अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

आष्ट्टी,पाटोदा व शशरूर (जि.बीड) तालुकयाांतील ग्रामपांचायत िायाालयाांना
स्वतांत्र इमारत उभारण्यासाठी ननधी दे ण्याबाबत

(१)

६३२२५ (३१-०८-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आष्ी,पा्ोदा व शिरूर (जि.बीड) तालुकयाींतील ग्रामपींचायत कायाालयाींना स्वतःची स्वतींत्र
इमारत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु चौकिीत आष्ी, पा्ोदा व शिरूर तालक
ु याींतील ककती ग्रामपींचायत
कायाालयाींना स्वतींत्र इमारती नसल्याचे ननदिानास आले आहे ,
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, सदरहू ग्रामपींचायत कायाालयाींना स्वतःची स्वतींत्र इमारत उभारण्यासाठी
आवश्यक ननधीची तरतूद करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२४-०४-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .
(२)

अ.क्र. तालुकयाचे नाव ग्रा.पीं.सींयया स्वतींत्र इमारत असलेल्या

ग्रा.पीं. इमारत नसलेल्या

ग्रा.पीं.

ग्रा.पीं.

१

आष्ी

१२१

८२

३९

२

पा्ोदा

५९

३४

२५

३

शिरुर का

५१

३४

१७

(३), (४) व (५) १४ व्या ववत्त आयोगाकडून ननधी थे् ग्रामपींचायतीस उपलब्ध करुन ददला
िातो. ग्रामसभा ठराव करुन ग्रामपींचायत कायाालयाचे बाींधकाम करु िकते.

वव.स. ४४४ (2)
केंद्र िासनाच्या रािीव गाींधी पींचायत सिकतीकरण अशभयानाअींतगात ग्रामपींचायत
इमारत बाींधकामाकरीता ननधी उपलब्ध करुन ददला िात होता. परीं तु या योिनेस सन २०१५-

१६ या ववत्तीय वर्ाापासून आर्थाक सहाय्यतेतून वगळलेले आहे. त्यामुळे ग्रामपींचायत इमारत
बाींधकामाकरीता ननधी उपलब्ध करुन ददला िात नाही.

___________
चाळीसगाव (जि.बुलढाणा) पांचायत सशमतीच्या िायाालयात गोठा
मांिरु िरण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावाबाबत

(२)

८४२०३ (२०-०४-२०१७).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाळीसगाव (जि.बुलढाणा) पींचायत सशमतीच्या कायाालयात गोठा मींिुर करण्यासाठी ५००
ते १००० पयंत प्रस्ताव प्रलींबबत असताना पुन्हा नवीन तब्बल ५ ते ६ हिार प्रस्ताव अिून
िमा झाल्याची बाब ददनाींक २५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदिानास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव ननकाली काढण्यात आले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाींना मींिुरी दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ८१ प्रस्तावाींना मींिूरी दे ण्यात आलेली आहे .

(३) पींचायत सशमती स्तरावर कायावाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वधाा येथील िलयुकत शशवार आढावा बैठिीत घोवित िेल्याप्रमाणे खचलेल्या व बि
ु लेल्या
ववहहरीला सरसिट सवा शेति-याांना समान मदत शमळण्याबाबत

(३)

८८५२२ (१९-०८-२०१७).

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

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वधाा येथील िलयक
ु त शिवार आढावा बैठकीत मा. मय
ु यमींत्री याींनी घोवर्त केल्याप्रमाणे

खचलेल्या व बि
ु लेल्या ववदहरीला सरसक् सवा िेतक-याींना समान मदत शमळण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधी (दहींगणघा्) याींनी मा.मय
ु यमींत्री याींना ददनाींक २९ िून, २०१५ रोिी
ननवेदन दे ऊन मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत मागणीवर िासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे ,
(३) असल्यास, त्याचे थोडकयात स्वरूप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४४४ (3)
श्री. ियिुमार रावल (१३-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) िासनाने क्र.मग्रारो २०१४/ प्र.क्र.२५/ मग्रारो-१, ददनाींक २३ मे, २०१४ चा िासन ननणाय
अर्धक्रशमत करुन ददनाींक २० िल
ु ,ै २०१५ चा सध
ु ाररत िासन ननणाय ननगाशमत केला आहे.

(३) व (४) ददनाींक २० िल
ु ,ै २०१५ च्या िासन ननणायान्वये जिल््यातील ज्या क्षेत्रामध्ये

अनतवषृ ्ी अथवा पूरपररजस्थती ननमााण झालेली आहे , त्या क्षेत्रातील तलाठी, कृर्ी सहायक व
ताींबत्रक अर्धकारी याींनी खचलेल्या व बि
ु लेल्या ववदहरीींचे सींयक
ु तपणे पींचनामे करावे व

खचलेल्या व बुिलेल्या ववदहरीींचे दरु
ु स्तीींची कामे नरे गा अींतगात पात्र लाभार्थयांना अनुज्ञेय
करण्यात आलेली आहे त.

___________

सोनाली (ता.हातिणांगले, जि.िोल्हापूर) वसाहतीमध्ये मुलभत
ू सुववधािरीता ननधी शमळणेबाबत
(४)

९५६६१ (०२-०१-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षिण) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हातकणींगले (जि.कोल्हापूर) तालुकयात सन १९८५ साली वारणा धरणातील बुडीत क्षेत्रातील
मु.सोनाली (ता.िाहूवाडी, जि.कोल्हापूर) येथून स्थलाींतर करून पन
ु वसान करण्यात आलेल्या
सोनाली वसाहतीतील रदहवाश्याींकरीता गेली ३२ वर्ा उल्ून गेली असताना दे खील सदरहू
वसाहतीमध्ये अदयाप मल
ु भत
ू सोयी सवु वधाींचा अभाव असल्याची बाब माहे ऑक्ोबर, २०१७
मध्ये वा त्या दरयायान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदरहू वसाहतीमधील मुलभूत सुववधाींची ववकास कामे करण्याकरीता ककती ननधी
दे ण्यात येणार आहे,
(३) असल्यास, सोनाली वसाहतीमध्ये मुलभूत सोयी सुववधा दे ण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) सोनाली, तालुका िाहुवाडी या गावातील
बुडीत क्षेत्राच्या बाहे रील धनगरवाडा वगळून वारणा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येणा-या लोकाींचे

पन
ु वासन सन-१९८५ मध्ये वडगाींव, ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापरू येथील गायरानामध्ये करणेत
आलेले आहे. पूनवासन वसाहतीींना अनुज्ञेय १८ नागरी सुववधाींपैकी १० नागरी सुववधा िलसींपदा

ववभागामार्ात व उवाररत ८ नागरी सुववधा महसूल ववभागामार्ात दे णे आवश्यक आहे .

िलसींपदा ववभागामार्ात दे ण्यात येत असलेल्या १० नागरी सुववधापैकी ९ सुववधा पुरववणेत
आल्या असून एका सुववधेच्या पत
ा ेची कायावाही प्रगतीत आहे .
ू त

सोनाली ग्रामववकास सशमती पेठ-वडगाींव-१ याींनी ददनाींक १८/०८/२०१७ च्या पत्रान्वये

सोनाली गावठाणातील दहनभूमीकडे िाणारा पोहोच रस्ता, नदीतून िाश्वत पाणी पुरवठा व

इतर वाढीव नागरी सुववधाींची मागणी केली आहे . या नागरी सुववधा पुरववण्यासाठी महसूल
ववभागाकडून ननधी प्राप्त होणे आवश्यक आहे . त्यानुसार सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये
आवश्यक रु.३.१९ को्ी ननधीचा तपिील महसूल ववभागास सादर केला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४४४ (4)
राज्यातील रस्ते, ववि, शसांचन आणण वाहतूिीसारख्या पायाभूत सुववधाांचे
सवााधधि प्रिल्प पुणा िरण्यास ननधी दे ण्याबाबत

(५)

९५९७३ (२६-१२-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.मांगेश िुडाळिर

(िुलाा), श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा :

सन्माननीय ननयोिन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रस्ते, वीि, शसींचन आणण वाहतक
ू ीसारयया पायाभत
ू सुववधाींचे सवाार्धक प्रकल्प
केंद्र िासनाच्या माध्यमातून सुरु आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र िासनाने सदर प्रकल्पाींच्या खचाासाठी ककती ननधी िासनाला ददला आहे व
सदर प्रकल्प ककती कालावधीत पण
ू ा होणार आहे ,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्प तात्काळ पूणा करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) रस्ते ववकासासाठी केंद्रीय मागा ननधी योिनेंतगात एकूण रु.७५७५.१८ को्ी अींदाजित
ककीं मतीची ९७६ कामे मींिूर करण्यात आली आहे त. त्यासाठी रु. ३९८०.६३ को्ी एवढा ननधी

केंद्र िासनाकडून प्राप्त झाला आहे . ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार रस्त्याची कामे पूणा करण्याचे
ननयोिन आहे .

राज्यातील िहरी भागात वीि क्षेत्रातील पायाभूत सुववधाींसाठी एकाजत्मक उिाा ववकास

योिनेसाठी केंद्र िासनाने रु. २३००.०० को्ीची योिना मींिूर केली असून त्यापैकी केंद्र

िासनाच्या ६० % दहश्श्यापैकी रु. ३००.५० को्ी रककम माचा, २०१८ पयंत प्राप्त झाली आहे .
ग्रामीण भागात वीि क्षेत्रातील पायाभत
ू सवु वधा ननमााण करण्यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय

ग्रामज्योती योिनेसाठी रु. २१६४.१४ को्ीची योिना मींिूर असून त्यामधील केंद्र िासनाच्या
६० % दहश्श्याचा रु. ३६४.३९ को्ी ननधी केंद्र िासनाकडून प्राप्त झाला आहे . या दोन्ही
योिना माचा, २०१९ पयंत पूणा करावयाच्या आहे त.

प्रधानमींत्री कृर्ी शसींचाई योिनेंतगात राज्यातील २६ प्रकल्प पूणा करण्यात येणार आहे त.

त्यासाठी केंद्र िासनाकडून सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या कालावधीत रु. ५२२.८७ को्ी एवढा
ननधी प्राप्त झाला असन
ू नाबाडा कडून रु. ३१०६.४० को्ीचे किा प्राप्त झाले आहे . सन २०१६१७ मध्ये २६ पैकी ३ प्रकल्प पूणा झाले आहे त.

बींदरे ववभागामार्ात सागरमाला कायाक्रमाींतगात प्रवासी वाहतुकीसाठी रु. २४०.६६ को्ी

ककीं मतीच्या ११ कामाींना प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
केंद्र िासनाच्या ५०%
ू

दहश्श्यापैकी रु. १०६.४५ को्ी ननधी प्राप्त झाला आहे . ११ पैकी ३ कामे पूणा झाली आहे त.
उवारीत

कामे १८ मदहन्यात पूणा करण्याचे उदिष् आहे.

पररवहन ववभागाींतगात महाराषर िासन व केंद्र िासन याींच्या आर्थाक सहभागातन
ू

(कॉस्् िेअरीींग)

(अ) अहमदनगर-बीड-परळी वैिनाथ
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(ब) वधाा-नाींदेड-यवतमाळ-पुसद

(क) वडसा-दे साईगींि-आरमोरी-गडर्चरोली हे तीन रे ल्वे

प्रकल्प राज्यात सुरु असून हे प्रकल्प

अनक्र
ु मे सन २०२६, २०२३ व २०२० पयंत पण
ू ा करण्याचे उदिष् आहे . या ३ प्रकल्पाींसाठी
केंद्राकडून रु. १३२०.५५ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौि हे त (ता.वैभववाडी,जि.शसांधुदग
ु )ा येथील अरूणा मध्यम पाटबांधारे प्रिल्पात
प्रिल्पग्रस्त झालेल्या शेतिऱयाांचे पुनवासन िरण्याबाबत

(६)

९७७६९ (२६-१२-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौि हे त (ता.वैभववाडी, जि.शसींधद
ु ग
ु )ा येथील अरूणा मध्यम पा्बींधाऱयाींच्या सम
ु ारे ५३.८४
को्ी रूपयाींच्या अींदािीत खचाास िासन ननणाय क्रमाींक अरूणा १०८५/(२०९/८६)-िसींअ, ददनाींक
५ डडसेंबर, १९९५ रोिी प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आल्यानींतर ववलींबामुळे पुन्हा प्रिासकीय,

प्रथम सुधारीत व तदनींतर दववतीय सुधारीत ६६९.८० को्ी अींदािीत खचांस िासन ननणाय
क्रमाींक सुप्रमा २०११/२१८/(८२/११)/मप्र, ददनाींक २५ मे, २०१२ रोिी प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पासाठी मौिे आखवणे, भोम, नागपवाडी ही तीन गावे पूणत
ा :
बार्धत होणार असन
ू हे त हे गाव अींित: बार्धत होणार असल्याने बुडीत क्षेत्रातील गावाचे
पुनवासन मौिे मागवली नतठा व वेंगसर यादठकाणी करावयाचे ननजश्चत करण्यात आलेले

असतानाही आिशमतीस सदरहू प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु वासन झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाचे िवळिवळ ७० ्ककयाींहून अर्धक काम पण
ू ा झालेले
असतानाही प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनवासनास ववलींब झाल्याने याबाबत िासनाने चौकिी कली आहे

काय व त्यानुसार सदरहू प्रकल्पबार्धत चार गावातील प्रकल्पग्रस्ताींचे सवा सुववधाींसमवेत
तात्काळ पुनवासन होण्याच्या दषॄ ्ीने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) बुडीत क्षेत्रातील तीन गावाींचे पुनवासन हे माींगवली नतठा व वेंगसर येथे करण्याचे ननयेािन

आहे . माींगवली नतठा येथील गाींवठाणामधील नागरी सुववधाींची कामे सुमारे ९० % पूणा झालेली
आहे त. मौिे वेंगसर येथील गाींवठाणामधील नागरी सुववधाींची कामे ९५ % पूणा झालेली आहे त.
वरील प्रमाणे नागरी सुववधाींची कामे पूणा असून भूखींड वा्पासाठी तयार आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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मोझरी वलगाव व िोंडण्यापूर (जि.अमरावती) वविास आरखडयाांतगात
(७)

९९५१७ (०१-०१-२०१८).

