अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

भामा आसखेळ प्रिल्पातील दौंड, शशरुर, खेड व हवेली (जि.पुणे) तालुक्याच्या
पाण्याचा िोटा राखीव ठे वण्याबाबत

(१)

२८२३७ (१७-११-२०१५).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) भामा आसखेळ प्रकल्पातील दौंड, शिरुर, खेड व हवेली तालुक्याचे हक्काचे पाण्याचा को्ा
राखीव ठे वण्याबाबत तसेच सदर प्रकल्पासाठी आरक्षित जशमनी िेतकऱयाींना परत करुन प्रकल्प

ग्रसताींच्या पन
ु ववसनाची जबाबदारी पुणे व पपींपरी चचींचवड महानगरपाशलकाींना दे ण्याबाबत
सथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपदा मींत्री याींना माहे जन
ू , २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने िासनाने काय कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) तसेच भामा आसखेड प्रकल्पाचे पाणी प्रकल्पाच्या उद्देिानस
ु ार दौंड, शिरुर, खेड हवेली

तालुक्यातील िेती शसींचनासाठी राखीव ठे वण्याबाबत व प्रकल्पग्रसताींच्या पुनववसनाची जबाबादारी
पुणे व पपींपरी चचींचवड महानगरपाशलकाींना दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. धिरीष महािन (०७-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) पुनववसन अचधननयम, १९९९ कलम १३५(५)(६) मधील तरतुदीच्या अनुषींगाने १९६४५

हे क््र िेत्र, लाभिेत्रामधून वगळण्याबाबतचा प्रसताव, जजल्हाचधकारी, पुणे याींचेकडे सादर
करण्यात आला आहे .

भामा आसखेड प्रकल्पाचे, पपण्याच्या वापरासाठी िासनाकडून आरक्षित झालेले पाणी

वगळता, शिल्लक पाणी िेती शसींचनासाठी भामा नदीत सोडण्याचे ननयोजन आहे .

वि.स. ३३३ (2)
प्रकल्पग्रसताींच्या

पुनववसनाचा

प्रसताव

पवभागीय

आयुक्त,

पुणे

याींचेकडील

दद. १३/६/२०१६ रोजीचे पत्रान्वये प्रधान सचचव, महसूल व वन पवभाग, मुींबई याींना सादर
करणेत आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धुळे येथील निाणे व डेडरिाव तलावाची साठवण क्षमता वाढववण्याबाबत
(२)

३३५६१ (१५-०१-२०१६).

श्री.अतनल (अण्णा) िोटे

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(धळ
ु े शहर) :

सन्माननीय

(१) धुळे येथील नकाणे व डेडरगाव तलावाची उीं ची ५ मी्रने वाढवन
ू तलावाची साठवण िमता
१००० ते १२०० दलघफु करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ९ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी
मा.जलसींपदा मींत्री याींनी पत्रव्यवहार करुनही अदयापी कोणतीच कायववाही झालेली नाही, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त नकाणे व डेडरगाव तलावाची उीं ची ५ मी्रने वाढपवण्याबाबत िासन
सतरावर पवलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत कधीपयंत कायववाही होण्याचे अपेक्षित आहे व त्याकररता ननधीची
तरतद
ू करण्यात आली आहे काय,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
प्रसतुत प्रकरणी सथाननक लोकप्रनतननधी याींच्या दद. ०९/०२/२०१५ च्या पत्राबाबत

िासनाच्या

दद. १५/०३/२०१६ च्या पत्रान्वये वसतजु सथती अवगत करण्यात आली आहे .

नकाणे धरणाची उीं ची ५ मी. नी वाढपवण्याकररता आवश्यक अ्यास करण्यात आला.
या अ्यासानस
ु ार उीं ची वाढीकररता आवश्यक पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे नकाणे धरणाची
उीं ची वाढपवण्याबाबतची पवनींती अमान्य करण्यात येत असल्याचे सथाननक लोकप्रनतननधीींना
कळपवण्यात आले आहे .

तसेच धुळे महानगरपाशलकेच्या पवनींती नुसार डेडरगाव तलावाची उीं ची वाढपवणे

सींदभावत िेत्रत्रय सतरावर प्रसताव तयार करण्याची कायववाही प्रगतीत आहे .

(३) िेत्रत्रय सतरावरुन प्रसताव िासनास प्रात त झाल्यावर आवश्यक ती उचचत कायववाही ननधी
उपलब्धता व प्रसतावाची व्यावहारीकता पवचारात घेऊन करणे ननयोजीत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३३ (3)
साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील पाांझरा व िान नदीवर आणण बुराई नदीवरील वासदरे ,
ब्राम्हणतेल इत्यादी बांधाऱ्याची पाणी क्षमता िमी झाल्याबाबत

(३)

४७०४८ (०३-०४-२०१६).

तनममला िाववत (इितपूरी) :
काय :-

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िाशशराम पावरा (शशरपूर), श्रीमती

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील पाींझरा व कान नदीवर आणण बुराई नदीवरील वासदरे ,
ब्राम्हणतेल इत्यादी दठकाणी शिवकालीन फड पध्दतीचे जूने बींधारे आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बींधाऱयाींपैकी सम
ु ारे नव्वद ्क्के बींधारे गाळ, रे ती, मातीने भरल्याने सदर
बींधाऱयाींची पाणी साठवण िमता कमी झाल्यामुळे पररणामी शसींचन िेत्रही कमी झाले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जलशिवार अशभयान योजनाअींतगवत सदर बींधाऱयातून गाळ, रे ती, माती
उपसण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय.
साक्री तालुक्यात पाींझरा, कान व बुराई नदीवर फड पध्दतीने बींधारे आहे त.

(२) सदर बींधाऱयाींकडे काही प्रमाणात गाळ साठला असन
ू त्यामळ
ु े साठवण िमता कमी होऊन
शसींचनावर पररणाम झालेला आहे .

(३) सदर बींधाऱयाींमधील साठलेला गाळ काढण्याबाबत प्रचशलत िासन धोरणानुसार कायववाही
करणे ननयोजजत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राहुरी (जि.अहमदनिर) तालुक्यातील नदीतील वाळु उपसा रोखण्याबाबत
(४)

४९७५१ (२५-०४-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राहुरी (जज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील मुळा धरणातून जायकवाडी पाणी सोडले असून वाळू
उपिामुळे नदीपात्रात मोठे खड्डे पडले असल्याने पाण्याला अडथळे पार करताींना वेग बराच
कमी झाला होता त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होणार असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नदीतील वाळू उपासा रोखल्यास नदी वाहती होईल व त्याचा फायदा
नदीकाठच्या िेतकऱयाींना हेाणार असून िेतीसाठी डाव्या कालव्याचे आवतवन काही प्रमाणात
होऊ िकते तसेच उजव्या कालव्याचे आवतवन धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३३ (4)
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे .
मुळा धरणातन
ू दद. ०१/११/२०१५ ते दद. २८/११/२०१५ या कालावधीत जायकवाडीसाठी

पाणी सोडण्यात आले नदीपात्रातील खड्डे भरल्यानींतर पाणी पढ
ु े गेले आहे. त्यामळ
ु े वहन
कालावधी वाढला आहे.
(२) नाही.
मुळा उजव्या कालव्यातून दद. २२/११/२०१५ ते दद. ०५/०१/२०१६ च्या दरम्यान

आवतवन सोडण्यात आले.
(३)

राहुरी तालक्
ु यातील मळ
ु ा नदीपात्रामधील वाळुचे अनचधकृत उत्खनन व वाहतक
ु
रोखण्याकामी तालक
ु ासतरावर भरारी पथके गदठत करण्यात आली होती. सदर भरारी

पथकाींमाफवत वाळूच्या अनचधकृत वाहतुकीबाबत सन २०१५-१६ मध्ये ६९ प्रकरणाींत तर सन
२०१६-१७ मध्ये ३८ प्रकरणात कारवाई करण्यात येवन
ू रु. ४१,९६,४००/- दीं ड वसूल करणेत
आला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील िलाशयाांमध्ये िमी पाणी साठा उपलब्ध असल्याबाबत
(५)

५०८९४ (०३-०५-२०१६).

मध्य) :

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरां िाबाद

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जलाियाींमध्ये गेल्या आठ वषावच्या तुलनेने सवावत कमी म्हणजेच केवळ ४७
्क्के पाणी साठा उपलब्ध असल्याने माहे जल
ु ,ै २०१६ पयंत पाणी ्ीं चाई ननमावण होणार आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जलाियाींमध्ये पाणी साठा कमी असल्याने राज्यात सववत्र पाणी कपात पविेषत:
मुींबई, ठाण्यात सध्या १५ ते २० ्क्के पाणी कपात असली तरी माहे माचव, २०१६ नींतर हे
प्रमाण वाढवावे लागेल, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुषींगाने िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे .
जलसींपदा

पवभागाींतगवत

असलेल्या

मोठे ,

मध्यम

दद. ३१/०७/२०१६ रोजी एकूण ४४% पाणीसाठा शिल्लक होता.

आणण

लघु

प्रकल्पात

(२) होय.

(३) मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पाींमध्ये जुलै अखेर पयंत पपण्यासाठी आवश्यक पाणीसाठा

राखून ठे वण्यात येत असन
ू , पपण्यासाठी पाणी ्ीं चाई उद्ावणार नाही याची दिता घेवून
ननयोजन करणेत आले होते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३३ (5)
मा.उच्च न्यायालयाने दष्ट्ु िाळग्रस्त भािाांना पाणी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत हदलेले आदे श
(६)

५५३९४ (१०-०८-२०१६).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), डॉ.पतांिराव िदम (पलूस िडेिाव), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पाणी ही राषरीय सींपत्ती असन
ू त्याींच्यावर कुणी कींपनी वा व्यक्ती आपली मक्तेदारी साींगू
िकत नाही असे सपष् करीत राज्यातील खाजगी मालकीची धरणे, पवदहरी आणण पवींधन

पवदहरीतन
ू दषु काळग्रसत भागाींसाठी पाणी ्ीं चाईची समसया दरू होईपयंत पपण्याचे पाणी उपलब्ध
करुन दे ण्याचे आदे ि मा.उच्च न्यायालयाने माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्य
िासनास ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त आदे िानस
ु ार िासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) मा.उच्च न्यायालयाने जनदहत याचचका क्र.
१५४/२०१५ व इतर सींबींचधत याचचकाींच्या सींदभावत दद. २४/५/२०१६ रोजी ददलेल्या आदे िातील
परर. १४ नस
ु ार खाजगी व्यक्ती अथवा कींपनीच्या अचधपत्याखालील धरणातील पाणी

उपलब्धता तपासण्याचे व सदर धरणातील उपलब्ध पाणी प्रामुख्याने पपण्यासाठी वापरले
जाणार याची खात्री करण्याचे आदे ि महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरणास ददले.

(२) राज्यातील पवदहरी व पवींधन पवदहरीतील पाण्याींसींबींधाने तसेच दषु काळग्रसत भागातील पाणी
्ीं चाईची समसया ननवारण करण्यासींबींधाने महसूल व वन पवभागाने त्याींच्या दद. ०७/०९/२०१५

रोजीच्या िासन ननणवयान्वये राज्यातील पवपवध धरणातील पाणीसाठा परु े सा पाऊस पडेपयंत
पपण्याच्या पाण्यासाठी राखुन ठे वण्याचे अचधकारी जजल्हाचधकारी याींना ददलेले आहे त.

मा.उच्च न्यायालयाच्या दद. २४/०५/२०१६ च्या आदे िानुसार महाराषर जलसींपत्ती

ननयमन प्राचधकरण याींनी राज्यातील खाजगी धरणाींचे मालक व पाचही पा्बींधारे पवकास

महामींडळाचे कायवकारी सींचालक याींच्या समवेत सन
ु ावणी घेतली व राज्यातील खाजगी धरणाींची

पाणी उपलब्धता व वापराबाबतच्या मादहतीच्या आधारे िपथपत्र दाखल केले असून त्याबाबत
न्यायालयीन प्रक्रक्रया मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मद्यिांपन्याांना दे ण्यात येणाऱ्या पाण्यामध्ये पाणीिपात िरण्याबाबत
(७)

५५९६२ (२९-०८-२०१६).

