
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोल्हापूर जिल्हापररषदेच्या सरळ सेवा भरती पररके्षबाबत 
  

(१)  ४६१३ (२२-१२-२०१४).   डॉ.सजुित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्हापूर जिल्हापररषदेच्या सरळ सेवा भरती पररके्षच्या प्रश्नपत्रिकाींच्या ॲन्सर की (मळू 
उत्तरपत्रिका) अद्यापही िाहहर करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची ॲन्सर की प्रससध्द करावी अशी मागणी उमेदवाराींनी वारींवार केली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नपत्रिका व मूळ उत्तरपत्रिका यात तफावत असावी आणण त्यामुळे ती 
िाहहर केली नसल्यान ेसदरची भरती प्रक्रिया वादात सापडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानसुार कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-१२-२०१५) : (१) होय. 
(२) उत्तरतालीका प्रससध्द करण्याची मागणी अींततम तनवड प्रक्रिया पूणय झाल्यानींतर करण्यात 
आली होती. 
(३) व (४) सन २०१४ च्या अखरेीस घेण्यात आलेल्या जिल्हा पररषद ग् “क” व ग् “ड” 
पदाींच्या भरती प्रिीयेच्या उत्तर तासलका (ॲन्सर की) प्रससध्द करण्याबाबत शासनाच्या स्पष् 
सूचना नव्हत्या. त्या प्रससध्द करण्याबाबत आता शासनाच्या हदनाींक २१/४/२०१५ च्या 
पररपिकान्वये सवय जिल्हा पररषदाींना सचूना हदलेल्या आहेत. 

___________ 
  

 
 
 



वव.स. १२४ (2) 

मध् य वततरणा धरण बाांधताना सदर धरणावर महावव्युत प्रिल्पात शासनाच् या 
 िलसांपदा ववभागाने हस् तके्षप िेल्याबाबत 

  

(२)  ९८३९ (०७-०४-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूव ), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पवू ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूव ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मध् यवततरणा ररण बाींरताींना सदर ररणावर िलववद्युत प्रकल् प उभारण् याचा तनणयय मुींब  
महानगरपासलकेन े घेतला असता शासनाच् या िलसींपदा ववभागाने यामध् ये हस् तके्षप कूनन 
प्रकल् प उभारणीचे काम महाल् मी कोणाल ्िाय प्रा.सल.या कीं पनीला सन २००५ मध् ये वा 
त्यादरम्यान हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ररण मुींब  महानगरपासलकेचे ररणाची िमीन मुींब  महानगरपासलकेची 
असताींना कायद्यानसुार िलववद्युत प्रकल् प उभारणीचा अिरकार मुींब  महानगरपासलकेलाच 
असताना शासनान े याप्रकरणी हस् तके्षप करण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) याप्रकरणी शासनाने अिरक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानसुार पुढे कोणती काययवाही केली वा 
करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१६-११-२०१५) : (१) व (२) राज्य शासनाचे कायय तनयमावली नुसार 
िलववद्युत तनसमयती हा ववषय िलसींपदा ववभागाचा आहे. िलसींपदा ववभागाचा २००५ च्या 
हायड्रो पॉसलसीनुसार २५ मे वॅ्  स्थावपत क्षमते पयतंचे िलववद्युत प्रकल्प खािगी प्रवतयकाींना 
ववकसनासाठी देण्यात येतात. या रोरणानुसार म.े महाल्मी कोनाल उिाय प्रा. सल. पुणे याींनी 
सदर िलववद्युत प्रकल्प ववकसनासाठी प्रथम मागणी केल्यामुळे प्रथम मागणी करणा्यास 
प्रथम प्रारान्य तत्वावर त्याींना परवानगी (LOP) हदली आहे. 

मध्य वततरणा ररणाची मालकी आणण तनयींिण बहृन्मुींब  महानगरपासलकेची असून 
वन ववभागान ेसदर ररणाची व पायथ्याखालील िागा महानगरपासलकेला हस्ताींतर केली आहे. 
त्यामुळे खािगीकरणाद्वारे सदर हठेकाणी ववितनसमयती प्रकल्प न उभारता केवळ 
महानगरपासलकेच्या माध्यमातून सदर वीि तनसमयती प्रकल्प ववकससत करण्याची मागणी 
बहृन्मुींब  महापासलकेने शासनाकड ेकरण्यात आली असनू त्यास तत्कालीन मा. मुख्यमींिी याींनी 
मान्यता हदली आहे. सदरची बाब ववद्यमान मा. मुख्यमींिी याींना पुनय:ववलोकनासाठी सादर 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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धुळे जिल््यात पाणी साठ्यात घट होत असल्यामुळे पाण्याच्या साठ्याचे होणारे  
बाष्ट्पीभवन थाांबववण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोिना 

  

(३)  १६४९४ (१७-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननम ला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) रुळे जिल््यात ८ मध्यम व ४६ लघु प्रकल्प असून म ेमहहन्याींच्या मध्यावरच यातील २२ 
लघू प्रकल्प कोरड े पडले आहेत. जिल््यात तापमानाचा पारा वाढल्याने या पाणी साठ्यात 
वेगाने घ् होत आहे असे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मोठ्या पाण्याच्या साठ्याचे होणारे बाषपीभवन थाींबववण्याच्या दृष्ीन ेशासनान े
काही सींशोरनात्मक कायय करण्यास शास्िज्ाींना सूचववले आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय, 
(४) सदर तपशील उपलब्र नसल्यास त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उध्व  पतनगांगा िालव्यातनू बाभळी बाांधाऱ्यासह गोदावरी नदी पात्रात पाणी सोडण्याबाबत 
  

(४)  १६९३२ (१४-०८-२०१५).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 

(१) रमायबाद ता.जि.नाींदेड येथील बाभळी बींरा्याच्या पािात उध्वय पतनगींगेच्या कालव्याच े
(गोदापाि) सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ िुलत, २०१४ रोिी ररक्त करण्यात आले ते 
अद्यापपयतं भरलेच नाही यामुळे िनावराींच्या वपण्याींच्या पाण्याचा व चा्याचा प्रश्न अततशय 
गभीर झाला असल्याचे माहे मे, २०१५ रोिी वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागररकाींनी उध्वय पतनगींगा प्रकल्पाच्या कालव्यातून बाभळी 
बींरा्यासह गोदावरी नदी पािात पाणी सोडण्याची मागणी सुून केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) : (१) हद. ०१ िुलत, २०१४ पासनू पा्स अत्यल्प झालेला 
असल्यामळेु बींरा्यात पाणी साठा झालेला नव्हता. तसेच यावषी हदनाींक ०१/०७/२०१५ पासून 
आिपावेतो बींरारा पाणलो् के्षिात अत्यल्प पियन्यमान झालेले असून नदी प्रवाहहत झालेली 
नाही. 
(२) स्थातनक पातळीवरुन तशी कुठलीही मागणी प्राप्त नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यातील घुईखेड येथे बेंबळा प्रिल्पाांतग त नाल्यावर  
रपटया टािण्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दिा चे झाल्याबाबत 

(५)  १७००८ (१७-०८-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल््यातील घु खडे येथे बेंबळा प्रकल्पाींतगयत नाल्यावर रप्े ्ाकणे सुर असनू 
त्या रपट्याखाली ससमें् पा प ्ाकून त्यावर रपट्या ्ाकल्या िात असून हे काम तनकृष् 
दिायचे झाले असून तेथील ठेकेदार व अिरका्याींच्या मनमानी व सींगनमताने बेंबळा 
प्रकल्पग्रस्ताींच े आिथयक शोषण करीत असल्याची बाब हदनाींक २५ माचय, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे व चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     या कामाबाबत कुठलीही तिार प्राप्त झाली नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् वत नाही. 

___________ 
  

आांध्रप्रदेश-तेलगांणा व महाराष्ट्र याांच्या सांयुक्तररत्या िरार िेलेल्या आांतरराज्यीय प्रिल्प 
असलेल्या लेंडी प्रिल्पात मुखेड तालुक्यातील गावे बुडीत के्षत्रात गेली असल्याबाबत 

  

(६)  १७१३१ (१४-०८-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) आींध्रप्रदेश-तेलगींणा व महाराषर याींच्या सींयुक्तररत्या करार केलेल्या आींतरराज्यीय प्रकल्प 
असलेल्या लेंडी प्रकल्पात मखुेड तालुक्यातील ११ गाव े पूणयत: तर एक गाव अींशत: बुडीत 
के्षिात गेले असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकल्पग्रस्ताींच्या आिच्या बािारभावाप्रमाणे शेती, घराचा मोबदला 
तडिोडीतून एक रकमी अदा करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. लेंडी ररणाची अद्याप घळभरणी झाली 
नसल्यान,े एकही गाव बुडीत झालेले नाही. माि घळभरणी झाल्यानींतर ११ गावे पूणयत: व एक 
गाव अींशत: बािरत होणार आहे. 
(२) प्रकल्पाच्या बुडडत के्षिातील शेत िसमनीचा व बुडडत के्षिात येणा्या ११ गावठाणातील 
घराींचा माविेा वा्प झालेला आहे. उवयररत एक गावठाणातील (मुिामाबाद) घराींचा तनवाडा 
घोवषत झाला असनू तनरी उपलब्रतेनुसार मावेिा वा्प करण्याच ेतनयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल् ्यातील पूण  हवलेी तालकु्यात अनेि ग्रामपांचायत सदस् याांनी  
घरिुल योिनेत िेलेला गतरव्यवहार 

  

(७)  १७६७५ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुणे जिल् ्यातील पूणय हवेली तालुक्यात अनेक ग्रामपींचायत सदस् याींनी आपल् या 
नातेवा काींना तसेच सदर व् यक् तीींना घरकुल यािनेचा लाभ हदला असल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ 
वा त्यादरम् यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) पुणे जिल््यातील हवेली तालुक्यातील पूवय भागामध्ये सन २०१० पासून एवप्रल, २०१५ 
पयतं अनेक बनाव् घरकुल लाभाथ्यांना पींचायत ससमती हवेली कडून घरकुल वा्प केल्याची 
बाब हदनाींक २५ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामध्ये अनेक लाभाथ्यांना घर बाींरलेले नसताना सुध्दा अनुदानाच े सींपूणय 
वा्प करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लाभाथ्यांकडून प्रत्येकी २० हिार रुपये घेवून त्याींना ६८५०० रुपयाींच ेघरे पूणय 
झाल्याचे रनादेश देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, पूवय हवेली तालकु् यातील या घरकुल वा्प योिनेबाबत सींबींिरताींवर काय 
कारवा  केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०९-११-२०१५) : (१) व (२) होय. 
तथावप, पुणे जिल्हा पररषदेच्या समािकल्याण ववभागामाफय त राबववण्यात येत असलेल्या 
यशवींत घरकुल योिनअेींतगयत ग्रामपींचायत हहींगणगाव येथ े हद.१३.३.२०१५ रोिी तिार प्राप्त 
झालेली आहे. 



