
वि.प. ७ (1) 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील वाहनाांच्या सांख्येवर ननयांत्रण ठेवण्याबाबत 
(१)  १५५१४ (२७-०४-२०१६)   श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िाहतुकीचे ननयम ि कायदे त्याचबरोबर िाहनाींच्या सींख्येिरही ननयींत्रण 
ठेिल्यास रहदाररत घ् होऊन अपघाताींचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िाहनाींच्या सींख्येिर ननयींत्रण ठेिण्याकररता र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(१७-०३-२०१७) : (१) अर्ा आर्याच ेितृ्त ितृ्तपत्रात प्रससध्द झाले आहे. 
(२) मो्ार िाहन कायद्याप्रमाणे काळी-वपिळी ्ॅक्सी ि ररक्षा िगळता अन्य िाहनाींच्या 
नोंदणीबाबत कोणतेही ननबधं नाहीत. त्यामुळे त्याींच्या सींख्येिर कोणतेही ननयींत्रण नाही. 
    परींतू, खाजगी िाहनाींचा िापर कमी व्हािा याकररता सािशजननक िाहतकू व्यिस्था सक्षम 
करणे, र्ेअर ्ॅक्सी / ररक्षा सेिा सुरु करणे अर्ा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

 
___________ 

  
   



वि.प. ७ (2) 

येवला (जज.नाशशि) येर्ील मुक्तीभूमीला ‘अ’ वगथ पयथटन स्र्ळाचा दजाथ शमळणेबाबत 
(२)  १६४५५ (२८-०४-२०१६)   श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडित :   
सन्माननीय पयथटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिला (जज.नासर्क) येथील मुक्तीभूमीला ‘अ’ ककीं िा ‘ब’ िगश पयश् न स्थळाचा दजाश 
समळण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
र्ासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे ननिेदन जजल्हाधधकारी 
याींना प्राप्त झालेले आहे. 
(२) ि (३) येिल्याच्या मकु्तीभूमीला “ब” िगश पयश् नस्थळाचा दजाश देण्याबाबतचा 
जजल्हाधधकारी, नासर्क याींनी ग्रामविकास विभागास पाठविलेला प्रस्ताि ग्रामविकास विभागाने 
ददनाींक २८/११/२०१६ च्या पत्रान्िये पयश् न विभागास पाठविला आहे. पयश् न स्थळास दजाश 
देण्याबाबत र्ासनान े िेळोिेळी विहीत केलेल्या तरतुदीबाबत प्रस्ताि पाठविण्याबाबत 
जजल्हाधधकारी, नासर्क याींना कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
अिोला व वाशशम जजल््यातील अवैध प्रवासी वाहतुिीवर िारवाई िरण्याबाबत 

(३)  १७०७९ (२७-०४-२०१६)     श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला ि िासर्म जजल््यात अिधैररतीने सुरु असलेल्या प्रिासी िाहतुकीने सस.्ी. 
महामींडळाला दरिर्षी लाखो रुपयाींचा तो्ा होत असल्याच ेददनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही जजल््यातील डपेोजिळच्या अिैध प्रिासी िाहनाींचा सव्हे सुरु करण्यात 
आला असून ककती अिैध प्रिासी िाहतुकीिर र्ासनान ेकारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर अिैध प्रिासी िाहतुकीिर कोणत्या स्िरुपाची कारिाई करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदवािर रावत े(१७-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) उपप्रादेसर्क पररिहन अधधकारी, अकोला ि िासर्म याींच्या िायुिेग पथकामार्श त ददनाींक 
०१/०४/२०१५ त ेददनाींक ३०/०६/२०१६ या कालािधीत अकोला ि िासर्म बस आगारालगत २०० 
मी्र पररसरात िाहतूक करणाऱ्या अनकु्रम े३६ ि ५४ िाहनाींिर तसेच अिधै प्रिासी िाहतकू 
करणाऱ्या अनुक्रम े१०३० ि १७२७ दोर्षी िाहनाींिर कारिाई करण्यात आली आहे. 
(३) अिैध प्रिासी िाहतूक करणाऱ्या िाहनाींबाबत परिाना ननलींबन, नोंदणी ननलींबन ि दींड 
िसुली अर्ा स्िरुपाची कारिाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील गि-किल्ल्याांचे जतन व सांवधथन िरण्याबाबत 
(४)  १७३५७ (०३-०५-२०१६)     श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सुननल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२९४९ ला हदनाांि २३ डिसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय पयथटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ककल्ल्याींच ेजतन ि सींिधशन करण्यासाठी महाराषर पयश् न विकास महामींडळ ि 
भारतीय पुरातत्ि विभाग याींच्यात सामींजस्य करार करण्यासाठी कें द्राकड ेपाठपुरािा करण्यात 
येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत िर्षशभरात कें द्र र्ासनाकड ेपाठपुरािा करण्यासाठी कोणती कायशिाही केली ि 
त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्य र्ासनाकडून गड-ककल्ल्याींच्या सींिधशनासाठी विर्ेर्ष जाणीिपूिशक प्रयत्न 
होत नसल्यान ेनागररक पयश् काींमध्ये नाराजीच ेिातािरण आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गड-ककल्ल्याींचे सींिधशनासाठी र्ासनाकडून चाल ू आधथशक िर्षी ककती ननधी 
उपलब्ध करण्यात आला आहे ि प्रत्यक्षात ननधीच्या िापराची जस्थती काय आहे ? 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्यातील ककल्याींचे जतन ि सींिधशन करण्यासाठी महाराषर पयश् न विकास महामींडळ ि 
भारतीय पुरातत्ि विभाग याींच्यात कराियाच्या सामींजस्य कराराचा मसुदा महामींडळान ेभारतीय 
पुरातत्ि विभागास सादर केला असून, त्यािर स्िाक्षरी करण्याबाबत सक्षम प्राधधकाऱ्याची 
नेमणूक करण्याबाबत भारतीय पुरातत्ि विभाग, निी ददल्ली याींना कळविण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
     राज्यातील गड ि ककल्ले याींचे जतन ि सींिधशनासाठी मा.मींत्री, साींस्कृनतक कायश याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गड सींिधशन ससमती गठीत करण्यात आली आहे. या ससमतीच्या सर्र्ारर्ीनुसार 
गड सींिधशन योजनेंतगशत पदहल्या ्प्प्यात १४ ककल्ल्याींची ननिड केली असून त्याींच्या जतन 
दरुुस्तीकररता रुपये ६०.७० को्ी इतक्या रकमेच्या कामाींना मींजरुी ददली आहे. चाल ूआधथशक 
िर्षाशकररता रुपये २५.१६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध असून त्यापकैी रुपये १३.८३ को्ी ननधी 
खचश झाला आहे. तसेच दसुऱ्या ्प्प्याकररता १४ ककल्ल्याींची ननिड केली असून ९ ककल्ल्याींच्या 
जतन दरुुस्ती कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता देण्याच्या प्रस्तािािर र्ासनस्तरािर कायशिाही चाल ू
आहे. या व्यनतररक्त गड ककल्ले सींिधशनार्ी ननगडीत असलेल्या सींस्था/व्यक्ती आणण पुरातत्ि 
विभाग याींच्यात समन्िय साधण्यासाठी गड सींिधशन ससमती सदस्याींच्या मागशदर्शनाखाली 
कायशर्ाळा घेण्यात आल्या. परुातत्ि ि िस्तुसींग्रहालय सींचालनालय ि गड सींिधशन 
ससमतीमार्श त ककल्ल्याींिर स्िच्छता असभयान राबविण्यात आले. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
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मौ.लािघर (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) गावास ‘ि’ वगथ पयथटन स्र्ळ जाहीर िरण्याबाबत 
(५)  १९२६७ (०३-०५-२०१६)     प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराव गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१४००२ ला हदनाांि १६ डिसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय पयथटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.लाडघर (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) गािास ‘क’ िगश पयश् न स्थळ घोवर्षत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्यामार्श त पडताळणी करण्यात येत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. जयिुमार रावल (०६-०२-२०१७) : (१) होय. 
     ददनाींक २४/११/२०१५ रोजी झालेल्या रत्नाधगरी जजल्हा ननयोजन ससमतीच्या बैठकीतील 
ठरािानुसार ‘क’ िगश पयश् नस्थळ जाहीर करणेच्या अनुर्षींगाने प्राप्त प्रस्तािाींची छाननी करुन 
मींजूरीसाठी पुढील जजल्हा ननयोजन ससमतीच्या बैठकीमध्ये ठेिण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. 
(२) जजल्हाधधकारी कायाशलय, रत्नाधगरी याींनी त्याींच्या ददनाींक ३१/१२/२०१५ च्या पत्रान्िये 
सींबींधधत ग्रामपींचायतकडून सविस्तर प्रस्ताि मागविला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
अशलबाग (जज.रायगि) येर्ील शासिीय िमथचारी ननवासस्र्ानाांच्या दरुुस्तीबाबत 

 

(६)  १९३६६ (१६-०८-२०१६)     श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सावथजननि बाांधिाम 
(सावथजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) असलबाग (जज.रायगड) येथ े र्ासकीय कमशचारी ि अधधकारी याींच्या ननिासस्थानासाठी 
सकूण ८ इमारतीींमध्ये सन १९८५ सालापासून व्यिस्था करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत १२२ सदननकाींपैकी ४८ सदननकाींच ेिा्प करण्यात आले असनू 
ररक्त ७४ सदननकाींपैकी ६० सदननका दरुूस्ती अभािी िीना िापर बींद आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदरच ेसदननका दरुूस्ती प्रस्तािाबाबत र्ासनस्तरािरुन कायशिाही प्रगतीत आहे. 

___________ 



वि.प. ७ (5) 

उपप्रादेशशि पररवहन िायाथलय, िाांदरपािा, दहहसर (मुांबई)  
येर्ील बेिायदेशीर बाांधिामाबाबत  

(७)  १९५६७ (१६-०८-२०१६)     प्रा.जोगेन्द्द्र िवाि े:   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददहसर, मुींबई येथील काींदरपाडा येथील उपप्रादेसर्त पररिहन कायाशलयात 
महानगरपासलकेची कोणतीही परिानगी न घेता ३ ते ४ खोल्याचे बेकायदेर्ीपणे बाींधकाम 
करण्यात आल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपासलकेच्या करारनाम्यात दर्शविण्यात आलेला च्ई ननदेर्ाींक 
के्षत्रर्ळापेक्षा जास्त जागा िापरण्यास आर्ीओ कायाशलयास मनाई करण्यात आली असताना 
करारनाम्याचे उल्लींघन करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनधधकृत बाींधकाम केलेल्या खोल्याींमध्ये बकेायदेर्ीपणे गॅस ससींलेडरचा साठा 
केला जात असल्यान े कायाशलयात कामासाठी येणाऱ्या हजारो नागररकाींच्या सुरके्षला धोका 
ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार अनधधकृत बाींधकामे ननषकाससत करुन दोर्षीींविरूध्द कारिाई करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२७-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींनी 
ददनाींक २७/५/२०१६ ि ददनाींक २५/०६/२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये काींदरपाडा येथील उपप्रादेसर्क 
पररिहन कायाशलयास भाड ेतत्िािर ददलेल्या महानगरपासलकेच्या भखुींडािर अनधधकृत बाींधकाम 
केल्याबाबत कळविले आहे. मात्र, सदरची आके्षवपत बाींधकाम े ही उपप्रादेसर्क पररिहन 
कायाशलय, बोरीिली याींनी इमारतीचा ताबा घेण्यापूिीची आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) उपप्रादेसर्क पररिहन अधधकारी, बोररिली येथे अनजु्ञप्ती ि मो्ार िाहनाींच्या 
कामकाजासाठी दररोज समुारे ४ हजार अजशदार येत असतात. त्याींना ऊन ि पािसासाठी ओपन 
र्ेड, कँ्ीन ि प्रसाधन गहृ या आिश्यक बाबी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. 
कँ्ीनमधील गॅस ससलेंडर सामान्य जनतेच्या िािरापासून दरू असून सुध्दा माहे म,े २०१६ 
मध्ये महानगरपासलकेने आके्षप घेतल्याने उपप्रादेसर्क पररिहन अधधकारी, बोरीिली याींनी 
कँ्ीन, सर्काऊ अनुज्ञप्ती कक्ष, ओपन र्ेड, अनुज्ञप्ती खोली ही अनधधकृत बाींधकाम े
ननषकाससत केली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 



वि.प. ७ (6) 

