अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

भोिर ते खेडीभोिरी (ता.जि.िळगाांव) दरम्यान िायमवरवपी ी
(१)

९४०९ (१५-०४-२०१५).

शशवािीनगर) :

ब
ू ंाांधयायांांत

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चो डा), श्री.अंू आिमी (मानखूदद

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोकर ते खेंडीभोकरी (ता.जि.िळगाींव) दरम्यान तापी नदी ालाींडयासा उ ्न् ाळयात
वा तुकीसा उ लाकडी पूल (तात्पुरता) वापरला िातो,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या तात्पुरत्या लाकडी पूलावन न खािगी वा नाींस
साधारण डडसेंेर ते िन
ू या कालावधीत सन 
ु असते,

े

.स.्ी.ेसेसची र दारी

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या तात्परु त्या पल
ु ामळ
ु े िळगाींव ते चोपडा दरम्यान ी २० ते २५ गावे िोडली
िात असून दोन तालक्
ु यातील गावाींना कायमस्वरुपी पूल ेाींधयाेाेत काययवा ी पूणय झाली
आ े काय,

(४) असल्यास, काययवा ीचे स्वरुप काय आ े ,
(५) तसेच अद्याप काययवा ी पण
ू य झाली नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त व सदर ू
प्रकरणाेाेतची सद्यजस्िती काय आ े ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०७-२०१६) :(१) व (२)

ोय,

े खरे आ े .

(३) ना ी.
(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(५) पुलाच्या कामाचे अींदािपत्रक तयार करुन पुढील काययवा ी करणेसा उ पुलाचे सींकल्पन

अींततम करणे आवश्यक आ े . त्यानुषींगाने सद्य:जस्ितीत पुलाचे सींकल्पन सावयितनक ेाींधकाम
ववभागाकडून अींततम करुन घेयासा उ आवश्यक आधारसामुग्री सावयितनक ेाींधकाम ववभागास
परु ववयाची काययवा ी सरु
ु आ े.

___________

वव.स. २०६ (2)
अहमदनगर जिल््यातीब श्रीग दा,

ारनेर, िामखेड व ििदत या चार ताबुक्याची

ाणीटां चाई दरू िरयायासाठी िुिडीचे
(२)

३४४८७ (२०-०१-२०१६).
श्री.राहुब िगता
पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु

ाणी सोडयायांांत

(श्रीग दा) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

(१) अ मदनगर जिल््यातील गोंीग दा, पारनेर, िामखेड व कियत या चार तालुक्यातील
पाणी्ीं चाई दरू करयासा उ कुकडीचे पाणी सोडयाची मागणी मा.मख्
ु यमींत्री व मा.िलसींपदा
मींत्री याींना जिल् ा पररषदे चे ्पाध्यक्ष याींनी मा े िुल,ै २०१५ च्या शेव्च्या सप्ता ात केली
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत
आ े,

(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त

?

श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१) असे तनवेदन प्राप्त झालेले ना ी.
(२) व (३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
रािूरा (जि.चांद्र ूर) ताबुक्यातीब जिल्हा
(३)

३५०५३ (२१-०१-२०१६).

ररषदे च्या शाळाांमध्ये सफाई िामगार दे यायांांत

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल् ा पररषदे च्या शाळाींमध्ये स्वच्छताग ृ

व शौचालये असून सफाई कामगार

नसल्याने रािूरा तालुक्यातील ववरुर स््े येिील मुख्याध्यावपकेला शौचालयाची स्वच्छता

ववद्यार्थयाांकडून करवून घेयाच्या कारणावरुन मा े सप््ें ेर, २०१५ मध्ये वा त्यादम्यान
तनलींबेत केले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या सींदभायत अनस
ु ूचचत िाती िमाती सींघ्नाींचा अखखल भारती पररसींघाच्या
जिल् ाध्यक्षाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा. ग्रामववकास मींत्री व मा.शशक्षणमींत्री याींना तनवेदन दे न

जिल् ा पररषद शाळाींना सफाई कामगार दे याची मागणी ददनाींक ६ सप््ें ेर, २०१५ रोिी वा
त्या सम
ु ारास केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, यासींदभायत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती

ांििा मुांडे (२३-०९-२०१६) :(१)

ोय. सदर प्रकरणी ग्शशक्षणाचधकारी पींचायत सशमती,

रािूरा याींनी केलेल्या चौकशीमध्ये मुख्याध्यापक, जिल् ा पररषद प्रािशमक शाळा ववरुर स््े शन

याींनी शौचालयाच्या साफसफाईचे काम ववद्यार्थयाांकडून करवून घेतल्याचे आढळून आल्याने
सींेींचधत मुख्याध्यापकाींना दद. १/८/२०१५ रोिीच्या आदे शान्वये तनलींबेत करयात आलेले आ े .

वव.स. २०६ (3)
(२), (३) व (४) जिल् ाध्यक्ष याींनी दद. ३१/८/२०१५ रोिी मुख्य काययकारी अचधकारी, जिल् ा

पररषद, चींद्रपूर याींना तनवेदन ददलेले असून सदर तनवेदनामध्ये नमूद मागयाच्या अनुषींगाने
मुख्य काययकारी अचधकारी जिल् ा पररषद, चींद्रपूर याींचक
े डून काययवा ी करयात येत आ े.
___________

रानवबी धरणाच्या ३०० मीटर िाबव्याचे िााँकिटीिरण िरयायांांत
(४)

३५६७५ (२०-०१-२०१६).

िळवा) :

श्री.अवधूत तटिरे

(श्रीवधदन), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल् यातील गोंीवधयन श र व आिूेािूच्या गावाींना पाणी पुरव ा करयासा उ लघु
पा्ेींधारे ववभागामाफयत रानवली धरणाच्या ३०० मी्र कालव्याचे कााँक्रि्ीकरण करयाेाेतचा
े का मींिूर करयात आला

ोता,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर कालव्याचे काम म् सोेा मिूर स कारी सींस्िा, मे्कणी, (ता.गोंीवधयन)
या सींस्िेला

े केदाराने ददला

ोता,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर सींस्िेने कालव्याचे ेाींधकाम शसमें् कााँक्रि्मध्ये न करता दगडमातीमध्ये केले असल्याचे तनदशयनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीअींती काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार या प्रकरणी कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

(५) अद्याप चौकशी वा कारवाई केली नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०७-२०१६) :(१) ना ी.
(२)

े खरे ना ी.
रानवली

प्रकल्पाच्या

कालव्याचे

काम

म् सोेा

(ता.गोंीवधयन) या सींस्िेला ददलेले ना ी.

मिरू

स कारी

सींस्िा,

मे्कणी

तिावप रानवली धरणाच्या ्ो-ड्रेनच्या मिेुतीकरणाचे काम व पाणी पुरव ा वव रीभोवती

सींधानक शभींत ेाींधयाचे काम मे. म् सोेा मिुर स कारी सींस्िा, मे्कणी याींना दे यात आले
ोते.

(३) व (४) सदर मिुर स कारी सींस्िेस कालव्याच्या ेाींधकामाचे काम दे यात आलेले
नसल्यामळ
ु े प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________

राज्यातीब िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडळातांगत
द ंाांधयायात
(५)

आबेल्या धरण प्रिल् ाांच्या सुरक्षिततेंांत

४१२०० (०५-०५-२०१६).

श्री.शांभूराि दे साई ( ाटण) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कृषणा खोरे ववकास म ामींडळातींगत
य मध्यम धरण प्रकल्पाींची कामे े ु ताींशी
प्रमाणात मागी लागली आ े त, े खरे आ े काय,

वव.स. २०६ (4)
(२) असल्यास, या धरणप्रकल्पाच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने कृषणा खोरे ववकास म ामींडळातींगत
य
कोणती ी ्पाय योिना करयात आली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, धरणाच्या सुरक्षक्षततेकरीता तसेच धरणावर अशाप्रकारे वारीं वार घडणारे प्रकार
िाींेववणेकरीता

प्रकल्पाींच्या

सरु क्षक्षततेेाेत

असल्याेाेतची मागणी मो या प्रमाणात

सरु क्षारक्षकाींच्या

ोत आ े ,

े

नेमणक
ू ा

करणे

गरिेचे

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, ्क्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत
आ े,

(५) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१)

ोय.

म ामींडळाींतगयत .कूण ६८ मध्यम प्रकल्पाींपक
ै ी ५७ प्रकल्प पूणय व ११ प्रकल्प प्रगतीत आ े त.

(२) ना ी.

(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(४) सद्यजस्ितीत सदर प्रकल्पाींवर म ामींडळ अींतगयत ्पल्ध काययरत आस्िापनेमाफयत धरण
सुरक्षेची कामे करयात येत आ ेत.
(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
बंांदगीहाळ (ता.औसा, जि.बातूर) येथीब िेटीवेअरसाठी सां ाददत िेबेल्या
िशमनीचा वाढीव मोंदबा शेतिऱयाांना शमळयायांांत

(६)

४१३६२ (१४-०५-२०१६).

श्री.अशमत ववबासराव दे शमुख (बातूर शहर) :

सन्माननीय

िबसां दा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बेींदगी ाळ (ता.औसा, जि.लातूर) येिील के्ीवेअरसा उ सींपाददत केलेल्या िशमनीचा वाढीव
मोेदला शमळत नसल्याने तेिील ३३ शेतकऱयाींनी वाढीव मोेदलाची मागणी केली आ े तसेच

न्यायालयाने दे खील तद्सींेींधी गोदावरी पा्ेींधारे म ामींडळाला वाढीव मोेदला दे याचे तनदे श
ददले आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, न्यायालयाचे तनदे श असताना आखण सध्या लातूर जिल््यातील दषु काळसदृश्य
जस्िती लक्षात घे न सींेधीत शेतकऱयाींच्या िशमनीचा वाढीव मोेदला शमळयाेाेत शासनाने
कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)

ोय.

(२) .ल...आर. ग्रुप ि.३८/२००१ व इतर ३२ या प्रकरणाींत .कूण रु.१०२.९० लक्ष पैकी
रु.५५.१६ लक्ष मा.न्यायालयात िमा करयात आलेला आ े. ्वयररत रक्कम रु.४७.७४ लक्ष
तनधीच्या ्पल्धतेप्रमाणे मा.न्यायालयात िमा करयात येईल.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________

वव.स. २०६ (5)
िामेशत येथीब इांद्रायणी नदीवरीब ंांधाऱयाची दरू ववरथा झाल्यांांत
(७)

४१६४० (०४-०५-२०१६).

श्री.सांिय (ंाळा) भेगडे (मावळ) :

सन्माननीय िबसां दा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे जिल् ा- मावळ तालुक्यातील मौिे कामेशत येिे शेतकऱयाींना शेती व वपयासा उ

मुेलक पाणी शमळावे म् णून शासनाने इींद्रायणी नदी पात्रात २० वषायपूवी १० लाख रुपये खचय
कन न कोल् ापरू पद्धतीचा ेींधारा ेाींधला आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या ेींधाऱयाच्या शभींती पडल्या असून, लोखींडी प्ले् पायात पडल्या आ े त,
त्यामुळे पायाची गळती मोठ्या प्रमाणावर
पाणीयोिना ेींद पडयाची शक्यता आ े ,

े

ोत असून आगामी काळात २५ गावातील

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, वडडवळे धरणातन
ू पाणी सोडल्यानींतर या ेींधाऱयात पाणी रा त नसन
ू पूणय
पाणी वा ू न िात आ े , े ी खरे आ े काय,
(४) असल्यास, वडडवळे पा्ेींधारे ववभागाच्या वतीने २०१४/१५ अींतगयत या ेींधाऱयाच्या
दरु स्तीसा उ खचय रु ७०.०० लक्ष रुपयाचा प्रस्ताव सादर केला गेला आ े ,

(५) असल्यास, ेींधाऱयाची तातडीने दरु
ु स्ती करयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा
करयात येत आ े ,

(६) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)

ोय.

(२) ना ी.
(३) ना ी.
(४) व (५) सदर ेींधाऱयाचे दरु
ु स्तीचे अींदािपत्रक रु.१०२.६४ लक्ष रकमेचे असून ववशेष दरु
ु स्ती

अींतगयत या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन तनधीच्या ्पल्धतेनुसार काम पूणय
करयाचे तनयोिन आ े .

(६) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________

दे हूगाव (जि. ुणे) येथीब ंांधा-याची दरु ववरथा झाल्यांांत
(८)

४१६९६ (०६-०५-२०१६).

श्री.सांिय (ंाळा) भेगडे (मावळ) :

सन्माननीय िबसां दा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे ू गाव (जि.पुणे) येिील इींद्रायणी नदीवर ेाींधलेला कोल् ापूर पद्धतीच्या वसींत ेींधाऱयातन
ू
मोठ्या प्रमाणावर गळती ोत असन
शे
त
ीला
पाणीप
र
व
ा
करयासा
उ
३७
वषाय
प
व
ी
ेाीं
ध
ले
ल्
या
ू
ु
ू
मो-या, दगडी शभींत व पायामुधून मोठ्या प्रमाणावर गळती
ेनले आ े,

ोत असल्याने धरण धोकादायक

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास,ेींधारा इींद्रायणी नदीवर सींगमावर सन १९७९ मध्ये ेाींधयात आला असन
ू ,

येिील दे ु गाव, माळीनगर, ववठ्ठलनगर, तळवडे, साींगुडी, येलवाडी, सुदब्र
ु े, खालुब्रे या गावाच्या
शेतीसा उ या ेींधाऱयाचे पाणी सा ववयात येत आ े , े ी खरे आ े काय,

वव.स. २०६ (6)
(३) असल्यास, गोंीक्षेत्र येिील ेींधाऱयाची गळती िाींेववयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी
केली वा करयात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ े.
(२)

ेींधाऱयातून गळती

ोय.

