अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रे णापूर (जि.लातूर) तालुक्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी
योिनेंतगगत झालेला गैरव्यवहार

(१)

४९५३२ (०४-०५-२०१६).

बच्चू िडू (अचलपरू ) :
काय :-

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ग

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत रे णापूर (जज.लातूर) तालुक्यात
सव्वा को्ी रुपयाींचा ननयम बाह्य खचग करुन गैरव्यवहार झाल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यासाठी चौकर्ी अधधकाऱ्याची नेमणूक केली आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरील चौकर्ी अहवाल प्राप्त होऊन सुध्दा सींबधीं धत दोषीींवर अद्यापपयंत
कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी सींबींधधत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२०-०७-२०१७) : (१) प्राथममक चौकर्ी अहवालात तसे नमद
ू आहे.

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी प्राथममक चौकर्ी अहवालाच्या आधारे दोषी आढळून आलेल्या
वगग-३ च्या कमगचाऱ्याींची सींयुक्त ववभागीय चौकर्ी करण्यासाठी प्रस्ताव मुख्य कायगकारी

अधधकारी, जजल्हा पररषद लातूर याींच्या ददनाींक १६ फेब्रुवारी, २०१५ व दद.१७ ऑक््ोबर, २०१५

च्या पत्रान्वये सहायक आयक्
ु त (चौकर्ी), ववभागीय आयुक्त कायागलय, औरीं गाबाद याींच्याकडे
पाठववण्यात आला होता. त्यानस
ु ार सहायक आयक्
ु त (चौकर्ी) याींनी वगग-३ च्या कमगचाऱ्याींवर
ठे वण्यात आलेले आरोप मसध्द होवू र्कलेले नाहीत असा ननषकषग काढला होता. तथावप, या
प्रकरणी वगग १ चे ४ अधधकारी व वगग ३ चे ७ कमगचारी अपचारी असल्याने महाराषर नागरी

सेवा (मर्स्त व अवपल) १९७९ मधील ननयम १२ (१) नुसार सींयुक्त ववभागीय चौकर्ीची

वव.स. ३३९ (2)
कायगवाही होणे आवश्यक असल्याने सींबींधधत अधधकारी/कमगचारी याींचा सींयुक्त ववभागीय

चौकर्ीचा प्रस्ताव दद.८ ऑगस््, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ववभागीय आयुक्त औरीं गाबाद याींनी

र्ासनास सादर केला आहे . तथावप सदर प्रस्तावात काही त्र्
ु ी आढळून आल्याने पररपण
ू ग
प्रस्ताव सादर करणेबाबत ववभागीय आयुक्त, औरीं गाबाद याींना कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मांगळवेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील ग्रामरोिगार सेविाांचे मानधन दे ण्याबाबत
(२)

५६१३४ (११-०८-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील ननवडक ग्रामपींचायतीने महात्मा गाींधी राषरीय

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत काम करणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकाींचे मानधन दे ण्याबाबत
तहसील कायागलयाकडून ्ाळा्ाळ केली जात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच तहमसल कायागलयाने र्ासनाच्या पररपत्रकाचा आधार घेत हे मानधन पींचायत
सममतीने द्यावे असे पत्रान्वये कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासींदभागत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर ग्रामरोजगार सेवकाींचे मानधन तातडीने दे ण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२०-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२) होय, मा.आयुक्त, महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराषर याींचे
पररपत्रक क्र. मग्रारोहयो/पींचायत/ग्रा.रो.से.मानधन/२०१५/१८९६, दद.१७.११.२०१५ यानुसार सदर
प्रकरणी तहमसलदार मींगळवेढा याींनी, ग् ववकास अधधकारी, मींगळवेढा याींना ग्रामरोजगार
सेवकाींचे वेतन अदा करण्याबाबत कळववले होते.

(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी ग् ववकास अधधकारी, मींगळवेढा याींनी ददनाींक ३.८.२०१६ रोजी
पींचायत सममती माफगत सवग ग्राम रोजगार सेवकाींचे मानधन अदा केले आहे .
___________
दौंड (जि.पुणे) तालक्
ु यातील र्ुगवटा क्षेत्रातील गावाांच्या हद्दीमध्ये बड
ु ीत बांधारे बाांधण्याबाबत
(३)

६२८५६ (२९-०८-२०१६).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

वव.स. ३३९ (3)
(१)

भीमा

नदीवर

उजनी

धरण

प्रकल्पातील

पाण्याच्या

फुगवट्यामध्ये

तालुक्यातील फुगव्ा क्षेत्रातील गावाींच्या हद्दीमध्ये बुडीत बींधारे

दौंड

(जज.पुणे)

बाींधण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननधी याींनी मा. जलसींपदा मींत्री याींना माहे जन
ू , २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवदे न
ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) : (१) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी अर्ा प्रकारची कोणतीही
मागणी या महामींडळाींतगगत असलेल्या सींबींधधत मुख्य अमभयींता कायागलयाकडे अथवा मींडळ
कायागलयाकडे थे्पणे केलेली नाही. तथापी अधीक्षक अमभयींता, लघुमसींचन (जलसींधारण) मींडळ,

पण
ु े याींचेकडे लोकप्रनतननधीींनी मागणी केलेबाबतचे पत्र लाभक्षेत्र ववकास प्राधधकरण, सोलापरू
या कायागलयास प्राप्त झाले आहे .

(२) जलसींधारण ववभागामाफगत बुडीत बींधाऱ्याचे प्राथममक सवेक्षण करण्यात आलेबाबत

अधीक्षक अमभयींता, जलसींधारण याींनी त्याींच्या दद.६/९/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये लाभक्षेत्र
ववकास प्राधधकरण, सोलापूर या कायागलयास कळववलेले आहे.

उजनी प्रकल्पाच्या मींजरू प्रकल्प अहवालात जलार्यामध्ये बड
ु ीत बींधारे बाींधण्याची

तरतूद नाही. तसेच बुडीत बींधारे बुडीत क्षेत्रात बाींधल्यास त्याच्या पररचालनाच्याही समस्या

ननमागण होतात असे अनुभवाअींती ददसून येते. उजनी जलार्यामध्ये बुडीत बींधारे बाींधल्यामुळे

उजनी प्रकल्पाचे पाणी ननयोजनावर पररणाम होणार असल्यामुळे र्ासनाच्या ही बाब
ववचाराधीन नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे पुनाडे (ता.उरण, जि.रायगड) ग्रामपांचायतीच्या हद्दीत
पन
ु ाडे धरणाची झालेली दरु वस्था

(४)

६५११९ (२७-०१-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय खारभम
ू ी वविास

(१) मौजे पुनाडे (ता.उरण, जज.रायगड) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत पुनाडे धरण असल्याने या

धरणाचा कर ममळण्यासींदभागत तसेच पुनाडे धरणाला गळती लागल्यामळ
ु े दररोज ककत्येक
मल्र

पाणी

वाया

जात

असल्याने

सदर दठकाणी

कॉक्री् बींधारा

बाींधण्याची

मागणी

उपअमभयींता, जलसींपदा उपववभाग, ददहलवली (ता. कजगत) याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३९ (4)
श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
पुनाडे

धरणास

लोकप्रनतननधीींनी

गळती

असल्याने

धरणाचे

दरु
ु स्तीचे

काम

करणेबाबत

स्थाननक

व सदर धरण पन
ु ाडे ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत असल्याने धरणाचा कर

ममळणेबाबत ग्रामपींचायतीने पत्राने ववचारणा केली आहे .

(२) याबाबत धरणाची पाहणी क्षेत्रत्रय अधधकाऱ्याींनी केली असता ववमोचक ववहीरीचे द्वार व
ववमोचक ववहीरी मधून गळती असल्याचे आढळून आले आहे .

(३) धरणाचे ववमोचक ववहीर व ववमोचक द्वार दरु
ु स्तीसाठी आवश्यक अींदाजपत्रक तयार
करण्याचे काम क्षेत्रत्रय कायागलयात प्रगतीत आहे . धरणातील पाणी पातळी कमी झाल्यानींतर
काम पूणग करण्याचे ननयोजजत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अहमदनगर जिल्हयातील अिोले (भांडारदरा) येथे बाांधण्यात आलेल्या
ववश्रामगह
ृ ाची झालेली दरु वस्था
(५)

६६५३७ (०५-०१-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र

आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अहमदनगर

जजल्हयातील

अकोले

(भींडारदरा)

येथे

सन्माननीय िलसांपदा

बाींधण्यात

आलेल्या

कृषणावींती

ववश्रामगह
ृ ाची मोठया प्रमाणात दरु वस्था झाल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववश्रामगह
ृ ाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषग काय आहे त व तद्नस
ु ार सदर ववश्रामगह
ु स्ती
ृ ाची दरु
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सदर ववश्रामगह
ु स्तीचा सववस्तर प्रस्ताव तयार करण्याची कायगवाही क्षेत्रीय स्तरावर
ृ ाच्या दरु
सुरू आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शासिीय िमगचाऱयाांना DCPS योिनेंतगगत स्थातनि स्वराज्य सांस्था
िमगचाऱयाांच्या रिमा लेखामशषागमध्ये िमा िरण्याबाबत
(६)

६६७६३ (०९-०१-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री

वव.स. ३३९ (5)
(१) सन २००५ नींतर भरती झालेल्या र्ासकीय कमगचाऱ्याींना सवगसाधारण पेन्र्न योजने ऐवजी
DCPS योजनें तगगत पेन्र्न योजना र्ासनाने सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेतींगत
ग
स्थाननक स्वराज्य सींस्था कमगचाऱ्याींच्या रकमा सींबींधधत
लेखामर्षागमध्ये जमा होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(४) असल्यास, तद्नुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे . सन २००५ नींतर भरती

झालेल्या राज्य र्ासकीय कमगचाऱ्याींना सवगसाधारण पेन्र्न योजने ऐवजी, पररभावषत अींर्दायी
ननवत्ृ तीवेतन

योजना

र्ासनाने

लागू

केली

आहे .

ही

योजना

ग्रामववकास

ववभागाच्या

अधधपत्याखालील स्थाननक स्वराज्य सींस्थेमधील कमगचाऱ्याींना लागू करण्यात आली आहे. नगर
ववकास ववभागाच्या अधधपत्याखालील नागरी स्वराज्य सींस्थेतील कमगचाऱ्याींना सदर योजना
लागू करण्यात आलेली नाही.

(२) अींर्त: खरे आहे योजनेच्या सुरूवातीच्या काळात काही अींर्ी जजल्हा पररषदाींकडून सदरच्या

रकमा इतर लेखामर्षागखली जमा करण्यात आल्या आहे त परीं तु आता कमगचाऱ्याींचे अींर्दान

लेखामर्षग ८३४२५१६१ तर जजल्हा पररषदाींचे सममल्
ु य अींर्दान ८३४२५१०५ खाली जमा करण्यात
येत आहे .

(३) या सींदभागत ग्रामववकास ववभागाकडून सवग जजल्हा पररषदाींना या योजनेखाली भरणा
झालेल्या सुरूवातीपासूनच्या रकमाींचा त्याींच्या जजल्हा पररषदे र्ी सींबींधधत कोषागाराबरोबर
ताळमेळ घेण्यास साींधगतले. त्यामध्ये काही अींर्ी जमा रक्कमा योग्य लेखामर्षागखाली जमा न
होता इतरे तर लेखामर्षागखाली जमा झाल्याचे आढळून आले आहे.

