
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पारशशवनी (जि.नागपूर) येथील शतेिरी व ग्रामीण मिूराांचे प्रश्न सोडववण्याबाबत 
  

(१)  ११०९३ (०४-०४-२०१५).   श्री.डड मल्लीिािूनू रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारशिवनी (जि.नागपूर) येथील िेतकरी व ग्रामीण मिूराींच ेप्रश्न प्राधान्याने सोडववण्याची 
मागणी तहशसलदार याींना भारतीय मिदरू सींघान ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या ननवेदनानुसार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०८-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल््यातील शहरी व ग्रामीण भागातील बचत गटाांसाठी  
स्थायी स्वरुपात व्यापारी सांिुल व सभागहृ बाांधण्याबाबत 

  

(२)  ३३११३ (१४-०१-२०१६).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली जिल््यातील िहरी व ग्रामीण भागातील बचत ग्ाींसाठी स्थायी स्वरुपात व्यापारी 
सींकुल व सभागहृ बाींधण्यात यावे अिा आियाच े ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
मा.मुख्यमींत्री व मा.ग्रामववकास मींत्री याींना माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू व्यापारी सींकुल व सभागहृ बाींधण्यास ककती कालावधीत लागणार आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने िासन पत्र हदनाींक १७.०९.२०१६ अन्वये वस्तुजस्थती 
कळववण्यात आलेली आहे. 
(३) जिल्हास्तरावर व्यापारी सींकुल व सभागहृ बाींधण्याबाबतची कोणतीही येािना या 
ववभागामार्य त राबववण्यात येत नाही. तथावप या ववभागाकडून दाररद्रय रेषखेालील बचत 
ग्ाींच्या मालाच्या ववक्रीकरीता जिल्हास्तरीय कामयस्वरुपी ववक्री कें द्र बाींधण्याबाबतची योिना 
राबववण्यात येत.े परींत ु सदर योिनेकरीता आता तरतूद उपलब्ध नसल्यामुळे हहींगोली 
जिल््यात प्रस्ताववत िहरी व ग्रामीण भागातील बचत ग्ासाठी कायमस्वरुपी ववक्री कें द्र 
बाींधणे सद्या िक्य होणार नाही. 

___________ 
  

पारनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यात सरिारी अनुदानातून शेतिऱयाांसाठी 
 १३१८ ववहहरीांना मांिूरी शमळण्याबाबत 

  

(३)  ४१६४८ (०४-०५-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यात सरकारी अनुदानातनू ितेकऱयाींसाठी १३१८ ववहहरीींना 
मींिूरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यापैकी सुमारे ६५० ववहहरी पूणय झाल्या असून १५६ ववहहरीींची कामे ननधी 
अभावी अपूणय असून गेल्या दोन वषायत नववन प्रस्तावाींना मींिरूी देण्यात आली नसल्याच े
हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींबबत ववहहरीींच्या कामासाठी ककती रक्कमचेे अनुदान देण्यात आले आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०८-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०११ त े२०१४ या कालावधीत एकूण १३१८ ववहहरीींना मींिूरी देण्यात आलेली होती. 
त्यापैकी ८०३ ववहहरी सुरु झाल्या होत्या व उवयररत ५१५ ववहहरी मींिूरीनींतर २ वषायच्या 
कालावधीमध्ये सुरु न झाल्याने रद्द करण्यात आल्या आहेत. ८०३ ववहहरीपैकी ६६६ ववहीरी पूणय 
झालेल्या आहेत. उवयररत १३७  ववहीरीपैकी ३४ ववहीरीींची देयके सन २०१५-१६ मध्ये व ८० 
ववहीरीींची देयके सन २०१६-१७ मध्ये अदा करण्यात आलेली आहेत. उवयररत २३ ववहीरीींपैकी १७ 
ववहीरीींची देयके कुिल पेमें्साठी ननधी प्राप् त झाल्यानींतर अदा करण्यात येतील. तसेच ६ 
ववहीरीींची देयके ग्रामपींचायतीकडून प्राप्त झाल्यावर अदा करणेची काययवाही करण्यात येईल. 
     सन २०११-१२ पासून मींिूर केलेल्या ववहीरी अपूणय असल्याने सन २०१४-१५ या वषायत 
ववहीरीींना मींिूरी देण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रलींबबत बबले अदा करण्यासाठी आगाव ूअनुदान हदले िात नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात शेतीला शाश्वत शसांचन उपलब्ध व्हावे यासाठी एि लाख ववहहरी आणण  
पन्नास हिार शेततळी ननमाूण िरण्याबाबत 

  

(४)  ४१८२७ (२१-०४-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िितू), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.शशशिाांत 
शशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रािेश टोप े
(घनसावांगी) : सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात ितेीला िाश् वत शसींचन उपलब् ध व् हावे यासाठी एक लाख ववहहरी आ ण पन्नास 
हिार िेततळी ननमायण करण्यासींदभायत िासनाने सुरु केलेली काययवाही पूणय झालेली आहे,हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच राज्यातील ववववध भागात ननमायण होणा-या दषुकाळी पररजस्थतीवर उपाययोिना 
करण्यासाठी िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०२-०३-२०१७) :(१) व (२) राज्यात िेतीला िाश्वत शसींचन उपलब्ध व्हाव े
यासाठी महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत पुढील तीन वषायत एक 
लाख ववहहरी पूणय करण्याबाबत िासन पररपत्रक हदनाींक ३१ िलु,ै २०१५ अन्वये सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. 
     दषुकाळावर मात करण्यासाठी िेततळे उपयकु्त असल्यान ेकोरडवाहू िेतीसाठी पाणलो् 
व िलसींवधयन माध्यमातून िलशसींचनाची उपलब्धता वाढववणे तसेच सींरक्षित व िाश्वत 
शसींचनाची सुववधा ननमायण करण्यासाठी “मागेल त्याला िेततळे” ही योिना हदनाींक १७ 
रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या िासन ननणययान्वये सुरु करण्यात आली आहे. 
     दषुकाळी पररजस्थतीसाठी िाश्वत व सींरक्षित शसींचनाची सोय उपलब्ध व्हावी याकररता 
शसींचन ववहहरी व िेततळयाींची कामे घेण्यात येत आहेत. तसेच दषुकाळी पररजस्थतीमुळे रोिगार 
उपलब्ध व्हावा याकररता कामाींचा िेल्र् तयार ठेऊन, कामाची मागणी येताच, काम उपलब्ध 
करुन देण्याची तिवीि ठेवण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर व साांगोला (जि.सोलापूर) तालुक्याला समान पाणीपुरवठा िरण्याबाबतची मागणी 
  

(५)  ४६९०४ (२८-०४-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पींढरपूर व साींगोला (जि.सोलापूर) तालुक्याला पाणीपुरवठा करण्यासींबींधधत अधधकाऱयाींच े
योग्य ननयोिन नसल्यामुळे उक्त तालुक्याला सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याने मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी र्ल्ण व माळशिरस तालुक्याींप्रमाणे दोन पाण्याच्या पाळया देऊन सवय 
तालुक्याींना समान पाणी वा्पाची मागणी केल्याच े माहे िानवेारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सवय तालुक्याींना समान पाणी वा्प करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दोन पाणी पाळया देण्याची मागणी हदनाींक १५/११/२०१५ 
च्या कालवा सल्लागार सशमतीच्या बैठकीमध्ये केली होती. 
(२) पा्बींधारे प्रकल्पात दरवषी उपलबध होणाऱया पाण्याचा ववननयोग कसा करावा याबाब 
ननणयय घेण्यासाठी प्रकल्प लाभधारक िेत्रामधील सवय लोकप्रनतननधी याींचा समावेि असलेल्या 
कालवा सल्लागार सशमत्या िासन ननणयय क्र.कासस २०१५/प्र.क्र.१६२/२०१५/शसीं.व्य. (महसलू) 
हदनाींक १८ माचय, २०१६ अनवये गठीत करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाच्या लाभधारकाींना 
समन्यायी पध्दतीने पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीकोनातून या कालवा सल्लागार सशमती 
मार्य त ननणयय घेण्यात येऊन त्यानुसार पाणी वा्पाची काययवाही करण्यात येते वीर प्रकल्पाच्या 
नीरा कालवे प्रणालीसाठीच कालवा सल्लागार सशमतीच्या रब्बी हींगामाच्या बैठकीत समन्यायी 
पध्दतीने उपववभाग ननहाय पाणी को्े पररग णत केल्याबाबत चचाय झाली. त्यावेळी वीर, 
र्ल्ण उपववभागासाठी व माळशिरस उपववभागासाठी (ब्रॅच २ वगळून) रब्बी हींगामात मींिूर 
झालेल्या पाणी कोट्याच्या अधधन राहून २ आवतयने तसेच माळशिरस उपववभागाींतगयत ब्रॅच २ 
साठी व पींढरपूर उपववभागासाठी १ आवतयन प्रस्ताववत असल्याचे साींगण्यात आले. ननणययानसुार 
प्रत्यि शसींचन करण्यात आले. कालवा सल्लागार सशमतीच्या बठैकीमध्ये ठरल्यानुसार हदनाींक 
१५/११/२०१५ ते २०/०२/२०१६ या कालावधीत मींिूर पाणी कोट्यानुसार प्रत्यि शसींचन पूणय 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यात िुिडीचे आवतनू सुरु असून या  
आवतनूातून तालुक्यातील सव ूतलावात पाणी सोडण्याबाबत 

  

(६)  ४९७२८ (३०-०४-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यात कुकडीच े आवतयन सुरु असून या आवतयनातून या 
तालुक्यातील िींभर ्क्के िेत्राच े शसींचन झाले पाहहि,े सवय तलावात पाणी सोडले पाहहिे व 
इतर मागण्यासींदभायत श्रीगोंदा तालुका पा्पाणी कृती सशमतीच्यावतीने कुकडी येथे सींबींधधत 
कायायलयासमोर आींदोलन करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, श्रीगोंदा तालुक्यातील िेतकऱयाींसाठी कुकडीचे आवतयन सुरु आहे मात्र तालुक्यात 
पुन्हा कधी पाणी सु्णार याची माहहती द्यायला कुणी अधधकारी तयार नाही िेतीसाठी िेव्चे 
आवतयन प्रत्येक िेतकऱयाींच ेआवतयन झाले पाहहि ेपाण्याच ेदशुभयक्ष्य असताना प्रत्येक तलावात 
पाणी सोडणे आवश्यक असल्याने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) सन २०१५-१६ मध्ये अत्यल्प पियन्यमानामुळे कुकडी प्रकल्पामध्ये अत्यल्प पाणीसाठा 
झाला असल्यामुळे कुकडी प्रकल्प समुहातील िलाियामधील पाण्यातुन घोड िलाियात ककती 
पाणी सोडाव ेलागणार याबाबतचा महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण याींच ेकडील अींनतम 
ननणयय प्रलींबबत असल्यामळेु कुकडी प्रकल् पात ककती पाणी साठा शिल्लक राहणार व तालुक्यात 
पुन्हा कधी पाणी सु्णार याबाबतची माहहती कोणयाही अधधकाऱयाींना आींदोलन कत्याांना देण े
िक्य नव्हते. 
     कुकडी डाव्या कालव्याद्वारे रब्बी हींगाम २०१५-१६ आवतयनात वपण्याच्या पाण्याच्या 
उद्् ावाींकरीता व शसींचनाकरीता हद.२/१२/२०१५ ते २९/१२/२०१५ या कालावधीतील आवतयनातून 
उपलब्ध झालेल्या १३३७ द.ल.घ.रू्. पाण्यातून श्रीगोंदा तालुक्यातील वपण्याच्या पाण्याच्या 
उद्् ावाींना २७५ द.ल.घ.रू्. पाणी देण्यात आले व २२८४ हेक््र शसींचन करण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लोणावळा, वलवण, शशरवटा, सोमवडी, ठोिरवाडी आणण मुळशी धरणातील  
पाणी मराठवाडा व पजश्चम महाराष्ट्रातील दषु्ट्िाळी भागाला देण्याबाबत 

  

