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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची नववी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पाचवे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

महादेव िोळी या समाजातील व्यकतीांना जात वैधता प्रमाणपत्र नािारल्याबाबत 
  

(१)  १२५०७ (२३-१२-२०१५).   श्री.रामराव वडिुते, श्री.ख्वाजा बगे, श्रीमती ववद्या चव्हाण, 
श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय 
आदिवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूचचत जमाती जात पडताळणी सममत्या अस्ततत्िात आल्यापासून दिन ांक २० ऑगत्, 
२०१५ पयतं ज्या आिेदनकत्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यािर कोळी या जातीची नोंद 
असताना महादेि कोळी (एस.्ी) या जातीचे िैधता प्रमाणपत्र देण्याचे नाकारण्यात आले अशा 
प्रकरणाची राज्यात सींख्या ककती आहे, 
(२) असल्यास, दिन ांक २० ऑगत्, २०१५ पयतं ज्या आिेदनकत्यांच्या शाळा सोडल्याच्या 
दाखल्यािर कोळी या जातीची नोंद असताना महादेि कोळी (एस.्ी) या जातीचे िैधता 
प्रमाणपत्र देण्यात आले अशा प्रकरणाींची सींख्या ककती आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-१०-२०१६) : (१) ि (२) महाराषर राज्यात “महाराषर अनसुूचचत जाती, 
अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासिगग ि विशेष मागास प्रिगग 
जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे विननयमन) अचधननयम २००० (२००१ चा 
महाराषर क्र. २३)” पाररत करण्यात आलेला आहे ि या अचधननयमाची अींमलबजािणी 
होण्याच्या दृष्ीने “महाराषर अनसुूचचत जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे ि त्याच्या पडताळणीच े
विननयमन) ननयम, २००३” हे दिन ांक ०४/०६/२००३ अन्िये अस्ततत्िात आलेले आहेत. सक्षम 
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प्राचधकाऱयाींकडून ननगगममत करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राींची िैधता अनुसूचचत जमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी सममती याींच्यामार्ग त िरील अचधननयम/ननयमातील तरतुदीनुसार करण्यात येते. 
याकररता उमेदिाराने सादर कराियाची विविध कागदपत्राींची यादी सदर अचधननयम/ननयमात 
नमूद करण्यात आली आहेत. सदर यादीनुसार अजगदारान े सादर केलेली कागदपत्र े ि पुराि े
तसेच आिश्यकतनेुसार सममतीन े दक्षता पथकामार्ग त केलेल्या तपासणीच्या आधारे सममती 
गुणािगुणानुसार ननणगय घेते. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

शासिीय अनुिाननत आश्रमशाळेतील िमाचाऱयाांना वररष्ट्ठ व तनवडशे्रणी ममळण्याबाबत 
  

(२)  १३७३९ (२२-१२-२०१५).  डॉ.अपूवा हहरे : सन्माननीय आदिवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय अनुि ननत आश्रमशाळेतील कमगचाऱयाींना सरसक् िररषठ ि ननिडशे्रणी ममळािी 
इ. प्रलींबबत प्रश्न ि समतयाींच े ननराकरण ्हािे म्हणून लोकप्रनतननधी (नामशक) याींनी      
मा. आदििासी विकास मींत्री याींचकेड ेदिन ांक ८ नो्हेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासूमारास पत्रादिारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्नोक्त मागण्याींबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू ननणगय के्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) शासन पत्र क्र. विपआ- २०१५/प्र.क्र.४५/का.११ दिन ांक ०४/०९/२०१५ अन्िये सिग अपर 
आयुक्त ि प्रकल्प कायागलये याींना राज्यात अनुदाननत आश्रमशाळात कायगरत कमगचाऱयाींना 
भविषयननिागह ननधी खाते क्रमाींक प्रकल्पननहाय देण्यात येत असल्याने अन्य प्रकल्पाींत बदली 
झालेल्या कमगचाऱयाींस सदरचे क्रमाींक पुन्हा पुन्ह  बदलण्यास भाग पडून प्रशासकीय ि आचथगक 
अडचणी उद् ाि ू नये, यासाठी अनुदाननत आश्रमशाळेत कार्यरत कमगचाऱयाींना भविषय 
ननिागहननधी खाते क्रमाींक अपर आयुक्त ननहाय देण्र् त यािेत ि सींबींचधत कमगचाऱयाींची अन्य 
अपर आयुक्त शे्रत्रात बदली झाल्यास मागील क्रमाींकच पुढे चाल ूठेिािेत, अशा सूचना दिल्या 
आहेत. 
     आदििासी विकास विभागाच्या राज्यततरीय क्रीडा तपधांना क्रीडा राज्यततरीय तपधांचा 
दजाग देण्यात आलेला असून आदििासी विकास विभागान े आयोस्जत केलेल्या शालेय क्रीडा 
तपधागमध्ये सहभागी होणारे खेळाडू २५ िाढीि क्रीडा गुण सिलतीसाठी तसचे सदर तपधेमध्ये 
पदक प्राप्त करणारे खेळाडू शासन सेिेत खळेाडूांना नोकरीसाठी ठेिलेल्या ५ ्क्के आरक्षणाच्या 
सिलतीसाठी पात्र ठरतील, असा शासन ननणगय ननगगममत केला आहे. 
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     आदििासी विकास विभाग शासन ननणगय क्र. अींननओ-२०१२/प्र.क्र.११ दिन ांक २२/११/२०१२ 
अन्िये आदििासी विकास विभाग तील तियींसेिी सींतथामार्ग त चालविण्यात येणाऱया अनुदाननत 
आश्रमशाळेतील १०० ्क्के अनुदाननत पदाींिरील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमगचाऱयाींसाठी 
पररभावषत अींशदान ननितृ्ती िेतन योजना लागू करण्यात आलेली आहे त्यानुसार प्रकल्प 
ननहाय कमगचाऱयाींची अींशदानाची रक्कम कपात करण्यात आलेली असून सींबींचधत अपर आयुक्त 
ततरािर सदरची माहहती सींकमलत करुन ठेिण्यात आली आहे. 
     शासकीय/अनुदाननत आश्रमशाळा येथील कमगचाऱयाींना ५ ्या िेतन आयोगानुसार १५ 
्क्के दरान ेप्रोत् साहन भत्ता अदा केला जातो. तो ६ ्या िेतन आयोगानुसार कमाल मयागदा 
७०००/- रुपरे् देण्याबाबतचा ननणगय झालेला नाही. 
     शासकीय/ अनुदाननत आश्रमशाळाींतील कमगचाऱयाींना िेतनशे्रणी देण्यात येते ती सरसक् 
िररषठ ि ननिडशे्रणी लागू असलेल्या कमगचाऱयाींना पुढील ्प्पा गहृीत धरुन देण्याची बाब 
विचार धीन आहे. 
     मशक्षण ि िसनतगहृ विभाग िेगळा करण्याबाबतच्या प्रतताि शासन ततरािर विचारधीन 
नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात सुमारे २ लाख २४ हजार हेकटर वन जममनीवर अततक्रमण झाल्याबाबत 
  

(३)  १५३९८ (०२-०५-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय आदिवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात िनहक्क कायदर् ांतगगत म,े २०१५ पयतं ३ लाख ५१ हजार ९९३ लोकाींनी 
जममनीिर िनहक्क दािा करुनही यातील २ लाख ४८ हजार ९८१ दािे र्ाईल बींद असल्याच े
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात सुमारे २ लाख २४ हजार हेक््र िन जममनीिर अनतक्रमण झालेले 
असल्याच ेशासनाच्या ननदशगनास आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, िौकशीअांती काय आढळून आले 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) माहे माचग, २०१६ अखेर राज्यातील अींदाज े एकूण ५९ हजार हेक््र िन जममनीिर 
अनतक्रमण असल्याच ेनोंदविण्यात आलेले िन गुन्हा प्रकरणाचे अमभलेखािरुन दिसून येते. 
(३) मागील ५ िषागत सरासरी ३५०० हेक््रपेक्षा जातत निीन अनतक्रमण होत असल्याची नोंद 
घेण्यात आलेली असून अनतक्रमणाचे प्रकरणािर िनपररके्षत्र अचधकारी ि सहायक िनसींरक्षक 
योग्यररत्या नोंद घेऊन खात्री करीत आहेत. 
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     भारतीय िन अचधननयम, १९२७ तसेच महाराषर जमीन महसूल सींहहता, १९६६ अन्िये 
सहायक िनसींरक्षक याींना देण्यात आलेल्या अचधकाराचा िापर करुन चौकशीअींती योग्य त े
आदेश काढतात ि त्याप्रमाणे पुढील कायगिाही केली जात.े 
(४) सिगसाधारपणे योग्य िळेी कायगिाही केली जाते. काही विशेष प्रकरणी चौकशीसाठी विलींब 
होत असल्याने ककीं िा िनहक्क कायदयासींबींधी प्रकरणात तपशील उपलब्ध नसल्याने विलींब 
होत असतो. 
  

___________ 
  

राज्यात जातीय हहसाांचाराच्या घटना रोखण्याबाबत 
  

(४)  १५४५० (२९-०४-२०१६).   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई 
जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जातीय हहसाींचाराच्या ९७ घ्ना घडल्या असल्याच ेदिन ांक २ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
िा त्यासुमारास घडल्या असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्ना रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) जातीय दींगली रोखण्यासाठी अनतसींिेदनशील ि सींिेदनशील हठकाणी जातीय सलोखा 
राखण्यासाठी शाींतता सममती, मोहल्ला सममती, पोलीस ममत्र सममतीच्या बैठका घेण्यात 
येतात. विविध समाजाच ेसण, उत्सिाच्या कायगक्रमात पररपत्रके ि बबनतारी सींदेशा्दारे पोलीस 
घ्क प्रमुखाींना सचूना दिल्या जातात. तसेच जातीय दींगल आ्ोक्यात आणण्यासाठी सिग 
सींबींचधताींना मागगदशगक सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात दषु्ट्िाळ तनवारण सममत्या थापापन िरण्याबाबत 
 (५)  १५९१९ (२७-०४-२०१६).   श्री.राजेंद्र जैन, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराव 
वडिुते, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मित व पुनववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी पररस्तथतीिर मात करण्यासाठी गाि, तालुका ि स्जल्हा पातळीिर 
दषुकाळ ननिारण सममत्या तथापन करण्याचा ननणगय शासनान ेमाहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान घेतल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सममत्याींमध्ये कोणकोणाचा समािेश करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, त्याींच्याकड ेकोणकोणती काम ेसोपविण्यात येणार आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे. 
(२) महसलू ि िन विभाग दिन ांक ४ जानेिारी, २०१६ च्या शासन ननणगयान्िये पुढील 
सदतयाींचा समािेश असणार आहे. 
    ग्राम पातळीिरील दषुकाळ ननिारण सममतीमध्ये सरपींच, अध्यक्ष ग्रामसेिक, प्रगतशील 
शेतकरी, सहकारी पतपुरिठा सींतथेचे अध्यक्ष, अल्पभधूारक शतेकरी (दोन सदतय, यापैकी 
शक्यतो एक सदतय महहला असािी) कृषि सहायक, तलाठी. 
  तालुका पातळीिरील दषुकाळ ननिारण सममतीमध्ये अशासकीय सदतय, अध्यक्ष (शासन 
ननिडले ते), ग् विकास अचधकारी, तहमसलदार, नायब तहमसलदार, मींडळ अचधकारी, तालुका 
कृषि अचधकारी, प्रगतशील शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी (दोन सदतय र् पकैी शक्यतो एक 
सदतय महहला असािी) 
  स्जल्हा पातळीिरील दषुकाळ ननिारण सममतीमध्ये (पालकमींत्री/विधानसभा 
सदतय/विधानपररषद सदतय) /लोकसभा ककीं िा राज्यसभा सदतय (शासन ननिडले ते), 
स्जल्हाचधकारी, मखु्य कायगकारी अचधकारी, पोलीस अचधक्षक, ग्रामीण, उपस्जल्हाचधकारी, मुख्य 
अमभयींता, महाराषर विदयुत वितरण कीं पनी, अचधक्षक अमभयींता, जलसींपदा, स्जल्हा कृषि 
अचधक्षक, पशुसींिधगन अचधकारी, प्रगतीशील शतेकरी -१, अल्पभूधारक शतेकरी -१, अशासकीय 
सींतथा (एनजीओ)-३ प्रनतननधी. 
(३) पाण्याचे ननयोजन, पाण्याची भूगभागतील पातळीची तपासणी करणे, पीक पध्दतीच े
ननयमिन, खरीप ि रब्बी हींगामातील पीकाींच्या नोंदी अदयाित करणे, पीक नकुसानीबाबत 
नोंदी घेणे, नुकसान भरपाई तात्काळ शेतकऱयाींना िा्प करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱयाचे बकँ 
खात े उघडणेबाबत मोहहम राबविणे, शेतकऱयाींकडील जनािराींच े सिेक्षण करणे, रोजगार हमी 
योजना सींबींचधत कामकाज, दषुकाळाशी सींबींचधत कामाींमध्ये गनतमानता आणण्यासाठी ि 
दषुकाळाशी सक्षमपणे मुकाबला करण्यासाठी उपाययोजना रा ा़बविणेसारखी काम े सोपविण्यात 
आली आहेत. 
  

