
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महात्मा बसवेश्वर याांच ेस्मारि उभारण्याबाबत  
  

(१)  ४४७६ (१५-१२-२०१४).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा बसवेश्वर याींचे मींगळवेढ्यामध्ये स्मारक उभे करण्याकररता जागेचा प्रस्ताव 
प्रलंबित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महात्मा बसवेश्वर याींचे स्मारक उभे करण्यासाठी जागेचा प्रस्ताव तात्काळ 
मान्य करुन स्मारक उभे करणेिाित शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१)  होय, हे खरे आहे. सदर प्रकरणी काययवाही सुरु आहे. 
(२) सदर प्रकरणी, मा.मींत् ी वववत्त, िनयोनन व वने) याीं्या अध्य्षततेखाली िदनाींक १.११.२०१८ 
रोनी्या बैठकीत महात्मा बसवेश्वर याींच ेस्मारक बाींधकाम आराखडा रु. २५ को्ी्या मयायदेत 
सादर करण्याबाबत जनल्हाधधकारी सोलापूर याींना िनदेश देण्यात आले होते.  तसेच, कृषी 
पयय् न ववकास आराखडा तयार करुन स्वतींत्पणे प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयामार्य त कृषी 
ववभागाकड ेसादर करण्याबाबत िनदेश देण्यात आले होत.े 
    वरील िनदेशाप्रमाणे, कृषी ववभागा्या अखत्यारीतील नागेवर महात्मा बसवेश्वर याींच े
स्मारक बाींधकाम आराखडा रु. २५ को्ीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून पुढील येथोधचत 
काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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अमरावती श्जल्हा पररषदेने सुचववलेली िाम ेआणण मागण् या मांजूर िरणेबाबत 
  

(२)  ४६५७९ (३०-०५-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
व१) अमरावती जनल्हा पररषदेने सुचववलेली कामे आणण मागण् या मींनूर करुन त्याींची 
अींमलबनावणी करण्याबाबत िदनाींक २८ नानेवारी, २०१६ रोनी वा त्यासुमारास दोन्ही प्रहार 
सींघ्नेच ेजनल्हा प्रमुख, अमरावती याींनी मुख्य काययकारी अधधकारी जनल्हा पररषद, अमरावती 
याींना पत्रान्वये मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, मागण्या काय आहेत, 
व३) असल्यास, उक्त मागण्या पणूण करणेिाित शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औसा (श्ज.लातूर) तालुक्यात ववहहरीबाबत शेततळ्याच्या योजना प्रलबंबत असल्याबाबत 
  

(३)  ५९२७० (२०-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा वजन.लातूर) तालुक्यात ऑनलाईन शतेतळयाची योनना तीन मिहन्याींपासून 
राबवणाऱ या कृषी ववभागाच्या दलुणक्षतततेमुळे शेततळयाचंी योनना प्रलींबबत असल्याच े माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,शेततळयाला मींनूरी ममळावी, अशी मागणी शतेकरी वगायतून केली नात आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतक-याींना या योननेचा तात्काळ र्ायदा ममळण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयदत्त क्षीरसागर (१८-०७-२०१९) : (१), (२), (३), (४) िनयोनन ववभागा्या िदनाींक १७ 
रे्ब्रुवारी, २०१६ ्या शासन िनणययान्वये “मागेल त्याला शेततळे” योननेची अमलबनावणी 
करण्यात येत आहे. सदर योनन ेअींतगयत अनयदाराने ऑनलाईन नोंदणी केल्यानींतर ताींबत्क व 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योननेमध्ये ववववध आकारमानानुसार रु. ५०,०००/- इतके 
कमाल अनुदान अनुजे्ञय आहे.आतापयतं लातूर जनल्हयात २०८१ शेततळयाींची काम ेपूणय झाली 
आहेत. औसा तालुक्यातील ४३५ शेततळे पूणय झाली असून, ५२ शतेतळयाच ेकाम प्रगतीपथावर 
आहे. 
 सबब योननेची अमलबनावणी सयुोग्यरीत्या सुरु आहे. 

___________ 
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राज्यातील ववववध धरणामधील पाणी वाटप धोरणाबाबत 

  

(४)  ६०६३८ (२३-०८-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
व१) राज्यातील ववववध धरणामधील पाणी िनयोननाप्रमाण े १) वपण्यासाठी, २) शेतीसाठी,       
३) उद्योगांसाठी वा्प करण्याचा िनयम असताना अहमदनगर जनल््यातील मुळा व भींडारदरा 
या धरणातील पाण्याचे वा्प वरील प्राधान्य क्रमान ेहोत नाही अशी स्थािनक ननतेची तक्रार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
व३) असल्यास, तद्नुसार मळुा व भींडारदरा या धरणामधील पाणी प्राधान्य क्रमान ेदेण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२५-०७-२०१९) : व१) नाही. 
व२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
व३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
व४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी श्जल््यातील श्जल्हा पररषदेच्या प्राथममि शाळाांच्या वगफ खोल्या  
दरुुस्त िरण्यासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(५)  ७२४५८ (२७-०१-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.राजन साळवी (राजापूर) : 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) रत्नाधगरी जनल््यातील जनल्हा पररषदे्या ७०१ प्राथममक शाळाीं्या सुमारे १३०० वगयखोल्या 
नादरुुस्त असून सदर वगयखोल्या दरुुस्तीसाठी सुमारे १३ को्ी िनधीची आवश्यकता आहे, हे 
खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, जनल्हा पररषदेकडून सदर िनधी्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाकड े सादर 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
व३) असल्यास, सदर प्रस्ताव मींनरू करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२९-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. हे अींशत: खरे आहे.  
 



वव.स. ५८७ व4) 

 सन २०१८-१९ साठी जनल्हा पररषद शाळाीं्या दरुुस्तीसाठी रुपये ३ को्ी इतका 
िनधी जनल्हा िनयोनन सममतीन ेमींनुर केला आहे. तसचे, जनल्हा पररषद सेस योनना अींतगयत 
रु.५० ल्षत इतका िनधी मींनुर करण्यात आला आहे. 
(३) व व४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पाणी टांचाईवर मात िरण्यासाठी जलव्यवस्थापन सममती स्थापन करणेबाबत 
  

(६)  ७५९३१ (१७-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ९७ गावाींत योग्य नलव्यवस्थापनेद्वारे पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी 
नलव्यवस्थापन सममती स्थापण्यात येणार असल्याच े माहे नानेवारी,२०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान िनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सममती्या माध्यमातून पडणा-या पावसाचा तपमशल ठेवण्यात येणार असून 
त्या आधारेच वपण्याच ेपाणी व शेती्या पाण्याच ेिनयोनन केले नाणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, जलव्यवस्थापन सममती तात्काळ स्थापन करणेिाित शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२५-०७-२०१९) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.      
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मौजे िुां भेज (ता.िरमाळा, श्ज.सोलापूर) येथे आप्पासाहेब सांभाजी  
िाटे याांच ेस्मारि उभारण्याबाबत 

  

(७)  ८२२८३ (२१-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौने कुीं भेन (ता.करमाळा, जन.सोलापूर) येथे शहीद आप्पासाहेब सींभानी का्े याींचा 
पूणायकृती पुतळा व स्मारक बाींधण्यात याव ेअशी मागणी लोकप्रितिनधीींनी िदनाींक २४ नोव्हेंबर, 
२०१६ रोनी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्ी याींचेकड ेलेखी िनवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (२९-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. सदर िनवेदन िदनाींक 
१२.०४.२०१७ रोनी केलेले आहे. 
(२) सामान्य प्रशासन ववभागाकडून िदनाींक १८.७.२०१७ रोनी या ववभागाकड े प्राप्त झालेले 
िनवेदन पुढील काययवाहीसाठी जनल्हाधधकारी, सोलापूर याीं्याकड े िदनाींक २७.७.२०१७ रोनी 
पाठववण्यात आले आहे. 
* सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन िनणयय क्रमाींक-पुतळा-३११६/प्र.क्र.३०८/२९, िदनाींक २ म,े 
२०१७ मधील तरतुदीींनसार, जनल्हाधधकारी/पोलीस अधध्षतक, सोलापूर, मुख्य वास्तशुास्त्ज्ञ, 
महाराषर राज्य व जनल्हा पररषद सोलापूर याीं्याकड ेग्रामपींचायतीने पत्व्यवहार केला आहे.   
त्यानुषींगान,े ग्रामपींचायत कुीं भने याींचेकडून पाठपुरावा चाल ुआहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रशासकिय मान्यता ममळालेल्या हांडयािुां डया लघुपाटबांधारे (ता.चोपडा, श्ज.जळगाांव) 
प्रिल्पासाठी ननधी ममळण्याबाबत 

  

(८)  ८३६७७ (१८-०४-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) प्रशासककय मान्यता ममळालेल्या हींडयाकुीं डया लघुपा्बींधारे वता.चोपडा, जन.नळगाींव) 
प्रकल्पासाठी सन २०१६-१७ ्या अथयसींकल्पात २.४३ को्ी्या िनधीची तरतूद करण्यात यावी 
अशी मागणी स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी पत्ाद्वारे िदनाींक १० रे्ब्रुवारी, २०१६ रोनी वा 
त्यासुमारास मा.नलसींपदा राज्यमींत्ी याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, या प्रकल्पा्या कामासाठी िनधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी अथयसींकल्पात 
तरतूद केली आहे काय, 
व३) असल्यास, हींडयाकुीं डया लघुपा्बींधारे प्रकल्पासाठी तात्काळ िनधी ममळण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०२-०८-२०१९) : व१) होय. 
व२) होय. सन २०१६-१७ ्या अथयसींकल्पात रु. ०.०१ को्ी व सन २०१७-१८ तसेच सन २०१८-
१९ ्या अथयसींकल्पात रु. ०.०१ को्ीची ला्षतणणक तरतूद करण्यात आलेली असून सन २०१९-
२० मध्ये रु.०.००१ को्ी ला्षतणणक तरतूद करण्याींत आली आहे. 
व३) सदर प्रकल्प वन ववभागा्या हद्दीत असल्यान े वननममन हस्ताींतरण प्रस्तावास वन 
ववभागाची मान्यता ममळणेबाबतची काययवाही प्रगतीपथावर आहे. वन ववभागाची मान्यता 
ममळाल्यानींतर सदर प्रकल्पाकरीता आवश्यक िनधी उपलब्ध करण्याबाबत काययवाही करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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किां जोळोली (ता.महाड, श्ज.रायगड) गावात मुरारबाजी देशपाांड ेयाांचा पुतळा उभारण्याबाबत 
  