ब्रॉन्झ धातुचा पुतळा उभारण्याबाबत
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय ननयोिन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोझरी वलगाव व कोंडण्यापूर (जि.अमरावती) ववकास आरखडयाींतगात ब्रॉन्झ धातुचा

पुतळा उभारण्यासाठी मा. स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा. मुययमींत्री, याींना ददनाींक २९ िुल,ै
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने सदर ननवेदनावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१८) : (१) व (२) होय. सन्माननीय स्थाननक लोकप्रनतननधी

याींच्या ददनाींक २८ िल
ु ,ै २०१७ रोिीच्या ननवेदनास अनुसरून वलगाींव, मोझरी, कौंडण्यपूर
येर्थल ववकास आराखडयाींतगात “ब्रााँझ पुतळे ” उभारण्यासींदभाात प्रस्ताव िासनास सादर

करण्यात आला होता. वलगाींव ववकास आराखडयाींतगात सींत गाडगेबाबा याींचा “ब्रााँझ पुतळा”
उभारण्याच्या कामास ददनाींक २२ ऑक्ोबर, २०१२ रोिीच्या िासन ननणायान्वये मींिरु ी दे ण्यात

आली आहे . याव्यनतररकत मोझरी ववकास आराखडया अींतगात राषरसींत तुकडोिी महाराि
आणण

कौंडण्यपूर

ववकास

आराखडयाींतगात

ववठ्ठल-रूजकमणी

याींचे

“ब्रााँझचे

पुतळे ”

उभारण्यासींदभाात, या आराखडयातील मींिूर व सुरू कामे प्राथयायाने पूणा करून, उपलब्ध
ननधीच्या मयाादेत सच
ु ववण्यात आलेल्या ववववध नवीन कामाींच्या प्रस्तावाींबाबत ववचार करताना
“ब्रााँझ पुतळा” उभा करण्याच्या बाबतीत ही िासनस्तरावर स्वतींत्रपणे ननणाय घेण्यात येणार
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यभरातील ओबीसी ववद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यवत्ृ तीमध्ये शासनाने िपात िेल्याबाबत
(८)

९९७८५ (१२-०१-२०१८).

श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ) :

सन्माननीय ववमक
ु त

िाती/भटकया िमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेि मागास प्रवगा िल्याण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यभरातील ओबीसी ववदयार्थयांच्या शिषयवत्ृ तीमध्ये िासनाने कपात केल्याचे ददनाींक ८
ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारात ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्ा्ासारयया सींिोधन सींस्थेमध्ये शिक्षण घेत असलेले ववदयाथी आर्थाक
अडचणीत आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ओबीसी ववदयार्थयांना न्याय दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे (०७-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
डोंगरगाव (भेंडाळा) प्रिल्पाच्या (ता.रािुरा, जि.चांद्रपूर) िालव्याचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(९)

१०१६८० (२६-१२-२०१७).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डोंगरगाव (भेंडाळा) प्रकल्पाच्या (ता.रािुरा, जि.चींद्रपूर) कालव्याचे काम मागील १७
वर्ाापासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प

पूणा झाल्यास तालुकयातील ११ गावातील िेतकऱयाींना शसींचनाची

सोय उपलब्ध होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्प पूणा करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय. डोगींरगाव मध्यम प्रकल्पाींतगात एकूण ३९४२ हे .

शसींचन क्षमतेपैकी ३६०६ हे . शसींचन क्षमता ननशमाती झाली असून सदर प्रकल्प िून २०१८ पयंत
पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे .
बेंडारा(भेंडाळा)

मध्यम

प्रकल्पाचे

ऑक्ोबर २०१२ पासून बींद आहे .

काम

भूसींपादन

पुनवासनाबाबतच्या

अडचणीमुळे

(२) डोंगरगाव प्रकल्पादवारे रािूरा तालुकयातील ९ गावातील (र्चींचाळा, डोंगरगाव, तुयामागुडा,
ववरूर स््े ., सब
ु ई, धानोरा, कववठपेठ, दे साईपेठ, व र्चींचोली) िेतकऱयाींना शसींचनाची

सोय

उपलब्ध होणार आहे .

बेंडारा मध्यम प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र १३ गावाींना (भेंडाळा, नवेगाव, केळझी, र्चींचबोडी
र्चरूड, ्ें बुरवाही, शससी खाींबाडा ववरूर स््े िन, शसींधी, िलर्डी, मुती बेरडी) शसींचनाचा लाभ
शमळणार आहे . सदर प्रकल्पातील कामे भूसींपादन प्रकक्रया , पुनवासन झाले नसल्यामळ
ु े
थाींबलेली आहे त.

(३) डोंगरगाव मध्यम प्रकल्पाच्या समावेि केंद्र िासन अथासहाजय्यत पींतप्रधान कृर्ी शसींचन
योिनेत करण्यात आला असून प्रकल्पाचे काम िून २०१८ अखेर पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे.
बेंडारा

प्रकल्पामुळे बेरडी (नवीन) व बेरडी (िुनी) अिी दोन गावठाण पुनवासीत होत

असन
बेरडी (नवीन) येथील गावकऱयाींचे पन
ू
ु वासन भेंडाळा गावािवळ िासकीय िागेवर

प्रस्ताववत असून भूखींड वा्प करण्यात आले आहे त. सदर प्रकल्पाचा सानुग्रह अनुदान प्रस्ताव
ववदभा पा्बींधारे ववकास महामींडळाच्या ननयामक मींडळाच्या ६९ व्या बैठकीत मान्य झाला

आहे . प्रकल्पाचे िलमग्न क्षेत्रासाठी लागणाऱया ३८०.२५ हे क्र िमीनीची सींपादन कायावाही सूरु
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आहे . तसेच साींडव्यासाठी व धरण बैठकीसाठी लागणाऱया १०.५९ हे . िशमनीचे सरळ खरे दीचे
प्रस्ताव कायावाहीत असून भस
ू ींपादन व सानुग्रह अनुदान मींिूर करून पुढील दोन वर्ाात
प्रकल्पाची कामे पूणा करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्य शासनाच्या िमाचा-याांना ननयशमत पेंशन लागू िरण्याबाबत
(१०)

१०२०१७

(०६-०१-२०१८).

डॉ.सांिय

रायमुलिर

(मेहिर),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), प्रा.विाा गायिवाड (धारावी), श्री.भारत
(धचपळूण) :

भालिे

(पांढरपूर),

श्री.सदानांद चव्हाण

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्यानेही डी सी पी एस/ऐन पी एस योिना लागू केली,केंद्र
सरकारने ददनाींक ३ मे, २००९ रोिी िासन ननणाय काढून,मत
ृ व अपींग कमाचाऱयास कु्ुींब
ननवत्ृ ती वेतन व सेवा उत्पादन (ग्र्यािु्ी) दे ण्याचा ननणाय घेतला आहे तसेच राज्य िासनाच्या

सेवेत ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ व त्या नींतर ननयुकत कमाचाऱयाींना िासनाने डीसीपीएस /

एनपीएस ही पेन्िन योिना लागू केली आहे , सदर DCPS / NPS धारक कमाचारी मत
ृ
झाल्यास त्याची सदर योिनेत र्कत िमा असलेली पूणा रककम राज्य िासनाकडून परत

करण्यात येईल. मात्र त्याींना ८० % रककमेवर पेन्िन ददली िाणार नाही, असा ननणाय ददनाींक
१८ ऑगस््, २००९ व १२ नोव्हें बर, २०१० तसेच इतर िासन ननणायादवारे घेण्यात आला आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २२ र्ेब्रुवारी,२०१५ च्या िासन ननणायानुसार ददनाींक
१

नोव्हें बर

पासून

सेवत
े

असणाऱया

कमाचारी

याींच्या

मत्ृ यूनत
ीं र

राज्यात

ककती

मत
ृ

कमाचाऱयाींच्या आई-वडील,पत्नी याींना कु्ुींब ननवत्ृ ती वेतन दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच वररषठ वेतनश्रेणीचा (२३ ऑक्ोबर, २०१७) चा िासन ननणाय GR काढून नवीन
शिक्षकाींवर ज्या िाचक अ्ी लावल्या आहे त,त्या पदोन्नती ककीं वा वेतनश्रेणीला योग्य नसल्याने
तो िासन ननणाय, GR रि करणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, DCPS/ NPS योिनेतून सदर कमाचाऱयाींना मत्ृ यू नींतर पेन्िन दे ता येत
नसेल व त्याींना र्कत त्याींची िमा रककम परत केली िात असेल तर ते त्याींच्यावर अन्याय
होत असल्याने त्याींना १९८२ व १९८४ ची पेन्िन योिना लागू करण्यात यावी

अिी मागणी

सदर कमाचारी व सींघ्नाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर मागणीनुसार कमाचाऱयाींना १९८२ व १९८४ ची पेन्िन योिना लागू
करण्यासह नवीन शिक्षकाींच्या पदोन्नतीला व वेतनश्रेणीला िाचक असलेल्या अ्ी शिर्थल
करण्याबात िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४४४ (9)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. िासन ननणाय दद.१८ ऑगस््, २००९
अन्वये राज्याच्या एका सेवेतन
ू राज्याच्या दस
ु -या सेवेत दद.०१/११/२००५ नींतर रुिू होणा-या

कमाचा-याींना लागू होणा-या ननवत्ृ तीवेतन योिनेबाबत स्पष्ीकरण दे ण्यात आलेले आहे .
त्याचप्रमाणे

िासन

ननवत्ृ तीवेतन

ननणाय

योिनेच्या

दद.१२

नोव्हें बर,

अींिदानाच्या

रककमा

२०१०

परत

अन्वये

नववन

पररभार्ीत

करण्याबाबतची

कायापध्दती

अींिदान
स्पष्

करण्यात आलेली आहे . या दोन्ही िासन ननणायामध्ये ८० ्कके रककमेवर पेन्िन ददली
िाणार नाही, असा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. तथावप, PFRDA कडील अर्धसच
ू ना
ददनाींक ११/०५/२०१५ मधील ३ (सी) अनस
े
ु ार सभासदाचे ददनाींक ०१/०४/२०१५ व तदनींतर सेवत

असताना ननधन झाल्यास त्याच्या एनपीएस (PRAN) खात्यात िमा असलेली रककम रुपये २
लाखापेक्षा कमी असल्यास सवा िमा रककमेचा परतावा दे ण्याची तरतूद असून २ लाखापेक्षा

िास्त रककम िमा असल्यास िमा रककमेच्या ८० ्कके रककम ॲन्यु्ी मध्ये गुींतववण्यात
येऊन त्यावर दे य होणारी पेन्िन दे ण्याची व उवाररत २० ्कके रककम वारसास दे ण्याची तरतूद

आहे . तथावप रािपत्रातील ३ (सी) मधील उपरोकत तरतद
ू ीनस
ु ार सदयजस्थतीत ननधन प्रकरणात
ॲन्यु्ी

सव्हीस

उपलब्ध

नसल्यामळ
ु े

PFRDA

कडील

पररपत्रक

क्रमाींक

PFRDA/२०१६/५/Exits/०१ ददनाींक १०/०३/२०१६ अन्वये ननधन झालेल्या सभासदाचे एनपीएस
(PRAN) खात्यात िमा असलेली सवा रककम (१०० ्कके) ननधन झालेल्या सभासदाच्या
वारसास परतावा दे ण्याची तरतद
ू आहे .

DCPS धारक कमाचाऱयाचा मत्ृ यु झाल्यास त्या कमाचाऱयाच्या कु्ुींबबयाींना ठोक रककम
दे णेबाबतचा ववचार करण्यासाठी िासनाने मा.मींत्री (ववत्त) याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती नेमली

होती. सदर सशमतीने ठोक रककम दे णेबाबत काही शिर्ारिी िासनास केल्या असन
ू त्या
िासनाच्या ववचाराधीन आहे त.

(२) ददनाींक २२/०२/२०१५ रोिी सदर ववर्याच्या अनर्
ु ींगाने कोणताही िासन ननणाय ववत्त
ववभागामार्ात ननगाशमत करण्यात आलेला

नाही.

(३) ददनाींक २३/१०/२०१७ च्या िासन ननणायातील अ्ी ववदयाथांची गुणवत्ता वाढववण्यासाठी
आहे त. िासन ननणाय रि करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(४) महाराषर नागरी सेवा (ननवत्ृ तीवेतन) ननयम १९८२ महाराषर नागरी सेवा (ननवत्ृ तीवेतनाचे
अींिरािीकरण) ननयम १९८४ ही ननवत्ृ ती वेतन योिना लागू करण्याची मागणी कमाचारी व
सींघ्नाकडून होत आहे .

