
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अमरावती जिल्हा पररषद प्राथममि शाळेतील अततररक्त मशक्षिाांचे समायोिन िरण्याबाबत 
  

(१)  ११४४ (२२-१२-२०१४).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हा पररषद मधील प्राथममक मिक्षक अततररक्त असल्यान े जिल््याअींतगगत 
आींतरजिल्हा बदलीच ेप्रकरणास मान्यता देऊनही सदर मिक्षकाींना सामावून घेतले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मिक्षकाींच े बदली प्रकरण मान्यता कालावधी ववचारात घेऊन तयाींचे 
समायोिन करण्याबाबत िासनान ेसींबींधधताींना आदेि देण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०१-१२-२०१५) :(१), (२) व (३) जिल्हा पररषद, अमरावती कड े काही 
प्रकरणी प्राप्त झालेल्या आींतरजिल्हा बदली प्रस्तावाचे अनुषींगाने प्रस्तावाची पडताळणी करुन 
प्रवगग तनहाय ररक्त असलेल्या पदी िेषठतेनुसार जिल्हा पररषदे मार्ग त पदस्थापना आदेि 
तनगगममत करण्यात आले होत.े तथावप, सींबींधधत जिल्हा पररषद प्रिासनाने जिल्हा बदलीच े
कमगचाऱ्यास (सहाय्यक मिक्षक) ववहीत मुदतीत पदस्थापनेच्या ठठकाणी (जिल्हा पररषद, 
अमरावती) रुि ुहोणेस्तव कायगमकु्त केले नाही. सद्यजस्थतीत बालकाींचा मोर्त व सक्तीच्या 
मिक्षणाचा हक्क अधधतनयम २००९ मधील तरतूदीनुसार सलग वषी मिक्षकाींची पदे अततररक्त 
ठरत असल्यान ेजिल्हा बदलीन ेपदस्थापना ठदलेल्या मिक्षकाींना जिल्हा पररषद अमरावतीमध्ये 
सामावून घेणे िक्य झाले नाही. 
     तसेच जिल्हा पररषद स्तरावर सद्यजस्थतीत बबींदनुामावली अद्यावत करण्याची कायगवाही 
सुरु असून सींचमान्यता व बबींदनुामावली अींततम झाल्यानींतर आींतर जिल्हा बदली प्रस्तावावर 
कायगवाही करणे िक्य होईल. 

___________ 
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िोल् हापूर जिल् ्यातील १९ आयुवेददि दवाखान ेिाययरत असून १६ दििाणी 
वैद्यिीय अधधिा-याांच् या िा ा ररक् त असल् याबाबत 

  

(२)  ९३३९ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणां ले), श्री.उल्हास पाटील 
(मशरोळ) :   सन्माननीय सावयितनि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर जिल् ्यातील १९ आयुवेठदक दवाखाने कायगरत असून तब् बल १६ ठठकाणी 
वैद्यकीय अधधका-याींच् या िागा ररक् त असल् याचे माहे, डडसेंबर, २०१४ च् या सुमारास तनदिगनास 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या िागा ररक् त असण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, ररक् त िागा ररण् याकररता िासन कोणती कायगवाही केली वा करणार आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) अींित: खरे आहे. कोल्हापरू जिल््यात १६ आयुवेठदक 
दवाखान ेअसून सदर दवाखान्यात ग्-ब वैद्यकीय अधधकाऱ्याींच्या १६ मींिूर पदाींपैकी ६ पदे 
ररलेली असून १० पदे ररक्त आहेत. 
(२) व (३) आरोग्य ववरागात ग्-अ सींवगागत एकूण ७,२०० वैद्यकीय अधधकाऱ्याींची पदे मींिूर 
आहेत, यापैकी ९८५ पदे ररक्त असल्याने ग्-ब सींवगागतील अनेक वैद्यकीय अधधकारी 
प्राथममक आरोग्य कें द्रात कायगरत आहेत, सदर ररक्त पदे ररण्यासाठी कायगवाही करण्यात येत 
आहे. मागील वषागत १,३५१ वैद्यकीय अधधकाऱ्याींना ग्-अ मध्ये तनयुक्तया देण्यात आल्या 
आहेत. यापैकी १,२२३ वैद्यकीय अधधकारी हिर झाले आहेत. ग्-अ मधील वैद्यकीय 
अधधकाऱ्याींची पदे पुरेिा प्रमाणात ररल्यानींतर ग्-ब सींवगागतील वैद्यकीय अधधकारी 
आयुवेठदक दवाखान्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हयातील मलिापूर मतदारसांघातील नाांदरूा तालुक्यातील जि ाांव मसांचन 
प्रिल्पातील बाधीत प्रिल्पग्रसताांच ेपुनवयसन िरण्याबाबत 

(३)  १०८११ (०४-०४-२०१५).   श्री.चैनसखु सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् हयातील मलकापूर मतदारसींघातील नाींदरुा तालुक् यातील जिगाींव मसींचन 
प्रकल् पातील बाधीत प्रकल् पग्रसस् ताींच ेपुनवगसन रखडले असून यासह  तर अनेक प्रन न अद्यापही 
मागी लागले नसल् याची बाब माहे रे्रुवुवारी, २०१५ मध् ये वा त या दर यान तनदिगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, नाींदरुा तालुक् यातील िेतक-याींच् या िीवन -मरण् याचा प्रन न असलेल् या व अत यींत 
महत त वपूणग समिल् या िाणा-या जिगाींव प्रकल् पाींतगगत गाव नमुना ८, ववरक् त रेिनकाडग 
ववतरण, खरेदी-ववक्री व् यवहार, गावठाण प्रन न, नवीन रूसींपादन व पुनवगसन कायद्याप्रमाणे 
लार आदी सवग प्रन नाींवर प्रिासनाच् या कामाची तनणगय घेण् याची गती सींथ आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल् यास, पूवीच् या ३५० को्ी रूपयाींचा हा प्रकल् प प्रिासनाने पूणग करण्यास ववलींब 
लावल्यामळेु प्रकल्प ५००० को्ी रूपयाींपयतं पोहचला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, धरणाच् या माती मरींतीची काम पाहता पुनवगसनाची गती िून् य आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल् यास, जिगाींव प्रकल् पाच् या पुणगत वासाठी िासनाचे पुढील तनयोिन काय व कस,े 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ध रीष महािन (२१-०३-२०१६) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. तहमसलदार, नाींदरुा याींच्यामार्ग त गावतनहाय वेळापत्रक तयार करुन ववरक्त 
रेिनकाडागचे वा्प करण्यात येत आहे. तसचे लारके्षत्रातील खरेदी-ववक्रीच े व्यवहार कलम 
१२(२)नुसार सींपदान पात्र िममन राखीव ठेवून उवगरीत िमीनीचे व्यवहार वव.अपर 
जिल्हाधधकारी याींच्या परवानगीने सुरु आहे. गाव नमुना ८ अ च्या वारसा हक्काच्या नोंदीबाबत 
तनबधं नाहीत 
(३) अींित: खरे आहे. प्रकल्पाची प्र.मा.रु.६८९.५० को्ी (दरसूची १९९४-९५) व अद्यावत मींिूर 
सुप्रमा ककमत रु.४०४४.१४ को्ी आहे. परींत ुप्रकल्पाच ेककीं मतीतील वाढ ही दरसुचीतील बदल, 
रुसींपदानाचे ककीं मतीतील वाढ  .प्रमुख कारणाींमळेु झाली आहे. 
(४) नाही. प्रकल्पग्रसस्ताींचे पुनवगसन गावठाणासाठी २३२.७४ हेक््र सींपाठदत करण्यात आली आहे 
या िममनीवर १० प्रकल्पबाधीत गावठाणाींच ेपुनवगसन करण्याचे तनयोिीत आहे. 
(५) प्रकल्पाच ेकाम ५ ्प्प्यात पणूग करण्याच ेतनयोिन आहे. प्रकल्पाच ेपठहल्या ्प्प्याच ेकाम 
िून १९ पयतं व प्रकल्पाचे सींपूणग काम िनू, २३ पयतं पूणग करण्याचे तनयोिन आहे. 
(६) तनधीची मयागठदत उपलब्धता नववन रूसींपादन कायदा २०१३ नुसार बहुताींि रूसींपादन 
प्रकरणात नव्याने रूसींपादनाची कायगवाही सुरु करावी लागणे  . कारणाींमुळ ववलींब होत आहे. 

___________ 
  

आिोट (जि.अिोला) येथील शहापरू पाटबांधारे प्रिल् प  
 ेल् या दहा वषायपासून रखडला असल् याबाबत 

  

(४)  १३५४० (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आको् (जि.अकोला) िहापूर लघु पा्बींधारे प्रकल् पाच ेकाम सन २००५ मध् ये सुरु होऊन त े
२००८ मध् ये पुणग होणे अपेषितक्षत होते परींत ु गेल् या दहा वषागत आिपावेतो हे काम पूणग होऊ 
िकले नाही तसचे धरणाचे काम कीं त्रा्दाराने ६० ्क् के पयतं केले, उवगरीत काम अद्याप झाले 
नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामुळे या रागातील रुगरागतील पाण् याची पातळी खोल गेली असुन मसींचन 
ववठहरी बींद पडल् या आहेत, बोअरवेल पाण् याची पातळी २०० रु््च् या खाली गेली आहे मसींचन 
प्रकल् पामिवाय या रागात मसींचनाचा पयागय उरला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उक् त प्रन नी चशकिी केली आहे काय, चशकिीत काय आढळून आले व 
त यानुसार प्रलींबबत प्रकल् पाच् या कामाबाबत कोणता तनणगय घेतला वा घेण् यात येत आहे, 
(४) असल् यास, उक् त प्रन न राग (१) मधील प्रकरणी प्रकल् प कोणत या ताींत्रीक अडचणीमळेु 
रखडला त याबाबत अद्याप कोणती कायगवाही पूणग झालेली आहे 
(५) नसल् यास त याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत तसेच प्रकल् प पूणग करण् याच े ष्ष ्ीन े
िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (१६-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) अींित: खरे आहे. रूिलाच्या अततवापरामुळे पाण्याची पातळी खोल गेली आहे. मसींचन 
प्रकल्प हा मसींचनाचा एकमेव पयागय नसुन र-ूिल पुनरगरणाची कामेसुध्दा सदर रागात 
उपयुक्त ठरु िकतील. 
(३), (४) व (५) नाही, तथावप, कीं त्रा्दाराची प्रकल्प कामामध् ये आवनयक प्रगती नसल्याने व 
ठद.२२/६/२००९ पासुन कीं त्रा्दारान ेकाम बींद ठेवल्यान,े ठदनाींक ३/३/२०११ रोिी कलम -३ (क) 
अींतगगत प्रकल्पाच ेकाम कीं त्रा्दाराकडून काढुन घेण्यात आले आहे. या कायगवाहीच ेअनुषींगान े
कीं त्रा्दाराने मा.न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. ठद.२२/९/२०१५  पयतं  न्यायालयीन 
कायगवाहीमुळे कामात पुढे प्रगती होऊ िकली नाही. आता धरणाचे उवगरीत मातीकाम १९ 
नोव्हेंबर, २०१५ पासुन याींबत्रकी ववरागामार्ग त सुरु करण्यात आले आहे. मुख्यववमोचक, तनचरा 
नाली, रॉक ्ो,  तयादी कामाींसाठी तनववदा नव्यान ेतनजनचत करण्याची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(६) प्रनन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पुणे जिल्हयातील श्रीके्षत्र मभमाशांिर हे १२ ज्योततमलां  येथे  
भावविाांना चाां ल्या सुववधा उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(५)  १८४६४ (१०-०८-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भासिर िाधव ( ुहा र), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधयन), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी), श्री.पाांडुरां  बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी ििरवाळ (ददांडोरी), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.राहुल ि ताप (श्री ोंदा), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरे ाव), श्री.सुरेश लाड (िियत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िा ल) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल् ्यातील क्षीके्षत्र मरमािींकर हे १२ ज् योततमलगंापैकी सहाव े असनू याठठकाणी 
दिगनासाठी येणा-या राववकाींना चाींगल् या सुववधा उपलब् ध व् हाव् यात यासाठी मरमािींकर ववकास 
आराखडा तयार करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, कें द्र सरकारन े या पररसरातील १३० चशरस ककलोमी्र पररसर अरयारण् य 
 हणून घोवषत केल् यान ेरस् ते वाहतूक व् यवस् था, ववद्युतपुरवठा, यात्रकेरू तनवास, आरोग् य कें द्र, 
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पोलीस चशकी व वपण् याच् या पाण् याच् या सोई  .मलुरूत सुववधा वन ववरागाच् या िाचक अ्ीमळेु 
ववकास काम ेकरता येत नाहीत, असे तनदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल् यास, कें द्र सरकारकड ेववकास आराखड्यानसुार कामे करण् यात येणा-या अडचणी दरू 
करण् याचे ष्ष ्ीने िासनाने आतापयतं  किाप्रकारे पाठपुरावा केला आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (१९-१०-२०१५) :(१), (२) व (३) तनयोिन ववरागाच्या ठद. २३.११.२०१२ 
रोिीच्या िासन तनणगयानुसार क्षीके्षत्र मरमािींकर जि. पुणे ववकास आराखडयास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. आराखडयानुसार मींिूर असलेल्या रस्तयाच्या कामासाठी वन िममन 
मागणी प्रस्ताव कायगकारी अमरयींता, सावगितनक बाींधकाम ववराग, पुणे याींनी वन ववरागाकड े
ठद. १२.०७.२०१५ रोिी वनववरागाच्या सींकेतस्थळावरुन सादर केला असनू वन ववरागाच्या 
िेऱ्याची पूतगता करुन १०.०९.२०१५ रोिी मींिूरीसाठी रे्रसादर केला आहे. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत् नाध री जिल् ्याच् या ग्रामीण भा ातील सािव धोिादायि जसथतीत असल् याबाबत 
  