ई-रे्रर्ार प्रिल्पाच्या अांमलबजावणीमध्ये के्षत्रत्रय िायाथलयीन 
िमथचाऱयाांना ताांत्रत्रि मागथदशथन प्रशशक्षण देण्याबाबत 

(८)  १९६०५ (१६-०८-२०१६)     िॉ.अपूवथ हहरे, श्री.रामहरी रुपनवर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१६६८५ ला हदनाांि २१ माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनान ेसातबारा, रे्रर्ार ि इतर दाखले ऑनलाईन देण्याच्या धोरणाींतगशत राज्यातील 
सकूण ३५८ तालुक्याींपैकी उिशररत ८२ तालुक्याींच्या डॅ्ा सीडीज,् स््े् डॅ्ा सें्रिर अपलोड 
करण्याची सुरु असलेली प्रकक्रया पणुश झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सिशच ३५८ तालुक्यात हस्तसलखीत गा.नीं.नीं. ७/१२ उतारे ऑनलाईन 
पध्दतीने उपलब्ध करण्यात आले आहेत काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाच्या अत्यींत महत्िपुणश ि जनउपयोगी असलेल्या ऑनलाईन धोरणाच्या 
अींमलबजािणीत के्षत्रत्रय कायाशलयीन कमशचाऱ्याींच ेअज्ञान ि अडचणीमुळे व्यत्यय ननमाशण होऊन 
जनतेला या धोरणाचा प्रत्यक्ष लाभ होत नसल्याच ेननदर्शनास येत असल्याने ताींत्रत्रक मागशदर्शन 
प्रसर्क्षणाची व्याप्ती िाढविणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०३-२०१७) : (१), (२) ि (३) राज्यातील सकूण ३५८ तालुक्याींपैकी 
चींद्रपूर जजल््यातील जजिती तालकुा िगळता सकूण ३५७ तालुक्याींमध्ये डॅ्ा सीडीज, स््े् डे्  
सें्रिर अपलोड करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुर्षींगान,े डॅ्ा सीडीज अपलोड झालेल्या सिश 
तालुक्याींमध्ये सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
      भूसम असभलेख प्रसर्क्षण प्रबोधधनी, औरींगाबाद येथ ेरे्ब्रुिारी, २०१३ मध्ये ६७९ ि जून, 
२०१५ मध्ये ५०१ अस े समळून सिश जजल््यातील ११८० मास््र रेनसश याींना “ई-रे्रर्ार” 
प्रणालीच ेप्रसर्क्षण देण्यात आले आहे. या मास््र रेनसशच्या मदतीने जजल्हास्तरािर सिश तलाठी 
ि मींडळ अधधकारी याींना ई-रे्रर्ार प्रणालीच ेप्रसर्क्षण देण्यात आले आहे. तसेच सींगणकीकृत 
गा.न.नीं. ७/१२ मधील डा्ा सन्री ि डा्ा कन्व्हजशनच्या झालेल्या चकुा दरुुस्त करण्यास्ति 
विकससत केलेल्या “सडड् मोडयलु” च्या िापराबाबत ददनाींक ०६/०६/२०१६ रोजी राज्यस्तरािर 
जमाबींदी आयुक्त कायाशलय, पुणे येथे २९१ तलाठी ि मींडळ अधधकारी याींना प्रसर्क्षण देण्यात 
आले असून याबाबत जमाबींदी आयुक्ताींकडून सिश जजल्हाधधकारी याींना जजल्हा स्तरािर प्रसर्क्षण 
आयोजजत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे राज्यातील सिश तलाठी/मींडळ 
अधधकारी याींना प्रसर्क्षण देण्यात आले आहे. याव्यनतररक्त जव्हडीओ कॉन्र्रन्सच्या 
माध्यमातून िेळोिेळी अधधकारी/कमशचारी याींना आज्ञािलीच्या अद्याितीकरणाचे प्रसर्क्षण 
देण्यात आलेले आहे. तसचे जजल्हास्तरािर ननिासी उपजजल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली 
जजल्हा सूचना विज्ञान अधधकारी (ताींत्रत्रक मागशदर्शन) याींच्या सहभागान े हेल्प डसे्क स्थापन 
करण्यात आले असून त्याींच्याकडून ताींत्रत्रक अडचणीींच्या ननिारणाथश मागशदर्शन करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



वि.प. ७ (7) 

परभणी जजल्हा पररषदे अांतगथत झालेल्या वकृ्ष लागवि शतिोटी 
योजनेत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

(९)  १९९३१ (११-०८-२०१६)     श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडित :  सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  परभणी जजल्हा पररर्षद अींतगशत करण्यात आलेल्या र्तको्ी िकृ्ष लागिड योजनेत 
उपमुख्य कायशकारी अधधकारी, २६५ ग्रामपींचायतीींचे ग्रामसेिक, र्ासकीय रोपिा्ीका चालक ि 
इतराींनी सींगनमत करीत लाखो रूपयाींचा गैरप्रकार केल्यािरून त्याींच्या विरूध्द 
चौकर्ी करण्याबाबत मखु्य कायशकारी अधधकारी, जज.प. परभणी याींनी सन २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान आदेर् काढलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोर्षी अधधकारी/कमशचारी ि यींत्रणा 
याींच्याविरूध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रावल (०८-०२-२०१७) : (१) होय. र्तको्ी िकृ्ष, लागिड सींदभाशत प्राप्त 
तक्रारीच्या अनुर्षींगान े मुख्य कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्षद परभणी याींच्या ददनाींक 
२९/१०/२०१५ रोजीच्या आदेर्ान्िये अनतररक्त मुख्य कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्षद 
परभणी याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकर्ी ससमती गठीत करण्यात आली. सदर चौकर्ी ससमतीने 
ददनाींक १६/२/२०१६ रोजी चौकर्ी अहिाल सादर केला. सदर चौकर्ी अहिालात परभणी 
जजल््यातील धनादेर् ददलेल्या सकूण २६५ ग्रामपींचायतीपैकी ८० ग्रामपींचायतीींना धनादेर् 
देिूनही नसशरीींकडून रोपे प्राप्त न झाल्याचे ननदर्शनास आले होते. 
(२) सदर चौकर्ी अहिालाच्या अनुर्षींगाने सींबींधधत ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेिक याींना नो्ीर्ीींद्िारे 
धनादेर् देिनूही रोप े उपलब्ध करुन न देणाऱ्या नसशरीींकडून रक्कम िसून करुन 
ग्रामपींचायतीच्या खात्यात जमा करणेबाबत सुधचत करण्यात आले होते. त्यानसुार धनादेर् 
देऊनही रोप ेउपलब्ध करुन न देणाऱ्या सींबींधधत नसशरीींकडून ग्रामपींचायतीकररता रोप ेउपलब्ध 
करुन घेण्यात आली आहेत. तसचे रोपे उपलब्ध करुन न ददलेल्या नसशरीींकडून धनादेर्ाची 
रक्कम िसुल करुन सींबींधधत ग्रामपींचायतीच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. या प्रकरणी 
श्री.सम.सन.गोपाळ तत्कालीन ग्विकास अधधकारी, पींचायत ससमती, परभणी याींच्याविरुध्द 
विभागीय चौकर्ी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
नाांदेि जजल्हयातील शेति-याांनी शतेतळयाांच ेप्रस्ताव ऑनलाईन पध्दतीने सादर िेल्याबाबत 

(१०)  १९९४६ (२०-०८-२०१६)  श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
 

(१) नाींदेड जजल्हयातील र्ेतक-याींनी ४५६३ र्ेततळयाींच ेप्रस्ताि ऑनलाईन पध्दतीन ेसादर केले 
आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, र्ासनाच े २५३८ र्ेततळयाींच े उददष् असल्याच े माहे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले,  हे खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. जयिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. माहे मे, २०१६ मध्ये नाींदेड 
जजल््यातील र्ेतकऱ्याींनी “मागेल त्याला र्ेततळे” या योजनेंतगशत र्ेततळ्यासाठी ४४६५ अजश 
ऑनलाईन पध्दतीन ेसादर केले होते. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सधुाररत उदिष्ानुसार नाींदेड जजल््यास ५००० र्ेततळ्याींचे उदिष् देण्यात आले 
आहे. त्यानुसार सद्य:जस्थतीत कायाशरींभ आदेर् ददलेल्या र्ेततळ्याींची सींख्या ३०३४ असून 
त्यापैकी १८४ काम ेपूणश झाली आहेत तर १४ काम ेप्रगतीपथािर आहेत. 
  

___________ 
नाशशि जजल्हयात मागेल त्याला शेततळे योजनलेा ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत  

(११)  २०१८७ (२०-०८-२०१६)     िॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नासर्क जजल्हयात मागेल त्याला र्तेतळे योजनेत मागणी केलेल्या सुमारे ११ हजार 
र्ेतक-याींना पुढील िर्षाशपयतं िा् पहािी लागणार असल्याच े माहे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१६-०२-२०१७) : (१) ि (२) नासर्क जजल््यातील सन २०११-१२ त े
२०१५-१६ या िर्षाशतील सकूण १६५३ ी्ंचाई घोवर्षत गािात मागेल त्याला र्ेततळे ही योजना 
राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या सकूण १८०८२ अजांपैकी पात्र असलेल्या 
१३२६९ अजांपकैी ४६११ कामाींना मींजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. माहे म,े २०१६ च्या 
सुमारास जजल््यास ६३९० अजश ताींत्रत्रकदृष्या पात्र होते. जजल््याचे २५०४ लक्षाींक िजा जाता 
सकूण ३८८६ अजश प्रलींत्रबत होते. सद्य:जस्थतीत नासर्क जजल््यात १८०८२ अजश प्राप्त असून, 
त्यापैकी १३२६९ पात्र आहेत. ताींत्रत्रकदृष्य जागा योग्य असलेली र्ेतकऱ्याींची सींख्या १०९५३ 
असून तालकुास्तरीय ससमतीने ४६११ अजांना मींजूरी ददली आहे. कायाशरींभ आदेर् सींख्या ३९१४ 
असून आखणी केलेल्या र्ेतकऱ्याींची सींख्या ३६७४ आहे. पूणश कामे ११०३ असनू चाल ूकाम े
१५८ आहेत. त्यापो्ी रु.४५८.४८ लाख इतके अनुदान िा्प करण्यात आले आहे. 
     सद्यजस्थतीत र्ासन ननणशय ददनाींक १०/१०/२०१६ प्रमाणे १,११,१११ लक्षाींक राज्यामध्ये 
देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नासर्क जजल््यातील १,११,१११ पात्र अजशदार ्प्प्या्प्प्यान े
सामािले जातील. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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श्री.के्षत्र हटटवाळा (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येर्ील पयथटन 
वविास प्रिल्पाची िामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत  

 

(१२)  २०१९९ (२३-०८-२०१६)  श्री.जगन्द्नार् शशांदे : सन्माननीय पयथटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपासलका के्षत्रातील मौज े द््िाळा येथील पयश् न विकास 
महामींडळाच्या समुारे १४.४७ सकर जागेचा पयश् न दृष्या विकास करण्यासाठी सदरहू जागेचा 
विकास आराखडा तयार करण्यात आल्याचे महाराषर राज्य पयश् न विकास महामींडळाच े
तत्कालीन व्यिस्थापकीय सींचालक डॉ. जगदीर् पा्ील याींनी ददनाींक २२ माचश, २०१३ रोजी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीस मपविम/विकास/द््िाळा/१/प्र.क्र.२०/२०१३ च्या पत्रानसुार कळविण्यात 
आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जागेिरील मोकळ्या जागेत होणारे अनतक्रमण रोखण्यासाठी या 
भूखींडािर सींरक्षक सभींत बाींधण्याच्या कामाचे कायाशरींभ आदेर्ही देण्यात आल्याचे कळविण्यात 
आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौजे द््िाळा (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील पयश् न विकास कें द्राच्या कामास 
सुरुिात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू पयश् न विकास कें द्राच्या कामास विनाविलींब सुरुिात करण्याबाबत 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रावल (०६-०२-२०१७) : (१) होय 
(२) होय. 
     द््िाळा विकास आराखड्यास अधीन राहून सींरक्षक सभींतीचे काम पूणश करण्यात आलेले 
आहे. 
(३), (४) ि (५) सद्यजस्थतीत उपलब्ध असलेल्या ननधीतून द््िाळा येथील पयश् न ननिासाच े
Updradations ि दोन अनतररक्त कक्षाींच ेबाींधकामाचे कायाशदेर् देण्यात आले आहेत.  