(५) व (६) िुनी पेन्िन योिना लागू करण्याबाबतचे प्रकरणे न्यायप्रववष् आहे त. ददनाींक
२३/१०/२०१७ च्या िासन ननणायातील अ्ी ववदयाथांची गुणवत्ता वाढववण्यासाठी आहे त.
िासन ननणाय रि करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुकयातील भीमा-शसना िोड िालव्यावर
असलेल्या बोगद्यात दरवािे बसववण्याबाबत

(११)

१०२६७२ (०२-०१-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

वव.स. ४४४ (10)
(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालक
ु यातील भीमा-शसना िोड कालव्यावर असलेल्या बोगदयात

उिनी प्रकल्पामधून पाणी सोडल्यानींतर हिारो हे क्र क्षेत्र शसींचनाखाली येत असून ककमान ९

ते १० गावाींना लाभ होतो तसेच सदर िोडकालव्यात शसना नदी मधूनही िेती व वपण्यासाठी
पाणी सोडले िाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोडण्यात येणारे पाणी बींद केल्यानींतर बोगदयातील पाणी वाहून िाऊन बोगदा
ररकामा होत असल्यामुळे बोगदयात पाण्याची साठवणूक रहावी यासाठी बोगदयाच्या िेव्ी
असलेल्या कव्हे (ता.माढा) येथील ख्काळी बींधारा येथे दरवािा बसववण्यात यावा अिी

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री व मा.राज्यमींत्री याींचेकडे ददनाींक ११ नोव्हें बर,
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास पत्राव्दारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बोगदयातील पाणी वाहून िाऊ नये यासाठी मागणीच्या अनुर्ींगाने बोगदयाच्या
िेव्ी दरवािे बसववण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१८-०६-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे .
उिनी धरणावरील भीमा सीना िोड कालवा प्रकल्पाींतगात भीमा सीना िोड कालव्यावर
(बोगदयावर) ११८० हे . दे य क्षेत्रापैकी आतापयंत १८ गावातील ११३३.७० हे क्र इतके क्षेत्रासाठी
पाणी परवाने ददलेले आहे त. भीमा सीना िोड कालव्यादवारे शसींचनासाठी तसेच जिल्हार्धकारी,
सोलापूर याींनी वपण्याच्या पाण्यासाठी आकजस्मक आरक्षण केल्यास मोहोळ िहर व सीना
नदीवरील ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनाींसाठी पाणी सोडले िाते.
(२) होय.

(३) यासींदभाात मा.राज्यमींत्री (िलसींपदा) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ०७/११/२०१७ रोिी
बैठक सींपन्न झाली. सदरहू बैठकीमध्ये भीमा सीना िोड कालव्याच्या भागात दवार
बसववण्याबाबत ताींबत्रक व सामाजिक दृष्ीकोनातून सवंकर् अ्यास करण्यात यावा व
याबाबतचा अहवाल सादर करावा असे ननदे ि मा.राज्यमींत्री (िलसींपदा) याींनी ददले आहे त.
त्यानुसार महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ स्तरावर कायावाही प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
औरां गाबाद जिल्हयातील अजिांठा डोंगरािवळील साठवण तलावावरील
पाटचारीच्या गेटमधून पाणी गळती होत असल्याबाबत
(१२)

१०२९६२ (०२-०१-२०१८).

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

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव
मध्य), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.विाा गायिवाड

(धारावी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत
(इगतपूरी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४४४ (11)
(१) औरीं गाबाद जिल्हयातील बनो्ी गावातून वाहणा-या दहवरा नदीवरील अजिींठा डोंगरािवळील

साठवण तलावावरील पा्चारीच्या गे्मधून पाणी गळती होऊन दररोि हिारो शल्र पाणी
वाहून िात असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामस्थाना वपण्याच्या पाण्याचा व िेतक-याींना रब्बी वपकाकरीता पाण्याची तीव्र
्ीं चाई ननमााण होऊ िकते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर साठवण तलावाची पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार तलावाच्या
पा्चारीमधन
ू होणारी पाणी गळती बींद थाींबववण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
बनो्ी लघु शसींचन प्रकल्पाच्या पा्चारीच्या गे् मधन
ू ककरकोळ स्वरुपात गळती झाल्याचे
माहे सप््ें बर-२०१७ मध्ये ननदिानास आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) तलावाच्या पा्चारी मधून होणारी अल्प प्रमाणातील पाणी गळती बींद करण्यासाठी सप््ें बर
२०१७ मध्ये तलावाच्या HR गे् मध्ये मातीच्या गोण्या भरुन ्ाकण्यात आल्या व सदर
गळती तात्काळ बींद करण्यात आली.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी असलेला पररपोिण आहार भत्ता
(१३)

एि विाापासन
ू प्रलांबबत असल्याबाबत

१०४७९९ (०७-०४-२०१८).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (शशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम

खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.विाा
गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

डॉ.सांतोि

टारफे

(िळमनुरी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्रीमती

ननमाला गाववत (इगतपरू ी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशि शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननिा चौधरी
(दहहसर) : सन्माननीय ववमुकत िाती/भटकया िमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेि मागास
प्रवगा िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मागासवगीय ववदयार्थयांना पररपोर्ण आहार योिनेंतगात दर महा ९०० रुपये ददले िातात
मात्र राज्यातील समािकल्याण व ओबीसी या दोन ववभागाच्या मतभेदामळ
ु े मागील एका
वर्ाापासन
ू मागासवगीय ववदयार्थयांना पररपोर्ण आहार योिनेचे भत्ते शमळाले नसल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार ववदयार्थयांना एक

वर्ाापासून न शमळालेला पररपोर्ण आहार भत्ता तात्काळ शमळण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (११-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िांु भे िलववद्युत (ता.माणगाांव, जि.रायगड) प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत
(१४)

१०५२६४ (१३-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड जिल्हयातील माणगाींव तालुकयातील बहुउिेिीय कींु भे िलववदयुत प्रकल्पाचे काम
प्रिासकीय मान्यताप्राप्त खचाापक्ष
े ा िास्त खचा झाला असल्याने थाींबववण्यात आल्याची बाब
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सुमारे १०० को्ीची मान्यता असलेला या प्रकल्पावर सुमारे २१२ को्ी रुपये
अवाढव्य खचा करण्यात येऊनही सदर प्रकल्प प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानस
ु ार िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१२-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .

कींु भे िलववदयत
ु प्रकल्पास स्वतींत्र प्रिासकीय मान्यता नाही. काळ व कींु भे िलववदयत
ु

प्रकल्पास ददनाींक ०६.०१.२०११ च्या िासन ननणायान्वये

७४०.४४ को्ी इतकया रककमेची

एकबत्रत प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली असून, आितागायत एकबत्रत खचा रु. ११८१.५५

को्ी हा तत
ु ाररत प्रिासकीय मान्यतेपेक्षा िास्त झाला असल्याकारणाने िासन पत्र
ृ ीय सध
ददनाींक २९.०९.२०१५ अन्वये सदर प्रकल्पावर यापढ
ु े खचा करण्यात येवू नये, असे आदे ि ददले
आहे त. त्यामुळे प्रकल्पाींची कामे सींस्थर्गत ठे वण्यात आली आहे त.
(२) अींित: खरे आहे.

काळ कींु भे िलववदयुत प्रकल्पाचे तत
ृ ीय सुधाररत प्रिासकीय मान्यता ककीं मतीमध्ये, कींु भे

िलववदयुत प्रकल्पासाठी

रु. २५८.३८ को्ीची (स्थापत्य कामासाठी रु.२०९.०३ को्ी व ववदयुत

कामासाठी रु. ४९.३५ को्ी) तरतद
ू आहे . सदर प्रकल्पावर आितागायत एकूण २४३.२७ को्ी

(स्थापत्य घ्काींवर रु. २००.३१ + ववदयुत व याींबत्रकी घ्काींवर रु. ४२.९६ को्ी) एवढा खचा
झालेला आहे . कींु भे िलववदयुत प्रकल्पाच्या ववववध घ्काींची कामे सुमारे ७५% पयंत पूणा
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झाली आहे त. सदयजस्थतीत काळ-कींु भे िलववदयुत प्रकल्पाचा एकबत्रत खचा, प्रकल्पास प्राप्त
असलेल्या तत
ृ ीय सुधाररत प्रिासकीय मान्यतेपेक्षा अर्धक झाला असल्याने प्रकल्पाची कामे
सींस्थर्गत ठे वण्यात आली आहे त.

(३) िलसींपदा ववभाग, िासन ननणाय क्र. िववप्र-२०१७/प्र.क्र. २०१/िवव, ददनाींक २१.०२.२०१८
अन्वये काळ व कींु भे िलववदयुत प्रकल्प BOT तत्वावर पूणा करण्याकररता BOT

प्रस्ताव,

सींबींर्धत ननववदा प्रकक्रया व कींत्रा्ाबाबत कायावाही करण्याकररता कृनतग्ाचे गठन करण्यात

आले आहे . सदर कृनतग्ाकडून पुढील ३ मदहन्यात BOT प्रस्ताव प्राप्त झालेनत
ीं र पुढील
कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

धचखली- िालना या राष्ट्रीय महामागाावर लगत धरणािडे िाणा-या रस्त्यावर सांत
(१५)

चोखा सागर िलाशयाचे मख्
ु य प्रवेशद्वारावर सांताचे अपूणा नाव हदल्याबाबत

१०६४२२ (१३-०४-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्चखली- िालना या राषरीय महामागाावर लगत धरणाकडे िाणा-या रस्त्यावर सींत चोखा
सागर िलाियाचे मुयय प्रवेिदवारावर असलेल्या अधाव् नावामळ
ु े महान सींताच्या नावाची

अवहे लना होत असल्याचे स्थाननकाींनी सींबर्धत अर्धका-याींकडे ददनाींक ५ डडसेंबर,२०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास तक्रार केली होती हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तक्रारीनस
ु ार सींबर्धत ववभागाने अदयापपयंत कायावाही न करण्याची कारणे
काय आहे त,

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

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) ददनाींक ११/१२/२०१७ रोिीचे दै ननक सकाळ या
वत्ृ तपत्रात सदरची बातमी आलेली होती.

(२) सदर प्रवेिव्दारावरील “सींत चोखामेळा”हे नाव सुजस्थतीत आहे. सदर र्लकातील िलािय
या िब्दातील ‘ि’, खडकपूणाा या िब्दातील

क व ववकास या िब्दातील का ही अक्षरे

नैसर्गाक कारणामुळे ननखळून गेलेली होती, ती आता पूवव
ा त करण्यात आलेली आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मध्य वैतरणा िलववद्युत प्रिल्पास मांिूरी दे ण्याबाबत
(१६)

१०६८२९ (२८-०३-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पजश्चम), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) ठाणे जिल््यातील मध्य वैतरणा िल ववदयुत या प्रकल्पाच्या सल्लागार मींडळावर ५१

को्ी रुपये खचा केल्यानींतर आता या प्रकल्पाकररता ननयुकत केलेले सल्लागाराचे कींत्रा् रि
करण्याचे ननणाय िलसींपदा ववभागाने घेतल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान
ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाशलकेच्या मध्य वैतरणा िलववदयुत प्रकल्पासाठी सन २०१०
पासून पाशलकेने राज्य िासनाकडे पाठपुरावा करुनही अदयाप या प्रकल्पाला परवानगी ददली
नसल्यामळ
ु े हा प्रकल्प प्रलींबबत असल्याची बाब ददनाींक १७ ऑक्ोबर, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदिानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई महानगर पाशलकेच्या, मध्य वैतरणा प्रकल्पावर, २५ मेगा वॅ् िलववदयुत
प्रकल्पाचे सवेक्षण व अन्वेर्ण करुन, प्रकल्पाचा ताींबत्रक व आर्थाक व्यवहायाता तयार
करण्यासाठी ददनाींक

२८ र्ेब्रुवारी,२०११ अन्वये िासनाने मे. महाल्मी कोनाल ऊिाा प्रा.शल.

पुणे याींना परवानगी दे ऊनही ७ वर्ाात सदरहू कींपनीने अदयाप कोणतीच कायावाही केली
नसल्याचे ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४) तसेच उकत प्रस्तावास िासनाने सात वर्ाात मींिूरी न ददल्यामुळे सदरहू िलववदयुत
ननशमाती, प्रकल्प उभारण्याचा अहवाल आणण प्रकल्प कायााजन्वत करण्याकामी, मुींबई
महापाशलकेने सन २००८ मध्ये नेमलेल्या मे.रायगॉन कन्सल््ीं ्स कींपनीवर खचा केलेले सम
ु ारे
५१ को्ी रुपयाींचे मींब
ु ई महापाशलकेचे आर्थाक नक
ु सान झाले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार मध्य वैतरणा िल

ववदयुत प्रकल्पाचे काम प्रलींबबत ठे वणाऱया सींबींर्धत ठे केदारावर व अर्धकाऱयाींवर कारवाई
करण्यासह ७ वर्ाात िलववदयुत प्रकल्पाचे काम न करणा-या कींपनीची परवानगी तात्काळ रि
करुन सदरहू प्रकल्पाचे काम मुींबई महानगर पाशलकेस दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२)

प्रकल्पाला परवानगी ददली नाही, हे खरे नाही.
मध्य वैतरणा हा बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलका क्षेत्रासाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प आहे .