(६)  १९५८५ (१९-०८-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.भासिर िाधव ( ुहा र), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधयन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रत नाधगरी जिल् ्याच् या ग्रसामीण रागातील ५९७ साकव मोडकळीस आले असून त े
धोकादायक जस्थतीत असल् याचे नुकतेच माहे म,े २०१५ मध् ये वा तया दरयान तनदिगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर साकवाींच् या दरुुस् तीसाठी जिल् हा तनयोिनाकड े तनधीची तरतूद नसल् याने 
गेली दोन वषे दरुुस् तीचा प्रस् ताव प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर साकवाींची दरुुस् ती न झाल् यामुळे िकेडो गावाींचा सींपकग  तु्ण् याची मरती 
व् यक् त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत िासनाने सखोल चशकिी केली आहे काय व त यात काय आढळून 
आले, 
(५) तसेच, तदनुसार िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) अींित: खरे आहे. 
(४), (५) व (६) सन २००२-०३ पूवी जिल्हा पररषदाींना सावगितनक बाींधकाम ववरागाकडून 
साकव दरुुस्तीसाठी ३०५४ मागग पूल परररक्षण व दरुुस्ती या योिनेतर सींवगागखाली साकव 
दरुुस्तीकरीता तनधी उपलब्ध होत होता. परींतु सन २००२-२००३ पासून सींवगग अ ब क ड मध्ये 
साकव ही बाब अींतरूगत होत नाही. 
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     सन २०१२-१३ या वषागपासनू जिल्हा पररषद अींतगगत ग्रसामीण मागग व  तर जिल्हा मागग 
दिागच्या रस्तयाींची देखराल दरुुस्ती हा योिनेततर कायगक्रम सावगितनक बाींधकाम ववरागाकडून 
ग्रसाम ववकास ववरागाकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आलेला आहे. 
     िासन तनणगय ठद १०.९.२०१२ अन्वये जिल्हा पररषदेमार्ग त  तर जिल्हा मागग व ग्रसामीण 
मागग या रस्तयाींच्या देखराल दरुुस्तीकरीता तनधीचे वा्प करण्याबाबत कायगपध्दती वविद केली 
आहे. तयानुसार या योिनेततर कायगक्रमासाठी ग् अ ब क ड तयार केले असून ग् ड मधील 
अन्य व सींककणग कायगक्रम अींतगगत जिल्हा पररषदेने साकव  दरुुस्तीचे काम करण्याच ेतनयोिन 
करणे अपेषितक्षत आहे. 
     सींपूणग राज्यामध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखतयाररतील ग्रसामणी मागग व  तर जिल्हा मागग 
रस्तयाींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी.  तकी असून सदर रस्तयाींच्या दरुुस्तीसाठी 
िासनाकड े उपलब्ध असलेल्या तनधीच े वा्प रस्तयाींच्या लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येते. 
तयानुसार रतनाधगरी जिल्हा पररषदेअींतगगत ग्रसामीण मागग व  तर जिल्हा मागग रस्त याींची एकूण 
लाींबी ८०८५.३५ कक.मी  तकी आहे. रस्ते व पलू, दरुुस्त व परीक्षण या कायगक्रमाअींतगगत  सन 
२०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या आधथगक वषागसाठी रतनाधगरी जिल्हा पररषदेस एकूण 
रु.३७३३.८२ लक्ष, तेराव्या ववतत आयोगामध्ये सन २०१२-२०१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये 
एकूण रु ७६३.५८ लक्ष तर पूरहानी कायगक्रमासाठी रतनाधगरी जिल्हा पररषदेला रु.१७००.६३ लक्ष 
असा एकूण रु.६१९८.०३ लक्ष  तका तनधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

िलोत े(ता.खालापूर जि.राय ड) धरणाचे पाणी अडववण्यासािी 
बाांधलेल्या द डी मभांतीची िालेली दरुवसथा 

  

(७)  १९७९३ (१४-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कलोत ेधरणाला (ता. खालापरू, जि.रायगड)  ठठकठठकाणी तड ेगेले असून धरणाचे पाणी 
अडववण्यासाठी बाींधलेल्या दगडी मरींतीची दरुवस्था झाली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धरणाची तातडीने दरुुस्ती करण्याची मागणी तेथील नागररकाींनी सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींकड ेवारींवार केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या धरणाची तातडीने दरुुस्ती करण्याकररता िासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०२-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
 



वव.स. १४५ (7) 

मोरवड-लखमापूर (जि.लातूर) या सािवण तलावासािी शेतिऱयाांच्या  
सांपाददत िमीनीचा वाढीव माविेा देण्याबाबत 

(८)  २१०४२ (१४-०८-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोरवड-लखमापूर साठवण तलाव (जि.लातूर) या साठवण तलावासाठी ितेकऱ्याींच्या 
सींपाठदत िमीनीचा वाढीव मावेिा देण्याबाबत मा.जिल्हा न्यायालयाने दोन वषागपूवी आदेि 
देऊनही सींबींधीत िेतकऱ्याींना अद्यापही सींपादीत िमीनीचा वाढीव माविेा देण्यात आलेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर िेतकऱ्याींना रुसींपादनाचा वाढीव माविेा देण्याबाबत ववलींबाची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, सदर िेतकऱ्याींचा वाढीव मावेिा देण्याबाबत िासन स्तरावर कोणती कायगवाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे तसेच सदर िेतकऱ्याींना माविेा देण्याबाबत िासनास ककती 
कालावधी लागेल ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२२-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) मोरवड साठवण तलावाच्या मूळ तनवाड्यावर वाढीव मावेिासाठी मश.मोरवड, 
लखमापूर, ता.रेणापूर या सात गावातील िेतकरी जिल्हा न्यायालयात गेल्यामळेु जिल्हा 
न्यायालयाचे एकूण रूसींदरग १० असून एकूण ८१ प्रकणाींमध्ये आदेि आहेत. यापैकी एक 
प्रकरणाींत मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेिान्वये रु. १४.३५ लक्ष िमा करण्यात आलेले आहेत. 
तसेच १ रूसींदरग प्रकरणातील ४ प्रकरणात तनधी उपलब्ध करुन देण्याची कायगवाही करण्यात 
येत आहे. तसेच १ रूसींदरग सींचातील २० प्रकरणे मा. उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलींबबत 
आहेत. उवगररत प्रकल्पाबाबत उच्च न्यायालयात अपील करण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या अींतरीम आदेिानुसार वाढीव माविेा िमा करण्याची कायवाही 
करण्यात येईल. 

___________ 
  

खाम ाांव (जि.बुलढाणा) येथील िलपूती ववहीरी योिनाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
(९)  २१६७१ (१७-०८-२०१५).   अॅड.आिाश फुां डिर (खाम ाांव) :   सन्माननीय रोि ार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) येथील धडक िलपूती ववहीरी योिनेत सन २०१३-२०१४ सन 
२०१४-२०१५ मध्ये ककती लाथार्थयानंा ववहीरी पूणग केल्या आहेत, 

(२) असल्यास, यापैकी ककती िेतकऱ्याींनी ववहीरी पूणग केलेल्या आहेत, पूणग केलेल्या ववठहरीचे 
देयके सींबींधधत िेतकऱ्याींना अदा करण्यात आले आहेत काय, 
(३) असल्यास, अपूणग असलेल्या ववठहरीींची सींख्या ककती व अपूणग असल्याची कारणे काय, 
(४) असल्यास, ववहीरी पूणग करण्याच्या अनुषींगान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (०९-०३-२०१६) :(१) धडक मसींचन ववहीर योिनेमध्ये पींचायत सममती 
खामगाव अींतगगत सन २०१३-१४ मध्ये ३२५ व सन २०१४-१५ मध्ये ९१ ववठहरी अिा एकूण 
४१६ ववठहरी पूणग करण्यात आल्या आहेत. 
(२) एकूण ४१६ िेतकऱ्याींनी ववठहरी पूणग केल्या असून तयाींना ववठहरीींची देयके अदा करण्यात 
आली आहेत. 
(३) खामगाव तालुक्यात १३९ ववठहरी अपूणग असून लारार्थयांनी वळेेवर कामे पूणग न केल्यान े
तया ववठहरी अपूणग आहेत. 
(४) १३९ ववठहरीींपैकी १२७ ववठहरी महातमा गाींधी राषरीय ग्रसामीण रोिगार हमी योिनेत वगग 
करण्यात आल्या असून ववहीरीींची काम े सुरु आहेत. ९  तर लारार्थयांच्या ववठहरीींची काम े
प्रगतीपथावर आहेत ३ लारार्थयांच्या ववठहरी नरेगात वगग करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(५) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील बहुताांश योिना िें द्र व राज् य शासनाच् या  
सांयुक् त अनुदानातून िाययरत असल्याबाबत 

(१०)  २२३७७ (१५-०८-२०१५).   श्री.डड मल्लीिािूयन रेड्डी (रामटेि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), प्रा.वषाय  ायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.रािशे िाशीवार (सािोली), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय 
तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील बहुताींि योिना कें द्र व राज् य िासनाच् या सींयुक् त अनुदानातून चालतात, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, मानव ववकास तनदेिाींक कमी असलेल् या राज् यातील बारा जिल् ्याींत २००७ 
पासून मागास के्षत्र अनुदान तनधी (बीआरिीएर्) योिना सुरु असनू कें द्राच् या तनदेिानुसार ही 
योिना ३१ ऑगस् ्पासून बींद होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त यामळेु त यातील ४८३ कमगचा-याींवर बेरोिगारीच ेसींक् ओढवणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त कमगचा-याींच् या रववतव् याबाबत िासन काही उपाययोिना करणार आहे 
काय, त याचे स् वरुप काय आहे 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२९-०९-२०१५) :(१) राज्यातील काही योिना कें द्र व राज्य िासनाच्या 
सींयुक्त अनुदानातुन चालतात, हे खरे आहे. 
(२) सदरची योिना ही ग्रसाम ववकास ववरागाींतगगत असून १००% कें द्र पुरस्कृत योिना 
असल्यामळेु सन २०१४-१५ पयतं १००% तनधी हा कें द्र िासनाकडूनच प्राप्त झालेला आहे. 
तथावप, कें द्र िासनाच्या ठदनाींक १२ माचग, २०१५ च्या पत्रान्वये यापुढे या योिनेकररता तनधी 
प्राप्त होणार नसल्यान े सदरची योिना सींपुष्ात आणण्याबाबत मा. मुख्य सधचव याींच्या 
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अध्यक्षतेखालील उच्चधधकार सममतीच्या ठदनाींक २२ म,े २०१५ रोिी झालेल्या बैठकीमध्ये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) अींित: खरे आहे. 
    सदर योिनेअींतगगतच े कमगचारी हे कीं त्रा्ी ततवावर तनयुक्त करण्यात आलेले आहेत. 
तयाींच्यासोबत कें द्र िासनाच्या अ्ी-ितीनुसार तसा करारनामा करण्यात आलेला आहे. 
    ठदनाींक २२ म,े २०१५ रोिीच्या उच्चधधकार सममती बैठकीमध्ये सदर योिनेअींतगगत 
कायगरत असणाऱ्या कीं त्रा्ी कमगचाऱ्याींच्या सेवा ्प्प्या्प्प्याने सींपुष्ात आणण्यात याव्यात 
तसेच  तर प्रकल्पामध्ये तयाींच्या अनुरवानुसार तयाींच्या सेवा वापरण्यात मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोरे ाव लघु पाटबांधारे तलावअांत यत उमर ा नाल्यावर  
िोल्हापूरी पध्दतीन ेबांधारे बाांधणे बाबत 

  

(११)  २६१५३ (१७-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराि चौ ुले (उमर ा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) कोरेगाव लघु पा्बींधारे तलावअींतगगत उमरगा नाल्यावर कोल्हापूरी पध्दतीन ेबींधारे बाींधणे 
बाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रतततनधी याींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींना ठदनाींक १३ 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा तयासमुारास लेखी तनवेदनाद्वारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनुषींगान ेकुठलीची कायगवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे कोणती, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासन कोणती व केव्हा कायगवाही करणार आहे ? 
  