ोत आ े , परीं तु ेींधारा धोकादायक जस्ितीत ना ी.

(३) व (४) नदीमध्ये सतत पाणी असल्याने ेींधारा दरु
ु स्ती करणे शक्य झालेले ना ी. सदरची
गळती प्रततेींधक काम ववशेष दरु
ु स्ती अींतगयत करणे प्रस्ताववत आ े.
___________

ंुबडाणा जिल््यातीब खडि ुणाद प्रिल् ाचे बाभ िेत्रातीब बघु
(९)

ाटंांधारे योिना व िोल्हा ूरी

ध्दतीचे ंांधारे खडि ण
ू ाद प्रिल् ाचा भाग म्हणन
ू समावेश िरयायांांत

४२०५८ (२८-०४-२०१६).

श्री.राहुब ं द्रे (धचखबी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील

(१) ेुलडाणा जिल््यातील खडकपुणाय प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रातील लघु पा्ेींधारे योिना व

कोल् ापरू ी पध्दतीचे ेींधारे खडकपण
ू ाय प्रकल्पाचा भाग म् णन
ू समावेश करुन घेयाेाेत मा.
मुख्यमींत्री याींना लोकप्रतततनधी याींनी मा े डडसेंेर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी पत्र ददले
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या पत्रावर तनणयय घे न सदर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील लघू पा्ेींधारे योिना

व कोल् ापूरी पध्दतीचे ेींधारे या प्रकल्पाचा भाग म् णून समावेश करयाेाेत शासनाने
कोणती काययवा ी केली आ े वा करयात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१६) :(१)

ोय.

(२) मा.मींत्री (िलसींपदा) म ाराषर राज्य याींनी दद. ०३/०२/२०१६ रोिी मींत्रालय मींे
ु ई येिे

सींेींधीत लोकप्रतततनधीींसोेत ेै क घेतलेली आ े . खडकपूणाय प्रकल्पाींचे िलतनयोिन पुणय
झालेले असल्याने तनवेदनातील ल.पा.योिना व कोल् ापूरी पध्दतीचे ेींधारे याींचा समावेश
खडकपूणाय प्रकल्पाींतगयत करणे शक्य नसल्याेाेत सींेींचधत लोकप्रतततनधीींना याींना अवगत
करयात आले आ े .

(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

(१०)

___________

ांढर ुर (जि.सोबा ुर) येथीब चांद्रभागा नदीवर नवीन ंाांधबेल्या
४२१४० (२९-०४-२०१६).

श्री.अवरबम शेख (माबाड
करतील काय :-

ब
ु ाच्या ंाांधिामांांत

श्री.भारत भाबिे ( ांढर ूर), श्री.अशमन

जश्चम) :

टे ब (मुांंादे वी),

सन्माननीय ननयोिन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) पींढरपुर (जि.सोलापुर) येिील चींद्रभागा नदीवर नवीन ेाींधलेल्या पुलास अनेक द काणी तडे
गेल्याचे मा े िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्या, सदरील तनकृष् दिायचे केलेल्या नवीन पूलाच्या ेाींधकामाची चौकशी करयात
आली आ े काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदरील प्रकरणातील दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करयात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०७-२०१६) :(१) ना ी.
(२), (३) व (४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
नाते त
ु े (जि.सोबा रू ) निीिहून वाहणारा ननरा उिवा िाबव्याचे ाणी फाटा
िमाांि ४४ बा न सोडल्याने शेतिऱयाांची व िे िळून गेल्यांांत
(११)

४२४५७

(२१-०४-२०१६).

(शसल्बोड), श्री.अशमन

श्री.शसध्दराम

म्हे त्रे

(अक्िबिोट),

टे ब (मुांंादे वी), श्री.अवरबम शेख (माबाड

श्री.अब्दब
ु

जश्चम) :

सत्तार

सन्माननीय

िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नातेपुते (जि.सोलापूर) निीकडून वा णारा तनरा ्िवा कालवा ददनाींक १७ नोव् ें ेर मध्ये

सुरु झाले असून या कालव्याचे पाणी अद्याप ी फा्ा िमाींक ४४ ला न सोडल्याने या
फा्यावर अवलींेन
ू असणाऱया शेतकऱयाींची वपके िळून गेली असल्याचे मा े िानेवारी, २०१६
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े येिील शेतकऱयाींचे लाखो रुपयाींचे नुकसान झाले आ े ,

े

ी खरे आ े

काय,

(३) असल्यास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)
(२) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

े खरे ना ी.

(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________

िुिडी प्रिल् ातून घोड धरणात
(१२)

४३१९९ (३०-०४-२०१६).

ाणी सोडयायांांत

श्री.भाऊसाहे ं िाांंळे (श्रीराम रू ), श्री.अवरबम शेख (माबाड

जश्चम), श्री.अब्दब
ु सत्तार (शसल्बोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िबसां दा

वव.स. २०६ (8)
(१) गोंीग दा कियत व शशरुर तालक्
ु यातील शेतकऱयाींच्या मागणीनस
ु ार कृकडी प्रकल्पातून घोड
धरणातून २४ दशलक्ष घनमी्र ८०.८५ ्ी.मसी पाणी सोडयाचे आदे श म ाराषर िलसींपत्ती

प्राचधरणाने नक
ु तेच ददले असल्याचे मा े िानेवारी, २०१६ वा त्या दरम्यान तनदशयनास आले
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, प्राचधकरणाच्या या आदे शानुसार कुकडी प्रकल्पातून घोड धरणात पाणी
सोडयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१)

ोय,

कुकडी प्रकल्पातून घोड धरणात २४ दलघमी (०.८५ ्ी.मसी) पाणी सोडयाचे म ाराषर

िलसींपत्ती तनयमन प्राचधकरण मे
ुीं ई याींनी दद. ५/१/२०१६ रोिी आदे श ददले आ े त.

(२) कुकडी प्रकल्पातील वडि धरणातून घोड धरणासा उ दद. १५/१/२०१६ ते २४/१/२०१६

दरम्यान १२.८९८ दलघमी पाणी सोडयात आले आ े. मात्र या दरम्यान प्राधीकरणाच्या
आदे शाववरुध्द ्च्च न्यायालयात अवपल दाखल झाले. याेाेत सुनावणी

ो न प्राचधकरणाने

याचचकाकत्याांचे म् णणे ववचारात घे न तनणयय घेयाचे आदे श ददले. त्यानस
ु ार प्राचधकरणाने
्वयररत पाणी सोडणे व्यव ारीत (Practical)

नसल्याने ्वयररत पाणी सोडयाची आवश्यकता

ना ी असे तनदे श ददले आ े.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
यवतमाळ जिल्ृयातीब घाटां िी येथे
असबेबा ननन्म
(१३)

ैनगांगा प्रिल्

४३३६३ (०३-०५-२०१६).

श्री.अवरबम शेख (माबाड

ैनगांगा नदीवर ंाांधयायात येत
अ ण
ू ादववरथेत असल्यांांत

श्री.अमर िाळे

जश्चम), श्री.अशमन

(आवी), श्री.अब्दब
सत्तार (शसल्बोड),
ु

टे ब (मुांंादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (रम्ह ूरी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नानािी शामिुळे (चांद्र ूर) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील चींद्रपूर व यवतमाळ जिल् यासा उ शसींचन प्रकल्प असलेल्या “तनम्न पैनगींगा

शसींचन प्रकल्प” ला सन िन
ू १९९७ ला आखण ऑगस्् २००९ ला सध
ु ाररत दराप्रमाणे प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करयात आली

ोती परीं तु शासनाच्या दल
य तेमळ
ु क्ष
ु े प्रकल्प प्रलींबेत असल्याचे

मा े िानेवारी,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, े खरे आ े काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाची अद्याप ी तनशमयती झाली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्प पण
ु य झाल्यास चींद्रपूर व यवतमाळ जिल् यातील वपयाच्या

पायाची, शेती शसींचनाची, मत्स्यव्यवसाय आखण ्द्योगासा उ लागणाऱया पायाची समस्या
सोडववयास मो या प्रमाणात मदत

ोणार आ े ,

े

ी खरे आ े काय,
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(४) असल्यास, याेाेत शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीच्या अनुषींगाने सदर

तनम्न पैनगींगा प्रकल्प तातडीने पुणय करयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा
करयात येत आ े ,

(५) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१४-०७-२०१६) :(१) ना ी.
तनम्न पैनगींगा प्रकल्पास िुन १९९७ मध्ये मळ
ू प्रशासकीय मान्यता व ऑगस्् २००९

मध्ये सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता ददली आ े. तनम्न पैनगींगा प्रकल्पाचे काम िन
ु २०११
मध्ये सुरु करयात आले

ोते. परीं तु धरण ववरोधी सींघषय सशमतीच्या व लोकप्रतततनधीींच्या

ववरोधामुळे धरणाचे काम ददनाींक १७/५/२०१२ रोिी ेींद पडले आ े . प्रकल्पाच्या कामास ेुडीत
क्षेत्रातील का ी गावाींचा ववरोध असल्यामुळे प्रकल्पाचे काम सद्य:जस्ितीत ेींद आ े .
(२)

ोय.

(३)

ोय, तनम्न पैनगींगा प्रकल्प पण
ु य झाल्यास यवतमाळ व चींद्रपरू जिल््यात सम
ु ारे

१,९९,९६२

े . इतकी शसींचन क्षमता तनशमयत करता येणे शक्य आ े . सम
ु ारे ७६ दलघमी इतके

पाणी वपयासा उ

व औद्योचगक कामासा उ ्पल्ध

ोईल. तसेच मत्स्यव्यवसायाला चालना

शमळे ल.
(४) चौकशीचा प्रश्न ्द््ावत ना ी. प्रकल्पाची व्याप्ती मो उ असल्यामळ
ु े प्रकल्प पाच ्प्प्यात
पुणय करणे तनयोजित आ े . तनधी ्पल्धतेनुसार प्रकल्पाचे काम पण
ू य करयात येईल.
(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
धोम-ंबिवडी (जि.सातारा) येथीब

ोटिाबव्याची िामे

ननधी अभावी अ ूणादववरथेत असल्यांांत

(१४)

४३५६१ (३०-०४-२०१६).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा

िळवा), श्री.सुरेश बाड (ििदत), श्री.मिरां द िाधव- ाटीब (वाई), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागब),
श्री. ाांडुरां ग ंरोरा (शहा ूर), श्री.शामराव ऊफद ंाळासाहे ं

ाटीब (िराड उत्तर) :

सन्माननीय

िबसां दा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धोम-ेलकवडी (जि.सातारा) येिील पो्कालव्याची कामे तनधी अभावी अपूणायवस्िेत
आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या पो्कालव्याची कामे ेींद असल्याने त्याद काणची रे ती, मुरुम, शसमें् मो े

पाईप इत्यादी लाखो रुपयाींची मशशनरी चोरी झाली असून याेाेत शासनाने कोणतीच कारवाई
केली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, धोम-ेलकवडी पो्कालव्याची कामे पण
ू य करयासा उ तनधी शमळयाेाेत
शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?

वव.स. २०६ (10)
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१) ना ी.
(२)

पो्कालव्याची

कामे

तनववदे वर

े केदाराींकडून

करयात

येतात.

तनववदा

शतीनुसार

कामासा उ आवश्यक असणारी रे ती, मुरुम, शसमें् मो े पाईप इत्यादी ेाींधकाम साद त्य व
मशशनरी

े प्रकल्प स्िळी आणयाची व त्याची सरु क्षक्षततेची िेाेदारी सींेींचधत कींत्रा्दाराची

असते.

तनववदे अींतगयचे कामावरील मशशनरी चोरी झाल्याेाेत कोणती ी तिार सींेींधीत प्रकल्प
ववभागाकडे प्राप्त झालेली नसल्याने त्याेाेत कारवाई करयाचा प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(३) सन २०१६-१७ मध्ये प्रकल्पातील कामाींसा उ रुपये ६० को्ी तनधीची तरतद
ु प्रस्ताववत
करयात आली आ े .
तसेच

ा प्रकल्प प्रधानमींत्री कृषणा शसींचाई योिनेत अींतभत
ूय केलेला आ े .

(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

(१५)

___________

सातारा व साांगबी जिल््याबा िोयना धरणातून

४३८२४

(०३-०५-२०१६).

