळे

थारनक

वनकास

कायािमाींतगात

लोकरस्रतरनधीींनी सदर कामे सुचवनल्यास न न्याय मींिरी रस्ाप्त झाल्यास सदर रत्याींची कामे
करण्या ा त जिल्हा पररषदे चे रनयोिन आहे .
(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
पेडखळे -ग्रुप ग्रामपांचायत िायािेत्रातीद िेळवडे-पेंडखळे धनवरवाडीसा
रस्त्याचे िाम ननधीअभावी प्रदांत त असल्या ा त

(११)

१९६१८ (१७-०८-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पेडखळे -ग्रुप

ग्रामपींचयत

कायाक्षेत्रातील

केळनडे-पेंडखळे

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
धनगरनाडीसाठी

रत्याचे

रनधीअभानी अनेक नषाापासन काम रस्लींब त असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये ना त्यादरम्यान
रनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींदभाात ददनाींक २१ र्ेब्रन
ु ारी, २०१५ रोिी थारनक लोकरस्रतरनधीींनी
ग्रामवनकास मींत्री/पालकमींत्री याींना रनधी समळण्या ा त पत्रव्यनहार करुनही अद्वायापी कोणतीच
कायानाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ा त शासनाने चौकशी केली आहे काय न त्यात काय आढळन आले,
(४) तदनुसार उक्त रत्याकरीता रनधी उपलब्ध करण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली
ना करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१२-२०१५) : (१) होय.

(२), (३) न (४) रस्श्नाींककत रत्याची पाहणी जिल्हा पररषदे मार्ात करण्यात आली असन
सद्वायजथतीत रता पायना् नरुपाचा आहे . ननीन रता करण्याचे काम जिल्हा पररषदे ला
वनवनध योिनेमधुन रस्ाप्त होणाऱ्या रनधी न रनकषाच्या अधधन राहन करण्याचे जिल्हा
पररषदे चे रस्यत्न राहतील.
(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
महाराष्ट्र प्रदे श सरपांच असोससएशन, चाळीसवाांव (जि.िळवाव) याांच्या ववववध मावण्याां ा त
(१२)

१९७३६ (०६-०८-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.किशोर पावीद (पाचोरा), श्री.वुदा राव पावीद (िळवाव

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) महाराषर रस्दे श सरपींच असोससरशन, चाळीसगाींन (जि.िळगान) याींनी आपल्या वनवनध
मागण्याींचे रननेदन ददनाींक १ र्ेब्रन
ु ारी, २०१५ रोिी ना त्यासुमारास मा. महसल मींत्री याींच्याकडे
ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रननेदनातील मागण्याींचे नरुप काय आहे न त्या मागण्यानर शासनाने
कोणता रनणाय तेतला आहे ,
(३) अद्वायाप रनणाय तेतला नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०४-१२-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२) महाराषर रस्दे श सरपींच असोसशरशन चाळीसगाींन याींच्या ददनाींक ०१.०२.२०१५ च्या
रननेदनातील

मागण्या

्या

वनवनध

वनषयाशी

सीं ींधधत

असल्यामळ
ु े

त्या

वनवनध

वनभागास/कायाासनास या वनभागामार्ात हताींतरीत करण्यात आल्या आहे त. या वनभागाशी
सीं ींधधत मागण्याींनर कायानाही सरु
ु आहे .
(३) अशी

ा

नाही.

___________
दे ववड (जि.ससांधुदव
ु )ा तादुकयातीद वाडा-सडेवाडी-पायदेवाडी या रस्त्यावरीद सतिोवे श्वर मांददर
ते पादयेवाडी येथीद वहाळावर पद
ू

(१३) २०३५५ (१७-०८-२०१५).

ाांधण्या ा त

श्री.ननतेश राणे (िणिवदी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे नगड (जि.ससींधुदग
ु )ा तालुक्यातील नाडा-सडेनाडी-पायलेनाडी या रत्यानरील सप्तको्े श्नर
मींददर ते पालयेनाडी येथील नहाळानर छो्ा पल

ाींधण्यात याना न सदरह रत्याचे काम हाती

तेण्यात याने म्हणन तरुण उत्साही मींडळ, पायलेनाडी याींनी मा.सानािरनक

ाींधकाम मींत्री,

मा.पालकमींत्री, ससींधुदग
ु ा जिल्हा, कायाकारी असभयींता, सा. ाीं.वनभाग, कणकनली, कायाकारी
असभयींता, जिल्हा पररषद,

ाींधकाम वनभाग, ससींधुदग
ु ,ा उपअसभयींता, जिल्हापररषद,

ाींधकाम,

उपवनभाग, दे नगड आदीकडे मागील ५ नषाापासन लेखी रननेदनाद्वानारे सातत्याने मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) कायाकारी असभयींता, सानािरनक

ाींधकाम वनभाग, कणकनली याींनी सदरह कामाचा रस्तान

२५ लाख ९९ हिार ५६३ अींदािीत खचााचा सवनतर रस्तान जिल्हाधधकारी तथा सदय सधचन,
जिल्हा रनयोिन ससमती याींचेकडे ददनाींक २९ िन, २०१३ रोिी सादर केलेला होता, हे ही खरे
आहे काय,
(३) शासनाच्या २५१५ योिनेअींतगात सदरह कामासाठी अनद
ु ान मींिर करुन सदरह काम

तातडीने हाती तेनन पणा करण्यात याने, अशा आशयाींच्या मागणीचे रक रननेदन तत्कालीन
मुख्यमींत्री याींना ददनाींक २० िल
ु ै, २०१३ रोिी काही लोकरस्रतरनधीींनी लेखी रननेदनाद्वानारे
मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) सन २०१३ चे पदहल्या अधधनेशनात काही सन्माननीय सदयाींनी कपात सच
ु ना उपजथत
केल्यानींतर शासनाच्या नतीने सदरह कपात सुचनेला उत्तर दे ताना, सदर काम, रनधी न
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रनकषांच्या अधधन राहन उधचत योिनेंमधन हाती तेण्याचे रनयोिन आहे , असे रस्धान सधचन,
ग्रामवनकास न िलसींधारण वनभाग याींनी ददनाींक १८ ऑक््ो र, २०१४ रोिीच्या पत्रान्नये
सीं ींधधत सदयाींना कळवनलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, सदरह कामासाठी आिसमतीस रनधी उपलब्ध करुन हे काम सत्नर हाती तेनन
पणा होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(६) अद्वायापी सदरह कामास रनधी उपलब्ध करुन काम सुरु करण्यात आले नसल्यास त्याची
कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१२-२०१५) : (१) ते (४) होय.

(५) न (६) रस्श्नाींककत रता हा रते वनकास आराखडा सन २००१-२०२१ नुसार ग्रामीण मागा
ि. ५१ असन त्याचे आराखडयातील नान ग्रा.मा.ि. ५० ते पालयेनाडी सप्तिो्े श्नर रता असे

आहे . सदर रत्याची रकण लाीं ी कक.मी १.८१० इतकी आहे. त्यापैकी १.११० कक.मी लाीं ी
खडीच्या पषृ ठभागाची असन पुढील ०.७०० कक.मी. लाीं ी पायना्े च्या नरुपाची आहे.

१.११० ते १.३२० कक.मी लाीं ीमधील मातीकाम सन २०१३-१४ करण्यात आले आहे . तसेच

सन २०१४-१५ या आधथिेक नषाासाठी लोकरस्रतरनधीकडन सचवनलेल्या ग्रामीण भागातील
गानाींतगात लोकरस्रतरनधीींकडन रस्ाप्त झालेल्या रननेदनाींच्या अनुषींगाने सडेनाडी पायलेनाडी येथे
रत्याचे खडीकरण न डाीं रीकरण करण्यासाठी रनधी मींिर करण्यात आलेला आहे. ०.४९०
कक.मी. लाीं ीचा भाग डोंगराळ न चढउताराचा आहे . रस्तावनत रत्याच्या िागेत शेतकऱ्याींच्या
हापस आींब्याच्या मोठया
पुलाचे
नाही.

ागा असल्याने या िागेचे भसींपादन होन शकलेले नाही. त्यामळ
ु े

ाींधकाम झाले तरी पुढील िोडरता नसल्याने या पुलाचा ग्रामथाींना उपयोग होणार
सद्वायजथतीत पायलेनाडीतील लोकसींख्या ६५ इतकी असन त्यातील अधिे अधधक लोक

परगानी राहतात. येथील मोिक्या लोकाींना तालुक्याच्या दठकाणी येण्यािाण्यासाठी ग्रामा. ि.
५०,४६, न ४८ हे

ारमाही नाहतकीचे पयाायी मागा उपलब्ध आहे त. या रत्यानरुन ददनसातन

तीन नेळा रस.्ी.

सच्या र्ेऱ्या सुरु आहे त.

___________

पांचायत ससमती खामवाांव (जि. ुदढाणा) अांतवात असदेल्या
(१४)

ग्रामसेविाांचे ररकत पदे भरण्या ा त

२१६६६ (१७-०८-२०१५).

श्री.आिाश फुांडिर (खामवाांव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींचायत ससमती खामगाींन (जि. ल
ु ढाणा) अींतगात ककती ग्रामसेनकाींच्या िागा ररक्त आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िागा ररक्त असल्यामळ
ु े रका ग्रामसेनकाला ३-३ गाींनाचा अरतररक्त रस्भार
दे ण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रका ग्रामसेनकाला अरतररक्त रस्भार ददल्यामळ
ु े त्याींच्या मळ
ु गाींनातील वनकास
कामाींना ददरीं गाई होत आहे , हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास,

ँकाींचे किा काढण्याकरीता शासनाचे इतर दाखले समळण्यासाठी शेतकऱ्याींची

गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ग्रामसेनकाींच्या पररक्षा पणा होऊन सध्
ु दा त्याींना रनयक्
ु त्या ददलेल्या नाहीत, हे
ही खरे आहे काय ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०४-१२-२०१५) : (१) पींचायत ससमती, खामगाींन अींतगात ग्रामसेनक
सींनगााच्या ७ िागा ररक्त आहे त.

