अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मौजे धाटीवळे (ता.सांगमेश्वर, जज.रत्नाधगरीय येलील धाटीवळे टाटा ते धाटीवळे
या रस्तत्याची झालेली दरु वस्तला
(१य

२२२६ (२३-१२-२०१४य.

श्री.सुननल शशांदे (वरळीय :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे धा्ीवळे (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नागिरगरी येथील धा्ीवळे फा्ा ते धा्ीवळे हा रस्ता
खचल्याने तेथील .स.्ी. स सेवा तसेच खाजगी वाहतूकीस अननयममत सुरु असल्यामुळे व
् ,
ग्रामस्थ, शासकीय ववद्यार्थयाांना तसेच

ै नींद न व्यवहार करण्यात गैरसोय होत असल्याने

स रहू रस्त्याचे ंाीं रीकरव व खंीकरव
लोकप्रनतननधीींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

करण्याची

मागवी

तेथील

ग्रामस्थाींनी

व

(२) असल्यास, स र मागवीनस
ु ार स रहू रस्त्याींच्या ंाीं रीकरव व खंीकरव करण्या ा त
शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१०-०२-२०१७य :(१ ननवे न प्राप्त आहे .

(२ व (३ धा्ीवळे फा्ा ते धा्ीवळे हा रस्ता सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास आराखड्यामये
करीं जारी घा्ीवळे कुरचूीं

असा असून स र रस्त्याच्या

रु
ु स्तीचे काम जजल्हा पररष े ला ववववध

योजनाींमधून प्राप्त होवाऱ्या ननधी व ननकषाच्या अगिरधनतेने व प्राधान्य क्रमाने हाती घेण्याचे
जजल्हा पररष े चे ननयोजन आहे .

___________
शसांधुदग
ू ग जजल्हयात पयगटिाांसाठी सुरक्षा व्यवस्तला िरण्याबाबत
(२य

३४६११ (२१-०१-२०१६य.

श्री.वैभव नाईि (िुडाळय :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील

वव.स. २८९ (2
(१) मसींधु ग
ू य पयय्न जजल्हा घोवषत केल्यामुळे

े श-वव े शातील पयय्क येत असून पयय्काींची

सुरक्षिततेची काळजी शासनाकंून घेतली जात नसल्यामळ
ु े गत

ारा वषायमये स्थाननक

पयय्क रो रच राज्यातील नाीं े ं, पव
ु े, अहम नगर, कोल्हापरू , अशा मोठ्या जजल्हयाींसह
ेळगाव द ल्ली व अहम ा ा

येथील पयय्काींचा तारकली आणव

मत्् यू झाल्याच्या घ्ना घंल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

े व ाग समुद्रककनारी

ुंून

(२) असल्यास, द नाींक २४ सप््ें र, २००३ रोजी शासकीय तींत्रननकेतनमधील चार ववद्याथी
व सप््ें र, २०१२ मये कोल्हापरू चे पयय्क त्यानींतर द नाींक ४ ऑक््ो र, २०१२ मये
पण्
ु यातील इन्फोसीस कींपनीत सॉफ््वेअर इींजजननअर म्हवन
ू काम करवारे अहम ा ा
द ल्लीतील

ोघे तरुव तारकलीत

ुंाले तसेच अनेक जव

खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तारकली आणव

आणव

ुंाल्याचे नन शयनास आले आहे , हे

े व ाग समुद्रककनारी पयय्काींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्ीने

कोवतीच उपाययोजना केली नसल्याने मत्् यच्
ू या घ्नामये वाढ होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे.
(२ होय.

(३ नाही.
(४

व (५

राज्यातील समुद्रककनाऱ्याींवर (ब चेस

शासन ननवयय, पयय्न
८/९/२००६

अन्वये

पयय्काींसाठी सुरिा व्यवस्था करण्यासाठी

व साींस्क्नतक कायय ववभाग क्र.्ींीसी-२००६/प्र.क्र.६/पयय्न, द .

राज्यातील

समुद्रककनाऱ्याींवर

कफरावयास

जावाऱ्या

पयय्काींना

तसेच

सवयसामान्य जनतेला पोहण्याच्या दठकावाींवर सुरक्षिततेच्या दृष्ीने जीवनरिक ट्यु , जॅके्स,
सचय लाई्, सींपकय करण्याची साधने उपलब्ध करुन
जागेची मादहती

े वे, धोक्याची सूचना

े वारे फलक लाववे,

े वारे फलक लाववे इत्या ीकररता ननयमावली तयार केली आहे .

त्याचप्रमावे जजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रागिरधकरवाने आपत्ती ननवारवाथय तहमसल ार,
मालवव याींना

हे वी

ट्यु ,

सचय लाई्,

फाय र

ो्ी, लाईफ

जॅके्स ्,

लाईफ

ोये,

ॲल्युममननयम स्रे चर, मोठ्या चाजे ल ्ॉचेस, नायलॉन रे स्क्यु रोप, इमजयन्सी लाई् मसस््ीम
इत्या ी सादहत्याचे वा्प केले आहे .
तसेच

े व ाग तारकलीसाठी मेगाफोन, लाईफ जॅके्स ्, स्रे चर वॉच ्ॉवर, सचय लाई्,

सायरन, वॉकी-्ॉकी, रीं गीत झेंंे इ. सादहत्य शासन ननवयय पयय्न व साींस्क्नतक कायय ववभाग
क्र.्ींीसी-२०१६/७/प्र.क्र.५२२/पयय्न, द . २०/७/२०१६ अन्वये मींजूर करण्यात आले आहे . तसेच
मसींधु ग
ु य जजल्हयातील २५ व्यक्तीींना जीवनरिकाचे प्रमशिव (Beach Safety Lifeguard
Training)

े ण्यात आले आहे .

___________
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िसबा (ता.सांगमेश्वर, जज.रत्नाधगरीय येलील छत्रपती सांभाजी महाराजाांच्या
स्तमारिाची दे खभाली अभावी झालेली दरु वस्तला
(३य

३६५७७ (२०-०१-२०१६य.

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूणय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

कस ा (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नागिरगरी

े खभाली अभावी
(२

सन्माननीय पयगटन मांत्री

येथील छत्रपती सींभाजी महाराजाींच्या स्मारकाची

रु वस्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,

असल्यास, स र स्मारकाकंे जावारा रस्ता सजु स्थतीत नसन
स्मारक परीसरातही
ू

अस्वच्छता आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३

असल्यास, स र ऐनतहामसक

स्मारकाची ननगा

राखवे, आवश्यक कामे करवे व

पयय्नदृषट्या ववकमसत करण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ व (२ होय.

(३ “कोकव ववकास पॅकेजअींतगयत पयय्न स्थळाींचा ववकास करवे” या काययक्रमाींतगयत छत्रपती
सींभाजी स्मारक वास्तूची सुधारवा करण्याच्या कामासाठी ननधी ववरतीत करण्यात आला होता.
या दठकावी प्रसाधनगह
् व इतर कामे सावयजननक

ाींधकाम ववभागामाफयत पव
ू य करण्यात आली

आहे त. सन २०१२ मये अपर जजल्हागिरधकाऱ्याींनी घेतलेल्या

ैठकी अन्वये स र स्मारक वास्तू

पूवय करुन सुजस्थतीमये छत्रपती सींभाजी महाराज स्मारक सममती याींच्याकंे हस्ताींतरीत करुन
त्याींच्या ताब्यात
रत्नागिरगरी

या

े ण्यात आली होती. हे स्मारक श्री. छत्रपती सींभाजी महाराज स्मारक मींंळ,

नों वीक्त

प्रनतषठानच्या

ताब्यात

आहे .

या

स्मारकाच्या

े खभाली ा त

मींंळाकंून आवश्यक काययवाही करुन घेण्या ा त ग्राम ववकास व जजल्हागिरधकारी, रत्नागिरगरी
याींना कळववण्यात आले आहे.
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुळा धरणामध्ये ववस्ततावपत झालेल्या ७० प्रिल्पग्रस्तताांच्या मागण्याांबाबत
(४य

३६७७८ (१५-०१-२०१६य.

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासाय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

मळ
ु ा धरवामये ववस्तावपत झालेल्या ७० प्रकल्पग्रस्ताींनी माहे जून, २०१५ मये वा

त्या रम्यान

आझा

मै ान,

मुीं ई

येथे

उपोषव

करुन

प्रकल्पग्रस्ताींसमवेत

स्थाननक

लोकप्रनतननधी (नेवासा याींनी मा.जलसींप ा मींत्री याींची भे् घेऊन चचाय केली असता मा.मींत्री
महो याींनी प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याीं ा त मागय काढण्यात येईल असे आश्वासन द ले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२ असल्यास, स रहू प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याीं ा त शासनाने कोवता ननवयय घेतला आहे वा
घेण्यात येत आहे ,
(३ तसेच प्रकल्पग्रस्ताींचा

ाखला तीन वपढीपयांत लागू रादहल असा शासनाने ननवयय घेतला

असून जोपयांत लाभ ममळत नाही तोपयांत

ाखल्याची मयाय ा वाढववण्या ा त शासनाने कोवती

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ व (२ होय, मळ
ु ा धरव प्रकल्पग्रस्ताींच्या प्रश्नासीं भायत
पालक मींत्री अहम नगर याींच्या समवेत मा.मींत्री (जलसींप ा याींची चचाय झाली आहे . त्याींच्या

मागण्यासीं भायत जलसींप ा ववभागासीं धीत प्रश्ना ा त या ववभागाकंून काययवाही करण्या ा त
चचाय झाली.
(३

व

(४

प्रकल्पग्रस्ताींना

जोपयांत

लाभ

ममळत

नाही,

तोपयांत

ाखल्याची

मयाय ा

वाढववण्या ा त प्रस्ताव सद्य:जस्थतीत ववचाराधीन नाही.
___________
जळगाांव जजल्हयातील मोठे , मध्यम आणण लघु प्रिल्पात ननमागण
(५य

झालेल्या पाणी टां चाईवर उपाययोजना िरण्याबाबत

४०११६ (०५-०५-२०१६य.

श्री.किशोर पाटील (पाचोराय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींव जजल्हयातील मोठे , मयम आणव लघु प्रकल्पातील पावी पातळी झपा्याने कमी

होत असल्याने पाचोरा, भंगाींव, .रीं ंोल व धरवगाींव तालुक्याींना माहे जानेवारी, २०१६ पासून
पावी ्ीं चाईला समोरे जावे लागवार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धरवातील अल्प साठयामुळे ननमायव झालेली पावी ्ीं चाई
शासनाने कोवत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे त,

रू करण्याकररता

(३) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (३१-०३-२०१७य :(१ होय, अींशत: खरे आहे .
(२) जळगाींव जजल्हयातील पाचोरा, भंगाव, .रीं ंोल व धरवगाींव या तालुक्याींना अनुक्रमे
गिरगरवा, अींजनी व हतनुर जलाशयातुन वपण्यासाठी पाण्याचे आरिव जजल्हागिरधकारी, जळगाींव
याींनी केले होते.

सन २०१५-१६ या वषायसाठी जजल्हागिरधकारी, जळगाव याींनी केलेल्या २९३.०५५

लघमी

पावी आरिवाच्या मागवीनस
ु ार वेळोवेळी ब गर मसींचनासाठी पावी सोंण्यात आले आहे .
पावी ्ीं चाई

रू करण्यासाठी जजल्हापररष

जळगाींव याींचे माफयत पाचोरा तालुक्यात ५२

गावात ६९ उपाय योजना, भंगाींव तालुक्यात ४२ गावात ७९ उपाययोजना, .रीं ंोल तालुक्यात
७० गावात १३० उपाययोजना व धरवगाींव तालक्
ु यात ११० गावात १७१ उपाययोजना घेण्यात
आलेल्या आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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नागपूर येलील हदक्षाभूमीला जागनति पयगटन स्तलळाचा दजाग शमळण्याबाबत
(६य

४१८४९ (२०-०५-२०१६य.

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय, श्री.किसन िलोरे (मुरबाडय,

श्री.सुरेश लाड (िजगतय, श्री.हसन मुश्रीट (िागलय, श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गावय, श्री.जयांत
पाटील (इस्तलामपूरय, श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूरय, श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगावय :

सन्माननीय

पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील द िाभूमीच्या ववकासासाठी राज्य शासनाने नऊ को्ी रुपये मींजूर केलेले
असून मा.मुख्यमींत्री याींनी द िाभम
ू ीला जागनतक पयय्न स्थळाचा

जाय ममळण्यासाठी ववकास

आराखंा तयार करण्याचे आ े श माहे जानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या आठवड्यात सुधार
प्रन्यासला द लेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, या प्रकरवी शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१
आरखड्याची ज ा

द िाभम
ू ी या “अ” वगय पयय्न स्थळाच्या ववकास

ारी नागपूर सुधार प्रन्यास याींच्याकंे सोपवली होती. त्यानुसार द िाभूमी

येथील रु. ९.९० को्ीच्या ववकास कामाींचा प्रस्ताव केंद्रीय पयय्न मींत्रालयास सा र करण्यात
आला आहे .
(२ , (३ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील समद्र
ु किनारी पयगटिाांसाठी सरु क्षा व्यवस्तला िरण्याबाबत
(७य

४९९६६ (२०-०५-२०१६य.

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेलय, श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाटय,

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चमय, श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगरय, श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चमय :

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील समुद्र ककनारी लाईफ गांय, वॉच ्ॉवर, वाननयग मसग्नल अशा सुरिा व

चाव

उपाययोजनाींच्या अभावी पयय्काींचे अपघातातील मत्् यूचे प्रमाव वाढत असल्याचे माहे फेब्रुवारी,
२०१६ मये वा त्या

(२) असल्यास, स र

रम्यान नन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

चाव सुववधाींची व्यवस्था करण्या ा त सन २००६ मये हायको्ायच्या

आ े शानुसार शासनाने ननवयय जाहीर करूनही त्याची अींमल जाववी अद्याप झाली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ मुीं ई, पालघर व मसींधु ग
ु य जजल्हयात पयय्काींचे

ुंून

मत्् यूमुखी पंण्याचे प्रमाव वाढल्याचे द सून येत नाही. मात्र, रत्नागिरगरी व रायगं जजल्हयात
.काच घ्नेत अनक्र
ु मे ९ व १३ जव

ं
ु ाल्याने ते वाढल्याचे द सते.
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(२ व (३ राज्यातील समुद्र ककनाऱ्याींवर (ब चेस पयय्काींसाठी सुरिा व्यवस्था करण्या ा त
शासन ननवयय द नाींक ८/९/२००६ अन्वये उपाययोजना सुचववण्यात आल्या आहे त. या शासन
ननवययाची अींमल जाववी करण्यासाठी नागरी िेत्रात नगर ववकास ववभाग व ग्रामीव भागात

ग्राम ववकास ववभागाची अींमल जाववी यींत्रवा म्हवून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. या
शासन ननवययाची

हुताींश अींमल जाववी झालेली आहे. प्रकरव सया न्यायप्रववष् आहे .
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पेण (जज.रायगडय तालुक्यातील बाळगांगा धरणाच्या ववस्तलावपताांच्या
पुनव
ग सनाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(८य

५३७०९ (२४-०८-२०१६य.