___________ 
नाशशि व शसांधुदगुथ जजल्हयातील पयथटन स्र्ळाांच्या वविासाबाबत 

  

(१३)  २०२०० (२३-०८-२०१६)     श्री.जगन्द्नार् शशांदे :  सन्माननीय पयथटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पयश् न स्थळाींच्या विकासासाठी कें द्र र्ासनाने रुपये १८८ को्ी ननधी मींजूर 
केला असून त्यात नासर्क जजल्हयाकररता रुपये ३४.९ को्ी आणण ससींधुदगुश जजल्हयाकररता 
रुपये ८३.७६ को्ीची तरतुद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससींधुदगुश जजल्हयातील पयश् न स्थळाींसाठी कें द्र र्ासनान ेमींजूर केलेल्या रुपये 
८२.७६ को्ी ही रक्कम कोणकोणत्या पयश् न स्थळाींच्या विकासासाठी खचश करण्यात येणार 
आहे, 
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(३) असल्यास, कें द्र र्ासनाने ससींधुदगुश जजल्हयाच्या पयश् न स्थळाींच्या विकासासाठी मींजूर 
केलेल्या रुपये ८२.७६ को्ी ननधीतून आतापयतं कोणकोणती काम ेहाती घेण्यात आली आहेत, 
त्यापैकी ककती कामे पूणश झाली आहेत, ककती ि कोणकोणती काम ेप्रगती पथािर आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०६-०२-२०१७) : (१) सन २०१५-१६ या सींपूणश िर्षाशमध्ये ददनाींक १/३/२०१६ 
रोजी कें द्रीय पयश् न मींत्रालयान े “स्िदेर् दर्शन” योजनेंतगशत ससींधुदगुश जजल््यातील सागरी 
स्थळाींचा विकास करणे या सका प्रकल्पातील रु.८२.१७ को्ीच्या विविध कामाींना मींजुरी ददली 
आहे. नासर्क जजल््यातील कामाींसाठी CFA अींतगशत सन २०११-१२ ते २०१३-१४ या 
कालािधीत सकूण रु.३४.९० को्ी इतक्या रकमेच्या कामाींना मींजुरी देण्यात आली ि त्यापो्ी 
रु.१७.४५ को्ी ननधी प्राप्त झाला आहे. 
(२) या प्रस्तािात विजयदगुश, देिगड, समठबाि, तारकली, तोंडिली, ननिती ककल्ला, सर्रोडा, 
सागरेश्िर, मोचेमाड या स्थळाींचा समािेर् आहे. 
(३) ि (४) कें द्रीय पयश् न मींत्रालयान े सदर प्रकल्पास दद.१/३/२०१६ रोजीच्या आदेर्ान्िये 
“स्िदेर् दर्शन” योजनेंतगशत रु.८२.१७ को्ीच्या कामाींना मींजूरी देऊन रु.१२.७९ को्ी इतका 
ननधी महाराषर पयश् न विकास महामींडळास माचश-सवप्रल, २०१६ मध्ये वितरीत केला आहे. 
उपलब्ध ननधीच्या अनुर्षींगान े प्रकल्पातील काही घ्काींची ननविदा काढण्यात आली आहे. या 
प्रकरणी महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमें् ॲथॉरर्ी (MCZMA), जजल्हाधधकारी ि महाराषर 
मेरी्ाईम बोडश याींच्या ना हरकत प्रमाणपत्राींची आिश्यकता आहे. त्याबाबत सींबींधधताींना प्रस्ताि 
पाठविलेलले आहेत. 
  

___________ 
  

पवना (जज.पुणे) नदीवर बाांध घातल्याने शहराचा पाणीपुरवठा खांिीत झाल्याबाबत 
  

(१४)  २०२३२ (२०-०८-२०१६)     श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पावसिर, 
अॅि.जयदेव गायिवाि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे राषरीय महामागाशच्या ठेकेदाराने महामागाशचे रुीं दीकरण करण्यासाठी जलसींपदा 
विभागाची परिानगी न घेता र्हराला पाणीपुरिठा करणाऱ्या पिना नदीिर बाींध घालून पाणी 
अडविल्याचे माहे सवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान सींपूणश पुणे र्हराचा पाणीपुरिठा खींडीत 
झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत जलसींपदा विभाग, पुणे याींच्याकड े स्थाननकाींनी तक्रार करुन सुध्दा 
कोणतीच कारिाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०८-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. नॅर्नल हायि े ॲथॉरर्ी ऑर् इींडडयाच्या अखत्याररतील ररलायन्स कीं पनीची 
उपकीं पनी असलेल्या मे.क्षक्षत्रब्ध कीं न्स्रक्र्न कीं पनीस ददनाींक १८/४/२०१६ रोजी विनापरिानगी ि 
अिैधररत्या बींधारा घातल्याबाबत कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे. तसेच ददनाींक 
२१/४/२०१६ रोजी सदर कीं पनीविरुध्द देहूरोड पोलीस चौकीत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) जलसींपदा विभाग, पुणे याींचिेतीने दाखल केलेल्या गुन््यानसुार पोलीस स््ेर्न देहूरोड 
याींचेमार्श त पुढील तपास करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
मनरेगातून शसांचन ववहहरी आणण सावथजननि पाणी पुरवठ्याच्या  

िामाांची अांमलबजावणी िरण्याबाबत 
  

(१५)  २०२९७ (२०-०८-२०१६)     श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनरेगातून ससींचन विदहरी आणण सािशजननक पाणी पुरिठ्याच्या विदहरीींचा धडक कायशक्रम 
राबविण्याचा र्ासनाने ननणशय घेतला असनू त्याची अींमलबजािणी सींथगतीने होत असल्यान े
लाभार्थयांची र्सिणूक झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनेरगातून ककती विदहरी बाींधण्याचे लक्ष ननधाशरीत करण्यात आलेले होत,े 
त्यासाठी ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला होता ि प्रत्यक्षात माहे मे, २०१६ अखेर ककती 
प्रमाणात लक्ष गाठता आलेले आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगशत पुढील तीन िर्षाशत सक लाख 
ससींचन विदहर पूणश करण्याबाबत र्ासन पररपत्रक ददनाींक ३१ जुलै, २०१५ अन्िये सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. समआयसस िरील ददनाींक ०९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या नोंदीनुसार 
सन २०१५-१६ या िर्षाशमध्ये ३६,२४६ इतक्या विदहरी पूणश झाल्या असून सन २०१६-१७ मध्ये 
१६,६३२ इतक्या विदहरी पूणश झाल्या आहेत. समधृ्द महाराषर जन कल्याण योजनेसींदभाशतील 
र्ासन ननणशय ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ अन्िये ननगशसमत करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
सन २०१६-१७ ि २०१७-१८ या िर्षाशमध्ये १,११,१११ अदहल्यादेिी ससींचन विदहरी पूणश करण्याचा 
लक्षाींक ननजश्चत करण्यात आला आहे ि त्यानुर्षींगान ेकायशिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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अजजांठा (जज.औरांगाबाद) येर्ील शतेिऱयाांनी शेततळयासाठी रक्िम वाढवून देण्याबाबत 
  

(१६)  २०४८४ (१८-०८-२०१६)     श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अजजींठा (जज.औरींगाबाद) येथील र्ेतकऱ्याींनी र्ेततळयासाठी र्ासनाकडून देण्यात येणाऱ्या 
तु्पुींज्या मदतीमळेु र्तेतळे नाकारल्याच ेमाहे म,े २०१६ च्या सुमारास ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाकडून र्ेतकऱ्याींना र्ेततळयासाठी रुपये ५० हजार देण्यात येतात, परींतु 
सदरील रक्कम िाढिून देण्याबाबत र्ेतकऱ्याींकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) होय. 
     ितशमान पत्रातील बातमीनुसार सदर बाब ननदर्शनास आली आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) ननयोजन विभागाच्या ददनाींक १७ रे्ब्रुिारी, २०१६ च्या र्ासन ननणशयानुसार रुपये 
५०,००० पेक्षा जास्त खचश झाल्यास उिशररत रक्कम सींबींधधत लाभार्थयांन े स्ित: खचश करणे 
आिश्यक आहे. 
  

___________ 
 

  लातूर (जज.लातूर) तालुक्यात रोजगार हमी योजनेच्या िामास ववलांब झाल्याबाबत 
  

(१७)  २०५२४ (१८-०८-२०१६)     श्री.सुभाष झाांबि, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर (जज.लातूर) तालुक्यात महात्मा गाींधी राषरीय रोजगार हमी योजनेची कामे पािसाळा 
सुरु होण्याआधी पूणश होणे आिश्यक असताना योजनेचे ताींत्रत्रक अधधकारी याींनी आपल्या पदाचा 
राजीनामा ददल्याने माहे सवप्रल, २०१६ मधील १९६ कामाींची देयके प्रलींत्रबत असल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेतनू सुरु असलेल्या विहीरीींच,े गॅत्रबयन बींधाऱ्याच ेमाकश  आऊ् देणे, 
झालेल्या कामाची त्रबले काढण ेइ. काम ेसींथगतीने होत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लातूर पींचायत ससमतीने ४ ताींत्रत्रक अधधकाऱ्याींची मागणी जजल्हाधधकारी 
कायाशलयातील रोहयो उपजजल्हाधधकारी याींच्याकड े ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रश्नाबाबत र्ासनाने काय कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (२७-०२-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     योजनेच े काम पाहणारे अधधकारी याींनी आपल्या पदाचा राजीनामा ददला आहे. माहे 
सवप्रल, २०१६ दरम्यान ७० ससींचन विदहरीींच्या कामाींची १७६ ई-मस््रची देयके प्रलींत्रबत होती. 
(२) होय. 
     महात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगशत ददनाींक १ सवप्रल, २०१६ ते १६ म,े 
२०१६ या कालािधीत प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या १९ ससींचन विदहरीींच्या कामाींना 
ताींत्रत्रक अधधकारी अभािी माकश आऊ् देण्यात आले नव्हते. तथावप, त्यापैकी १२ कामाींना 
माकश आऊ् देऊन कामे सुरु करण्यात आली आहेत. 
(३) ि (४) होय. 
     पींचायत ससमती कायाशलय, लातूर याींच्यामार्श त उपजजल्हाधधकारी (रोहयो) याींच्याकड े ४ 
कीं त्रा्ी ताींत्रत्रक अधधकाऱ्याींची मागणी करण्यात आली होती. ददनाींक १ जून, २०१६ रोजीपयतं 
सकूण ५ कीं त्रा्ी ताींत्रत्रक अधधकारी पींचायत ससमती कायाशलय, लातूर येथ े उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहेत. तसचे, सदर ७० विदहरीींची १७६ ई-मस््र देयकाींचे प्रदान करुन सींबींधधत 
मजूराींच्या खात्यात मजुरीची रक्कम जमा करण्यात आली असनू सद्य:जस्थतीत पींचायत 
ससमती, लातूर स्तरािर कोणत्याही प्रकारची देयके प्रलींत्रबत नाहीत. सदर १८ ससींचन विदहरीींची 
कामेही पूणश करण्यात आली आहेत. 
  