(७)  ५५६०० (११-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या दषुकाळाच ेमूळ हे ्ा्ाींच्या धरणात असून तु्ीच्या खोऱयातील ४८.९७ ्ीएमसी 
प्रचींड पाणी ्ा्ाींनी पजश्चम घा्ातील लोणावळा, वलवण, शिरव्ा, सोमवडी, ठोकरवाडी आ ण 
मुळिी अिा सहा धरणाींमध्ये अडववले असल्याची बाब यवुा सामाजिक काययकत े व 
िलअ्यासक याींनी ननदियनास आणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील धरणातील पाणी मराठवाडा व पजश्चम महाराषरातील दषुकाळी भागाला 
देण्याचा प्रस्ताव सामाजिक काययकते व िलअ्यासक याींनी िासनास सादर केला असून माहे 
३० एवप्रलपयांत ननणयय न झाल्यास दषुकाळी भागातील प्रत्येक तालुक्यातील ्ा्ाींच्या 
मालकीच्या धरणाींवर िलसत्याग्रह करुन तीव्र आींदोलन करण्याचा इिारा हदला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार सदरील धरणातील पाणी मराठवाडा व पजश्चम महाराषरातील 
दषुकाळी भागाला देण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०९-०३-२०१७) :(१) पजश्चम घा्ातील सहा धरणे ही ्ा्ा पॉवर कीं पनीन े
स्वातींत्र्यपूवय काळामध्ये तत्कालीन सरकारच्या सींमतीन ेबाींधलेली आहेत. या धरणातील पाणी 
वापराबाबत ्ा्ा पॉवर कीं पनीतरे् तत्कालीन सरकार बरोबर करारनामे झालेले आहेत. 
(२) होय. 
(३) महाराषर िलसींपती ननयमन प्राधधकरणाने मा.उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या 
िपथपत्रानुसार ्ा्ाच्या मालकीची ६ धरणातील एकूण सरासरी ४२.५० ह्एमसी पाणी हे 
ववद्युत ननमीती करीता वापरण्यात येऊन त्यानींतर कोकण प्रदेिाकड े सन १९११ पासून 
वळववले िात असून हे पाणी कृषणा पाणी तीं्ा लवाद सन १९७६ मध्ये सींरिीत केले आहे. 
ववद्युत ननमीतीनींतर सदर पाणी हे कोकेण ववभागास वपण्यासाठी, औद्योधगक वापरासाठी व 
शसींचनासाठीच वापरले िात.े त्यामळेु त्याचा उधचत वापर होतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यात भूसांपादनाचा प्रश्न अपुरा ननधी व िलसांपदा ववभागातील  
अशभयांत्याांच्या िागा ररक्त असल्यामुळे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(८)  ५६०२८ (११-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यात भूसींपादना प्रश्न अपुरा ननधी व िलसींपदा ववभागातील अशभयींत्याींच्या 
मोठ्या प्रमाणात ररक्त असलेल्या िागाींमळेु पजश्चम ववदभायतील शसींचन प्रकल्प प्रलींबबत 
असल्याचे जिल्हा ननयोिनाच्या बैठकीत लोकप्रनतननधीने ननदियनास आणून हदल्याचे माहे म,े 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच येत्या दोन वषायत सवयच प्रकल्पाच ेकाम पुणय करुन शसींचनाचा अनुिेष दरू करण्याच े
आश्वासन मा.िलसींपदा मींत्री याींनी हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त् याअनुषींगान ेअशभयींत्याींच्या ररक्त िागा भरण्याबाबत व प्रकल्पाच ेकाम पुणय 
करुन शसींचनाचा अनिुेष दरू करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०९-०३-२०१७) :(१) व (२) जिल्हा ननयोिन सशमती, अमरावतीच्या हद. ०५ 
िून, २०१६ रोिीच्या इनतवतृ्तात तसा उल्लेख नाही. या बैठकीच्या आधी हद. ५ म,े २०१६ 
रोिी मा.मींत्री, िलसींपदा याींचे अध्यितेखाली ववभागीय आयुक्त अमरावती याींच ेकायायलयात 
अमरावती ववभागातील शसींचन प्रकल्पाींची आढावा बैठक झाली होती. सदर बैठकीत अमरावती 
ववभागातील सवय प्रकल्पाींचा आढावा घेण्यात आला होता व शसींचनाचा अनुिेष लवकरात लवकर 
दरुु करणेसाठी प्रकल्प पुणय करण्याबाबतच्या अडचणी सोडववण्यात येतील अस ेमींत्री महोदयाींनी 
नमुद केले आहे. 
(३) सन २०१५-१६ मध्ये ३८१८ हेक््र िशमनीच ेसींपदान करण्यात आले. 
     सन २०१५-१६ मध्ये अनुिषेातील २१ प्रकल्पाींना व सन २०१६-१७ मध्ये ५ प्रकल्पाींना 
सुधारीत प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
     सन २०१६-१७ साठी पजश्चम ववदभायतील अनुिेष ननमुयलनासाठी रु. १२४७.६८ को्ीची 
तरतूद करण्यात आली आहे. 
     िेबत्रय अशभयींऱयाींची पदे सरळसेवेद्वारे भरण्याची आवश्यकता काययवाही िासनामार्य त 
प्रगतीपथावर आहे. कननषठ अशभयींत्याींची पदे सरळसेवा भरतीन े भरावयाची काययवाही चाल ू
आहे. त्यासाठी हद. २५.११.२०१६ रोिी पररिा घेण्यात आली आहे. माचय २०१९ पयांत अमरावती 
ववभागातील सवय जिल््यातील भौनतक अनिुेष ननमुयलन करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील िांगमहट्टी मध्यम प्रिल्पातून हािओहोळ  
नाल्यातून वाहून िाणारे पाणी अडववण्याबाबत 

  

(९)  ५६९६९ (२०-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील िींगमहट्टी मध्यम प्रकल्पातून हािओहोळ नाल्यातनू 
दररोि मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहवून िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाची िासनान ेपाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषय काय आहेत व तद् नसुार पाणी ी्ंचाईच्या काळात वाहून 
िाणारे पाणी अडववण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) नाही. 
     िींगमहट्टी मध्यम प्रकल्प हा होनहाळ नाल्यावर असून या हठकाणी ७५ ्क्के 
ववश्वासाहयतेनुसार ३४.२१ दलघमी येवा असून ३४.२१ दलघमी प्रकल्पीय पाणीसाठा आहे. धरण 
पूणय भरल्यानींतर अनतरीक्त पाणी खाली होनहाळ नाल्यामध्ये वाहून िात.े 
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(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वेदगांगेवरील बस्तवड े(ता.िागल, जि.िोल्हापूर) येथील बांधाऱयाच े 
िाही वपलर दरुुस्तीववना असल्याबाबत 

  

(१०)  ५७०७५ (२९-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), डॉ.सजुित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वेदगींगेवरील बस्तवड े(ता.कागल, जि.कोल्हापूर) येथील बींधारा दरुुस्तीचे काम हदनाींक ३१ 
माचय, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास पूणय होण े अपेक्षित असताींनाही अद्यापही काही वपलर 
दरुुस्तीववना असल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार सदर बींधारा दरुुस्ती करण्याबाबत िासनान े कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) व (२) होय. बस्तवड ेकोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा ४७ 
वषायपुवीचा असून त्याच्या एकुण २७ स्तींभापैकी १५ स्तींभ िबत्रग्रस्त झालेले होते. 
(३) १३ व्या ववत्त आयोगाींतगयत उपलब्ध झालेल्या ननधीतून सदर बींधाऱयाच्या िनतग्रस्त 
झालेल्या १५ स्तींभाींची आवश्यक दरुुस्ती माहे िून, २०१६ मध्ये पणूय करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यातील माांिरा व भीमा या दोन नदयाांची आांतरिोडणी िरण्याबाबत 
  

(११)  ५७१३७ (०१-०९-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), 
श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सरेुश लाड (िितू), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.त्र्यांबिराव 
शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठवाडयातील भीमा व माींिरा या दोन नद्या िोडण्यात येतील अस ेकें द्रीय िलसींपदा 
राज्यमींत्री याींनी आश्वासन हदल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेचे स्वरुप काय आहे व या योिनेबाबत प्रस्ताव राज्य िासनान ेकें द्र 
िासनाकड ेपाठववला आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेस कें द्र िासनान ेमान्यता हदली आहे काय व या योिनेसाठी ककती 
खचय येणार आहे, 
(४)  तसेच भीमा व माींिरा या दोन नद्याींची आींतरिोडणी करण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०९-०३-२०१७) :(१) िलसींपदा ववभागाकड ेअसे आश्वासन प्राप्त झालेले 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) भीमा व माींिरा या दोन नद्याींची िोडणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव सद्य:जस्थतीत 
िासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िायिवाडी धरणात उिनीसह अन्य धरणातील पाणी सोडण्याबाबत 
  

(१२)  ५७१७६ (११-०८-२०१६).   श्री.अतलु साव े (औरांगाबाद पवू)ू, श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िायकवाडी धरणात नाशिक-नगरमध्ये असलेल्या उिनीसह अन्य धरणातील पाणी 
सोडण्याचा ननणयय ताींबत्रक अडचणी बािुला ठेवून िासनान ेलोकववरोध न िुमानता घ्यावा अस े
आदेि मा.उच्च न्यायालयाने िासनास हदनाींक ५ म,े २०१६ रोिी हदले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, महाराषर िलसींपत्ती प्राधधकरण कायदा २००५ कलम १२ (६) (ग) प्रमाणे 
िायकवाडीला सातत्याने मागणी करुन देखील कायदयाप्रमाणे पाण्याचा वा्ा हदला नसल्याची 
बाब ननदियनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िायकवाडीला या वषय २०१५-१६ मध्ये त्याच्या हक्काचे २८ ्ी.एम.सी.पाणी 
शमळाले असत े तर या वषी मराठवाडयाची पाणी ी्ंचाईची तीव्रता बरीच कमी झाली असली 
असेही ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, न्यायालयान े हदलेल्या आदेिाच्या अनुषींगान े मराठवाड्यातील िायकवाडी 
धरणात पाणी सोडण्याच्या काययवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे व आतापयांत ककती पाणी 
सोडण्यात आले आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) नाही. 
     महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाने हद.१९/०९/२०१४ च्या आदेिान्वये महाराषर 
िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण कायदा २००५ कलम १२(६)(ग) अनुसार नदी खोऱयातील तु् 
समप्रमाणात ववभागली िावी यासाठी गोदावरी नदी खोऱयातील सवय धरणाींची प्रत्येक वषी १५ 
ऑक््ोबर रोिीच्या पाणीसाठ्याची जस्थती ववचारात घेऊन िायकवाडी धरणात समन्यायी 
पध्दतीने पाणी सोडण्याची काययवाही करण्याच े ननदेि हदलेले आहेत. महाराषर िलसींपत्ती 
ननयमन प्राधधकरणाच्या आदेिानसुार काययकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ कायायलयाने हद.१७.१०.२०१५ रोिी उध्वय गोदावरी खोऱयाींतील धरण समुहातनू 
िायकवाडी च्या पैठण िलाियामध्ये १२.८४ ्ी.एम.सी. पाणी सोडण्याचे आदेि  ननगयशमत 
केलेले आहेत. सदर आदेिाींनुसार न्यायालयीन काययवाहीच्या अधधन राहुन हद.०१.११.२०१५ ते 
हद.२८.११.२०१५ या कालावधीत उध्वय गोदावरी धरण समुहातुन सोडण्यात आलेल्या १०.४० 
्ी.एम.सी. पाण्यापैकी ६.६३ ्ी.एम.सी. पाणी िायकवाडी िलाियात प्राप्त झालेले आहे. 
     उिनी धरणातून िायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत महाराषर िलसींपत्ती ननयमन 
प्राधधकरण याींचे आदेिात नमूद नाही. उिनी धरण कृषणा खोऱयातील शभमा नदीवर असून या 
नद्याचे प्रवाह नैसधगयक ररत्या एकमेकास शमळत नाही. तसचे कृषणा पाणी तीं्ा लवाद 
ननणययातील तरतुदीनुसार कृषणा खोऱयातील पाणी गोदावरी खोऱयातील वळववण्यास बींदी आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे राष्ट्रीय महामागाूच ेरुां दीिरण िरण्यासाठी ठेिेदाराने  
ववनापरवाना पवना नदीवर बाांध घातल्याबाबत 