(९)  ८५७०८ (११-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककीं नोळोली वता.महाड, जन.रायगड) गावात छत्पती मशवानी महारानाींच ेसाथीदार मुरारबानी 
देशपाींड े याींचा पुतळा उभारण्यासाठी िनधी उपलब्ध करुन द्यावा असा प्रस्ताव व आराखडा 
ककीं नोळोली ग्रामपींचायतीन ेशासनाकड े५ वषायपुवी सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आराखड्या्या अनुषींगान े पुतळा उभारणीसाठी िनधी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०७-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) सामान्य प्रशासन ववभागा्या शासन िनणयय क्र.पुतळा-३११६/प्र.क्र.३०८/२९, िदनाींक 
२.५.२०१७ अन्वये काययवाही केली नाते. यातील पुतळा धोरणानुसार, राषरपुरुष / थोर व्यक्ती 
याींचे पुतळे उभारावयाच ेझाल्यास ते स्थािनक लोकाीं्या पुढाकारातून, लोकवणीतनू उभारली 
नावीत असे अपेक्ष्षतत आहे. पुतळे उभारण्याबाबत परवानगी मागतील त्या सींस्था नोंदणीकृत 
असणे आवश्यक आहे. 
* पुतळे उभारण्यासींबधीची मागयदशयक तत्व क्रमाींक-१३ : पतुळ्यासींबींधीचा खचय पुतळा 
उभारणारी सींस्था करील व शासनाकड े िनधीची मागणी करणार नाही असे सींस्थचेे वचनपत् 
प्रस्तावासोबत घ्यावे.  अशा स्पस्् तरतुदीीं ववहीत केलेल्या आहेत. त्यामळेु, पतुळा 
उभारण्यासाठी शासनाकडून िनधी देण्यात येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजे गोगावे (ता.शाहूवाडी, जज.िोल्हापूर) येथील प्राथममि शाळेस शहीद जवान िै.सावन 
बाळिू मान ेयाांचे नाव देण्याबाबत 

  

(१०)  १००९५५ (२६-१२-२०१७).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) कोल्हापूर जनल््यातील शहीद नवान कै.सावन बाळकू माने याींचे स्मरणाथय त्याींचे मळुगाव 
मौन े गोगाव े वता.शाहूवाडी, जन.कोल्हापूर) येथील प्राथममक शाळेस नाव देण्याबाबत  
मा.ग्रामववकास मींत्ी व प्रधान सधचव, ग्रामववकास याींचकेड े लोकप्रितनीधीींनी िदनाींक ०३ 
ऑक््ोबर,२०१७ रोनी वा त्यासुमारास पत्ान्वये मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, शहीद कै.सावन बाळकू माने हे देशाची सेवा बनावत असताना कजश्मरमधील 
पुींन्छ येथ े शहीद झाल्यान े त्याी्ं या स्मरणाथय गावातील ग्रामसभेने शाळेस नाव देण्यास 
नाहरकत व ग्रामसभा ठराव देवूनही अद्याप कोणतीही काययवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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व३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शहीद नवान कै.सावन 
बाळकू माने याींच ेत्याीं्या गावातील प्राथममक शाळेस नाव देण्याबाबत कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. शासनाकड ेप्राप्त झालेले िदनाींक २४.१०.२०१७ रोनी्या िनवेदनाबाबत 
कोल्हापूर जनल्हा पररषद सवयधारण सभा िदनाींक ११.७.२०१७ रोनी ठराव क्र.१० :- शासना्या 
प्रचमलत धोरणानुसार काययवाही करण्याबाबत सहमत केला आहे. तथावप, ग्राम ववकास ववभाग, 
शासन िनणयय िदनाींक ५ म,े २००४ मधील तरतुदीींनुसार, राज्यातील सवय जनल्हा पररषदाीं्या 
अखत्यारीतील मालमत्ताींना भववषयात कोणत्याही मान्यवराींचे नाींव देण्यास मनाई करण्याचा 
धोरणात्मक िनणयय घेतला आहे. 
(३) व व४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ श्जल्हयातील अप्पर पैनगांगा (इसापूर धरण) या प्रिल्पाच्या  
डाव्या िालव्याच्या दरुुस्तीसाठी ननधी ममळण्याबाबत 

  

(११)  १०२११६ (०२-०१-२०१८).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अप्पर पैनगींगा वइसापूर धरण) या प्रकल्पा्या यवतमाळ जनल्हयातील डाव्या कालव्या्या 
दरुुस्ती्या कामाचा िनधी ववदभय पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर या महामींडळास 
ममळण्याबाबत स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी मा.नलसींपदा मींत्ी याींना माहे नलुै, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान लेखी िनवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०६-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) िनवेदनातील मागणीनसुार अप्पर पैनगींगा प्रकल्प वइसापूर धरण) ता.पुसद, जन.यवतमाळ 
या प्रकल्पा्या यवतमाळ जनल्हयातील डाव्या कालव्याकरीता गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे 
ववकास महामींडळातींगयत नाींदेड पा्बींधारे मींडळ अींतगयत उध्वय पैनगींगा पा्बींधारे उपववभाग क्र.२ 
उमरखेड, जन.यवतमाळ येथे काययरत असल्याने डाव्या कालव्या्या मसींचन व्यवस्थापनाचे काम 
ववदभय पा्बींधारे ववकास महामींडळाींतगयत्या काययकारी अमभयींता, यवतमाळ पा्बींधारे ववभाग, 
यवतमाळ याींचेकड ेवगय करणे प्रशासकीय कारणास्तव योग्य राहणार नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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खडिवासला अांतगफत (ता.हवलेी, श्ज.पुणे) घरिुल योजनेेत झालेला गैरव्यवहार 
  

(१२)  १०५१०२ (०९-०४-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला अींतगयत वता.हवेली,जन.पुणे) घरकुल योननेेत गैरव्यवहार झाला असल्याची 
बाब माहे नानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरकुल योनेनते गैरव्यवहारसह पात् लाभार्थयांचे प्रस्तावही प्रलींबबत असून या 
प्रस्तावाींची अद्याप छाननीच न झाल्याने योनेनेचे लाभाथी लाभापासून वींधचत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार दोषीींवर शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी सींबींधधत घरकुल लाभाथी, तत्कामलन ग्रामसेवक व सरपींच याींना अींितम 
नो्ीस बनावण्यात आलेली असून याबाबत खुलासा प्राप्त होताच नबाबदारी िनजश्चत करण्याची 
काययवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर श्जल््यात श्जल्हा पररषदेच्या शाळाांची झालेली दरुवस्था 
  

(१३)  १०७१३६ (०९-०४-२०१८).    श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) : 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जनल््यात जनल्हा पररषदे्या सुमारे १ हनार १९२ वगय खोल्या मोडकळीस 
आल्यान े२८५ िठकाणच ेवगय सावणजतनक ठिकाणी भरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच जनल््यातील िनींबोडी येथील शाळेचे छत कोसळल्यान े ववद्याथी मतृ्यूमूखी पडले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहमदनगर जनल््यात जनल्हा पररषदे्या दरुवस्था झालेल्या शाळाींची पाहणी 
केली आहे काय व िनींबोडी येथील शाळेचे छत कोसळल्याने ववद्यार्थयांचा झालेल्या मतृ्यूबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार मोडकळीस आलेल्या वगायची दरुुस्ती करणेबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही, 
 तथावप, जनल्हा पररषदे्या १५८ शाळाींतील ववद्यार्थयां्या सुरक्ष्षततते्या दृष्ीन े
ग्रामपींचायत, समानमींिदर ककीं वा पयाययी व्यवस्थे्या िठकाणी वगय भरववण्यात येत 
आहेत.      
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िनींबोडी येथील जनल्हा पररषद शाळेचे छत कोसळल्याने ३ ववद्यार्थयां्या मतृ्यूबाबत 
चौकशी करुन सदोष बाींधकामाबाबत सींबींधधता ववरुध्द गुन्हे दाखल केले आहेत. 
(४) सन २०१८-१९ ्या आधथयक वषायत जनल्हा पररषदे्या शाळाीं्या तपासणीत ६०० शाळाींच े
नववन बाींधकाम करण्याची काययवाही सुरु आहे. तसचे सन २०१८-१९ मध्ये १५५ वगय खोल्याींची 
दरुुस्ती कामे ववववध योनना मधनू मींनूर करण्यात आली आहे. त्यासाठी अनुक्रम ेरु.६००.०० 
ल्षत व रु.१६५.०० ल्षत अशी एकूण रु.७६५.०० ल्षत इतका िनधी मींनूर केलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भीमा घोड नदीजोड प्रिल्पांतगफत घोड नदयाांचा समावेश िरण्याची मागणी 
  

(१४)  १०७२४० (२८-०३-२०१८).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबगेाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भीमा घोड नदीनोड प्रकल्पाअींतगयत घोड नद्याींचा समावेश करण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्ी 
याीं्याकड े अहमदनगर्या लोकप्रितिनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणी्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२०-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) भीमा-घोड नदी नोड प्रकल्पासाठी पिहल्या कृषणा पाणी ती्ं ा लवादा्या िनणययानुसार 
उपलब्ध पाण्याचे िनयोनन पूणय झाले असल्याने वळववणेस अितरीक्त पाणी उपलब्ध नाही. 
तसेच दसुरा कृषणा पाणी तीं्ा लवादाचा िनणयय अधधसूधचत झाला नसल्याने सद्यजस्थतीत 
भीमा-घोड नदी नोड प्रकल्पाबाबत काययवाही करणे शक्य होत नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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बुलढाणा शहर व पररसरातील श्जल्हा पररषदेच्या भखुांडावर झालेले अनतक्रमण 
  

(१५)  १०७६१२ (०९-०४-२०१८).   श्री.हषफवधफन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा शहर व पररसरातील जनल्हा पररषदे् या मालकीचे भुखींड असून सदर भखुींडावर 
अितक्रमण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार बुलढाणा शहर व पररसरातील भुखींडाचे िनजश्चत भमुापन करून 
अितक्रमण िनमुयलनाबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् याची, ववलंिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     बुलढाणा जनल्हा पररषदे्या मालकीची शहरामध्ये एकूण १० भुखींड असून त्यापैकी २ 
भुखींडावर अितक्रमण आहे. 
(२) व (३) जनल्हा पररषदे्या मालकी्या शहरातील १० भखुींडाच ेमुल्यमापन करण्यात आलेले 
असून ८ भुखींडावर अितक्रमण नाही. तथावप, २ भखुींडावरील अितक्रमणची प्रकरणे न्यायप्रववषठ 
होती व याबाबत अनुक्रम ेव१) जनल्हा पररषद भखुींड मश् नीं.९ डी प्लॉ् नीं.९ मधील अितक्रमण 
ह्ववण्याचे मा.जनल्हासत् न्यायालया्या िनणययनुसार काययवाही सुरु आहे. व२) जनल्हा पररषद 
भुखींड मश् नीं.९ डी प्लॉ् नीं.१ मधील अितक्रममत नागेबाबत मा.जनल्हा सत् न्यायालयान े
जनल्हा पररषदे्या बानून े िनकाल िदला असून सदर न्यायिनणययाववरुध्द अितक्रमण धारकाने 
मा.उ्च न्यायालय, नागपूर येथ े रर् याधचका क्र.६०२०/१७ नुसार अवपल दाखल केले आहे. 
त्यामुळे सदर प्रकरण अद्याप न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर, पुणे व जळगाांव श्जल्हयात ववववध तालुक्यातील  
श्जल्हा पररषदेच्या शाळाांची झालेली दरुवस्था 

  