___________ 
  

घाटिोपर व्व्हलेज, हनमुान नगर पुनववािास योजनेच्या सांदभाात  
वविासिाने िेलेल्या बेिायदेशीर व्यवहाराांबाबत 

  

(६)  १७३२४ (२८-०४-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप : सन्माननीय 
गहृतनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न.भू. क्र.१ (पैकी) स्हे नीं.१३६ (पकैी) घा्कोपर स््हलेज, हनुमान नगर पनुविगकास 
योजनेच्या सींदभागत विकासकाने केलेल्या बेकायदेशीर ्यिहाराींबाबत चौकशी करून कायगिाही 
करण्याची बाब मा.गहृननमागण मींत्री, मा.राज्यमींत्री (गहृननमागण), प्रधान सचचि (गहृननमागण), 
मुख्य कायगकारी अचधकारी (झोपडपट्टी पुनिगसन प्राचधकरण) तसचे पोलीस आयुक्त, पोलीस 
उपआयुक्त (मुींबई) याींनी माहे जानेिारी, २०१६ अखेरपयतं कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार तियींतपष् अहिाल 
ि कायगिाहीचा तपशील काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (०८-१२-२०१६) : (१) मौज ेघा्कोपर येथील न.भू.क्र.१ (पै) स्हे क्र. १३६ 
(पै) या भखूींडािरील हनुमान नगर विकास मींडळ या झोपडपट्टी पुनिगसन योजनेसींदभागत 
पाकग साई् तियीं विकास आींदोलन याींनी मखु्य कायगकारी अचधकारी, झोपडपट्टी पुनिगसन 
प्राचधकरण याींचकेड े दिन ांक ३०/३/२०१५ अन्िये केलेल्या तक्रार अजागत या योजनेच्या 
विकासकाने दसुऱया विकासकास योजना बकेायदेशीर विकणे, हनमुान नगर विकास मींडळ हे 
रे्डरेशन नोंदणीकृत नसणे, ७०% सींमती नसणे, पयागिरण विषयक परिानगी न घेणे, बोगस 
झोपडधारकाींना पात्र करणे इ. मुदे्द उपस्तथत केले आहेत. 
(२) ि (३) िर नमूद योजना सुरुिातीस मे. आशापूरा गहृननमागण प्रा.मल. याींनी झोपडपट्टी 
पुनविगकास योजना (एसआरडी) अींतगगत दिन ांक ३०/१/१९९६ रोजी सादर केली होती. त्यास    
दिन ांक ९/६/१९९६ रोजी मान्यता दिली होती. तदनींतर मे. लेक ््यू डे् हलपसग याींची या 
योजनेच े विकासक म्हणून ननयुक्तीचा प्रतताि सादर झाला होता. यासींदभागत रे्डरेशन मधील 
िैयस्क्तक गहृननमागण सींतथाींचे ठराि, जुन्या विकासकाचे ना हरकत घेिून र्  योजनसे   
दिन ांक ९/१२/२०१३ रोजी सुधारीत आशयपत्र झोपडपट्टी पुनिगसन योजनेंतगगत (एसआरएस) दिले 
आहे. 
     मे.लेक ््य ू डे् हलपसग याींनी सह विकासक ननयुक्त करण्याचा प्रतताि दिला आहे. 
त्याविषयी विकासकास सिग गहृननमागण सभेच े ठराि सादर करण्याच्या सूचना दिन ांक 
२०/०२/२०१६ रोजी दिल्या आहेत. 
     पयागिरण विभागाच्या दिन ांक १७/१/२०१४ च्या पररपत्रकानुसार २० हजार चौ.मी. पेक्षा 
अचधक कामास पयागिरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे बींधनकारक आहे. 
    सदर योजनेसींदभागत झोपडपट्टी पुनविगकास (एसआरडी) योजना अींतगगत म्हाडाने पररमशष्-२ 
ननगगममत केले होत.े तदनींतर प्राचधकरणाच्या सचुनाींनसूार म्हाडान े यामधील १५ सहकारी 
गहृननमागण सींतथाींपैकी ८ सहकारी गहृननमागण सींतथाींची दिन ांक १/१/२००० च्या पात्रता 
ननकषानुसार पररमशष् -२ ननगगममत केलेली आहेत. 
     या योजनेमधील १५ सहकारी गहृननमागण सींतथाींपैकी ७ सींतथाींच्या ्यितथापन सममतीचा 
कालािधी सन २०१७ पयतं िैध असून उिगररत सींतथाींच्या बाबतीत ज्याींच्या ननिडणूका झाल्या 
नाहीत ककीं िा मुदत सींपली आहे त्याींचेबाबत ननिडणूक प्रकक्रया घेण्याचे ननदेश मुख्य कायगकारी 
अचधकारी, झोपडपट्टी पुनिगसन प्राचधकरण याींनी सहकार कक्षास दिन ांकले आहेत. सिग नि 
ननिागचीत सहकारी गहृननमागण सींतथाींच्या कायगकारी सदतयाींचे म्हणणे ऐकून पुढील योग्य 
कायगिाही करण्यात येईल असा प्राचधकरणाचा अहिाल आहे. 
  

___________ 
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अमरावती व्जल््यातील मसांचन क्षमता वाढववण्यािररता आवश्यि मनुष्ट्यबळ पुरववण्याबाबत 
 (७)  १८४९६ (०२-०५-२०१६).  प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड े: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती स्जल््यातील एक मोठा, चार मध्यम ि ७४ लघ ुअसे एकूण ७९ प्रकल्पाींच्या 
मसींचनाचे ्यितथापन १५ उप ि ५० कननषठ अमभयींत्याींच्या कायगभारािर सुरु आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अमरािती स्जल््यातील जलसींपदा विभागाच्या मनुषयबळाच्या अभािान े
मसींचन्यितथा कोलमडली असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरािती स्जल््यातील मसींचन क्षमता िाढविण्याकररता आिश्यक मनुषयबळ 
पुरविण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (१०-११-२०१६) : (१) अमरािती स्जल््यात १ मोठा, ४ मध्यम ि ६९ 
लघुपा्बींधारे प्रकल्प असे एकूण ७४ प्रकल्पाींिरील माचग, २०१५ अखेर ननममगत मसींचन क्षमता 
१,५९,३४६ हेक््र असून, त्यापैकी १,३०,२५८  हेक््र के्षत्र मसींचन ्यितथापन विभागाकड े
हतताींतरीत झाले आहे. 
     अमरािती स्जल््यात बाींधकाम ि मसींचन क्षमता ननममगती तसेच ्यितथापनाकरीता 
एकूण ७ कायगकारी अमभयींता याींची पदे मींजूर असून त्यापकैी ६ कायगकारी अमिर्ांत  कायगरत 
असून १ पद ररक्त आहे. 
     अमरािती प्रदेशाींतगगत बाींधकाम ि मसींचनाचे एकबत्रत जबाबदारी करीता ४६ उप अमभयींता 
ि २०६ शाखा अमभयींता अशी एकूण २५२ पदाींना मींजूरी प्राप्त असनू प्रत्यक्षात, ३८ उप 
अमभयींता ि १३२ शाखा अमभयींता कायगरत आहेत. याप्रमाणे प्रदेशाींतगगत ८ उप अमभयींता ि ७४ 
शाखा अमभयींत्याींची अशी एकूण ८२ पदे ररक्त आहेत. 
(२) अमरािती स्जल््यात मनुषयबळाअभािी मसींचन ्यितथा कोलमडलेली नाही. 
(३) मसींचन क्षमता िाढविण्यासाठी कननषठ अमभयींत्याींची १२५६ ररक्त पदे भरण्याबाबत विदभग 
पाटबींधारे विकास महामींडळ, नागपूर याींचे मार्ग त कायगिाही सरुु आहे. यातील ३९० पदे 
विदभागतील आहेत. 
 (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

___________ 
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वाहनाांच्या सायलेंसरमध्ये बदल िरुन रणगाडयासारखा आवाज असणारे  
वाहन चालववणा-या चालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

 (८)  १८६८० (२९-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ि नागपूर शहरात बलेु् ककीं िा तत्सम िाहनाींच्या सायलेंसरमध्ये बदल करुन 
रणगाडयासारखा आिाज असणारे िाहन चालविणा-या चालकाींिर विविध ननयमानसुार कारिाई 
करण्यात येत असल्याचे माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, िौकशीअांती क र् आढळून 
आले ि त्यानसुार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-१२-२०१६) : (१) ि (२) िाहनाींच्या सायलेंसरमध्ये बदल करुन 
रणगाड्यासारख्या आिाज करुन िाहन चालिणाऱयाींिर मो्ार िाहन कायदयाींतगगत कारिाई 
करुन दींडाची िसुली करण्यात येत.े 
     जानेिारी, २०१६ ते जून, २०१६ या कालािधीमध्ये पुणे शहरात २०१ िाहनचालकाींिर तर 
नागपूर शहरात ०२ िाहनचालकाींिर कारिाई करण्यात आली आाहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी येपील िृषि ववभागाच्या योजनेला शासनान ेतनधी देणे बांद िेल्याबाबत 
  

(९)  १८८१३ (२७-०४-२०१६).   श्रीमती हुथानबान ूखमलरे्, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय िृषि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी येथील कृषि विभागाच्या योजनेला शासनान ेननधी देणे बींद केले आहे, त्यामळेु 
शेतकऱयाींसाठी राबविण्यात येणारे कायगक्रमही बींद झाले असून कमगचारी बेरोजगार होणार 
असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेननणगय घेऊन सदर योजनलेा ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (०५-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही, सन २०१५-१६ मध्ये रत्नाचगरी 
स्जल््यातील कृवष विभागाकडील सिग योजनाींना पुरेशा प्रमाणात ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेला आहे. कृवष विभाग ांतगगत कमगचारी बरोजगार झालेले नाहीत. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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गोरेगाव (पूवा) मुुंबई येपील आरे िॉलनीतील आदिवासीांना वीज पुरवठा  
ममळण्यासाठी ना हरित प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

  

(१०)  १९४५७ (१६-०८-२०१६).   प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड े: सन्माननीय िगु्धषिक स मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोरेगाि (पूिग) येथील आरे प्रशासन िारसा हक्काच्या नािाखाली आदििासीींना 
िेठीस धरत असून िीज पुरिठा करण्यास त्याींना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जात नाही, आरे 
प्रशासनाच्या या आडमुठे धोरणामुळे २७ आदििासी पाड े आणण ४६ झोपडपट्टया अींधारात 
असल्याच ेमाहे मे, २०१६ च्या शिे्च्या आठिड्यात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदििासीींना त्याींच्या मूलभूत अचधकारापासनू िींचचत ठेिणाऱया आरे 
प्रशासनातील िररषठ अचधकाऱयाींिर शासनाने कारिाई करुन आदििासीींना ना हरकत प्रमाणपत्र 
ममळण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. महािेव जानकर (०४-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     मुींबईतील आरे दगु्ध िसाहत, गोरेगाींि (पूिग) येथ े२७ आदििासी पाड ेआहेत. सदस्तथतीत 
दगु्ध्यिसाय विकास विभागाच्या ननयींत्रणाखाली असलेल्या जममनीिर १९ आदििासी पाड े
आहेत. उिगररत ८ आदििासी पाड ेहे र्ोसगिन, चचत्रनगरी, कोकण कृवष विदयापीठ, पशुिैदयकीय 
महाविदयालय ि राज्य राखीि पोलीस दल ग् क्र. ८, मुींबई मेरो रेल कॉपोरेशन मल. याींना 
हतताींतरीत करण्यात आलेल्या जममनीिर आहेत. आरे दगु्धिसाहतीतील आदििासी पाडयाींना 
तितींत्र मी्रने विदयुत पुरिठा करण्यासाठी एकूण ५ हठकाणी ६.४० चौ.मी. के्षत्राची भखूींड 
सबत ्ेशन उभारणीसाठी मे.ररलायन्स एजनय याींना भाडतेत्िािर उपलब्ध करुन देण्यात आले 
आहेत. आजममतीस म.ेररलायन्स एनजय मार्ग त आदििासी पाडयाींना विदयुत पुरिठा करण्यात 
येत आहे. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ व्जल््यात तनधी अभावी मसांचन ववहहरीांचे बाांधिाम अपूणा राहहल्याबाबत 
  

(११)  १९४९९ (११-०८-२०१६).   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.प्रिाश गजमभये, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ स्जल्हयात धडक मसींचन विहहरीींतगगत २० हजार ८०० विहहरीांचे उहद्दष् असताना 
यापैकी केिळ ७ हजार १४६ विहहरीांचे बाींधकाम पूणग झाल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धडक मसींचन विहहरीांचे २१ हजाराच ेलक्ष्य आहे, परींतु ननधीअभािी सुमारे ४६७५ 
विहहरी अपूणग आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०५-१२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     धडक मसींचन विहीर कायगक्रम अींतगगत शासनाकडून २०,८०० विहहरीांचा लक्षाींक प्राप्त 
झाला असून त्यापैकी १४८४५ विहीरीींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आजपयतं 
९२३९ विहीर पूणग झालेल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर योजनमेध्ये लाभार्थयांनी विहीरीींची काम े पूणग न केल्यामुळे स्जल््यातील १६ ही 
पींचायत सममत्याींकडून सन २००९-१० ते २०१३-१४ या िषागपयतं अखचचगत ननधी शासनास 
स्जल्हापररषद ततरािरुन परत करण्यात आला आहे. सन २०१५-१६ या िषागत रुपये ३०८४.१० 
लक्ष ननधी प्राप्त आहे. सदर ननधी स्जल्हा ि पींचायत सममती ततरािर मशल्लक असून ननधी 
अभािी मसींचन विहीर अपूणग राहहलेल्या आहेत, हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

नामशि व्जल््यात तुटीच्या के्षत्रास दमणगांगा त ेगोदावरी खोरे राज्ाुंतगात नदीजोड प्रिल्प 
योजनेद्वारे अततररकत पाणी उपलब्ध िरण्याबाबत 