श्री.शामराव

ऊफद

ाणी दे यायाच्या प्रवरतावांांत
ंाळासाहें

ाटीब

(िराड

उत्तर),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागब), श्री.दद ि चव्हाण (फबटण), श्री.ियांत

ाटीब (इवरबाम ूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.सुरेश

बाड (ििदत), श्री.मिरां द िाधव- ाटीब (वाई), श्री. ाांडुरां ग ंरोरा (शहा रू ), श्री.किसन िथोरे
(मुरंाड) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा व साींगली जिल् यातील सींभाव्य पाणी ्ीं चाई दरु करयासा उ कोयना धरणातन
ू २५
द्.मसी पाणी दे याचा प्रस्ताव मा े िानेवारी, २०१६ च्या ततस-या आ वडयात शासनाकडे
सादर केलेला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे िोडक्यात स्वरुप काय आ े व त्यानुसार कोणती काययवा ी
केली वा करयात येत आ े,

(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आ े . कृषणा पाणी तनयोिन

सशमतीच्या ददनाींक १६.१०.२०१५ रोिी झालेल्या ेै कीत ्वयररत िलवषायत (मे २०१६ अखेर)
कोयना धरणातन
ू शसींचनासा उ २९.३८ ्ी.मसी पाणी वापर प्रस्ताववत

करयात आला व

त्यानुसार ददनाींक ७.११.२०१५ अन्वये आवश्यक प्रस्ताव शासनाकडे सादर करयात आला.
ददनाींक १५.१.२०१६ रोिी
पाणीवापराच्या

िाय

ववभागासोेत सचचव स्तरावरील ेै कीत राज्य िलतनतीमधील

प्राधान्यिमानुसार

सन

२०१५

मधील

कमी

पियन्यमान

व

पुवेकडील

दषु काळिनय पररजस्िती ववचारात घे न पजश्चमेकडील वीितनशमयतीसा उ वळववयात येणाऱया
पायामध्ये १५ ्ी.मसीने कपात करुन

ा वापर ६७.५० ्ी.मसी ऐविी ५२.५० ्ी.मसी वर

मयायदीत करयाचा तनणयय घेयात आला.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
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महाराष्ट्र िबसां त्ती ननयमन प्राधधिरण अधधननयम मांिूर िपीनही यामध्ये िरयायात आबेल्या
तरतुदीनुसार िब सुशासनाची अांमबंिावणी प्रबांबंत असल्यांांत

(१६)

४४२५१ (२९-०४-२०१६).

श्री.सुननब प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने म ाराषर िलसींपत्ती तनयमन प्राचधकरण अचधतनयम सन २००५ मध्ये
मींिरू

करुन ी

यामध्ये

करयात

अींमलेिावणी करयात आली ना ी,

आलेल्या

तरतद
ु ीनस
ु ार

िल

सश
ु ासनाची

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर अचधतनयम मींिूर

ोवून ९ वषे

अद्याप

ोवून ी अद्याप शासनाने िल

सुशासनाची अींमलेिावणी न करयाची कारणे काय आ े त,

(३) तसेच प्रलींबेत िल सश
ु ासनाची तातडीने अींमलेिावणी करयाच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) करीता.
िल सश
ु ासन (Good Water Governance) अशी स्पष् तरतद
ू म ाराषर िलसींपत्ती

तनयमन प्राचधकरण (मितनप्रा) अचधतनयम २००५ मध्ये ना ी.

तिावप, मितनप्रा अचधतनयमातील तरतुदीींचा रोख राज्यातील िलक्षेत्रात सुशासन

प्रस्िावपत करयाचा आ े . मितनप्रा अचधतनयमातील े ु सींख्य शशफारशी त्या ्द्देशाने केलेल्या
आ े त. मितनप्रा ने म त्वाच्या तरतुदीींच्या अनुषींगाने सुरुवातीपासून तनयोिनपूवक
य
आखण
अ्यासपण
ू य ररतीने काययवा ी केलेली आ े.

i) मितनप्रा स्िापनेपासून वषय २०१३-१४ पयांत २५६ प्रकल्प आखण १३६८ पाणी वापर सींस्िा
क्कदारी काययिमाींतगयत आणल्या, ज्यायोगे ६.२१ लक्ष

े क््र क्षेत्रावर

क्कदारी काययिमाची

अमींलेिावणी झाली.
ii) मितनप्राने कृषी, घरगत
ु ी आखण औद्योचगक वापरकत्यायसा उ सन २०१०-२०१३ सा उ पद ला

प्रशुल्क तनधायरण अ्यास पूणय केला. तसेच २०१३-२०१६ सा उ दस
ु रा प्रशुल्क तनधायरण
प्रगतीपिावर आ े .
iii)

राज्यातील

नवीन

िलसींपत्ती

प्रकल्पाींना

शासन

स्तरावर

प्रशासकीय

मान्यतेपूवी

मितनप्राची मान्यता आवश्यक असते. मितनप्राने आतापावतो १९१ प्रकल्पाींना मींिुऱया ददल्या
आ े त.

iv) राज्याच्या अनश
ु ेषेाचधत ववभागात शसींचनाचा अनश
ु ेष िून २००७ ला ४.२३ लक्ष
(SRE) तनमल
ूय न करावयाचा शशल्लक

ोता. तो िून २०१३ ला २.२२ लक्ष

े क््र

े क््र (SRE) पयांत

आणयात आला. याचे सींतनयींत्रण मितनप्रा करीत आ े.

v) िलक्षेत्रातील वापरकत्यायमध्ये तसेच सेवा परु व ादाराींमध्ये पायाच्या सींेींधाने ्द्भवणाऱया

वववादाींच्या तनराकरणाची अधयन्यातयक स्वरुपाची िेाेदारी मितनप्राने मागील १० वषायत १३
प्रकरणी व समन्यायी पाणी वा्पाच्या ५ प्रकरणी सुनावया घेवून तनणयय ददले.
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vi) म ाराषर भूिल अचधतनयम २००९ नुसार मितनप्राला राज्य भूिल प्राचधकरणाचे अचधकार
प्रदान करयात आलेले आ े त. राज्यातील अततशोवषत व शोवषत अशा ८० पाणलो् क्षेत्रामध्ये

खोल वव ीर (खोली २०० फू्ापेक्षा िास्त) घेयास मनाई करणारी अचधसूचना प्राचधकरणातफे
ऑगस््, २०१५ मध्ये प्रशसध्द करयात आलेली आ े .

vii) राज्यातील नद्या व पाणव े याींच्या पायाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ करणे व ती द्कवून
े वणे आखण सींेींचधत शासन ववभागाींशी समन्वय राखणे या कामाचा भाग म् णून िन
ू , २०१३

व ऑग्सस््, २०१३ मध्ये २ राज्यस्तरीय काययशाळा आयोजित करयात आल्या.

viii) राज्यात पा्ेींधारे प्रकल्पाींच्या लाभक्षेत्रात पायाची ेचत करणे व ्त्पदकता वाढववणे या
्द्देशाने ८ तनवडक प्रकल्पाींच्या लाभक्षेत्रामध्ये ेारामा ी वपकाींसा उ द ेक / तुषार शसींचन
पध्दती िून, २०१८ नींतर अतनवायय करयात आल्याची अचधसच
ू ना िून, २०१५ मध्ये प्रशसध्द
केली.

(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
आट ाडी (जि.साांगबी) ताबुक्यातीब रािेवाडी तबावाच्या उिव्या
िाबव्याच्या िामास मांिूरी शमळयायांांत

(१७)

४५३४२ (२१-०४-२०१६).

श्री.अननब ंांर (खाना ूर) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आ्पाडी (जि.साींगली) तालुक्यातील रािेवाडी तलावाच्या ्िव्या कालव्याच्या कामास मा े
ऑक््ोेर, २०१५ च्या शेव्च्या आ वडयात वा त्यासम
ु ारास मींिरू ी ददली आ े ,

े खरे आ े

काय,

(२) असल्यास, ्परोक्त कामाचे अींदािपत्रक क्रकती रक्कमेचे आ े ,
(३) असल्यास, ्परोक्त काम क्रकती ददवसाींत पूणय
काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

ो

शकते व त्यादृष्ीने शासनाने कोणती

(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) ना ी.
(२), (३) व (४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
गडदहांग्बि (जि.िोल्हा ूर) ताबुक्यातीब येथीब दहरयायिेशी नदीवर
नूब-ननबिी दरम्यान असणा-या

(१८)

४५४०७ (२८-०४-२०१६).

ुबाची झाबेबी दरु ववरथा

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िु ेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मांर
ु ा िळवा), श्री.शामराव ऊफद ंाळासाहे ं

ाटीब (िराड उत्तर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागब) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. २०६ (13)
(१)

गडद ग्सीं लि

(जि.कोल् ापूर)

तालुक्यातील

असणाऱया ेींधा-याची दरु वस्िा झाली आ े,

नल
ू -तनलिी

दरम्यान

द रयकेशी

नदीवर

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर ेींधा-याींची शासनाने पा णी केली आ े काय व पा णीचे तनषकषय काय
आ े त व तदनस
ु ार सदर ेींधा-याची दरु
ु स्ती करयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा
करयात येत आ े ,

(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१६) :(१)

ोय.

(२) सदर ेींधाऱयाच्या प्रस्तींभाींचे ्ध्वय ेािक
ू डील दगडी ेाींधकामाचे का ी दगड तनखळलेले
ोते.

सदर ेींधाऱयाचे दरु
ु ती काम १३ व्या ववत्त आयोगाींतगयत प्राप्त तनधीमधून मा े माचय,

२०१६ अखेर पूणय करयात आले आ े .
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
ांढर ूर
(१९)

ररसरातीब चांद्रभागा घाटाचे िाम अ ुणादववरथेत असल्यांांत

४५९३८ (०६-०५-२०१६).

श्री.वविय वडेट्टीवार (रम्ह ूरी) :

सन्माननीय िबसां दा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर पररसरातील चींद्रभागा नदीवरील घा्ाच्या सुशोशभकरणासा उ िुना दगडीपूल ते
ववषणप
ू दपयांत घा्ाचे ेाींधकाम १२ को्ी न पयाींमध्ये सन २०१० मध्ये लघू पाीं्ेधारे

ववभागाच्या माध्यमातून .का कींत्रा्दारास दे यात आले असता त्याने सन २०१४ पासून
ेाींधकाम अपूणय

े वल्यामळ
ु े वारकऱयाींची गैरसोय

ोत असल्याची माद ती मा े ददनाींक ३१

िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तनदे शनास आली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, चींद्रभागा नदीवरील घा्ाच्या सश
ु ोशभकरणाचे ेाींधकाम अधयव् असल्यामळ
ू े
नदीवरील घा्ाची दरु वस्िा झाली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, सदर ेाधींकाम पण
ु य

ोयासा उ शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात

येत आ े ,

(५) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ े.
सदरचे काम पींढरपरू ततियक्षेत्र ववकास काययिमाींतगयत असन
ू या लेखाशशषायखलील तनधी

दे यात येतो. या कामाच्या मींिूर तनववदे ची क्रकींमत रु. १३.५२ को्ी असून या कामाचे कायायरींभ

आदे श दद. ९.६.२०१० अन्वये दे यात आलेले आ े त. तनधी ्पल्धतेनुसार सदर कामावर
अद्ययावत रु. ३.३६ को्ी खचय झालेला आ े .
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(२)

े खरे ना ी.

(३) व (४) कींत्रा्दाराच्या मींद ेाींधकाम प्रगतीमूळे दीं ड लावयात आला आ े. घा्ाच्या
ेाींधींकामासींेींचधत करारानुसार काम पुणय करुन घेयात येत आ े.
(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________

अिोबा जिल््यातीब खार ान

तयात मोडणा-या नेर धामणा

ंॅरेिचे िाम मान्यतेअभावी प्रबांबंत असल्यांांत
(२०)

४६९५५ (३०-०४-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोबा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

व
ू )द :

सन्माननीय िबसां दा

(१) अकोला जिल््यातील खारपान पत यात मोडणा-या नेर धामणा ेॅरेिचे काम सध
ु ाररत
प्रशासकीय मान्यते अभावी प्रलींबेत आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) सदर प्रकल्पाचे अींतगयत भम
ू ीेींद िलवाद नीद्वारे शसींचनासा उ भूशमगत िल वाद नीचा
प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसा उ प्रतीक्षाधीन आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, नेर धामना ेॅरेिला सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करयात काय
अडचणी आ े त व सदर सध
ु ाररत प्रशासकीय प्रस्तावास शासन कधी मान्यता दे णार आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०८-०७-२०१६) :(१) ना ी.
नेरधामणा (पण
ु ाय ेॅरेि-२) ता.तेल् ारा जि.अकोला या प्रकल्पाचा रु. ९११.९६ को्ी

क्रकींमतीचा सुप्रमा प्रस्ताव राज्य ताींबत्रक सल्लागार सशमती, नाशशक याींचेकडे दद. २७/४/२०१६
रोिी सादर झाला असून प्रस्तावाची छाननी प्रगतीपिावर आ े .

तिावप, प्रकल्पावर दद. ८/१०/२०१५ च्या शासन तनणययाव्दारे सन २०१५-१६ च्या ववतरीत

केलेल्या अियसक
ीं ल्पीय तरतुदीच्या मयायदेत मींिूर प्रशासकीय / सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता
क्रकींमतीपेक्षा

वाढीव

खचायला

मान्यता

दे यात

आली

प्रगतीपिावर आ े .

असल्यामळ
ु े

सदर

ेॅरेिचे

काम

(२) सदर प्रकल्पाचे भूमीेींद िलवा ीनीव्दारे शसींचन करयाचे प्रस्ताववत असून त्यास तनयामक

मींडळाची मींिूरी प्राप्त आ े . शासनाने नशलका ववतरणाेाेतचे धोरण दद. ९/०६/२०१६ च्या
शासन तनणययानस
ु ार तनजश्चत केले आ े .

(३) शासन तनणयय दद. ९/९/२०१५ मधील तरतुदीनुसार सुप्रमा प्रस्ताव मान्यतेेाेत काययवा ी
प्रगतीत आ े.

सुप्रमा प्रस्ताव राज्य ताींबत्रक सल्लागार सशमती,

नाशशक याींचेकडे छाननी प्रक्रियेत आ े.