(२) पींचायत ससमती, खामगाींन अींतगात रकण ९६ ग्रामपींचायती असन ६८ ग्रामसेनकाींची पदे
मींिर आहे त. माहे मे, २०१५ अखेर पींचायत ससमती खामगाींन अींतगात ररक्त १४ पदाींपैकी
कींत्रा्ी ग्रामसेनकाींचे पायाभत रस्सशक्षण पणा झाल्यानींतर ५ कींत्रा्ी ग्रामसेनकाींना न आींतरजिल्हा
दलीने २ ग्रामसेनकाींना अशा रकण ७ ग्रामसेनकाींना पींचायत ससमती खामगाींन अींतगात
पदथापना दे ण्यात आलेल्या आहे त. त्यानस
ु ार सद्वायजथतीत ७ ग्रामसेनकाींची पदे ररक्त

असल्याने गानातील वनकास कामे तसेच ग्रामपींचायतीींचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी ७
हलका कायाभार असलेलया ग्रामपींचायतीींचा अरतररक्त कायाभार इतर ग्रामसेनकाींकडे दे ण्यात
आला आहे .
(३) नाही.
(४) नाही, अशी तिार रस्ाप्त नाही.
(५) नाही, पाच कींत्रा्ी ग्रामसेनकाींना पदथापना दे ण्यात आली आहे .
___________
पाथरी तादक
ु यातीद िवनरद दवत मर
ु ां म उत्खनना ा त
(१५)

२२८३९ (१४-०८-२०१५).

श्री.मोहन फड (पाथरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) पाथरी तालुक्यातील कवन ल लगत मुरुींम उत्खनन झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अधधकार नसतानाही िायकनाडी वनभागाच्या अधधकाऱ्याींनी सीं ींधधत ठे केदाराींना
उत्खननाची परनानगी ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त रस्करणी सीं धीं धताींनर कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(४) सीं ींधधत अधधकाऱ्यानर अरतररक्त जिल्हाधधकारी याींनी कायानाही करण्याचे आदे श ददले
आहे त काय,
(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) नाही.
सींपाददत िसमनीमध्ये नव्याने उत्खनन केलेले नसन महसल न नन वनभागाचे
पररपत्रक दद.१५ डडसें र, २००३ मधील रनदिे शानस
ु ार कालव्याच्या खोदकामातन
ु काढलेला मल ा
सींपाददत िागेमध्य (Excavated spoil) च्या नरुपात कालव्याच्या दोन्ही

ािींच्या सींपाददत
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िसमनीनर आहे या ा तचे नासमत्न शुल्क जनकारुन तो उचलण्यास परनानगी दे ण्यात आलेली
आहे .

(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(४) होय,
जिल्हाधधकारी

परभणी

याींनी

ददलेल्या

आदे शाच्या

अनुषींगाने

या ा त

क्षेबत्रय

कायाायाकडन सीं ींधधत जिल्हाधधकारी याींना दद.२०/६/२०१५ च्या पत्रान्नये खुलासा सादर केला
आहे .

(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
अिोदा जिल््यातीद खारपट्टा िसमनीतीद अनेि प्रिल्प अपूणाावस्थेत असल्या ा त
(१६)

२३०९८ (१४-०८-२०१५).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतािापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यातील खारपाणपट्टातील ससींचन पध्दतीतील

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री
दलाींना मींिुरी समळन रक नषा

झाले तरी अद्वायापपयंत अींदािपत्रकापासन रनवनदा रस्किया आदी कोणत्याही कामाींना पा् ींधारे
वनभागाने रस्ारीं भ केलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकोला जिल््यात १ लाख ९३ हिार हे क््र िसमनीनर खारपाणपट्टा पसरलेला
असन हा सना पट्टा पणा नदीच्या दोन्ही पात्रालगत पसरलेला आहे , या िसमनीींमध्ये क्षाराचे
रस्माण मोठ्या रस्माणात असल्याचे आढळन आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पणाा नदीनरील तेल्हारा तालुक्यातील

ाींधण्यात येणाऱ्या नेरधामणा

काम ६० ्क्के झाले आहे , उमा नदीनर मुतीिापर तालुक्यातील उमा

वरेिचे

वरेिचे काम ५० ्क्के

झालेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या दोन्ही रस्कल्पाींतन हिारो हे क््र िमीन ससींचनाखाली येणार आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(५) असल्यास, खारपट्टा िसमनीतील असे अनेक रस्कल्प अद्वायापही पणा झालेले नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,

(६) असल्यास, रस्कल्प पणा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत
आहे ,
(७) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२९-०९-२०१५) : (१) अमरानती रस्दे शाींतगात अकोला जिल््यातील
खारपाणपट्यातील पणा

वरक नीं-२ (नेरधामणा) उमा

रनयामक मींडळाची दद. ०४/१२/२०१३ चे ५४
सवनतर, सव्हिे क्षण, सींकल्पन,

ैठकीत कालव्या रनिी

वरेि या रस्कल्पाींना

ींद पाईपलाईन (कामाचे

ाींधकाम रस्णाली कायााजन्नत करणे न ३ नषाा पसंत दे खभाल

दरु
ु ती न हताींतरण या अनष
ु ींधगक
दे ण्यात आली आहे . या

वरेि न तुींगशी

ा ीींसह) असा

दल करुन रनवनदा काढण्यास मान्यता

दलामळ
ु े रस्कल्पाचा खचा नाढणार आहे. त्यानुषींगाने या रस्कल्पाींचे
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सुधाररत रस्शासकीय

मान्यताींचे रस्तानाींना सक्षम

तरानर मान्यता रस्दान झाल्यानींतर

रस्कल्पाची कामे हाती तेण्यात येतील. तसेच का्े पणाा
रस्गतीपथानर आहे .

वरेि ता. मुरतािापर चे काम

(२) होय.
(३) होय.
(४) होय. नेर धागणा न उमा
क्षमता रनमााण होणार आहे .

वरेि या रस्कल्पातन अनुिमे ६९५४ हे . न ५५१० हे ससींचन

(५) अमरानती रस्दे शाअींतगात खारपाणपट्टयातील पणाा
तुगशी

वरेि, का्े पणाा

कनठा

वरेि, शहापर

वरेि, कनठा शेल रस्कल्पाींची

वरेि नीं. २ (नेरधामणा), उमा

वरेि,

ह
ृ त ल.पा. नाई (स) ल पा, नया अींदरु ा (सीं) ल.पा.

ाींधकामे रस्गतीपथानर आहे त.

(६) रस्कल्पपणा कारण्यासाठी सक्षम तरानर आनश्यकतेनुसार ताींबत्रक

दलास मान्यता तेनन

सध
ु ाररत रस्शासकीय मान्यता तेनन उपलब्ध रनधी नस
ु ार रस्कल्पाची कामे पणा करण्याचे
रनयोिन आहे .

(७) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
ाभळ
ू वाव (जि.यवतमाळ) तादक
ु यातीद

े ांळा प्रिल्पामळ
ु े

ाधीत १६ वावामध्ये

२० द िाणी नावरी सुववधा समळण्या ा त

(१७)

२३४६८ (१४-०८-२०१५).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :
काय :(१)

प्रा.अशोि उईिे (राळे वाव), श्री.सांजिवरे ड्डी

ोदिुरवार (वणी),

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

ाभळगान (जि.यनतमाळ) तालक्
ु यातील

े ींळा रस्कल्पामळ
ु े

ाधीत १६ गानाचे २०

दठकाणी पुनरा नसीत अिुनही १०० ्क्के नागरी सुवनधा दे ण्यात आले नसल्याची

ा

माहे मे,

२०१५ ना त्यादरम्यान रनदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ककती नागरी सवु नधा अिन
ु दे णे
कालानधी लागणार आहे ,

ाकी आहे न ते पुणा करण्यास ककती

(३) असल्यास, नागरी सुवनधा अपणा असल्यामळ
ु े या नषी

े ळा रस्कल्प १०० ्क्के पणा

करणार आहे त काय,

(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२७-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२)

ारड, कोपरा-१ न पहुर-१ या तीन ७ गानठाणाींमध्ये रकण ४ नागरी सुवनधा (मशानभुमी,
पुरक पाणी पुरनठा योिना, अींतगात रते न सथाीं ा) रस्कल्पग्रताींना नव्याने मागणी

केल्यानुसार रस्तावनत असन रस्शासकीय मान्यता रस्ाप्त झाल्यानींतर िन, २०१६ अखेर पणा
करण्याचे रनयेािन आहे .
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(३)

ें ळा धरणाचे काम सन २००७ मध्ये पुणा झालेले आहे तथापी िन २०१६ मध्ये

पाणीसाठा-६३.१४ ्क्के करण्याचे रनयेािन आहे .

(४) २४ मळ
गानठाणाींपक
ै ी धामक जि.अमरानती या अींशत: गानाचे पन
ु
ु नाससत गानठाणात
थलाींतरण झालेले नाही, तुईखेड जि.अमरानती गानठाणातील काही भाग थलाींतरीत झाला
नसल्यामळ
ु े रस्कल्पात पणा क्षमतेने पाणीसाठा करता येत नाही.
___________

िोढाांर धचांचोदी ते डडिसळ (ता.िरमाळा) या पद
ु रस्त्याचे िाम अपण
ू ाावस्थेत असल्या ा त
(१८)

२३८२७ (३१-०७-२०१५).