(१६)  १०७९५० (०६-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :  सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जनल्हयात जनल्हा पररषदे्या बाींधकाम ववभागा्या दलुय्षतामुळे नेवासा 
तालुक्यातील २० शाळेतील ३ हनार ववद्याथी धोकादायक इमारतीत मश्षतण घेत असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी प्रत्य्षत पाहणी दरम्यान सींबधधत 
अधधका-याींना शाळाींच ेस्रक्चरल ऑडड् करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीनुसार या शाळाींचे स्रक्चरल ऑडड् करण्यात आले आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत  ?  
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२९-०७-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही. तथावप, अहमदनगर जनल्हयातील एकूण ३५९९ जनल्हा पररषदे्या शाळाीं्या 
वगयखोल्याची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक िनधी प्राप्त करवून घेण्याची 
काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील श्जल्हा पररषदाांच्या ६९८ प्रथममि शाळाांच्या 
१२९४ वगफखोल्याची झालेली दरुवस्था 

  

(१७)  १०७९९८ (०९-०४-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जनल्हा पररषदाी्ं या तब्बल ६९८ प्रथममक शाळाीं्या १२९४ वगयखोल्या 
धोकादायक जस्थतीत असल्याचे िनदशयनास येताच ग्रमववकास ववभागाचे उपसधचव याींनी जनल्हा 
पररषदे्या सीईओकड ेवगयखोल्याी्ं या जस्थतीचा अहवाल मागववला असल्याची मािहती िदनाींक 
०९ नानेवारी, २०१८ रोनी वा त्यासुमारास िनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालात काय नमुद करण्यात आले आहे व त्यानूसार शासनान ेकोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२९-०७-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही. तथावप, सन २००० पवूी बाींधण्यात 
आलेल्या राज्यातील सवय जनल्हा पररषद शाळाीं्या इमारतीच ेस्रक्चर ऑडी् करणे आवश्यक 
असल्यान ेववभागाकडून िदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोनी सवय जनल्हा पररषद शाळे्या इमारतीची 
ताींबत्क तपासणी करण्याबाबत्या व शाळा दरुुस्ती व नवीन शाळा बाींधकाम आराखडा 
अींदानपत्क तयार करुन ववहीत मागायन े प्रस्ताव सादर कराव,े अशा सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(२) व व३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खालापूर (श्ज.रायगड) तालुक्यातील माजगाव, आांबबवली, वारद, पौध व या  
पररसराला जोडणा-या आहदवासी वाडयाांना पाणी देण्याबाबत 

  

(१८)  १०९९१५ (१३-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खालापूर वजन.रायगड) तालुक्यातील मानगाव, आींबबवली, वारद, पौध, तसेच या पररसराला 
नोडणा-या आिदवासी वाडया असनू अद्याप कालव्याला पाणी न आल्यान ेउन्हाळी भात वपक 
होणार नसल्याच े माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार कालव्यात तातडीन े
पाणी सोडण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  

श्री. धगरीष महाजन (२५-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) खरसुींडी ता.खालापूर, जन.रायगड वळण बींधाऱ्या्या सा.क्र.६२ त े ८२ मी. वरील लोखींडी 
नलसेतु िद.२३/०८/२०१७ रोनी पडल्याने कालव्यात पाणी सोडता आले नाही. 
 खरसुींडी वळण बींधाऱ्याच े ववशेष दरुूस्तीचे काम ववस्तार व सुधारणा अींतगयत िनधी 
उपलब्धतेनुसार करण्याच ेिनयोनन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हरणबारी (ता.बागलाण, श्ज.नामशि) उजव्या िालव्याच े 
पाणी ढोलबारे पाझर तलावात सोडण्याबाबत 

  

(१९)  ११०२४७ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गुनरात राज्यात वाहुन नाणारे पाणी साल्हेर १ व २ तसेच वाघींबा वळण योननेद्वारे 
५३.०२ द.ल.घ.रू् अितररक्त पाणी धगरणा खोऱ्यात वता.बागलाण, जन.नामशक) उपलब्ध झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बागलाण तालुक्यातील ढोलबारे येथील पाझर तलावासाठी ९.३० द.ल.घ.रू् पाणी 
आरक्ष्षतत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हरणबारी उनव्या कालव्याचे पाणी ढोलबारे पाझर तलावात न सोडल्यामळेु या 
भागातील शेतकरी मसींचनापासून वींचीत रािहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (२४-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) नाही. 
 तथापी हरणबारी उनवा वाढीव कालव्याद्वारे पारनेर ते सातमान ेपयतंचे तलाव व 
ढोलबारे पाझर तलाव पूरपाण्याने भरुन देण्या्या मागणी नुसार नलसींधारण ववभागा्या वळण 
योनना साल्हेर २ व वाघींबा याद्वारे उपलब्ध होणारे ३८.६६ द.ल.घ.रु्. पाणी हरणबारी उनवा 
वाढीव कालवा यासाठी आरक्ष्षतत करणेबाबत नलसींधारण ववभागा्या सहमती्या अधधन राहून 
शासनाने मान्यता िदली आहे.या अनुषींगाने हरणबारी उनवा वाढीव कालव्याचे सवे्षतण हाती 
घेण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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लातूर श्जल््यातील धोिादायि शाळाांच्या इमारतीच ेनुतनीिरण िरणेबाबत 
  

(२०)  ११११७४ (०५-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर जनल््यातील अनेक शाळांच्या इमारतीची दरुवस्था झाली सदर शाळा इमारतीींच े
नवीन बाींधकाम करण्यासाठी बहृत आराखडा तयार करून िनधी ममळण्याकररता प्रस्ताव सादर 
करण्याच े िनदेश मा.पालकमींत्ी, लातूर याींनी मुख्य काययकारी अधधकारी, लातूर याींना माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लातूर जनल्हा िनयोनन सममती्या आढावा बैठकीत िदले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा बहृत आरखडा तयार करून िनधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्यात आलेला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शाळा बाींधकामासाठी ककती िनधीची आवश्यकता असून शासनान े िनधी 
मींनुरीबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जनल्हा पररषद शाळा बाींधकाम करण्यासाठी बहृत आराखडा तयार करण्यात आला असून 
जनल्हा वावषयक योननेअींतगयत िनधी मागणीसाठी जनल्हा िनयोनन सममतीकड े प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 
(३) सदर बाींधकामासाठी एकूण रु.१२१८.७७ ल्षत आवश्यकता असनू सन २०१७-१८ मध्ये सवय 
मश्षता अमभयानाींतगयत रु.११६.५५ ल्षत िनधी मींनूर केला आहे. 
 जनल्हा वावषयक योननाींतगयत शाळा शासन दरुुस्तीसाठी सन २०१७-१८ व सन २०१८-
१९ कररता प्रती वषय रु.३०० ल्षत प्रमाणे रु.६०० ल्षत मींनूर केले आहे. 
   मींनूर िनधीतून शाळाीं्या इमारतीची बाींधकाम ेसुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

इगतपुरी (श्ज.नामशि) तालुक्यातील वैतरणा धरणाच ेपाणी जायिवाडीिड ेवळववण्याबाबत 
  

(२१)  १११९१६ (२८-०३-२०१८).   श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :  सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जनल्हयातील उध्वय गोदावरी खोऱ्यातील पाणी सतत्या दषुकाळामळेु व त्या 
भागातील शेतकऱ्याीं्या सींभाव्य गरनेनुसार उभ्या वपकाींना व वपण्यासाठी सुध्दा अपुरे पडत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररसरातील पाण्याची तू् भरुन काढण्यासाठी इगतपुरी तालुक्यातील 
वैतरणा धरणाच ेपाणी नायकवाडीकड ेवळववण्याची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



वव.स. ५८७ व14) 

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय  व त्यानुसार  वैतरणा धरणाच े
पाणी नायकवाडीकड ेवळववण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०५-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) उध्वय गोदावरी खो-यातील नलिनषपती मधील तु् काही प्रमाणात भरुन काढण्यासाठी उध्वय 
वैतरणा धरणातून दरवषी िनयींबत्तपणे २८.५० द.ल.घ.मी. व१ अ.घ.रू्.) साींडव्यावरुन वाहुन 
नाणारे पाणी गोदावरी खो-यात मुकणे धरणात वळववणेस काही अ्ी्या अधधन राहून 
शासनाने मान्यता िदली आहे. 
 तथापी, स्थािनक प्रकल्पग्रस्त शेतक-याींचे तीव्र ववरोधामळेु सवे्षतणाचे कामास 
अदयाप सुरूवात झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पाचोरा-भडगाव (श्ज.जळगाव) तालकु्यातील धगरणा प्रिल्पाच्या िालव्याांच्या  
नुतनीिरणाची िामे िरण्यास ननधी ममळण्याबाबत 

  

(२२)  ११३०५६ (१२-०४-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा-भडगाव वजन.नळगाव) तालुक्यातील धगरणा प्रकल्पा्या कालव्याींच्या नुतनीकरणाची 
काम ेकरण्यास िनधी ममळण्याबाबत स्थािनक लोकप्रितिनधींनी िदनाींक १९ डडसेंबर, २०१७ रोनी 
मा.नलसींपदा मींत्ी याींना िनवेदन िदले असता का.सीं. वतापी) याींना काययवाही करण्याची िनदेश 
देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपयतं या सींदभायत कोणतीच काययवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार पाचोरा-भडगाव 
वजन.नळगाव) तालुक्यातील धगरणा प्रकल्पा्या कालव्याींच्या नतुनीकरणाची काम े करण्यास 
िनधी ममळण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२९-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३) व व४) महाराषर मसींचन सुधारणा ववशेष काययक्रम वMIISP) अींतगयत पाचोरा - भडगाींव 
वजन. नळगाव) तालुक्यातील धगरणा प्रकल्पा्या कालव्याींची नुतनीकरणाची काम े करण्यास 
िनधी ममळणेबाबत नमुना अींदानपत्क िदनाींक ०३.०९.२०१५ अन्वये शासनास सादर करण्याींत 
आलेले होते. तथावप सदरचे अींदानपत्क नुन्या दरसुचीवर आधाररत असल्याने सन २०१८-१९ 
्या दरसूचीनुसार, सुधारीत अींदानपत्क सादर करणेबाबत ककीं वा सदर प्रकल्प कें ्र  शासना्या 
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ISBIG (Incentivisation Scheme for Bridging Irrigation Gap) योननेत प्रस्ताववत 
करण्याबाबत सचूना िदनाींक १५.१२.२०१८ रोनी तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळ याींना 
िदलेल्या आहेत. 

