
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

दौंड (जि.पुणे) तालकु्यातील मळद उपसा ससांचन योिनचेा आराखडा तयार िरण्याबाबत 
  

(१)  ३५०४ (२३-१२-२०१४).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील नवा मुठा उिवा कालवा कक.मी. १२५ मधून उपसा करुन 
पावसाळ्यात मळद तलाव भरणेच्या कामासाठी मळद उपसा ससींचन योिनेस कृषणा खोरे 
ववकास महामींडळाने सन १९९९-२००० मध्ये प्रशासकीय मान्यता ददली होती, तसेच या 
योिनेच्या कामाची रुपये ४९ लक्ष ची ननववदा सन १९९९-२००० मध्ये काढली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापही या मळद उपसा ससींचन योिनेचे काम सरुु न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, मळद उपसा ससींचन योिनेची मुख्य पाईपलाईन वनके्षत्रातून येत असल्यान े
तत्कालीन लोकप्रनतननधीींनी सूचववल्यानूसार बदलेल्या सींरेखाप्रमाणे नवव मुठा उिवा कालवा 
क्र.१२९/०६० येथून योिना सुरु करणे सींदभाात घेण्यात आलेल्या ननणायानुसार या प्रस्ताववत 
उपसाससींचन योिनचेा आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, मळद उपसा ससींचन योिनेच्या प्रस्तावाची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. धिरीष महािन (२४-१०-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) योिनेची पाईपलाईन वन ववभागाच्या हद्दीतून िात असल्यामळेु वन ववभागाने 
हरकत घेऊन काम सुरुवातीच्या ्प्पप्पयातच बींद पाडले. तसेच वन ववभागाने हरकती घेतलेल्या 
िसमनी ऐविी पयाायी सींरेखेनुसार अींदािपत्रक तयार करुन त्यास मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव के्षत्रत्रय स्तरावर तयार करण्यात आला होता. तथावप सद्य:जस्थतीत नवीन उपसा 
ससींचन योिना हाती न घेण्याच ेशासनाच ेधोरण असल्यामुळे त्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. त्यामुळे सद्यजस्थतीत नवीन उपसा ससींचन योिना हाती घेणे ननयोजित नाही. 
  

___________ 
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ववक्रमिड (जि.पालघर) तालुक्यातील बोराांड ेग्रामपांचायतीमधील शीळ िावठाण या ठठिाणी 
मनरेिा ससांचन ववठहरीच्या लाभार्थयाांना त्याांच्या िामाचा मोबदला समळण्याबाबत 

  

(२)  २७२४२ (१७-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय रोििार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववक्रमगड (जि.पालघर) तालुक्यातील बोराींड ेग्रामपींचायतीमधील शीळ गावठाण या दठकाणी 
मनरेगा ससींचन ववदहरीच्या लाभार्थयाांना सन २०११-२०१२ मध्ये मींिूर झालेल्या ससींचन 
ववदहरीींच्या बाींधकामाच्या पुतातेसाठी झालेल्या ददरींगाईमुळे लाभार्थयाांना कुशल कामाचे पसैे 
अद्यापही देण्यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, शीळ गावच्या ववदहरीचाच प्रश्न नसून अन्य ६०० ववदहरीबाबत हाच प्रकार 
मनरेगाच्या योिनते घडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन या मनरेगा योिनेमधील आर्थाक गैरव्यवहार 
करणाऱ्या दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०३-११-२०१७) : (१) ही बाब खरी नाही. 
     ववक्रमगड तालुक्यात बोराींडा ग्रामपींचायत शीळ गावठाण दठकाणी मनरेगा ससींचन 
ववदहरीच्या लाभार्थयााना सन २०११-१२ या आर्थाक वषाात बोराींडा ग्रामपींचायत मधील ससींचन 
ववदहरीच्या लाभार्थयाांना झालेल्या कामाींच्या मुल्याकीं नानसुार कुशल व अकुशल कामाच े पसै े
MIS ऑनलाईन खालीलप्रमाणे अदा करण्यात आलेले आहेत. ज्या लाभार्थयाांनी ससींचन ववदहर 
बाींधकामासाठी सादहत्य घेतलेले होते अशा एिन्सीचे कुशल सादहत्य बीले ही ग्रामपींचायतमार्ा त 
मनरेगा ववभाग, पींचायत ससमती ववक्रमगड याींना देण्यात आलेली असून झालेल्या कामाच्या 
मुल्याींकनानुसार सींबींर्धत ग्रामपींचायतीला EFMS व्दारे कुशल ननधी देण्यात येऊन 
ग्रामपींचायतीमार्ा त एिन्सीच्या नावाने कुशल रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे.  

अ.क्र. लाभार्थयााच ेनाव अिुशल रक्िम िुशल रक्िम एिूण खचा 
१ श्री.बारक्या ववठू गोवारी ८१७६८ १०७१३१ १८८८९९ 
२ श्री.लक्ष्मण बाळू ्ोकरे ५४५७० ८०८१९ १३५३८९ 
३ श्री.बिी यशवींत घानवा ७६८४२ ९४६३४ १७१४७६ 
४ श्री.माणणक िान्या लाहाींगे ६२००९ ८९९६६ १५१९७५ 
५ श्री.कासशनाथ लक्ष्मण ्ेला ७६९१० १०५६५६ १८२५६६ 
६ श्री.लक्ष्मण देवू तावडी ७७१४४ ९५५९७ १७२७४१ 
७ श्री.अनींता तुकाराम भुयाळ ६७६१६ १००५७२ १६८१८८ 
८ श्री.लघ ुछाया गोवारी ७१०२८ ९०५०४ १६१५३२ 
९ श्री.शींकर मऱ््या दाींडकेर ५५६१८ ६३७४४ ११९३६२ 
१० श्री.सद ुलाडक्या वारगा ६५३६७ ५४१२३ ११९४९० 
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(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही.  
       ववक्रमगड तालुक्यात सन २०११-१२ या आर्थाक वषाात ६०७ ससींचनववदहरी घेण्यात 
आल्या होत्या त्यापैकी ५९९ ससींचन ववदहरीींची काम े सुरु करण्यात आली असून ८ ससींचन 
ववदहरीींची कामे सुरु करण्यात आली नाहीत. ९३ ववदहरीींची कामे पूणा झाली असून ववदहरीींचे 
पूणात्वाच े दाखले ऑनलाईन करण्यात आलेले आहेत. ३४३ ववदहरी भौनतकदृष्या पूणा असून 
पूणात्वाचे दाखले समळताच ऑनलाईन करण्यात येतील तसेच १६३ ससींचन ववदहरीींची काम े
प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ब्रम्हपुरी (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील वपांपळिाव (भो.) येथील  
मनरेिाच्या िामिाराांना मिूरी देण्याबाबत 

  

(३)  ३५०६१ (२५-०५-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय रोििार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ब्रम्हपुरी (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील वपींपळगाव (भो.) येथील मनरेगाच्या कामगाराींना मिूरी 
समळाली नाही, या प्रकरणाची वररषठ पातळीवर चौकशी करुन मिूराींना न्याय समळवून देण्याची 
मागणी मा.ग्रामववकास राज्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या समुारास 
सशवसेनेच्या प्रा. अमतृ नखाते याींनी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीनुसार शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) तसेच या मिूराींना तातडीन ेमिूरी समळण्यासींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी जिल्हास्तरीय चौकशी ससमतीमार्ा त चौकशी करण्यात आली असनू 
चौकशी ससमतीन े ज्या ७१ बोगस मिुराींच्या खात्यात रु.२,०५,८०५/- रक्कम िमा आहे ती 
रक्कम प्रत्यक्षात काम करणाऱ् या १२१ मिुराींच्या खात्यात वगा करण्याचे आदेश ददले आहेत. 
त्या अनुषींगाने िबाबदार असणाऱ् या सींबींर्धताींवर र्ौिदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 
सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
     प्रत्यक्ष काम करणा-या १२१ मिुराींपकैी ८९ मिुराींच्या खात्यात रु.१,३८,६००/- इतकी 
रक्कम RTGS प्रणालीद्वारे िमा करण्यात आली असून उवाररत ३२ मिुराींची रक्कम िमा 
करण्याची कायावाही सुरु आहे. 

___________ 
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मराठवाड्यातील लोअर दधुना ससांचन प्रिल्पाचे धरण, भूसांपादन, िालव ेव ववतरण 
व्यवस्थेसाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४)  ३६५७८ (२०-०१-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यातील लोअर दधुना ससींचन प्रकल्पाच े धरण, भूसींपादन, कालव े व ववतरण 
व्यवस्थेसाठी समुारे रु. ९०० को्ी आणण गुणननयींत्रण, उपसा ससींचन योिना, लाभ के्षत्र 
ववकासाची कामे करण्यासाठी सुमारे रु. २०० को्ी असा एकूण ११०० को्ी रुपयाचा प्रस्ताव 
ससींचन ववभागाच्या असभयत्याींनी गोदावरी खोरे ववकास ससींचन महामींडळाकड ेपाठववला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर अद्याप ननणाय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याची कारणे काय आहेत आणण या प्रस्तावावर ननणाय केव्हा घेण्यात येणार 
आहे ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     ननम्न दधुना प्रकल्प, ता.सेलू, जि.परभणी या प्रकल्पाच े ततृीय सुधारीत अींदािपत्रक 
प्रशासकीय मान्यता समळण्याच्या कायावाहीसाठी मखु्य असभयींता व मुख्य प्रशासक, लाभके्षत्र 
ववकास, िलसींपदा ववभाग, औरींगाबाद याींनी प्रस्ताव महामींडळास सादर केला आहे. सदरील 
प्रस्तावाची राज्यस्तरीय ताींत्रत्रक सल्लगार ससमतीन े छाननी केली असून प्रस्तावाची 
छाननीनींतरची ककीं मत रु.२३४१.६७ को्ी एवढी आहे. त्याबाबतची वस्तुजस्थती खालीलप्रमाणे 
आहे. 

१ ततृीय सुप्रमाची ककीं मत रु.२३४१.६७ को्ी 
२ ३१ माचा २०१५ पयांतचा खचा रु.१३८०.०५ को्ी 
३ उवारीत ककीं मत रु.९६१.६२ को्ी 
४ 
 

धरण, कालव,े ववतरण व्यवस्था, 
उ.ससीं.यो. पुनवासन, भूसींपादन इ. काम े

रु.७९५.५९ को्ी 

५ लाके्षवव काम े रु.१४९.८८ को्ी 
६ आस्थापना व इतर रु.१६.१५ को्ी 
७ एकूण उवारीत ककीं मत रु.९६१.६२ को्ी 
८ सन २०१५-१६ मधील ननधी तरतूद रु.१५२.८३९ को्ी 

(२) सदरील सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास दद.१२/२/२०१६ अन्वये राज्यस्तरीय 
ताींत्रत्रक सल्लागार ससमतीने सशर्ारस केली आहे. गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, औरींगाबाद या महामींडळाच्या ननयामक मींडळाची मान्यता घेणेची कायावाही करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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डडग्रस (ता.पालम, जि.परभणी) येथील िोदावरी नठदवरील बांधारा पणुा क्षमतेने भरण्याबाबत 
  

(५)  ३९५७७ (२२-०१-२०१६).   श्री.मधसुूदन िें दे्र (िांिाखेड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) डडग्रस (ता.पालम, जि.परभणी) येथे गोदावरी नदीवर उच्चपातळी बींधारा बाींधण्यात आलेला 
असुन, त्या बींधाऱ् यात पाणी पुणा क्षमतेने अडवण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुडीत के्षत्रातील धानोरा काळे गावानिीक रा.मा.क्र. २३५ वरील पलु िुन्या 
पुलाच्या अप्पपर भागावर नववन पलु बाींधल्यास बींधारा पुणा क्षमतेन ेभरला िाऊ शकतो, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींधारा पुणा क्षमतेने भरण्यासह रा.मा. २३५ वर पुल बाींधकामाबाबत प्रस्ताव 
शासनाकड ेप्रस्ताववत आहे काय व नववन पुलास शासन मींिुरी देणार आहे काय ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) ददग्रस बींधारा पूणा क्षमतेन ेभरल्यास रा.मा.क्र. २३५ वरील गोदावरी नदीवर अजस्तत्वात 
असलेला धानोरा (काळे) येथील पूल बुडणार आहे. सदर दठकाणी सावािननक बाींधकाम 
ववभागामार्ा त नवीन पूल, ठेव काम म्हणून बाींधणे प्रस्ताववत असनू या पुलाचे रु.२,४१४ लक्ष 
ककीं मतीच े अींदािपत्रक सावािननक बाींधकाम ववभागान े तयार केले आहे. सदर अींदािपत्रकास 
मान्यतेबाबतची पुढील कायावाही के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
     बुडीत के्षत्रातील भूसींपादनासाठी रु.८४८५.०० लक्ष व बुडीत के्षत्रातील इतर लहान २० 
पुलाींसाठी रु.११९७.०० लक्ष असे एकूण रु.१२०९६.०० लक्ष एवढ्या ननधीची आवश्यकता आहे. 
ननधी उपलब्धतेनसुार उपरोक्त कामे पूणा करणे ननयोजित आहे. 