___________ 
शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील िोतवालाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(१८)  २०६८७ (१६-०८-२०१६)  श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्हापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील ३१ तलाठी सजाींमध्ये कोतिालाींच्या मींजूर ३० पदाींपकैी 
र्क्त १२ पदे भरलेली असून १८ पदे ररक्त असल्याच े माहे सवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोतिालाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०३-२०१७) : (१) ि (२)  ठाणे जजल््यातील र्हापूर तालुक्यासाठी 
सकूण ३१ तलाठी सज ेअसनू कोतिालाींची मींजूर पदे ३० आहेत. यापैकी १२ पदे भरलेली असनू 
१८ पदे ररक्त होती. 
     सदरची कोतिालाींची पदे अनुसूधचत के्षत्रातील असून “कोतिाल” हे पद मा.राज्यपाल 
याींच्या अधधसचूनेनुसार विननजश्चत केलेले पद असल्याने स्थाननक अनुसूधचत जमातीतील 
उमेदिाराींमधून भराियाच्या कायशिाहीच्या अनुर्षींगान े सदर १८ ररक्त पदे भरण्यासाठी 
तहससलदार र्हापूर याींनी कोतिाल भरती प्रक्रीया राबिून ददनाींक २६/०४/२०१६ रोजीच्या 
आदेर्ान्िये १६ पात्र उमेदिाराींना कोतिाल म्हणून ननयुक्ती ददलेली आहे. पात्र उमेदिार न 
समळाल्यान े२ पदे ररक्त आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील दषु्ट्िाळी भागात ववहीरी खोदल्याबाबत 
  

(१९)  २०७१५ (१८-०८-२०१६) श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबि :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी भागात ३३ हजार विहीरी खोदल्याच ेर्ासनाने जाहीर केले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मादहती मा.मुख्यमींत्री कायाशलयासह र्ासनाच्या कोणत्याच विभागात 
उपलब्ध नसल्याच ेमादहतीच्या अधधकाऱ्यातून माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) महात्मा गाींधी नरेगा योजनेंतगशत ससींचन विदहरीची मादहती कें द्र र्ासनाच्या 
www.nrega.nic.in या सींकेतस्थळािर दररोज अद्ययाित करण्यात येते. ददनाींक २२ माचश, 
२०१६ च्या मादहती अधधकाराच्या अजाशमध्ये राज्यात खोदण्यात आलेल्या विदहरीींची सींख्या, 
लाभार्थयांचे नाि ि पत्ता याची मादहती विचारण्यात आलेली होती. मनरेगा अींतगशत घेण्यात 
आलेल्या विदहरीींची मादहती सींकेतस्थळािर सलग स्िरुपात उपलब्धत नव्हती. महात्मा गाींधी 
नरेगा योजनेंतगशत सन २०१५-१६ मध्ये पूणश झालेल्या विदहरीींच्या लाभार्थयांची यादी आता 
सींकसलत करण्यात आली असनू माहे सवप्रल, २०१६ अखेर पूणश झालेल्या विदहरीींची मादहती 
www.mahaegs.maharashtra.gov.in या सींकेतस्थळािर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली 
आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
राज्यातील जजल्हा पररषदाांनी लघुशसांचनाचा मास्टर प्लान तयार िरण्याबाबत 

(२०)  २१२३३ (१८-०८-२०१६)  श्री.जगन्द्नार् शशांदे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लघुससींचन ननयम पजुस्तका १९८३ नुसार राज्यातील जजल्हा पररर्षदाींनी पुढील १५ 
िर्षाशकरीता लघु ससचींनाचा मास््र प्लान तयार करणे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भीर्षण दषुकाळाचा सामना करणाऱ्या राज्यात जजल्हा पररर्षदाींच्या ससींचन 
विभागाने र्ासनाच्या आदेर्ानींतरही लघ ु ससींचनाच्या मास््र प्लान तयार केला नसल्याची 
मादहती कॅगच्या तपासणी अहिालात ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) त्याचप्रमाणे सदर बाब जलससींचन विभागाच्या सधचिाींनीही मान्य केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू र्ासन आदेर्ाची पायमल्ली झाल्याप्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी करुन 
दोर्षीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
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प्रा. राम शशांदे (०८-०३-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
    महाराषर लघुससींचन ननयम पुजस्तका १९८३ मध्ये Irrigation and Power Department 
याींचे पररपत्रक, ददनाींक २८ म,े १९७३ चा उल्लेख असून १५ िर्षाशचा लघु ससींचनाचा मास््र 
प्लान १९७४ पयतं तयार करण्याच ेनमूद करण्यात आले होत.े 
(२) ि (३) होय. 
     तथावप, जजल्हा पररर्षदेकडील ससींचन विभागामार्श त ० ते १०० हेक््रपयतं लघ ुपा्बींधारे 
योजनाींची अींमलबजािणी केली जाते. याअींतगशत गाि तलाि, पाझर तलाि, साठिण बींधारे, 
कोल्हापूर पध्दतीच े बींधारे इत्यादी काम ेलोकप्रनतननधी/स्थाननक र्तेकरी याींच्या मागणीनुसार 
घेतली जातात. सदरची काम ेही बहुताींर् ी्ंचाईग्रस्त, DPAP, आददिासी भागातील असतात ि 
उपलब्ध ननधीनुसार ती हाती घेतली जातात. सदर कामाींना जजल्हा ननयोजनामार्श त ननधी 
प्राप्त होतो. अपूणश कामाींच े दानयत्ि िजा करुन सर्ल्लक रकमेच्या ददडप् आराखडा तयार 
करण्यात येतो. सदरचा आराखडा जजल्हा पररर्षदेमार्श त जजल्हा ननयोजन ससमतीकड े
लेखासर्र्षशननहाय सादर केला जातो. लघु ससींचन विभागाकडील जजल्हा िावर्षशक योजनाींतगशत 
कामाींना जजल्हा पररर्षद व्यिस्थापन ससमती मींजुरी देत.े 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पयथटन सांचालनालय ननमाथण िरण्याबाबत 
  

(२१)  २१३५० (२३-०६-२०१६) अॅि.राहुल नावेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्वाजा बेग :   
सन्माननीय पयथटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाच्या पयश् न धोरणाची पररणामकारक आखणी ि अींमलबजािणी करण्यासाठी 
पयश् न सींचालनालय ननमाशण करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचालनालयाच ेकाम पाच प्रादेसर्क कायाशलयामार्श त सुरु करण्यात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करून पयश् नाला चालना समळण्यासाठी 
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) पयश् न सींचालनालयासाठी आधथशक तरतूद 
करण्यासाठी नविन लेखासर्र्षश मींजूर करण्यात आले आहे. तसेच ४४ पदे ननमाशण करण्यास 
उच्चधधकार ससमतीने मान्यता ददलेली आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रादेसर्क कायाशलये कायाशजन्ित करण्याची कायशिाही प्रगतीत आहे. 
  

___________ 
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रामटेि (जज.नागपूर) तालुक्यातील बावनर्िी प्रिल्पग्रस्त 
नागरी सुववधाांपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(२२)  २१७२० (१९-०८-२०१६) श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराव 
गाणार : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जज.नागपूर) तालुक्यातील बािनथडी प्रकल्पग्रस्त १८ नागरी सुविधाींपासून िींधचत 
असल्याच ेननिेदन माहे सवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (१५-०३-२०१७) : (१) नाही. तथावप, माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये बािनथडी 
प्रकल्पग्रस्त कृती ससमतीचे ननिेदन प्राप्त झाले होते. 
(२) बािनथडी प्रकल्पाींतगशत बाधधत गािाींच ेपुनिशसन पुणश झालेले असून सिश प्रकल्पग्रस्त नविन 
पुनिशससत गािठाणात स्थलाींतररत झालेले आहेत. पुनिशससत गािठाणात सिश १८ नागरी सुविधा 
पुरविण्यात आलेल्या आहेत. 
     उपरोक्त ननिेदनाच्या अनुर्षींगाने जजल्हाधधकारी, नागपूर याींच्या आदेर्ानसुार तहससलदार, 
राम्ेक ि उपविभागीय अधधकारी, राम्ेक याींनी सींयुक्त चौकर्ी केली ि ददनाींक २६/०७/२०१६ 
ला चौकर्ी अहिाल जजल्हाधधकारी, नागपूर याींना सादर केला. चौकर्ी अहिालानुसार कायशकारी 
असभयींता, मध्यम प्रकल्प विभाग, गोंददया याींनी सुविधा हस्ताींतरणाच्या दृष्ीन े देखभाल 
दरुुस्ती कामे करणे आिश्यक असल्यामळेु अींदाजपत्रके ताींत्रत्रक मींजुरी देऊन प्रर्ासकीय 
मींजुरीस्ति जजल्हाधधकारी, नागपूर याींना सादर केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रामटेि ववधानसभा के्षत्रातील लघुशसांचन तलावाच्या दरुुस्तीिररता ननधी देणेबाबत 
  

(२३)  २१७२५ (१८-०८-२०१६)     श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराव गाणार :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक विधानसभा के्षत्रातील लघुससींचन तलािाच्या दरुुस्तीकररता त्रबगर आददिासी अींतगशत 
ननधी मागणीबाबतचा प्रस्ताि र्ासनाकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ पासून प्रलींत्रबत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
मौज ेटािरवण (ता.माजलगाांव, जज.बीि) येर् ेमनरेगा अांतगथत िाम िेलेल्या  

मजुराांना मजुरी न शमळाल्याबाबत 
(२४)  २१८९७ (२०-०८-२०१६)     श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े ्ाकरिण (ता.माजलगाींि, जज.बीड) येथ े मनरेगा अींतगशत बाींध बींददस्तीची काम े
करुनही मजुराींना मजुरी समळाली नसल्याच े माहे सवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन मजुराींची मजुरी त्िररत देणेबाबत र्ासनान े
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रावल (०८-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) मौजे ्ाकरिण (ता.माजलगाींि, जज.बीड) येथ ेमहात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगशत सन २०१६-१७ या कालािधीत र्ेत बाींध बींददस्ती हे काम ददनाींक १० माचश, २०१६ 
रोजी सुरु करण्यात आले होते. सदर काम सुरु असताना माजलगाि तहसील कायाशलयातील 
सींबींधधत प्रथम स्िाक्षरीदार अव्िल कारकुन याींच्या डडजज्ल ससग्नेचर सद श्कर्के् (DSC) चा 
कालािधी सींपुष्ात आला होता. त्यामुळे मजुरी प्रदानास विलींब झालेला आहे. तथावप, ददनाींक 
११ सवप्रल, २०१६ रोजी सदर DSC चे नुतनीकरण करण्यात येऊन ददनाींक २० सवप्रल, २०१६ 
ते ददनाींक ३ म,े २०१६ या कालािधीत सदर १३७५ मजुराींच्या मजुरीची सकूण रुपये ६,८४,३८३/- 
(अक्षरी रुपये सहा लक्ष चौ-याींर्ी हजार तीनर् ेत्र्याऐींर्ी र्क्त) इतकी रक्कम अदा करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

राज्यात जलभरण िरुन बोअरवेलच्या सहाय्यान ेशेतीसाठी पाणीपुरवठा िरण्याबाबत 
(२५)  २१९३८ (२३-०८-२०१६)     श्री.ख्वाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराव वििुत,े 
श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जलभरण करुन बोअरिेलच्या सहाय्यान े र्ेतीसाठी पाणीपुरिठा करण्याची बाब 
र्ासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, जलयुक्त सर्िार असभयानाींतगशत राज्यात ननिडलेल्या गािातील अजस्तत्िातील 
विदहर/बोअरिेल पुनभशरण हा जलसींिधशनाचा उपचार राबविण्यात येत आहे. सन २०१५-१६ ि 
२०१६-१७ मध्ये विदहर/बोअरिेल पुनभशरणाची अनकु्रम े ३१७३४ ि १७४६३ काम े पूणश करण्यात 
आली असून ११३२ ि ३१७५ काम ेप्रगतीपथािर आहेत. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

  आणी (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील शेतिऱयाांना वपि ववमा  
योजनेच ेपैस ेन शमळाल्याबाबत 

(२६)  २१९४३ (१९-०८-२०१६)     श्री.ख्वाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणी (जज.यितमाळ) तालकु्यातील सन २०१५-२०१६ मधील र्ेतकऱ्याींना पीक विमा 
योजनेच ेपैस ेसमळाले नसल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार सदर र्ेतकऱ्याींना वपक विमा योजनेच ेपैस े देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग रु्ां ििर (१७-०३-२०१७) : (१) ि (२) राषरीय कृवर्ष विमा योजना खरीप २०१५ मध्ये 
यितमाळ जजल््यातील तसेच आणी तालुक्यातील सहभागी र्तेकरी ि समळालेल्या नकुसान 
भरपाईचा तपर्ील खालीलप्रमाणे आहे. 
 सहभागी 

र्ेतकरी सींख्या 
(लाख) 

विमा सींरक्षक्षत 
के्षत्र 

(लाख हे.) 