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड
ु

पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी),

(बल
ु ढाणा) :

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री),

श्री.हषमवधमन

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

सपिाळ

वि.स. ३३३ (6)
(१)

राज्यात पपण्याच्या पाण्याचा दर शल्रला ३८ पैसे तर मदयननशमवती कींपन्याींना लागणाऱया

पाण्याचा दर केवळ ४ पैसे प्रनतशल्र ददले जात असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात दषु काळ पररजसथती असताना मदयकींपन्याींना पाणीकपातीचा ननणवय
घेण्यात आला होता परीं तू त्याींची अींमलबजावणी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपीठाने त्याींच्या कायविेत्रातील बारा

जजल््यात मदयननशमवती करणाऱया उदयोगाींचे ६० ्क्के तर अन्य उदयोगाींचे २५ ्क्के पाणी
कपात करण्याचे अींतररक आदे ि िासनाला ददले असल्याचे माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या या आदे िानुसार मदयकींपन्याींना दे ण्यात येणाऱया पाण्यामध्ये
पाणीकपात करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०७-०७-२०१७) : (१) नाही.
राज्यातील औदयोचगक, घरगुती व कृषी शसींचनाच्या वापरकत्यांसाठी घनमापक

पध्दतीने पुरवावयाच्या पाणीपट्टीचे प्रचलीत दर महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरणाच्या
दद. ३०/५/२०११ च्या आदे िानस
ु ार आहे त. हे दर दद. २९/०६/२०११ च्या िासन ननणवयान्वये
लागू

केले

आहे त.

यानस
ु ार

घरगुती

पाणीपट्टीचे

दर

पाणी

पुरवठ्याच्या

सत्रोतानुसार

ग्रामपींचायत, नगरपाशलका व महानगरपाशलका याींच्याकररता वेगवेगळे असन
ू कमीत कमी दर
०.००४४ पैसे प्रती शल्र व जासतीत जासत दर ०.०४२ पैसे प्रती शल्र असे आहे त. हे दर
सथाननक उपकर वगळून आहे त.

औदयोचगक पाणीपट्टीचे दर पाणी पुरवठ्याच्या सत्रोतानुसार पाण्याचा कच्चा माल

म्हणून वापर होतो क्रकींवा प्रक्रक्रयेसाठी वापर होतो यावर अवलींबन
ू असून कमीत कमी दर
०.१०७ पैसे प्रती शल्र व जासतीत जासत दर ३.२ पैसे प्रती शल्र असे आहे त. हे दर सथाननक
उपकर वगळून आहे त.

याशिवाय दद. ३०/५/२०११ च्या आदे िात पवशिषठ कारणासाठी सवलतीचे व दीं डात्मक

दर दे खील नमुद केले आहे त.
(२) नाही.

सदर २०१६ च्या दषु काळात जजल्हाचधकारी तसेच मा.न्यायालयाच्या आदे िान्वये मदय

ननशमवती कींपन्याींना पाणी कपातीचा ननणवय घेण्यात आला. जलसींपदा पवभाग महाराषर

औदयोचगक पवकास महामींडळाींना (MIDC) पाणी पुरवठा करते. त्यानुसार या महामींडळाने
पाण्याचे पुढील पवतरण करताना या ननणवयाची अींमलबजावणी केली आहे .
(३) होय.

मा.उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपपठाने दद. २७/०४/२०१६ रोजीच्या अींतरीम
आदे िानस
ु ार सववसाधारण कारखान्याींना २५% पयंत व मदयननशमवती उदयोगाींसाठी ६०% पयंत
दोन ्त त यात पाणीकपात करण्याचे आदे ि ददले आहे त.

वि.स. ३३३ (7)

(४) मा.न्यायालयाच्या आदे िानुसार मदय कींपन्याींसाठी दद. २७/०४/२०१६ पासून ५०% व दद.

१०/०५/२०१६ पासन
ू ६०% पाणीकपात करण्यात आली होती. सदर कपात धरणात परु े सा
पाणीसाठा ननमावण झाल्यानींतर रद्द करण्यात आली आहे .

पाण्याचे कींपन्याींना प्रत्यि पवतरण महाराषर औदयोचगक पवकास महामींडळाींमाफवत
करण्यात येते.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पालघर जिल््यातील शासन पाटबांधारे ववभाि प्रिल्पातील धरण व िालवेलित
िशमनीवर अततक्रमण िेल्याबाबत
(८)

५९५२१ (२०-०८-२०१६).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जजल््यातील पा्बींधारे पवभाग प्रकल्पातील धरण व कालवेलगत जशमनीत अनेक
दठकाणी छो्े -मोठे कालवे, पा्बींधारे नष् करुन कींपन्या, त्रबल्डीींग, बींगले बाींधून अनतक्रमण
केल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केलेली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तदनुसार अनतक्रमण केलेल्या दोषीींवर िासनाने काय कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) व (३) या प्रकरणी चौकिी केलेली नाही. तथापप, िेत्रत्रय पाहणीअींती पालघर जजल््यातील

सूयाव प्रकल्पाींतगवत उजवा तीर कालव्यावरील पालघर िाखा क्र. २ च्या थे् लघुपा् क्र. ९
तसेच डावा तील कालव्यावरील थे् लघुपा् क्र. १३, १८, १९ वर अनतक्रमण झाल्याचे तसेच

वाींद्री मध्यम प्रकल्पाींतगवत डावा तीर कालव्याच्या गाींजे लघप
ु ा् क्र. २ व ढे कोळे लघप
ु ा् क्र. ३
च्या पुच्छ भागात अनतक्रमण झाल्याचे ननदिवनास आले आहे .

सदरहू अनतक्रमण दरू करण्याच्या अनुषींगाने कायवकारी अशभयींता, पालघर पा्बींधारे
पवभाग, मनोर (पालघर) याींनी सवव दोषीींना नो्ीस बजावली आहे.
तसेच महाराषर शसींचन कायदा, १९७६ मधील कलम १९ अन्वये सींबींचधताींपवरुध्द
कायदे िीर कारवाई सरु
पवदहत कायवपध्दतीचा अवलींब करुन सवव
ु करण्यात आली असन
ू
सींबींचधताींकडून अनतक्रमण ननमल
ूव न करुन आवश्यक तेथे दीं डात्मक कारवाई करण्याचे ननयोजजत
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३३ (8)
आष्ट्टी, पाटोदा व शशरूर (जि.बीड) तालुक्याांतील िीणम झालेल्या सुमारे १५ िे.टी.वेअसमच्या
(लघु पाटबांधारे ) दरु
ु स्तीचे िाम िरण्याबाबत

(९)

६३२२२ (२९-०८-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आष्ी, पा्ोदा व शिरूर (जज.बीड) तालुक्याींतील सम
ु ारे १५ के.्ी.वेअसव (लघु पा्बींधारे )
अत्यींत जीणव झाले असल्याने त्याींच्या दरु
ु सतीची मागणी मा. सथाननक लोकप्रनतननधीनी
िासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू लघु पा्बींधारे च्या दरु
ु सतीचे काम तातडीने करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
तथापप कोल्हापरू पध्दतीचे बींधारे हे जन
ु े असल्यामळ
ु े त्याींना क्रकरकोळ दरु
ु सतीची

आवश्यकता आहे .

(२) व (३) दद. १७/१२/२०१६ च्या िासन ननणवयान्वये पा्बींधारे पवकास महामींडळाच्या
अचधननयमातील तरतूदीनुसार शसींचन प्रकल्पाींचे व्यवसथापन पा्बींधारे महामींडळाकडे वगव
करण्यात आले व पाणीपट्टीची रक्कम प्रकल्पाींच्या शसींचन व्यवसथापनाच्या कामासाठी खचव
करण्यास

मान्यता

दे ण्यात

आली

आहे .

करण्याबाबतची कायववाही करणे ननयोजजत आहे .

त्यानस
ु ार

िेत्रत्रय सतरावर

दरु
ु सतीचे

काम

___________
उध्वम पैनिांिा इसापरू उिवा िालवा दरु
ु स्तीसाठी तनधी दे ण्यासह िोदावरी
उिवा व डावा िालवा पुणम िरण्याबाबत

(१०)

६५२६६ (०२-०१-२०१७).

(िोपरिाव) :

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती स्नेहलता िोल्हे

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल्हयातील उध्वव पैनगींगा इसापूर उजवा कालवा दरु
ु सतीसाठी ननधी उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत कायवकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे पवकास महामींडळ शसींचन

भवन, औरीं गाबाद येथे लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २९ सत ्ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास
ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच अहमदनगर जजल््यातील गोदावरी उजवा व डावा कालवा याींचे मजबुतीकरण व
नुतनीकरण करण्याची कामे िासनाने सन १९८३ पासून हाती घेतलेली असतानाही ती
अदयापपयंत पूणव झालेली नसून मागील ३३ वषावत फक्त ४५ % कामे पूणव झाली असल्याचे व
अदयापदह ५५ % कामे अपरु ी असल्याचे ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरील ननवेदनाच्या अनुषींगाने कालवाच्या दरु
ु सतीसाठी आवश्यक ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत व अहमदनगर जजल््यातील गोदावरी उजवा व डावा कालवा याींचे

मजबत
ु ीकरण व नत
ु नीकरणाच्या कामात ददरीं गाई करणाऱया अचधकारी व कमवचाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे ,
(२) सन १९८६ पासन
ू रोहयो मधन
ू सदर कामातील मातीकामाची आवश्यकतेनस
ु ार दरु
ु सती
करण्यात आली आहे .

सन १९९४ मध्ये नूतनीकरणाच्या कामास मळ
प्रिासकीय मान्यता प्रात त झाली.
ू

सदय:जसथतीत नूतनीकरण व आधुननकीकरणाींतगवत ४२८२ सघमी पैकी २८२६ सघमी (६६
्क्के) मातीकाम पण
ै ी १२१ बाींधकामे प्रगतीपथावर असन
ू व झाली आहे त. ३६४ बाींधकामाींपक
ू
यापैकी ७२ बाींधकामे पूणव व ४९ प्रगतीपथावर आहे त.
िासन ननणवय

क्र. सुप्रमा-२००९/(२०७/०९)/शसीं.व्य.(कामे), दद.०६/१२/२०१६ अन्वये

गोदावरी कालवे आधुननकीकरणाच्या कामास दपवतीय सुधारीत प्रिासकीय मान्यता प्रदान
करण्यात आली असन
ू त्या अींतगवत कामे प्रगतीपथावर आहे त.

(३) सन २०१७-१८ या आचथवक वषावत उध्वव पैनगींगा इसापरू कालव्याच्या िनतग्रसत कामाींसाठी

रु. ५ को्ी ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच गोदावरी उजवा व डावा कालव्याींचे
मजबूतीकरण व नत
ू नीकरणाच्या कामाींसाठी आवश्यकतेनुसार िेत्रत्रय अचधकाऱयाींना ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी सन २०१७-१८ च्या आचथवक वषावत तरतूद करण्यात आली आहे .

उपलब्ध ननधीनस
ु ार कामे करण्यात येत असल्यामळ
ु े अचधकारी व कमवचाऱयाींवर

कायववाही करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भोिर (जि.नाांदेड) तालुक्यात बेंबर येथील दोन िुन्या तलावाांची झालेली दरु वस्था
(११)

६८१३६ (०६-०१-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भोकर (जज.नाींदेड) तालुक्यात बेंबर येथील दोन जुन्या तलावाींकडे लघुपा्बींधारे पवभाग
दल
व करीत असल्याने या तलावाींची दरु वसथा झाली असल्याचे माहे जुल,ै २०१६ मध्ये वा
ु ि
त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तलावावर क्रकरकोळ खचव झाला तरी पररसरातील शसींचन िेत्रात वाढ होणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या दोन तलावातील गाळ काढून त्याींची दरु
ु सती करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय,हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) या दोन्ही तलावातील गाळ सन २०१६ मध्ये लोकसहभागातन
ू काढण्यात आलेला आहे . हे

दोन्ही तलाव २५० हे . पेिा कमी िमतेचे असल्याने त्याींची ननयशमत दे खभाल व दरु
ु सती
करण्याकरीता ते जलसींधारण महामींडळाकडे हसताींतरीत करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पथ्रोट-पारडी, िोंदवाघोली-सोनापूर व तळे िाव-तनमिव्हान (जि.अमरावती)
रस्त्यावरील पल
ु ाची व रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(१२)

६८१८६ (१६-१२-२०१६).