___________ 
  

मराठवाडयातील महात्मा िाांधी राष्ट्रीय रोििार हमी योिनेंतिातच्या िामाबाबत 
  

(६)  ५५६३० (११-०८-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.ियिुमार िोरे (माण), श्री.वविय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय रोििार हमी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महात् मा गाींधी राष रीय रोिगार हमी योिनेंतगात मराठवाडयातील औरींगाबाद, िालना, 
परभणी, दहींगोली, बीड, नाींदेड, उस्मानाबाद व लातूर या आठ जिल्हयाींमध्ये शासकीय यींत्रणेन े
ननजश्चत केलेली कामे (शेल्पवरील कामे) १ लाख १० हिार ३४ इतकी असली तरी माहे एवप्रल, 
२०१६ अखेर या योिनेंतगात प्रत्यक्ष ६ हिार ७४४ इतकीच काम ेसुरु होती व तर्ावतीमुळे 
योिनेतील काम ेननयोिनानुसार होत नसल्याच ेननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू आठ जिल्हयाींमध्ये शेल्र्वरील कामाींची सींख्या लक्षात घेता त्याींची मिूर 
क्षमता ३ को्ी इतकी असून एकूण १,०३,०६९ इतकेच मिूर काम करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने ननयोिनानुसार कामे न करणाऱ्याींवर शासनान े काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०६-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना ही मिुराींच्या काम मागणीवर 
आधारीत योिना आहे. औरींगाबाद ववभागातील आठही जिल््यामधील ग्रामीण भागातील 
मिुराींनी कामाची मागणी केल्यावर ववहीत मुदतीत त्याींना काम ेउपलब्ध करुन देण्यात आलेली 
आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     दद.७/४/२०१६ त े १३/४/२०१६ अखेरचा कामाचा साप्पतादहक सरासरी मिुर उपजस्थती 
अहवालानसुार एकूण ६७४४ काम ेसुरु होती व त्यावर १०३०६९ मिुर उपजस्थती होती. तसेच 
ववभागामध्ये मिुराींना काम समळत नसल्याबाबत तक्रारी आढळून आलेल्या नाहीत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िांिापूर (जि.नासशि) धरणातनू पाण्याचा ववसिा बांद िेल्याबाबत 
  

(७)  ५७००८ (११-०८-२०१६).   श्री.योिेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) गोदावरीचे (जि.नासशक) पात्र गींगापूर धरणातून पाण्याचा ववसगा बींद केल्यामळेु माहे म,े 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान कोरड ेपडले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पया् काींबरोबरच धासमाक ववधीसाठी येणारे भाववकही नासशक येथ ेयेत नसल्यान े
तेथील अनेक व्यावसानयकाींवर बेकारीची पाळी आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गोदावरी पात्रात पाणी सोडण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०९-११-२०१७) : (१) पावसाळ्यात धरणातील अनतररक्त येणारा येवा 
साींडव्याद्वारे नदीपात्रात सोडला िात असल्यामुळे ऑक््ोबर, २०१५ नींतर गींगापूर धरणातून 
पाणी सोडणेत आलेले नव्हते. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौदा (जि.नािपूर) तालकु्यात दाररद्रय रेषेखालील यादीमध्ये  
सधन िुटुांबाचे नाव ेसमाववष्ट्ट िेल्याबाबत 

  

(८)  ६५४२६ (१६-१२-२०१६).   डॉ.समसलांद मान े (नािपूर उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौदा (जि.नागपूर) तालुक्यात सधन कु्ुींबाची नाव े दाररद्रय रेषेखालील यादीत समाववष् 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात रािकीय नेत्याींचा व कायाकत्याांनी दबावाखाली दाररद्रय 
रेषेखाली यादी तयार करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींशी सींगनमत करून श्रीमींत व सधन कुीं ्ुबाींची नाव े
यादीत समाववष् केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, दाररद्रय रेषेखालील यादीत अनके िणाींकड े शेतिमीन आहेत परींत ू
भूमीहीन मिुराींची नाव ेदाररद्रय रेषेखालील यादीत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुषींगान ेसींबींर्धताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(०६-११-२०१७) : (१), (२) व (३) नाही, हे खरे नाही. 
     दाररद्र्य रेषेखालील कु्ुींब े ननजश्चत करण्याकररता राज्यात कु्ुींब गणना-२००२ करण्यात 
आली. याअींतगात सामाजिक व आर्थाक सवेक्षणाींआधारे (Score Based Ranking नुसार) 
दाररद्र्यरेषेखालील कु्ुींबाचे सवेक्षण करण्यात आले. 
     नागपूर जिल््यातही ववदहत कायापध्दतीनसुार सदर सवेक्षण करण्यात आले आहे. सदर 
सवेक्षणादरम्यान तयार करण्यात आलेली दाररद्र्यरेषेखालील लोकाींची यादी प्रससध्द करुन 
त्यावर प्राप्पत आके्षपाींच्या तपासणीनींतर सींबींर्धत ग्रामसभेची अींनतम मींिूरी घेवूनच सन २००७ 
मध्ये अींनतम यादी प्रससध्द करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ताडाळा (ता.मलू, जि.चांद्रपूर) येथे िलसशवार योिनेतांिात महात्मा िाांधी रोििार हमी 
योिनेच्या माध्यमातून बाांधण्यात आलेला बांधारा वाहून िेल्याबाबत 

  

(९)  ६५५१५ (१६-१२-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय रोििार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ताडाळा (ता.मूल, जि.चींद्रपूर) येथ े िलसशवार योिनेंतगात महात्मा गाींधी रोिगार हमी 
योिनेच्या माध्यमातून चाल ू आर्थाक वषाात बापिूी धामणे याींच्या शेतािवळील नाल्याच्या 
बींधाऱ् याच े बाींधकाम ननत्कृष् दिााच े केल्यामुळे अवयाया काही मदहन्यातच बींधारा वाहून 
गेल्याची मादहती ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननदेशनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार अर्धकारी व कीं त्रा्दारावर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०२-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) ग्ववकास अर्धकारी, पींचायत ससमती, मूल याींनी सदर प्रकरणी चौकशी केली 
असून चौकशीअींती दोषी आढळून आलेले सींबींर्धत ग्रामपींचायतीचे सरपींच, ग्रामसेवक, पींचायत 
ससमती, मूल येथील पॅनल ताींत्रत्रक अर्धकारी व शाखा असभयींता याींच्यावर कारवाई सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नायिाव (जि.नाांदेड) तालुक्यातील मन्याड नदीवरील िनुे ससांचनके्षत्र िोरड ेिरुन सलांबोटीच े
पाणी उदिीरला सोडण्याबाबत 

  

(१०)  ६८३३० (०६-०१-२०१७).   डॉ.पतांिराव िदम (पलूस िडिेाव), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.प्रतापराव पाटील 
धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नायगाव (जि.नाींदेड) तालुक्यातील  मन्याड नदीवरील िुन े ससींचनके्षत्र कोरड े करुन 
सलींबो्ीचे पाणी उदगीरला सोडण्याचा ननणाय झाला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,उदगीरला पाणी देण्याचा ननणाय रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०९-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे.  

उदगीर शहरास वपण्याचे पाणी देण्यासाठी शासनाने शासन ननणाय क्र.        
त्रबससींआ-२०१६/(४७/१६)/ससींव्य(धो), दद.०९/०८/२०१६ अन्वये, उध्वा मानार (सलींबो्ी) मध्यम 
प्रकल्पातून परवानगी ददली आहे.   
(२) कायावाही प्रस्ताववत नाही. तसेच प्रकरण मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद येथ ेन्यायाप्रववषठ 
आहे.        
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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दौंड (जि.पुणे) तालकु्यातील भीमा नदीवर उिनी धरण प्रिल्पातील  
पाण्याच्या फुिवट्यामध्ये बुडीत बांधारे बाांधण्याबाबत 

  

(११)  ७३३७५ (०२-०१-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील भीमा नदीवर उिनी धरण प्रकल्पातील पाण्याच्या 
रु्गवट्यामध्ये बुडीत बींधारे बाींधण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीची मागणी माहे िून, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,देऊळगावराि,े वडगाव दरेकर, पेडगाव, सशरापूर, दहींगणीबेडी, मुगाव (ज्योनतबा 
नगर) मलठण, वा्लूि, नायगाव, रािेगाव व खानो्ा या गावाींच्या भागात बुडीत बींधारे 
नसल्यामळेु माहे िानेवारी नींतर या भागात भीषण पाणी ी्ंचाई ननमााण होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, भीमा नदीवर उिनी धरण प्रकल्पातील पाण्याच्या रु्गवट्यामध्ये व 
देऊळगावराि,े वडगाव दरेकर, पेडगाव, सशरापूर, दहींगणीबेडी, मुगाव (ज्योनतबा नगर) मलठण, 
वा्लूि, नायगाव, रािेगाव व खानो्ा या गावाींच्या भागात बुडीत बींधारे बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) पुणे जिल्हयातील दौंड तालुक्यातील भीमा नदीवर 
उिनी िलाशयाच्या बुडीत के्षत्रामध्ये बींधारे बाींधण्याबाबत श्री. राहुल कुल (दौंड), ववधान सभा 
सदस्य याींनी त्याींच्या ददनाींक २०/६/२०१६ च्या पत्रान्वये पालकमींत्री, पुणे याींच्याकड े मागणी 
केली आहे. सदरहू मागणी केलेले पत्र/ननवेदन अधीक्षक असभयींता व प्रशासक, लाभके्षत्र ववकास 
प्रार्धकरण, सोलापूर याींच्या कायाालयात प्राप्पत झालेले आहे. 
(२) ननवेदनात उल्लेख केलेल्या दौंड तालुक्यातील देऊळगाव राि,े वडगाव दरेकर, पेडगाव,  
सशरापूर, दहींगणीबेडी, मुगाव (ज्योनतबा नगर), मलठण, वा्लिू, नायगाव, रािेगाव व 
खानो्ा या गावामध्ये नळ पाणी पुरवठा सुरु आहे. ही गाव े ी्ंचाईग्रस्त नसल्याने सन    
२०१६-१७ मध्ये ी्ंचाई कालावधीत पाणी ी्ंचाई ननवारणाथा उपाययोिना घेण्यात आलेल्या 
नाहीत अस ेपाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागाने कळववले आहे. 
(३) िलसींधारण ववभागामार्ा त बुडडत बींधाऱ् याींचे प्राथसमक सवेक्षण करण्यात आले आहे. उिनी 
प्रकल्पाच ेमींिुर प्रकल्प अहवालात िलाशयामध्ये बुडडत बींधारे बाींधण्याची तरतुद नाही. तथावप, 
उिनी िलाशयामध्ये बुडडत बींधारे बाींधल्यामुळे उिनी प्रकल्पाच ेपाणी ननयोिनावर पररणाम 
होणार असल्यामळेु याबाबत शासन स्तरावर धोरणात्मक ननणाय होणे आवश्यक असल्याच े
महामींडळाने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रायिड जिल््यातील भोम आ ण टािािाव दरम्यानच्या भािातील  
बाांधबांठदस्ती फुटल्यान ेभात शेतीच ेझालेले नुिसान 

  