राज्य ताींबत्रक सल्लागार सशमती, नाशशक याींचे शशफारशीनींतर ्परोक्त शासन तनणययातील
तरतद
ू ीनस
ु ार ववदभय पा्ेींधारे ववकास म ामींडळ, नागपरू याींचे स्तरावर सध
ु ाररत प्रशासकीय
मान्यता घेणेेाेत पुढील आवश्यक काययवा ी
(४) ववलींेाचा प्रश्न ्द््ावत ना ी.

ाती घेयात येईल.

___________
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ंाभुळगाांव (जि.यवतमाळ) येथीब ंेंांळा शसांचन प्रिल् ाच्या आष्ट्टा ववतरीिेचे
िाम ननिृष्ट्ट दिादचे असल्यांांत

(२१)

४७४१६ (०४-०५-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ेेंेळा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यापासुन तनघालेला आष्ा ववतरीकेचे काम तनकृष् दिायचे
झाल्यामळ
ु े ववभागाला ववचारलेल्या प्रश्नाच्या ्त्तरामध्ये मान्य केले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, अस्तारीकरणाच्या नावावर केवळ २ मीमी िाडीचा शसमें्चा स्तर लावयात
आलेला असल्याने या तनकृष् कामाच्या सींदभायत सींेचधत ववभागाने चौकशीचे आदे श ददले
परीं तु आतापययत चौकशीचा अ वाल प्राप्त झाला ना ी, े

ोते

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी दोषीींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ े.
पावसाळी अचधवेशन २०१५ मध्ये ववचारलेला वव.स.ता.प्र.ि. २३४७९ चे ्त्तरात आष्ा
ववतररकेच्या सरु वातीचे २ क्रक.मी. मध्ये भरावाच्या भागात पाझर आढळतो व याेाेत

प्रािशमक चौकशी प्रगतीत आ े व चौकशीअींती ्चचत काययवा ी करयात येईल असे नमूद केले
आ े.

(२) ना ी.
(३) या प्रकरणी प्रािशमक चौकशी केली असून प्रािशमक चौकशी अ वालानुसार सींेींचधत

कींत्रा्दाराकडून करारनाम्यातील कलम २० मधील तरतद
ु ीनस
ु ार दरु
ु स्तीची कामे कींत्रा्दाराच्या

खचायने करुन घेयात येत आ े त व दोषी अचधकारी / कमयचारी याींचे खुलासे मागववले असून
खुलासे प्राप्त

ोताच तनयमानुसार कारवाई करयात येईल.

(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
महाड (जि.रायगड) ताबुक्यातीब िाळ िब ववद्युत प्रिल्
(२२)

४७४८० (०४-०५-२०१६).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी

अ ूणादववरथेत असल्यांांत

जश्चम) :

सन्माननीय िबसां दा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल् ातील म ाड तालुक्यामध्ये काळ िल ववद्युत प्रकल्पाच्या कामाला सन २००५
मध्ये सुरुवात

ोवून

ी अद्यापयांत सदर प्रकल्पाचे काम पूणय झाले नसल्याचे मा े िानेवारी,

२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पेाींधीत शेतक-याींच्या िमीनी कवडी मोल भावाने ववकत घेवून

ी

प्रकल्पग्रस्त छत्री तनिामपूर, ेावले आखण साींदोशी या गावाींचे पुनव
य सन अद्यापपयांत केलेले
ना ी,

े

ी खरे आ े काय,
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(३) असल्यास,प्रकल्पग्रस्त शेतक-याींचे पुनव
य सन लवकरात लवकर करयाेाेत शासनाने
कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

(४) असल्यास, सदर िलववद्यत
ु प्रकल्पामध्ये झालेल्या

गैरव्यव ाराची चौकशी करयात

आलेली आ े काय व चौकशीअींती काय आढळून आले,
(५)

असल्यास, दोषी असणा-या अचधकाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करयात येत

आ े,
(६) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०७-२०१६) :(१)

ोय,

े खरे आ े.

(२) अींशत: खरे आ े.
(३) काळ िलववद्युत प्रकल्पाच्या ेुडीत क्षेत्रामळ
ु े ववस्िावपत
आखण साींदोशी व आमडोशी या चार गावाींतील ववस्िावपत
पन
ु वयसन

ोणाऱया छत्री तनिामपूर, ेावळे

ोणाऱया प्रकल्पग्रस्त ११६३ कु्ुींेाींचे

े तनिामपरू (घोमारी), तनिामपरू (परडी), साींदोशी (आढाव), वाघेरी, नाणोरे या पाच

गाव ाणाींमध्ये करयाचे तनयोिन आ े . भूसींपादन प्रक्रियेद्वारे प्रकल्पासा उ (धरणाच्या ेुडीत
क्षेत्रात) छत्री तनिामपूर, ेावळे , साींदोशी (अींशत:) व आमडोशी (अींशत:) या चार गावातील

िमीन सींपादीत करणेत आली आ े पुनवयसनाच्या ५ िागाींपैकी तनिामपूर (घोमारी), तनिामपूर

(परडी), वाघेरी, साींदोशी (आढाव) येिील पन
ु वयसन गाव ाणातील नागरी सवु वधाींची कामे चालू
आ े त नाणोर येिील गाव ाणाची िागा नक
ु तीच ता्यात आली असल्याने अद्याप नागरी
सुववधाींची कामे चालू झालेली ना ीत म सूल ववभागामाफयत पुढील काययवा ी चालू आ े .

(४) िलववद्युत प्रकल्पाच्या शीषयकामाींची शासनाने लाचलुचपत प्रततेींध ववभाग (..सी.ेी.)
ाणे याींचेमाफयत चौकशी चालू केली आ े.

(५) चौकशी पण
ू य झाली नसल्याने अद्याप तनषकषय प्राप्त ना ीत.
(६) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
सोनंडी, हनम
ु ांतखेडे (ता.एरां डोब, जि.िळगाव) येथीब गावाांचे
(२३)

४७५०२ (२८-०४-२०१६).

डॉ.सतीश (अयाणासाहे ं)

न
ु वदसन िरयायांांत

ाटीब (एरां डोब) :

सन्माननीय

िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) .रीं डोल, (जि.िळगाींव) येिील अींिनी धरणाचे काम पण
ू य
व

नुमींतखेडे या गावाींचे अद्याप ी पुनवयसन झाले ना ी,

ो न ी ेाचधत झालेले सोनेडी

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर गावाींचे पुनवयसन न झाल्यामुळे तेिील रद वाश्याींना धोक्याच्या क्षेत्रात

(डेंिर झोन) मध्ये वास्तव्य करावे लागत आ े तसेच त्याींच्या मुलाींना शैक्षखणक व इतर
समस्याींना सामोरे िावे लागत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी स्िातनक लोकप्रतततनधीींनी सदर गावाींचे पुनवयसन करयाेाेत
शासनाकडे वारीं वार मागणी करुनसुध्दा त्याकडे दल
य
ु क्ष

ोत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

वव.स. २०६ (17)
(४) असल्यास, ्क्त मागणीनुसार शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(५)

नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?

श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१)

ोय.

(२) ना ी.
प्रकल्पाच्या वाढीव ्ीं चीनुसार सदर गावे ेाधीत

ोतात. ्परोक्त गावाींचे पुनवयसन व

भुसींपादन झाले नसल्याने धरणाच्या मळ
ु ्ीं चीनुसार पाणीसा उ तनयींत्रीत करयात येत आ े ,
त्यामळ
ु े गाींवे धोक्यात येतात अशी सद्या वस्तजु स्िती ना ी.
(३) लोकप्रतततनधीींच्या मागणीकडे दल
य
ु क्ष

ोत आ े अशी वस्तुजस्िती ना ी.

(४) ्ीं ची वाढीसा उ येणऱया भूसप
ीं ादन व पुनवयसनासा उ येणारा खचय व त्यामळ
ु े

ोणाऱया

पाणीसाठ्यामळ
ु े शमळणारे लाभ याेाेत तौलतनक अ्यास करुन, त्याेाेत म ामींडळाच्या

तनयामक मींडळ स्तरावर धोरणात्मक तनणयय घेयाची ेाे म ामींडळ सतरावर ववचाराधीन
आ े.
(५) वरील प्रमाणे काययवा ी सुरु असल्यामुळे प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________

व
ु द ववदभादतीब मािी माबगब
ु ारी तबावाच्या ववशेष दपी
ु वरती मा दां डात सध
ु ारणा िरयायांांत
(२४)

४७५९१ (२५-०४-२०१६).

श्री.सांिय
काय :(१)

पुवय

ुराम (आमगाव) :
ववदभायतील

मािी

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा),

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
मालगुलारी

तलावाच्या

ववशेष

दरु
ु स्ती

मापदीं डात

करयाेाेत ददनाींक १४ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास ववनींती केली,

सध
ु ारणा

े खरे आ े

काय,
(२)

असल्यास, तलावाचे ववशेष दरु
ु स्ती मापदीं डात सुधारणा करयाची काययवा ी ददनाींक २

डडसेंेर, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास सुरु असल्याचे शलखीत ददले,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास,याेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) व (४) मािी मालगि
ु ारी तलावाच्या ववशेष दरु
ु स्तीच्या मापदीं डात सध
ु ारणा करणेेाेत
शासनाने शासन तनणयय ि.मामात-२०१५/(२४२/१५)/शसींव्य(कामे), मींत्रालय मुींेई दद.२१.१.२०१६
अन्वये तनगयशमत करयात आला आ े .

___________

वव.स. २०६ (18)
साांगबी जिल्यातीब शशराळा येथीब चाांदोबी - वारणा धरणग्रवरताांच्या प्रबांबंत मागयायांांत
(२५)

४८३४१ (३०-०४-२०१६).

श्री.शशवािीराव नाईि (शशराळा) :

सन्माननीय िबसां दा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जिल्यातील शशराळा येिील चाींदोली - वारणा धरणग्रस्ताींच्या प्रलींबेत मागया
मान्य करयाकररता व त्याींचे पन
ु वयसन करयाकररता धरणग्रस्ताींनी शशराळा, वाळवा, आष्ी
या पररसरात सातत्याने आींदोलन केले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सींेींचधत प्रकल्पग्रस्ताींना पन
ु वयसनाचा १००% लाभ शमळावा त्याींना क्िे
क्काची रक्कम माफ व् ावी, िशमन सींपादनासा उ आवश्यक तनधी ्पल्ध करुन द्यावा,

शासकीय नोकरीत ५% आरक्षण दे यात यावे, मुळगावच्या शेतीचे, घराींचे व तालीचे पैसे
शमळावेत या मागयाींची पुतत
य ा करयाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययवा ी केली वा
करयात येत आ े ,

(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) : (१)

ोय.

(२) वारणा प्रकल्पाच्या सवय प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु वयसन कोल् ापरू व साींगली जिल््यातील २६
वसा तीमध्ये करयात आले असन
ू नागरी सुववधाींची ९०% कामे पूणय झाली आ े त व ्वयररत
कामे प्रगतीपिावर आ े त.

वारणा प्रकल्पग्रस्ताींच्या पन
ु वयसन सींेींचधत असणाऱया या शेतिशमनीचे वा्प, नोकरीत

५% आरक्षण, शेतीचे घराींच,े तालीचे पैसे शमळणे इ.ेाेी म सूल ववभागाकडून काययवा ी
प्रगतीपिावर आ े .

(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
शसर च्या (जि.गडधचरोबी) ताबक्
ु यात असांख्य गावाांना शसांचन सवु वधा उ बब्ध िपीन दे यायांांत
(२६)

४८५८५ (०३-०५-२०१६).

श्री.िृष्ट्णा गिंे (आरमोरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

(१) गडचचरोली जिल््यातील राज्याचे शेव्च्या ्ोकावर असलेल्या शसर च्या तालुक्यात
गोदावरी, प्राण ीता व इींद्रावती सारख्या ेारमा ी वा णाऱया नद्याींचे का ावरील रे गुीं ा
मयुबेनपे , नरशसीं पल्ली, कोरला, क्रकष्य्यापल्ली, रामेशगुड्डम, खझींगानुर, मींगीगुड्डम व

्दे ल्ली या भागातील असींख्य गावे शसींचन सुववधा तनमायण न केल्याने येिील शेतकरी तनराश
झाले आ े त, े खरे आ े काय,

(२) तसेच राज्याच्या ेािुचे राज्य याच नद्याींवर कोत यवधीींचे शसींचन प्रकल्प राेवुन तेिील
शेतकरी वगायला शसींचन सुववधा ्पल्ध करुन दे त आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

वव.स. २०६ (19)
(३) असल्यास, शासनाने ्क्त तालुक्यात ेारमा ी वा णाऱया नद्याींवर अद्याप शसींचन प्रकल्प
तनमायण न करयाची कारणे काय आ े त,

(४) असल्यास, शसींचन प्रकल्प तनमायण न करणाऱया शसींचन ववभागाच्या अचधका-याींवर काय
कारवाई केली वा करयात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) ना ी. या नदीका ावरील िशमनीचे शसींचनास्तव
प्राणद ता, गोदावरी, इींद्रावती नदीवरुन ्पसाशसींचन योिना प्रस्ताववत आ े त.
(२)

ोय, तेलींगणा शासनातफे गोदावरी पाणी तीं्ा लवादानुसार त्याच्या वात याचे पायाचा

वापर करयासा उ वधाय वैनगींगा सींगम स्िळाखाली प्राण ीता नदीवर प्राणद ता चेवेल्ला ेॅरेि

व गोदावरी नदीवर म ाराषरातील पोचमपल्ली गावािवळ मेडीगड्डा ेॅरेि प्रस्ताववत केले
आ े त.
(३) शसर च्या तालक्
ु यात प्राण ीता नदीवर रे गींु ा ्शसयो (३२८३ शसींचन क्षेत्र
्शसयो (८६८

े क््र), तसेच गोदावरी नदीवर पे्ीपाका ्शसयो (२२१८

नदीवर सोमनुर ्शसयो (४६५०

े क््र), ्े कडा

े क््र), व इींद्रावती

े क््र) या ्पसा शसींचन योिना प्रस्ताववत आ े त.