प्रा.ववरें द्र ििताप (धामणिाव रे ल्वे) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तळे गाव-ननमगव्हाण (जज.अमरावती) रसता ९ क्रक.मी. लाींबीचा असून या दोन भागात चार
वषावपुवी डाींबरीकरण झाले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच अमरावती जजल््यातील पथ्रो् सकवलच्या अींतग
व त
व पथ्रो् ते पारडी रसता, गोंदवाघोली
ते सोनापूर रसता यादठकाणी लहान लहान पुलावरील दोन्ही बाजुना मोठे तडे जाऊन काही भाग
कोसळल्याने रहदारीला धोका ननमावण झाला असताना याकडे साववजननक बाींधकाम पवभाग

जाणीवपुवक
व दल
व करीत असल्याचे माहे सत ्ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदव िनास
ु ि
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने सदरपुलाची व रसत्याची दरु
ु सती करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०३-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. तळे गाव ते ननमगव्हाण ग्रामीण

मागव क्र.५७ या रसत्याची एकूण लाींबी ८.०० क्रक.मी. आहे . या सींपूणव रसत्याचे डाींबरीकरण
साववजननक बाींधकाम मींडळ अमरावती अींतगवत पविेष प्रकल्प पवभाग याींच्यामाफवत करण्यात
आलेले आहे .
(२) हे खरे नाही. पाडी ते पथ्रो् या ग्रामीण मागव क्र.१९ या रसत्यावरील सा.क्र.१२/०० मधील
मोरी बज
ु ल्यामुळे नाल्यातील पाणी रसत्यावरुन वाहुन गेल्यामळ
ु े रसत्याचा भराव वाहून गेला
होता, तथापप, भराव भरण्यात आला असून सदयजसथतीत रहदारीला अडचण नाही.

गोंडवाघोली ते सोनापुर ग्रामीण मागव क्र.६ या रसत्याची लाींबी सुजसथतीत असून

चचखलदरा तालक
ु ाअींतगवत येणाऱया सोनापरु गोंडवाघोली या ग्रामीण मागव क्र.११७ वरील
सा.क्र.२/७०० वरील मोरीचा उजव्या बाजूकडील वाहून गेलेला भराव भरण्यात आला असून

वि.स. ३३३ (11)
सदयजसथतीत वाहतुक सुरु आहे. सन २०१७-१८ च्या जजल्हा वापषवक योजनेअींतगवत सदर

रसत्यावर लहान पुल प्रसतापवत करण्यात आला असून ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार काम हाती
घेण्याचे जजल्हा पररषदे चे ननयोजन आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे लाळी खु. (ता.िळिोट) येथील साठवण तलावास पाणी प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत
(१३) ७१६७३ (०२-०१-२०१७).

श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदिीर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे लाळी खु. ता.जळको् येथील साठवण तलावास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र शमळावे
यासाठी लोकप्रनतननधीींनी माहे जल
ु ै, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान िासनाकडे मागणी केली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवषवण प्रवगव िेत्रात मोडणाऱया जळको् तालक्
ु यातील पाणी ्ीं चाई लिात घेता
पाणी प्रमाणपत्र उपलब्ध दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.
(२)

लाळी (खु) साठवण तलाव हा प्रकल्प लेंडी उपखो-यात असून जलसींधारण पवभागाकडील

आहे .मुख्य अशभयींता जलपवज्ञान व ननयोजन, नाशिक याींचे कडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र

करण्याबाबतची कायववाही मख्
ु य अशभयींता (जसीं), जलसींपदा पवभाग, औरीं गाबाद याींचेकडून
प्रगतीपथावर आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मराठवाड्यातील ववववध वविास िामाांबाबत
(१४)

७१९०० (२७-०१-२०१७).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाड्याच्या अनुिेष तसेच पवपवध प्रश्न आणण मागण्यासींदभावत ददनाींक ४ ऑक््ोबर,

२०१६ रोजी मींत्रीमींडळाची बैठक झाली सदर बैठकीत नाींदेड जजल्हयातील लेंडी धरण पुणव
करण्यासाठी

ननधीची

आवश्यकता

असताींना

त्याचा

कोणताही

उल्लेख

केला

नसल्याचे

ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, तदनुसार िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) लेंडी प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे काम प्रकल्पग्रसताींनी “आधी पुनववसन मग धरण”

ही प्रमख
ु मागणी व इतर पवपवध मागणीच्या अनष
ु ींगाने दद.६/४/२०११ पासन
ू बींद केले आहे .

मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींनी दद.२२/०८/२०१४ रोजी घेतलेल्या बैठकीत मौजे-मुक्रमाबाद
वगळता सवव गावाींचे पुनववसन करण्यात यावे आणण धरणात अींित: पाणीसाठा करण्यात यावा.
तसेच सवेच्छा पन
ु ववसनाबाबत सव्हे िण पूणव झाल्यावर प्रकल्पग्रसताींच्या मागण्याींसींदभावत
सहानुभूतीपूवक
व

पवचार

ननजश्चत

करण्यात

येईल,

असे

ननदे ि

ददले

आहे . यानुषींगाने

प्रकल्पग्रसताींचे पन
ु ववसन आणण पन
ु ववसनाकरीता आवश्यक भस
ू ींपादनाबाबत कायववाही प्रगत आहे .
सदर प्रकल्पासाठी सन २०१७-१८ करीता रु.५०.०० को्ी तरतूद करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अिोला पाटबांधारे ववभािाअांतिमत येणाऱ्या िाटे पूणम प्रिल्पाच्या उद्यानाची ववभािाच्या
दल
म ामुळे दरु वस्था झाल्याबाबत
ु क्ष

(१५)

७२३९१ (०६-०१-२०१७).

श्री.हषरष वपांपळे (मुततमिापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला पा्बींधारे पवभागाअींतगवत येणाऱया का्े पण
ू व प्रकल्पाच्या उदयानाची पवभागाच्या

दल
व ामुळे दरु वसथा झाली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास
ु ि
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पयव्नसथळात सोयी सुपवधाींचा अभाव असल्यामुळे पयव्काींची सींख्या कमी
झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या उदयानाकडे दल
व करण्याची कारणे काय आहेत व उदयानाचे पन
ु ि
ु नव नमावण
करण्यासाठी िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०६-०७-२०१७) : (१) नाही.

(२) पयव्नसथळी सोयी सुपवधाींचा अभाव नाही. परीं तू दषु काळ, पाणी ्ीं चाईची पररजसथती, वन

पवभागाकडून जलाियात बो्ीींग करताींना नाकारण्यात आलेली परवानगी, वीजेचे भारननयमन व
िेगाव येथील आनींद सागर हे पयव्न केंद्र सुरू झाल्यामुळे पयव्काींची सींख्या कमी झाली.
(३)

पयव्काींची

सींख्या

कमी

झाल्याने

उदयोजकास

उदयानाकडे दल
व केले आहे .
ु ि

नुकसान

झाल्यामुळे

उदयोजकाने

उदयोजकाकडून उदयान व इमारती महामींडळाच्या ताब्यात घेण्यात येत आहे .

उदयानाला पयव्काींचा प्रनतसाद नसल्याने सदयजसथतीत पुनननवमावण करणे योग्य होणार नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वि.स. ३३३ (13)

राळे िाव (ता.राळे िाव) बेबांळा प्रिल्पाच्या अपूणम िालव्यामुळे
वपिाांच्या झालेल्या नुिसानीबाबत

(१६)

७२६०९ (०२-०१-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे िाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राळे गाींव िहराच्या आजब
ीं ा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या ननकृष् व
ु ाजल
ु ा व लगतच्या बेबळ
अपूणव बींधाऱयामळ
ु े िेतकऱयाींच्या िेतातील पपकाींचे नक
ु सान झाले असल्याचे ददनाींक २८ जुल,ै
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कालव्याच्या ननकृषठ बाींधकाम तसेच अपूणव बींधाऱयामुळे कालव्यात पाणी
साचुन ते िेतात पाझरले आणण िेतकऱयाींचे प्रचींड नुकसान झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी केली आहे काय व चौकिीअींती बेबींळ प्रकल्पाच्या कालव्याचे
ननकृष् व अपूणव काम करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत व पपकाींचे नुकसान झालेल्या
िेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) या भागात ददनाींक ९ जुल,ै २०१६ रोजी ९७ शम.शम. व ददनाींक १८ जुल,ै २०१६ रोजी
८२ शम.शम. इतका पाऊस झाला असन
पपकाचे नक
ू
ु सान पावसाच्या पाण्यामळ
ु े झाल्याने
चौकिीचा प्रश्न उद्भवत नाही. तथापी, िेतकऱयाींच्या तक्रारी अजावप्रमाणे याींत्रत्रकी पवभागाच्या
मशिनरीच्या सहाय्याने कालव्याची तसेच ननचरा नाल्याची साफ सफाईचे काम तातडीने करुन
घेण्यात येत आहे. जेणक
े रुन िेताचे नुकसान होणार नाही.
___________

वि.स. ३३३ (14)
रत्नाधिरी जिल्हयातील िडनदी प्रिल्पाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(१७)

७३८२२ (१७-०४-२०१७).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाचगरी जजल्हयातील गडनदी प्रकल्पासाठी िासनाने आतापयंत ६५१ को्ी रूपये खचव
केले असतानाही, अदयापी प्रकल्प अपूणाववसथेत असून हा प्रकल्प पूणव करण्यासाठी अजून २०५
को्ी रूपयाींची आवश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच केंदद्रय जल आयोगाच्या पथकाने ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास

प्रकल्पाची पाहणी करुन आढावा घेवन
ू पथकाच्या पाहणी अहवालानस
ु ार या प्रकल्पाची सवव
कामे सन २०१९ पयंत पूणव करण्याचे ननजश्चत करण्यात आलेले असून सदर गडनदी प्रकल्पाचा
प्रधानमींत्री कृषी शसींचन योजनेत समावेि करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्प लवकर पूणव करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (३०-०६-२०१७) : (१) गडनदी प्रकल्पावर आतापयंत रू. ७६३.६४ को्ी खचव
झाला असून चतुथव सुधाररत प्रिासकीय मान्यतेसाठी राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीस रू.
९२३.५४ को्ीचा प्रसताव सादर केला असन
ू अींदाजे रू. १५९.९० को्ीची आवश्यकता आहे .
(२) होय.