(१२)  ७५५९८ (१७-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खारभूसम ववभागाने खारबींददस्तीची दरुुस्ती न केल्यामळेु रायगड जिल््यातील भोम आणण 
्ाकीगाव दरम्यानच्या भागातील बाींधबींददस्ती रु््ल्याने हररश्चींद्र वपींपळे, हररश्चींद्र कोठा आणण 
र्चखली भोम भागातील र्चरनेर, ्ाकीगाव, ववींधणे, भोम आणण धाक्ी िुई या गावातील 
शेतकऱ् याींच्या सुमारे पाचश ेएकर भातशेतीत माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान खारे 
पाणी सशरले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे या शेतकऱ् याींना पुढील तीन वष ेभाताच ेवपक घेता येणार नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदरच ेखारबींददस्तीची दरुुस्ती करण्यासह नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धिरीष महािन (०६-११-२०१७) : (१)  नाही. 
     रायगड जिल्हा उरण तालकु्यातील हररश्चींद्र वपींपळे खारभमूी योिना व र्चखलीभोम-
हररश्चींद्रकोठा खारभमूी योिना या दोन्ही योिना बहृत आराखडयात समाववष् नाहीत. या 
खािगी खारभूमी योिना आहेत. र्चरणेर, ्ाकीगाव, ववींधनेभोम आणण धाक्ी िुई ही गावे 
र्चखलीभोम-हररश्चींद्रकोठा खािगी खारभूमी योिनेच्या पनु:प्रावपत के्षत्रात येतात. सदर 
योिनेवर सध्या शासनामार्ा त खचा करण्यात येत नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माळशिे (ता.मुरबाड,जि.ठाणे) घाट पयाटन स्थळाांच्या ठठिाणी व पररसरातील िाव पाड्याांना 
वपांपलिोिा धरणातून पाणी समळण्याबाबत 

  

(१३)  ७६८२३ (२०-०४-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बळीराम ससरसिार 
(बाळापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील माळशेि घा् पया् न स्थळाींच्या दठकाणी व पररसरातील 
गाव पाड्याींना वपण्याच्या पाण्यासाठी िुन्नर तालुक्यातील वपींपलिोगा धरणातून पाणी 
समळण्यासाठी ठाणे ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभागाने शासनाकड े प्रस्ताव दाखल केला, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेउक्त प्रस्तावास मींिरूी देण्यासाठी शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) होय.   
(२) सदर प्रस्तावावरील त्रु्ीींची पूताता के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण - डोंबबवली महानिरपासलिा हद्दीत समाववष्ट्ट िरण्यात आलेल्या  
२७ िावाांमध्ये पाणीपुरवठा िरण्याबाबत 

  

(१४)  ७६९५३ (२१-०४-२०१७).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :  सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलका हद्दीत समाववष् करण्यात आलेल्या २७ गावाींना पुरेसा 
पाणी पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या बैठकीत १० ्क्के 
अनतररक्त को्ा मींिूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर एमआयडीसीच्या पाणी घेण्यावर लघु पा्बींधारे ववभागाने ननबांध 
घातल्यान े२७ गावाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, २७ गावाींमधील पाणी ी्ंचाई सोडववण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे.  
      मा. मींत्री (वैद्यकीय सशक्षण, िलसींपदा व लाके्षवव) याींचे अध्यक्षतेखाली दद.२८/०९/२०१६ 
रोिी झालेल्या बैठकीत या २७ गावाींकररताची पाणीपुरवठयाची गरि ही महाराषर औद्योर्गक 
ववकास महामींडळ याींचसेमवेत ५८३ द.ल.ली./ददन मींिूरीच्या अनुषींगाने करण्यात येणाऱ् या 
करारनाम्यामध्ये असलेली १० ्क्के िादा पाणी उचलाच्या मयाादेमधुनच भागववण्याबाबत 
ननदेश देण्यात आलेले आहेत   
(२) महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींडळाच्या मींिूर पाणी मयाादेत पाणी उचलण्यास ननबांध 
घातलेले नाहीत.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आदशा ग्राम योिनेत समावेश िरण्यात आलेल्या िावाांच्या  
वविास िामासाठी ननधी समळण् याबाबत 

  

(१५)  ७७८८१ (१४-०४-२०१७).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागाचा ववकास व्हावा यासाठी शासनान े सुरु केलेल्या ’आदशा ग्राम 
योिने’ अींतगात राज्यातील ककती गावाींचा समावेश सदर योिनेत करण्यात आला आहे, 
(२) असल्यास, आड े(ता.दापोली, जि.रत्नार्गरी) या गावाची भाींडूप (प.) येथील लोकप्रनतननधीींनी 
ननवड केली असून सदर गावाचा ववकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रभारी अर्धकारी म्हणून 
प्रभारी उपअसभयींता, बाींधकाम ववभाग, जिल्हापररषद, दापोली याींची ननयुक्ती केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापही सदर योिनेत समावेश करण्यात आलेल्या गावाींच्या ववकास 
कामासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार सदर योिनेंतगात 
समाववषठ करण्यात आलेल्या गावाींच्या ववकास कामासाठी तात्काळ ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०६-११-२०१७) : (१) आमदार आदशा योिनेंतगात माहे मे, २०१७ अखेर 
राज्यातील ३१४ ग्रामपींचायतीींची ननवड केलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ग्राम ववकास ववभागाच्या ददनाींक ०८ ऑक््ोबर, २०१५ च्या पररपत्रकान्वये या योिनेमध्ये 
झालेल्या ग्रामववकास आराखड्यातील ववववध ववभागाींशी चचाा करुन जिल्हार्धकारी याींनी 
करणेबाबत सुचना केलेल्या आहेत. सदर योिनेंतगात स्वतींत्रररत्या प्रत्यक्षपणे ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याचे धोरण नाही. 

तसेच ग्रामववकास ववभागाच्या ददनाींक ०४ म,े २०१७ च्या पररपत्रकानुसार आमदार 
महोदयाींनी ननवडलेल्या ग्रामपींचायतीमध्ये राज्य योिना प्राधान्यान ेराबववण्याबाबत योिनाींच्या 
मागादशाक सुचनाींमध्ये योग्यतो बदल करुन त्यानसुार सींबींर्धत योिनाींची अींमलबिावणी 
करणेबाबत सवा प्रशासकीय ववभागाींना सचुना ददलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लासलिाांव (ता.ननफाड, जि.नासशि) याांनी पाठववलेल्या वविास आराखड्याप्रमाणे  
वविासिामाांना मांिूरी देण्याबाबत 

  

(१६)  ७८१७१ (१५-०४-२०१७).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदिाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लासलगाींव (ता.ननर्ाड, जि.नासशक) येथील ग्रामपींचायतीने आमदार आदशा ग्राम 
योिनेंतगात ववकासकामे करण्यासाठी  ददनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोिीच्या ग्रामसभेत सन 
२०१६-१७ च्या ववकास आराखड्याला मींिुरी घेऊन हा ववकास आराखडा जिल्हार्धकारी, नासशक 
याींना पाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ववकास आरखड्याप्रमाणे ववकासकाम ेमींिूर करण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीींन े
ददनाींक १६ नोव्हेंबर,२०१६ रोिी वा त्यासमुारास जिल्हा प्रशासनाकड े मागणी केलेली होती 
परींतु सदर ववकासकामे माहे िानवेारी २०१७ पयांत मींिूर झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार ववकास आराखड्याप्रमाणे ववकासकामाींना मींिूरी देण्याकररता 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०६-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

जिल्हा ननयोिन ससमतीमार्ा त सन २०१७-१८ च ेजिल्हा वावषाक योिनेत ग्रामववकास 
आराखड्यातील कामाींचा प्राधान्याने ववचार करण्यात येणार आहे. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनुदाननत आश्रमशाळेला देण्यात येणारे अनुदान वाढववण्याबाबत  
  

(१७)  ७८७११ (२१-०४-२०१७).   श्री.योिेश (बापू) घोलप (देवळाली) :  सन्माननीय ववमुक्त 
िाती/भटक्या िमाती व इतर मािासविा आ ण ववशेष मािास प्रविा िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्य शासनाने राज्यातील अनुदाननत आश्रमशाळेला देण्यात येणारे अनुदान अत्यींत कमी 
असल्यान ेसदर अनुदान वाढववण्यासाठी व त्याचा अहवाल देण्यासाठी  राज् याच ेमुख्य सर्चव, 
आददवासी ववकास, समािकल्याण ववभाग व मदहला व बालववकास ववभाग याींच्या सर्चवाींची 
एक ससमती गठीत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्पत झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालातील सशर्ारशीच ेस्वरूप काय आहे व त्यानुषींगान ेकोणता ननणाय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत  ?  
  
प्रा. राम सशांदे (०७-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) (३) व (४) ससमतीचा अहवाल प्राप्पत झालेला नाही. 

___________ 
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ठहांिणघाट व समुद्रपूर (जि.वधाा) तालुक्यातील खचलेल्या व बुिलेल्या  
ववहीरीांचे बाांधिाम अपुणावस्थेत असल्याबाबत 

  

(१८)  ८१४५१ (१५-०४-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (ठहांिणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.प्रभुदास सभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय रोििार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) दहींगणघा् व समुद्रपूर (जि.वधाा)  तालुक्यातील खचलेल्या व बुिलेल्या ववहीरीींच ेबाींधकाम 
अपुणावस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववहीरीींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व पाहणीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार उक्त ववहीरीींचे सव्हेक्षण करुन ववहीरीच ेबाींधकाम पुणा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 

दहींगणघा् तालुक्यातील खचलेल्या व बुिलेल्या एकूण १७३ ववदहरीींपैकी १६ ववदहरीींची 
काम े अपुणाावस्थेत असून ११२ ववदहरीींचे बाींधकाम पूणा झाले आहे व उवाररत ४५ ववदहरीींची 
काम ेसुरु झालेली नाहीत. 

समुद्रपूर तालुक्यातील एकूण १८१ ववदहरीींपैकी ९१ ववदहरीींची कामे पूणा झालेली असून 
२६ ववदहरीींची कामे अपूणा आहेत. उवाररत ५६ ववदहरीींची काम ेसुरु झालेली नसून ७ ववदहरी रद्द 
करण्याींत आल्या आहेत. तसेच १ ववदहर नगर पींचायत झाल्याने वळती करण्याींत आलेली आहे. 
(२) व (३) सदर ववदहरीींची पाहणी सींबींर्धत यींत्रणेकडून करण्यात आली असता पाहणीत ववदहरी 
पात्र असल्याच े ददसून आले आहे. पात्र ववदहरीींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 
लाभार्थयाांना ववदहरीचे काम सुरु करण्याबाबत पत्र देण्यात आलेले आहे. 
(४) सदर ववदहरीींचे कामावर मिूर उपलब्ध नसल्यान ेव लाभाथी प्रनतसाद देत नसल्यान ेकाम े
सुरु करण्यास ववलींब होत आहे. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल््यातील माांिरा प्रिल्पावरील धरणाच्या  
दरवाज्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(१९)  ८३४७१ (१८-०४-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) उस्मानाबाद जिल््यातील माींिरा प्रकल्प हा जिल्हयातील मोठा प्रकल्पापैकी एक असून या 
प्रकल्पामधून उस्मानाबाद जिल््यासह बाींड व लातूर जिल्हयातील हिारो हेक््र शेतीला 
ससींचनाला पाणीपुरवठा होतो परींत ुमाींिरा प्रकल्पावरील १८ पकैी ४ दरवाि ेनादरुुस्त असल्यान े
दररोि लाखो सल्र पाणी वाया िात आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील दरवाज्याची दरुुस्ती तात्काळ करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
मा.मुख्यमींत्री,मा.िलसींधारण मींत्री याींच्याकड ेददनाींक ३१ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच गळती झालेले पाणी परत धरणात ्ाकण्याची यींत्रणा प्रकल्पावर उपलब्ध असून 
सदरील यींत्रणा मागील सहा पेक्षा िास्त वषाापासनू बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माींिरा प्रकल्पावरील नादरुुस्त दरवािे दरुुस्ती करण्यासह गळती झालेले पाणी 
परत धरणात ्ाकण्याची बींद असलेली यींत्रणा पुन्हा चालू करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. धिरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २०/०२/२०१७ रोिी मा. मुख्यमींत्री महोदय व मा.मींत्री 
(िलसींपदा) याींना ननवेदन सादर केले आहे. 
(३) नाही. 
      गळती झालेले पाणी परत धरणामध्ये ्ाकण्यासाठीची कोणतीही यींत्रणा प्रकल्पावर 
बसववण्यात आलेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हयातील खडिपूणा प्रिल्पातील (सांत चोखा सािर) पाण्याचे खडिपूणाा प्रिल्प 
नदीवरील नदीिाठच्या िावाांना वपण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण समळणेबाबत 