  

(१३)  ५७३५७ (१८-०८-२०१६).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सुरेश लाड (िितू) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे राषरीय महामागायच ेरुीं दीकरण करण्यासाठी ठेकेदाराने िलसींपदा ववभागाची परवानगी 
न घेता िहराला पाणीपुरवठा करणाऱया पवना नदीवर बाींध घालनू पाणी अडववल्यान े माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सींपूणय पुणे िहराचा पाणीपुरवठा खींडीत झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िलसींपदा ववभाग, पुणे याींच्याकड े तेथील नागररकाींनी तक्रार करुन 
सधु्दा कोणतीच काययवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार पुणे राषरीय महामागायच ेरुीं दीकरण करणाऱया ठेकदाराींवर व त्याला 
पाठीिी घालणाऱया अधधकाऱयावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) नॅिनल हायव ेॲथॉरर्ी ऑर् इींडडयाच्या अखत्यारीतील ररलायन्स कीं पनीची उपकीं पनी मे. 
जक्ष्त्रब्ध कीं न्स्रक्िन कीं पनीस हद.१८.४.२०१६ रोिी ववनापरवानगी व अवधैररत्या बींधारा 
घातल्याबाबत कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे तसेच सदर कीं पनीववरुध्द देहूरोड 
पोशलस चौकीत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (गु.र.नीं. ०१४७/२०१६) 
(३) पोलीस स््ेिन देहूरोड याींचेमार्य त पुहढल तपास करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृष्ट्णा आणण वारणा नदीतून शेती आणण औदयोधगि वापरासाठी  
अवैदयरीत्या पाणी उपशा िरीत असल्याबाबत 

(१४)  ५७४१८ (२०-०८-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल््यातील धरणातील पाणी साठ्याचा ववचार करुन कृषणा आ ण वारणा नदीतून 
िेती आ ण औद्योधगक वापरासाठी पाणी उपिावर माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
बींदी घालण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, पाणी उपिावर किा प्रकारे बींदी घालण्यात आली आहे व त्याींची अींमलबिावणी 
किा प्रकारे करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, या सींदभायत पा्बींधारे अधधकाऱयाींनी पाणी पुरवठा सींस्था आ ण कारखानदाींराना 
नोह्सा बिावल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच कृषणा व वारणा नदीत साींडपाणी व औद्योधगक वापरातील पाणी सोडणाऱया 
कीं पन्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) होय. 
     कोयना व वारैणा धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा ववचारात घेऊन माहे एवप्रल, २०१६ ते 
म,े २०१६ या कालावधीमध्ये एकूण १६ हदवसाींसाठी कृषणा व वारणा नदीतून िेतीसाठी पाणी 
उपसा बींदी करण्यात आलेली होती. 
(२) वपण्याच े पाणी पुरवठा करणाऱया योिना वगळून उवयररत िेती आ ण औद्योधगक 
वापरासाठीच्या योिनाींचा ववद्युत पुरवठा खींडीत करुन स्थाननक वतृ्तपत्रामधून उपसा बींदी 
आदेि प्रशसध्द करण्यात येऊन, अींमलबिावणी करण्यात आली. 
(३) स्थाननक वतृ्तपत्रामधून उपसा बींदी आदेि प्रशसध्दीस हदलेन ेप्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सवय बबगरशसींचन ग्राहकाींची यादी महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळास िेबत्रय स्तरावरुन 
कळववलेली असून, महाराषर प्रदषूण मींडळ याींचेकडून प्रदषूण करणाऱया ग्राहकाींची यादी प्राप्त 
होताच सदर ग्राहकाींवर हद.२१/४/२०१६ च्या िासन ननणययातील तरतुदीनुसार दींडात्मक आकारणी 
करण्याचे ननयोजित आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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सायगाव (ता.येवला, जि.नाशशि) येथे सुरु असलेल्या रोिगार हमी योिनेवरील  
मिुराांना रोिगार व अन्य सुववधा पुरववण्याबाबत  

  

(१५)  ५७६५५ (११-०८-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े(शसन्नर) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायगाव (ता.येवला, जि.नाशिक) येथे सुरु असलेल्या रोिगार हमी योिनेवरील मिुराींना 
ननयशमत काम उपलब्ध नसल्याने हदड महहन्यापासून पगार शमळत नसल्यामळेु िेकडो 
मिुराींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच तालुक्यातील िींभरहून अधधक मिुराींवर उपासमारीची वळे आल्यान े ननयशमत 
रोिगार वेळेवर पगार व कामाच्या हठकाणी वैद्यककय सुववधा परुववण्यासाठी सदर ग्रामस्थ 
मिुराींनी ग्ववकास अधधकाऱयाींकड े माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी 
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननवेदनानुसार िासनाने मिुराींना रोिगार व अन्य सुववधा पुरववण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. तथावप, माहे ऑगस््, २०१६ अखेरपयांत 
मौिे सायगाव येथील नोंदणीकृत १९६ कु्ूींबातील १८३० मिूराींना कामे उपलब्ध करुन देण्यात 
आली असून त्या कामाींवर एकूण रु. १४,९५,०५९/- इतकी मिुरीची रक्कम अदा करण्यात आली 
आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. तथावप, िासकीय तरतुदीनुसार मिुराींसाठी वैद्यकीय व इतर सोयी 
सुववधा पुरवण्यासाठी कामाच्या अींदािपत्रकाींमध्ये रक्कमेची तरतुद करण्याची काययवाही 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयातील ११५ बांधाऱ याच्या दरुुस्तीच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(१६)  ५८७१४ (२४-०८-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील ११५ बींधाऱ याच्या दरुुस्तीचा प्रस्ताव पा्बींधारे ववभागाने माहे म,े 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तयार करण्यात आला आहे काय, 
(२) असल्यास, याकररता ककती ननधीची आवश्यकता आहे, 
(३) असल्यास, सदर बींधा-याींच्या दरुुस्तीच्या प्रस्तावावर िासनान े ननणयय घेतला आहे काय, 
त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, या सींदभायतील सद्यःजस्थती काय आहे ?  
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श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) कोल्हापूर जिल््यात १३६ कोल्हापूर 
पध्दतीच्या बींधाऱयाींच्या वविेष दरुुस्तीचे प्रस्ताव तयार केले असनू दरुुस्तीसाठी रु.३१९८ लि 
ननधीची आवश्यकता आहे. या १३६ बींधाऱयापैकी ६० कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱयाींच्या 
दरुुस्तीसाठी माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली असून सन २०१६-१७ 
मध्ये ९४८.२८ लि ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. सदरहू को.प.बींधाऱयाच्या 
दरुुस्तीची काम ेववववध ्प्प्यावर प्रगतीत आहेत. उवयररत काम ेननधी उपलब्धतेनुसार करण्याच े
ननयोिन आहे. 

___________ 
  

राज्यातील शसांचन व बबगर शसांचन पाणीपट्टीची थिबािी वसूली िरण्याबाबत 
  

(१७)  ५९५८१ (१८-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शसींचन व बबगर शसींचन पाणीपट्टीची थकबाकी अींदािे १ हिार ३४४ को्ी ९ 
लाख रुपयापयांत पोचली असल्याचे हदनाींक १० म,े २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदियनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसींचन व बबगर शसींचन थकबाकी असणारी पाणीपट्टी वसूलीकररता िासनान े
कोणतीही काययवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार पाणीपट्टीची थकबाकी 
वसूल करण्यासाठी िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) होय. माचय, २०१६ अखेर शसींचन पाणीपट्टी रु.६७९.०२ 
को्ी व बबगर शसींचन पाणीपट्टी रु.८३५.१३ को्ी अिी एकूण शसींचन व बबगर शसींचन 
पाणीपट्टीची थकबाकी रु.१५१४.१५ को्ी आहे. 
(२) व (३) नाही. शसींचन व बबगर शसींचन पाणीपट्टी थकबाकी कमी करण्यासाठी ववभागामार्य त 
खालीलप्रमाण ेकाययवाही करण्यात येते. 
१. िासन स्तरावरुन थकबाकी कमी करण्यासाठी ववत्त ववभागाकड ेव सींबींधीत ववभागाींकड े

थकबाकी समायोिनाद्वारे शमळण्यासाठी ववनींती करण्यात येत.े 
२. िेबत्रय स्तरावर वविेष वसुली मोहहम दरवषी राबववण्यात येत.े 
३. पाणीपट्टी वसुली सींदभायत ववभाग, मींडळ, प्रादेशिक ववभाग स्तरावर उहदष् ननश्चीत करुन 

त्या उहदष् पुतयतेसाठी बैठका, वविेष वसूली मोहीम, करारनाम ेतपासणी व थकबाकीचा 
बोिा ७/१२ वर चढववणे इत्यादी उपाययोिना करण्यात येतात. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 
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िोल्हापूर जिल्हयातील धामणी प्रिल्पासह इतर सात प्रिल्प अपूणाूवस्थेत असल्याबाबत 

  

(१८)  ६०८३५ (२६-०८-२०१६).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), डॉ.सुजित शमणचिेर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील १) धामणी प्रकल्प, ता.राधानगरी, २) सोनुले प्रकल्प, ता.िाहूवाडी, 
३) झाींबरे प्रकल्प, चींदगड, ४) नागणवाडी प्रकल्प, भुदरगड, ५) आींबेओहोळ प्रकल्प, ता.आिरा, 
६) कािीणे प्रकल्प, ता. चींदगड, ७) उचींगी प्रकल्प, सर्य नाला प्रकल्प व  ८) बारव,े हदींडवेाडी 
(नागणवाडी) या प्रकल्पाींना िवळ-िवळ १५ ते २० वषायपूवी प्रिासकीय मान्यता शमळूनही 
अद्याप सदर प्रकल्पाींची कामे अपूणय असून प्रकल्पामध्ये पूणय िमतेने पाणी साठा होत नाही, 
हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास, सदर आठ धरण प्रकल्प पूणय करण्यासाठी आता मळु ककीं मतीपेिा सात त ेआठ 
प् अधधक ननधीची आवश्यकता असून सदर प्रकल्पाींना आवश्यक ननधी प्राप्त होऊन 
प्रकल्पाची कामे पूणय होण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी िासनाकड ेवळेोवळेी पत्रव्यवहार केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प तातडीने पूणय करण्याबाबत िासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०७-०३-२०१७) :(१) होय. 
     बहुताींि प्रकल् पाींची कामे भसूींपादन व पुनवयसनाच्या अडचणीमुळे प्रलींबबत आहेत. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
     सदर आठ प्रकल्पाींची मूळ प्रिासकीय मान्यता ककीं मत रु.२४४.८४ को्ी असुन मींिूर 
सुधाररत प्रिासकीय मान्यता ककमींत रु.८२९.७६ को्ी इतकी आहे. या प्रकल्पाींची अद्यावत 
ककीं मत रु.१५९६.८५ को्ी इतकी असून, माचय २०१६ अखेर झालेला खचय रु.७२५.५९ को्ी विा 
िात उवयररत ककीं मत रु.८७१.२६ को्ी इतकी आहे. 
     सदर प्रकल्पाींची काम ेलवकर पूणय होणेबाबत लोकप्रनतननधीींकडून वळेोवेळी मागणी होत 
आहे. 
(३) धामणी मध्यम प्रकल्पाच्या रु.७८२.६७ को्ी ककीं मतीच्या द्ववतीय प्रिासकीय मान्यता 
अहवालास िासनाने हद.१३.१०.२०१६ रोिी मींिूरी हदली असून धामणी, सर्य नाला व आींबेओहोळ 
हे मध्यम व उचींगी, व नागनवाडी या लघ ुप्रकल्पाींची भसूींपादन व पुनवयसन यामधील अडचणी 
सोडवणे बाबत िासन प्रयत्निील आहे. िाींबरे मध्यम प्रकल्पात ९७ ्क्के पाणीसाठा झालेला 
असून प्रकल्पाच ेउवयररत काम चालू हींगामात पूणय करणेत येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ववदभाूतील ववववध शसांचन प्रिल्पाांच्या वाढीव खचाूच्या प्रस्तावाांच्या ननधीत झालेला गैरव्यवहार 
  