(३) गडनदी प्रकल्पाची कामे िीघ्र गतीने पूणव होण्याच्या दृष्ीने सदर प्रकल्पाचा समावेि
प्रधानमींत्री कृषी शसींचन योजनेत करण्यात आला असन
ू ननधी उपलब्धतेनुसार माहे डडसेंबर
२०१९ पयंत प्रकल्पीय शसींचन ननशमवतीसह प्रकल्पाचे काम पूणव करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील िासारी नदीवरील
िरां िफेण ते पाल पूलाची उां ची वाढववण्याबाबत
(१८)

७४०२८ (१७-०४-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) िाहुवाडी तालुक्यातील कासारी नदीवरील करीं जफेण ते पाल बींधाऱयास २५ वषे पूणव झाली
असून सदर पल
ु ाची उीं ची कमी असल्याने पावसाळ्यात पुलावरून पाणी जात असल्याने
आजुबाजूच्या पररसरातील गावाींचा व वाड्या वसत्याींचा तालुक्यािी सींपकव तु्त असल्यामळ
ु े
नागरीकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पुलाची पाहणी केली आहे काय व पाहणीवरुन कासारी नदीवरील
करीं जफेण ते पाल पूलाची उीं ची वाढपवण्यासाठी िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३३ (15)
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) व (२) नाही.
कासारी नदीवर सन १९८२ मध्ये

करीं जफेण को.प.बींधारा बाींधण्यात आला आहे . मळ
ू

सींकल्पनेनस
ु ार बींधारा बाींधण्याचा उद्देि मान्सन
ू ोत्तर पाणीसाठा करुन तो शसींचनासाठी व
त्रबगरशसींचनासाठी वापरणे असा आहे . ननयशमत वाहतुकीसाठी सदर बींधारा बाींधण्यात आलेला
नाही. को.प.बींधाऱयाच्या मळ
सींकल्पनेनुसार बींधारे पावसाळयामध्ये अल्प कालावधीकररता
ू

बुडीत होतात. सदर बींधाऱयाची पाहणी िेत्रीय अचधकाऱयाींनी केली असता बींधाऱयाच्या सतींभाचे
बाींधकाम कमकूवत झाले असल्याचे व दगडी सतींभ क्र.०१ ढासळला असल्याचे ननदिवनास
आले. सदर को.प.बींधा-याच्या दरु
ु सतीचे काम सन २०१७-१८ मध्ये करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
धळ
ु े जिल््यातील सल
ु वाडे िामफळ िनोली उपसा शसांचन योिनेत मोरदड, खोरदड आणण
मोरदां ड ताांडा िावाांचा समावेश िरण्याबाबत

(१९)

७४७२० (२०-०४-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे जजल््यातील सल
ु वाडे जामफळ कनोली उपसा शसींचन योजनेत धळ
ु े तालुक्यातील

मोरदड, खोरदड आणण मोरदीं ड ताींडा गावाींचा समावेि करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधीींनी
मा. मुख्यमींत्री याींना लेखी पत्रादवारे ददनाींक २ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास पवनींती
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पत्रावर ननणवय घेऊन सदर गावाींचा या योजनेत समावेि करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा शसींचन योजनेच्या मूळ मींजूर प्रकल्प अहवालानुसार

लाभिेत्रात धळ
ु े जजल्हयातील शिींदखेडा तालक्
ु यातील ४८ व धळ
ु े तालक्
ु यातील २३ गावाींचा

समावेि आहे. मागणी करण्यात आलेल्या मोरदड व खोरदड गावाींचा समावेि वरील गावाींमध्ये
नाही. तसेच या गावाींचा नव्याने लाभिेत्रात समावेि करण्यासाठी उपसा शसींचन योजनेच्या
मींजूर जलननयोजनात आवश्यक अनतररक्त पाण्याची तरतूद उपलब्ध नाही. त्यामुळे या गावाींचा

समावेि सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा शसींचन योजनेच्या लाभिेत्रात समावेि करता येत
नाही.

___________

धामोड (जि.िोल्हापूर) येथील तळ
ु शी प्रिल्पाांतिमत येणाऱ्या तुळशी िॉलनीची झालेली दरु वस्था
(२०)

७६२६२ (१७-०४-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), श्री.भास्िर िाधव (िुहािर) :

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

वि.स. ३३३ (16)
(१) धामोड (जज.कोल्हापूर) येथील तुळिी प्रकल्पाींतगवत येणाऱया कॉलनीची मोठया प्रमाणात
दरु वसथा झाल्याचे माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर कॉलनीची िासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास,तदनुसार सदर कॉलनीची दरु
ु सती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०३-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) होय. सींबचधत िेत्रत्रय अचधकाऱयाींनी पाहणी केली आहे .
(३) सन १९७८ मध्ये तळ
ु िी धरण पूणव झाल्याने कॉलनीमध्ये धरण व्यवसथापनासाठी असणा-

या चौक्रकदार /मजरू याखेरीज कोणीही कमवचारी/अचधकारी याींनी राहण्याची गरज नसल्याने

कॉलनीची आवश्यकता नाही.त्यामळ
ु े कॉलनीची दरु
ु सती करण्यात आलेली नाही व प्रसतापवत ही
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राधानिरी आणण िरवीर (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील तुळशी धरणाला लािलेली िळती
(२१)

७६२६४ (२०-०४-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िािल) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राधानगरी व करवीर (जज.कोल्हापूर) तालुक्यात असलेल्या तुळिी धरणाला तीन वषावपासून
गळती लागली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने सदर धरणाची पाहणी केली आहे काय व पाहणीचे ननषकषव काय
आहे त,
(३) असल्यास, तदनस
ु ार सदर धरणाची गळती थाींबपवणेबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) व (२) अींित: खरे आहे .
धरणाची पजवन्योत्तर पहाणी केली असून साींडव्याच्या वक्रदरवाज्याच्या रबरसीलमधून

अत्यल्प प्रमाणात गळती होत असल्याचे ननदिवनास आले आहे .

(३) साींडव्याच्या वक्रदरवाज्याींची रबरसील बदलणेचे काम मे २०१७ अखेरपयंत याींत्रत्रकी
पवभागामाफवत करणेचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३३ (17)
नाांदेड जिल्हयातील ववष्ट्णुपूरी प्रिल्पातील पाणी रब्बीसाठी दे ण्याबाबत
(२२)

७६२८८ (१५-०४-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जजल्हयातील पवषणुपूरी प्रकल्पातून पाणीपाळयाींचे ननयोजन पा्बींधारे पवभागाकडून
केले जात नसल्याने पवषणुपरी पवभागातील िेतकरी अडचणीत सापडला असल्याचे ददनाींक २८
डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पवषणुपूरी प्रकल्पातील पाणी रब्बीसाठी दे ण्यात येणार आहे

परीं तू या

पाणीपाळयाचे ननयोजन अदयापही पा्बींधारे पवभागाने केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकिीनुसार पाणीपाळ्याचे ननयोजन करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील ४०० धरणे धोिादायि अवस्थेत असल्याबाबत
(२३)

७७४९१ (१५-०४-२०१७).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती सीमाताई हहरे

(नाशशि पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरां िाबाद मध्य) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सुमारे ४०० धरणे असुरक्षित असल्याचा अहवाल महाराषर अशभयाींत्रत्रकी सींिोधन
सींसथेने (मेरी) सादर केला असल्याचे माहे सत ्ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अहवालात सदरहू धरणाची तात्काळ दरु
ु सती करण्याची शिफारस करण्यात
आल्यात आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मेरी या सींसथेने सादर केलेल्या अहवालाची िासनाने तातडीने दखल घेऊन
राज्यातील असरु क्षित असलेल्या धरण्याींच्या दरु
ु सतीबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३३ (18)
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) नाही. धरण सदयजसथती अहवाल-२०१५ (िासनास
जुलै, २०१६ मध्ये सादर) नुसार फक्त आींबेघर, ता.पेण, जज.रायगड ही लघु पा्बींधारे योजना
ही सींवगव-१ त्र्
ु ीमध्ये समापवष् आहे .

(२) नाही. आींबेघर धरणाची दरू
ु सती तात्काळ करणेची शिफारस करणेत आली आहे व इतर
धरणाींचे बाबतीत त्रु्ीींच्या गाींभीयावनुसार प्राधान्यक्रमाने दरू
ु सती करणेबाबत शिफारस करण्यात
आलेल्या आहे त.

(३) व (४) धरण सुरक्षितता सींघ्नेने नमूद केलेल्या त्रु्ीींचा अहवाल िेत्रत्रय मुख्य अशभयींता
याींना पाठपवण्यात येतो व िेत्रत्रय अचधकाऱयामाफवत दरू
ु सतीची कायववाही केली जाते.
कायववाही प्रगतीत आहे.

त्यानस
ु ार

आींबेघर, जज. रायगड या धरणाच्या ३ त्रु्ी ननराकरणासाठी िेत्रत्रय सतरावर कायववाही

प्रगतीत आहे.

___________
िोल्हापूर जिल्हयातील आांबओ
े होळ, सोनुले, धामणी, उचांिी, नािणवाडी, दध
ू िांिा, वारणा
प्रिल्प तनधी अणण भूसांपादनाववना प्रलांबबत असल्याबाबत

(२४) ७७८७० (१५-०४-२०१७).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांिले) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील आींबओ
े होळ, सोनुले, धामणी, उचींगी, नागणवाडी, दध
ू गींगा, वारणा
असे अनेक प्रकल्प ननधी अणण भस
ू ींपादनापवना प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पाींना तातडीने ननधी उपलब्ध करुन प्रकल्प पूणव करण्यासींदभावत
िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०३-०७-२०१७) : (१) आींबेओहोळ, धामणी, उचींगी, नागनवाडी या ४
प्रकल्पाींची कामे मुख्य:त्वे पुनववसनाच्या अडचणीमुळे प्रलींत्रबत आहेत.

दध
ु गींगा प्रकल्पाच्या कालव्याची कामे भस
ू ींपादन व परु े िा ननधी अभावी प्रलींत्रबत

आहे त. वारणा प्रकल्पाच्या कालव्याची कामे पुरेिा ननधी अभावी प्रलींत्रबत आहे त. सोनुले
प्रकल्पाचे काम सुधाररत प्रिासकीय मान्यते अभावी प्रलींत्रबत आहे .

(२) सदर ७ प्रकल्पाींना सन २०१७-१८ च्या अथवसींकल्पामध्ये एकूण रू.१०१.३० को्ी इतकी
तरतूद करण्यात आली आहे . ननधी उपलब्धतेनूसार या प्रकल्पाींची कामे पूणव करण्याचे ननयोजन
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३३ (19)
साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील बहुसांख्य शसांचन प्रिल्पाांची िामे अपण
ू ामवस्थेत असल्याबाबत
(२५)

७७८९५ (१५-०४-२०१७).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील बहुसींख्य शसींचन प्रकल्पाींची कामे अपूणाववसथेत असून त्यात
जामखेडी प्रकल्प धरण पूणव आहे, परीं तु मुख्य कालवा व पा्चारीची कामे अपूणव आहे त, तसेच

काव-याखडक लघु प्रकल्प धरण पूणव आहे , परीं तु कालव्याचे काम अपूणव आहे, ही सदयजसथती
असूनही सदरची कामे जलसींपदा व लाभिेत्र पवकास पवभागाकडून पूणव केली नसल्याचे
वेळोवेळी ननदिवनास आणन
ू दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकिीनस
ु ार अपण
ू व असलेल्या धरणप्रकल्पाींची कामे तातडीने पूणव करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०३-०७-२०१७) : (१) नाही. जामखेडी व काबऱयाखडक प्रकल्पाच्या धरण व
कालव्याचे काम १००% पूणव झाले आहे . जामखेडी प्रकल्पाच्या पवतरण व्यवसथेचे उववररत २०%

काम तसेच काबऱयाखडक ल.पा. योजनेच्या पवतरीका क्र.२, ३ व ४ चे काम भूसींपादनाच्या
अडचणीमळ
ु े सदय:जसथतीत बाकी आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) जामखेडी प्रकल्प पूणव होण्याकररता उववररत पवतरण व्यवसथेसाठी आवश्यक भूसींपादनाचे

प्रसताव सुधाररत भुसींपादन कायदयानुसार सन २०१५ साली जजल्हाचधकारी, धुळे याींना
पाठपवण्यात आले असून भूसींपादन कायववाही प्रगतीत आहे .

काबऱयाखडक प्रकल्पाचे लाभधारक अल्पभध
पवतररकाींच्या
ू ारक आददवासी असन
ू

कामामुळे िेत्र कमी होऊन जशमनीचे तुकडे होतील या कारणामळ
ु े भुधारकाींचा कामास तीव्र
पवरोध असल्याने सदय:जसथतीत पवतररकाींची कामे

हाती घेणे िक्य झालेले नाही.

(४) वरील प्रमाणे वसतुजसथती असल्याने पवलींबाचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

षरठठा (ता.भोिर, जि.नाांदेड) येथील तलावाच्या पाळूच्या िाठावरुन
पाण्याची िळती होत असल्याबाबत

(२६)

७८४११ (१७-०४-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ररठठा (ता.भोकर, जज.नाींदेड) येथील तलावाच्या पाळूच्या काठावरुन पाण्याची गळती होत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

वि.स. ३३३ (20)
(२) असल्यास, यींदा पावसाचे प्रमाण आवश्यक प्रमाणात झाल्याने उक्त तलाव काठोकाठ
भरला असुन या तलावातील पाण्याचा वापर रब्बी पपकाींसाठी होऊ िकतो परीं तु या तलावाच्या

पाणी गळतीमळ
ु े या तलावातील पाणीसाठा ददवसेददवस लाखो शल्रने कमी होत आहे यामळ
ु े
िेतकऱयाींना आवश्यक त्या प्रमाणात पाण्याचा िेतीकररता वापर होत नाही तसेच वन्यजीवही
आपली पाण्याची तहान भागपवण्यासाठी या तलावावर येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर तलावाच्या पाळूच्या काठावरील पाण्याची गळती थाींबपवण्याबाबत िासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) हे अींित: खरे आहे.
या तलावाच्या साींडव्याच्या दगडी बाींधकामातून गळती होत आहे .