  

(२०)  ८३७१५ (१८-०४-२०१७).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) बुलढाणा जिल्हयातील खडकपूणा प्रकल्पातील (सींत चोखा सागर) पाण्याच े खडकपूणाा 
प्रकल्प नदीवरील नदीकाठच्या गावाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण समळणेबाबत ददनाींक ३० 
माचा, २०१६ व ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी व यापूवी अनेकवेळा पत्राद्वारे मागणी 
करुनही अदयापी कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खडकपूणाा प्रकल्पातील पाणी उक्त नदीच्या पात्रात सोडण्यासाठी मळु प्रस्तावात 
कोणतीही तरतुद नसल्याने ती कायमस्वरुपी व्हावी म्हणून सातत्याने मागणी होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनुसार खडकपूणाा प्रकल्पाींमध्ये वपण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षण 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धिरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) नाही. 
       स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून खडकपुणाा प्रकल्पातून ससींदखेड रािा तालुक्यातील ४४ 
गावाींना वपण्याचे पाणी आरक्षक्षत करुन देणेबाबत पत्र प्राप्पत झाली आहेत. त्यानुसार ४४ 
गावाींकरीता मा.जिल्हार्धकारी, बुलढाणा याींचे अध्यक्षतेखाली दद.२८/१०/२०१६ रोिी सींपन्न 
झालेल्या पाणी आरक्षण ससमतीच्या सभमेध्ये ८.०० दलघमी पाणी आरक्षण मींिुर करण्यात 
आले आहे.  
      त्यानुसार दद.०२.०२.२०१७ रोिी ३.०० दलघमी व दद.१३.०४.२०१७ रोिी ४.०० दलघमी 
 पाणी  प्रकल्पातुन नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) मागणीनुसार वपण्याचे पाण्यासाठी प्राध्यान्यान ेपाणी आरक्षण करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िोयना धरण पायथा व वैतरणा या िल ववद्युत प्रिल्पाच्या नूतनीिरणाबाबत 
  

(२१)  ८४८०४ (११-०८-२०१७).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कोयना धरण पायथा व वैतरणा या िल ववद्युत प्रकल्पाींचे नुतनीकरण व 
आधुननकीकरण कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच ेकाम के्षत्रीय स्तरावर पूणा 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अींदािपत्रकही तयार करण्यात आले आहे काय व सदर अींदािपत्रकास 
शासनाने मान्यता व ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे काय, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०९-११-२०१७) : (१) नाही, कोयना धरण व पायथा व वैतरणा या 
िलववद्युत प्रकल्पाींच ेनुतनीकरण व आधुननकीकरण कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याचे काम के्षत्रत्रय स्तरावर सरुु आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुडाळ (जि.ससांधुदिुा) तालुक्यातील टाळांबा धरण प्रिल्पाच ेिाम पणूापणे बांद असल्याबाबत 
  

(२२)  ८६०६९ (२२-०८-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कुडाळ तालुक्यातील मानगाींव खोऱ् यात असलेल्या तळ कोकणातील तालुका व गावामधील 
१२४ गावाींना वपण्यासाठी व शतेीसाठी पाणी समळावे यासाठी मींिरू असलेल्या ्ाळींबा धरण 
प्रकल्पाचे काम पूणापणे बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त धरणाची पाहणी केली आहे काय व पाहणीचे ननषकषा काय आहेत, 
(३) असल्यास, तद्नुसार ्ाळींबा धरण प्रकल्पाच े काम पूणा करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) तळींबा प्रकल्पग्रस्ताींनी भसूींपादन नकुसान भरपाई व 
पुनवसानासींबींधीच्या मागण्याींसाठी धरणाचे बाींधकाम नोव्हेंबर २०१३ पासून बींद केले आहे. परींतु 
ननधीचे उपलब्धतेनसुार भूसींपादन व पुनवासन कामे सुरू ठेवून पूणा करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(२)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) १) ननयोजित तळींबा प्रकल्पाचे काम ननधीच ेउपलब्धतेनुसार करण्यात येत आहे. कोकण 
पा्बींधारे ववकास महामींडळाच्या ननयामक मींडळाने दद. १९/६/२०१७ च्या ७० व्या बैठकीत 
पाररत केलेला ठराव ७०/१२ अन्वये प्रकल्पाच ेकालवे रद्द करून १४ को. प. बींधाऱ्याींद्वारे ससींचन 
करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. 

२) या प्रकल्पाचा वनिसमन प्रस्ताव कें द्र शासनाच्या वन व महसूल ववभागास सादर 
करणेच्यादृष्ीन े मींत्रालयात दद.९-८-२०१७ रोिी मा.प्रधान सर्चव (िसींप्र व वव) याींचसेोबत 
झालेल्या बठैकीत त्याींनी प्रकल्पाची उींची व पाणीसाठा कमी करण्याबाबतचा अ्यास करून 
त्याप्रमाण ेप्रकल्पाचा प्रस्ताव  सादर करण्याच ेननदेश ददले आहेत. 
      त्या अनुषींगाने प्रस्ताव तयार करण्याचे काम के्षत्रत्रय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिणासाठी स्वतांत्र वविास मांडळ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(२३)  ८६०७६ (११-०८-२०१७).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्टी) : सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकणासाठी स्वतींत्र ववकास मींडळ स्थापन करण्यासाठी भारतीय राज्य घ्नेच्या अनुच्छेद 
३७१(२) मध्ये दरुुस्ती करण्याबाबत आवश्यक कायावाही करण्याची मागणी ददनाींक १२ 
माचा,२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये मा. ववत्त व ननयोिन मींत्री याींनी मा. कें द्रीय गहृ मींत्री याींना 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर मागणीनुसार कें द्र शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१२-०९-२०१७) : (१) होय.   
(२) व (३) कोकणासाठी स्वतींत्र ववकास मींडळ स्थापन करण्याकररता भारतीय राज्यघ्नेच्या 
अनुच्छेद ३७१ (२) मध्ये दरुूस्ती करणे आवश्यक असून सदर बाब कें द्र शासनाच्या 
अखत्याररतील आहे. 

___________ 



वव.स. ३७५ (18) 

अिोले (जि.अहमदनिर) तालुक्यातील भांडारदरा, ननळवांड ेधरणासह अन्य लघुपाटबांधारे 
प्रिल्पाच्या ननसमातीतून ववस्थावपत झालेल्या १२ उपसा ससांचन योिना बांद असल्याबाबत 

  

(२४)  ८६५८७ (२१-०९-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोले (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील भींडारदरा, ननळवींड े धरणासह अन्य लघुपा्बींधारे 
प्रकल्पाच्या ननसमातीतून ववस्थावपत झालेल्या आददवासी शेतकऱ् याींना त्याींच्या उवाररत 
शेतिसमनीला पाणी व वपण्यासाठी पाणी समळावे म्हणून १५ वषाापूवी अकोले तालुक्यातील 
पजश्चम भागात को्यवधी रुपये खचा करुन सुरु झालेल्या १२ उपसा ससींचन योिना बींद 
झाल्याचे ददनाींक १२ िून, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनाींची चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करण्याची मागणी आददवासीींनी 
मा. राज्यपाल व मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धिरीष महािन (१३-११-२०१७) : (१) भींडारदरा प्रकल्पावरील ४ शासकीय उपसा ससींचन 
योिना (भींडारदरा-गुहीरे, गुहीरे-रींधा, शेंडी-रींधा व रींधा-कोंदणी) सन २००३ पासनू ववद्युत 
देयकाींची अदायगी न झाल्याने बींद आहेत. ददनाींक २१/२/२०११ रोिी मा.मींत्री (िलसींपदा 
ववभाग) याींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या बैठकीत “आददवासी के्षत्रातील ४ शासकीय उपसा 
ससींचन योिना दरुुस्त न करता त्याच सभासदाींना तेवढयाच के्षत्रासाठी नवीन वैकजल्पक पाणी 
परवाने देण्यात यावेत” असा ननणाय झालेला आहे. 

या व्यनतररक्त भींडारदरा प्रकल्पावर (प्रवरा नदी ०३) तीन योिना आढळा मध्यम 
प्रकल्पावर (०१) एक योिना व मळुा नदीवर (०५) पाच सहकारी उपसा ससींचन योिना ववद्युत 
देयक थकीत असल्यामुळे बींद पडलेल्या आहेत 
(२) नाही, अशा प्रकारची कायावाही करण्याची कोणतीही मागणी केलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खडिपूणाा प्रिल्पातांिात उां बरखेड लघुपाटाच ेिाम बांद असल्याबाबत 
  

(२५)  ८६६८९ (१८-०८-२०१७).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) खडकपूणाा प्रकल्पातींगात उीं बरखेड लघुपा्ाचे काम गेल्या चार वषाापासून बींद आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाकररता शेतकऱ्याींच्या िसमनी सींपाददत करण्यात आल्या परींतु सदर 
िसमनीचा मोबदला अदयापी शतेकऱ्याींना देण्यात आलेला नसनू यासींदभाातील भूसींपादन प्रस्ताव 
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गेल्या दोन वषाापासनू मींिूरीकररता उपववभागीय अर्धकारी ससींदखेडरािा व जिल्हार्धकारी 
याींच्या कायाालयात प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नुसार प्रकल्पाच े काम त्वररत सुरु करण्यासह शेतकऱ्याींना िमीनीचा 
मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) उीं बरखेड लघुपा्ाचे उवाररत काम सन २०१५ पासून 
बींद आहे. 
(२), (३) व (४) नाही, उीं बरखेड लघुपा्ासाठी ४.४९ हेक््र के्षत्राचा भूसींपादन प्रस्ताव  
जिल्हार्धकारी, बुलढाणा याींना सादर करण्यात आला होता. प्रत्यक्ष सींयुक्त मोिणी प्रमाणे 
४.४९ हेक््र के्षत्रापैकी १.९९ हेक््र खािगी के्षत्राचा ननवाडा जिल्हार्धकारी, बुलढाणा, याींनी 
ददनाींक ३०.१२.२०१३ रोिी मींिुर केला असुन सवा सींबींर्धताींना मोबदला वा्प करण्यात आला 
आहे. या भागामधील लघुपा्ाची काम ेझालेली आहेत. 

उवाररत २.२० हेक््र खािगी के्षत्राचा सरळ खरेदीचा प्रस्ताव ववभागीय कायाालयाच े
पत्र दद.१९/७/२०१६ अन्वये उपववभागीय अर्धकारी, ससींदखेडरािा, याींना सादर करण्यात आलेला 
आहे. नगर रचनाकार याींच ेदर मींिुरीनींतर सदर प्रस्ताव मींिुरीसाठी जिल्हार्धकारी, बुलढाणा, 
याींना सादर होईल. तसचे सींयुक्त मोिणीतील ०.३० हेक््र सरकारी िसमनीचे हस्ताींतरणाची 
कायावाही करण्यात येत आहे. 