वव.स. १२४ (6) 

     इींहदरा आवास योिनेअींतगयत कोणतीही अतनयसमतता झालेली नसून योिनेसींदभायत 
कोणतीही तिार नाही. 
(३) नाही. 
हदनाींक १३.३.२०१५ रोिी प्राप्त झालेल्या तिारीच्या अनुषींगाने चौकशी केली असता, 
ग्रामपींचायत हहींगणगाव येथील १९ पाि लाभाथ्यानंा जिल्हा पररषद स्वतनरीमरून राबववण्यात 
येत असलेल्या यशवींत घरकुल योिनेतून लाभ देण्यात आला आहे. त्यामध्ये लाभाथ्यांना घर 
बाींरलेले नसताींना अनुदानाच ेवा्प करण्यात आल्याची बाब चौकशीमध्ये तनषपन झालेले नाही. 
(४) नाही. 
चौकशीमध्ये अशी बाब तनदशयनास आलेली नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणेिराांसाठी धरणाांतील स्याच्या पाणी वपण्याच्या साठ्याच ेननयोिन िरण्याबाबत 
  

(८)  १७६७६ (१४-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पुणे येथ े पाणीपुरवठा करणा-या खडकवासला प्रकल् पात ५ एवप्रलला ११.१० ्ी.एम.सी. 
पाणीसाठी होता. पावसाळा लाींबल् यास पुणेकराींना पाणीकपातीला तड ड द्याव े लागणार आहे. 
कारण शेतीला म े पयतं पाणीपरुवठा होतो. त् यानींतर १५ िुलतपयतं पुणेकराींसाठी आरक्षक्षत 
पाणीच पुरवून वापरावे लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, येथील ररणाींतील सद्याच् या पाणी वपण् याच्या साठ्याच े तनयोिन व् यवव स्थत 
करण् याबाबत  कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) खडकवासाला प्रणालीतनू पुणे शहर व पररसर, दौंड व इींदापूर नगरपासलका, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा व ससींचनासाठी पाणी हदले िाते. तसेच नवीन मुठा उिवा कालव्याींमरून वपण्याच े
पाणी हदले िात.े 
     पुणे महानगरपासलकेस पाणीवापरामध्ये बचत करण्याची सूचना डडसेंबर, २०१४ व एवप्रल/ 
म,े २०१५ मध्ये ववभागाच्या के्षत्रिय अिरका्याींमाफय त देण्यात आली होती. हदनाींक ८ िानेवारी, 
२०१५ च्या बतठकीत नवीन मुठा उिवा कालवा सल्लागार ससमतीने ९ िानेवारी, २०१५ ते १५ 
िुलत , २०१५ या कालावरीसाठी ८.९५ ह्एमसी पाणी पुणे महानगरपासलकेसाठी आरक्षक्षत करावा 
व ससींचनासाठी कमी पडणारे १.९९ ह्एमसी पाणी पुणे महानगरपासलकेने साींडपाणी प्रक्रिया 
करुन िुना मुठा उिवा कालव्यामध्ये ससींचनासाठी उपलब्र करुन द्यावे असे ठरले. 
खडकवासाला प्रणालीमध्ये हद. १/९/२०१५ रेािी १४.६७ म्हणिेच ५०.३२ % इतका पाणीसाठा 
उपलब्र आहे. हद. २२/८/२०१५ रोिी पुणे जिल््याचे पालकमींिी याींचे अध्यक्षतखेाली सींपन्न 
झालेल्या बतठकीत िलसींपदा ववभागान े सादर केलेल्या सादरीकरणामध्ये खडकवासाला 
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प्रणालीतील सध्याचा पाणीसाठा १५ िुलत, २०१६ पयतं वापरायचे झाल्यास पुणे शहराचा पाणी 
पुरवठा एक हदवसाआड करणे आवश्यक असल्याचे तनदशयनास आणून हदले आहे. त्यानुसार पुणे 
महानगरपासलकेमाफय त काययवाही अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

”आयएसओ” हा स्तुत्य उपक्रम राज्यभर राबववण् याबाबत 
  

(९)  १७६८५ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आमची सेवा, गुणवत्ता व दिाय हा आींतरराषरीय असला पाहहिे हा ध्यास घेवनु पुणे 
जिल्हा पररषदेने “आयएसओ” ही सींकल्पना जिल््यात गेल्या वषायपासून राबववण्यास सुरुवात 
केली असून या उपिमाला चाींगला प्रततसाद समळत असल्यान े ७९५ सींस्था “आयएसओ” 
करण्यात यश आले आहे, त्यामध्ये ४३० शाळा या बोलक्या झाल्याचे माहे २०१५ दरम्यान 
तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा स्ततु्य उपिम राज्यभर राबववल्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-१०-२०१५) : (१) होय. 
     हे खरे आहे. 
     पुणे जिल््यात आतापयतं एकूण ३५९ अींगणवाड्या, ५७६ प्राथसमक शाळा व ३१० 
ग्रामपींचायती अशा एकूण १२४५ सींस्था “आयएसओ” झालेल्या आहेत. 
(२) सन २००५-०६ पासून ववभाग व राज्यस्तर अशा दोन्ही स्तरावर यशवींत पींचायत राि 
पुरस्कार योिना सुरु करण्यात आली आहे. प्रस्ततु यशवींत पींचायत राि पुरस्कार ववतरणाच्या 
अनुषींगाने जिल्हा पररषदेसाठी ISO नामाींकनाखाली १ गुण ठेवला िातो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर जिल््यातील िसबा-बावडा ते वडणगे-ननगवे पररसरातील पांचगांगा नदीवरील रािाराम 
बांधाऱ्यावरून अविड वाहनाची होत असलेली अवत्य वाहतूि 

  

(१०)  १८५०६ (१७-०८-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यातील कसबा-बावडा त े वडणगे-तनगवे पररसरातील पींचगींगा नदीवरील 
रािाराम बींरा्यावूनन अविड वाहनाना वाहतूकीस बींदी आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बींदी असूनही काही रकचालक या बींरा्यावूनन रािरोसपणे ये-िा करीत 
असल्याची बाब तनदशयनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. १२४ (8) 

(३) असल्यास, बींरा्याची रुीं दी कमी असल्याने अपघात होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, बींदी मोडून वाहतकू करणा्या वाहन चालकाींवर आतापयतं जिल्हा प्रशासनान े
कोणती दींडात्मक कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) सद्यजस्थतीत अशी काययवाही झालेली नाही, परींतू के्षत्रिय स्तरावरुन जिल्हािरकारी व 
जिल्हा पोलीस प्रशासन याींना उिचत काययवाही करणेबाबत कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मालवण-देवगड (जि.मसांधुदगू ) मागा वरील धचांदर-िुडोपी व धचांदर-नागोचीवाडी  
या िोडरस् त् याांची झालेली दरुवस् था 

(११)  १८९५९ (१७-०९-२०१५).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवध न), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालवण-देवगड (जि.ससींरुदगूय) मागायवरील िचींदर-कुडोपी व िचींदर-नागोचीवाडी या 
िोडरस् त् याींची दरुवस् था झाल् यान ेवाहन चालकाींसह ववद्याथी व ग्रामस् थाींचे प्रवासा दरम् यान हाल 
होत असल् यान े िचींदर-नागोचीवाडी युवक मींडळ, मुींब  याींच् यावतीने जिल् हयाच े मा.पालकमींिी 
याींच् याकड ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध् ये तनवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गेल् या दहा वषायपासून सतत जि.प.बाींरकाम ववभाग, मालवण याींच् याकड ेरस् ता 
दरुुस् त करण् याबाबत मागणी करुनही कोणतीच काययवाही केली िात नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदरहू रस् ता दरुुस् त करण् याबाबत कोणती काययवाही केली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-१२-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) िचींदर कीं डोपी रस्ता हा प्रजिमा १८ दिायचा असून, त्याची लाींबी एकूण १३.५५० 
क्रक.मी. एवढी आहे. हा रस्ता डाींबरी पषृठाभागाचा असून वाहनमागय ३.७५ मी. रुीं दीचा आहे. 
     सन २०१३-१४ अथयसींकल्पात १४/०० ते १५/०० (प्रत्यक्षात क्रक.मी. ३/०० ते ४/००) व ग् 
“ ” पुरहानी काययिमामध्ये ०/०० ते ३/०० मरील पषृठभागावर डाींबरीकरणाच ेकाम पूणय झाले 
असून ४/५०० त े ५/०० मरील पषृठभाग अींशत: खराब व क्रक.मी. ५/६०० त े ५/७०० मरील 
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पषृठभाग खराब झालेला आहे. उवयररत रस्त्याचा पषृठभाग सुजस्थतीत आहे. खराब पषृठभागाच े
काम शासन तनकष व तनरीच्या उपलब्रतेनुसार हाती  घेण्याचा प्रयत्न राहील. 
     िचींदर नागोची गाडी रस्ता हा ग्रामीण मागय ३१ दिायचा असनू लाींबी ०.६५० क्रकमी असून 
डाींबरी पषृठभाग खराब आहे.  ववशेष दरुुस्ती काययिमाींतगयत सदर रस्त्याच्या दरुुस्तीचे काम 
जिल्हापररषदेमाफय त तनरीच्या उपलब्रतेनुसार होती घे्न पूणय करण्याचा प्रयत्न राहील. 

___________ 
  

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक् यातील येथील नामपाडा धरणाचे  
प्रिल्पाचे िाम अपूणा वस्थेत असल्याबाबत 

(१२)  १९०२८ (१४-०८-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल््यातील शहापूर तालुक्यातील सावरोली गावाशेिारील व ्ाकीपठार देवस्थानच्या 
पायथ्याशी असणा्या नामपाडा कुतरकुीं ड लघुपा्बींरारे प्रकल्पाच े काम गेल्या वषयभरापासून 
अपूणायवस्थेत असून ठेकेदार व शासनाच्या उदासीन रोरणामुळे येथील शेतकरी पाण्यापासून 
वींिचत असल्याचे माहे म,े२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(३) असल् यास, त् याींची कारणे काय आहेत तसेच ररणाच ेकाम तातडीन े पूणय व् हाव ेयाबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) तसेच सदर काम अपूणायवस्थते ठेवून शेतक्याींवर अन्याय करणा्या ठेकेदार व सींबींिरत 
अिरका्याींवर काय कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     सदर प्रकल्पास ३८.९९ हे. वनिमीन आवश्यक आहे वन प्रस्तावास अींततम मान्यता 
अद्यापी समळाली नसल्याने योिनेचे काम पूणय हो् शकले नाही. 
(३) वन प्रस्तावास कें द्र शासनाच ेहद. १३/५/२००८ रोिी तत्वत: मान्यता हदलेली आहे. तत्वत: 
मान्यतेच्या अ्ी नसुार वन मोबदला (N.P.V.) व इतर अनुषींगीक कामापो्ी रु. ४.८१ को्ी 
इतकी रक्कम वन ववभागास अदा केलेली आहे. 
     पयाययी वनक्षेि सदर प्रकल्पासाठी ३८.९८ हे. म,े २०१५ मध्ये वन ववभागास हस्ताींतरीत 
करण्यात आले आहे. वन ववभागाने पयाययी वनीकरणाच्या फरकाच्या रक्कम रु. ५२.५२ लक्ष 
सन २०१५-१६ च्या दराने भरणेबाबत कळववले आहे. त्यानुसार सदर रक्कम तात्काळ वन 
ववभागाकड ेभरणा करण्यात ये ल. 
(४) व (५) प्रकल्पास आवश्यक वनिसमनीचे हस्ताींतरण अद्यापही न झालेले योिनचेे काम 
प्रलींत्रबत आहे. त्यामळेु ठेकेदार/अिरकारी याींचेवर कारवा  करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     सदर योिनचेे काम वन िमीन प्रस्तावास अींततम मींिूरी प्राप्त होताच सुरु करण्याच े
तनयोिन आहे. 