(२) पाझर तलाव असल्यामळ
ु े िेतकऱयाींना अप्रत्यि शसींचनाचा लाभ शमळालेला आहे.

(३) ररठ्ठा (ता.भोकर, जज.नाींदेड) पाझर तलावाचे काम १९९२ ते २००२ मध्ये रोजगार हमी
योजनेअत
ीं गवत करण्यात आले आहे.

तथापप, हा पाझर तलाव सथाननकसतर (जज.प.) पातळीचा

असल्याने व्यवसथापनासाठी तो जलसींपदा पवभागाकडून जजल्हा पररषदे कडे हसताींतरीत करणे
ननयोजजत असून त्याची दे खभाल दरू
ु सती जजल्हा पररषदे कडून अपेक्षित आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
‘दमणिांिा–वपांिाळ’ आणण ‘पार–तापी–नममदा’ या दोन्ही राष्ट्रीय नदी िोड प्रिल्पाांचा
सामांिस्य िरार अांततम न िरण्याबाबत
(२७)

७८९८७ (१७-०४-२०१७).

श्री.छिन भि
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दमणगींगा व नारपार, औरीं गा, अींत्रबका इ.खोऱयाींमधील जल ननयोजनाबाबत गठीत केलेल्या
सशमतीचा अहवाल येईपयंत ‘दमणगींगा–पपींजाळ’ आणण ‘पार–तापी–नमवदा’ या दोन्ही राषरीय नदी
जोड प्रकल्पाींचा सामींजसय करार अींनतम न करण्याची लोकप्रनतननधीींनी माहे सत ्ें बर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान िासनाकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०३-०७-२०१७) : (१) सदर पत्र िासनसतरावर प्रात त झाले नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३३ (21)
‘नार–पार–धिरणा–िोदावरी’ शलांि या प्रिल्पाचा राष्ट्रीय िलवविास अशभिरणामाफमत सुधारीत
अभ्यास िरुन सववस्तर प्रिल्प अहवाल तयार िरण्याबाबत

(२८)

७८९८८ (१७-०४-२०१७).

श्री.छिन भि
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ‘पार–तापी–नमवदा’ नदी जोड प्रकल्पा ऐवजी ‘नार–पार–चगरणा–गोदावरी’ शलींक या प्रकल्पाचा
राषरीय जलपवकास अशभकरणामाफवत सुधारीत अ्यास करुन सपवसतर प्रकल्प अहवाल तयार
करण्याकररता िासनाने केंद्राकडे प्रयत्न करण्याची सथाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जुल,ै २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०३-०७-२०१७) : (१) अिी मागणी जल
ु ,ै २०१६ मध्ये मख्
ु य अशभयींता,
जलपवज्ञान, नाशिक याींचे कडे झाली होती.

(२) नार, पार, औरीं गा, अींत्रबका या पजश्चम वादहनी नदयाींचे पाणी चगरणा खोऱयात वळपवणे
बाबतच्या

योजनेच्या

सवेिण व

अन्वेषणाच्या

कामास

रूपये

३.६३

को्ी

क्रकींमतीच्या

अींदाजपत्रकास िासनाने ददनाींक २३ डडींसेंबर, २०१४ रोजी प्रिासक्रकय मान्यता ददली आहे.
योजनेच्या सवेिण व अन्वेषणाचे काम प्रगतीत आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पेनटािळी येथील उपलब्ध िलसाठ्याचे तनयोिन िरण्याबाबत
(२९)

७९२९९ (२०-०४-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), प्रा.वषाम िायिवाड (धारावी) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पजश्चम पवदभावतील प्रकल्पाींनी अदयापी जलसाठयाची उपेिीत पातळी गाठलेली नसल्याने
येथील नळगींगा प्रकल्पात केवळ १३ दलघमी इतकाच जलसाठा आहे , सरासरीच्या तो १८ ्क्के
आहे , पेन्ाकळीत ६७ पैकी १५ दलघमी जलसाठा आहे त्यामळ
ु े २५ ्क्यावर पातळी न
गेल्याने या जजल््यातील पाणीसींक् कायम राहणार असल्याचे माहे सत ्ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पेन्ाकळीत येथील उपलब्ध जलसाठयाचे ननयोजन करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) व (२) ददनाींक १७.०९.२०१६ रोजी नळगींगा प्रकल्पात.
१३.६५ द.ल.घ.मी.(१९.६९ ्क्के) व पेन्ाकळी प्रकल्पात १४.३३ द.ल.घ.मी.(२३.८९ ्क्के)
पाणीसाठा उपलब्ध झाला होता.

वि.स. ३३३ (22)
तथापप ददनाींक १५.११.२०१६ रोजी नळगींगा प्रकल्पात २८.७३ द.ल.घ.मी. (४१.४५
्क्के) व पेन्ाकळी प्रकल्पात २९.१२ द.ल.घ.मी. (४८.५६ ्क्के) पाणीसाठा उपलब्ध झाला
होता.
उपलब्ध साठ्यानुसार प्रकल्पाचे कालवा सल्लागार सशमतीचे बैठकीत ठरल्यानुसार,

रब्बी हीं गामाचे ननयोजन करण्यात आले व त्या ननयोजनानस
ु ार रब्बी हीं गामात एकुण ७७४६
हे क््र प्रत्यि शसींचन करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िुिडी प्रिल्पाच्या डावा मुख्य िालव्याची झालेली दरु
ु वस्था
(३०)

७९५३९ (१७-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुकडी प्रकल्पाच्या एकूण शसचींन िेत्रापैकी २४५६२ हे क््र िेत्र सोलापरू जजल््यातील

करमाळा तालुक्यातील असन
ू कुकडी प्रकल्पाच्या डावा मुख्य कालावा क्रक.मी. १४० पासून पुढे
१०० क्रक.मी. मध्ये कााँक्रक्र् असतररकरण न झाल्याने ्े ल करमाळा भागास पूणव िमतेने पाणी

शमळत नाही तसेच कालव्याच्या प्रवाहामध्ये गवत, झाडे व गे्ची मोडतोड व नादरु
ु सती
झाल्यामळ
करमाळा तालक्
ु े मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जावन
ू
ु यातील दषु काळी भागास
पाण्यापासून वींचचत रहावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच तत
ृ ीय सुधाररत प्रकल्प अहवाल सन २०१४ पासून िासन मींजूरी अभावी कोणतेही
कााँक्रक्र् असतररकरणाचे काम पूणव झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे . कुकडी डावा कालवा हा
असतरीकरणासह

सींकजल्पत

केला

असन
ू

क्रक.मी.

१४०

चे

पढ
ु ील

मख्
ु य

कालव्याची

असतरीकणाची कामे अपूणव असल्याने या कालव्यातून सींकजल्पत पवसगव प्रवादहत होत नाही.

तथापप, या कालव्यातून क्रक.मी. २३८ पयंत पाणी दे ण्यात येत.े तसेच, क्रक.मी. १७८ पुढील
भागातील कामे होवून १५-१६ वषावचा कालावधी झालेला असून कालवा, िाखा कालवे पवतरण

व्यवसथा व्यवसथापन पवभागाकडे हसताींतरीत न झाल्याने व दे खभाल दरु
ु सती अभावी
कालव्यामध्ये गाळ साचन
ु झाडे झड
ु पे वाढली आहे त.
(२) होय,

(३) व (४) कुकडी प्रकल्पाच्या मींजुर सुधारीत प्र.मा. क्रकींमतीपेिा जादा खचव झाल्याने प्रात त
अनुदान प्रकल्पाच्या कामावर खचव करण्यास अनुमती नाही. कुकडी प्रकल्पाचा तत
ृ ीय सुधाररत
प्रकल्प अहवाल सन २००८ मध्ये िासनास सादर केलेला होता. सदर प्रकल्प अहवालावरील

उपजसथत िेऱयाींची पुतत
व ा करून िासनास अदययावत अहवाल सादर झाला आहे. सदय:जसथतीत

वि.स. ३३३ (23)
सदरचा सध
ु ाररत प्रकल्प अहवाल राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमती क्र.२, पुणे, याींच्याकडे
पाठपवण्यात आला असून सशमतीने उपजसथत केलेल्या िे-याची पूतत
व ा िेत्रत्रय सतरावर
प्रगतीपथावर आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िायिवाडी धरण (ता.पैठण, जि.औरां िाबाद) येथील पाणी साठ्याची
दोन अधधिाऱ्याांनी चि
ु ीची माहहती हदल्याबाबत
(३१)

७९७७०

(नेवासा) :

(१५-०४-२०१७).

श्री.सांदीपानराव

भुमरे

(पैठण),

श्री.बाळासाहे ब

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मुरिुटे

(१) जायकवाडी धरणातील उपलब्ध जलसाठ्याबाबत अधीिक अशभयींता व कायवकारी अशभयींता
या दोन अचधकाऱयाींनी मेंढीचगरी सशमतीस वेगवेगळी मादहती ददल्याने कोणती मादहती खरी
मानावयाची

या

बाबत

नागररकाींमध्ये

सींभ्रम

असन
ू

सम
ु ारे

४०

्ी.एम.सी.

पाण्याच्या

साठ्याबाबत गैरकारभार झाल्याचा सकृतदिवनी ददसत असून पाणीवापर सींसथाींनी पाणी
सोडण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, तदनस
ु ार िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शेळिाव (जि.िळिाव) बॅरेि प्रिल्पाच्या सध
ु ाषरत प्रशासिीय मान्यतेबाबत
(३२)

७९८०२ (१७-०४-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाव जजल््यातील िेळगाव बॅरेजला नवीन १९९ को्ीींची सप्र
ु मा मींजूर केलेली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बॅरेजचे काम ताींत्रत्रक बाबी पण
ू व करून तात्काळ सरु
ु करण्यासाठी िासनाने
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३३ (24)
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय. दद.३०/११/२०१६ रोजी िेळगाव बॅरेज प्रकल्पास

रू.६९९.४८ को्ी (दरसूची २०११-१२) इतक्या अींदाजपत्रकीय क्रकींमतीस सुधाररत प्रिासकीय
मान्यता दे ण्यात आली आहे .

(२) िेळगाींव प्रकल्पाच्या ताींत्रत्रक बाबीसाठी िासनाच्या आदे िानस
ु ार राज्य ताींत्रत्रक सशमतीचा

अहवाल अींनतम करण्यात आला असून, राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमती माफवत िासनास पत्र
क्र. राताींसस/कि-१(अवप्रक्रकीं)/(धा.क्र.५८/२०१७)/४४९/२०१७, दद.१२/०४/२०१७ अन्वये मान्यतेसाठी
सादर झाला आहे. सदर अहवाल िासनाने दद.१९/०४/२०१७ च्या पत्रान्वये सवीकृत केला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौिे धाड (जि.बुलढाणा) येथील जिल्हा पषरषदे च्या शाळे च्या पषरसरातील
तलाव क्षेत्रात सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत

(३३)

७९९८५ (२०-०४-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे धाड (जज.बुलढाणा) या दठकाणी औरीं गाबाद मागाववर जजल्हा पररषद िाळे पासून
काहीच अींतरावर करडी धरणाचे पाणी येत असल्यामुळे पवदयाथांच्या जजवाला धोका ननमावण
होण्याची िक्यता असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, िाळा व गाव तलावाकाठी असल्याने िाळे च्या दृष्ीने पा्बींधारे पवभागाने

रसता व िाळा परीसर तलाव िेत्रात सींरिण शभींत बाींधण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०३-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बावनथडी प्रिल्पाचे पाणी सोरणा मध्यम प्रिल्पामध्ये सोडव्याबाबतचा
प्रस्ताव मांिुर िरण्याबाबत
(३४)

८०४८० (२०-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बावनथडी प्रकल्पाचे पाणी सोरणा मध्यम प्रकल्पामध्ये सोडावयाचे प्रसताव मींजुरीसाठी
िासनाकडे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे
खरे आहे काय,

वि.स. ३३३ (25)
(२) असल्यास, सदर प्रसताव मींजरू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींबाचे कारण काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) बावनथडी प्रकल्पाचे लाभिेत्रातील जमीनीचे २०० हे.
चे वर िहरीकरण झाल्यामुळे तसेच ५८५ हे . जमीन औषणीक वीज प्रकल्पाकररता सींपादीत

केल्यामुळे बावनथडी प्रकल्पाचे लाभिेत्र कमी होणार असल्यामळ
ु े २.२१ दलघमी पाण्याची बचत

होणार आहे . मख्
ु य अशभयींता, गोसीखद
ु व प्रकल्प, जलसींपदा पवभाग, नागपरू याींनी २.२१ दलघमी
पाणी बावनथडी प्रकल्प पूणव सींचय पातळीवर असेल तेव्हा खररप हगाींमाकररता सोरणा

प्रकल्पास बावनथडी प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्याच्या सा.क्र.१६५०० मी. वरुन भरण
कालव्याव्दारे दे ण्यास दद.१७/०५/२०१६ च्या पत्रान्वये मान्यता ददली आहे .