(४) योग्य लेखामर्षागखाली जमा न होता इतर लेखामर्षागखाली जमा झालेल्या रकमा योग्य
लेखामर्षागखाली जमा होण्यासाठी सींबींधधत कोषागारार्ी सींपकग करून योग्य ती कायगवाही त्वरीत
करावी अर्ा आर्याच्या सूचना सवग जजल्हा पररषदाींना ग्रामववकास ववभागाकडून दे ण्यात
आलेल्या आहे त व त्या प्रमाणे सवग जजल्हा पररषदाींकडून कायगवाही सरू
ु असन
ू ग्रामववकास
ववभागाकडून त्याबाबतचा वरचेवर आढावा घेण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भोर व वेल्हे (जि. पुणे) तालुक्यातील गुांिवणी नदीवरील िोल्हापूरी पध्दतीच्या
बांधाऱयासाठी नवीन बगे घेण्याबाबत

(७)

६७५०७ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल्ह्यातील भोर व वेल्हे तालुक्यातील गुींजवणी नदीवरील कोल्हापूरी पध्दतीच्या
बींधाऱ्यासाठी नवीन बगे घेण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३० सप््ें बर,
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३३९ (6)
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) र्ासन ननणगय क्र. दे वद-ु २०१५/ (८३६/२०१५)/ मसीं.व्य. (कामे) दद. १७/११/२०१६ नुसार पाणी

वापराच्या अनुषींगाने जमा होणा-या पाणीपट्टी वसुलीच्या रक्कमा महामींडळाकडे जमा करण्यास
व या रकमेतून प्रकल्पाींच्या मसींचन व्यवस्थापनाच्या कामासाठी खचग करण्यास मान्यता दे ण्यात
आली आहे . त्यानस
ु ार सदरचे काम पाणीपट्टीच्या रक्कमेतन
ू हाती घेण्याचे ननयोजीत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पालम (जि.परभणी) तालक्
ु यापयंत ववष्ट्णप
ु रू ी धरणाचे व ददग्रि बांधा-याचे पाणी आल्यामळ
ु े ५
गावातील ववद्यार्थयांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(८)

७०५८३ (२७-०१-२०१७).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

(१) परभणी जजल्ह्यातील पालम तालुक्यापयंत ववषणुपूरी धरणाचे व ददग्रज बींधाऱ्याचे पाणी
आल्यामळ
ु े तालुक्यातील साधारण ५ गावातील १५० हून अधधक ववद्यार्थयांना बो्ीने सात
वषागपासून र्ाळे त जावे लागते आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील “ि” वगग ततथगक्षेत्रास तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(९)

७१८२८ (२७-०१-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील “क” वगग नतथगक्षेत्रास ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे
ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या नतसऱ्या
आठवड्यात ददले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३९ (7)
श्रीमती पांििा मुांडे (१९-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ग्रामीण “क” वगग तीथगक्षेत्राींना जजल्हास्तरावरुन जजल्हा ननयोजन सममतीमाफगत ननधी
उपलब्ध करुन ददला जात असल्याने, र्ासन ननयम व ननकषानस
ु ार सदर प्रस्ताव जजल्हा
ननयोजन सममतीसमोर सादर करणेबाबत कायगकारी अमभयींता, बाींधकाम ववभाग, जजल्हा पररषद,
यवतमाळ याींना कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील वपांपळनेर येथील लाटीपाडा धरणातील उपलब्ध
पाण्याचे योग्य तनयोिन िरण्याबाबत

(१०)

७२९२३ (२७-०१-२०१७).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
काय :-

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील वपींपळनेर येथील ला्ीपाडा धरण पूणग क्षमतेने भरले
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धरणातील उपलब्ध पाण्याचे योग्य ननयोजन करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय.
ददनाींक ०४/०८/२०१६ रोजी ला्ीपाडा धरण पूणग क्षमतेने भरले आहे .

(२) ददनाींक ०४/०८/२०१६ रोजी धरण भरल्यानींतर वाहून जाणारे परु ाचे पाणी कालव्याद्वारे
सोडण्यात येऊन त्याद्वारे बेहेड ल.पा. तलावात पाणीसाठा केला आहे . दद.१५/१०/२०१६ रोजी
धरणातील उपलब्ध उपयुक्त पाणीसाठा ३५.६३ दलघमी असून त्यापैकी वपण्याच्या पाण्यासाठी

आरक्षण, वहन व्यव व बाषपीभवन व्यव वगळून उवगररत २२.०९ दलघमी पाण्याचा वापर
करण्याकररता प्राथममक मसींचन कायगक्रम मींजरू करण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अक्िलपाडा (जि.धुळे) प्रिल्पातील उिव्या िालव्यात योग्य दठिाणी
ववमोचन द्वार बसववण्याबाबत

(११)

७४५०० (१७-०४-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अक्कलपाडा (जज.धुळे) प्रकल्पातील अनतररक्त पाणी पाींझरा नदीतून सोडले जाते, त्यावेळी
उजव्या कालव्यातून काही नाल्याींमध्ये पाणी सोडले जाते मात्र चौगाव मर्वारातील बोरा्ी नाला
यापासन
ू वींधचत रादहला आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३३९ (8)
(२) असल्यास, या नाल्यात पाणी सोडण्यासाठी उजव्या कालव्यात योग्य दठकाणी ववमोचक
द्वार बसववण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी, जजल्हाधधकारी याींना ददनाींक १६ नोव्हें बर,२०१६
रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्र दे ऊनही अद्याप त्यावर कोणतीही कायगवाही झाली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत चौकर्ी केली आहे

काय व चौकर्ीनस
ु ार सदर ववमोचक द्वार

बसववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०६-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायगकारी अमभयींता, धुळे मध्यम प्रकल्प ववभाग, धुळे

याींना दद.१६ नोव्हें बर, २०१६ रोजी लेखी पत्र ददलेले असून त्याची प्रत सींबींधीत जजल्हाधधकारी
कायागलयास ददलेली आहे . मागणी नस
ु ार सय्यदनगर कालव्यावर बोरा्ीनाल्यावर अनतवाहक

(Escape) बाींधकामाचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे. प्रस्तावास सक्षम
स्तरावरून मान्यता प्राप्त झाल्यावर पुढील कायगवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ततलारी (जि.मसांधुदग
ु )ग प्रिल्पातील िामात झालेला गैरव्यवहार
(१२)

७५३८२ (१८-०४-२०१७).

(वडाळा) :

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.िालीदास िोळां बिर

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नतलारी (जज.मसींधुदग
ु )ग प्रकल्पातील कालव्याची कामे, ररींगरोड मधील झालेला गैरव्यवहार,
मर्रीं गे बड
ु ीच्या क्षेत्रामध्ये सरू
ु असलेले दगड खाणी सरू
ु ीं ग स्फो्ामळ
ु े धरणाला बसणारे हादरे

आदीबाबत मागील ३ वषागपासून सातत्याने मा.मुख्यमींत्री, मा.जलसींपदामींत्री, मा.पालकमींत्री,

मसींधुदग
ु ग जजल्हा, कायगकारी अमभयींता, नतलारी प्रकल्प आदीकडे तेथील ग्रामस्थाींनी ले खी ननवेदने
सादर केलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयनोडे ररींगरोड, माींगेली, मर्ींरगे, पा्ये, केंद्रे , ररींगरोड ही कामे अद्यापी पण
ू ग
झालेली नसून मर्ींरगे धरण क्षेत्रात होत असलेले सुरूींग स्फो् बेकायदा उत्खनन, नतलारीचा
गैरकारभार आदीबाबत सातत्याने तेथील ग्रामस्थाींनी तक्रारी करूनही आतापयगत कोणतीही
कारवाइग करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू तक्रारीच्या अनुषींगाने ववनाववलींब चौकर्ी होवून कारवाइग होण्याच्या
दषॄ ्ीने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) मसींधुदग
ु ग जजल्हयातील नतलारी प्रकल्पातील कालव्याची
कामे, ररींगरोडची कामे यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही.

वव.स. ३३९ (9)

मर्रीं गे बुडीत क्षेत्रामध्ये सुरु असलेले दगड खाणी बींद करण्याबाबत ग्रामस्थाींकडून तसेच

राजकीय पक्षाच्या पदाधधकाऱ्याींकडून क्षेत्रीय कायागलयास ननवेदने प्राप्त झालेली आहे त.

(२) धरणाचे बुडीत क्षेत्रातील उजव्या नतरावरील आयनोडे व सरगवे येथील ररींगरोडची कामे
प्रगतीपथावर आहे त व
(माींगेली

ररींगरोड हा सरगवे गावामध्ये येतो. तसेच डाव्या नतरावरील ररींगरोड

दे वुळवाडी-मर्रीं गे-पा्ये-पाल

गावात)

करण्याचे

प्रस्ताववत

प्रगतीपथावर आहे त.

असून

सदरहू

कामे

मर्रीं गे धरण क्षेत्रात सरु
ु ीं ग स्फो्, बेकायदा उत्खनन बींद करण्याबाबत जजल्हा खननकमग

अधधकारी, मसींधुदग
ु ग याींच्या समन्वयाने कायगवाही होवून सदर खाणी माचग २०१५

करण्यात आल्याबाबत तहमसलदार, दोडामागग याींनी क्षेत्रत्रय कायागलयास कळववले आहे .

पासून बींद

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील नामपाडा-िुतरिांु ड लघुपाटबांधारे
प्रिल्पाचे िाम अपण
ू ागवस्थेत असल्याबाबत

(१३)
वपचड

७५६८४ (१५-०४-२०१७).
(अिोले),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव
श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्री.अजित पवार (बारामती) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) र्हापरू (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील कुतरकींु ड लघप
ु ा्बींधारे प्रकल्पाच्या कामास ११ वषांपव
ु ी
सुरुवात झाली असून सदर प्रकल्पाचे काम अद्यापपयंत अपूणागवस्थेत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सदर प्रकल्पाचे अपूणग काम तातडीने पूणग करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे .
सदर प्रकल्पाचे काम फेब्रुवारी, २०१० पासून सुरू झाले आहे . वन प्रस्तावास तत्वत:

मान्यता ममळाली असन
ू अींनतम मान्यता न ममळाल्याने एवप्रल, २०१२ पासन
ू काम बींद आहे .