(१९)  ६१२८२ (२६-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभायतील ववववध शसींचन प्रकल्पाींच्या वाढीव खचायच्या प्रस्तावाींना रु.६००० हिार को्ी 
वरुन २७,०००/- को्ीची मान्यता हदलेल्या शसींचन गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी नमेलेल्या 
(ए.सी.बी.) चौकिी सशमतीला ताींबत्रक मदत व्हावी म्हणुन िासनाने या सशमतीत िलसींपदा 
ववभागाच्या मुख्य अशभयींता स्तरावरील अधधकाऱयाींची सशमती नेमली परींतु या सशमतीत 
गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या अधधकाऱयाींचा समावेि असल्याचे ननदियनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गैरव्यवहाराववरुध्द उच्च स्तरावरील चौकिी करताींना ए.सी.बी.च्या उप 
अधधिक दिायच्या अधधकाऱयाींकडून अिी चौकिी होणे बींधनकारक असताींना ही चौकिी  एका 
पोलीस ननररिक दिायच्या अधधकाऱयामार्य त करण्याींत येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०७-०३-२०१७) :(१) होय. 
     िासनाच्या हद.३०.०३.२०१५ च्या पत्रान्वये श्री.रािेंद्र पानसे, मुख्य अशभयींता व सह 
सधचव, िलसींपदा ववभाग (कृ.पा.त.ल.) िलसींपदा ववभाग, मुींबई श्री.अववनाि सुव,े मुख्य 
अशभयींता, गोसीखुदय प्रकल्प, िलसींपदा ववभाग, नागपूर व श्री.ववियकुमार पननया, वररषठ 
ववभागीय लेखाधधकारी, सावयिननक बाींधकाम ववभाग, अमरावती याींची ननयुक्ती करण्यात आली 
होती. तथावप, श्री. अववनाि सवुे, मुख्य अशभयींता, गोसीखुदय प्रकल्प, िलसींपदा ववभाग, 
नागपूर याींचे ववरुध्द अँन््ी करप्िन ब्युरो, पुणे याींचकेडून चौकिी प्रारींभ करण्याची बाब 
ननदियनास आल्यानींतर श्री. अववनाि सुव,े मुख्य अशभयींता, गोसीखुदय प्रकल्प, िलसींपदा 
ववभाग, नागपूर याींच्या ऐविी श्री.सीं.कृ.घाणेकर, मुख्य अशभयींता वविेष प्रकल्प, िलसींपदा 
ववभाग, अमरावती याींची िासनाच्या हद.१८.०६.२०१६ च्या पत्रान्वये ननयुक्ती करण्यात आली 
आहे. 
(२) नाही. 
     अँन््ी करप्िन ब्युरो, नागपूर पररिेत्रातील १३ अधधकारी ही चौकिी करीत आहेत. 
यामध्ये पोलीस उप अधीिक व पोलीस ननरीिक दिायच े अधधकारी आहेत. या चौकिीचे 
समन्वय अधधकारी पोलीस उप अधीिक दिायचेच आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पांचगांगा (जि.िोल्हापूर) नदीपात्रात पाणी प्रदवूषत झाले असल्याने  
शेतिऱ याांना शेतीसाठी उपसा िरण्यास परवानगी देण्याबाबत 

  

(२०)  ६१५१५ (२९-०८-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींचगींगा (जि.कोल्हापूर) नदीपात्रात मासे मतृ्यूमुखी पडल्यान ेपाणी प्रदवूषत झाले असून हे 
पाणी वपण्यायोग्य नसल्यामळेु िेतकऱ याींना िेतीसाठी उपसा करण्यास परवानगी द्यावी 
त्यासाठी उपसाबींदी उठवावी अिी मागणी कोल्हापूर पा्बींधारे ववभागाचे उपअशभयींता याींच्याकड े
हदनाींक ८ िनु,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास शिरोळ तालुका स्वाशभमानी युवा सींघ्नेने केली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) हद.९/६/२०१६ पासून ्प्प्या्प्प्याने व हद.२३/६/२०१६ पासून पणूयपणे उपसाबींदी उठववण्यात 
आली. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िलसांपदा खात्यान ेप्रशासिीय सधुारणेच्या नावाखाली शसांचन अनशुेषग्रस्त पजश्चम  
ववदभाूतील अनेि ववभाग / शाखा िायाूलये बांद िेल्याबाबत 

(२१)  ६१६७६ (२३-०८-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ू :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलसींपदा खात्यान े प्रिासकीय सधुारणेचे नावाखाली शसींचन अनुिेषग्रस्त पजश्चम 
ववदभायतील अनेक ववभाग / िाखा कायायलये बींद करण्याचा हदनाींक २ िून, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास आदेि ननगयशमत केला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अकोला जिल््यात बाींधकामाधीन प्रकल्प प्रिासकीय कारणास्तव अकोला 
येथील मींडळ कायायलयाकडून काढून सुमारे १५० कक.मी. दरू वािीम मींडळ कायायलयास 
हस्ताींतरीत करण्याच ेआदेि ननगयशमत केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पजश्चम ववदभायतील पूवीच प्रलींबबत असलेले अपूणय प्रकल्प तातडीने पूणय 
करण्यासाठी, प्रकल्प हस्ताींतरणातील कालापव्यय ्ाळण्यासाठी बाींधकामाधीन प्रकल्प अन्यत्र 
हस्ताींतररत करण्यात येऊ नयेत याकररता लोकप्रनतननधीींनी िासनाकड ेमागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागणीच्या अनुषींगाने सदर प्रकल्प ववभागातच ठेऊन आवश्यक ननधी 
उपलब्ध करुन प्रकल्प तातडीन े पूणय करण्याबाबत िासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) नाही. िासन ननणयय हद.१०.६.२०१६ अन्वये अमरावती 
प्रदेिा अींतगयत कोणतीही कायायलये बींद करण्यात आली नाहीत उल्पिी भींडारा व यवतमाळ 
येथे नवीन शसींचन मींडळे प्रस्थावपत करण्यात आली आहेत. 
(२) नाही. 
(३) अकोला पा्बींधारे ववभाग कडील बाींधकामाधीन प्रकल्पाींची काम े इतरत्र स्थानाींतरीत न 
करण्याबाबत मा.सींिय धोत्र,े लोकसभा सदस्य, मा.श्री.बळीराम शसरस्कार ववधानसभा सदस्य, 
श्री.हरीष वपींपळे ववधानसभा सदस्य व मा.श्री.प्रकाि भारसाकळे ववधानसभा सदस्य, याींची 
ननवेदने प्राप्त झाली आहेत. 
(४) काययकारी सींचालक, ववदभय पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर याींच ेकायायलयीन आदेि 
क्र.१७९ हद.२९.०६.२०१६ अन्वये अकोला जिल््यातील बाींधकामाधीन प्रकल्प अकोला 
मींडळाअींतगयत ठेवण्यात आले आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक ननधीचा पूरवठा वेळोवळेी 
मागणीनुसार करण्यात येत आहे. तसेच सुप्रमाच े वर वाढीव खचायला सुध्दा मान्यता देण्यात 
आली असून प्रकल्प तातडीने पुणय करण्याच ेननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शसांचन प्रिल्पातील दरुुस्तीची िामे वगळता इतर  
ननववदा रद्द िरण्याच्या ननदेशाबाबत 

(२२)  ६२५०० (१८-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शसींचन प्रकल्प दरुूस्तीची काम े वेळेत पूणय होण्यासाठी िासनान े मागयदियक 
सूचना िारी केली असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागयदियक सूचनेत कालव्यावरील िलसेत,ू धरण सरुक्षितता काम,े ववमोचन 
इ. अत्यावश्यक दरुूस्तीची काम ेवगळता इतर ननववदा रद्द करण्याचे ननदेि आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननदेि अींमलात आणण् याबाबत िासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) हे अींित: खरे आहे. धरण सुरक्षितता काम,े कालव्यावरील िलसत,ू ववमोचके इ. 
अत्यावश्यक दरुुस्तीची काम ेवगळता २ वषायपूवीच्या इतर सवय चालू ननववदा रद्द कराव्यात व 
सन २१६-१७ मध्ये सध्याच े प्रलींबबत दानयत्व लिात घेऊन गरिेनुसार आवश्यक कामाच्या 
नवीन ननववदा कराव्यात, असे ननदेि िासनाने िेबत्रय कायायलयाना हदलेले आहेत. सदर 
ननदेिाींची अींमलबिावणी करण्याबाबतची काययवाही िेबत्रय स्तरावर प्रगती पथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अहमदनगर जिल््यात मागेल त्याला शतेतळे योिनेत  
शेततळ्याची िाम ेअपूणाूवस्थेत असल्याबाबत 

  

(२३)  ६२५६८ (२४-०८-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर) :  सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल््यात मागेल त्याला ितेतळे योिना राबववताींना २ हिार ३९२ 
िेततळयाींच ेउद्दीष् हदले मात्र हदनाींक १८ म,े २०१६ रोिीअखेर र्क्त १३ कामचे पुणय झाली 
असल्याच ेननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िासनान े हदनाींक ३१ म,े २०१६ रोिी हदलेल्या मुदतीत उवयररत कामे पुणय 
व्हावीत यासाठी गाव व लाभाथीननहाय ननयोिन करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     अहमदनगर जिल््यात मागेल त्याला िेततळे योिना राबववताींना २,३९२ िेततळयाींचे 
उहद्दष् हदलेले असून हद. १८/०५/२०१६ अखेर ३२ कामे पुणय झालेली आहेत. 
(२) हद. ३१/०५/२०१६ रोिी हदलेल्या मुदतीत उवयररत काम े पणुय व्हावीत यासाठी जिल्हा 
अधधिक कृवष अधधकारी याींनी तालुकास्तरावर बैठका घेवून योिनचे्या कामासींबींधी गावननहाय 
व लाभाथीननहाय कामासींबींधी मागयदियन करुन िलदगतीने काम सुरु करुन ती पुणय करणेबाबत 
आदेि हदले. त्यानुसार हद. ३०/०८/२०१६ अखेर २२७२ कामाींना कायायरींभ आदेि ननगयशमत 
करण्यात येवनू १८४३ िेतळयाींची आखणी करण्यात आली आहे. तसेच १११४ काम ेसुरु केली 
असून त्यापैकी ६९७ काम ेपूणय करण्यात आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भातसा धरणातनू ठाणे, शभवांडी, शभवांडी ग्रामीण, उल्हासनगर,  
शमरा-भाईंदरला अनतररक्त पाणी देण्याबाबत 

  

(२४)  ६३४८६ (१८-०८-२०१६).   श्री.महेश चौघलेु (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भातसा धरणातून ठाणे, शभवींडी, शभवींडी ग्रामीण, उल्हासनगर, शमरा-भाईंदरला अनतररक्त 
पाणी देण्याबाबत िलसींपदा ववभागाने परवानगी हदली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नऊ एमएलडी पाणी शभवींडी िहर, तीन एमएलडी पाणी शभवींडी ग्रामीण, शमरा-
भाईंदरला पाच एमएलडी आ ण ठाणे िहराला १० एमएलडी पाणी ववतरीत करण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
 



वव.स. २८३ (19) 