___________ 
  

मालेगाांव (श्ज.नामशि) तालुक्यातील श्जल्हा पररषद प्राथममि शाळाांची झालेली दरुवस्था 
  

(२३)  ११३३५७ (०९-०४-२०१८).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जनल््यातील मालेगाींव तालुक्यातील सातमाने, देवारपाड,े चौक्पाड,े कळवाडी, 
मळगाींव, खाकुडी, झोडगे, अस्ताने, िहसवाळ व ि्पे या जनल्हा पररषद प्राथममक शाळाींची 
दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उपरोक्त गावाींतील जनल्हा पररषदे्या प्राथममक शाळाीं्या इमारतीच े
नुतनीकरण करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नामशक जनल््यातील मालेगाींव तालुक्यातील मौन े सातमाने, देवारपाड,े चौक्पाड,े 
कळवाडी, मळगाींव, खाकुडी, झोडगे, अस्ताने, िहसवाळ व ि्पे येथील जनल्हा पररषद प्राथममक 
शाळाीं्या धोकादायक इमारती िनलेखन करण्यात आले आहे. 
 तसेच, जनल्हा पररषद प्राथममक शाळाीं्या ववद्यार्थयांची बसण्यासाठी पयाययी व्यवस्था 
केलेली आहे. 
(३) उपरोक्त िनलेखन केलेल्या जनल्हा पररषद शाळा बाींधकामासाठी सवय मश्षता अमभयानाींतगयत 
नववन-११ वगय खोल्या मींनूर करण्यात आल्या असून त्यासाठी रु.२४.५० ल्षत िनधी ववतरीत 
केलेला आहे. 
 जनल्हा पररषद प्राथममक शाळा बाींधकामासाठी व दरुुस्तीसाठी अनुदान 
उपलब्धतेनुसार ववतरीत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खालापूर (श्ज.रायगड) तालुक्यातील ॲडलॅब मनोरांजन पािफ ला  
िलोत ेधरणातून पाणी देत असल्याबाबत 

  

(२४)  १२०८२९ (२०-०७-२०१८).   श्री.सुरेश लाड (िजफत), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खालापूर वजन.रायगड) तालुक्यातील ॲडलॅब मनोरींनन पाकय ला कलोते धरणातून 
मौनमनेसाठी पाणी िदल्यामुळे तालुक्यातील अनेक गावातून ववशेषत: आिदवासीवाडीतून 
वपण्या्या पाण्याकरीता दोन ककलो मी्र्या पररसरातून पाणी आणावे लागत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, एवप्रलपासनू होणारी पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकरीता नलयुक्त मशवार अमभयान 
राबववण्याबाबत तेथील स्थािनक लोकप्रितिनधीनी जनल्हाधधकारी रायगड तसेच मा.पाणीपुरवठा 
मींत्ी याीं्याकड ेलेखी िनवेदन िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कलोते धरणातील पाणी ॲडलॅब मनोरींनन पाकय ला न देता गावात देण्यासह 
नलयुक्त मशवार अमभयान राबववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०७-२०१९) : (१). नाही 
(२) अस ेिनवेदन प्राप्त झाले नसल्याचे जनल्हाधधकारी, रायगड याींनी कळववले आहे. 
(३) कोलते धरणातनू खालापूर, नडोदे/िनगडोली व कलोते या ग्रामपींचायतीना ०.०५१ द.ल.घ.मी. 
पाणी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
 नलयुक्त मशवार अमभयान राबववण्याबाबत नलसींधारण ववभागाकडून काययवाही 
करणेत येत ेअस ेजनल्हाधधकारी रायगड याींनी कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बाळापूर (श्ज.अिोला) तालुक्यातील श्जल्हापररषदेच्या मराठी माध्यमाांच्या 
शाळेच्या इमारतीांची झालेली दरुवस्था 

  

(२५)  १२१४७३ (२४-०७-२०१८).   श्री.गोवधफन शमाफ (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाळापूर वजन.अकोला) तालुक्यातील जनल्हापररषदे्या मराठी माध्यमाीं्या शाळे्या 
इमारतीींची दरुवस्था झाली असल्यान ेया सींबींधीचा प्रस्ताव पींचायत सममती बाळापूर्यावतीन े
जनल्हापररषदे्या मश्षतण ववभागाकड ेपाठववला असून अदयापपयतं कोणतीच काययवाही झाली 
नसल्याची माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाळापुर तालुक्यातील पारस येथील मुले  कन्या, माणकी, कानीखेड, खामखेड, 
अींत्ी, मलकापूर, स्वरुपखेड, सावरपा्ी, मालवाडा, मनारखेड, िनींबी येथील जन.प. शाळाींची 
प्रत्येकी १ इमारत तर खींडाळा, देगाींव, ्ाकळी, खोन, बहादरुा, येथील स्व्छता गहृाींची 
दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार  सदर इमारती व 
स्व्छतागहृाींची दरुुस्ती तात्काळ करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 जनल्हा पररषद प्राथममक शाळा कानीखेड, अत्ी मलकापुर, स्वरुपखेड, बहादरुा या 
िठकाण्या शाळा इमारती िनलेखन करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर जनल्हा पररषद 
सवयसाधारण सभेने िदनाींक १.२.२०१८ रोनी ठराव सहमत केला आहे. त्यानुसार िनलेखनाची 
काययवाही सुरु आहे. तथावप, इतर शाळाींचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले नाहीत. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे.  मौेेन े्ाकळी येथील जनल्हा पररषद प्राथममक शाळा दरुुस्तीचा 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. तथावप, प्रस्ताववत जनल्हा पररषद प्राथममक शाळातील 
स्व्छतागहृ ववद्यार्थयां्या भौितक सुववधेकरीता वापरात आहेत. 
(३) चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे श्जल््यातील श्जल्हा पररषदेच्या धोिादायि इमारती ननष्कासीत करणेबाबत  
  

(२६)  १२२३०० (३१-०७-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जनल््यातील जनल्हा पररषदे्या २६ धोकादायक इमारती पाडण्याचा िनणयय जनल्हा 
पररषदेने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त २६ धोकादायक इमारती पाडण्यात येणार असल्याने ववद्यार्थयां्या 
मश्षतणासाठी कोणती पयाययी व्यवस्था करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, नवीन इमारती बाींधण्यासाठी िनधी उपलब्ध करुन तात्काळ नवीन इमारती 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववद्यार्थयां्या मश्षतणासाठी सुरक्ष्षततते्या दृष्ीने गावातील ग्रामपींचायत, मींिदर साींस्कृितक 
भवन, समान मींिदरे याीं्या इमारतीत पयाययी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. 
(३) सद्यजस्थतीत शाळा बाींधकामासाठी शासना्या ववववध योनना अींतगयत केलेली तरतूद 
अपुरी पडत असल्याने काही शाळा इमारती लवकरात लवकर ग्रामपींचायत िनधी/ सी.एस.आर. 
िनधी/सामाजनक सींस्था, लोकसहभाग याीं्या िनधीतून बाींधण्यात येणार आहे. तसेच, सवय मश्षता 
अमभयानाअींतगयत िनधीची मागणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र जलसांपत्ती ननयामि प्राधधिरणाने समन्यायी पाणी  
वाटपासाठी नेमलेली पाच सदस्याांची सममती 

  

(२७)  १२५२७९ (२५-०७-२०१८).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१४ रोनी  महाराषर नलसींपत्ती िनयामक प्राधधकरणाने समन्यायी 
पाणी वा्पाबाबत िनवाडा देऊनही त्याची का्ेकोर अींमलबनावणी होत नाही म्हणून 
मराठवाड्यातील शेतकऱ्याींनी केलेल्या तक्रारीवरून प्राधधकरणान े माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पाच सदस्याींची सममती नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या सममतीचा अहवाल महाराषर नलसींपत्ती िनयामक प्राधधकरण अथवा 
शासनाला प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, सममतीन ेकोणत्या मशर्ारशी केल्या आहेत व त्या मशर्ारशीींची अींमलबनावणी 
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२५-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 महाराषर नलसींपत्ती िनयमन प्राधधकरण, मुींबई याींच े आदेश क्र. ०६/२०१८, 
MWRRA/ (५/२०१८)/GSG/३५०, िद. ३०/०५/२०१८ अन्वये समन्यायी पाणी वा्पा्या 
अनुषींगाने गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरींगाबाद कायायलयाचे आदेश क्र. 
६२६, गोमपाववम/मसींचन-१/धा.क्र.६७/५०५६/२०१८, िद.०६/०६/२०१८ अन्वये ५ सदस्यीय स्थायी 
सममती महामींडळ कायायलयाने स्थापन केलेली आहे.  
ही सममती गोदावरी उपखोऱ्यातील समन्यायी पाणी वा्पा्या दृष्ीने िदलेल्या महाराषर 
नलसपींत्ती िनयमन प्राधधकरण, मुींबई याीं्या िद. १९.०९.२०१४ ्या आदेशाची ्ेषतत्ावर 
अींमलबनावणी करण्यासाठी वेळोवेळी देखरेख करेल, तसचे महाराषर नलसींपत्ती िनयमन 
प्राधधकरणाने वेळोवेळी िदलेल्या िनदेशा्या दृष्ीने काययकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा 
पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरींगाबाद याींनी िदलेल्या आदेशाींच े पालन करेल,  सममतीनी 
केलेली  िनरर्षतणे /अहवाल हे महाराषर नलसींपत्ती िनयमन प्राधधकरणास, प्रधान सधचव वनसीं) 
व काययकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरींगाबाद याींना सादर 
करेल. 
(२) होय. 
 मुख्य लेखा परर्षतक, नल व मसींचन, महाराषर राज्य याींनी खरीप हींगामातील 
िद.०१/०७/२०१८ पासून १५/१०/२०१८ पयतं प्रत्येक १५ िदवसाीं्या कालावधी्या पाणीवापराच े
अहवाल शासनास तसेच महाराषर नलसींपत्ती िनयमन प्राधधकरण, मुींबई याींना सममतीने सादर 
केले आहेत. 
(३) सममती्या काययक्ेषतत र्क्त सींिनयींत्ण करणे व देखरेख करणे एवढेच अींतभूयत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात शासिीय िमफचाऱयाांना िें द्र शासनाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची 
अांमलबजावणी िरण्यासह जूनी पने्शन योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(२८)  १२६७८७ (०५-१२-२०१८).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अश्जत पवार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन 
भुजबळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्री.भास्िर जाधव 
(गुहागर), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर), 
श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमफला गाववत 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.शामराव ऊर्फ  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.ज्ञानराज 
चौगुले (उमरगा), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नुनी पेन्शन योनने्या मागणीसाठी शासकीय कमयचा-याीं्या नुनी पेन्शन हक्क सींघ्नेन े
िदनाींक ०२ ऑक््ोबर, २०१८ रोनी मुींबई्या आझाद मैदानात आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें ्र  शासनाप्रमाण ेसातव्या वेतन आयोगाची अींमलबनावणी ववनाववलींब करावी, 
अींशदायी पेन्शन योनना व मश्षतक, कमयचाऱ्याींसाठीची राषरीय पेन्शन योनना बींद करुन नुनी 
पेन्शन योनना सवय कमयचाऱ्याींसाठी लागू करावी  इत्यादी मागण्यासाठी मश्षतक व शासकीय 
कमयचाऱ्याींनी िदनाींक ७ त े९ ऑगस््, २०१८ असा तीन िदवसीय बींद पुकारला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात शासकीय कमयचाऱ्याींना कें ्र  शासनाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची 
अींमलबनावणी करण्यासह नूनी पेन्शन योनना लागू करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) i) राज्यात शासकीय कमयचाऱ्याींना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश 
िद.३०.०१.२०१९ रोनी िनगयममत करण्यात आले आहेत. 
   ii) नूनी पेन्शन योनना लागू करण्याचा िनणयय पूणय ववचाराींती घेतला असल्यामुळे ती लागू 
करण्याबाबत कोणतीही काययवाही सद्यजस्थतीत करण्यात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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श्रीगोंदा (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील ववसापूर िारागहृाच्या जागेवर बाांधलेल्या 
श्जल्हा पररषद प्राथममि शाळेची झालेली दरुवस्था 