राज्यातील िलववदयुत प्रकल्पाींचे सव्हे क्षण, ननयोिन व कायाजन्वनीकरण करणे ही

िबाबदारी िलसींपदा ववभागावर सोपववण्यात आली आहे .

महाराषर िासनाने ददनाींक १५.०९.२००५ च्या िासन ननणायान्वये िादहर केलेल्या
धोरणानस
प्रकल्प हे खािगी प्रवताकाींना ववकसनासाठी
ु ार, २५ मे.वॅ. पयंतचे, िलववदयत
ु

दे ण्यात येतात. या धोरणानुसार मे.महाल्मी कोनाल उिाा प्रा.शल., पुणे याींनी दद. २०.०१.२०१०
रोिी िलववदयुत प्रकल्प ववकसनाखाली मागणी केली होती. तसेच मुींबई महानगरपाशलकाने

दद.३०.०६.२०१० अन्वये हा प्रकल्प िलववदयुत ववकसनासाठीची मागणी िासनाकडे केली
होती, त्यामळ
ु े प्रथम मागणी करणाऱयास प्रथम प्राधान्य या तत्वानस
ु ार मे. महाल्मी कोनाल
ऊिाा प्रा.शल., पुणे याींच्या मागणीचा ववचार होऊन िासनाने पत्र दद. २८.२.२०११ अन्वये
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सवेक्षण व अन्वेर्ण करुन
करण्यासाठी परवानगी

प्रकल्पाचा ताींबत्रक

व

आर्थाक व्यवहायाता

अहवाल

तयार

ददलेली आहे .

(३) प्रकल्पास आवश्यक ९.०० हे

वनिमीन ही बह
ृ मुींबई मनपा याींनी मध्य वैतरणा

प्रकल्पाकररता सींपादन केलेल्या क्षेत्रापैकी आहे. वनववभाग/बह
ु ई मनपा कडे पत्रव्यवहार सरु
ु
ृ मींब
आहे . वनिमीन अप्राप्त असल्याने प्रकल्पाचे काम करता आलेले नाही.

(४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने दद.२८.०२.२०१८ अन्वये कळववल्यानुसार सल्लागाराचे र्ी वर
रु.४९.०८ लाख खचा केलेले आहे त.

(५) सदर िलववदयत
ु प्रकल्प ववकसनासाठी यापव
ू ीच मे.महाल्मी
याींना दे ण्यात आलेला आहे .

कोनाल उिाा प्रा.शल. पण
ु े

बह
ु यमींत्री याींनी ददलेले अशभप्राय
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या प्रस्तावावर मािी मय

पुनववालोकनासाठी उर्चत स्तरावर ववचाराधीन आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अमरावती उध्रवधाा प्रिल्पाच्या पाणी ववतरणासाठी आवश्यि २२ शाखाांचे
(१७)

१०७००० (१०-०४-२०१८).

आिृतीबांध मांिूर िरण्याबाबत

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती उध्व्रवधाा प्रकल्पाच्या पाणी ववतरणासाठी आवश्यक २२ िाखाींचे आकृतीबींध
मींिूर करण्यासाठी तात्काळ कायावाही करण्यात यावी यासाठी मा.पालकमींत्री, अमरावती याींनी
ददनाींक २ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदे ि ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदर ननदे िानुसार अमरावती उध्व्रवधाा प्रकल्पाच्या पाणी ववतरणासाठी आवश्यक
२२ िाखाींचे आकृतीबींध मींिरू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१३-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ववभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील मींिरू पदाींचा आकृतीबींध सध
ु ाररत करण्याची बाब
िासनाच्या ववचाराधीन आहे. सध
ु ाररत आकृतीबींध ननजश्चत झाल्यानींतर

शसींचन व्यवस्थापन

िाखा कायाालयाींना पदे उपलब्ध करुन दे ण्याची कायावाही करण्यात येईल.
___________

ववदभाातील धरणस्थळी असलेल्या माती नमुन्याांची तपासणी िेली
(१८)

असता सदर माती बाांधिामासाठी ननिृष्ट्ट असल्याबाबत

१०७९८६ (१०-०४-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ा :

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) अकोला पा्बींधारे ववभाग अकोला अींतगात असलेल्या माती चाचणी उप ववभागीय
कायाालयास इीं्र नेिनल नॅिनल मॅनेिमें् ऑकक्रडडिन बोडा शसींगापूर याींचेकडून माहे िानेवारी
२०१८ मध्ये आयएसओ ९००१-२०१५ मानाींकन दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उप ववभागीय माती परीक्षण प्रयोग िाळे त पजश्चम ववदभाातील
धरणस्थळी असलेल्या माती नमुन्याींची तपासणी केली असता सदर माती बाींधकामासाठी
ननकृष् असल्याचा ननषकर्ा काढण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननकृष् दज्यााच्या मातीमळ
ु े तसेच खारपाण पट्टय
् ातील माती वापरायोग्य
नसल्याने लाींब अींतरावरून माती वहन करण्यात येते पररणामी खारपाण पट्टय
् ातील धरणाींच्या
ककीं मती वाढतात अिी मादहती कायाकारी अशभयींता, अकोला पा्बींधारे ववभाग अकोला याींनी
ननदिानास आणून ददली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार खारपाण पट्टा

असलेल्या पजश्चम ववदभाासाठी बाींधकामाचे आर्थाक ननकर् वाढवून दे ण्यासाठी िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही, सदर उपववभागामध्ये मद
ृ तपासणीत अिा प्रकारचे ननषकर्ा काढण्यात आले नाहीत.

(३) नाही. खारपाणपट्टयातील प्रकल्पाींच्या पायासाठी योग्य भूस्तर सुमारे ५० मी्र खोलीपयंत
शमळत नसल्यामुळे व मरू
ू म उपलब्ध नसल्याने मुरुम लाींब अींतरावरून आणावा लागतो, या
कारणाींमळ
ु े प्रकल्प खचाात वाढ होत आहे .

(४) िलसींपदा ववभाग िासन ननणाय क्र.मापदीं ड २३०६/(३५८/२००६)/ ल.पा.२, दद.०३/०१/२००८
अन्वये खारपाण पट्टय
् ातील

योिनाींचे मापदीं ड सवासाधारण क्षेत्रातील मापदीं डाींच्या ३ प्

ठे वलेले आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

डहाणू-नाशशि राज्य मागाावरील पल
ु ाची झालेली दरु वस्था
(१९)

१०८०३८ (२८-०३-२०१८).

श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सूयाा प्रकल्पाींतगात कालवा साखळी क्र.११/३७५ डहाण-ू नाशिक राज्य मागाावरील पूलाचे स्लॅ ब
ननखळून गींिलेल्या सळई बाहे र पडून पूल िीणा होऊन वाहतक
ू ीस धोकादायक झाला असल्याचे
माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सय
ू ाा प्रकल्पाींतगात उिवा तीर कालवा आणण डावा तीर कालव्याींअतगात ककती
पुलाची कालमयाादा सींपलेली आहे व सदरहू पुलाींच्या दे खभालीकररता आतापयात ककती ननधी
खचा करण्यात आला आहे ,
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(३) असल्यास, डहाणू-नाशिक राज्य मागाावरील पुलाींची तात्काळ दरु
ु स्ती करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१८-०६-२०१८) : (१) सूयाा प्रकल्पाींगत
ा उिव्या तीर कालव्याच्या सा.क्र.
११/३७५ मी. वरील डहाण-ू नाशिक राज्य मागाावरील सुमारे ३५ वर्े िुन्या पल
ु ाच्या पषृ ठ

लादीच्या दोन्ही कडेवरील लोह सळयाींवरचे सींधानकाचे आच्छादन ननखळल्यामळ
ु े लोहसळया
उघडया पडल्या आहे त.

पषृ ठ लादीच्या प्राथशमक पाहणी अींती असे ननदिानास येते की, सदर पुलास ककरकोळ

दरु
ु स्तीची आवश्यकता आहे . तथावप, पूल वाहतूकीस धोकादायक झालेला नाही.

(२) सूयाा प्रकल्पाींतगात उिव्या व डाव्या कालव्यावरील लहानमोठे २०४ पूल सुमारे ३० ते ३५
वर्े िुने आहे त. सवासाधारणपणे, बाींधकामाींचे आयुषयमान सम
ु ारे ५० वर्े गह
ृ ीत धरण्यात येत.े
त्यामळ
ा ाादा अदयाप सींपलेली नाही.
ु े सदर पुलाींची आयम
ु य

तसेच मागील ५ वर्ाात सदर पुलाच्या दे खभाल दरु
ु स्ती

कररता कोणत्याही प्रकारचा

ननधी खचा करण्यात आलेला नाही.

(३) सूयाा प्रकल्पाींतगात उिवा व डावा तीर कालव्यावरील ववतरणप्रणालीसह सुमारे ३० ते ३५

वर्े िन्
रहदारी मागाावरील सवा पल
ु या सवा बाींधकामाची व प्रमख
ु
ु ाींची प्रत्यक्ष पाहणी करुन
प्राधान्यक्रमाने दरु
ु स्तीची अींदािपत्रके तयार करण्याचे काम ववभागीय स्तरावर प्रगतीपथावर
असून ननधीचे उपलब्धतेनुसार दरु
ु स्तीची कामे करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उस्मानाबाद जिल्हयातील तेरणा धरणाची गळती थाांबववणेबाबत
(२०)

१०८२१८ (१२-०४-२०१८).

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उस्मानाबाद िहरासह ढोकी,तडवळा, तेर, येडिी या चार गावातील िवळपास २.५० लाख
लोकसींयया वपण्याच्या पाण्यासाठी तसेच िवळपास २५०० हे क्रहून अर्धक क्षेत्र शसींचनासाठी
तेरणा धरणावर अवलींबून आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्याच्या होत असलेल्या समाधानकारक पावसामळ
ु े धरण १००% भरले असन
ू
गतवर्ी धरण पूणक्ष
ा मतेने भरले असताना पा्बींधारे ववभागाच्या ननषकाळिीपणामळ
ु े २५% पेक्षा
अर्धक पाणी वाया गेल्याने

सदर गळती थाींबववण्यासाठी जिल्हार्धकारी, उस्मानाबाद याींस

ददनाींक ११ सप््ें बर, २०१७ रोिी व तत्पूवीही सींबींर्धत ववभागास ननवेदन ददले होते, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार तेरणा प्रकल्पाची
गळती थाींबववण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४४४ (18)
श्री.

धगरीि

महािन

ता.जि.उस्मानाबाद

(१४-०६-२०१८)

या

प्रकल्पाचा

:

(१)

उस्मानाबाद

अींित:
िहर

खरे

आहे ,

पाणी

तेरणा

पुरवठा

मध्यम

करण्याकरीता

प्रकल्प
१.९८

द.ल.घ.मी. तसेच ढोकी व चार गावे पाणी पुरवठा करण्याकरीता १.५८ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा
आरक्षक्षत आहे .

(२) दद.११ सप््ें बर २०१७ रोिी जिल्हार्धकारी, उस्मानाबाद याींना सदर प्रकरणी ननवेदन ददलेले
आहे , हे खरे आहे .
दद.०९.०९.२०१७ रोिी धरणाची पाणी पातळी ०.३० मी.साींडवा माथा पातळीच्या वर आली
असता पाच गे्मधन
ू सवासाधारण गळती आढळली होती. तथावप ही गळती दद.१०.०९.२०१७
रोिी साींडवा माथा पातळी व गे्चे रबरसील मध्ये ज्यू् बॅगदवारे पूणप
ा णे थाींबववण्यात आली.

त्यामुळे दद.१५.१०.२०१७ रोिी धरणामध्ये पूणा सींचय पाणी पातळीपयंत (१००%) पाणीसाठा
करण्यात आलेला आहे. तेव्हा २५% पेक्षा अर्धक पाणी वाया गेले हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
तथावप धरणाच्या गोडबोले प्रकारच्या स्वयींचलीत दरवाज्याींच्या सरु ळीत पररचलन

होणेकरीता काउीं ्रवे्चे

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

पुन: सींकल्पना - बाबतची कायावाही चालू आहे .
___________

शहापूर (जि.ठाणे) तालुकयातील नामपाडा-िुतरिांु ड लघुपाटबांधारे
प्रिल्पाचे िाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत

(२१)

१०८९६१ (१०-०४-२०१८).

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

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) मौिें सावरोली (सो) (ता.िहापूर, जि.ठाणे) येथील कुतरकींु ड या डोहावर मींिूर झालेल्या
नामपाडा-कुतरकींु ड लघुपा्बींधारे प्रकल्पाचे काम गत दहा वर्ाापासून बींद असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, तदनुसार सदर प्रकल्पाचे काम तात्काळ पूणा करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) वनक्षेत्राच्या ननवानीकरणाच्या प्रस्तावास अींनतम
मान्यता न शमळाल्याने एवप्रल, २०१२ पासून काम बींद आहे .

(२) व (३) वन प्रस्तावातील तत्वत: मान्यतेच्या अ्ी व ितीची पूतत
ा ा करून, अींनतम
मान्यतेच्या प्रस्तावातील िे-याची पत
ा ा
ू त
प्राींतार्धकारी,

शभवींडी

स्तरावरून सुरू आहे.