श्री.नारायण पावीद (िरमाळा) :

सन्माननीय िदसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोढाींरधचींचोली ते डडकसळ (ता.करमाळा) या पल
ु रत्यास सन २०१०-११ मध्ये मींिरी
समळाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रत्यासाठी रकण ९ को्ी रूपये रनधीची तरतद केली गेली न यातील
सुमारे ५ को्ी रुपयाींचे काम झाले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, झालेल्या कामा द्दल रनकृष् कामाची तिार आल्यामुळे हे काम

ींद केले आहे ,

हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रत्याचे काम अपणा राहन रता खरा

झाल्याने नागरीकाींची गैरसोय होत

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२५-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. कोंढारधचींचोली ते डडकसळ (ता.इींदापर)
या पलाच्या कामास महसल न नन वनभागाकडन दद. २७/२/२००९ च्या शासन रनणायान्नये
मींिरी रस्दान केलेली आहे.
(२) रस्तुत कामावरस्त्यथा सन २००८-०९ या नषाात अथासक
ीं जल्पय तरतुद रु. ५ को्ी होती.
त्यापैकी रु. ४.६८ को्ी ककीं मतीचे काम झाले आहे .

(३) केलेल्या कामाचे दे यके रस्ाप्त न झाल्यामळ
ु े ठे केदाराने सदरचे काम
(४) रता नाहतुक यो्य आहे .

ींद ठे नले होते.

(५) दद. १८/६/२०१५ रोिी सदर रत्याचे काम जि.प.सोलापर याींचेकडे हताींतरीत करण्यात
आलेला आहे .
(६) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
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िोढाणे धरणासह

ाळवांवा, शाई, िाळू आदद प्रिल्पाांचे िाम सुर िरण्यापूवी
पयाावरण ववषयि परवानग्या ा त

(१९)

२४९०२ (१४-०८-२०१५).

श्री.पास्िद धनारे (डहाणू), श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोढाणे धरणासह

ाळगींगा, शाई, काळ आदद रस्कल्पाींचे काम सरु
ु करण्यापनी पयाानरण

वनषयक परनान्या तेतल्या नसल्याची

ा

माहे मे, २०१५ मध्ये ना त्यादरम्यान रनदशानास

आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त त्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने दोषीींनर काय कारनाई केली ना करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, दोषीींनर गुन्हे दाखल करण्यास होत असलेल्या वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२८-०९-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
ाळगींगा, शाई, काळ हे पाणीपुरनठा रस्कल्प असल्याने केंद्र शासनाच्या १४ सप््ें र,

२००६ च्या अधधसचनेनुसार पयाानरण वनषयक मान्यतेची आनश्यकता नाही. कोंडाणे रस्कल्पाला

केंद्र शासनाच्या २००६ च्या अधिसचनेनस
ु ार पयाानरण वनषयक मान्यता आनश्यक होती,

तथावप, आता केंद्र शासनाच्या दद. २५ िन, २०१४ च्या अधधसच
ु नेरस्माणे पयाानरण वनषयक
मान्यतेची आनश्यकता नाही.

(२), (३) न (४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
ुदडाणा जिल््यातीद मौिे भादेवाांव रणवाांव व मौिे तेदखेड येथीद
रस्त्याची झादेदी दरु वस्था

(२०)

२५४२५ (१४-०८-२०१५).

श्री.चैनसुख सांचेती (मदिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

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

ुलडाणा जिल््यातील मलकापर वनधानसभा मतदार सींतातील मौिे भालेगाींन रणगाींन न

मौिे तेलखेड या रत्यातील १ ककमी. लाीं ीच्या रत्याींची दरु नथा झाल्यामळ
ु े या रत्यानरुन
दच
ु ाकी, चारचाकी

नाहनधारकाींची

गैरसोय

होत

असल्याची

ा

माहे

िन,

२०१५

ना

त्यादरम्यान रनदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच या रत्याींच्या

ाींधकामासाठी रस्त्येकी २० लक्ष रुपये रनधीची आनश्यकता आहे , हे

ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास ,सदर रत्याचे

ाींधकाम करणे अत्यींत गरिेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास,उपरोक्त रत्याचे
असभयींता, जि.प. ाीं. वनभाग,

ाींधकाम करण्या ा त लोकरस्रतरनधी याींनी मा.कायाकारी

ुलडाणा याींना नेळोनेळी सुधचत केले आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?

वन.स. ११६ (17)
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१२-२०१५) : (१), (२) न (३) अींशत: खरे आहे . तथावप रस्श्नाींककत

रत्याची तात्पुरती दरु
ु ती करण्यात आली असन सद्वायजथतीत सदर रत्याींनर नाहतक
सरु ळीत सरु
ु आहे.

(४) जिल्हा पररषद

ाींधकाम वनभाग

ुलढाणा याींच्याकडे अशारस्कारचे रननेदन रस्ाप्त झाल्याचे

आढळन येत नाही.

(५) सींपणा राज्यामध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागा न इतर जिल्हा मागा
रत्याींची रकण लाीं ी २३६८९०.०४ कक.मी. असन सदर रत्याींच्या दरु
ु तीसाठी शासनाकडे
उपलब्ध असलेल्या रनधीचे ना्प रत्याींच्या लाीं ीच्या रस्माणात करण्यात येत.े

रस्श्नाींककत दोन रत्याींच्या दरु
ु तीची कामे जिल्हा पररषदे ला वनवनध योिनाींमधन रस्ाप्त

रनधी न रनकषाच्या अधधन राहन ्प्प्या ्प्प्याने करण्याचे जिल्हा पररषदे चे रनयोिन आहे .
(६) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
ुदडाणा जिल््यातीद मौिे िावी ते

येथीद रस्त्याची झादेदी दरु वस्था

(२१)

२५४३३ (१७-०८-२०१५).

ुव

श्री.चैनसुख सांचत
े ी (मदिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

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

ुलडाणा जिल््यातील मलकापर वनधानसभा मतदार सींतातील मौिे का्ी ते

ु्ग्र ग्रा.मा.

२१ ता.नाींदरु ा हा १ ककमी रता नादरु
ु त असन या रत्या नरुन दच
ु ाकी, चारचाकी,
नाहनधारकाींची गैरसोय होत असल्याची
रत्याच्या मातीकाम न खडीकरण

ा

िन, २०१५ मध्ये रनदशानास आली असन या

ाींधकामासाठी २० लक्ष रुपये रनधीची आनश्यकता आहे , हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर रत्याची मातीकाम न खडीकरण करणे अत्यींत गरिेचे आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) उपरोक्त रत्याचे मातीकाम न खडीकरण करण्या ा त थारनक लोकरस्रतरनधी याींनी
कायाकारी असभयींता, जि.प. ाीं. वनभाग,
आहे काय,

ल
ु डाणा याींना नेळोनेळी सधु चत केले आहे, हे ही खरे

(४) असल्यास, या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१२-२०१५) : (१) न (२) सदर रत्याची तात्पुरती दरु
ु ती करण्यात
आली असन सद्वायजथतीत सदर रत्यानर नाहतक सरु ळीत सरु
ु आहे .
(३) जिल्हा पररषद
नाही.

ाींधकाम वनभाग

ुलढाणा याींच्याकडे अशारस्कारचे रननेदन आढळन येत

(४) सींपणा राज्यामध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागा न इतर जिल्हा मागा
रत्याींची रकण लाीं ी २३६८९०.०४ कक.मी. असन सदर रत्याींच्या दरु
ु तीसाठी शासनाकडे
उपलब्ध असलेल्या रनधीचे ना्प रत्याच्या लाीं ीच्या रस्माणात करण्यात येत.े

वन.स. ११६ (18)
रस्श्नाींककत रत्याींची रकण लाीं ी ५.०० कक.मी. आहे . त्यापैकी १.६०० कक.मी. अजतत्नात
नसलेली लाीं ी आहे. ०/६०० कक.मी. लाीं ीतील खींडीकरणाचे काम सन २०१४-१५ मध्ये पणा
करण्यात आले आहे . तसेच उनाररत ३.०० कक.मी. लाीं ीचे रत्याचे मातीकाम मरु
ु मीकरण
झालेले असन सदर लाीं ीतील खडीकरणाचे काम जिल्हा पररषदे ला वनवनध योिनाींमधन रस्ाप्त
रनधी न रनकषाच्या अधधन राहन ्प्प्या्प्प्याने करण्साचे जिल्हा पररषदे चे रनयोिन आहे .
तसेच अजतत्नात नसलेल्या लाीं ीतील ननीन काम रस्तानरत करण्या ा त सानािरनक
ाींधकाम वनभागास जिल्हा पररषदे ने कळवनले आहे .
(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
वासशम जिल््यातीद वोिसाांववी ता.मादेवाव येथे पात्र मांिुर ३० दाभाथींना
इांददरा आवारात योिनेचा दाभ समळण्या ा त

(२२)

२५७०८ (१७-०८-२०१५).

श्री.असमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासशम जिल््यातील गोकसाींनगी तालुका मालेगाींन येथे िनळपास ३० लाभाथींना इींददरा
आनास योिने अींतगात तरकुले मींिुर करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाभाथींच्या मालकीच्या नत:च्या िागेची ग्रामसधचनाींनी मोिमाप करुन
त्याींच्या िागेचा ्व क्स सुध्दा तेनन पानत्या ददल्या आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर लाभाथींना त्याींच्या िागेचा नमुना ८ अ दे ण्यात ्ाळा्ाळ होत
असल्यामळ
ु े लाभाथी तरकुलाचे लाभापासन नींधचत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींदभाात ग्वनकास अधधकारी मालेगाींन याींच्याकडे ददनाींक २६ माचा, २०१५
रोिी ना त्यासम
ु ारास लेखी तिार ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०३-१२-२०१५) : (१) होय.

परीं तु, सन २०१४-१५ मध्ये इींददरा आनास योिनेअींतगात ग्रामपींचायत गोकसानींगी मधील

१४ लाभाथयांना तरकुले मींिुर करण्यात आली आहे त.
(२) होय.