(२९)  १२८६६६ (१०-१२-२०१८).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा वजन.अहमदनगर) तालुक्यातील  ववसापूर कारागहृा्या नागेवर कारागहृ प्रशासनान े
सन १९५१ मध्ये जनल्हा पररषद शाळेची इमारत बाींधनू तथेे शाळा सुरु केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेची इमारत खूप नुनी झाली असून ती केव्हाही कोसळून अपघात 
होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त शाळाची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानसुार या िठकाणी 
नवीन शाळेचे बाींधकाम सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) व व२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर शाळेची नागा ववसापूर कारागहृा्या मालकीची असल्यान ेजनल्हा पररषदेमार्य त नवीन 
बाींधकाम अथवा दरुुस्ती करता येत नाही. तथावप, लोकसहभागामधनू शाळे्या छताची दरुुस्ती 
करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जळगाांव श्जल्हयातील धगरणा नदीवरील 'बलनू' बांधा-याच्या सववस्तर 
प्रिल्प अहवालाला मांजूरी देण्याबाबत 

(३०)  १२९३२३ (०५-१२-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तापी एकाजत्मक नलकृती आरखडयाला मींनूरी ममळाल्यान ेनळगाींव जनल्हयातील धगरणा 
नदीवरील 'बलून' बींधा-या्या सववस्तर प्रकल्प अहवालाला मींनूरी देण्याबाबत माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनवदेन िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िनवेदनानुसार बींधाऱ्या्या डीपीआरला मींनूरी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (०५-०८-२०१९) : (१) व (२) नळगाव जनल्हातील धगरणा नदीवरील सात 
बींधारे वPneumatically Operated Gated Weirs)  प्रकल्पा्या रुपये. ७११,१५,२३,०००/- 
ल्षत ककीं मती्या अींदान पत्कास िद.२८.१२.२०१८ चे शासन िनणययान्वये प्रशासकीय  मान्यता 
 देण्यात  आली  आहे. 
व३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नाांद्रा (ता.पाचोरा, श्ज.जळगाांव) पररसरातील िुरांगी, माहेजी, आसनखेडा, पहाण आहद गावातील 
श्जल्हा पररषदेच्या शाळाांतील जीणफ वगफखोल्या ननलेखन िरुन नवीन वगफखोल्या बाांधण्याबाबत 

  

(३१)  १२९३५४ (०७-१२-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
व१) नाीं्र ा वता.पाचोरा, जन.नळगाींव) पररसरातील कुरींगी, माहेनी, आसनखेडा, पहाण आिद 
गावातील जनल्हा पररषदे्या शाळाींतील नीणय वगयखोल्या िनलेखन करण्याचा प्रस्ताव जनल्हा 
पररषदेकड ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान पाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
व२) असल्यास, सदर प्रस्तावानुसार नीणय खोल्या तात्काळ िनलेखन करुन नवीन वगयखोल्या 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जनल्हा पररषद सवयसाधारण सभा िद.२८.११.२०१८ रोनी्या बैठकीत जनल्हा पररषद 
शाळाीं्या नीणय वगय खोल्या िनलेखन करण्याबाबतचा ठराव मींनूर करण्यात आला आहे. 
 जनल्हा पररषदे्या नववन वगय खोल्याीं्या बाींधकामासाठी सन २०१८-१९ जनल्हा 
िनयोनन सममतीने रु.५० ल्षत िनयत काम मींनूर असून आवश्यकतनेुसार वगय खोल्या बाींधकाम 
करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती येथील प्रिल्प बाधित शेतकऱयांना तयांच्या जममनी परत देण्याबाबत 
  

(३२)  १२९७१० (३०-११-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जनल्हयातील हनारो शेतकऱ्याीं्या नममनी सन २०१३ चा भूसींपादन कायदा लागू 
होण्यापूवी आवश्यकता नसतानाही अत्यींत कमी दराने 'सरळ खरेदी' पध्दतीन ेनममनी खरेदी 
करुन घेतल्या आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक शेतकऱ्याींच े मोठ्या प्रमाणात आधथयक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानुसार प्रकल्पासाठी आवश्यक 
नसलेल्या नममनी पुन्हा प्रकल्पबाधधत शेतकऱ्याींना देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०८-०८-२०१९) : (१) नाही.  
 प्रकल्पाकररता आवश्यक नमीन योग्य दरान ेखरेदी केली आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औांढा नागनाथ (श्ज.हहांगोली) तालकु्यातील मसद्धेश्वर धरणाच्या  
सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ िरणेबाबत 

  

(३३)  १३०६५८ (०६-१२-२०१८).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औींढा नागनाथ वजन.िहींगोली) तालुक्यातील मसद्धेश्वर धरणाचा पाणीसाठा वाढू लागला असून 
सहा कमयचारी प्रितिनयुक्तीवर त्यामुळे मसद्धेश्वर धरणाची सुर्षता व्यवस्था कमकुवत असल्याच े
माहे ऑगस्् २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िठकाणी पूणाय पा्बींधारे ववभागाचा उपववभाग असून येथे अनेक पदे ररक्त 
असून ने काययरत आहेत ते बाहेर गावाहून ये ना करतात तसेच या मसद्धेश्वर धरणावर 
असलेल्या कमयचाऱ्याीं्या इमारतीची दरुवस्था झालेली असल्यान ेतथेील कमयचारी याींची गैरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०६-०८-२०१९) : (१) नाही, िद.३१ ऑक््ोबर,२०१८ रोनी मसध्देश्वर धरणात 
१४.४५८ द.ल.घ.मी म्हणने र्क्त १७.८५ ्क्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध होता. यावर 
पाणीसाठयात वाढ झालेली नाही.ववभागाींतगयत कमी मनुषयबळ उपलब्ध असल्याने धरणावर 
एकूण सहा कमयचारी प्रितिनयुक्तीवर उपलब्ध करण्यात आले असनू धरणाची सुर्षता व्यवस्था 
करण्यात आली आहे. 
(२) होय, तथावप, उप ववभाग मसध्देश्वर अींतगयत आकृतीबींधानुसार एकूण १०१ पदे असून 
त्यापैकी २२ पदे काययरत आहेत व ७९ पदे ररक्त आहेत. कमयचा-याीं्या इमारतीचे बाींधकाम 
१९६८ पूवीचे असून आता ते सुजस्थतीत नाही.त्यामुळे कमयचारी वगायने राहण्याची पयाययी 
व्यवस्था केलेली आहे. 
(३) सदर इमारतीची पाहणी करुन दरुुस्तीची अींदानपत्के तयार करण्यात येत आहेत. िनधी 
उपलब्धते नुसार पुढील काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सोलापूर श्जल््यातील शेतिऱयाांना “मागेल त्याला ववहीर” या योजनचेा लाभ ममळण्याबाबत 
  

(३४)  १३०७८२ (३०-११-२०१८).   श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासन मागेल त्याला शेततळे या योनने्या धतीवर मागेल त्याला ववहीर ही योनना 
राज्यामध्ये राबववत आहे, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, दरवषी प्रत्येक जनल््यासाठी ४९०० ववहीरीींचे उिदष् देण्यात येत ेपरींतु मागील 
पाच वषाय्या कालावधीत सोलापरू जनल््यातील शेतक-याींना या योननेमधून ववहीर ममळाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या योनने्या नाचक िनकषामुळे शतेक-याींना गरन असूनही शेतकरी या योननेचा 
लाभ घेत नसल्याच ेिनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या योननचेा लाभ गरनु शतेक-याींना होण्याकररता शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. जयदत्त क्षीरसागर (०५-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) राज्यामध्ये मनरेगा स्वरुपात बदल करुन समधृ्द महाराषर ननकल्याण 
योनना सींपूणय राज्यात राबववण्याचा शासन िनणयय िद.१ ऑक््ोबर, २०१६ रोनी िनगयममत 
करण्यात आला आहे.  
 सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या तीन वषायत १ लाख नरेगा ववहीरी 
पूणय करण्याचे उिद्दष् िनजश्चत करण्यात आले आहे. तसेच या योननअेींतगयत सोलापूर 
जनल््याला ४९०० उिद्दष् देण्यात आले असून त्यापैकी १९ ववहीरीींची काम े प्रगतीपथावर 
आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चोपडा (श्ज.जळगाव) तालुक्यातील गावाांना पूर सांरक्षण  
मभांतीच्या बाांधिामासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(३५)  १३०८४४ (०६-१२-२०१८).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) चोपडा वजन.नळगाव) तालुक्यातील गावाींना अितवषृ्ी झाल्यास नद्याींच े पाणी घुसून 
मालमत्तेच े नुकसान व नीववत हानी होऊ नये यासाठी गावाींना पूर सींर्षतण मभींती्या 
बाींधकामासाठी आवश्यक असलेला िनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची मागणी स्थािनक 
लोकप्रितिनधीींनी िदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७ रोनी वा त्यासमुारास मा.नलसींपदा मींत्ी, 
मा.राज्यमींत्ी याीं्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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व२) असल्यास, सदर मागणी्या अनुषींगाने सींर्षतण मभींती्या बाींधकामासाठी िनधी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (३०-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) सदर मागणी्या अनुषींगान े सवे्षतण व अन्वेषण करण्या्या सूचना सींबींधधत अधी्षतक 
अमभयींता याींना देण्याेात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील 'माांगी मध्यम प्रिल्प' िुिडी डावा  
िालव्यामध्ये आरक्षीत िरुन पाणी सोडण्याबाबत 

  