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेलय, श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाटय,

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पूवयग , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चमय, श्री.ववजय िाळे
(शशवाजीनगरय :

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

(१) पेव (जज.रायगं
झाल्यामळ
ु े धरव

तालुक्यातील

ाळगींगा धरवाच्या ववस्थावपताींच्या पुनव
य सनाचे काम न

ाींधण्याचे काम थाीं ले असल्याचे माहे जन
ू २०१६ मये वा त्या रम्यान

नन शयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

प्रकल्पग्रस्ताींच्या

पुनवयसनासाठी

मसंकोकंून

ववभागाकंे ननधी वगय केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, धरवाचे काम पव
ू य होण्याच्या
भावाने धरवग्रस्ताींना मो

ला

भूसींपा नासाठी

जलसींप ा

षॄ ्ीने नवीन काय यातील तरतु ीनस
ु ार

ाजार

े ण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे.
केवळ पुनवयसनाअभावी

ाळगींगा धरवाचे काम थाीं लेले नसून, भूसींपा ने, वन जमीन

हस्ताींतरव तसेच कींत्रा्ी वववा ामळ
ु े धरवाचे काम माचय, २०१२ पासून
(२

ीं

आहे .

ुंीत िेत्रासह धरव पररसर आणव पुनवयसन गावठावाकररता करावयाच्या भूसींपा नासाठी

मसंकोकंून रु. ५९९.९२ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला असन
ू तो महसल
ू ववभागाकंे वगय
केलेला आहे .
(३

ाळगींगा

प्रकल्प

भूसींप ान

प्रस्तावातील

सींपाद त

जममनीचे

मुल्याींकन

हे

नवीन

भूममसींपा न, पुनवयसन व पुनवयसाहत करताना उगिरचत भरपाई ममळण्याचा आणव पार शयकतेचा
हक्क अगिरधननयम, २०१३ च्या कलम २४ मधील तरतु ीप्रमावे तसेच कलम २६ ते ३० अन्वये
ननजश्चत करण्यात आले आहे . त्यामये जममनीची कलम ४ ची अगिरधसच
ू ना प्रमस
मागील ३ वषायचे खरे ी-ववक्री व्यवहार व कलम ४ ची अगिरधसूचना प्रमस
ाजार मुल्य र याींची तुलना करता उच्चतम

आहे .

झाल्याच्या

झालेल्या वषायचे

र असवारे मूल्याींकन ननजश्चत करण्यात आले
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तसेच शासनाच्या द . २६/०५/२०१५ च्या अगिरधसूचनेप्रमावे सींपाद त िेत्रातील गावे रायगं

प्रा े मशक योजनेत अींतभूत असल्याने गुवाींक १.५० प्रमावे जममनीचे मुल्याींकन ननजश्चत

करण्यात आले आहे . स र जममनीचे मल्
ु याींकन अगिरधक जममनीशी ननगंीत असवारे झांे व
ाींधकाम याींचे मुल्याींकन ममळवून आलेल्या रकमे.वढीच रक्कम म्हवजे १००% द लासा द ला

आहे . तसेच जममनीच्या मुल्याींकनावर १२% व्याज कलम ४ ची अगिरधसूचना प्रमस
केल्यापासून ननवांा जाहीर होण्याच्या मु तीपययत अनतररक्त रक्कम म्हवून
आहे . याप्रमावे सींपाद त जममनीची नुकसान भरपाई प्रकल्पग्रस्ताींना

े ण्यात आली

े ण्यात येत आहे .

(४ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नाशशि जजल््यातील शेतिऱयाांना ववववध प्रिल्पाांसाठी सांपादीत िेलेल्या त्याांच्या
शेतजशमनीांच्या नि
ु सान भरपाईच्या लिीत रिमा शमळण्याबाबत
(९य

५४५६५ (२४-०८-२०१६य.

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगावय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

नाीं रू मयमेश्वर जल

जज.नामशक

व येथील शेतकऱ्याींना

ममळण्यासाठी माहे
जज.नामशक

कालव्यासाठी सींपा ीत झालेल्या मौजे मख
ु ें (ता.येवला,
शेतजममनीींच्या

ऑगस््, २०१५ मये

वा

नक
ु सान भरपाईच्या थकीत रकमा

त्या रम्यान व मौजे

कुसूर (ता.येवला,

येथे ओझरखें उच्चस्तर पोहोच कालव्यासाठी सींपा ीत जममनीींची न्यायालयाने

द लेल्या ननवययानस
ु ार वाढीव नक
ु सान भरपाई ममळण्यासाठी माहे सप््ें र २०१५ मये वा
त्या रम्यान स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी शासनाकंे मागवी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२

तसेच वंेल (ता.मालेगाव, जज.नामशक

जमीन

े वूनही सुमारे पाववे

येथील शेतकऱ्याींनी पाझर तलावासाठी सरकारला

हा को्ीींचा न्याय मो

ला त्याींना न द ल्यामुळे न्यायालयाने

द नाींक १२ .वप्रल २०१६ रोजी वा त्यासुमारास नामशकच्या जजल्हागिरधकाऱ्याींची खुची आणव
सरकारी वाहन जप्त केले, हे ही खरे आहे काय,

(३ असल्यास, या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ होय.
(२ होय.
(३ नाीं रु मधमेश्वर जल

कालव्यासाठी सींपा ीत जममनीचा वाढीव मावेजा ममळवे सीं भायत

मौ.मख
ु ें (ता.येवला, जज.नामशक

येथील ४३ प्रकरवे असून स र प्रकरवात मा.ननफां

न्यायालयाच्या न्यायननवययाच्या अनुषींगाने काय ा सल्लागार याींच्या सल्ल्यानुसार मा.उच्च
न्यायालय, मींु ई येथे अवपल

ाखल करण्यात आले आहे त. स र अवपल

ाखल प्रकरवाींपक
ै ी

१२ प्रकरवात सींपूवय रक्कम सहा आठवड्यात भरण्याचे मा.उच्च न्यायालयाचे द नाींक

२१.०१.२०१५ रोजी आ े श झाले आहे . उवयररत ३१ प्रकरवात मा.उच्च न्यालयाचे स्थगन आ े श
प्राप्त नाहीत. करीता जजल्हा न्यायालयाने जप्ती आ े श ननगयममत के ले आहे . या प्रकरवात
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मा.द वावी न्यायालय वररषठ स्तर, ननफां याींच्या ननवययानुसार
७२४.२४ लि
नाीं रु

४३ शेतकऱ्याींना रुपये

े वे आहे . यापैकी रुपये ३०.०० लि मा.न्यायालयात जमा केलेले आहे त.

मधमेश्वर

जल

कालवा

प्रकल्प

भस
ू ींपा न

प्रकरवी

मौ.मख
ु ें,

ता.येवला,

जज.नामशक येथील ४३ शेतकऱ्याींना भूसींपा न मावेजा अ ा करण्यासाठी रुपये ६९७.२४ ची
आवश्यकता आहे . ननधीच्या उपब्धतेनुसार पुढील काययवाही करण्यात येईल.

उवय गो ावरी प्रकल्पात समाववष् असलेल्या मौ.कुसुर, ता.येवला, जज.नामशक येथील

रसवांी पोहोच कालवा कक.मी. ५२ ते ५४ साठी भूसींपा न केस क्र. १८/९४ अन्वये सींपाद त

केलेल्या जममनीवरील भस
ू ींपा न काय ा कलम १८ खाली

ाखल भस
ू ीं भय क्र. ५०/२००४ प्रकरवी

मा.न्यायालयाने द लेल्या ननकालानुसार वाढीव नुकसान भरपाई रक्कम रुपये ४२.१४ लि
इतकी आहे .

मा.न्यायालयाच्या आ े शानस
ु ार वंेल, ता.मालेगाींव, जज.नामशक येथील शेतकऱ्याींना पाझर

तलावासाठी सींपाद त करण्यात आलेल्या जममनीचा भस
ू ींपा न काय ा कलम १८ खालील
वाढवून द लेला रुपये १०,५५,१३,७२७/- इतका ननधी ननयोजन ववभाग

(रोहयो , याींनी द . १८

ऑगस््, २०१६ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये जजल्हागिरधकारी, नामशक याींना उपलब्ध करुन
े ण्यात आलेला आहे .
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उजनी धरण (जज.सोलापूरय ते शसना िोळे गाांव जेऊर बोगदयाचे
िाम ननधीअभावी बांद असल्याबाबत

(१०य

५५५२६ (२४-०८-२०१६य.

श्री.राहुल मोटे (पराांडाय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) उजनी धरव (जज.सोलापूर ते मसना कोळे गाींव जेऊर

ोग याच्या योजनेसाठीच्या योजना

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :पराींंा (जज.उस्माना ा

तालुक्यातील मसना कोळे गाव धरवामये आवण्यासाठी चार वषायपूवी

मींजूर झालेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेला ननधी ममळण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मख्
ु यमींत्री
याींना

ोन वषायपासून तसेच द नाींक ६ जून २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवे नाद्वारे

कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या योजनेला

ोन वषायपासून ननधी उपलब्ध न झाल्याने योजना

ीं

झाली

असल्यामळ
ु े उजनी धरवातील पावी कना्य क राज्यात वाहून जात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, स र ननवे नानुसार उजनी धरव (जज.सोलापूर ते मसना कोळे गाींव जेऊर
ोग याच्या योजनेसाठी ननधी ममळण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन (३१-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे.
क्षवा मराठवांा उपसा मसींचन योजनेस शासनाने द नाींक ७ जुल,ै २००९ रोजी सुधाररत

प्रशासकीय मान्यता द ली आहे . या योजने अींतगयत उपसा मसींचन योजना क्र.१ मये जेऊर
ोगद्याव् ारे पराींड्यासह भूम, वाशी, कळीं , उस्माना ा

प्रस्ताववत आहे .

या तालक्
ु यास मसींचनाचा लाभ

े वे

(२ होय.
(३ प्रकल्प अहवालानुसार स र प्रकल्पाचा पावी स्त्रोत हा क्षवा मभमा जस्थरीकरव मलींक क्र.५
मधन
ू उजनी जलाशयात उपलब्ध होवाऱ्या पाण्यातन
ू असल्याने उजनी जलाशयातन
ू जास्त

पावसाच्या वषायत वाहून जावाऱ्या पुराच्या पाण्याशी या प्रकल्पाच्या पावी वापराची साींगं
घालता येत नाही. पुरेशा ननधी अभावी द नाींक ८/११/२०१२ पासून जेऊर ्नेलचे काम
तात्पुरत्या स्वरुपात

ीं

आहे.

(४ योजनेच्या पदहल्या ्प्प्याचे काम पढ
ु ील ४ वषायत पव
ू य करण्याचे शासनाचे ननयोजन आहे .
यासाठी पुरेसा नधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने या योजनेस लागवारा ननधी मा. राज्यपाल

महो याींचे ननधी वा्पाींचे सुत्रा ाहे र ठे वण्याची ववनींती मा.राज्यपाल महो याींना करण्याचा
ननवयय मा.मींत्रीमींंळाने घेतला होता व त्याप्रमावे मा.राज्यपाल याींना द नाींक २५/१०/२०१६
रोजीच्या पत्रान्वये ववनींती करण्यात आली आहे.
(५ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पजश्चम महाराष्ट्र िांु भी-िासारी-िडची-वाटणा-िृष्ट्णा-नीरा ते भीमा नदी जोड प्रिल्पाबाबत
(११य

५५६२८ (०१-०९-२०१६य.

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगावय, श्री.िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीणय, श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वीय, डॉ.सांतोष टारटे (िळमनरु ीय, श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा
िळवाय, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्तमानाबादय, श्री.हदपि चव्हाण (टलटणय, श्री.हसन
मुश्रीट (िागलय, श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाईय, श्री.किसन िलोरे (मुरबाडय, श्री.जयांत पाटील
(इस्तलामपूरय, श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गावय :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पजश्चम महाराषर कींु भी-कासारी-कंची-वा्वा-क्षवा-नीरा ते भीमा असा सम
ु ारे

ोनशी

ककलोमी्रचा न ी जों प्रकल्पाींचा शासनाचा प्रस्ताव असल्याचे माहे मे, २०१६ मये वा
त्या रम्यान नन शयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रस्तावाचे थोंक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, स रचा प्रकल्प लवकर पव
ू य करण्याकररता शासनाने कोवती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ क्षवा मभमा जस्थरीकरव प्रकल्पास द . ४ फेब्रव
ु ारी,
२००४ रोजी प्रशासकीय मान्यता

े ण्यात आलेली आहे .
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(२ या योजनेद्वारे क्षवा खोऱ्यातील उवय क्षवा (के१) उपखोऱ्यातील अनतररक्त पावी उवय
क्षवा (के१) व उवय भीमा (के५) उपखोऱ्यातील
प तीने

षु काळी भागातील मसींचन योजनेसाठी प्रवाही

ोगद्याद्वारे वळववण्याची ही योजना आहे.

(३ स र प्रकल्पास महाराषर शासन ननवयय द . ४/०२/२०१०४ अन्वये रु. ४९३२ को्ी ककीं मतीस
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
तथावप, क्षवा पावी तीं्ा लवा

- २ अींनतम ननवयय द . २९/११/२०१३ रोजी जादहर झाला

असन
ू , स र ननवययामये क्षवा खोऱ्यातील पावी .का उपखोऱ्यातन
ू
वळववण्यास

ींधन घातलेले आहे .

स
ु ऱ्या उपखोऱ्यात

स
ु ऱ्या लवा ाचे ननवययाचे अनुषींगाने स र प्रकल्पाची फेर आखवी करण्यात येईल.

(४ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डडांभे (जज.पुणेय येलील धरणाच्या उजव्या व डाव्या िालव्यातन
ू गळतीमुळे
लाखो शलटर पाणी वाया जात असल्याबाबत

(१२य

५६३२०

(आांबेगावय :
(१

(२९-०८-२०१६य.