 

(१२)  १९५४० (११-०८-२०१६).   डॉ.अपूवा हहरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक स्जल््यात तु्ीच्या के्षत्रास अनतररक्त पाणी उपलब्ध करण्याच्या प्रयत्नाींतगगत, 
दमणगींगा ते गोदािरी खोरे या राज्याींतगगत नदीजोड प्रकल्पाच्या ्यिहायगता अहिालानुसार १४३ 
द.ल.घ.मी. (५.०५ अ.घ.रु्.) पाणी गोदािरी खोऱयात िळविण्यासाठी उपलब्ध असून योजनेचा 
सविततर प्रकल्प अहिाल तयार करणेबाबतची विनींती शासनाने दिन ांक १२ माचग, २०१५ रोजी 
राषरीय जलविकास अमभकरणास केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िैतरणा-गोदािरी (मकुणे/दारणा) या जोड प्रकल्पाच्या (Revised 
Prefeasibility Report) तयार करण्याबाबतची विनींतीही शासनान े राषरीय जलविकास 
अमभकरण, निी दिल्ली याींना दिन ांक २० एवप्रल, २०१५ रोजीच्र्  पत्रान्िये केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेि, ितैरणा नदीच ेठाणे स्जल््यातुन समुद्राला जाऊन ममळणारे पाणी ि वपींजाळ तसेच 
गारगाई नदया या उपनदयाींच,े उपखोऱयात उपलब्ध असलेले ५ ्ी.एम.सी. पाणी नामशक 
स्जल््यास उपलब्ध करून देण्याच ेअनुषींगान ेननयोजन ि जलविज्ञान कायागलयाींतगगत कायगकारी 
अमभयींता, जल हिामान आधार सामग्री प्रकक्रया विभाग, नामशक याींचेमार्ग त आधार सामग्री ि 
अन्य अनुषींचगक माहहती उपलब्ध करून देण्याची सुरु असलेली कायगिाही पुणग झाली आहे काय, 
(४) असल्र् स, दक्षक्षणिाहहनी ितैरणा ि सुरगाणा भागातील अन्य पस्श्चमिाहहनी नदयाींच े
पाणी िापरात आणण्यासाठी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
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(५) तसेच पस्श्चमिाहहनी नदयाींच ेसमुद्रात िाहून जाणारे पाणी गोदािरी खोऱयात िळविण्याच्या 
दृष्ीने विविध ्प्प्यािर प्रगतीपथािर असलेल्या िळण योजना कामाींची सदयस्तथती काय 
आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मुख्य अमभयींता, ननयोजन ि जलविज्ञान, नामशक या कायागलयाकड े वपींजाळ ि गारगाई 
नदयाींच्र्  उपखोऱयातील अ्यास साठी जलहिामान विषयक आधार सामुग्रीची मागणी या 
विषयाींचे अनुषींगाने करण्यात आलेली नाही. 
(४) उध्िग िैतरणा धरणातून ननयींबत्रतपणे २८.५० दलघमी (१ अघरू्) पाणी गोदािरी खोऱयातील 
मुकणे धरणात िळविण्यासाठी काही अ्ीींच्या अचधन राहून शासन पत्र क्र. िळण-
२०११/(३६३/११)/जसींअ, जलसींपदा विभाग, मींत्रालय, मुींबई दिन ांक १४/३/२०१२ अन्िये मान्यता 
दिलेली आहे. 
     पस्श्चम िाहहनी नदयाींच े समुद्रात िाहून जाणारे पाणी गोदािरी खोऱयात िळविण्याऱया 
िळण योजनाींची काम ेविविध ्प्प्यात प्रगतीपथािर आहेत. 
(५) पस्श्चमेकड ेअरबी समुद्रास िाहुन जाणारे पाणी पुिेकड ेगोदािरी खोऱयात िळविण्यासाठी 
एकूण ३० योजना प्रततावित असनू, ६ प्रिाही िळण योजनाींची कामे भौतीकदृष्या पुणग, ११ 
प्रिाही िळण योजनाींची काम ेविविध ्प्प्यािर प्रगतीपथािर, ३ प्रिाही िळण योजनाींन  तत्ित: 
मान्यता ममळणेबाबतचा प्रतताि शासनाकड े विचाराधीन, ३ प्रिाही िळण योजनाींची काम े
तथाननकततर मार्ग त प्रगतीपथािर आणण ७ प्रिाही िळण योजनाींची कामे अत्यींत प्राथममक 
अितथेत आहेत, 
  

___________ 
महात्मा जोततबा रु्ले याांच्या जीवनावरील धचत्रपटाचे िाम प्रलांिबत असल्याबाबत 

(१३)  १९७११ (२३-०८-२०१६).   अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तत्री मशक्षणाचा पाया रचणारे थोर समाजसधुारक महात्मा जोनतबा रु्ले याींच्या जीिनािरील 
चचत्रप्ाचे काम गेली १२ िष ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत तसेच महात्मा रु्लेंच्या १२५ ्या तमतृी िषागत या 
चचत्रप्ाची ननममगती आणण प्रदशगन तात्काळ करण्याचे आदेश मा.मखु्यमींत्री याींनी माहे म,े २०१६ 
च्या पहहल्या आठिड्यात दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ि 
त्याची सदयःस्तथती काय आहे ? 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) महात्मा रु्ले याींच्या जीिनािरील चचत्रप् कें द्र शासन, मध्यप्रदेश शासन ि 
महाराषर शासन याींच्या सींयुक्त विदयमान ेतयार करण्याच ेठरविण्यात आले होते. परींत ुकें द्र 
शासन ि मध्यप्रदेश शासन याींच्याकडून आचथगक मदत उपलब्ध न झाल्यान े चचत्रप्ाच ेकाम 
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पूणग होऊ शकले नाही. 
     मा.मुख्यमींत्री याींच ेआदेशानसुार, मुख्य सचचि याींच ेअध्यक्षतखेाली बठैक घेिून त्यानुसार 
पुढील कायगिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात दारुबांदी िायदा अुंमलात आणण्याबाबत 
  

(१४)  २००९० (१२-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश गजमभये : त र ांककत प्रश्न क्रि ांक १५७८१ ल  
दिन ांक ११ एषप्रल, २०१६ रोजी दिलेल्र्  उत्तर च्र्  सांिि यत सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र ज्र् त ि रुच्र् अनतसेिन िुळे लोक ितृ्र्ुिखुी पडत असून ि रुच्र्  अनतसेिन िळेु 
िदहल ांिरील अत्र् ि र ि अपघ त त ि ढ झ लेली आहे, हे खरे आहे क र्, 
(२) असल्यास, दारूच्या सेिनामळेु नागरीकाींच े मतृ्यू होिू नये म्हणून राज्यातनू दारूबींदीची 
मागणी होत असल्यामुळे राज्यात दारूबींदी कायदा आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-१२-२०१६) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. तथावप २) एखादया 
गािात अथिा महानगरपामलका/नगरपामलका िाडगमध्ये दारुबींदी करण्याबाबत तथाननक नागरीक 
अथिा महहलाींनी ननिेदन दिल्यास अथिा ग्रामसभेन ेठराि मींजूर केल्यास शासन अचधसूचना 
दिन ांक २५ माचग, २००८ आणण दिन ांक १२ रे्ब्रुिारी, २००९ मध्ये विहहत केलेल्या 
कायगपध्दतीनुसार तेथील अनुज्ञप्ती बींदीबाबत कायगिाही करण्यात येते. यानुसार सींपूणग राज्यात 
आतापयतं एकूण १३० मदय अनजु्ञप्त्या बींद करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील अिैध दारु 
्यिसायाविरुध्द कठोर कारिाई करण्यात येत आहे. तथावप सींपणूग राज्यात दारुबींदी प्रतताि 
सध्या शासनाच्या विचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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साांताकू्रझ (मुांबई) मधील िमलना येपील थावामी वववेिानांद एसआरए प्रिल्पाबाबत 
(१५)  २००९२ (२३-०८-२०१६).  श्री.जगन्द्नाप मशांदे : त र ांककत प्रश्न क्रि ांक १४९३३ ल  दिन ांक 
१६ ि िय, २०१६ रोजी दिलेल्र्  उत्तर च्र्  सांिि यत सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींताकू्रझ (मुींबई) मधील कमलना येथील तिामी वििेकानींद एसआरए प्रकल्प मागील १३ 
िषांपासून प्रलींबबत असून सुरूिातीला सदर प्रकल्प जेममनी या विकासकामार्ग त राबविण्यात 
येत होता कालाींतराने तो डॉममनींड या विकासकाकड ेआल्यानींतर मधेा डे् हलपसगन ेडॉममनींड या 
विकासकाशी सींगनमत करून १५ को्ी रूपयात सदर प्रकल्प झोपडपट्टीिामसयाींची सींमती 
नसतानाही तित: कड ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरम्यानच्या काळात जममनीचे मालक श्री.रमेश मल्होत्रा याींचे ननधन 
झाल्यानींतर मयत विकासकाचे प्रनतननधी म्हणून मा.न्यायालयाची दिशाभूल करणारी माहहती 
देिून मा.उच्च न्यायालयाला प्रनतज्ञा पत्र सादर करून ननयमबाहय पध्दतीने सदर प्रकल्पािर 
मेधा डे् हलपसगने कब्जा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, झोपडपट्टी विकास प्राचधकरणाच्या अचधका-याींशी सींगनमत करून मेधा 
डे् हलपसगने प्रकल्प रे्ण्याचा प्रकार सुरू केला असून झोपडपट्टीिामसयाींिर दिन ांक १६ म,े २०१६ 
रोजी िा त्यासुमारास ननषकासनाची कारिाइग करण्यात आल्याने त्याींना बेघर होण्याची िेळ 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. प्रिाश महेता (०८-१२-२०१६) : (१) झोपडपट्टी पुनिगसन प्राचधकणाच्या अमभलेख्यानुसार 
स््हलेज कोळे कल्याण, साींताकु्रझ येथील न.भू.क्र. ८८, ८९ ि ९० या ममळकतीिरील तिामी 
वििेकानींद सह.गहृ. सींतथेच्या झोपडपट्टी पुनिगसन योजनेच ेविकासक मे. जेममनी डे् हलपसग हे 
आहेत. 
(२) म.े जेममनी डे् हलपसग याींनी त्याींच्या भागीदाराच े ननधन झाल्यानींतर त्याींच्या िारसदाराींची 
नािे प्राचधकरणास कळविली असनू त्याींचेमार्ग त झो.पु. योजनेचे काम करण्यात येत असल्याचा 
प्राचधकरणाचा अहिाल आहे. 
(३) सदरहू झोपडपट्टी पुनिगसन योजनेतील असहकायग करणाऱया २२ पात्र झोपडीधारकाींपकैी १० 
झोपडीधारकाींचे दिन ांक १६/५/२०१६ रोजी ननषकासन करण्याची कारिाई उपस्जल्हाचधकारी 
(अनत/ननषका) तथा सक्षम प्राचधकारी बाींद्रा-२ याींनी केली असून उिगररत १२ पात्र 
झोपडीधारकाींबाबत ननषकासनाची कायगिाही चाल ूआहे. 
(४) ि (५) झोपडपट्टी पुनियसन योजनेतील झोपडीधारकाींच्या ननषकासनाची कायगिाही झोपडपट्टी 
अचधननयमाच्या तरतुदीनसुार सींबींचधत सक्षम प्राचधकाऱयाींकडून पार पाडली जाते. सदरची 
कायगिाही ही अधगन्यानयक तिरुपाची असून त्या कायगिाही सींदभागत झोपडपट्टी अचधननयमाच्या 
कलम ३५ नसुार अवपलीय प्राचधकारी तसेच उच्चततरीय सममतीकड ेअवपल करण्याची तरतुद 
आहे. त्यामुळे अशा अधगन्यानयक कायगिाहीबाबत शासनाकडून चौकशीचा प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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अनुसूधचत जाती उपयोजनेमधनू मांजूर तनयतव्यय खचाासांदभाात िायदा िरणेबाबत  
(१६)  २०१०८ (१६-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय सामाव्जि न्द् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५-१६ मध्ये अनसुूचचत जाती उपयोजनकेररता रुपये ६४९०/- इतका ननयत्यय 
मींजूर करण्यात आला असताना माहे माचग, २०१६ अखेरपयतं या योजनेिर र्क्त रुपये 
४०४८.५५/- इतका ननयत्यय खचग झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागासिगययाींच्या योजनाींिर मींजुर ननयत्यय खचग न करता इतर विभाग 
कें द्राकड ेिळविण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरील अींदाजपत्रकातील मींजुर ननयत्यय रुपये ६४९०/- को्ी र्क्त अनुसूचचत 
जातीच्या कल्याणकारी खचग करण्याबाबतचा कायदा करण्यासाठी आगामी पािसाळी 
अचधिेशनात सामास्जक न्याय विभाग बबल मींजूरीसाठी आणणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (२१-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अनुसूचचत जाती उपयोजना विधेयकाबाबत प्रतताि तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अिोला मशवणी ववमानतळाच्या धावपट्टीच ेववथातारीिरणासाठी तनधीची तरतूद िरण्याबाबत 
(१७)  २०११९ (१६-०८-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला मशिणी विमानतळाच्या धािपट्टीचे विततारीकरणाकररता डॉ.पींजाबराि देशमुख कृषि 
विदयापीठ याींच्या ६०.६८ हेक््र जममनीचा ताबा दिन ांक २३ म,े २०१६ रोजी स्जल्हाचधकाऱ याींनी 
घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी जममनीचे िूसींपादन स ठी अांदाज े रूपये १०९ को्ी ननधीची तरतुद 
आिश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार खाजगी जममनीच्या भुसींपादनास लागणाऱया ननधीची तरतूद करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय.  
       मशिणी स्जल्हा अकोला येथील विमानतळ विकासासाठी डॉ.पींजाबराि देशमुख 
विदयापीठाकडून सींपादित केलेल्या जममनी्यनतररक्त एकूण ३४.०६ हे. आर. इतकी खाजगी 
जमीन सींपादित कराियाची असून स्जल्हाचधकारी, अकोला याींनी अींदाजे रुपये १०९ को्ी ननधी 
आिश्यक असल्याच ेकळविले आहे. 
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(३) स्जल्हाचधकारी, अकोला याींच्या अहिालानुसार विमानतळ विततारीकरणासाठी आिश्यक 
३४.०६ हे. आर. खाजगी जममनीसाठी रुपये १०९ को्ी ि त्यािरील २५ ्क्के अनतररक्त 
मोबदल्यासह रुपये १३६ को्ी आिश्यक आहे. याबाबतची कायगिाही सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून करण्यात येत आहे. 
(४) शासन ततरािर कायगिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य मागा पररवहन महामांडळाला पुरववल्या जाणाऱया डडझलेमध्ये  
तेल िां पन्द्याच्या पातळीवरी भेसळ होत असल्याबाबत 