(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने भातसा धरणातून ठाणे, शभवींडी, शभवींडी ग्रामीण, 
उल्हासनगर, शमरा-भाईंदरला अनतररक्त पाणी देण्याबाबत िासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) नाही. 
     तथावप, सन २०१५-१६ च्या तीव्र पाणी ी्ंचाई काळात उल्हास नदीतील पाणी ी्ंचाईमळेु 
ठाणे जिल््यात उद्् ावलेल्या पररजस्थतीवर ननयींत्रण शमळववण्यासाठी कर्रवाकर्रवीन े (Balter 
पध्दतीने) भातसा धरणातनू ठाणे महानगरपाशलकेस तात्पुरत्या स्वरुपात अनतररक्त पाणी 
उचलण्याची मभुा हदली होती. 
(२) खरे आहे. 
     हदनाींक ०१/०४/२०१६ रोिीच्या मा.मींत्री (उद्योग) याींच्या अध्यितेखाली झालेल्या बैठकीत 
सदरहू ननणयय घेण्यात येऊन पाण्याचे रे्रननयोिन करण्याचे आदेि हदलेले आहेत. 
(३) चौकिीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
      महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या बारवी धरणामध्ये उींची वाढीमुळे ननमायण 
झालेल्या अनतररक्त ६० दलघमी पाणीसाठ्यातून ठाणे जिल््यातील ववववध महानगरपाशलका / 
नगरपररषद याींना वाढीव पाणी मींिुरी देण्याचे ननयोजित आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अल्पभूधारि शेतिऱ यासाठी धडि शसांचन व रोिगार हमी योिनेतनू ववहीर मांिूर िरण्यासाठी 

रहहवाशी दाखल्याच्या अटीमळेु शतेिऱयाांना अडचणी ननमाूण होत असल्याबाबत 
  

(२५)  ६४७१४ (२९-०८-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अल्पभूधारक िेतकऱ यासाठी धडक शसींचन व रोिगार हमी योिनेतून ववहीर मींिूर करण्यात 
येतात  परींतु यामध्ये रहहवािी दाखल्याच्या अ्ीमळेु अडचणी ननमायण होत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, अल्पभूधारक िेतकऱ यासाठी धडक शसींचन व रोिगार हमी योिनेतून ववहीर 
मींिूर करण्यासाठी सदर िेती ज्या गावात आहे त्या गावाच्या मतदार यादीत िेतकऱ याचे नाींव 
आवश्यक असून रहहवाश्याचा दाखला सादर करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक गावाींमध्ये िेताच ेशिवार हे दसुऱ या गावात असत,े ककीं वा एखादी व्यक्ती 
िहरात स्थायीक असते व त्याची िेती ही िहरालगतच्या खेडयात असते अिा वेळी त्या 
िेतकऱ याच ेनाींव िहराच्या मतदार यादीत असते तर सदरची व्यक्ती ितेी असलेल्या खेडयात 
राहत नसल्यान े त्याला उपरोक्त योिनाींमधून ववहीर घेण्यास तो पात्र होत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, दळण वळणाची साधने बदलली असल्यामुळे २५ ते ५० कक.मी. अींतरावर िरी 
िेती असली तर ती व्यक्ती ितेी करुन िकते, त्यामुळे अिा अल्पभूधारक िेतकऱ यासाठी 
उपरोक्त िाचक अ्ी रद्द करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१७-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्य रोिगार हमी योिनेअींतगयत ववहीर 
मींिूरी करीता लाभार्थयाांकडील िशमनीच्या सातबाराची प्रत आवश्यक असणे ही वस्तुजस्थती 
आहे. तसचे, महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत लाभाथी ज्या 
ग्रामपींचायत हद्दीतील रहहवािी आहे, त्याच ग्रामपींचायतीअींतगयत त्याींला िॉबकाडय ववतरीत केले 
िाते. िॉबकाडय असणाऱया लाभार्थयाांलाच वैयजक्तक लाभाच्या योिना अनुजे्ञय आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शहरातील नागररिाांसाठी वाहतिूीच्या सुववधा उपलब्ध िरुन देणाऱया प्रिल्पामुळे  
ग्रामीण भागावरील वविासाला ववलांब लागणार असल्याबाबत 

  

(२६)  ६५०६७ (१६-१२-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई, पुणे, नागपूर यासारख्या काही ननवडक िहरातील नागररकाींसाठी मेरो, रेल्वे, रान्स 
हाबयर, यासारख्या वाहतकूीच्या सवुवधा उपलब्ध करुन देणाऱया प्रकल्पासाठी सींपूणय महाराषर 
वविेषत: ग्रामीण िनतेवर ५० हिार को्ी रुपयाींचा किायचा भार पडणार असून त्याचा ग्रामीण 
भागाच्या ववकासावरही पररणाम होणार असल्यामळेु ववत्त ववभागान े या प्रस्तावास नकार 
हदल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार ननवडक िहरातील नागररकाींसाठी वाहतूकीच्या सुववधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी ननधी देण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (२१-०१-२०१७) :(१) मुींबई, नागपूर, मेरो प्रकल्पाींसाठी राज्य कियबाधधत 
नसल्याबाबतचे (Debt Sustainability Certificate) प्रमाणपत्र कें द्र सरकारच्या आधथयक 
व्यवहार ववभाग (Department of Economic Affairs) याींना पाठववणेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त 
झाले होत.े नागपूर मेरो प्रकल्पाींकररता सदर प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. 
(२), (३) व (४) महाराषर हे देिातील सवायधधक िहरीकरण झालेले राज्य आहे. या तीन 
िहराींची लोकसींख्या ही महाराषराच्या नागरी लोकसींख्येच्या ४२.०५% आहे व राज्यातील एकूण 
लोकसींख्येच्या तुलनते १९% आहे. तसेच या िहराींतील वाढलेल्या उद्योग व व्यवसायामुळे 
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लोकसींख्येमध्ये सातत्यान ेवाढ होत असून त्याचा नागरी वाहतकु व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर 
ताण पडत आहे. वाहतकु व्यवस्थवेरील ताण कमी करुन वाहतकु व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी 
या िहराींमध्ये मेरो प्रकल्प राबववण्याचा िासनाने ननणयय घेतला आहे. हे प्रकल्प राबववताना 
ग्रामीण भागाकड ेदलुयि होतो अस ेम्हणणे खरे नाही. 
     सदर मेरो प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱया किय तसेच भाींडवली खचायचा भाग सन २०१६-
१७ या वषीच्या अथयसींकल्पातील भाींडवली खचायच्या तुलनेत ८% आहे. तसेच या 
प्रकल्पासाठीच्या किायचा भार ग्रामीण िनतेवर पडणार नाही याची िासन स्तरावर दिता 
घेण्यात येणार आहे. 
     राज्यातील तीन प्रमखु िहरामध्ये वाढलेला उद्योग व व्यवसायामुळे लोकसींख्येमळेु 
सातत्याने वाढ होत असून त्याचा नागरी वाहतूक व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर ताण पडत 
आहे. मुींबई, नागपूर व पुणे या नतन्ही प्रमुख िहरातील नागरी वाहतुक व्यवस्थेवरील ताण 
कमी करुन वाहतूक व्यवस्था सलुभ करण्यासाठी या िहराींमध्ये मेरो प्रकल्प राबववण्याचा 
िासनाने ननणयय घेतला आहे. या मेरो प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱया किायचा भार प्रनतवषीच्या 
अथयसींकल्पातील भाींडवली खचायच्या तुलनेत ननजश्चतच कमी आहे. तसेच या प्रकल्पासाठीच्या 
किायचा भार ग्रामीण िनतेवर पडणार नाही याची िासन स्तरावर दिता घेण्यात येणार आहे. 

___________ 
  
राज्यात शासिीय नोिऱयामध्ये ३० टक्िे िपात िरण्याचा शासनाने घेतलेल्या ननणयूाबाबत 

  

(२७)  ६५१४२ (१०-०१-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ू, श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िितू), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊफू 
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.डड मल्लीिािूनू रेड्डी (रामटेि), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.नरहरी 
णझरवाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माहहती तींत्रज्ञानाचा (आय्ी) वाढता वापर करुन गतीमानता आणून सरकारी नोकऱयाींमध्ये 
३० ्क्के कपात करण्याबाबत मखु्य सधचवाींनी हदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी काढलेल्या 
पररपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सरकारी कमयचारी आ ण अधधकारी याींची २५ ्क्के पदे अनेक वषायपासून ररक्त 
असून ती भरण्याची मागणी ववववध सींघ्ना करीतअसताना त्याची मागणी मान्य करण्याऐविी 
३० ्क्के कपात करण्याचा ननणयय घेतल्यामुळे कमयचाऱयामध्ये तीव्र असींतोष पसरला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात वाढती बरेोिगारी लिात घेता िासकीय नोकऱयामध्ये ३० ्क्के कपात 
करून मनुषयबळ कमी करण्यासींदभायत िासनाने घेतलेल्या ननणययाचा रे्र ववचार करण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१४-०२-२०१७) :(१) नाही, िासकीय नोकऱयाींमध्ये कपात करण्याबाबत 
सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. तर, वेतनावरील खचय ननयींबत्रत करण्याच्या अनुषींगान,े आय्ी 
सोल्युिन्सच्या माध्यमातनू कामकािामध्ये गनतमानता आणून एकूण मानव सींसाधनाची 
मागणी ३० ्क्के पयांत खाली आणण्याची आवश्यकता असल्याबाबत ववभागाींना सूधचत 
करण्यात आले आहे. 
(२) नाही. राज्य िासनाच्या ववववध ववभागातील व त्याींच्या ननयींत्रणाखालील कायायलयातील 
ररक्त पदे भरण्याच्या प्रस्तावाबाबत साकल्याने ववचार करुन अपर मुख्य सधचव (सेवा), 
सामान्य प्रिासन ववभाग याींच्या अध्यितखेालील सशमतीच्या मान्यतेने ररक्त पदे भरण्यात 
येत आहेत. त्याशिवाय नववन पद ननशमयती / पदभरती या सींदभायतील प्रस्तावाींना मा.मुख्य 
सधचवाींच्या अध्यितेखाली गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय सधचव सशमतीच्या बैठकीतील 
ननणययानुसार मान्यता देण्यात येत.े 
(३) िासकीय नोकऱयाींमध्ये सरसक् ३० ्क्के कपात करण्याचा ननणयय िासनाने घेतलेला 
नसून वेतनावरील खचय आ्ोक्यात ठेवून ववकास कामाींना पुरेसा ननधी उपलब्ध होण्याच्या 
दृष्ीकोनातून अत्यावश्यक सेवा तसेच ज्या पदननशमयतीमळेु / पदभरतीमुळे िासनाच्या 
महसूलात वाढ होणार आहे अिा प्रस्तावाींना नववन पदननशमयती / पदभरती यावरील ननबांधातून 
सू् देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल््यातील ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतील मिुराांना मिुरी देण्याबाबत 
  

(२८)  ६५२३६ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) : 
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली जिल्हयातील महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार योिनेतील मिुरी अभावी 
रोिगार हमी योिनेच्या कामाींकड े मिूराींनी काम े करण्यास नकार देत असल्याच े ननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, हहींगोली जिल््यातील ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत हदड को्ीच्या 
मिुरीींच ेवा्प शिल्लक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०२-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनअेींतगयत हहींगोली जिल््यात 
मागणीनुसार मिूराींना ननयमानसुार काम उपलब्ध करुन देण्यात येत असून मिुरी अभावी या 
योिनेची कामे करण्यास मिूराींनी नकार हदल्याची बाब ननदियनास आलेली नाही. तथावप, 
सद्य:जस्थतीत सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या वषायतील एकूण रुपये ३६.६६ लि इतकी 
अकुिल मिुरीची रक्कम अजस्वकृत व्यवहार (Rejected Transaction)  मुळे  प्रलींबबत आहे. 
त्यानुषींगान,े सींबींधधताींचे बँक खाते क्रमाींक व आधार क्रमाींक याींची नरेगा सींकेतस्थळी नोंद 
घेऊन प्रलींबीत अकुिल मिुरीच्या रकमेची अदायगी करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ग्रामीण भागात रोिगार हमी योिना राबववण् याबाबत 
  

(२९)  ६५८८६ (०९-०१-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूव)ू :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ग्रामीण भागात रोिगार उपलब्ध व्हावा म्हणून राबववण्यात येणाऱया रोिगार हमी 
योिनेचा ग्रामीण भागातील मिरुाींनी लाभ न घेता िेतीची कामे करण्यासाठी िेत मिुर 
म्हणून काम करण्याच ेठरववल्यामुळे  ग्रामीण भागात रोिगार हमी योिना बींद पडण्याच्या 
मागायवर असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदयिनास आले आहे,हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, रोिगार हमी योिनेसाठी कागदपत्राींची पुतयता व प्रिासकीय बाबी पुणय 
करण्यासाठी बराच कालावधी िात असल्यामळेु सहि रोिगार उपलब्ध करून देणारे व 
रोिच्या रोि मोबदला शमळणारे िेतीचे काम करण्यासाठी ग्रामीण भागातील ग्रामस्थाींना व 
मिुराींना सोयीच ेवा्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रोिगार हमी योिनेचा िास्तीत िास्त लाभ ग्रामीण भागातील मिुराींनी 
घेण्यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०६-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     पावसाळयाच्या चारही महहन्यात िेतमिूर स्वत:हूनच िेतीच्या कामाकड े लि देतात 
त्यामुळे या कालावधीत रोिगार हमी योिनेच्या कामावर मिरू उपजस्थती कमी असत.े 
त्यानींतर उपजस्थती वाढत िाते. 
(२) हे खरे नाही. 