(२) वन प्रस्तावास अींनतम मान्यता अद्याप पयंत न ममळाल्याने तसेच सुधाररत प्रर्ासकीय
मान्यता नसल्याने काम बींद आहे . त्यामळ
ु े चौकर्ीचा प्रश्न उ्भववत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३३९ (10)
महाड (जि.रायगड) तालुक्यातील िोतुडे धरणाची झालेली दरु वस्था
(१४)

७६३५७ (१७-०४-२०१७).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील ककल्ले रायगडजवळच असलेल्या कोतुडे धरणाची मोठ्या
प्रमाणात दरु वस्था झाली

असल्यामुळे २२ ग्रामपींचायतीींची तसेच महाड र्हराची नळपाणी

पुरवठा योजना धोक्यात आली असून चार गावाींतील नळपाणी योजना बींद झाली असल्याचे
माहे डडसेंबर,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर धरणाची पाहणी केली आहे काय व पाहणीवरुन कोतुडे धरणाची नव्याने
दरु
ु स्ती करुन महाड र्हरामधील दासगाव, वहूर, केंबुली, गाींधरपाले, करीं जखोल या गावाींमध्ये
पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
सदर धरणाच्या ववमोचकाच्या पाईपलाईनच्या वरील बाजूस सरळ रे षेमध्ये धरणाच्या

खालील बाजूस पाण्याचा पाझर जूलै २०१४ च्या दरम्यान ददसून आला असता, त्यावेळी
तात्काळ तात्परु ती दरु
ु स्ती करण्यात आली होती. त्यानींतर मे २०१६ मध्ये याची तातडीने

दरु
ु स्ती करुन धरणातून येणारा पाण्याचा पाझर थाींबववण्यात आला आहे. त्यामुळे धरणातून
कोणत्याही प्रकारे पाणी वाया जात नाही. स्थाननक स्वराज्य सींस्थेमाफगत नळ पाणी पुरवठा
सुरळीत चालू आहे .

(२) धरणाची दरु
ु स्ती मे २०१६ मध्येच करण्यात आली असून स्थाननक स्वराज्य सींस्थेमाफगत
नळ पाणी परु वठा चालू आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िळगाांव जिल््यातील रोिगार हमी योिनेतांगत
ग ववदहरीांची िामे अपण
ु ागवस्थेत असल्याबाबत
(१५)

७६८६३ (१५-०४-२०१७).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींव जजल्ह्यातील तालुका ननहाय पींचायती सममत्याींमाफगत एमआरईजीएस (रोजगार

हमी योजना) अींतगगत सन २०१५-१६ साठी ककती ववदहरीींचे उद्दीष् पूणग करण्याचे आदे र्
र्ासनाने पींचायत सममत्याींना ददलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयंत ककती ववहीरीींची कामे पूणग झाली आहे त व ककती ववहीरीींचे काम
अपुणागवस्थेत आहे त,

वव.स. ३३९ (11)
(३) असल्यास, सदर ववहीरीींची कामे ददनाींक ३१ माचग, २०१६ रोजीपयंत न होण्याची कारणे
काय आहे त व याप्रकरणी लाभार्थयांना वींचीत ठे वणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर र्ासनाने काय कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२१-०७-२०१७) : (१) जळगाींव जजल्हयासाठी रोजगार हमी योजने अींतगगत

सन २०१५-१६ साठी एकूण ८१२ ववदहरीींचे उद्दीष् पुणग करण्याचे आदे र् सवग पींचायत सममती
याींना दे ण्यात आले होते.

(२) ददलेल्या उद्दीष्ापेक्षा जास्त म्हणजेच एकूण १२३८ ववदहरी पुणग करण्यात आल्या आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पाटण (जि.सातारा) तालुक्यातील तारळी धरणाला नवीन द्वार बसववण्याबाबत
(१६)

७७१४२ (१५-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चें बूर), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी),

अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण (जज.सातारा) तालक्
ु यातील तारळी धरणाचे द्वार ददनाींक ५ व ६ जानेवारी च्या
दरम्यान तु्ल्यामुळे १ हजार क्यस
ु ेकपेक्षा जास्त पाण्याचा ववसगग झाला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर धरणाचे नवीन द्वार बसववण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१)दद.०६/०१/२०१७ रोजी सकाळी १०.३० वा.पासून तारळी
धरणाच्या मसींचन तथा ववद्युत ववमोचकाच्या र्ीघ्र गतीने बींद होणा-या (Quick Closing
Gate) द्वाराकडे जाणा-या गॅलरीमधन
ू अींदाजे ३०० घनफु् प्रती सेकींद इतका ववसगग येत
असल्याचे ननदर्गनास आले.

(२) व (३) त्यानस
ु ार त्याच ददवर्ी उध्वग बाजूचे आपत्कालीन द्वार (Emergency Gate/
Stop Log Gate) रात्री ११.३० वाजता यर्स्वीरीत्या बींद करून उ्भववलेल्या आपत्कालीन
पररजस्थतीवर ननयींत्रण आणण्यात आले.
Quick closing gate, Bonet & amp; Hoist arrangement इत्यादी घ्काींच्या
दरु
ु स्तीची कायगवाही याींत्रत्रकी ववभाग व स्थापत्य ववभागामाफगत समन्वयाने हाती घेऊन या

द्वाराची उभारणी पूणग करण्यात आली असून दद. २७/३/२०१७ पासून धरणातून मसींचनासाठी
पाणी सोडण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३३९ (12)
मौिे अांबाड व मौिे मशराळ(मा.) (ता.माढा, जि.सोलापूर) या गावाांचा मसना-माढा उपसा मसांचन
योिनेत समावेश असूनही त्याांना मसांचनाचा लाभ न ममळाल्याबाबत

(१७)

७७८०२ (१८-०४-२०१७).

श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल्ह्यातील मसना-माढा उपसा मसींचन योजना ही एकुण १६१५१ हे क््र क्षेत्र
मसींचन ननमीती करण्याचे उददष् असणारी योजना असन
ू या योजनेमध्ये माढा (जज.सोलापूर)
तालुक्यातील मौजे अींबाड व मौजे मर्राळ(मा.) या गावाींचा समावेर् असूनही आजतागायत
दोन्ही गावे मसींचनाखाली आलेली नाहीत, याबाबत मख्
ु य कालवा कक.मी.७ मधन
ू सव्हे करून

मसींचनाचा लाभ दे ण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(२) तसेच सुधारीत प्रर्ासकीस मान्यता मींजुरी अद्यापयंत न ममळाल्याने योजनेची कामे
होण्यासाठी ववलींब लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीनुसार सुधारीत प्रर्ासकीस मान्यता
मींजरु ी तातडीने दे ऊन वींधचत रादहलेल्या भागास ननधी उपलब्ध करून मसींचन ननमीती
करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.
सीना माढा उपसा मसींचन योजनेच्या प्रकल्प अहवालातील मींजूर लाभक्षेत्रात अींबड व

मर्राळ (माढा) या गावाींचा समावेर् असून अनक्र
ु मे २४.९२ हे क््र व ४८.४५ हे क््र क्षेत्र
मसींचनाखाली

आणण्याचे

प्रस्ताववत

आहे .

डाव्या

कालव्याच्या

कक.मी.

क्र.१३/६४०

ते

कक.मी.१४/५४० या लाींबीत र्ेतकऱ्याींचा ववरोध असल्याने कालवा खोदाईचे काम झाले नसल्याने
सद्य:जस्थतीत अींबड गावचे २४.९२ हे क््र क्षेत्रापैकी मसींचनाखाली आलेले क्षेत्र “ननरीं क” आहे .

मौजे मर्राळ (मा.) या गावाचे प्रकल्पीय अहवालानस
ु ार मसींचनाखाली पीक क्षेत्र ४८.४५ हे .

आहे . सदर क्षेत्र डाव्या कालव्यावरुन मसींचनाखाली आले आहे .

या बाबत मुख्य कालवा कक.मी.७ मधून मसींचनाचा लाभ दे ण्याची मागणी स्थाननक

लोकप्रनतननधीकडून आलेली नाही.

(२) सुधारीत प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्याबाबतची कायगवाही र्ासनस्तरावर प्रगतीपथावर आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दटटवाळा (ता.िल्याण, जि.ठाणे) येथील िाळू नदीवर बाांधण्यात आलेल्या
बांधाऱयातून पाण्याची गळती होत असल्याबाबत

(१८)

७८०४३ (१५-०४-२०१७).

पजश्चम) :

अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.अममत साटम (अांधेरी

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ३३९ (13)
(१) द््वाळा (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील काळू नदीवर बाींधण्यात आलेल्या बींधाऱ्याला

गळती लागल्याने बींधाऱ्यातून दररोज लाखो ली्र पाणी वाया जात असल्याचे माहे जानेवारी
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत मागील २ वषागपासून पाठपूरावा सुरु असन
ू ही लघु पा्बींधारे ववभागाने
अद्यापही दरु
ु स्ती केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार नदीवरील बींधाऱ्याींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) नाही. माहे मे, २०१५ मध्ये लोखींडी बगे काढल्यानींतर गळती प्रनतबींधक उपाय म्हणन
ू
काही प्रस्तींभाींची दरू
ु स्ती करण्यात आली आहे.
(३), (४), (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

द््वाळा को. प. बींधारा हा सन १९८४ मध्ये पूणग झाला असून बींधाऱ्याच्या लोखींडी

बग्यांमधून

मजबत
ु ीकरण

गळती
व

होत

असल्यामुळे

दरू
ु स्तीच्या

कामाचे

बींधाऱ्यासाठी

अींदाजपत्रक

नववन

तयार

बगे

बसववणे

करण्याचे

काम

व

बींधाऱ्याचे

क्षेत्रत्रयस्तरावर

प्रगतीपथावर आहे . सदर अींदाजपत्रकास मींजुरी प्राप्त झाल्यावर ननधी उपलब्धतेनुसार काम
हाती घेण्यात येईल.

___________

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील भातसा डाव्या िालव्यासह
मसांचनाच्या अनेि योिना प्रलांबबत असल्याबाबत

(१९)

७८१२४ (१७-०४-२०१७).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप
नाईि (ऐरोली), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्हापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील भातसा डाव्या कालव्यासह धरणाचे काम होऊनही
मसींचनाच्या अनेक वषग योजना प्रलींत्रबत असल्याचे ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास,तद्नस
ु ार भातसा डाव्या कालव्यासह अनेक प्रलींत्रबत असलेल्या मसींचन योजनाींची
कामे तातडीने पूणग करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३९ (14)
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) अींर्तः खरे आहे .
(२) व (३) र्हापूर तालुक्यातील भातसा व नामपाडा या दोन बाींधकामाधीन योजना आहे त.

तसेच भातसा डावा तीर कालवा व भातसा उजवा तीर कालव्यासाठीच्या एकूण २६९.४५४ हे .
वनक्षेत्रासाठी dweller’s act certificate जजल्हाधधकारी कायागलयाकडून प्राप्त झालेले आहे.
सदर

प्रमाणपत्र

वन

ववभागास

ददनाींक

१/७/२०१५

रोजी

सादर

केले

असून,

Chief

Conservative of Forest याींनी वनजमीनीस अींनतम मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव ददनाींक
०८/१०/२०१५ रोजी केंद्रीय वने व पयागवरण मींत्रालय, नवी ददल्ली याींना सादर केलेला आहे . वन
खात्याकडून अींनतम मान्यता प्राप्त होताच भातसा डावा तीर कालव्यावरील कामे सरु
ु करणे
र्क्य होईल व डाव्या कालव्यावरील ननयोजजत ६३२० हे. मसींचन क्षेत्र ननममगत करणे र्क्य
होईल.
नामपाडा

योजना

वन

प्रस्तावास

ददनाींक

१३/०५/२००८ रोजी तत्वत: मान्यता

ममळालेली आहे . अींनतम मान्यता अद्याप प्राप्त नाही. सदर प्रकल्पाचे सध
ु ाररत अींदाजपत्रकास
मान्यता घेण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मोखाडा (जि.पालघर) तालक्
ु यातील धरणग्रस्ताांना िममनीचा मोबदला ममळण्याबाबत
(२०) ७८३४८ (१५-०४-२०१७).