विमा हप्ता 
(को्ी) 

लाभाथी र्ेतकरी 
सींख्या (लाख) 

नुकसान 
भरपाई रक्कम 

(को्ी) 
यितमाळ 
जजल्हा 

३.५२ २.८५ 
 

४३.८९ 
 

२.१६ 
 

११७.५९ 
 

आणी तालुका 
 

०.३५ 
 

०.३२ ५.२० 
 

०.०६ 
 

१.१४ 
 

     राषरीय कृवर्ष विमा योजना खरीप हींगाम २०१५ची नकुसान भरपाई कृवर्ष विमा 
कीं पनीमार्श त ननजश्चत करण्यात आली असून ददनाींक २७ ते ३१ मे, २०१६ च्या दरम्यान 
नुकसान भरपाई रक्कम सींबींधधत बँकाींकड े जमा करण्यात आली आहे. त्यानसुार पात्र 
र्ेतकऱ्याींच्या बँक खात्यािर नकुसान भरपाई रक्कम िगश करण्याची कायशिाही सींबींधधत 
बँकाींमार्श त सुरु आहे. 
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     नुकसान भरपाईची रक्कम तात्काळ र्तेकऱ्याींच्या बँक खात्यािर जमा करणेबाबत सिश 
जजल््याच्या जजल्हाधधकारी याींना ददनाींक १३/६/२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये कृर्षी 
आयुक्तालयामार्श त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
राज्यातील शाळेस व महाववद्यालयास जोिून असलेल्या व स्वतांत्र असलेल्या िननष्ट्ठ 

महाववद्यालयास स्वतांत्र प्रशासन मांजूर िरणेबाबत 
(२७)  २२१४० (२३-०८-२०१६)  श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ाळेस ि महाविद्यालयास जोडून असलेल्या ि स्ितींत्र असलेल्या कननषठ 
महाविद्यालयास स्ितींत्र प्रर्ासन मींजूर करणेबाबत र्ासनस्तरािरुन सुरु असलेली कायशिाही 
पूणश झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने घेतलेल्या ननणशयाच ेस्िरुप काय आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े (२४-०३-२०१७) : (१) ि (२) राज्यातील र्ाळा ि महाविद्यालयास जोडून 
असलेल्या तसेच स्ितींत्र असलेल्या कननषठ महाविद्यालयास स्ितींत्र प्रर्ासन मींजूर करण्याचा 
प्रस्ताि अमान्य करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
पजश्चम ववदभाथतील प्रलांत्रबत शसांचन प्रिल्पाबाबत 

(२८)  २२४१४ (१९-०८-२०१६)   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जजल््यात भूसींपादनाचा प्रश्न, अपुरा ननधी ि जलसींपदा विभागातील 
असभयींत्याींची ररक्त पदे यामुळे पजश्चम विदभाशतील ससींचन प्रकल्प रखडले असल्याचे जजल्हा 
ननयोजन ससमतीच्या बैठकीत लोकप्रनतननधीनी नमूद केल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येत्या दोन िर्षाशत सिश प्रकल्पाचे काम पूणश करून ससींचनाचा अनुर्ेर्ष दरु 
करण्याचे आश्िासन मा. जलसींपदा मींत्री याींनी ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०४-०३-२०१७) : (१), (२) ि (३) जजल्हा ननयोजन ससमती, अमराितीच्या 
ददनाींक ५ जनू, २०१६ रोजीच्या इनतितृ्तात तसा उल्लेख नाही. या बैठकीआधी ददनाींक ५ म,े 
२०१६ रोजी मा.मींत्री, जलसींपदा याींच े अध्यक्षतखेाली विभागीय आयुक्त अमरािती याींचे 
कायाशलयात अमरािती विभागातील ससींचन प्रकल्पाींची आढािा बैठक झाली होती. सदर बैठकीत 



वि.प. ७ (20) 

अमरािती विभागातील सिश प्रकल्पाींचा आढािा घेण्यात आला होता ि ससींचनाचा अनुर्ेर्ष 
लिकरात लिकर दरू करणेसाठी प्रयत्न चालू असल्याचे मींत्री महोदयाींनी नमूद केले होते. 
     अमरािती विभागातील अनरु्ेर्ष ननमुशलन कायशक्रम अींमलबजािणीसाठी अ.मु.स. (वित्त) 
याींच े अध्यक्षतेखाली ससमती स्थापन करणेत आली आहे. माचश, २०१९ पयतं अमरािती 
विभागातील सिश जजल््यातील भौनतक अनरु्ेर्ष ननमुशलन करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
     अमरािती जजल््यात ददनाींक १/६/२०१६ रोजी ७५८३५ हेक््र भौनतक अनरु्ेर्ष आहे. तो 
माचश, २०१९ पयतं ननमुशलन करणेसाठी आिश्यक ननधी उपलब्ध करुन देणेत येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मजुराांना मजूरी शमळण्याबाबत 
  

(२९)  २२८०६ (२०-०८-२०१६)     श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ७३ लाख जॉबकाडशधारकाींपकैी केिळ २१ लाख मजुराींनाच रोजगार समळाला आहे. 
तसेच कामाींचा दजाशही समुार असल्याचा अहिाल गोरेगािच्या इींददरा गाींधी विकास सींर्ोधन 
ससमतीने सादर केला, यामुळे १६०८.४४ को्ीींचे करण्यात आलेल्या खचाशचा प्रश्न उपजस्थत 
झाला असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासनाच्या ननयमानुसार मजुरीची रक्कम १५ ददिसात मजुराला समळणे 
आिश्यक असताना अनके जजल्हयातील मजुराींना मजुरीची रक्कम िेळेिर ददली नसणे, या 
दप्तर ददरींगाईमुळे विलींब आकार ननयमानुसार ५ ्क्के दराने मजुराींना रक्कम अदा करािी 
लागली असून अनके मजुराींना अद्याप मजुरी अप्राप्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन काय कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, तसेच मजुराींना मजुरीची रक्कम तातडीन े समळण्याबाबत काय उपाययोजना केली 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२७-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ मध्ये दषुकाळसदृर् पररजस्थतीत महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेंतगशत सकूण रुपये १९९७.९९ को्ी इतका खचश करण्यात आला असनू त्यामधून 
७.६३ को्ी इतकी मनुषय ददिस ननसमशती झाली आहे. योजनेंतगशत झालेल्या सकूण खचाशपकैी 
रुपये १३०९.८३ को्ी इतका खचश मजुरीिर (अकुर्ल) ि रुपये ५९०.३३ को्ी इतका खचश 
सामुग्रीिर (कुर्ल) झाला आहे. त्यामधून जलसींधारण, िकृ्ष लागिड, बाींध बींददस्ती ससींचन 
विदहरी, रस्ते इत्यादी कामे पूणश करण्यात आली आहेत. 
(२) ि (३) अींर्त: खरे आहे. 
     महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगशत हजेरीपत्रक बींद झाल्यािर १५ 
ददिसाींच्या आत मजुरी ददली नाही तर मजुरी प्रदानास होणाऱ्या विलींबासाठी प्रनतददिस देय 
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मजुरीिर ०.०५% इतक्या दरान े विलींब आकार देण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतलेला आहे. 
त्यानुसार सन २०१५-१६ मध्ये राज्यात सकूण ५.३४ को्ी इतकी विलींब आकाराची रक्कम 
प्रदान करण्यात आली आहे. मजूराींना मजुरीच े प्रदान विदहत कालािधीत व्हाि े याकररता 
र्ासनामार्श त कीं त्रा्ी ताींत्रत्रक कमशचारी िृींदाींची भरती, सक काम दोन मोजमाप पुजस्तका पध्दत, 
कीं त्रा्ी कमशचाऱ्याींमार्श त मोजमाप (Check Measurement) पध्दत ि e-FMs (Electronic 
Fund Management System) प्रणालीद्िारे मजुरीच ेप्रदान इत्यादी उपाययोजना करण्यात 
येत आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
आजरा (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील धचत्री प्रिल्पाला 

पयथटन स्र्ळ म्हणून वविशसत िरण्याबाबत 
(३०)  २३२११ (२४-०८-२०१६)     श्री.सतेज ऊर्थ  बांटी पाटील : सन्माननीय पयथटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आजरा (जज.कोल्हापूर) तालकु्यातील धचत्री प्रकल्पाला पयश् न स्थळ म्हणून विकससत 
करण्यासाठी दोन को्ी रुपयाींचा विकास आराखडा आजरा िन विभागामार्श त उपिनसींरक्षण 
कायाशलयाकड े सादर करण्यात आला असल्याच े माहे सवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आराखडयाला मान्यता देण्यात आली आहे काय, तसेच यासाठी ननधी 
उपलब्ध करण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१३-०२-२०१७) : (१) होय. ता.आजरा, जज.कोल्हापूर येथील धचत्री 
प्रकल्पाला पयश् न स्थळ म्हणून विकससत करण्यासाठी रुपये २.०० को्ी रकमेचा विकास 
आराखडा उप िनसींरक्षक कायाशलय, कोल्हापूर याींनी जजल्हाधधकारी याींना सादर केला आहे. 
(२) ि (३) जजल्हाधधकारी, कोल्हापूर मार्श त सदर आराखडा जजल्हा पयश् न ससमतीस सादर 
करण्याची कायशिाही सुरु आहे. 

___________ 
ववहूर (ता.मुरूि, जज.रायगि) धरणातील गाळ िाढून धरणािि ेयेणाऱया  

नाल्याच ेवळण िरण्याबाबत 
(३१)  २३५८१ (१६-१२-२०१६) श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५७१ ला हदनाांि १८ 
जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) विहूर (ता.मुरूड, जज.रायगड) धरणातील गाळ काढण े ि धरणाकड े येणाऱ्या नाल्याच े
(डायव्हरर्न) िळण करणे या कामाचे अींदाजपत्रक तयार करण्याचे काम रायगड जजल्हा 
पररर्षदेने पूणश केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे धरणािर अिलींबून असणाऱ्या ४ गािाींना ि ३ िाडयाींना खारआींबोली धरणातनू 
पाणीपुरिठा करण्याचे महाराषर जीिन प्राधधकरण याींचकेडून जलस्िराज ्प्पा-२ या 



वि.प. ७ (22) 

कायशक्रमातून प्रस्तावित करण्याच्या कामािर अींनतम ननणशय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, २ हजार ५०० लोकिस्ती असलेल्या विहूर, मोरा, मजगाींि, नाींदगाींि, उसरोली, 
आदाड, िाळि्ी ि िळेास्त ेया गािाींना वपण्याचे पाण्यापासून िींधचत राहाि ेलागत असल्यान,े 
त्याींना वपण्याच ेपाणी देण्याबाबत तसेच गाळ काढण्याच्या अींदाजपत्रकानुसार काम करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शशांदे (१७-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     उप असभयींता, ग्रामीण पाणीपुरिठा रायगड जजल्हा पररर्षद, उप विभाग रोहा 
कायाशलयाकडून अींदाजपत्रक तयार करणेचे काम सुरु आहे. 
(२) याबाबत ननणशय झालेला नाही. 
(३) विहूर लघु ससींचन तलाि या उद्् ािािरुन गुरुत्ि िादहनीद्िारे विहूर, मोरा, मजगाींि, 
नाींदगाींि ि उसरोली या गािाींना पाणीपुरिठा करणेत येतो. विहुर लघु ससींचन तलािाचे 
नुतनीकरण करणे ि नव्याने गे् बसिून पाणीपुरिठा चालू करणेत आलेला आहे. लघु ससींचन 
तलािातील पाण्याचा साठा िाढविणेच्या दृष्ीन े धरणातील गाळ काढणे तसेच धरणाकड े
येणाऱ्या नाल्याच ेिळण (डायव्हरर्न) करण्याच ेकाम हाती घेण्याचे येत आहे. तसेच आदाड, 
िाळि्ी ि िेळास्ते या गािासाठी जजल्हा पररर्षदेमार्श त स्ितींत्रपणे पाणीपुरिठा योजना केलेल्या 
आहेत. त्यातून पाणीपुरिठा सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
नागपूर येर्ील रु्टाळा चौपाटीला बुध्दीस्ट र्ीम पािथ  म्हणून वविशसत िरणेबाबत 

(३२)  २४४६० (१६-१२-२०१६)   श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय पयथटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर येथील रु््ाळा चौपा्ी पयश् न स्थळ म्हणून घोवर्षत होऊन बुध्दीस्् थीम पाकश  
म्हणून विकससत करण्याचा ननणशय झाला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय, सदर आराखडा 
नागपूर सुधार प्रर्ासनाने र्ासनाकड ेपाठविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रु््ाळा चौपा्ीचा बुध्दीस्् थीम पाकश  म्हणून विकससत करण्यास आजिर 
ककती खचश आला ि उिशरीत कामासाठी विर्ेर्षत: भगिान गौतम बुध्दाींची २५० रु््ाची मुती 
बसविण्यास ककती खचश प्रस्तावित आहे ? 