वव.स. २८३ (24) 

     तोंडी मागणीवरुनही सवाांना िॉबकाडय सहि उपलब्ध करुन देण्याबाबत वेळोवेळी सचूना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) वैयजक्तक व सावयिननक लाभाची ११ काम ेमोठ्या प्रमाणात घेण्यासाठी समधृ्द महाराषर 
योिना राबववण्यात येत असून त्याची अींमलबिावणी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववववध ववभागानी अथसूांिल्पातील तरतूदीपेक्षा अनतररक्त खच ूिेल्याबाबत 
  

(३०)  ६६३०८ (०९-०१-२०१७).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद िाधव-पाटील 
(वाई), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िितू), श्री.शामराव ऊफू बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती हदवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववववध ववभागाींनी अथयसींकल्पातील तरतूदी पेिा अनतररक्त खचय केल्याच े माहे 
सप् े्ंबर,२०१६ च्या दसुऱया सप्ताहात ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणकोणत्या ववभागाींनी ककती रक्कमेचा अनतररक्त खचय केला आहे, 
(३) असल्यास, अनतररक्त खचायचे समायोिन करण्याबाबत व भववषयात अनतररक्त खचय 
्ाळण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) भारताचे ननयींत्रक व महालेखापरीिक याींचे सन २०१४-१५ वषायच्या राज्य ववत्त 
व्यवस्थेवरील अहवालानूसार महसूल व वन ववभाग-रु.३.१७ को्ी, ननयोिन ववभाग (जिल्हा 
योिना)-रु.१४०.७२ को्ी, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सींरिण ववभाग रु.३४४.२८ को्ी, 
महाराषर ववधानमींडळ सधचवालय-रु.०.०३ को्ी, ववत्त ववभाग-रु.३३२२.८६ को्ी, िलसींपदा 
ववभाग-रु.६.६६ को्ी, असे एकूण रुपये ३८१७.७२ को्ी इतक्या रक्कमेचा अनतररक्त खचय केला 
आहे. 
(३) प्रिासकीय ववभागाींनी ननयम वा्पापेिा अधधक झालेला खचय ननयींत्रक अधधकाऱयाींनी ककीं वा 
सींबींधधत प्रिासकीय ववभागाींनी सामावून घेण्यासाठी पुनववयननयोिन मींिूर करण्यासींबींधीचे आदेि 
वषय सींपण्यापूवी देणे आवश्यक असते. मींिूर अनुदानापेिा िास्त खचय करु नये या करीता 
ववत्त ववभागामार्य त दरवषी प्रत्येक प्रिासकीय ववभागाींना सूचना देण्यात येतात. याबाबतच्या 
सूचना हद.२९.०९.२०१६ च्या पररपत्रकान्वये (सन २०१६-१७ करीता) सवय मींत्रालयीन प्रिासकीय 
ववभागाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शेतिऱयाांना देण्यात येणाऱया वपि ििाूसाठी बिेँिडून दलुकू्ष होत असल्याबाबत 
  

(३१)  ६६४०३ (१७-१२-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पराींडा-भूम-वािी येथील महाराषर ग्रामीण बँकेला िासनाने दषुकाळात आधथयक सींक्ात 
सापडलेल्या िेतकऱयाींना पीक किय वा्पाच ेआदेि हदले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महाराषर ग्रामीण बँकेच्या वािी िाखेकड े दाखल झालेल्या १३४ प्रस्तावापैंकी 
र्क्त चारच ितेकऱयाींना पीक किय हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत बकेँच्या नकारात्मक धोरणामळेु इतर िेतकऱयाींना किय न 
शमळाल्याबाबतची लेखी तक्रार मा.ववत्त मींत्री याींच्याकड ेस्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १८ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या समुारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) महाराषर ग्रामीण बकेँच्या वािी येथील िाखकेड े प्राप्त झालेल्या एकूण १३४ किय 
प्रस्तावाींपैकी ४२ प्रस्ताव मींिूर करण्यात आले व उवयरीत ९२ प्रस्ताव अपूणय असल्यामुळे 
सींबींधधत िेतकरी थकबाकीदार याींना परत करण्यात आले आहेत. 
(३) होय. 
     अिा स्वरुपाच्या तक्रारी हदनाींक १८/०६/२०१६ रोिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केल्या 
आहेत. 
(४) व (५) सदर तक्रारीच्या अनुींषगाने, महाराषर ग्रामीण बँक, िाखा वािी याींना योग्य त्या 
सूचना देवून तात्काळ काययवाही करावी, अस े व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक, उस्मानाबाद, 
याींना जिल्हाधधकारी उस्मानाबाद याींनी सूचना हदल्या आहेत. 

___________ 
  
राज्यात ऑनलाईन ररटन ूबांद असल्याने ववक्रीिराची वसलुी पूणकू्षमतेने होत नसल्याबाबत 

  

(३२)  ६६४७८ (०९-०१-२०१७).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी 
णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.शामराव ऊफू बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.बाळासाहेब 
मुरिुटे (नेवासा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.भास्िर 
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िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िितू), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.सांिय पुराम (आमगाव), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ू :   सन्माननीय 
ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ रोिी पासून ऑनलाईन रर्नय बींद असल्यान े राज्याच े
कोट्यवधी रुपयाच े महसलु बुडल्याच े माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन रर्नयची पध्दत बींद झाल्यामुळे व्यापाऱ याींकड े ककती रुपयाींच े
करदानयत्व आहे हे ही कळायला तयार नसल्यामुळे व्यापारी भरतील तेवढाच कर घेण्यात येत 
आहे, तसेच अधधकाऱ याींकडूनही "तुम्ही गेल्या वषी ककती कर भरला त्या अनुषींगान ेकर भरा" 
असे साींधगतले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार राज्याचा ववक्रीकरच्या माध्यमातून 
बुडत असलेला महसूल वसलू करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही. SAP आधाररत नववन कर महसलू 
यींत्रणेची अींमलबिावणी ववत्तीय वषय २०१६-१७ मध्ये सुरु करण्यात आली. काही काळ याींबत्रक 
अडचणीमुळे व्यापाऱयास वववरणपत्र दाखल करण्यास अडचण येत होती. मात्र सदर अडचण 
ऑगस्् २०१६ पासून दरू करण्यात आली. व्यापाऱयाचा वववरणपत्राप्रमाणे देय करभरणा मात्र  
िुन्या प्रणालीवर होत असल्याने महसूलावर पररणाम झालेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. कर महसलू यींत्रणेमध्ये ऑगस्् २०१६ पासनू सन २०१६-१७ चे वववरणपत्र 
दाखल होत असल्यान,े व्यापाऱयाने केलेला कराचा भरणा वववरणपत्रामध्ये दियववलेल्या 
करदेयतेप्रमाण ेआहे याची पडताळणी ववक्रीकर ववभागामार्य त करण्यात येत आहे. सन २०१६-
१७ मध्ये ३१ िानेवारी, २०१७ पयांत ववक्रीकराच्या माध्यमातून रु.७४,७८० को्ी िमा झाले 
असून, सदर महसूल गत वषायच्या महसूलापेिा १३.१२ % अधधक आहे. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

रोिगार हमी योिना राबववण्यास अधधिारी उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(३३)  ६७०५५ (१६-१२-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मिुराींना रोिगार शमळावा यासाठी आखलेल्या रोिगार हमी योिनेच्या अींमलबिावणीकड े
दलुयि केल्यामळेु पाहहिे ते काम शमळत नाही, मोबदला कमी शमळतो व दोन-तीन महहने 
मिूरी शमळत नसल्यान े राज्यात एका मिुराला वषयभरात केवळ ५० त े६० हदवसच रोिगार 
शमळत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रोिगार हमी योिनेतील ताींबत्रक अधधकाऱयाींची कमतरता, रोिगार सेवकाींच्या 
प्रशििकाकड े होणारे दलुयि, महत्वाच्या पदावरील हींगामी नेमणूका तसचे कें द्राकडून ननधी 
शमळण्यास होणारा ववलींब यामुळे सदर योिना धोक्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर योिनेच्या अींमलबिावणीच्या दृष्ीन े िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०३-२०१७) :(१) नाही. 
     महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगयत वषायतील १०० हदवसाींपयांत कें द्र 
िासनामार्य त मागेल त्याला काम हदले िाते. तसचे १०० हदवसाींवररल मिूरीचा खचय राज्य 
िासनामार्य त करण्यात येतो.  मिूराींची मिूरी त्याींच्या बकँ खात्यात िमा करण्यात येत 
असल्यान ेमिूराींना मिूरी ववलींबाने शमळण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सदर योिना योग्य प्रकारे राबववण्यासाठी िासनाने ववववध पातळयाींवर कीं त्रा्ी स्वरूपात 
कमयचारी नमेले आहेत व त े आपली िबाबदारी व्यवजस्थतररत्या पार पाडीत आहेत. कीं त्रा्ी 
कमयचा-याींच ेप्रशििण काययक्रम आयोिीत करून त्याींना प्रशिक्षित देण्यात येत आहे.       
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वविासिामाांचा वेग वाढववण्यासाठी सरिारी िशमनीचा  
व्यवसानयि वापर िरण्याच्या ननणयूाबाबत 

  

(३४)  ६७०७७ (१६-१२-२०१६).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाू गायिवाड 
(धारावी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी), श्री.डड मल्लीिािूनू रेड्डी (रामटेि), 
श्री.बसवराि पाटील (औसा) : सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ववकासाचा वेग वाढववण्यासाठी लागणाऱया ननधीची पतुयता करण्यासाठी 
िासनाच्या ववनावापर पडून असलेल्या िशमनीचा व्यवसानयक वापर करुन ननधी उभारण्यासाठी 
हदनाींक १६ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ववत्त ववभागाच ेअपर मुख्य सधचव याींच्या 
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अध्यितेखाली ननयुक्त केलेल्या सशमतीने आपला अहवाल िासनास सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अहवालातील मुख्य शिर्ारिी काय आहेत व त्यातून िासनाला ककती ननधी 
उपलब्ध होणार आहे, 
(३) असल्यास, त्यासाठी ककती िशमनीची ववक्री करावी लागणार आहे व सदर ननधीतून 
कोणकोणत्या प्रकल्पासाठी ककती ननधी देण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०१-२०१७) :(१) नाही. सशमतीन ेअद्यावप त्याींचा अहवाल िासनास 
सादर केलेला नाही. 
(२) व (३) सशमतीचा अहवाल अद्यावप अप्राप्त असल्यान ेप्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सातवा वेतन आयोग राज्यात लागू िरण्यापूवी ववदयमान वेतन त्रटूी दरू िरण्यासाठी  
राज्य वेतन सुधार सशमतीची स्थापना िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(३५)  ६७२४५ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र िासनाने त्याींच्या कमयचाऱ याींसाठी लागू केलेला सातवा वेतन आयोग राज्यात लागू 
करण्यापूवी ववद्यमान वेतन त्रू्ी दरू करण्यासाठी राज्य वेतन सुधार सशमतीची स्थापना 
करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रस्तावावर िासनाने ननणयय घेतला आहे काय, असल्यास या ननणययाच े
स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०१-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन असून त्यावर अद्याप अींनतम ननणयय झालेला नाही. 
(३) या प्रकरणी ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यात मधुमिा िरमुक्त िरण्याबाबत 
  