उीं बरखेड ववतररकेचे उवाररत काम त्वरीत सुरु करण्यासाठी सरळ खरेदीने िसमणीचा 
ताबा घेणेसाठी कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृष्ट्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्िाच ेपाणी उस्मानाबाद व बीड जिल््याांना देण्याबाबत 
  

(२६)  ८६८४६ (१२-०८-२०१७).   श्री.राणािििीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :  सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-        
(१) कृषणा पाणी तीं्ा लवाद १ व २ याींनी महाराषराला कृषणा खोऱ्यातील ६६६ द्.एम.सी पाणी 
उपलब्ध करुन देण्याचा ननणाय ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कृषणा खोऱ्यातील मराठवाड्याचा भुभाग अींदािे १०.७ ्क्के आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ६६६ द्.एम.सी पाण्यापैकी ७१.२६ द्.एम.सी पाणी मराठवाड्याच्या 
हक्काचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कृषणा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काच ेपाणी उस्मानाबाद व बीड जिल््यास 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धिरीष महािन (०९-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. कृषणा पाणी तीं्ा लवाद-२ न े
महाराषराला कृषणा खोऱ्यात ६६६ अ.घ.रू्. पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा ननणाय ददला आहे. 
परींतु कृषणा पाणी तीं्ा लवाद-२ च्या ननणायाला इतर राज्याींनी मा.सवोच्च न्यायालयात ववशेष 
अींतररम यार्चका दाखल केल्यामळेु कें द्र शासनान ेहा ननणाय अद्याप अर्धसुर्चत केलेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लवादाने पाणी वा्प करताना उपखोरे ननहाय ककीं वा जिल्हा ननहाय केलेली नाही. खोरे / 
उपखोऱ्यात उपलब्ध पाण्यातूनच भौगोसलक पररजस्थतीचा ववचार करुन प्रकल्पाच े / पाणी 
वापराच ेननयोिन केले िात.े उस्मानाबाद व बीड जिल्हयाचा भाग हा कृषणा खोऱ्याच्या भीमा 
उपखोऱ्यात आहे. कृषणा पाणी तीं्ा लवाद-२ च्या ननणायानसुार पाणी एका उपखोऱ्यातून दसुऱ्या 
उपखोऱ्यात वळववण्यास मनाई आहे. 
(४) प्रथम कृषणा पाणी तीं्ा लवादाच्या ५८५ अघरु् पाणी वापराच्या ननयोिनात उस्मानाबाद व 
बीड जिल्हयास २५ अघरु् पाणी वापराची तरतूद असून यापैकी २४.४० अघरु् पाणी वापराची 
कामे पुणा झाली आहेत. तसचे आींध्र प्रदेशच्या पोलावरम प्रकल्पाचे बदल्यात महाराषरास 
समळालेल्या वा्याच्या ५८५ अघरु् पेक्षा िादाच्या १४ अघरु् पाण्यापैकी ७ अघरु् पाणी 
उपल्ब्ध करुन देण्यास कृषणा पाणी तीं्ा लवाद- मींत्रीमींडळ उपससमतीने दद.०७-०७-२००९ 
रोिीच्या बैठकीत सहमती ददलेली आहे. तथापी सवोच्च न्यायालयात याबाबत ओररसा राज्याने 
दावा दाखल केला असून त्याचा ननणाय अद्याप झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातील साांिरुळ धरणाच्या वपलरची झालेली दरुवस्था 
  

(२७)  ८७४७२ (१९-०८-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िािल) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील सहकार तत्वावर झालेल्या साींगरुळ धरणाचे वपलर नादरुुस्त झाले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वपलरच्या दरुुस्तीसाठी सुमारे ७० लाख रुपये खचा येणार असून शासनान े
र्क्त २० लाख रुपये मींिूर केल्यामुळे हे काम अपूणावस्थते आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या वपलरच्या दरुुस्तीसाठी अनतररक्त ननधी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) होय.  
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 

सदरचा को.प. बींधारा खािगी असल्याने या धरणाची देखभाल व दरुुस्ती सन १९५२ 
पासून सदर सींस्थेमार्ा त स्वखचााने करण्यात येते. तरीही शासनाने रू.१०.७२ लक्ष अनुदान 
सींस्थेस सदर बींधारा दरुुस्तीसाठी खास बाब म्हणून २ ्प्पप्पयात मींिरू केले आहे. 
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त्याअनुषींगान े िलसींपदा ववभाग पत्र क्र. ननधी/२०१४(२५७/१४)/ ससींव्य काम,े 
दद.२०/८/२०१४ अन्वये पररक्षण व दरुुस्तीसाठी लागणा-या उवाररत ननधीकररता कोल्हापूर येथील 
खािगी कीं पन्याींकडून CSR Act,२०१४ मधील तरतुदीींनुसार ननधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न 
के्षत्रीय स्तरावर करण्यात यावा असे शासनाच ेननदेश आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेतेऊरवाडी (ता.चांदिड, जि.िोल्हापूर) या िावाला फाटिवाडी पाटबांधारे प्रिल्पाांमाफा त 
घटप्रभा नदीतून पाणी समळण्याबाबत 

  

(२८)  ८७५२० (२१-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदिड) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मौिे तऊेरवाडी (ता.चींदगड, जि.कोल्हापूर) या गावाचा र्ा्कवाडी लाभके्षत्रात समावशे 
करुन र्ा्कवाडी पा्बींधारे प्रकल्पाींमार्ा त घ्प्रभा नदीतून वपण्यासाठी व शेतीसाठी 
पाणीपुरवठा करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकड ेददनाींक २४ माचा, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) होय. 

मा.श्रीमती सींध्यादेवी कुपेकर, ववधानसभा सदस्य, चींदगड ववधानसभा मतदार सींघ 
याींनी दद.२६/०६/२०१६ व २६/०७/२०१६ रोिीचे पत्रान्वये मा.मींत्री िलसींपदा याींचेकड े सदर 
प्रकरणी मागणी केली आहे. 
(२) घ्प्रभा प्रकल्पाच्या मींिूर प्रकल्प अहवालानुसार तेऊरवाडी हे गाव प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रात 
समाववष् नसल्याने सदर गावचा घ्प्रभा प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रात समावेश करणे शक्य नाही.  

तथावप, तेऊरवाडी गावच े२९५ हे. इतके के्षत्र बाींधकाम पूणा झालेल्या ननटू्टर क्र.२ या 
ल.पा. प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रात समाववष् आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िीएसटी िरामुळे मराठी धचञपटाांच्या नतिाटाांचे दर वाढत असल्याबाबत 
  

(२९)  ८७६१६ (११-०८-२०१७).   डॉ.समसलांद माने (नािपूर उत्तर), अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांठदवली पूवा), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय 
ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महाराष् राज्यात िीएस्ी करामुळे मराठी र्चञप्ाींच्या प्रवेसशका दरात २८ ्क्क्याींनी वाढ 
होणार असल्याने प्रेक्षकाींवर अर्धकचा भार पडणार आहे व त्यामळेु मराठी र्चञप् प्रेक्षकाींची 
सींख्या कमी होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मराठी ना्काींच्या नतकक्ाींवरील १८ ्क्के िीएस्ीपैकी ९ ्क्के कें द्र शासनास व ९ 
्क्के राज्य शासनास समळणार असल्यान ेराज्य शासनास समळणाऱ्या ९ ्क्क्याींमधून सवलत 
देण्याची मागणी मराठी नाट्य ननमाात्याींनी मा.ववत्त मींत्री महोदयाींकड ेमाहे िून, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. र्चत्रप्ाींच्या प्रवेसशकाची ककीं मत 
रु.१०० ककीं वा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्यावर १८% व उल्लेखीत प्रवशेकाच्या ककीं मती 
व्यनतररक्त २८% िीएस्ी करदर आहे. 
(२) हे खरे आहे. मराठी नाट्य ननमाात्याींनी िीएस्ी पूवा ना्काच्या प्रवेसशकाची ककीं मत रु.५०० 
ककीं वा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्यावर सेवा कराची आकारणी होत नव्हती. त्याचप्रमाण े
िीएस्ी अींतगात करमार्ीकरीता ठेवण्यात  आलेली रु.२५० ची मयाादा रु.५०० करावी अशी 
मागणी केली. 
(३) राज्य शासनान े ना्काींच्या नतकी्ाची ककीं मत रु.५०० ककीं वा त्यापेक्षा कमी असल्यास 
त्यावर िीएस्ीची करमार्ी देण्यात यावी असा प्रस्ताव वस्तू व सवेा पररषदेस केला. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

सािळाई (ता.श्रीिोंदा, जि.अहमदनिर) या पररसरासाठी  
उपसा िलससांचन योिना राबववण्याबाबत 

(३०)  ८७७०८ (२२-०८-२०१७).   श्री.राहुल ििताप (श्रीिोंदा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साकळाई (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) या पररसरासाठी उपसा िलससींचन योिना 
राबववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) साकळाई उपसा ससींचन योिनेचा प्राथसमक अहवाल 
सन २००० मध्ये तयार करण्यात आला होता. तथापी कुकडी प्रकल्पाकररता उपलब्ध असलेल्या 
सींपुणा पाण्याचे ननयोिन यापूवीच झाले असल्याने या योिनेसाठी पाणी उपलब्ध नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ववसापूर (ता.श्रीिोंदा, जि.अहमदनिर) धरणातून शेतिरी बेिायदेशीरररत्या  
शेतीसाठी पाणी उपसा िरीत असल्याबाबत 

  

(३१)  ८७७४७ (१८-०८-२०१७).   श्री.राहुल ििताप (श्रीिोंदा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ववसापूर (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) धरणातून शेतकरी बेकायदेशीरररत्या शेतीसाठी पाणी 
उपसा करीत असल्याने तालुक्यातील २० त े २५ नळयोिनाींना पाणी समळत नसल्याच े माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार तालुक्यातील नळ योिनाींना पाणी समळण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 

दद.२६ व २७ एप्रील, २०१७ रोिी ववसापुर िलाशयातील पाणीसाठा ननरींक झाल्यामुळे, 
पाणी पुरवठा योिनाींना पाणी समळत नव्हते. 
(२) व (३) ववसापूर िलाशयातील पाणीसाठा सींपल्यानींतर दद.२७/०४/२०१७ त े दद.३०/०४/२०१७ 
या कालावधीत कुकडी डाव्या कालव्याद्वारे उन्हाळी हींगामातील वपण्याचे पाणी आवतानात 
प्राधान्याने ववसापूर िलाशयात १२३ द.ल.घ.रु्. पाणी सोडण्यात आले व िलाशयावरील सवा 
पाणी पुरवठा योिनाींचा पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यात आला.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िें द्र शासनान ेवेधवधधात ससांचन लाभ िायाक्रमाांतिात अनेि प्रिल्पाांची िाम ेपुणा िरण्याबाबत 

  

(३२)  ८७८५८ (१८-०८-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-                                      
(१) कें द्र शासनान े वेधवर्धात ससींचन लाभ कायाक्रमाींतगात अनेक प्रकल्पाींची कामे पूणा 
करण्याचा “लाभ” राज्याला करुन ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या पाच वषाात कें द्र शासनाकडून ननधी ववतरणासाठी ववलींब होत 
असल्यामळेु राज्यातील अनेक वेधवर्धात ससींचन लाभ कायाक्रमाींतील प्रकल्पाींच्या कामावर 
ववपररत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०९-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. सन २०१६-१७ पूवी वेगवधीत ससींचन लाभ कायाक्रमाींतगात कमी ननधी 
प्राप्पत होत असल्यान ेप्रकल्पाींच्या कामावर ववपररत पररणाम होत होता. 
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(३) सन २०१६-१७ पासून वेगवर्धात ससींचन लाभ कायाक्रमाींतगात अपूणा प्रकल्पाींचा प्रधानमींत्री 
कृषी ससींचाई योिनते समावेश करण्यात आला आहे. त्यात महाराषरातील मोठ्या व मध्यम २६ 
बाींधकामाधीन प्रकल्पाींचा समावेश आहे. सदर प्रकल्पाींसाठी कें द्र दहस्सा म्हणून कें दद्रय सहाय्य 
प्राप्पत होत ेव राज्य दहस्सा म्हणून नाबाडा कडून दीघाकालीन द्रव्यता ननधीच्या स्वरुपात किा 
प्राप्पत होत आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पाींच्या कामावर ववपरीत पररणाम होणार नाही याबाबत 
उपाय योिना करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
माढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील सीना-माढा उपससांचन योिनेतून टेल-टू-हेड पाणी न आल्याने 