(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
शसांधुदग
ु द जिल््यातीब नतबारी प्रिल् ासाठी मा. ांतप्रधान
याांनी ननधी दे यायाच्या िेबेल्या घोषणेंांत

(२७)

४८८०४ (०३-०५-२०१६).

श्री.अजित

श्री.सुरेश बाड (ििदत), श्री.ददबी
श्री.ियांत
काय :-

ाटीब (इवरबाम ूर) :

वार (ंारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा िळवा),

वळसे- ाटीब (आांंेगाव), श्री.भावरिर िाधव (गुहागर),

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शसींधुदग
ु य जिल््यातील ततलारी प्रकल्पासा उ मा. पींतप्रधान याींनी ३२० को्ी रुपये दे याची
घोषणा मा े िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली
(२) असल्यास,

ोती,

े खरे आ े काय,

ा तनधी राज्य शासनाला प्राप्त झाला आ े काय व ्या तनधीचा वापर

करयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(३) नसल्यास,ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) ततलारी प्रकल्पासा उ रु.३२० को्ी दे याची घोषणा
मा.पींतप्रधानाींनी केली

े खरे ना ी.

मात्र ततलारी प्रकल्पाची कामे पूणय करणेसा उ रु.३२० को्ी .वढया तनधीची गरि असून

पींतप्रधान कृषी शसींचाई योिनेत

ा प्रकल्प समाववष् करणेत आला आ े .
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(२) राज्य शासनाने सन २०१५-१६ अियसींकल्पात रु.१६.०० को्ीची तरतूद केली

ोती. तसेच

पूनववयतनयोिनाने रु.७१.०० को्ी अततररक्त तनधी मींिूर केला आ े . या व्यततररक्त सन २०१६१७ या आचियक वषायसा उ रु.२३३.४७ को्ी इतकी तरतूद आ े .

या तनधीचा ्पयोग प्रकल्पाची ्वयररत कामे पण
ू य करणेसा उ करणेत येणार आ े .

(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
थोतड ाडा (ता.िव्हार जि.
(२८)

ाबघर) येथीब बेंडी धरण प्रिल् ग्रवरताांचे

४८८७५ (०३-०५-२०१६).

श्री.ंसवराि

न
ु वसदन िरयायांांत

श्री. ावरिब धनारे (डहाण)ू , श्री.ननतेश राणे (िणिवबी),

ाटीब (औसा), श्री.िाबीदास िोळां ंिर (वडाळा), श्री.अवरबम शेख (माबाड

जश्चम), श्री.अशमन
करतील काय :-

टे ब (मुांंादे वी) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) िोतडपाडा (ता.िव् ार, जि.पालघर) येिील सन २००७ पासन
ू लेंडी धरणाचे काम सरु
ु
करयात आलेले असून लेंडी धरणात प्रकल्पग्रस्ताींच्या िशमनी सींपादन करुन त्याींचे पुनवसयन

केलेले नसन
ू त्याींना नक
ु सान भरपाई ददलेली ना ी तसेच ग्रामसभेशी िनसुनावणी न घेता
िनसींपदा

ववभागाच्या

अचधकाऱयाींनी

..ेी.नागीरे ड्डी

ेेकायदे शीर पध्दतीने कामकाि केले
त्यासम
ु ारास तनदशयनास आले आ े,

या

असल्याचे ददनाींक

कींत्रा्दाराशी

सींगनमत

करुन

२९ डडसेंेर, २०१४ रोिी

वा

े खरे आ े काय,

(२) लेंडी धरणग्रस्त सींघषय सशमतीने मुख्यमींत्रयाींची लेखी पत्राद्वारे मागील १ वषायपासून
सातत्याने भे् माचगतलेली असताना ी मख्
ु यमींत्री कायायलयाकडून प्रततसाद न शमळाल्यामुळे,
पुनवयसनास

ववववध मागया मागी लावयासा उ पद यात्रेने िव् ार ते मींत्रालय असा

लााँगमाचयचा काययिम ी घेयात आलेला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकशीनुसार प्रकल्पग्रस्ताींना नुकसान भरपाई व त्याींचे पन
ु वसयन करयाेाेत
शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

(५) तसेच िलसींपदा ववभागाच्या अचधकाऱयाींवर व ..ेी.नागीरे ड्डी या कींत्रा्दारावर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करयात येत आ े ,

(६) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

लेंडी प्रकल्पाच्या धरणपाया तसेच ेड
ु ीत क्षेत्रातील िमीनीसा उचे शेतकऱयाींचे स मतीने व

त्याींचे कडून सींमतीपत्र घेवून धरणाचे काम िानेवारी, २००८ मध्ये सुरु करयात आले आ े .
िव् ार तालुक्यातील द रडपाडा ग्रामपींचायतीमधील भोतपाड्यासा उ प्रिमत: प्रकल्पग्रस्ताींनी
स्वेच्छा पन
ु वयसनास लेखी सींमती ददली

ोती. त्यास अनुसरुन घराींचा मोेदला रक्कम

रु.७४,६६,३७७/- दद.२२/३/२०११ रोिी प्रकल्ग्रस्ताींस अदा करयात आली आ े.
(२)

ोय.
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(३), (४) व (५) कोकण पा्ेींधारे ववकास म ामींडळामाफयत चौकशी करयात आली दद.
१६.११.२००५ रोिी प्रािशमक शाळा द रडपाडा येिे ररतसर ग्रामसभा घे न भूसींपादन व
पुनवयसन ेाेत कल्पना दे यात आली. भूसींपादनाेाेत ररतसर काययवा ीनींतरच धरणाचे काम
िानेवारी, २००८ मध्ये सरु
पुनवयसनासा उ
ु केले आ े . पन
ु वयसनाची काययवा ी सरु
ु असन
ू
आवश्यक िमीन खािगी वा्ाघा्ीने घेयाची काययवा ी चालू आ े .
(६) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
िावरा शसांचन (ता.धारणी जि.अमरावती) प्रिल् ाच्या िाबव्याची दपी
ु वरती िरयायांांत
(२९)

४९०५४ (०५-०५-२०१६).

डॉ.सुननब दे शमुख (अमरावती) :

सन्माननीय िबसां दा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कावरा शसींचन (ता.धारणी जि.अमरावती) प्रकल्पाचे कॅनॉलची गळती

ोत असल्याने

शेतकऱयाचे शेतात पाणी शशरल्याची ेाे मा े िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यात
तनदशयनास आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच कालव्यातील पायाची गळती
शमळत नसल्याचे ी तनदशयनास आले आ े ,

ोत असल्याने लाभ क्षेत्रातील शेतकऱयाींना पाणी
े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, कालव्याच्या दरु
ु स्तीसा उ शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत
आ े,

(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) ना ी.
(२) ना ी.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
नेवासा (जि.अहमदनगर) ताबुक्यातीब प्रवरा नदीवरीब बरटीश िाबीन
बाख धरण व िाबव्याांचे

(३०)

४९१०७ (३०-०४-२०१६).

ुनपीज्िीवन िरयायांांत

श्री.ंाळासाहे ं मरु िुटे (नेवासा) :

सन्माननीय िबसां दा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेवासा (जि.अ मदनगर) तालक्
ु यातील प्रवरा नदीवरील लाख धरण आखण या धरणाच्या
कालव्याींचे पुनरुज्िीवन करयाेाेत शासनाचा प्रस्ताव आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच ्क्त धरणाच्या कालव्याींचे पुनरुज्िीवनाचे काम क्रकती कालावधीत पूणय
व त्याकररता क्रकती खचय येणार आ े ,

ोणार आ े
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(३) असल्यास, ्क्त लाख कालव्याच्या पुनि
य ीवनामळ
ु े १०
येणार असुन २२ गावाींना याचा फायदा

िार

े क््र क्षेत्र ालीताखाली

ोणार असल्याने कालव्याच्या पुनि
य ीवनाची शासनाने

कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०७-२०१६) :(१) ना ी.
(२) व (३) लाख धरण कालव्याच्या पुनिीवनामळ
ु े ४१४५

े. क्षेत्राची पुनस्िायपना

ोणार असून

त्यामळ
ु े गोंीरामपरु तालक्
ु यातील पाच व नेवासा तालक्
ु यातील तीन गावाींना फायदा

ोणे

अपेक्षक्षत आ े . कालवा पुनिीवनाचा प्रस्ताव तयार करयाची काययवा ी क्षेबत्रय स्तरावर सुरु
आ े.

(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
िोटगब ंॅरेि (ता.जि गडधचरोबी) या शसांचन प्रिल् ास मान्यता
व आिजवरमिता ननधी अग्रीम शमळयायांांत
(३१)

४९५१३ (०४-०५-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोबी) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडचचरोली जिल््यात
वा णाऱया नदया असून ी

पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर पडून ी व ेारमा ी पाणी

शसींचनाच्या योग्सय

खरे आ े काय,
(२)

सोयी नसल्याने दरवषीच दषु काळ पडतो,

असल्यास, गडचचरोली जिल््यात शाश्वत शसींचनाची सुववधा ्पल्द्ध

वैनगींगा

ोयाच्या

े

दृष्ीने

नदीवर को्गल गावािवळ सींदभीय शासन तनयमाने ३६५.७१ को्ी रु. को्गल ेॅरेि

या शसींचन प्रकल्पा कररता प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आ े ,
(३) असल्यास, मा. राज्यपाल याींचेकडे

े

ी खरे आ े काय,

या शसींचन प्रकल्पाच्या मान्यतेसा उ

म ामींडळाने व

शासनाने ददनाींक १ सप््ें ेर,२०१५ ला प्रस्ताव व पत्र ि. सींकीणय-२०१५/३२/प्र.कर.११४/२०१५
म.प्र.ददनाींक १४/७/२०१५ ला पा ववलेले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, गडचचरोली जिल््याच्या अततशय म त्वाच्या असणाऱया या प्रकल्पाला अिून ी
मान्यता शमळालेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(५)असल्यास, सदर शसींचनाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१) ना ी.
(२)

ोय.
शासन

तनणयय

ि.२०११/७७६/(२६३/२०११)/

िसींअ,

ददनाींक

रु.३६५.७१ को्ी क्रकींमतीस शासनाने प्रशासकीय मान्यता ददली आ े .
(३) ना ी.

०५/११/२०१११

अन्वये
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तिावप, आकजस्मत तनधी शमळयाेाेतचा प्रस्ताव म ामींडळाने दद.०१/०९/२०१५ अन्वये
शासनास सादर केला आ े . सदर प्रस्ताव मान्यतेेाेतची काययवा ी शासनस्तरावर सुरु आ े .
(४) आकजस्मकता तनधी प्रस्ताव मान्यतेेाेत शासनाचे ववचाराचधन आ े .

(५) शासन स्तरावर आकजस्मकता तनधी ्पल्ध करुन दे याववषयी काययवा ी सरु
ु आ े.
___________

ंाभुळगाांव (जि.यवतमाळ) येथीब ंेंांळा प्रिल् ाअांतगदत डेहणी उ सा
शसचांन योिनेचे िाम अ ण
ू ादववरथेत असल्यांांत

(३२)

४९६०० (०४-०५-२०१६).

प्रा.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ेाभळ
ु गाींव (जि. यवतमाळ) येिील ेेेींळा प्रकल्पाअींतगयत े ु चचीत डे णी ्पसा शसचींन
योिनेचे काम मा े माचय, २०१४ पययत पुणय करयाचे तनयोिीत असल्याचे ददनाींक ५
फेेुवारी,२०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदशयनास आले आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, आतापययत सदर योिनेची कामे अपुणय असल्यामुळे लाभ क्षेत्रातील ७३००
वर शसचींन

ोवु शकले ना ी,

े

े क््र

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, योिना पुणय करयास ववलींे लावणाऱया कींत्रा्दारावर कोणती काययवा ी केली
वा करयात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१६) :(१)

े अींशत: खरे आ े .

डे णी ्पसा शसींचन योिनेचे काम मुख्यत: दोन भागामध्ये (फेि-१ व फेि-२) सुरु

आ े . फेि-१ करारनाम्याची मूळ मुदत दद.८.१.२००९ पयांत व फेि-२ करारनाम्याची मळ
ू मुदत
ददनाींक ५/८/२०१० पयांत

ोती. तिावप, काययक्षेबत्रय अडचणीमळ
ु े व अपुऱया तनधीमळ
ु े ्परोक्त

दोन् ी करारनाम्याींना वेळोवेळी मद
ु तवाढ दे णे िमप्राप्त झाले आ े .
(२)

े अींशत: खरे आ े .