याींचेकडून

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

केली आहे व वनवासी हकक कायदा २००६ नस
ु ार

कायावाही

प्रगतीपथावर

___________

आहे.

त्याचा

पाठपुरावा

क्षेत्रीय
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लातूर येथे याांबत्रिी ववभागाचे ववभागीय िायाालय सुरु िरण्याबाबत
(२२)

१०९२६५ (२८-०३-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातरू जिल््यातील माींिरा रे णा तावरिा तेरणा या नदीवर १६ मोठी बॅरेिेस,दोन उपसा

शसींचन योिना, पाच मोठी प्रकल्प, अनेक लघु प्रकल्प व त्यावर िवळपास प्रत्येकी ८० ककमी
लाींबीचे कालवे याींची सवा कामे याींबत्रकी ववभागामार्ात होत असन
ू यासाठी याींबत्रकी ववभागाचे
तीन उपववभाग लातूर येथे आहे त, त्याचे ववभागीय कायाालय एक उस्मानाबाद व एक

औरीं गाबाद येथे असल्याने प्रिासकीय कामे व प्रस्ताव मींिुरीसाठी होत असलेली गैरसोय दरू

करून तातडीने कामे होण्यासाठी औरीं गाबाद येथील तीन पैकी एक ववभागीय कायाालय लातरू
येथे

स्थलाींतररत

करून

सुरु

करण्याबाबत

लातूर

ग्रामीण

स्थाननक

लोकप्रनतननर्धनी

मा.िलसींपदा मींत्री, मा.पालकमींत्री याींच्याकडे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार िलसींपदा याींबत्रकी ववभागाचे ववभागीय कायाालय लातरू येथे
स्थलाींतररत करण्यासह तात्काळ कायााजन्वत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१३-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) सदर प्रकरणी लातूर येथील याींबत्रकी कामासाठी ववभागीय व उपववभागीय कायाालये
स्थलाींतरणाने उपलब्ध करुन दे ण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अप्पर वधाा पाटबांधारे मांडळ अमरावती अांतगात नव्याने ननमााण शाखा
िायाालयातील ररकत पदे भरण्याबाबत
(२३)

१०९२७२ (१०-०४-२०१८).

(नतवसा),

श्री.रणिीत

(बुलढाणा) :

िाांबळे

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

(दे वळी),

श्री.अमर

िाळे

(आवी),

श्री.हिावधान

सपिाळ

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अप्पर वधाा पा्बींधारे मींडळ अमरावती अींतगात नव्याने ननमााण िाखा कायाालयातील ररकत
पदे तातडीने भरण्याबाबत मा.मींत्री (िलसींपदा) याींनी उच्चस्तरीय सर्चव अजस्मती याींची
मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ररकत पदे भरतीची कायावाही करण्यात येईल असे ददनाींक ८
डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास पत्रान्वये कळववले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ररकत पदे भरतीबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीि महािन (१५-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ववभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील मींिूर पदाींचा आकृतीबींध सुधाररत करण्याची बाब

िासनाच्या ववचाराधीन आहे . सध
ु ाररत आकृतीबींध ननजश्चत झाल्यानींतर शसींचन व्यवस्थापन
िाखा कायाालयाींना पदे उपलब्ध करुन दे ण्याची तसेच िासन धोरणानस
ु ार ररकत पद भरतीची
कायावाही करण्यात येईल.

___________
अिोला जिल््यातील ५ हिाराहून अधधि सेवाननवत्ृ त िमाचाऱयाांना
ननवत्ृ ती वेतन प्रलांबबत असल्याबाबत
(२४)

१०९४६२ (२८-०३-२०१८).

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य व केंद्र सरकारी सेवाननवत्ृ त कमाचा-याींनी माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये आपल्या
हयातीचे दाखले सींबींर्धत बाँकाींकडे िमा करूनही केवळ बाँकेच्या हलगिीपणामळ
ु े त्याची मादहती

जिल्हा कोर्ागार कायाालयाला सादर न केल्याने अकोला जिल््यातील ५ हिाराहून अर्धक
पेन्िनधारकाींना माहे डडसेंबर, २०१७ मदहन्याची ननवत्ृ ती वेतन प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे व त्यानस
ु ार तात्काळ आदे ि दे ऊन
ननवत्ृ ती वेतन दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१५-०५-२०१८) : (१) प्रत्येक राज्य िासकीय ननवत्ृ तीवेतन धारकाींना
प्रनतवर्ी नोव्हें बर मध्ये आपल्या हयातीचे दाखले कोर्ागारात सादर करणे आवश्यक आहे . माहे

नोव्हें बर मध्ये हयातीचे दाखले कोर्ागारास प्राप्त न झाल्यास अिा ननवत्ृ तीवेतनधारकाींचे माहे

डडसेंबर पासूनचे ननवत्ृ तीवेतन कोर्ागार कायाालयामार्ात अदा करण्यात येत नाही. अकोला
कोर्ागार कायाालयाींमार्ात ननवत्ृ तीवेतन घेत असलेल्या एकूण ननवत्ृ तीवेतनधारकाींपैकी माहे

नोव्हें बर २०१७ मध्ये ननवत्ृ तीवेतन प्रदान केलेल्या ननवत्ृ तीवेतनधारकाींची एकूण सींयया १४,३२८

आहे . माहे डडसेंबर २०१७ मध्ये काही ननवत्ृ तीवेतनधारकाींनी हयातीचे प्रमाणपत्र सादर न
केल्यामळ
ु े एकूण १३,१३८ ननवत्ृ तीवेतन धारकाींना माहे डडसेंबर २०१७ चे ननवत्ृ तीवेतन अदा
करण्यात आले. त्यानुसार माहे

नोव्हें बर २०१७ मध्ये हयातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त न झालेल्या

ननवत्ृ तीवेतनधारकाींची सींयया केवळ १,१९० इतकी आहे . माहे िानेवारी २०१८ मध्ये एकूण ६८४
ननवत्ृ तीवेतनधारकाींनी हयातीचे दाखले सादर केले. त्यानस
ु ार त्याींना माहे िानेवारी, २०१८
पासन
ू

ननयशमत

ननवत्ृ तीवेतन

प्रदान

करण्यात

आाले.

त्यानींतर

वेळोवेळी

हयातीच्या

प्रमाणपत्रानुसार ननवत्ृ तीवेतन प्रदान करण्यात आले आहे . दद.२३ एवप्रल, २०१८ पयंत एकूण
१५२ ननवत्ृ तीवेतनधारकाींचे हयातीचे दाखले प्राप्त न झाल्यामुळे

ननवत्ृ तीवेतन बींद आहे . सदर

ननवत्ृ तीवेतन धारकाींचे हयातीचे दाखले प्राप्त होताच ननवत्ृ तीवेतन तात्काळ सुरु करण्यात
येईल.
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(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदगाांव (जि.नाशशि) तालुकयातील नाग्यासाकया धरणाचा िालवा व िालव्यावरील
ववतररिा अनेि विाांपासून नादरु
ु स्त असल्याबाबत

(२५)

१०९४८४ (२८-०३-२०१८).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय लाभिेत्र

वविास ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदगाींव (जि.नाशिक) तालुकयातील नाग्यासाकया प्रकल्पाच्या उिवा कालव्याची ववतररका
क्रमाींक-१ ही नादरु
ु स्त असल्यामळ
ु े आवतानाच्या कालावधीत या ववतरीकेमधून मोठ्या प्रमाणात
पाण्याची गळती होवून लाभ क्षेत्रातील साकोरे व नवे पाींझण या गावातील लाभ धारक
िेतकऱयाींना पाण्याअभावी िेती शसींचनापासन
ू वींर्चत राहावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कायाकारी अशभयींता, पा्बींधारे ववभाग, मालेगाींव, जिल्हा नाशिक या ववभागाने
ववतररका क्र.-१ ची दरु
ु स्तीबाबतचा प्रस्ताव कायाकारी सींचालक गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे

ववकास महामींडळ, औरीं गाबाद याींच्या कायाालयाकडे प्रिासकीय मींिरु ी दे वन
ू ननधीची तरतद
ू
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास सदरच्या प्रस्तावास मान्यता दे णेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे . तात्पुरती उपाय योिना करुन
शसींचनासाठी पाणी दे णेत आले आहे .
(२) व (३)

ववतरीकेच्या दरु
ु स्तीचा प्रस्ताव गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळास

सादर करण्यात आला होता. परीं तु त्र्
ा ेस्तव प्रस्ताव महामींडळाने दद.१०.०१.२०१८ च्या
ु ी पत
ू त
पत्रान्वये मुयय अशभयींता, िलसींपदा ववभाग,उत्तर महाराषर प्रदे ि,नाशिक याींना परत केलेला
असून िेरे पूतत
ा ेची कायावाही प्रादे शिक कायाालय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
टाळां बा (ता.िुडाळ, जि.शसांधुदग
ु )ा पाटबांधारे प्रिल्पाांतगात बुडीत िेत्रातील
ववस्थावपताांचे पुनवासन िरण्याबाबत

(२६)

१०९८३० (१०-०४-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

(१) ्ाळीं बा पा्बींधारे प्रकल्पाींतगात (ता.दोडामागा, जि.शसींधद
ु ग
ु )ा बड
ु ीत क्षेत्रातील ववस्तावपताींचे

अदयाप पन
ु वासन झालेले नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना पयाायी िमीन उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी प्रकल्पाच्या लाभ
क्षेत्रात समाववष् असलेल्या गावाींमधील ८ एकरापेक्षा िास्त िमीन असलेल्या िेतक-याींना
िमीन ववक्री, हस्ताींतरण, खातेर्ो्, घडेवा्प आदीींसाठी िासनाने ननबंध घातले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१८-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ्ाळीं बा मोठा पा्बींधारे प्रकल्पातील ववस्थावपत कु्ुींबाना दयावयाच्या पयाायी
िेतिमीनी करीता प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ८ एकर पेक्षा िास्त िमीन धारण करणा-या

िेतक-याींना िशमन हस्ताींतर करणे, पो्ववभागणी करणे सुधारणा करणे इत्यादीवर पुनवासन
अर्धननयमातील कलम १२(२) नस
ु ार २१ िल
ु ,ै १९८८ मध्ये ननबंध िारी करण्यात आलेले

आहे त. सदर वेळेपासन
ू या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील ६४ गावातील िेतक-याींना धडेवा्प,
पो्ववभागणी व िशमन ववक्री करण्यावर ननबंध लागू आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाहीत.

___________
बागलाण (जि.नाशशि) तालुकयातील िेळझर उिव्या िालव्याला अनेि हठिाणी मोठ्या
प्रमाणात गळती लागून हिारो शलटर पाणी वाया िात असल्याबाबत

(२७)

११०२४८ (१३-०४-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बागलाण (जि.नाशिक) तालक
ु यातील केळझर उिव्या कालव्याला अनेक दठकाणी मोठ्या
प्रमाणात गळती लागन
ू दररोि हिारो शल्र पाणी वाया िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केळझर उिव्या कालव्याच्या दरु
ु स्तीचा प्रस्ताव गेल्या दहा वर्ांपासून
िलसींपदा ववभागाकडे प्रलींबीत असल्याने िेतकऱयाींना पाण्यापासून वींर्चत रहावे लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उिव्या कालव्याची िासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानस
ु ार कालवा
दरु
ु स्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) नाही. केळझर उिवा कालवा अजस्तत्वात नाही.
(२) बागलाण तालक
ु यात केळझर उिवा कालवा अजस्तत्वात नसन
ू केळझर डावा कालवा आहे .

ज्या दठकाणी केळझर डावा कालवा भरावाच्या भागातून िातो त्या भागात कालव्यास गळती
आहे . त्याच्या दरु
ु स्तीचा प्रस्ताव प्रिासकीय मान्यतेसाठी िासनाच्या ववचाराधीन आहे .
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(३) केळझर डावा कालव्याचे दरु
ु स्ती कामाचे अींदािपत्रक तयार करण्यात आले असून,
प्रिासकीय मींिूरीच्या प्रकक्रयेत आहे .
करण्यात येतील.

प्रिासकीय मींिूरीनींतर ननधी उपलब्धतेनुसार कामे

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सोलापूर जिल्हयातील उिनीच्या नदीवरील बांधाऱयाांची झालेली दरु वस्था
(२८)

११०५२६ (१३-०४-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल्हयातील उिनीच्या उगमापासून नदीवरील सदयजस्थतीत असलेली बींधाऱयाींची
दरु वस्था झाली असून काही दठकाणी पाणी गळतीचे प्रमाण प्रचींड असतानाही बींधाऱयाींची दारे

३१ मे ला उघडण्यात येत असल्याने सोलापूर जिल्हयात पाण्याची तीव्र ्ीं चाई िाणवत असते,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापूर जिल्हयातील पाण्याची ्ीं चाईचा ववचार करता बींधाऱयाचे दरवािे ३०
िल
ु ै रोिी उघडू नये यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
सोलापूर िहर पाणी पुरवठ्यासाठी उिनी धरणातून दरवर्ी ४ ते ५ वेळा भीमा नदीत पाणी
सोडण्यात येत असल्यामळ
ु े भीमा नदीमध्ये पाण्याची तीव्र ्ीं चाई िाणवत नाही.