भोसे येथील शेतिऱ्याने िेलेली आत्महत्या 
  

(३३)  ८७९५० (२२-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील सीना-माढा उपससींचन योिनेतून ्ेल-्ू-हेड पाणी न 
आल्याने या योिनेच्या लाभके्षत्रात असलेल्या साप्णे, भोसे येथील शेतकरी िालीींदर सुतार 
याने पाण्याअभावी वपक िळाल्याने नैराशातून ददनाींक ०५ म,े२०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाचे ननकष बदलून पाणी ववतरण करणाऱ् या अर्धकाऱ् याींची चौकशी करुन 
त्याींच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी बळीरािा शेतकरी सींघ्नेने जिल्हार्धकारी व 
तहससलदार याींचकेड ेननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागणीच्या अनषुींगाने चकुीच्या पद्धतीन े पाणी ववतरण करण्यास िबाबदार 
असणाऱ् या अर्धकाऱ् यावर कारवाई करण्यासह आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ् याींच्या कु्ुींत्रबयास आर्थाक 
मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) होय. सदरची मागणी ननवेदनाद्वारे तहसीलदार, माढा याींचेकड ेकरण्याींत आलेली आहे. 
(३) श्री.िासलींदर सुतार हे सीना माढा उपसा ससींचन योिनेच्या उिवा कालव्याच्या ववतररका 
क्र.२ च्या पुच्छ भागातील लाभधारक आहेत. तथावप या पुच्छ भागातील ववतरण व्यवस्थेची 
कामे झालेली नसल्याने सदर भागात अद्याप ससींचन क्षमता (I.P) ननमााण झालेली नाही. 
तसेच सदरची आत्महत्या कालव्याच्या प्रवाही ससींचनाचा लाभ न समळाल्याने झालेली नाही. 
त्यामुळे सींबींधीत अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न उद् भवत नाही. सींक्ग्रस्त वा 
नैसर्गाक आपत्तीचे वेळी आर्थाक मदत महसूल खात्यामार्ा त ददली िाते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िुिडी डावा िालव्याच्या अस्तरीिरणासाठी ननधी मांिूर िरण्याबाबत 
  

(३४)  ८८१४७ (१८-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कुकडी डावा कालव्याच्या अस्तरीकरणाचे व पोंधवडी चारी खोलाईचे काम पूणा न झाल्यान े
कुकडी डाव्या कालव्याच्या शेव्ी असलेल्या करमाळा तालुक्यास ्ेल-्ू-हेड अींतगात पाणी कमी 
दाबाने समळत असल्याने तालुक्यातील शेती व बागायतीचे नुकसान होत असल्यान े कुकडी 
प्रकल्पाींची काम ेपूणा करण्यासाठी (ससींचन क्षमता ननसमाती व कालव्याचे अस्तरीकरण यासाठी) 
शासनाने मान्यता देऊन २०० को्ी रुपयाींचा ननधी मींिूर करावा अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अद्याप ननधी देण्यात आला नसल्यास करमाळा तालुक्यातील ्ेलभागास झरे, वी्, 
पोपळि, कुीं भेि िऊेर या गावातील शेतक-याींना पाणी नसल्याबाबत पयाायी व्यवस्था  
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास,सदर मागणीच्या अनुषींगान े कुकडी प्रकल्पाींची कामे पूणा करण्यासाठी ननधी 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) करमाळा तालकु्यातील मोरवड व वी् या गावाींना कुकडी डावा कालव्याच्या कक.मी. २२२ त े
२३९ या भागातून ससींचनाकररता कालव्याचे पाणी उपलब्ध करण्यात येत.े तथापी कालव्याच े
अस्तरीकरणाची ५० % काम ेननधी अभावी बाकी असल्याने सींकल्पीत ववसगा समळत नसल्यान े
पुच्छ भागातील झरे, पोर्ळि, कुीं भेि, िेऊर या गावाींना पाणी पोहचत नाही. 
(३) सन २०१७-१८ मध्ये सदर प्रकल्पास रु.२०.०० को्ीची तरतुद करण्यात आली आहे. 
(४) या प्रकल्पाचा सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार ससमतीस 
सादर झाला असून के्षत्रत्रय स्तरावरून उपजस्थत केलेल्या श-ेयाींची पूताता करण्यात येत आहे. 
सद्यजस्थतीत प्रकल्पास सुधाररत प्रशासकीय मान्यते अभावी वाढीव खचा करता येत नसल्यान े
काम ेबींद आहेत. 

___________ 
  

ठहांिणघाट (जि.वधाा) शहरातील वणा नदीवरील पाणी िायम  
राखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोिना 

  

(३५)  ८८४४२ (१२-०८-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (ठहांिणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) दहींगणघा् (जि.वधाा) शहरातील वणा  नदी उन्हाच्या तीव्रतेमळेु कोरडी पडली असल्यान े
पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली आहे, हे  खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दहींगणघा् शहरात पाणी पुरवठा करण्याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०८-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे.  

नगर पररषद, दहींगणघा् याींचे पत्र क्र. ३६/२०१७,दद.२६.५.२०१७ अन्वये दहींगणघा् 
शहरात पाणी ी्ंचाई जस्थती ननमााण झाली अस ेकळववण्यात आले. त्याींच ेमागणीनुसार नाींद 
िलाशयातुन वपण्याचे पाणी उपलब्ध करून ददले होत.े 

दहींगणघा् नगर पररषदेकररता प्रकजल्पय अहवालानुसार नाींद िलाशयातुन १०.५२ 
द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षण मींिूर आहे. त्यानुसार पाणी पुरवठा करण्यात येत.े 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील टेमघर धरणाच ेिाम ननिृष्ट्ट दिााच ेिरणाऱ् या  
ठेिेदाराांिडून नुिसान भरपाई वसलु िरण्याबाबत 

  

(३६)  ८८४९७ (१२-०८-२०१७).   श्री.वविय िाळे (सशवािीनिर), श्री.बाबुराव पाचणे 
(सशरुर) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे येथील ्ेमघर धरणाच ेननकृष् दिााच ेकाम झाल्यान ेधरणातून पाणी गळती होवून  
धरणाला धोका ननमााण झाला असल्यान ेधरणाच े बाींधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराींववरूद्ध नकुसान 
भरपाई पो्ी ७०० को्ी रूपयाींचा दावा माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दाखल केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ेमघर धरणाचे काम पूवी प्रोगे्रससव्ह आणण हैद्रराबाद येथील श्रीननवास या दोन 
ठेकेदाराींनी केली होती परींतु धरणाच्या कामानींतर देखभाल आणण दरुुस्ती करणे आवश्यक 
असताींनाही सदर दोन्ही ठेकेदाराींनी दलुाक्ष केल्यान ेसबींधीताींना िलसींपदा ववभागाकडून नो्ीसा 
पाठववण्यात आल्या असता ठेकेदाराींने नो्ीसाींना कुठलाही प्रनतसाद ददला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास,याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार सदर धरणाच ेकाम ननकृष् 
दिााचे करणाऱ्या ठेकेदाराींकडून नकुसान भरपाई वसुल करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत  
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) होय. सींबींधीत ठेकेदारावर मुींबई उच्च न्यायालयात 
दावा क्र. ९०२/२०१५ व नो्ीस ऑर् मोशन दावा क्र. १४१/२०१६ अन्वये रु.९६७.७९ को्ी 
रकमेचा दावा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
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(२) होय. पुणे पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, पुणे अींतगात भामा आसखडे धरण ववभाग, पुणे याींच्या 
ददनाींक १०/१०/२०१३ व ददनाींक १६/६/२०१७ रोिीच्या पत्राद्वारे नो्ीसा पाठववण्यात आल्या 
आहेत.  
(३) गळती प्रनतबींधक काम हे कीं त्रा्दाराच्या िबाबदारीवर व खचाान े (Risk and Cost) 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे. सदरच्या दोन्ही कीं त्रादारास काळया यादीत ्ाकणेबाबतची कायावाही 
चालू आहे. कीं त्रा्दाराची िलसींपदा ववभागाकड ेअसणारी अनामत रक्कम रु.२.२० को्ी िप्पत 
करण्यात आलेली आहे. सदरचे दोन्ही कीं त्रा्दार तसेच िलसींपदा ववभागातील तत्कालीन 
अर्धकारी व कमाचारी याींच ेववरुध्द पौड पोलीस स््ेशन, मुळशी येथे गुन्हा नोंदववण्यात आलेला 
असून, पोलीसाींमार्ा त कारवाई सुरु आहे. तसेच सींबींधीत ठेकेदारावर मुींबई उच्च न्यायालय येथ े
रुपये ९६७.७९ को्ी रकमेचा दावा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाांढरिवडा (जि.यवतमाळ) तालुक्यात रोििार हमी योिनचेी िाम ेशेतिऱ्याांना देण्याबाबत 
  

(३७)  ८८६४७ (१२-०८-२०१७).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय रोििार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील खररप हींगामात नैसर्गाक आपत्तीमुळे वपके नष् 
झाली असल्याने या भागात रोिगार हमी योिनेची कामे सुरू करून मागेल त्याला काम 
देण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भागात तातडीने रोहयोची काम ेशेतकऱ् याींना देण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पाींढरकवडा तालुक्यामध्ये ७४ ग्रामपींचायती असून सन २०१७-१८ या अर्थाक वषाात ४.०८ 
लक्ष मनुषयददन ननसमातीच े उदद्दष् असनू पींचायतससमती मार्ा त घेण्यात आलेल्या कामाींवर 
ऑगस्् २०१७ अखेर १.७० लक्ष मनुषयददन ननसमाती झाली आहे. मिुराींच्या मागणीप्रमाणे 
त्याींना काम ेउपलब्ध करुन देण्यात येतात.  त्याचप्रमाणे िनिागतृीसाठी मग्रारोहयो अींतगात 
प्रत्येक मदहन्याच्या पदहल्या शननवारी ग्रामरोिगार ददनाच े आयोिन करण्याबाबत सवा 
ग्रामपींचायतीींना सुचववण्यात आले आहे. तसेच, ग्रामपींचायत स्तरावर योिनेच्या यशस्वी 
अींमलबिावणी कररता र्लक लावण्यात आले. तसेच, पुरशा प्रमाणात नववन मिुराींची नोंदणी 
करण्यासाठी नमुना-१, काम मागणी अिा नमुना-४ उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  
त्यानुसार मिुराींच्या मागणीप्रमाणे त्याींना ववहीत कालावधीत काम उपलब्ध करुन देण्याची 
कायावाही पींचायत ससमती स्तरावरुन सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ३७५ (28) 

साांिली जिल््यातील वारणा प्रिल्पाांतिात असलेले पलु व सािवाची झालेली दरुवस्था 
  

(३८)  ८८६५५ (१८-०८-२०१७).   श्री.सशवािीराव नाईि (सशराळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली जिल््यातील वारणा प्रकल्पाच्या ० ते २६ कक.मी. लाींबीतील डाव् या कॅनवलवरील 
अनेक लहान पुल व साकव लोखींडी असल्यान ेगींिले असून त ेननकामी झाले असल्यान ेपुल व 
साकव याींची आरसीसी पध्दतीने पुनबाांधणी करण्याबाबत ग्रामस्थाींकडून मागणी होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार पलु व साकव याींची आरसीसी पध्दतीन े पुनबाांधणी 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) होय.  
(२) ननधी उपलब्धतेनुसार पुलाींची काम ेहाती घेण्याचे ननयोिन आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

साांिली जिल्हयातील वारणा प्रिल्पाांतिात िाांळुदे्र, खराळे व धचांचेवाडी या िावाांच्या ससांचन 
योिनाचे िाम अपूणावस्थेत असल्याबाबत 

  

(३९)  ८८६६३ (१८-०८-२०१७).   श्री.सशवािीराव नाईि (सशराळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली जिल्हयातील वारणा प्रकल्पाच्या डाव्या कॅनवलमधून काींळुदे्र, खराळे व र्चींचेवाडी या 
तीन वाडीच्या शेतीकररता पाणी पुरवठा करणारी ससींचन योिना अपणूावस्थेत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योिनेचे पींप हाऊस व रायजिींग मेनचे काम ददघाकाळ अपूणा असल्यान ेत्या 
दरम्यान तेथील पींप व ववद्युत उपकरणाींची चोरी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार दोषीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धिरीष महािन (१३-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर चोरीबाबत स्थाननक स्तरावर चौकशी केली असता त्याचा  तपास न लागल्यान े
पोलीस स््ेशन, कोकरूड, ता.सशराळा, जि.साींगली, याींचेकड ेFIR दाखल करण्यात आला असून, 
पुढील पोलीस तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शेतिऱ्याांिडून वसूल िरण्यात येणाऱ्या पाणी पट्टीमधुन  
धरणाांच्या िालव्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(४०)  ८८७०६ (१८-०८-२०१७).   श्री.सुरेश िोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील धरणाींच ेपाणी ससींचनासाठी वापरणाऱ्या शेतकऱ्याींकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या 
पाणी पट्टीमधुन धरणाींच्या कालव्याींची दरुुस्ती करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, चासकमान प्रकल्प (ता.खेड, जि.पुणे) मधून कालवे दरुुस्तीचे एकूण ककती 
प्रस्ताव शासनास सादर केले आहेत, 
(३) असल्यास, कालव ेदरुुस्तीच्या मागणीच्या प्रस्तावावर शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) होय. 