  

(१८)  २०४५२ (१६-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार : सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळाला पुरविल्या जाणाऱया डडझलेमध्ये तेल 
कीं पन्याच्या पातळीिर भेसळ केली जात असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास मागणी मोठी असल्याने एस्ी महामींडळ बल्क पध्दतीने डडझले खरेदी करत 
असून तेल कीं पन्या थे् आपल्या शुध्दीकरण कारखान् यामधून तित:च्या ्ँकरने पुरिठा 
करतात. तेल कीं पन्याकडून पुरविल्या जाणाऱया डडझलेमध्ये भेसळ होत असल्याची ि डडझलेची 
परतपर चोरी होत असल्याची तीन प्रकरणे ननिशयन स आली असनू या भेसळयुक्त डडझलेमुळे 
एस्ी महामींडळाच्या गाडयाींच्या दरुूतती ि देखभालीिर प्रचींड खचग होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची क रणे काय आहेत ? 
  
श्री. दिवािर रावते (२४-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) कें द्र सरकारी उपक्रम असलेल्या तेल कीं पन्याींच्या शुध्दीकरण कारखान्याींतून त्याींच्या 
धोरणाींनुसार ि त्याींनी ननस्श्चत केलेल्या ्ँकर कीं त्रा्दारामार्ग त महामींडळास डडझले पुरिठा 
करतात. आगारामध्ये डडझले ्ँकर प्राप्त झालेनींतर राज्य पररिहन ननयमािलीनुसार डडझले 
तिीकृतीिळेी काही सींशय आढळून आल्यास सींबींचधत ्ँकर विरुध्द त्रु्ीनुसार कायगिाही 
करण्यात येते. डडझलेमध्ये भेसळ होत असल्याबाबतची दोन प्रकरणे ि डडझलेची चोरी होत 
असल्याबाबत आढळून आले आहे. सदर भेसळयुक्त डडझले राज्य पररिहन महामींडळाने 
स्तिकारलेले नसल्यामळेु राज्य पररिहन महामींडळाच्या बससेच्या दरुुततीिर ि देखभालीिर 
अनतररक्त खचग झालेला नाही. 
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(३) महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळाच्या बसेसना तेल कीं पन्याींदिारा डडझले पुरिठा 
करण्यात येतो. 
     डडझलेमध्ये भेसळ होत असल्याबाबतची दोन प्रकरणे ि डडझलेची चोरी होत 
असल्याबाबतचे एक प्रकरण ननदशगनास आले आहे. सदर भेसळयुक्त डडझले रा.प. महामींडळान े
स्तिकारलेले नसल्यामुळे रा. प. महामींडळाच्या बससेच्या दरुुततीिर ि देखभालीिर अनतररक्त 
खचग झालेला नाही. 
    दिन ांक १३/०४/२०१६ रोजी क्र.एमएच-१८-एए- ४५४८ या डडझले ्ँकरमध्ये भेसळयुक्त 
डडझले ननदशगनास आल्यान े गु.र.क्र. १४५/२०१६, भा.िां.वि.कलम क्र. ४०६, ४२०, ३४ तसेच 
जीिनािश्यक िततू कायदा अचधननयम १९५५ कलम ०३ ि ०७ अन्िये दिन ांक १४/०४/२०१६ 
रोजी पोलीस ठाणे, गींगाखेड येथ े गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर गुन्हे प्रकरणी ्ँकर 
चालक श्री. गोरख हताींगळे याींस अ्क करण्यात आले तूतागस सदरचे प्रकरण अन्िेि चधन आहे. 
      दिन ांक १७/१०/२०१५ रोजी मे.इींडडयन ऑईल कॉपोरेशन मलमम्ेड, िडाळा, मुींबईदिारा 
पुरिठा करण्यात येणाऱया क्र.एमएच ०४-जीसी ७८५७ या ्ँकरमध्ये भेसळ असल्याच ेननदशगनास 
आल्यािरुन सींबींचधत रान्सपो ग्च े मालक/्यितथापक/्ँकर चालक तसेच पेरोल कीं पनीच्या 
अचधकारी/कमगचारी याींच्याविरुध्द दिन ांक १०/१२/२०१५ रोजी पोलीस त्ेशन, नालासोपारा येथ े
गु.र.क्र. आय-२८२, भा.िां.वि. कलम ४०६, ४२०, ३४ ि जीिनािश्यक िततू कायदा अचधननयम 
१९५५ कलम ०३ ि ०७ अन्िये पोलीस त्ेशन, नालासोपारा येथ ेगुन्हा दाखल करण्यात येिून 
सदर प्रकरण अन्िेषाचधन आहे. 
      दिन ांक १७/०७/२०१५ रोजी रा.प.ननलींगा आगारास म.े हहींदतुथान पेरोमलयम कीं पनीमार्ग त 
पाठविण्यात आलेल्या क्र.एमएच-२३/३६६७ डडझले ्ँकरमध्ये छुपी ्ाकी बसिून डडझलेची चोरी 
केल्याचे ननदशगनास आल्यािरुन ्ँकर चालक/मालकाविरुध्द ननलींगा पोलीस त्ेशन येथे गुन्हा 
रस्जत्र क्र.७३/१५, भा.िां.वि. कलम ३७९, ४०६, ४०७ ि ३४ अन्िये गुन्हा दिन ांक १८/०७/२०१५ 
रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

औरांगाबाद व्जल्हयातील वाांगी-भराडी लघ ुमसांचन प्रिल्प पूणा िरण्याबाबत 
 

(१९)  २०५१८ (१८-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद स्जल्हयातील िाींगी-भराडी लघ ु मसींचन प्रकल्प मागील १६ िषागपासनू प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प प्रलींबबत राहहल्यामुळे या पररसरातील ५० हून अचधक गािाींचा 
विकास अपूणागितथेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प लिकर पूणग करण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (१०-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या प्रकल्पातून िाींगी (ब.ु), धनोरा, िाींजोळा, मससारखेडा, दिडगाि या पाच (०५) गािाींना 
लाभ ममळण ेअपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्रातील शेतकऱयाींच्या तीव्र विरोधामळेु धरणतथळी अदयाप काम सुरु 
झालेले नाही. प्रकल्पाचा भूसींपादन प्रतताि दिन ांक २७/०८/२००२ रोजी स्जल्हाचधकारी औरींगाबाद 
याींच्याकड ेपाठविण्यात आलेला असून भूसींपादन ांतगगत कलम-४ ची प्रमसध्दी दोन िळेेस झालेली 
आहे. परींतु शेतकऱयाींनी दोन्ही िळेेस नो्ीसा घेण्यास नकार दिल्याने नो्ीसा तामील झालेल्या 
नाहीत. सदय:स्तथतीतही सींपादन के्षत्रात जममनी जाणाऱया जमीनमालकाींचा विरोध कायम 
असून दिन ांक ११/०८/२०१५ रोजी सदरील योजना रद्द करण्यासाठी २०० तथाननक बाचधत 
शेतकऱयाींनी ननिेदना्दारे कळविलेले आहे. 
(४) सींपादन के्षत्रात जममनी जाणाऱया जमीनमालकाींचा विरोध कायम असल्यामळेु योजनेच े
काम अदयापपयगत सुरु होऊ शकलेले नाही. 

___________ 
 

शेतमालाच्या हमी भावात वाढ िरण्याबाबत 
(२०)  २०५७४ (१९-०८-२०१६).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सुभाष झाांबड :  
सन्माननीय कृषि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शेतमालाचा उत्पादनखचग दरिषय िाढत असतो, परींतु हमी भािात खचागनसुार िाढ 
केली जात नसल्यामुळे शेतकरी तो्यात येत असून त ेआचथगक सींक्ात सापडले असल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े शेतकऱयाींच्या शेतमालाच्या हमी भािात िाढ 
करण्याबाबत काय कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (२४-१०-२०१६) : (१) ि (२) ककमान आधारभतू ककीं मती जाहीर करणे ही 
बाब कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील आहे. प्रत्येक िषय पीक उत्पादन खचग योजनेंतगगत खरीप, 
रब्बी हींगाम ि ऊस पीकाींसाठी चारही कृषि विदयापीठाींकडून पीक उत्पादन खचागच्या प्राप्त 
होणाऱया माहहतीच्या आधारे ि विविध ननविषठाींची प्रचमलत भािपातळी लक्षात घेिनू उत्पादन 
खचागिर आधाररत ककीं मती कें द्रीय कृषि मूल्य ि ककीं मत आयोगाकड ेप्रततावित करण्यात येतात. 
     कें द्रीय कृषि मूल्य ि ककीं मत आयोगाकडून ही ककीं मत ननधागरीत करताना विविध 
राज्यातील सींबींधीत वपकाींसाठी येणाऱया उत्पादन खचागबरोबरच इतर घ्काींचाही (जसे-मागणी 
आणण पुरिठा, आींतरराषरीय बाजारातील ककीं मतीची स्तथती, बाजारातील ककीं मतीमध्ये होणारे 
चढ-उतार इत्यादी) विचार केला जातो. त्यानुसार कें द्रीय कृषि मूल्य ि ककीं मत आयोग, विविध 
२५ वपकाींच्या ककमान आधारभूत ककीं मतीची मशर्ारस कें द्र शासनाकड ेकरत ेि त्या आधारे कें द्र 
शासन राषरीय पातळीिर आधारभूत ककीं मत योजनेत समाविष् शेतमालाच्या आधारभूत 
ककीं मती ननस्श्चत करुन जाहीर करीत असत.े कें द्र शासनाने जाहीर केलेल्या ककीं मती सिग 
राज्याींना लागू होतात. 
     राज्य शासनान े प्रततावित केलेल्या ककमान आधारभूत ककीं मती कररता राज्य शासन 
आग्रही भूममका घेत.े 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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शरणापूर-खजापूर (व्ज.औरांगाबाद) रथात्याचे िाम पुणा िरण्याबाबत 

  

(२१)  २०६९० (१९-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त :  
सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शरणापूर-खजापूर (स्ज.औरींगाबाद) रतत्याचे काम िषगभरापासून सींथगतीने सुरु असल्यामळेु 
पयग् क, उदयोजक ि िाहन धारकाींची गैरसोय होत असल्याच े माहे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतत्याचे काम त्िरीत पूणग करण्यासाठी कोणती कायगिाही केली ि  
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) कीं त्रा्दारान ेकामाची योग्य गती न राखल्यामुळे ननविदा शतयनुसार कीं त्रादाराविरुध्द 
दींडात्मक कायगिाही दिन ांक ०८/१०/२०१५ अन्िये करण्यात आली आहे. सदर काम माचग, २०१७ 
पयतं करण्याचे ननयोजन आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात खाजगी महाववद्यालये व त्यात भरमसाठ र्ी भरुन बाहेर पडणारे डॉकटसा,  
यामुळे वैद्यिीय सेवचेा वारांवार बोजवारा उडत असल्याबाबत 

  

(२२)  २११४७ (२३-०८-२०१६).   श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुरु असलेली खाजगी महाविदयालये ि त्यात भरमसाठ र्ी भरुन बाहेर पडणारे 
डॉक््सग, यामुळे िैदयकीय सेिचेा िारींिार बोजिारा उडत असल्यान े अलीकडचे शासनान े
नेमलेल्या सममतीन े िैदयकीय सिेा सींचालक हे पदच बरखातत करुन ्ाकण्याची मशर्ारस 
केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गेल्या ५० िषातं िैदयकीय मशक्षणाचा दजाग खालाितच जात असून या कॉपोरे् 
्यितथेतील तपधमेध्ये, पेशीं्कडून जाततीत जातत चाचण्या करुन घेणे, अनािश्यक उपचार 
देणे, डॉक््राींना रे्हेन्य ू्ागे्स देऊन पेशीं्च्या वपळिणूकीस उत्तेजन देणे, अस ेगैरप्रकार ि 
कॉपोरे् इस्तपतळाींची नरे्खोरी रोखण्यास कायदे असमथग ठरत असल्याच े ननदशगनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्र् त रे्त आहे, 
(४) नसल्यास, षिलांब िी कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०९-१२-२०१६) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील खाजगी विनाअनुदाननत अ्यासक्रमाच्या आरोग्य विज्ञान अ्यासक्रमाच्या 
महाविदयालयाींच्या प्रिशे ि शुल्क विननयमन करण्यासाठी महाराषर राज्यातील विनाअनुदाननत 
खाजगी ्यािसानयक शैक्षणणक सींतथाींमधील प्रिेशाचे ि शुल्काचे विननयमन करण्यासाठी सन 
२०१५ चा महाराषर अचधननयम क्रमाींक २८ दिन ांक १७ ऑगत्, २०१५ अन्िये कायदा केलेला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील चारही कृषि ववद्यापीठाच्या अधधव्थाविृतीला थापधगती देण्याबाबत 
  

(२३)  २१३०३ (१२-०८-२०१६).   अॅड.राहुल नावेिर, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय कृषि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय कृषि मशक्षण अचधस्तिकृती मींडळाच्या पररक्षण सममतीन े राज्यातील चारही कृषि 
विदयापीठाींची पाहणी करुन अचधस्तिकृतीला तथचगती दिल्याची बाब दिन ांक २८ एवप्रल, २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार कृषि विदयापीठात आढळलेली अननयममतता दरू करण्याबाबत कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (२४-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) सिग कृवष विदयापीठाींमध्ये मोठया प्रमाणात मशक्षकिगयय पदे ररक्त असणे ि कृवष 
विदयापीठाींतगगत खाजगी िह विदयालयाींची असलेली मोठी सींख्या ि त्यामुळे ढासळलेला 
शैक्षणणक दजाग या बाबी आढळून आल्या. 
     अचधस्तिकृतीस दिलेली तथचगती रद्द करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या ततरािरुन 
मा.कें हद्रय कृषि मींत्री महोदयाींना दिन ांक ०१/०७/२०१६ च्या पत्रान्िये विनींती केली आहे. 