श्री.अममत घोडा (पालघर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि

ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील र्हरासह गावपाडयाींना वषगभर पाणी वपण्यासाठी लघु
पा्बींधारे खात्याच्या सववस्तर ववभागाकडून सन १९९४-९५ मध्ये पळसपाडयाजवळ वाघ नदीवर

करोडो रुपये खचग करुन मोठे धरण बाींधण्यात आले असून त्याींचा कुठलाही फायदा गावातील
लोकाींना झाला नसन
ू ज्या र्ेतक-याींच्या जममनी धरणाखाली गेल्या आहे त त्याींनाही त्याचा

मोबदला आजपयंत ममळालेला नाही तसेच नगरपींचायतीच्या गावपाड्याना वपण्याच्या पाण्याचा
अननयममत व अपरु ा पाणीपरु वठा होत असल्याचेही ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच र्हरापासून ४ ते ५ कक.मी. च्या अींतरावर या धरणाच्या पा्ाला गळती लागल्यामुळे
तेथील र्ेतकऱ्याींचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत असून प्रकल्प अपूणागवस्थेत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मोखाडा र्हरवासीय व आसपासच्या गावपाड्याींना ननयममतपणे पाणीपुरवठा

करण्यासह र्ेतकऱ्याींना जममनीचा मोबदला अदा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३९ (15)
श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) : (१) नाही.
ज्या र्ेतकऱ्याींच्या जममनी धरणाखाली गेल्या आहे त, त्याींना पूणग मोबदला अदा केला

असन
कालव्यासाठी सींपाददत केलेल्या जममनी थे् वा्ाघा्ीने खरे दी करण्याची प्रकक्रया
ू
प्रगतीपथावर आहे .

धरणामधील एकूण पाणीसाठयापैकी ०.१७३ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा वपण्याच्या पाण्यासाठी

आरक्षीत असून सद्य:जस्थतीत वपण्याच्या पाण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही. भववषयात
वपण्याच्या पाण्यासाठी मागणी आल्यास पाणी आरक्षण मींजूर करण्यात येईल.
(२) नाही.

मुख्य ववमोचकातून येणाऱ्या पाण्यामळ
ु े या भागात ालावा ददसून येत आहे. या धरणाचे

काम १०० ्क्के पूणग झाले आहे. डाव्या कालव्याचे काम १०० ्क्के व उजव्या कालव्याचे काम
९० ्क्के पूणग झाले आहे .

(३) ज्या र्ेतकऱ्याींच्या जममनी धरणाखाली गेल्या आहे त, त्याींना पण
ू ग मोबदला अदा केला

असून कालव्यासाठी सींपाददत केलेल्या जममनी थे् वा्ाघा्ीने खरे दी करण्याची प्रकक्रया
प्रगतीपथावर आहे .

(४) प्रश्न उद्वभवत नाही.
___________
चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील ततलारी प्रिल्प येथे उभारण्यात आलेल्या शासिीय
तनवासस्थानाची झालेली दरु वस्था

(२१)

७८६९२ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींदगड (जज.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील नतलारी प्रकल्प येथील र्ासकीय ननवासस्थानाची

मोठया प्रमाणात दरु वस्था झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवासस्थानाची पाहणी केली आहे काय व पहाणीवरुन ननवासस्थानाची
दरु
ु स्ती तातडीने करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) सदर वसाहत वन जममन क्षेत्रात जस्थत असून
वसाहत बाींधून ४२ वषे इतका कालावधी झालेला आहे. मूळ नतलारी जलववद्युत प्रकल्पाचे काम
दे खील पण
ू ग झाले असन
ू , १९८७ पासन
ू वीज ननममगती करण्यात येत आहे . प्रकल्प महाननममगती
कींपनीकडे हस्ताींतरीत झाला आहे . सद्य:जस्थतीत वसाहत वापराींत नाही. तसेच हा पररसर
अनतपजगन्य वषृ ्ीचा असल्यामुळे ननवासस्थानाींची बऱ्याच प्रमाणात पडझड झालेली आहे .

(२) सदर ननवासस्थानाींची उपववभागीय अधधकारी, नतलारी मुख्य धरण उपववभाग, नतलारीनगर
याींनी पहाणी केलेली आहे . वसाहतीमधील काही भागात कमगचाऱ्याींचे वास्तव्य असन
ू त्याची
ननयममतपणे दरु
ु स्ती करण्यात येत असते.

वव.स. ३३९ (16)
सदर ननवासस्थाने व वसाहतीची असलेली जममन ही पूणप
ग णे वनखात्याच्या मालकीची

असून प्रकल्पाच्या कामासाठी ९९९ वषांच्या कराराने वनखात्याकडून जलसींपदा ववभागाने
घेतलेली आहे .

सद्य:जस्थतीत नतलारी जल ववदयुत प्रकल्प व त्याची सवग अनुषींगीक कामे पूणग झालेली

असून, जलसींपदा ववभागास कमगचाऱ्याींचे वास्तव्य असलेली जममन वगळता उवगररत जममनीची

आवश्यकता नाही. त्यामुळे वन खात्यास सदर जममन परत करण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ऊध्वग गोदावरी प्रिल्पातील पुणेगाव दरसवाडी–डोंगरगाव पोहोच िालव्याचे
बांद पडलेले िाम सुरु िरणेबाबत

(२२)

७९००० (२०-०४-२०१७).

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ऊध्वग गोदावरी प्रकल्पातील पण
ु ेगाव दरसवाडी–डोंगरगाव पोहोच कालव्याचे बींद पडलेले काम

सुरु करुन काम पूणग करण्यासाठी १४० को्ी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) पुणेगाव कालवा व दरसवाडी पोहोच कालवा हे कालवे ऊध्वग गोदावरी प्रकल्पाचा भाग
आहे त. सन २०१७-१८ मध्ये ऊध्वग गोदावरी प्रकल्पासाठी रुपये

३८.३४८ को्ी इतकी

अथगसींकल्पीय तरतुद केलेली आहे. मात्र, प्रकल्पावर अद्ययावत सध
ु ाररत प्रर्ासकीय मान्यता

प्राप्त ककीं मतीपेक्षा अधधक खचग झाला आहे . प्रकल्पाच्या सुधाररत प्रकल्प अहवालास प्रर्ासकीय
मान्यता दे ण्याची कायगवाही प्रगतीत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

गोंददया जि्यातील ववववध मसांचन प्रिल्पाांना मांिूरी दे ऊन तनधी दे ण्याबाबत
(२३)

७९०८७ (१५-०४-२०१७).

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

(१) दे वरी तसेच आमगाींव (जज.गोंददया) येथील जलसींपदा ववभागाअींतगगत कुढावास नाला

प्रकल्पाींना व ववववध प्रकल्पाींना मींजूरी दे ऊन ननधी ममळण्याबाबत मींत्रालयीन पातळीवर बैठकीचे
आयोजन करण्यात येऊन सदरची योजना गेल्या दोन वषागपासन
ू प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे वारीं वार पाठपुरावा तसेच मा.
जलसींपदा मींत्री याींना लेखी ननवेदन दे ऊनही र्ासनाने अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर मसींचन प्रकल्पाींना ननधी दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) नाही, कुढावास नाला प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प
अहवाल अद्याप राज्य ताींत्रत्रक सल्लगार सममतीस सादर झालेला नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदगाव ख. (जि.अमरावती) तालक्
ग मसत
ु यातील बेंबळा प्रिल्पाांतगगत धामि या पुनव
गावातील नदीवरील पल
ु ाला सरां क्षि िठडे बसववण्याबाबत

(२४)

७९१६४ (१५-०४-२०१७).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव ख. (जज.अमरावती) तालुक्यातील बेंबळा प्रकल्पाींतगगत धामक या पुनव
ग मसत
गावातील नदीवरील पुलाचे सरीं क्षक कठडे गेल्या दोन वषागपासुन नसल्याचे ननदर्गनास आलेले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पाहणी केली आहे काय व पाहणीचे ननषकषग काय आहे त,
(३)

नसल्यास,

ववभागाच्या

पुलाचे

अधधकारीींवर

सरीं क्षक

कठडे

कारवाई

बसववण्यास

करण्याबाबत

ददरीं गाई
व

पुलाचे

करणाऱ्या
सरीं क्षण

सींबींधीत

प्रकल्प

कठडे

तातडीने

बसववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१५-०७-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे . गावातील नदीवरील पल
ु ाचे काही
सींरक्षक कवडे (railing) तु्लेले आहे .

(२) याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर पाहणी केलेली असन
ू अज्ञात व्यक्तीींनी railing चे पाइप चोरून
नेल्याचे ननदर्गनास आले. त्याबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत धामक याींनी पोलीस स््े र्न तळे गाव
येथे तक्रार दाखल केली आहे.
(३) सींबींधधत कामाचा करारनामा अींनतम झाला नसल्याने सींबींधधत कींत्रा्दाराकडून पल
ु ाचे
सींरक्षण कवडे दरू
ु स्तीची कायगवाही करून घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३३९ (18)
पुणाग (जि.परभणी) तालुक्यातील तनळा मशवारात पूणाग नदीवर उभारण्यात येणाऱया िोल्हापूरी
बांधाऱयाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(२५)

७९२८८ (१७-०४-२०१७).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणाग (जज.परभणी) तालुक्यातील ननळा मर्वारात पूणाग नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या
कोल्हापूरी बींधाऱ्याचे काम गत चार वषागपासून प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू काम हे ताींत्रत्रक अडचणी व कींत्रा्दाराचे आतापयगत केलेल्या कामाचे
दे यक दे ण्यासाठी लागणाऱ्या ननधीअभावी काम अपूणागवस्थेत असल्याचे लघु पा्बींधारे
ववभागाच्या उपकायगकारी अमभयींता याींनी पत्राद्वारे कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बींधाऱ्याींचे काम तातडीने सुरु करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी पा्बींधारे
ववभागाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
सदर काम मे, २०१५ पासून ननधी अभावी बींद आहे .

(३) ददनाींक ०१.०४.२०१६ रोजी अॅड. मर्वप्रसाद सोनी, माजी जजल्हा अध्यक्ष भाजपा परभणी व
अॅड. एस.जी.मोदहते याींनी सदर काम पूणग करणेसींदभागत मा.मख्
ु यमींत्री व जलसींपदा मींत्री
महाराषर राज्य याींना मागणी केली आहे.