ससींचन व त्रबगर ससींचन पाणीपट्टीच्या रक्कमेतून महामींडळास उपलब्ध होणा-या 
ननधीतून सदर कामे हाती घेण्याबाबत िलसींपदा ववभागाने शासन ननणाय क्र.देद-ु२०१५ 
/(८३६/२०१५) / ससीं.व्य (कामे), दद.१७.११.२०१६ ननगासमत केला आहे.  
(२) शासनास प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
  

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील भीमा, सीना, माण, बोरी आ ण भोिावती या पाच नद्याांवरील बांधा-
याच्या लोखांडी दरवाज्याांची झालेली दरुवस्था 

  

(४१)  ८८९६४ (१२-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.वषाा िायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र ििताप (धामणिाव 
रेल्वे), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सोलापूर जिल््यातील भीमा, सीना, माण, बोरी आणण भोगावती या पाच नद्याींवरील 
बींधाऱ् याच्या दरवाज्याींची दरूवस्था झाल्यान े बींधाऱ् यात पाणीच थाींबत नाही व पाणी वाहुन 
िाऊन उन्हाळ्यात येथील वपकाींचे नकुसान होत असल्याच े माहे डडसेंबर,२०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पा्बींधारे ववभाग, सोलापूर याींनी दीड वषाापूवी या बींधाऱ् याच्या दरवािाींसाठी २६ 
को्ीींच ेअींदािपत्रक तयार करुन शासनास सादर करुनही ननधी समळालेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर बींधाऱ्याच्या लोखींडी दरवाज्याची पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार 
शासनाने ननधी देऊन सदर नद्याींवरील बींधाऱ् याचे गींिलेले दरवािे बदलण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धिरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे.  

को.प.बींधा-यामध्ये पाणी अडववले िाते परींत ु काही दरवािे खराब असल्यामुळे 
पाण्याची गळती होते. तथावप,आवश्यकतेनुसार गळतीप्रनतबींधक उपाययोिना करण्यात येते. 
(२) अींशत: खरे आहे.  

बींधाऱ् याच्या दरवािासाठीचे अींदािपत्रकावरील शासनान े उपजस्थत केलेल्या शेऱ् याींची 
पूताता करणेच ेकाम के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. तथावप याींत्रत्रकी ववभागाकड े बग्याांची 
मागणी नोंदवली आहे. त्यासाठी याींत्रत्रकी ववभागास रू.९.७३ को्ी एवढा ननधी उपलब्ध करून 
ददलेला आहे. 
(३) व (४) के्षत्रीय अर्धकारी व कमाचारी याींचेकडून याबाबत पाहणी करण्यात आली आहे. 
गींिलेले दरवािे बदलणे/दरुुस्ती कररता याींत्रत्रकी ववभागाकड े ९६०० नवीन बग्याांची मागणी 
करण्यात आली आहे. त्यासाठी महामींडळाकडून रु. ९.७३ को्ी इतका ननधी याींत्रत्रकी ववभागास 
उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.त्या ननधीतून याींत्रत्रकी ववभागाकडून आतापयांत २४८८ नवीन 
बगे प्राप्पत झाले आहेत. तसचे िलयुक्त सशवार योिने अींतगात ८२३ बगे याींत्रत्रकी ववभागाकडून 
प्राप्पत झाले आहेत.  

___________ 
  

छपाई िािदाांच्या वाढीव किां मती िमी िरण्याबाबत 
  

(४२)  ८९०६६ (१२-०८-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात छपाई कागदाींच्या ककीं मतीमध्ये गेल्या तीन मदहन्यात िवळपास ३० ्क्क्यापेक्षा 
अर्धक वाढ झाली असल्याने छपाई कागदाच्या ककीं मती कमी करण्याबाबतच ेननवेदन सींबींर्धत 
पदार्धकाऱ्याींनी मा.ववत्त मींत्री, मा.उद्योग मींत्री तसचे प्रधान सर्चव, ववत्त ववभाग याींना माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, छपाई कागदाच्या वाढीव ककीं मतीमुळे राज्यासह देशपातळीवरील ८० ्क्के छपाई 
व वेष्न (packaging) व्यवसानयकाींच े उद्योग डबघाईला आले असल्यान ेछपाई कागदाच्या 
ककीं मती कमी करण्यात याव्यात अन्यथा छपाईच्या कामात १५ ्क्के वाढ करावी लागेल अस े
राज्यातील अडीच लाख छपाई व्यवसानयक असलेल्या बवम्बे मास््सा वप्री्ं सा असोससएशन तसेच 
नॅशनल ॲण्ड लोकल असोससएशन ऑर् वप्री्ं सा मुींबई या सींघ्नाच्या पदार्धकारी याींनी 
आयोजित केलेल्या पत्रकार पररषदेत िाहीर केले असल्याचे ददनाींक १ एवप्रल, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



वव.स. ३७५ (31) 

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार छपाई कागदाच्या ककीं मती कमी करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. या सींदभाात मा.ववत्त मींत्री याींच्या 
कायाालयास ननवेदन प्राप्पत झाल्याचे ननदशानास येत नाही, मात्र ददनाींक १८ एवप्रल २०१७ दैननक 
लोकसत्ता मध्ये ननवेदनाबाबतची बातमी प्रससद्ध झाल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या दैननक लोकसत्ता मधील बातमीनसुार 
सदर मागणी केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 
(३) ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या दैननक लोकसत्ता मधील बातमीनुसार कागदाच्या 
ककीं मतीत गेल्या दोन मदहन्यात ३० ्क्क्याींहून अर्धक झाल्याने देशातील ८० ्क्के छपाई व 
पॅकेजिींग व्यावसानयकाींच ेउद्योग डबघाईला आले आहेत असा उल्लेख आहे. वस्तूच्या ककीं मतीत 
साधारणत: वस्तूचा बािार ठरवत असते. शासनामार्ा त वस्तूच्या ककीं मतीवर होणारा पररणाम 
र्क्त वस्तूवरील कराशी ननगडीत असतो. कागदाच्या ववक्रीकरात सप्प े्ंबर, २०१६ पासून 
कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सदर कराचा दर ६ % आहे. त्यामुळे ददनाींक १८ 
एवप्रल, २०१७ च्या बातमीमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाण े कागदाच्या ककीं मती गेल्या दोन मदहन्यात 
झालेल्या वाढीशी राज्य शासनाचा सींबींध नाही. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

अणदरू (ता.ििनबावडा, जि.िोल्हापूर) येथील ववठहरीला ववववर पडल्याबाबत 
  

(४३)  ८९७३७ (१२-०८-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अणदरू (ता.गगनबावडा, जि.कोल्हापूर) येथील पाणीसाठा करणाऱ्या बींधाऱ्याच्या मखु्य 
गे्वर असणाऱ्या (ववमोचक) पाणी सोडणाऱ्या ववदहरीला ववववर पडल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववहीरीची शासनाने पाहणी केली आहे काय व पाहणीचे ननषकषा काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर ववहीर दरुुस्त करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) व (२) सदर ववहीरीची म े२०१७ मध्ये ववभागामार्ा त 
पाहणी केली असून त्यादठकाणी ववववर पडलेले नसून ववहीरीच्या वरील भागातील दगडी 
बाींधकामास भेगा पडल्याच ेननदशानास आले आहे.  
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(३) ववहीर दरुुस्तीचे कामासाठी चालू पावसाळी हींगामानींतर स्थापत्य ववभाग व याींत्रत्रकी ववभाग 
याींचेमार्ा त सींयुक्त पाहणी करुन ननधी उपलब्धतेनुसार काम करण्याचे ननयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील प्रजिमा १२४ वरील िेत्तूर नां.२ ते  
पोलमवाडी रस्त्यावर पुल व पोहोचरस्ता बाांधण्याबाबत 

  

(४४)  ८९७९६ (१८-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील प्रजिमा १२४ वरील केत्तूर नीं.२ ते पोलमवाडी 
दरम्यानचा रस्ता ग्रामस्थाींनी लोकवगाणीतून केलेला रस्ता उिनीधरण पूणा क्षमतेन े
भरल्यानींतर पाण्याखाली िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार सदर दठकाणी पुल 
व पोहोचरस्ता बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) नाही. उिनी धरण पूणा सींचय पातळीस     
(तलाींक-४९६.८३० मी) आलेनींतर देखील  सदरहू रस्ता पाण्याखाली िात नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ससांचन के्षत्रात सुधारणा िरण्याबाबत 
  

(४५)  ८९८३६ (२१-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ससींचन के्षत्रासाठी आतापयांत ककती को्ी रुपये िलसींपदा ववभागान ेखचा केले 
आहेत व ककती हेक््र ससींचन के्षत्रात वाढ झाली आहे, 
(२) असल्यास, ससींचन के्षत्रात काही सुधारणा करण्यासाठी शासनाने कालवा सल्लागार 
ससमत्याींची पुनराचना केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ससींचनके्षत्रासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणाींचे स्वरुप काय आहे व यामुळे 
ककती ्क्के पाण्याची बचत होणार आहे ? 
  
श्री. धिरीष महािन (०९-११-२०१७) : (१) िलसींपदा ववभागामार्ा त स्वातींत्र्यपूवा काळापासून त े
पींचवावषाक योिना पूवाकाळापयांत (१९५१ पयांत) महाराषरात एकूण रु.१६.६० को्ी इतकी 
गुींतवणूक व २.७४ लक्ष हेक््र इतकी ससींचन क्षमता ननमााण झाली होती. िलसींपदा 
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ववभागामध्ये त्यानींतर प्रत्यक्ष झालेल्या खचााची मादहती सींकसलत स्वरुपात उपलब्ध नाही. 
उपलब्ध मादहतीनुसार आतापयांत ढोबळमानान े सुमारे १ लक्ष को्ी इतका खचा राज्यातील 
ससींचन के्षत्रासाठी खचा केला आहे. िून-२०१५ अखेर ४९.१० लक्ष हेक््र (अस्थायी) ससींचन 
क्षमता ननमााण झाली आहे. 
(२) होय. िलसींपदा ववभाग, शासन ननणाय क्रमाींक : कासस-२०१५/प्रक्र-१६२/२०१५/ससींव्य 
(महसूल), दद.१८ माचा, २०१६ अन्वये ससींचन प्रकल्पावरील कालवा सल्लागार ससमत्याींची 
पुनराचना करण्यात आली आहे. 
(३) कालवा सल्लागार ससमतीच े अध्यक्ष यापूवी कायाकारी असभयींता होत.े ससमतीचे स्वरुप 
लोकासभमखु करण्याच्यादृष्ीने ससमतीचे अध्यक्ष िलसींपदा मींत्री/पालकमींत्री/राज्यमींत्री याींना 
नेमण्यात आले आहे. तसेच, ससींचन व्यवस्थापन सींबींधी इतर उपभोक्ता याींचा समावेश 
ससमतीत करण्यात आला आहे. सुधारण्याच ेस्वरुप प्रशासकीय स्वरुपाच ेअसल्यामुळे त्याद्वारे 
पाण्याची तु्ीत होणाऱ्या बचतीची पररगणना करणे शक्य नाही. 