___________ 
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ननफाड व मसन् नर (जि.नामशि) ्या तालुक् याांना पाणी पुरवठा िरणारा िडवा धरणाच् या 
िालव् याचे िाम ननिृष्ट् ठ दिा चे झाल् याबाबत 

  

(१३)  १९१६५ (१४-०८-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तनफाड व ससन् नर (जि.नासशक) ्या तालुक् याींना पाणी पुरवठा करणारा कडवा कालव् या 
व् दारे मोठ्या प्रमाणावर ५० % पेक्षा कमी आनेवारी असणा-या गावाींना पाणी पुरवठा केला 
िातो परींत ु कडवा ररणाच्या कालव्याच े तनकृष् कामामुळे लागलेल्या गळतीमुळे ६८० 
द.ल.घ.फु पाणी वाया िा्न शेव्चे ्ोक असलेल्या पुतळे वाडा गाींवापयतं पाणी पोचण्यास 
१५ हदवसाींचा कालावरी लागल्या प्रकरणी माहे सप् े्ंबर, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मुख्यमींिी याींनी सिचव िलसींपदा याींना कारवा  करण्याचे आदेश हदलेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय आढळून आले, 
(४) असल् यास, तनकृष् काम करणा्या ठेकेदारावर काय कारवा  केली तसचे कालवा 
दरुुस्तीच्या अनुषींगान ेकोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) : (१) नाही. 
तथावप, सदर कालवा मुरमाड स्तरावरुन िातो. कालव्यातनू लक्षणीय गळती होत े ही 
वस्तुजस्थती आहे. पतुळेवाडी हे गाव कालव्याच्या अींत्य भागात (क्रकमी ८८) मध्ये असून 
कालव्याच्या पूच्छ भागात पाणी पोहचण्यास १५ हदवसाींचा कालावरी लागतो. ही सुध्दा 
वस्तुजस्थती आहे. 
(२) व (३) कालव्याच्या पुच्छ भागात आवश्यक ववसगय समळणेसाठी  कालवा नुतनीकरण 
करण्याचा समावेश असलेल्या रु. १४२.२१ को्ी  क्रकीं मतीच्या ततृीय सुप्रमा अींदािपिकास 
हदनाींक ३१.८.२००९ च्या शासन तनणययान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. कालवा 
नुतनीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) गुणतनयींिण यींिणेकडील अहवालानुसार कामाच्या गुणवत्तेमध्ये तृ् ी आढळल्या नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
मालवण तालुक् यातील िाांदळगाांव व हडी (जि.मसांधुदगु ) गावाच् या सीमेवर असलेल् या खार 

बांधाऱ् याची झडपे बांद न िेल् याने ४०० एिर िमीन नापीि झाल्याबाबत 
  

(१४)  १९५०० (१७-०८-२०१५).   श्री.वतभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मालवण तालुक् यातील काींदळगाींव व हडी (जि.ससींरुदगुय) गावाच् या सीमेवर असलेल् या 
खारबींरा-याची झडपे बींद न केल् याने सुमारे ४०० एकर िमीन नापीक बनली असल् याचे नकुतेच 
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, िमीन नापीक झाल् यामुळे आिमक झालेल् या ग्रामस् थाींनी खारभूमी ववकास 
सींघषय ससमती स् थापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त् यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) : (१) नाही. 
     सा.ि. २४० मी वरील उघाडीचे २ झडपा व सा.ि. १६१० मी. वरील उघाडीच्या ३ झडपा 
भरतीमुळे एवप्रल, २०१५ च्या पहहल्या आठवड्यात तु्ल्या होत्या. या तु्लेल्या झडपामरनू 
आलेले खाडीच्या भरतीच ेपाणी प्रापण के्षिातील नाल्यातच सससमत रहात असल्यामळेु प्रापण 
के्षिातील िसमन नावपक झालेली नाही. 
(२) िसमन नावपक झालेली नाही. तथावप, हडी-काींदळगाींव ता.मालवण येथील ग्रामस्थाींनी 
खारभूमी ववकास सींघषय ससमती स्थापन केली आहे. 
(३) हद. २४/०४/२०१५ रोिी तहससलदार, मालवण याींनी सींघषय ससमती व खारभूमी ववकास 
यींिणेच्या अिरका्याींची सींयुक्त बतठक घे्न वस्तुजस्थती िाणून घेतली व त्वरीत झडपा 
बसववणेबाबत सींघषय ससमतीस आश्वाससत केले. 
(४) सींघषय ससमतीस आश्वासतत केल्याप्रमाणे हद. २९/०४/२०१५ रोिी सींघषय ससमती सदस्याींच्या 
उपजस्थतीत तु्लेल् या झडपाींच्या हठकाणी नवीन झडपा बसववण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुचिुां दी बहृत लघु पाटबांधारे अांतग त होणा-या धरणात  
बाधधत झालेल् या लोिाांचे पुनव सनाबाबत 

(१५)  १९६१४ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाींिा तालुक् यातील (जि.रत् नािगरी) खोरतननको येथे होत असलेल् या मुचकुीं दी बहृत लघ ु
पा्बींरारे अींतगयत होणा-या ररणाच् या कालव् यासाठी भ-ूसुरुीं गामुळे आिूबािचुे घरे पडू लागली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुचकुीं दी बहृत लघु पा्बींरारे अींतगयत होणा-या ररणात बािरत झालेल् या 
लोकाींच् या पनुयवसनाबाबत शासनान ेकाय तनणयय घेतला आहे, 
(३) असल् यास, उक् त ररणात बािरत झालेल् या लोकाींच्या पुनवयसनासाठी शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ररणाच्या पुच्छ कालव्याच ेखोदकाम सुरुीं गामुळे केल्याने गुरववाडी येथील घराींना हादरे 
बसून नुकसान होत ही वस्तुजस्थती आहे. 
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(२) व (३) ररण पाया व बुडडत के्षिामध्ये बारीत झालेल्या सवय लोकाींनी स्वेच्छा पुनवयसन 
घेतले असून गुरववाडीतील बािरत लोक सोडून सवय बाींिरताींना िमीन व घराींचा मोबदला अदा 
करण्यात आलेला असून त्याींचे सोयीचे हठकाणी स्थलाींतरीत झालेले आहे. पुच्छ कालच्या लगत 
असलेल्या गुरववाडीनेही स्वेच्छा पुनवयसन स्वीकारले असून पुनवयसनाबाबत भसूींपादन प्रस्ताव 
ि. ३८३८ प्रारुप तनवाडा स्तरावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल तालुक्यातील िेळवणे साई व उरण तालुक्यातील पूनाड ेवशणेी या गावाांत  
खाडीच ेपाणी भातशेतीत मशरुन भातशेती नापीि झाल्याबाबत 

  

(१६)  १९७९२ (१७-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील केळवणे सा  तसेच उरण तालुक्यातील पूनाड ेवशेणी या 
गावाींत खाडी क्रकना्यावरील बाींरबींहदस्त तु्ल्यामुळे खाडीचे पाणी भातशेतीत सशरत असल्यान े
हिारो एकर भातशेती नावपक झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु भातशेतीवर अवलींबून असलेल्या कु्ुींत्रबयाींवर उपासमारीची पाळी आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बािरत कु्ुींत्रब ींयाना शासनान ेकोणती तातडीची आिथयक वा अन्य मदत केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच समुद्राचे पाणी अडववण्याकररता कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) : (१) सा  त े केळवण े या भागात सा  ही शासक्रकय 
खारभूमी योिना आहे. या योिनेचे नकुसान झालेले नाही. तसचे पूनाड े वशेणी या योिना 
खािगी खारभूमी योिना आहेत. 
(२) शासकीय खारभूमी योिनेच ेनुकसान झाले नसल्याने प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील केळवणे सा  तसेच उरण तालुक्यातील पूनाड ेवशेणी या 
योिनाींसह एकुण ७ खारभूमी योिनाींची कामे कॉरपोरे् सेक््र ररसपॉनससत्रबसल्ीचे माध्यमातून 
हाती घेणे प्रस्ताववत आहे. 

___________ 
  
उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील खाडी किनारीच्या बाांधबांधधस्ती दरुुस्तीच्या अभावी समुद्राच े

पाणी शेतात मशरुन भातशेती नावपि होत असल्याबाबत 
(१७)  १९७९६ (१४-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील िचखली भोम व हररश्चींद्र वपींपळे (कोठा) व काप्रोली येथील 
खाडी क्रकना्यावरील बाींरबींिरस्तीच्या कामाकड े खारलँड ववभागान े दलुयक्ष केल्यामुळे या 
पररसरातील भातशतेीत मागील दोन वषायपासनू समुद्राच्या भरतीच ेपाणी सशरुन हिारो हेक््र 
िसमन नावपक झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे बाींरबींहदस्तीचे दरुुस्तीचे काम अपूणायवस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच यामळेु भातशेतीवर अवलींबून असलेल्या १०० कु्ुींत्रबयाींवर उपासमारीची पाळी आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बािरत कु्ुींत्रबयाींना शासनान ेकोणती तातडीची आिथयक वा अन्य मदत केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच समुद्राचे पाणी अडववण्याकररता शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) :(१) या योिना खािगी असून सदर योिनाींची काम े
शासनामाफय त करण्यात येत नाहीत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) उरण तालुक्यातील (जि.रायगड) िचखली भोम व हररशचींद्र वपींपळे (कोठा) या योिनाींसह 
एकुण ७ खारभूमी योिनाींची कामे कॉरपोरे् सोशल ररस्पॉनससबीली्ीचे माध्यमातनू हाती 
घेण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

खारभूमी योिनाांना मांिूरी देऊन ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(१८)  २०१२६ (१७-०८-२०१५).   श्री.धतय शील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफ  पांडडतशेठ पाटील 
(अमलबाग), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण व असलबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील अनेक गावे खाडी क्रकनारी वसलेली असनू 
खाडी क्रकनारी लगत असलेली भातशेती वडीलोपािीत पध्दतीन े आितागायत करत असून 
गेल्या ६ ते ७ आिथयक वषायत योिनाींचे प्रस्ताव शासनाकड ेसादर केले असून त्यास मान्यता न 
समळाल्यान े व आवश्यक तनिर उपलब्र न झाल्याने भात वपकाींखालील िसमनीच्या बाींरीत 
के्षिात वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त तालुक्यातील खाडीलगत असलेल्या िसमनी सरींक्षीत करणेच्या दृष्ीन े
शासन प्रस्ताववत योिनाींना मींिूरी देवून आवश्यक तनरी उपलब्र करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगान ेशासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     गेल्या ७ वषायत पेण व असलबाग तालुक्यातील अनुिम े १० व १४ अस े एकूण २४ 
शासनास प्राप्त खारभूमी योिनाींच्या अींदािपिकाींपतकी पेण तालकु्यातील ८ व आसलबाग  
तालुक्यातील ६ असे एकूण १४ खारभूमी योिनाींच्या अींदािपिकाींना मींिूरी देण्यात आली आहे. 
त्याची एकूण क्रकीं मती रु. ३२७३.५६ लक्ष इतकी  असून, िुलत-१५ अखेर या कामासाठी 
रु.२३७७.५४ लक्ष इतका तनरी खचय झाला आहे. माचय-२०१५ अखरे यापतकी ३ योिनाींची कामे 
पूणय झाली असून उवयररत योिनाींची कामे प्रगततपथावर आहेत. सद्य:जस्थतीत बारीत के्षिात 
वाढ झालेली नाही. 
(२) व (३) खारभूमी येािनाींची नुतनीकरणाची कामे नाबाडय अथय सहाय्यामरून करण्यात येत 
आहेत. तसेच कें द्र शासनाच्या राषरीय चिीवादळ तनवारण प्रकल्पाींतगयत ७ योिनाींची काम े
करण्याचे प्रसताववत आहे. तसचे, खारभमूी योिनचेे आथीक मापदींड सुराररत करण्यात आले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भामा-आसखेड (ता.खेड, जि.पुणे) धरण प्रिल् पबाधधत गावाांना नागरी  
सुववधा व पनुव सानाचा लाभ ममळण् याबाबत 

  

(१९)  २०५३८ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भामा-आसखेड (ता.खेड, जि.पणेु) ररण प्रकल् पबािरत गावाींना नागरी सुववरा व पुनवयसन 
लाभ समळण् याबाबतचा  ररतसर प्रस् ताव िलसींपदा ववभागाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, या प्रश् नासींदभायत मा.िलसींपदा राज् यमींिी याींच् या दालनात हदनाींक १३ म,े २०१५ 
रोिी वा त् यासमुारास बतठक झाली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर बतठकीत प्रकल् पबािरत गावाींना नागरी सवुवरा व पुनवयसनाचा लाभ 
समळण् याबाबत कोणत ेतनणयय घेण् यात आले व त् याींचे स् वरुप काय आहे, 
(४) असल् यास, या तनणययाची अींमिल बिावणी केव् हापयतं करण् यात येणार आहे,  
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (२८-०९-२०१५) :(१) होय, भाना आसखेडा प्रकल्प ता.खेड, जि.पुणे 
रोरींळवाडी व चोरघेवाडी ता.खुड, जि.पुणे या अींशत: बारीत गावाींना खास बाब म्हणून नागरी 
सुववरा पुरववणे कामाचा प्रस्ताव व अींदािपिकाींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्ताव 
प्राप्त झाला असून, सदर प्रस्तावावर शासनस्तरावर काययवाही सुरु आहे. 
(२) व (३) होय, हद. १३/५/२०१५ च्या बतठकीमध्ये भामा आराखेड प्रकल्पाच्या पुनवयसन व 
नागरी सुववराबाबत खालील तनणयय घेण्यात आले. 
 