श्री. जयिुमार रावल (२१-०३-२०१७) : (१) विदभश विकास कायशक्रमात “रु््ाळा तलाि” बुध्दीस्् 
थीम पाकश , नागपूर या योजनेचा समािेर् आहे. 
(२) बुध्दीस्् थीम पाकश  करण्यासाठी जमीन उपलब्ध होऊ न र्कल्यान ेयाबाबत कायशिाही होऊ 
र्कलेली नाही. मात्र, रु््ाळा तलाि पररसर विकासासाठी सन २०१०-२०११ मध्ये रुपये २६७.९७ 
लक्ष ि सन २०१४-२०१५ मध्ये रुपये ३८०.०० लक्षच्या कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जजल््यात जलयुक्त शशवार योजना अयशस्वी ठरल्याबाबत 
(३३)  २५०८८ (१६-१२-२०१६)    श्री.ख्वाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणी तालुक्यासह यितमाळ जजल््यात राबविण्यात आलेली जलयुक्त सर्िार योजना 
चुकीच्या पध्दतीने राबविल्यान ेअयर्स्िी ठरल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
ि त्यानुर्षींगाने आणी तालुक्यात र्ेतकऱ्याींसाठी जलयुक्त सर्िार योजना र्लदायी 
ठरविण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
मराठवाियातील प्रिल्पग्रस्त शेतिऱयाांना भूसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

(३४)  २५२०८ (३०-१२-२०१६)  श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय 
मुांि े: : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५८७२ ला हदनाांि ४ एप्रिल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडा विभागात ससींचन विभागाकडून लघु ि मध्यम २८६ ससींचन प्रकल्पासाठी 
र्ेतकऱ्याींच्या जसमनी सींपादीत करुन प्रकल्पाच ेकामे पूणश होऊनही बाधधत र्ेतकऱ्याींना सींपादीत 
जसमनीचा मोबदला रु. १२५० को्ी समळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठिाड्यातील र्तेकरी आधथशक अडचणीत असल्याने याबाबत मा.न्यायालयाने 
आदेर् देिुनही र्ेतकऱ्याींना मोबदला ददला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून र्तेकऱ्याींचा प्रलींत्रबत मोबदला 
देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०३-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) मा.न्यायालयाच्या ननणशयाप्रमाणे सींबींधधत सींपादन सींस्था याींना ननधी मागणी केली जात.े 
र्ासनाकडून यथाजस्थती, महामींडळाकडून ज्याप्रमाणे ननधी उपलब्ध होतो त्याप्रमाणे मोबदला 
भूधारकाींना अदा करण्यात येतो. 
(३) ददनाींक ०१/०१/२०१४ पासून निीन भूसींपादन अधधननयम २०१३ लागू झालेला असल्यामुळे 
ज्याप्रकरणी निीन भूसींपादन कायद्याच्या कलम २४ (२) ची तरतूद लागू होत,े त्या प्रकरणात 
सदर कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे ननिाडा रक्कमेची रे्र आकारणी करण्यात येत असून त्या 
अनुर्षींगाने सदर ननधीची सिश सींबींधधत भूसींपादन सींस्थकेड ेमागणी करण्यात येत आहे. सदर 
ननधी प्राप्त होताच बाधधत र्ेतकऱ्याींना मािजेा िा्पाची कायशिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
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___________ 
अनतववशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर येर्े सी.सी.एल.िॉमन 

ववल ननिल लॅब सुरु िरण्याबाबत 
(३५)  २५२२१ (१६-१२-२०१६)     प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनतविर्ेर्षोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे सी.सी.सल.कॉमन विल ननकल लॅब सुरु करण्याच े
प्रस्तावित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािास र्ासनान ेप्रर्ासकीय मान्यता ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०४-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
दहेगाांव रांगारी (ता.सावनेर, जज.नागपूर) ग्रामपांचायत रो.ह.यो.  

अांतगथत वकृ्ष लागविीत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
  

(३६)  २५२२८ (०४-०१-२०१७)     प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहेगाींि रींगारी (ता.सािनेर, जज.नागपूर) ग्रामपींचायत अींतगशत सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ 
या िर्षाशत रो.ह.यो. अींतगशत िकृ्ष लागिडीची कामे न करता बनाि् देयके तयार करुन सींबींधधत 
सींिगश विकास अधधकारी याींनी लाखो रुपयाींचा गैरव्यिहार केल्याच ेददनाींक १० ऑगस््, २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली काय ि सींबींधधत दोर्षी अधधकाऱ्याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१६-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     दहेगाींि रींगारी (ता.सािनेर, जज.नागपूर) ग्रामपींचायत अींतगशत सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ 
मध्ये िकृ्ष लागिडीचे काम झालेले नसून सन २०१४-१५ मध्ये लािण्यात आलेल्या ६०० िकृ्ष 
सींगोपनाच ेकाम झालेले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी केलेल्या चौकर्ी दरम्यान कोणताही गैरव्यिहार केल्याचे आढळून आलेले 
नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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नागपूर येर्ील सुपर स्पेशाशलटी रुग्णालयातील प्राध्यापि पदाच्या ननयुक्तीबाबत 
(३७)  २५४८१ (०४-०१-२०१७)     श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील सुपर स्पेर्ासल्ी रुग्णालयातील और्षध िदै्यकर्ास्त्राचे प्राध्यापकाींना 
प्राध्यापक पदाचा अनुभि नसतानाही गत १५ िर्षाशपेक्षा जास्त काळ प्राध्यापक पदािर ननयुक्त 
केल्याची बाब ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदर्शनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्ासनान े ददनाींक २५ जानेिारी, १९९९ रोजी प्राध्यापक पदी ननयुक्तीच ेआदेर् 
काढताना उमेदिाराची पदिी, पदव्युत्तर अहशतेच्या प्रमाणपत्राची खात्री सींबींधधत अधधकाऱ्याींनी 
करािी अस ेस्पष् नमूद केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत प्राध्यापक हे र्ासकीय सेिेतून साधारण रजा घेऊन दोन िर्षश परदेर्ात 
गेल्यामुळे प्राध्यापक पदाकररता लागणारा ४ िर्षाशचा अनुभि त्याींना प्राप् त नव्हता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.धगरीष महाजन (१५-०३-२०१७) : (१) होय, ही बाब सन २००१ मध्ये ननदर्शनास आली आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) डॉ.सधुीरकुमार गुप्ता याींच्या “र्ैक्षणणक अहशता आणण अनुभि” सींदभाशत गठीत 
केलेल्या प्राध्यापक सींिगाशतील द्विसदस्यीय चौकर्ी ससमतीन े डॉ.गुप्ता याींचा परदेर्ातील 
(सौदी अरेबीया) रेर्रल रुग्णालयातील ददनाींक २२/१०/१९९५ ते २१/१०/१९९७ हा कालािधी 
“र्ैक्षणणक अनुभि” म्हणून ग्रा्य धरला आहे. त्यानसुार या प्रकरणी विधी ि न्याय विभागान े
ददलेले असभमत विचारात घेऊन, द्विसदस्यीय ससमतीने ददलेला अहिाल/सर्र्ारस र्ासनान े
स्िीकारण्याचा ननणशय घेतला असल्याचे ददनाींक २/९/२००९ च्या र्ासन पत्रान्िये महाराषर 
लोकसेिा आयोगास कळविण्यात आले आहे. 
  

___________ 
 

मराठवािा व ववदभाथतील शेतिऱयाांनी साविाराििील घेतलेले िजथ मार् िरण्याबाबत 
(३८)  २५५२६ (१६-१२-२०१६) श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २००७४ 
ला हदनाांि २२ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठिाडा ि विदभाशतील र्ेतकऱ्याींनी सािकाराकडून घेतलेले कजश मार् 
करण्याचा ननणशय सन २०१४ च्या दहिाळी अधधिेर्नात घेतला ि यासाठी रुपये १७१ को्ीींच्या 
कजशमार्ीची घोर्षणा केली असली तरी समुारे ८ लाख र्ेतकऱ्याींची सािकारी कजाशतून मुक्तता 
झाली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त र्ेतकऱ्याींच ेकजश मार् करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२२-०३-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     विदभश ि मराठिाडयातील र्ेतकऱ्याींनी परिानाधारक सािकाराींकडून घेतलेल्या कजाशस 
मार्ी देण्याबाबत र्ासन ननणशय क्र. समसलस-१०१५/प्र.क्र.२५/७-स, ददनाींक १० सवप्रल, २०१५ 
रोजी ननगशसमत करण्यात आला. सदर र्ासन ननणशयात नमूद करण्यात आलेल्या अ्ी ि 
र्तीची पूतशता करणाऱ्या कजशबाजारी र्ेतकऱ्याींना सािकारी कजशमार्ी योजनेचा लाभ देण्यात 
आला आहे. अ्ी ि र्तीची पूतशता करणारा सकही र्ेतकरी सािकारी कजशमार्ी योजनेपासनू 
िींधचत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र रजजस्टर िॉन्द्रॅक्टर वेल्रे्अर असोशसशनच्या ठेिदाराांनी  
िेलेल्या िामाांच ेदेयि अदा िरण्याबाबत 

  

(३९)  २५६४६ (३०-१२-२०१६)     श्री.अननल भोसले, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.ख्वाजा बेग :   
सन्माननीय सावथजननि बाांधिाम (सावथजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) सािशजननक बाींधकाम विभागाच्या अींधेरी (मुींबई) येथील कायाशलयात महाराष़ रजजस््र 
कॉन्रॅक््र िेल्रे्अर असोसससर्नच्या सभासदाींनी गेल्या तीन िर्षाशपासून केलेल्या कामाींचे पसैे 
समळण्याकरीता ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी आींदोलन करून राजकुमार जींजाळ, अधधक्षक 
असभयींता याींना मागण्याींच ेलेखी ननिेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाींदे्र येथील र्ासकीय िसाहतीींची मा.सािशजननक बाींधकाम मींत्री याींनी पाहणी 
केल्यानींतर दरुूस्ती करण्याबाबत ननविदा काढून रूपये ३५ को्ीच्या िकश  ऑडशर देिून सदर 
कामे दोन मदहन्यात पूणश केलेल्या ठेकेदाराींना त्याींचे पसैे समळाले नसल्याचे ननदर्शनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सािशजननक बाींधकाम विभागाच्या मुींबई मींडळात ठेकेदाराींना द्याियाची रूपये 
४०० को्ीींची देयके ककती मदहन्याींपासून थककत आहेत, सदर देयके थककत रहाण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून ठेकेदाराींची प्रलींत्रबत देयके त्याींना 
अदा करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     सन २०१६-१७ मध्ये माहे सवप्रल, २०१६ मध्ये रुपये ३७.४६ को्ी (विद्युत खचाशसदहत) 
रकमेची काम ेमींजुर करण्यात आली. त्यापैकी ३५.२५ को्ी रकमेची ८१ स्थापत्य काम ेअींधेरी 
विभागामार्श त हाती घेण्यात आली असून उपलब्ध अनुदानानुसार रुपये ५.८१ को्ी रकमेच्या 
देयकाींची अदायगी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये करण्यात आलेली आहे. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
     मुींबई मींडळाच्या अधधपत् याखाली असलेल्या विभागाींकड ेमाचश, २०१६ अखेर रुपये ४२५.२० 
को्ी रकमेच ेदानयत्ि सर्ल्लक होते. ही देयके सन २००९-१० ते २०१५-१६ या कालािधीतील 
आहे. थककत दानयत्िाच्या प्रमाणात पुरेसा ननधी उपलब्ध न झाल्यामुळे देयके प्रलींत्रबत आहेत. 
(४) ि (५) सन २०१६-१७ मध्ये उपलब्ध ननधीच्या अनुर्षींगाने माहे ऑक््ोबर, २०१६ अखेरपयतं 
रुपये १०४.६६ को्ी रकमेच्या देयकाींची अदायगी करण्यात आलेली आहे. अनतररक्त ननधी 
प्राप्त करण्याबाबत पाठपुरािा करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राज्यातील १०६ जाती ओबीसी लाभाांपासून वांधचत राहहल्याबाबत 
(४०)  २५७२० (१६-१२-२०१६)    प्रा.जोगेन्द्द्र िवाि े: सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मागील िीस िर्षाशमध्ये बहुरुवपया, भट्ट, प्िा, मेरु सर्ींपी, ससींगाड े बींजारा, 
चींडाल, घींची, नतमाली, गिळ, लाड, तेलींगी यासह अन्य १०६ जाती कें द्र र्ासनाच्या इतर 
मागासिगश (ओबीसी) प्रिगाशमध्ये समाविष् न झाल्यामळेु लाभाींपासून िींधचत रादहल्या 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यातील अनेक जाती या राज्याच्या ओबीसी प्रिगाशमध्ये आहेत, परींत ुकें द्राच्या 
यादीत नसल्यान े तसेच राज्य र्ासनाकडून सािशजननक सुनािणी घेण्यासाठी सहकायश समळत 
नसल्याने या यादीच्या सर्र्ारर्ी प्रलींत्रबत आहेत असा ठपका राषरीय इतर मागासिगश 
आयोगान ेठेिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बिोले (१४-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     या जातीींचा राज्याच्या इतर मागासिगश यादीत समािेर् असून त्याींना राज्य र्ासकीय 
सेिा, र्ैक्षणणक तसेच स्थाननक स्िराज्य सींस्थामध्ये ननिडणूक यासाठी असलेले आरक्षणाचे 
लाभ समळण्यासाठी कोणत्याही अडचणी येत नाहीत. या विभागाच्या ददनाींक ५/२/२०१५ च्या 
पत्रान्िये सदर १०६ जातीींच्या कें द्राच्या इतर मागासिगश यादीमध्ये समािरे् करण्याकररता 
त्याबाबतचा तपर्ीलिार अहिाल राषरीय मागासिगश आयोगास पाठविण्यात आला आहे. तसेच 
ददनाींक २४/८/२०१६ च्या पत्रान्िये त्याबाबत पुन्हा विनींती करण्यात आली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