श्री.बाबुराव

पाचणे

(शशरुरय,

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

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

आीं ेगाव (जज.पुवे

तालुक्यातील डंींभे धरवाच्या उजव्या व ंाव्या कालव्यातून मोठ्या

प्रमावात पाण्याची गळती होत असन
त्यामळ
ू
ु े लाखो मल्र पावी वाया जात असल्याचे

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी द नाींक ३ जून, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.जलसींप ा मींत्रयाींकंे
ननवे न द ले आहे, हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, ंाव्या कालव्याची कॉक्री्चे अस्तरीकरव खचलेले असल्याने हा कालवा पावी
वाहण्यासाठी धोका ायक झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३ असल्यास, या डंीं े धरवाच्या उजव्या कालव्याचे मशरुर तालक्
ु यातील चाऱ्या, पो्चाऱ्या व

कालव्याचे अल्पशे काम अपूवय रादहल्याने २ ते ३ हजार हे क््र जमीन पाण्यापासून वींगिरचत
रादहली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४ असल्यास, डंीं े धरवाच्या उजव्या व ंाव्या कालव्याचे अपूवय काम पूवय करण्या ा त व
गळती थाीं ववण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१५-०३-२०१७य :(१

होय.

(२ नाही.
(३

उजव्या कालव्याचे मशरुर तालक्
ु या मधील चाऱ्या पो्चाऱ्याींची कामे प्रगतीपथावर असन
ू

ननधीच्या उपलब्धतेनुसार कामे पव
ू य करण्याचे ननयोजन आहे.
(४

सन २०१६-१७ या आगिरथक
य वषायत कुकंी प्रकल्पासाठी रु.२५.०० को्ी तरतू

करण्यात

आली आहे . कुकंी प्रकल्पाच्या रु. ३१५१.६१ को्ी ककीं मतीच्या तत
् ीय सु.प्र.मा.प्रस्तावास मींजूरी
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े ण्याची काययवाही प्रगतीपथावर असून त्यास मान्यता प्र ान केल्यानींतर अपुवय कामे व

अस्तरीकरवाची कामे पुवय करण्याचे ननयोजन आहे.
(५ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
हवेली (जज.पुणेय तालुक्यातील िोरे गाांव मुळ ते बीवरी या दरम्यान मुळा-मुठा
नदीवरील बांधाऱयाला सांरक्षि िठडे बसववण्याबाबत

(१३य

५६३८४ (११-०८-२०१६य.

श्री.बाबरु ाव पाचणे (शशरुरय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हवेली (जज.पव
ु े तालक्
ु यातील कोरे गाींव मळ
ु ते
ींधाऱ्याला सींरिक कठंे

(२) असल्यास, या

रम्यान मळ
ु ा-मठ
ु ा न ीवरील

सववण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

ींधाऱ्याची

खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

ीवरी या

रु वस्था झाल्याने येथे अनेक वेळा अपघात झालेले आहे त, हे ही

ीवरी गावाच्या ग्रामस्थाींनी स्वखचायने पुलाच्या .का

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या

ींधाऱ्यावर सींरिक कठंे

ाजल
ु ा भराव ्ाकला

सववण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०३-२०१७य :(१ व (२ नाही.
स र

ींधाऱ्याचे मुळ काम करताना

ींधाऱ्याला सींरिक कठंे (Pipe Railing)

आले होते. तथावप, सया ते ना रु
ु स्त झाले आहे त मात्र या

ींधाऱ्याची

ाींधण्यात

रु वस्था झाल्याने तेथे

अनेकवेळा अपघात झाले असल्या ा त कोवतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(३

पुरामुळे शेत जममनीची धूप होऊ नये यासाठी

ींधाऱ्याच्या वरील भागात ंावीकंील

तीरावर शेतकऱ्याींनी त्याींच्या खाजगी िेत्रात सुरिात्मक उपाययोजनेचे काम केलेले आहे .
(४ व (५

ीवरी कोल्हापूर प तीच्या

ींधाऱ्यावर सींरिक कठंे

सववण्याचे काम ननधीच्या

उपलब्धतेनुसार करण्याचे ननयोजन आहे .

___________

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगरय तालुक्यातील िुिडी आवतगनातून ववनापरवाना
पाणी उपसा होत असल्याबाबत

(१४य

५६५९१ (११-०८-२०१६य.

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवाय :
करतील काय :-

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदाय, श्री.वैभव वपचड (अिोलेय,
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१ श्रीगों ा (जज.अहम नगर

तालुक्यातील

येथील कुकंी आवतयनातून पावी उपश्यास

ीं ी

असताना प्रनतषठीत व्यक्तीींकंून पावी उपसा होत असल्याचे माहे मे,२०१६ च्या पदहल्या
सप्ताहात नन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, या प्रकरवी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३ असल्यास, चौकशीनुसार कुकंी आवतयनातन
ववनापरवाना पावी उपसा करवाऱ्याींवर
ू
शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१५-०३-२०१७य :(१ होय.
(२

व (३

जजल्हागिरधकारी, अहम नगर याींनी सुचववल्यानुसार द नाींक १९/०४/२०१६ ते

०४/०५/२०१६ या कालावधीत फक्त कुकंी ंावा कालवा कक.मी. ११० ते १६५ मधन
ू वपण्याचे
पावी सोंण्याचीकाययवाही पोलीस

ीं ो स्तात करण्यात आली. त्यावेळी कक.मी. १४१ मये

कालवा भरारी पथकास रात्रीचे वेळेस काही शेतकऱ्याींनी अनगिरधक्त पावी उपसा करण्यासाठी
पाईप ्ाकल्याचे नन शयनास आले असता स र पाईपलाईन पोमलस

ीं ो स्तात कायमस्वरुपी

काढून ्ाकण्यात आलीआहे .
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ठाणे जजल््यातील शाई धरणाांची िामे अपूणागवस्तलेत असल्याबाबत
(१५य

५६५९२ (२४-०८-२०१६य.

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय, श्री.हसन मुश्रीट (िागलय,

श्री.हदपि चव्हाण (टलटणय, श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गावय, श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूरय :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१ ठावे जजल्हयातील शाई न ीवरील शाई धरव प्रकल्प रद्द करुन लघप
ीं ारे
ु ा् ध
मा. मुख्यमींत्री याींचेकंे शेतकरी सींघषय सममतीने द नाींक
वारीं वार मागवी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

ाींधण्याची

१६ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास

(२ तसेच ठावे जजल्हयातील पावी्ीं चाईसाठी शाई धरव प्रकल्प पुवय करवे आवश्यक आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३ असल्यास, स र प्रस्तावाचे थोंक्यात स्वरुप काय आहे व त्यावर कोवता ननवयय घेतला
आहे ,
(४

असल्यास, शेतकऱ्याींचे पन
ु वयसन करुन शाई धरव प्रकल्प पूवय करण्या ा त शासनाने

कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ हे खरे नाही.
तथावप, शेतकरी सींघषय सममतीने द नाींक २५/०७/२०१६ रोजी द लेल्या मागवीच्या
ननवे नाची प्रत काययकारी सींचालक, कोकव पा् ींधारे ववकास महामींंळ, ठावे कंे द नाींक
३०/९/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये उगिरचत काययवाहीसाठी पाठववण्यात आली आहे .

वव.स. २८९ (13
(२ होय.
(३ , (४

व (५

शाई प्रकल्पास प्रकल्प ागिरधत शेतकऱ्याींचा तीव्र ववरोध असल्याने भूसींप ान

प्रकक्रया अद्याप सरु
ु झालेली नाही. तसेच मींु ई महानगर प्र े श ववकास प्रागिरधकरवाने काळू
धरवाचे काम पूवय झालेमशवाय शाई धरवाचे काम हाती घेऊ नये असे कळववलेले आहे.
त्यामुळे स र कामास अद्याप सुरुवात केलेली नाही.
काळू प्रकल्पाच्या

ाींधकामास मा.उच्च न्यायालयाचे अींतररम आ े शा अन्वये स्थगिरगती

द ली असल्याने काम द नाींक १/३/२०१२ पासून

ीं

आहे. मा.उच्च न्यायालयाचे आ े शान्वये

आवश्यक सींवैधाननक मींजऱ्ू या प्राप्त करुन घेवेची काययवाही सरु
ु आहे .वनजमीनीसाठी नक्त

वतयमान मुल्याची रक्कम भरवा करवेसाठी अद्याप मुीं ई महानगर प्र े श ववकास प्रागिरधकरवाने
रक्कम उपलब्ध करुन द लेली नाही. त्या ा त पाठपुरावा चालू आहे.
___________

भातसा (ता.शहापरु , जज.ठाणेय धरणाच्या अधोबाजस
ू असलेल्या १५० एिर जागेत
वांद
ृ ावन गाडगन वविशसत िरण्याबाबत

(१६य

५६६४५ (१८-०८-२०१६य.

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय, श्री.हसन मुश्रीट (िागलय,

श्री.हदपि चव्हाण (टलटणय, श्री.किसन िलोरे
श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपरू य :
काय :(१

ठावे

जजल्हयातील

(मुरबाडय, श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गावय,

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

मुीं ई-नामशक

महामागायलगतच्या

भातसा

(ता.शहापुर

धरवाच्या

अधो ाजूस असलेल्या १५० .कर जागेत वीं ् ावन गांयन ववकमसत करण्याचा ननवयय तत्कालीन
शासनाने घेतलेला होता, हे खरे आहे काय,
(२ असल्यास, स र

ैठकीमये घेतलेल्या ननवययाचे थोंक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार

आतापयांत कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३ असल्यास, स्थाननकाींना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी स रचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूवय
करण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे.
भातसा धरवाच्या अधो ाजूस ६० हे क््र जमीन “ ाींधा, वापरा व हस्ताींतर करा” या

तत्वावर ववकमसत करण्या ा त तत्कालीन मा.मींत्री, जलसींप ा याींचे अयितेखाली द नाींक
२५/१/२०१६ रोजी सींपन्न झालेल्या
(२

ैठकीत ननवयय घेण्यात आला आहे .

ैठकीतील ननवयय खालीलप्रमावे :(अ

भातसा धरवाचे अधो ाजूकंील ६० हे क््र सरकारी जममनीवर

ाींधा, वापरा व

हस्ताींतरीत करा या तत्वाने पयय्नस्थळ ववकसीत करण्यात यावे.
(
(क

यासाठी शासनाने कोवतीही आगिरथक
य गींत
ु ववक
ू करु नये.

शासनाच्या जागा ही शासनाची गुींतववूक समजून शासनास नफ्यातील वा्ा

ममळावा या सींकल्पनेवर प्रकल्प ववकसीत करावा.
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स रहू ६० हे क््र जममनीपैकी फक्त ११.१८ हे क््र िेत्र या ववभागाच्या ताब्यात
ववखुरलेल्या दठकावी असल्याने वीं ् ावन गांयन पयय्न स्थळ म्हवून ववकसीत करवे अव्यवहायय
वा्त असल्याने स र प्रकरव शासनस्तरावर

ीं

करण्यात यावे. अशी कोकव महामींंळाने

सहमती व मशफारस केल्याने स रहू प्रकरव शासनस्तरावर
(३ प्रश्न उद््ावत नाही.

ीं

करण्यात आले आहे.

(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गेरा ब्रु. (ता.धचखली, जज.बुलढाणाय शशवारामध्ये सुरु असलेले िालव्याचे
िाम ननिृष्ट्ट दजागचे झाल्याबाबत

(१७य

५६७७३ (२४-०८-२०१६य.

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजाय :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गेरा ब्र.ु (ता.गिरचखली, जज. ल
ु ढावा

मशवारामये सरु
ु असलेले कालव्याचे काम ननक्ष्

जायचे करण्यात येऊन मातीममश्रीत वाळू आणव गिरगट्टीचा चुरा

ाींधकामात वापरण्यात येत

असल्याची तक्रार ग्रामस्थाींनी माहे मे, २०१६ मये वा त्या रम्यान पा् ींधारे ववभागाच्या
अगिरधकाऱ्याींकंे केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननक्ष्

ाींधकामाची चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार कालव्याचे ननक्ष्

जायचे काम करवाऱ्याींवर शासनाने कोवती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१७य :(१ नाही. तथावप, खंकपव
ु ाय प्रकल्पाींतगयत उपसा मसींचन

योजना ्प्पा क्र. ६ च्या मुख्य कालाव्यावरील मेरी ववतरीकेवरील सा.क्र.११,२९५ मी वरील
पुलाचे
(२

ाींधकामाच्या गुववत्ते ा त द . २५ मे, २०१६ च्या वत्् तपत्रात उल्लेख आहे .

वत्् तपत्र

ातमीची

खल घेऊन सीं ध
ीं ीत उपववभागीय अमभयींता व काययकारी अमभयींता

याींनी द . २५ मे, २०१६ रोजीच कामाची पाहवी केली. कामाचा
अगिरधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावला नाही.

जाय चाींगला आढळला. त्यामळ
ु े

(३ प्रश्न उद््ावत नाही.
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
भुदरगांड (जज.िोल्हापूरय
(१८य

५६८०९ (२३-०८-२०१६य.

तालक्
ु यातील पयगटनस्तलळाचा वविास िरण्याबाबत
श्री.हसन मुश्रीट (िागलय, श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय,

श्री.भास्तिर जाधव (गुहागरय, श्री.सुरेश लाड (िजगतय :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील
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(१) भु रगं (जज.कोल्हापूर

तालक
ु ा ननसगय सौ यायने न्लेला असून उक्त पयय्न स्थळाचा

ववकास करण्यात आला नसल्याचे माहे मे, २०१६ च्या

स
ु -या सप्ताहात नन शयनास आले आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भू रगं तालुक्यातील पयय्न स्थळाचा ववकास करवे ा त शासनाने कोवती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ नाही.
(२

पयय्न व साींस्क्नतक कायय ववभागाच्या द . ४/११/२०१० च्या शासन ननवययानुसार

जजल्हागिरधकारी, कोल्हापूर याींच्यामाफयत कोल्हापूर जजल्हयाचा पयय्न

ह
् त ववकास

आराखंा

तयार करण्यात आला असन
ू स र आराखड्यात भु रगं व राींगवा या स्थळाींचा समावेश

आहे . शासनाच्या अींनतम मान्यतेनस
ु ार ननधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन कामाींच्या प्रधान्य
क्रमानुसार आराखड्याची अींमल जाववी करण्यात येवार आहे .