(४) सदर योजनेच्या स.ु प्र.मा. प्रस्तावास ददनाींक १९.०३.२०१६ रोजी मान्यता दे ण्यात आली
असून ननधी उपलब्धतेसाठी सदर प्रकल्पाचा अववमर्ष् प्रकल्पाींच्या यादीत समावेर् केला आहे.
ननधी उपलब्धतेनस
ु ार उवगररत कामे करण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतांगत
ग
वविास िामे अपूणागवस्थेत असल्याबाबत
(२६)

७९३०६ (१५-०४-२०१७).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री

(१) राज्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतग
ीं त
ग १ लाख ४५ हजार ४९९
इतकी ववकास कामे अदयापही अपूणागवस्थेत असल्याबाबतची मादहती केंद्रीय सींयुक्त सधचवाींनी
र्ासनाला माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ददली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त योजनेअत
ीं गगत प्रगतीपथावर असलेली कामेसुध्दा अत्यींत धधम्यागतीने

पूणागत्वास अधधकारी वगग नेत असून ववववध ववकास कामे पूणग करण्याबाबत दे ण्यात आलेली
उदद्दष्े पण
ू ग करण्यात माहे डडसेंबर, २०१६ अखेरपयगत राज्य र्ासन अपयर्ी ठरले असेही
अहवालात नमुद केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त कामे ननधी असन
ू अपूणागवस्थेत असण्याची कारणे काय आहे त व
यासींदभागत चौकर्ी करुन या कामात ददरीं गाई करणाऱ्या अधधकाऱ्यावर कारवाई करण्यासह
अपूणग कामे पूणग करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ियिुमार रावल (२१-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) दद.२४/३/२०१७ रोजी मा.सींयुक्त सधचव, ग्रामववकास मींत्रालय,नवी ददल्ली याींच्या

अध्यक्षतेखाली बैठकीमध्ये दद.३१ माचग २०१६ पयंत सरु
ु होऊन अपण
ु ग असलेली एकुण
२,५१,०६७ कामे दद.३१/७/२०१७ पयंत पूणग करण्याचे ननदे र् ददले आहे त. तसेच दद.३१/०३/२०१७
पयंतची सवग अपूणग कामे दद.३१/१२/२०१७ पयंत पुणग करण्याबाबत ननदे र् आहे त.
अपूणग कामाींची सद्यजस्थती पुढील प्रमाणे आहे :वषग

घेतलेली
िामे

पूणग झालेली

टक्िेवारी

िामे

२०१४-१५

७२९१४४

६१६३८३

८४.५४

२०१५-१६

२०८९६२

७०६५६

३३.८१

२०१६-१७

२२१८०५

१७२९९

७.८

२०१७-१८

२१५८८

१

-

(१६.५.२०१७
पयंत)
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील महापामलिामध्ये स्थातनि सांस्था िर (एलबीटी) रद्द िेल्यामुळे
राज्य शासनाने िेंद्र शासनािडे अथगसहाय्य िरण्याची िेलेली मागणी

(२७)

७९३१७ (१९-०४-२०१७).

श्री.डड मल्लीिािन
ूग रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील महापामलकामध्ये स्थाननक सींस्था कर (एलबी्ी) रद्द केल्यामळ
ु े र्ासनाने केंद्र
र्ासनाकडे ३ हजार २९० को्ी रुपयाींचे अथगसहाय्य करण्याची मागणी केली असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अनष
ु ींगाने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३९ (20)
श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (०७-०७-२०१७) : (१) वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या अवलींबनानींतर
केंद्रामाफगत दे ण्यात येणाऱ्या नक
ु सान भरपाईची रक्कम पररगणीत करताना, राज्य र्ासनाचा

वषग २०१५-१६ चा महसल
आधारभत
ठरववण्यात येणार आहे. सदर आधारभत
वषागच्या
ू
ू
ू

महसूलामध्ये स्थाननक सींस्था कर रद्द केल्यामुळे महानगरपामलकाींना ददलेल्या रुपये ३ हजार
२९० को्ी अनुदान मोजण्यात यावे अर्ी मागणी राज्य र्ासनाने केंद्र र्ासनाकडे डडसेंबर,
२०१६ मध्ये केली आहे .

(२) राज्य र्ासनाने या सींदभागत मागणी केंद्र र्ासनाच्या ववत्त ववभागाकडे केली आहे.
(३) लागू नाही.

___________

िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील दहीगाांव उपसा मसांचन योिनेमध्ये शेतिऱयाांना नवीन
भस
ू ांपादन िायद्यानस
ु ार मोबदला दे ण्याबाबत

(२८)

७९५३२ (१५-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करमाळा (जज.सोलापूर) तालक्
ु यातील दहीगाींव उपसा मसींचन योजनेमध्ये ्प्पा क्र.१ व

्प्पा क्र.२ मधील सींपाददत क्षेत्राच्या ९० ्क्के र्ेतक-याींना नवीन भूसींपादन कायद्यानुसार
मोबदला ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त प्रकल्पासाठी ज्या र्ेतकऱ्याींच्या जमीनी सींपाददत केल्या त्या र्ेतकऱ्याींना
त्याींच्या जमीनीचा पूणग मोबदला अद्यापही ममळालेला नसल्याने जमीनीचा मोबदला न
ममळालेल्या र्ेतकऱ्याींनी सदर प्रकल्पाच्या कामास ववरोध केला आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱ्याींना त्याींच्या जमीनीचा मोबदला दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) नाही.
प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूवी जमीन मालकाींची लेखी सींमती घेऊन काम प्रत्यक्षात

सुरू करण्यात आले आहे . सदर भूसींपादन प्रस्तावाबाबतची सद्यजस्थती वेळोवेळी र्ेतकऱ्याींर्ी

सींपकागत राहून अवगत करण्यात येत असल्यामुळे तुरळक अपवाद वगळता र्ेतकऱ्याींकडून
प्रकल्पाच्या कामात ववरोध झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) • सन १९९८-९९ मध्ये महसल
ू ववभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते तथावप सन
२००८-०९ पयंत या योजनेस ननधी उपलब्ध झाला नाही. सबब कालापव्यय झाल्याने प्रकरणे
व्यपगत झालेली होती.

वव.स. ३३९ (21)
• तद्नींतर सन २००८ मध्ये भूसप
ीं ादनाच्या मोबदल्याची २/३ इतकी रक्कम रु. ५६.६६ लक्ष
ननधी दद. १२/०३/२००८ रोजी महसूल ववभागाच्या मागणीनुसार वगग करण्यात आला होता.

• महसल
ीं ादन कायदा १८९४ नस
ू ववभागाकडून ५ प्रकरणाींचा अींनतम ननवाडा जन
ु ा भस
ू प
ु ार
झालेला

आहे .

अजस्तत्वात

उवगररत

आल्याने

प्रकरणाींच्या

सदरची

सवग

कायगवाही

दरम्यान

नवीन

भूसींपादन

प्रकरणे

व्यपगत

भूसींपादन

करण्यात

कायदा

२०१३

येऊन

नवीन

कायद्याप्रमाणे सादर करण्यासाठी सन २०१५ मध्ये प्रकरणे परत करण्यात आली आहे त. नवीन
कायद्यानुसार भूसींपादनाची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे .
___________

िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील सीना-िोळगाव प्रिल्पाच्या शेतिऱयाांना त्याचा िमीनीचा
मोबदला ममळाला नसल्याबाबत

(२९)

७९५३६ (१५-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील सीना-कोळगाव प्रकल्पाचे मुख्य कालवा, र्ाखा
कालवा, ववतररकाींची कामे १०० ्क्के पूणग झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त प्रकल्पासाठी ज्या र्ेतकऱ्याींच्या जमीनी सींपाददत केल्या त्या र्ेतकऱ्याींना
त्याींच्या जमीनीचा पण
ू ग मोबदला अद्यापही ममळालेला नसल्याने जमीनीचा मोबदला न
ममळालेल्या र्ेतकऱ्याींनी सदर प्रकल्पाच्या कामास ववरोध केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार प्रकल्पग्रस्त र्ेतकऱ्याींना त्याींच्या जमीनीचा मोबदला दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) सीना कोळगाव प्रकल्पाींतगगत करमाळा उपसा मसींचन
योजना दद. ५/१/२०१७ रोजी कायागजन्वत झाली आहे . ववतररका व लघु ववतररकाींची ९०% कामे
पण
ू ग झाली आहे त. ववतररका, लघु ववतररकाींची १०% कामे भस
ू ींपादना अभावी अपण
ू ग आहे त.
(२) होय.

(३) व (४) कालव्यासाठी सींपाददत केलेल्या जमीनीचा मोबदला दे णे बाबत नवीन भूसींपादन
अधधननयमानुसार कायगवाही प्रगती पथावर आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील सीना-िोळगाव प्रिल्पाांतगगत
ववतरीिा व लघु ववतरीिाांची िामे अपूणावस्थेत असल्याबाबत

(३०)

७९५३७ (१७-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

वव.स. ३३९ (22)
(१) करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील सीना-कोळगाव प्रकल्पाींतगगत ३५३६ हे क््र लाभ
क्षेत्रापैकी ककती हे क््र क्षेत्र मसींचनाखाली आले आहे ,

(२) असल्यास, उवगररत ववतरीका व लघु ववतरीकाींची कामे पण
ू ग झाली आहे त काय व त्यासाठी
ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) सीना कोळगाव प्रकल्पाींतगगत करमाळा उपसा मसींचन
योजनेची प्रकल्पीय मसींचन क्षमता ३५३६ हे . इतकी आहे . त्यापैकी जन
ू २०१६ अखेर ३१०० हे .
इतक्या मसींचन क्षेत्राची ननममगती झाली आहे .

(२) ववतररका व लघुववतररकाची ९०% कामे पुणग झाली असन
ू उवगररत १०% कामासाठी रु.४.८५
को्ी ननधी उपलब्ध आहे.

(३) मसना कोळे गाव प्रकल्पाच्या कालव्याकरीता भस
ू ींपादनाची कायगवाही प्रलींत्रबत असल्यामळ
ु े
ववतररका व लघु ववतररकाींच्या कामास ववलींब होत आहे .
___________

राज्य शासनाने सवग प्रिारच्या अनुत्पाददत तांबाखूवर साडेतेरा टक्िे
मल्
ू यवधधगत िर प्रस्ताववत िेल्याबाबत

(३१)

८०१०३ (१९-०४-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाने सवग प्रकारच्या अनुत्पाददत तींबाखूवर साडेतेरा ्क्के मूल्यवधधगत कर

प्रस्ताववत केला असून सदर मूल्यवधधगत करामुळे कोल्हापूर जजल्हयातील जयमसींगपूर येथील
तींबाखू व्यवसाय बींद होण्याच्या मागागवर असल्यामळ
ु े कामगार बेरोजगार होणार आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०७-२०१७) : (१) कोल्हापूर ववभागात २०१२ मध्ये मूल्यवधधगत कर
कायद्याींतगगत अनुत्पाददत तींबाखूचे ६७ नोंदीत व्यापारी होते. त्यातील काही व्यापाऱ्याींचा नोंदणी

दाखला रद्द झालेला असून एवप्रल २०१६ मध्ये ६० व्यापारी नोंदणीकृत आहे त. त्यानस
ु ार या
कालावधीत १० ्क्के नोंदणी दाखल रद्द झालेले ददसून येतात.