(३६)  १३०९१२ (०६-१२-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), िुमारी प्रणणती मशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) करमाळा वजन.सोलापूर) तालकु्यातील माींगी मध्यम प्रकल्प हा कुकडी डावा कालव्यामध्ये 
आर्षतीत करुन पाणी सोडण्याबाबत राज्यमींत्ी नलसींपदा व नलसींधारण याींनी िदनाींक ०७ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोनी करमाळा मतदार ्ेषतत्ातील नलसींपदा ववभागाशी सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींसोबत मींत्ालय, मुींबई येथ े घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये करमाळा तालुक्यातील 
प्रत्येक मसींचन ्ेषतत् कमी असल्याची बाब ववचारात घेऊन पुरेसा पाणी वापर होत नसल्यास 
०.५० ्ी.एम.सी. पाणी माींगी तलावात आर्षतीत करुन ्ाकण्याचा िनणयय घेऊन िनदेश देण्यात 
आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, उक्त बैठकीतील िनणयया्या अनुषींगाने िदनाींक ०३ ऑक््ोबर, २०१८ रोनी 
कुकडी कालवा सल्लागार सममती्या बैठकीमध्ये मा.नलसींपदा मींत्ी आणण मा.नलसींपदा व 
नलसींधारण राज्यमींत्ी याीं्याकड े माींगी मध्यम प्रकल्पास ०.५० ्ीएमसी पाणी आरक्ष्षतत 
करण्याची मागणी स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
व३) असल्यास, सदर िनवेदनातील मागणीनुसार कुकडीतून खरीब व रब्बी हींगामामध्ये ०.५० 
एमसीएर्सी पाणी देण्या्या िनणययाबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०७-२०१९) : व१) होय. 
व२) होय. 
व३) माींगी प्रकल्प कुकडी प्रकल्पा्या लाभ्ेषतत्ाबाहेर असून मींनरू प्रकल्प अहवालात माींगी 
प्रकल्पात पाणी सोडण्याची तरतदू नाही. करमाळा तालुक्यात नरी प्रत्य्षत मसींचन ्ेषतत् कमी 
असले तरी या वषायत धरण ्ेषतत्ात पनयन्यमान कमी झाल्याने िद.१५ आक््ोबर, २०१८ रोनी 
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कुकडी सींयुक्त प्रकल्पात २५.६८५ ि्एमसी व८४.११%) इतका उपयकु्त पाणीसाठा होता. तसचे 
लाभ्ेषतत्ात देखील पनयन्यमान अत्यल्प असल्यान े ी्ंचाई सदृषय पररजस्थतीमुळे लाभ्ेषतत्ातील 
पाणी िनयोनन प्राधान्यान े करण्यात आले आहे. तसेच कुकडी प्रकल्पाच े पाण्याच े िनयोनन 
झाल्याने माींगी तलावात पाणी सोडण्याबाबत कुकडी प्रकल्पात पाणी  मशल्लक नाही. 
व४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

िृष्ट्णा-भीमा श्स्थरीिरण व भीमा-माांजरा नदीजोड प्रिल्प आराखडा  
बनववण्याचे िाम तात्िाळ सुरु िरणेबाबत 

  

(३७)  १३१४११ (०६-१२-२०१८).   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
व१) धनेगाव वता.केन, जन.बुलढाणा) येथे माींनरा नदीवरील माींनरा धरणात उननी धरणातील 
मराठवाड्या्या हक्काच े २१ ्ी.एम.सी पाण्यापैकी ५ ्ी.एम.सी पाणी माींनरा धरणात 
सोडण्यात यावे याबाबत केन ववधानसभा मतदार ्ेषतत्ा्या लोकप्रितिनधीींनी आींदोलन केले 
असता शासना्या मशर्ारशीन े कें ्र  शासनान े भीमा-माींनरा नदीनोड प्रकल्प तयार करण्याच े
ठरववले आहे, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, सदर पाणी कृषणा-भीमा जस्थरीकरण प्रकल्प पणूय करून नींतर भीमा-माींनरा 
नदीनोड प्रकल्प हाती घेणार असनू कृषणा-भीमा जस्थरीकरण व भीमा-माींनरा नदीनोड प्रकल्प 
आराखडा बनववण्याचे काम सींथ गतीने सुरु असल्याचे िनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
व३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार कृषणा-भीमा 
जस्थरीकरण व भीमा-माींनरा नदीनोड प्रकल्प आराखडा बनववण्याच े काम तात्काळ सुरु 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०५-०८-२०१९) : व१) नाही. 
व२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
व३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
व४) राज्यातील कृषणा खो-यात उध्वय कृषणा व उध्वय भीमा ही दोन प्रमखु उपखोरी आहेत. 
भीमा उपखोरे हे अिततु्ीचे उपखोरे आहे. त्यामुळे भीमा उपखो-यात अितररक्त पाणी उपलब्ध 
नाही. तसेच कृषणा पाणी तीं्ा लवादानुसार एका खो-यातून दसु-या खो-यामध्ये वआींतर खोरे) 
पाणी वळववणेस मनाई आहे. त्यामुळे, मभमा-माींनरा नदी नोड प्रकल्प हाती घेणे शक्य होत 
नाही.  
  

___________ 
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वाडा शहराला (श्ज.पालघर) लागून असलेल्या सोनारपाडा या शाळेची दरुुस्ती िरणेबाबत 
  

(३८)  १३२०२८ (१०-१२-२०१८).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
व१) वाडा शहराला वजन.पालघर) लागून असलेल्या सोनारपाडा या शाळेची माहे माचय, २०१८ 
मध्ये वादळात पडझड होवून मोठे नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, जनल्हा पररषद मश्षतण ववभागाने अद्यापी या शाळेची दरुुस्ती केलेली नाही, 
त्यामुळे ववद्यार्थयांना मींिदरात बसनू मशक्षण घ्याव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
व३) असल्यास, सदर शाळेची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार शाळेची दरुुस्ती 
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे. 
   मौन े सोनारपाडा येथील जनल्हा पररषद शाळे्या २ वगयखोल्या असून एका वगयखोलीच े
नुकसान झाले आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 सुजस्थतीत असलेल्या वगय खोलीत इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री वगायतील ववद्याथी 
अध्यापनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.  तसेच, इयता ३ री व ४ थी ्या ववद्यार्थयांसाठी 
अध्यापनाची व्यवस्था सुरक्ष्षततते्या दृजष्ने सावयनिनक मींिदरा्या सभागहृात करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) होय. जनल्हा पररषद शाळा सोनारपाडा येथील एक वगय खोली दरुुस्तीसाठी जनल्हा वावषयक 
योननेतगतं रुपये १,३८,८४९/- इतक्या खचायस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सदर 
कामाचे काययरींभ आदेश िदनाींक २६.१०.२०१८ रोनी देण्यात आहेत. त्यानुसार शाळाींची दरुुस्तीची 
काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राहेरी बु. (श्ज.बलुढाणा) येथील श्जल्हा पररषद शाळेच्या इमारतीची दरुुस्ती िरणेबाबत 
  

(३९)  १३२३७५ (१०-१२-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) राहेरी बु. वजन.बुलढाणा)  येथील जनल्हा पररषद शाळेला ८५ वषय झाली असून या शाळे्या 
इमारतीची दरुुस्ती करण्यात यावी याकररता ग्रामस्थाींनी िदनाींक १० नुलै, २०१८ रोनी वा 
त्यासुमारास सींबधधताकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, सदर मागणीनुसार शाळे्या इमारतीचे दरुुस्ती काम तात्काळ करणेबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०८-२०१९) : (१) व व२) नाही, तथावप,  य-ुडायस २०१७-१८ नुसार सदर 
शाळेतील दोन वगय खोल्याींची दरुुस्ती आवश्यक आहे. त्यानुषींगाने शाळा दरुुस्तीसाठी िनधी 
उपलब्धेनुसार काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
ररसोड (श्ज.वामशम) तालुक्यातील शेतिऱयाांना सोयाबीन वपिाांची निुसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(४०)  १३३३७७ (०७-१२-२०१८).   श्री.अममत झनि (ररसोड), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमफला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर 
ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनरे), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ररसोड वजन.वामशम) तालुक्यातील एकलासपूर प्रकल्प पररसरातील रस्ता धरणा्या 
पाण्याखाली गेल्याने शतेकऱ्याींनी खरीपा्या हींगामात घेतलेले सोयाबीन वपक शेतातच रु््ले 
असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दसु-या बानून ेअसलेला रस्ता काहीींनी अडववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेपीक पींचनाम ेकरुन येथील शेतक-याींना सोयाबीनची झालेली 
नुकसान भरपाई देण्यासोबतच सींबींधधताींनी या शेतकऱ्याींना रस्ता मोकळा करुन देण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (३०-०७-२०१९) : व१) नाही. 
 सद्य:जस्थतीत एकलासपूर प्रकल्पा्या पररसरातील रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
 तसेच सींबींधधत ववभागीय कायायलयामार्य त प्रकल्प स्थळी पाहणी केली असता 
खरीपा्या हींगामात घेतलेले सोयाबीन वपक शेतात रु््ल्याचे िनदशयनास आले नाही. 
व२) अींशत: खरे आहे. 
 काही लोकाींनी पयाययी रस्त्याची मागणी करणेकरीता रस्ता अडववण्याचा प्रयत्न केला 
होता. परींतु यामुळे शेतातील सोयाबीन वपकाच ेनुकसान झाले असे म्हणणे सींयुक्तीक वा्त 
नाही. 
 वाकद सीं ब ृल.पा. योनना प्रकल्पा्या बुडीत ्ेषतत्ामुळे एकलासपूर ते पाचींबा रस्ता व 
एकलासपूर त े वपींपरखेड अस े दोन रस्त े बाधधत झालेले आहेत. त्याींना पयाययी रस्ता म्हणून 
खालीलप्रमाण ेरस्ते बाींधण्यात आले आहे. 
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वअ) एकलासपूर ते पाचींबा रस्त्या्या पयाययी रस्त्यावरील भरावाचे व पुलाचे बाींधकाम नलु ै
२०१८ मध्ये पूणय झालेले आहे. 
वब) एकलासपूर ते शेलखुडसे या रस्त्यास पयाययी रस्ता म्हणून एकलासपूर ते वपींपरखेड या 
रस्त्यावरील भरावाच ेव पुलाच ेबाींधकाम ननू २०१८ मध्ये पूणय झालेले असून उपरोक्त दोन्ही 
रस्ते वाहतुकीसाठी चाल ूआहेत. 
वक) शेतकऱ्याीं्या िद.०१.०९.२०१८ ्या मागणीवरुन एकलासपूर त ेपाचींबा ते शेलुखडसे मशव 
पाींदण रस्त्यास महामींडळाची मान्यता घेण्यात आली असून सदर रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
व३) शेतकऱ्याींना सोयाबीनची झालेली नकुसान भरपाई देणेबाबत प्रश्न उद् ावत नाही. 
व४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र औदयोधगि वविास महामांडळ, उमरखेड मध्य उदयोजिाांसाठी अम्बाना  
तलावात औदयोधगि पाणी साठा आरक्षक्षत िरणेबाबत 

  