भु रगं तालुक्यातील पयय्नस्थळाींचा ववकास करण्यासाठी प्रा े मशक पयय्न ववकास

योजनेंतगयत सन २००७-२००८ या वषी रु.२० लि, सन २००८-२००९ या वषी रु.५८.२१ लि

आणव २०१४-२०१५ या वषी रु २५ लि .वढा ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे . तसेच
भु रगं ककल्ला येथे ननसगय मादहती केंद्र उभारण्यासाठी सवयसाधारव जजल्हा वावषयक योजना

सन २०१५-२०१६ मये वन पयय्न योजनेअींतगयत रु. १९.५९ लि .वढा ननधी ववतरीत
करण्यात आला आहे .
येथील

राींगवा व भु रगं ककल्ल्याच्या पररसरात पयय्न सुववधा, वळववे-हसव-राधानगरी
ॅकवॉ्रमये

महामींंळाकंून

तयार

ो्ीींग

करण्यात

सरु
ु

आला

याींच्याकंून जागा उपलब्ध झाल्यानींतर
(३ प्रश्न उद््ावत नाही.

करण्या ा तचा
असून

प्रस्ताव

त्याअनुषींगाने

महाराषर

पयय्न

जजल्हागिरधकारी,

पुढील काययवाही करुन द्यावयाची आहे .

ववकास

कोल्हापूर

___________
िोल्हापूर जजल््यातील मीणच्या पांचगांगा उजव्या िालव्यासाठी जशमनी
घेतलेल्या शेतिऱयाांना जशमनीचा मोबदला दे णेबाबत

(१९य

५७११३ (१८-०८-२०१६य.

श्री.भास्तिर जाधव (गुहागरय :
काय :-

श्री.हसन मुश्रीट (िागलय, श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय,

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कोल्हापूर जजल्यातील मीवच्या पींचगींगा उजव्या कालव्यासाठी शेतकऱ्याींच्या जममनी
घेतल्या आहेत मात्र स र शेतक-याींना अद्याप मो

ला

े ण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे

काय,
(२) असल्यास, या प्रकरवी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले,
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(३) असल्यास, तद्नुसार मीवच्या उजव्या कालव्यासाठी ज्या शेतकऱ्याींच्या जममनी घेतलेल्या
आहे त त्याींना त्याींच्या जममनीचा मो

ला

े वे ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ व (२ अींशत: खरे आहे.
कोल्हापूर

कालव्यावरील

जजल्हयात पींचगींगा उजवा कालवा नाही. तथावप
कुर

शाखा

कालव्यासाठी

मीवचे

गावातील

ध
ू गींगा प्रकल्पाच्या उजव्या

२.३३

हे .

िेत्रासाठीच्या

ोन

प्रकरवा ा त नवीन भूसींप ान कायद्यानुसार काययवाही प्रगतीत आहे .
(३

ध
ू गींगा प्रकल्पाींतगयत कुर शाखा अींतगयत पाचवंे,

प्रकल्पग्रस्ताींना नवीन भस
ू ींपा न कायद्यानुसार

सरवांी, ममवचे खु य व कुर येथील

े य असलेली मो

महामींंळाने द . १७/१०/२०१६ रोजी ववतरीत केली असन
ू

ला रक्कम रु. ३.२५ को्ी

ध
ू गींगा

कावले ववभाग क्र.१,

कोल्हापूर याींचेमाफयत स र ननधी उपववभागीय अगिरधकारी, गारगो्ी (महसल
ू ववभाग याींचेकंे
द .१९.१०.२०१६ रोजी वगय करण्यात आला आहे.
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साांगली-सोलापूर जजल््यातील टें भू योजनेची सवग िामे पुणग िरण्याबाबत
(२०य

५७३२७ (०१-०९-२०१६य.

श्री.हदपि

चव्हाण

(टलटणय,

श्री.अननल बाबर (खानापूरय, श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय,

श्री.हसन

मश्र
ु ीट

(िागलय,

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गावय,

श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाईय, श्री.किसन िलोरे (मुरबाडय, श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूरय :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली-सोलापूर जजल्हयातील ्ें भू योजनेची सवय कामे २०१७ पयांत पूवय करण्याचे आ े श
मा.मख्
ु यमींत्री याींनी द नाींक १६ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ्ें भू योजनेसीं भायत झालेल्या
ैठकीत द ले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र आ े शानुसार ्ें भु योजनेची प्रलींब त कामे पुवय करण्या ा त शासनाने
कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१

्ें भू प्रकल्पा ा त मा.मख्
ु यमींत्री महो य, महाराषर

राज्य याींचे अयितेखाली द . १६/०५/२०१६ रोजी

ैठक सींपन्न झाली. स र

ैठकीमये

मा.मुख्यमींत्री महो य याींनी प्रकल्पासाठीच्या वावषयक अथयसक
ीं जल्पय तरतू ीतून तसेच अवषयव
प्रवव िेत्रासाठी पा् ींधारे प्रकल्पास अथयसहायासाठी केंद्रास सा र केलेल्या प्रस्तावातन
ू ्ें भू
प्रकल्पासाठी प्राधान्याने ननधी उपलब्ध करुन

े ता येईल, तसेच स र ननधीतून प्राधान्याने

प्रकल्पाची मुख्य कालव्याची कामे पूवय करवे तसेच ्प्प्या्प्याने उवयररत सवय कामे पूवय
करवे ा त सच
ू ना द ल्या आहे त.
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(२ स र योजनेकररता सन २०१६-१७ या आगिरथक
य वषायत अथयसींकल्पीय तरतु

रु. ८०.०० को्ी

इतकी करण्यात आली आहे . ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार या योजनेची कामे पव
ू य करण्याचे
ननयोजन आहे .

(३ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील प्रलांबबत माांजरपाडा शसांचन प्रिल्प पण
ू ग िरण्याबाबत
(२१य

५७७०९ (२९-०८-२०१६य.

श्री.अननल िदम (ननटाडय, श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगावय,

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूवयग , श्री.वैभव नाईि (िुडाळय, डॉ.राहूल पाटील (परभणीय, श्री.छगन
भुजबळ (येवलाय : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

राज्यातील प्रलींब त माींजरपांा मसींचन प्रकल्प पूवय करण्यासाठी शासनाने कजयरोखे

काढण्याचा ननवयय घेतला असून मसींचन ववषयक ववशेष चौकशी सममतीच्या अहवालानुसार उवय
गो ावरी प्रकल्पातील १७ वळव योजना व पुवेगाव
ा त

राज्यस्तरीय

ताींबत्रक सल्लागार

सममतीने

रसवांी – ंोंगरगाव पोहोच कालवा इ.

द नाींक

१९

डंसें र,

२०१५

रोजी

वा

त्यासुमारास शासनास अहवाल पाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय,
(२ तसेच माींजरपांा वळव योजनेचे

ीं

असलेले काम तातंीने सुरु करण्यासाठी स्थाननक

लोकप्रतीननधीींनी द नाींक ७ .वप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शासनास ननवे न द ले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३

असल्यास, स र योजनेसाठी ककती को्ीचे कजयरोखे काढण्यात येवार आहे त व या

कजयरोख्यातून प्रलींब त मसींचन प्रकल्प पुवय करण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४

नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ होय.
(२ होय.
(३

राज्य ताींबत्रक सल्लागार सममतीच्या अहवालानस
ु ार प्रकल्पाच्या फेररचने ा त ननवयय

घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमावे उवय गो ावरी प्रकल्पात समाववष् असलेल्या माींजरपांा
वळव योजनेच्या

ोगद्याच्या कामाचे जव् स स्यीय सममतीमाफयत ताींबत्रक पररिव करुन

घेण्यात आले असून त्यानस
ु ार प्रकल्पाला सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता
प्रगतीत आहे.

(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

े वे ा तची काययवाही
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िरवीर (जज.िोल्हापूरय तालुक्यातील बहहरे श्वर-िोगे बांधाऱयाांचे
दरवाज्याचे खाांब क्षनतग्रस्तत झाल्याबाबत

(२२य

५८३७६

(िरवीरय :

(०१-०९-२०१६य.

डॉ.सुजजत

शमणचेिर

(हातिणांगलेय,

श्री.चांद्रदीप

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ करवीर (जज.कोल्हापरू तालक्
ु यातील

दहरे श्वर-कोगे

रम्यानच्या

ींधाऱ्याींचे

नरिे

रवाजाचे खाीं

िनतग्रस्त झाली असल्याने हा

ध
ीं ारा वाहून जाण्याचा धोका ननमायव झाला असल्याचे माहे मे,
२०१६ मये वा त्या रम्यान नन शयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२ असल्यास, या ा त शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३

असल्यास, चौकशीनस
ु ार

ींधाऱ्याच्या

रु
ु स्तीकररता शासनाने कोवती काययवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०३-२०१७य : (१
वषायपुवीचा असल्याने काही खाीं
ननमायव झालेला नाही.
(३

व (४

व (२

हे अींशत: खरे आहे . स र

िनतग्रस्त झालेले आहे त. परीं तु

ींधारा ६०

ध
ीं ारा वाहून जाण्याचा धोका

केंद्र शासनाच्या १३ व्या ववत्त आयोगाींतगयत उपलब्ध झालेल्या ननधीतन
ू स र

ींधाऱ्याची तातंीची व अत्यावश्यक
आहे . उवयररत

रु
ु स्ती माहे जून, २०१४-१५ मये पूवय करण्यात आलेली

रु
ु स्तीची कामे राज्य शासनाच्या ववशेष

काययक्रमाींतगयत करण्याचे ननयोजजत आहे .
___________

रु
ु स्ती, ववस्तार व सुधारवा

मांचर (जज. पुणेय शहराला पाणी परु वठा िरणाऱया घोडनदीवरील
सुलतानपूर बांधाऱयातून होत असलेली पाण्याची गळती

(२३य

५८५९९ (२४-०८-२०१६य.

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगावय :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

मींचर (जज.पव
ु े

ींधाऱ्याच्या

शहराला वपण्याच्या पाण्याचा साठा उपलब्ध करुन

स्तींभातून

अंववण्यासाठी

हजारो

मल्र

पाण्याची

गळती

होत

असून

े वाऱ्या सल
ु तानपरू
ींधाऱ्याला

पावी

सववलेले लोखींंी स्तींभे जीवय झाल्याने त्याच्या फ्ीतून मोठ्या प्रमावात

पाण्याची गळती होत आहे व यासीं भायत द नाींक ०२ जून, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास मा.
जलसींधारव मींत्रयाींकंे ननवे न द ले, हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, या प्रकरवी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(३ असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०३-२०१७य :(१ होय.
(२ सीं ींगिरधत काययकारी अमभयींता याींनी पाहवी केलेली आहे .
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(३ व (४ स र

ींधाऱ्याच्या स्तींभाच्या

ाींधकाम, पायाच्या

ाींधकामामधून व

ग्यायमधून पावी

गळती होत असल्याचे आढळून आले आहे . गळती कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाय
योजने ा तचा प्रस्ताव तयार करण्याची काययवाही िेबत्रय स्तरावर सरु
ु आहे .
___________

जनाई-शशरसाई व पुरांदर उपसा जलशसांचन योजनेमधन
ू दौंड, बारामती व पुरांदर (जज.पुणेय
(२४य

तालुक्याच्या दष्ट्ु िाळी भागात पाणी सोडण्याबाबत

६०५२६ (२६-०८-२०१६य.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

ौंं,

श्री.राहूल िुल (दौंडय :

ारामती व पुरीं र (जज.पुवे

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

तालुक्याच्या

षु काळी भागातील भूजल पातळी

उन्हाळ्यात खाली जाते व त्यामळ
ु े माहे फेब्रुवारी ते मे मदहन्यात पाण्याची कमतरता ननमायव
होते, हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, जनाई-मशरसाई व पुरीं र उपसा जलमसींचन योजनेमधून माहे जुल,ै ऑगष् व
सप््ें र मये पावी उचलून

ौंं,

ारामती व परु ीं र तालक्
ु याच्या

षु काळी भागातील तलाव

भरण्या ा ची मागवी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. जलसींप ा मींत्री याींना केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३

असल्यास, जनाई-मशरसाई व पुरीं र उपसा जलमसींचन योजनेमधून

पुरीं र तालुक्याच्या

ौंं,

ारामती व

षु काळी भागात पावी सोंून तलाव भरण्या ा त शासनाने कोवती

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ होय, हे खरे आहे.
भज
ू ल सवेिव आणव ववकास यींत्रवेमाफयत पव
ु े जजल्हयातील

ौंं तालक्
ु यातील १२,

ारामती तालुक्यातील १३ व पुरीं र तालुक्यातील १५ ननररिव ववहीरी ननजश्चत केलेल्या असून

माहे मे, २०१६ मये स र ननररिव ववदहरी ननजश्चत केलेल्या असून माहे मे, २०१६ मये
स र ननररिव ववदहरीींची भज
ू ल पातळी खाली गेल्याचे द सून आले आहे .
(२ होय.
(३

द नाींक ९/८/२०१६ पासन
परु ीं र उपसा मसींचन योजनेद्वारे , परु ीं र उ.मसीं.यो. च्या
ू

लाभिेत्रातील

ौंं,

सोंण्यात आले आहे .

ारामती व पुरीं र तालुक्याच्या

षु काळी भागातील तलावात पावी

तसेच, द नाींक ६/९/२०१६ पासून जनाई व मशरपाई या

जनाई-मशरसाई उ.मसीं.यो च्या लाभिेत्रातील
भागातील तलावात पावी सोंण्यात आले.

ौंं,

ोन्ही उपसा मसींचन योजनेद्वारे ,

ारामती व परु ीं र तालक्
ु याच्या

(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

षु काळी

वव.स. २८९ (20
जुना मुठा उजवा िालव्यातन
ू होणारी पाणीगळती रोखण्यासाठी
िालव्याचे अस्ततरीिरण िरण्याबाबत

(२५य

६०७०७ (२६-०८-२०१६य.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

ौंं (जज.पुवे

श्री.राहूल िुल (दौंडय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

जन
ु ा मुठा उजव्या कालव्यातून होवारी पावी गळती रोखण्यासाठी

कालव्याचे अस्तरीकरव करण्याची मागवी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी द नाींक ०७ जुल,ै २०१६
रोजी वा त्या सुमारास मा. जलसींप ा मींत्री याींना केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२

असल्यास, ौंं तालक्
ु याच्या जलसींप ा ववभागाच्या ववववध

मींत्री याींचे मींत्रालयातील

प्रश्नासीं भायत मा. जलसींप ा

ालनात माहे सप््ें र, २०१५ मये वा त्या रम्यान झालेल्या

ैठकीत

द नाींक १५ नोव्हें र, २०१५ रोजी पयांत ववववध कामाींची अीं ाजपत्रके सा र करण्याचे आ े श मा.
जलसींप ा मींत्री याींनी द ले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३ असल्यास, या मागवीच्या अनुषींगाने तसेच मा. जलसींप ा मींत्री याींनी उक्त नमू

ैठकीत

द लेल्या आ े शानस
ु ार अीं ाजपत्रक सा र करण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०३-२०१७य :(१ होय. मा.ववधानसभा स स्य,

ौंं याींनी त्याींच्या द .