तसेच या व्यापाऱ्याींची वावषगक उलाढाल २०१२-१३ या वषागत ७४.७२ को्ी इतकी होती तर

२०१६-१७ मध्ये ती ८७.४६ को्ी इतकी आहे .
यावरुन असे ददसून येते की, नोंदणीकृत व्यापाऱ्याींच्या सींख्येत जरी १० ्क्के ने घ्

झालेली असली तरी अनुउत्पादीत तींबाखूची ववक्री उलाढाल कमी झालेली ददसत नाही. त्यामळ
ु े
सदर व्यवसाय बींद होण्याच्या मागागवर आहे , हे ववधान खरे वा्त नाही व कामगार बेरोजगार
होतील अर्ी र्क्यता वा्त नाही.

वव.स. ३३९ (23)
(२) लागू नाही.

(३) र्ेजारील राज्यात अनुत्पाददत तींबाखू वरील कर माफ असल्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्याींना
व्यापारासाठी

समान

सींधी

ममळण्यासाठी

अनत्ु पाददत

तींबाखच्
ू या

आींतरराज्यीय

ववक्रीवर

दद.१ ऑगस््, २०१४ रोजी सींपूणग कर माफ करण्यात आलेला आहे .
(४) लागू नाही.

___________

आटपाडी (जि.साांगली) शहरातील धाांडोर ओढ्यात तनांबवडे तलावातन
ू टें भच
ू े पाणी सोडणेबाबत
(३२)

८१०३९ (१७-०४-२०१७).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आ्पाडी (जज.साींगली) र्हरातील

धाींडोर ाढ्यात ननींबवडे तलावातून ्ें भूचे पाणी सोडणेची

मागणी माप्े मळा, आ्पाडी व पुजारवाडी येथील ग्रामस्थाींनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान केली होती त्यावेळी मा.जलसींपदा राज्यमींत्री याींनी ताींत्रत्रक ववभाग, पा्बींधारे
ववभाग व ्ें भूच्या अधधकाऱ्याींसमवेत पाहणी करण्याचे आश्वासन ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या भागाचा सींबींधीत ववभागाने सवे केला आहे काय,

(३) असल्यास, सवेनुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

धगरीष महािन

(०४-०७-२०१७)

:

(१)

श्री.

अननल

बाबर,

वव.स.स.

याींनी

त्याींचे

दद. २०/१२/२०१६ चे पत्रान्वये अर्ा प्रकारची मागणी केली होती व सदर मागणीचे अनुषींगाने
क्षेत्रीय स्तरावरुन प्राथममक पाहणी करणेबाबत सूचना ददल्या होत्या.

(२) आमदार महोदय याींचे उपजस्थतीत सींबध
ीं ीत कायगकारी अमभयींता, उप ववभागीय अधधकारी व
लाभधारक याींचे समवेत दद. २/१/२०१७ रोजी क्षेत्रत्रय पाहणी करण्यात आली आहे.
(३) पाहणी अींती उपरोक्त क्षेत्र हे ्ें भू उपसा मसींचन योजनेच्या आ्पाडी डाव्या कालव्याचे
ननींबवडे ववतररके अींतगगत समाववष् असल्याने सदर ववतरीकेचे काम सत्वर करणेबाबत

कायगवाही करावी असे चचेअींती ठरले व त्यानस
ु ार सववस्तर सवेक्षण व अींदाजपत्रकाची कायगवाही
क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापरु जिल््यातील िाळम्मावाडी धरणाच्या गैबी िालव्यातन
ू पाणी
सोडण्यात आल्यामुळे शेत िमीनीसह शेतीचे नि
ु सान झाल्याबाबत

(३३)

८११९९ (१५-०४-२०१७).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

वव.स. ३३९ (24)
(१) कोल्हापुर जजल्ह्यातील काळम्मावाडी धरणाच्या गैबी कालव्यातन
ू अचानक पाणी सोडण्यात
आल्यामुळे

र्ेत

जमीनीचे

व

र्ेतीचे

मोठया

प्रमाणात

नुकसान

झाल्याची

घ्ना

ददनाींक ९ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या घ्नेत १० गुींठे र्ेत जमीन वाहून जावून ऊस र्ेती व फळ झाडे तु्ून
पडली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर घ्नेची चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार नुकसानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१२-०७-२०१७) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खुांटेर्ळ (ता.आष्ट्टी, जि.बीड) येथील िृष्ट्णा खोरे अांतगगत
साठवण तलावाचे िाम बांद असल्याबाबत

(३४)

८१४१५ (२०-०४-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खीं्
ु े फळ (जज. बीड) येथील कृषणा मराठवाडा मसींचन प्रकल्पाींतगगत उपसा मसींचन योजना

क्र. ३ अींतगगत साठवण तलावाचे काम ददनाींक ३१ डडसेंबर,२०१३ रोजी पासन
पयागवरण
ू
मान्यतेसाठी बींद आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तलावाच्या कामासाठी पयागवरण मान्यता ममळण्याबाबतची सद्यजस्थती
काय आहे व सदरहू तलावाच्या कामास पयागवरण मान्यता ममळण्यासाठी ककती कालावधी
लागणार आहे ,
(३) असल्यास, सदर तलावाच्या कामासाठी पयागवरण मान्यता ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यता येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) कृषणा मराठवाडा मसींचन प्रकल्पास ददनाींक २४/६/२०१५ रोजी केंद्रीय पयागवरण, वन

व हवामान बदल ववभाग, ददल्ली याींच्याकडून पयागवरण मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे .
सदर मान्यतेमध्ये आष्ी उपसा मसींचन योजना क्र.३, जजल्हा बीड या योजनेचा अींतभागव
नसल्याचे ननदर्गनास आल्याने

त्यानुसार सदर योजनेस TOR ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव

वव.स. ३३९ (25)
ददनाींक २/७/२०१५ रोजी सादर करण्यात आला होता.
या

योजनेस

Environmental

Management

Impact

Plan (EMP) सींदभागतील

त्यानुसार ददनाींक १०/१२/२०१५

Assessment

(ETA)

व

अ्यास करण्यासाठी TOR

याबाबतची पुढील कायगवाही तातडीने पुणग करण्यात येत आहे.

अन्वये

Environmental

मींजरू झालेला आहे .

पयागवरण मान्यता प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक असलेले EIA व EMP अ्यास

करण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे . पावसाळा व दहवाळा या दोन हीं गामाचा
झाला असन
ू पावसाळा पूवग हीं गामाचा
महाराषर प्रदष
ू ण
झाल्यानींतर

अ्यास प्रगतीपथावर आहे . अ्यास पूणग झाल्यानींतर

ननयींत्रण मींडळ याींचेमाफगत जनसन
ु ावणी

ऑगस्् २०१७ मध्ये

अ्यास पूणग

घेण्यात येणार आहे . जनसन
ु ावणी

अींनतम पयागवरण मान्यतेसाठी केंद्रीय वन, पयागवरण व

हवामान बदल ववभाग (MoEF) नवी ददल्ली याींना प्रस्ताव सादर करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दहांगणघाट (जि.वधाग) तालुक्यात लोअरवणामध्ये असलेले पाणी खािगी िांपनी
बेिायदे शीरपणे वापरत असल्याबाबत

(३५)

८१४६७ (१७-०४-२०१७).

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

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

दहींगणघा्

(जज.वधाग)

तालुक्यात

लोअरवणामध्ये

असलेले

पाणी

खाजगी

कींपनी

बेकायदे र्ीरपणे वापरत असूनही याकडे स्थाननक र्ासनाचे दल
ग होत आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष
(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार बेकायदे र्ीरपणे पाणी वापर करणाऱ्या कींपन्यावर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०७-२०१७) : (१) नाही.
ननम्न वेणा प्रकल्पातन
ू २७.८६५ द.ल.घ.मी. पाणी घरगत
ु ी वापरासाठी व ८३.२०७

द.ल.घ.मी. पाणी औद्योधगक वापरासाठी (ववववध खाजगी कींपनी कररता) असे एकूण १११.०७२
द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षक्षत आहे. पाण्याच्या आकारणीनस
ु ार वसुली करण्यात येत आहे.
लोअरवणा प्रकल्पातून खाजगी कींपनी बेकायदे र्ीरपणे पाणी वापर करीत नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३३९ (26)
पालघर जिल््यातील सुयाग प्रिल्पाच्या वीि दे यिाची थिबािी िमा िरण्याबाबत
(३६)

८१४८४ (१५-०४-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :
काय :-

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पालघर जजल्ह्यातील सुयाग प्रकल्पाची कोट्यवधी रुपयाींची वीज दे यकाची थकबाकी
असल्याने महाववतरण कींपनीकडून ददनाींक २१ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास वीज
जोडणी खींडीत केल्याचे ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर वीज दे यकाची थकबाकी तात्काळ जमा करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) सय
ु ाग प्रकल्पाींतगगत धामणी मख्
ु य धरण, कवडास

उन्नैयी बींधारा व सुयागनगर वसाहतीची वीज जोडणी थकीत वीज दे यकामळ
ु े ददनाींक २०/१/२०१७
पासून खींडीत करण्यात आली होती.

(२) व (३) सन २००२ ते आजतागायत थककत वीज दे यकाची रक्कम ननधी उपलब्धतेच्या
अनष
ु ींगाने धरणाींची सरु क्षक्षतता लक्षात घेऊन प्राधान्याने धामणी मख्
ु य धरण व कवडास
उन्नैयी बींधाऱ्याची वीज दे यके १००% अदा करण्यात आली आहे त. सय
ु ागनगर वसाहतीच्या
थककत उवगररत वीज दे यकाची रक्कम ननधी उपलब्धतेनस
ु ार अदा करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे जिल््यातील टे मघर धरणाच्या तनिृष्ट्ट दिागच्या िामामुळे
धरणाची गळती होत असल्याबाबत

(३७)

८१५४२ (१५-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) ्े मघर धरणाच्या बाींधकामातील त्र्
ु ीमळ
ु े पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर गळती होत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धरणाच्या दरु
ु स्तीसाठी ९८ को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर झाला असून धरण
दरु
ु स्तीची ननववदा दोन वेळा काढून दे खील फक्त दोनच ठे केदाराींनी याला प्रनतसाद ददला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर धरणाच्या दरु
ु स्तीसाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३९ (27)
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) ्े मघर प्रकल्पाच्या गळती प्रनतबींधक कामाींसाठी रु.२०.०० को्ी इतका ननधी सन २०१७-१८
साठी मींजरू आहे. ्े मघर प्रकल्पाच्या गळती प्रनतबींधक कामासाठी दोनच ठे केदाराींनी प्रनतसाद
ददला होता, हे खरे आहे .

(३) ्े मघर धरणाच्या गळती दरु
ु स्तीसाठी एकूण ३ ननववदा र्ासन स्तरावरुन स्वीकृत झालेल्या
आहे त.

त्याचे

कायागरींभ

आदे र्

दद.२७/०२/२०१७

रोजी

ददले

दद.२८/०२/२०१७ पासून सुरुवात झाली आहे.