(४१)  १३३५१९ (०७-१२-२०१८).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ, उमरखेड मध्य उद्योनकाींना पाणी उपलब्ध 
नसल्यामुळे पा्बींधारे ववभागाींतगयत अम्बाना तलावात औद्योधगक पाणी साठा आरक्ष्षतत 
करणेबाबत स्थािनक लोकप्रितिनधीनी िदनाींक १२ नुलै, २०१७ रोनी वा त्यासुमारास 
मा.नलसींपदा मींत्ी याीं्याकड े लेखी िनवेदनाद्वारे मागणी केली असता काययकारी सींचालक, 
एमआयडीसी याींना सदरचा अहवाल सादर करण्याच ेआदेश िदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, या सींदभायतील अहवाल अद्यापही शासनास सादर केलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
व३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२५-०७-२०१९) : (१) सदर प्रकरणी मा.ववधानसभा सदस्य याीं्या 
िद.१२.०७.२०१७ ्या पत्ान्वये मा.मींत्ी, नलसींपदा याींनी काययकारी सींचालक, ववदभय पा्बींधारे 
ववकास महामींडळ, नागपूर याीं्या कायायलयास अहवाल सादर करण्याचे आदेश िदले आहेत. 
व२) नाही. 
 काययकारी सींचालक, ववदभय पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर याीं्या 
िद.०२.०३.२०१९ ्या पत्ान्वये अहवाल प्राप्त झाला आहे. 
व३) काययकारी सींचालक, ववदभय पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर याींचेकडून प्राप्त 
अहवालानुसार अींबोना हा लघु प्रकल्प असून २५० हे. खालील प्रकल्प आहे. प्रकल्पावर मसींचन 
होत असल्यामुळे प्रकल्पा्या सींकजल्पत साठयातील पुणय पाणी मसींचनासाठी वापरले नात.े 
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खरीप व रब्बी हींगाम राबववल्यानींतर पाणीसाठा मशल्लक राहत नसल्यामळेु औद्योधगक 
्ेषतत्ाकरीता पाणी पुरवठा आरक्ष्षतत करणे शक्य होणार नाही. तसचे सदर प्रकल्प लघ ुप्रकल्प 
असल्यामळेु औद्योगीक ्ेषतत्ास पाणी पुरवठा करण्याची तरतुद शासन मींनूरी प्राप्त अहवालात 
देखील नाही.   
व४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

गोदावरी उजवा व डावा िालव्याांची िामे अपूणाफवस्थेत असल्याबाबत 
  

(४२)  १३३८१६ (०७-१२-२०१८).   श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोदावरी उनवा व डावा कालव्याींचे नुतनीकरणाची काम े अद्यापपयतं अपूणायवस्थेत 
असल्यान ेशेतक-याींची पाण्याअभावी गैरसोय होत आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कालव्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार गोदावरी उनवा व डावा कालव्याींच े नतुनीकरणाची कामे तात्काळ 
करण्यासह कालव्याींची कामे ववलींबानी करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करणेबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०६-०८-२०१९) : (१) नाही, सदरची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(२) होय, काययकारी अमभयींता नामशक पा्बींधारे ववभाग, नामशक याींनी िद.१८.०१.२०१६ रोनी व 
अधी्षतक अमभयींता व प्रशासक, लाभ्ेषतत् ववकास प्राधधकरण, नामशक याींनी िद.०२.०१.२०१७ 
रोनी पाहणी केली आहे. 
(३) सदरची कामे िनयोननानुसार प्रगती पथावर असल्यान ेअधधका-याींवर काययवाही करण्याचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
नामशि पाटबांधारे ववभागातील गोदावरी डावा तट िालवा,गोदावरी उजवा तट िालवा, नाांदरू 

मध्यमेश्वर जलद िालव्यावरील अधधिारी व िमफचारी याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
(४३)  १३३८२४ (३०-११-२०१८).   श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :    सन्माननीय 
लाभके्षत्र वविास ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक पा्बींधारे ववभागातील गोदावरी डावा त् कालवा, गोदावरी उनवा त् कालवा व 
नाींदरू मध्यमेश्वर नलद कालव्यावरील अधधकारी व कमयचारी याींची सींख्या मींनूर पदाइतकी 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदे मींनूर असनू सुद्धा अधधकारी व कमयचारी याींची पदे भरलेली नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार पदे भरणेबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१९-०८-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 नामशक पा्बींधारे ववभागातील गोदावरी डावा त् कालवा कायायलया्या अधधनस्त 
मींनूर १२३ पदाींपकैी ७९ पदे, गोदावरी उनवा त् कालवा कायायलया्या अधधनस्त मींनूर १६७ 
पदाींपैकी १०४ पदे आणण नाींदरू मध्यमेश्वर पा्बींधारे ववभाग, कायायलया्या अधधनस्त ८ 
उपववभागाींतगयत १५ शाखाींमध्ये मींनूर २२३ पदाींपकैी १४२ पदे याप्रमाण े पदे ररक्त आहेत. 
वसवींगय िनहाय आणण कायायलय िनहाय ररक्त पदाींची मािहती सोबत नोडण्यात येत आहे.) 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 ववत्त ववभागा्या धोरणानुसार सधुाररत आकृतीबींध अींितम होईपयतं भरतीवर िनबधं 
आहेत. सुधारीत आकृतीबींध अींितम करण्याच े काम सुरु असून आकृतीबींध अींितम झाल्यावर 
ररक्त पदे प्राधान्यान ेभरण्याची काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िृषी आणण सांलग्न के्षत्राशी ननगडीत असलेल्या मजूराांना व अधफिुशल 
मजूराांना राज्यात िाम ममळवून देण्याबाबत 

(४४)  १३५०२२ (०५-०७-२०१९).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.शामराव ऊर्फ  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.सुरेश लाड (िजफत), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.शमशिाांत 
मशांदे (िोरेगाव), श्री.राजशे टोपे (घनसावांगी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतूर), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) राज्यातील ग्रामीण भागात कृषी आणण सींलग्न ्ेषतत्ाशी िनगडीत असलेल्या बेरोनगाराींची 
सींख्या वाढली असून शतेीवर अवलींबून असलेले मनूर बेरोनगार झाले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
व२) असल्यास, राज्यातील अधयकुशल व बेरोनगार मनूर काम ममळत नसल्याने इतर राज्यात 
कामासाठी स्थलाींतरीत होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृषी आणण सींलग्न ्ेषतत्ाशी िनगडीत असलेल्या मनूराींना व अधयकुशल मनूराींना 
राज्यात काम ममळवून देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयदत्त क्षीरसागर (२०-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) नाही, हे खरे नाही. 
 महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोनगार हमी योननेंतगयत राज्यामध्ये कृषी व सींलग्न 
्ेषतत्ात पुरेश्या प्रमाणात कामाच े िनयोनन केलेले आहे. त्यामुळे मनूर स्थलाींतरीत होण्याचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. मनुराींना पुरेश्या प्रमाणात कृवष व सींलग्न ववभाग वसामाजनक वनीकरण, 
वन ववभाग, रेशीम उद्योग) अींतगयत अनेक वैयजक्तक शेतकऱ्याींचे शेतावर तसेच सामुिहक 
स्वरुपाची काम ेअकुशल मनुराींना उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.                  

___________ 
  

राज्य शासकीय िमफचा-याांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(४५)  १३५९४८ (११-०७-२०१९).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.सुरेश लाड (िजफत), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.बसवराज पाटील 
(औसा) :  सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय अधधकारी/कमयचाऱ्याींनी सातव्या वेतन आयोगातील त्ृ् ी दरू करणे, ५ 
िदवसाींचा आठवडा, सेवािनवतृ्तीचे वय ६० वषे करणे तसेच इतर मागण्याींवर िनणयय घेण्यासाठी 
मा.राज्यमींत्ी सामान्य प्रशासन ववभाग याींचसेमवेत िदनाींक १२ डडसेंबर, २०१८ रोनी बैठक 
घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २३ राज्याींनी सवेािनवतृ्तीच े वय वाढववले असून १३ राज्याींनी ५ िदवसाींचा 
आठवडा केला आहे मात् महाराषर शासनाने याबाबत िनणयय घेतला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासना्या कमयचाऱ्याीं्या ववववध मागण्याीं पुणय करणेबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) राज्य शासकीय कमयचाऱ्याीं्या सेवािनवतृ्तीच ेवय ६० वषे करण्या्या अनुषींगान े िनयुक्त 
केलेल्या मा.ख्ुआ सममतीने त्याचा अहवाल राज्य शासनाकड ेसादर केला असून सदर अहवाल 
शासना्या ववचाराधीन आहे. 
 मा.राज्यमींत्ी, सामान्य प्रशासन याीं्या अध्य्षततेखाली िद. १२.१२.२०१८ रोनी 
आयोजनत बैठकीमध्ये राज्य शासकीय कायायलयाींसाठी ५ िदवसाींचा आठवडा लागू करण्या्या 
मागणीसींदभायत िनणयय झाला नाही.  सदर प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(३) सातव्या वेतन आयोगा्या आनुषींगान ेराज्य वेतन सुधारणा सममती, २०१७ वब्षती सममती) 
स्थापन करण्यात आली असनू सममतीकड े िनवेदने सादर केलेल्या सवय सींवगाय्या 



वव.स. ५८७ व32) 

वेतनशे्रणीववषयक मशर्ारशीींचा अहवाल खींड-२ सममती शासनास सादर करणार आहे. सममतीचे 
कामकान सुरु असून सममती्या अहवालाचा खींड-२ शासनास सादर झाल्यानींतर सममती्या 
मशर्ारशीींसींदभायत शासन उधचत िनणयय घेईल. 
 िद.१२.१२.२०१८ रोनी आयोजनत केलेल्या बैठकीमधील मींत्ालय अधधकारी सींघ्ने्या 
ववववध मागण्याींवर बैठकी्या इितवतृ्तामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सींबींधधत ववभागाींकडून 
काययवाही करण्यात येत आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील माझगाांव येथील वस्तु व सेवा िर ववभागाच्या मुख्य  
िायाफलयाच्या इमारतीची झालेली दरुवस्था 

  

(४६)  १३५९९२ (०९-०७-२०१९).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), 
श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववश्वश्जत िदम (पलूस िडगेाव), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आमसर् शेख (मालेगाांव मध्य), प्रा.ववरेंद्र जगताप 
(धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) मुींबईतील माझगाींव येथील वस्तु व सेवा कर ववभागा्या मुख्य कायायलया्या इमारतीची 
दरुवस्था झाली असल्याचे िदनाींक १५ एवप्रल, २०१९ रोनी वा त्यासुमारास िनदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
व२) असल्यास, सदर इमारतीची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार सदर इमारतीची 
दरुुस्ती करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१९-०८-२०१९) : (१) होय. 
 यापूवीच वस्तू व सेवाकर ववभागा्या मुख्य कायायलया्या नव्या व नुन्या दोन्ही 
इमारतीींचे जव्हने्ीआय या शासकीय सींस्थेमार्य त सींरचनात्मक परी्षतण करण्यात आले असून 
अींतगयत व बा्य दरुुस्तीची आवश्यकता असल्याचे िनदशयनास आले. 
(२) तत्कालीन अपर मखु्य सधचव वववत्त), प्रधान सधचव वसावयनिनक बाींधकाम ववभाग) 
याीं्यासह सावयनिनक बाींधकाम ववभागा्या वरीषठ अधधकाऱ्याींनी सींपूणय इमारतीची प्रत्य्षत 
पाहणी करून सींरचनात्मक परर्षतण अहवालातील सचूनाींनसुार तातडीन े काययवाही करण्याच े
िनदेश िदले होते. त्यानुसार अींतगयत व बा्यदरुुस्तीसाठी खचाय्या अींदानपत्कास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
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 सींरचनात्मक परी्षतण अहवालानुसार सावयनिनक बाींधकाम ववभागामार्य त अींतगयत व 
बा्यदरुुस्तीच ेकाम हाती घेण्यात आलेले असून सदर काम तातडीन ेपूणय करण्या्या सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील लॉटरी ववक्रीवर िें द्र शासनाने वस्तू व सेवा िर आिारल्यामुळे  
राज्यातील लॉटरी ववके्रते बेरोजगार झाल्याबाबत 