(२) पावसाळयात केंव्हाही पूर पररजस्थती ननमााण होऊन को.प.बींधारा क्षतीग्रस्त होण्याची
िकयता असल्याने महाराषर िासन,िलसींपदा ववभाग, िासन ननणाय दद.०३/०७/२००२ मधील

ननदे िानुसार दरवर्ी मे मदहन्याच्या िेव्च्या आठवडयात को.प.बींधा-यातील बगे काढणे
आवश्यक आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
महागाव (जि.यवतमाळ) येथील लोअर पूस प्रिल्पात िमतेपेिा
ननम्मेच शसांचन होत असल्याबाबत

(२९)

११०५५९ (१२-०४-२०१८).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महागाव (जि.यवतमाळ) येथील लोअर पूस प्रकल्पात १० हिार हे क्र शसींचनाची क्षमता

असताींना आता केवळ ननयामेच शसींचन होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरयायान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
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(३) असल्यास, त्यानुसार िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
लोअर पूस प्रकल्पाची प्रकजल्पय शसींचन क्षमता ९११० हे . एवढी असून मागील पाच

वर्ाातील सरासरी प्रत्यक्ष शसींचन ५५८० हे . इतके आहे.

ववदभाात खरीप हीं गामात पाणी मागणी कमी असते. तसेच सदर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात
ववदहरी व कुपनशलकेदवारे अप्रत्यक्ष शसींचन होत असल्यामुळे प्रकल्पातून शसींचनाची पाणी
मागणी कमी होत आहे .

(२) चौकिीचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रकल्पावर पूणा क्षमतेने शसींचन राबववण्याकररता मय
ु य कालवा व ववतरण प्रणालीच्या
वविेर् दरु
ु स्तीचा प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील अपूणा शसांचन प्रिल्प पूणा िरण्यासाठी आवश्यि ननधी
उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(३०)

११०७५७ (१०-०४-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

अपूणा

शसींचन

प्रकल्प

पूणा

करण्यासाठी

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री
तसेच

दषु काळाने

ग्रासलेल्या

आत्महत्याग्रस्त िेतकऱयाींसाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी राज्य िासनाने केंद्र
िासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, केंद्र िासनाने सदरहू प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने िासनास अदयापपयंत ककती
ननधी उपलब्ध करून ददला आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री.

धगरीि

महािन

(१४-०६-२०१८)

:

(१)

ववदभा व

मराठवाडयातील

आत्महत्याग्रस्त

जिल््यातील आणण उवाररत महाराषरातील अवर्ाणप्रवण जिल््यातील ११२ प्रकल्प / प्रकल्प
घ्क पूणा करण्याकररता वविेर् पॅकेि शमळण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य िासनाकडून केंद्र
िासनाकडे सादर करण्यात आला आहे .

(२) सदर प्रस्ताव केंद्र िासनाच्या ववचाराधीन असन
ू मान्यतेनींतर ननधी प्राप्त होणे अपेक्षक्षत
आहे . अदयाप ननधी ववतररत झालेला नाही
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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इगतपुरी व त्रयांबिेश्वर (जि.नाशशि) या तालुकयातील अपर वैतरणा धरणासाठी घेण्यात
आलेल्या िमीनीपैिी ववनावाटपाची िमीन मुळ मालिाांना परत िरण्याबाबत

(३१)

१११२१३

(१३-०४-२०१८).

श्रीमती

ननमाला

गाववत

(इगतपूरी),

डॉ.सांतोि टारफे

(िळमनरु ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.विाा गायिवाड
(धारावी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इगतपरु ी व त्रयींबकेश्वर (जि.नाशिक) या तालक
ु यातील अपर वैतरणा धरणासाठी

घेण्यात

आलेल्या िमीनीपैकी १५०० एकर िमीन ववनावा्पाची असून ती सन १९७८ पासून पडडक
असल्याने

सदरहू िमीन मळ
मालकाींना परत करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
ु
सींबर्धताकडे वारीं वार मागणी करण्यात येवूनही अदयापी कोणतीच कायावाही करण्यात आली
नसल्याचे माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार अनेक एकर पडून
असलेली िमीन मूळ मालकाींना परत दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
अपर वैतरणा धरणासाठी सींपाददत केलेल्या िमीनीपैकी ६२३.२२ हे क्र (१५९.३६ एकर)
िमीन ही अनतररकत असून सदर िमीनी मळ
मालकाींना परत करण्यासाठीचा प्रस्ताव सन
ू
१९८८ मध्ये ववभागीय कायाालयाने जिल्हार्धकारी, नाशिक याींचक
े डे सादर केलेला आहे .

(२) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननकालानस
ु ार एकदा सींपाददत केलेली िमीन मळ
ु मालकाींस
परत करण्याबाबत ननबंध असल्याने या प्रकरणी कायावाही करता येत

नाही.

िासन ननणाय क्र:-एलकयुएन३०/२००/प्र.क्र.६७/अ-२, दद.१२/३/२००४ अन्वये अनतररकत िमीन
मुळ मालकाींस परत न करता िादहर शललावादवारे ववक्री करण्यात यावी, असे आदे ि आहे त.

त्यानस
ु ार ववभागीय आयक
ु त, नाशिक याींनी मार्गतल्यानस
ु ार अनतररकत िमीनीचे मल्
ु याींकन
करुन िमीनीची ककीं मत व सव्हे नींबर आयुकत कायाालयाकडे सादर करण्यात आले असून
िमीनी परत करण्याची कायावाही महसूल खात्यामार्ात केली िाते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
साखरपा-िोंडगाव (ता. सांगमेश्वर, जि. रत्नाधगरी) येथील धरणातून होत असलेली गळती
(३२)

१११३५५ (२५-०४-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साखरपा-कोंडगाव (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नार्गरी) येथील धरणातून गळती होऊन हिारो

शल्र पाणी वाया िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास
आले, हे हे खरे आहे काय,

वव.स. ४४४ (26)
(२) असल्यास, सदर धरणाची िासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तदनुसार धरणातून होत असलेली गळती थाींबववण्यासाठी धरणाची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) साखरपा-कोंडगाव येथील धरणातून होणा-या गळती सींदभाात क्षेबत्रय अर्धकाऱयाींनी पाहणी

केली असन
ू सदर पाहणीत मय
ु य ववमोचकाच्या डडव्हाईड वॉलमधन
ू गळती होत असल्याचे
ननदिानास आले.

(३) धरणाच्या सुरक्षक्षततेसाठी तसेच भववषयात पाण्याची तीव्र ्ीं चाई भासू नये यादृष्ीने
याींबत्रकी ववभागामार्ात गे् दरु
ु स्तीचे व रबर शसल बसववण्याचे काम करण्यात आले आहे .

तसेच ववमोचक ववदहरीच्या दरु
ु स्तीचे अींदािपत्रक तयार करण्याची कायावाही क्षेबत्रय

स्तरावर प्रगती पथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
गोदावरी उिवा व डावा िालव्याची िामे अपण
ू ाावस्थेत असल्याबाबत
(३३)

१११८९३ (२८-०३-२०१८).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील गोदावरी उिवा व डावा कालवा याींचे मिबत
ु ीकरण
नुतनीकरणाची कामे अपूणाावस्थेत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या अनेक वर्ाापासून सदर प्रकल्प प्रलींबबत आहेत व प्रकल्पाची अदयाप ४५
्ककेच कामे पण
ू ा झाली असल्याने अनेक गावातील िेतकऱयाींची पाण्याअभावी गैरसोय झाली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या कामाींना होत असलेल्या ववलींबाबाबत िासनाने चौकिी केली
आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, त्यानुसार गोदावरी मराठवाडा पा्ीं बधारे ववकास महामींडळाने सींबींर्धत दोर्ी
अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्यासह प्रकल्पाची कामे तातडीने पण
ू ा करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) व (२) गोदावरी कालवे नत
ू नीकरण तसेच
आधुननकीकरणाची कामे प्रगतीत असून आिपावेतो एकूण ३० ्कके कामे पूणा झाली आहे त.
तसेच कालव्यादवारे व ववतररकाींदवारे िेतीसाठी पाण्याचे ववतरण करणेत येत आहे . त्यामळ
ु े
गावातील िेतक-याींचे पाण्याअभावी गैरसोय झाली हे खरे नाही.
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(३) ननधी उपलब्धतेनुसार अपूणा कामे हाती घेऊन पूणा करण्याची कायावाही प्रगतीत

आहे .

त्यामुळे चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुळा मुठा उिवा िालव्यात प्लाजस्टि िचरा साचल्याने
िालव्याच्या पाणी गळतीमध्ये झालेली वाढ

(३४)

१११९९५ (३१-०३-२०१८).

सोनावणे (िन्
ु नर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुळा मुठा उिवा कालव्यात सातत्याने प्लाजस््किन्य पदाथा ्ाकले िात असल्याने यवत
(ता.दौंड,जि.पुणे) हिीत कालव्याच्या तळाला मोठ्या प्रमाणावर प्लाजस््क कचरा साचल्याची
बाब ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदिानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मूलतःच या कालव्याला मोठ्या प्रमाणावर तडे गेल्यामुळे यामधून मोठ्या
प्रमाणावर पाणी गळती होत होती व आता तळािी प्लाजस््क साचल्याने पाणी गळतीमध्ये
वाढ झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच उकत प्लाजस््कच्या थरामुळे नागररकाींना दग
ं ीचा त्रास सहन करावा लागत आहे , हे
ु ध
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार प्लाजस््क कचरा
कालव्यात ्ाकणाऱयाींवर कारवाई करण्यासह प्लाजस््क कचरा कालव्यात ्ाकू नयेत यासाठी
िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) िलसींपदा ववभागा कडे तक्रारी प्राप्त नाहीत.

(४) प्लाजस््क कचरा कालव्यात ्ाकू नये याबाबत नागरीकाींना िलसींपदा ववभागा मार्ात
कळववण्यात आलेले असून याबाबतचे सूचना र्लक दे खील कालव्याच्या बािल
ू ा लावण्यात
आले आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
श्रीवधान (जि.रायगड) तालुकयातील अनेि पाटबांधारे योिना अपूणाावस्थेत असल्याबाबत
(३५)

११२३७३ (११-०४-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा
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(१) श्रीवधान (जि.रायगड) तालुकयातील अनेक पा्बींधारे योिना मागील पींधरा ते सोळा

वर्ाापासून अपूणाावस्थेत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वडिेतवावे धरणाचे ७० ्कके काम झालेले असन
ू ननधीच्या कमतरतेमळ
ु े व
भूसींपादन प्रककया प्रलींबबत असल्यामुळे हे काम मागील १० वर्ाापासून बींद आहे, हे खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, तदनस
ु ार उकत पा्बींधारे योिना तात्काळ पण
ू ा करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) श्रीवधान तालुकयातील वडिेतवावे लघु पा्बींधारे
योिना व हररहरे श्वर-मारळ(पाणीपरु वठा) योिना असे २ प्रकल्प बाींधकामाधीन आहे त.

(२) व (३) धरणाच्या िलमग्न क्षेत्रातील ६.०२ हे क्र वन िशमन हस्ताींतरणास मान्यता
नसल्याने वर्ा २००९ पासून धरणाचे काम बींद आहे .

(४) प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ७५.४८ हे क्र िशमनीपैकी ३३.६६.९ हे क्र िशमन
सींपाददत केली आहे. बड
ु ीत क्षेत्रातील ६.०२ हे क्र वनिशमनीचे ननवानीकरण प्रस्तावाबाबत
क्षेत्रीय स्तरावर आवश्यक कायावाही करण्यात येत आहे. याबाबत वन ववभागाकडे सातत्याने
पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
आसनखेड गावासाठी (ता.पाचोरा, जि.िळगाांव) बहुळा धरणातन
ू
पाटचारीचे िाम िरणेबाबत
(३६)

११२४५५ (११-०४-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आसनखेड गावासाठी (ता.पाचोरा, जि.िळगाींव) बहुळा धरणातन
ू पा्चारीचे काम होणेबाबत
माहे माचा, २०१७ पासून वारीं वार स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.िलसींपदा मींत्री व राज्यमींत्री
याींच्याकडे लेखी ननवेदनादवारे मागणी केली आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीनुसार या पा्चारीचे काम करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय.
(२)

आसनखेडा

येथील

ग्रामस्थाींच्या

मागणीस

अनल
ु क्षून

यापूवी

आसनखेड

गावासाठी

(ता.पाचोरा, जि.िळगाव) बहूळा धरणातून पा्चारीचे काम करण्याबाबत ववभागामार्ात सवेक्षण

वव.स. ४४४ (29)
करण्यात आले असून, सदर सवेक्षण अहवालानस
ु ार बहूळा धरणाच्या उिव्या तीरावरून
ननघण्याऱया कालव्याच्या हडसन गावािवळ तळतलाींक २४२.६० मी. इतका आहे . हडसन
गावाकडून आसनखेडा गावाकडे चढ असन
ू तेथील िेतिमीन ही कालवा तळ तलाींकापेक्षा १५ ते
२० मी. उीं चावर आहे. त्यामळ
ु े मागणी करण्यात आल्यानस
ु ार ताींबत्रकदृष्या व्यवहायाता
नसल्याने चारी काढाणे िकय होणार नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यभरातील िोिागारातील ररकत्ा पदाांबाबत
(३७)

११२६३३ (०४-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यभरातील कोर्ागाराींमध्ये ववत्त आणण लेखा सेवेची िवळपास १००० पदे ररकत
असल्याची मादहती माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, ववत्त व लेखा ववभाग िासनाचा मय
ु य ववभाग असन
ू ही कोर्ागारातील ररकत
पदे न भरल्याने अनेक कामे प्रलींबीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार ररकत पदे तात्काळ
भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०५-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) कोर्ागारातील कामे ररकत पदाींअभावी प्रलींबबत राहू नये याहणून तात्पुरत्या स्वरुपात बा्य
यींत्रणेव्दारे पदे भरण्याबाबतची कायावाही सींचालनालयाच्या स्तरावरुन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील िोयना धरण पायथा व वैतरणा या िलववद्यत
ु प्रिल्पाच्या नत
ू नीिरण
व आधुननिीिरणाच्या िामासाठी ननधी शमळण्याबाबत

(३८)

११२७१० (३१-०३-२०१८).