(३) नाही.
(४) होय.
तथावप, तिार अिा नसन नमना ८-अ दे ण्यासींदभाात लाभाथयांनी ग् वनकास अधधकारी
याींचेकडे दद. २६.३.२०१५ रोिी वननींती अिा कलेला आहे.
(५) ग् वनकास अधधकारी, मालेगाींन याींनी सीं ध
ीं ीत सधचन, ररधोरा याींना लाभाथयांना
तरकुलाच्या अनद
ु ानाच्या ना्पाच्या सच
ु ना ददलेल्या आहे त. सन २०१४-१५ मध्ये इींददरा आनास
योिनेअत
ीं गात ग्रामपींचायत गोकसानींगी मधील १४ लाभाथयांना तरकुले मींिर करण्यात आलेली

वन.स. ११६ (19)
आहे त. या १४ लाभाथयांपैकी १० लाभाथयांनी तरकुलाचे

ाींधकाम पणा केली असन त्याींना पणा

रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे . उनाररत ४ लाभाथयांना तरकुलाचे

ाींधकाम रस्गतीपथानर

आहे त.

(६) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
रे डवाव ते पावे , (ता.चाांदवड, जि.नासशि) या रस्त्याची झादेदी दरु वस्था
(२३)

२६०१२ (१७-०८-२०१५).

डर.राहूद आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) रे डगान ते पा्े , ता.चाींदनड, जि.नासशक या रत्याची अरतशय दरु नथा झालेले असन
दे खील याकडे शासनाचे दल
ा होत असल्याची
ु क्ष

ा

माहे मे, २०१५ मध्ये ना त्यादरम्यान

रनदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या रत्याचे काम हे तातडीने करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती
कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१२-२०१५) : (१) रे डगान ते पा्े या रत्याची दरानथा झाली आहे हे
खरे आहे .

(२) रते वनकास योिना सन २००१-२०२१ नस
ु ार रे डगान ते पा् हा रता ग्रामीण मागा ि.
२६ दिााचा असुन सदर रत्याची रकण लाीं ी २.०० कक.मी. आहे. सन २०१५-१६ या आधथाक

नषाात जिल्हा नावषाक ब गर आददनासी योिना ३०५४ मधन
ु रु. ५०.०० लक्षचे काम रस्तावनत
करण्याचे जिल्हा पररषदे चे रनयोिन आहे .
(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
िोरपणा (जि.चांद्रपूर) तादि
ु यामधीद पिडीवुडड्म - मरिावोंदी धरणाचे पाणी शेतससांचन
िायाासा

(२४)

न वापरता स्थाननि खािवी उद्योवाांना दे ण्यात येत असल्या ा त

२६४१० (१७-०९-२०१५).

अवड.सांिय धोवे (रािूरा) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरपणा (जि.चींद्रपर) तालुक्यामधील पकडीगुडड्म - मरकागोंदी धरणाचे पाणी शेतससींचन

कायाासाठी न नापरता थारनक खािगी उद्वायोगाींना दे ण्यात येत असल्याचे माहे नोव्हें र, २०१४
मध्ये ना त्यादरम्यान रनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पकडीगुड्डम - मरकागोंदी धरणाच्या ससींचनाखाली येणारे लाभाथी क्षेत्र २८६०.००
रनढे ससींचनाखाली न आल्याचे सन २०१५ चे माहे िानेनारी मदहन्यात रनदशानास आले, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर धरणातील पाणी शेतक-याींऐनिी खािगी कींपन्याींना नळनले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वन.स. ११६ (20)
(४) असल्यास, सदर कींपणीनर कायानाही करण्यात आली आहे काय ना नक
ु सानग्रत
शेतकऱ्याींना ससींचना अभानी झालेल्या नक
ु सानाची भरपाई दे ण्यात येणार आहे काय,

(५) नसल्यास, त्यानरील सनासाधारण कारणे काय आहे त न उपाययोिना कोणती ?
श्री. धवरीष महािन (२७-१०-२०१५) : (१) नाही.
खािगी उद्वायोगाींना ३.०३ दलतमी पाणीसाठा सन १९९९ मध्ये दे ण्यास शासनाने मींिरी
ददलेली आहे.
(२) नाही.
सन २०१४-१५ मध्ये अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे ६६१ हेक््र क्षेत्रात खरीप ससींचन

करण्यात आले. रब् ी हीं गामात ससींचनाकरीता धरणात परे से पाणी नसल्यामुहे रब् ी ससींचन
करण्यात आले नाही.

(३) सन १९९९ मध्ये ३.०३ दलतमी पाणी मराठा ससमें् कींपनीकररता शासनाकडन आरक्षीत
करण्यात आले आहे . यासशनाय सोनुलग्र रस्ादे सशक पाणी पुरनठा योिनेकररता ०.५३ दलतमी

पाणी आरक्षण मींिर करण्यात आले आहे. या ब गर आरक्षणामळ
ु े ९४३ हे . ससींचन क्षेत्र पुच्छ
भागात कमी झाले आहे .

(४) कींपनीला मींिर केलेले पाणी आरक्षण हे महाराषर िलसींपत्ती रनयमन रस्ाधधरण अधधरनयम
२००५ च्या कलम ३१ ख न ३१ ग अनस
ु ार ददनपाींक १७.९.२०१० पनीचे असल्यामळ
ु े ते नैध

आहे त न कायमनरुपी नैध ठे नायचे असल्यामुळे कींपनीनर कायानाही करण्याचा रस्श्नच उद्वा्ानत
नाही.

(५) साडव्याची उीं ची नाढनन पाणी साठा पुनथाापने ा त कायानाही रनयेाजित आहे .
___________

नावपूर जिल्हा पररषदे च्या

ाांधिाम ववभावाच्या ननयोिनाच्या अभावामुळे वत दोन

वषाापूवीच्या अनतवष्ट्ृ वीमळ
ु े नि
ु सान झादेल्या २७ िामाच्या
ननववदा प्रदांत त असल्या ा त

(२५)

२६४५७ (१७-०९-२०१५).

श्री.ससमर मेघे (दहांवणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपर जिल्हा पररषदे च्या

ाींधकाम वनभागाच्या रनयोिनाच्या अभानामुळे गत दोन

नषाापनीच्या अरतनषृ ्ीमळ
ु े नक
ु सान झालेल्या २७ कामाच्या रनवनदा अद्वायापपयंत रनताले
नसल्यामळ
ु े शासनाचा ४ को्ीचा रनधी परत िाणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानेळी अरतनषृ ्ी न परु ामळ
ु े जिल््यातील १९५६ कक.मी. लाीं ीचे ८०३ रते

नादरु
ु त झाले तर गौण खरनिाच्या नाहतुकीमळ
ु े १३१५ ककमी लाीं ीचे २६१ रते नादरु
ु त
झालेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रत्याच्या दरु
ु तीकरीता ३७० को्ीची तर परु ग्रत गानातील रत्याींच्या

दरु
ु तीकरीता १५७ को्ी ६७ लाखाींची मागणी राज्य शासनाकडे त्यानेळी करण्यात आली, हे ही
खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, या रनधीपैकी ३२ को्ी रनधी गेल्यानषी रस्ाप्त झाला असन त्यातन १९७
रत्याची कामे करानयाची होती, परीं तु

ाींधकाम वनभागाने नेळीच रनयोिन न केल्यामळ
ु े २७

कामाच्या रनवनदा अद्वायापपयंत रनताल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या २७ कामाच्या रनवनदा यानषी काढण्यात येणार आहे काय न त्याचा
कालानधी काय आहे ,
(६) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (०५-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) आरतनषृ ्ीमळ
ु े नादरु
ु त झालेल्या रत्याींच्या दरु
ु तीसाठी १५८.६८ को्ी रनधीची जिल्हा

पररषदे ची मागणी होती. तथावप सन २०१३-१४ या आधथिेक नषाासाठी अरतनषृ ्ीने क्षतीग्रत
झालेल्या जिल्हा पररषदाींच्या अखत्यारीतील ग्रामीण मागा न इतर जिल्हा मागा रत्याींच्या

दरु
ु तीकरीता रकण र ४०३.०० को्ी रनधी रस्ाप्त झाला होता. अरतनषृ ्ीमुळे क्षतीग्रत
झालेल्या जिल््यातील रते पल
ु ाीं ा त आढाना तेनन त्या आधारे नागपर जिल्हा पररषदे स रु.
३२.४४ को्ी रनधी वनतरीत करण्यात आला आहे .

तर गौण खरनिाच्या नाहतुकीमुळे क्षरतग्रत झालेल्या रत्याींच्या दरु
ु तीसाठी रु

२१८.५६ को्ी रनधीची मागणी खरनि वनकास रनधीमधन समळण्या ा त जिल्हाधधकारी ,

नागपर याींच्याकडे रस्तान जिल्हा पररषदे मार्ात सादर केलेला आहे . सदर रस्तानास अद्वायाप
मींिरी समळालेली नाही.
(४) हे खरे नाही. रनवनदा कायानाही सन २०१४-१५ मध्ये पणा करण्यात आली आहे .
(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(६) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
राज्यात व जिल््यात ग्रामपांचायतीांना िनसुववधा व रािीव वाांधी सिमीिरण असभयान
िायाक्रमातन
ू ग्रामपांचायत भवन

(२६)

२६४५९ (१७-०८-२०१५).

ाांधिामा ा त

श्री.ससमर मेघे (दहांवणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात न जिल््यात ग्रामपींचायतीींना िनसुवनधा न रािीन गाींधी सक्षमीकरण असभयान
कायािमातन ग्रामपींचायत भनन

ाींधकामासाठी अनि
ु मे रु.१० लक्ष न रु.१२ लक्ष तसेच

मशानभमी वनकास कामाींसाठी रु.१० लक्ष आधथाक मयाादा रनजश्चत केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नागपर जिल्हा रनयोिन ससमती मार्ंत ददनाींक ३० िुन, २०१४ रोिीच्या
सभेत तेण्यात आलेल्या रनणायानुसार ग्रामपींचायत भनन

ाींधकामासाठी रु.२५ लक्ष आधथाक

मयाादा आणण मशानभमी वनकास कामाींसाठी आधथाक मयाादा नाढवनण्या ा तच्या सशर्ारशीच्या
अनुषींगाने शासनतरानर रस्तान सादर केल्या आहे, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर रस्तानाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणता रनणाय तेतला आहे,
(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०३-१२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर योिनेंतगात ग्रामपींचायत कायाालय

ाींधकाम करणे यासाठी रु. १०.०० लक्ष ऐनिी

रु. १२.०० लक्ष इतका रनधी मींिर करण्यास या वनभागाचा शासन रनणाय ि. िनसु
२०१५/रस्.ि.५९/यो-६ दद. ३१ ऑक््ो र, २०१५ या शासन रनणायान्नये मान्यता दे ण्यात आली
आहे .
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
यवतमाळ येथे इस्त्रायदी प्रिल्प रा ववण्या ा त
(२७)

२६६४४ (१७-०८-२०१५).