महाववतरण, महाननशमथती व महापारेषण मधील िां त्राटी  
िमथचाऱयाांना सेवेत ननयशमत िरण्याबाबत 

  

(४१)  २५७५३ (१६-१२-२०१६)   िॉ.अपूवथ हहरे : : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२१४५ ला हदनाांि 
२६ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरण, महाननसमशती ि महापारेर्षण मधील कीं त्रा्ी कमशचाऱ्याींची सेिा ि अनुभि 
विचारात घेता त्याींना र्ासकीय सेिेत ननयसमत करण्यासाठी कायशकारी सींचालक (मानि 
सींसाधन) महाननसमशती याींचे अध्यक्षतेखाली ससमती गठीत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ससमतीस्तरािर कामगार कायदे/विविध राज्याींचे कीं त्रा्ी कामगाराींबाबत 
घेतलेल्या ननणशयाचा अ्यास ि पररणाम, मा.उच्च न्यायालय ि मा.सिोच्च न्यायालयाच्या 
ननकालाचा/प्रकरणाींचा अ्यास महाराषर विधानमींडळ यासींदभाशतील कामकाजाचा सुरु असलेला 
अ्यास पूणश झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ससमतीचा अहिाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, त् यानुर्षींगान ेकोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर ससमतीचा अहिाल र्ासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

साविारी िायद्यात बदल िरून शेतिऱयाांना िजथ मुक्त िरण्याबाबत 
  

(४२)  २५७५४ (१६-१२-२०१६)  िॉ.अपूवथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २००७४ ला हदनाांि २२ 
जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सािकारी ननयींत्रण कायदा असूनही विना परिाना सािकारीचा व्यिसाय सुरु 
असल्यान े महाराषर सािकारी (ननयमन) अधधननयम, २०१४ मध्ये परिानाधारक सािकाराींच े
कायशके्षत्र िाढविण्याबाबतचा प्रस्ताि सहकार आयुक्त ि ननबींधक कायाशलयाकडून र्ासनास सादर 
करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रस्तािाच ेअनुर्षींगाने र्ासनस्तरािर सुरु असलेली कायशिाही पुणश झाली 
आहे काय ि त्यानसुार कोणता ननणशय घेण्यात आला, 
(३) असल्यास, दषुकाळ, अिर्षशण, अिकाळी पाऊस इत्यादी सततच्या नसैधगशक सींक्ामुळे त्रस्त 
झालेल्या र्ेतकऱ्याींना सहाय्य करण्याच्या दृष्ीकोनातून सदरील कायशिाही केव्हापयशत पूणश होण े
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२०-०३-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) विदभश ि मराठिाड्यातील र्ेतकऱ्याींनी परिानाधारक सािकाराींकडून घेतलेल्या 
कजाशस मार्ी देण्याबाबत र्ासन ननणशय क्र.समसलस-१०१५/प्र.क्र.२५/७-स, ददनाींक १० सवप्रल, 
२०१५ रोजी ननगशसमत करण्यात आला. सदर र्ासन ननणशयातील १(३) सािकारी के्षत्रासींबींधीची 
अ् सर्थील करण्यासाठी महाराषर सािकारी (ननयमन) अधधननयम, २०१४ च्या कलम ४ मध्ये 
बदल करण्याबाबत सहकार आयुक्त कायाशलयामार्श त प्रस्ताि सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयातील अध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 
 

(४३)  २५७६३ (१६-१२-२०१६)     िॉ.अपूवथ हहरे :  : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९८१५ ला हदनाांि 
२१ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय वदै्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकाींची ररक्त असलेली पदे 
भरण्याची सुरु असलेली कायशिाही पुणश झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यार्थयांचे र्ैक्षणणक दहताचे दृष्ीने िैद्यकीय महाविद्यालयातील सिश ररक्त 
पदे भरण्याींत आली आहेत काय, 
(३) नसल्यास, जागनतक आरोग्य सींस्थेच्या (WHO) मानकानसुार लोकसींख्येच्या तुलनेत 
िैद्यकीय अधधकारी उपलब्ध होण्याच्या उदिष्पुतीसाठी याबाबतची कायशिाही केव्हापयतं पूणश 
होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
 
श्री. धगरीष महाजन (०४-०३-२०१७) : (१) पदे भरण्याची कायशिाही चालू आहे. 
(२) बहुताींर्ी पदे भरण्यात आली आहेत. 
(३) जागनतक आरोग्य सींस्थेच्या मानकानुसार (WHO) लोकसींख्येच्या तुलनेत १:१००० 
याप्रमाण ेिैद्यककय अधधकारी उपलब्ध होण्याचे उदिष्/ध्येय साधण ेविचाराधीन आहे. 
  

___________ 
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राज्यातील जलयुक्त शशवार योजनेंतगथत प्रशासिीय 
मान्द्यता प्राप्त योजनाांची िाम ेसरुु िरणेबाबत 

 
(४४)  २५७६४ (१६-१२-२०१६)  िॉ.अपूवथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५३१ ला हदनाांि १ 
ऑगस्ट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १ सवप्रल, २०१४ पुिी प्रर्ासकीय मान्यता ददलेल्या ११३० योजनाींपैकी 
जलयुक्त सर्िार योजनाींतगशत येणाऱ्या १०१ योजनाींची कामे ननधी उपलब्धतेनुसार हाती 
घेण्यास महाराषर जलसींधारण महामींडळाच्या सींचालक मींडळान ेमान्यता ददलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी उपलब्धतेच ेअनुर्षींगाने पुढील पाच िर्षाशचे ननयोजन करण्याबाबत के्षत्रत्रय 
स्तरािर महाराषर जलसींधारण महामींडळाकडून सूचना देण्याींत आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार के्षत्रत्रयस्तरािर पुढील पाच िर्षाशचे ननयोजन करण्यात आले आहे काय, 
(४) असल्यास, यींदाचे िर्षी राज्यात चाींगले पजशन्यमान होिून जलयुक्त सर्िार योजनेच े
दृष्ीपथात आलेले लाभ विचारात घेता ददनाींक १ सवप्रल, २०१४ पूिीची ि नींतरची प्रर्ासकीय 
मान्यता ददलेल्या परींतु प्रत्यक्षात के्षत्रत्रय कामे सुरु झालेली नाहीत, अर्ा स्थधगती देण्यात 
आलेल्या उिशररत २२२९ योजना हाती घेणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०८-०३-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
(३) दषुकाळाच्या पाश्िशभमूीिर जलसींधारणाची काम ेहाती घेण्याबाबत दरिर्षी रुपये ८०० ते ८५० 
को्ी ननधी महाराषर जलसींधारण महामींडळास उपलब्ध होईल असे गहृीत धरुन पुढील ५ 
िर्षाशचा आराखडा सादर करण्याबाबत महामींडळाकडून के्षत्रत्रयस्तरािर सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(४) महाराषर जलसींधारण महामींडळामार्श त स्थधगती देण्यात आलेल्या २२२९ योजनाींपैकी १८५२ 
योजना रि करण्यात आल्या असनू प्रर्ासकीय मान्यता रि योजनाींबाबत आिश्यकता तपासून 
(यामध्ये पाणी उपलब्धता, लोकप्रनतननधीींची मागणी, ी्ंचाई पररजस्थती ि अिर्षशण प्रिण के्षत्र) 
तपर्ीलिार प्रस्ताि निीन दरसूचीनुसार अद्ययाित करुन मा.राज्यपालाींच ेसुत्रानसुार नव्यान े
प्रर्ासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना महामींडळाच्या सींचालक मींडळान ेमहामींडळास 
ददल्या आहेत. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यात िुटुांब लाभ योजनेपासनू दाररद्रयरेषेखालील लाभार्ी वांधचत असल्याबाबत 
  

(४५)  २५९०५ (१६-१२-२०१६)  श्री.रववांद्र र्ाटि : सन्माननीय सामाजजि न्द्याय व ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कु्ुींब लाभ योजनेंतगशत दाररद्ररेर्षेखालील कु्ुींबातील कमवित्या व्यक्तीींच े ननधन 
झाल्यास र्ासनाकडून रुपये २० हजार इतकी तात्काळ मदत ददली जाते, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, मुींबई र्हर, मुींबई उपनगर, ठाणे र्हर आणण ठाण ेजजल्हयातील अनेक दाररद्र 
रेर्षेखालील लाभाथी सदर लाभापासून िींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, सन २००६ पासून राज्यातील दाररद्ररेर्षेखालील कुीं ्ुत्रबयाचे सिेक्षण र्ासनाकडून 
करण्यात आले आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बिोले (२४-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय, राज्यात सन २००५-२००६ साली दाररद्रयरेर्षेखालील कु्ुींबाचे सिेक्षण करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शसांधुदगुथ किनारपट्टीवर िायथरत असणाऱया पारांपाररि मजच्िमार  
तरुणाांना लाईर्गािथ पदी सांधी देण्याबाबत 

(४६)  २६०९२ (०४-०१-२०१७)     श्रीमती हुस्नबानू खशलरे् : सन्माननीय पयथटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुश ककनारपट्टीिर कायशरत असणाऱ्या पारींपाररक मजच्छमार तरुणाींना सींधी न देता 
लाईर्गाडश ननयुक् तीत मुींबईतील युिकाींना सींधी देण् यात आल् याची बाब माहे ऑगस् ्, २०१६ 
मध् ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तारकली येथील स् कुबा रायजव्हींग सें्रमध् ये लाईर्गाडश ननयुक् ती करण् यासाठी 
घेण् यात आलेल् या मुलाखतीव् दारे मुींबईतील अथिा ससींधुदगुश बाहेरील ककती युिकाींना लाईर्गाडश 
पदी ननयुक् ती देण् यात आली होती आणण मुींबईतील तरुण ससींधुदगुश ककनारपट्टीिर कस ेसेिा देऊ 
र्कतील याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन स्थाननक मजच्छमाराींना लाईर्गाडश 
म्हणून ननयुक्ती देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रावल (१८-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. ससींधुदगुश जजल््यातील सागर ककनाऱ्याकररता जीिरक्षक म्हणून स्थाननक 
लोकाींची / मजच्छमार याींची ननयकु्ती केलेली आहे. त्यामळेु तारकली येथे स्कुबा रायजव्हींग 
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सें्रमध्ये लाईर्गाडश ननयुक्ती करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीद्िारे मुींबईतील अथिा 
ससींधुदगुाशबाहेरील युिकाींना लाईर्गाडश पदी ननयुक्ती देण्यात आलेले नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
सावांतवािी तालुक्यातील (जज.शसांधदुगुथ) गावाांमध्ये गवारेडयाांनी  

शेती-बागायतीच नुिसान िेल्याबाबत 
(४७)  २६०९८ (०४-०१-२०१७)    श्रीमती हुस्नबानू खशलरे् : सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सािींतिाडी र्हरातील (जज.ससींधुदगुश) मळगाि रस् त् यािर पींचमनगर येथे सकाळच् या प्रहरी 
गिारेड्याींचा कळप लोकिस् तीतून इन् र्ुलीच् या ददर्ेने जाताना पादहल् याची बाब माहे ऑगस् ्, 
२०१६ मध् ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, नरेंद्र डोंगरात णझरींगिाडी भागात िास् तव् यास असणारे गिारेड े थे् णझरींग 
भागातून नेमळे ि मळगाि भागात र्ेती-बागायतीची नासधसू करतात आणण नींतर पुन् हा 
माजगाि इन् र्ुली असा स्याद्रीच् या पट्टय्ात मागश र्ोधतात असे ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सािींतिाडी-दोडामागश तालुक् यातील ननसगशसींपन् न स्याद्री पट्टय्ातील जींगली 
प्राण् याींची िस्तीस्थान े केरळीयन र्ेतकऱ्याींनी कृर्षी क्राींतीसाठी खरेदी केली आहेत ककीं िा 
भाडतेत् िािर स् िीकारली असल् यान ेसर्िाय दोडामागश तालुक् यात गिारेड्याींची सर्कार करुन माींस 
देखील मोठ्या माके्मध् ये विक्री केले जात असल् यामुळे गिारेड ेि अन् य प्राणी सैरभैर होऊन 
सैरािैरा पळतात ि नागरी लोकिस् तीींमध् ये कळपाने घुसतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय हे खरे आहे. 
     माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये गिा ्या प्राण्याकडून मौज ेमळगाींि, ब्राम्हणपा्, नेमळे,  
माजगाींि ि पडतेमाजगाींि या गािातील पररसरात र्ेती-बागायती नुकसानीच्या ३३ घ्ना 
घडलेल्या असून प्रचसलत र्ासन ननणशयाच्या तरतूदीनुसार सींबींधधत नुकसानग्रस्त र्तेकऱ्यास 
नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रुपये २,३७,३६०/- अदा करण्यात आली आहे. 
(३) सािींतिाडी ि दोडमागश तालुक्यातील जसमनी कृवर्ष कारणासाठी केरळीयन र्ेतकऱ्याींनी 
खरेदी/भाडतेत्िािर स्िीकारलेल्या आहेत हे खरे आहे. 
     सन २०१३ मध्ये दोडामागश तालुक्यात गव्याची सर्कारीची घ्ना घडली होती, त्यानींतर 
ऑगस््, २०१६ मध्ये मतृ गव्याच ेमाींस काढून नेल्याची घ्ना ननदर्शनास आली आहे. 
     केरळी र्ेतकऱ्याींनी जसमनी घेतल्यामुळे ककीं िा रेड्याींची सर्कार करुन त्याींच ेमाींस मोठ्या 
माके्मध्ये विक्री केल्यामळेु गिा रेड ेि अन्य प्राणी सैरभैर होऊन सैरािैरा पळणे ि त्यामुळे 
गिाचे कळप ि िन्यप्राणी नागरी लोकिस्तीींमध्ये घसुतात हे खरे नाही. 



वि.प. ७ (33) 

(४) िन्यप्राण्याींची सर्कार होऊ नये तसेच त्याींचा अधधिास सुरक्षक्षत रहािा ्या दृष्ीने 
िनकमशचारी ननयसमतपणे गस्त घालतात. िन्यप्राण्याींना िनक्षेत्रातच पाणी उपलब्ध व्हाि े्या 
हेतूने पाणिठयाींची सर्ाई, निीन जलस्त्रोत ननमाशण करणे, बळक्ीकरण इत्यादी काम केली 
जात आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
अिोला जजल्हयातील शसांचनाचे प्रमाण वाढववण्याबाबत 

(४८)  २६३४७ (१६-१२-२०१६)  श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल्हयातील ससींचनाचे प्रमाण िाढविण्याकररता उपयुक्त असलेल्या कोल्हापूरी 
बींधाऱ्यातून सक हेक््रही ससींचन झाले नसल्याचे माहे नोव्हेबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बींधाऱ् याच्या कामाकररता जजल्हापररर्षदेला को्यिधीचा ननधी देण्यात 
आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्यजस्थतीमध्ये जजल्हापररर्षदेकड े सोपविण्यात आलेल्या ७० बींधा-याच्या 
कामाची जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शशांदे (१७-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     लघु ससींचन विभाग जजल्हा पररर्षद, अकोला द्िारे सन २०१५ पयशत सकूण ६६ कोल्हापूरी 
बींधाऱ्याची काम ेपूणश करण्यात आली असनू पूणश झालेल्या कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्यापैकी 
२३ कोल्हापूरी बींधाऱ्यामध्ये यािर्षी माहे ऑक््ोबर मध्ये गे् ्ाकून पाणी अडविण्यात आले 
आहे. सदर कोल्हापूरी बींधाऱ्यामध्ये उपलब्ध पाण्याच्या साठ्याद्िारे यािर्षी ३५० हेक््र ससींचन 
अपेक्षक्षत आहे. 
(२) जजल्हा पररर्षदेला कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱ्याच्या कामाच्या मागणीनुसार ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 
(३) ि (४) लघ ु ससींचन (जलसींधारण) विभाग अकोला द्िारे ठेि काम ेम्हणून ७० कोल्हापूरी 
बींधाऱ्याचे काम ेपूणश करण्यात आली आहेत. सदर कोल्हापूरी पध्दतीचे बींधारे अद्याप जजल्हा 
पररर्षदेकड े सोपविण्यात आलेले नाहीत. सदर कोल्हापूरी बींधाऱ्याींच्या हस्ताींतरणासाठी जजल्हा 
पररर्षदेच्या स्थायी ससमतीच्या सींपन्न झालेल्या ददनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१६ च्या सभेत 
त्रत्रसदस्यीय ससमतीद्िारे पाहणी केल्यानींतर जजल्हा पररर्षदेस हस्ताींतरण करण्याच े ननयोजन 
असल्याबाबत ठरले आहे. 

___________ 
िोल्हापूर जजल्हयात गव्याांनी व हत्तीांनी िेलेल्या  

हल्ल्यात शेतिरी मतृ्यूमखुी पिल्याबाबत 
(४९)  २६५९३ (१६-१२-२०१६)     श्री.सतजे ऊर्थ  बांटी पाटील : सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्हयात गेल्या दहा िर्षाशपासून प्रनतबींधक चरीमळेु र्ेतीचे सींरक्षण होते पण 
चरी बुजल्यामुळे हत्ती, गिे इत्यादी िन्य प्राण्याींचा त्रास िाढल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गव्याींना ि हत्तीींना हुलकािताना र्ेतकऱ्याींिर हल्ला होण्याच े प्रमाण िाढले 
असून गव्याींनी ि हत्तीींनी केलेल्या हल्ल्यात अनके र्ेतक-याींचे मतृ्यू झालेले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, िन्यप्राण्याींपासून येथील र्ेतकरी ि र्ेती याींच ेसींरक्षण व्हािे यासाठी नव्यान े
चरी खोदण्यात अथिा सोलर कुीं पन करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, गव्याींनी ि हत्तीींनी केलेल्या हल्ल्यात मतृ अथिा जखमी झालेल्या 
र्ेतकऱ्याींच्या कु्ुींबाला आधथशक मदत देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही, कोल्हापरू जजल््यात सन २०१५-१६ 
च्या तलुनेत सन २०१६-१७ मध्ये डडसेंबर, २०१६ अखेर िन्यप्राण्याींमुळे झालेल्या र्ेतीच्या 
नुकसानीच्या प्रकरण सींख्येत घ् झालेली आहे. 
(२) सन २०१४-२०१५ ते सन २०१६-२०१७ (डडसेंबर, २०१६ अखेर) पयशत कोल्हापूर जजल्हयात 
िन्यहत्ती ि गव्याच्या हल्ल्यात तीन व्यक्ती मतृ्यू पािल्या आहेत. 
(३) मागील तीन िर्षाशत कोल्हापूर जजल््यात ४५.८९ कक.मी. िन्यप्राणी प्रनतबींधक चर 
खोदण्यात आले आहेत. स्थाननकाींचे मागणीनुसार अनतसींिेदनर्ील के्षत्रासभोिती िन हिीिर ८ 
कक.मी. गिा / हत्ती प्रनतबींधक चर खोदण्यात आले आहेत. तसेच ग्राम पररजस्थतीकीय विकास 
ससमतीमार्श त १ कक.मी. सौर कुीं पणाचे काम करण्यात आले आहे. 
(४) कोल्हापूर जजल््यात िन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात सन २०१४-२०१५ ते सन २०१६-२०१७ 
(डडसेंबर, २०१६ अखेर) मध्ये तीन व्यक्ती मतृ्य ूपािल्या आहेत तर ३५ व्यक्ती जखमी झाल्या 
आहेत. प्रचसलत र्ासन ननणशयाच्या तरतूदीच्या अनुर्षींगाने जखमी व्यजक्तींना तसेच मतृ 
व्यजक्तींच्या कायदेर्ीर िारसास नकुसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
अिोला, वाशशम व बुलढाणा जजल् ्यात जवाहर रोजगार हमी  

योजनेंतगथत देण् यात आलेल् या ववहीरीच् या अनुदानाबाबत 

(५०)  ५१०४५ (१५-०७-२०१४)   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४२६५ ला 
हदनाांि २० डिसेंबर, २०१२ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिाहर रोजगार हमी योजनेंतगशत विदहींरीसाठी अनुदानाची रक् कम १ लाख रुपयाींिरुन २ 
लाख ५० हजार सिढी करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गेल् या दोन िर्षाशत अकोला, िासर्म, बुलढाणा जजल् ्यातील विदहींरीकररता ककती 
अनुदान देण् यात आले ि ्या अनुदानातून ककती विदहरीींचे काम पूणश करण् यात आले आहे ि 
ककती बाकी आहे, 
(३) असल् यास, अकोला, िासर्म, बुलढाणा जजल् ्यात प्रत् यक्षात काम न करताच विदहरीींच े
अनुदान घेतल् याच् या तक्रारी र्ासनाकड ेप्राप् त झाल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकर्ीच् या अनुर्षींगाने त् यात काय आढळून आले ि तदनुसार सींबींधधत दोर्षी 
व् यक् तीींिर कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. जयिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) होय, राज्य रोहयो अींतगशत घेण्यात येणाऱ्या 
जिाहर/धडक ससींचन विदहरीींसाठी इतर लाभार्थयांच्या अपूणश विदहरी पूणश करण्यासाठी 
अनुदानाची रक्कम रुपये १ लाखिरुन २.५० लाख करण्याचा ननणशय ददनाींक २३/०१/२०१४ रोजी 
घेण्यात आला आहे. 
(२) अकोला, िासर्म, बुलढाणा जजल््यातील धडक ससींचन विदहरीींबाबतची मादहती 
खालीलप्रमाण ेआहे :- 

अ) अिोला जजल्हा :- अकोला जजल््याकररता सन २०१३-१४ मध्ये २५० लक्ष ि सन 
२०१४-१५ मध्ये ८५५.९८ लक्ष याप्रमाणे सकूण रुपये ११०५.९८ लक्ष इतका ननधी प्राप्त 
झाला होता. त्यापकैी रुपये १.०० लक्ष रकमेचा अनुदानातनू ३२२६ विदहर ि रुपये २.५० 
लक्ष रकमेच्या अनुदानातून १८४ विदहरी पूणश करण्यात आल्या आहेत. सद्य:जस्थतीत २५४ 
विदहरी प्रगतीपथािर आहेत. 
ब) वाशशम जजल्हा :- िासर्म जजल््याकररता सन २०१२-१३ मध्ये १११३.८१ लक्ष ि सन 
२०१३-१४ मध्ये रुपये ५८.९५ लक्ष ि सन २०१४-१५ मध्ये रुपये १३६.०० लक्ष इतकी रक्कम 
प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी रुपये १.०० लक्ष रकमेच्या अनुदानात ४८७९ विदहरी ि रुपये 
२.५० लक्ष रकमेच्या अनुदानात २१८ विदहरी अर्ा सकूण ५०९७ विदहरी पूणश झालेल्या 
आहेत. सद्य:जस्थतीत २४९ विदहरी प्रगतीपथािर आहेत. 
ि) बुलढाणा जजल्हा :- बुलढाणा जजल््याकररता सन २०१२-१३ मध्ये ३८१०.०० लक्ष, सन 
२०१४-१५ मध्ये रुपये ४८१.०० लक्ष इतकी रक्कम प्राप्त झाली आहे. त् यापकैी रुपये १ लक्ष 
रकमेच्या अनुदानातून ४७३१ विदहरी ि रुपये २.५० लक्ष रकमेच्या अनुदानातून ९३ विदहरी 
अर्ा सकूण ४८२४ विदहरी पूणश झालेल्या आहेत. सद्य:जस्थतीत १८९ विदहरी प्रगतीपथािर 
आहेत. 

(३) नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
ववधान भवन :   उत्तमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
 
 

 

मुद्रणपूिश सिश प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : र्ासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