वव.स. १२४ (15) 

     १) अद्याप िमीन वा्प न केलेल्या २८ खातेदाराींना ६ महहन्याच्या आत पयाययी िमीन 
वा्प करणे. 
     २) सशवे व रौंरळवाडी या दोन गावाींच्या घराींचे पेमें् व नागरी सुववरा खास बाब 
प्रस्तावाबाबत िलसींपदा ववभागाने महसलू ववभागास सींमती कळवावी व महसलू ववभागान े
सुराररत क्रकीं मतीस मान्यता द्यावी. 
     ३) मौि े कासारी, वाघू, वाघूची साबळेवाडी , तोरणे बुद्रकुाची कुदळेवाडी “खासबाब” 
पुनवयसन प्रस्ताव महसूल व पुनवयसन ववभागास आयुक्तामाफय त सादर केला आहे. महसलू व 
पुनवयसन ववभागाने प्रस्तावावर काययवाही करावी. 
     ४) मौिे पा ्, गवारवारी, पापळवाडी प्रकल्पग्रस्ताींनी स्वत:च्या शतेात बाींरलेल्या 
वस्त्यावर नागरी सुववरा देणेबाबत तनयामक मींडळात ठराव घे्न मींिुरी दे्न शासनास 
अहवाल सादर करणे. 
     ५) प्रकल्प अहवालातील घ्कतनहास तरतूदीपेक्षा खचय िास्त झाला असला तरी पाळू 
कासारी रस्त्यास डाींबरीकरण करणे कामास “ववशेष बाब” म्हणून महामींडळाने साींकेताींक िमाींक 
द्यावा. 
     ६) पराळे पुनवयससत गावठाणाच्या पाणी पुरवठा ववहहरीचे भूिल सवेक्षण यींिणेसमवते 
पाहणी करुन आवश्यक उपाययोिना करुन पाणी उपलब्र करुन द्यावे.  
(४) सदरहू प्रस्तावावर महसूल पनुवयसन ववभागाींतगयत ववववर स्तरावर काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िि त (जि.रायगड) तालुक्यातील पाली-भुनतवली धरणाच्या  
िालव्याची िामे अपूणा वस्थेत असल्याबाबत 

  

(२०)  २१००१ (१७-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (िि त), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवध न), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कियत (जि.रायगड) तालुक्यातील पाली-भुततवली ररणाच्या कालव्याची काम ेमाहे िानेवारी, 
२०१५ अखेर पूणय न झाल्यान ेशेतीला पाणी पुरवठा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर ररणाच्या कालव्याची कामे 
पूणय करुन शेतीला पुरेसा पाणी पुरवठा करण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) या प्रकल्पाचा उिवा कालवा ८ क्रकमी व डावा कालवा ७ क्रकमी असून कालव्याच्या 
भूसींपादन प्रक्रियेस स्थातनक शतेक्याींचा ववरोर आहे. त्याचप्रमाणे मूळ भूसींपादन प्रस्ताव 
व्यपगत झाल्यामुळे नवीन भूसींपादन कायद्यानुसार भूसींपादन काययवाही पूणय करुन कालव्याची 
काम ेपूणय करण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मानेगाव (बा) (जि.भांडारा) नतड्डी हे गाव नदीिाठावर असल्यामळेु नदीच्या 
पाण्याचा या गावाला धोिा ननमा ण झाल्याबाबत 

  

(२१)  २१२७० (१४-०८-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानेगाव (बा) (जि.भींडारा) ततड्डी हे गाव नदीकाठावर असल्यामुळे नदीच्या पाण्याचा 
ततड्डी गावाला रोका तनमायण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नव्याने तयार झालेल्या गोसीखुदय ररणाच्या प्रकल्पामळेु नदीचे पाणी 
अडववण्यात आल्यान ेनदीच ेपाणी वाहत नसल्यामळेु नदीच्या पािात वाढ झाली आहे त्यामुळे 
नदीकाठावरील िसमन दलदल युक्त झाली असून नदीचे काठ हदवसेंहदवस खचत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) त्याचप्रमाणे मागील २० वषायपासून ततड्डी गाव पुनवयसनाच्या लाभापासून वींिचत आहे, 
वारींवार याबाबत अिरका्याींना तनवेदन दे्नही याकड ेदलुयक्ष करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तनवेदनाची अद्यापपयतं पूतयता करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणता तनणयय घेणार आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-१०-२०१५) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
गोसीखुदय ररणाची पुणय सींचय पातळी २४५.०० मी्र आहे. सद्यजस्थतीत पाणी पातळी २४०.६ 
मी्र आहे. ततड्डी गावातील िसमनीची पातळी २५४.५ मी्र त े२४६.५ मी्र दरम्यान आहे. 
(३) नाही. 
 महाराषर पूनवयसन अिरतनयम १९८६ अन्वये  गावठाणातील ७५ ्क्के घरे अथवा ७५ ्क्के 
शेतिमीन प्रकल्पामुळे बािरत होत असल्यास गावाच ेपुनवयसन प्रकल्प खचायने करण्यात येते. 
गावातील ४ ्क्के घरे व ४१ ्क्के शेतिमीन बािरत झाली आहे. यापतकी एकही तनकष पूणय 
होत नसल्याने या गावाचे पुनवयसन अनुजे्य नाही. माि बािरत घराींचा व शेतितीनीचा 
मोबदला अदा करण्यात आला आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
गोसेखुद  प्रिल्पाअांतग त बाधधत गावाांवर रोिगार बुडल्यामुळे उपासमारीची वेळ आल्याबाबत 

  

(२२)  २१२८३ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूव ), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.वविय 
रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोसखेुदय प्रकल्पाअींतगयत िवळपास २०० गावे बािरत झालीत, हे खरे आहे काय, 
(२) उपजिववकेचे सारन असलेला वपढीतील रोिगार बुडला असून त्याींचेवर उपासमारीची वेळ 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींच्या उपजिववकेसाठी रोिगार उपलब्र व्हावा या दृष्ीने शासनान ेआिवर 
रोिगार सभमखु रोरण आखले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन अस ेरोिगार सभमुख रोरण आखणार आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१६-११-२०१५) :(१) नाही. गोसीखुदय प्रकल्पामुळे १८४ गाींवे बािरत होत 
आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
     गोसीखुदय प्रकल्पग्रस्ताींना शासनान ेरु. १५२ को्ी व रु. ११९९.६० को्ी इतक्या रक्कमेचे 
ववशेष आिथयक पॅकेि मींिूर केलेले आहे. यामध्ये पयाययी रोिगार उपलब्र व्हावा म्हणून 
आिथयक अनुदान व नोकरी ऐविी एकमुस्त रक्कम देण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोंढाण े(ता.िि त, जि.रायगड) धरण प्रिल्पाच्या ननववदा प्रकक्रयेतील  
दोष दरू िरुन प्रिल्प पूण  िरण्याबाबत 

(२३)  २१३२६ (१४-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली 
पूव ), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कड ढाणे (ता.कियत, जि.रायगड) ररण प्रकल्पाच्या तनववदा प्रक्रियेतील तनमायण दोष दरू 
करुन प्रकल्पाचे पूनयववलोकन करुन पूवीच्या अींदाि पिानुसार प्रकल्प लवकरात लवकर पूणय 
करावी अशी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनरीींनी माहे माचय २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.िलसींपदा मींिी, याींच्याकड ेतनवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या तनववदा प्रक्रियेत दोष तनमायण करणा्या अिरका्यामुळे 
प्रकल्प पूणय होवू शकला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवी मुींब  आींतरराषरीय ववमानतळ कामोठे, खारघरच्या वाढत्या पाण्याची 
मागणी लक्षात घेता ससडको प्रशासनानेदेखील प्रकल्प लवकर पूणय करण्याची मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी  चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) :(१) होय. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) ससडकोद्वारे कड डाणे ररणातून पाण्याची मागणी करण्यात आली असून 
ससडकोसोबत चचाय चालू आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गोसेखुद  प्रिल्प उिव्या मुख्य िालव्यावरील मशवनाला उपसा  
मसांचन योिना अपुण  असल्याबाबत 

  

(२४)  २१४०६ (१४-०८-२०१५).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागसभड तालुक्यातील (जिल्हा चींद्रपूर) गोसेखुदय प्रकल्प उिव्या मुख्य कालव्याच्या 
ससींचनापासुन वींिचत राहीलेल्या समुारे ४२ गावाींसाठी गोसेखुदय उिवा कालवा साखळी ि.२२७०० 
वरुन सशवनाला उपसा ससींचन योिना राज्य शासनाकड े सुराररत प्रशासकीय मान्यतकेरीता 
प्रस्ताववत केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थातनक लोकप्रतततनरीद्वारा हदनाक ९ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या समुारास 
सदर मान्यतकेरीता पिव्यवहार करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सुराररत मान्यतेच्या िनतेच्या मागणीवर हदनाींक १४ माचय, २०१५ रोिी 
पुनश्च स्थातनक लोकप्रतततनरीींद्वारा पिव्यवहार करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गोसेखुदय प्रकल्पाच्या ससींचनापासून वींिचत राहीलेल्या सुमारे ४२ गावाींसाठी 
अत्यावश्यक असलेल्या सशवनाला उपसा ससींचन योिना पूणय करण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) नाही. सरुारीत प्रशासकीय मान्यतचेा प्रस्ताव 
शासनाकड ेनसून राज्य ताींत्रिक सल्लागार ससमती, नासशक याींचेकड ेतपासणीरीन आहे. 
(२) होय. 
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(३) नाही. 
(४) गोसीखुदय प्रकल्पाच ेमींिूर मळु, प्रथम अथवा जव्दतीय सुप्रमा प्रस्तावात सदर सशवनाला 
उपसा ससींचन योिनेचा अींतभायव नाही तथावप लोकप्रतीतनरीच्या मागणीचा ववचार करुन 
महामींडळ स्तरावर ततृीय सुप्रमा प्रस्तावात या योिनचेा अींतभायव करण्यात आलेला आहे. 
ततृीय सुप्रमा प्रस्ताव राज्य ताींत्रिक सल्लागार ससमती, नासशक याींचे स्तरावर तपासणीध्रीन 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल् ्यातील प्रलांअबत असलेले ननम् न पेढी प्रिल् प 
  

(२५)  २१४६१ (१७-०८-२०१५).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल् ्यातील तनम् न पेढी प्रकल् प मुळ प्रशासकीय क्रकीं मत रु.१६९.१७ को्ी होती. 
सन २०१४-१५ ला प्रकल् पाची अरावत क्रकीं मत रु.९५०.०० को्ी  झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, रु.१६९.१७ को्ी वरुन प्रस् ताव रु.९५०.०० को्ी वर गेलेला आहे. यामध् ये 
सींबींिरत अिरका् याींचे दलुयक्ष होत असुन त् याींच्यामुळे शासनास भुदंड पडत असनू  प्रकल् पाींच्या 
कामाला ववलींब होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, काययकारी असभयींता, तनम् न पेढी प्रकल् प याींच्यावर शासनाने काय कारवा  केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) प्रकल्पाच्या ववववर स्तरावरुन तनयसमत आढावा घेतला िातो. अिरका्याींचे 
दलुयक्षामुळे कामास ववलींब व शासनास भुदंड पडतो हे खरे नाही. 
     प्रकल्पग्रस्ताींचा भूसींपादकास व पनुवयसनास ववरोर आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा बाींरकाम 
कालावरी लाींबून प्रकल्प क्रकीं मतीत वाढ झाली आहे. तसेच िसमनीच ेदर वाढ, लाभके्षि ववस्तार 
सववस्तर सींकल्प िचिानुसार पररमाणात झालेली वाढ ही क्रकीं मत वाढीची अन्य कारणे आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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यावल (जि.िळगाांव) तालुक्यातील मोर धरणाच् या पाटचाऱ् याांच े 
िाम बांद व अपूणा वस्थेत असल् याबाबत 

  

(२६)  २१५३३ (१४-०८-२०१५).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यावल (जि.िळगाींव) तालुक्यातील मोर ररणाच् या पा्चा्याींच ेकाम बींद पडल् याच ेव अपूणय 
जस्थतीत असल् याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले , 
(३) असल् यास, त् यानुसार सदर पा्चा्याींच ेकाम तातडीन ेपूणय करण् यासाठी कोणती काययवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) :(१) व (२) मोर ररणाच्या न्हावी मारुळ व साींगवी बोरखेडा 
मायनर वरील शेतक्याींचा पारींपाररका कालव्यास ववरोर आहे. नसलकाद्वारे ववतरणाची मागणी 
आहे. 
(३) व (४) (सदर बदलास सक्षम स्तरावरुन मान्यतेची गरि होती. तनयामक मींडळाचे 
स्तरावरुन सदर मान्यता घेण्यात आली आहे.) 
अ) न्हावी व मारुळ ववतरीकाींचे कामासाठी तनववदा काययवाही प्रगतीत आहे. 
ब) साींगवी बोरखेडा ववतरीकेच्या अींदािपिकास ताींिीक मान्यता देणेची काययवाही प्रगतीत आहे. 
क) हहींगोणा मायनरची उपववतरीका ि. १ व २ करीता खािगी वा्ाघा्ीच ेभुसींपादन करुन 
ववतरीकेची काम ेसुरु करणेचे दृष्ीने प्रयत्न सुरु आहेत. 

___________ 
  

मौि ेखार आांबोली (ता.मुरुड, जि.रायगड) येथील धरणाचे िाम पूण  झाले  
असून प्रिल्पग्रस्त शेतिऱ्याांना मोबदला ममळण्याबाबत 

(२७)  २१७९३ (१७-०८-२०१५).   श्री.सुभाष उफ  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धतय शील 
पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे खार आींबोली (ता.मरुुड, जि.रायगड) येथील ररणाचे काम पूणय झाले असून 
प्रकल्पग्रस्त शेतक्याींना शासनान ेअद्यापही मोबदला हदला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शेतक्याींना शासन मोबदला देणार आहे काय, 
(३) खारआींबोली ररणाच ेकाम पणूय होवून कालवे न काढल्यामळेु ससींचनाखाली येणा्या शेतील 
पाणी पुरवठा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
ररणासाठी सींपाहदत केलेल्या िमीनीचा पूणय मोबदला प्रकल्पग्रस्त शेतक्याींना वा्प केला 
आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 डाव्या व उिव्या कालव्यावरील पहहल्या क्रकमी. मरील कालव्याच ेकाम झाले असून त्याद्वारे 
६२.३८ हे ससींचन क्षमता तनमायण झालेली आहे. त्याद्वारे सन २०१४-१५ मध्ये ३५ हे. प्रत्यक्ष 
ससींचन झाले आहे. कालव्याची पुढील काम ेभूसींपादनाअभावी सुरु हो् शकली नाहीत. 
(४) उवयररत कालव्यासाठी भ-ूसींपादन प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. भसूींपादन पूणय करुन तनरीच्या 
उपलब्रतेनुसार कालव्याची उवयररत कामे िनू २०१७ पयतं पूणय करण्याचे तनयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महात् मा गाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अांतग त िळांब  
तालुक् यातील प्रस् तावाांची प्रिरणे प्रलांअबत असल्याबाबत 

  

(२८)  २२४०१ (१४-०८-२०१५).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात् मा गाींरी राष रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिन े अींतगयत कळींब तालकु् यातील 
(जि.उस् मानाबाद) वतयजक्तक लाभाच् या ववहहरी, शेततळे, गोठे, ववहीर पुनरभरण इत् यादी 
प्रस् तावाींची अनके प्रकरणे प्रलींत्रबत असल् याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, अशा प्रकारची अद्यापपयतं एकूण क्रकती प्रकरणे कायायलयास प्राप् त झाली 
आहेत, 
(३) असल् यास, त् यापतकी क्रकती प्रकरणाींना मींिुरी देण् यात आली, 
(४) नसल् यास, मींिुरी न देण् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्रीमती पांििा मुांड े (२४-१२-२०१५) :(१), (२) व  (३) महात्मा गाींरी राषरीय ग्रामीण रोिगार 
हमी योिनेंतगयत कळींब तालुक्यात ववहीरी, शेततळे, गोठे , ववहीर पुनभयरण इत्यादी कामाींच े
एकूण ५७४९ प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. त्यापतकी आतापयतं ४६४१ इतक्या प्रस्तावाींना मींिुरी 
देण्यात आलेली असून ४१९० इतकी कामे सुरु झालेली आहेत. त्यापतकी २९५९ कामे पूणय 
झालेली असून १२३१ कामे अपूणय आहेत. 
(४) अपूणय कामे िशी िशी पूणय होतील त्याप्रमाणे व ग्रामपींचायतीच्या मागणीनसुार प्रस्तावाींना 
मिुरी देण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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प्रिाशा - बुराई उपसा िलमसांचन योिनेबाबत 
  

(२९)  २२७९९ (१४-०८-२०१५).   श्री.ियिुमार रावल (मसांदखेडा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रकाशा - बुरा  उपसा िलससींचन योिना (ता.जि.नींदबुार) या योिनेच्या कामाला सन 
१९९९ मध्ये मींिुरी समळाल्यानींतर या योिनेचे काम गेल्या २ वषायपासून सुरु करण्यात आलेले 
असून या योिनेमुळे नींदरुबार, सािी आणण ससींदेखेडा या ततन्ही तालूक्यातील हिारो हेक््र 
िसमनीला लाभ होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेच्या कामाला वेगान े सुरुवात झाली असताींना सद्याजस्थतीत हे 
काम तनरी अभावी बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योिनेसाठी तनरीची तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) :(१) होय. या योिनेद्वारे रुळे जिल््यातील सािी 
तालुक्यातील १९४८ हेक््र, ससींदखेडा तालुक्यातील १७०८ हेक््र व नींदरुबार जिल््यातील ३४२९ 
हेक््र असे एकूण ७०८५ हेक््र के्षि ससचनाखाली येणार आहे. 
(२) नाही. 
(३) सदर योिनेसाठी अथयसींकल्पात सन २०१५-१६ या वषायत रु.१.८८ को्ी ची तरतूद करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेआखाड-ेफोफादे (ता.साक्री, जि.धुळे) येथील बुराई मध्यम या  
प्रिल्पाचा उिवा िालवा िाया जन्वत िरण्याबाबत 

(३०)  २२८०१ (१४-०८-२०१५).   श्री.ियिुमार रावल (मशांदखेडा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे आखाड-ेफोफादे (ता.सािी, जि.रळेु) येथील बुरा  मध्यम प्रकल्पाला पूणय हो्न 
अनेक वषायचा कालावरी लो्ल्यानींतर देखील या प्रकल्पाचा उिवा कालवा अद्यापपयतं 
कायायजन्वत करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उिव्या कालव्यामुळे सािी तालुक्यातील छावडी, घाणेगाींव, फोफरे, 
आमोदे, आगरपाडा अशा ववववर गावाींतील हिारो हेक््र िसमन ससींचनाखाली येणार आहे 
त्यामुळे उिवा कालवा तयार कण्यात यावा अशी मागणी सींबींिरत गावाच्या शेतक-याींसह 
लोकप्रतततनरीींनी वेळोवेळी ससींचन ववभागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त उिवा कालवा तयार करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१७-११-२०१५) :(१) मींिूर प्रकल्प अहवालात बुरा  प्रकल्पास ररणापासनू 
थे् उिवा कालव्याच ेतनयोिन नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मािलगाांव उिवा िालव्याच्या िामाबाबत 
  

(३१)  २२८३६ (१४-०८-२०१५).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मािलगाींव उिवा कालव्याच ेकाम पुणय झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोनपेठ तालुक्याला करी पाणी समळणार, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणत ेरोरण ठरववलेले आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१२-२०१५) :(१) मािलगाव उिवा कालव्याच्या एकूण १४८ क्रक.मी. 
लाींबी पतकी १०१ क्रक.मी. पयतंच ेकाम पूणय झाले आहे, उवयररत काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) सोनपेठ तालुक्यातील लाभके्षिास २००८-०९ पासून ससींचनासाठी पाण्याच े उपलब्रतेनुसार 
पाणी देण्यात येत आहे. 
(३) ररणातील उपलब्र पाणी साठ्यातून लाभरारकाींना पाणी पुरवठा करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गोसीखुद  इांददरा सागर धरणाच्या डाव्या िालव्याच्या बाांधिामाबाबत 
  

(३२)  २३३४८ (१४-०८-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आिगाव (चौ.) (जि.भींडारा) येथ े सन १९८३ मध्ये प्रशासकीय मींिूरी समळालेल्या 
ववदभायतील सवायत मोठा ररण म्हणून गािावािा होत असलेल्या गोसीखुदय इींहदरा सागर 
ररणाच्या डाव्या कालव्याच्या बाींरकामाची कामे सींथगतीने होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींरकामाच े काम सींथगतीन े सुरु असून त्याची चौकशी करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार त्याींच्यावर कोणती कारवा  करण्यात आली आहे व सदर काम 
करीपयतं पूणय करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१६-१०-२०१५) :(१) नाही. गोसीखुदय डावा कालव्याींतगयत ची 
अस्तरीकरणाच्या पुनबांरणीची कामे ताींिीक अडचणीस्तव सींथगतीने सुरु आहेत. ववतरण 
व्यवस्थेची काम ेतनरीच्या उपलब्रतेनुसार सुरु आहेत. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बाभुळगाांव (जि.यवतमाळ) बेंबळा प्रिल्पामुळे बाधीत झालेल्या गावाांना  
जिल्हा पररषदेस हस्ताांतरीत िरण्याबाबत 

(३३)  २३४७१ (१७-०८-२०१५).   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाव), श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), 
श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बाभुळगाींव (जि.यवतमाळ) बेंबळा प्रकल्पामुळे बारीत गावाींना नववन २० हठकाणी 
पुनयरवससत केलेल्या गावठाणात २०१४ पासून नागरी सुववरेची काम े करण्यात आली असून 
सद्यजस्थतीत गावठाणाच्या जिल्हा पररषद हस्ताींतरणा अभावी सवय काम े दरुुस्तीस आली 
असल्याच ेहदनाींक १० म,े २०१५ रोिी वा त्या सुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या नागरी सुववरचेी दरुुस्ती करण्याकरीता तनरी उपलब्र कूनन देणार आहेत 
काय, 
(३) नसल्यास, ही सींपूणय २० गावे पुढील देखभाल व दरुुस्तीस जिल्हा पररषदेस हस्ताींतरीत 
करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) बेंबळा प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल््यातील १६ बारीत 
गावाींचे पनुवयसन नववन २० हठकाणी करण्यात आले. पुनवयसीत  गावठाणाींत नागरी सुववरेची 
कामे सन २००७ पुवी करण्यात आली. २० गावाींपतकी १७ गावाींचे हस्ताींतरण 
जिल्हापररषदेअींतगयत स्वायत्त सींस्थाींना करण्यात आले.  उवयररत ३ गावाींचे हस्ताींतरण झालेले 
नाही. त्यातील काही नागरी सुववरा दरुुस्तीस आलेल्या आहेत. 
(२) पुवी पूणय झालेल्या नागरी सुववराींच्या दरुुस्ती कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्याची तरतुद 
नसल्यामळेु दरुुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली नाहीत. तथापी याबाबतचा रोरणात्मक तनणयय 
शासनाच्या ववचारारीन आहे. 
(३) व (४) होय. 
     पुनवयससत २० गावठाणाींपतकी १७ गावाींच े हस्ताींतरण जिल्हा पररषदेस करण्यात आलेले 
आहे. उवयररत बारड, कोप्ा १ व पहुर १ या ३ गावठाण्याींमध्ये क्रकरकोळ नागरी सुववरेची काम े
पूणय झाल्यानींतर डडसेंबर, २०१५ अखरे जिल्हा पररषदेस हस्ताींतरण करण्याचे तनयोिन आहे. 
  