श्री. ध रीष महािन (३१-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) को.प.बींधाऱ्याचे स्वतींत्र अींदािपत्रक के्षत्रीय स्तरावर तयार करण्याची कायगवाही 
प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

रत्नाध री जिल््यातील  ोिणे (ता.सां मेश्वर) व नाांद ाांव (ता.धचपळूण) येथे  
पुनवयसन िरण् यात आलेल् या  ाविाणामध् ये पाणी पुरविा होण्याबाबत 

(१२)  २६३०३ (२९-०७-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हातीव (ता.सींगमेनवर, जि.रत नाधगरी) येथ े पुनवगसन करण् यात आलेल् या गोठणे पुनवगसन 
गावठाणामध्ये मुलरुत सुववधा वविेष तः पाणी पुरवठा होत नसल् याने तेथील नागरीकाींची प्रचींड 
गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) तसेच सींगमेनवर (जि.रतनाधगरी) तालुक्यातील गडनदी प्रकल्पामुळे प्रस्थावपत झालेल्या 
प्रकल्पग्रसस्ताींपैकी िासकीय पुनवगसन झालेल्या नाींदगाींव (ता.धचपळूण) पुनवगसन गावठाणामधील 
प्रकल्पग्रसस्ताींना पाणी समस्येला सामोरे िाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत वारींवार मागणी करुनही त याकड ेदलुगक्ष होत असल् यामुळे ग्रसामस् थाींकडून 
सींताप व् यक् त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर पुनवगमसत गावठाणाकररता पाणी पुरवठा होणेसाठी कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ध रीष महािन (१०-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     महाराषर िीवन प्राधधकरण ववरागामार्ग त ठेव ततवावर स्थापतय कामे पूणग करण्यात 
आली असून, उपरोक्त योिना सुरळीतपणे सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) अींित: खरे आहे. 
     नाींदगाींव (ता.धचपळूण) गावठाणातील प्रकल्पग्रसस्ताींच्या पाणी पुरवठ्यासाठी स्त्रोत 
ववठहरीींचे व राईझझींगचे मेनच े काम १० वषागपूवी पूणग झाले होत.े सदर स्त्रोत ववठहरीतील 
पाण्यावर तवींग आढळून आल्याने सदर पाणी वपण्यास ग्रसामस्थ तयार नव्हत.े ग्रसामस्थाींच्या 
मागणीनुसार िुध्द वपण्याच े पाणी पुरवठा करण्याच्या ष्ष्ीन े नवीन स्त्रोत ववठहर व पाईप 
लाईन बदलनू देण्याची मागणी होती.  तयानुसार नववन ववठहरीचे काम पूणग झाले असून नवीन 
पाईप लाईन ्ाकण्याच्या कामाची तनववदा प्रक्रीया प्रगतीपथावर आहे. तसेच पयागयी तातपुरती 
व्यवस्था करुन पुनवगसन गावठाणातील प्रकल्पग्रसस्ताींना सद्य:जस्थतीत पाणीपुरवठा चाल ूआहे. 
(५) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ईसापूर (ता.पुसद जि.यवतमाळ) या धरणाच् या डाव् या िालव् याची  
लाांबी २० कि.मी.पयतं वाढववण्याबाबत 

(१३)  २७७०३ (१७-०८-२०१५).   श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरखेड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ईसापूर धरणाचा डावा कालवा  उमरखेड मतदार सींघातून िात असून दरवषी 
उन् हाळ्यायामध् ये पाणी ी्ंचाई तनमागण होवून पैनगींगा नदीच् या पात्रात पाणी सोडण् यासाठी मोठ्या 
प्रमाणात िनतेला आींदोलने करावी लागत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) सद्यजस्थतीत असलेल् या डाव् या कालव् याची लाींबी उमरखेड तालुक् यातच आठदवासी व 
बींिारा बहुल के्षत्रात २० कक.मी ने वाढववण् यास िेतक-याींना व िनतेला रेडसावणा-या पाणी 
ी्ंचाई पासून कायमची सु्का होईल यासाठी िासन सदर कालव् याची लाींबी वाढववण् याबाबत 
सकारात मक ष्ष ्ीने प्रयत न करणार आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी कोणती कायगवाही करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ध रीष महािन (२४-०२-२०१६) :(१) पाणी ी्ंचाई तनमागण होते हे खरे आहे. तथावप मोठ्या 
प्रमाणात आींदोलने करावी लागतात, हे खरे नाही. 
     उन्हाळ्यायात तनमागण होणाऱ्या पाणी ी्ंचाईसाठी जिल्हाधधकारी, यवतमाळ याींचेमार्ग त 
ईसापूर धरणात वपण्यासाठी पाण्याचे आरक्षण दरवषी करण्यात येत ेआझण ी्ंचाई पररजस्थतीत 
जिल्हाधधकारी, यवतमाळ याींच्या मागणीनुसार ईसापूर धरणाच्या डाव्या कालव्याद्वारे पैनगींगा 
नदीच्या पात्रात पाणी सोडण्यात येते. 
(२) पाणी उपलब्धत े अरावी ईसापूर डाव्या कालव्याची लाींबी २० कक.मी. न े वाढववता येणे 
िक्य नाही. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िळांब तालुक्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोि ार हमी योिनेअांत यत वयैजक्ति लाभाच्या ववहीरी व 

 ोिे याांच ेहिेरीपत्रि िाढण्याबाबत होत असलेली ददरां ाई 
  

(१४)  २८१९५ (१७-११-२०१५).   श्री.राणाि िीतमसांह पाटील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
रोि ार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कळींब तालकु्यात महाराषर ग्रसामीण रोिगार हमी योिनेअींतगगत वैयजक्तक लाराच्या 
ववहीरी व गोठे याींचे हिेरीपत्रक मागणी असतानाही काढले गेले नसल्याचा प्रकार ठदनाींक २० 
माचग, २०१५ ते  १५ एवप्रल, २०१५ या कालावधीत तनदिगनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामाची मागणी असतानाही मिूर रोिगारापासनू वींधचत राठहले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागणी असूनही कामाचे व मिुराींच े हिेरी पत्रक न काढण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     ठदनाींक २० माचग, २०१५ त े१५ एवप्रल २०१५ या कालावधीत कळींब तालुक्यात महाराषर 
ग्रसामीण रोिगार हमी योिने अींतगगत एकूण ३५० हिेरी पत्रके काढण्यात आली आहे. तसेच या 
योिनेअींतगगत वैयजक्तक लाराच्या मागणी प्रमाण े१४३ हिेरी पत्रके काढण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रनन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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दषु्ट्िाळासािी शासनाला िरावी ला लेली िरवाढ 
  

(१५)  २८६५० (१४-०१-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गारपी्, अवकाळी पाऊस व दषुकाळामुळे िासनाच्या ततिोरीवर पडलेला ताण, महसुलात 
झालेली घ् आधथगक पररजस्थतीचा ववचार न करता केलेल्या घोषणा पररणामी राज्यावर आधथगक 
सींक् ओढावल्याच्या कारणास्तव राज्य िासनान े ठदनाींक ३० सप् े्ंबर २०१५ रोिी दारु, 
मसगारे्, वायुममधक्षत मितपेय  तयादीींवर १६०० को्ी रुपयाची करवाढ केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने केलेल्या चशकिीच ेतनष कषग काय आहेत, 
(३) तसेच महसूलीतील घ् ररुन काढण्याकरीता अन्य पयागयाची तनवड न करता दरवाढ 
करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) करवाढ केली हे खरे आहे. 
(२) कारवाढ केल्यानींतर िासनास माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये रु.३४४.०६ को्ी व माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये रु.३१५.८४ को्ी  तका वाढीव महसूल  ममळाला आहे. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
  
अचलपूर मतदार सांघातील ग्रामीण मा य व इतर जिल्हा मा ायिररता तनधी ममळण्याबाबत 

  

(१६)  २८८८७ (१४-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर मतदारसींघातील ग्रसामीण मागग व  तर जिल्हा मागग कररता डी.पी.डी.सी  अींतगगत 
िुलै २०१५ च्या अथगसींकल्पात ३ को्ीींचा अततररक्त तनधी ममळण्याबाबत स्थातनक ववधानसरा 
सदस्य अचलपूर याींनी िासनास ठदनाींक १६ ऑगस््,२०१५ रोिी पत्र मलहून मागणी केली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (१२-०२-२०१६) :(१) व (२) अचलपूर मतदार सींघातील ग्रसामीण मागग व 
 तर जिल्हा मागागची दरुुस्तीसाठी िुल,ै २०१५ च्या अथगसींकल्पामध्ये रस्तयाींच्या कामासाठी 
अततररक्त तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत क्षी. ओमप्रकाि उर्ग  बच्च ू कडू. ववधान सरा 
सदस्य याींचे ठद. १५/०६/२०१५ चे पत्र प्राप्त झाले आहे. 
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     जिल्हा वावषगक योिनेच्या तनधी वा्पाच े सुत्र िासन तनणगय, तनयोिन ववराग 
ठद.१७/४/२०१० अन्वये तनजनचत करण्यात आले आहे. सदर तनधी वा्प सुत्रानुसार अमरावती 
जिल्हा वावषगक योिना (सवगसाधारण) साठी सन २०१५-१६ करीता रु. २१७.९२ को्ी तनधी 
जिल्हा वावषगक योिना राज्यस्तर बैठकीत तनजनचत करण्यात आला. सींपूणग तनधी अथगसींकजल्पत 
करण्यात येवून जिल््यास उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याने अततररक्त  तनधी मींिूर 
करता येणार नाही. तथावप जिल्हा वावषगक योिना (सवगसाधारण) अींतगगत एखाद्या योिनेस 
मागणीनुसार आवनयक तनधी पनुववगतनयोिनान े उपलब्ध करण्याचे अधधकार सींबींधधत जिल्हा 
तनयोिन सममतीस आहेत. तयामुळे उपरोक्त पत्रान्वये केलेल्या मागणीस अनुसरुन जिल्हा 
तनयोिन सममतीच्या मान्यतने े उधचत कायगवाही करण्यासाठी जिल्हाधधकारी तथा सदस्य 
सधचव, जिल्हा तनयोिन सममती, अमरावती याींना िासन पत्र ठद. १५/०७/२०१५ अन्वये सुधचत 
करण्यात आले आहे, अस े िासन पत्र ठद. ३/०८/२०१५ अन् वये ओमप्रकाि उर्ग  बच्च ू कडू, 
ववधानसरा सदस्य याींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पूणाय (ता.चाांदरू बािार,जि.अमरावती) मध्यम प्रिल्पािररता ततृीय सुप्रमा ममळण्याबाबत 
  

(१७)  २८८९६ (१४-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पूणाग (ता.चाींदरूबािार, जि.अमरावती) मध्यम प्रकल्प या प्रकल्पाला ५ वष े पूणग 
होवूनही रुपये २४१.६६ को्ीींची ततृीय सुप्रमा अद्यावप न ममळाल्यामुळे लार के्षत्रातील 
पा्चायांची काम ेअपूणग राहून ितेकरी बाींधवाना मसींचनाचा अपुरा लार ममळत असल्यान े
सुप्रमा देण्याबाबत स्थातनक ववधानसरा सदस्य अचलपूर याींनी ठदनाींक ८ सप् े्ंबर,२०१५ रोिी 
िासनास पत्र देवून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) ठद.०३/१२/२०१५ रोिी मुींबई येथ ेसींपन्न झालेल्या तनयामक मींडळाचे बैठकीमध्ये 
पूणाग प्रकल्पाचे रु.२५९.२६ को्ी ककीं मतीच्या सु.प्र.मा. प्रस्तावास तनयामक मींडळाने मान्यता 
ठदलेली आहे. कायगवतृतास मान्यता घेऊन स.ुप्र.मा. आदेि तनगगममत करण्याचा ठराव कायम 
झाल्यानींतर ववदरग पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर याींचे स्तरावर सुधाररत प्रिासकीय 
मान्यता आदेि तनगगममत करण्याबाबतची कायगवाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
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नांदरूबार येथील प्रिाशा बुराई उपसा िलमसांचन योिनेबाबत 
  