___________ 
 

सूयाा प्रिल्पाच्या िालव्याांची झालेली दरुवस्था 
  

(४६)  ८९८४९ (१२-०८-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धामणी धरणाच्या सूयाा नदीचे कालव ेरु््लेले, भराव खचल्याने बिुून गेलेले, कालव्याींत 
का्ेरी झडुपे वाढलेल्या अवस्थेत असल्याने शेतकऱ्याना शतेीसाठी पाण्याची कमतरता ननमााण 
होत असून कालव्याींची सार्सर्ाई व दरुुस्तीकड ेपा्बींधारे ववभागाचे दलुाक्ष होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कालव्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व पाहणीचे ननषकषा काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सुयाा नदीच्या कालव्याची सार्सर्ाई करुन दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१०-११-२०१७) : (१) नाही. सूयाा कालव्याची बाींधकामे ३० त े३५ वष ेिूनी 
आहेत. मोठ्या प्रमाणावर पडणाऱ् या पावसामुळे ववतरण प्रणालीतील मुख्य कालव,े शाखा कालव े
तसेच ववतरीका, लघुपा्, उपलघुपा्ाचे मातीकामातील भराव व बाींधकामे काही प्रमाणात 
क्षनतग्रस्त होत आहेत. 

तथावप, कालव्याची भरावाची दरुूस्ती व झाड े झडुप े काढणे इत्यादी  अत्यावश्यक 
स्वरूपाची दरुूस्ती कामे उपलब्ध ननधीनुसार करण्यात येवून मागणी केलेल्या  सवा शेतक-याींना 
पाणी देवून ससींचन हींगाम सुरळीतपणे पार पाडण्यात येतो. 
(२) के्षत्रीय पाहणी मध्ये सूयाा कालव्याची ववतरण प्रणालीतील मुख्य कालव,े शाखा कालवे 
तसेच ववतरीका, लघुपा्, उपलघुपा्ाचे मातीकामातील भराव व बाींधकामे काही प्रमाणात 
क्षनतग्रस्त झालेले आहेत. झाड ेझडुपे वाढलेली आहेत. 



वव.स. ३७५ (34) 

(३) िलसींपदा ववभागाकडील याींत्रत्रकी सींघ्नेचे यींत्रसामुग्रीद्वारे कालव्याची सार्सर्ाई करून 
ससींचनासाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे. 
     कालव्याच्या कायमस्वरूपी दरुूस्तीच्या अनुषींगाने अींदािपत्रक तयार करण्याचे काम 
के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर असनू त्यात बाींधकामाींच ेमिबुतीकरण व वहनक्षमता पुनस्थाावपत 
करण्यासाठी आवश्यक कामाींचा अींतभााव करण्यात येत आहे. कालव्याची आवश्यक दरुूस्ती 
शासन ननणाय दद.१७/११/२०१६ अन्वये महामींडळाकड े िमा होणारी ससींचन व त्रबगर ससींचन 
पाणी पट्टी रक्कमेतून करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. तद्नींतर काम ेपणूा करुन कालवा/ववतरीकेतून 
शेतापयांत पाणी पोहचवणे शक्य होवून ननसमात ससींचन क्षमता व प्रत्यक्ष ससींचन क्षमता यातील 
तर्ावत दरू होईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

ठाणे जिल््यातील शाई व िाळू धरणाांची िामे अपूणावस्थते असल्याबाबत 
  

(४७)  ९०१३१ (१२-०८-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांठदवली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ठदलीप वळस-ेपाटील (आांबेिाव), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेिाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), श्री.पाांडुरांि बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी  झरवाळ (ठदांडोरी), 
श्री.राणािििीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (ििात), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजित पवार (बारामती), श्रीमती 
ठदवपिा चव्हाण (बािलाण) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) ठाणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील काळू नदीवर व 
शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील शाई नदीवर धरणे उभारण्याचा प्रस्ताव असून सदर धरण 
प्रकल्पे उभारण्याची प्रकक्रया अद्यापही अपुणावस्थेत असल्याने सदरचे प्रकल्प पूणा करण्यासाठी 
लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदामींत्री याींचेकड े माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची धरण ेबाींधण्यासींदभाात आतापयांत कोणतीही कायावाही केलेली नसल्याच े
माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार काळू व शाही 
नदीवरील धरणाच े काम तातडीने सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१३-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) मा. उच्च न्यायालयान े ददलेल्या ददनाींक १/३/२०१२ रोिीच्या अींतरीम आदेशान्वये काळू 
धरणाच्या बाींधकामास स्थर्गती ददली असल्याने काळू धरणाचे काम बींद आहे व शाई 
प्रकल्पाचे काम प्रकल्पग्रस्ताींच्या ववरोधामुळे बींद आहे. 
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     काळू व शाई प्रकल्प सुरू करण्याच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात आलेली 
आहे. 

१) वनववभागाने कळववलेली NPV ची रक्कम (काळू - २२८.२३ को्ी व शाई 
१४७.५१ को्ी)  भरणेबाबत मुींबई महानगर प्रदेश प्रार्धकरणास दद.२६/४/२०१६ 
अन्वये कळववण्यात आले असून अद्याप रक्कम प्राप्पत झालेली नाही. 

२) मा.पालकमींत्री, ठाणे जिल्हा याींनी शाई प्रकल्पाबाबत दद.२५/७/२०१६ रोिी 
िलसींपदा ववभाग व सींघषा ससमती याींची बैठक घेवून धरणाचे काम सरुू 
करण्याबाबत चचाा केली. 

३) दद.२३/९/२०१६ रोिीच्या शासन ननणायानुसार ACB मार्ा त चौकशी सुरू 
असलेल्या प्रकल्पाींची ननववदा रद्द करणेबाबत सुचना प्राप्पत झालेल्या आहेत. 
त्यानुसार ननववदा शता क्र. १५ (१) नुसार ननववदा रद्द करणेच्या प्रस्तावास मखु्य 
असभयींता, िलसींपदा ववभाग, कोकण प्रदेश, मुींबई याींनी मान्यता ददलेली आहे. 
त्या ववरोधात ठेकेदाराने मा. उच्च न्यायालयात रर् यार्चका दाखल केलेली 
असून सनुावणी सुरू आहे. 

मा.मुख्य सर्चव, महाराषर राज्य याींचे अध्यक्षतेखाली ससमती कक्ष, मींत्रालय,मुींबई येथ े
दद.१५.०५.२०१७ रोिी सींपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये भववषयात वपण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी 
लागणारी पाण्याची गरि ववचारात घेऊन काळू व शाई हे दोन्ही प्रकल्पाींची कामे हाती 
घेण ेआवश्यक असल्याच ेसूर्चत केले असून त्या अनुषींगान ेकायावाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

सुयाा (जि.पालघर) प्रिल्पातांिात येणाऱ् या डाव्या आ ण उिव्या तीर िालव्यासाठी भसूांपादीत 
िेलेल्या शेतिऱ्याांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(४८)  ९०५०९ (१२-०८-२०१७).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसिाव), श्री.शरददादा सोनावण े
(िुन्नर), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.सांिय साविारे 
(भुसावळ), श्रीमती मननषा चौधरी (दठहसर) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघर जिल््यातील सुयाा प्रकल्पासाठी १९८० मध्ये डाव्या आणण उिव्या तीर 
कालव्याींकरता ८४ शेतकऱ्याींची ३०० हेक््र िमीन िलसींपदा ववभागाने भुसींपादन करुन घेतली 
असताना या सवा शेतकऱ्याींना गेल्या ३५ वषाापासून नुकसान भरपाई समळाली नसल्याची बाब 
ददनाींक १० म े२०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ् याींना नुकसान भरपाई समळण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करा 
असा आदेश सन २०१४ मध्ये ठाणे जिल््यार्धकारी याींनी देऊनही अद्याप हे प्रस्ताव सादर 
करण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िसमन वन खात्याची नसल्याबाबत उप वन सींरक्षकाींनी वन अर्धननयम 
१९२७ च े कलम ३५ च्या तरतूदीनुसार वन खात्याचा सींबींध नसल्याच े ननदशानास आणूनही 
सींबींधीत शेतकऱ्याींना अद्यापी नकुसान भरपाई देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार शेतकऱ्याींना 
नुकसान भरपाई देण्यासह िमीनीचा मोबदला व नुकसान भरपाई देण्यास ववलींब लावणाऱ्या 
अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीष महािन (१३-११-२०१७) : (१) सूयाा प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी सींपाददत करावयाच्या 
४२०.९३ हे. िसमनीपैकी १४४.८०० हे. िसमनीच ेअींनतम ननवाड ेघोवषत (सन २००० ते २००८) 
झाले असून भूसींपादनापो्ी रु ३२९.१४ लक्ष अदा करण्यात आले असून उवारीत २७५.९३ हे. 
िसमनीच े भूसींपादन खािगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरेदी पद्धतीने घेणेबाबतच्या कायावाही सुरू 
करण्यात आली आहे. 
(२) जिल्हार्धकारी, पालघर याींच े दद.११/०४/२०१७ रोिीच्या पत्रानुसार िसमनीच े भूसींपादन 
खािगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरेदी पद्धतीने घेणेबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याची कायावाही 
के्षत्रीय स्तरावरून प्रगतीपथावर आहे. 
(३) सूयाा प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी सींपाददत करावयाच्या २७५.९३ हेक््र िसमनीपकैी एका 
प्रकरणी ०.३३ हेक््र िसमनीबाबत वन अर्धननयम, १९२७ चे कलम ३५ च्या तरतुदीनुसार 
वनखात्याचा सींबींध येत नसल्याचे उपवनसींरक्षक, डहाणू याींनी कळववले आहे. तथावप सदर 
िसमनीच्या सींपादनाबाबत देखील खािगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरेदी पद्धतीन े घेणेबाबतचा 
प्रस्ताव सादर करण्याची कायावाही के्षत्रीय स्तरावरून प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

सालेिसा (जि.िोंठदया) तालुक्यातील िाांधी टोला ग्रामपांचायत अांतिात येणा-या 
सालईटोला/बापुटोला येथे पाांदण रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दिााचे झाल्याबाबत 

  

(४९)  ९१०९९ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांिय पुराम (आमिाव) :   सन्माननीय रोििार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सालेकसा (जि.गोंददया) तालुक्यातील गाींधी ्ोला ग्रामपींचायत अींतगात येणाऱ् या 
सालई्ोला/बापु्ोला येथे महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगात पाींदण रस्ता 
खडीकरणाच ेकाम सुरू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रस्त्याच्या कामात मुरूम ्ाकण्याऐविी माती ्ाकण्यात येत असून हे 
काम अनतशय ननकृष् दिााचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार रस्त्याच े काम ननकृष् दिााच े करणाऱ्याींवर शासनान े कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर कामावर चाींगल्या प्रतीच्या सादहत्याींचा वापर करण्यात आला असून कामावर 
कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार झालेला नाही. गावातील काही युवक कामाच्या दठकाणी गेले होत े
परींतु त्याींनी काम बींद केलेले नाही. याबाबत लेखी तक्रार पींचायत ससमती सालेकसा 
कायाालयास प्राप्पत झालेली नसल्याने चौकशी करण्यात आलेले नाही. सदर काम सुरु असून 
सादहत्याचे देयक अदा करण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

सॅनेटरी नॅपकिन्स ‘िीएसटी’ मुक्त िरण्याबाबत 
  

(५०)  ९२९५० (१९-०८-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शेतात अहोरात्र राबणाऱ्या, रोिींदारीवर काम करून कु्ुींबाचा उदरननवााह करणाऱ्या गोरगरीब 
मदहलाींना िीएस्ी लागू झाल्यास सॅने्री नॅपककन्स ववकत घेणे अशक्य होणार असल्याने 
सॅने्री नॅपककन्स िीएस्ी मुक्त करण्याची मागणी ववववध सामाजिक सींस्था, मदहला वगा 
याींच्याकडून करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु मागणीच्या अनुषींगाने सॅने्री नॅपककन्स ‘िीएस्ी’ मुक्त करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (२५-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) वस्तू व सेवा कर अर्धननयमाींतगात वस्तू व सेवावरील कराचे दर सशर्ारस करण्याच े
अर्धकार वस्त ूव सेवा कर पररषदेस आहेत व पररषदेने सशर्ारस केलेल्या दराप्रमाणेच कराची 
आकारणी करण्याची शासनाची भूसमका आहे. 
(३) लागू नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