  

(४७)  १३६९४५ (०५-०७-२०१९).   श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हदलीप 
वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
व१) राज्यातील लॉ्री ववक्रीवर कें ्र  शासनान े २८ ्क्के वस्तू व सेवा कर आकारल्यामुळे 
राज्यातील लॉ्री ववके्रत्याींची सुमारे ८० लाख कु्ूींब ेया करामुळे बेरोनगार झाले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
व२) असल्यास, यासींदभायत चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
व३) असल्यास, तद्नूसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०८-२०१९) : व१) हे खरे नाही. 
व२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
व३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
व४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मालवण (श्ज.मसांधुदगुफ) तालुक्यात तळ गावातील महहलाांना चाांदा ते बाांदा या योजनेतून 
रोजगार देण्यासाठी उभारण्यात आलेले िाथ्या प्रमशक्षण िें द्र बांद असल्याबाबत 

  

(४८)  १३७१५० (०८-०७-२०१९).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण वजन.मसींधुदगुय) तालकु्यात तळ गावातील मिहलाींना चाींदा त े बाींदा या योननेतून 
रोनगार देण्यासाठी उभारण्यात आलेले कार्थया प्रमश्षतण कें ्र  बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कार्थया प्रमश्षतण कें ्र  उभारण्यासाठी ५० लाख रुपये खचय करण्यात आले 
असून या कें ्र ासाठी १० लाख रुपयाची बसववण्यात आलेली ममशनरी वापराववना पडून आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बींद पडलेले कार्थया प्रमश्षतण कें ्र  पुन्हा सुरु करणेबाबत शासनान ेकोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०७-२०१९) : (१) नाही. 
व२) नाही. 
 कार्थया उद्योग कें ्र , तळगाव करीता ममशनरी उभारण्यासाठी रु.२०.०० लाख 
MSSIDC (Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation) कडून 
खचय करण्यात आलेला असून, सध्या कार्थया कें ्र ात उत्पादन सुरु आहे. 
व३) व व४) कार्थया उद्योग कें ्र , तळगाव हे माहे र्ें ब्रुवारी, २०१७ पासनू कायायजन्वत झाले 
असून, सदर कें ्र ामध्ये दररोन कार्थयाचे उत्पादन करण्यात येत आहे. महाववतरण कीं पनीमार्य त 
नोव्हेंबर, २०१८ त ेरे्ब्रुवारी, २०१९ या कालावधीच े ववद्युत देयक MSSIDC वMaharashtra 
Small Scale Industries Development Corporation) ला देण्यात आले नव्हते. 
त्याीं्याकड ेवारींवार पाठपुरावा केल्यानींतर माहे माचय, २०१९ मध्ये त्याींनी रु. २८,३८०/- एवढया 
रकमेचे देयक MSSIDC (Maharashtra Small Scale Industries Development 
Corporation) कड े सादर करण्यात आले. हे देयक िदनाींक ३१.३.२०१९ पूवी न भरल्यान,े 
त्याींनी कार्थया उद्योग कें ्र , तळगाव चा ववद्युतपुरवठा बींद केला. सदर थककत देयक िदनाींक 
२२.४.२०१९ रोनी MSSIDC (Maharashtra Small Scale Industries Development 
Corporation) कडून भरण्यात आल्यानींतर या कें ्र ाचा ववद्युतपुरवठा पूवयवत करण्यात आला.  
 तसेच ववद्युत प्रवाह िनयममत सुरु केल्यानींतर काही िदवसातच कें ्र ा्या 
ममशनरीमध्ये बबघाड झाल्यामुळे व ममशनरी दरुुस्तीचा करार हा KSCMMCL केरळ या 
सींस्थेसोबत असल्यामुळे व सदर सींस्थेचे तींत्ज्ञ ममशनरी दरुुस्ती कामासाठी येण्यास २० ते २२ 
िदवस लागल्याने दरम्यान, कार्थया उद्योग कें ्र , तळगाव बींद अवस्थेत होत.े सद्यजस्थतीत 
सदर कें ्र ातील यींत्सामग्री ही वापरात असून त्याद्वारे दररोन ५०० ते ६०० ककलो नारळा्या 
सोडणावर प्रकक्रया करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

बुलढाणा श्जल्हयात वन अधधिा-याचे (वन्यश्जव) मुख्यालय िरणेबाबत 
  

(४९)  १३९९५९ (१२-०७-२०१९).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.आिाश रु्ां डिर (खामगाांव) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जनल््यातील ज्ञानगींगा अभयारण्याचे ्ेषतत्र्ळ २०३५४.६० हेक््र असून ्या 
अभयारण्यात अस्वल, बबब् इत्यादी िहस्त् पश ु असुन या िहस्त् पशु्या हल्ल्यात अनके 
व्यक्ती नखमी तसेच मतृ पावले असुन हे प्राणी नागरी वस्तीत येत असल्या्या घ्नाींमध्ये 
वाढ झाली असल्याच ेिनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन अधधका-याचे मुख्यालय अकोला येथे असल्यान ेबुलढाणा येथे घ्ना स्थळी 
पोहचण्यास वन ववभागा्या अधधकारी अथवा कमयचा-याना वेळ लागत असल्यामुळे समस्या 
िनमायण होतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला जनल््यातील का्ेपुणाय अभयारण्यात ्ेषतत्र्ळ हे केवळ ३८७६.४५ हेक््र 
असून देखील वन अधधकारी ववन्यनीव) याींच ेमुख्यालय अकोला येथ ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, बुलढाणा जनल््यातील ज्ञानगींगा अभयारण्याच े्ेषतत्र्ळ हे अकोला जनल््यातील 
का्ेपुणाय अभयारण्यापे्षता नासत् असल्यामळेु वन अधधकारी ववन्यनीव) याचे मुख्यालय 
बुलढाणा येथे स्थलाींतरीत करण्यासह मानवी वस्तीवर वन्य प्राण्याकडून होणारे हल्ले 
रोखण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
व५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      ज्ञानगींगा अभयारण्य ्ेषतत्ा्या व्यवस्थापनासाठी तीन वनपरर्ेषतत् अधधकारी ववन्यनीव) 
असून त्यापैकी एका वनपरर्ेषतत् अधधकारी ववन्यनीव) याींच ेमुख्यालय, बलुढाणा येथ ेआहे. 
(३) व व४) ववभागीय वन अधधकारी, वन्यनीव ववभाग, अकोला याींचे मुख्यालय अकोला असून 
अकोला त ेका्ेपुणाय अींतर ३५ कक.मी. व अकोला त ेकारींना सोहळ १०० कक.मी. आहे. बलुढाणा 
मुख्यालय झाल्यास मुख्यालयापासुन का्ेपुणाय अभयारण्य १३५ कक.मी. होईल व कारींना सोहळ 
२०० कक.मी.होईल. 
 मानव व वन्यप्राणी याींचा सींघषय ्ाळण्या्या दृष्ीने खालीप्रामणे उपाययोनना 
करण्यात येत आहेत :- 
• वाघा्या हल्ल्यापासून बचावाकरीता काय कराव ेव काय करुन नये याकरीता उपाययोनना 
बाबतचे मभींती पत्के वPoster) गावोगावी लावण्यात आले आहेत. 
• वन्षतेत्ात तसेच वन्षतेत्ा्या नवळ्या भागामध्ये िदवस-रात् गस्त घालण्यात येते. 
• मानव व वन्यप्राणी याींचा सींघषय कमी करण्या्या दृष्ीने नननागतृी करण्यात येत.े  
• वन्यप्राण्याींना वन्ेषतत्ात वपण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे याकरीता कृबत्म पाणवठ्याींची िनममयती 
करण्यात येते. 
• वन्यप्राण्याीं्या हल्ल्यात मतृ्यमुुखी पडलेल्या इसमा्या वारसास तसेच पशुहानी झालेल्या 
लाभार्थयायस प्रचमलत शासन िनणययातील तरतूदीनसुार तात्काळ नकुसान भरपाई अदा करण्यात 
येते. 
• मानवाच े वनावर अवलींबन कमी करण्या्या दृष्ीन े वनालगत असलेल्या गावामधील 
ग्रमस्थाींना एल.पी.नी. गॅस वा्प करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िाांबा (ता.िल्याण, श्ज.ठाणे) ग्रामपांचायत हद्दीतील भखूांडाच ेअवैध खरेदीखत िेल्याबाबत 
  

(५०)  १४२१९४ (०१-०६-२०१९).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

व१) काींबा वता.कल्याण, जन.ठाणे) ग्रामपींचायत हद्दीतील ३२ गुींठे गावठाण भूखींडाचे भमूाकर्या 
आणण व्यापारी याींनी सींगमनमत करून अवैधरीत्या खरेदी खत केल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान िनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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व२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
व३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार काींबा ग्रामपींचायत हद्दीतील गावठाण 
भूखींडाचे अवैध खरेदीखत करणाऱ्या भूमाकर्या व सींबींधधत अधधकारी तसेच इतर सींबींधधताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
व४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२८-०६-२०१९) : (१) होय. 
 दयु्यम िनबींधक कल्याण-२ याींचे कायायलयात नोंदणी करण्यात आलेल्या 
अमभहस्ताींतरण दस्त क्र. ४३७५-२००४ िद. २५.१०.२००४ व दस्त क्र. ४८०७/२०१७ िदनाींक 
१५.०५.२०१७ अन्वये प्राप्त दस्तऐवनानुसार अवैधररत्या खरेदी खत केल्याची बाब िनदशयनास 
आली आहे. 
(२) व (३) ग्रामपींचायत काींबा याींनी सींबींधधत बाींधकामधारक याींना िद. ८/०५/२०१९ रोनी नो्ीस 
बनावण्यात आली असून माींडा-ि््वाळा, कल्याण तालुका पोलीस स््ेशन याींचेकड ेतक्रार केली 
आहे. त्यानुसार िद. १०.०५.२०१९ रोनी FIR No. ०२६४ अन्वये सींबींधधताींवर र्ौनदारी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सींबींधधत ग्रामसेवकाववरुध्द प्रशासकीय कारवाई करण्यात 
येत आहे. 
 तसेच सदर बाींधकाम परवानगी्या आधारे दयु्यम िनबींधक, कल्याण-२ याींनी सुध्दा 
श्री.भगवान रनाई याीं्या नागेची स्पष्ता नसताना खरेदीखत करून िदल्याने िनबींधक सुध्दा 
िततकेच नबाबदार आहेत. याबाबत जनल्हा पररषद, ठाण े याींनी मा.महासींचालक व मु्र ाींक 
िनयींत्क, पुणे याींना कळववण्यात येत आहे, अस ेनमूद केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    

सधचव 
महाराष्र वविानसभा. 

मुांबई.   

__________________________________________________________________ 
मु्र णपूवय सवय प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालया्या सींगणक यींत्णेवर 

मु्र ण: शासकीय मध्यवती मु्र णालय, मुींबई. 