(३६)  ६७५९६ (१६-१२-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात स्वी्कॉनरच्या (मधमुका) दात्याींना हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ रोिी पासून महाराषर 
िासनाने ५.५ ्क्के व्हॅ्कर लावला असून हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ रोिी पूवी सदर गोठववलेले 
मधुमक्क्याींचे दाणे हे करमुक्त होते व सन १९९१ व सन २००९ या कालावधीत सेल्स ्ॅक्स 
रायबुनलाच्या ननणययानुसार मधुमक्का करमुक्त होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िासनान े सन २००५ ते २०१६ या कालावधीसाठी सेल्स ्ॅक्स रायबुनलच्या 
ननणययाची अींमलबिावणी पूढे चालू न ठेवता हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ रोिीपासून सदर प्रकक्रया 
युक्त मधुमक्याच्या दाण्यावर ५.५ ्क्के (साडपेाच ्क्के) व्हॅ् लावला असनू तो मागे 
घेण्याबाबत मा.ववत्त मींत्र्याींना मा.ववरोधी पिनेता, ववधानसभा याींनी हदनाींक १९ ऑगस््, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास पत्र हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन १९९१ आ ण २००९ या कालावधीत रायबनुलने हदलेल्या ननणययानसुार, 
तसेच याकाळात सदरचा उद्योग प्राथशमक अवस्थेत असल्याने उद्योिकाींनी ग्राहकाींकडून व्हॅ् 
गोळा केला नसल्यान े सन २००५ ते २०१६ या कालावधीतील व्हॅ्चा भार उद्योिकाींवर 
असल्यान ेमधुमक्का प्रकक्रया उद्योग बींद पडण्याच्या मागायवर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार सन २००५ त े२०१६ 
या कालावधीत मधुमक्का प्रकक्रया उद्योगाला व्हॅ् सू् देण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०१-२०१७) :(१) मधुमकावरील ववक्रीकराींतगयत करदराबाबत माहहती 
खालीलप्रमाण ेआहेत. 
१. हदनाींक १ रे्ब्रुवारी, २००१ ते ३१ माचय, २००५ पयांत करमुक्त. 
२. ववक्रीकर आयुक्ताींनी वववादीत प्रश्नाबाबत हदलेल्या ननवाड्यानुसार हदनाींक १ एवप्रल, २००५ 

पासून १२.५% 
३. हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ पासून ५.५% तर १६ सप् े्ंबर, २०१६ पासून ६% 
४. हदनाींक १ एवप्रल, २००५ ते ३१ माचय, २०१६ कालावधीकररता ववक्रीकर आयकु्ताींनी वववादीत 

प्रश्नाबाबत हदलेल्या ननवाड्याववरुध्द व्यापाऱयाने केलेल्या अिायवर महाराषर ववक्रीकर 
न्यायाधधकरणान ेमधमुका हे धान्य असून त ेकरमुक्त असल्याचा ननवाडा हदला आहे. 

५. महाराषर ववक्रीकर न्यायाधधकरणाने हदलेल्या ननवाड्याववरुध्द ववक्रीकर ववभागाने मुींबई उच्च 
न्यायालयात सींदभय अिय केला असून अिय न्यायालयाने हदनाींक ८ िानेवारी, २०१० रोिी 
जस्वकृत केला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयान ेअद्याप ननणयय हदलेला नाही. 

(२) होय, मा.ववरोधी पिनेता, ववधानसभा याींचे हदनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ पत्र प्राप्त झाले आहे. 
(३) नाही. 
(४) सन ०१.०४.२००५ ते ३१.०३.२०१६ या कालावधीकरीता मधुमकावरील ववक्रीकर कराच्या 
दराबाबतचा सींदभय अिय मुींबई उच्च न्यायालयात ननणययाकरीता प्रलींबबत असल्यामुळे 
िासनामार्य त काययवाही करता येण ेिक्य नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

िळगाव जिल्हयातील तालुिा ननहाय रोिगार हमी योिनेतांगतू 
ववहहरीांची िाम ेअपूणाूवस्थेत असल्याबाबत 

(३७)  ६८७७४ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िळगाव जिल्हयातील तालकुा ननहाय पींचायती सशमत्याींमार्य त एमआरईिीएि (रोिगार 
हमी योिना) अींतगयत सन २०१५-१६ साठी ककती ववहहरीींच े उहद्दष् पूणय करण्याच े आदेि 
िासनाने पींचायत सशमती त्याींना हदलेले आहेत, 
(२) असल्यास, आतापयांत ककती ववहहरीींची काम े पूणय झाली आहेत व ककती ववहहरीींच े काम 
अपूणायवस्थेत आहे, 
(३) असल्यास, सदर ववहहरीींचे काम हदनाींक ३१ माचय, २०१६ पयांत न होण्याची कारणे काय 
आहेत व याप्रकरणी लाभार्थयाांना वींधचत ठेवणाऱया अधधकाऱयाींववरुध्द िासनान े काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१७-०२-२०१७) :(१) िळगाींव जिल््यासाठी रोिगार हमी योिने अींतगयत 
सन २०१५-१६ साठी एकूण ८१२ ववहहरीींचे उहद्दष् पूणय करण्याच ेआदेि देण्यात आले होत.े 
(२) सन २०१५-१६ या वषायत एकूण १२३८ ववहहरी पूणय करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मेहिर (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील मोळा गावात रोहयोअांतगतू पांचायत सशमती  
स्तरावरुन िामे िरणाऱया मिुराांना थिीत मिुरी देण्याबाबत 

  

(३८)  ६९३११ (१६-१२-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मेहकर (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील मोळा गावात रोहयोअींतगयत पींचायत सशमती स्तरावरुन 
सन २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान िेतरस्ता व िेततळयाची काम ेमोठया प्रमाणात करण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकामाींवर सुमारे ९० च्या वर िेतमिूर कामाला होते या कामावरील मिूराींना 
मागील वषी पन्नास ्क्के मिरुी शमळाली होती तर उवयररत मिुरी गेल्या एक वषायपासून 
शमळालेली नसल्यान ेया मिुराींवर उपासमारीची वळे आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर मिुराींची थकीत मिुरी त्याींना 
देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०२-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     मेहकर जि.बलुढाणा तालकु्यातील मोळा गावात रोहयो अींतगयत पींचायत सशमती मेहकर 
स्तरावरुन ग्रामपींचायत मार्य त ितेतळयाची व िेतरस्त्याची काम ेघेण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     सदर कामावर समुारे ५० मिूर कामाला होत े व केलेल्या कामाप्रमाणे सवाांना मिूरी 
प्रदान करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात मूल्यवधधतू िरामध्ये िेलेली वाढ 
  

(३९)  ६९८४९ (०९-०१-२०१७).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मींबत्रमींडळान ेहदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास मूल्यवधधयत करामध्ये 
वाढ केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन कर रचनेमुळे राज्य सरकारला गेल्या आधथयक (२०१५-१६) वषायच्या 
तुलनेमध्ये अींदाि ेककती अधधक महसूल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे त्याचे आकड ेकाय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर रक्कम कुठल्या लोककल्याणकारी योिनेसाठी खचय करणार आहे त्या 
योिनाींच्या नावाींची यादी काय आहेत व योिनाननहाय ननधी वा्प कसे केले िाणार आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२) हदनाींक १७ सप् े्ंबर ते ३१ माचय, २०१७ कालावधीत रु.१९५० को्ी अधधक महसूल प्राप्त 
होणे अपेक्षित आहे. 
(३) लोकोपयोगी ववववध योिनाींमुळे िासनावर अधधकचे दानयत्व ननमायणे झाले आहे. सन 
२०१६-१७ कररता हातमाग व िेतकरी याींच्या वीि देयकाकररता रु.४,४६३ को्ी, दषुकाळ 
ननवारणाकररता रु.५,५७२ को्ी, स्थाननक सींस्था करापो्ी रु.६,००० को्ीचे प्राववधान करण्यात 
आले आहे. 

___________ 
  

सोलापूर येथ ेिें द्र सरिारतफे िाहीर िरण्यात आलेल्या मुद्रा लोन  
योिना सव ूराष्ट्रीयिृत बिँाांमध्ये राबववण्याबाबत 

(४०)  ७०००४ (१०-०१-२०१७).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषा ूगायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय ननयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर येथे कें द्र सरकारतरे् िाहीर करण्यात आलेल्या मुद्रा लोन योिनाबाबत बकँाकडून 
ग्राहकाींची अडवणूक होत असून या योिनेचा लाभ सवयसामान्य नागररकाींना शमळावा अिी 
मागणी येथील एक ग्राहक सशमतीने जिल्हाधधकाऱयाींकड े ननवेदनाद्वारा केली असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार येथील सवय 
राषरीयकृत बकँाींकडून नागररकाींना मुद्रा लोन देण्याबाबत िासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१७) :(१) व (२) ग्राहक सशमतीने अिा स्वरुपाच े ननवेदन 
हदल्याचे आढळून आले नाही. तथावप, मुद्रा लोन देण्यासींदभायत तातडीने अींमलबिावणी व्हावी 
यासाठी जिल्हास्तरीय बैठकाींमधनू बँकाींना ननयोजित वळेेत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याच्या 
सूचना जिल्हा अग्रणी बँकेकडून देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खटाव (जि.सातारा) या तालुक्यातील वडगाव या गावाचा पयटून व तीथकेू्षत्राच्या  
यादीत समावशे िरण्याबाबत 

  

(४१)  ७०३१७ (१६-१२-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पयटून मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ख्ाव (जि.सातारा) या तालकु्यातील वडगाव येथ े३०० वषायपवूीचा भव्य ऐनतहाशसक वाडा 
(मठा) व अनके देवदेवताींची प्राचीन मींहदरेही पहावयास शमळतात त्यामुळे हिारो भाववक 
पयय् काींची वदयळ असणाऱया या स्थळाचा पयय् न ववभागाने दलुयि करुन पयय् न व तीथयिेत्राच्या 
माहहती र्लकावरुन काढून ्ाकल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वडगाव या गावाचा पयय् न व तीथयिेत्राच्या यादीत नावाचा समावेि 
करण्याबाबत तसेच वडगाव या तीथयिेत्र व पयय् न स्थळाचा िाणीवपूवयक दलुयि करुन तीथयिेत्र 
व पयय् न यादीतून नाव काढून ्ाकणाऱया दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) :(१) नाही. सदर स्थळ ‘’’क’’ वगय पयय् न स्थळाच्या 
यादीत आहे. पयय् न स्थळ ववकास योिनेंतगयत वडगाींव येथील ववकास कामासाठी सन २०१३-
१४ मध्ये रुपये २९.९६ लि आ ण सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १५.०० लि ची कामे घेण्यात 
आलेली आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सुरगाणा (जि.नाशशि) तालुक्यातील आहदवासीना रोिगार उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४२)  ७०७९१ (१६-१२-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सरुगाणा (जि.नाशिक) तालुक्यातील आहदवासीना रोिगार उपलब्ध नसल्याने आहदवासीचे 
रोिगारासाठी मोठया प्रमाणात माहे ऑक््ोबर, २०१६ रोिी पासून स्थलाींतर सुरू झाल्याच े
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सुरगाणा तालुक्यात रोिगार उपलब्ध न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, आहदवासीच ेस्थलाींतर रोखण्यासाठी त्याींना रोिगार हमी योिनमेार्य त रोिगार 
उपलब्ध करून देण्यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१७-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यातील िोगदा गावातील रोिगार हमी योिनेतांगतू  
िाम िरणाऱया मिुराांना थकित मिुरी देण्याबाबत 

  

(४३)  ७०८७६ (१६-१२-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार (जि.पालघर) तालकु्यातील कोगदा गावातील १०३ रोिगार हमी योिनेतींगयत 
मिुराींनी एवप्रल व मे महहन्यात बींधारे व तलावातील गाळ काढण्याचे काम करूनही माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ उल्ूनही अद्यापी त्याींना मिुरी शमळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकािीच्या अनषुींगाने मिूराींना तात्काळ थककत मिूरी देण्याबाबत िासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१५-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) िव्हार तालुक्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगयत मोठ्या 
प्रमाणात काम ेसुरु असून सन २०१६-१७ या आधथयक वषायत ऑक््ोबर २०१६ अखेर अकुिल 
खचय रु. ४८४.२७ लाख झाला आहे. तसेच सदर तालुक्यात २,४३,७४३ एवढी मनुषय हदन 
ननशमयती झाली आहे. एवप्रल, २०१६ ते म,े २०१६ या कालावधीत ग्रामपींचायत कोगदा येथील 
१०३ मिुराींनी ग्रामपींचायत यींत्रणेंतगयत बींधाऱयातील व तळयातील गाळ काढण्याचे काम केले 
असून सदर कामाची मिुरी हद. २५/०७/२०१६ रोिी FTO Generate करुन ववतरीत करण्यात 
आली होती. परींत ूकाही ताींबत्रक अडचणीींमुळे मिुराींना मिुरी शमळण्यास ववलींब झाला. आता 
सदर कामाची मिुरी मिुराींना त्याींच्या खात्यात ववलींब िुल्कासह शमळाली असून आिशमतीस 
कोगदा ग्रामपींचायत मधील मिुराींची मिुरी प्रलींबबत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शसल्लोड व औरांगाबाद (जि.औरांगाबाद) तालुक्यात प्लास्टीि ताडपत्रीला अनुदान देण्याबाबत 
  

(४४)  ७१०१७ (१६-१२-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसल्लोड व औरींगाबाद (जि.औरींगाबाद) तालुक्यात िासनाच्या मागेल त्याला िेततळे याींचे 
अनुदान न हदल्याने ही योिना अयिस्वी झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनान े ननणयय घेऊन सदर योिनेत प्लास््ीक ताडपत्रीलाही 
अनुदान देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०६-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ववभागाच्या िासन ननणयय हद.१७ रे्ब्रुवारी, २०१६ व हद.१० ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये 
‘मागेल त्याला िेततळे’ या योिनेंतगयत िेततळे खोदकामानींतर अस्तरीकरणासाठी अनुदान 
देण्याची तरतूद नाही. 

___________ 
  

हातनूर (ता.भुसावळ, जि.िळगाव) धरणावर सननयांत्रण  
िायालूयात अनिे पदे ररक्त असल्याबाबत 

(४५)  ७१०६७ (०२-०१-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हातनूर (ता.भुसावळ, जि.िळगाींव) धरणावर सननयींत्रण राखण्यासाठी ६६ कमयचा-याींची 
आवश् यकता असताना प्रत्यिात केवळ १० कमयचारी काययरत असल्याची बाब माहे ऑगस््, 
२०१६  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेली अनेक वषे ररक्त असलेली पदे वारींवार मागणी करुनही अद्याप भरण्यात 
आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार ररक्त पदे तातडीन े मींिुर करुन भरण्याबाबत िासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) हातनूर धरणाच ेसींननयींत्रण (शसींचन व्यवस्थापन) िळगाींव पा्बींधारे ववभाग, 
िळगाींव अींतगयत पा्बींधारे उपववभाग, सावदा कडून करण्यात येत.े या उपववभागाींतगयत एकूण 
५७ मींिूर पदाींपैकी १८ पदे भरलेली असून ३९ पदे ररक्त आहेत. ही ररक्त पदे भरण्याबाबत 
िासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार काययवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नवीन पररभावषत अांशदान पेन्शन योिना बांद िरून मळु नागरी  
सेवाननवतृ्ती वतेन योिना सुरु िरण्याबाबत 

  

(४६)  ७१२५५ (०९-०१-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफू बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासकीय सेवेत हदनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ रोिी नींतर रुि ू झालेल्या सवय कमयचाऱ याींना 
नवीन पररभावषत अींिदान पेन्िन योिना बींद करून मुळ नागरी सेवाननवतृ्ती वेतन योिना 
(१९८२-१९८४) सुरु करण्याबाबत महाराषर राज्य िुनी पेन्िन हक्क सींघ्ना याींनी िासनाकड े
ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कररता राज्य िासनाच्या सेवेत हद.१ नोव्हेंबर, २००५ नींतर ननयुक्त होणाऱया 
कमयचाऱयाींना ‘’नवीन पररभावषत अींिदायी ननवजृत्तवेतन योिना’’ लागू करण्याबाबतचा 
धोरणात्मक ननणयय िासनान े घेतला आहे. हा ननणयय कें द्र िासनाच्या धतीवर घेण्यात आला 
आहे. राज्य िासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक ननणययानुसार नवीन योिनेकररता राज्य िासन 
कें द्र िासनास साशमल झाले असनू या योिनेअींतगयत िमा असलेली रक्कम कें द्रीय देखभाल 
अशभकरणाकड ेहस्ताींतररत करण्याची काययवाही झाली आहे. 

___________ 
  

राज्यात रोिगार हमी ववभागाच्या माध्यमातून ११ िलमी िायकू्रम राबववण्याबाबत 
  

(४७)  ७१५७५ (१६-१२-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूनू रेड्डी (रामटेि), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रोिगार हमी योिनेतींगयत नवीन ११ कलमी काययक्रम आखण्यात येऊन त्याची 
अींमलबिावणी हदनाींक २ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी पासून करण्यात येणार असून त्यासाठी कें द्र 
सरकारकड ेदहा हिार को्ीच्या ननधीची मागणी करण्यात आल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काययक्रम सींपूणय राज्यात राबववण्यात येणार काय व त्याचे थोडक्यात 
स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर काययक्रम राबववण्यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (०६-०२-२०१७) :(१), (२) व (३) महात्मा गाींधी नरेगा योिनेंतगयत “समधृ्द 
महाराषर िनकल्याण योिना” राबववण्याबाबत िासन ननणयय हदनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१६ 
अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथावप, याकररता कें द्र िासनाकड ेदहा हिार को्ीच्या 
ननधीची कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाही. 
     या योिनेंतगयत मनरेगामध्ये यापूवीच अनुजे्ञय असलेल्या कामाींपकैी वैयजक्तक व 
सावयिननक लाभाची प्रमखु ११ कामे सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वषाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात 
घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये अहहल्यादेवी शसींचन ववहीरी, अमतृकुीं ड िेततळे, भ-ूसींिीवनी 
व्हमी कीं पोजस् ी्ंग, भ-ूसींिीवनी नाडपे कीं पोजस् ी्ंग, कल्पविृ र्ळबाग लागवड, ननमयल िौचालय, 
ननमयल िोषखड्ड/ेसमधृ्द गाव तलाव व इतर समधृ्द िलसींधाराची काम,े ग्राम सबलीकरणाची 
समधृ्द ग्राम योिना (क्रीडाींगणे / अींगणवाडी / स्मिानभूमी सिुोभीकरण (स्मिानभूमी ओ्ा व 
िेड बाींधकाम, स्मिानभूमीकड ेिाणारा रस्ता व विृ लागवड) / ग्रामपींचायत भवन / घरकुल / 
गावाींतगयत रस्ते / गुराींचा गोठा / कुक्कु्पालन िेड / िेळीपालन िेड / मत्स्यव्यवसाय ओ्े) 
अिी ९ प्रमुख काम े प्रत्येकी १,११,१११ प्रमाणे तसेच नींदनवन विृ लागवड, सींगोपन व 
सींरिणाची १,११,११,१११ काम े व अींकुर रोपवाह्काींमध्ये ११,११,११,१११ रोपाींची ननशमयती या 
प्रमाणे कामे घेण्यात येणार आहेत. सदर योिनेच्या अींमलबािवणीसाठी िेत्रीय यींत्रणाींना 
व्ही.सी. द्वारे सववस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत व आढावा घेण्यात येत आहे. हदनाींक ४ 
ऑगस््, २०१६ च्या िासन पररपत्रकामध्ये महात्मा गाींधी नरेगा योिनेंतगयत सन २०१६-१७ चा 
सुधाररत व सन २०१७-१८ चे लेबर बिे् तयार करण्याबात सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.  
      तसेच या योिनेंतगयत दोन वषायमध्ये पूणय करावयाच्या ११ कामाींचे ववभाग / 
जिल्हाननहाय उहद्दष् हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१६ च्या पत्रान्वये देण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल््यामध्ये महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना अांतगतू शसांचन 
ववहीरीांना मांिूरी शमळाली असूनसधु्दा िामे सुरु न झाल्याबाबत 

  

(४८)  ७२०७६ (१६-१२-२०१६).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल््यामध्ये यावषायसाठी महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना 
अींतगयत शसींचन ववहीरीींना मींिूरी शमळाली असूनसुध्दा अद्याप एकाही तालुक्यामध्ये कामे सुरु 
झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववहीरीींची कामे त्वरीत करण्याबाबत पींचायत सशमत्याींना वेळोवळेी सूचना 
देवूनही कामे सुरु केली गेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन कामाींत हदरींगाई करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत व 
ववहीरीींची काम ेतातडीने करण्याबाबत िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (०७-०२-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     हहींगोली जिल््यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत 
सद्य:जस्थतीत एकूण २१२ शसींचन ववहहरीची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भामा-आसखेड धरणातील पाणी लाभके्षत्रातील शतेिऱयाांना  
िृषी शसांचनासाठी आरक्षक्षत िरण्याबाबत 

  

(४९)  ७२१८० (०२-०१-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भामा-आसखेड धरणातील पाणी कालव्याद्वारे लाभिेत्रातील ितेकऱयाींना कृषी शसींचनासाठी 
पाणी आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खेड तालकु्यातील हद्दीत असणाऱया नदीपात्रात कोल्हापूर पद्धतीने (KT) 
असणाऱया बींधाऱयाींच े शसींचनासाठी पाणी ननयोिन करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २६ माचय,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास अधीिक, पुणे पा्बींधारे प्रकल्प 
मींडळ याींचेकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शसींचनासाठीच्या पाणी ननयोिनाबाबत िासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०३-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) भामा आसखेड प्रकल्पाच्या १८८.६१ द.ल.घ.मी. पाणी वापरापैकी १४१.४८६ द.ल.घ.मी. 
पाणी बबगर शसींचनासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. सद्य:जस्थतीत पुणे व वपींपरी-धचींचवड 
महानगरपाशलकाींच्या पाणी पुरवठा योिना अद्याप कायायजन्वत झाल्या नसल्यान े शिल्लक 
पाण्याचा वापर, को.प. बींधाऱयाद्वारे शसींचनासाठी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बाशीटािळी (जि.अिोला) तालुक्यातील ननहहदा त ेहटटवा शशवाळी  
रस्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 

(५०)  ७२५३१ (१६-१२-२०१६).   श्री.गोवधनू शमाू (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बािी्ाकळी (जि.अकोला) तालुक्यात महाराषर ग्रामीण रोिगार योिनेअींतगयत सन २०१५-
१६ मध्ये ननहहदा ते ह््वा शिवाळी खडीकरण रस्त्याला मींिुरी शमळाली होती त्यावळेी 
रस्त्याचे ककरकोळ काम करण्याचे दाखववण्यात आले परींतु आिपयांत खडीकरणाचा शिवाळी 
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रस्ताच तयार न करता सदर रस्त्याच्या कामाच े ननहहदा ग्रामपींचायतीच्या वतीने माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सव्वादोन लाख रुपयाींच ेबबल अदा करण्यात आल्याची 
बाब ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराची चौकिी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींधधत कीं त्रा्दार व अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत व ननहहदा 
ते ह््वा शिवाळी रस्त्याचे खडीकरण करण्याबाबत िासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     सन २०१४-१५ या वषायमध्ये मग्रारोहयो अींतगयत ननहहदा ते ह््वा शिवाळी रस्त्याच े
कामास मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे सदर कामावर अकुिल रक्कम रु. ३,९८,८५९/- व कुिल 
खचय रु. १,४७,१६४/- अदा करण्यात आलेले आहे. तसेच सदर रस्त्याींच्या कामावर कोणताही 
गैरप्रकार झालेला नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