योिनेच्या मुळ सींकल्पनानस
ु ार प्रिम ्प्प्यातील २०१३

े. लाभ क्षेत्रामध्ये द ीं ेक शसींचन

्भारणीचे काम प्रगतीपिावर आ े . िून-२०१७ पयांत सदर ेाींधकाम पूणय करयाचे तनयोिन
आ े . योिनेच्या सींकशलत .कूण ६९६८

े . लाभक्षेत्रा पैकी ११२३

े . वर कृवष ववभाग व

म ामींडळाच्या तनधीतन
ु द ीं ेक शसींचन ेसववयाची काययवा ी झालेली आ े.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
_________

वव.स. २०६ (24)
मुळा धरणातून अहमदनगर जिल््यातीब शेतिऱयाांना आवतदन दे यायांांत
(३३)

४९७७१ (३०-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
काय :-

श्री.भाऊसाहे ं िाांंळे (श्रीराम ूर), श्री.अशमन

टे ब (मुांंादे वी),

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अ मदनगर जिल््यातील मळ
ु ा धरणातून िायकवाडीसा उ पाणी सोडल्यामुळे आवतयनाची

आशा धस
ु र झाली असताींना शेतकऱयाींनी र्ेीच्या आवतयनासा उ शासन व लोकप्रतततनधीकडे
मागणी केल्यामुळे कालवा सल्लागार सशमतीच्या ेै कीत र्ेी वपकाींसा उ .क आवतयन
दे याचा तनणयय झाला असल्याचे मा े िोनवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, मुळा धरणात यावषी अत्यल्प पाणीसा उ आ े त्याच लाभक्षेत्रात कमी पा स
झाल्याने खरीप

ीं गाम वाया िा न र्ेीची मो उ चचींता शेतकऱयाींना लागली असून या

धरणातून अ मदनगर जिल््यातील शेतकऱयाींना मो े आवतयन दे णे शक्य

ोते परीं तू १७४०

दलघफू पाणी िायकवाडीसा उ दे याचे आदे श सींेींचधताींना दे यात आल्याने या ववभागातील
शेतकरी

तेल झाला आ े तरी याेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत

आ े,
(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :
(१)

ोय.

(२) मळ
िायकवाडीसा उ १६०८ दलघफु (४५.५२ दलघमी) पाणी सोडल्यानींतर
ु ा धरणातन
ू
्पल्ध

पायाचे

तनयोिन

करुन

शसींचनाचे

ददनाींक

२२/११/२०१५

ते

कालावधीत आवतयन सोडयाींत आले. मुळा ्िवा कालव्यावर .कूण १६३६९
डावा कालव्यावर .कूण १७७०

े . क्षेत्र शसींचनाखाली आले आ े.

०५/०१/२०१६

या

े. क्षेत्र व मुळा

(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
अहमदनगर व नाशशि जिल््याांना मराठवाडयाांप्रमाणेच सोयी सवबती दे यायांांत
(३४)

४९७७६ (०३-०५-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ं िाांंळे (श्रीराम ूर), श्री.अशमन

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

टे ब (मुांंादे वी),

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंीरामपरू (जि. अ मदनगर) तालक्
ु यातील िायकवाडीला सोडलेल्या पायामळ
ु े ्द्धस्त
ोणारी शेती व िनिीवन सावरयासा उ शासनाने अ मदनगर व नाशशक जिल््याींना

मरा वाड्याींप्रमाणेच सोयी सवलती द्याव्यात अशी मागणी सींेचीं धत जिल््यातील शेतकरी
सींघ्नाींनी केली असल्याचे मा े डडसेंेर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले,
आ े काय,

े खरे

वव.स. २०६ (25)

(२) तसेच गोंीरामपूर (जि.अ मदनगर) येिे िायकवाडीला पाणी सोडयाचा तनणयय न्यायालयाने
ददल्यानींतर प्रवारा नदीका च्या शेतक-याींमध्ये समाधानाचे वातावरण आ े मात्र नदीपात्रातील

ेींधारे भरुन घेयाेाेत तनणयय झालेला नसल्याचे मा े िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास
तनदशयनास आले,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, प्रवरा नदीपात्रातील ेींधाऱयात फळयाच नसल्याने पाणी खाली िाणार
असल्यामळ
ु े िायकवाडीला पाणी ददल्यानींतर प्रवरा नदीपात्रातील ेींधारे भरुन द्यावेत अशी
मागणी सींेींचधत गावक-याींनी केली आ े , े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, सदर मागणीींवर शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) ना ी.
(२), (३) व (४) न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार िायकवाडी धरणासा उ वरील प्रवरा समु ातन
ु
६.५० ्ी..म.सी. सोडलेला पायाचा ववसगय िायासा उ नदी पात्रातील को.प. ेींधाऱयाचे तनडल्स
काढयात आलेले
पाणी

ोते. तिापी पाणी सोडयापूवी सदर ९ को.प. ेींधाऱयामध्ये ३८४ दलघफु

ोते. िायकवाडी सा उ पाणी सोडयाची काययवा ी पुणय झाल्यानींतर दद.२८/११/२०१५ ते

दद.०२/१२/२०१५ या कालावधी मध्ये वरील को.प.ेींधाऱयामध्ये ३८४ दलघफु पाणी पव
य त
ु व
दे यात आले

ोते.

(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________

वाशशम जिल््यातीब शमझाद रू व

ाांगरखेडा या गावाांचे

ुनवदसन िरयायासाठी ननधी शमळयायांांत

(३५)

४९८०२ (३०-०४-२०१६).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन

टे ब (मुांंादे वी),

श्री.अब्दब
सत्तार (शसल्बोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.त्र्यांंिराव शभसे (बातूर
ु
ग्रामीण) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शशरपूर (जि.वाशशम) येिील शमझायपूर लघुशसींचन प्रकल्पाचे काम मागील ४ वषायपासून
प्रलींबेत असल्याने ६१०

े क््र शेती शसींचनापासून वींचचत असल्याचे मा े िानेवारी, २०१६ मध्ये

वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आ े

े खरे आ े काय,

(२) शमझायपूर व पाींगरखेडा (जि.वाशशम) या गावाींना अपेक्षक्षत तनधी न शमळाल्यामुळे लघू
शसींचन प्रकल्पामळ
ु े ेाधीत झालेल्या या गावाचा पुनवयसनचा प्रश्न प्रलींबेत असल्याचे मा े

डडसेंेर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आ े तसेच शशरपूर येिील शेतकऱयाींच्या

ेुडीत क्षेत्रातील िशमनीचा मोेदला अदयाप ी शमळाला नसून शमझायपूर व घा्ा गावाकडे
िाणारा पयाययी रस्ता अदयाप ी पण
ू य करयात आलेला ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

वव.स. २०६ (26)
(३) असल्यास, प्रकल्पामधील ेुडीत क्षेत्रातील सदर गावाींचे पुनवयसन करयासा उ तनधी

्पल्ध करुन दे यासोेतच येिील शमझायपूर घा्ा रस्त्याचे,प्रकल्पाचे प्रलींबेत काम पूणय
करयाेाेत व शशरपूर येिील शेतकऱयाींना िशमनीचा मोेदला शमळयाेाेत शासनाने कोणती
काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ े.
शमझायपरू प्रकल्पाची कामे प्रगतीत आ े त. धरण व साींडवा कामे ८५% पण
ू य झाली आ े त.

िून २०१७ मध्ये घळभरणी प्रस्ताववत आ े .

(२) व (३) सदर प्रकल्पामुळे मौिा पाींगरखेडा गाव पुणत
य : ेाचधत

ोत असून ेाचधत कु्ुींेाचे

नववन पुनवयशसत गाव णात पुनवयसत कायात येत असून स्िलाींतरणाची काययवा ी प्रगतीत

आ े . पन
ु वयसन अींतगयत द्यावयाच्या १८ नागरी सुववधाींपैकी आवश्यकतेनुसार १५ नागरी सुववधा
पण
ु य झालेल्या असन
ू ्वयररत ३ नागरी सवु वधाींची कामे प्रगतीत आ ेत.

शशरपूर येिील शेतकऱयाींच्या ेुडीत क्षेत्रातील िशमनीचा मोेदला वा्पाची काययवा ी पुणय

करयात आली आ े . पयाययी रस्त्याींचे तनववदे स पुरेसा प्रततसाद न शमळाल्याने ववलींे झाला
आ े . तिावप, आता प्रक्रिया पुणय झाली असून कायायरींभ आदे श दे यात आले आ े त.
(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
ररसोड (जि.वाशशम) ताबुक्यातीब

ळसखेड शसांचन प्रिल् ाचे िाम अ ूणादववरथेत असल्यांांत

(३६)

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन

४९८१५ (३०-०४-२०१६).

डॉ.सांतोष

टे ब (मुांंादे वी),

टारफे (िळमनरु ी), श्री.त्र्यांंिराव शभसे (बातरू ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतवसा), श्री.अब्दब
ु सत्तार (शसल्बोड), श्री.िुणाब

िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ाटीब (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय

(१) ररसोड (जि.वाशशम) तालुक्यातील पळसखेड-बेेखेड लघुशसींचन प्रकल्पाचे काम गत आ

वषायपूवी सुरु झाले परीं तु पुरेसा तनधी आखण सुधाररत प्रशासकीय मान्यते अभावी प्रकल्पाचे
काम अपूणायवस्िेत असल्याचे मा े िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास आले
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदरील शसींचन प्रकल्पासा उ कमी भावाने िमीन ववकून ी शसींचनाची सवु वधा
्पल्ध

ोत नसल्याने शेतकऱयाींमध्ये असींतोष तनमायण झाला आ े ,

(३) असल्यास, या शसींचन प्रकल्पामुळे पळसखेड आखण बेेखेड
असल्याने पळसखेड शसींचन प्रकल्पाींचे काम पूणय

े

ी खरे आ े

ी दोन गावे ेाचधत झाली

ोयास क्रकती कालावधी लागणार आ े ,

(४) असल्यास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?

वव.स. २०६ (27)
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) ना ी.
सन २०१५-१६ मधील आचियक तरतुदीचे मयायदेत खचय करणेस शासनाने मान्यता ददली

आ े . त्यामुळे प्रकल्प कामे प्रगतीत आ े त.

(२), (३) व (४) ना ी. प्रचलीत शासकीय मल्
ु याींकनानस
ु ार िमीनीचा योग्सय मोेदला अदा केला
िातो. या प्रकल्पामुळे मौिा बेेखेडा पुणत
य : व पळसखेड अींशत: ेाचधत

ोत असून सदर

ेाचधत गावाींचे पन
ु वयसन लगतच्या ई वगय िशमनीवर अनुिमे ९५ % व ८५ % पुणय झालेले
आ े . सदर प्रकल्प २०१७-१८ मध्ये पुणय करयाचे तनयोिन आ े .
(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
खुांटेफळ (ता.आष्ट्टी, जि.ंीड) येथीब िृष्ट्णा खोरे अांतगदत
साठवण तबावाचे िाम ंांद असल्यांांत

(३७)

५०२०४ (३०-०४-२०१६).

अॅड.भीमराव ध डे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खीं्
ु े फळ (ता.आष्ी, जि.ेीड) येिील कृषणा खोरे अींतगयत सा वण तलावाचे काम

सद्यजस्ितीत ेींद असल्याची ेाे मा े फेब्रुवारी, २०१६ च्या पाद ल्या सप्ता ात वा त्या
दरम्यान तनदशयनास आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर सा वण तलावाचे काम तातडीने पूणय करयाेाेत शासनाने
कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)

ोय.

(२) ददनाींक ३१.१२.२०१३ पासन
ू पयायवरण मान्यतेसा उ कृषणा मरा वाडा शसींचन प्रकल्पाींतगयत
्पसा शसींचन योिना ि.३ आष्ी जि.ेीड अींतगयत खु्ेफळ सा वण तलाव ता.आष्ी जि.ेीड
चे काम ेींद आ े .

(३) योिनेस पयायवरण मान्यतेसा उ पुढील आवश्यक अ्यास (Environment Impact
Analysis व Environment Management Plan) प्रगतीपिावर आ े .
(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
वाशशम जिल््यातीब ग डेगाव, गायवळ,वरवाशसन चािानतथद, वारा िहागीर बघु ाटंांधारे

प्रिल् ाांसह उिळी ंॅरेिच्या िायदििेतीब रवरते आणण
(३८)

५०२६६ (२९-०४-२०१६).

ब
ु ाांची िामे प्रबांबंत असल्यांांत

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

टे ब (मांं
ु ादे वी) :

वव.स. २०६ (28)
(१) वाशशम जिल््यातील ग डेगाव, गायवळ,स्वाशसन चाकाततिय, वारा ि ागीर लघुपा्ेींधारे
प्रकल्पाींस

्कळी ेॅरेिच्या काययकक्षेतील रस्ते आखण पुलाींची कामे सन २०११-१२ पासून

प्रलींबेत असल्याचे मा े फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, मा े माचय, २०१६ अखरे
लोकापयण शक्य आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

ी कामे पूणय झाली तरच सात ी शसींचन प्रकल्पाचे

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पातील रस्ते व पूलाींची प्रलींबेत कामे तातडीने सुरु करयाेाेत
शासनाने कोणती काययवा ी केली आ े वा करयात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) सावयितनक ेाींधकाम ववभाग, वाशशम व जिल् ापररषद ेाींधकाम ववभाग, वाशशम याींच्याकडे
पा पुरावा सुरु आ े. वारा ि ागीर व ्कळी ेॅरेि व ेुडीत क्षेत्रातील रस्त्यावरील पुलाची कामे
प्रगतीत आ े त.

(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
वाशशम जिल््यातीब ४४ प्रिल् ाां ि
ै क २३ प्रिल्

सुधाररत प्रशासिकय

मान्यतेसाठी िबसां दा ववभागािडे प्रबांबंत असल्यांांत
(३९)

५०२६८ (२९-०४-२०१६).

श्री.अशमन
काय :-

टे ब (मांं
ु ादे वी) :

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (रम्ह ूरी),

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) वाशशम जिल््यातील ४४ प्रकल्पाींपैकी २३ प्रकल्प सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता (सप्र
ु मा)
सा उ िलसींपदा ववभागाकडे चार वषायपासून प्रलींबेत असन
ू पररणामी जिल््याचा शसींचन अनुशेष
.क

िार को्ीींच्या पयांत पो चला असल्याचे मा े िुल,ै २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान

तनदशयनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, शसींचनाचा अनुशेष लक्षात घेता सदर प्रकल्पाींना सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता
दे याेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)

ोय.

(२) शासनाने शासन तनणयय दद. ०९.०९.२०१५ अन्वये सप्र
ु मा मान्यतेचे अचधकार म ामींडळास
प्रदान केले आ े त. शासनाने व म ामींडळाने वाशशम जिल््यातील ३० पा्ेींधारे प्रकल्पाींना

सुप्रमा प्रदान केली असून २१ लघु पा्ेींधारे प्रकल्पाींचे सुप्रमा प्रस्ताव ताींबत्रक छाननी व

शशफारशीस्तव राज्य ताींबत्रक सल्लागार सशमती, नाशशककडे सादर आ े त. सुप्रमा अभावी

वव.स. २०६ (29)
प्रकल्पाचे काम खोळीं ेू नये म् णन
ू का ी प्रकल्पाना मींिूर तरतुदीींचे मयायदेत मींिूर प्रमा/सुप्रमा

क्रकींमतीपेक्षा प्रकल्पाींवर िादा खचय करयास का ी अ्ीींच्या अधीन रा ू न परवानगी ददल्याने
प्रकलपाींची कामे प्रगतीत आ े त.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
ननळवांडे धरणाच्या िाबव्याांच्या िामाांसाठी ननधी शमळयायांांत
(४०)

५०६०८ (३०-०४-२०१६).

श्रीमती वरनेहबता िोल्हे

(िो रगाव) :

सन्माननीय

िबसां दा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तनळवींडे धरणाचे कालवे अद्यापपयांत झालेले ना ी,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, कालव्याींच्या कामाींसा उ तनधी ्पल्ध करुन दे याेाेत शासनाने कोणती
काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आ े.
तनळवींडे धरणाच्या कालव्याची कामे प्रगतीपिावर असून, ्िव्या कालव्याींची कामे ११

्क्के व डाव्या कालव्याींची कामे ३० ्क्के पूणय झालेली आ े त.

प्रकल्पाचा रुपये २४६९.१४ को्ी क्रकींमतीचा चतुिय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा अ वाल

शासनाच्या ववचाराधीन आ े.

सन २०१५-१६ सा उ प्रकल्पास रुपये ५१.०० को्ी अनद
ु ान ्पल्ध केले

ोते. त्यापैकी

रुपये ३७.४८ को्ी इतका खचय झाला आ े . सन २०१६-१७ सा उ प्रकल्पास रुपये १३.०० को्ी

(धरणे-रुपये १० को्ी व कालवा-रुपये ३ को्ी) इतकी तरतूद करयात आली आ े . अवषयण
प्रवण क्षेत्रातील प्रकल्पाींसा उ रुपये ३५०० को्ी ्पल्ध करयाची मागणी प्रस्ताव केंद्र
शासनाला सादर केला आ े . त्यात तनळवींडे प्रकल्पाच्या कालव्यासा उ रुपये ५९८ को्ीच्या
मागणीचा समोवश आ े .
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
माण (जि.सातारा) ताबक्
ु यातीब िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडळ वरथा न
ू
(४१)

उरमोडी आणण जिहे िठा ूर या योिना प्रबांबंत असल्यांांत

५०६५७ (३०-०४-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

टे ब (मुांंादे वी) :

(१) माण (जि.सातारा) तालुक्याचा दषु काळ कायमचा दरु करयासा उ सन १९९५ मध्ये

शासनाने कृषणा खोरे ववकास म ामींडळ स्िापन करुन ्रमोडी आखण जि े क ापूर या

योिनाींना मींिरू ी ददल्या मात्र याकडे सींेींचधत ववभागाने दल
य केल्याने या योिना प्रलींबेत
ु क्ष
असल्याचे मा े िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले,

े खरे आ े काय,

वव.स. २०६ (30)
(२) असल्यास, शासनाने तातडीने तनणयय घे न या योिना पूणय करयाेाेत कोणती काययवा ी
केली वा करयात येत आ े ,

(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१) ना ी.
्रमोडी प्रकल्पास दद.६.१०.१९९३ रोिी व जि े क ापूर योिनेस दद.११.२.१९९७ रोिी

प्रशासकीस मान्यता ददली आ े . प्रकल्पाची कामे प्रगतीत आ े त.

(२) सन २०१६-१७ या आचियक वषायत ्रमोडी प्रकल्पासा उ रुपये ५७ को्ी व जि े क ापरू
योिनेसा उ रुपये ३० को्ी तनधीची तरतूद करणेत आली असून तनधीच्या ्पल्धतेनुसार
प्रकल्पाींची कामे पूणय करयाचे तनयोिन आ े .
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________
उरमोडी प्रिल् ाांतगदत प्रबांबंत असबेल्या सातारा ताबुक्यातीब िाबव्याांची
िामे

(४२)

ूणद िरयायासाठी ननधी शमळयायांांत

५०९६४ (२९-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतवसा),

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन
श्री.शशवेंद्रशसांहरािे

अभयशसांहरािे

टे ब (मुांंादे वी),

भोसबे

(सातारा) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सातारा जिल््यातील ख्ाव-माण या दोन् ी तालुक्याींना वरदान

रणाऱया ्रमोडी पाणी

यािनेचे पाणी पण
ु य क्षमतेने येयाचे तनयोिन करयासा उ या योिनेच्या सात ी पींपाची
चाचणी त्वरीत करावी अशी सच
ू ना मा. लोकप्रतततनधीींनी दद वडी ववगोंामग ृ ात करमोडी
ववभागाच्या

अचधकाऱयासोेत

त्यादरम्यान तनदशयनास आले,

ेै कीत

केली

असल्याचे

मा े

सप््ें ेर

२०१५

मध्ये

वा

े खरे आ े काय,

(२) तसेच सातारा तालक्
ु यातील ्पसा शसींचन योिनेतील कामे पण
ू य

ोयासा उ व ्रमोडी

प्रकल्पाींतगयत प्रलींबेत असलेल्या सातारा तालुक्यातील कालव्याींची कामे पूणय करयासा उ क्रकती
तनधीची तरतूद केली आ े ,

(३) असल्यास, ्पसा शसींचन योिनेची, कालव्याची

कामे पूणय करयासा उ व सदर सूचनेवर

शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात ये त आ े,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१६-०७-२०१६) :(१)

ोय.

(२) सन २०१६-१७ या वषायत अियसींकल्पात ्रमोडी प्रकल्पासा उ रुपये ५७.०० को्ी इतक्या
तनधीची तरतद
ु केली आ े .

(३) तनधी ्पल्धतेनुसार प्रकल्पाची ्वयररत कामे पूणय करयाचे तनयोिन आ े .
(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________

वव.स. २०६ (31)
राज्यातीब ३२ मोठ्या धरणावरीब धरणाची िायदजवरथती िाणून घेयायासाठी
ंसववयायात आबेबी उ िरणे ंांद असल्यांांत

(४३)

५१२०४ (०६-०५-२०१६).

श्री.त्र्यांंिराव शभसे (बातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

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

धरणाची काययजस्िती िाणून घेयासा उ तसेच धरणाच्या सतनयींत्रणासा उ

्पयुक्त असलेली ्पकरणे धरणावर ेसववयात आली

ोती त्या ७० प्रकल्पापैकी ३२

प्रकल्पातील ेसवयात आलेली ्पकरणे ेींद असल्याची माद ती

अ्यास ग्ाने केलेल्या

ववशेष चौकशीतून ददनाींक १० िानेवारी २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास आली,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, सदर ्पकरणे ेींद असयाची सवयसाधारण कारणे कोणती व या सींेचधत
तनयुक्त केलेल्या ववशेष अ्यास ग्ाने सादर केलेल्या अ वाल व शशफारशीेाेत शासनाने
कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,

(३) तसेच धरणाच्या सरु क्षक्षततेसा उ अत्यावश्यक असलेली ्पकरणे ेसवयास शासनास क्रकती
खचय येत असून सदर ्पकरणे ेसववयास क्रकती कालावधी लागेल ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ े.
धरणावरील

ेींद/नादरु
ु स्त

्पकरणाेाेत

करावयाच्या

्पाययोिनासा उ

अचधक्षक

अशभयींता स्तरावरील अचधकाऱयाींच्या अ्यास ग्ाच्या आगॅस्् २०१४ च्या अ वालात नमद
ु
केल्याप्रमाणे ७० प्रकल्पाींपैकी ३२ प्रकल्पातील ्पकरणे ेींद आढळून आली

ोती.

(२) धरणातील े ु ताींश ्पकरणे ी धरणाच्या ेाींधकामाच्या वेळेस धरणाच्या आत (Inside
Dam Body) ेसववलेली असतात. कालाींतराने सदर ्पकरणात का ी दोष तनमायण झाल्यास
ती ेा े र काढून दरु
ु स्त करता येत ना ी. तसेच का ी ्पकरणाची आवश्यकता धरणाच्या

ेाींधींकामाच्या वेळेस, प्रिम पाणीसा ा तनमायण करते वेळी तर का ी ्पकरणे धरणाच्या पूणय
आयुमायनात ्पयक्
ु त असतात.
अ्यासग्ाच्या

शशफारशीवर

आधारीत

धरणावरील

ेींद/नादरु
ु स्त

्पकरणाेाेत

करावयाच्या ्पाययोिनाेाेत शासन तनणयय ि. धसुसीं २०१४(६२१/१४)/शसींव्य (कामे) दद.
३१.१२.२०१५ नस
ु ार क्षेबत्रय अचधकाऱयाींना सच
ू ना ददलेल्या आ े त.

(३) धरणाचे सींकल्पन करतेवेळी मध्यवती सींकल्पचचत्र सींघ्ना, नाशशक या कायायलयामाफयत
सुचववल्या प्रमाणे धरणाच्या भौगोलीक पररजस्िती नुसार आवश्यकतेनुसार धरण सुरक्षा
्पकरणे सुचववली िातात. सदर ्पकरणे धरणाच्या सुरुवातीपासून ते धरण पूणय

ोईपयांत

वेगवेगळ्या द काणी, वेगवेगळ्या तलाींकावर व वेगवेगळ्या कालावधीत ेसववयात येतात.
त्यानुसार सींेींचधत धरणाच्या स्िापत्य क्षेबत्रय कायायलयामाफयत अींदाि पत्रकामध्ये तरतूद
करयात येते. प्रत्येक धरणावर लागणारी ्पकरणे

ी भौगोशलक पररजस्िती नस
ु ार वेगवेगळी

असू शकतात. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार काययवा ी केली िाते.
___________

वव.स. २०६ (32)
ाबघर जिल््यातीब धामणी धरण येथीब भि
ू ां प्रवण यांत्र चोरीबा
गेबेबे असून वायरबेस सेट ंांद अववरथेत असल्यांांत

(४४)

५१२७२ (२८-०४-२०१६).

श्री. ावरिब धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धामणी (पालघर जिल् ा) येिील भूकींपग्रवण यींत्र चोरीस गेलेले असून वायरलेस से्
पण
य णे ेींद अवस्िेत असल्याचे मा े डडसेंेर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आलेले
ू प
आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आ े काय व त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकाशीनुसार शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१३-०७-२०१६) :(१) ना ी.
सुयाय-प्रकल्पाींतगयत धामणी धरणावरील भूकींपमापक यींत्र चोरीस गेलेले ना ी.

सन २००१-०२ पासून स्िावपत केलेली बेनतारी सींदेश यींत्रणा िुनी झाली असल्याने व

त्याचे साद त्य ्पल्ध

ोत नसल्याने सध्या ेींद जस्ितीत आ े . तिावप सद्य:जस्ितीत

सींपकायसा उ भ्रमणध्वनीचा वापर करयात येतो.
(२) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(४) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
रामटे ि (जि.नाग ूर) ताबुक्यातीब वाहणाऱया

ंाांधयायात येणार असल्याने नाग रू जिल््यातीब
(४५)

५१६४०

(३०-०४-२०१६).

श्री.डड

ेंच नदीवर शेिारीब राज्यात चौरई धरण
ाणी

मल्बीिािन
ूद

ुरवठा खांडीत होणार असल्यांांत
रे डडी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

िबसां दा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू जिल््यातील राम्े क तालक्
ु यातील वा णाऱया पेंच नदीवर शेिारील राज्यात चौरई
धरण ेाींधयात येणार असल्याने नागपूर जिल््यातील १ लाख २०
शसींचनाचा आखण नागपूर श राला दररोि २०० ्ी..म.सी.पाणी
खींडीत

ोणार असल्याने शेतकरी व िनतेला तीव्र पाणी ्ीं चाई

िार

े क््र क्षेत्राच्या

ोत असलेला पाणी पुरव ा

ोणार असल्याचे मा े डडसेंेर,

२०१५ च्या ततसऱया आ वडयात वा त्या सम
ु ारास तनदशयनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, यावर शासनाने कोणती ्पाययोिना केली वा करयात येत आ े काय,
(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०७-२०१६) :(१)

ोय याेाेत डी मल्लीकािन
रे ड्डी, (दे गलूर)
ुय

वव.स.स. याींनी दद. १४ डडसेंेर, २०१५ रोिी मा.मुख्यमींत्री याींचक
े डे तनवेदन ददले आ े.