२८/०७/२०१६ च्या ननवे नान्वये अशी मागवी केलेली आहे .
(२

ौंं तालुक्याच्या प्रश्नाींस भायत द . २२/०८/२०१६ रोजी आयोजजत करण्यात आलेल्या

ैठकीत

ौंं

तालुक्यातील

कामाींची

अीं ाजपत्रके

सा र

अगिरधकाऱ्याींना नन े श द ले होते.
(३

ौंं तालक्
ु यातील ववस्तार व सध
ु ारवा अींतगयत

करण्या ा त

सीं ींगिरधत

िेबत्रय

रु
ु स्तीची १० कामे प्रस्ताववत आहे त.

त्यापैकी ०४ प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले असून उवयररत अीं ाजपत्रके तयार करण्याची काययवाही
िेबत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे .
द .

१७/११/२०१६

च्या

शासन

ननवययान्वये

पा् ींधारे

ववकास

महामींंळाच्या

अगिरधननयमातील तरतु ीनस
ु ार मसींचन प्रकल्पाींचे व्यवस्थापन पा् ींधारे महामींंळाकंे वगय
करण्यात आले आहे व पावीपट्टीची रक्कम प्रकल्पाींच्या
मान्यता

रु
ु स्तीच्या कामासाठी खचय करण्यास

े ण्यात आली आहे . त्यानुसार हे सवय प्रस्ताव पुढील काययवाहीसाठी सीं ींगिरधत िेबत्रय

अगिरधकाऱ्याींना परत पाठववण्यात आले आहे त.
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
हातिणांगले (जज.िोल्हापूरय येलील पांचगांगा नदीवरील रुई बांधा-याची झालेली दरु वस्तला
(२६य ६०८४८ (०१-०९-२०१६य.

डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगलेय :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा

वव.स. २८९ (21
(१

हातकवींगले (जज.कोल्हापूर

येथील पींचगींगा न ीवरील रुई

ींधा-याची

रु ावस्था झाली

असल्याचे माहे .वप्रल, २०१६ मये वा त्या रम्यान नन शयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, या ा त पा् ींधारे ववभागाकंे तक्रार करुन कोवतीच काययवाही केली नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३ असल्यास, या ा त शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले,
(४ असल्यास, चौकशीनुसार पींचगींगा न ीवरील रुई

ध
ीं ाऱ्याची

कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

रु
ु स्ती करण्या ा त शासनाने

(५ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०३-२०१७य :(१ नाही.
(२ नाही.
(३ प्रश्न उद््ावत नाही.
(४ रुई

ींधाऱ्याच्या

रु
ु स्तीचे काम माचय, २०१६ मये पूवय करण्यात आले आहे .

(५ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सोलापरू शहरासाठी एि ते सव्वा टीएमसी पाणी परु े से असताांना या शहरासाठी उजनी
धरणातून २५ टीएमसी पाणी दे ण्यात येत असल्याबाबत

(२७य

६१०५२ (१०-०८-२०१६य.

श्री.नारायण पाटील (िरमाळाय :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापूर शहरासाठी .क ते सव्वा ्ी.मसी पावी पुरेसे असताींना या शहरासाठी उजनी
धरवातून २५ ्ी.मसी पावी

े ण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उवयररत २४ ्ी.मसी पावी नेमके कुठे जाते या ा तची चौकशी केली आहे काय
व चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (१५-०३-२०१७य :(१ हे अींशत: खरे आहे .
(२

सोलापूर शहरासाठी उजनी धरवातून भीमा न ीमागे २४० कक.मी. अींतरावरील औज व

गिरचच
ीं पूर

ींधाऱ्यात पावी सोंण्यात येेेते. सोलापूर शहरासाठी भीमा न ीत सोंण्यात येत

असलेल्या पाण्यामळ
ु े पींढरपूर, साींगोला, मींगळवेढा या शहर पावी परु वठा, भीमा न ी नतरावरील

२८ ग्रामीव पावी पुरवठा योजनाींना व १२ औद्योगिरगक पावी पुरवठा योजनाींना उपलब्ध होते.
तसेच भीमा न ी नतरावरील सम
ु ारे ४१००० हे क््र िेत्रास उपसा मसींचनाद्वारे पावी उपलब्ध
होते.
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(३ भीमा न ीमागे होवाऱ्या पाण्याचा वहनव्यय ्ाळण्यासाठी उजनी जलाशयावरुन सया सुरु
असलेल्या थे् पाईपलाईन द्वारे (Closed Pipe) योजनेला समाींतर अशी

स
ु री थे्

पाईपलाईन योजना .न्ीपीसीच्या सहकायायने सोलापरू महानगरपामलकेतन
पव
ू
ू य करण्याचे
ननयोजन आहे .

(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िृष्ट्णा-मराठवाडा शसांचन प्रिल्पाांतगगत उस्तमानाबाद िालव्याच्या िामाबाबत
(२८य

६१०५४ (२३-०८-२०१६य.

श्री.नारायण पाटील (िरमाळाय :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मराठवाड्यात २५ ्ी.मसी पावी
उस्माना ा

े ण्यासाठी क्षवा-मराठवांा मसींचन प्रकल्पाींतगयत

कालव्याचे खो काम, मातीकाम प्राधान्य क्रमाने सुरु आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कालव्याींना येत्या १०-१५ वषायत पावी ममळवार नसताींनाही .वढ्या तातंीने
मोठ्या प्रमावात ननधी खचय करुन कामे करण्याची कारवे काय आहे त,
(३) असल्यास, या कामासाठी माहे जन
ू , २०१६ अखेर ककती ननधी खचय झाला आहे व अद्याप
ककती ननधीची आवश्यकता आहे तसेच या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे.
द नाींक २७ ऑगस््, २००९ चे शासन ननवययानस
ु ार सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त

क्षवा मराठवांा मसींचन योजनेचा पावीवापर २६.६६ अघफू इतका आहे . ही योजना

ोन

्प्प्यात कायायन्वीत करण्याचे ननयोजन आहे . पदहल्या ्प्प्यातील ७ अघफू पावी वापराचे
कामास प्राधान्य आहे .
उस्माना ा

जजल्हयासाठीच्या उपसा मसींचन योजना क्र. १ मधील ५ कालव्याची व उपसा

मसींचन योजना क्र. २ मधील ४ कालव्याची कामे सुरु आहे त.

(२ पुढील ४ वषायत योजनेचा ्प्पा १ पूवय करण्याचे ननयोजन आहे .
(३ योजनेच्या उस्माना ा

जजल्हयातील कालव्याचे कामावर जून २०१६ अखेर रु.१८५.६८ को्ी

खचय झाला असून, उवयररत कामासाठी रु. १९७.०४ को्ी ची आवश्यकता आहे . सन २०१६-१७
या आगिरथक
य वषायमये उस्माना ा
तरतू

जजल्हयातील कालवे व ववतरव व्यवस्थेसाठी रु. ६८ को्ीची

असून या मयाय े त कामे प्रगतीत आहे त.

___________

सेालापूर जजल््यातील उजनी धरणातील गाळ िाढण्याबाबत
(२९य

६१३२८ (२९-०८-२०१६य.

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्यय :

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१ सेालापूर जजल्हयातील उजनी धरवातील पावी पातळी खालावली असून १२३ ्ी.मसी पावी
साठवव िमता असलेल्या या धरवात सुमारे २५ ते ३० ्ी.मसी इतका गाळ असल्याची
शक्यता जलतज्ज्ञानी व्यक्त केली असल्याचे माहे मे, २०१६ मये वा त्या

रम्यान नन शयनास

आले, हे खरे आहे काय,
(२ असल्यास, उजनी धरवात साचलेला गाळ काढण्यास शासनाला कोट्यवधी रुपयाींचा खचय
करावा लागवार असल्याचेही नन शयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३

असल्यास, सद्य:जस्थतीत या जजल्हयातील ओढे , न ी, तलाव व

ींधाऱ्याींतील गाळ हा

लोकवगयवीतन
ू काढला गेला मात्र उजनी धरवातील गाळ काढण्याकंे

ल
य केले असल्याचे
ु ि

नन शयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४

असल्यास, उजनी धरवातील गाळ काढण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(५ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१५-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे.
सन २०११ मधील सवेिवानुसार उजनी जलाशयात .कूव १४.९७ ्ी.मसी गाळ

असल्याचे नन शयनास आले आहे.
(२ होय.
(३ हे खरे नाही.

राज्यात जलसींधारव ववभागामाफयत जलयुक्त मशवार योजनेमधून ओढे , नद्या, तलाव व

ींधाऱ्यातील गाळ काढण्याची कामे हाती घेण्यात येतात.मोठ्या, मयम प्रकल्पातील गाळ
काढण्याची कामे जलसींप ा ववभागामाफयत हाती घेण्यात आलेली नाहीत. तथावप प्रचलीत
ननयमानुसर जलाशयातून गाळ ववनामुल्य काढून घेऊन जाण्यास शेतकऱ्याींना परवानगी आहे .
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
(५ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जव्हार (जज.पालघरय येलील पयगटन स्तलळाांचा वविास िरण्याबाबत
(३०य

६२२४४ (२३-०८-२०१६य.

श्री.पास्तिल धनारे (डहाणूय :

सन्माननीय पयगटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जजल्हयातील जव्हार या प्रमस

पयय्न स्थळातील हनुमान पॉईं्, सनसे् पााँई्,

मशरपामाळ, जयसागर धरव, मशवाजी उद्यान आणव सूयय तलाव या पयय्न स्थळाींचा ववकास
अद्यापी करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स र स्थळाींचा ववकास होण्यासाठी शासनाने कोवती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
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श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ व (२ सन २०१४-१५ या वषायत जजल्हागिरधकारी, ठावे
याींनी सय
ू य तलावयेथील जोंरस्त्याचे

ाींधकाम, पररसराचे सश
ु ोमभकरव यासाठी रुपये ३० लि

आणव जयसागर धरव येथे सींरिक मभींत

ाींधवे यासाठी रु. १० लिच्या कामाींना प्रशसकीय

मान्यता द ली आहे .
(३ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बेबांळा प्रिल्प अांतगगत मुख्य िालवा व ववतरीिेची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(३१य

६२८१२ (२९-०८-२०१६य.

डॉ.अशोि उईिे (राळे गावय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

ाभळ
ु गाींव जज. यवतमाळ येथील

े ळ
ीं ा प्रकल्पा अींतगयत मुख्य कालवा व ववतरीकेची कामे

ननवी ा व् ारे करण्यात येत असुन कींत्रा् ार अजुनही कामे ववहीत कालावधीत करीत नसल्याचे
द नाींक
(२

५ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास नन य शनास आले, हे खरे आहे काय,

असल्यास,

ननवी ा व कींत्रा् ाराचे काम पव
ु य करण्याचा कालावधी सींपन
ु ही अनतररक्त

काम वाढीव मु तीमये पुवय न करवाऱ्या कींत्रा् ाराींची सींख्या ककती आहे ,

(३ असल्यास, वाढीव मु तीत काम पुवय न करवाऱ्या कींत्रा् ारावर शासनाने काय कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे.
(२

ननवव ा व कींत्रा् ाराींचे काम पूवय करण्याचा कालावधी सींपूनही अनतररक्त काम वाढीव

मु तीमये पूवय न करवाऱ्या कींत्रा् ाराींची सींख्या ११६ असून त्यापैकी फक्त ३ कींत्रा् ाराींना
ववहीत मु तीत काम न केल्यामुळे
(३

ीं ंात्मक काययवाही

ा त पत्र द लेले आहे.

इतर कींत्रा् ाराकंून काम पूवय करण्यास ववभागास येत असलेल्या अंचवी जसे

भूसींपा न, ववद्युत वादहनी ववखींंन, उभारवी, सावयजननक

ाींधकाम ववभागामाफयत करावयाचे

रस्ते व पूल इत्या ीींचा ववचार करता वाढीव मु तीस सिमस्तरावरुन मान्यता

े ण्यात येत

असल्याने कींत्रा् ाराींवर काययवाही करण्यात आलेली नाही.
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

गोंडवपपरी (जज.चांद्रपूरय येलील सोनापूर टोमटा, किरशमरी, नांदवधगन या तीन
शसचांन प्रिल्पाचा लाभ शेतिऱयाांना शमळण्याबाबत

(३२य

६३६७२ (११-०८-२०१६य.

अॅड.सांजय धोटे (राजूराय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
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(१) गोंंवपपरी (जज.चींद्रपूर
प्रकल्पावर मागील

ोन

येथील सोनापूर ्ोम्ा, ककरममरी, नीं वधयन या तीन मसींचन

शकात शासनाने कोट्यवधी रुपये खचय केले असताींना स र मसींचन

प्रकल्पाचा लाभ गोंंवपपरी तालक्
ु यातील शेतकऱ्याींना मसींचनासाठी होत नसल्याचे माहे मे २०१६
च्या पदहल्या आठवड्यात नन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राजूरा िेत्रातून

ारमाही वाहवाऱ्या वधाय न ीवर उभारण्यात आलेला मसींचन

प्रकल्पाचा उपयोग शेतकऱ्याींना शेती करण्यास होत नसल्याचे नन शयनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ा त शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, त्यानुषींगाने गोंंवपपरी तालुक्यातील सोनापूर ्ोम्ा, ककरममरी, नीं वधयन हे
तीन मसींचन प्रकल्प तसेच

ारमाही वाहवाऱ्या वधाय न ीवरील मसींचन प्रकल्पाचा जास्तीत

जास्त लाभ शेतकऱ्याींना शेती करण्यासाठी व्हावा यासाठी शासनाने कोवती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलीं ाचे कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३१-०३-२०१७य :(१ व (२ अींशत: खरे आहे.
(३) व (४) या तीन प्रकल्पाींपैकी सोनापूर ्ोम्ा व ककरममरी

रुर उपसा मसींचन योजनाींचे

ाींधकाम व कायायन्वीतीकरव करण्याची काययवाही अद्याप सरु
ु आहे.

ववशेष

नीं वधयन उपसा मसींचन योजना सन १९९२ पासून

ीं

होती.