श्री.ियांत पावीद (इस्दामपूर) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यनतमाळ येथे इत्रायली रस्कल्प रा वनण्याचा रनणाय शासनाने माहे मे, २०१५ मध्ये ना
त्यादरम्यान तेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आतापयंत कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धवरीष महािन (२७-०९-२०१५) : (१) नाही. तथावप यनतमाळ जिल््यातील

ें ळा नदी

रस्कल्पाचा त्क भाग असलेल्या डेहणी उपसा ससींचन योिना ही इत्रायली रस्गत तींत्रज्ञानानर
आधारीत पुणत
ा : नयींचलीत योिनेच्या कामास सन २००७ मध्ये सरु
ु नात करण्यात आली आहे .

(२) डेहणी योिनेचे काम रस्गतीत असन योिना िुन २०१७ अखेर पणा करण्याचे रनयोिीत
आहे .

(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
उिनी धरणापासन
ू सोदापूरपयंत भीमा नदीवर २१

ांधारे असून या

ांधा-याांच्या दरवािाांची दरु वस्था झाल्या ा त

(२८)

२९३०८ (१४-०१-२०१६).

श्री.भारत भादिे (पांढरपरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उिनी धरणापासन सोलापरपयंत भीमा नदीनर २१
मागील १३ नषाापासन

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

ध
ीं ारे असन या

ींधा-याींचे दरनािे

दललेले नसल्याने त्याींची दरु नथा झाली असल्याचे माहे ऑक््ो र,

२०१५ मध्ये ना त्या दरम्यान रनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त दरनािे

दलण्या ा तचा रस्तान अींदािपत्रकासह मींिुरीसाठी पुणे

कायाालयाकडे सादर करण्यात आला होता ते सना सात को्ीचे अींदािपत्रक ररिेक्् करण्यात
आले आहे या

ींधा-याींमळ
ु े आषाढी यात्रेनेळी सोडलेले पाणी या

न रका मदहन्यात

ींधा-यात साठवनता आले नाही

ध
ीं ारे कोरडे पडले याकारणातन नागररकाींची, पशुधनाची पाण्याअभानी

गैरसोय होत असल्यामळ
ु े त्यानर शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) रनधी उपलब्धतेनस
ु ार
आहे .

्यांची दरु
ु ती ना नवनन

गिे तेणेची कायानाही करणे रनयोजित

(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
ावदाण (जि.नासशि) तादुकयातीद िेळझर धरणातून मो या प्रमाणात
पाण्याची वळती होत असल्या ा त

(२९)

३०२५१ (१४-०१-२०१६).

िळवा) :
(१)

श्रीमती ददवपिा चव्हाण ( ावदाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

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

ागलाण (जि.नासशक) तालुक्यातील केळझर धरणातन मोठया रस्माणात पाण्याची गळती

होत असल्याचे माहे ऑक््ो र, २०१५ च्या पादहल्या सप्ताहात रनदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्करणी शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय न चौकशीअींती काय
आढळन आले,
(३) असल्यास, तदनुसार सदर धरणातन होणारी पाण्याची गळती थाीं वनण्या ा त शासनाने
कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
ित व साांवोदा (जि.सोदापूर) तादुकयातीद दष्ट्ु िाळी भावादा साांवदी जिल््यातीद म्है साळ
(३०)

धरणातीद िाळव्याांच्या माध्यमातन
ु पाणी दे ण्या ा त

३०२८७ (२२-०१-२०१६).

श्री.किसन िथोरे

(मुर ाड), श्री.सांिय िेळिर ( ाणे),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.ववदासराव िवताप (ित) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िदसांपदा

वन.स. ११६ (24)
(१) ित न साींगोला (जि.सोलापर) तालुक्यातील दषु काळी भागाला साींगली जिल््यातील म्है साळ
धरणातील काळव्याींच्या माध्यमातुन पाणी दे ण्या ा त मींिरी दे नन काम सुरु असल्याचे
रनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ा त शासनाने चौकशी केली आहे काय न चौकशीअींती काय आढळन आले,
(३) असल्यास, सदर दषु काळी भागातील कालव्याींची कामे कोणत्या कींपनीला दे ण्यात आली
आहे त न ते कधीपयंत पणा करण्याचा करार करण्यात आलेला आहे , तसेच सदर कालव्याींच्या
कामाकररता आतापयंत ककती रनधी खचा करण्यात आलेला आहे ,
(४) सीं ींधधत कींपनी कींत्रा्दाराने नेळेत कामे पणा केली नसल्यास, त्याींच्यानर शासनाकडन
कोणती कारनाई करण्यात आली ना येत आहे,
(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय. कृषणा कोयना उपसा ससींचन रस्कल्पाींतगात

म्है साळ उपसा ससींचन योिना असन योिनेचे काम सुरु आहे . ित साींगोला या तालुक्याींचे
लाभक्षेत्र या योिनेत अींतभत
ा आहे .
(२) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(३) सदर दषु काळी भागातील कालव्याची कामे रकण ५५ कींत्रा्ामार्ात दे ण्यात आलेली आहे त
न कामे सनासाधारणपणे दद. ३१.३.२००३ ते दद. ३१.४.२०१६ या कालानधीत पणा करण्याचा
करार करण्यात आलेला आहे .

ऱ्याच रनवनदाींना मुदतनाढ दे ण्याची महामींडळ तरानर कायानाही

सुरु आहे . सदर कालव्याच्या कामाकररता आतापयंत रकण रुपये २९६.६५ को्ी इतका खचा
करण्यात आला आहे .

(४) अपरा रनधी असल्याने कामे पणा करणेत अडचणी आहे त.
(५) अपरा रनधी.
___________
महाराष्ट्र व तेदांवणा या राज्याच्या सांयुकत चेि डवमच्या तेदांवणा राज्याच्या प्रस्तावा ा त
(३१)

३२२४० (२२-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष सा णे (दे वदरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर

न

तेलींगाणा

या

राज्याच्या

रस्ताना ा त शासन वनचाराधीन आहे काय,

सींयक्
ु त

चेक

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री
डवमच्या

तेलींगाणा

राज्याच्या

(२) असल्यास, त्याचे सनासाधारण नरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदर रस्ताना ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) तेलींगणा राज्याने (पनीच्या आींिरस्दे श) नधाा-पैनगींगा नदीचे सींगमाखाली तम
ु डी हे ्ी येथे
वरेि

ाींधन नळण न उपसा योिनेद्वानारे १६० अतर्ु पाणी नापराचा रस्तान ददला होता.
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यामध्ये पाण्याच्या र्ुगनट्या मध्ये महाराषरातील २०९९ हे क्षेत्र
पात्रातील १३५८ हे क््र

नदीकाठचे ७४१ हे क््र.)

या रस्तानास

ुडीत होत होते. (नदी

ड
ु ीत क्षेत्र वनचारात तेऊन महाराषराने वनरोध दशावनला होता. सदर

वनरोध वनचारात तेऊन आता तेलग
ीं णा राज्याने मुळ
मेडीगट्टा गानािनळ दस
ु रा

ींधरा

ाींधण्याचा रस्तान ददला आहे .

(३) रस्तानामुळे होणारे महाराषराचे
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

ींधाऱ्याची उीं ची ४ मी. ने कमी करणे न

ुडीत क्षेत्र न महाराषराचे र्ायदे याींचा अ्यास सुरु आहे .
___________

दहांवोदी जिल््यातीद पूणाा नदीवर पोवा उच्च पातळी
हे उच्च पातळी दिााचे

(३२)

३२६८६ (२२-०१-२०१६).

ांधारे

श्री.ियप्रिाश मुांदडा ( समत) :

(१) दहींगोली जिल््यातील पणाा नदीनर पो्ा उच्च पातळी
ींधारे

ांधारा

ाांधण्या ा त

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :पातळी दिााचे

ांधारा व िोड परळी

सन्माननीय िदसांपदा

ींधारा न िोड परळी

ींधारा हे उच्च

ाींधण्यासाठी सीं ींधधत लोकरस्रतरनधी याींनी मा. िलसींपदा मींत्री याींना

ददनाींक ८ डडसें र, २०१५ रोिी पत्रान्नये रननेदन ददलेले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योिनाींना पाणी उपलब्धतेचे रस्माणपत्र समळनही अींदाि पत्रकाच्या कामास
वनलीं

होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अींदाि पत्रक सत्नर तयार करुन रनधी मींिर होनन उक्त

ींधाऱ्याचे काम

सुरु करण्याकरीता शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) या योिनाींची रस्शासकीय मान्यतेच्या अनष
ु ींगाने अींदािपत्रके तयार करण्यात आली असन
क्षेत्रीय तरानर तपासणीत आहे त.

(३) राज्याची उपलब्ध साधनसींपत्ती वनखुरली िाऊ नये न सुरु असलेल्या

ाींधकामाधीन

पररणाम होऊ नये याकररता मा.राज्यपाल महोदयाींच्या रनदे शान्नये २५० हे क््र नरील ननीन
रस्कल्प तेण्यास मान्यता नाही. मा.राज्यपाल याींच्या मान्यतेसशनाय रस्कल्पास रस्शासककय
मान्यता दे णे शक्य होणार नाही.
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
मौिे वपांपळवाव खाांड (ता.अिोदे, जि.अहमदनवर) येथे

ाांधण्यात आदेल्या मध्यम प्रिल्पात

पाणी सा ववल्यामळ
ु े िोतुळिडे िाणारा मुळा नदीवरीद पूदाची दरु वस्था झाल्या ा त
(३३)

३३०३५ (१५-०१-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोदे) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री
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(१) मौिे वपींपळगान खाींड (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथे

ाींधण्यात आलेल्या मध्यम

रस्कल्पात पाणी साठवनल्यामुळे कोतुळकडे िाणारा मुळा नदीनरील पल पाण्याखाली गेल्याने
माहे िन, २०१५ पासन सदर पल
ु ानरुन होणारी नाहतक
ु

ींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळन आले न तद्वा नस
ा त
ु ार सदर पुलानरुन नाहतक
ु पुनन
होण्यासाठी शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
सदर पुलानरुन २८.१.२०१६ पासन नाहतुक सुरु आहे .