वि.प. ९ (20) 

     कें द्र शासनाच्या सुचननेुसार कृवष पररषद, पुणे ि सिग कृवष विदयापीठाींनी आपला कृती 
अहिाल त्याींना सादर केला आहे. 
     तसेच, विविध सींिगागतील विशेषत: मशक्षकिगयय पदे ररक्त पदाींच्या ५०% इतकी 
भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

 नागपूर वैद््की् व अनतषवशेिोपचार रुग्णाल्ाला उपकरणाकररता  
शासन ननधी उपलब्ध करुन िेण््ाबाबत 

(२४) २१४०४ (२३-०८-२०१६) श्री.अननल सोले, श्री.गगरीशचुंद्र ््ास, श्री.ममतेश भाुंगडी्ा : 
सन्ि ननीर् वैद््की् मशक्षण मुंत्री पुढील गोषटीांि  खुल स  करतील क र् :-  
(१) न गपूर िैद्र्कीर् ि अनतषिशेिोपि र रुग्ण लर् ल  २२ कोटी रुपर् ांि े उपकरण िी 
आिश्र्कत  असल्र् ने सिर उपकरण िी ि गणी क ांऊन्सील सि गहृ त आर्ोजजत बैठकीत 
षिि ग प्रिुख ांनी सांि लक िैद्र्कीर् मशक्षण ि सांशोधन षिि ग र् ांिेकड े केली, हे खरे आहे 
क र्, 
(२) असल्र् स, सिर उपकरण कररत  श सन ननधी उपलब्ध करुन िेण र आहे क र्, 
(३) असल्र् स, सिरहू ननधी केव्ह  मिळणे अपेक्षक्षत आहे,  
(४) नसल्र् स, षिलांब िी क रणे क र् आहेत ? 
 

श्री. गगरीि महाजन  (१४-१२-२०१६) : (१) न ही, हे खरे न ही. 
(२) (३) ि (४) प्रश्न उद््  ित न ही. 

___________ 
 

िजात (व्ज.रायगड) व्जल्हा पररषदेच्या ७० शाळा बांद पडण्याच्या मागाावर असण्याबाबत 
  

(२५)  २१४९४ (१६-०८-२०१६).   अॅड.राहुल नावेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजगत (स्ज.रायगड) स्जल्हा पररषदेच्या ७० शाळा बींद पडण्याच्या मागागिर आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनुषींगाने बींद पडणाऱया 
शाळा ि मशक्षकाींच्या प्रश्नाींबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्रीमती पांिजा मुांड े (१३-१२-२०१६) : (१) कजगत ग्ामधील २८१ शाळाींपैकी स्जल्हा पररषद 
शाळा, गारपोली येथ े ० प् असल्याने शाळा बींद करण्यात आहे. तसेच २० प्ापेक्षा कमी 
विदयाथय सींख्या असलेल्या ५१ शाळा आहेत, परींतु त्या अदयाप बींद केलेल्या नाहीत. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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गडधचरोली व्जल्हा पररषिेंतगात असलेल्या प्रापममि मशक्षि पदवीधर प्रापममि मशक्षि, उच्च 

शे्रणी मुख्याध्यापि व िें द्र प्रमुख वगााच्या बदल्याांच्या प्रकक्रयेबाबत 
  

(२६)  २१५०० (१८-०८-२०१६).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली स्जल्हा पररषिेंतगगत असलेल्या प्राथममक मशक्षक, पदिीधर प्राथममक मशक्षक, 
उच्च शे्रणी मुख्याध्यापक ि कें द्रप्रमुख याींच्या ि हे म,े २०१६ मध्ये स्जल्हा ततरािर बदल्या 
करण्याकररता सेिाज्येषठता यादी ि बदलीच ेिेळापत्रक प्रशासनान ेजाहीर करून िळेेिर बदली 
प्रकक्रया रद्द केली ा़, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बदली प्रकक्रया रद्द केल्यामुळे शाळा सूरू होण्यास १५-२० दििसाींचा अिधी 
असताींना बदली प्रकक्रया न राबविल्यामुळे अनतदगुगम भागातील जिळपास ७०० मशक्षकाींिर 
बदली अभािी अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर विभागातील सिग स्जल्हा पररषदेंना दरिषय बदली प्रकक्रया ठराविक िळेेत 
पूणग करण्याच ेमागदगशन ि आदेश देण्यासाठी शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) स्जल्हा पररषदेतील २०१५-१६ मधील सींचमान्यता अींनतम झालेली नाही. 
त्यामुळे समायोजन प्रकक्रया न झाल्यान े प्राथममक मशक्षक/माध्यममक मशक्षक सींिगागतील 
कमगचाऱयाींच्या बदल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. 
  

___________ 
  

गडधचरोली व्जल्हा पररषिेंतगात िायारत प्रापममि, माध्यममि शाळेतील  
मशक्षिाांना वतेन अदा िरण्याबाबत 

  

(२७)  २१५०९ (१८-०८-२०१६).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली स्जल्हा पररषिेंतगगत कायगरत प्राथममक, माध्यममक शाळेतील मशक्षकाींना दर 
महहन्याच्या १ तारखलेा िेतन अदा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच स्जल्हा पररषदेतील माध्यममक उच्च शाळाींमधील ररक्त जागेिर तात्पुरत्या तिरुपात 
ननयुक्त केलेल्या घड्याळी तामसकेिर कायगरत मशक्षकाींना मागील १ िषागपासनूचे मानधन अदा 
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-१२-२०१६) : (१) स्जल्हा पररषद गडचचरोली अींतगगत कायगरत असणाऱया 
प्राथममक ि माध्यममक शाळेतील मशक्षकाींच ेिेतन दरमहा १ त े५ तारखेच्र्  आत अदा होत 
आहे. माहे ऑक््ोबर पेड नो्हेंबर, २०१६ चे िेतन १ तारखेच्या आत अदा करण्यात आले आहे. 
(२), (३) ि (४) स्जल्हा पररषदेच्या एकूण १० माध्यममक/उच्च माध्यममक शाळाींतील सन 
२०१५-१६ मध्ये मुख्याध्यापकाचे मागणीनुसार विदयार्थयाचंे शैक्षणणक नुकसान होऊ नये म्हणून 
घड्याळी तामसकेिर मशक्षक ठेिण्यास परिानगी दिली होती ि घड्याळी तामसकेिरील मशक्षकाींच े
मानधन दिन ांक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी अदा करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

रायगड व्जल्हा पररषदेतील ग्रामसवेि तनलांिबत असूनही सेवेत िायारत असल् याबाबत 
 

(२८)  २१६०५ (११-०८-२०१६).   श्री.सांदिप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुख्य कायगकारी अचधकारी, रायगड स्जल्हा पररषद याींनी ि अन्य अचधकारी याींनी 
शासनाच्या आदेशाच ेपालन न करता दिन ांक १३ मे, २०११ रोजी श्री. ज्ञानेश्िर ्ही.मभल्लारे, 
ग्रामसेिक याींना ननलांबबत केले होते. पींरत ुमहाराषर राज्य स्जल्हा पररषद सेिा (मशतत ि 
अवपल) नुसार पुढील आिश्यक ती कारिाई करणे आिश्यक असतानाही गेल्या पाच िषागत 
त्याकड ेमखु्य कायगकारी अचधकारी, रायगड स्जल्हा पररषद याींनी हेतूत: दलुगक्ष केल्याप्रकरणी 
लेखी तक्रार माहहती अचधकारी कायगकत ेश्री. रमेश खानविलकर याींनी दिन ांक १९ माचग, २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड स्जल्हा पररषदेकडून सदर ग्रामसेिकाच्या ननलींबनाबाबत ननणगय होऊन 
त्यानींतर त्या ननलींबनाची कायगिाही ननयमानसुार न होता ग्रामसेिक पाच िषे शासनाच्या सेिेत 
असल्याच े माहहती अचधकारातून उघड झाल्यानींतर सींबींचधत प्रकरणी श्री. रमेश खानविलकर 
याींनी लेखी तक्रारीदिारे हे प्रकरण ननदशगनास आणूनही मखु्य कायगकारी अचधकारी र् ांनी दलुगक्ष 
करीत असल्याबाबत तक्रारीत नमदू केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) अशी बाब नाही. श्री. मभल्लारे याींना दिन ांक. १३/०५/२०११ च्या आदेशान्िये सेिेतून 
ननलींबबत करण्यात आले होते. त्यानींतर दिन ांक १८/८/२०११ च्या आदेशान्िये त्याींना सेिेत 
पुनतथावपत करण्यात आले आहे. श्री. मभल्लारे याींच्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करण्यात 
आली आहे. 
(३) ि (४) श्री. मभल्लारे, ग्रामसिेक याींनी त्याींच्यािरील दोषारोप अमान्य केल्यामळेु चौकशी 
अचधकाऱयाींची ननयुक्ती करुन श्री. मभल्लारे याींच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कायगिाही सुरु 
करण्यात आली आहे. 

___________ 
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तामसिा तत्वावरील प्राध्यापिाांना मानधन देण्याबाबत 
(२९)  २१७७७ (२३-०८-२०१६).   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेव गायिवाड, 
श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.अपूवा हहरे :  त र ांककत प्रश्न क्रि ांक १४९२८ ल  दिन ांक १५ ि िय, २०१६ 
रोजी दिलेल्र्  उत्तर च्र्  सांिि यत सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या ि खाजगी सींतथचे्या िररषठ महाविदयालयीन प्राध्यापकाींची ३०% पदे ररक्त 
असल्यान ेती पदे तामसका तत्िािर भरली जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तामसका तत्िािरील प्राध्यापकाींना प्रनत तास रुपये २५०/- मानधन दिले जात,े 
सदर मानधन प्रनतमहा न देता िषागतून एकदाच मानधन दिले जात असल्याने सदर 
प्राध्यापकाींना आचथगक अडचणीना तोंड दयािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तामसका तत्िािरील प्राध्यापकाींना प्रनत तास रुपये ५००/- ि प्रनतमहा त्याींच्या 
खात्यािर मानधन जमा करणेसाठी कायगिाही करण्याबाबत धोरणात्मक ननणगय घेण्याचा विचार 
झाला आहे काय, हे खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-१२-३०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     िररषठ महाविदयालयात समुारे २० ्क्के पदे ररक्त असून सदर ररक्त पदे तामसका 
तत्िािर भरली जातात. 
(२), (३) ि (४) तामसका तत्िािरील प्राध्यापकाींच्या मानधनाची देयके सदयस्तथतीत जुन्र्  
िर ने सांस्थ  स्तर िरुन सांबांचधत ांच्र्  बँक खात्यात जमा करण्याची कायगिाही करण्यात येते. 
     सदयस्तथतीत तामसका तत्िािरील प्राध्यापकाींना लागू असलेले मानधनाच े दर सुधारीत 
करण्याची कायगिाही सुरु आहे. 