(१८)  २८९३२ (१४-०१-२०१६).   श्री.ियिुमार रावल (मशांदखेडा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रकािा बुराई उपसा िलमसींचन योिना (ता.जि.नींदरूबार) सन १९९९ साली प्रिासकीय 
मींिूरी ममळाल्यानींतर या योिनेचे काम प्रगतीपथावर असून पुढील कामासाठी सींबींधधत 
ववरागाने ४० को्ी रुपयाींची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनतेून बुराई प्रकल्पाची उींची वाढववण्याच ेप्रस्ताववत करण्यात आले 
होते, परींतू तयामळेु होणारे आखाड े ता. साक्री गावाच े पूनवगसन व तयाला आखाड े गावान े
पूनवगसनास केलेला प्रचींड ववरोध लक्षात घेता तसेच अमरावती प्रकल्प आझण वाडी िेवाडी 
प्रकल्पाच्या लार के्षत्रातील िेतकऱ्याींची मागणी पाहता सदरील १८ द.ल.घ.मी. पाण्यातून ८ 
दलघमी पाणी हे मालपूर (ता.मिींदखेडा) येथील अमरावती मध्यम प्रकल्पात तर १० दलघमी 
पाणी हे वाडी-िेवाडी प्रकल्पासाठी मींिूरी ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाला िासनान े मींिूरी देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) अींित: खरे आहे. 
    या योिनेचा सववस्तर अ्यास करुन सववस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सुचना 
िासनाने ठदनाींक २१/८/२०१४ रोिी के्षबत्रय अधधकाऱ्याींना ठदल्या आहेत. अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर सदर प्रकरणी तनणगय घेणेत येईल. 
(४) कायगवाही सुरु असल्यामुळे प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मु. पो. धचखली ख.ु पो. लाांिूड (ता.खाम ाव) येथील मौि ेपारखेड  
मशवारातील साांडव्याच्या िममनीवरील अततक्रमणाबाबत 

  

(१९)  २९२३७ (१८-०१-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खाम ाांव) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्षी गिानन दामोधार मोरखड ेम.ु पो. धचखली खु. पो. लाींिडू (ता.खामगाव) याींची िेती 
मशि ेपारखेड मिवारात असनू तयाींच्या ग् क्र. १२६ आहे. या िेतीच्या बािूला साींडवा आहे. 
साींडव्याच्या िममनीवर काही लोकाींनी अततक्रमण केले असल्यामळेु अिगदाराचा िेतात येणे 
िाण्याचा रस्ता बींद झाला आहे. अनया आियाची तक्रार मा.महसूल मींत्री याींचकेड ेठद. १३ िुलै, 
२०१५ रोिी केली आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यावषीच्या पेरणी पासून वींधचत राठहल्यामळेु नुकसान ररपाई ममळावी अन्यथा 
आतमहतयेची परवानगी द्यावी असे तनवेदन तहसीलदार खामगाव याींना वारींवार देऊनही यावर 
कुठल्याही प्रकारची कारवाई न झाल्यान े मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना ८ ऑक््ोबर २०१५ रोिी 
तनवेदन पाठवून आतमहतयेची परवानगी मागतली आहे, हे खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चशकिी केली आहे काय 
(४) असल्यास चशकिीच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई  केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (१६-०३-२०१६) :(१) होय हे अींित: खरे आहे. 
  लाींिुड ल.पा.प्रकल्पाच्या साींडव्यावर काही लोकाींनी अततक्रमण केले होत.े परींतु अिा 
आियाची तक्रार मा.मींत्री महसलू याींच्या अमरलेख्यात आढळून आली नाही. तथावप क्षी.गिानन 
दामोधार मोरखड े याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना मलठहलेल्या ठद.१६.०७.२०१५ च्या पत्राची प्रत 
िलसींपदा ववरागास प्राप्त झाली आहे. 
(२) होय हे, खरे आहे. 
(३) होय. 
     चशकिी अींती लाींिुड ल.पा.प्रकल्पाच्या साींडव्यात क्षी.गणेि वासुदेव बोडखे रा.घा्पुरी 
याींनी अततक्रमण केल् याच,े आढळून आले. 
(४) उपरोल्लेझखत अततक्रमण काढुन घेण्यासाठी पा्बींधारे उपववराग, खामगाींव कायागलय 
अींतगगत ताींदळुवाडी मसींचन िाखे कडून ठद.१०/११/२०१५ च्या पत्रान्वये पोलीस स््ेिन, खामगाींव 
ग्रसामीण येथे सींबींधधतावर ररतसर गुन्हे दाखल केलेला आहे. सद्य:जस्थतीत सदर ठठकाणी 
अततक्रमण नाही. 
(५) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् याच् या ववक्रीिरासह िुिल्याही महसूल उत्पनानात अपेक्षीत वाढ होत नसल्याबाबत 
  

(२०)  २९३३९ (२२-०१-२०१६).   श्री.तनतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या ववक्रीकरासह कुठल्याही महसूल उतपन्नात अपेक्षीत वाढ होत नसल्याच े माहे 
आक््ोबर, २०१५ दरयान तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान ेप्राप्त पररजस्थतीत सुधारणा करण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) हे अींित: खरे आहे. 
     मात्र, माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेर मागील वषागच्या तयाच कालावधीतील महसूलाच्या 
तुलनेत सवग कर सींकलनात वधृ्दी झाली आहे. 
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(२) प्रतयेक कर सींकलन ववरागाच्या उठिष्पूतीचा तनयमीत आढावा घेण्यात येत असनू 
तयावेळी कर प्रिासनास उठिष्पूतीकरीता उपाययोिना करण्याचे तनदेि देण्यात आले आहेत. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
  

िुही (जि.ना पूर) तालुक्यातील धचचघाट उपसा मसांचन  
योिनेच ेिाम तातडीन ेसुरु िरण्याबाबत 

  

(२१)  २९४४१ (१५-०१-२०१६).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुही (जि.नागपूर) तालुक्यातील धचचघा् उपसा मसींचन योिनचेे कामाचे दोनदा रूममपूिन 
केले, कुही हा जिल््यातील १३ व्या क्रमाकाींचा तालुका अवषगणप्रवण के्षत्र असल्याने या 
तालुक्यातील १२ ते २० गावातील एक हिार हेक््र कृषी के्षत्र ओमलताखाली आणून कोरडवाहू 
के्षत्राचा धचचघा् उपसा मसचींन योिनेच्या माध्यमातून काम करण्याबाबत िेतकऱ्याींना 
दाखववण्यात आलेले हररत क्राींततच ेस्वप्न सींपुष्ात आले असल्याच ेठदनाींक १३ ऑगस््, २०१५ 
रोिी वा तयासमुारास तनदिगनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चशकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चशकिीअींती धचचघा् उपसा मसींचन योिनचेे काम तातडीने सुरु करण्याबाबत 
िासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) धचचघा् उपसा मसींचन योिनेचे बाींधकाम अद्याप सुरु 
झालेले नाही. 
(२) व (३) सदर योिनसे ठद. ३०/०४/२००८ अन्वये प्रिासकीय मान्यता प्राप्त असून या 
प्रकल्पाच्या वनप्रस्तावास ठद. ०७/०८/२०१४ अन्वये अींततम मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 
महाराषर िलसींपतती अधधतनयम २००५ कलम ११(च) अन्वये प्राधधकरणाची मान्यता घेणेची 
कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

टोल माफी, एलबीटी रद्द िरणे, िृषी पांपाची वीि सवलत, अनान सुरक्षा यासारख्या  
तनणययामुळे राज्यावरील आधथयि भार वाढत असल्याबाबत 

  

(२२)  २९६२२ (२२-०१-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र ि ताप (धामण ाव रेल्वे), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (मशडी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपलब् ध तनधीचा ववचार न करता सींवगग लोकवप्रयतेसाठी केलेल् या घोषणा राज्याला आधथगक 
सींक्ाच्या ठदिेन ेघेऊन िाऊ िकतात असा  िारा राज्याच्याच ववतत ववरागान ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा तयादरयान ठदला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ्ोल मार्ी, एलबी्ी रि करणे, कृषी पींपाची वीि सवलत, अन्न सुरक्षा 
यासारख्या तनणगयामळेु राज्यावरील आधथगक रार वाढत असून, आधथगक मींदीमळेु उतपन्नावर 
मयागदा आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ववततीय मिस्त आणण्याच्या ष्ष्ीन े िासनान े कोणती उपाययोिना 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (०४-०३-२०१६) :(१), (२) व (३) राज्य िासनान े पररजस्थतीनुसार 
वेळोवेळी घेतलेल्या तनणगयाींच्या अनुषींगाने तनयोजित खचागच्या बाबीच्या प्राथयक्रममध्ये बदल 
होत असतो. तयाअनुषींगान ेववततीय व्यवस्थापन करताना अपेषितक्षत महसूल व खचग याींची योग्य 
ती साींगड घालनू राज्य िासन अपले ववततीय तनयोिन करीत आहे. राज्यात ववततीय मिस्त 
आणण्याच्या ष्ष ्ीने िासनान ेखालील उपाययोिना केलेल्या आहेत. 
  अ. नवीन पद तनममगतीवर बींद आणली आहे. 
  ब. उद्योंगासाठी वीिेवरील अनदुान कमी केले आहे. 
  क. सवोच्च न्यायालयाच्या तनणगयािी सुसींगत अिी कायगवाही करुन सवग व्यक्तीगत लाराथी 
योिना आधारािी िोडून लाराची रक्कम लारार्थयांच्या बकेँतील खातयात परस्पर िमा 
करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
  ड. राज्याच्या ववजततय जस्थतीबाबत नवेतपबत्रका प्रकामित करण्यात आली आहे तयातील 
कायगवाहीसाठी माींडलेल्या मुद्याींवर राज्याच्या खचागच्या तनयींत्रणासाठी, आधथगक सामाजिक 
ववकासासाठी सींबींधधत ववरागाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
   . सावगितनक प्रापण व्यवस्था पारदिगक, ककर्ायतिीर व कायगक्षम होण्याच्या ष्ष्ीन े
कायगवाही करण्यात येत आहे. 
  ई. देिी अल्कोहोमलक मद्यावरील उतपादन िुल्क व पुनरगचना करण्यात आली असून 
याद्वारे अततररक्त महसूल ममळणे अपेषितक्षत आहे. 
  र्. नगर ववकास ववराग, महसूल ववराग, गहृ तनमागण ववराग याींना अततररक्त महसूल 
वाढीचे उठिष् देण्यात आले आहे. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील धरणातील  ाळ िलववद्युत प्रिल् पाांना अडचणीचा असल्याबाबत 
  

(२३)  २९८३० (१३-०१-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र ि ताप (धामण ाव रेल्वे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील धरणातील गाळ िलववद्युत प्रकल् पाींना िलववद्युत तनममगती करणा-या यींत्राींमध् ये 
िाऊन बसल्यान े त या कें द्राच् या ववद्युत तनममगती क्षमतेवर त याचा पररणाम होत असल् याचे माहे 
सप् ्ेंबर, २०१५ दर यान तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, िलववद्युत असलेल् या धरणामधील गाळ काढण् याबाबत िासनान े कोणती 
कायगवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (०३-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नव्या ववचाराांची शासिीय यांत्रणेशी साां ाड घालण्यासािी मुख्यमांत्री  
इटयनमशप उपक्रम सुरु िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२४)  २९९१९ (२१-०१-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र ि ताप (धामण ाव रेल्वे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नव्या ववचाराींची िासकीय यींत्रणेिी साींगड घालण्यासाठी मखु्यमींत्री  ीं्नगमिप उपक्रम सुरु 
करण्यात आला असून तरुणाईच्या आिा आकाींक्षाच ेप्रततबबींब िासनाच्या ध्येयधोरणात पुरेपुर 
उम्ण्यासाठी या उपक्रमाचा उपयोग होईल अस ेप्रततपादन मा.मुख्यमींत्री याींनी केले असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१५ दरयान तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा उपक्रम कायागजन्वत करण्याबाबत िासनान े कोणती कायगवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (०८-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. राज्यातील तरुणाींचा प्रिासनात 
सहरागी होण्याची सींधी उपलब्ध व्हावी, युवकाींचा उतसाह, नाववन्यपूणग कल्पना याींचा 
प्रिासनात उपयोग व्हावा आझण तयामधून िासकीय यींत्रणेतील कामकाि तयातील घ्काींचा 
ताळमेळ व तनणगय प्रकक्रया याींचा तरुणाींना थे् अनुरव ममळावा, तयातून समवषगत वतृतीन े
समािसेवा करण्यासाठी प्रामाझणक, ध्येयवादी, सुिाण नागरीक तयार व्हावते या हेतून े
मुख्यमींत्री याींनी डडसेंबर, २०१४ मध्ये “मुख्यमींत्री  ीं्नगमिप” कायगक्रमाची अींमलबिावणी 
करण्याचे तनदेि ठदले होत.े 
(२) “मख्यमींत्री  ीं्नगमिप” कायगक्रमाबाबत ववववध ववरागाींिी ववचार ववतनमय करुन धोरण 
अींततम होईपयतं प्रायोधगक ततवावर मसडको, एमएमआरडीए, एमआयडीसी, एमकेसीएल व ्ा्ा 
रस्् या सामाजिक सींस्थेच्या सहकायागन ेठद. २१ ऑगस््, २०१५ पासून ३६ ववद्यार्थयाचंी तनवड 
करुन मखु्यमींत्री  ीं्नगमिप कायगक्रमाींतगगत ११ मठहन्याींसाठी पुढील कायागलयात नेमणूक 
करण्यात आली आहे. 
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     मसडको-३ एमआयडीसी-२, एम्ीडीसी-२, एमएसईडीसीएल -२, मुख्यमींत्री सधचवालय-१२, 
(िासनाच्या महतवाकाींक्षी प्रकल्पाींना चालना देण्यासाठी सुरु केलेल्या सीएम वॉर रुम, कशिल्य 
ववकासासींबींधी व सामाजिक के्षत्रािी तनगडीत योिनाींचा अ्यास करणे) िलसींधारण ववराग-१, 
अन्न व नागरी पुरवठा ववराग-१, महानगरपामलका, पुणे, नागपूर व औरींगाबाद प्रतयेकी-१ अिी 
एकूण-३ तसचे जिल्हाधधकारी कायागलय, पालघर, नामिक, अहमदनगर, नागपूर, सोलापूर, 
औरींगाबाद, सातारा, अमरावती, पुणे, वधाग, प्रतयेकी-१ अिी एकूण -१० अिी  ीं्नगची नमेणूक 
करण्यात आली आहे. तसचे सदर कायगक्रम आता “मुख्यमींत्री रे्लोमिप” हणून तनयममतपणे 
तनयोिन ववरागाच्या अधधपतयाखालील अथग व साींजख्यकी सींचालनालयामार्ग त राबववण्याची 
कायगपध्दती िासन तनणगय, सामान्य प्रिासन ववराग क्र. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.४००/२०१४/१२, 
ठदनाींक २९ म,े २०१५ अन्वये तनधागररत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शासकिय िमयचाऱयाांच्या ववववध मा ण्याांबाबत 
  