(२) होय.

(३) न (४) सदर पल
ु ानरुन नाहतक
ु

ींद असताना वपींपळगान खाींड ते धामणगान पा् कोतळ या

पयाायी मागााने नाहतुक सुरु होती.

सदर रस्कल्पाचा सुधाररत रस्शासकीय मान्यता रस्तान शासन तरानर छाननीत आहे .

सुरस्मा मान्यतेनत
ीं र पुलाचे काम हाती तेण्यात येईल.

___________

अिोदा जिल््यातीद िावे पूणाा प्रिल्पावरीद महाराष्ट्र िदिेत्र सुधार प्रिल्पाअांतवात सहिारी
पाणी वापर सांस्थाांच्या िायािेत्रात ववतरण व्यवस्था पुन:स्थवपत िरण्याच्या
िामासा

(३४)

३३८८० (१५-०१-२०१६).

ननधी प्रदांत त असल्या ा त

श्री.रणधीर सावरिर (अिोदा पूव)ा :

सन्माननीय िदसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यातील का्े पणाा रस्कल्पानरील महाराषर िलक्षेत्र सुधार रस्कल्पाअींतगात
सहकारी पाणी नापर सींथाींचे कायाक्षेत्रात वनतरण व्यनथा पुन:थवपत करण्याच्या कामासाठी
शासनपत्र ददनाींक २५ नोव्हें र, २०१४ अन्नये ३८७.५० लक्ष रनधी मींिर केला होता, हे खरे आहे
काय,
(२) उक्त, मींिरी केलेल्या रनधीचे सन २०१४-१५ मध्ये मात्र रस्त्यक्षात वनतरण करण्यात आले
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, रनधी अभानी कींत्रा्दाराींच्या कामाचे दे यक अदा न झाल्याने कींत्रा्दाराींनी कामे
ींद केली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाकडन मींिर रनधी रस्त्यक्षात वनतरीत करण्याचे काय रनयोिन आहे,
(५) तसेच तातडीने रनधीची उपलब्धता करुन दे ण्यात येईल काय ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
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(४) महाराषर िलक्षेत्र सुधार रस्कल्पाची मुदत दद. २८.३.२०१४ रोिी सींपलेली आहे . त्यानींतर
थकीत असलेली दे यके अदा करण्यासाठी सक्षम तरानर मान्यता तेऊन दे यके अदा करानयाची
कायानाही करण्याचे रनयोिन आहे .
(५) मान्यतेनींतर कायानाही करण्याींत येईल.
___________
राधानवरी तादुकयातीद तळ
ु शी धरणावरीद ववद्युत यांत्रणा नादरु स्त असल्या ा त
(३५)

३४४३२ (१४-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश आत विर (राधानवरी) :

सन्माननीय िदसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राधानगरी तालुक्यातील तुळशी धरणानरील वनद्वायुत यींत्रणा गेली ३ नषिे

ींद आहे, हे खरे

आहे काय,
(२)

असल्यास, कमाचारी न अधधकारी याींच्या दल
ा ामुळे वनद्वायुत यींत्रणा
ु क्ष

ींद पडल्याने धरण

पररसर अींधारमय झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सदर वनद्वायुत यींत्रणेकडे दल
ा करणाऱ्या कमाचारी अधधकारी याींचेनर कारनाई
ु क्ष

करून ननीन वनद्वायुत यींत्रणा वनकससत करण्या ा त शासनाने कोणता रनणाय तेतला आहे ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
अहमदनवर जिल््यातीद श्रीवोंदा तादुकयातीद तुिाई या पाव ध
ां ारे योिनेची
िामे अपूणाावस्थेत असल्या ा त

(३६)

३४४५२ (१४-०१-२०१६).

श्री.राहुद िवताप (श्रीवोंदा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

(१) अहमदनगर जिल््यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील साकळाई तसेच किात तालुक्यातील तक
ु ाई
या पा् ध
ीं ारे योिनाींच्या कामाची रस्गती न सद्वाय:जथती काय आहे ,

(२) या योिनाच्या कामास केव्हा सुरुनात करण्यात आली न त्यानर आतापयात ककती खचा
करण्यात आला आहे ,

(३) या योिनेच्या कामास वनलीं

होण्याची कारणे काय आहे त न या योिनेची कामे पणा

होण्यास ककती कालानधी लागणार आहे ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) कुकडी रस्कल्पात उपलब्ध असलेल्या सींपण
ु ा पाण्याचे

रनयोिन या पुनीच झाले असल्याने न या योिनेसाठी पाणी उपलब्ध नसल्याने सदर योिनेचे
काम हाती तेण्याचे रनयोिन नाही. मा. राज्यपाल याींच्या रनदिे शानुसार ननीन रस्कल्प हाती
तेण्यास अनुमती नाही.

वन.स. ११६ (28)
दस
ु ऱ्या कृषणा पाणी तीं्ा लनादाच्या अींरतम रनणायानींतर ज्यादा पाणी उपलब्ध झाल्यास

न तद्वानींतर महाराषर िल रनयमन रस्ाधधकरण याींचेकडन पाणी उपलब्धता रस्माणपत्र रस्ाप्त
झाल्यानींतर या मागणीचा वनचार करणे शक्य होईल.
(२) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
िोल्हापरू जिल््यातीद धामणी सपा नादा व नावणवाडी हे प्रिल्प प्रिल्पग्रस्ताांच्या
पुनवासानाअभावी प्रदांत त असल्या ा त

(३७)

३५३५६ (२०-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश आत विर (राधानवरी) :

सन्माननीय िदसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हापर जिल््यातील धामणी सपा नाला न नागणनाडी हे रस्कल्प रस्कल्पग्रताींच्या

पन
ु नासानाअभानी गेली ककत्येक नषा रस्लींब त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास रस्कल्प नषाानुनषिे रस्लींब त असल्यामुळे रस्कल्पाची ककमींत मळ ककमींतीच्या ४ ते

५ प्ीने नाढलेला असन शेतकऱ्याना यारस्कल्पाचा लाभ होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास सदर रस्कल्पाच्या पुननासनासाठी आनश्यक त्या िसमनी रस्कल्पग्रताींना

तात्काळ दे ण्यासाठी न आधथाक रनधीची तरतद करण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली
ना करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) या रतन्ही रस्कपाींच्या रस्कल्पग्रताींना त्याींच्या पुननासनासाठी िसमनी दे ण्यासाठी सीं ींधधत
जिल्हाधधकारी न भ-सींपादन अधधकारी याींच्यामार्ात कायानाही सरु
ु आहे . सन २०१५-२०१६ मध्ये

धामणी मध्यम रस्कल्पासाठी रु.४०० लक्ष, सपानाला मध्यम रस्कल्पासाठी रु.७५० लक्ष न
नागणनाडी लतु रस्कल्पासाठी रु.१० लक्ष इतकी तरतद करण्यात आली आहे.
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

___________
पववधानिुरोदी (ता.पांढरपूर, जि.सोदापूर) येथीद सभमानदीवरीद पुदावर सांरिि ि डे
नसल्याने वाहतुिीस ननमााण झादेदा धोिा

(३८)

३५३७७ (२०-०१-२०१६).

श्री.

नराव सशांदे (माढा) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) प्नधानकुरोली (ता.पींढरपर, जि.सोलापर) येथे सभमा नदीनरील कोल्हापर पध्दतीच्या

ींधाऱ्याचे सींरक्षण कठडे नष् झाल्याने थारनक नागरीक, शालेय वनद्वायाथयााना नाहतक
ु ीस

धोका रनमााण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

वन.स. ११६ (29)
(२) असल्यास, उक्त रस्करणी शासनामार्ात पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीत काय आढळन आले न तद्वानुसार

ींधा-याचे सींरक्षण कठडे पुनन
ा त

ाींधण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.
(३)

ींधाऱ्याच्या माथा लव

नर दोन्ही

ािस धरुन रकण ३६४ आर.सी.सी. सींरक्षक दगड

आहे त. त्यापैकी १९३ आ.सी.सी. दगड सुजथतीत नाहीत. सन २०१६-१७ या नषााच्या दे खभाल

दरु
ु ती अींतगात सुजथतीत नसलेल्या १९३ आर.सी.सी. सींरक्षक दगडाींची दरु
ु ती करण्याचे
रनयोजित आहे .

(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
आांिा तदाव दघु ससांचन (ता.सादिेसा, जि.वोंददया) प्रिल्पात िसमनी सांपादीत िेदेल्या
शेतिऱयाांना त्याांच्या िसमनीचा मो ददा समळण्या ा त

(३९)

३५३८९ (१५-०१-२०१६).

श्री.सांिय परु ाम (आमवाव) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया जिल््यातील सालकेसा तालुक्यातील आींिा तलान लतु ससींचन रस्कल्प सन १९९१
मध्ये पणा करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) या रस्कल्पात २३ कातकाराींची िसमनी सींपादीत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मागील २४ नषाापासन सींपादीत झालेल्या शेतक-याींना िसमनीचा मो दला
समळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शेतक-याींना िसमनीचा मो दला समळण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली
ना करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.