या अनष
ु ींगाने सोरणा भरण कालवा बाींधकामाचा १६९.६९ लि क्रकमींतीचा "पवसतार व

सुधारणा" अींतगवत प्रसताव महामींडळाचे दद.१०.०१.२०१७ च्या पत्रान्वये प्रिासक्रकय मान्यतेसाठी
िासनास प्रात त झाला आहे .

(२) िासनसतरावर प्रसतावाची छाननी प्रगतीत आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुखेड (जि.नाांदेड) तालुक्यातील िांु द्राळा मध्यम प्रिल्पाच्या
दरु
ु स्तीची िामे तनिृष्ट्ट दिामची झाल्याबाबत

(३५)

८०७३३ (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुखेड (जज.नाींदेड) तालुक्यातील कींु द्राळा मध्यम प्रकल्पाच्या दरु
ु सतीची कामे ननकृष् दजावची
झाल्यामुळे धरण पूणव िमतेने भरल्यानींतरही शसींचन िेत्रातील िेतकऱयाींना अदयाप पाणी

शमळत नसल्याने रब्बी हीं गामात िेतकऱयाींना पपक घेता न आल्याने िेतकऱयाींचे आचथवक
नक
ु सान झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आह
काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या ननकृष् दजावच्या कामाची चौकिी केली आहे काय व त्यात
काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकिीनुसार प्रकल्पाच्या दरु
ु सतीची कामे ननकृष् दजावचे करणाऱयाींवर िासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
या प्रकल्पाची दरु
ु सती कामे RRR व पविेष दरु
ु सती अींतगवत करण्यात आली आहे त.

पविेष दरू
ु सती कामाींची गुणवत्ता चाचणी गुणननयींत्रण यींत्रणेमाफवत करण्यात आली असून

वि.स. ३३३ (26)
RRR अींतगवत दरु
ु सती कामे तत
ृ ीय पिीय यींत्रणेमाफवत तपासली आहे त. त्यानुसार कामाींचा

दजाव योग्य आहे. दद. १५ ऑक््ोबर २०१६ रोजीच्या उपयुक्त पाणी साठयानुसार या प्रकल्पाचा

वासतववादी प्राथशमक शसींचन कायवक्रम तयार करण्यात आलेला होता. या कायवक्रमानस
ु ार सन
२०१६-१७ च्या रब्बी हीं गामासाठी वासतववादी शसींचन ८०० हे . प्रसतापवत केले होते. रब्बी
हीं गामात

िेतकऱयाींच्या

मागणीनस
ु ार

डाव्या

कालव्याच्या

४५००

मी.

पयंत

व

उजव्या

कालव्याच्या ४१०० मी. पयंत पाणी दे ण्यात आले. या प्रकल्पाच्या दोन्हीही कालव्यावर पाणी
वापर सींसथा सथापन झालेल्या असून पाणी वापर सींसथेच्या मागणीनुसार आवश्यक लाींबीमध्ये
पाणी सोडून रब्बी हीं गामात ५८० हे क््र शसींचन झाले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्रीरामपरू (जि.अहमदनिर) येथील पाटपाण्याखालील शसांचन क्षेत्र वाढववण्याबाबत
(३६)

८०८०८

(१)

श्रीरामपूर

(मुांबादे वी) :

(१५-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

(जज.अहमदनगर)

येथील

थोरात

(सांिमनेर),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :पा्पाण्याखालील

शसींचन

िेत्र

वाढपवण्यासाठी

जलसींपदा पवभागाने जलािय, नदी अिा कालवा लाभिेत्रातील पवदहरीच्या शसींचन िेत्राचाही
समावेि करण्याचा ननणवय घेतला असल्याचे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास
ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

पाण्यावर

पा्पाण्याचा

पपकपवलेल्या

अप्रत्यि

िेतीपपकाच्या

लाभ
पाणी

शमळणाऱया िेतकऱयाींना आपल्या
वापराचे

हमीपत्र दयावे

लागणार

पवदहरीच्या
आहे

या

ननणवयामुळे िेतीवरही जाचक बींधने येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे .
प्रकल्पाच्या

लाभिेत्रातील

सवव

सत्रोतातन
ू

शसींचचत

िेत्राचा

तपिील

एकत्रत्रत

करण्यासाठी कालव्याच्या लाभिेत्रात कालव्याव्दारे , नदीवरील उपसा व पवदहरीवरील शसींचचत
िेत्राचे मूल्याींकनासाठी िासन पररपत्रक क्रमाींक २०१६/(५९१/१६)/शसींव्य(धो), दद.२२/११/२०१६
अन्वये ननदे ि दे ण्यात आलेले आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३३ (27)
अांतरिाव (ता.िळां ब, जि.यवतमाळ) येथील लघु पाटबांधारे ववभािातांित
म बाांधण्यात आलेल्या
तलावाच्या िालव्याच्या दरु
ु स्तीबाबत

(३७)

८१३६८ (१५-०४-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे िाव) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींतरगाव (ता.कळीं ब, जज.यवतमाळ) येथील लघु पा्बींधारे पवभाग अींतगवत असलेल्या
तलावा कालव्याचे बऱयाच वषावपासून दे खभाल दरु
ु सती नसल्याने अींतरगाव-पालोती शिवारातील
िेतकऱयाींना शसींचनासाठी पाणी शमळत नसल्याचे ददनाींक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

तलावातुन

कालव्याव्दारे

अींतरगाव

व

पालोती

शिवारातील

िेतकऱयाींना

शसींचनाकररता पाणी सोडले जात असून दहा क्रक.मी. पयंत कालव्याचे बाींधकाम करण्यात आले

आहे परीं तु सींबींधीत अचधकाऱयाच्या दल
व ामळ
ु ि
ु े व कालव्याच्या दरु
ु सती अभावी िेतकऱयाींना
शसींचनाकरीता पाणी शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कालव्याच्या दरु
ु सतीकरीता ननधी दे ण्याबाबत व कालव्याच्या दरु
ु सतीकडे
दल
व
करणाऱया अचधकाऱयावर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा
ु ि
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०६-०७-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे .
अींतरगाव प्रकल्पाच्या लाभिेत्रामध्ये अतींरगाव व पालोती या गावाींना कालवा व
पवतरण प्रणालीच्या दरू
ु सती अभावी अींित: शसींचनाकरीता पाणी शमळते.

(२) दे खभाल व दरू
ु सतीच्या अपूऱया ननधीमुळे आवश्यक दरू
ु सती अभावी प्रकल्पाच्या िेव्च्या
भागात पाणी पोहचत नाही, हे खरे आहे . मात्र सींबींचधत अचधकाऱयाींच्या दल
व ामळ
ु ि
ु े िेतकऱयाींना
पाणी शसींचनासाठी शमळत नाही, हे खरे नाही.

(३) जलसींपदा पवभाग िासन ननणवय क्र.दे वद ु २०१५/(८३६/२०१५) शसींव्य (कामे), दद.१७.११.२०१६
अन्वये

पा्बींधारे

पवकास महामींडळाच्या अचधननयमातील तरतूदीनुसार शसींचन प्रकल्पाचे

व्यवसथापन पा्बींधारे महामींडळाकडे वगव करण्यात आले आहे . तसेच पाणीपट्टीची रक्कम
प्रकल्पाींच्या शसींचन व्यवसथापनाच्या कामासाठी खचव करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

त्यानुसार दे खभाल दरू
ु सतीींच्या कामाींना आवश्यकतेनुसार महामींडळाकडून ननधी उपलब्ध करून
दे ण्याचे ननयोजन आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
हहांिणघाट ( जि. वधाम) तालुक्यातील आिनसरा बॅरेिचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(३८)

८१४४५ (१५-०४-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (हहांिणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वि.स. ३३३ (28)
(१) दहींगणघा् (जज.वधाव) तालुक्यातील आजनसरा बॅरेजचे काम सरु
ु करण्यात आले नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बॅरेजचे काम क्रकती कालावधीत सरु
ु करण्यात येणार आहे व यासाठी
ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे काय,

(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) प्रकल्पास लागणाऱया पयाववरण मान्यता व वनजमीन मान्यता शमळणेबाबतची कायववाही
सुरु असन
ु वनजमीनीस अींतीम मान्यता तसेच प्रकल्पास पयाववरण मान्यता प्रात त झाल्यानींतर

प्रकल्पाचे कामे सुरु करण्याचे ननयोजन आहे . या प्रकल्पास सन २०१७-१८ या वषावत रु. ०.१०
को्ीची अथवसींकजल्पय तरतूद केली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
तनम्न वधाम प्रिल्पा अांतिमत येरेली (ता.धामणिाव, जि.अमरावती) या
पुनवमशसत िावाला नािरी सुववधा दे ण्याबाबत
(३९)

८१७१२ (१८-०४-२०१७).

(बुलढाणा) :

प्रा.ववरें द्र ििताप (धामणिाव रे ल्वे), श्री.हषमवधमन सपिाळ

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननम्न वधाव प्रकल्पा अींतगवत येरेली (ता.धामणगाव, जज.अमरावती) या पन
ु ववसीत गावाचे
पुनववसन

दठकाणी

नागरी

सुपवधाींची

कामे

करण्याच्या

मागणीचे

ननवेदन

सथाननक

लोकप्रनतननधीींनी कायवकारी अशभयींता, ननम्न वधाव प्रकल्प वधाव याींना ददनाींक २१ नोव्हें बर, २०१६
रोजी वा त्यासम
ु ारास ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनुषग
ीं ाने येरेली या पुनववसीत दठकाणी नागरी सुपवधा दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात ये त आहे,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय, खरे आहे .
(२) पुनववशसत गावठाण येरली येथील बाजार ओ्े

व समिानभूमी कडे जाणारा रसता

वगळता १८ नागरी सुपवधाींची कामे पूणव झालेली आहे त व गावीं सथलाींतरीत झालेले आहे .

बाजार ओ्े व समिानभम
ू ी कडे जाणारा रसता जून, २०१७ पयंत पूणव करण्याचे

ननयोजन आहे .

प्रात त ननवेदनातील मुदयाप्रमाणे वाढीव गावठाणाकररता जागा मींजरु करण्यात आली

असुन सुधाररत अशभन्यास नकािा तयार करण्याची कायववाही राजसव पवभागामाफवत सुरु
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३३ (29)
शहानुर धरणातून शेतीला पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा िरण्याबाबत
(४०)

८१७४० (२०-०४-२०१७).

श्री.रमेश बुांदीले (दयामपूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींजनगाव सुजी येथील िहानुर धरणातन
कालव्यादवारे
ू

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री
िेतीला पाणीपुरवठा होत

नसल्यामळ
ु े पाईप लाईन दवारे पाणीपुरवठा करण्याबाबत मागणी मा.मींत्री महोदयाींना केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िहानुर धरणाची साठवण िमता ४७ द.ल.घ.मी.आहे , ९००० हे . शसींचन िमता
असन
ू केवळ ७०० हे . शसींचन होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अींजनगाव सज
व ा पाईप
ु ी येथील िहानुर धरणातन
ू ९००० हे . पूणव शसींचन पूणत
लाईनदवारे होण्याकररता िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) नाही.
सन

२०१६-१७

मध्ये

द.ल.घ.मी.आहे व शसींचन िमता
झालेले आहे.