असून

प्रत्यक्ष

कामास

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
साांगली जिल्हयातील टें भ,ू तािारी, म्है साळ आदद मसांचन योिनाांच्या थिीत वीि दे ण्याबाबत
(३८)

८१६२० (१५-०४-२०१७).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले),

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जजल्ह्यातील ्ें भ,ू ताकारी, म्है साळ आदी मसींचन योजनाींचे सम
ु ारे ४४.९७ को्ी
रुपयाींची वीज थकबाकी असल्याने सदर योजना सुरु करण्याबाबत कोणताही ठोस ननणगय
झालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मसींचन योजनाींची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीज थकबाकी राहण्यामागची
कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, थकीत त्रबल भरण्यासाठी ववर्ेष तरतूद केली असल्याचे जाहीर केले परीं तु
प्रत्यक्षात तो ननधी ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे .
सदर योजनाींची रू. ४०.२७ को्ी इतकी वीज दे यकाींची थकबाकी आहे .
(२) लाभधारकाींकडून पाणीपट्टी वसूलीस अपेक्षक्षत प्रनतसाद ममळत नसल्याने वीज दे यकाींची
मोठ्या प्रमाणात थकबाकी रहात आहे .
(३) नाही.

महसूल व वन ववभाग र्ासन ननणगय दद. २०/१०/२०१५ नस
ु ार ववद्युत दे यकात ्ीं चाई

कालावधीत ३३.५०% सु् ददलेली आहे . सदर ववर्ेष तरतुदी अींतगगत माहे एवप्रल २०१६ ते जून
२०१६ या कालावधीतील ३३.५% सवलतीचा ननधी (रु.९.६१ को्ी) प्राप्त झालेला आहे . तसेच
महाववतरणने दद. १७/३/२०१७ अन्वये उपसा मसींचन योजनेच्या थकबाकीमध्ये असलेल्या

ग्राहकाींसाठी काही सवलती जाहीर केलेल्या आहे. त्याअतींगत
ग महामींडळाने भाीं डवली जमेतून
(स्वननधी) थकीत वीजत्रबलापो्ी ्ें भू उपसा मसींचन योजनेसाठी रू. ९४५.१२ लक्ष व ताकारी
उपसा मसींचन योजनेसाठी रु. ८६.१२ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करून ददला आहे .

वव.स. ३३९ (28)
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ततलारी धरण (ता.दोडामागग, जि.मसांधुदग
ु )ग पररसरातील बागबगीच्याांची झालेली दरु वस्था
(३९)

८१८११ (१५-०४-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नतलारी धरण (ता. दोडामागग, जज मसींधुदग
ु )ग पररसरातील बगीचाची दे खभाल करण्याची

जबाबदारी ठे केदारावर दे ण्यात आली होती परीं तु २ वषागनत
ीं र सदर बगीच्याची कोणत्याही
प्रकारची दे खभाल न केल्यामळ
ु े त्याची दरु वस्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पा्बींधारे ववभागाने या धरण क्षेत्रात पयग्काींसाठी कोणत्या प्रकारच्या सोयी-सुववधा
केल्या असन
ू या सोयी-सुववधाींसाठी सुमारे १ को्ी रुपये खचग होणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) नतलारी धरण पररसरातील बागेची मागील दोन
वषागपासून ननधीच्या अनुपलब्धतेमळ
ु े दे खभाल करण्यात आलेली नव्हती. तथावप सद्य:जस्थतीत
बागेची दे खभाल करण्यात येत आहे .

(२) सद्य:जस्थतीत जलसींपदा ववभागामाफगत नतलारी धरण पररसरात पयग्काींसाठी प्रसाधनगह
ृ
व ननवारा र्ेडची व्यवस्था केली आहे . सदर कामासाठी सुमारे रु. ११.५५ लक्ष
झालेला

आहे .

त्या

व्यनतररक्त

पयग्काींसाठी

इतर

महामींडळामाफगत पुरववण्यात येणार आहे त.

सुववधा

महाराषर

इतका खचग

पयग्न

ववकास

(३) र्ासनाने मसींधुदग
ु ग जजल्हा हा पयग्न जजल्हा म्हणून घोवषत केला असून, नतलारी
आींतरराज्य पा्बींधारे प्रकल्प हा मसींधुदग
ु ग जजल्हयातील पयग्नदृष्या महत्वाचा व मोठा प्रकल्प
आहे .

नतलारी प्रकल्प पयग्न स्थळ म्हणून ववकमसत करणेबाबत महाराषर पयग्न ववकास महामींडळ
याींच्यासमवेत कायगवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही
___________
ररसोड व मालेगाांव (जि.वामशम) तालुक्यातील लघु पाटबांधारे योिनाांना
सध
ु ारीत प्रशासिीय मान्यता ममळण्याबाबत

(४०)

८२११९ (२०-०४-२०१७).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

वव.स. ३३९ (29)
(१) वामर्म जजल्हयातील ररसोड व मालेगाींव तालुक्यातील ल.पा.योजनाींची ककमींत र्ेतीच्या
सरळ खरे दी प्रकरणामुळे वाढली असल्यामुळे या ल.पा.योजनाींची कामे सध
ु ारीत प्रर्ासकीय
मान्यते अभावी बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वामर्म जजल्हा मा.राज्यपालाींनी ननधागरीत केलेल्या मसचनाींच्या अनुर्ेषातींगत
ग चा
जजल्हा असन
ु या लघू पा्बींधारे योजनेमळ
ु े सुमारे ३००० हे क््र जममन ालीताखाली येत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मालेगाींव व ररसोड तालुक्यातील लघू पा्बींधारे योजनाींना सुधारीत प्रर्ासकीय
मान्यता ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलबाींची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) नाही.
(२) वामर्म जजल्हयातील ररसोड तालक्
ु यात ६ प्रकल्प व मालेगाींव तालक्
ु यात ७ प्रकल्प
बाींधकामाधीन असून या लघु पा्बींधारे प्रकल्पाींमुळे एकुण ९१४४ हे क््र जममन ालीताखाली
येणार आहे .

(३) वामर्म जजल्हयातील ररसोड व मालेगाींव तालुक्यातील कुकसा, पळसखेड, वाडीरायताळ,
वाकद, ममझागपूर व चाकनतथग या ६ प्रकल्पाींना सध
ु ारीत प्रर्ासककय मान्यता प्राप्त आहे .

तसेच कोयाळी, मैराळउोह, खडकी व पाींग्राबींदी हे ४ प्रकल्प सध
ु ाररत प्रर्ायकीय

मान्यता(सु.प्र.मा.)च्या ववववध ्प्प्यात मान्यतेस्तव आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अमरावती ववभागातील मसांचन अनुशेषाच्या पररगणनेसाठी सममती गठीत िरणेबाबत
(४१)

८२६८६ (१७-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय तनयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरावती ववभागातील मसींचन अनर्
ु ेषाच्या पररगणनेसाठी सममती गठीत करणेबाबत
लोकप्रनतननधीींनी (कारीं जा) मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकडे ददनाींक १८ मे, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३)

अमरावती ववभागातील मसींचन अनुर्ेषाच्या पररगणनेसाठी सममती गठीत करावी

ककीं वा कसे ही बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन असन
ू त्याबाबत अद्याप ननणगय झालेला नाही.
___________

वव.स. ३३९ (30)
टािळी िलान प्रिल्प (जि.अमरावती) येथील बाांधिामाच्या प्रिल्प बाधधत
शेतिऱयाांनी या प्रिल्पाचे बाांधिाम न िरण्याबाबत
(४२)

८२८०० (१५-०४-२०१७).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) ्ाकळी कलान प्रकल्प (जज.अमरावती) येथील बाींधकामाबाबत प्रकल्प बाधधत र्ेतकऱ्याींनी
या प्रकल्पाचे बाींधकाम करू नये यासाठी जजल्हाधधकारी अमरावती व सींबींधधत लोकप्रनतननधी
याींचेकडे आींदोलन करुन बाींधकाम थाींबववण्यात यावे अर्ी तक्रार केली असल्याने मा.मुख्यमींत्री
व सींबींधधत खात्याचे मींत्री याींनी चौकर्ीचे आदे र् ददले असन
ू काम थाींबववण्यात येणार आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत कींत्रा्दार व सींबींधधत कायगकारी अमभयींता याींचेवर कारवाई करून काम
बींद करण्याचे आदे र् दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गोंदवले खद
ु ग (ता.माण, जि.सातारा) येथील माण नदीवर असलेल्या
िोल्हापूर पध्दतीच्या बांधाऱयाची झालेली दरु वस्था

(४३)

८२८४३ (१८-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी) :
काय :-

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) गोंदवले खुदग (ता.माण, जज.सातारा)

येथील माण नदीवर असलेल्या कोल्हापूर पध्दतीच्या

बींधाऱ्याचा पाया मोठया प्रमाणावर खचला असून त्यातील दगड ननघाल्याने बींधाऱ्याला धोका
ननमागण झाला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने सदर बींधा-याचे ननररक्षण करुन त्याची तातडीने दरु
ु स्ती
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०६-०७-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे . गोंदवले खुदग (ता.माण,

जज.सातारा) येथील माण नदीवर असलेल्या कोल्हापरू पध्दतीच्या बींधाऱ्याच्या अधो बाजक
ू डील
पायाचे

Slab/Coping च्या खालील बाजूस झालेल्या Scouring मुळे काही दगड ववस्कळीत

झालेले आहे त व Coping अींधातरी झालेले आहे.

वव.स. ३३९ (31)
(२) सदर बींधाऱ्याचे रु. ३.८८ लक्ष खचागचे दरु
ु स्तीचे काम जलयक्
ु त मर्वार अमभयानाींतगगत
प्रगतीत असून बींधाऱ्याच्या दरु
ु स्तीचे काम जून २०१७ अखेर पूणग करण्याचे ननयोजन करण्यात
आले आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सातारा जिल््यातील जिहे -िठापूर योिना पूणग िरण्याबाबत
(४४)

८३१५१ (१८-०४-२०१७).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माण (जज.सातारा) तालक्
ु यातील उरमोडी धरणातील पाणी तीन दठकाणी उचलन
ू ११५
ककलोमम्र वरुन कालव्याद्वारे माण तालुक्यात आणले असतानाही पूवक
े डील अधाग तालुका
पाण्यापासून वींधचत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजहे -कठापूर योजना तातडीने पूणग करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१)सातारा जजल्ह्यातील माण तालुक्यातील पूवेकडील
सदरचे अींर्त: क्षेत्र जजहे क्ापरू उपसा मसींचन योजनेचा भाग आहे .