या योजनेस आवश्यक

रु
ू स्ती करुन पुनकायायन्वीत करण्याचा ननवयय शासनाने सन २००३ मये घेतला व

त्यानुसार ही योजना पुनकाययायन्वीत

े खील करण्यात आली. मात्र सन २०१२ च्या जून

मदहन्यात या योजनेतील रोहीत्र (Transformer) चोरीला गेल्यामळ
ु े ही योजना तेव्हापासन
ू

ीं

होती. सद्यजस्थतीत रोहीत्र व क्युब कल मम्रीींगच्या उभारवीची कामे व त्यासीं ध
ीं ीच्या
चाचण्या पूवय करुन ववद्युत पूरवठा सुरु करण्याची काययवाही अींनतम ्प्प्यात आहे .

सोनापूर ्ोम्ा उपसा मसींचन योजनेतून सन २०१५-१६ मये प्रथमत: ११५ हे क््र िेत्रास

मसींचन करण्यात आले असन
ू सन २०१६-१७ मये जास्तीत जास्त िेत्र मसींगिरचत करण्याचे

ननयोजन आहे . इतर २ उपसा मसींचन योजनाींची कामे पव
ू य करुन मसींचन सवु वधा लवकरात
लवकर उपलब्ध करुन

े ण्याचे ननयोजीत आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चासिमान धरणातील पाणी चािणसाठी आरक्षक्षत िरण्याबाबत
(३३य

६४४२१ (०१-०९-२०१६य.

श्री.सांजय (बाळाय भेगडे (मावळय :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

पुवे जजल्हा - चाकव या ‘ ’ वगय नगरपररष े ची ननममयती गेल्या वषी झाली असन
ू या

दठकावी नागरीकरव व औद्योगिरगकीकरवामुळे लोकसींख्या मोठ्या प्रमावात आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. २८९ (26
(२ असल्यास, चासकमान धरवातील पावी चाकव, शहरासाठी आरक्षित करावे अशी मागवी
चाकव नगरपररष े ने पुवे पा् ध
ीं ारे ववभागाच्या अधीिक अमभयींत्याींना ननवे नाद्वारे केली

आहे तसेच सद्यजस्थतीत भामा आसखें धरवातन
ू भामा न ीपात्रात सोंण्यात येवारे पावी
वपण्यासाठी घेतले जाते, हे ही खरे आहे काय,
(३

असल्यास,चासकमान धरवातील पावी चाकवसाठी आरक्षित करण्या ा त शासनाने

कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२२-०३-२०१७य :(१ होय.
(२ होय.
मुख्यागिरधकारी,

चाकव

नगरपररष

याींनी

भामा

आसखें

धरवातून

चाकव

नगरपररष े करीता पावी आरिव ठे ववे ा त मागवी द . २/१/२०१६ च्या पत्राद्वारे अधीिक
अमभयींता, पुवे पा् ींधारे मींंळ, पुवे याींचक
े ंे केली. तथावप, ववदहनत नमुन्यात पावी मागवी
केलेली

नसल्यामुळे आवश्यक काययवाही करवे ा त मुख्यागिरधकारी चाकव नगरपररष , चाकव

याींना द .२४/५/२०१६ रोजी कळवववेत आले आहे .

सद्य:जस्थतीत भामा आसखें धरवातन
ू भामा न ीत सोंण्यात येवारे पावी चाकव

नगरपररष

वपण्यासाठी म्हवन
ू घेत आहे .

(३ प्रश्न उद््ावत नाही.

(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
तुमडीहे टी,मेडडगट्टा आणण चनाखा िोटाग या प्रिल्पाांमुळे बाधधत होणाऱयाांना
नवीन भस
ु ांपादन िायद्यानस
ु ार मोबदला शमळण्याबाबत

(३४य

६५२२४ (०६-०१-२०१७य.

श्री.पथ्
ृ वीराज

चव्हाण

(िराड

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशीय, श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोलेय,

दक्षक्षणय,

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरीय,

डॉ.सांतोष

टारटे

(िळमनरु ीय, श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चमय, श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीणय, श्री.अशमन
पटे ल (मुांबादे वीय, श्री.सांग्राम लोपटे (भोरय, श्री.बाळासाहे ब लोरात (सांगमनेरय, श्रीमती ननमगला

गाववत (इगतपूरीय, प्रा.वषाग गायिवाड (धारावीय, श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळाय, श्री.डड
मल्लीिाजन
ूग रे ड्डी (रामटे िय, श्री.ननतेश राणे (िणिवलीय, श्री.अजय चौधरी (शशवडीय, श्री.छगन
भुजबळ (येवलाय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ महाराषर तेलींगवा आींतरराज्य मींंळाच्या
ॅरेज या तीन

ैठकीत तुमंीहे ्ी, मेडंगट्टा आणव चनाखा को्ाय

ॅरेजचे काम सुरु करण्या ा त सामींजस्य करार करण्यात आला असल्याचे माहे

ऑगस््, २०१६ मये वा त्या रम्यान नन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, या ननवययानुसार चींद्रपूर आणव गंगिरचरोली जजल्हयातील .कूव ११३.८१ हे क््र
न ीकाठचे िेत्र

ुंीत होवार आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३ तसेच क्षवा खोऱ्यातील, ८१ ्ी.मसी पावी महाराषर शासनाने घेण्यावर, आिेप नों वत
तेलींगवा सरकारने, मा. सवोच्च न्यायालयात

ाखल केलेली यागिरचका मागे घेतली जात नाही

तोपयांत गो वरी पावी वा्प करार करण्यात येवू नये अशी मा. राज्यमींत्री जलसींप ा याींनी
द नाींक ०८ माचय,२०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी पत्राद्वारे मागवी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४

असल्यास, महाराषर आणव तेलींगवा या

ोन राज्याींमधील झालेल्या मसींचन करारानस
ु ार

राज्यातील, यवतमाळ, चींद्रपूर आणव गंगिरचरोली जजल्हयातील, ३० हजार हे क््र जमीन
मसींचनाखाली येवन
ू , उपसा मसींचन योजनाींना

ारमाही शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत, उपलब्ध होवार

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५

असल्यास, या प्रकल्पाींमुळे

ागिरधत होवाऱ्याींना नवीन भुसींपा न कायद्यानुसार मो

ला

े ण्या ा त व त्याींचे पुनवयसन करण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,

(६ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१०-०३-२०१७य :(१ होय, मा.मुख्यमींत्री, तेलींगवा राज्य व मा.मुख्यमींत्री
महाराषर राज्य याींनी द नाींक ०८-०३-२०१६ रोजी मुीं ई येथे महाराषर व तेलींगवा राज्यातील
आींतरराज्य मसींचन प्रकल्पा ा तचे सवय ननवयय परस्पर सामींजस्याने घेवे ा तच्या सामींजस्य

करार झाला आहे . महाराषर व तेलींगवा राज्यातील आींतरराज्य मसींचन प्रकल्पामये तुमंीहे ्ी,
मेंीगड्ंा व चनाखा को्ाय

मींंळाचे मुीं ई येथे झालेल्या

ॅरेजचा समावेश आहे . द नाींक २३/०८/२०१६ रोजी आींतराज्यीय
ैठकीत स र

ॅरजच्या ननयींत्रक पातळ्या, भूसींपा न काययप ती,

पावी वा्प, प्रकल्प खचायतील दहस्सा या ा तचे ननवयय झाले आहेत.
(२ अींशत: खरे आहे , तुमंीहे ्ी व मेंीगड्ंा

ॅरेजमळ
ु े चींद्रपूर जजल्हयातील ९२.०५३ हे क््र व

गंगिरचरोली जजल्हयातील १७५.०१ हे क््र अशी .कूव २६७.०६३ हेक््र जमीन
आहे . मात्र यामुळे .कही गावठाव
चनाखा को्ाय
ींधाऱ्याच्या

ाधीत होवार

ाधीत होत नाही.

ींधारा हा यवतमाळ जजल्हयातील केळापूर तालक्
ु याींमये प्रस्ताववत असून,

ाींधकाम व सींरिव मभींतीसाठी ६.७४ हे . जमीन सींपा ीत करवे आवश्यक आहे .

(३ आींध्रप्र े श पन
य ठन अगिरधननयम, २०१४ कलम ८९ मधील तरतु ीचे अनुषींगाने क्षवा पावी
ु ग
तीं्ा लवा ाचे द . १९/१०/२०१६ चे ननवययास स्थगिरगती मागवारी यागिरचका तेलींगवा शासनाने
द .१३/१२/२०१६ रोजी मा.सवोच्च न्यायालयात

ाखल केली होती. मात्र मा.सवोच्च न्यायालयाने

स र यागिरचका द .०९/०१/२०१७ रोजी फे्ाळली आहे .
(४ होय, हे खरे आहे . तम
ु ंीहे ्ी

ॅरेजद्वारे ९ उपसा मसींचन योजनाींना व मेंीगड्ंा

ॅरजचे

पावी पसाऱ्यातन
ू ४ उपसा मसींचन योजनाींना शाश्वत पावी पुरवठा होवार असून त्याद्वारे

चींद्रपूर जजल्हयातील १५३०० हे क््र व गंगिरचरोली जजल्हयातील २५१७६ हे क््र अशी .कूव
४०४७६ हे क््र िेत्रास मसींचनासाठी पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध होवार आहे. त्याचप्रमावे
चनाखा को्ाय

ींधाऱ्याद्वारे महाराषर राज्यातील यवतमाळ जजल्हयामधील २०७४ हे . (उपसा

मसींचनाद्वारे िेत्र मसींचनाखाली येवार आहे .
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(५ या

ींधाऱ्यामुळे कोवतेही गावठव

ागिरधत होत नाही. द .२३ ऑगस््, २०१६ रोजी झालेल्या

ैठकीतील ननवययानस
ु ार उभय राज्याद्वारे सींयुक्त सवेिवाद्वारे सींपाद त करावयाचे िेत्र

ननजश्चत केले जावार असन
ू या िेत्राचे सींपा न, “भस
ू ींपा न करताना पार शयकता असण्याचा व
वाजवी मो
मो

ला

ला ममळण्याचा हक्क पुनवयसन व पुनस्
य थापना अगिरधननयम २०१३” नुसार अनुज्ञेय

े ऊन केले जावार आहे.

(६ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासनाच्या बांद पडलेल्या िांपन्या आणण महामांडळे सुरु िरण्याबाबत
(३५य

६५३६३ (१६-०१-२०१७य.

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चमय, श्री.अतुल भातखळिर

(िाांहदवली पूवयग , श्री.सांजय िेळिर (ठाणेय, श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेलय :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या मालकीच्या ८३ कींपन्या व महामींंळे असून त्या पैकी २२ महामींंळे वा कींपन्या
ीं

आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या

ीं

पंलेल्या मींंळाींच्या कमयचा-याींच्या वेतनावर शासनाला वषायला ६५ को्ी

रुपये खचय करावे लागत असल्याने ही तो्यातील ककीं वा
ीं

ीं

पंलेली महामींंळे कायमस्वरूपी

करावीत ककीं वा पुन्हा नव्याने सुरु करावीत असा सल्ला कॅगने राज्य शासनाला द ल्याचे

द नाींक ५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास नन शयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ू ार शासनाने स र कींपन्या व महामींंळा ा त कोवता ननवयय घेतला
आहे वा घेण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (१७-०३-२०१७य : (१ अींशत: खरे आहे , भारताचे ननयींत्रक व महालेखा
पररिक याींच्या द नाींक ३१/५/२०१५ रोजी सींपलेल्या वषायच्या सावयजननक उपक्रमाींसीं ींधातील

अहवालामये ६५ राज्य सावयजननक उपक्रम काययरत आहे त आणव २२ सावयजननक उपक्रम
काययरत नाहीत असे नमू
(२

करण्यात आले आहे .

उपरोक्त अहवालामये, द नाींक ३१/३/२०१५ अखेर काययरत नसलेले २२ सावयजननक

उपक्रमाींमये भाींंवल (रु.३१८.५५ को्ी व
रु.९३८.९२ को्ीची गुींतववूक असल्याचे नमू
(३ राज्य शासनाने पररसमावपत/ ीं

ीघय मु तीची कजे (रु.६२०.३७ को्ी अशी .कूव
केले आहे.

करण्याचा ननवयय घेतलेल्या राज्य सावयजननक उपक्रमाींची

मालमत्ता ववक्री व पररसमापन काययवाही इत्या ी करण्यासीं भायत मख्
ु य सगिरचव याींच्या
अयितेखाली ववत्त ववभागाच्या द नाींक ३०/१/२००६ च्या शासन ननवययान्वये

उच्चागिरधकार

सममतीची स्थापना करण्यात आलेली आहे . स र उच्चागिरधकार सममतीच्या वेळोवेळी
आयोजजत करण्यात आल्या आहे त. राज्य शासनाने पररसमावपत/ ीं

ैठका

करण्याचा ननवयय

घेतलेल्या राज्य सावयजननक उपक्रमाीं ा त उच्चागिरधकार सममतीच्या द नाींक १/१०/२०१५ व
द नाींक ९/११/२०१५ च्या

ैठकीत सववस्तर आढावा घेण्यात आला आहे . या

ैठकाींमये
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उच्चागिरधकार सममतीने सीं ींगिरधत राज्य सावयजननक उपक्रमाींना पररसमावपत/ ीं

करण्या ा तच्या

प्रक्रीये सीं भायतील सूचना द ल्या आहे त.

राज्य शासनाच्या अखत्याररतील खालील राज्य सावयजननक उपक्रम पररसमावपत / ीं

करण्याच्या ननवयय शासनाने वेळोवेळ घेतलेला आहे :अ.क्र.

प्रशासकीय ववभाग व त्याच्या अगिरधनस्त

ीं

असलेली महामींंळे व उपकींपन्या

उद्योग ववभाग
१

महाराषर इल्क्रॅ ाननक्स महामींंळ मयायद त

२

मराठवांा ववकास महामींंळ मयायद त

३

.लोरा

४

मराठवांा चमोद्योग ववकास महामींंळ

५

मराठवांा

६

गो ावरी गारमे्स मयायद त

७

ककनव् रुफीींग ्ाईल्स मयायद त

८

परभवी क्षी गोसवींधन
य मयायद त

९

मराठवांा मसरॅममक कॅाम्प्लेक्स मयायद त

१०

वव भय ववकास महामींंळ मयायद त

११

वव भय ्ॅ नेरीज मलमम्े ं

१२

द

१३

वव भय क्वॅामल्ी मसंस मयायद त

१४

कोकव ववकास महामींंळ मयायद त

१५

मे. सहयाद्री ग्लास वक्सय मयायद त

ग्ु ध उत्पा न मयायद त.
ग्ु ध व्यवसाय ववकास महामींंळ मयायद त.