___________ 
झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधिरण, मुांबई याांच््ावतीन ेराबववण्यात  

येणाऱया बायोमेरीि सवेक्षणाबाबत 
(३०)  २१९०६ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर : सन्माननीय 
गहृतनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पुनिगसन प्राचधकरण, मुींबई याींच्र् ितीन े राबविण्यात येणाऱया झोपड्याींच्या 
बायोमेरीक सिेक्षणात असणाऱया सुचना हरकतीींची नोंद घेऊन कारिाई करण्यासाठी     
दिन ांक १४ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास मा.मुख्यमींत्री याींना जोगेश्िरी (पूिग) येथील 
सींघषग सामास्जक सींतथा, जनता जागतृी मींच, माऊली रहहिासी सिेा सींघ, प्रेरणा सींघ्ना याींनी 
ननिेदन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील सुचना ि हरकतीींचे सिगसाधारण तिरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. प्रिाश महेता (२८-१२-२०१६) : (१) सींघषग सामास्जक सींतथा, श्री. माऊली रहहिाशी सेिा 
सींघ ि इतर सींतथाींची दिन ांक १४/१/२०१६ ची ननिेदन ेप्राप्त झालेली आहेत. 
(२) झोपडपट्टी पुनिगसन प्राचधकरणाच्या झोपडी स्हेक्षणाची िधैाननकता अतपष् असण,े 
एस.आर.ए. योजनेत पारदशगकता नसणे या दोन मुख् य मु्याींबाबत ननिेदनामध्ये उल्लेख 
केल्याच ेदिसून येत.े 
(३) ननिेदनातील मुदे्द िततुस्तथतीला धरुन नाहीत. कारण महाराषर झोपडपट्टी के्षत्र (सु.नन.ि पु) 
अचधननयम, १९७१ च्या कलम ३ A (३) मध्ये झोपडपट्टी पनुिगसन प्राचधकरणाची अचधकार ि 
कायगकक्षा विहहत केलेली आहे. यामध्ये अस्ततत्िातील झोपड्याींचे सिेक्षण करणे, झो.प.ु योजना 
तयार करणे, झोपड्याींचे पुनिगसनाचे उहद्दष् साध्य करण्यासाठी ज ेशक्य असेल ती कायगिाही 
करण्याचे अचधकार प्राचधकरणाने उक्त अचधननयमाच्या कलम ३ ब अन्िये सिग सींबींचधताींच्या 
हरकती ि सूचना मागिून बहृन्मुींबई महानगरपामलका के्षत्रासाठी दिन ांक ९ एवप्रल, १९९८ च्या 
अचधसुचनेअन्िये सिगसाधारण झोपडपट्टी पुनिगसन योजना प्रमसध्द केली आहे.  
     मशिाय एम.आर.्ी.पी. कायदा १९६६ नुसार झोपडपट्टी के्षत्रासाठी ननयोजन प्राचधकरणाचा 
दजाग देण्यात आला असून बहृन्मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािली १९९१ च्या तरतुदीनुसार 
झो.पु. योजना राबविण्यासाठी प्राचधकरणाला अचधकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 
     बहृन्मुींबई विकास आराखडा सन २०१४ मध्ये झो.प.ु योजना अचधक गतीने पूणग करणे, 
त्यामध्ये पारदशगकता आणणे यासाठी आिश्यक त्या दरुुतत्या प्रततावित आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

भांडारा व्जल््यातील शेतकऱ्ाुंना षवशेि घटक ्ोजनेचा लाभ ममळण््ाबाबत 
  

(३१)  २१९१६ (१२-०८-२०१६).   श्री.राजेंद्र जैन : सन्माननीय कृषि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा स्जल््यात प्रचार आणण प्रसार यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी विशेष घ्क 
योजनेपासून िींचचत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, विशेष घ्क योजनेचा प्रचार ि प्रसार करुन जाततीत जातत लाभार्थयांना विशेष 
घ्क योजनेचा र्ायदा ममळािा म्हणून शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (२७-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) विशेष घ्क योजनेच्या शतेकऱयाींना जाततीत जातत र्ायदा ममळािा म्हणून स्जल्हा 
पररषद सभा, पींचायत सममती सभा, ग्रामसभा, शेतकऱयाींच्या सभा, कृवष प्रदशगनी ि मेळािे, 
राजति अमभयान, शेतकऱयाींसोबत िैयस्क्तक भे्ी, ितृ्तपत्र ेइ. सिग माध्यमाींतून योजनेचा प्रचार 
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ि प्रसार करण्यात आलेला आहे ि करण्यात येत आहे. मागील तीन िषांत भींडारा स्जल््यास 
देण्यात आलेले आचथगक उदिष् साध्य झाले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील दषु्ट्िाळग्रथात व्जल््याांमध्ये ‘बळीराजा चेतना अमभयान’ राबववण्याबाबत 
  

(३२)  २१९६१ (१९-०८-२०१६).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सुंज् ित्त : त र ांककत प्रश्न क्रि ांक 
११५८८ ल  दिन ांक ११ डडसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्र्  उत्तर च्र्  सांिि यत सन्माननीय मित व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळग्रतत स्जल््याींमध्ये ‘बळीराजा चेतना अमभयान’ राबविण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अमभयानादिारे कोणकोणत्या स्जल््याींमध्ये कोणकोणत्या योजना 
राबविण्यात आल्या आहेत,  
(३) असल्यास, सिर अमभयानाचा र्ायदा ककती शेतकऱयाींना कशाप्रकारे झाला ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१६) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     पथदशय प्रकल्पाींतगगत यितमाळ ि उतमानाबाद स्जल््यात बळीराजा चेतना अमभयान 
राबविण्यात येत आहे. 
     दषुकाळ, गारपी्, अिकाळी पाऊस इत्यािी नैसचगगक आपत्तीमुळे होणाऱया शेतकऱयाींच्या 
आत्महत्या विचारात घेऊन आत्महत्याग्रतत के्षत्रातील नैराश्यान ेग्रासलेल्या शेतकऱयाींच ेमनोबल 
उींचािणे/अशा शेतकऱयाींना नैराश्यातून बाहेर काढणे/त्याींच्यामध्ये जगण्यासाठीचा आत्मविश्िास 
ननमागण करणे यासाठी के्षबिय ततरािरुन विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. 
(३) शेतकऱयाींना धीर देऊन त्याींच्या मनामध्ये जगण्याची प्ररेणा ननमागण करुन त्याींना 
आत्महत्येपासनू पराितृ्त करण्यासाठी स्जल्हाततरािर सममती गठीत करुन सदर सममतीदिारे 
बळीराजा चेतना अमभयान राबविण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राज्यात कृषि ववद्यावपठाांची मान्द्यता रद्द िरण्यात आल्याबाबत 
 

(३३)  २२०७७ (१२-०८-२०१६).   अॅड.तनरांजन डावखरे : सन्माननीय कृषि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) शेती के्षत्रामध्ये सींशोधन होऊन कृषि के्षत्रात विविध र्ळाींिर रु्ल-झाडाींिर येणाऱया 
रोगाींसींबींधी सींशोधन ्हाि,े यादृष्ीने राज्यात महात्मा रु्ले कृषि विदयावपठ, राहुरी, िसींतराि 
नाईक मराठिाडा कृषि विदयावपठ, परभणी, डॉ.पींजाबराि देशमखु कृषि विदयापीठ, अकोला 
आणण डॉ.बाळासाहेब सािींत कोकण कृषि विदयापीठ, दापोली अशी ४ कृषि विदयापीठे तथापन 
करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील या सिग कृषि विदयापीठाींना सींशोधनासाठी भारतीय कृषि सींशोधन 
पररषदेकडून (ICR) दरिषय भारतीय कृषि अनुसींधान सींतथकेडून रुपये ४० को्ी इतक्या 
रकमेचे अनुदान दिले जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या नॅशनल एज्युकेशन ॲचग्रकल्चर ॲकक्रडशेन कमम्ीन ेराज्यातील 
या चारही विदयावपठाींची तपासणी केल्यानींतर, कृषि विदयावपठाच्या सींशोधन विषयक ि तत्सम 
अन्य तिरुपाच्या कामकाजात गींभीर तिरुपाच्या अनके त्रु्ी सदर सममतीला आढळून आल्यान े
या चारही विदयावपठाींची मान्यता भारतीय कृषि सींशोधन पररषदेने (ICR) दिन ांक ५ मे, २०१६ 
रोजी रद्द केली असल्याच ेदिन ांक ९ जून, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कृषि विदयावपठाींच्या तपासणीत आढळून आलेल्या त्रु्ीींची सिगसाधारण तिरुप 
काय आहे तसचे सदर विदयावपठाींच्या पुनयि न्र्तेबाबतची सदयस्तथती काय आहे ? 

श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (२४-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) भारतीय कृषि अनुसींधान पररषदेकडून एकूण २६ अणखल भारतीय समस्न्ित सींशोधन 
प्रकल्प राबविण्यात येतात. राज्यातील कृषि विदयापीठाींतगगत राबविण्यात येत असलेल्या या 
प्रकल्पाींसाठी भारतीय कृषि अनुसींधान पररषदेकडून अथगसहाय्य प्राप् त होत.े 
(३) राज्यातील चारही कृषि विदयापीठे याींची अचधस्तिकृती भारतीय कृषि अनुसींधान 
पररषदेकडून रद्द केलेली नसून ततूागस तथचगत ठेिण्यात आली आहे. 
(४) कृषि विदयापीठाींच्या तपासणीत खालीलप्रमाणे त्रु्ी आढळून आलेल्या आहेत. 

 १) सिग विदयापीठाींमधील ररक्त पदे. 
 २) चारही कृषि विदयापीठाींतगगत खाजगी महाविदयालयाींची सींख्या जातत असणे, त् यामुळे  

   ढासळलेला शकै्षणणक दजाग. 
केलेली कायगिाही :- 
 दिन ांक ०२/०७/२०१६ च्या पत्रान्िये ५० ्क्के ररक्त पदे तातडीन े भरण्याबाबत चारही 

कृषि विदयापीठाींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 
 मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी कें द्र शासनास पत्र मलहून कृषि विदयापीठाींची अचधस्तिकृतीला 

दिलेली तथचगती उठविण्याची विनींती केलेली आहे. 
 भारतीय कृषि अनसुींधान पररषदेने चारही कृषि विदयापीठाींची तथचगत अचधजस्िकृतीस 

अनुलकू्षन दिन ांक १५/०७/२०१६ रोजी बैठक आयोस्जत केली होती. या बैठकीत 
ठरल्यानुसार चारही कृषि विदयापीठाींनी कायगिाही करुन भारतीय कृषि अनुसींधान 
पररषदेस ATR (Action Taken Report) सादर केले आहेत. 

___________ 
 

एस.टी.िमाचाऱयाांनी िायाालयीन िामाव्यततररकत ततकिट िाढून प्रवास िरण्याबाबत 
 

(३४)  २२१०६ (१६-०८-२०१६).   श्रीमती व्थामता वाघ : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एस.्ी. कमगचाऱयाींनी कायागलयीन कामा्यनतररक्त नतकक् काढून प्रिास करािा, याबाबतचे 
पररपत्रक माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान काढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदरचा ननणगय घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या ननणगयामुळे पररिहन कमगचाऱयाींमध्ये नाराजी पसरली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्र् स, याबाबत शासनाची भूममका काय आहे ? 
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 श्री. दिवािर रावत े(२१-११-२०१६) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) राज्य पररिहन महामींडळ करार १९९६ ते २००० मध्ये कलम १०४ नुसार सिग 
कमगचाऱयाींना त्याींच े ननिासतथान ि कामाच े हठकाण यामधील र्क्त ५० कक.मी. अींतरापयगत 
मोर्त प्रिास करण्याची तरतूद केलेली आहे. या ननयमाींचे योग्य पालन होते की कसे हे 
तपासण्यासाठी दिन ांक ०६/०४/२०१६ त े दिन ांक १२/०४/२०१६ पयगत विशेष तपासणी मोहहम 
राबविण्यात आलेली होती. सदर मोहहमेत महामींडळाच्या मध्यितय कायागलयातील १ अचधकारी 
ि १ पयगिेक्षक अनचधकृतपणे विना नतकक् प्रिास करताना आढळले. त्याींना ननलींबबत करण्यात 
येऊन खातेननहाय कारिाई करण्यात आली. या सींदभागत विचधमींडळात झालेल्या चचेनुसार 
ननयमबा्यपणे विनानतकक् प्रिास करणाऱया महामींडळातील कमगचाऱयाींबाबत महामींडळ ततरािर 
योग्य ती भूममका घेण्याबाबत ननयोजन करुन कायगपध्दती प्रततावित करण्याचा ननणगय घेण्यात 
आला आहे. 

__________ 

  
यावल अभयारण्यातून (व्ज.जळगाव) बाांबूची तथािरी सुरु असल्याबाबत 

  

(३५)  २२११५ (१९-०८-२०१६).   श्रीमती व्थामता वाघ : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यािल अभयारण्यातून (स्ज. जळगाि) बाींबचूी ततकरी सुरु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे िन जममनी बळकािण्यासाठी उन्हाळ्याचे कारण साींगून कृबत्रम िणिा पे्त 
असल्याची तक्रार िन्यजीि सींरक्षण सींतथेच्या पदाचधकाऱयाींनी यािल प्रादेमशक विभागाींच े
िनसींरक्षक अचधकारी याींचकेड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीनुसार शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
     परींतु, जींगल बचाि सींतथा (पींजी) मु.कु्ीया, पो.आडगाि, ता.यािल, स्ज.जळगाि याींची 
िनक्षेत्रातील ि अनतक्रमणाची तक्रार होती. तक्रारी सींदभागत त्याींना समपगक उत्तर देण्यात आले 
आहे. 