वव.स. २०६ (33)
(२) चौराई धरणाची घळभरणी सन २०१६ मध्ये प्रस्ताववत आ े . या धरणामध्ये पाणी
अडववल्यानींतर म ाराषरातील पेंच प्रकल्पात सध्या येणाऱया येव्यात कपात अपेक्षक्षत असली
तरी आींतरराज्य करारानुसार म ाराषरास अनुज्ञेय पाणी शमळणार आ े . तिावप सींकजल्पत येवा
कमी झाल्यास का ी प्रमाणात पररणाम
सींकजल्पत येवा कमी झाल्यानींतर
्पाययोिना प्रस्तावीत आ े त.

ोणार आ े व त्याचा अ्यास करयात येत आ े.

ोणारा पररणाम तनयींबत्रत करयास्तव पुढील प्रमाणे

१) ेाींधकामाधीन असलेल्या कन् ान नदीवरील कोची ेॅरिमधून ४९ दलघमी पाणी पेंच

्िव्या कालव्यामध्ये सोडयाचे प्रस्ताववत आ े . यास ५ वषायचा कालावधी लागयाची शक्यता
आ े.
२) खखींडसी तलावाच्या येव्याद्वारे पेंच प्रकल्पाचे लाभक्षेत्राकररता ३० दलघमी पाणी
्पल्ध करुन दे यात येत आ े .
३) पेंच प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रातील कालवे प्रणालीचे अस्तरीकरण करुन ववतरण प्रणालीची
काययक्षमता वाढववयाचे प्रस्ताववत आ े .
४) लाभक्षेत्रातील शेतकऱयाींना पाणी का्कसरीने वापरयाेाेत, रात्रीपाळी शसींचनाेाेत
िागरुकता इ. ेाेत काययशाळा आयोजित करुन प्रेोधन करयाचे प्रस्ताववत आ े.
५)

्पाययोिना

सुचववयासा उ

काययकारी

सींचालक,

ववपाववम,

नागपूर

याींचे

अध्यक्षतेखाली व प्रकल्प लाभक्षेत्रातील लोकप्रतततनधीचा समावेश करुन सशमतीची स्िापना
करयात येत आ े.

(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
िामनाबा प्रिल्

(ता.महागाांव) व अांंडा रु प्रिल्

(ता.उमरखेड) या दोन्ही

प्रिल् ाच्या िॅनाबचे िाम अ ूणादववरथेत असल्यांांत
(४६) ५१८३२ (३०-०४-२०१६).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िामनाला प्रकल्प व अमडापरु प्रकल्पाचे काम पींधरा वषायपुवी झाले असून प्रकल्पामध्ये

१००% पाणी सा ा ्पल्ध असनूसुध्दा कॅनाल नसल्याने सदर प्रकल्पाचे पाणी शेतक-याींना
शमळत ना ी,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास,सदर दोन् ी प्रकल्प ्मरखेड, मध्ये असन
ू या प्रकल्पाच्या कॅनालच्या कामासा उ
स्वतींत्र तनधी दे न
आ े,

काम पुणय करयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत

(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)

े खरे ना ी. िामनाला प्रकल्पाची घळभरणी िुन

१९९९ ला झाली असन
ू मुख्य कालव्याची े ु ताींश कामे झालेली आ े त. तनशमयत शसींचन क्षमता
११०४ े . पैकी मागणीप्रमाणे प्रत्यक्ष शसींचन ५९४ े चे झाले आ े.

वव.स. २०६ (34)
अमडापूर प्रकल्पाची घळभरणी िन
ु २००५ ला झाली असून मुख्य कालव्याचे काम क्रकमी

१० पयांत पूणय झाले आ े . मागणीप्रमाणे प्रत्यक्ष शसींचन १५२

े. झालेले आ े . पुढील ४.७४

क्रकमीचे काम कास्तकाराींच्या ववरोध असल्यामुळे झालेले ना ी.

(२) िामनाला प्रकल्पाचे सप्र
ु मा प्रस्तावास दद. १८.४.२०१६ चे तनयामक मींडळात मान्यता प्राप्त

झाली. २०१६-१७ करीता रु. १.५१ को्ीची तरतुद करयात आली आ े . िून २०१७ पयांत कामे
पूणय करयाचे तनयोिन आ े. अमडापूर प्रकल्पास तत
ृ ीय सुप्रमा शासनाने दद. ५.२.२०१५ रोिी

ददलेली असन
ू सन २०१६-१७ करीता ८.७६ को्ीची तरतूद आ े . िुन २०१७ पयांत कामे पूणय
करयाचे तनयोिन आ े .

(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
गडधचरोबी जिल््यातीब नदी-नाबे ंांधाऱयानी िोडून त्याांचे

ाणी गावाांमधीब

तबावाांमध्ये सोडून शसांचनाची व्यववरथा िरयायांांत

(४७)

५१९१९ (०५-०५-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोबी) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गडचचरोली जिल््यात मोठ्या प्रमाणावर

पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी असते,

ल ान -मो े
े खरे आ े काय,

(२) असल्यास,.वढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी असून ी
शेतीला पाणी ्पल्ध

ोत ना ी,

े

ेींधाऱया अभावी पावसाळ्यानींतर

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या नदी नाल्याींना ेींधाऱयाींच्या माध्यमातन
ू
तलावाींमध्ये सोडल्यास शेतीला पाणी व
(४) असल्यास,

नदी -नाले आ े त व त्यामध्ये

अशा नदी व नाल्याींना

शसींचन व्यवस्िा
ेींधाऱयानी

िोडल्यास व ते पाणी गावाींमधील
ो

शकते,

े

ी खरे आ े काय,

िोडून त्याींचे पाणी तलावाींमध्ये सोडून

शसींचनाची व्यवस्िा करयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(५) नसल्यास,ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१)

ोय,

े खरे आ े.

(२) अींशत: खरे आ े.
(३) व

(४) वैनगींगा नदीवर ५ ेींधाऱयाची गोंींख
ृ ला तनमायण करयाचे तनयोिन करयात आले

आ े . यापैकी चचचडो

ेींधाऱयाचे काम प्रगतीत आ े. या ेींधऱयाचे पाणीसाठ्या ्पसा शसींचन

योिना ी प्रस्ताववत आ े त. त्याव्दारे गडचचरोली जिल््याींतील २५७०९
शमळणार आ े .
(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________

े क्षेत्रास शसींचनाचा लाभ
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(४८)

राज्यातीब िबशसांचन योिनाांना सुधारीत प्रशासिकय मान्यता शमळयायांांत

५१९५३ (२५-०४-२०१६).

श्री.ियांत

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ाटीब (इवरबाम ूर) :

सन्माननीय िबसां दा मांत्री

(१) राज्यातील िलशसींचन योिनाींना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मा े िानेवारी, २०१५ ते
िानेवारी २०१६ या दरम्यान क्रकती प्रकल्पाींना दे याींत आली व क्रकती प्रलींबेत आ े त,

(२) असल्यास, प्रलींबेत प्रकल्प पूणय करयाेाेत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा
करयात येत आ े ,

(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) मा े िानेवारी, २०१५ ते िानेवारी, २०१६ या
राज्यातील .कूण ९९ प्रकल्पाींना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आ े त .कूण ३४६
प्रकल्पाींना सुप्रमा शमळणे प्रलींबेत आ े .

(२) ्परोक्तप्रमाणे प्रकल्पाींना सुप्रमा प्रदान केली आ े. तसेच सुप्रमा मान्यतेसा उ गती

दे यासा उ शासन तनणयय दद. ०९.०९.२०१५ अन्वये ववदभय व मरा वाडा प्रदे शातील सुप्रमा प्रदान
करयाचे अचधकार म ामींडळास प्रदान करयात आले आ े त. तसेच प्रकल्पाींचे काम खोळीं ेू
नये म् णून का ी प्रकल्पाींना सन २०१५-१६ च्या मींिूर तरतुदीींचे मयायदेत मींिूर प्रमा / सुप्रमा

क्रकींमतीपेक्षा प्रकल्पाींवर िादा खचय करयास का ी अ्ीींच्या अधीन रा ू न परवानगी ददल्याने
प्रकल्पाींची कामे प्रगतीत आ े त.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.

___________

मेळघाट (जि.अमरावती) येथीब तबावात ज्या शेतिऱयाांच्या िशमनी
गेल्या त्याांना त्याांचा मोंदबा शमळयायांांत

(४९)

५२१३९ (२९-०४-२०१६).

श्री.प्रभद
ु ास शभबावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय िबसां दा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेळघा् (जि.अमरावती) येिील तलावात गेलेल्या िशमनीचा शेतक-याींना गेल्या ४
वषायपासून मोेदला शमळाला नसल्यामुळे शेतकऱयाींवर ्पासमारीची वेळ आली आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, सदर शेतकऱयाींना त्याींच्या िशमनीचा मोेदला शमळयाेाेत शासनाने कोणती
काययवा ी केली वा करयात येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींेाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१६) :(१) ना ी. िलसींपदा ववभागाकडील प्रकल्पासींेींचधत अशी
ेाे ना ी.
(२) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
(३) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________
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अमरावती महसब
ू ववभागातीब अिोबा, अमरावती, ंुबढाणा व वाशीम या जिल््यातीब
ाटां ंधारे वविास िेत्रातीब अनश
े दरु िरयायांांत
ु ष

(५०)

५२८९८ (२८-०४-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोबा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ूव)द :

सन्माननीय िबसां दा

(१) अमरावती म सल
ू ववभागातील अकोला, अमरावती, ेुलढाणा व वाशीम या जिल््यातील

पा्ीं ेधारे ववकास क्षेत्रातील अनश
े दरु करयासा उ म सल
ु ष
ू व वन ववभागाच्या शासन तनणयय
ददनाींक २० माचय, २०१५ रोिीनुसार अपर मुख्य सचचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती
ग उत करयात आली,

े खरे आ े काय,

(२) सदर सशमतीने केलेल्या काययवा ीचा आढावा दर १५ ददवसाींनी मींबत्रमींडळ ेै कीत घेयात
येईल असे शासन आदे श तनदे शशत केले आ े तसेच सदर सशमतीची ेै क दर दोन मद न्याींनी
आयोजित करुन, प्रकल्प पूणय करयाचे दृष्ीने कालेद्द काययवा ी
घेयात यावे असे शासन आदे श आ े त,

े

ोयाच्या दृष्ीने आढावा

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सशमतीच्या आढावा ेै कीत सदर जिल््यातील जिल् ा तन ाय क्रकती शसींचन
अनुशेष आढळून आला तसेच अनश
य ा न
ु ेष पूतत

ोयाची कोणती कारणे आ े त,

(४) असल्यास, सदर सशमतीच्या क्रकती ेै की झाल्यात, प्रकल्प पण
ू य करयास नेमक्या काय

अडचणी आ े त, त्यावर सशमतीने काय ्पाययोिना सुचववल्या तसेच सदर शसींचन अनश
ु ेष दरू
करयाच्या दृष्ीने सशमतीने सुचववलेल्या ्पाययोिनाींवर शासनाने कोणती काययवा ी केली वा
करयात येत आ े ,

(५) नसल्यास,ववलींेाची कारणे काय आ े त
श्री. धगरीष महािन (१२-०७-२०१६) :(१)
(२)

?

ोय.

ोय.

(३) जिल् ातन ाय िुल,ै २०१५ अखेर शशल्लक अनुशेष
अमरावती -

७७१०५

े . र्ेी समतुल्य

अकोला -

४७५१६

े . र्ेी समतुल्य

वाशशम -

२८४३१

े . र्ेी समतुल्य

ेुलढाणा -

६१२१७

े . र्ेी समतुल्य

.कूण -

२१४२६९

इतका आ े. वनिशमन
कारणाींमळ
ु े प्रकल्प पण
ु य

े र्ेी समतल्
ु य

स्ताींतरण, भूसींपादन, पुनवयसन, सुप्रमा व शेतकऱयाचा ववरोध या

ोयास अडचणी आ े त.

(४) सशमतीच्या ३ ेै का झालेल्या आ े त. वनिशमन
शेतकऱयाींचा ववरोध या कारणाींमळ
ु े प्रकल्प पूणय

स्ताींतरण, भूसींपादन, सुप्रमा व

ोयास अडचणी आ े त. प्रकल्पास सुप्रमा

सींदभायत भस
ू ींपादन/ पुनवयसन / वनिशमनीच्या अडचणी सोडववयाच्या दृष्ीने सवय आयुक्त,
जिल् ाचधकारी याींच्या समवेत झालेल्या ेै कीमध्ये सशमतीने सच
ु ना केल्या आ े त.
अडचणी दरू करयासा उ पढ
ु ील ्पाययोिना करयात आल्या आ े त :-
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१)

अनश
ु ेष जिल््यातील प्रकल्पाींच्या

पन
ु तनययोिनाचे अचधकार दद.१/३/२०१६ रोिी

िलसींपदा ववभागाच्या शासन तनणययान्वये का.स.वव.पा.वव. म ा. नागपूर याींना ददले आ े .

२) तसेच दद. ९/९/२०१५ च्या शासन तनणययान्वये ववदभय मरा वाड्यातील पा्ेींधारे

प्रकल्पाींना सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता दे याचे अचधकार दे यात आले आ े.
आ े.

३) िे् भूमी खरे दीचे अचधकार दद.१२/०५/२०१५ च्या शासन तनणययानुसार दे यात आले

(५) प्रश्न ्द््ावत ना ी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नाग ूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