___________ 
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पहूर (ता.बाभूळगाांव, जि.यवतमाळ) येथील शतेिऱ्याांना बेबांळा प्रिल्पात बुडीत  
के्षत्रात गेलेल्या त्याांच्या भुखांडाना योग्य मोबदला देण्याबाबत 

  

(३४)  २३४७८ (१७-०८-२०१५).   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाव), श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), 
श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बेबींळा प्रकल्प (ता.बाभूळगाींव, जि.यवतमाळ) येथील पहून येथील शेतकरी बुडीत के्षिात 
गेलेल्या भुखींडाचे दर ७५० चौ.मी मागणीकरीता यवतमाळ येथ े आमरन उपोषणास बसले 
त्याींच्या उपोषण सोडववणा्या अिरक्षक असभयींत्यानी १ महहन्याच्या आत सदर मागणी शासन 
तफे मान्य हो ल अस ेआश्वासन हदले असल्याच ेहदनाींक २१ म,े २०१५ रोिी वा त्या सुमारास 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणात शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात ये ल काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी प्रकल्पग्रस्ताची मागणी करी पययत मान्य हो ल, 
(४) तसेच अशी प्रकरणे उद्भवणार नाहीत यासाठी उपाययोिना करण्यात येतील काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) अींशत:, खरे आहे, 
मा.ववत व तनयोिन मींिी महाराषर राज्य याींनी यवतमाळ दौ्याच्या वळेी उपोषण स्थळी हद. 
१९/०४/२०१५ रोिी अरीक्षक, असभयींता,यवतमाळ पा्बींरारे मींडळ, यवतमाळ याींचे समवेत भे् 
हदली असता, आपल्या मागण्याबाबत एक महहन्यात काययवाही करण्यात ये ल असे तड डी 
आश्वासन हदले होत.े 
(२) शासन महसलू व वन ववभागाच्या हद. १३/१०/२०११ च्या शासन तनणययानुसार 
जिल्हािरकारी, यवतमाळ याींनी हद. २४ ऑगस््, २०१५ रोिी आवश्यक प्रस्ताव ववभागीय 
आयुक्त अमरावती याींना पाठववला आहे. 
(३) शासन तनणयय महसुल व वन ववभाग हद. १३ ऑक््ोबर, २०११ अन्वये लोकन्यायालयात 
तडिोडीकरीता ततप्प्ीपेक्षा िास्त दराचे अिरकार शासनाच ेउच्चािरकार ससमतीस असल्याने 
उच्चािरकार ससमतीचा तनणयय होताच पुढील उिचत काययवाही करण्यात ये ल. 
(४) शासन तनणयय १३.१०.२०११ नुसार तडिोडीबाबत पुढील काययवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक् यातील अबरवाडी उपसा िलमसांचन  
योिनेच्या ठेिेदारान ेिेलेला गतरव् यवहार 

(३५)  २३५८० (१७-०८-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े(मभवांडी पूव ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापूर (जि.ठाणे) तालुक् यातील त्रबरवाडी उपसा िलससींचन योिनेचे ठेकेदारान ेकाम पूणय न 
करता सींबींिरत अिरका-याींच् या सींगनमताने गतरव् यवहार केल् याचे माहे एवप्रल-मे, २०१४ मध् ये 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त योिनेकरीता ज् या शेतक-याींच् या िसमनी सींपाहदत करण् यात आल् या त् या 
प्रकल् पग्रस् त शेतक-याींना अद्याप िसमनीचा मोबदला देण् यात आलेला नाही तसेच उक्त 
िलससींचन योिनचेा सन २००४-२००५ मध् ये सुरु हो्नही अद्यापही पाणी ी्ंचा  दरू न 
झाल् यामुळे शहापूर तालुक् यात पाण् याची समस् या तनमायण झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त् ा प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तदनुसार सदर उपसा िलससींचन योिनेच े काम पूणय न करता गतरव् यवहार केलेल् या 
ठेकेदाराींवर व अिरका-याींवर शासनाने काय कारवा  केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकल्पाींतगयतच्या १ ववतरण कुीं डासाठी सींबींरीत भूरारकाींने स्वखुशीने दानपिाद्वारे 
िागा हदली आहे. पा प ववतरण प्रणाली भूअींतगयत असल्यान े भसूींपादनाचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. ववतरण कुीं ड ि. २ साठी िागा स्वखशुीन ेअद्याप शेतक्याींनी हदलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सदरची योिना तनरी उपलब्रतेनुसार पूणय करण्याचे तनयोिन आहे. 

___________ 
  

वरखेड े(ता.चाळीसगाांव,जि.िळगाांव) येथे धगरणा नदीवर उभारण्यात येत  
असलेले मळगाांव पाटबांधारे िाम पूण पणे बांद असल्याबाबत 

(३६)  २४३७५ (१७-०८-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरखेड े (ता.चाळीसगाींव,जि.िळगाींव) येथ े िगरणा नदीवर उभारण्यात येत असलेल्या 
प्रकल्पाचा “कमाींड एररया” मळगाव पा्चारीवर अवलींबून असलेल्या गावाींपयतं असल्यान े
शासनाने मळगाींव पा्बींरारे काम पूणयपणे बींद करण्याचा तनणयय माहे माचय, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प केव्हापयतं पूणय हो् शकतो तसेच तद् नुषींगान ेकोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) :(१) होय. 
(२) सदर मळगाींव चारी अतींगयत येणारे तनयोजित लाभके्षि िगरणा नदीवरील बाींरकामारीन 
वरखेड ेलड ढे प्रकल्पाच्या लाभके्षिात येत असून खचायत बचत होण्याच्या दृष्ीकोनातून मळगाव 
चोरीच ेकाम रद्द करण्याबाबतचा तनणयय घेण्यात आला आहे. 
(३) व (४) सन २०१५-१६ च्या अथयसींकल्पात वरखेड-ेलड ढे या प्रकल्पास रु. १०.०० को्ीची 
तरतूद मींिूर आहे. प्रकल्पावर माहे ऑगस्् २०१५  अखेर रु. ३९.८६ को्ीचा खचय झाला आहे. 
तनरीच्या उपलब्रतेनुसार प्रकल्पाचे काम सन २०१९-२० अखरे पूणय करण्याच ेतनयोिन आहे. 

___________ 
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उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील ८० पाांदण रस्त्याच ेिाम प्रलांअबत असल्याबाबत 
  

(३७)  २४५८४ (१७-०८-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधन े
(उमरखेड) :  सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील महात् मा गाींरी रोिगार हमी योिन े अींतगयत ८० 
पाींदण रस् त् याकरीता १८ को्ी ६० लक्ष रुपये मींिुर असताींनाही सदर पाींदण रस् त् याचे काम 
प्रलींत्रबत असल्याचे तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर काम ेमहसलू व जिल् हा पररषद बाींरकाम ववभागाच् या दलुयक्षतेमुळे प्रलींत्रबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ववभागाच् या दलुयक्षपणामुळे स् थातनक मिुराींना रोिगार उपलबर हो् 
शकला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, तालुक् यातील ्ाकळी ते राहूर पाींदन २१ लक्ष २१ हिार, अमडापुर ते भवानी 
पाींदन २१ लक्ष ३२ हिार इत् यादी ८० गावाींसाठी हा तनरी मींिुर असून प्रशासकीय 
अिरकाराच् या दलुयक्षामुळे काम प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     तथावप एकूण ८० पदाींण रस्त्याींकरीता रुपये १४ को्ी १६ लक्ष मींिुर करण्यात आले 
आहे. त्यापतकी ३९ पाींदन रस्त्याींची काम े पूणय कण्यात आली असून त्यावर कुशलव अकुशल 
समळून रु.७,९१,१७,८२५ एवढा खचय झालेला आहे. सन २०१५-१६ या वषायत एवप्रल, २०१५ ते 
िुलत, २०१५ या कालावरीत मिुराींच्या मागणीनसुार कामे सुरु होती. तथावप िून ते सप् े्ंबर या 
कालावरीत मिुराींकडून कामाची मागणी न आल्याने उवयररत काम ेसुरु करता आलेली नाही. 
(४) ्ाकळी ते राहूर पाींदण व अमडापूर ते भवानी या पाींदण रस्त्याचे काम सुरु करण्यात आले 
होते. परींतु सन २०१५-१६ मध्ये वररल कालावरीत मिुराींची कोणतीही कामाची मागणी प्राप्त 
न झाल्यामुळे रस्त्याच ेकाम बींद आहे. मिुराींकडुन कामाची मागणी प्राप्त होताच उवयररत कामे 
सुरु करण्यात येतील. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा जिल््यातील िृष्ट्णा खोरे या दषु्ट्िाळी भागातील जिहे िठापरू उपसा  
मसांचन योिनेला प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

  

(३८)  २४७८० (१७-०८-२०१५).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) सातारा जिल््यातील कृषणा खोरे या दषुकाळी भागातील जिहे कठापूर उपसा ससींचन 
योिनेच्या कामाची प्रगती व सद्य:जस्थती काय आहे, 
(२) या योिनेच्या कामासाठी शासनाने सन २०१४-२०१५ मध्ये १०४ को्ी रु.मींिूर केले असून 
या कामाला सुराररत प्रशासकीय मान्यता देण्यात न आल्यामुळे १०४ को्ी रु.अखिचयत राहहले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाला अद्यापही सुराररत प्रशासकीय मान्यता न देण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) हा दषुकाळी भाग असल्यामळेु या उपसा िलससींचन योिनेला त्वरीत प्रशासकीय मान्यता 
दे्न समळालेला तनरी खचय करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  

श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) :(१) कृषणा नदीवरील बॅरेि, पींपगहृाचे काम व उध्वयगामी 
नसलका प्रगतीपथावर आहे. याींत्रिकी उपकरणे (पींप्स) प्राप्त आहेत. ववद्युत पारेषण वाहीनी 
काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. जिहे कठापरू उपसा ससींचन योिनेस सन २०१४-१५ कररता रु.१०४ को्ी 
तरतूद मींिूर होती. त्यापतकी सन २०१४-१५ अखेर रु.६२.४० को्ी इतका तनरी प्रत्यक्षात 
ववतररत झालेला असून प्रस्तुत तनरीपतकी सन २०१४-१५ मध्ये रु.०.१४ को्ी खचय झालेला आहे. 
हदनाींक २८/०५/२०१५ च्या पिान्वये जिहे कठापूर उपसा ससींचन योिने अींतगयत बॅरेि व पींपगहृ 
ि.१ ची काम ेसुरक्षक्षत पातळीपयतं आणणेसाठी सन २०१४-१५ अखेर सशल्लक रक्कमेपतकी सन 
२०१५-१६ मध्ये रु.२०.० को्ी  खचय करण्यास "खास बाब" म्हणून मान्यता देण्यात आली 
असून त्या तनरीपतकी रु. १२.९४ को्ी एवढा प्रत् यक्ष खचय सन २०१५-१६ मध्ये झालेला आहे. 
सन २०१४-१५ मरील ववतररत तरतुदीपतकी ऑगस्् २०१५ अखेर रु.४९.३२ को्ी तनरी सशल्लक 
आहे. 
(३), (४) व (५) या प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय मान्यताप्राप्त क्रकीं मत रु.२६९.०७ को्ी इतकी 
असून योिनेवर िलुत २०१५ अखेर रु.३१२.५२ को्ी इतका खचय झाला आहे. प्रकल्पाचा 
रु.९८०.०७ को्ी क्रकीं मतीचा सरुारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनस्तरावर ववचारारीन 
आहे. 