(२) सदर क्षेत्रास पाणी दे ण्याच्या दृष्ीने जजहे कठापूर उपसा मसींचन योजनेचे काम प्रगतीत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ततवसा (जि.अमरावती) तालुक्यातन
ू िाणा-या मुख्य िालवा भरुन वाहत
असल्यामळ
ु े वपिाांचे नि
ु सान झाल्याबाबत

(४५)

८३२३७ (२०-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी) :
काय :-

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नतवसा (जज.अमरावती) तालक्
ु यातन
ू जाणा-या मख्
ु य कालवा भरुन वाहत असल्यामळ
ु े

र्ेंदरू जनाबाजार येथील र्ेतक-याींचे र्ेकडो एकर चना, गहू वपकाींचे मोठया प्रमाणात नुकसान
झाले असल्याचे माहे नोव्हें बर,२०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पाणी बींद करणे व सोडण्यासाठी यावषी उध्वग वधाग प्रकल्पाचा कमगचारी
उपजस्थत नसल्यामुळे कालवा भरुन वाहत असन
ग
ू सुध्दा याकडे उध्वग वधाग धरण ववभागाने दल
ु क्ष
केल्यामळ
ु े र्ेतक-याींच्या र्ेतीचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३३९ (32)

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीनुसार र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०६-०७-२०१७) : (१) नाही.
नतवसा तालुक्यातून जाणारा उजवा मुख्य कालवा ाव्हरफ्लो झालेला नाही. नतवसा

तालक्
ु यातील

डेहणी

लघक
ु ालव्याचा

प्रवाह

लाभक्षेत्रातील

कास्तकाराने

अनधधकृतपणे

वाढववल्यामुळे कालव्यावरुन पाणी ासींडून वाहीले होते. तथावप, सींबींधधत क्षेत्रत्रय कमगचाऱ्याच्या

ही बाब वेळीच लक्षात आल्यामळ
ु े त्याने प्रवाह ननयींत्रत्रत केला व त्यामुळे हे पाणी पा्ाचे
हद्दीतून वाहत जाऊन लगतच्या नाल्यास ममळाले होते. कालव्याच्या
र्ेतीचे/वपकाचे नक
ु सान झालेले नाही.

ाव्हरफ्लो मुळे

(२) पाणी बींद करणे व सोडण्यासाठी कमगचारी उपजस्थत असल्यामुळेच कालव्याचा प्रवाह
ननयींत्रत्रत करुन होणारे सींभाव्य नक
ु सान ्ाळण्यात आले आहे .

(३) सदर कृती अज्ञात व्यक्ती व्दारे झाली असल्याने त्याचा र्ोध लागू र्कला नाही. तथावप,

याबाबत ग्रामपींचायतव्दारे मुनादी दे ऊन त्या पररसरातील लोकाींना असे प्रकार यापुढे घडल्यास
फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात येईल असे अवगत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही

___________
खेड (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील पोयनार लघप
ु ाटबांधारे प्रिल्पाचे
िाम अपूणागवस्थेत असल्याबाबत

(४६)

८३३६० (१८-०४-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पोयनार लघुपा्बींधारे प्रकल्पाचे सुमारे ३६ वषागपासून
सुरू असलेले काम व प्रकल्पामळ
ु े

ववस्तावपत झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना पुरववण्यात येणाऱ्या

मुलभूत सुववधाींची कामेही अद्याप अपूणग असल्याने ही सवग कामे पूणग करण्याबाबत स्थाननक

ग्रामस्थाींकडून मागणी होत असन
ू माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान प्रकल्पग्रस्त
र्ेतकऱ्याने उपोषणाचा इर्ारा ददलेला होता, हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार पोयनार लघुपा्बींधारे प्रकल्पाचे काम तात्काळ करण्यासह
प्रकल्पग्रस्ताींना मुलभत
ू सुववधा परु ववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३९ (33)
श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
२८० बाधीत कु्ुींबाचे पुनवगसन धामणी माडाींबा व फुरुससीमा या पन
ु वगमसत गावठाणात

करण्यात आले आहे . दे य नागरी सवु वधापैकी मख्
ु य मल
ु भत
ू सवु वधा पण
ू ग असन
ू उवगररत नागरी

कामे डडसेंबर, १७ अखेर पूणग करण्याचे ननयोजन आहे . दद. २६.१.२०१७ रोजी नागरी सुववधा व
अन्य कामाबाबत श्री.र्ेखर र्ाहू ववचारे याींनी उपोषणाचा इर्ारा ददला होता.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील राांगव येथील धरणाच्या दोन्ही
िालव्याांची िामे अपण
ू ागवस्थेत असल्याबाबत

(४७)

८३३६८ (१८-०४-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील राींगव येथील धरणाचे काम पण
ू ग करण्यात आले
असून अद्यापही दोन्ही कालव्याींची कामे अपूणग आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर धरण पररसराींतील ररींगरोडची दरु वस्था असून लगतचे डोंगरही गेले दोन
वषागपासून खचलेले असून सदर दठकाणी सींरक्षण मभींती बाींधण्याची आवश्यकता आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अपूणग कालवे, ररींगरोड व धोकादायक दठकाणी सींरक्षण मभींती बाींधणेबाबत
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

राींगव प्रकल्प पररसरात दद. २३.९.२०१६ रोजी एका ददवसात २४७ मम.मी. पाऊस
झाल्यामुळे सतत झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे धरण पररसरातील चौकीदार ननवासस्थानाच्या

पाठीमागन
ू जाणाऱ्या ररींगरोडसाठी खोदाई करण्यात आलेल्या भागामध्ये डोंगर उतारावरील मऊ
स्तराचा भाग दद. २३.९.२०१६ रोजी स्खमलत झाल्याने स्थाननक लोकाींच्या श्रमदानातन
ू

ररींगरोडवर पडलेले दगड व मातील रस्त्याच्या बाजल
ग त सुरु करण्यात
ू ा करुन ररींगरोड पूवव
आला आहे . तसेच धरणाच्या दोन्ही बाजू लगत असणारे डोंगर खचले नाहीत.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३३९ (34)
पराांडा (जि.उस्मानाबाद) येथे िृष्ट्णा मराठवाडा मसांचन योिनेतांगत
ग सांपाददत
िेलेल्या िममनीचा मोबदला ममळण्याबाबत

(४८)

८३४७० (१८-०४-२०१७).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कृषणा

मराठवाडा

मसींचन

(ता.पराींडा,

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

जज.उस्मानाबाद)

योजनेअींतगगत

कॅनॉलसाठी

र्ेतकऱ्याींच्या मोठया प्रमाणावर जममनी सींपाददत केल्या होत्या त्या सींपाददत जममनीचा

मोबदला र्ेतकऱ्याींना तात्काळ दे ण्यात यावा याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मख्
ु यमींत्री

व मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकडे ददनाींक २० फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास लेखी
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत र्ेतकऱ्याींना सींपाददत केलेल्या जममनीचा मोबदला अद्यापपयगत ददलेला
नसून सदरील योजना ही सद्य:जस्थतीत बींद आहे तसेच सींपाददत केलेल्या जममनीमध्ये
कॅनॉलचे खड्डे असल्याने र्ेतकऱ्याींना त्यात उत्पन्नही घेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीनस
ु ार र्ेतकऱ्याींना सींपाददत केलेल्या
जममनीचा मोबदला दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.
श्री.राहुल म. मो्े , वव.स.स., याींनी ददनाींक २०/२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मा.मख्
ु यमींत्री
महोदयाींना ननवेदन ददले आहे .
(२) व (३) कृषणा मराठवाडा उपसा मसींचन योजना १ ्प्पा क्र.३ अ/ब अींतगगत परीं डा / भुम
तालुक्यातील कालव्याचे कामे प्रगतीपथावर असून, सदरील कामे ही पूणत्ग वाकडे आहे त. या
कालवा कामासाठी सींपादीत करावयाचे क्षेत्राचे भूसींपादन प्रस्ताव जन्
ु या भस
ू ींपादन कायद्यान्वये

सन २०१०-११ मध्ये कायगकारी अमभयींता, उपसा मसींचन ववभाग उस्मानाबाद, याींचेमाफगत
जजल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींना सादर करण्यात आले होते. यातील बहुताींर् प्रस्तावाींची
सींयुक्त मोजणी पूणग होऊन जुन्या कायद्याप्रमाणे कलम ४ (१) ची अधधसूचना प्रमसध्द झालेली
आहे . दरम्यान सन २०१३ मध्ये नववन भूसींपादन कायदा अजस्तत्वात आल्याने सवग प्रकरणे

व्यपगत झालेली आहे त. आता नववन कायद्याप्रमाणे ३० भूसींपादन प्रकरणे जजल्हाधधकारी,
उस्मानाबाद, याींना सादर करण्यात आली आहे त. यापैकी १३भस
ू ींपादन प्रकरणात कलम ११ ची
कायगवाही झालेली आहे . उवगररत प्रस्तावात कलम ११ ची कायगवाही

प्रगतीपथावर आहे . या

प्रकरणात भूसींपादन कायद्याप्रमाणे कलम ११ पूवी भरावयाच्या मावेजापो्ी रु.७.४९ को्ी
एवढा ननधी सींबींधीत उपजजल्हाधधकारी, भूसींपादन याींचेकडे उपलब्ध करण्यात आला आहे .
सदरहू प्रकरणे लवकरात लवकर अींनतम करुन सींबींधीताींना मावेजा वा्प करण्याबाबत
कायगवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३३९ (35)

मौिे डोमगाव (ता.पराांडा, जि.उस्मानाबाद) येथील सीना िोळे गाव धरणातील िालव्याची िामे
पण
ू ग िरण्यासह उपसा मसांचन योिनेमधील पांपहाऊस ममशनची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४९)

८३५१४ (२०-०४-२०१७).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) मौजे डोमगाव (ता.पराींडा, जज.उस्मानाबाद) येथील सीना कोळे गाव धरणातील कालव्याची
कामे पूणग करण्याची तसेच उपसा मसींचन योजनेमधील पींपहाऊस ममर्नची दरु
ु स्ती करण्याची

मागणी मा.जलसींपदा मींत्री याींचेकडे स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २० फेब्रुवारी,२०१७ रोजी
वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार कोळे गाव कालव्याचे काम पण
ू ग करण्यासह उपसा मसींचन
योजनेमधील पींपहाऊस ममर्नची दरु
ु स्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय.
(२) मसना कोळे गाव प्रकल्पावरील पराींडा उपसा मसींचन योजनेवरील कींडारी र्ाखा कालवा व
मुगाव र्ाखा कालव्याची कामे १०० % पूणग आहे त.

सद्यजस्थतीत पराींडा उपसा मसींचन योजनेवरील पींपगह
ु स्तीचे काम याींत्रत्रकी ववभाग व
ृ ाच्या दरु
जलववद्यत
ु ववभागामाफगत प्रगतीपथावर आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पाचोरा (जि.िळगाव) तालक्
ु यातील दहवरा मध्यम प्रिल्पाचे पाणी वाया िात असल्याबाबत
(५०)

८३७९७ (१८-०४-२०१७).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाचोरा (जज.जळगाव) तालुक्यातील दहवरा मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याद्वारे रब्बी
वपकासाठी आवतगन सोडण्यात आले मात्र पा्चारीद्वारे पाणी रस्त्यालगत ये ऊन मोठया खदानी

व खड्डे तुडुब
ीं भरले असल्यामुळे लाखो मल्र पाणी वाया जात असल्याची बाब ननदर्गनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाकडे अधधकारी व कमगचारी वगागचे दल
ग असल्याने या प्रकरणाची
ु क्ष
चौकर्ीची मागणी स्थाननक र्ेतक-याींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीनुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३३९ (36)
श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे .
मुख्य कालवा बऱ्याच दठकाणी भरावामध्ये असल्यामुळे काही प्रमाणात पाण्याचा पाझर

होतो, तथावप मोठया प्रमाणावर पाणी वाया जाते, हे खरे नाही.
(२) नाही
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