िहानूर

धरणाची

उपयुक्त

साठवण

िमता

४६.०४

७५२४ हे . आहे . सन २०१६-१७ मध्ये एकूण ३६४४ हे . शसींचन

(३) पविेष बाब म्हणून प्रायोगीक तत्वावर सज
ु ी पवतरीकेवरुन ननगवमीत होणाऱया सातेगाींव
लघुपा् क्र.१ ची पारीं पारीक कालवा पवतरण प्रणाली पाईपलाईनव्दारे करण्याचा प्रसताव
पवचाराधीन आहे . त्याअनुषींगाने सदर प्रसतावाची ताींत्रत्रक छाननी िासन सतरावर सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िेि व अांबािोिाई (जि.बीड) तालक्
ु यातील अनेि िावातील ववववध प्रिल्पासाठी अनेि
शेतिऱ्याांची सांपाहदत िेलेल्या िशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत

(४१)

८१८१२ (१५-०४-२०१७).

श्रीमती सांिीता ठोंबरे (िेि) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केज व अींबाजोगाई (जज.बीड) तालुक्यातील अनेक गावातील जलसींपदा पवभागाच्या पवपवध
प्रकल्पासाठी अनेक िेतकऱयाींची हजारो हे क््र जमीन ३५ वषावपूवी सींपाददत करण्यात आल्या
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) तसेच तालुक्यात आतापयंत पवपवध प्रकल्पाींसाठी सींपाददत केलेल्या जशमनीच्या कोणत्याही
प्रकारचा मोबदला िेतकऱयाींना ददला गेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

वि.स. ३३३ (30)
(४) असल्यास, िेतकऱयाींच्या सींपाददत केलेल्या जशमनीींच्या मोबदल्याबाबत िासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) केज व अींबाजोगाई (जज.बीड) तालुक्यातील
िेतकऱयाींच्या अनुक्रमे ९३२.१८ हेक््र व ६७४.०९ हे क््र जमीनी पवपवध प्रकल्पासाठी सींपाददत
केल्या आहे त. परीं तु ३५ वषांपूवी सींपाददत केलेल्या जमीनीचे प्रकरण भूसींपादनाच्या ननवाडयाची
रक्कम अदा करणेसाठी प्रलींत्रबत नाही.

(२) व (३) पा्बींधारे प्रकल्पाच्या भूसींपादन प्रकरणाच्या प्राधान्यक्रमानुसार ननधी पवतरीत

करण्यात आलेला आहे व येत आहे . उपरोक्त दोन्ही तालुक्यातील प्रकल्पग्रसत िेतकऱयाींना
भूसींपादन अचधननयम-१९८४ मधील कलम-१८ वाढीव मोबदला रक्कम रुपये ४८.१६ को्ी अदा
करणे प्रलींत्रबत आहे. प्राधान्यक्रमानस
ु ार ननधी पवतरणाची कायववाही चालू आहे .

(४) भूसींपादन प्रसतावाचा प्राधान्यक्रम व उपलब्ध ननधीनस
ु ार ननधी पवतरीत करण्यात येत
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वाशशम जिल्हयातील पैनिांिा नदीवर अस्तीत्वात असले ल्या िो.प.बांधाऱ्याचे िालव्यामध्ये
रुपाांतर िरण्याबाबत
(४२)

८२१२२ (२०-०४-२०१७).

श्री.अशमत झनि (षरसोड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाशिम जजल्हयातील पैनगींगा नदीवर असतीत्वात असलेल्या कोल्हापरू बींधाऱयाचे बॅरेजेस

मध्ये रुपाींतर करण्यासींदभावत मा.जलसींपदा मींत्री याींच्या दालनात ददनाींक २९ डडसेंबर, २००९
रोजी वा त्यासम
ु ारास बैठक झाली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दोन कोल्हापूर बींधाऱयाचे कालव्यामध्ये रुपाींतर करण्यासाठी आवश्यक पाणी
उपलब्ध असल्यामळ
ु े

येवती, मसलापेन, भापरु , आसेगाींव पेन, बाळखेडा, धोडप ख.ु या

को.प.बाींधाऱयापैकी दोन कोल्हापरू बींधाऱयाचे रुपाींतर कालव्यामध्ये करण्यासींदभावत ननणवय
घेण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रसतापवत दोन कोल्हापूर बींधाऱयाचे कालव्यामध्ये रुपाींतर करण्यासींदभावतच्या
प्रसतावाला प्रिासकीय मान्यता शमळण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलबाींची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०६-०७-२०१७) : (१) होय.
ददनाींक २१.१२.२००९ रोजी मा.मींत्री जलसींपदा याींचे अध्यितेखाली, पवधान भवन,
नागपूर येथे बैठक झाली आहे .

वि.स. ३३३ (31)
(२) अींित: खरे आहे.
प्रायोचगक तत्वावर दोन को.प. बींधाऱयाचे रूपाींतर बॅरेजस
े मध्ये करण्याचा ननणवय
घेण्यात आला होता.
(३) को.प बींधाऱयाचे रूपाींतर बॅरजेस मध्ये करण्याचे सदर बैठकीत ननदे ि ददले होते. परीं तु
त्यास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्रात त होऊ िकत नसल्यामुळे पुढील कायववाही करणे िक्य
झाले नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उपसा शसांचन योिनेचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(४३)

८२४८७ (२०-०४-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोसीखद
ु व प्रकल्पावर िेडी, सोमनाळा, आको्, सरु े वाडा, करचखेडा, नेरला, व धारगाव येथे
उपसा शसींचन योजनेला मींजुरी दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपसा शसींचन योजनेकररता लागणारी जमीन सींपाददत करण्यात आली परीं तु
योजनाचे काम अजन
ू पयंत सुरु झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,उपसा शसींचन योजनेचे काम सरु
ु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली
वा करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय ?

(४) नसल्यास,पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) गोसीखुदव प्रकल्पातींगत
व खालील उपसा शसींचन योजना
प्रसतापवत असन
ू

दे ण्यात आली आहे .

प्रकल्पास ददनाींक २१/०९/२०१६ रोजी तत
ु ाररत प्रिासकीय मान्यता
ृ ीय सध

१. िेळी (सोमनाळा) उपसा शसींचन योजना
२. आको् उपसा शसींचन योजना
३. नेरला उपसा शसींचन योजना
४. सुरेवाडा उपसा शसींचन योजना व करजखेडा उपसा शसींचन योजना वैनगींगा नदीवर प्रसतापवत
असून दोन सवतींत्र योजनाींना प्रिासक्रकय मींजूरी प्रात त आहे.

धारगाींव उपसा शसींचन योजना ही सवतींत्र योजना आहे . सदर योजना सदय:जसथतीत
अन्वेषणाधीन असन
ू सदर योजनेस प्रिासक्रकय मान्यता प्रात त नाही.

(२) व (३) िेळी (सोमनाळा) व आको् उशसींयो चे काम हाती घेण्याींत आले आहे .
१. नेरला उशसींयो च्या उध्ववनशलका व पींपहाऊस करीता १४.६४ हे . जशमनीची आवश्यकता असून
सदर िेत्र सींपादीत करण्यात आले आहे. तसेच कालवे व पवतरणप्रणाली कररता ७५१.५२ हे .
जमीनीची आवश्यकता असून आतापयंत ४७५.३२ हे . जमीन सींपादीत केलेली आहे . सदर
योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

२. सुरेवाडा उशसींयोच्या उध्ववनशलका व पींपहाऊस कररता ९.४० हे . जमीनीची आवश्यकता असून

वि.स. ३३३ (32)
४.१७ हे . जमीन सींपादीत करण्यात आलेली आहे .

सदर प्रकल्पाला वन जमीनीची अडचण

असून वन प्रसतावास अींनतम मान्यता शमळाल्यानींतर प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येईल.

३. करजखेडा :- योजनेचे पींपहाऊस, रायझीींगमेन ची कामे पण
ू व होऊन योजना कायावजन्वत झाली

असून या व्दारे शसींचन सुरु आहे . मुख्य कालव्याची ९०% कामे पूणव झाली असून लघु
कालव्याींची कामे सुरु आहे त.

४. धारगाींव उशसयो ही अन्वेषनाधीन असून यासाठी जमीन सींपादीत केलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
प्रिल्पग्रस्ताांची सुरक्षारक्षि पदावर तनयुक्ती िरण्याबाबत
(४४)

८२५०५ (१८-०४-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गोसीखद
ु व

प्रकल्पावर

कायवरत

सरु िा

रिकाींनी

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

कामावर

ठे वण्यासाठी

औदयोचगक

न्यायालयात दाद माचगतली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरण औदयोचगक न्यायालयात न्यायप्रपवषठ असताना ददनाींक ३ माचव,
२०१६ ला सुरिा रिकाच्या बाजन
ू े ननणवय ददला असतानासुद्धा ददनाींक १० माचव, २०१६ रोजी

वा त्यासम
ु ारास कायवकारी अशभयींता याींनी सरु िा रिक परु पवण्याचा वकव ऑडवर एका कींपनीला
ददला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार प्रकल्पग्रसताींचा
सुरिा रिकाींमध्ये समावेि करण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०६-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) अिींत: खरे आहे ,
औदयोचगक न्यायालयाने सरु िा रिकाींच्या बाजन
ु े ददनाींक ३ माचव, २०१६ रोजी

अींतरीम ननणवय ददला होता, तथापप त्यापवरुध्द कायवकारी अशभयींता, गोसीखुदव धरण पवभाग,
वाही माफवत उच्च न्यायालयाने अपपल दाखल करण्यात आले होते. मा.उच्च न्यायालयाने

ददनाींक ५.८.२०१६ रोजी ददलेल्या ननदे िाप्रमाणे धरणावर काम करणा-या सवव सुरिा रिकाींची
सन २००७ पासून जेषठता यादी तयार करून आवश्यकतेनस
ु ार सथाननक व प्रकल्पग्रसताींना
सरु िा रिकाींचे कामावर घेण्याचे कींत्रा्दारास ननदे ि ददले आहे .

(३) गोसीखुदव प्रकल्पावर खाजगी कींत्रा्दाराींनी लावलेल्या २४ सुरिा रिकाींनी औदयोचगक

न्यायालय, भींडारा येथे दाखल प्रकरण क्र ५३/१४ चे ननणवयाचे अनुषींगाने पवभागाने मा.उच्च

न्यायालयात दाखल प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननदे िाप्रमाणे सन २००७ पासून
प्रकल्पावर काम करणाऱया सरु िा रिकाींची जेषठतासच
ू ी तयार करुन जेषठतेनस
ु ार कामावर
घेण्याबाबत

सींबींचधत

कींत्रा्दारास

ननदे ि

ददले

आहे त.

न्यायालयाच्या

ननदे िानुसार

वि.स. ३३३ (33)
सुरिारिकाींना चालू करारनाम्या अींतगवत सुरिेचे कामाकरीता कींत्रा्दारामाफवत कामावर घेण्यात

आले होते. कींत्रा्दाराचा करारनामा सींपुषठात आल्याने कींत्रा्दाराने ददनाींक ३.२.२०१७ पासन
ू
सरु िा रिकाींना कामावरुन कमी केले आहे . पढ
ु ील कालावधीसाठी सरु िा रिक परु वठा करुन
घेणेबाबतची कायववाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सांिमेश्वर (जि.रत्नाधिरी) तालक्
म तयार िरण्यात येणाऱ्या
ु यातील िडनदी प्रिल्पातांित
रस्त्याचे िाम िरण्याबाबत

(४५)

८३३६३ (१८-०४-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (जज.रत्नाचगरी) तालुक्यातील गडनदी प्रकल्पातींगत
व तयार करण्यात येणाऱया
येडगेवाडी रसत्याचे (ररींग रोडचे) काम अडवन
ू बींद करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ररींगरोड अभावी ग्रामसथाींची दळणवळणाची गैरसोय होणार असून सदर
रसत्याचे काम तातडीने सुरू होणेच्या मागणीसाठी सींबधीत ग्रामसथाींनी आींदोलनाचा इिारा
ददला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार उक्त रसत्याचे काम तातडीने करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.