(२५)  ३०३९७ (२१-०१-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िा ल), श्री.पाांडुरां  बरोरा (शहापूर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (िियत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे ाव), श्री.ियांत पाटील (इसलामपूर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासककय कमगचाऱ्याींचे तनवतृतीच े वय ६० वषग करणे तसचे पाच ठदवसाींचा 
आठवडा करण्याबाबतची  मागणी िासकीय कमगचारी /अधधकारी सींघ्नाींनी ठदनाींक ३१ 
ऑगस््, २०१५ रोिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानुसार िासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सेवातनवतृतीच ेवय कें द्राप्रमाण े५८ वषागवारुन ६० वष ेकरणेबाबतचा प्रस्ताव िासनस्तरावर 
तपासण्यात येत आहे. तसेच कें द्र िासनाच्या धतीवर राज्य िासनाच्या कमगचाऱ्याींसाठी पाच 
ठदवसाींचा आठवडा करण्याचा तनणगय िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात लोिोपयो ी िामाांवर िालेला खचय वसूल िरण्यािररता वाढववलेला िर रोखण्याबाबत 

  

(२६)  ३१०३५ (२२-०१-२०१६).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अममत िनि (ररसोड), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात लोकोपयोगी कामाींवर झालेला खचग वसूल करण्याकररता करवाढ केल्याचा दावा 
मा.ववतत मींत्री याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा तयादरयान केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान ेकोण-कोणती लोकोपयोगी काम ेकेली आहेत, याचा 
खुलासा करील काय, 
(३) असल्यास, वाढत असलेली करवाढ रोखण्याबाबत िासनाने काय कायगवाही केली आहे वा 
करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१)  करवाढ केली हे खरे आहे. 
(२) िासनाने पीक ववमा, पीक नुकसान ररपाई एकातमीक पाणलो् व्यवस्थापन 
कायगक्रमाींतगगत राज्याचा ठहस्सा या लोकोपयोगी कामाकररता करवाढीपो्ी िमा तनधी उपलब्ध 
करुन ठदला आहे. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

तनधीच्या खचायचे प्रमाणपत्र वेळेत न ददल्यामुळे िें द्र शासनािडून  
तनधी ममळण्यास ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(२७)  ३२०७२ (२२-०१-२०१६).   श्री.सरदार तारामसांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनावणे 
(िुनानर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गहृ, सावगितनक, आरोग्य, सामान्य प्रिासन, महसूल, पिुसींवधगन  तयाठद ववववध खातयात 
ववववध िासकीय योिना राबववण्यासाठी करण्यात आलेल्या १२५८ को्ी रुपये खचागचा ठहिोब 
व तयापकैी काही खचागची बबले तसेच खरेदी केलेले सामान गोदाममध्ये आढळून येत नसल्यान े
या सवग प्रकरणाचा तपास िादा तनरीक्षक नेमून, गेल्या १५ वषागतील खचागची चशकिी करण्याच 
तनणगय मा.अथगमीं्याींनी घेतल्याची बाब ठदनाींक २१ ऑगस््, २०१५ रोिी वा तया सुमारास 
तनदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान े राबववत असलेल्या अनेक योिनाींना कें द्र सरकार अनुदान देत 
असल्यान े या अनुदानापो्ी ममळणाऱ्या तनधीच्या खचागच े प्रमाणपत्र कें द्र िासनाला वळेेत 
पाठववले न गेल्यान,े कें द्र िासनाकडून पुढील अनुदान ममळण्यास ववलींब होत असल्याची बाब 
तपासात तनदिगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवग प्रकरणाचा तपास सुरु करण्यात आला आहे काय, असल्यास, तपासाच े
तनषकषग काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर तपास पूणग होण्याकररता अथगमीं्याींनी कोणत ेतनणगय घेऊन कारवाई सुरु 
केली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुन ांटीवार (०४-०३-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् य शासनाला दररोि १०० िोटी तर दर मदहना याला तीन हिार 
 िोटी रुपयाांचे ििय घ् याव ेला त असल् याबाबत 

(२८)  ३२३९५ (२२-०१-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याची ववत तीय घडी बसववण् याला अपयि आल् यामळेु राज् य िासनाला माहे िलु,ै २०१५ 
पासून दैनींठदन खचग रागववण् यासाठी दररोि १०० को्ी तर मठहन् याला तीन हिार को्ी  तके 
किग घ् याव ेलागत असल् याची बाब माहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा तयादरयान तनदिगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबतची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, आधथगक घडी बसववण् यासाठी िासनान े कोणती उपायोिना आखली आहे वा 
आखण् यात येत आहे, 
(४) असल्यास, ठदनाींक ३० सप् ्ेंबर, २०१५ अखेर राज् यावर असलेल् या किागचे स् वरुप काय   
आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) व (२) सन २०१५-१६ या आधथगक वषागसाठी 
अथगसींकल्पामध्ये रु.३०,५८१.९८ को्ी  तके तनव्वळ किग उरारण्याच े तनजनचत केले आहे. 
तयापैकी खुल्या बािारातून रु.२८,५४१.७० को्ी  तके किग उरारण्याचे प्रस्ताववत असून याबबत 
कें द्र िासनाच्या मान्यतेन े व ववतीय मयागदेत सदर किग उरारण्यात येत आहे. तयानुसार 
दरमहा सुमारे रु.३०००.०० को्ी  तके १० वषग मुदतीचे किग ररझव्हग बँकेमार्ग त खुल्या 
बािारातून उरारण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(३) यासींदरागत खालीलप्रमाण ेउपाययोिना करण्यात येत आहेत :- 
     अ) ठद.०२.०६.२०१५ च्या िासन तनणगयान्वये वेतनावरील खचागची वाढ मयागठदत 
करण्यासाठी उपाययोिना तनजनचत केली आहे. 
     ब) उद्योग के्षत्रासाठी वीिेवरील अनुदान कमी केले आहे. 
     क) राज्याच्या ववततीय जस्थतीबाबत नवेतपबत्रकेमध्ये माींडलेल्या मुद्याींवर कायगवाही 
करण्याबाबत सींबींधधत ववरागाींना सूचना देण्यत आल्या आहेत. 
     ड) सवग व्यक्तीगत लाराथी योिना न्यायतनवाड्याच्या आधीन आधारिी िोडून लाराची 
रक्कम लारार्थयांच्या बँकेतील खातयात परस्पर िमा करण्याबाबत प्रयतन सुरु आहेत. 
(४) सन २०१५-१६ या आधथगक वषागत ठदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ पयतं राज्य िासनान ेखुल्या 
बािारातून रु.१४०००.०० को्ी   तके किग उरारले असून राज्यावरील एकूण सींधचत किग 
रु.३०२६६५.८१ को्ी  तके आहे. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील  डदहांग्लि व आिरा तालुक्यासािी महत्वाांिाक्षी  
असलेल्या आांबेओहोळ धरणाचा िाम अद्याप अपूणय असल्याबाबत 

  

(२९)  ३२५५९ (१५-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांद ड) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील गडठहींग्लि व आिरा तालकु्यासाठी महतवाींकाक्षी असलेल्या 
आींबेओहोळ धरणास १८ वषागपूवी सुरुवात करुन सदर प्रकल्प अद्याप अपूणग आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तयाची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर प्रकल्पाचे काम तातडीन े पूणग करुन मसींचनाच े उठिष् साध्य करण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) मुख्यतव ेपुनवगसनाच्या प्रननामळेु प्रकल्पाचे काम पूणग झालेले नाही. 
(३) सदर प्रकल्प मा. मुख्यमींत्री याींच्या वॉररुममध्ये अींतरूगत करण्यात आला आहे. तयामुळे 
प्रकल्पाच्या बाींधकाम तसेच पनुवगसन प्रननाच्या प्रगतीबाबत िासनस्तरावरुन सींतनयींत्रण 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल््यातील कििवी धरणाचे िाम तनधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३०)  ३२८५६ (१५-०१-२०१६).   श्री.यो ेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्री.आमसफ शेख (माले ाांव 
मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.छ न भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामिकसह मराठवाड्याच्या पाणी प्रननाच्या ष्ष्ीने अतयींत महतवपूणग असलेलया नामिक 
जिल््यातील कककवी धरणाची सन २००९ मध्ये तनववदा प्रकक्रया सुरु झाल्यावर प्रारींरी २८३ 
को्ीपयतं काम पूणग होणे अपेषितक्षत होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धरणाच्या कामास तीन वषागत तनधी प्राप्त न झाल्यान ेसन २०१२ मध्ये या 
प्रकल्पाची ककीं मत पाचिे को्ीपयतं पोहचली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४-२०१५ व २०१५-१६ या दोन वषागत या प्रकल्पाच्या कामासाठी 
कोणतयाच प्रकारची तरतूद न केल्याने हा प्रकल्प तनधीअरावी प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकल्पास तनधी उपलब्ध करुन न देण्याची कारणे काय आहेत व तातडीन े
तनधी उपलब्ध करुन प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याबाबत कोणतया उपाययोिना केल्या आहेत व  
याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
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श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. कामाची अद्ययावत ककीं मत रु.५५३.९२ को्ी (सन २०१२-१३). 
(३) होय. कककवी प्रकल्प हा पेयिल प्रकल्प असल्यामळेु िासन पत्र ठद.३०/०८/२०१३ व 
ठद.०३/११/२०१४ अन्वये ठदलेल्या तनदेिानसुार या प्रकल्पाचा अींतरागव वावषगक योिना सन 
२०१४-१५ व २०१५-१६ च्या आखणीमध्ये करण्यात आलेला नाही. तथावप, सदर प्रकल्प 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ औरींगाबाद येथे िनठहत याधचका क्र.१२४/२०१४ मध्ये 
समाववष् असून तयाबाबत अद्याप अींततम तनणगय झालेला नाही. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मसना मेहिरी प्रिल्पाच्या (ता.आष्ट्टी, जि.बीड) सुधारीत अांदािपत्रिास मानायता ममळण्याबाबत 
  

(३१)  ३३०२७ (२०-०१-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसना मेहकरी प्रकल्पाबाबतचा (ता.आष्ी, जि.बीड) अनुपालन अहवाल िासनास सादर 
करण्यात आला असून िासनाच्या ववववध ववरागाींनी या प्रकल्पाबाबत काढलेल्या त्रु्ीींची पूतगता 
िासनाकड ेकरण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाची सुमारे १५ को्ी ४४ लक्ष एवढी रक्कम महामींडळाकड े
मिल्लक असून सदर प्रकल्पाच्या सुधाररत अींदािपत्रकास मान्यता न ममळाल्यान े प्रकल्पाच े
काम सन २०१० पासून प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या पूतगतेमुळे आष्ी तालुक्यातील दषुकाळिन्य पररजस्थतीवर 
मात करणे िक्य असल्यान ेसदर प्रकल्पाच्या सुधाररत अींदािपत्रकास प्राधान्यान ेव तातडीन े
मान्यता देण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, उक्त प्रकरणी होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) मसना मेहकरी प्रकल्पास सन २०१० पासून रु. ३९.५० को्ी तनधी उपलब्ध झालेला आहे 
तयापैकी आतापयतं झालेला खचग रु ३०.८७ को्ी आहे. 
     िासनान ेठद. ०६-११-२०१५ रोिीच्या तनणगयान्वये या प्रकल्पास सन २०१४-२०१५ व सन 
२०१५-२०१६ या आधथगक वषागत उपलब्ध तरतूदीच्या मयागदेत मींिरू प्रमा./सुप्रमा. ककीं मतीपेक्षा 
वाढीव करावयाच्या खचागस मान्यता ठदली आहे. तयानुसार सद्य:जस्थतीत योिनेच े काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) िासनान े ठदनाींक ०९-०९-२०१५ च्या तनणगयान्वये मराठवाड्यातील बीड व उस्मानाबाद 
जिल््यातील प्रकल्पाींना सुप्रमा देण्याचे अधधकार सींबींधधत महाराषर कृषणा खोरे ववकास 
महामींडळास ठदले आहेत. 
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    सदर प्रकल्पाच े सुप्रमा साठीच े अींदािपत्रक िासन तनणगय ठद. ०९-०९-२०१५ मधील 
तरतूदीनुसार तयार करणेची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दहां ोलीसह सेन ाव, औढा, ना नाथ तालकु्यात मानव वविास ममशन  
अांत यत िरावयाच्या योिनाांना तनधी देण्याबाबत 

  

(३२)  ३३०७६ (२०-०१-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहींगोलीसह सेनगाव, औढा, नागनाथ तालुक्यात मानव ववकास ममिन अींतगगत 
राबवावयाच्या योिनेला पुरेसा तनधी ममळत नसल्याने सदर योिना पूणग क्षमतेन े चालत 
नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा तया दरयान तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मानव ववकास योिनेअींतगगत करावयाच्या योिनाींना पुरेसा तनधी देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२५-०२-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रा म् ह व् हाण िलमसांचन (ता.पैिण,जि.औरां ाबाद) योिनेसािी िममनी  
सांपाददत िेलेल्या शेतिऱयाांना मोबदला ममळण्याबाबत 

  

(३३)  ३३२२२ (२०-०१-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रुव हगव् हाण िलमसींचन (ता.पैठण,जि.औरींगाबाद) योिनेसाठी िमीन ठदल् यानींतर सहा 
वषागचा कालावधी लो्ला तरी ितेीसाठी पाणी व मोबदला ममळालेला नाही त यामळेु येथील 
िेतक-याींनी या योिनेसाठी खोदलेली कालव ेमाती ्ाकून बुिववण् यास सुरुवात केली असल् याच े
माहे म,े २०१५ मध्ये वा तया दर यान तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, येथील िेतक-याींना िेतीसाठी पाणी व त याींच् या सींपाठदत िममनीचा मोबदला 
देण् याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) रुवहगव्हाण उपसा मसींचन योिनेची अद्यावत ककीं मत रु.५२१.१३ को्ी  तकी असून 
योिना पूणगतवासाठी रूसींपदानाच्या नवीन वाढीव दरामळेु व अपेषितक्षत राववाढ लक्षत घेता 
रु.४१०.६७ को्ी तनधीची आवनयकता आहे. उपलब्ध होणाऱ्या तनधीनुसार रुसींपदान व कामाच े
तनयोिन करण्यात येत आहे. 
    सींपादन करावयाच्या िममनीच्या के्षत्राववषयी िेतकरी व रुसींपदान सींस्था याींच्यात एकमत 
न झाल्यान े िममनीचा मोबदला देता आला नाही. तथावप, सींमती पत्राद्वारे िमीन ताब्यात 
घेऊन १३ गावातील ११२.९० हे. के्षत्रासाठी रु.७३.२० लक्ष ररूाड्यापो्ी आगाव ू रक्कम 
िेतकऱ्याींना सन २०१३ मध्ये देण्यात आली आहे. तसेच माचग, २०१५ पयतंच्या कालावधीच े
रु.५५.१० लक्ष रूराड्यापो्ी आगावू रक्कम देण्याच ेसन २०१५-१६ मध्ये तनयोजित आहे. 
(३) उपलब्ध होणाऱ्या तनधीनुसार रुसींपादन व कामाचे तनयोिन करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
अबिारी िराच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ िरण्यासािी महसूल ववभा ान ेअथय 
ववभा ािड ेसादर िेलेला प्रसताव अथय ववभा ािड ेतनणययािररता प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३४)  ३४३७२ (२०-०१-२०१६).   श्री.छ न भुिबळ (येवला) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अबकारी कराच्या माध्यमातनू राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी महसूल ववरागाने 
अथग ववरागाकड े सादर केलेला प्रस्ताव गेल्या आठ मठहन्याींपासून अथग ववरागाकड े
तनणगयाकररता प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातल्या ततिोरीत रर ्ाकण्याकररता अबकारी ववरागाचा महसूल 
वाढण्यासाठी महसलू ववरागाने सुचववलेल्या उपाययोिनाबाबत तातडीने तनणगय घेण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२५-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववभा ीय अनुशेष िरण्यासािी डॉ. वविय िेळिर याांच्या अध्यक्षतेखालील 
सममतीच्या मशफारशीवर घेण्यात आलेल्या तनणययाबाबत 

  

(३५)  ३५००० (२०-०१-२०१६).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा), श्री.सुतनल प्रभ ू
(ददांडोशी) : सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ववरागीय अनुिषे करण्यासाठी डॉ. वविय केळकर याींच्या अध्यक्षतखेालील 
सममतीच्या मिर्ारिीवर अींमलबिावणी करण्यासाठी दर बुधवारी बठैक घेण्याचा तनणगय मा.अथग 
मींत्री याींनी ठदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा तयासुमारास मींत्रालयात झालेल्या बैठकीत 
िाहीर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं अिा ककती बैठका झाल्या आहेत, 
(३) असल्यास, तयामध्ये कोणकोणते तनणगय घेण्यात आले आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनु ांटीवार (०४-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. मींबत्रमींडळ उपसममतीच्या ठदनाींक 
३० सप् े्ंबर, २०१५ रोिी झालेल्या बैठकीत मा. अध्यक्षाींनी सममतीच्या अहवालातील मिर्ारिी 
व तयासींदरागत प्रिासकीय ववरागाींचे अमरप्राय याींचा सवगकष अ्यास करावयाचा असल्याने 
तयासाठी दर आठवड्यात बुधवारी (सु्ीचा ठदवस वगळून) मींबत्रमींडळ उप सममतीची २ 
प्रिासकीय ववरागाींसह बैठक आयोजित करण्याचा तनणगय घेण्यात आला आहे. 
(२) व (३) यानुषींगान,े मींबत्रमींडळ उप सममतीच्या ठदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी आयोजित 
बैठकीत “िालेय मिक्षण व क्रीडा” आझण “उच्च व तींत्र मिक्षण” ववरागाने मींबत्रमींडळ उप 
सममतीसमोर समतोल प्रादेमिक ववकास उच्चस्तरीय सममतीच्या मिर्ारिीींवर नोंदववण्यात 
आलेल्या अमरप्रायाींबाबत सादरीकरण केले आहे. 

___________ 
  

िलसांपदा ववभा ातील १०० िोटी व त्यावरील रिमेच्या नवीन िामािररता  
मा ववलेल्या तनववदाांमध्ये त्रुटी असल्याच्या तक्रारी आल्याबाबत 

  

(३६)  ३५०९० (१५-०१-२०१६).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवय) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलसींपदा ववरागातील १०० को्ी व तयावरील रकमेच्या नवीन कामाकररता मागववलेल्या 
तनववदाींमध्ये त्रु्ी असल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे १२८ नवीन प्रकल्पाींच्या तनववदा िासनाने रि 
केल्या होतया, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १२८ नवीन प्रकल्पाींच्या रि केलेल्या तनववदाींपैकी िासनाने ६८ प्रकल्पाींकररता 
नवीन तनववदा मागववण्याचा तनणगय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प कोणते आहेत व तया प्रकल्पाींच्या कामाच्या खचागची रक्कम ककती 
आहे, तसेच १२८ पकैी उवगररत ६० नवीन प्रकल्पाींच्या तनववदाबाबत सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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तनळवांड ेधरण (ता.अिोला, जि.अहमदन र) चे ववतरिाांचे िाम  

पूणय िरण्यासािी तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(३७)  ३५७४८ (१४-०१-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (परा ) वाि े (मसनानर) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तनळवींड ेधरण (ता.अकोला, जि.अहमदनगर) येथील धरणाचे काम पूणग झाले असनू तयात 
पाणीसाठा होण्यास देखील सुरवात झाली आहे. परींत ु धरणाच्या ववतरीकाींची कामे अपूणग 
असल्याने मसन्नर (जि.नामिक) मतदार सींघातील ६ गावाींतील लारधारकाींना तयाचा लार होत 
नसून सदर ववतारीकाींचे काम पूणग करण्यासाठी िासनान ेतनधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी 
स्थातनक लोकप्रतततनधीनी ठदनाींक ०५ एवप्रल,२०१५ रोिी मा.ववततमींत्री याींच्याकड े लेखी 
पत्राद्वारे केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (१३-०३-२०१६) :(१)  होय. 
(२) तनळवींड ेधरणाचे काम पूणग झाले असून, कालवे व ववतरण व्यवस्थेची कामे प्रगतीपथावर 
आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये आथोपायाची जस्थती व मा. राज्यपालाींच्या तनदेिानुसार तनळवींड े
धरणाच्या कालव्यासाठी रु. ३३ को्ीची तरतुद करण्यात आली आहे.प्रकल्पास सधुारीत 
प्रिासकीय मान्यतेची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शहरी भा ामध्ये वाढत्या  ुनाहे ारीबाबत प्रततबांध  
िरण्यासािी सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरा बसववण्याबाबत 

  

(३८)  ३५७८१ (१४-०१-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िहरी रागामध्ये वाढतया गुन्हेगारीबाबत प्रततबींध करण्यासाठी स्थातनक 
आमदार तनधीमधून सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरा बसववण्याबाबत िासनाची मान्यता आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ग्रसामीण रागामध्ये गुन्हेगारीला आळा घालण्याकरीता स्थानकक आमदार 
तनधीमधून सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याबाबत िासनाची मान्यता नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िहरी व ग्रसामीण रागामध्ये स्थातनक आमदार तनधीमधून सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे 
बसववण्याबाबत रेदराव असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुन ांटीवार (०४-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) िासन तनणगय तनयोिन ववराग 
क्र.स्थाववका-१०११/प्र.क्र.४७/का-१४८२, ठद.१३.९.२०११, अन्वये, आमदार स्थातनक ववकास 
कायगक्रमाींतगगत, नागरी के्षत्राींमध्ये रु. १५.०० लक्ष  तक्या आधथगक मयागदेत , सी.सी.्ी.व्ही. 
कॅमेरे बसववणे ही बाब अनुजे्ञय करण्यात आली आहे ग्रसामीण रागासाठी सदर तरतूद करण्यात 
आली आहे. याबाबतच े धोरण गहृ ववरागाकडून तनजनचत करण्यात येणार असून, तया 
धोरणानुसार पुढील आदेि होईपयतं आमदार स्थातनक ववकास कायगक्रमाींतगगत, सी.सी.्ी.व्ही. 
बसववणे या कामाींना मींिुरी देण्यात येऊ नये, अिा सुचना, तनयोिन ववराग पत्र क्र. 
स्थाववका-२०१२/प्र.क्र.३६/का.१४८२, ठद. २६.३.२०१२ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. गहृ 
ववरागाचे धोरण अद्याप तनजनचत झालेले नाही. 

___________ 
  

म्हैसाळ (जि.साां ली) योिनेच्या थिीत पाणीपट्टी वसलुीिररता  
शेति-याांच्या सातबारावर पाणीपट्टीत होणारी वाढ 

  

(३९)  ३५९४५ (२१-१२-२०१५).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हैसाळ (जि.साींगली) योिनचे्या थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी सततर हिार िेतकऱ्याींच्या 
सातबारावर पाणी पट्टीत वाढ होणार असल्याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मध्ये वा त या दरयान 
तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ककती िेतकऱ् याींच् या सातबारावर पाणी पट्टीत वाढ झाली आहे, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चशकिी केली आहे काय, चशकिीत काय आढळून आले, 
तयानुषींगान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (०३-०३-२०१६) :(१) हैसाळ प्रकल्पाींची सन २००२-०३ पासून थकीत 
पाणीपट्टीची रक्कम ररण्यास ितेकऱ्याींकडून प्रततसाद नसलेमुळे पा्बींधारे अधधतनयम १९७६ 
मधील कलम ८८/(२) च्या तरतूदीनुसार साधारणपणे २० हिार िेतकऱ्याींच्या ७/१२ वर थकीत 
पाणीपट्टीची नोंद घेणे बाबत कायगवाही चाल ुआहे. 
(२) व (३) १३ गावातील ५६४३ ितेकऱ्याींचे ७/१२ वर नोंद घेणेत आली आहे. उवगररत गावातील 
लारधारक िेतकऱ्याच्या ७/१२ वर थकीत पाणीपट्टीची नोंद घेण्याबाबतची कायगवाही 
प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाने िाही वसतुांवरील िराांच्या दरात वाढ िेल्याबाबत 
  

(४०)  ३६०२४ (२०-०१-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  िासनाने काही वस् तुवरील कराींच् या दरात वाढ केल्याचे ठदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
वा तया समुारास तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दरवाढ करण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) सदर दरवाढीचे स् वरुप काय आहे आझण या दरवाढीमळेु राज् य िासनाला अींदाि े ककती 
अततररक् त रक् कम प्राप् त होणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पीक नकुसान ररपाई, पीक ववमा, ्ोलमुक्ती, एकाजतमक पाणलो् व्यवस्थापन 
कायगक्रमाचा राज्य ठहस्सा या ववववध कारणाकररता आवनयक तनधी उपलब्ध नसल्यामुळे सदर 
दरवाढ करण्यात आली. 
(३) पेरोल व डडझलेवर प्रततमल्र २ रुपये, सोन,े चाींदी व तयाचे दाधगने ०.२% ववदेिी व देिी 
मद्य ५%, वायूममक्षीत पेये ५% मसगारे् १०% वाढ करण्यात आली आहे. 
    या दरवाढीमुळे राज्य िासनास सन २०१५-१६ वषागत अींदािे रु.१६५५ को्ी अततररक्त 
रक्कम प्राप्त होणार आहे. 

___________ 
  

िलसांपदा ववभा ाच्या अलोरे (ता.धचपळूण, जि.रत्नाध री) वसाहतीतील पोलीस मैदान, 
व्यायामशाळा,ब ीचे,रसते याांची िालेली दरुवसथा 

  

(४१)  ३६४८८ (२०-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  िलसींपदा ववरागाचे अलोरे (ता.धचपळूण, जि.रतनाधगरी) येथील िासकीय वसाहतीमध्ये 
असणारे पोलीस मैदान, व्यायामिाळा, बगीचे, अींतगगत रस्ते आदीींच्या देखराल - दरुुस्तीकड े
दलुगक्ष होत असल्यामुळे तयाींची दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबधीत प्रकल्पाचे काम सींपल्याने सदर कामाींना तनधी ममळत नसल्यामुळे 
तयाींचे दरुुस्ती व व्यवस्थापनाकड ेदलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे पोलीस मैदान, व्यायामिाळा, बगीचे, काही अींतगगत रस्त ेयाींची दरुवस्था 
्ाळण्याच्या ष्ष्ीन ेस्थातनक ग्रसामपींचायत अलोरे (ता.धचपळूण) याींनी सदरची मालमतता 
ग्रसामपींचायतीकड ेहस्ताींतरीत करण्याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुषींगाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) पोलीस मैदान, व्यायामिाळा, बगीचे अींतगगत रस्त े  तयादी ग्रसामपींचायतीकड े
हस्ताींतरीत करण्याची मागणी, सरपींच, ग्रसामपींचायत, अलोरे याींनी ठदनाींक ७/१०/२०१५ च्या 
पत्रान्वये केली होती. अलोरे वसाहतीमधील खेळाच े मैदान,  व्यायामिाळा, बाग या सुववधा 



वव.स. १४५ (30) 

केवळ प्रकल्पाचे अधधकारी व कमगचारी याींचेकरीता  आहेत. िोपयतं प्रकल्प आस्थापना अलोरे 
येथे कायगरत आहे तोपयतं रववषयातही सदर सुववधाींची आवनयकता राहणार आहे. 
सद्यजस्थतीत सुववधाीं बाबत सींबींधधत अधधकारी/कमगचारी याींची कोणतीही तक्रार नाही. सबब ही 
िागा ग्रसामपींचायतीकड ेहस्ताींतररत करण्याचा प्रनन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मापे ाव (ता.परतुर, जि.िालना) येथे सटेट बिँ ऑफ इांडडया या बिेँने शेतिऱयाांच ेििय 
पुन यिण िरण्यास ववलांब िेल्याबाबत  

  

(४२)  ३६५०३ (१४-०१-२०१६).   श्री.रािेश टोपे (घनसावां ी) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मापेगाव (ता.परतुर, जि.िालना) येथील िेतक-याींचे स््े् बकँ ऑर्  ींडडया  बँकेने किग 
पुनगगठण करण्यास ्ाळा्ाळ केल्यान े िेतकऱ् याने ववषारी औषध सेवन करुन आतमहतया 
केली,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधीत बकँ व्यवस्थापकावर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (०५-०३-२०१६) :(१) नाही. 
     जिल्हाधधकारी कायागलय, िालना व जिल्हा अग्रसणी बॅंक, बॅंक ऑर् महाराषर, िालना  
याींच्या प्राप्त अहवालानुसार परतुर तालुक्यातील मापेगाव खुदग येथील क्षी.ज्ञानोबा आक्षोबा 
काकड े याींना ठदनाींक २६.०९.२०१४ रोिी रु. ५३,०००/- व तयाींच्या पतनी  क्षीमती कुिीवताग 
ज्ञानोबा काकड ेयाींना ठदनाींक २६.०२.२०१४ रोिी रु. ७५,०००/- अस ेएकूण रु. १,२८,०००/- किग 
ठदले आहे. क्षी.ज्ञानोबा काकड ेयाींनी ठदनाींक ३०.०९.२०१५ रोिी आतमहतया केली असून तयाींच्या 
मतृयूचे कारण पीक किग पुनगगठन नाही. 
(२) व (३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
रत्नाध री जिल््यातील डों री वविास िाययक्रम, सथातनि वविास िाययक्रम, जिल्हा वावषयि 

योिना आदी िाययक्रमाांत यत मांिूर तनधी वापराववना पडून असल्याबाबत 
(४३)  ३६५८६ (१४-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनाधगरी जिल््यातील सन २०१२-१३, २०१३-१४  या आधथगक वषागत डोंगरी ववकास 
कायगक्रम, स्थातनक ववकास कायगक्रम, जिल्हा वावषगक योिना आदी कायगक्रमाींतगगत मींिूर 
तनधीपैकी सुमारे १.५६ को्ी चा तनधी अखचीत राठहल्यामुळे िासनाकड ेपरत गेला आहे,  हे 
खरे आहे काय 
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(२) असल्यास,  दरयानच्या काळात खतनि उतखननास असलेल्या बींदीमळेु बाींधकाम साठहतय 
वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे कामे पूणग होण्यास ववलींब झाला होता, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, सद्यजस्थतीत सदरची काम ेपूणग झालेली असल्यामुळे समवपगत झालेला तनधी 
परत ममळण्याबाबत जिल्हा तनयोिन सममती,रतनाधगरी याींच ेकडून ववतत ववरागाकड ेवारींवार 
मागणी करूनही अद्याप सदर अखचीत तनधी परत ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, कामे पूणग करूनही कामाची देयके प्रलींबबत असल्यामुळे सींबधीत ठेकेदार / 
सींस्था आधथगक अडचणीत सापडलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, तदनुषींगाने सदरचा तनधी परत ममळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     रतनाधगरी जिल््यामध्ये सन २०१०-११ ते २०१३-१४ या आधथगक वषागत डोंगरी ववकास 
कायगक्रमाींतगगत अखधचगत तनधी रु. ९१.६८ लक्षापैकी रु. १.५२ लक्ष अखधचगत तनधी खचग 
करण्यास मान्यता देण्यात आली असून उवगररत रु. ९०.१६ लक्ष  तक्या रकमेच्या अखधचगत 
तनधीस मान्यता देण्याच्या प्रस्ताव िासन स्तरावर ववचाराधीन असून प्रस्तावातील त्रु्ीची 
पुतगता करण्याबाबत जिल्हाधधकारी, रतनाधगरी याींना कळववण्यात आले आहे. आमदार स्थातनक 
ववकास कायगक्रमाींतगगत सन २०१०-११ ते सन २०१३-१४ या आधथगक वषागतील रु. ७४.७१ लक्ष 
अखधचगत तनधी खचग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे व सवगसाधारण जिल्हा वावषगक 
योिनेंतगगत मींिूर तनधीपकैी रु. १८९.५४ लक्ष अखधचगत तनधी खचग करण्यास मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाकड े ववचाराधीन असून प्रस्तावातील त्रु्ीची पतुगता करण्याबाबत 
जिल्हाधधकारी, रतनाधगरी याींना कळववण्यात आले आहे. 
(२) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रनन उद्् ावत नाही. 
(६) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पाटण (जि.सातारा) तालुक्यात िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडळातां यत पुणय िालेल्या उत्तरमाांड 

धरणप्रिल्पातील मौिे माथणेवाडी येथील ४४ िुटुांबाच ेपुनवयसन िरण्याबाबत 
(४४)  ३६७८७ (१४-०१-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यात कृषणा खोरे ववकास महामींडळाअींतगगत उततरमाींड धरण 
प्रकल्पाचे काम पूणग झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर धरणाच्या डाव्या बािूस मशिे माथणेवाडी हे गाींव वसले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, धरणात होणाऱ्या पाणीसाठयामळेु या गाींवातील समुारे ४४ कुीं ्ूींबाींना या पाण्याचा 
धोका तनमागण होत असून धरणातील पाणी या ४४ कुीं ्ुींबाच्या घराींना लागत असल्यान ेया ४४ 
कुीं ्ुींबाच ेपुनवगसन करण्याबाबत या कु्ुींबाींनी राज्य िासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या ४४ कु्ुींबाचे तातडीने पुनवगसन करणे गरिेच ेअसल्याचा अहवाल सातारा 
पा्बींधारे ववरागान े राज्य िासनाकड े सादर केला असून या कु्ुींबाची ही मागणी अनेक 
वषागपासून राज्य िासनाकड े प्रलींबबत असून या गावातील बाधधक ४४ कु्ुींबाींनी साततयाने 
पाठपुरावा करुनही तयाींचे पुनवगसन केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या ४४ कु्ुींबाींच्या पुनवगसनासींबींधी राज्य िासनान ेकोणता तनणगय घेतला आहे, 
अद्याप यासींदरागत तनणगय घेतला नसल्यास तनणगय न घेण्याची सवगसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) त े (५) मशिे माथणेवाडी या अींित: बाधीत गावाचा खास बाब हणून पुनवगसनाबाबतचा 
प्रस्ताव ववरागीय आयुक्त, पुणे याींचमेार्ग त ठदनाींक ६/१२/२०१२ रोिी मदत व पुनवगसन 
ववरागास सादर आहे. सदर प्रस्तावावरील मदत व पुनवगसन ववरागाकडील अमरप्रायाींबाबत 
के्षबत्रय स्तरावर पूतगता करण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 
       या प्रकरणी ठदनाींक २९/७/२०१५ रोिी मा.मींत्री, मदत व पनुवगसन याींच ेअध्यक्षतेखाली 
झालेल्या बैठकीत उततरमाींड प्रकल्पाच्या पूणग सींचय पातळीमध्ये प्रतयक्ष ककती घरे बाधीत होत 
आहेत याची पडताळणी  जिल्हाधधकारी, सातारा याींच ेस्तरावर करणेत येऊन सववस्तर अहवाल 
सादर करणेबाबत मा.मींत्री, मदत व पुनवगसन याींनी सूधचत केले आहे. पुढील कायगवाही 
प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