(३) नाही.
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________

वन.स. ११६ (30)
पाव ांधारे उपववभाव, चोपडा अांतवात शाखेत असभयांता दतर िारिून, िादवा ननरीिि व इतर
िमाचा-याांची पदे ररकत असल्या ा त

(४०)

३५४४८ (२०-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय िदसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींन जिल्हयातील चोपडा तालुक्यातील पा् ींधारे उपवनभाग, चोपडा अींतगात शाखा

असभयींता दप्तर कारकन, कालना रनरीक्षक न इतर कमाचा-याींची आकृती ींधारस्माणे रकण ९७
कमाचा-याींपैकी र्क्त ११ पदे कायारत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मख्
ु य

कालना

४२

कक

मी

न कायाक्षेत्र

२८०००

हे क््र

तसेच

त्यात

कालन/वनतररका/उप वनतरकाींसह ३०० ककमी अींदािे अींतर असन त्यानर १४८८८ हे क्षेत्र न ४०
गानाींचे ससींचन लाभाथी येतात, हे ही खरे आहे काय,
(३) यामळ
ु े शासनाचे मोठे आधथाक नुकसान, पाण्याचा अपव्यय, पाणीपट्टी नसली, नक्ष
ृ तोड न
कालव्यानरील दे खभाल व्यनजथत होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ररक्त पदे केव्हा भरण्यात येणार आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (२२-०२-२०१६) : (१) पा् ींधारे उपवनभाग चोपडा अींतगात शाखा असभयींता,
दप्तर कारकन, कालना रनररक्षक न इतर कमाचाऱ्याींची आकृती

ध
ीं ानुसार मींिर सींख्या ३५ पदे

इतकी आहे . माहे िानेनारी २०१६ अखेर त्यापैकी २५ पदे कायारत आहे त.

(२) पा् ींधारे उपवनभाग, चोपडा याीं उपवनभागाकडे उध्ना तापी हतनर रस्कल्पाच्या उिना
कालव्यानरील सा.ि. ५०/१०० कक.मी. ते सा.ि. ९२/१०० कक.मी. असा ४२ कक.मी. लाीं ीचा
मुख्य कालना, २५ वनतरीका न ८५ उपवनतरीका असन याची रकण २९३ कक.मी. लाीं ीतील ५५
गानातील १५५४९ हे क््र ससींचनक्षेत्र आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) करनषठ असभयींत्याींची १९६ ररक्त पदे भरण्यात तापी पा् ींधारे वनकास महामींडळाला
शासनाने मान्यता ददली असन, ररक्त पदे भरण्याची रस्किया सरु
ै ी
ु आहे . इतर ररक्त पदाींपक
५०% ककीं ना रकण सींनगााच्या ४% पदे भरण्याचे शासनाचे धोरण आहे . त्यानस
ु ार कायानाही
रस्गतीत आहे.

___________
पुळुि (जि.सोदापूर) येथीद सभमा नदीवर

ाांधण्यात आदेल्या

ांधा-याची दारे नादरू
ु स्त

असल्यामळ
ु े पाणी सा ा होत नसल्या ा त

(४१)

३५५४३ (२०-०१-२०१६).

श्री.

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

नराव सशांदे (माढा) :

(१) सोलापर जिल््यात पळ
ु ु ि येथे सभमा नदीनर
असल्याने सदर

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

ाींधण्यात आलेल्या

ींधा-याची दारे नादरु
ु त

ींधा-यात पाणी साठा होत नसल्याचे माहे रवरस्ल,२०१५ मध्ये ना त्या दरम्यान

रनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर

ींधा-याची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

वन.स. ११६ (31)
(३) असल्यास, पाहणीचे रनषकषा काय आहे त न तद्वानस
ु ार सदर पाझर तलानाची गळती
थाीं वनण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच सदर गळतीस ि ा दार ठे केदारानर शासनाने काय कारनाई केली ना करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३)

को.प. ध
ीं ाऱ्याच्या

रकण

६९६

्यांपैकी

६५६

गिे

उपलब्धतेनस
ु ार दरु
ु तीची कामे करण्याचे रनयोिीत आहे .

नादरु
ु त

आहे त.

रनधीच्या

(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

___________
शहापूर (जि. ाणे) तादुकयातीद िुतरिांु ड दघुपाव ांधारे
प्रिल्पाचे िाम अपूणाावस्थेत असल्या ा त

(४२)

३५९१०

िळवा) :

(२०-०१-२०१६).

श्री.पाांडुरां व

रोरा

(शहापूर),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांरा ा

(१) शहापर (जि.ठाणे) तालक्
ु यातील कुतरकींु ड लतप
ु ा् ींधारे रस्कल्पाच्या कामास १० नषाापन
ु ी
सुरुनात करुन सदर रस्कल्पाचे काम अद्वायाप अपणा आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच सदर रस्कल्पाचे अपणा काम तातडीने पणा करणे ा त शासनाने कोणती कायानाही
केली ना करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) न (२) अींशत: खरे आहे ,
शहापर तालुक्यातील नामपाडा रस्कल्पाचे थारनक नाींन कुतरकींु ड आहे . सदर रस्कल्पाचे काम

र्ेब्रन
ु ारी, २०१० मध्ये सरु
ु करण्यात आले होते. नन रस्तानास तत्नत: मान्यता समळाली असन
अींरतम मान्यता न समळाल्याने रवरस्ल, २०१२ पासन काम

ींद आहे .

(३) नन न पयाानरण् वनभागाच्या तत्नत: मान्यतेच्या पत्रातील सना अ्ीींची पुतत
ा ा करुन अींरतम

मान्यतेचा रस्तान ददनाींक २७.०१.२०१६ रोिी नन वनभाग, शहापर याींसकडे सादर करण्यात
आलेला आहे . अींतीम मान्यतेनत
ीं र रस्कल्पाचे काम सुरु करण्याचे रनयोिन आहे .
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

___________

वन.स. ११६ (32)
िळवाांव जिल्हयातीद हातनुर प्रिल्पाांतवात िेदेल्या िादव्याांचे
मि ुतीिरणाचे िाम ननिृष्ट्व दिााचे झाल्या ा त

(४३)

३६०८० (१४-०१-२०१६).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िळगाींन जिल्हयातील िागतीक

क
ँ अथा सहायायीत कायािमा अींतगात महाराषर िलक्षेत्र

सुधार रस्कल्प या तापी पा् ींधारे वनकास महामींडळा अींतगात येणा-या हातनुर रस्कल्पाींतगात
केलेल्या कालव्याींचे मि ुतीकरणाचे काम अत्यींत रनकृष् दिााचे झाल्याने सदर कालव्यातन
पुनश्च गळती सुरु झाल्याचे माहे ऑक््ो र,२०१५ मध्ये ना त्यादरम्यान रनदशानास आले , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोठया रस्माणात रनधी खचा करुनही कालव्याचे रनकृष् दिााचे काम करणा-या
सीं ींधधत ठे केदाराची चौकशी करुन त्याच्या वनरुध्द काय कारनाई केली ना करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) न (३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
उरण (जि. रायवड) तादुकयातीद खार ांददस्तीची ननवा व दर
ु स्ती ा त
(४४)

३६८२५ (२०-०१-२०१६).

श्री.सुभाष उफा पांडडतशे

पावीद (पेण), श्री.िीवा वाववत (िळवण) :
खुलासा करतील काय :-

पावीद (असद ाव), श्री.धैयश
ा ीद

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) उरण (जि. रायगड) तालुक्यातील खार ींददतीची रनगा न दरु
ु तीसाठी रक्कम रु.१५ को्ी
शासनाकडन मींिर करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उरण तालक्
ु यातील ककती कामाींना मींिरी दे ण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, मींिरी दे ण्यात आलेल्या कामाींनर आतापयंत ककती रक्कम खचा करण्यात आली
आहे ?

श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) नाही.
सन २०१५-१६ साठी कोकणातील ठाणे पालतर, रायगड, रत्नाधगरी न ससींधुदगा या पाच

जिल््याींसाठी खार ींदीतीची दे खरे ख न दरु
ु तीसाठी रु.७.४२ को्ी इतका रनधी मींिर केला

आहे . यापैकी रु.३.०० को्ी इतका रनधी रायगड जिल््यासाठी मींिर आहे . दे खभाल न
दरु
ु तीसाठी रस्ाप्त होणारा रनधी हा तालुकारनहाय वनतरीत केला िात नसन जिल््यातील
भरती ओहो्ी न परु ामळ
ु े नक
ु सान झालेल्या न तातडीने हाती घ्यानयाच्या योिनाींसाठी
आनश्यकतेनुसार सदर रनधीचा नापर केला िातो.

वन.स. ११६ (33)
(२) उरण तालुकयात रकण ४ शासकीय खारभम
ु ी योिना असन यापैकी खोप्ा कोरस्ोली.

आ रे , नाींरखरर या ३ खारभम
ु ी योिनाींची कामे ना ाडारनधी अींतगात रस्गतीपथानर असल्याने या
योिनाींनर दे खभाल न दरु
ु तीसाठी खचा केला िात नाही. िई
ु धमकडी या खारभमी योिनेच्या
दे खभाल न दरु
ु तीच्या कामाींना क्षेबत्रयतरानर मींिरी ददली आहे .

(३) िुई धमकडी या खारभमी योिनेच्या दे खभाल न दरु
ु तीसाठी रु.१२.०२ लक्ष इतका खचा
झाला आहे .

___________
िेंद्र शासनाच्या एआय ीपीिडून तारळी धरण प्रिल्पातांवत
ा
उपसा िदससांचन योिनाांना ननधी दे ण्या ा त

(४५)

३६८३९ (२०-०१-२०१६).

श्री.शांभूराि दे साई (पावण) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण वनधानसभा मतदारसींतामध्ये केंद्र शासनाच्या रआय ीपी मधन तारळी धरण
रस्कल्पाींतगात मौिे

ाीं नडे, तारळे , आनडिे, धुमकनाडी न कोंिनडे यादठकाणी उपसा िलससींचन

योिनाींना रनधी दे ण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्कल्पाींतगात उपसा िलसधचींन योिनाींची कामे करण्याकरीता केंद्र शासनाने
रनधी ददला आहे काय असल्यास राज्य शासनास या रनधीसींदभाात मादहती आहे काय,
(३) असल्यास, केंद्र शासनाच्या रआय ीपी कडन रनधी समळाला नसल्याने या उपसा
िलससींचन योिनाींची कामे

ींद आहे त याची चौकशी शासनाने केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे रनकषा काय आहे त न त्यानुसार कोणती कायानाही केली ना करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय,
तारळी रस्कल्प हा केंद्र शासनाचे नेगनधधात ससींचन कायािमात अथासहायायासाठी अींतभत
ा
आहे .