___________ 
  
मराठवाडयाच्या पाणी टांचाईवर मात िरण्यासाठी उपलब्ध पाणीसाठयाचे ननयोिन िरण्याबाबत 
  

(३९)  २५१६९ (१७-०८-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गेल्या अनेक वषायपासून मराठवाडयाला पाणी ी्ंचा च्या झळा बसत आहेत. पण या तीन 
वषायत पाण्याची तीव्रतनेे ी्ंचा  भासत आहे. मराठवाडयातील ८०६ मोठया, मध्यम आणण लहान 
ररणात न् ्क्केच पाणीसाठा सशल्लक असल्याचे माहे मे, २०१५ वा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यींदाची तीव्र पाणी ी्ंचा  लक्षात घेता उपलब्र पाणीसाठयाच े तनयोिन 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) होय. 
     मराठवाडयातील मोठया , मध्यम व लपा (राज्यस्तर) प्रकल्पाींचा सन २०१२, २०१३ व 
२०१४ चा १५ ऑक््ोबर एकूण उपयुक्त पाणीसाठा एकूण सींकल्पीत पाणीसाठयाच्या तुलनेत 
अनुिम े२१ % ६०% व ४१ % एवढा आहे. 
     हदनाींक ०८/०५/२०१५ रोिीच्या पाणीसाठा अहवालाप्रमाण े मराठवाडयामरील मोठया, 
मध्यम व लपा (राज्यस्तररय) प्रकल्पाींतील िलाशयाींमध्ये एकूण सींकल्पीत पाणीसाठयाचा ९% 
एवढा उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्र आहे. 
(२) मराठवाडयातील उपलब्र पाणीसाठयामरूल वपण्यासाठी लागणारे पाणी प्रथम प्रारान्यान े
राखून ठेवण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील िाांबरे मध्यम प्रिल्पाचे िाम अपूणा वस्थेत असल्याबाबत 

  

(४०)  २५५५१ (१७-०८-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील िाींबरे मध्यम प्रकल्पाचे काम पूणय न झाल्यान ेसदर 
प्रकल्पात पुरेश्या प्रमाणात पाणीसाठा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर प्रकल्पात पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा याबाबत सदर प्रकल्पाच े अपूणय काम 
तातडीने करण्याची मागणी मा.िलसींपदा मींिी, याींचेकड ेचींदगडचे लोकप्रतततनरीींनी याींनी हदनाींक 
१५ िून, २०१५ रोिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर प्रकल्पाच ेअपूणय काम पूणय 
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सद्यजस्थतीत या प्रकल्पामध्ये १६.९८ दलघमी पाणीसाठा करण्यात येत असून, ४१३९ हे 
(वपकके्षि) ससींचन क्षमता तनमायण झाली आहे. 
उवयररत ६.२५ दलघमी पाणीसाठा करण्यासाठी साींडव्याचे उवयररत काम व अनुषींिगक कामे 
प्रगतीपथावर आहे. 
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(४) तनरीच्या उपलब्रतेनसुार प्रकल्पाचे काम पूणय करण्याचे तनयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वामशम जिल््यातील वाघी खुद  लघु पाटबांधारे योिनेच्या िॅनॉलमळेु  
शेतिऱ्याांच्या िमीनी नापीि झाल्याबाबत  

  

(४१)  २५७०६ (१७-०८-२०१५).   श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वासशम जिल््यातील श्री.वामन सु. भालेराव या शेतक्याींची ग् नीं.९१ मरील १४ आर 
िमीन वाघी खुदय ल.पा. योिनेच्या (तालुका ररसोड) कॅनॉलमध्ये गेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ल.पा. योिनेच्या कॅनॉलमळेु १९९१-९२ पासनू शेतक्याींची ग् नींबर ९१ 
मरील ७० आर व ग् नीं. ९२ मरील  ४० आर. िमीन खराब होवून त्यात खरीपाची वपके 
उध्वस्त झाली असून या सींदभायत सींबींरीत शेतक्याने हदनाींक २३ नोव्हेंबर, २०११ पासून त े
आिपयतं नुकसानीची भरपा  न समळाल्यास उपोषणास बसण्याच ेलेखी तनवेदन हदले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनवेदनावर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) होय. 
श्री. वामन सु. भालेराव या शेतक्याची िमीन वाघी खुदय लघु पा्बींरारे योिनेच्या साींडव्याच्या 
पुच्छ कालव्यासाठी सींपादीत करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
   श्री. वामन स.ु भालेराव याींनी जिल्हािरकारी, वासशम याींना हद. ६/४/२०१५ रोिी तनवेदन 
हदले आहे. 
(३) प्राप्त तनवेदनानसुार प्रत्यक्षस्थळाची पाहणी करण्यात आली असून पीकाच े कुठलेही 
नुकसान झालेले आढळून आले नाही. सींबींरीताींची शेती नाल्याच्या तलाींकापासून २.५ ते ३ 
मी्र उींचीवर असल्यान ेत्याींच्या शेतात पाणी सशरण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. साींडव्याकरीता 
सींपादीत िमीनीिवळ कास्तक्याींच्या शतेाच ेनुकसान झालेले नाही. सदर प्रकल्पाचे बाींरकाम 
सन १९८९-९० मध्ये पूणय झालेले आहे. त्यामुळे काययवाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

वामशम जिल््यातील मशरपूर ितन येथील पालखी मागा ची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४२)  २५७११ (१७-०८-२०१५).   श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सशरपूर ितन (ता.मालेगाींव, जि.वासशम) येथील बसस्थानक ते िानिगरमहाराि सींस्थाींन या 
सींत गिानन महाराि शेगाींवच्या (शेगाींव ते पींढरपूर) पालखी मागायची व्यवस्था अत्यींत वा ् 
झाली आहे हे हदनाींक १ िून, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत दोन वषायत झालेल्या या कामाचे लोखींडी गि उघड े पडले असुन 
पदचा्यासाठी रोकादायक झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पालखीमागय दरुुस्ती करण्याची मागणी हदनाींक ३० म,े २०१५ चे दरम्यान 
गावक्याींनी ग्रामपींचायतीकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२४-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे. सदर पालखी मागायची अवस्था 
अत्यींत खराब नाही. तथावप, सदर मागायवर काही हठकाणी खड्ड ेपडले आहेत. 
(२) पालखी मागायच्या रस्त्याच्या शेव्ी, रस्त्यास शेव्ी, रस्त्यास छेदनू िाणारा नाला आहे. 
पावसाळ्यामध्ये नाल्यातून वाहणा्या पूराच्या पाण्यामुळे रस्त्याच्या कॉिी्चा थर वाहून गेला 
आहे. त्यामळेु लोखींडी आडव्या सळ्या उघड्या पडल्या आहेत. परींतु त्या पदचा्याींकरीता 
रोकादायक अवस्थेत नाहीत. 
(३) होय. 
(४) ग्रामपींचायतीमाफय त रस्त्यावरील खड्ड े बिुववण्यात आले आहेत. तसेच सदर रस्त्याची 
कायमस्वरुपी सुरारणा करण्याबाबत ग्रामपींचायतीकडून काययवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पतठण (जि.औरांगाबाद) तालुक् यातील िासार पाडळी येथ ेरा म् हगव् हाण िलमसांचन योिनेसाठी 

िमीन ददलेल्याांना शेतीसाठी पाणी व िममननचा मोबदला ममळण्याबाबत 
  

(४३)  २५८३५ (१७-०८-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पतठण (जि.औरींगाबाद) तालुक् यातील कासार पाडळी येथे रम्म् हगव् हाण िलससींचन योिनेसाठी 
िमीन हदल् यानींतर सहा वषायचा कालावरी लो्ला आहे. परींत ू अद्यापही शेतीसाठी पाणी व 
िसमतनचा मोबदलाही समळालेली नाही. सशवाय दोन भागात ववभागणी झाल् याने शेती करण् यास 
अडचणी तनमायण होत असल् यान े शेतक-याींनी रम्म् हगव् हाण िलससींचन योिनसेाठी खोदलेले 
कालवे माती ्ाकून बिुववण् यात सुरुवात केली असल् याचे माहे मे, २०१५ वा त् यादरम् यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सींबींिरतावर कोणती काययवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     िसमनीच्या दराबाबत एकमत न झाल्यान े तसेच पुरेसा तनरी उपलब्र नसल्यान े
भूसींपादन प्रक्रिया पूणय हो् शकली नाही. 
     प्रगतीपथावरील कालवा खोदाकामात अज्ात व्यक् तीने अल्प प्रमाणात माती ्ाकल्याचे 
तनदशयनास आले. 
(२) म े२०१५ मध्ये कासार पाडळी, ता.पतठण, जि.औरींगाबाद गावाच्या सशवारात प्रगतीपथावर 
असलेल्या व अींशत खोदकाम केलेल्या कालव्याच्या भागात काही प्रमाणात माती ्ाकल्याचे 
तनदशयनास येताच के्षत्रिय अिरका्याींनी स्थळ पहाणी केली. त्याबाबत स्थातनक शेत िसमन 
मालकाींकड ेचौकशी केली. माि ही माती कोणी ्ाकली याबाबत तनजश्चत माहहती समळू शकली 
नाही. शासनान े खोदलेला कालवा बुिववण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवा  करण्यात 
ये ल याची िाणीव आसपासच्या शेतक्याींना करुन देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेपळुि (ता.पांढरपूर, जि.सोलापूर) येथील मभमा नदीवर बाांधण्यात आलेल्या िोल्हापूरी 
बांधाऱ्याची दारे खराब झाल्यामुळे बांधाऱ्यास गळती लागल्याबाबत 

  

(४४)  २६२०७ (१७-०८-२०१५).   श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे पळुि (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथील सभमा नदीवर बाींरण्यात आलेल्या कोल्हापूरी 
बींरा्याची दारे खराब झाल्यामुळे बींरा्यास मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्याबाबतच े तनवेदन 
मा.िलसींरारण मींिी, सिचव िलसींरारण, जिल्हािरकारी सोलापूर, अिरक्षक असभयींता, 
पा्बींरारे ववभाग, सोलापूर याींना स्थातनक लोकप्रतततनरी व स्थातनक नागरीक याींनी माहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनवेदनानुसार शासनाने आतापयतं कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) :(१) नाही. 
     स्थातनक लोप्रतततनरीच े कोणतेही तनवेदन ववभागास प्राप्त झाले नाही. परींतु 
को.प.बींरा्याची दारे खराब झाल्याने पाणी गळती होत असल्याने सदर दरुुस्तीसाठी काययवाही 
करण्यात येत आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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गडनदी प्रिल् प उिव् या िालव् याच् या मौि ेयेगाांव-आमलमवाडी (ता.धचपळूण)  
येथे ये-िा िरण्यासाठी िोड रस्ता िरण्याबाबत 

  