___________ 
 

वसांतराव नाईि मराठवाडा कृषि ववद्यापीठातील ररकत पदे भरणेबाबत 
  

(३६)  २२१४३ (१२-०८-२०१६).   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय कृषि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसींतराि नाईक मराठिाडा कृषि विदयापीठ, परभणी मध्ये मशक्षक ि मशक्षकेतर सींिगग अ 
ते ड ची १०४३ पदे ररक् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ७ िषागपासून विदयापीठातील महत्िाची पदे ररक्त असल्यामळेु मशक्षण, सींशोधन 
आणण विततार मशक्षणकायागत अडचणी येत आहेत तसचे खुल्या प्रिगागतील Ph.D पदिी पयतंच े
मशक्षण पूणग करण्यास ियाचे ३० िषे होतात ि नोकरी लागण्यास ियाची अट ३३ िषागची 
असल्यान ेविदयार्थयानंा अडचणी येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार खुल्या प्रिगागतील नोकर भरतीची ियोमयागदा MPSC प्रमाणे ३३ िषागिरून ३८ िषग 
करण्याबाबत तसेच कृषि विदयापीठातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (२५-१०-२०१६) : (१), (२) ि (३) होय. 
     दिन ांक ०२/०७/२०१६ च्या पत्रान्िये ५० ्क्के ररक्त पदे तातडीन े भरण्याबाबत चारही 
कृषि विदयापीठाींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 
    दिन ांक २५/०४/२०१६ च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन ननणगयान्िये शासन सेिा 
प्रिेशाची कमाल ियोमयागदा िाढविण्यात आलेली आहे. या शासन ननणगयानुसार कृवष 
विदयापीठाींच्या सेिा प्रिेश ननयमात आिश्यक तो बदल करण्यास राज्यातील चारही कृवष 
विदयापीठे ि महाराषर कृवष मशक्षण ि सींशोधन पररषद, पुणे याींना सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

 

पुणे व्जल्हयातील नीरा देवघर धरणातील पाणी आटल्याने पाणीटांचाई ननमावण झाल्याबाबत 
 

 (३७)  २२१९५ (१९-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल्हयातील नीरा देिघर धरणातील पाणी आ्ल्याने नरेे पररसरात पाण्याची तीव्र 
ी्ंचाई ननमागण झाल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे 

काय, 
(२) असल्यास, पाण्याची ी्ंचाई ननमागण होऊ नये म्हणून शासनान ेनीरा देिघर धरणाची उींची 
िाढविण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (०५-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     ननरा देिघर धरणाची १ मे, २०१६ मध्ये जलाशयाची पातळी ६३७.७० मी्र इतकी होती 
ि एकूण पाणीसाठी ४२.५० द.ल.घ.मी. होता. 
     नेरे गाि ननरा देिघर प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रात येत नाही. 
(२) ननरा देिघर धरणाच्या प्रकल्पाच े जल ननयोजन ५० ्क्के अिलींबबत जलसींपत्तीिर 
अिलींबून असून त्यानुसार धरणाचे बाींधकाम पूणग झालेले आहे. नीरा देिघर धरणाची उींची 
िाढविणेबाबत प्रततावित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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 राज्यात गोवांशाच ेमास परराज्यातून आणणे आ ण गोमाांस बाळगणे ्ावर बुंिी घातल््ाबाबत 
 (३८)  २२२१५ (१२-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पशसुुंवधवन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गोिींशातील प्राण्याींच ेरक्षण सींिधगन करण्याच्या हेतून ेशासनान ेकायदयात सुधारणा 
करुन त्याींचे मास (बीर्) बाळगण्यािर बींदी घातली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात गोिींशाचे माींस परराज्यातून आणण्यासाठी आणण गोमाींस बाळगणे 
गुन्हा नसल्याचा ननणगय ि .उच्च न्यायालयान ेदिला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गोमाींस बाबत ि .उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ननणगयबाबत शासनाने आपली 
भुममका तपष् करून त्यानुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.महािेव जानकर (०४-११-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यात गोिींशातील प्राण्याींच ेसींिधगन 
ि सींरक्षण करण्याच्या हेतून े महाराषर प्राणी रक्षण (सुधारीत) अचधननयम, १९९५ या 
अचधननयमातील कलम, ५, ८ आणण ९ मध्ये सुधारणा करुन सिर सुध रण  दिन ांक ४ माचग, 
२०१५ रोजी पासनू लागू करण्यात आल्या होत्या. 
     सदर ननणगयामध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेअनेक याचचका दाखल झाल्या होत्या. 
सदरहू याचचकाींच्या अनुषींगान ेमा.उच्च न्यायालयान ेदिन ांक ६ मे, २०१६ रोजी एकबत्रत ननणगय 
दिन ांकला असून, त्यामध्ये उक्त अचधननयमातील कलम ५, ५ अ, ५ ब, ५ क, कलम ८ च ेउप 
कलम (३) आणण (४), कलम ९ आणण ९ अ मधील तरतूदी िैध ठरविल्या आहेत. 
    तसचे उक्त अचधननयमातील कलम ५ ड आणण कलम ९ ब मधील तरतूदी अिैध 
ठरविल्या आहेत. 
     कलम ५ ड मध्ये कोणतीही ्यक्ती, महाराषर राज्याबाहेर कत्तल केलेली कोणतीही 
गाय, िळू ककीं िा बैल याींचे माींस आपल्या ताब्यात ठेिणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली 
होती. सदर तरतूद मा.उच्च न्यायालयान ेअिैध ठरविली आहे. 
     तथावप, मा. उच्च न्यायालयाच्या उक्त ननणगयाविरुध्द मा. सिोच्च न्यायालयात विविध 
विशेष अनुमती याचचका दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसचे शासनातरे् देखील विशेष 
अनुमती याचचका दाखल करण्यात येत आहे. सदर बाब सध्र्  मा. सिोच्च न्यायालयासमोर 
न्यायप्रविषठ आहे. 

___________ 
हहांगोली व्जल््यातील आदिवासीांसाठी राखीव असलेल्या एम.बी.बी.एसच्या  

जागा हमीपत्रावर भरल्या जात असल्याबाबत 
(३९)  २२३३९ (१४-०९-२०१६).   श्री.अमरनाप राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय 
वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली स्जल््यातील आदििासीींसाठी राखीि असलेल्या एम.बी.बी.एसच्या जागा 
उमेदिाराींकड ेआदििासी जातीच े प्रमाणपत्र नसताींना हमीपत्रािर भरल्या जात असल्यान े मूळ 
आदििासी विदयाथय प्रिेशापासून िींचचत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्र्  अनुषींगान े
जात िैधता प्रमाणपत्र तपासून एम.बी.बी.एसला प्रिशे देण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१०-११-२०१६) : (१) नाही. हे खरे नाही, परींत ुदिन ांक १४ जून, २०१६ त े
०२ जुलै, २०१६ या कालािधीत आरोग्य विज्ञान अ्यासक्रमाच्या प्रिेशाकरीता राबविण्यात 
येणाऱया एमएच्ी-सीई्ी-२०१६ ि  पसींतीक्रम अजग भरण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी रर् याचचका क्रमाींक ६९७१/२०१६ च्या प्रकरणी दिन ांक २२ जून, २०१६ दिलेल्या 
आदेशानुसार जात िैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ज्या उमेदिाराींनी अजग केला आहे, 
त्याींच्याकडून हमीपत्र भरुन घेिून सदरची प्रकक्रया राबविण्यात आलेली आहे. 
(२) मा.मुींबई उच्च न्यायालयान ेदिलेल्या आदेशान्िये कायगिाही करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील िोिण किनारपट्टीत बिेायदेशीरपणे मासेमारी िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
 (४०)  २२४८७ (१२-०८-२०१६).   श्री.गुरुमुख जगवानी : सन्माननीय मत्््््वसा् मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कोकण ककनारपट्टीतील सागरी अचधननयमानुसार शासनान ेदिन ांक १ जून, २०१६ 
ते ३१ जुल,ै २०१६ पयतं पािसाळी मासेमारी बींदी घातली असून ज्या बो्ी अदयाप ककनाऱयािर 
आलेल्या नाहीत त्याींची नोंदणी रद्द करण्याबाबत मत्तय उपायुक्त, मुींबई याींनी सिग मस्च्छमार 
सींतथेच्या पदाचधकाऱयाींसोबत घेतलेल्या बैठकीत ननणगय झाल्याच े माहे जून, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, शासनाच्या आदेशाचे उल्लींघन करून मासमेारी करीत असलेल्या ककती बो्ी 
जप्त करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार बेकायदेशीरपणे मासमेारी करणाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. महािेव जानकर (१५-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) सदर कालािधीत कोणतीही याींबत्रक िा बबगर याींबत्रक मासेमारी नौका जप्त 
करण्यात आलेली नाही. तथावप अनचधकृतररत्या मासमेारी करताना पकडलेल्या नौकाींच्या मास े
विक्रीकरुन त्यापासून ममळालेली रक्कम रुपये ३६८३०/- शासन जमा करण्यात आली आहे. 
तसेच एकूण १४२ नौकाींिर अमभननणगय अचधकाऱयाींकड ेख्ले दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
सदर सिग १४२ प्रकरणाचे अमभननणगय अचधकाऱयाींनी रुपये २२०००/- इतका दींड आकारुन 
ननकाली काढली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 



वि.प. ९ (31) 

राज्यातील ववमुकत जाती व भटकया जमातीच्या आश्रमशाळाांना सांच मान्द्यता देण्याबाबत 
  

(४१)  २२५२३ (१९-०८-२०१६).   श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
सामाव्जि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विमुक्त जाती ि भ्क्या जमातीच्या प्राथममक ि माध्यममक आश्रमशाळाींना आर.्ी.ई. 
कायदा २००९ लागू केला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास आर.्ी.ई. कायदा २००९ नुसार सन २०१५-१६ ची सींच मान्यता दिली आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, सींच ननस्श्चती कोणत्या कायदयानुसार दिली जात े? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (१५-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मशक्षण ि सेिा योजना विभागाच्या शासन ननणगय, दिन ांक २८/०८/१९८० नुसार 
सदयस्तथतीत सींचमान्यता देण्यात येत असून आर.्ी.ई. नुसार सींचमान्यता देण्याचा प्रतताि 
विचार धीन आहे. 
  

___________ 
 

मराठवाडयात ववशेषत: बीड व्जल्हयात आरा ममलची सांख्या वाढत असल्याबाबत 
 (४२)  २२६०८ (२०-०८-२०१६).   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडा विभागात ६४,८१३ चौ.कक.मी. भौगोमलक के्षत्र असून त्यापैकी केिळ १८८५ 
चौ.कक.मी. िनक्षेत्र आहे. त्याची ्क्केिारी केिळ ४.६२ ्क्के आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मराठिाडयात विशेषत: बीड स्जल्हयात आरा ममलची सींख्या िाढत असून बीड 
स्जल्हयात सुमारे ९१ आरा ममल असून दररोज ४५ घनमी्र लाकूड या ममलमध्ये कापले जात,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठिाडयातील राषरीय महामागागच्या ि मागागच्या रुीं दीकरण ि इतर कामासाठी 
करण्यात आलेल्या िकृ्षतोडीमुळे िकृ्षाींची सींख्या कमी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मराठिाडयाचे िनक्षेत्र िाढविण्यासाठी आणण राज्यातील इतर स्जल्हयात बींद 
पडलेल्या आरा ममल मराठिाडयातील स्जल्हयात तथींलातरीत होिू नये ि बीड स्जल्हयात 
न्याने तथलाींतरीत झालेल्या आरा ममल बींद करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१८-११-२०१६) : (१) मराठिाडा विभागाच ेभौगोमलक के्षत्र ६४,७२८.३० 
चौ.कक.मी. आहे हे खरे आहे. िनके्षत्र ३१२१.२५ चौ.कक.मी. आहे. त्याची ्क्केिारी ४.८२ आहे. 
(२) बीड स्जल््यात एकूण ९० आरा चगरण्याींपासून दररोज प्रनत चगरणी सरासरी ०.३० घनिी्र 
लाकूड कापले जात आहे. 
(३) मराठिाडयातील मागील तीन िषागत राषरीय महामागागच्या रुीं दीकरण कामासाठी ि इतर 
कामासाठी एकूण २७,८२९ िकृ्षाींची तोड झालेली आहे. 
(४) मराठिाडयाचे िनके्षत्र िाढविण्यासाठी िकृ्ष लागिड कायगक्रम राबविण्यात येत आहे. 
मराठिाडयात सन २०१४ मध्ये ५९ लाख २८ हजार, सन २०१५ मध्ये ७७ लाख ९२ हजार ि 
सन २०१६ मध्ये ७४ लाख १ हजार रोपे लागिड करण्यात आली. तसेच मराठिाडयातील 
िकृ्षाच्छादन िाढविण्यासाठी सन २०१७, २०१८ ि २०१९ या नतन्ही िषागमध्ये मह राषर राज्यात 
५० को्ी िकृ्ष लागिड अमभर् न ांतगगत मोठया प्रमाणात मराठिाडयामध्ये िकृ्ष लागिड करण्यात 
येणार आहे. 
    बऱयाच परिाना प्राप्त आरा चगरण्या र्  िन मसमेपासून १० कक.मी. अींतराच े आत 
असल्यान ेत्याींच ेिन मसमेपासून १० कक.मी. अींतराचे बाहेर तथलाींतरीत करण्याबाबत नो्ीसेस 
देण्यात आल्याने त्या आरा चगरण्याच ेबाहेर तथलाींतरण चाल ूआहे ि त ेननयमानुसार असून ते 
योग्र् आहे. बीड स्जल््यात न्याने तथींलातरीत झालेल्या आराचगरण्या र्  िैध असून महाराषर 
िन ननयमािली, २०१४ मधील तरतुदीनुसार तथलाींतरीत झालेल्या असल्यामुळे त्या आरा 
चगरण्या बींद करण्याचा िा कायगिाही करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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व्जल्हा पररषदेच्या मशक्षिाांना MS-CIT परीक्षा उत्तीणा  
होण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत 