गोंंवाना पें ्स आणव ममनरल्स मयायद त.

वस्त्रोद्योग ववभाग
१६

महाराषर राज्य वस्त्रोद्योग महामींंळ मयायद त

१७

द

प्रताप जस्पननग, ववव्हीींग ॲण्ं मॅन्यफ
ु ॅ क्चरीींग ममल्स मयायद त

जलसींप ा ववभाग
१८

महाराषर भ-ू ववकास महामींंळ

ववत्त ववभाग
१९

मॅफको मल.

उपरोक्त महामींंळे /

य्ु यम कींपन्या पररसमावपत/ ीं

करण्याचा ननवयय सन २००१ ते

२००५ या कालावधीमये शासनाने वेळोवेळी घेतला आहे. तसेच महाराषर राज्य गह
् ननमायव
महामींंळ, महाराषर ग्रामीव ववकास महाींमंळ व महाराषर मसचींन ववकास महामींंळ
ीं

करण्याचा शासनाने त्यापूवीच ननवयय घेतलेला आहे .
तसेच कोल्हापूर गिरचत्रनगरी महामींंळ पुनजजयववत करण्याचा सन २००८ मये शासनाने
ननवयय घेतला आहे .
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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(३६य

िोिण ववभागातील शसांचन अनश
े दरु िरण्यासाठी ननधी दे ण्याबाबत
ु ष

६५३७७ (०२-०१-२०१७य.

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१ कोकव ववभागातील मसींचन अनुशेष
रुपयाींचे पॅकेज

रु करुन येथील ववकास कामासाठी पाच हजार को्ी

े ण्याची लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचक
े ंे द नाींक १० ऑगस््, २०१६

रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवे नाव् ारे मागवी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२

असल्यास, स र मागण्याींचे थोंक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार कोवता ननवयय

घेतला आहे ,
(३

असल्यास, कोकव ववभागातील मसींचनाचा अनुशेष

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

रू करण्यासाठी शासनाने कोवती

(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३०-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे ,
कोकव ववभागातील मसींचन अनश
े
ु ष
ननवे नाद्वारे मागवी केली आहे .

रु करवेसाठी लोकप्रनतननधीींनी द नाींक ०४.०८.२०१६ रोजी

(२ व (३ कोकवातील मसींचनाचा अनश
ु ेष कमी करण्यासाठी तातंीने ननवयय घेण्यात यावा.

असे मागवीचे थोंक्यात स्वरुप आहे . तथावप, कोकवातील मसींचन प्रकल्पासाठी सन २०१६-१७
मये रु.४२५.१७ को्ी इतक्या ननधीची तरतु
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.

शासनाने केली आहे.

___________

आलमट्टीच्या बॅिवॉटरमळ
ु े साांगली पररसराला महापरू ाचा धोिा ननमागण झाल्याबाबत
(३७य

६५३८१ (०२-०१-२०१७य.

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूरय,

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवाय, श्री.किसन िलोरे (मुरबाडय,

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्तमानाबादय :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१ कनाय्क सरकारने आलमट्टी धरवाची उीं ची वाढववण्याचा ननवयय घेतला असुन आलमट्टीच्या
ॅकवॉ्रमुळे साींगली पररसराला महापूराचा धोका ननमायव झालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, याप्रकरवी चौकशी केलेली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून आले,
(३

असल्यास, साींगली पररसरामये महापरू ामळ
ु े होवारे नक
ु सान ्ाळण्यासाठी शासनाने

कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३०-०३-२०१७य :(१ नाही.
(२ प्रश्न उद््ावत नाही.
(३ प्रश्न उद््ावत नाही.
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २८९ (31
महाराष्ट्र पयगटन वविास महामांडळाच्या (एमटीडीसीय माध्यमातून आयोजजत
िेलेल्या मुांबई दशगन सहलीचा दजाग सुधारण्याबाबत

(३८य

६६९८० (१६-१२-२०१६य.

श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षणय, श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ीय, डॉ.सांतोष टारटे (िळमनरु ीय, श्री.आशसट शेख (मालेगाांव मध्यय, श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वीय, श्री.सांग्राम लोपटे (भोरय, श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चमय, श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े
ग्रामीणय, श्री.बाळासाहे ब लोरात (सांगमनेरय :
करतील काय :-

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१ राज्याच्या मा.पयय्न मींत्रयाींनी घोषवा केलेल्या मींु ई
चळवळीचा

इनतहास

साींगवाऱ्या

शयन सहल मये सींयक्
ु त महाराषर

हुतात्मका स्मारकाला सहलीच्या ननयोजीत स्थळाींमधून
वगळण्यात आले असल्याचे द नाींक १० ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास नन शयनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२

असल्यास, मुीं ई

पयय्काींना

ेस््च्या

ोन

शयन सहलीतून ऐनतहामसक दठकावी व इतर महत्वाींच्या दठकावाींचे
सेसमधन
ू

शयन घंववले जावार असन
ु

ोन्ही

सेसच्या फेऱ्यामधन
ू

हुतात्मा स्मारकाला वगळण्यात आल्याने मुीं ईकर नागरीकाींमये नाराजी पसरली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३

असल्यास, या सहलीत मुीं ईतील ववववध ककल्ले, पर े शी पयय्काींची आकषयव असलेली

धारावी, मींु ईमये वसलेली गावठाव वस्ती याींचा समावेश करण्यात आला नसन
ू मॉलचा
समावेश करण्यात आल्याने या सहलीचा
(४

जाय कमी झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

असल्यास, या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१

व (२

मींु ई

शयन सहलीच्या प्रथम मदहन्यातील

फेरीमये हुतात्मा स्मारकाचा समावेश नव्हता. सप््ें र, २०१६ पासूनच्या सवय फेऱ्याींमये
हुतात्मा स्मारकाचा समावेश करण्यात आला आहे .
(३ व (४

मुीं ई

शयन सहलीमये कोवत्याही मॉलचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या

सहलीची वेळ सकाळी ९ ते सींयाकाळी ६ पयांत असल्यामळ
ु े वेळेअभावी मींु ईमधील ककल्ले,
धारावी, गावठाव वस्ती इ. स्थळाींचा समावेश या सहलीमये करवे शक्य होत नाही.
मुीं ईमधील ककल्याींसाठी तसेच धारावी, गावठाव वस्ती इ. साठी स्वतींत्र
करण्याचे ननयोजन आहे .

स सेवा सुरु

(५ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िु-हा वडोदा, इस्तलामपूर उपसा शसांचन योजना (ता.मुक्ताईनगर, जज. जळगाांवय व जळगाांव
(३९य

जामोद, सांग्रामपूर (जज.बुलढाणाय या उपसाशसांचन योजना पूणग िरण्याबाबत

६७६४६

(०२-०१-२०१७य.

श्री.एिनालराव

खडसे

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मक्
ु ताईनगरय :

सन्माननीय

वव.स. २८९ (32

(१ कु-हा वंो ा, इस्लामपूर उपसा मसींचन योजना (ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाींव व जळगाींव
जामो , सींग्रामपरू , (जज. ल
ु ढावा

या उपसामसींचन योजना पव
ू य करण्यासाठी तापी पा् ींधारे

महामींंळ व वव भय पा् ींधारे ववकास महामींंळ, नागपूर याींच्या मागवीनुसार अगिरधकचा ननधी
उपलब्ध करून

े ण्यासाठी तेथील लोकप्रनतननधीींनी द नाींक ४ ऑगस््, २०१६ रोजी वा

त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींच्याकंे पत्राद्वारे मागवी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२ असल्यास, स र मागवीनुसार प्रकल्प पूवय करण्यासाठी ननधी

े ण्या ा त शासनाने कोवती

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३१-०३-२०१७य :(१ होय हे खरे आहे .
(२ स र प्रकल्पास सन २०१६-१७ साठी रु.३६.०१ को्ी इतक्या ननधीची तरतू

केली आहे .

(३ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वसई (जज.पालघरय तालुक्यात पावसाळ्यात जीवरक्षिाची ननयुक्ती िरण्याबाबत
(४०य

६८४६५ (१६-१२-२०१६य.

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळाय, श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वीय,

श्री.सांग्राम लोपटे (भोरय, श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चमय :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील

(१) वसई (जज.पालघर तालुक्यात पावसाळ्यातील गेल्या तीन मदहन्याींत ववववध पयय्न स्थळी
झालेल्या

घ
य नात तब् ल २० जवाींचा
ु ्

ुंून मत्् यू झाला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मये

वा त्या रम्यान नन शयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२

असल्यास,

पयय्न

स्थळी

होवाऱ्या

घ
य ना
ु ्

्ाळण्यासाठी

जीवरिकाची

करण्या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ननयुक्ती

(३ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ व (२ वसई तालुक्यातील ववववध नऊ पयय्नस्थळी
जल
ु ,ै २०१६ ते ऑगस््, २०१६ या कालावधीत .कूव १० जवाींचा
तालुक्यातील

सुरुची

ाग

(भास्कर

आळी

व

राजोंी

ीच

ं
ु ू न मत्् यु झाला आहे. वसई
या

दठकावी

पयय्काींच्या

सुरक्षिततेसाठी जीवरिक नेमण्यात आले आहे त. तसेच महत्वाच्या समुद्र ककनारी पोलीस
ठाण्याचा

रू वनी क्रमाींक, रुग्ववादहका, सरकारी

वाखाने या ा त सूचना फलक, ्े हळवी

मनोरे , सायरन, सचय लाई् इत्या ी व्यवस्था करण्यात आली आहे .
(३ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २८९ (33
पाणी आरक्षणाचे अधधिार उप सशमतीला दे ण्याबाबतच्या ननणगयाबाबत
(४१य

६९५१६ (०२-०१-२०१७य.

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चमय :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने वपण्याच्या पाण्यानींतर शेती ऐवजी उद्योगाींना, प्राधान्याने पावी पुरववण्यासाठी,
पावी आरिवाचे अगिरधकार, मींत्रीमींंळ उप सममतीला
रोजीच्या मींत्रीमींंळ

े ण्याचा ननवयय द नाींक २३ ऑगस््,२०१६

ैठकीत घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या स रहू ननवययाचे स्वरुप व कारवे काय आहे त,
(३) असल्यास, स रहू ननवययाची अींमल जाववी करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोवती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२०-०३-२०१७य :(१ अींशत: खरे आहे.
द . ०८.११.२०१६ च्या मा.मींत्रीमींंळ
प्राधान्यक्रमात कोवताही

ैठकीत घेतलेल्या ननवययानस
ु ार पावी वापराच्या

ल करण्यात आला नसून पाण्याचे िेत्रीय वा्प ननधायरीत करुन

त्या मयाय े नुसार पावी वा्पाचे अगिरधकार ननश्चीत करुन महामींंळास

े ण्यात आले आहे .

त्यानुसार महामींंळास ननधायररत केलेल्या िेबत्रय वा्पापेिा जा ा होवारे ब गर मसींचन

पावी आरिव प्रस्तावाींना मींजरू ी

े ण्यासाठी मा.मींत्रीमींंळ उप सममती गठीत करण्यात आली

आहे .
(२

सन २०११ मये महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्रागिरधकरव अगिरधननयम, २००५ मये

झालेल्या

रु
ु स्तीनुसार ब गर मसींचन पावी आरिवाचे प्रस्ताव राज्य मींबत्रमींंळ स्तरावर मान्य

होण्यास होत असलेली द रीं गाई कमी करण्यासाठी द . ०८.११.२०१६ च्या मा.मींत्रीमींंळाच्या
ैठकीत खालीलप्रमावे ननवयय घेण्यात आला आहे .
अ

महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्रागिरधकरव अगिरधननयम, २००५ कलम १६ (क (१

नुसार पूवय झालेल्या, प्रगतीपथावरील व ननयोजजत मसींचन प्रकल्पातून ववववध प्रवगायकररता
खालीलप्रमावे िेबत्रय वा्प (sectoral allocation) ननधायररत करण्यात येत आहे.
(अ

वपण्यासाठी

१५ ्क्के

(

औद्योगिरगक

१० ्क्के

(क

मसींचन

७५ ्क्के

ननधायररत केलेल्या िेबत्रय वा्पाच्या मयाय े च्या वपण्याच्या पाण्याच्या व औद्योगिरगक
पावी वापराच्या आरिव प्रस्तावास महामींंळ स्तरावरुन मान्यता
क

े ण्यात येईल.

ननधायररत केलेल्या िेबत्रय वा्पापेिा जा ा होवारे वैयजक्तक व ग्रामपींचायती,नगर

पामलका, नगरपींचायती, जजल्हापररष ा, क्कमींंळे , सहकारी गह
् ननमायव सींस्था व मशिव
सींस्थाींच्या वपण्याच्या पाण्याचे आणव सुक्ष्म व लघु उद्योगाींचे औद्योगीक पावी वापराचे
प्रस्तावाींना शासनस्तरावरुन मा.मींत्री (जलसींप ा याींच्या मींजूरीने मान्यता

े ण्यात येईल.
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ं पररच्छे
(

(अ मये ननधायरीत केलेल्या िेत्रीय वा्पापेिा जा ा होवारे व पररच्छे

मधील नमू

प्रस्तावाींना

प्रस्ताव वगळून वपण्याच्या व औद्योगिरगक पावी वापराच्या आरिव

मा.मींत्रीमींंळ

उपसममतीच्या

स्तरावरुन

मान्यता

द्यावी.

स र

मा.मींत्रीमींंळ

उपसममती गुववत्तेवर आधारीत ननवयय घेईल. ननवयय घेताना अशा आरिवामळ
ु े मसींचनावर
होवाऱ्या पररवामाचाही ववचार करण्यात येईल.
इ

मसींचन पावी आरिव प्रस्तावाींना मान्यता

े ण्यासाठी खालीलप्रमावे मा.मींत्रीमींंळ

उपसममती गठीत करण्यात येत आहे .
१. मा.मींत्री, जलसींप ा

- अयि

२. मा.मींत्री, उद्योग

- स स्य

३. मा.मींत्री, क्वष

- स स्य

४. मा.मींत्री, पावी पुरवठा व स्वच्छता

- स स्य

५. मा.मींत्री, जलसींधारव

- स स्य

६. मा.राज्यमींत्री, नगरववकास

- स स्य

७.सगिरचव (ज.सीं.व्य व ला.िे.वव.

- स स्य सगिरचव

(३

मा.मींत्रीमींंळ

ैठकीत घेतलेल्या ननवययानुसार जलसींप ा ववभागाच्या शासन ननवयय

क्र.सींककवय-२०१५/(४४/१५)/मसींव्य (धोरव , द . १७.११.२०१६ अन्वये ब गर मसींचन पावी आरिव
प्रस्तावाना सिम स्तरावरुन मान्यता
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.