(४५)  २६३०९ (१७-०८-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत् नािगरी जिल््यातील लघु पा ी्ंबरारे ववभागाच् या अिरपत् याखालील गडनदी प्रकल् प 
उिव् या कालव् याच् या मौिे येगाींव-आसलमवाडी (ता.िचपळून) येथ े असलकड े पसलकड े ये-िा 
करण् यासाठी िोड रस् ता नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर हठकाणी कालव् यावरुन िोड रस् ता नसल् यामळेु पररसराींतील ग्रामस् थाींना 
दळणवळणाची अत् यींत गतरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत स् थातनक लोकप्रतततनरीींनी सींबींरीत ववभागाकड े हदनाींक १४ म,े २०१५ 
रोिी वा त्या सुमारास पि दे्न सदर हठकाणी िोड रस् ता करणेबाबत कळववले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, तदनुषींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) स्थातनक लोकप्रतततनरीींनी मौि ेयेगाींव आसलमवाडी (ता.िचपळून) कररता िोड रस्ता 
करणेबाबत के्षिीय कायायलयास कळववले आहे. तथावप गडनदी मध्यम प्रकल्पाच्या उिवा 
कालवा क्रकमी १४ मध्ये सा.ि. १३/८५० मी. िवळ कालव्याच्या वरील बािसू आलमवाडीची 
वस्ती आहे. उिवा कालवा क्रकमी १ ते १५ मध्ये िुन्या ३९ पायवा्ाींच्या हठकाणी पदसेत ू
(Foot Bridge) व रस्त्याच्या हठकाणी पाच गावरस्ते पलू (V.R.B) बाींरण्यात आलेले आहेत. 
सद्यजस्थतीत उिवा कालव्यावर क्रक.मी १४ व क्रक.मी १५ वर अनिुमे सा.ि. १३/५६० व सा.ि. 
१४/७५० या हठकाणी दोन गावरस्ते पूल (V.R.B) अजस्तत्वात आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पाटबांधारे महामांडळािडील वाहनाांवर मागील दहा मदहन्यात पेरोल  
डडझलेवर व अन्य बाबीांवर झालेल्या खचा बाबत 

  

(४६)  २६५९५ (१७-०८-२०१५).   श्री.अिु न खोतिर (िालना) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पा्बींरारे महामींडळाकडील वाहनाींवर मागील दहा महहन्यात पेरोल डडझलेवर व 
अन्य बाबीींवर झालेल्या खचायचा सववस्तर तपशील देण्याच ेआदेश िलसींपदा मींत्रयाींनी हदनाींक ४ 
क्रकीं वा ५ िानेवारी, २०१५ रोिी सींबींिरत अिरका्याींना हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मींत्रयाच्या  आदेशानुसार सदर तपशील सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तपशीलामध्ये कोणकोणत्या प्रमखु आके्षपाहय बाबी आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     तथावप शासन पि हद. २४.२.२०१५ नुसार शासनान ेसवय ५ महामींडळाकडून मागील ५ 
वषायचे (सन २०१०-११ ते २०१४-१५) इींरन व दरुुस्ती खचायची माहहती मागववली होती. 
(२) ५ पतकी ३ पा्बींरारे ववकास महामींडळाकडून पूणय माहहती प्राप्त झालेली आहे. उवयररत २ 
महामींडळाकडून अींशत: माहहती प्राप्त झाली आहे. 
(३) प्राप्त झालेल्या तपशीलाची छाननी चालू आहे. 

___________ 
  

रािापूर तालुक्यातील टांचाईग्रस्त गावाांना अिु ना मध्यम पाटबांधारे  
प्रिल्पाचे पाणी पाईप्वारे पुरववण्याबाबत 

  

(४७)  २६७३८ (१७-०८-२०१५).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अिुयना मध्यम पा्बींरारे प्रकल्पाचे पाणी पा पद्वारे रािापूर तालुक्यातील पाणी 
ी्ंचा ग्रस्त सवय गावाींना प्रकल्प पुणय होताच पुरववण्यात आल्यान े तालुक्यातील लाखो एकर 
िसमन ससींचनाखाली ये ल अस ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभायत शासनाने काय तनणयय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे. सदर प्रकल्पातून रािापूर 
तालुक्यामरील १४ गावातील ४३०८ हेक््र तसेच लाींिा तालुक्यातील १३९६ हेक््र अस ेएकूण 
५७०४ हेक््र के्षि ससींचनाखाली येणार आहे. 
(२) अिुयना मध्यम प्रकल्पाच्या ररणाचे काम सन २०११-१२ मध्ये पूणय असून ररणाींमध्ये पूणय 
क्षमतेने पाणीसाठा करण्यात आला आहे. या प्रकल्पास पा पला न ऐविी कालव्याद्वारे ससींचन 
सुववरा उपलब्र करण्यात येत आहे. सद्यजस् थतीत प्रकल्पाींतगयत डावा कालवा क्रक.मी. १ ते १६ 
व उिवा कालवा क्रक.मी. १ ते १७ मरील कामे प्रगतीपथावर आहेत. माहे िून २०१५ मध्ये 
डावा कालव्याच्या क्रक.मी १ ते ३ पयतं पाणी सोडून कालव्याची चाचणी घेण्यात आली आहे. 
     या प्रकल्पास सन २०१५-१६ या वषायत अथयसींकल्पात रु. १६ को्ीींची तरतूद आहे. 
प्रकल्पाचे काम तनरीच्या उपलब्रतेनुसार पूणय करण्याचे तनयोिन आहे. 
     प्रकल्पाची उवयररत कालव्याींची व ववतरण प्रणालीची काम ेतनरीच्या उपलब्रतेनुसार पूणय 
करण्याचे तनयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील १४८ अवष ण प्रवण तालुक्यासाठी स्वतांत्र महामांडळ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४८)  २६७४४ (१७-०८-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १४८ अवषयण प्रवण तालुक्याींसाठी स्वतींि महामींडळ स्थापन करण्याबाबत 
व्ही.रींगनाथन ससमतीन े सादर केलेला अहवाल शासनान े तनयुक्त केलेल्या केळकर ससमतीस 
असभप्रायथय उपलब्र करुन देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत केळकर ससमतीन ेशासनास सादर केलेल्या असभप्रायाच्या अनुषींगान े
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) :(१) व (२) व्ही रींगनाथन याींच्या अध्यक्षतेखालील 
अवषयणप्रवण तालुके ससींचन अनुशेष ससमतीचा अहवाल डॉ. वविय केळकर याींच्या 
अध्यक्षतखेालील समतोल प्रोदसशक ववकास उच्चस्तरीय ससमतीला उपलब्र करण्यात आला 
होता हे खरे आहे.  समतोल प्रादेसशक ववकास उच्चस्तरीय ससमतीने अवषयण प्रवण 
तालुक्याींसाठी स्वतींि महामींडळ स्थापन करण्यासींदभायतील सशफारस केलेली नाही. तथावप 
प्रादेसशक ववकास उच्चस्तरीय ससमतीन े सादर केलेल्या अहवालातील सशफारशी व  
त्याअनुषींगान े प्रशासकीय ववभागाचे असभप्राय ववचारात घे्न अहवालातील सशफारशी 
जस्वकारण्यासींदभायत अहवाल सादर करण्यासाठी मा.मींिी (ववत्त व तनयोिन) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली हदनाींक १७ िानेवारी, २०१५ रोिी मींिीमींडळ उप ससमती गठीत करण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदरूमध्यमेश्वर (जि.नामशि) धरणाचा उिवा व डावा िालव्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४९)  २६८६६ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरूमध्येमेश्वर (जि.नासशक) ररणाचा उिवा व डावा कालवा अततशय िीणय झाला असून 
या कालव्यात पानवलेीसह का्ेरी झडुपाने व्यापलेले असून हा कालवा केव्हाही फु्ण्याच्या 
जस्थतीत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची तिार सींबींिरत ववभागाकड ेकरुनही दलुयक्ष करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२९-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     तथावप गोदावरी कालव्याींची कामे सन १९११ त े १९१६ या कालावरीत पूणय झालेली 
आहेत व सदरील बाींरकामाींना १०० वषय पूणय झाली असून त्याींच े उपयुक्त आयुषय सींपलेले 
असल्याने कालव्याींवरील मातीकाम व सवय ३६४ बाींरकामाचे मिबुतीकरन/पुनयबाींरणी करणे 
आवश्यक ठरले आहे. 
     पानवेलीसह का्ेरी झडुुपे काढणे व तात्पुरती दरुुस्ती इ. काम ेवेळोवळेी करण्यात येत 
असून नतुणीकरणाींतगयत बाींरकामाींचे मिबूतीकरण व नववन बाींरकामे करण्यात येत आहेत. 
(२) हे खरे नाही.पानवेलीसह का्ेरी झडुपे काढणे व तात्पुरती दरुुस्ती इ. कामे वळेोवेळी 
करण्यात येत आहेत. 
(३) सन १९८६ त े२०१३ पयतं गोदावरी कालव ेनुतनीकरणाच्या २८५६ सघमी मातीकाम व ७४ 
बाींरकामे पुणय झाली असून मिबतुीकरण व नव्यान ेबाींरावयाच्या ४७ कामाींच्या प्रस्तावास हद. 
०६.०८.२०१२ रोिी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाींची तनववदा 
प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून तनरीच्या उपलब्रतेनुसार ्प्या्प्यान ेउवयररत काम ेव मातीकाम 
पूणय करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लोअरपुल प्रिल् प वेणी (ता.महागाांव, जि.यवतमाळ) येथील िाय िारी अमभयांत् याांनी  
हेडवर अबले िाढून शासिीय रक् िमेचा अपहार िेल् याबाबत 

  

(५०)  २७७०६ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरखेड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोअर पुस प्रकल् प वेणी (ता.महागाींव, जि.यवतमाळ) या प्रकल् पाच् या कॅनॉलचे बाींरकाम ० 
ते ६२ क्रक.मी.पयतं करण् यात आले आहे परींत ु ३९ क्रक.मी.च े समोर कॅनॉलची कामे तनकृष ् 
असल् यामळेु ओलीतासाठी पाणी शतेक-याींना देण् यात आले नाही हे खरे आहे काय, 
(२) मागील २५ वषायपासून दरवषी रब् बी हींगामात पाणी सोडण् याअगोदर कॅनॉलमरील ० त े६२ 
क्रक.मी.पयतं गाळ काढण,े झाड ेझडुुपे तोडणे व दरुुस् ती या सशषयकाखाली दरवषी लाखो रुपयाींची 
त्रबले काढण् यात आली हे खरे आहे काय, या प्रकल् पाची ओलीताची क्षमता दहा हिार हेक् ्र 
असताींना दोन हिार हेक् ्र ओलीत होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, क्षमतेपेक्षा ओलीत कमी होण् याच ेकारण काय, 
(४) सन २०१२-१३, १३-१४ व १४-१५ लोअर पलु प्रकल् पाच् या मुख् य गे्वर ला ्, ला नफी्ीींग, 
कमयचारी वसाहतीची दरुुस् ती ववश्रामगहृाची दरुुस् ती अशा शीषयकाखाली लाखो रुपयाची त्रबले 
काढण् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास उक् त प्रकरणी शासनाने दोषीींवर काय कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) :(१) नाही. लोअर पसु प्रकल्पाचा ५० क्रक.मी. मुख्य कालवा 
व पुढे १२.५० क्रक.मी. ववतररका असून सद्यजस्थतीत मुख्य कालवा क्रक.मी. ५० पयतं व पुच्छ 
ववतररका क्रक.मी.६ पयतं शेतक्याींना ओसलतासाठी पाणी देण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    या प्रकल्पाची ससींचन क्षमता ९११० हेक््र असून मागील ५ वषायतील महत्तम ससींचन 
५५२६ हेक््र झाले आहे. 
(३) ररणामध्ये उपलब्र असलेला पाणीसाठा व ससींचनाच्या प्राप्त मागणीनसुार ससींचन 
करण्यात येत आहे. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींब . 