महाराष्ट्र ना री सेवा तनयम १९८२ ची िुनी पेंशन योिना ला ू िरण् याबाबत 
(४५)  ३६७९२ (१४-०१-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासनाच्या धतीवर महाराषर िासनान े ठदनाींक ३१ ऑक््ोंबर, २००५ रोिी घेतलेल्या 
िासन तनणगयाने ठदनाींक ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोिी व तयानींतर िासकीय सेवेत रुिू झालेल्या 
सवग सेवकाींना मुळची नागरी सेवा पेंिन योिना बींद करुन नवीन परररावषक अींिदान तनवतृती 
योिना सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची योिना रि करुन सेवा तनवतृती वतेन १९८२ ची िुनी पेंिन योिना 
लागू करण्याबाबत ठदनाींक ०१ नोव्हेंबर, २००५ पासून िासकीय सेवेत रुि ू झालेल्या सवग 
कमगचाऱ्याींकडून मोठया प्रमाणात मागणी केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) दरयान िासनान े ववतत ववरागाच्या ठदनाींक १९ िलु,ै २०११ च्या िासन तनणगयानसुार 
ठदनाींक ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूवी तनयुक्त झालेल्या कमगचाऱ्याींची सवेा पुणग झाली अिाींना िुनी 
पेंिन योिना लागू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ठदनाींक ०१ नोव्हेंबर, २००५ नींतर िासकीय सेवते रुिू झालेल्या सवग िासकीय कमगचाऱ्याींवर 
लादलेली ही योिना बींद करुन िुनी पेिींन योिना सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांटीवार (०६-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अिी मागणी कमगचारी सींघ्नाींकडून करण्यात येत आहे. 
(३) ठद. ०१.११.२०१५ पुवी करार पध्दतीन ेमानधनावर तनयुक्त होवून ठद. ०१.०१.२००५ रोिी 
ककीं वा तयानींतर तनयममत झालेल्या मिक्षण/कृषी सेचक/ग्रसामसेवक याींना ठद. १९ िुल,ै २०११ च्या 
िासन तनणगयान्वये िुनी तनवतृतीवेतन योिना लागू करण्यास आली आहे. 
(४) नवीन परररावषत अींिदान तनवतृतीवेतन योिनेसाठी राज्य िासन कें द्र िासनास साममल 
झाले असून तयाअींतगगत िमा असलेली रक्कम कें द्रीय अमरलेख देखराल प्राधधकरणाींकड ेिमा 
करण्यात आली असल्यान े ठद. ०१ नोव्हेंबर, २००५ नींतर िासकीय सेवेत रुिु झालेल्या 
कमगचाऱ्याींना िुनी पेन्िन योिना लागू करणे उधचत होणार नाही. 
(५) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बोडी नाला प्रिल्पाची (ता.चाांदरुबािार, जि.अमरावती) िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४६)  ३६८२९ (२०-०१-२०१६).   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यातील बोडी नाला प्रकल्पाच्या १०६.०२ हे िममनीचे रसुींपादनाची कायगवाही 
पुणग करण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाची काम ेसुरु करण्यासाठी िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) बोडी नाला प्रकलपाच्या धरण कामासाठी ५५३.३२ हे. 
िमीन सरळ खरेदीने, तर ९९.४६ हे. िमीन रूसींपदान प्रकक्रयेद्वारे ताब्यात घेण्यात आली 
आहे. सदर प्रकल् पाच्या कालवे कामासाठी ९७ हे. िममनीची आवनयकता असून ती ताब्यात 
ममळववण्यासाठी आवनयक प्रयतन सुरु आहेत. 
(२) प्रकल्पाची कामे सुरु आहेत. 
(३) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पाटण (जि.सातारा) तालुक्यात िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडळातां यत पुणय िालेल्या उत्तरमाांड 
धरण प्रिल्पातील पाणी धरणाच्या पजश्चमेिडील डाव्या उिव्या तीरावरील  ाांवाना देण्याबाबत 
(४७)  ३६८५३ (२२-०१-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यात कृषणा खारे ववकास महामींडळातींगगत उततरमाींड धरण 
प्रकल्पाचे काम पुणग झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धरणातील पाणी हे पुवेकडील कमी गाींवानाच ममळणार असुन धरणासाठी 
तयाग केलेली पजनचमेकडील अनके गाींव ेया धरणातील पाण्यापासनू वींचीत राहत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धरणाच्या पजनचमेकडील डाव्या व उिव्या तीरावर बसलेल्या अनके गाींवातील 
िेतकऱ्याींनी तयाींच्या िेतीला िासन खचागन ेमलफ््  ररगेिन योिना करुन १०० ्क्के िेतीला 
पाणी देण्याबाबत मागणी केली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदरागत धोरणातमक तनणगय घेवून उततरमाींड धरण प्रकल्पाच्या पजनचमेकडील 
गाींवाना िासन खचागन ेपाणी देण्याबाबत तालुक्याचा पजनचमेकडील गाींवाना िासन खचागन ेपाणी 
देण्याबाबत लोकप्रतततनधीनी ठदनाींक ०८ माचग, २०१५ रोिी मा.िलसींपदा मींत्री याींचकेड े
पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींबींधी राज्य िासनाने कोणता तनणगय घेतला आहे, 
(६) अद्यापही यासींदरागत तनणगय घेतला नसल्यास तनणगय न घेण्याची सवगसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) होय. 
(५) उततरमाींड प्रकल्पाच ेकाम पणूग झाले असून, या प्रकल्प अहवालात उपसा मसींचन योिनेची 
तरतुद नाही. या प्रकल्पाच ेमींिूर एकूण लारके्षत्र ६६६७.०७ हे. (मसींचन के्षत्र ४८०० हे)  तके 
आहे. तयानुसार प्रकल्पाच्या पजनचमेकडील डाव्या उिव्या तीरावरील गावाींना हणिचे 
िलसाठ्याच्या वरील  बािसू असलेल्या २६७.३३ हे. मसींचनाखालील के्षत्राचा (सवगसाधारण ६% 
के्षत्र) प्रकल्पाच ेलारके्षत्रात समाविे आहे. िासनाच्या ठदनाींक २१/११/२००२ च्या तनणगयानुसार 
धरणिलाियातून प्रकजल्पत मसींचन के्षत्राच्या एक ्क्केपयतं उपसा मसींचनासाठी व १४ ्क्के 
पयतं ठठबक/तुषारद्वारे मसींचनासाठी अिी एकूण १५ ्क्के प्रकजल्पय वपक रचनेच्या के्षत्रानुसार 
मींिूरी देता येते. तयानुसार उपसा मसींचनाद्वारे ४८ हे तर ठठबक/तषुारद्वारे ६७२ हे (पीक के्षत्र) 
पयतं मागणी आल्यास मींिूरी देता येईल. 
    िेतकऱ्याींनी उपसासाठी मागणी अिग केल्यानुसार धरणाच्या पजनचमेकडील डाव्या व 
उिव्या तीरावरील गावाींना ८८.४५ हे. के्षत्रावर मसींचन परवाने मागणी मींिूर करण्यात आले 
आहेत. 
(६) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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 डधचरोली जिल््यातील वैन ां ा नदीवर असलेला मसांचन प्रिल्प अपूणायवसथेत असल्याबाबत 
  

(४८)  ३७९८० (२०-०१-२०१६).   डॉ.देवराव होळी ( डधचरोली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल््यात  चीचडोह, वाघोली उपसा मसींचन, मुल्लूर, को्गल, कळगाव, 
येनबाींधला, ई ब्यारेि हे मसींचन प्रकल्प  वैनगींगा  नदीवर आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे जिल््यातील असींख्य िेतकरी व उद्योगाींना मसींचनाची सोय उपलब्ध 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, मसींचन प्रकल्प पूणग होण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना व कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, वैनगींगा नदीवरील गडधचरोली जिल्यात प्रस्ताववत असलेल्या बॅरेिमळेु व तयावरील 
उमसयो द्वारे गडधचरोली जिल््यात २५७०९ हेक््र ओलीत के्षत्रास लार ममळणार आहे. तसचे 
या बॅरेिेसच ेतनयोिनात बबगर मसींचनाकररता १९५.८१३ दलघमी तरतूद असून यातून वपण्याच े
पाणी व औद्योधगक वापर होणार आहे. 
(३) वैनगींगा नदीवर प्रस्ताववत गडधचरोली जिल््यातील ५ बरेॅिपैकी धचचडोह बॅरेि हे 
बाींधकामाधीन आहे. को्गल बॅरेिला प्रिासकीय मान्यता प्रदान करणेत आली आहे. 
कळमगाींव बॅरेिचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य ताींत्रीक सल्लागार सममतीचे अनुपालनाधीन 
आहे. उवगरीत मुल्लूर बॅरेि व येनबोथला बॅरेि हे अन्वेषणाधीन आहेत. तसेच धचचडोह बॅरेिच े
पाणी साठ्यावरील वाघोली बु्ी उपसा मसींचन योिनेच ेबाींधकाम पणूग झाले आहे. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आांबाबारी (ता.अक्िलिुवा, जि.नांदरुबार) येथील देहली मसांचन प्रिल्पामुळे  
ववसथावपत होणाऱया  ावाांच्या पुनवयसनाबाबत 

  

(४९)  ३९१११ (२०-०१-२०१६).   श्री.उदेमसां  पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  आींबाबारी (ता.अक्कलकुवा, जि.नींदरुबार) येथील देहली मसींचन प्रकल्पाची सद्य:जस्थती 
काय आहे, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पामळेु तया पररसरातील ककती गाव ेववस्थावपत होणार आहे, 
(३) असल्यास, ववस्थावपत होणाऱ्या गावाींच्या पुनवगसनाबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ध रीष महािन (२३-०३-२०१६) :(१) सद्यजस्थतीत देहली प्रकल्पाच े काम खालीलप्रमाण े
पुणग झालेले आहे. 
   १. मातीधरण-६५% 
   २. साींडवा बाींधकाम- १००% 
   ३. ववमोचकाचे काम- १००% 
   ४. डावा कालवा कक.मी. १ त े११.४० पैकी कक.मी १ त े८ मधील मातीकाम पूणग         
            कालव्यावरील बाींधकाम ेप्रगतीत. 
   धरणाच ेकाम प्रकल्पग्रसस्ताींच्या ववरोधामुळे बींद आहे. 
(२) देहली प्रकल्पामुळे आींबाबारी हे एक  गाींव ववस्थावपत होणार आहे. 
(३) सदर गावाच ेपुनवगसन करण्यासाठी रायमसींगपूर ग् नीं. १७, अींबाबारी ग् नीं. ४७, िुना 
नागरमुथा व रोयर येथील िममनी सींपादीत करण्यात आल्या असून नागरी सुववधाींची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. देय असलेल्या एकूण नागरी सुववधाींपैकी पाच नागरी सुववधाींची काम ेपुणग 
झालेली आहेत. 
    बाधधत गावातील ६८९ घराींच ेपुनवगसन करण्याचे तनयोिन असून ३४० कु्ुींबाचे स्थलाींतर 
पुनवगमसत गावठाणात झालेले आहे. उवगररत बाधधताींच्या स्थालाींतराची कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रनन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मांिूर अनुदानापेक्षा अधधि खचय िरण् याच्या प्रिारावर आळा घालण्याबाबत 
  

(५०)  ३९२५४ (२०-०१-२०१६).   श्री.दहतेंद्र िािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि िािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.अथगमीं्याींनी अथगसींकल् पात ववववध ववरागाींना मींिूर झालेल् या तनधीतूनच खचग वळेेत 
करावा तसेच मींिूर तनधीपेक्षा अधधक खचग करुन ववत तीय अतनयममतता तनमागण करु नये व 
पुरवणी मागण् या सादर करण् याची वेळ िासनावर आणू देऊ नये  . बाबीसींबींधी वविेष पररपत्रक 
काढून सींबींधधत ववरागाच् या सधचवाींना व अन् य अधधका-याींना आदेि ठदले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त आदेिानुसार त याबाबतची अमींलबिावणी न करणा-या सींबींधीत 
ववरागीय अधधका-याववरुध् द कोणती कारवाई करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(३) मींिूर अनुदानापेक्षा अधधक खचग करण् याचे प्रकार ककती ववरागात आढळून आले व 
त याबाबत कोणती कारवाई करण् यात येत आहे, 
(४) उपरोक् त कारवाईमळेु पररजस्थती नुसार अततररक् त मागण्या माींडण् याचे प्रमाण कमी 
होण् याची िक् यता आहे याबाबत िासन कोणती उपाययोिना करणार आहे ? 
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श्री. सुधीर मुन ांटीवार (२२-०२-२०१६) :(१) तनधीचा ववतनयोग योग्या ररतीन ेहोऊन खचागच ेपूणग 
वषागचे योग्य पध्दतीने तनयोिन करण्यासाठी कोणतयाही पररजस्थतीत माचग मठहन्यातच खचग 
करण्याची पध्दत ्ाळण,े खचग योग्य पध्दतीने होण,े अनावनयक खचागवर तनयींत्रण रहणे तसेच 
रववषयात अथगसींकल्पीय अतनयममतता होऊ नये. असे सवग ववरागाींना मा.मींत्री (ववतत) याींच्या 
ठद.२१.७.२०१५ च्या अधग िासकीय पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) अथगसींकल्पीय तनधीचे ववतरण सवग ववरागाींना अथगसींकल्प अींदाि ववतरण व 
सींतनयींत्रण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन देण्यात येत.े मामसक तनधी वववरणपत्र 
बीसवर सादर केलयानींतरच तनधी सदर प्रणालीवरच ववतरीत करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात 
आल्या आहेत व तयाप्रमाणे तनधीचे ववतरण करण्यात येते. मींिूर अनुदानापेक्षा िास्त खचग 
होण्याची िक्यता तनमागण झाल्यास व तो खचग अपररहायग असल्यास तयास ववतत ववरागाची 
पूवग परवानगी घेण्यात यावी व मींिूर ककीं वा सधुाररत अनुदानात खचग न रागववल्यास तनयींत्रण 
अधधकाऱ्यास िबाबदार धरण्यात येईल व अतनयममततेचा प्रकारानुसार मिस्तरींग ववषयक 
कायगवाहीस सींबींधधत अधधकारी पात्र होतील, असे ववतत ववरागाकडून प्रिासकीय ववरागाींना 
वेळोवेळी कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