े ण्या ा त अींमल जाववी सरु
ु करण्यात आली आहे .
___________

प्रलांबबत व अपूणागवस्तलेत असलेले शसांचन प्रिल्प पूणग िरण्यासाठी
िजगरोखे िाढण्याच्या ननणगयाबाबत

(४२य

६९८६५ (०९-०१-२०१७य.

श्री.बसवराज पाटील (औसाय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१ राज्य सरकारने गेल्या काही वषायत प्रलींब त व अपूवायवस्थेत असलेले मसींचन प्रकल्प पूवय
करण्यासाठी १५ हजार को्ीींचे कजयरोखे काढण्याचा ननवयय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२ असल्यास, स र कजयरोखे ककती वषायच्या काळासाठी काढले जावार आहे त,
(३ असल्यास, १५ हजार को्ीींचे कजयरोखे काढण्यात आल्यानींतर त्याींच्या मॅच्युरर्ीच्या वेळेस
शासनाने रक्कम परत

े ण्यासाठी काय ननयोजन केले आहे ?

श्री. धगरीष महाजन (३०-०३-२०१७य :(१ प्रलींब त व अपव
ू ायवस्थेत असलेले मसींचन प्रकल्प पव
ू य
करण्यासाठी रु.१५००० को्ीींचे कजयरोखे काढण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .
(२ या ा तचा ननवयय अद्यापी झालेला नाही.
(३ जलसींप ा ववभागाच्या ननयतव्ययातून स र कजयरोख्याची रक्कम परत करण्याचे प्रस्ताववत
आहे .

___________
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मांगळवेढा (जज.सोलापूरय तालुक्याला उजनीतील माण नदीचे पाणी सोडण्याबाबत
(४३य

६९९९० (०६-०१-२०१७य.

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगावय, श्री.भारत भालिे

(पांढरपूरय, श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चमय, श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वीय, प्रा.वषाग गायिवाड
(धारावीय :
(१

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मींगळवेढा (जज.सोलापरू

तालक
ु ात उजनीतील माव न ीतन
ू स्
ु वारे पावी शेतकरी व

ग्रामपींचायती पावीपट्टी भरण्यास तयार असतानाही शेतकऱ्याींना मागवीनुसार पावी

े ण्यास

्ाळा्ाळ करीत असल्याचे माहे सप््ें र, २०१६ मये वा त्या रम्यान नन शयनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२

असल्यास, शेतकऱ्याींच्या मागवीनुसार उजनीतील पावी माव न ीतन
सोंण्या ा त
ू

शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (३१-०३-२०१७य :(१ उजनी प्रकल्पाच्या मींजूर प्रकल्प अहवालामये उजनी
धरवातून कालव्याद्वारे माव न ीत मसींचनासाठी ककीं वा वपण्यासाठी पावी सोंण्याची तरतू

नाही. तथावप, उजनी धरवातील परु ाचे अनतररक्त पावी द .२४/०९/२०१६ ते १४/१०/२०१६ या
कालावधीत उजनी उजव्या कालव्याद्वारे माव न ीत सोंून माव न ीतील को.प.
१५२.७१

ध
ीं ाऱ्यामये

लघफू पावीसाठी करण्यात आला होता.

(२ प्रश्न उद््ावत नाही.
(३ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नाांदेड जजल्हयातील ववष्ट्णुपुरी प्रिल्पाचे पाणी वरच्या भागातील शेति-याांना शमळण्याबाबत
(४४य

७०२७४ (०२-०१-२०१७य.

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षणय :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१

सन्माननीय जलसांपदा

नाीं े ं जजल्हयातील ववषवुपरु ी प्रकल्पाचे पावी वरच्या भागातील शेतक-याींना ममळावे

यासाठी ७० को्ी रुपये खचन
य ेनींतर
ूय उभारण्यात आलेल्या ंेरसा उपसा मसींचन योजनेच्या पत
ू त
.क ाही नतची चाचवी घेण्यात आली नसल्याची

ा

माहे सप््ें र, २०१६ मये वा

त्या रम्यान नन शयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२

असल्यास, स र योजना पव
ू य होऊन

ोन वषायचा कालावधी लो्ला असला तरी या

योजनेची

हुताींशी रक्कम कींत्रा् ाराींना अ ा करण्यात आली आहे तसेच स र योजनेवर
ननवव ा मींजूर करताना ारा ्क्के अगिरधक राने ते मींजूर करण्यात आल्याचे नन शयनास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३ असल्यास, स र प्रकरवी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(४ असल्यास, त नुसार शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन (२२-०३-२०१७य :(१ हे अींशत: खरे आहे .
ंेरला उपसा मसींचन योजनेच्या पींपाची चाचवी द नाींक १६/१०/२०१२ ते ०१/०१/२०१३ या
कालावधीमये घेण्यात आले आहे.
तथावप, मागील काही वषायपासून

षु काळी पररजस्थतीमळ
ु े ववषवुपुरी

जजल्हागिरधकारी, नाीं े ं याींचम
े ाफयत वेळोवेळी वपण्यासाठी आरक्षित
मसींचनासाठी पावी सोंवे शक्य झाले नाही. स

ींधाऱ्यातील जलसाठा

केल्याने ववषवुपुरी प्रकल्पावर

ंेरला उपसा मसींचन योजनेच्या

ीं

नमलका

ववतरव व्यवस्थेची चाचवी घेवे शक्य झालेले नाही.
(२ होय.
स र योजनेची मशषय व ववतरव व्यवस्थेची

हुताींश कामे पूवय झाल्याने केलेल्या कामाची
े यके सीं ध
ीं ीत कींत्रा् ारास वेळोवेळी अ ा करण्यात आलेली आहे त. ववतरव व्यवस्थेची ननवव ा
अीं ाजपत्रकीय ककीं मतीवर ( रसूची २००९-१०) १२.२६ ्क्के जास्त
ककीं मतीवर (त्यावेळच्या

प्रचमलत

करण्यात आली आहे .
(३

राने तसेच अद्यावत

रसच
ू ी २०१०-११) ४.९६ ्क्के जा ा

राने जस्वक्त

ननवव ा जस्वक्तीची काययवाही ननयमानुसार झालेली असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न

उद््ावत नाही.

(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
(५ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

लोहा व िांधार अवषगणग्रस्तत तालुक्यातील उध्वग मानार प्रिल्पाला ननधी दे ण्याबाबत
(४५य

७०५६२ (०२-०१-२०१७य.

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहाय :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१ उवय मानार प्रकल्पातींगत
य (ता.लोहा, जज.नाीं े ं लोहा व कींधार अवषयवग्रस्त तालुक्यातील

मसींचन िेत्र येत असन
ू या प्रकल्पाला वेळोवेळी आवश्यक ननधी न ममळाल्यामुळे हा प्रकल्प
अनेक वषायपासन
ू प्रलींब त आहे, हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, उवय मानार प्रकल्प (ता.लोहा, जज.नाीं े ं या धरवाच्या उवयररत कामास ननधी
उपलब्ध करुन

े ण्या ा त लोकप्रनतननधीनी द नाींक १८ मे, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास

मा.मुख्यमींत्री याींना पत्रव्यवहार करुनही अ यापी कोवतीच काययवाही केलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३

असल्यास, स र पत्राच्या अनुषींगाने उवयररत कामास ननधी उपलब्ध करुन

े ण्या ा त

शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३०-०३-२०१७य :(१ होय.

(२ द नाींक १८ मे, २०१६ रोजी मा.मुख्यमींत्री याींना लोकप्रनतननधीींनी पत्राद्वारे ननधी उपलब्ध
करुन
आहे .

े ण्यासाठी ववनींती केली आहे . सन २०१६-१७ मये रु.२० को्ीची तरतू

करण्यात आली
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(३

राज्याच्या अथोपायाची जस्थती व मा.राज्यपालाींचे ववभागननहाय ननधी वा्पाचे नन े श

यानुसार उवय मानार प्रकल्पास प्राधान्याने ननधी उपलब्ध करुन
(४ ववलीं

े ण्यात येईल.

झालेला नाही.

___________
येवला (जज.नाशशिय येले शशवसष्ट्ृ टी उभारण्यासाठी मान्यता दे ण्याबाबत
(४६य

७१९२७ (१६-१२-२०१६य.

श्री.छगन भुजबळ (येवलाय :

सन्माननीय पयगटन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१

येवला (जज.नामशक

येथे मशवसष् ्ी उभारवे या कामाला प्रा े मशक पयय्न योजनेतून

प्रशासकीय मान्यता ममळण्या ा त लोकप्रनतननधीींनी माहे सप््ें र, २०१६ मये वा त्या रम्यान
मागवी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२

असल्यास, स र मागवीनुसार येवला येथे मशवसष् ्ी उभारण्यासाठी मान्यता

े ण्या ा त

शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ , (२ , व (३
ववनींती अमान्य करण्यात आली आहे .

येवला येथे मशवसष् ्ी उभारण्याची

___________
त्र्यांबिेश्वर (जज.नाशशिय येलील श्री सांतश्रेष्ट्ठ ननवत्ृ तीनाल महाराज सांजीवन
समाधी स्तलळाचा "अ" वगग पयगटन स्तलळामध्ये समावेश िरण्याबाबत

(४७य

७१९३६ (१६-१२-२०१६य.

श्री.छगन भज
ु बळ (येवलाय :

सन्माननीय पयगटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१

त्रयीं केश्वर (जज.नामशक

येथील श्री सींतश्रेषठ ननवत्् तीनाथ महाराज सींजीवन समाधी

स्थळाचा अ वगय पयय्न स्थळामये समावेश करण्याची नामशक जजल्हयातील लोकप्रनतननधीींनी
माहे डंसें र, २०१५ मये वा त्या

रम्यान शासनाकंे मागवी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२ असल्यास, या ा त स र मागवीनुसार शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ होय. मा.लोकप्रनतननधीींचे पत्र जजल्हागिरधकारी, नामशक
याींच्याकंे प्राप्त झाले आहे .
(२

जजल्हागिरधकारी, नामशक याींनी काययकारी अमभयींता, सावयजननक

नामशक याींना या ा तचा प्रस्ताव सा र करण्या ा त कळववले आहे .
(३ प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ाींधकाम (उत्तर ववभाग,

वव.स. २८९ (38

सांगमेश्वर (जज.रत्नाधगरीय तालुक्यातील राांगव धरणाच्या लगतचे डोंगर खचल्याबाबत
(४८य

७२४६० (०६-०१-२०१७य.

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूणय :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ सींगमेश्वर (जज.रत्नागिरगरी तालक्
ु यातील राींगव धरवाच्या

ोन्ही

ाजू लगत असवारे ंोंगर

सुमारे ५० मी्र खचले असून माती मोठ्या प्रमावात ररींगरोंवर आलेली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२ असल्यास, स रचे ंोंगर खचल्यामुळे धरवाच्या सुरक्षिततेचा धोका ननमायव झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३ असल्यास, या ा त शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३१-०३-२०१७य :(१ नाही. तथावप, अतीवष् ्ी मुळे ंोंगर उतारावरील मऊ
स्तराींचे भाग स्खमलत होवून ररींगरोंवर

गंमाती आली आहे .

(२ नाही.

(३ प्रश्न उद््ावत नाही.
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साक्री (जज.धुळेय तालुक्यातील धचटबारी पररसराचा वविास िरण्यासाठी ननधी शमळण्याबाबत
(४९य

७२९३० (१६-१२-२०१६य.

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रीय, अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसाय,

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वीय : सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१ साक्री (जज.धळ
ु े

तालुक्यातील गिरच् ारी पररसरातील गायका ंोंगर कपारीतून आ ळवारा

ध ध ा पयय्काना आकयवषत करीत आहे , हे खरे आहे काय,
(२

असल्यास, या ध धब्याच्या पायर्थयाशी स्वयींभू गवपती व परशुराम मींद र असून येथे

मोठ्या प्रमावात भाववक येतात, हे ही खरे आहे काय,
(३

असल्यास, या दठकावी पयय्न ववकास काययक्रमाींतगयत ननधी उपलब्ध करुन

पररसराचा ववकास करण्यासाठी शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७य :(१ होय,
(२ होय,

(३ या ा त शासनाकंे प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

े ऊन

वव.स. २८९ (39
मन प्रिल्प ववभाग, खामगाव (जज.बुलढाणाय येलील अधधिारी व िमगचाऱयाांची
पदे ररक्त असल्याबाबत

(५०य

७३७९१ (१३-०१-२०१७य.

अॅड.आिाश टुांडिर (खामगाांवय :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१ खामगाव (जज.

ल
ु ढावा

येथील मन प्रकल्प ववभागाच्या अगिरधकारी व कमयचाऱ्याींची प े

ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२ . असल्यास, या ा त स्थाननक लोकप्रनतननधीनी प े भरण्या ा त मागवी केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,
(३ असल्यास, मागवीनुसार शासनाने कोवती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४ नसल्यास, ववलीं ाची कारवे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३०-०३-२०१७य :(१ होय.
ुलढावा पा् ींधारे ववभाग,

ुलढावा कंे मन प्रकल्पाचे मसींचन व्यवस्थापनेचे काम हस्ताींतरीत

करण्यात आले आहे . या ववभागातील .कूव ११७ प ाींपैकी ७८ प े भरण्यात आली असून, ३९

प े ररक्त आहे त. या ३९ प ाींपक
ै ी उपववभागीय अमभयींता-१, कननषठ अमभयींता-११, ग् क
मधील २४ व ग् ं मधील

३ याप्रमावे प े ररक्त आहे त.

(२ होय.
िेबत्रय स्तरावर झालेल्या

ैठकीमये ररक्त प े भरण्या ा त मागवी केली आहे .

(३ ग् क व ं ची प े सरळसेवेने भरती करण्याची काययवाही िेबत्रय स्तरावरील अधीिक
अमभयींता तथा पररमींंळीय अगिरधकारी,

िता पथक, अमरावती, कायायलयाकंून करण्यात येत.े

कननषठ अमभयींता (स्थापत्य ही प े .वप्रल-मे मदहन्यात होवाऱ्या सावयबत्रक
भरण्याच्या सच
ू ना मुख्य अमभयींता, जलसींप ा ववभाग, अमरावती याींना

े ण्यात आल्या आहे त.

तसेच कननषठ अमभयींता (स्थापत्य ही प े सरळसेवेने भरण्या ा त काययवाही
(४ प्रश्न उद््ावत नाही.

ल्या-२०१७ मये
े खील सुरु आहे .

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मयवती मुद्रवालय, मुीं ई.