(४३)  २२६३८ (१०-०८-२०१६).   श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्जल्हा पररषदेच् या मशक्षकाींनी MS-CIT परीक्षा उत्तीणग न केल्यामुळे त्याींच्या 
िेतनात झालेली िाढ िसूल करण्याची कारिाई करण्यात येत आहे, हे खरे आहे का, 
(२) असल्यास, सदर मशक्षकाींना MS-CIT परीक्षा उत्तीणग होण्यासाठी एक शेि्ची मुदतिाढ 
देण्याबाबत शासनततरािरून कोणता ननणगय घेण्यात येत आहे िा आला आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१७-११-२०१६) : (१) होय. स्जल्हा पररषदेच्या ज्या मशक्षकाींनी MS-CIT 
पररक्षा विहीत सींधीत पास न झाल्याने त्याींना जादा दिलेल्या िेतन ि भत्त्याची िसुली काही 
स्जल्हा पररषदाींनी सुरु केली आहे. त्याविरुध्द काही मशक्षकाींनी न्यायालयात याचचका दाखल 
केल्या आहेत. 
(२) ि (३) या प्रकरणी स्जल्हा पररषदेतील ज्या कमगचाऱयाींनी सींगणक प्रमशक्षण परीक्षा उत्तीणग 
केलेली नाही त्याींना जून, २०१५ पयतंच्या िाढीि मुदतीचा सींगणक प्रमशक्षण परीक्षा उत्तीणग 
होण्याची सींधी देण्याचा प्रतताि सामान्य प्रशासन विभागास पाठविला असता तो अमान्य 
करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  
राज्यातील ऊस उत्पादि शेतिऱयाांनी द ुंबि मसांचनासाठी घेतलेल्या िजााच्या परत रे्डीबाबत 

  

(४४)  २३०३६ (१६-०८-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्रीमती हुथानबान ू खमलरे्, 
श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय कृषि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी पररस्तथतीत ऊस उत्पादक शेतकऱयाींनी हठबक मसींचनासाठी घेतलेल्या 
कजागची जबाबदारी साखर कारखाने ि शासनाने घेण्याबाबत नि ेधोरण अींमलात आणण्याचा 
ननणगय मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे मे, २०१६ च्या शेि्च्या आठिड्यात घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ननणगयाचे तिरुप काय आहे ि त्याची अींमलबजािणी राज्यात सुरु झाली आहे 
काय, कधीपासून याची अींमलबजािणी होण्याची अपेक्षा आहे ि याची सदय:स्तथती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (२७-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 



वि.प. ९ (34) 

एिाव्त्मि बालवविास योजनेंतगतं अांगणवाडया चालववण्याबाबत 
  

(४५)  २३०८४ (२०-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत रघुवांशी : सन्माननीय महहला व बाल िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ० त े ६ ियोग्ातील मुलाींचे पोषण, आरोग्य ि मशक्षणासाठी एकास्त्मक 
बालविकास योजनेंतगतं अींगणिाडया चालविण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-१७ या िषागसाठी एकास्त्मक बालविकास योजनेसाठी अत्यींत अल्प 
ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींगणिाडयाचा िाढता खचग, अींगणिाडी सेविका ि मदतनीसाींच्या मानधनाचा 
खचग, पोषण आहारासाठी लागणाऱ्र्  िाढीि खचागचा विचार करता एकास्त्मक बालविकास 
योजनेसाठी अल्प तरतूद करण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, एकास्त्मक बालविकास योजनेसाठी जाततीत जातत ननधीची तरतूद करण्यासाठी 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१६-१७ या चाल ू आचथगक िषय एकास्त्मक बालविकास सेिा योजनेंतगगत पोषण 
आहार, मानधन, िेतन ि इतर बाबीींकररता मागणीपेक्षा तरतूद कमी प्राप्त झालेली आहे. 
(३) ि (४) एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजनेंतगगत उपरोक्त नमूद बाबीींकरीता आिश्यक 
असलेला ननधी पुरिणी मागणीदिारे अथगसींकस्ल्पत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

डॉ.पांजाबराव देशमुख कृषि ववद्यापी ाुंतगवत असलेल्या कृषि  
ववज्ञान िें द्रातील ररकत पदे भरण्याबाबत 

  

(४६)  २३२४४ (१२-०८-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय कृषि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रत्येक स्जल्हयातील शतेकऱ याींना कृषि अडचणीविषयक अचूक माहहती ि शींकाच्या 
ननरसनासाठी राज्यात कृषि विज्ञान कें द्राची (के्हीके) तथापना करण्यात आली असून 
डॉ.पींजाबराि देशमुख कृषि विदयापीठ ांतगगत असलेल्या सात कृषि विज्ञान कें द्रातील ८० ्क्के 
शातत्रज्ञ, कमगचाऱ याींच्या जागा ररक्त असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषि विज्ञान कें द्रातील ररक्त पदाींमुळे शेतकऱयाींना कृषि विषयक अचूक माहहती 
ममळत नसल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर कृषि विज्ञान कें द्रातील कमगचाऱयाींच ेदोन महहन्याींपासूनच ेिेतनही त्याींना 
ममळाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (२९-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) कृवष विज्ञान कें द्र असलेल्या स्जल््याींमध्ये विदयापीठाच्या कृवष सींशोधन कें द्र, कृवष 
महाविदयालये, कृवष तींत्र ननकेतन ई. कें द्रािरील कायगरत शातत्रज्ञाींदिारे, कृवष विततार 
विदयािेत्ता, स्जल््यातील कृवष विभागाचे विततार अचधकारी तसेच विदयापीठ मुख्यालयी 
अकोला येथे कायगरत शातत्रज्ञाींदिारे सींबींधीत स्जल््यातील शतेकऱयाींना कृवष विषयक तींत्रज्ञानाची 
माहहती आिश्यकतेनुसार पुरविण्यात येत आहे. 
(३) सदर कृषि विज्ञान कें द्रातील कमगचाऱयाींचे दोन महहन्याींपासनूचे िेतन त्याींना ममळालेले आहे. 
सदर कृषि विज्ञान कें द्रातील कमगचाऱयाींच ेिेतनासाठी केिळ विलींब झाला कारण भारतीय कृषि 
अनुसींधान पररषदेने दिलेल्या िेतनशे्रणी ि गे्रड-पे मधील तर्ाित प्रथम दरु करण्यात आली ि 
तदनींतर लगेच माहे जुन, २०१६ मध्ये दोन्ही महहन्याींच ेिेतन अदा करण्यात आलेले आहे. 
(४) भारतीय कृवष अनसुींधान पररषद, निी दिल्ली, याींच्या ननकषाप्रमाणे कृवष विदयापीठाींतगगत 
कायगरत कृवष विज्ञान कें द्रातील सिग पदे न्याने भरण्याची कायगिाही डॉ.पींजाबराि देशमखु कृवष 
विदयापीठ, अकोला याींनी पूणग केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शतेी मालाच्या बाजार भावासांबांधी थावतांत्र न्द्यायाधधिरण थापापन िरण्याबाबत 
  

(४७)  २३३१० (१२-०८-२०१६).   श्रीमती व्थामता वाघ : सन्माननीय कृषि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शतेी मालाच्या भाि सींबींधी तितींत्र न्यायाचधकरण तथापन करण्याचा विचार 
शासनाने केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तितींत्र न्यायाचधकरणाचे तिरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, तितींत्र न्यायाचधकरण तथापन करून कोणत ेननणगय घेतले आहेत ? 
   
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (०९-१२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्य पररवहन महामांडळाच्या चाळीसगाव (ता.चाळीसगाव, व्ज.जळगाव)  
आगाराजवळ असलेली अवैध वाहतूि बुंि िरण्याबाबत 

(४८)  २३३४३ (१६-०८-२०१६).   श्रीमती व्थामता वाघ : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररिहन महामींडळाच्या चाळीसगाि (ता.चाळीसगाि, स्ज.जळगाि) आगाराजिळ 
असलेल्या अिैध िाहतूकीमुळे चाळीसगाि आगाराला िावषगक रूपये १ को्ी १६ ल ख चा तो्ा 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार राज्य पररिहन महामींडळ चाळीसगाि पररसरातील अिैध प्रिासी िाहतूक बींद 
करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. दिवािर रावते (०८-११-२०१६) : (१) ि (२) चाळीसगाींि आगाराला माहे जुलै, २०१६ 
(एवप्रल, २०१६ ते जुल,ै २०१६) अखेर रुपरे् १ को्ी १६ लाख इतका तो्ा झालेला आहे. मात्र, 
सदर तोट्र् स र्क्त अिैध िाहतूक कारणीभूत नसून इतर विविध कारणाींमळेु तो्ा झालेला 
आहे. सदर तो्ा खाजगी िाहतकूी्यनतररक्त दषुकाळसदृश्य पररस्तथती, मुसळधार पाऊस, 
मागीलिषय मसींहतथ कुीं भमेळा नामशक येथ े पाठविण्यात आलेली िाहने इ. मळेु तो्ा झालेला 
आहे. 
     तसेच अिैध िाहतुकीसींदभागत राज्य पररिहन महामींडळादिारा उपप्रादेमशक पररिहन 
कायागलय, जळगाि याींना केलेल्या ननिेदनाच्या अनुषींगाने चाळीसगाींि पररसरात एवप्रल, २०१५ 
ते ऑगत्, २०१६ या कालािधीत १७२ िाहनाींिर कारिाई करुन रुपये ४,३९,७२२/- एिढी 
रक्कम िसूल करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
जळगाव उपप्रादेमशि ववभागात वाहन परवाना चाचणी िरीता नवीन मागा उभारण्याबाबत 

(४९)  २३३४४ (१६-०८-२०१६).   श्रीमती व्थामता वाघ : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाि उपप्रादेमशक विभागात ३५० िाहनचालक परिाने वितरीत करण्यात येत असून 
िाहनचालक परिाने वितरीत करण्याकरीता घेण्यात येणाऱया चाचणी करीता उभारण्यात आलेला 
मागग खराब असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगन स आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मागग खराब असल्यान े िाहनचालकाींची चाचणी न घेता िाहन परिाना 
देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दिवािर रावते (१७-११-२०१६) : (१) उपप्रादेमशक पररिहन कायागलय, जळगाि या 
कायागलयाकडून मुख्यालय तसचे तालुक्याच्या हठकाणी मामसक मशबीरे घेऊन, प्रत्येक दििशी 
३३० मशकाऊ अनुज्ञप्ती ि ३०१ पक्की अनुज्ञप्ती दिल्या जातात. याबाबत चाचणीसाठी विशेष 
पथ उपलब्ध नसल्यान ेसदय:स्तथतीत रतत्यािरच चाचणी घेतली जाते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उपप्रादेमशक पररिहन महामींडळ कायागलय, जळगाि येथील कायागलय ि चाचणी पथ 
उभारणी याकररता शासकीय जागा ममळण्याबाबत स्जल्हाचधकारी, जळगाि याींच्याकड ेमागणी 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
नामशक जजल्््ातील रदहवाशी जमीन ममळकती ्ाुंच््ा ‘ब’ सत्ताप्रकार नोंिीच््ा  

शासन ननणव् ामध््े त्रुटी असल््ाबाबत 
(५०) ४८२४० (०६-०२-२०१४) श्री.ज्वुंतराव जाधव : सन्ि ननीर् महसूल मुंत्री पुढील गोषटीांि  
खुल स  करतील क र् :-  
(१) न मशक जजल््र् तील रदहि सी जिीन मिळकती र् ांच्र्  ‘ब’ सत्त प्रक र नोंिीच्र्  श सन 
ननणयर् िध्रे् अनेक िुटी असल्र् िुळे सिर प्रकरणी अिूक ि स्िर्ांस्पषट श सन ननणयर् 
पुन:प रीत करण्र् िी जजल््र् तील स्थ ननक लोकप्रनतननधी ि पि चधक ऱ्र् ांनी ि हे जुलै, २०१३ 
िध्रे् ि  त्र् िरम्र् न श सन कड ेि गणी केलेली आहे, हे खरे आहे क र्, 
(२) असल्र् स, उक्त प्रकरणी श सन ि र्य त कोणती क र्यि ही केली ि  करण्र् त रे्त आहे, 
(३) नसल्र् स, षिलांब िी क रणे क र् आहेत ? 
 
श्री. चुंद्रकाुंत पाटील  (०७-१२-२०१६) : (१) ि (२) ि जी नगर ध्र्क्ष, िनि ड नगरपररिि, 
जज.न मशक र् ांच्र्  दिन ांक २७/०८/२०१३ रोजीच्र्  न मशक जजल््र् तील रदहि शी जिीन 
मिळकती र् ांच्र्  “ब” सत्त प्रक र नोंिीच्र्  श सन ननणयर् िध्रे् अनेक िुटी असल्र् िुळे सिर 
प्रकरणी अिूक ि स्िर्ांस्पषट श सन ननणयर् पुन:प रीत करण्र् च्र्  षिनांतीच्र्  अनुिांग न,े 
तत्क मलन ि .िांिी (स ियजननक ब ांधक ि ि पर्यटन) तथ  प लकिांिी, न मशक र् ांच्र्  
अध्र्क्षतेख ली त्र् ांिे ि लन त दिन ांक ५/१२/२०१३ रोजी बैठक आर्ोजजत करण्र् त आली होती. 
सिर बैठकीच्र्  अनुिांग न े श सन पि दिन ांक २/९/२०१४ नसु र बैठकीि े इनतितृ्त ननगयमित 
करण्र् त आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद््  ित न ही. 

__________ 
  
षवधान भवन :  
नागपूर. 

  उत्तममसुंग च्हाण 
सगचव, 

महाराष्ट्र षवधानपररिि 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िुद्रणपूिय सिय प्रककर्  िह र षर षिध निांडळ सचिि लर् च्र्  सांगणक र्ांिणेिर करण्र् त आली आहे. 

िुद्रण: श सकीर् िुद्रण लर्, न गपूर. 
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