(२) तारळी रस्कल्पाच्या सन २०१४-१५ च्या सलगता रस्तानाच्या अनुषींगाने केंद्र शासनाने सन
२०१४-१५ मध्ये रु. १.०९ को्ी न सन २०१५-१६ मध्ये रु. १०.०४ को्ी असे रकुण रु. ११.१३

को्ीचे केंद्रीय सहायाय वनतरीत केले आहे . राज्य शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये रु. २६.३४
को्ी न सन २०१५-१६ मध्ये रु. ४९.९४ को्ीचा रनधी रस्कल्पासाठी उपलब्ध केला आहे .
(३) रस्कल्पासाठी केंद्र न राज्य शासनाने रनधी उपलब्ध केला आहे . मौिे

ाीं नडे न तारळे

उपसा ससींचन योिनेची कामे पणा झाली आहे त. आनडिे, धुमतनाडी न कोंिनडे या उपसा ससींचन
योिनाींची कामे रस्गतीपथानर आहेत. त्यामुळे चौकशी करण्याचा रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________

वन.स. ११६ (34)
सशवणवाव व शेंदोळा

ु.ता.नतवसा येथीद ससांचन प्रिल्पािररता

सांपाददत िेदेल्या िमीनीांचा मो ददा समळण्या ा त
(४६)

३८१५३ (२२-०१-२०१६).

अवड.यशोमती

ािूर (नतवसा), श्री.असमन पवे द (मुां ादे वी) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सशनणगान

न शेंदोळा

ु.ता.रतनसा येथील ससींचन रस्कल्पाकररता सींपाददत केलेल्या

िमीनीींचा नाढीन मो दला समळण्या ा त मा.लोकरस्रतरनधीींच्या पत्रान्नये केलेल्या वननींती नस
ु ार
उपजिल्हाधधकारी (भस
ु ींपादन) (अ.न.रस्.) लाभक्षेत्र ि.२ अमरानती याींनी यो्यते कायानाहीसाठी
कायाकारी असभयींता, अमरानती रस्कल्प

ाींधकाम वनभाग, अमरानती याींना ददनाींक १३ माचा,

२०१५ रोिी कळवनण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सशनणगान न शेंदोळा

ु.ता.रतनसा येथील ससींचन रस्कल्पाकररता सींपाददत

केलेल्या िमीनीच्या नाढीन मो दला दे ण्या ा त कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय.

(२) उक्त िसमनी भसींपदान कायद्वायानुसार रस्ाप्त केलेल्या नसुन सरळ खरे दी द्वानारे सींपादन
केल्या आहे त. त्यामळ
ु े नाढीन मो दला दे णेचा रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
(३) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

___________
िायिवाडी पाव ांधारे ववभावाच्या पाथरी (जि. परभणी) येथीद उपववभाव क्र.६ मधीद
िामिाि असभयांत्याांच्या ररकत पदामुळे प्रदांत त असल्या ा त
(४७)

३८६९९ (२०-०१-२०१६).

श्री.मोहन फड (पाथरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) िायकनाडी पा् ींधारे वनभागाच्या पाथरी (जि. परभणी) येथील उपवनभाग ि.६ मधील
कामकाि मागील ६ मदहन्याींपासन असभयींत्याींची पदे ररक्त असल्यामुळे

ींद आहे, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, पाथरी उपवनभागात पाथरी न माननत या दोन तालक्
ु याींचा समोनश असल्याने
कामाचे रस्माण अधधक असतानाही येथील असभयींत्याींची ४ पदे

राच काळ ररक्त आहे त, हे ही

खरे आहे काय,
(३) असल्यास, असभयींत्याींची पदे ररक्त असल्यामुळे कोट्यनधी रुपयाींचा रनधी अखधचात राहन
सना कामे

ींद झाली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने असभयींत्याींची ४ पदे तातडीने भरण्यासींदभाात कोणती कायानाही केली
ना करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?

वन.स. ११६ (35)
श्री. धवरीष महािन (२२-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. उपवनभागात रनयसमत १ उप असभयींता
कायारत असन शाखा असभयींता याींना अरतररक्त कायाभार दे ऊन कामकाि चाल आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे . या उपवनभागींतगात ७ ससींचन शाखा कायाालये न १ उप वनभागातील
शाखाधधकारी असे रकण ८ शाखाधधकारी पदे मींिर आहे त. यापैकी ३ शाखाधधकारी कायारत
आहे त. उनाररत शाखाींच अरतररक्त कायाभार दे नन कामे करण्यात येत आहे त.
(३) हे खरे नाही. नषा २०१५-१६ या कालानधीतील रनधी अखधचात रादहला नाही.
(४) करनषठ असभयींताींची ररक्त पदे भरण्या ा त गोदानरी पा् ींधारे वनकास महामींडळाला
परनानगी ददली असन त्यानस
ु ार कायानाही रस्गती पथानर आहे .
(५) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.

___________
अिोदा जिल््यातीद ववववध भावात सर
ु असदेल्या प्रिल्पाचे िाम सध
ु ाररत प्रशासिीय
मावयते अभावी (सुप्रमा) प्रदांत त असल्या ा त

(४८)

३८७५३ (२०-०१-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतािापूर) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यातील वनवनध भागात सुरु असलेल्या रस्कल्पाचे काम सुधाररत रस्शासकीय
मान्यते अभानी (सरस्
ु मा) रस्लींब त आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्कल्पाच्या खचाात नाढ होत असल्याचे रनदशानास आलेले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार रस्लींब त काम तातडीने पुणा करण्या ा त शासनाने कोणती कायानाही
केली ना करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) होय.
(३) अकोला जिल््यातील

ाींधकामाधीन रस्कल्पाींची कामे स.ु रस्.मा.अभानी रस्लींब त राह नये

म्हणन उपरोक्त रस्कल्पाींनर उपलब्ध रनधीनुसार नेळोनेळी रस्.मा.पेक्षा िात खचाास सक्षम
तरानरुन परनान्या दे यात आलेल्या आहे त.
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
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इच्छावव्हाण (ता.तळोदा, जि.नांदरु ार) दघुपाव
(४९)

३९११५ (२०-०१-२०१६).

ांधाऱयाचे िाम प्रदांत त असल्या ा त

श्री.उदे ससांव पाडवी (शहादा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इच्छागव्हाण (ता.तळोदा, जि.नींदरु ार) लतुपा्

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

ींधाऱ्याला (धरणाला)

शासनाची मान्यता

समळाली आहे काय,

(२) असल्यास, रस्त्यक्ष काम केव्हा सुरु होणार आहे त,

(३) असल्यास, सदर धरणाचे काम सुरु करण्याकररता शासनाने कोणती कायानाही केली ना
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वनलीं ाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) होय
(२) न (३) इच्छागव्हाण धरणाच्या

ुडीतात २६.७७ हे . ननिसमन येत असन, सद्वाय:जथतीत

ननिसमन रस्तानास मान्यतेची कायानाही अींरतम ्प्प्यात आहे. ननिसमन ताब्यात आल्यानींतर
रस्त्यक्ष रस्कल्पाचे काम हाती तेण्यात येईल.
(४) रस्श्न उद्वा्ानत नाही.
___________
िृष्ट्णा (ता.ित, जि.साांवदी) नदीचे पाणी नेण्यासा

सुर िेदेदी म्है साळ उपसा ससांचन

योिनेची िामे अपूणाावस्थेत असल्या ा त

(५०)

३९२१५ (२०-०१-२०१६).

श्री.ववदासराव िवताप (ित) :

सन्माननीय िदसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कृषणा (ता.ित, जि.साींगली) नदीचे पाणी नेण्यासाठी सरु
ु केलेली म्है साळ उपसा ससींचन
योिनेची अपणा कामे पणा करण्यासाठी शासन तरानर सन २०१४-१५ सालासाठी ककती
रनधीची उपलब्धता करण्यात आलेली आहे ,

(२) सदरचा रनधी ददला आहे काय तसेच रनधी न ददल्यामळ
ु े काम
(३) लायरनींग न करता मुख्य कवन ल न त्यानरील

ींद आहे काय,

ाींधकाम पणा करण्यासाठी ककती रनधी

लागेल न त्याची पताता करण्यासाठी शासनाने कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच अींकले न खला्ी पींप हाउसचे काम केंव्हा सुरु होणार आहे न त्यानुषींगाने शासनाने
कोणती कायानाही केली ना करण्यात येत आहे ?

श्री. धवरीष महािन (०३-०३-२०१६) : (१) कृषणा कोयना उपसा ससींचन रस्कल्पाकरीता सन

२०१४-१५ मध्ये साींगली जिल््यासाठी रु. १३५.०० को्ी रनधीची अींदािपत्रकीय तरतद करण्यात
आली होती.
(२) यापैकी रु ३३.८२ को्ी रनधी शासनाकडन वनतरीत झाला असन या योिनेचे काम
रस्गतीपथानर आहे .
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(३) म्है साळ उपसा ससींचन योिनेअींतगात लायांरींग (अतरीकरण कामे) न करता ित
तालुक्यातील मुख्य कालना त्यानरील

ाींधकामे पणा करण्यासाठी रु.२७२.०१ को्ी इतक्या

रनधीची आनश्यकता आहे.

(४) भ-सींपादनाची रस्गतीपथानर कायानाही असन रनधीचे उपलब्धतेनुसार या योिनेची कामे
करण्याचे रनयोिन आहे .

___________

ववधान भवन :

डर. अनांत िळसे

मुां ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यनती मद्र
ु णालय, मींु ई.