श्री.सांतोि दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सुननल शशांदे (वरळी) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कोयना धरण पायथा व वैतरणा या िल ववदयुत प्रकल्पाच्या नूतनीकरण व

आधनु नकीकरणाच्या कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम िासनाने सरु
ु
केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अहवालाची सदयजस्थती काय आहे,

वव.स. ४४४ (30)
(३) असल्यास, सदरहू िलववदयुत प्रकल्पाींच्या नूतनीकरण व आधुननकीकरणाच्या कामासाठी
ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१२-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) कोयना धरण पायथा व वैतरणा िलववदयुत प्रकल्पाींच्या नुतनीकरण व आधुननकीकरण
कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कायावाही क्षेबत्रय स्तरावर प्रगतीपथावर
आहे .
(३)

कोयना

धरण पायथा

व

वैतरणा

या

िलववदयुत

प्रकल्पाींचा

नुतनीकरण

व

आधुननकीकरणाबाबत सववस्तर प्रकल्प अहवाल, राज्य ताींबत्रक सल्लागार सशमती, पुणे याींच्या
छाननीनींतर िासनास प्राप्त झाल्यावर सदर कामासाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्याची कायावाही िासनस्तरावरुन करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शशरुर (जि.पुणे) तालुकयातील शभमा नदीवरील माांडवगण फराटा, सादलगाव दरम्यान असलेल्या
िोल्हापरु पध्दतीच्या बांधाऱयावर नवीन ढापे बसववण्याबाबत

(३९)

११३१७० (३१-०३-२०१८).

श्री.बाबरु ाव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शिरुर (जि.पुणे) तालुकयातील शभमा नदीवरील माींडवगण र्रा्ा, सादलगाव दरयायान

असलेल्या कोल्हापुरी पध्दतीच्या बींधाऱयावर ढापे जिणा झाल्याने माहे डडसेंबर, २०१७ पासुन
मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती सरु
ु झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कींत्रा्दाराने ढापे ्ाकताींना कामामध्ये ददरीं गाई

केल्याने या बींधाऱयात नवीन

ढापे ्ाकुनही पाणी गळती होत असल्याचे ननदा िनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार शभमा नदीवरील

माींडवगण र्रा्ा, सादलगाव दरयायान असलेल्या कोल्हापुर पध्दतीच्या बींधाऱयावर नवीन ढापे
बसववण्यासह ढापे बसववण्याच्या कामात ददरीं गाई करणाऱया कींत्रा्दारावर कारवाई करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सन २०१७ चे पावसाळयामध्ये सवा
को. प. बींधाऱयामध्ये १०० ्कके पाणीसाठा करणेचे उददष् साध्य करण्यासाठी कानगाींव
बींधाऱयास २१० नववन बगे उपलब्ध करून दे ण्यात आले होते. हे नववन बगे व िुने बगे याींची
साींगड घालून हा बींधारा पूणा क्षमतेने अडववण्यात आला होता.

पाण्याचे दाबामुळे िुने बगे

(ननडल्स) काही दठकाणी सरकल्याने बींधाऱयामधून अत्यल्प प्रमाणात गळती सूरू झाली होती.

ही बाब क्षेत्रीय स्तरावर लागलीच ननदिानास आल्याने तातडीने सरकलेले बगे पन्
ु हा िागेवर

वव.स. ४४४ (31)
बसवून बींधारा परत पूणा क्षमतेने अडववण्यात आला आहे . याबाबत कींत्रा्दार अथवा क्षेबत्रय

स्तरावरून ददरीं गाई झालेली नाही, त्यामुळे कींत्रा्दार अथवा कोणावरही कायावाही करण्याचा
प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मेहरिेत्त्तर शशष्ट्यवत्ृ त्तीसाठी आता पात्र ववद्यार्थयाांना आई-वडडलाांसह
प्राचायााचे हमीपत्र दे णे अननवाया िरण्यात आल्याबाबत

(४०)

११३२२६ (१३-०४-२०१८).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
सन्माननीय ववमुकत
िाती/भटकया िमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेि मागास प्रवगा िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र आणण राज्य पुरस्कृत शिषयवत्ृ त्ती, शिक्षण िुल्क, पररक्षा िुल्क आदी योिनाींचे

ननकर् ठरववणारे पररपत्रक दद.९ िानेवारी, २०१८ रोिी ववमुकत िाती, भ्कया िमाती, इतर
मागासवगा व शिर्ेि मागास प्रवगा कल्याण ववभागाने काढले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आधी ऑनलाईन त्यानींतर ऑर्लाईन असा प्रवास करणा-या मेदरकेत्त्तर
शिषयवत्ृ त्तीसाठी आता पात्र ववदयार्थयांना आई-वडडलाींसह प्राचायााचे हमीपत्र दे णेही अननवाया
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी केली आहे काय व त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०७-०६-२०१८) : (१) होय.
र्कत साध्या कागदावर हमी पत्र दे णे आवश्यक आहे .
(२) होय.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाशशि पाटबांधारे ववभागातील गोदावरी डावा तट िालवा, गोदावरी उिवा तट िालवा, नाांदरू
मध्यमेश्वर िलद िालव्यावरील अधधिारी व िमाचारी सांख्येत वाढ िरणेबाबत

(४१)

११३५१९ (११-०४-२०१८).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाशिक पा्बींधारे ववभागातील गोदावरी डावा त् कालवा, गोदावरी उिवा त् कालवा ,
नाींदरू मध्यमेश्वर िलद कालव्यावरील अर्धकारी व कमाचारी सींयया मींिुर पदा इतकी
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरयायान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पदे मींिरू असन
ू सध्
ु दा कालव्यावरील कामे अपण
ू ाावस्थेत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

वव.स. ४४४ (32)
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार सदर पदे भरण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) गोदावरी कालवे शसींचन व बबगर शसींचनाच्या आवतानासाठी बारमाही ननयशमत प्रवादहत
असल्याने, कालव्याींच्या नुतनीकरणाची कामे िलद गतीने करण्यास मयाादा येत आहे . तरीही

कालव्याींमधील आवतानाचा कालावधी कमी करुन, काही कालव्याींची नत
ु नीकरणाची कामे पण
ू ा
करण्यात आली असन
ू , उवाररत कामासाठी ननधी मींिूरीच्या सुधारीत प्रिासकीय मान्यतेसाठी
प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.
(३)

क्षेबत्रय

कायाालयातील

पदाींचा

प्रचशलत

िासनस्तरावर ववचाराधीन आहे .

आकृतीबींध

सध
ु ारीत

करण्याची

कायावाही

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील शसांचन पाटबांधारे महामांडळािडून राबववल्या िाणाऱया
प्रिल्पाबाबत ननणाय घेण्यासाठी बैठिा घेण्याबाबत

(४२)

११३७१९ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील

(इस्लामपूर), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) राज्यातील शसींचन पा्बींधारे महामींडळाकडून राबवल्या िाणाऱया प्रकल्पाबाबत ननणाय
घेण्यासाठी शसींचन ननयामक मींडळ असल्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तापी, ववदभा,गोदावरी,कोकण, कृषण खोरे पा्बींधारे ववकास महामींडळ या

वैधाननक आणण स्वायत्त शसींचन महामींडळाच्या माध्यमातून िलसींपदा ववभाग राज्यातील
शसींचन ववकासाची कामे करीत असल्याचे ननदिानास आले आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,या सवा महामींडळाच्या एका वर्ाात ३० ददवसाींच्या कालवधीत ककमान १२ बैठका
घेण्याबाबतची तरतूद अर्धननयमामध्ये आहे त्यानुसार राज्यातील वैधाननक व स्वायत्त शसींचन
महामींडळाच्या ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते ३१ िानेवारी, २०१८ अखेर या महामींडळाच्या

कोणकोणत्या तारखाना मा.िलशसींचन मींत्रयाींच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेण्यात आल्या आहे त,
हे ही खरे आहे ,
(४) असल्यास, उकत शसींचन महामींडळाच्या बैठका गेल्या वर्ाभरात झाल्या नसल्याने याबाबत
िासनाने

चौकिी

केली

आहे

काय

व

त्यानस
ु ार

कामात

ददरीं गाई

अर्धकाऱयावर कारवाई करण्यासह राज्यातील शसींचन ववकास करण्याबाबत
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

करणाऱया

सींबर्धत

िासनाने कोणती

वव.स. ४४४ (33)
श्री. धगरीि महािन (१५-०६-२०१८) : (१) राज्यातील महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ,
तापी,

कोकण,

ववदभा

व

गोदावरी

मराठवाडा

या

५

शसींचन

ववकास

महामींडळाच्या

अर्धननयमातील कलम ७ मध्ये महामींडळाची बैठक घेणेबाबत तरतूद आहे . महामींडळाच्या
बैठकीस ननयामक मींडळाची बैठक याहणन
ू सींबोर्धले िाते.
(२) होय.

(३) ०१ िानेवारी २०१७ ते ३१ िानेवारी २०१८ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या महामींडळाच्या
बैठका खालीलप्रमाणे आहे त.
१.कोंकण पा्बींधारे ववकास महामींडळ, ठाणे.
१. ६९ वी बैठक दद. १७/०३/२०१७
२. ७० वी बैठक दद. १९/०६/२०१७
३. ७१ वी बैठक दद. ३१/०१/२०१८
२.महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पूणे.
१.

९४ वी बैठक दद. २७/०३/२०१७

२.

९५ वी बैठक दद. १९/०६/२०१७

३.

९६ वी बैठक दद. ३१/०१/२०१८

३. गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरीं गाबाद.
१. ६३ वी बैठक दद. १४/०३/२०१७
२. ६४ वी बैठक दद. १९ िून, २०१७

४. ववदभा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर.
१. ६६ वी बैठक दद. १५/०३/२०१७
२. ६७ वी बैठक दद.१९/०६/ २०१७
३. ६८ वी बैठक दद. ३१/०१/२०१८
५. तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळ, िळगाींव.
१.दद. १७/०३/२०१७,
२.दद. १९/०६/२०१७,
३.दद. ३१/०१/२०१८.
(४) ववर्याींच्या आवश्यकतेनुसार बैठका घेण्यात आल्या असल्याने प्रश्न उद्भभवत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील १३२ शसांचन प्रिल्प तातडीने पण
ू ा िरण्यासाठी िेंद्र शासनाने ९२००
िोटी रुपयाांचा ननधी दे वूनही प्रिल्प अपूणा असल्याबाबत

(४३)

११४१०० (११-०४-२०१८).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १३२ शसींचन प्रकल्प तातडीने पूणा करण्यासाठी केंद्र िासनाने ९२०० को्ी
रुपयाींचा ननधी दे ण्याचा ननणाय घेतला, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४४४ (34)
(२) असल्यास, या ननधीमधून पण
ू ा होणा-या शसींचन प्रकल्पामधून सुमारे १ लाख ४० हिार
६११ हे क्र शसींचन क्षमता ननमााण होणार आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननधी उपलब्ध झाल्यामुळे हे प्रकल्प ककती ददवसात पूणा करण्यात येणार
आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१३-०६-२०१८) : (१) नाही. तथापी ववदभा व मराठवाडयातील १२
आत्महत्याग्रस्त जिल््यातील आणण उवाररत महाराषरातील ६ अवर्ाणप्रवण जिल््यातील एकूण
११२ प्रकल्पाींसाठी केंद्र िासनाने वविेर् पॅकेि अींतगात ननधी दे ण्यास तत्वत: मान्यता ददली
आहे .
(२) सदर ११२ प्रकल्प पुणा झाल्यानींतर अनतररकत ४ लाख ६० हिार हे क्र शसींचन क्षमता
ननमााण होणार आहे .

