
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

’’गायमुख पन्हेळी’’ (ता.तळा, जि.रायगड) या पययटन घोवित स्थळास  
सोईसुववधासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(१) ७११२० (२७-०१-२०१७)  श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर) : सन्माननीय पययटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ’’ गायमुख पन्हेळी ’’ ता.तळा जि.रायगड या पयय् न घोषित स्थळास आवश्यक सोईसुषवधा 
उपलब्ध करण्यासाठी ननधीची तरतूद करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक १६ माचय, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास पत्रव्यवहार करुनही अदयापी कोणतीच काययवाही झालेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गायमुख पन्हेळी पयय् न स्थळास आवश्यक ननधीची तरतुद करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०२-१२-२०१८) :(१) नाही. 
(२) व (३) “गायमखु पन्हेळी”, ता.तळा, जि.रायगड या पयय् न स्थळास आवश्यक सोयी-सुषवधा 
उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा ननयोिन अधधकारी, रायगड-अललबाग याींच्याकडून 
(ददनाींक ३/१०/२०१८) च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावामध्ये गायमुख पन्हेळी येथ े
सींरक्षक ल ींत बाींधण,े पररसर सधुारणा करणे, शेड बाींधण,े शौचालय बाींधणे इत्यादी सुषवधा 
प्रस्ताषवत करण्यात आल्या आहेत. सदर प्रस्तावाबाबत प्रादेलशक पयय् न षवकास योिनेनुसार 
काययवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
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िोयनानगर (ता.पाटण,जि.सातारा) या पययटन स्थळास वविासािररता ननधी ममळण्याबाबत 
 

(२) ७४९६७ (१४-०४-२०१७) श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) : सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील पयय् न के्षत्राच्या षवकासाच्या दृष्ीन े ददनाींक ०४ िानेवारी, २०१७ रोिीच्या 
पयय् न षव ागाच्या बैठकीमध्ये सन २०१७-१८ हे विय पयय् न विय म्हणून सािरे करण्याबाबत 
शासनाने ननजश्चत केले असून राज्यातील षवषवध पयय् न के्षत्राची मादहती सींकललत करण्याचे 
शासनाचे काम सध्या सुरु असनू अशाप्रकारची मादहती सींबींधधत जिल््याचे जिल्हाधधकारी 
याींचेमार्य त एकत्रत्रत केली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास,कोयना धरण व कोयनानगर येथील सवय पररसर तसेच समुारे १० ककलोमी्रचा 
पररसर हा पा्ण तालुक्यात असनू कोयनानगर पयय् न स्थळाचा व पररसराचा प्रादेलशक पयय् न 
षवकासामध्ये समावशे करावा अशी मागणी सातारा जिल्हाधधकारी याींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनुसार कोयनानगर हे पयय् न स्थळ प्रादेलशक पयय् न षवकासाच्या 
दृष्ीने षवकलसत करण्याकररता शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियिुमार रावल (०२-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रादेलशक पयय् न षवकास सलमतीच्या ददनाींक ४.१.२०१७ रोिी झालेल्या बैठकीत 
राज्यातील प्रत्येक जिल््यातील पाच सवयसमावेशक पयय् न स्थळाींची ननवड करण्यात आली 
असून त्यामध्ये कोयनानगर पररसर/ धबधबा या पयय् न स्थळाचा समावेश आहे. त्यालशवाय 
सातारा जिल््याच्या पयय् न षवकास बहृद् आराखड्यातही सदर स्थळाचा समावेश करण्यात 
आलेला आहे.  

___________ 
 
उिव्या व डाव्या िालव्याच्या दरुुस्तीच्या िामात अधधिारी व गुत्तेदारानी िेलेला गैरव्यवहार 

  

(३)  ८२०९३ (१८-०४-२०१७) डॉ.तुिार राठोड (मुखेड) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सव्वा दोन को्ी रुपये खचूयन दरुुस्त केलेल्या कुीं द्राला प्रकल्पाचा कालवा (ता. मखुेड) 
रु््ल्याने उपषव ागीय अल यींता याींच्याकडून पाहणी करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उिव्या व डाव्या कालव्याच्या दरुुस्तीच्या नावाखाली सव्वा दोन को्ी घेवून 
अींत्यत ननकृष् दिायच ेदरुुस्तीचे काम करण्यात आले, त्यामळेु पदहल्या पावसाच्या पाण् यातच 
प्रकल्पाचा उिवा कालवा रु््ून करोडो ली्र पाणी वाया गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कालव्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार उिव्या व 
डाव्या कालव्याच्या दरुुस्तीचे काम ननकृष् दिायच े करणाऱ्या तत्कालीन अल यींता व 
गुत्तेदारावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीि महािन (०६-१२-२०१८) : (१) होय 
(२) ननकृष् दिायच्या दरुूस्ती कामामुळे उिवा कालवा रु््ला हे खरे नाही.  तथाषप, िानेवारी 
२०१७ मध्ये कुीं द्राळा धरणाच्या डाव्या कालव्यावरील साखळी ६८० मी.वरील िलसेतुच्या 
नललकेमध्ये वरच्या बािूस गाळ कचरा अडकल्याने कालव्याच्या पाणी पातळीत वाढ होवून 
िलसेतूच्या वरच्या बािसू ननरीक्षण पथाच्या बािूने २ ते ३ मी. लाींबीचा  राव रु््ला होता. 
कालव्याचे मुख्य द्वार बींद करेपयतंच्या दीड तासाच्या कालावधीत काही प्रमाणात पाणी वाया 
गेले. कालव्याची आवश्यक दरुुस्ती तातडीन ेकरुन कालवा सुजस्थतीत आणून षवसगय प्रवाहीत 
करण्यात आला. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

अप्पर पैनगांगा प्रिल्पाच े(इसापूर धरण) (ता.पुसद,जि.यवतमाळ) पाणी यवतमाळ  
जिल्हयातील मसांचन के्षत्राला देण्याबाबत 

  

(४) १०२११५ (०२-०१-२०१८) श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरखेड) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अप्पर पैनगींगा प्रकल्पाच े (इसापूर धरण) (ता.पुसद,जि.यवतमाळ) पाणी यवतमाळ 
जिल्हयातील लसींचन के्षत्राला देण्याबाबत  स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी  मा. िलसींपदा मींत्री याींना 
माहे िुल,ै२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे षवनींती केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (१०-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दद. २२.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये उमरखडे, हदगाींव व दहमायतनगर 
षवद य मराठवाडा लसमेवरून वाहणारी पैनगींगा नदी पात्रात बारमाही पाणी सोडणेबाबत मागणी 
केली आहे. 
(२) पैनगींगा ही बारमाही नदी नाही तसेच धरणातून नदीमधे पाणी सोडण्याची तरतूद प्रकल्प 
अहवालात नाही. 
    कालवा सल्लागार सलमतीच्या ननदाशानुसार इसापूर डाव्या कालव्यामध्ये सन २०१६-१७ चे 
रब्बी हींगामात तीन व उन्हाळी हींगामात दोन पाणीपाळया सोडण्यात आल्या. जिल्हाधधकारी, 
यवतमाळ व नाींदेड याींच्या आदेशानुसार पैनगींगा नदीमध्ये षपण्यासाठी माहे माचय, एषप्रल व म े
२०१७ मध्ये यवतमाळसाठी १२ दलघमी व नाींदेडसाठी ११ दलघमी पाणी सोडण्यात आले 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  



षव.स. ५१७ (4) 

िायिवाडी धरणाच्या डाव्या िालव्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(५) १०२१३२ (०२-०१-२०१८)  डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्याची दरुवस्था झाल्याने पाण्याचा अपव्यय होत 
असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पा्बींधारे षव ागाच ेकालव्याच्या सार्सर्ाई व डागडूिीकड ेदलुयक्ष होत असल्यामळेु 
िलाशयातून सोडण्यात येणारे पाणी शेव्पयतं पोहचत नसल्याने शेतक-याींना लसींचनासाठी 
पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर डाव्या कालव्याची शासनान े पाहणी केली आहे काय व त्यानसुार 
िायकवाडीच्या डाव्या कालव्याींच्या दरुुस्तीबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (१३-१२-२०१८) : (१), (२) व (३)   हे खरे  नाही. 
   कालव्याची देख ाल व दरुुस्तीची कामे (गाळ काढणे,  रावकाम, झाडझेडुपे काढणे) 
प्रामुख्याने याींत्रत्रकी षव ागाचे यींत्रसामुग्रीमार्य त करण्यात येत आहेत. डाव्या कालव्याची एकूण 
लाींबी २०८ कक.मी. असुन मुख्य कालव्यावरील शेव्ची शाखा कालवा ७० वरील मायनर २९ 
पयतं पाणी पोहचले असुन लसींचन करण्यात आले आहे. तसेच कालव्याच ेमोठया प्रमाणातील 
दरुुस्तीसाठी कें द्र शासनाचे ISBIG योिनेंतगयत प्रस्ताव कें द्र  शासनास सादर करण्यात आला 
आहे.          
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
  

पालखेड (जि.नामशि) धरण समूहातील लाभधारि शेतिरी व पाणीवापर सांस्थाांच्या 
मागणीप्रमाण ेआवतयनाांचा ननणयय न झाल्यान ेलाभके्षत्रातील  

वपि ननयोिन धोक्यात आल्याबाबत 
  

(६) १०५७४० (०७-०४-२०१८)  श्री.छगन भुिबळ (येवला) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालखेड (जि.नालशक) धरण समूहातील ला धारक शेतकरी व पाणीवापर सींस्थाींच्या 
मागणीप्रमाणे आवतयनाींचा ननणयय न झाल्यामुळे ला के्षत्रातील पाणीवापर सींस्थाींनी 
पाणीवा्पावर बदहषकार ्ाकल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,ला के्षत्रातील षपक ननयोिन धोक्यात आल्यान ेपालखेड डावा कालव्यातील वहन 
व्ययाबाबत षव ागान े रे्रतपासणी करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नाींदरूमध्यमेश्वर िलद कालव्यामळेु पालखेड ला के्षत्रातील कपात झालेल्या 
के्षत्रामुळे लशल्लक राहणाऱ्या ३१०.५७ दलघरु् पाण्यातून षवतरीका क्र. ४६ ते ५२ हा खरीप 
कालवा आठमाही करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्या समुारास प्रधान सधचव िलसींपदा व ला के्षत्र षवकास याींचकेड ेमागणी केलेली आहे,हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागण्याींबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

 श्री. धगरीि महािन (१०-१२-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
श्री. सींत ुपा. झाींबरे, अध्यक्ष, बळीराज्य पाणी वापर सहकारी सींस्थाींचा सींघ लल., येवला याींनी 
दद.४/१२/२०१७ रोिी ननवेदन ददलेले आहे.  
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) िलसींपदा षव ागातींगयत चारी क्र. ३३, ३४, ३५ वरील ज्या पाणी वापर सींस्थाच्या 
पदाधधका-याींनी रािीनाम े ददले, त्या पाणीवापर सींस्थेच्या ला धारकाींना शासनामार्य त पाणी 
देण्यात आलेले आहे.   
    नाींदरु मधमेश्वर कालव्यामळेु  कपात झालेल्या  २९३० हे. के्षत्रामुळे ३१०.५७ द.ल.घ.रु्. 
पाणी बचत झाल्याचे नमुद  केलेले असले तरी सद्यजस्थनतत त्रबगरलसींचनाचे आरक्षणामध्ये 
लक्षणीय वाढ झाल्यान े लसींचनासाठी कमी पाणी उपलब्ध होते.  त्या पाण्यामधनु प्रकजल्पय 
ननयोिननुसार ननधायरीत के्षत्रास पाणी देणे शक्य होत नाही.  त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता व 
पालखेड डावा कालवा कक. मी. ११० ते १३० व चारी क्र. ४६ ते ५२ करीता रब्बी हींगामासाठी 
तरतुद नसल्याने व उध्वय गॊदावरी खोरे हे तु्ीच ेखोरे असल्यान ेहा खरीप कालवा आठमाही 
करणे सींयुजक्तक होणार नाही. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील पायाभतू प्रिल्पाांमुळे महसुलात घट होत असल्याबाबत 
  

(७) १०६३११ (२८-०३-२०१८) श्री.ओमप्रिाश ऊर्य  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव िाधव-
पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन र्ड (पाथरी), श्री.मशरीिदादा चौधरी (अमळनेर) : सन्माननीय 
ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील षवषवध पाया ूत प्रकल्पाींसाठी सुमारे ३ लक्ष ५० हिार को्ीींच ेकिय घेतले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यावरील एकूण किायची रक्कम सात लाख को्ी इतकी झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या किायच्या परतरे्डीसाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-११-२०१८) : (१)  सन २०१६-१७ या षवत्तीय विायअखेर राज्याच े
एकूण दानयत्व रु.३,६४,८१९ को्ी व सन २०१७-१८ या  षवत्तीय विायअखेर सुधारीत 
अींदािानुसार राज्याचे एकूण दानयत्व रु. ४,०६,८११ को्ी एवढे अपेक्षक्षत आहे. 
(२) राज्यावरील एकूण किायची रक्कम सात लाख को्ी इतकी झाली आहे, ही बाब खरी नाही, 
कारण सन २०१८-१९ या षवत्तीय विायअखेर अथयसींकल्पीय अींदािानसुार राज्याच ेएकूण  
रु. ४,६१,८०७ को्ी एवढे अपेक्षक्षत आहे.   
     कें द्रान े ननजश्चत केलेल्या मयायदेनुसार राज्य शासनाला स्थलू उत्पन्नाच्या ३% मयायदेत 
वाषियक किय उ ारणी करता येत.े राज्य शासनाच्या एकूण किायचे, राज्य स्थुल उत्पन्नशी 
प्रमाण २५% च्या आत ठेवण े आवश्यक आहे. सन २०१६-१७ च्या षवत्तीय लेख्यानुसार 
राज्यावरील प्रत्यक्ष सींधचत दानयत्वाच े राज्य स्थुल उत्पन्नाशी प्रमाणे १६.१६% आहे. सन 
२०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्येही मयायदेचे उल्लघींन होणार नाही याबाबत षवत्तीय लशस्तीचे 
धोरण ठरषवले आहे. 
(३) व (४) राज्याच्या कर व करेतर महसूलाच्या माध्यमातनू लमळणाऱ्या उत्पन्नात सातत्यान े
वाढ होण्यासाठी प्रयत्न केले िात आहेतह. िीएस्ी अींतगयत समाषवष् झालेल्या कराींचा षवचार 
गतविीच्या तलुनेत १२% वधृ्दी ददसून आली आहे. 
     अत्यावश्यक सेवा, डॉक््सय, पॅरामेडीकल स््ार्, आधथयकदृष्या सक्षम स्वायत्त सींस्था 
तसेच ज्या षव ागाींच्या पदननलमयतीमुळे राज्याच्या महसलूात वाढ होणार आहे अस े प्रस्ताव 
वगळता “वेतनावरील खचय ननयींत्रत्रत करणे” या षवियाच्या षवत्त षव ागाच्या ददनाींक ०२-०६-
२०१५ च्या शासन ननणययान्वये शासकीय कायायलयातील नवीन पदननलमयती / पद रती ननबयध 
घालण्यात आले आहेत. 
      षवत्त षव ागाने ददनाींक ३१/०३/२०१८ पयतं होणाऱ्या अनावश्यक खरेदीवर ननबधं लावून 
अनावश्यक खचय कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच षव ागाकडील अखधचयत ननधी हा 
घाईघाईन े विायअखेररस सींपषवण्याच्या वतृ्तीवरील ननबधं लावून आधथयक लशस्त राखण्याचा 
प्रयत्न केला आहे.  

___________ 
  

अक्िलिोट (जि.सोलापूर) तालुक्यात पाणी टांचाई दरू िरण्यासाठी हहळ्ळी बांधा-यापयतं  
उिनी प्रिल्पाच ेपाणी सोडण्याचा घेतलेला ननणयय 

 
(८) १०६४३७ (०७-०४-२०१८) श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवय) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अक्कलको् (जि.सोलापूर) तालुक्यात गेल्याविी झालेल्या कमी पावसामुळे माहे नोव्हेंबर, 
२०१७ मध्येच तालुक्यातील धचींचपूर ते दहळ्ळी बींदा-यापयतं असलेले ल मानदीचे पात्र कोरड े
पडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी ी्ंचाईमुळे अक्कलको् तालुक्यातील रब्बी षपकाींचे व ऊसाचे मोठ्या 
प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच तालुक्यात असलेल्या गावातील ग्रामस्थाींना व अक्कलको् येथील स्वामी समथय 
देवस्थानाला  े् देण्यासाठी येणा-या  ाषवक आणण पयय् काींना षपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई 
ननमायण झाल्याने ल मा नदीच्या पात्रात खड्ड ेखोदण्याची पररजस्थती ननमायण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तालुक्यातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी दहळ्ळी बींदा-यापयतं उिनी 
प्रकल्पाच ेपाणी सोडण्याचा ननणयय जिल््याच्या मा.पालकमींत्री याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान घेऊनही अद्याप अींमलबिावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) नाही. 
      ीमा नदीवरील धचींचपूर को.प.बींधा-यामध्ये रे्ब्रुवारी २०१८ अखेर पयतं व दहळ्ळी 
को.प.बींधा-यामध्ये माचय २०१८ अखेरपयतं पाणी  उपलब्ध होत.े या कालावधीमध्ये ल मा 
नदीचे पात्र कोरड ेपडले नाही. 
(२) नाही.  
(३) नाही. 
      सद्य:जस्थतीत बोरी मध्यम प्रकल्पातून अक्कलको् शहर पाणीपुरवठा योिना अवलींबून 
आहे. बोरी मध्यम प्रकल्पामध्ये याविी पूणय क्षमतेने पाणीसाठा झाल्यामुळे अक्कलको् 
शहरासाठी पाणी ी्ंचाई ननमायण झालेली नाही.   
              ीमा नदीवरील धचींचपूर को.प.  बींधा-यामध्ये रे्ब्रुवारी २०१८ अखेर पयतं व 
दहळ्ळी को.प.बींधा-यामध्ये माचय २०१८ अखेरपयतं पाणी  उपलब्ध होते. त्यामुळे नदी काठच्या 
गावाींसाठी षपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमायण झाली नाही.  
(४) अींशत: खरे आहे. 
     दद.०५/१२/२०१७ रोिी मा.पालकमींत्री, सोलापूर याींचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या सोलापूर 
जिल्हयाचे षपण्याच्या पाण्याच े आरक्षण सलमतीच्या बैठकीत उिनी धरणातून सोलापूर 
शहरासाठी व  ीमा नदीवरील इतर पाणी पुरवठा योिनाींसाठी २० ्ीएमसी पाण्याच ेआकजस्मक 
आरक्षण करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये उिनी धरणातून  ीमा नदीद्वारे सोडावयाच े
पाणी (आरक्षणाच्या मयायदेत) सीं ाव्य पररजस्थतीनुसार ३ त े४ वळेा सोडाव ेपैकी दसु-या वळेी 
सोडलेले पाणी दहळळी   बींधा-यापयतं सोडण्यात यावे असा ननणयय झाला होता.             
त्यानींतर उिनी प्रकल्पाच्या उन्हाळी हींगामाच े कालवा सल्लागार सलमतीच्या दद.०८/०३/२०१८ 
रोिीच्या बैठकीत झालेल्या ननणययानुसार दद.२४/०३/२०१८ ते दद.०५/०४/२०१८ या कालावधीत 
उिनी धरणातून सोडणेत आलेले पाणी  दहळ्ळी को.प.बींधारा पयतं पोहोचले आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  



षव.स. ५१७ (8) 

आिरा तालुक्यातील उचांगी प्रिल्प (जि.िोल्हापूर) येथील तार ओहोळ नाल्यावरील  
घळभरणी व साांडव्याच ेिाम पूणय िरण्याबाबत 

 
 

(९) १०७१५३ (२८-०३-२०१८) श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :  
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उचींगी प्रकल्प (ता.आिरा,जि.कोल्हापूर) येथील तार ओहोळ नाल्यावरील घळ रणी व 
साींडव्याचे काम पूणय करण्याच्या दृष्ीने उींचगी गावाचे पुनवयसन अन्यत्र करण्याषवियी 
मा.सावयिननक बाींधकाम मींत्री व मा.िलसींपदा मींत्री व सवय सींबींधधत अधधकाऱ्याींची मींत्रालयात 
बैठक होऊन सदर काम ददनाींक १ नोव्हेंबर,२०१७ रोिी पासून सरुु करण्याचा ननणयय घेण्यात 
आला होता, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, सदर नाल्यावरील घळ रणी व साींडव्याच ेकाम प्रत्यक्षात सुरु झाले आहे काय 
व सदर कामासाठी ककती खचय अपेक्षक्षत आहे, 
 

(३) तसेच या प्रकल्पामळेु ककती कु्ुींबाचे पुनवयसन करावे लागणार आहे व ते कोणत्या दठकाणी 
करण्यात येणार आहे, 
 

(४) असल्यास,पुनवयलसताींचे पुनवयसन तात्काळ करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
 

(५) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीि महािन (२७-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
      मा.मींत्री,महसूल,सावयिननक बाींधकाम (सावयिननक उपक्रम वगळून),मदत व पुनवयसन 
याींचे अध्यक्षतखेाली दद. ०८/०८/२०१७ रोिी सींपन्न झालेल्या बठैकीमध्ये उचींगी प्रकल्पाींतगयत 
प्रलींत्रबत  ूसींपादन व पुनवयसन काययवाही लवकर पूणय करून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याच े
ननदाश ददलेले आहेत.या प्रकल्पातील उचींगी गावाच े पुनवयसन करण्याची आवश्यकता नसून 
र्क्त प्रकल्पग्रस्ताींना पयाययी िमीन वा्प करणेची आहे. 
(२) पुनवयसनाअ ाषव प्रकल्पग्रस्ताींचा बाींधकामास तीव्र षवरोध असलेमुळे सदर कामास सुरूवात 
करता आलेली नाही. घळ रणी,साींडवा व षवमोचकाचे उवयररत कामासाठी अींदािे रु.११.७७ को्ी 
खचय अपेक्षक्षत आहे. 
(३) उचींगी प्रकल्पात गावठाण बाधीत होत नाही. उचींगी प्रकल्पातील एकूण प्रकल्पग्रस्ताींची 
सींख्या २८० एवढी असून ६५ ्क्के रक्कम  रलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींची सींख्या १८४ असून त्याींना 
देय के्षत्र ११२.७० हे.आर. एवढे आहे. सदर प्रकल्पग्रस्ताींना प्रकल्पाच्या ला के्षत्रातील पयाययी 
िमीनीच े वा्प करण्यात येत आहे.  आत्तापयतं ११३ प्रकल्पग्रस्ताींना ६१ हे.आर. िमीन 
वा्प करण्यात आलेली आहे. उचींगी प्रकल्पासाठी कोळीींदे्र ता.आिरा येथे पुनवयसन गावठाण 
करण्यात आले आहे. 
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(४) उचींगी प्रकल्पग्रस्ताींना पयाययी िमीन वा्पासाठी आवश्यक के्षत्र उपलब्ध नसल्याने धचत्री 
प्रकल्पाच्या ला के्षत्रातील २७.३६ हे.आर. के्षत्र उचींगी प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प करणेसाठी शासनान े
दद. २७ िुल ै २०१७ रोिी मान्यता ददलेली आहे. तसेच मौिे धचतळे व िेवूर येथील २३.६५ 
हे.आर. इतकी गायरान िमीन उचींगी प्रकल्पग्रस्ताींना पयाययी िमीन म्हणून वा्प करणेस 
मान्यता लमळण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करणेत आला आहे. 
(५) उचींगी प्रकल्पाच्या ला के्षत्रातील मौिे वा ी्ंगी येथील श्री.शींकराचायय सदगुरू मठ याींच्या 
िमीनीच्या  ूसींपादनाबाबत सींबींधधत कुळाींनी मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केलेली 
असून सदर याधचकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने स्थधगती ददलेली असून सदरच्या याधचका 
न्यायप्रषवषठ आहेत.  

___________ 
 

बेंबळा प्रिल्पाांतगयत धामि (ता. नाांदगाव खांडशे्वर जि. अमरावती) गावाचे  
पूणयत: पूनवयसन िरणेबाबत 

  

(१०) १०८७३९ (१३-०४-२०१८) प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हियवधयन सपिाळ 
(बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.रणिीत िाांबळे 
(देवळी), श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) बेंबळा प्रकल्पाींतगयत धामक (ता. नाींदगाव खींडशे्वर जि. अमरावती) गावाचे पूणयत:  
पूनवयसनासींबींधी बैठक घेवून ननणयय घेणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २ िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री याींना लेखी कळषवले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पूणयत: पूनयवसन करण्याच्या घोिणेमुळे पूवीचे अशींत: पूनवयसनाच ेकाम 
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सदर गावाच ेपुनवयसन 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. धगरीि महािन (२९-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. धरणस्थळा पयतंच्या सुधाररत िलननषपत्तीषवियक अभ्यासानसुार धरणाच्या पूणय 
सींचय पातळीत बदल होण्याची शक्यता ननमायण झाल्यान े व त्यामुळे िलमग्न के्षत्राच्या 
व्याप्तीत बदल होत असल्यान े याबाबतच्या अींनतम ननणययासाठी अींशतः पुनवयसनाच े काम 
प्रलींत्रबत होते.  
(३) मुख्य अल यींता, ननयोिन व िलषवज्ञान, नालशक याींनी केलेल्या अभ्यासानुसार येवा 
ननजश्चत करण्यात आला आहे व त्यानुसार धरणाची पूणय सींचय पातळी तलाींक २६८.०० मी 
इतकी ठेवण्यात आली आहे. त्यानसुार पुनवयसन अधधननयमातील तरतुदीप्रमाणे धामक गावाच्या 
पुनवयसनाबाबत काययवाही करण्याच ेननयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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मौि ेहनुमान हहपरगा (ता.देगलुर, जि. नाांदेड) येथील िून्या िोल्हापूरी बांधाराचे  

उच्च पातळी बांधारामध्ये रुपाांतरीत िरणेबाबत 
 

 

(११) १०८८५६ (१३-०४-२०१८) श्री.सुभाि साबणे (देगलूर) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे हनमुान दहपरगा (ता.देगलुर, जि. नाींदेड) येथील िुन्या कोल्हापूरी बींधाराच े
आधुननकीकरण करुन उच्च पातळी बींधारामध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव लघुलसींचन 
(िलसींधारण) षव ागाकडून शासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावानुसार िुन्या कोल्हापूरी बींधाऱ्याचे आधुननकीकरण करुन उच्च 
पातळी बींधारामध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. धगरीि महािन (१०-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही, मौि े हनुमान दहपरगा 
(ता.देगलूर,जि.नाींदेड) येथील िुन्या कोल्हापूरी बींधा-याच ेआधुननकीकरण करुन उच्च पातळी 
बींधा-यामध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 

 
अहमदनगर शहरातील भुईिोट किल्ला पररसरातील वविास आराखडा  

तयार िरण्यात आला नसल्याबाबत 
 

 

(१२) ११००९६ (०५-०४-२०१८) श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) : सन्माननीय पययटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर शहरातील  ुईको् ककल्ला देख ालीसाठी लषकराकडून शासनाकड ेहस्ताींतरीत 
होऊन देखील अद्यापपयतं तेथील सुशो ीकरणाचा षवकास आराखडा तयार करण्यात आला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (२९-११-२०१८) : (१) नाही. 
(२) पयय् न व साींस्कृनतक कायय षव ाग, शासन ननणयय, क्रमाींक- बैठक २०१८/३/प्र.क्र. 
१९१/पयय् न, ददनाींक ३१.३.२०१८ अन्वये अहमदनगर येथील  ईुको् ककल्ल्याच्या षवकास 
कामाींसाठी रुपये ४९३.४० लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन रुपये ५०.०० लक्ष 
इतका ननधी जिल्हाधधकारी, अहमदनगर याींना षवतरीत करण्यात आला आहे. सदर रुपये 
५०.०० लक्ष ननधी जिल्हाधधकारी, अहमदनगर याींच्यामार्य त सींबींधधत कायायन्वयीन यींत्रणसे 
षवतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 
 

___________ 
  
हांड्यािुां ड्या लघ ुपाटबांधारे प्रिल्प (ता.चोपडा,जि.िळगाव) या प्रस्ताववत प्रिल्पाच्या िामास 

लागणा-या वन िममनीच्या हरितीमुळे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  
 

(१३) १११९११ (११-०४-२०१८) श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) हींड्याकुीं ड्या लघ ु पा्बींधारे प्रकल्प (ता.चोपडा,जि.िळगाव) या प्रस्ताषवत प्रकल्पास सन 
१९९८ मध्ये ३.५१ को्ीची मळू प्रशासकीय मान्यता लमळाली असून प्रकल्पाच्या कामास 
लागणा-या ३१.४९ हे.आर. वन िलमनीच्या हरकतीमुळे काम अद्याप सुरु करता आले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पामध्ये १.९१ दक्षलक्ष घनमी्र पाणीसाठी ननमायण होणार असनू 
२६४ हेक््र िमीनीवर लसींचन क्षमता ननमायण होणार आहे परींतू त्यासाठी २.४० को्ी वन 
षव ागाकड ेएनपीव्ही करीता सादर करावे लागणार आहेत तसेच प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्राची पुणय 
सींचय पातळी माकींग करण्यासाठी ०.०३ को्ी रुपये रक्कम आवश्यक असल्याने सन २०१७-
१८ च्या पुरवणी अथयसींकल्पात ननधीची तरतूद करावी अशी मागणी करणारे पत्र ददनाींक १९ 
सप् े्ंबर,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास लोकप्रनतननधीींनी मा.आददवासी षवकास मींत्री याींचकेड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास,सदर मागणीच्या अनुिींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
 

(४) नसल्यास,षवलींबाची कारण काय आहेत ? 
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श्री. धगरीि महािन (२९-११-२०१८) :(१) होय. 
 

(२) होय. 
 

(३) हींड्याकुीं ड्या बाींधकामाधीन ल.पा. योिनेसाठी सन २०१८-१९ च्या महामींडळाच्या वाषियक 
आखणीत रु.०.००१ को्ी इतकी लाक्षणणक तरतूद आहे. सदर योिनेसाठी आददवासी 
उपयोिनेअींतगयत ननधी लमळणेबाबतचा प्रस्ताव तापी पा्बींधारे षवकास महामींडळ, िळगाव 
याींनी सादर केला आहे. त्या अनुिींगाने सदरचा प्रस्ताव आददवासी षवकास षव ागास सादर 
करण्यात आला आहे. 
 

(४) प्रश्न उद वत नाही. 
 

___________ 
  

तेर (जि.उस्मानाबाद) येथील िै. राममलांग अप्पा लामतुरे वस्त ुसांग्रहालय येथे  
पययटि ननवास बाांधिाम िरण्याबाबत 

 
  

(१४) ११२७७४ (१०-०४-२०१८) श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) : सन्माननीय पययटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१)  तेर (जि.उस्मानाबाद) हे गाींव पयय् न षव ागाकडून ‘ब’ वगय दिाय प्राप्त आहे, हे खरे आहे 
काय, 
 

(२) असल्यास, तेर (जि.उस्मानाबाद) येथे कै. रामलीींग अप्पा लामतुरे वस्तु सींग्रहालय येथ े
पयय् क ननवास बाींधकाम करण्यासाठी वाढीव ननधीचा प्रस्ताव िा.क्र. २०१७/लमननस/का-
२/पयय् न/१०९/ददनाींक १६ िानेवारी,२०१८ रोिी  अवर सधचव पयय् न व साींस्कृनतक कायय, 
मींत्रालय , मुींबई येथे दाखल झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
 

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ियिुमार रावल (२२-११-२०१८) : (१) नाही. तथाषप, श्री सींत गोरोबा काका मींददर, तेर, 
जि.उस्मानाबाद या नतथयके्षत्रास जिल्हा ननयोिन सलमतीन े ददनाींक २९.८.१९९८ रोिी “क” वगय 
पयय् न स्थळाचा दिाय ददला असनू प्रधान सधचव, ग्राम षवकास याींच्या अध्यक्षतखेालील राज्य 
ननकि सलमतीन ेददनाींक २६.१२.२०१३ रोिी “ब” वगय तीथयके्षत्राचा दिाय ददलेला आहे. 
 

(२), (३) व (४) होय. प्रस्ततु प्रस्तावाबाबत योग्य ती काययवाही करण्यात येत आहे. 
 

___________ 
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धारगाव (जि. भांडारा) येथील धारगाव उपसामसांचन योिना टप्पा १ गोसेखुदय  
प्रिल्पामध्ये अांतभूयत िरण्याबाबत 

  

(१५) ११३५३४ (११-०४-२०१८) श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारगाव (जि.  ींडारा) येथील धारगाव उपसालसींचन योिना ्प्पा १ व २ या दोन्ही योिना 
गोसेखुदय प्रकल्पाच्या िलाशयावर प्रस्ताषवत आहेत तसेच धारगाव उपसा लसींचन योिना दह 
उस्रागोंदी गावािवळ प्रस्ताषवत असून यामळेु  ींडारा व लाखनी तालकु्यातील २२ गावातील 
ऐकून ३२ हिार हे. आर. शेतिमीन लसींचनाखाली येऊ शकत ेतर ्प्पा २ योिनमेुळे  ींडारा 
लाखनी व साकोली तालुक्यातील ४९ गावातील ८५०० हे. आर. के्षत्र लसींचना खाली येऊ शकत े
त्यामुळे ्प्पा १ दह योिना गोसेखुदय प्रकल्पामध्ये अींत ूयत करणेबाबत स्थाननक लोक 
प्रनतननधीींनी मा. िलसींपदा मींत्री याींना ददनाींक २६ िुल,ै२०१७ रोिी वा त्या समुारास ननवेदन 
ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे त्यानुसार काययकारी अल यींता षवद य पा्बींधारे षवकास महामींडळ नागपूर याींनी 
धारगाव उपसालसींचन ्प्पा १ ही योिना गोसेखुदय प्रकल्पामध्ये अींत ूयत करण्यासाठी माहे 
डडसेंबर, २०१७ वा त्या सुमारास तसेच त्यापूवी प्रधान सधचव, िलसींपदा षव ाग याींच्याकड े
सादर केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्प्पा १ ही योिना गोसेखुदय प्रकल्पामध्ये अींत ूयत करण्यासाठी शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (२७-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रस्ताव शासन स्तरावर षवचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

साांगली जिल्हयातील तािारी उपसा मसांचन योिनेचे रब्बी हांगामातील आवतयनाबाबत 
  

(१६) ११४७७८ (१२-०४-२०१८) श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :  
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयातील ताकारी उपसा लसींचन योिनेच ेरब्बी हींगामातील पदहले आवतयन दोन 
मदहन्यापासून थककत रादहल्याने येथील ला के्षत्रातील शेतक-याींची षपके वाळून गेली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,त्यानुसार  सदर योिनेचे रब्बी हींगामातील आवतयन तात्काळ सोडषवण्यासह  
शेतक-याींना षपक नुकसान  रपाई देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) नाही.  
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.    
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.     

___________ 
  

शासनाने नव्याने होत असलेल्या वविासिामाांच्या आधथयि ननयोिन व  
ववत्तीय खचायच ेननयोिन िरण्याबाबत 

  
 

(१७) ११५४३७ (०४-०४-२०१८) श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आमशि शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननिा चौधरी 
(दहहसर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवय), श्री.सांतोि दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय 
ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  
 

(१) राज्यावर सध्या ४ लाख १५ हिार को्ीच ेकिय असून त्यात आणखी ददड लाख को्ी 
रूपयाींचे किय िपानकडून घेण्यात येणार असल्याने किायचा आणखी बोिा वाढणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, नव्याने होत असलेल्या षवकासकामाींच्या आधथयक ननयोिन व षवत्तीय खचायचे 
ननयोिन करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
 

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-११-२०१८) : (१)  सन २०१६-१७ या षवत्तीय विायअखेर रज्ञज्याच े
एकूण दानयत्व रु.३,६४,८१९ को्ी व सन २०१७-१८ या  षवत्तीय विायअखेर सुधारीत 
अींदािानुसार राज्याच ेएकूण दानयत्व रु.४,०६,८११ को्ी एवढे अपेक्षक्षत आहे. तसेच सन २०१८-
१९ या षवत्तीय विायअखेर अथयसींकल्पीय अींदािानुसार राज्याचे एकूण दानयत्व रु. ४,६१,८०७ 
को्ी एवढे अपेक्षक्षत आहे. 
 

(२) राज्याला लमळणाऱ्या कर व करेत्तर महसूलाच्या माध्यमातनू तसेच खुल्या बािारातून 
उ ारण्यात येणाऱ्या किायतनू षवकासकाम ेकरण्यात येत आहेत. तेच राज्याच्या महसूलात वाढ 
होण्यासाठी प्रयत्न केले िात आहेत. िीएस्ी अींतगयत समाषवष् झालेल्या कराींचा षवचार 
करता गतविीच्या तुलनेत १२% वधृ्दी ददसून आली आहे. 
     त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा, डॉक््सय, पॅरामेडीकल स््ार्, आधथयकदृष्या सक्षम 
स्वायत्त सींस्था तसचे ज्या षव ागाींच्या पदननलमयतीमुळे राज्याच्या महसूलात वाढ होणार आहे 
असे प्रस्ताव वगळता “वतेनावरील खचय ननयींत्रत्रत करणे” या षवियाच्या षवत्त षव ागाच्या 
ददनाींक २-६-२०१५ च्या शासन ननणययान्वये शासकीय कायायलयातील नवीन पदननलमयती / 
पद रती ननबयध घालण्यात आले आहेत. 
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      षवत्त षव ागाने ददनाींक ३१/०३/२०१८ पयतं होणाऱ्या अनावश्यक खरेदीवर ननबधं लावून 
अनावश्यक खचय कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच षव ागाकडील अखधचयत ननधी हा 
घाईघाईन े विायअखेररस सींपषवण्याच्या वतृ्तीवरील ननबधं लावून आधथयक लशस्त राखण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. 
     मेट्रो, ट्रान्स हाबयर ललींक , कोसअ्ल रोड इत्यादी प्रकल्प हे मींबई महानगर षवकास 
प्राधधकरण याींच्या मार्य त राबषवले िाणार असून, किायची उ ारणी प्राधधकरणाकडून केली 
िाणार आहे व सदर किायची परतरे्ड प्राधधकरणाच्या उत्पन्नातून केली िाणार आहे. त्यामुळे 
उपरोक्त प्रकल्पाींच्या खचायच्या  ार राज्याच्या अथसंींकल्पावर येणार नाही. 
(३) लागू नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र-गुिरात सीमेवरील दमणगांगा नदीिोड प्रिल्पातांगयत एिदरे  
धरण प्रिल्पातुन गुिरातला पाणी न देण्याबाबत 

  

(१८)  ११७०६१ (२४-०७-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.भास्िर 
िाधव (गुहागर), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड 
(अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.सुरेश लाड (िियत) :  
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र-गुिरात सीमेवरील दमणगींगा नदीिोड प्रकल्पातींगयत एकदरे धरण प्रकल्पातनु 
गुिरातला पाणी देऊ नये तसेच इतर मागण्याींसाठी ददनाींक २३ एषप्रल,२०१८ रोिी नालशक 
जिल््यातील पेठ तहसील कायायलयावर पररसरातील आददवासी नागरीकाींनी मोचाय काढून 
आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,एकदरे धरण प्रकल्पातुन गुिरातला पाणी न देण्यासह इतर मागण्या पूणय 
करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (०४-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) दमणगींगा (एकदरे)- गोदावरी  या राज्याींतगयत नदीिोड योिनेचे सवाक्षण,अन्वेिण आणण 
सषवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच ेकाम राषट्रीय िलषवकास अल करण (NWDA) ही 
कें द्रीय सींस्था करीत असून सदर धरणाच्या ननयोिनातून गुिरात राज्यास कुठल्याही  प्रकारे 
पाणी  देण्याचे ननयोिन नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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पुणेगाव – दरसवाडी – डोंगरगाव पोहोच िालव्याचे पूणय लाांबीतील अस्तरीिरण िरण्यासह िोड 

उपसा योिना क्र. ३ च ेपाणी पुणेगाव धरणात वळववण्याबाबत 
 
(१९) ११७५५२ (२०-०७-२०१८) श्री.छगन भिुबळ (येवला) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) उध्वय गोदावरी (जि.नालशक) प्रकल्पामधील पुणेगाव – दरसवाडी – डोंगरगाव पोहोच 
कालव्याचे पूणय लाींबीतील अस्तरीकरणाबाबत ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास  
लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या मागणीच्या अनुिींगान ेकडवा कालवा षव ागान ेददनाींक १५ म,े २०१८ 
रोिी सदर पोहोच कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी शासनास प्रस्ताव पाठषवला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
 

(२) तसचे नालशक जिल््यातील िोड उपसा योिना क्र. ३ चे पाणी पुणेगाव धरणात 
वळषवण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
केलेल्या मागणीच्या अनुिींगाने के्षत्रीय स्तरावर ताींत्रत्रक अभ्यास करण्याचे काम पूणय झाले 
आहे,हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास,चाींदवड व येवला इ. अवियणग्रस्त तालुक्याींची गरि लक्षात घेवून पुणेगाव – 
दरसवाडी – डोंगरगाव पोहोच कालव्याच े पूणय लाींबीतील अस्तरीकरण करण्यासह िोड उपसा 
योिना क्र. ३ च ेपाणी पुणेगाव धरणात वळषवण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
 

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (२५-१०-२०१८) : (१) मा.श्री. ियवींतराव िाधव,षवधान पररिद सदस्य 
याींनी ददनाींक २२/०९/२०१७ व मा.श्री.छगन  िुबळ, षवधानस ा सदस्य याींनी ददनाींक 
१६/१०/२०१७ च्या पत्रान्वये िोड उपसा योिना क्र.३ चे पाणी पणेुगाींव (जि.नालशक) धरणात 
वळषवण्याबाबत व पुणेगाींव-दरसवाडी-डोंगरगाींव पोहोच कालवा प्रवाहीत होणेसाठी कालव्याची 
षवशेि दरुुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. 
   कालव्याच्या सींपूणय लाींबीतील अस्तरीकरणाचा अभ्यास म. सीं. सीं., नालशक याींच्या मार्य त 
करण्याचे काम के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे.  
(२) मा.श्री.ियवींतराव िाधव, षव.प.स. याींनी दद.११-०९-२०१७ च्या पत्रान्वये अस्तरीकरणाची 
मागणी केली आहे. 
   पुणेगाव डाव्या कालव्याच्या पूणय लाींबीतील अस्तरीकरणाचा समावेश उध्वय गोदावरी 
प्रकल्पाच्या मींिूर ततृीय सधुारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताषवत नाही.  त्यामुळे कालव्याच्या 
सींपूणय लाींबीतील अस्तरीकरणाचा अभ्यास म. सीं. स., नालशक याींच्या मार्य त करण्याचे काम 
के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(३) पुणेगाींव-दरसवाडी-डोंगरगाींव पोहच कालव्याच्या पूणय लाींबीतील अस्तरीकरणाचा समावेश 
उध्वय गोदावरी प्रकल्पाच्या मींिूर ततृीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात नाही. 
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    कालव्याच्या सींपूणय लाींबीतील अस्तरीकरणाबाबत के्षत्रीय स्तरावर अभ्यास करण्यात येत 
आहे. 
      पार खो-यातून गोदावरी खो-यात पाणी वळषवणा-या उपसा िोड योिना क्र.३ च े
सषवस्तर सवाक्षण, अन्वेिण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद वत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात अनेि लहान, मध्यम व मोठी धरणात गाळ साचल्यान ेधरणाची  
साठवण क्षमता िमी झाल्याबाबत 

  

(२०) ११८९८४ (२०-०७-२०१८) श्रीमती ननमयला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक लहान, मध्यम व मोठी धरणे आहेत लसींचनक्षमतेच्या दृष्ीने धरण 
बाींधताींना सींकजल्पत आराखडा तयार करण्यात येतो परींतू कालातींराने धरणात गाळ साचत 
गेल्यास धरणाची साठवण क्षमता कमी होऊन धरणाचे पाणी तळाला गेल्याचे ददसून येत े
त्याचा पररणाम राज्यातीत लसींचनावर होत असल्याचे ददनाींक 21 एषप्रल, 2018 रोिी वा  
त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धरणाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार धरणाींतील गाळ 
काढण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (२७-११-२०१८) : (१) अींशतः खरे आहे. 
      धरणाचा आराखडा तयार करताींना पाणलो् के्षत्रातून येणा-या सीं ाव्य गाळाचे अनुिींगान े
मतृ व जिवींत साठ्यात तरतूद करण्यात येत असल्याने तरतुदीनुसार गाळ िमा  झाल्यास 
लसींचनावर पररणाम होत नाही.    
      मेरी नालशक या सींस्थेद्वारे ४८ िलाशयाींचे गाळ सवाक्षण करण्यात आलेले आहे. गाळ 
सवाक्षणच्या अभ्यासावरून सदर प्रकल्पात ८.५८ ्क्के उपयुक्त साठ्यात घ् झाली आहे. 
 (२) िलसींपदा षव ागाच े शासन ननणयय क्र. मेरीना-२०१८/प्र.क्र. १३७/१८ लाके्षषव (आस्था) 
मींत्रालय मुींबई   दद. ०३.०८.२०१८ नुसार  राज्यातील सवयच प्रकल्पाींवर गाळ व गाळलमधश्रत 
वाळू / रेती ननषकासनाचे धोरण न राबवता  मेरी नालशकद्वारे ननवडण्यात आलेल्या १) उिनी 
प्रकल्प- जि. सोलापूर,२) धगरणा प्रकल्प- जि. नालशक, ३) गोलसखुदय प्रकल्प- जि.  ींडारा,४) 
िायकवाडी प्रकल्प- जि. औरींगाबाद  व ५) मुळा प्रकल्प- जि. अहमदनगर  या पाच मोठ्या 
प्रकल्पातील गाळ व गाळ लमधश्रत वाळू/रेती ननषकासन करावे. तदनींतर या प्रक्रीयेचा अनु व 
घेऊन राज्यातील उवयरीत प्रकल्पातील गाळ लमधश्रत वाळू /रेती  ननषकासनाबाबतच े धोरण 
शासन सुधारीत करेल. 
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      उपरोक्त ननवड करण्यात आलेल्या पाचही प्रकल्पावर एकाचवेळी प्रकल्पननहाय  
ई-ननषवदा राबषवण्यात येणार असनू ई ननषवदेची काययपध्दती, कीं त्रा्ाच्या अ्ी व शती शासन 
मान्यतेने पा्बींधारे षवकास महामींडळ ननजश्चत करेल. त्याकरीता शासन पररपत्रक दद. 
६.८.२०१८ द्वारे सलमती गठीत करण्यात आली आहे. 
      त्याच प्रमाणे शासनाद्वारे िलयुक्त लशवार योिन ेअींतगयत लघु प्रकल्पाचे िलाशयातील 
गाळ काढण्याचा काययक्रम राबषवण्यात येतो. 
  (३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  

बेंबळा प्रिल्पातांगयत घुईखेड (ता. चाांदरु रेल्व,ेजि.अमरावती) हे पूनवयसीत  
मूलभुत सुववधाांपासनू वांधचत असल्याबाबत 

 
(२१) ११९०७३ (२०-०७-२०१८) प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्व)े : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) बेंबळा प्रकल्पातींगयत पूनयवसीत घुईख़ेड (ता.चाींदरु रेल्वे,जि.अमरावती) या गावाचे पूनयवसन 
११ विायपूवी झाले असून अद्यापही गावात पूणयपणे मूल ुत सोयीसुषवधा पुरवण्यात आल्या 
नसल्याच ेददनाींक १५ म े२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) तसेच ओींकारखेडा (ता. नाींदगाव खींडशे्वर,जि.अमरावती) या बेंबळा प्रकल्पबाधीत येरड 
पूनवयसीत गावठाणातील नागरी सुषवधा कामे अद्यापही सुरु न झाल्यान ेसदर पुनवयसीत गावात 
नागरी सुषवधा पूणय करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी व पूनवयसीत गावठाणावरील 
नागरीकाींनी प्रमुख मागण्याींसाठी काययकारी अल यींता बेंबळा प्रकल्प षव ाग, यवतमाळ याींना 
ददनाींक २७ रे्ब्रुवारी,२०१८ रोिी वा त्यासमुारास लेखी कळषवले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
 

(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार सदर गावाींना मुल ूत 
सोयीसुषवधा व ननयमीत पाणीपरूवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
 

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत?  
 
श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) नाही. 
बेंबळा प्रकल्पाींतगयत यवतमाळ जिल््यातील प्रकल्पग्रस्त १६ गावाींच े२० दठकाणी व अमरावती 
जिल््यातील ८ गावाींच े८ दठकाणी पुनवयसन करण्यात आले आहे. मौि ेघुईखेड या गावातील 
एकूण १८ नागरी सुषवधाींपकैी १५ सुषवधा पूणय झाल्या आहेत. तसचे मौि ेयेरड गावातील १८ 
पैकी १७ नागरी सुषवधा पूणय आहेत. उवयरीत सुषवधाींचे काम लवकर पूणय करण्याच े ननयोिन 
आहे.  
(२) होय. 
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(३) सदर गावठाींणाकरीता मळु नागरी सुषवधाींची कामे १० विापंूवी पूणय झाली असनू ती 
दरुुस्तीस आली आहेत. अमरावती जिल््यातील आठही गावाींकररता नागरीसुषवधा दरुुस्ती 
प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्या अींतगयत नागरीसुषवधा दरुुस्ती कामाच्या रु.३९४.६७ 
लक्ष एवढ्यारकमेच्या अींदािपत्रकास प्र्शासकीय मान्यता प्राप्त आहे. 

उपरोक्त गावाींतील  पाणी पुरवठा योिनेचे काम महाराषट्र िीवन प्राधधकरण, 
अमरावती, याींच्या मार्य त व इतर कामे षवशेि प्रकल्प षव ाग, अमरावती याींच्या मार्य त ठेव 
तत्वावर करण्याचे ननयोिीत असनू काययवाही प्रगती पथावर आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

धोम बलिवडी (ता. वाई, जि. सातारा) प्रिल्पातांगयत उिव्या  
िालव्याचे अस्तरीिरण िरण्याबाबत 

 
(२२) ११९०८२ (२०-०७-२०१८) श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममत 
झनि (ररसोड) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धोम बलकवडी (ता. वाई, जि. सातारा) प्रकल्पातींगयत उिव्या कालव्याच े अस्तरीकरण 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. िलसींपदा मींत्री याींना ददनाींक ६ डडसेंबर,२०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (०५-१२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
तथाषप धोम बलकवडी उिवा कालव्याचे अस्तरीकरणाच ेकाम प्रगतीत असून त ेिून, २०१९ 
अखेर पूणय करण्याच ेननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 

___________ 
  
भोर (जि.पुणे) या तालुक्यातील ननरा देवघर प्रिल्पाच्या उिव्या िालव्यासाठी ननधी उपलब्ध 

झाल्याने या प्रिल्पाच ेिाम िलद गतीने पूणय िरण्याबाबत 
 
(२३) ११९०८४ (२०-०७-२०१८) श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममत 
झनि (ररसोड) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ोर (जि.पुणे) या तालुक्यातील ननरा देवघर प्रकल्पाच्या उिव्या कालव्यासाठी ननधी 
उपलब्ध झाल्याने या प्रकल्पाचे काम िलद गतीने पूणय करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी मुख्य 
अल यींता, िलसींपदा षव ाग, पुणे याींना ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच ननरा देवघर धरणाच्या उिव्या कालव्याचे अस्तरीकरणाच ेसुरु असलेले काम ननकृष् 
दिायच ेअसल्याच ेददनाींक २१ म,े२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, उक्त उिव्या कालव्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानसुार सदर 
धरणाच्या उिव्या कालव्याच े अस्तरीकरणाच े काम ननकृष् दिायचे करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर 
कारवाई करण्यासह ननरा देवघर प्रकल्पाच्या उिव्या कालव्याच े काम तात्काळ करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

बोरखेडी (ता.लोणार, जि.बुलढाणा) धरणातील अवधै पाणी उपसा बांद िरण्याबाबत 
  

(२४)  ११९५७९ (२५-०७-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय लाभके्षत्र 
वविास ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बोरखेडी (ता.लोणार, जि.बलुढाणा) धरणात अत्यींत कमी पाणीसाठा उपलब्ध असून 
पाण्याचा अवैधररत्या उपसा होत असल्याचे माहे एषप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, धरणातील अवैध पाणी उपसामळेु पाणी ी्ंचाई ननमायण झाल्याने सदर पाणी 
उपसा बींद करण्याच ेआदेश देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) नाही. 
    प्रकल्पाच्या मतृ साठ्यातील ०.७२ द.ल.घ.मी. पाणी षपण्यासाठी आणण गुराढोराींसाठी 
राखून ठेवण्यात आले होते. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अवैध उपसा ननदशयनास येताच तात्काळ 
प्रनतबींध घालून बींद करण्यात आला. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.      
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
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शहापूर (जि.ठाणे) येथील भातसा धरणाच्या उिव्या िालव्याची  

देखभाल व दरुुस्तीअभावी झालेली दरुवस्था 
  

(२५) १२०००७ (२०-०७-२०१८)  श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.नरहरी 
झझरवाळ (हदांडोरी) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (जि. ठाणे) येथील  ातसा धरणाच्या उिव्या कालव्याची देख ाल व दरुुस्तीअ ावी 
अनेक दठकाणी पडझड झाली असल्यान े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी िलसींपदा षव ागाला 
कळवूनही षव ागान ेकोणतीच काययवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कालव्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर कालव्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (२९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३)  ातसा धरणाच्या उिव्या कालव्याची  के्षत्रत्रय अधधकाऱ्याींनी पाहणी करुन आवश्यक 
दठकाणी  राव्याची व दरुुस्तीची काम े प्रस्ताषवत केली असनू कालव्यावरील देख ाल 
दरुुस्तीच्या कामासाठी सन २०१७-१८ मध्ये रु. ५० लक्ष तसेच सन २०१८-१९ या विायमध्ये 
कालव्याच्या दरुुस्ती कररता रु.३९८ लक्ष खचायच्या कामाींचा समावशे असलेल्या  प्रापण सचूीस 
महामींडळान े मींिुरी ददली आहे. त्यानुसार कालव्याची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

 
भांडारा व पवनी (जि. भांडारा) येथील उपसा मसांचन प्रिल्पासाठी  

ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(२६) १२०१८५ (२०-०७-२०१८) श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ींडारा व पवनी (जि.  ींडारा) येथील गोसेखुदय प्रकल्पाच्या उिव्या कालव्यावरील बलेाघा्ा, 
गोसेखुदय धरणावरील हत्तीडोई, उिव्या कालव्यावरील शेळी, लशवनाळा व आको् तसेच 
धारगाव येथील ्प्पा १ व ्प्पा २ उपसा लसींचन प्रकल्पासाठी (lift irrigation) अथयसींकल्प 
सन २०१८ - १९ मध्ये सदर प्रकल्पासाठी मुबलक ननधी उपलब्ध करून तातडीन े प्रकल्प 
पूणयत्वास यावे व हिारो हेक््र शतेकऱ्याींच्या शेतिलमनी लसींचनाखाली याव्यात यासाठी  
मा. िलसींपदा मींत्री याींना ददनाींक २६ रे्ब्रुवारी,२०१८  रोिी वा त्यासमुारास स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार उपसा लसींचन प्रकल्पासाठी (lift irrigation) ननधी उपलब्ध 
करून प्रकल्प पूणय करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (२७-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) हत्तीडोई,धारगाींव ्प्पा १ व ्प्पा २ उपसा लसींचन योिनाींना अद्दाप प्रशासकीय मान्यता 
प्राप्त नाही. पवनी (बेलघा्ा), शेळी, लशवनाळा व आको् उपसा लसींचन योिना ्या गोसीखुदय 
प्रकल्पाच्या  ाग म्हणून राबषवल्या िात आहेत. 
  प्रधानमींत्री कृिी लसींचाई योिनअेींतगयत सन २०१८-१९ च्या अथयसींकल्पात गोसखेुदय प्रकल्पाच्या 
बाींधकाम घ्कासाठी रु.७०० को्ीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर प्रधानमींत्री कृिी लसींचाई 
योिनेतील हर खेत को पानी या काययक्रमाींतगयत रु.२८.५३ को्ी रकमेची तरतूद करण्यात आली 
आहे.       
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जिल्हयात ७७ लघु मसांचन प्रिल्पापैिी २९ प्रिल्पातील  
िलसाठा ररक्त झाल्याबाबत 

 
(२७) १२०१९५ (२०-०७-२०१८) अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्रीमती ननमयला गाववत (इगतपूरी), प्रा.विाय गायिवाड (धारावी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.हियवधयन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोि टाररे् (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) अमरावती जिल्हयात गत हींगामात पुरेसा पाऊस न आल्यामुळे येथील ७७ लघ ु लसींचन 
प्रकल्पापैकी २९ प्रकल्पातील िलसाठा पूणयत: ररक्त झाला असल्याचे ददनाींक १५ म,े२०१८ रोिी 
वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) तसेच तीन उपसा लसींचन योिना व बारा बींधारे कोरड ेपडले असल्याने ग्रामीण  ागातील 
नागरीकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास,याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानसुार रब्बी  हींगामातील शेती 
व  षपण्यासाठी पाण्याचा पुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
 

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) :  (१) होय. 
सन २०१७-१८ या विायत अत्यल्प पियन्यमान झाल्यामळेु दद.१३.११.२०१८ रोिीच्या पाणी 
आरक्षण सलमतीच्या बैठकीत वालशम जिल््यातील प्रकल्पाचा उपलब्ध पाणीसाठा षपण्याकररता 
आरक्षक्षत करण्यात आला होता. सबब लसींचनाकररता कुठल्याही प्रकल्पातून पाणी ददले गेले 
नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     अमरावती षव ागामधील ददया, दलुघा् व सोनखेड हया 3 लघु उपसा लसींचन योिना 
शासन ननणयय क्र. १०८९/४५७/(१०५/८९) लसींव्य, दद. १५/६/१९९२ अन्वये बींद करण्यात आलेल्या 
आहेत.  
     तसेच या षव ागाकड े १२ वसींत बींधारे व १ को.प.बींधारा असून १२ बींधारे गाळ 
 साचल्यान े अकाययक्षम झालेले आहेत व वघाळझुींि को.प. बींधारा काययरत आहे. यामळेु या 
बींधाऱ्याींच्या ला के्षत्रातील नागररकाींची गैरसोय होत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
     दद.११/९/२०१८ रोिी अमरावती जिल्हातील ५० लघु प्रकल्पामध्ये सुमारे ४७ ्क्के 
पाणीसाठा आहे. ३ लघु प्रकल्पामध्ये १०० ्क्के व ५ लघु प्रकल्पामध्ये समुारे ३४ ्क्के 
पाणीसाठा आहे. या प्रकल्पाींपैकी मालखेड, पुसली व वाई या लघु प्रकल्पावरून षपण्याचा 
पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. पुसली लघु प्रकल्पामध्ये २५ ्क्के व वाई लघ ुप्रकल्पामध्ये 
६८ ्क्के उपयुक्त साठा असून, मालखेड लघु प्रकल्पामध्ये उपयुक्त पाणी साठा ०.०० ्क्के 
आहे.  तसेच चाींदी लघु प्रकल्पामधुन नाींदगाव खींडशे्वर पाणी पुरवठा योिना कायायजन्वत 
असून, सदर प्रकल्प १०० ्क्के  रला आहे. रब्बी  हींगामतील शतेी व षपण्यासाठी पाण्याचा 
पुरवठा दद. १५/१०/२०१८ अखेर प्रकल्पामध्ये उपलब्ध होणा-या पाणी साठ्यावर करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 
  

___________ 
  
देऊळगावरािा (ता.धचखली,जि.बुलढाणा) मधील मेरा ववतररिा क्र.२ अांत्री-िवठळ लघु पाटवरील 

िममन सांपाहदत झालेल्या के्षत्रामध्ये प्रिल्पग्रस्ताांच ेनाव नोंदववण्याबाबत 
  
 

(२८)  १२०६२७ (२०-०७-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ूसींपादन प्रकरण क्र.६६/२०१२-१३ मौ.कवठळ (ता.धचखली,जि.बुलढाणा)  खडकपूणाय प्रकल्प 
षव ाग देऊळगावरािा मधील मेरा षवतररका क्र.२ अींत्री-कवठळ लघ ुपा्वरील िलमन सींपाददत 
झालेल्या के्षत्रामध्ये ग् क्र.१७९ व १८० यामध्ये अनकु्रमे श्री. दत्त्ता षविय खेडकेर व 
श्री.ददलीप पुींडललक खेडकेर याींच्या नावाची नोंद करण्याबाबत षव.अधधक्षक अल यींता, बुलढाणा 
पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, बुलढाणा याींना ददनाींक १५ माचय,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास लेखी 
ननवेदन देण्यात आले आहे,हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर ननवेदनानुसार नायब तहलसलदार, धचखली व यींत्रणा याींनी स्थळ पाहणी करुन तसा 
अहवाल उपषव ागीय अधधकारी तथा  सूींपादन अधधकारी, बुलडाणा याींना सादर केला आहे. 
(३) मोबदला वा्पाची काययवाही महसूल षव ागामार्य त सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

नाांदगाांव (जि.नामशि) तालुक्यातील माझणिपुांि मध्यम प्रिल्पाचा द्ववतीय  
सुप्रमाच्या प्रस्तावास मांिुरी देण्याबाबत 

  

(२९) १२०७५१ (२०-०७-२०१८) श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जिल््यातील धगरणा नदी खोरे प्रकल्प षव ाग नालशक या षव ागाअींतगयत 
असलेल्या नाींदगाींव तालुक्यातील माणणकपुींि मध्यम प्रकल्पाचा द्षवतीय सुप्रमाचा प्रस्ताव 
ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१३ रोिी वा त्यासुमारास तापी पा्बींधारे महामींडळ िळगाींव मार्य त 
शासनास (िलसींपदा षव ागास) सादर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावास मींिुरी देण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (०४-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) उपरोक्त प्रस्तावावर शासनान ेवेळोवळी उपजस्थत केलेल्या शेऱ्याींची पुतयता तापी पा्बींधारे 
षवकास महामींडळामार्य त करण्यात आली असून, प्रस्ताव मींिूरीच्या अींलमत ्प्प्यात आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

ववसापूर पुणदी (ता.तासगाांव, जि.साांगली) योिनेची अपूणय िामे पणूय िरण्याबाबत 
  

(३०) १२१०११ (२३-०७-२०१८) श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) षवसापूर पुणदी (ता.तासगाींव, जि.साींगली) योिनेची अपूणय काम े पूणय करुन योिना 
कायमस्वरुपी चाल ू ठेवण्याबाबत तालुक्यातील लोकप्रनतननधीींनी मा.पाणीपुरवठा मींत्री तसचे 
जिल्हाधधकारी, साींगली याींच्याकड ेमागील २ विायपासून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त योिनेची काम ेपूणय करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
 

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीि महािन (०५-१२-२०१८) : (१) होय. 
 

(२) षवसापूरच्या दोन्ही व पुणदीच्या तीनही ्प्प्याींची स्थापत्य, याींत्रत्रकी व षवद्युत कामे पूणय 
झाली आहेत. षवसापूर ्प्पा-१ (अ) ची दद.२९.८.२०१४ व ्प्पा -1(ब) ची दद.२६.०९.२०१४ रोिी 
यशस्वी चाचणी झाली आहे. पुणदी उपसा लसींचन योिनेची दद.१६.०८.२०१४ रोिी चाचणी पूणय 
करण्यात आली आहे. षवसापूर व पुणदी उपसा योिनेतील पींपगहेृ, उध्वयगामी नललका व गुरुत्व 
नललकाींची काम े पूणय झाली असून, ला के्षत्रास बींददस्त पाईपलाईनव्दारे पाणी देण्यासाठी 
आवश्यक षवतरण व्यवस्थेची कामे ८० ्क्के पूणय झाली आहेत. उवयररत षवतरण व्यवस्थेची 
काम ेलवकरच पूणय करण्यात येत आहेत. दषुकाळी पररजस्थती असल्याने शेतकरी  व स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींच्या मागणीवरुन योिना अींशत: कायायजन्वत करुन सन २०१४ पासून 
तालुक्यातील षवषवध लघु पा्बींधारे तलाव, पाझर तलाव व बींधारे  रून देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 
  

___________ 
 

बोरगाव व अलिुड (एम) तसेच िामगव्हाण (ता.िवठेमहािाांळ, जि.साांगली) या  
गावाांना पाईप लाईनद्वारे पाणी देण्याबाबत 

 
  

(३१) १२१०१४ (२४-०७-२०१८) श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 

(१) बोरगाव व अलकुड (एम) तसेच िामगव्हाण (ता.कवठेमहाकाींळ, जि.साींगली) या गावाींचा 
म्हैशाळ योिनते समावेश करुन या गावाींना पाईप लाईनद्वारे पाणी देण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.पाणीपुरवठा मींत्री तसचे स्थाननक पाणीपुरवठा कायायलय, साींगली याींच्याकड े
मागील १ विायपासून केली आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास,सदर मागणीवर अद्यापी कोणतीही काययवाही  केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार उक्त गावाींना पाईप 
लाईनद्वारे पाणी देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
 

(४) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीि महािन (०५-१२-२०१८) :(१) होय. 
 

(२) हे खरे नाही. 
बोरगाींव व अलकुड (एम) या गावाींचे हद्दीतील अनुक्रम े ५३४ हे. व २१० हे. के्षत्र म्हैसाळ 
योिनेच्या ला के्षत्रात येते. तथाषप िायगव्हाण या गावाचे के्षत्र कालवा तळ पातळी तलाींकाच े
वर असल्याने सद्य:जस्थतीत सदरचे के्षत्र ला के्षत्रात येऊ शकत नाही. 
 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 

___________ 
 

वपांपरिणे व म्हाळाांदेवी (ता.अिोले, जि.अहमदनगर) येथील 
 िलसेतचूी िामे पूणय िरण्याबाबत 

 
  

(३२) १२१०५२ (२०-०७-२०१८) श्री.वैभव वपचड (अिोले) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) षपींपरकणे व म्हाळाींदेवी (ता.अकोले,जि.अहमदनगर) येथील िलसेतूची अपूणय कामे पूणय 
करण्याची मागणी मा.िलसींपदा मींत्री याींचेकड े अकोले येथील लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २२ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुिींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (०५-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) ननळवींड-े२ धरणाचे बुडीत के्षत्रातील रािुर षपींपरकणे रस्त्यासाठी प्रवरा नदीवरील उच्च 
तलाींक पुलाच ेकाम प्रगतीत असनू पुलाच्या एकूण कामाच्या ५४ ्क्के काम पूणय झाले आहे.  
सदर पुलाच्या कामावर माहे िलु-ै २०१८ अखेर रु. २१५१.८९ लक्ष खचय झाला आहे. 
      म्हाळादेवी िलसेत ू -उध्वय प्रवरा उिवा कालवा सा.क्र. ६७५ मी. प्रवरा नदीवरील 
िलसेतूच ेकाम ५० ्क्के पूणय झाले आहे.  या कामावर माहे िुल-ै २०१८ पयतं रु. १४२७.७५ 
लक्ष इतका खचय झाला आहे. 
      उध्वय प्रवरा प्रकल्पासाठी सन २०१८-१९ मध्ये शासनाकडून रु. १५८.८३ को्ी अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.  तसेच नाबाडय मार्य त रु. ७५.७४ को्ी अथयसहाय्य मींिूर 
केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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राज्यातील िृष्ट्णा – मराठवाडा िलमसांचन प्रिल्पाांतगयत मराठवाड्याला लागणाऱ्या पाण्यासाठी 
िें द्र – राज्य शासन याांनी सांयुक्तररत्या आधथयि तरतूद िरण्याबाबत 

  

(३३) १२११२१ (२०-०७-२०१८) अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृषणा – मराठवाडा िललसींचन प्रकल्पाींतगयत मराठवाड्याला लागणाऱ्या 
पाण्यासाठी कें द्र शासनान ेअद्यापपयतं आधथयक तरतूद केली नसल्याची बाब माहे म,े २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्य शासनाने उस्मानाबाद जिल्हाबरोबरच बीड जिल्हयातील अत्यींत महत्वाचा 
असलेला कृषणा-मराठवाडा लसींचन प्रकल्पाची ननधीअ ावी काम ेअपुरी आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाींतगयत मराठवाड्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी कें द्र – राज्य 
शासन याींनी सींयुक्तररत्या आधथयक तरतूद करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (०५-१२-२०१८) :(१) होय. 
(२) सन २०१७-१८ व  २०१८-१९ या विायसाठी शासनान े कृषणा-मराठवाडा लसींचन 
प्रकल्पाींकरीता  अनुक्रम े रु. १२५ व रु. १५० को्ी  इतक्या ननधीची तरतुद केली असुन, 
त्यानुिींगाने के्षत्रीय स्तरावर कामे प्रगतीपथावर आहेत.  तसेच कृषणा मराठवाडा लसींचन 
प्रकल्पाींतगयत बीड जिल््यातील उपसा लसींचन योिना क्र. ३, आष्ी या योिनेच े काम दद. 
३१/१२/२०१३ पासून पयायवरण मान्यते अ ावी बींद ठेवण्यात आल्यामुळे योिनचेी काम ेअपूणय 
आहेत. पयायवरण मान्यता प्राप्त करुन घेण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) कृषणा-मराठवाडा प्रकल्पास नाबाडय अींतगयत आधथयक तरतुद प्राप्त करुन घेण्याच्या दृष्ीन े
कृषणा-मराठवाडा प्रकल्पास नाबाडय अींतगयत ननधी लमळणे बाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याची बाब 
के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

लातूर जिल््यातील तावरिा प्रिल्पाच्या गेट व साांडव्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(३४) १२१३६० (२०-०७-२०१८) श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल््यातील तावरिा प्रकल्पाच्या नादरुुस्त गे् व साींडवाच्या कायमस्वरूपी 
दरुुस्तीसाठी द्वार व षवमोचके मींडळ, सींकल्प धचत्र मींडळ, नालशक याींचा अहवाल व ननरीक्षण 
द्प्पणी प्राप्त झाली आहे, हे  खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनुिींगाने तावरिा प्रकल्पाच्या नादरुुस्त गे् व साींडव्याची 
कायमस्वरूपी दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्री. धगरीि महािन (२७-११-२०१८) : (१) अधीक्षक अल यींता (दरवािे), मध्यवती सींकल्पधचत्र 
सींघ्ना,नालशक याींनी तावरिा मध्यम प्रकल्पाची दद.२४.०१.२०१८ रोिी के्षत्रत्रय पहाणी केली 
असून के्षत्रत्रय पहाणीची ननरीक्षण द्प्पणी दद.२९.०१.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये के्षत्रत्रय 
कायायलयास प्राप्त झाली आहे. 
(२) अधीक्षक अल यींता (दरवाि)े, मध्यवती सींकल्पधचत्र सींघ्ना,नालशक याींनी स्वींयचललत 
द्वाराींच्या दरुुस्तीसाठी सुचषवलेल्या कायमस्वरुपी व तात्पुरत्या उपाययोिना करण्याबाबतची 
काययवाही याींत्रत्रकी व स्थापत्य षव ागाींमार्य त के्षत्रत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

लातूर जिल््यातील बब्रि िम बॅरेिेसमध्ये प्रस्ताववत 
 िामाांची मांिुरी प्रलांबबत असल्याबाबत 

 
  

(३५) १२१३६४ (२०-०७-२०१८) श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल््यातील राषट्रीय महामागायस िोडणाऱ्या रस्त्यावरील वा नदी नाल्यावरील 
आवश्यक पलुाच ेबाींधकाम व बॅरेिेसच्या बाींधकामासाठी कें द्रशासनाच्या िलसींपदा षव ागाकडून 
होणार असलेल्या त्रब्रि कम बॅरेिसे मध्ये कन्वरियन करून पाणी अडवा या कामासाठी लातूर 
जिल््याची पायल् जिल्हा म्हणून शासनान ेननवड केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुिींगान ेसवाक्षण करून प्रस्तावास मींिुरी देण्यात आली आहे काय व सदर 
कामास ननधी मींिूर करण्यात आलेला आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रत्येक तालुकाननहाय ककती कामाींचे सवाक्षण करून प्रस्ताव सादर करण्यात 
आले असून तालुकाननहाय ककती कामाींना मींिुरी देण्यात आलेली आहे,  
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीि महािन (२९-११-२०१८) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४)  प्रश्न उद वत नाही. 
 
  

___________ 
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मालेगाांव (जि.वामशम) येथील मांिरू झालेल्या एि हिार ववहहरीपैिी ननम्म्या ववहहरीांच े
 िाम पूणय झाले नसल्यान ेयोिना अयशस्वी झाल्याबाबत 

 
  

(३६) १२१५१३ (२३-०७-२०१८) श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) मालेगाींव (जि.वालशम) येथील मींिूर झालेल्या एक हिार षवदहरीपैकी ननम्म्या षवदहरीींचे 
काम पूणय झाले नसुन त्यामुळे ही योिना अयशस्वी ठरली असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये 
त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, मालेगाींव तालुक्यात सन २०१५-१६ मध्ये शेतक-याींसाठी एक हिार लसींचन 
षवदहरीींचे उददद्ष् देण्यात आले असुन या एक हिार षवदहरीसाठी ४ हिाराींच्यावर अिय 
आल्याने इश्वयर धचठ्ठीतून षवदहरीच्या ला ार्थयायची ननवड करण्यात येऊन ननवड झालेल्या 
ला ार्थयायना षवलशष् मुदतीत षवदहरीचे काम करण्याच्या सचुना देण्यात आल्या या एक हिार 
षवदहरीचे काम करुन घेण्यासाठी पींचायत सलमती, लघु पा्बींधारे बाींधकाम, जिल्हा पररिद 
बाींधकाम, जिल्हा पररिद बाींधकाम, सावयिननक बाींधकाम आदद षव ागाकड े षवहीरी वा्ून 
ददल्या पींरतु सदर षवदहरीचे काम करण्यात सवय षव ागाच्या अधधका-याने ्ाळा्ाळ केल्यान े
शेतक-याींची पाण्याअ ावी गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
 

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. ियिुमार रावल (२९-११-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      पींचायत सलमती, मालेगाींव (जि.वालशम) अींतगयत मींिूर झालेल्या १००० षवदहरीींपैकी ३३७ 
लसींचन षवदहरीींची कामे पूणय झालेली असून ३३० लसींचन षवदहरीींची कामे प्रगतीपथावर आहे. 
      मालेगाींव तालुक्यातील यींत्रणा याींच्यामार्य त ६० षवदहरी देण्यात आल्या होत्या.  
त्यापैकी, १९ षवदहरीींची काम ेपूणय झाली असून २२ लसींचन षवदहरीींची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
तर उवयररत १९ लसींचन षवदहरीींचे काम े अद्याप सुरु झालेली नाहीत. तर पींचायत सलमती 
स्तरावरुन ९४० लसींचन षवदहरी सरुु करण्यात आल्या असून त्यापकैी ३१८ षवदहरी पूणय करण्यात 
आल्या आहेत व ३०८ षवदहरी प्रगतीपथावर आहेत.          
 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
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वैिापूर (जि.औरांगाबाद) तालुक्यातील मसांचन प्रिल्पात पाणी साठा वाढववण्याबाबत 
 
(३७) १२१५७४ (२०-०७-२०१८) श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.विाय गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमयला गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोि टाररे् (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हियवधयन सपिाळ (बुलढाणा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय : 
  

(१) विैापूर (जि.औरींगाबाद) या तालुक्यासह औरींगाबाद जिल्हयात लघ ु व मध्यम प्रकल्प 
दरविी रे्ब्रुवारी मदहन्यातच कोरड ेपडत असल्यामळेु षपण्यासाठी व लसींचनासाठी पाण्याची तीव्र 
ी्ंचाई ननमायण होत असल्याच ेमाहे रे्ब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाची शासनान े पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार लसींचन 
प्रकल्पात पाणी साठा वाढषवण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. धगरीि महािन (१०-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) औरींगाबाद जिल््यातील पूणय झालेल्या मध्यम व ल.पा. प्रकल्पाींची व्यवस्थापन 
यींत्रणेमार्य त मान्सून पूवय व मान्सनूोत्तर पाहणी ननयमीत पणे करण्यात येते. लसचींन प्रकल्पात 
पाणी साठा वाढषवण्या कररता प्रकल्पातून गाळ काढण्याची काम े लोकसह ागातून करण्यात 
येतात. तथाषप पाणलो्के्षत्रात पुरेसे पियन्यमान झाले तर पाणीसाठा उपलब्ध होऊ शकेल. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

 
नवरगाांव, सांग्रामपूर व बोरी, मशवनी भोंडिी येथील ग्रामपांचायत अांतगयत झालेल्या 

 रोिगार हमी योिनेच्या िामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
 
(३८) १२१७४१ (२३-०७-२०१८) श्री.डड मल्लीिािूयन रेड्डी (रामटेि) : सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवरगाींव (जि.चींद्रपूर) सींग्रामपरू (जि.बुलढाणा) व बोरी (जि.चींद्रपूर), लशवनी (जि.दहींगोली) , 
 ोंडकी (जि. ींडारा)  येथील ग्रामपींचायत अींतगयत झालेल्या रोिगार हमी योिनेच्या कामामध्ये 
गैरव्यवहार झाल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास,त्यानुसार रोिगार हमी योिनेच्या कामामध्ये  गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. ियिुमार रावल (२७-११-२०१८) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२) व (३)  ोंडकी (जि. ींडारा) येथे गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार 
सदर तक्रारीबाबत चौकशी करण्यात आली. चौकशीअींती गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

पूवय ववदभायतील गोसीखुदय प्रिल्पाचे पाणी उमरेड िवळील प्रस्ताववत 
 दोन औजष्ट्णि वीि प्रिल्पाांना देण्याचा घेतलेला ननणयय 

  
 

(३९) १२२१२३ (२०-०७-२०१८) श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पूवय षवद ायतील गोसीखुदय प्रकल्पाच ेपाणी उमरेड िवळील प्रस्ताषवत दोन औजषणक वीि 
प्रकल्पाींना देण्याचा ननणयय शासनाने घेतला असल्याच ेमाहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाला पाणी देण्यास नागररकाींचा षवरोध असल्यान े शासन सदर 
ननणयय रद्द करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याअनुिींगान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) नाही.   
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.      
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

वाशीम जिल््यात मनरेगा योिनमेध्ये ६००० ववहहरीांना शासनाने  
१८ महहन्याांपूवी मान्यता हदल्याबाबत 

 (४०)  १२२१७८ (२३-०७-२०१८).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशीम जिल््यात मनरेगा योिनेमध्ये ६००० षवदहरीींना प्रशासनान े १८ मदहन्याींपूवी 
मान्यता ददली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कामे वेगवगेळया षव ागाींना षव ागून देण्यात आली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या षव ागाींनी सदर काम े तात्काळ करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ियिुमार रावल (२९-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.            
(२) होय, हे खरे आहे.  
    एकूण ६००० लसींचन षवदहरीींपैकी ३६७ लसींचन षवदहरी यींत्रणाींना षव ागून ददलेल्या आहेत.  
तर, उवयररत ५६३३ लसींचन षवदहरी पींचायत सलमती याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३)  एकूण ६००० लसींचन षवदहरीींपैकी १८०६ लसींचन षवदहरी पूणय करण्यात आल्या आहेत. 
तसेच, २९९५ लसींचन षवदहरीींची काम ेप्रगती पथावर असून ११९९ लसींचन षवदहरीींची काम ेसुरु 
होणे बाकी आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 

 
िृष्ट्णा खोऱ्यातील २३ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला ममळण्याबाबत 

  

 
(४१) १२२२४७ (२०-०७-२०१८)  श्री.राहुल मोटे (पराांडा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील दषुकाळी पररजस्थती दरू करण्यासाठी तसेच कृषणा खोऱ्यातील हक्काच े२३ 
्ीएमसी पाणी मराठवाड्याला लमळाव ेम्हणून गेल्या अनके विांपासून मराठवाड्यातील िनतेन े
आींदोलन,े मोचाय, लेखी ननवेदन ेव सींबींधीत मींत्रयाींच्या  े्ी इत्यादी मागायचा अवलींब करुन तीव्र 
आींदोलन ेकेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन मखु्यमींत्री याींनी सन २०१७ कृषणा-मराठवाडा प्रकल्पाला प्रशासकीय 
मान्यता ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृषणा-मराठवाडा प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल््यातील २५ हिार हेक््र व बीड 
जिल््यातील ८ हिारपेक्षा िास्त कोरडवाहू िलमन लसींचनाखाली येणार असून या दोन्ही 
जिल््यातील ९ तालुक्यातील २८८ गावाींना त्याचा र्ायदा होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,उक्त प्रकल्पाला गोसी खुदयप्रमाणे षवशेि प्रकल्पाचा दिाय देवून उक्त प्रकल्पाच े
काम प्राधान्यान ेहाती घेवून त ेषवदहत कालमयायदेत पूणय करण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीि महािन (२६-११-२०१८) :(१) होय. 
(२) व (३) शासनाने दद. ०७/०७/२००९ च्या पत्रान्वये कृषणा मराठवाडा लसींचन प्रकल्पाच्या 
२३.६६ अ.घ.रू्. पाणी वापराच्या सुधारीत िल ननयोिनास मान्यता ददली आहे. त्या प्रमाणे 
प्रकल्पाचे रू. ४८४५.०५  को्ी रक्कमेच्या सुधाररत प्रशासकीय मान्यता अहवालास   
दद. २७/८/२००९ अन्वये शासनान े मान्यता ददली आहे.  या प्रकल्पाचे काम दोन ्प्प्यात 
करावयाच ेअसून प्रथम ्प्पा ७ अ.घ.रू्. पाणी वापरासाठी व जव्दतीय ्प्पा  १६.६६  अ.घ.रू्. 
पाणी वापरासाठी प्रस्ताषवत आहे. प्रथम ्प्पा पाणी  वापराची उवयररत ककीं मत रू. ४८१७  को्ी 
आहे. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्हयातील ८७१८८  हेक््र व बीड जिल्हयातील २७५४३ 
हेक््र िलमन लसींचनाखाली येणार असून या दोन्ही जिल्हयातील ९ तालुक्यातील २८८ गावाींना 
त्याचा र्ायदा होणार आहे. तथाषप या प्रकल्पासाठी प्रथम ्प्प्यात उपलब्ध झालेल्या ७ 
अ.घ.रु्.  पाण्यातून उस्मानाबाद जिल्हयातील २५७९४ हेक््र व बीड जिल्हयातील ८१४७ हेक््र 
िलमन लसींचनाखाली येणार आहे. 
       सदर कामे ४ विायच्या कालबध्द मयायदेत  पूणय  करता यावीत या उद्देशाने कामासाठी 
लागणारा ननधी  हा मा. राज्यपाल महोदयाींच्या ननधी वा्पाच ेसतू्राबाहेर ठेवण्याची  षवनींती 
मा. राज्यपाल  महोदयाींना करण्याचा ननणयय ददनाींक ४ ऑक््ोबर २०१६ रोिी औरींगाबाद येथे 
झालेल्या मींत्रीमींडळाच्या बैठकीमध्ये झालेला  आहे. त्यानुसार ददनाींक २५  ऑक््ोबर २०१६ 
रोिी मा. मुख्यमींत्री याींनी उपरोक्त ननधी  मा. राज्यपाल महोदयाींचे ननधी वा्प सूत्राच्या 
ननदाशाबाहेर ठेवण्याबाबत षवनींती केलेली आहे. 
(४) या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी उस्मानाबाद पा्बींधारे मींडळ, उस्मानाबाद , अींतगयत २ 
षव ाग व औरींगाबाद पा्बींधारे मींडळातगयत १ षव ाग काययरत आहे व सध्या सदर आस्थापना 
पुरेशी आहे. मा. राज्यपाल महोदयाींनी सन २०१७-१८ मधील कृषणा मराठवाडा प्रकल्पासाठीचा 
ननधी  ननदाशाबाहेर ठेवण्यास मान्यता ददली आहे. सन २०१८-१९ मध्ये कृषणा-मराठवाडा 
प्रकल्पासाठी रु. १५० को्ीचा ननधी मींिूर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 
  

___________ 
  
पालघर जिल्हयातील डहाणू–नामशि राज्यमागायवर सारणी येथ ेसूयाय उिवा तीर िालव्याच्या 

मुख्य िालवा (सारणी ) साखळीची झालेली दरुवस्था 
 
(४२)  १२२६३१ (२४-०७-२०१८).   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयातील डहाणू –नालशक राज्यमागायवर सारणी येथे सूयाय उिवा तीर 
कालव्याच्या मुख्य कालवा (सारणी) साखळी क्र. ११/३७५ िीणय झाल्याच े नुकतेच माहे 
रे्ब्रुवारी,२०१८ मध्ये ननदशयनास येऊनही सदर पुलाची अदयापी दरुुस्ती करण्यात आलेली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पुलावरुन सुमारे ६० हून अधधक गावाींची वाहतूक होत असून ररलायन्स 
औजषणक प्रकल्प आणण प्रकल्पाकड ेओवरलोड वाहनाींची ददवसरात्र वाहतकू सुरु असून उक्त 
पुलाला ४० विा िुना असून पलुाचा स्लॅब णझिला आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तदनसुार उक्त पुलाची तात्काळ 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (२९-११-२०१८) : (१) पालघर जिल््यातील डहाणू-नालशक राज्यमागायवर 
सूयाय प्रकल्पाींतगयत उिव्या तीर कालव्याच्या   सा.क्र.११/३७५ मी.(सारणी) वरील डहाणू- 
नालशक राज्य मागायवरील समुारे ३० ते ३५ विा िुन्या पूलाच्या  पषृठ लादीच्या दोन्ही 
कडवेरील लोह सळ्याींवरचे सींधानकाचे आच्छादन  ननखळल्यामळेु दोन्ही बािूच्या लोहसळ्या 
उघड्या पडल्या आहेत. 
सदर पुलाची प्राथलमक तपासणी केली असता   पुलाची  दरुूस्तीची काम ेकरण्याच ेआवश्यक 
असल्याच ेआढळून आले आहे.  
(२) सूयाय प्रकल्पाींतगयत कालव्याींवरील सदर पूल  ३० ते ३५ विा िूना आहे.  पषृठ लादीच्या 
प्राथलमक पाहणी अींती सदर पलुाची दरुुस्ती करणे आवश्यक आहे. 
तथाषप, पूल वाहतूकीस धोकादायक झालेला नसून पषृठ लादीच्या दोन्ही कडवेरील 
लोहसळ्याींवरच े सींधानकाच े आच्छादन  ननखळल्यामुळे दोन्ही कडकेडील लोहसळ्या उघड्या 
पडल्या आहेत. स्लॅब णझिलेला नाही. 
(३) सन २०१८-२०१९ या आधथयक विायत सूयाय उिवा तीर व डाव्या तीर कालव्याींच्या 
बाींधकामाींची दरुूस्ती करण्याची कामे प्रस्ताषवत करण्याींत आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

पालघर जिल्हयातील सुयाय धरणाच्या िालव्याांमध्ये साठलेला गाळ िाढण्याबाबत 
  

(४३) १२२६३७ (२०-०७-२०१८) श्री.अममत घोडा (पालघर) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   डहाणू (जि.पालघर) तालकु्यातील गाींवाना उन्हाळ शेतीला पाणी पुरषवणा-या सूयाय 
धरणाच्या कालव्याींमध्ये साठलेल्या गाळ व कच-यामुळे कालव्याला कचराकुीं डीच ेस्वरुप प्राप्त 
झाल्याचे माहे एषप्रल,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील सुमारे १०० गावातील शेतीला सुयाय कालव्यातून पाणी 
पुरवठा केला िातो, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास,सुयाय धरणाच्या कालव्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व तदनुसार सुयाय 
धरणाच्या कालव्याींतील गाळ काढण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 कोंकण लसींचन हींगाम २०१७-१८ च्या अनुिींगान े याींत्रत्रकी षव ागामार्य त कालवा स्वच्छतचेी 
काम ेकरण्याींत येवून डडसेंबर-२०१७ त ेम-े२०१८ या कालावधीत लसींचनाची आवतयन ेसुरळीतपणे 
पार पाडण्याींत आलेली आहेत. 
(२) सूयाय प्रकल्पाच्या ला के्षत्रातील एकूण ११० गावाींपैकी सूयाय उिवा तीर कालव्यातून ४३ व 
डावा तीर कालव्यातून ६ अशा एकूण ४९ गावाींना कोंकण लसींचन हींगामा दरम्यान  लसींचनासाठी 
पाणी उपलब्ध करून ददले  िाते. 
(३) प्रत्येक विी लसींचन हींगामाच्या अनुिींगाने के्षत्रीय अधधकाऱ्याींद्वारे कालव्याींची पाहणी 
करण्याींत येत े व आवश्यकतनेुसार याींत्रत्रकी सींघ्नेमार्य त उपलब्ध यींत्रसामुग्रीच्या सहाय्यान े
कालव्याींतील गाळ काढण्याींत आलेला आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 

 
चोपडा (जि.िळगाांव) तालुक्यातील हतनुर प्रिल्पाची िामे अपूणय असल्याबाबत 

 
  

(४४) १२३४८६ (२०-०७-२०१८) श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा (जि.िळगाींव) तालकु्यातील हतनुर प्रकल्पाच्या कालव्यावरील कामे महाराषट्र 
िलके्षत्र सुधार प्रकल्पाींतगयत प्रस्ताषवत होती परींतु प्रकल्पाची मुदत सींपल्यामळेु ही काम ेपूणय 
झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अपूणय कामामुळे चारीच्या शेव्च्या शेतकऱ् याींपयतं पाणी पोहोचू शकत 
नसल्यामळेु शेतकऱ् याींना लसींचनापासून वींधचत रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाींवरील षवशेि दरुुस्तीच्या कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन देऊन 
अपूणय असलेली कामे पूणय करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १८ 
सप् े्ंबर,२०१७ रोिी वा त्यासमुारास मा.िलसींपदा मींत्री व मा.राज्यमींत्री याींच्याकड े लेखी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीनसुार या प्रकल्पावरील षवशेि दरुुस्तीच्या कामाींसाठी ननधी 
उपलब्ध करुन अपूणय असलेली कामे पूणय करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीि महािन (२७-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय 
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(४) सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या विायत कालवा स्वच्छता मोदहमेअींतगयत हतनुर कालवा कक. 
मी. १ त े९२ आणण त्यावरील पाणी वापर सींस्था याींचे दरुुस्तीच ेकाम पाखरण काययक्रमाींतगयत 
अींत ूयत करण्यात आलेले आहे व त्यानुसार याींत्रत्रकी षव ागामार्य त सद्यजस्थतीत हतनुर 
कालव्यावर मातीकामाच्या दरुुस्तीची काम ेसुरु आहेत. 
  तसेच सन २०१८-१९ या विायत पाखरण काययक्रमात कालवा स्वच्छता मोदहम े अींतगयत 
याींत्रत्रकी षव ागामार्य त कालवा दरुुस्तीची कामे प्रस्ताषवत केलेली आहे. हतनूर प्रकल्पावरील 
षवशेि दरुुस्तीच्या कामाींची शेरे पतुयता करून अींदािपत्रक तयार करण्याचे काम के्षत्रत्रय स्तरावर 
प्रगतीत आहे.     
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
भातिुली (जि.अमरावती) तालुक्यातील िुां ड खुदय गावातील रस्त्याांची िामे पूणय िरण्याबाबत 

  
 

(४५) १२३५०० (२४-०७-२०१८) अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.रवव राणा (बडनरेा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  ातकुली (जि.अमरावती) तालकु्यातील ननम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्रात असलेल्या कुीं ड 
खुदय गावाच्या नागरीकाींना िून,२०१८ पयतं घर खाली करण्याच्या सूचना प्रकल्प बाींधकाम 
षव ागाकडून देण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सन २००९ मध्ये ग्रामस ेने घेतलेल्या ननणययानुसार रस्त्याींची काम े
झाल्यालशवाय घर खाली करण्यात येणार नाही असा इशारा कुीं ड खुदय गावातील नागरीकाींनी 
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानसुार ननम्न पेढी प्रकल्पामुळे 
ज्या ६ गावाींतील खराब रस्त ेदरुुस्त करण्यासाठी ननधी मींिूर करुन उक्त रस्त्याींची काम ेपूणय 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (२९-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) या  ठरावामध्ये बुडीत के्षत्राबाहेरील लशल्लक राहात असलेल्या शेतीसाठी वहीवा्रस्त ेतसेच 
पुनवयसन गावठाणासाठी अमरावती-परतवाडा मखु्य रस्त्यापासून  अनतररक्त पोच  रस्त्याची 
मागणी आहे. 
(३) या ठरावामध्ये 6 गावातील खराब रस्ते दरुुस्तीबाबत उल्लेख नाही. उपरोक्त दोन 
रस्त्याींच्या  (चेचरवाडी त े ातकुली िोडरस्ता व धामोरी त ेचेचरवाडी िोडरस्ता) मागणीपैकी 
वहीवा्ीच्या रस्त्याींचे अींदािपत्रक षव ागीय काययलयाच े पत्र क्र. ३७६५/ ताींशा क्र. १,     
दद.०२/०८/२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यतकेररता जिल्हाधधकारी कायायलयाकड ेसादर केले आहे. 
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तहसीलदार, अमरावती, याींनी पत्र क्र. मग्रारोहयो ३८५, दद. २३/०८/२०१८ अन्वये जिल्हा परीिद 
बाींधकाम उपषव ाग क्र.१, अमरावती, याींना अमरावती परतवाडा मुख्य रस्त्यापासूनचा पादींण 
रस्ता कृती आराखड्यात समाषवष् करुन घेण्याकररता सूधचत केले आहे. 
त्याप्रमाण े या रस्त्यावर येणा-या पुलाच्या बाींधकामाचा प्रस्ताव षवद य पा्बींधारे षवकास 
महामींडळाच्या ननयामक मींडळाचे मान्यतेस्तव  सादर  करण्याच्या प्रकक्रयेत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

लघु पाटबांधारे तलाव, धचचपाणी (ता.चोपडा, जि.िळगाांव) या धरणाच्या नाल्यावर खालील 
बािूस हठिहठिाणी साखळी पध्दतीने भूममगत बांधा-याच ेिाम िरण्याबाबत 

  

(४६) १२३८०३ (२४-०७-२०१८) श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लघ ु पा्बींधारे तलाव, धचचपाणी (ता.चोपडा, जि.िळगाींव) या धरणाच्या खालील बािूस 
रेताळ  -ुस्तराचा षवचार करता कालव्याव्दारे पूणयपणे पाणी वाया िाऊन शतेक-याींना लसींचनाचा 
ला  लमळणार नसल्याने धरणाच्या नाल्यावर खालील बािूस दठकदठकाणी साखळी पध्दतीन े
 ूलमगत बींधा-याच े काम करण्यात याव े अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १९ 
रे्ब्रुवारी,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकड े लेखी ननवेदनाव्दारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (२०-११-२०१८) :(१) होय, 
(२) मा. आमदार महोदयाींच्या मागणीनुसार सवाक्षण, अन्वेिण व अींदािपत्रक तयार करण्याच े
काम के्षत्रत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(३)   प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील चासिमान डाव्या िालव्यातील गळती थाांबववण्याबाबत 
  

(४७) १२३८४७ (२०-०७-२०१८)  श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील चासकमान डाव्या कालव्यातील उन्हाळी षपकाींसाठी ददनाींक 
२२ माचय, २०१८  रोिी सोडलेल्या पाण्याच्या कालव्यातील गाळ दगड धोंड ेसाठल्याने रु्गव्ा 
ननमायण होऊन  ाबुरवाडी (गवारी वस्ती (ता.खेड, जि.पुणे) येथ े कालव्याचा  राव वाहुन 
गेल्याने कालवा रु््ण्याची तक्रार ग्रामस्थानी केली आहे,हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच चासकमान कालव्यात अनेक दठकाणी कालव्याची गळती होत असनु अस्तरीकरणाच े
काम अनके विायपासुन प्रलींत्रबत आहे व या गळतीमळेु चासकमान धरणातनु डाव्या कालव्याला 
५५० क्युसेकन ेसोडलेले पाणी ्ेल  ागात १०० क्यसुकेन ेपोहचत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार चासकमान डाव्या 
कालव्यातील मोठी गळती थाींबषवण्यासाठी शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (३०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. तथाषप दैननक पुढारी या वतयमानपत्रात 
दद. २२.३.२०१८ रोिी चासकमान डाव्या कालव्यातून सोडलेल्या पाण्याच्या  कालव्यातील गाळ, 
दगड धोंड े साठल्याने  राव वाहून गेला अशा आशयाची र्क्त बातमी  दद.५.४.२०१८ मध्ये 
प्रलसध्द झाली  होती. परींत ू प्रत्यक्षात कालवा  राव वाहून गेलेला नाही. ही वस्तुजस्थती 
आहे.तसेच  कोणत्याही शेतकरी/ग्रामस्थाींची याबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) चासकमान डाव्या कालव्याच े सींकल्पन अस्तरीकरणासह आहे. कालव्याची  वहनक्षमता 
९३० क्सुसेक्स इतकी आहे. सद्य:जस्थतीत सलग अस्तरीकरणा अ ावी ५५० क्यसुेक्स पेक्षा 
िास्त षवसगायन ेपाणी सोडता येत नाही. 
(३) डाव्या कालव्याच्या ६७ कक.मी. लाींबीपकैी १६ कक.मी. लाींबीमधील अस्तरीकरण पूणय झाले 
आहे. अद्याप ५१ कक.मी. लाींबीच ेअस्तरीकरणाच ेकाम  ननधीअ ावी पूणय होऊ शकलेले नाही. 
कालव्याचे अस्तरीकरण करण्यासाठीची तरतूद ततृीय सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव 
करण्यात आली असनू त्यास मान्यता घेणेबाबतची काययवाही के्षत्रत्रय स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

िृष्ट्णाखोरे महामांडळाच्या िममनीांना सीमा मभांत बाांधण्यासह िागा  
अनतक्रमण मुक्त िरण्याबाबत 

  

(४८)  १२३९०४ (२४-०७-२०१८).   श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषणाखोरे महामींडळाअींतगयत पुणे येथील पा्बींधारे खात्याच्या िुन्या मोठा उिवा कालवा 
मोठा डावा कालवा , नवीन पणेु उिवा कालवा या कालव्याींसाठी सींपाददत (त्रब्रद्शाींच्या 
कालावधीतील  ूसींपादन झालेल्या) िलमनीींची पा्बींधारे व महसूल खात्यान े पा्बींधारे 
खात्याच्या नावानीं न केल्याने या कालव्याींसाठी सींपाददत केलेल्या िलमनीमधील त्रु्ीींचा र्ायदा 
घेऊन पा्बींधारे खात्याच्या िलमनी  मूळमालक त्या िलमनीवर सात बारा आणून त्याची षवक्री 
अथवा ताबा प्रस्थाषपत करणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हडपसर येथील सवा नीं.१८०,८१,८२ मधील १५४ एकर िलमन सु ाि सामुदानयक 
सींघ या सींस्थसे  ाडपेट्टयाने ददलेली होती व त्याची मुदत ददनाींक ३१ माचय,२०१५ रोिी सींपलेली 
असतनाना अद्याप सदर के्षत्र पा्बींधारे षव ागान ेताब्यात घेतले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, षव ागातील काही तत्कालीन शाखा अधधकारी याींनी आधथयक सींगनमतान ेिमीन 
मालकाींच्या नावावर करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र ददले असल्याचे तसचे महामींडळाच्या 
 ाडपेट्टय्ान े ददलेल्या िलमनीींचा  ाडपेट्टा कालावधी सींपून त्याचा व्यावसानयक वापर करण्यात 
येवूनही को्यवधी रुपये कमी आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(४) असल्यास, िलसींपदा षव ागाच्या पुणे शहरातील मोकळ्या िमीनीवर षव ागातील 
अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने अनतक्रमण होऊन हॉ्ेल, गोदाम, गॅरेि व व्यावसानयक कारणासाठी 
मोठ्या प्रमाणावर सींरक्षण व प्रोत्साहन देत असल्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १३ माचय, 
२०१८ रोिी मा.मींत्री याींना पत्र देऊन काययवाही करण्याबाबत सूधचत केले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
 

(५) असल्यास,या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार  सदर िलमनीींवर 
पा्बींधारे खात्याची नोंद करणे, सदर िागेची षवक्री व परस्पर  हस्ताींतरणास ननयींत्रण ठेवण,े 
तसेच महामींडळाच्या को्यवधी रुपयाच्या िलमनीींना सीमा ल ींत बाींधण्याची  िागा अनतक्रमण 
मुक्त करण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
 

(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. धगरीि महािन (२८-११-२०१८) :(१) अींशत: खरे आहे. 
 

(२) होय, 
 

(३) महामींडळान े  ाडपेट्टा करारनाम्याव्दारे ददलेल्या िमीनी काहीींनी करारनामा सींपल्यानींतर 
परत महामींडळास ददलेल्या आहेत व ज्या व्यक्ती /सींस्थाींनी िमीनी परत ददलेल्या नाहीत 
त्याींना  ाडपेट्टयाींची थकीत रक्कम  रण्यासाठी व िलमन ताब्यात देण्यासाठी नो्ीसी 
पाठवल्या आहेत. 
 

(४) होय, 
 

(५) खडकवासला पा्बींधारे षव ाग अींतगयत मालमत्ता व्यवस्थापन उपषव ागाची स्थापना केली 
असून सदर िमीनीवर पा्बींधारे खात्याची नोंद घेणे, िागेची षवक्री व परस्पर हस्ताींतरास 
ननयींत्रण ठेवणे,  अनतक्रमण मुक्त करणे, सीमा ल ींत बाींधण,े इ. काम ेननयलमतपणे करण्यात 
येतात.  
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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रोहा ( जि.रायगड ) तालुक्यातील िोलाड येथील नाना-नानी पािय ची झालेली दरुवस्था 

  
 

(४९) १२४०३७ (२०-०७-२०१८) श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोहा (जि.रायगड) तालुक्यातील कोलाड येथ ेतत्काललन िलसींपदा मींत्री याींच्या सींकल्पनेतून 
रायगड पा्बींधारे षव ागाच्या माध्यमातून वयोवधृ्दाींसाठी साकारलेल्या नाना-नानी पाकय ची 
दरुवस्था झाल्याच ेमाहे एषप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेपाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार सदर नाना-नानी पाकय ची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीि महािन (१३-१२-२०१८) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) रायगड पा्बींधारे षव ाग, कोलाड मार्य त वाषियक देख ाल करण्यात येत.े 
(३) व (४) नाना-नानी पाकय च ेबाींधकाम सन २०१४ मध्ये पुणय झाले त्यानींतर पुढील सलग ३ 
विय पाकय ची देख ाल व दरुुस्ती सींबधधत ठेकेदाराींकडून पार पाडण्यात आली. रायगड पा्बींधारे 
षव ाग, कोलाड कायायलया मार्य त सन २०१६-१७ मध्ये गवत/झाड-ेझुडपे काढून नाना-नानी पाकय  
सुजस्थतीत ठेवण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

पुणे शहरातील टेमघर धरणाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  
 

(५०) १२६३७३ (२४-०७-२०१८) प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला साखळी प्रकल्पातील ्ेमघर धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत 
असल्याच ेबाब माहे िून, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,त्यानुसार ्ेमघर धरणाचे दरुुस्तीचे काम गेल्याविी पासून हाती घेण्यात येवून 
सुद्धा अद्यापही दरुुस्तीची कामे पणूय झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सदर कामास षवलींब 
करणाऱ्या सींबधधत अधधकारी व कीं त्रा्दारावर करावाई करण्यासह ्ेमघर धरणाची दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. धगरीि महािन (०५-१२-२०१८) : (१) ्ेमघर धरणातून षवननयददष् प्रमाणापेक्षा िास्त 
िास्त गळती होत असल्याचे िून,२००७ पासून ननदशयनास आले आहे. 
(२) व (३) ्ेमघर धरण दरुुस्तीचे काम लशवा स्ट्रक्चसय प्रा. लल. व पायोननअर र्ाऊीं डशेन प्रा. 
लल. (सींयुक्त अल यान) या ठेकेदाराींस देण्यात आले आहे. ठेकेदाराने सदरच े काम 
दद.२८/०२/२०१७ पासनू सुरु केले आहे. सदर कामाचा ननषवदा कालावधी २ विा असनू 
रे्ब्रुवारी,२०१९ पयतं काम पूणय करणे अपेक्षक्षत आहे. सद्य:जस्थतीत धरण दरुुस्तीचे काम 
सकाळी ८ त े रात्री १० दोन ्प्प्याींमध्ये करण्यात येत आहे. तसेच िनू त े ऑक््ोबर या 
मदहन्याींमध्ये पावसाळयामुळे काम बींद ठेवण्यात येते. तसेच सदरहू काम ननषवदा तरतुदीनुसार 
षवदहत कालावधीत पूणय करण्याचे ननयोिन आहे. 
ननषवदा कालावधी पूणय न झाल्याने सध्या चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
 
 
  
ववधान भवन :                                
मुांबई. 

   जितेंद्र भोळे                                        
  सधचव (िाययभार), 

     महाराष्ट्र ववधानसभा 
    

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवय सवय प्रकक्रया महाराषट्र षवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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