(३) येडगेवाडी गावठाण धरणाच्या बुडीत िेत्राबाहे र येत असून खास बाब म्हणून पुनववसनाच्या

मागणीला अनस
ु रून दद. २९/११/२००५ रोजी मा. जलसींपदा मींत्री, डॉ. भारत पा्णकर व

प्रकल्पग्रसत याींच्या बैठकीत येडगेवाडी गावठाणाचे पुनववसन करण्याऐवजी जलाियाच्या बाजूने
रसता (ररींगरोड) दे ण्याचा ननणवय झाला.
वरील

त्यानस
ु ार येडगेवाडी प्रकल्पग्रसताींसाठी व धरणाच्या

बाजूच्या गावठाणाकररता उजवा ररींगरोड क्रक.मी. १ ते १५ चे खडीकरण पूणव झालेले

आहे . या पैकी क्रक.मी. १ ते ९ चे डाींबरीकरण पूणव झाले असून, उववररत क्रक.मी. १० ते १५
मधील डाींबरीकरणाचे काम २०१७ मध्ये पूणव करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िुळ मध्यम प्रिल्पाच्या (ता.चोपडा, जि.िळिाांव) शेतचारा बाांधण्यासाठी तनधी शमळण्याबाबत
(४६)

८३६८० (१८-०४-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

वि.स. ३३३ (34)
(१) जळगाींव जजल््यातील गुळ मध्यम प्रकल्पाच्या (ता.चोपडा, जज.जजळगाींव) िेतचा-या

बाींधण्यासाठी सन २०१६-१७ च्या अथवसींकल्पात रुपये ७.०० को्ी रुपयाींची तरतूद करण्यात

यावी अिी मागणी सथाननक लोकप्रनतननचधींनी ददनाींक १० फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.जलसींपदा राज्यमींत्री याींचक
े डे पत्रादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मख्
ु य अशभयींता, तापी पा्बींधारे पवभाग, जळगाींव, व सींबींचधत
अचधकारी तसेच सथाननक लोकप्रनतननचधींसमवेत ददनाींक ०४ माचव, २०१६ रोजी झालेल्या

बैठकीत िेतचा-याींएवेजी बींददसत पाईप लाईन करण्याबाबत िासन ननणवय झाल्यानींतर सदर
प्रकरणी आवश्यक कायववाही करण्याचे ननजश्चत करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सन २०१६-१७ च्या अथवसक
ीं ल्पात सदर कामासाठी तरतूद करण्यात आली आहे
काय,

(४) असल्यास, या प्रकल्पाच्या िेतचा-यासाठी तात्काळ ननधी शमळण्याबाबत िासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०३-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.

तथापप

िासनाने

नशलकेदवारे

पवतरण

शसींचन/२०१५/प्र.क्र.२४/भाग-२/२०१५/जसीं/धोरण,

प्रणाली

दद.०२/०२/२०१७

बाबत

िासन

अन्वये

पररपत्रक

ननगवशमत

क्र.

केलेल्या

मागवदिवक सूचनाींमधील मुद्दा क्र.२ नस
ु ार मोठ्या व मध्यम प्रकल्पामध्ये पवतररका/लघु
पवतररकाींसाठी बींददसत पवतरण प्रणाली

प्रमाणे काम करावे असे नमुद आहे . िेतचाऱयाींसाठी

बींददसत पाईप वापराबाबत िासनाचे धोरण नाही.

(३) सदर प्रकल्पाचा समावेि सन २०१६-१७ च्या अथवसींकल्पात अवशिषठ कामाींमध्ये करण्यात
आला आहे . मात्र त्यात बींददसत पाईपमधील िेतचारी कामाचा समावेि नाही.
(४) प्रचशलत पध्दतीनुसार व उपलब्ध ननधीच्या अधीन राहून िेतचाऱयाींची कामे करण्यात
येतील.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

दे ऊळिाांवरािा (जि.बुलढाणा) तालक्
ु यातील वपांपळिाांव शशवारातील
धरणाच्या िालव्याच्या िामात झालेला िैरव्यवहार

(४७)

८३७२४ (१८-०४-२०१७).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे ऊळगाींवराजा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील पपींपळगाींव शिवारातील धरणाच्या कालव्याच्या

कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे नक
ु तेच माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, तदनुसार दोषीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३३ (35)
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
खडकपूणाव प्रकल्पावरील दे ऊळगाींव राजा (जज.बल
ु ढाणा) तालुक्यातील मौजे पपींपळगाींव

ब.ु शिवारातील धरणाच्या कालव्याच्या कामात मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची कुठलीही
तक्रार प्रात त झालेली नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नममदा िल लवाद आयोिाच्या तनवाड्यानस
ु ार महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेले १०.८९ अ.घ.प.ू
पाण्यापैिी नममदा खोऱ्यातील ५.५९ अ.घ.पू. पाणी तापी खो-यात वळववण्याबाबत

(४८)

८४०१६ (२०-०४-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नमवदा जल लवाद आयोगाच्या ननवाड्यानस
ु ार महाराषराच्या वाट्यास आलेले १०.८९ अ.घ.पू
पाण्यापैकी नमवदा खोऱयातील ५.५९ अ.घ.प.ू पाणी तापी खोऱयात वळपवण्यासाठी िासनाने
प्रकल्पाच्या सपवसतर सवेिणाच्या

रु.१२

को्ी ९१ लाख १९ हजार ५०० क्रकमतीच्या

अींदाजपत्रकास ददनाींक ९ ऑगस्, २०११ च्या िासन ननणवयान्वये सुधाररत प्रिासकीय मान्यता
ददली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सरोवर प्रकल्पग्रसताींना शसींचन सपु वधा परु पवण्यासाठी उकाई धरणातन
ू
उपलब्ध होणारे ५ अ.घ.प.ू पाणी उपसा शसींचनाव्दारे उपलब्ध करुन दे ण्याच्या अनुषींगाचा
सींभाव्यता अहवाल’ तयार करण्याच्या िेत्रीय सतरावरील कायववाही पूणव झाली आहे काय,

(३) असल्यास, नमवदा खोऱयातील महाराषराच्या वाट्यास आलेल्या १०.८९ अ.घ.पू. पाण्यापैकी
५.५९ अ.घ.पू. पाणी नींदरू बार जजल््यातील तापी खो-यात वळपवण्याकररता नमवदा तापी वळण

योजनेचा सपवसतर प्रकल्प अहवाल राज्यसतररय ताींत्रत्रक सल्लागार सशमती, नाशिक याींच्या
सल्ल्याने करावयाच्या अींनतम कायववाहीची सदयःजसथती काय आहे व याबाबतचा बह
ृ त
आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०३-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) उकाई धरणातील ५ ्ीएमसी पाणी वापराबाबत महाराषर राज्याच्या हदयीत नींदरु बार

जजल्हयातील नींदरु बार, िहादा, तळोदा, अक्कलकुवा व नावपूर तालुक्यातील गावाींचे तापी नदी

लगतचे िेत्र ननजश्चत करण्यात आले आहे . सदर ५ ्ी.एम.सी. पाण्यामध्ये २५० हे क््र प्रती
दलघमी या नस
ु ार साधारणत: ३५००० हे क््र िेत्र उपसा शसींचनाखाली येवू िकते. सदर ३५०००
हे . िेत्रामध्ये ५०० ते ७०० हे क््र प्रती जसकम या नुसार साधारणत: ५ ्ीएमसी पाण्याचा वापर

करुन राबपवता येणे िक्य होणार आहे . त्यानुसार पूवस
व ींभाव्यता अहवाल (Pre feasibility
Report) तयार करण्याचे काम पवभागामाफवत प्रगतीपथावर आहे .

वि.स. ३३३ (36)
(३) राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार सशमतीने नमवदा तापी वळण योजनेअींतगवत असलेल्या िेलकुई,
जलोला व गोपालपुरा या धरणसथळी घेतलेल्या पवींधन पववराींव्यनतरीक्त अनतररक्त पवींधन

पववरे (Bore Holes) घेण्याबाबत िेरा उपजसथत केला असन
ू सदर पवींधन पववरे घेण्याच्या
अींदाजपत्रकास प्रिासकीय मान्यता दे ण्याबाबतची कायववाही िासन सतरावर सुरू आहे .
(४) वरीलप्रमाणे कायववाही सुरु असल्याने पवलींबाचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

अहमदनिर जिल्हयातील उध्वम प्रवरा उिवा िालवाच्या िामास तनधीसह तनववदा िाढण्याबाबत
(४९)

८४४०९ (१८-०४-२०१७).

श्री.शशवािीराव िर्डमले (राहुरी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

(१) अहमदनगर जजल्हयातील उध्वव प्रवरा उजवा कालवा क्रक.मी.१९ ते ८४ मधील कामास ननधी
शमळावा

व

क्रक.मी.८५

ते

९७

या

कामाची

ननपवदा

काढणेबाबतचे

ननवेदन

सथाननक

लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींपदा मींत्री याींना ददनाींक ६ माचव, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास ददले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ननवेदनाच्या

अनुषींगाने

सदर

कालव्याच्या

कामास

ननधीसह

ननपवदा

काढण्याबाबत िासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) माहे जन
ू २०१५ व फेब्रव
ु ारी २०१६ या कालावधीमध्ये

कायवकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे पवकास महामींडळ, औरीं गाबाद याींच्याकडे
अिा आियाची ननवेदने प्रात त झालेली आहे त.
(२) उध्वव प्रवरा प्रकल्प, (ननळवींड-े २) ता.अकोले, या प्रकल्पास मींजूर तनृ तय सुधाररत

प्रिासकीय मान्यतेपेिा अचधक खचावस उपलब्ध असलेला ननधी एक पविेष बाब म्हणून
सप्र
ु माचे अधीन खचव करण्यास ददनाींक २२/३/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता दे ण्यात आली
आहे .

प्रकल्पाींच्या कालव्याींची कामे धरणापासून

सलगतने पूणव करणेचे

ऊध्वव प्रवरा डावा कालवा १ ते २० मधील कामे प्राधान्याने पूणव करणेचे

ननयोजन आहे .
ननयोजन आहे .

त्याचबरोबर ऊध्वव प्रवरा उजवा कालवा क्रकमी ८४ पयंतची कामे पण
ू व करण्याचे ननयोजन असन
ू
ही कामे अींनतम ्त त यात

ननपवदा कायववाही करणेचे

येताच ननधीच्या उपलब्धतेनुसार

क्रकमी ८५ ते ९७ मधील कामाींची

ननयोजजत आहे. सदयजसथतीत क्रकमी ८५ ते ९७ मधील अींदाजपत्रके

तयार करणेचे काम प्रगतीपथावर आहे .

तसेच प्रकल्पाचा रुपये २४६९.१४ को्ी क्रकींमतीचा चतुथव सध
ु ारीत प्रिासकीय मान्यतेचा

प्रसताव िासनसतरावर प्रगतीत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वि.स. ३३३ (37)
हडोळती व पषरसरातील या धरणामधून उपसा शसांचन योिना सुरु िरण्याच्या मािणीबाबत
(५०)

८४४४० (२०-०४-२०१७).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहमदपूर परीसरातील शलबो्ी (ता.लोहा, जज.नाींदेड) येथील धरणात सदर धरणातील

पाण्याखाली अहमदपूर मोठे िेत्रे व्यापलेले आहे , परीं तु अहमदपूर तालुक्यातील िेतकऱयाींसाठी
सदर धरणातील पाण्याचा फारसा उपयोग होत नसल्याने हडोळती व पररसरातील या
धरणामधून उपसा शसींचन योजना सुरु करण्याची मागणी सथाननक लोकप्रनतननधीींनी केली, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर योजना मींजुरीसाठी िासन त्वररत

कारवाई करणार असे ददनाींक १५ डडसेंबर,

२०१५ रोजी वा त्यासुमारास आश्वासन दे वून सुद्धा काहीच कायववाही झाली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार िासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) नाही. लोकप्रनतनीधीींकडून प्रात त ननवेदन डडसेंबर, २०१५ मधील आहे. या ननवेदनावरील
“तपासून अहवाल सादर करावा” या मा. जलसींपदा मींत्री महोदयाींच्या ननदे िानस
ु ार, प्रकल्पाच्या
मींजूर जलननयोजनानुसार पाणी शिल्लक नसल्याने प्रसतुत उपसा शसींचन योजना राबवणे

ताींत्रत्रकदृषट्या िक्य होणार नाही. असा अहवाल ित्रत्रय अचधकऱयाींकडून िासनास सादर
करण्यात आला आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