(३) परु े सा ननधी उपलब्ध झाल्यास सदर प्रकल्प सन २०२०-२१ पयंत पण
ु ा करण्याचे ननयोिन
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणेगाव (ता.चाांदवड, जि.नाशशि) डावा िालव्याचे ववस्तारीिरणाची
िामे अपूणा असल्याबाबत

(४४)

११४१८१ (१२-०४-२०१८).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

(१) पुणेगाव कालवा (ता.चाींदवड, जि.नाशिक) हा १ ते ६३ कक.मी.पयंत असून सदर कालव्याची
कक.मी.१ ते २५ मधील ववस्तारीकरणाची कामे अपूणा असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरयायान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कक.मी.१ ते २५ मधील ववस्तारीकरणाची कामे पण
ू ा केल्यास कालव्याची वहन

क्षमता वाढू िकेल व त्यामुळे चाींदवड तालुकयातील अवर्ाण प्रवण व पाणी ्ीं चाई दरू होण्यास
मदत होऊन या पररसरातील गावे ्ाँ कर मुकत होतील व अवर्ाण ग्रस्त भागातील सुमारे ४०००
हे क्र क्षेत्रातील िेतक-याींना शसींचनाचा लाभ शमळू िकेल, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पण
ु ेगाव डावा कालव्याचे कक.मी.१ ते २५ मधील ववस्तारीकरण व अपण
ू ा
ववतरीकाींची कामे करण्यासाठी सन २०१८-१९ मध्ये पुणेगाव प्रकल्पास िास्तीत िास्त आर्थाक
तरतूद करणे आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर कालव्याची िासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार कालव्याच्या
ववस्तारीकरणासह अपण
ू ा ववतरीकाींची कामे पण
ू ा करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४४४ (35)
श्री. धगरीि महािन (१८-०६-२०१८) : (१) उध्वा गोदावरी प्रकल्प, जि.नाशिक या प्रकल्पास रु.
९१७.७४ को्ी इतकया ककीं मतीसाठी तत
ृ ीय सुधाररत प्रिासकीय मान्यता िासन ननणाय

दद.१०/११/२०१७ अन्वये प्रदान करण्यात आली आहे . त्यानुसार िानेवारी, २०१८ पासून
कालव्यावरील अपण
ू ा कामे पण
ू ा करण्याची कायावाही प्रगतीत आहे .

(२) पुणेगाींव डावा कालव्याचे कक.मी. १ ते २५ मधील ववस्तारीकरणाची कामे झाल्यास

कालव्याची वहन क्षमता सुधाररत सींकल्पनानस
ु ार २२१.४८ घनर्ु् प्रती सेकींद इतकी होईल.
सदय:जस्थतीत माचा, २०१८ अखेर या प्रकल्पावर ४६०८ हे . शसींचन क्षमता ननमााण झाली आहे .

कक.मी. १ ते २५ मधील ववस्तारीकरणाची कामे व उवाररत मायनरची कामे पण
ू ा झालेनींतर
एकुण ६९८४ हे क्र शसींचन क्षमता ननमााण होईल.
(३) होय.

(४) उध्वा गोदावरी प्रकल्पातींगत
ा पुणेगाींव प्रकल्पाचा समावेि आहे. परीं तु अथासींकल्प पुजस्तकेत
पुणेगाींव प्रकल्पासाठी स्वतींत्रपणे तरतुद दिाववली नसन
ू उध्वा गोदावरी प्रकल्पासाठी रू. १०१.४९

को्ी इतकी तरतद
ु सन २०१८-१९ साठी केलेली आहे . तरी पण
ु ेगाींव प्रकल्पासाठी यातन
ु ककीं वा
स्वींतत्रपणे आवश्यकतेप्रमाणे ननधी उपलब्ध करून ददल्यास पुणेगाींव डावा कालव्याची उवारीत

कामे व कक.मी १ ते २५ मधील ववस्तारीकरणाची कामे पूणा करण्याचे ननयोिन आहे . त्यानुसार
नवीन अींदािपत्रके सन २०१७-१८ च्या दरसुचीनस
ु ार तयार करण्याची कामे क्षेत्रीय स्तरावर
प्रगतीत आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाहीत.

___________

अिोला जिल्हा ननयोिन सशमतीच्या नाववन्यपूणा योिनेच्या मांिूर ननधीमधून जिल्हा किडा
अधधिारी याांनी ननयमबा्य िुस्ती मॅटस खरे दी िेल्याबाबत

(४५)

११४४९८ (०४-०४-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ा :

सन्माननीय

ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला जिल्हा ननयोिन सशमतीच्या

नाववन्यपण
ू ा योिनेमधन
ू सन २०१५-२०१६ मध्ये

जिल्हा क्रीडा अर्धकारी अकोला याींना रु.६८.४७ लक्ष ननधी ववतरीत केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदर नाववन्यपूणा योिनेच्या मींिूर ननधीमधून जिल्हा क्रीडा अर्धकारी अकोला
याींनी ननयमबा्य ररत्या कुस्ती मॅ्स खरे दी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार दोर्ी अर्धकाऱयाींवर
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे.

(२) हे खरे नाही. जिल्हा कक्रडा अर्धकारी, अकोला याींनी ववदहत ई-ननववदा कायापध्दतीचा
अवलींब करुन कुस्ती मॅ्स खरे दी केल्या आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४४४ (36)
भोर (जि.पुणे) या तालुकयातील भाटघर धरणाची व िोल्हापूर बांधा-याांची
दरु
ु स्तीचे िाम िरण्यासाठी प्रशासनाची मान्यता शमळण्याबाबत

(४६)

११४७४५ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

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

(१) भोर (जि.पुणे) या तालुकयातील भा्घर धरणाची व कोल्हापूर बींधा-याींची दरु
ु स्तीचे काम
करण्यासाठी

प्रिासनाची

मान्यता

शमळण्यासाठी

मा.स्थाननक

लोकप्रनतननधी

याींनी प्रधान

ससर्चव, िलसींपदा ववभाग, मुींबई याींना ददनाींक २८ डडसेंबर,२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास लेखी
ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर ननवेदनानुसार

भा्घर

धरणाची

व

कोल्हापूर

बींधा-याची

दरु
ु स्ती

करण्यासाठी मान्यता दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय.

(२) प्रस्तुत कामे वविेर् दरू
ु स्ती अींतगात प्रस्ताववत केली होती, परीं तू मा.राज्यपाल याींच्या

ववत्तीय ननबंधानस
ु ार महामींडळाच्या वावर्ाक अथासींकल्पात एकूण तरतद
ू ीच्या २ ्ककेच्या आत

ERM अींतगात कामे घेणे बींधनकारक करण्यात आले असल्यामुळे आणण सदय:जस्थतीत सदर
कामे महामींडळाच्या वावर्ाक अथासींकल्पात एकूण तरतूदीच्या २ ्कके च्या आत बसत
नसल्याने व अनतररकत दानयत्व ननमााण होऊ नये यासाठी कामे प्रस्ताववत करण्यास मयाादा
आहे त. ननधीच्या उपलब्धतेनुसार सदर कामे करण्यात येतील.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शेळगाव बॅरेि (ता.यावल, जि.िळगाांव) योिना ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत
(४७)

११५०३१ (१३-०४-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मुकताईनगर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िेळगाींव बॅरेि, (ता.यावल, जि.िळगाव) या योिनेला ननधी शमळण्यासींबींधीचा प्रस्ताव
कायाकारी सींचालक, तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळ यानी िलसींपदा ववभागाकडे पाठववला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास मींिुरी दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय. िेळगाव बॅरेि (ता.यावल, जि.िळगाव) या
योिनेला

ननधी

शमळण्याबाबतचा

प्रस्ताव

कायाकारी

सींचालक,

महामींडळाने दद.२४/११/२०१७ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे .

तापी

पा्बींधारे

ववकास

वव.स. ४४४ (37)
(२) ववदभा व मराठवाडयातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील तसेच उवाररत महाराषरातील
अवर्ाण प्रवण भागातील बाींधकामाधीन पा्बींधारे प्रकल्प कालबध्दररतीने पूणा करण्यासाठी

राज्य िासनाने केंद्र िासनाकडे केंद्रीय अथासहाय्य शमळणेसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे . सदर
प्रस्तावात िेळगाव बॅरेि (ता.यावल, जि.िळगाव) या योिनेचा समावेि आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िळगाांव जिल्हयातील शसांचनाची िामे पण
ू ा िरुन भस
ू ांपादन मोबदला दे ण्याबाबत
(४८)

११५०४७ (१२-०४-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मक
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िळगाींव जिल्हयात शसींचनाची अनेक कामे प्रलींबबत व अपूणा आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार शसींचनाची कामे तात्काळ पूणा करण्यासह ननधी उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१३-०६-२०१८) : (१) िळगाव जिल््यात ८ मोठे , ४ मध्यम व ५ लघू

प्रकल्प बाींधकामाधीन आहे त. तसेच ६ मध्यम व ३३ लघू प्रकल्पाींची अवशिष् कामे बाकी
आहे त.

(२) सदर प्रकल्पाींबाबत ववववध स्तरावर वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो.
(३) ज्या प्रकल्पाींपासून पुढील ३ वर्ाामध्ये प्रत्यक्ष शसींचनाचा लाभ िेतकऱयाींस शमळू िकेल,
अिा प्रकल्पाींना प्राधान्य दे ण्याचा ननणाय ववत्त ववभागाच्या श्वेतपबत्रकेमध्ये िासनाने घेतला

आहे . सदर प्रकल्पाींच्या ननधी उपलब्धतेसाठी मा.राज्यपाल महोदयाींचे ननदे ि व राज्याच्या
अथोपायाच्या जस्थतीनस
ु ार सन २०१८-१९ च्या अथासींकल्पात तरतद
ू करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
येवला (जि.नाशशि) तालुकयातील शेति-याांना शेतीसाठी पुरववण्यात
येणा-या पालखेड िालव्यातील पाणी आवतानाबाबत

(४९)

११५२८५ (१२-०४-२०१८).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) येवला (जि.नाशिक) तालुकयातील िेतक-याींना िेतीसाठी परु ववण्यात येणा-या पालखेड

कालव्यातील पाणी पदहले आवतान ५ डडसेंबर, २०१७ ते ५ िानेवारी, २०१८ आणण दस
ु रे आवतान
पुढे ददनाींक २५ र्ेब्रुवारी, २०१८ रोिी पयंत असे कालवा सल्लागार सशमतीत मान्य करुन
त्यानुर्ींगाने ननणाय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४४४ (38)
(२) असल्यास, पालखेड कालव्यातील िेती शसींचनासाठीचे पाणी ददनाींक १३ ते ३१ डडसेंबर,
२०१७ पयंतच चालून ननणायाचे उल्लींघन करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) होय, क्षेबत्रय पररजस्थतीनस
ु ार आवतानाचे वेळापत्रकात बदल केला आहे.

(३) क्षेबत्रय पररजस्थतीनुसार आवतानाच्या वेळापत्रकात बदल करणे अपररहाया ठरले. त्यामुळे
चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाशशि गांगापुर धरण डाव्या िालव्याच्या िागेवर असलेल्या वि
ृ ाांची
िलसांपदा ववभागािडून होत असलेली वि
ृ तोड

(५०)

११६१०० (१३-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाशिक गींगापूर धरणाच्या डाव्या कालव्यालगत असलेल्या बाभळ
वक्ष
ू
ृ ाींची िलसींपदा

ववभागाकडून वक्ष
ृ तोड होत असल्याची बाब माहे र्ेब्रुवारी २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान
ननदिानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाभळीचे वक्ष
हे वीस र्ु्ापेक्षा अर्धक वाढलेले असून दा् वक्ष
ृ
ृ ामुळे
चाींगल्याप्रकारे या दठकाणी नैसर्गाकररत्या िैवववववधतेची िोपासणा होत होती वक्ष
ु े
ृ तोडीमळ
प्याींचा ननवारा धोकयात आलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वन ववभाग व तहशसलदार याींच्याकडून वक्ष
ृ तोडीची परवानगी घेण्यात आली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार अवैध वक्ष
ृ तोड
करणाऱया पा्बींधारे ववभागाच्या अर्धका-याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीि महािन (१४-०६-२०१८) : (१) होय, नाशिक येथील गींगापूर धरणाच्या डाव्या
कालव्यालगत

लोकवस्तीस

धोकादायक

अिा

मयााददत

बाभळ
ू

वक्ष
ृ ाींची

तोड

स्थाननक

नागररकाींच्या दद. ६/११/२०१७ च्या मागणी अिाानस
ु ार तसेच कालव्याच्या भरावास होणारा
सींभाव्य धोका ्ाळण्यासाठी करण्यात आलेली आहे.

(२) गींगापूर धरणाच्या डाव्या कालव्यालगत असलेल्या मयााददत वक्ष
ृ ाींची तसेच स्थाननक

नागररकाींच्या ननवेदनानुसार व कालव्याच्या भरावास नक
ु सान होऊ िकेल अश्याच बाभूळ
वक्ष
ृ ाींची तोड करण्यात आलेली आहे . तसेच कालव्याच्या पररसरातील इतर िातीचे मोठया

वव.स. ४४४ (39)
वक्ष
ृ ाींची तोड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नैसगीक िैव ववववधतेची िोपासना करताींना
पक्षाींचा ननवारा धोकयात आलेला नाही.

(३) होय, सदर धोकादायक ४०-बाभळी व १८-ननलगीरी वक्ष
ृ ाींची तोड तहशसलदार, नाशिक याींनी

”महाराषर झाडे तोडण्याबाबत अर्धननयम १९६४ कलम ३ (अ), ३ (ब) “मधील तरतद
ु ीनस
ु ार
असलेल्या अर्धकाराचा वापर करुन परवानगी ददलेली आहे . तसेच नमूद झाडाींचे मूल्याींकन
वनपररक्षेत्र अर्धकारी, नाशिक (प्रादे शिक) याींचे कायाालयामार्ात करण्यात आलेले आहे .

(४) गींगापूर धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या िागेतील मयााददत व धोकादायक वक्ष
ृ ाींची तोड
िासनाच्या प्रचशलत ननयमानस
ु ार झालेली असल्याकारणाने प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: िासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपरू .

