
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

खामगाव (जि.बुलढाणा) येथ ेअततररक्त जिल्हा पररषद बाांधिाम  
ववभागाचे िायाालय सुरु िरण्यबाबत  

(१)  २९२३३ (२०-०१-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हा पररषद बाींधकाम विभागाच्या विविध योिनेच ेप्रमाण िास्त असल्यामळेु 
खामगाि (जि.बुलढाणा) येथ ेअततररक्त जिल्हा पररषद बाींधकाम विभाग सुरु करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि मींिुर करण्याची मागणी लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक ०९ डिसेंबर, २०१४ रोिी िा 
त्यासुमारास पत्रान्िये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुख्य काययकारी अधधकारी जिल्हा पररषद बुलिाणा याींचा याबाबतचा प्रस्ताि 
पत्र क्र. ३१३८, ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१४ रोिी शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, साियितनक बाींधकाम विभागाप्रमाण े खामगाि येथे जिल्हा पररषद बाींधकाम 
विभागाचे स्ितींत्र विभाग खामगाि येथे सुरु करण्यात आल्यास घा्ाखालील ६ तालुक्यातील 
प्रलींबबत काम ेपूणय होतील, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्तािाला मींिूरी देण्याबाबत शासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) शासन तनणयय क्र.रागाींपीं-२०१४/प्र.क्र.१४२/योिना-४ ददनाींक १ ऑगस््, २०१४ द्िारे रािीि 
गाींधी पींचायत सशक्तीकरण अभभयानाींतगयत ग्राम पींचायत स्तरािर पींचायत अभभयींता (प्रतत 
ग्रामपींचायत) ि ग् अभभयींता (प्रतत पींचायत सभमती) ही पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुषींगान े तनमायण करण्यात आलेली पदे विचारात घेऊन तसेच जिल्हा पररषदाींकररता 
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उपलब्ध विभाग/उपविभाग, ताींबत्रक मनुषयबळ ि काययभार विचारात घेऊन आिश्यक विभाग ि 
उपविभाग तनमायण करण्याच्या जिल्हा पररषदाींच्या प्रस्तािाींचा आढािा घेऊन सुधाररत प्रस्ताि 
शासनास सादर करण्याबाबत ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी सिय जिल्हा 
पररषदाींना कळविण्यात आले आहे. तथावप, ३० जिल्हा पररषदाींकिून मादहती प्राप्त झालेली 
आहे. उियररत जिल्हा पररषदाींकिून सुधाररत प्रस्ताि शासनास सादर करण्याबाबत ददनाींक २८ 
िानेिारी, २०१६ रोिी पुन्हा कळविण्यात आले आहे. 
     त्यानुषींगाने उियररत जिल्हा पररषदाींकिून सुधाररत प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानींतर निीन 
विभाग/उपविभाग ि आिश्यक कमयचारीि ींद तनमायण करण्याचा प्रस्ताि उच्चस्तरीय सभमती 
समोर ठेिण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

वडूर (ता.बबलोली, जि.नाांदेड) तालकु्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोिगार हमी  
योिनेच्या िामाची मिुरी मिुराांना वेळत ममळण्याबाबत 

  

(२)  ३००७२ (२२-०१-२०१६).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ििूर (जि.नाींदेि) तालुक्यात महात्मा गाींधी राषरीय रोिगार हमी योिनचेी कामे सुरू असून 
सदर कामे करणाऱ्या मिुराींना त्याींचे िेतन िळेेिर ददले नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या 
शेि्च्या आठिड्यात तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर मिुराींचे थककत िेतन तातिीने 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसचे थककत िेतन ठेिण्यास िबाबदार असणाऱ्या अधधकाऱ्याींिर शासनान ेकाय कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नात ििूर तालुका नमदु केला आहे. तथावप ििूर तालकुा नसून नाींदेि जिल््यात 
बबलोली तालुक्यात बिूर हे गाि आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

लातूर जिल््यातील मुळ महसुली गावठाणाच्या हद्दबाहेरील ताांडयाांवर  
स्वतांत्र ग्रामपांचायत तनमााण िरण्याबाबत 

  

(३)  ३०८८४ (१६-०१-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातूर जिल््यातील सात तालुक्यातील मुळ महसुली गािाठाणाच्या हबादीबाहेरील ककमान 
३०० ककीं िा त्यापेक्षा िास्त लोकसींख्या असलेल्या बींिारा समािाच्या ताींियाींना महसूली गािाींचा 
दिाय देिून सींबींधीत ताींियािर स्ितींत्र ग्रामपींचायत तनमायण करण्याचा तनणयय शासनान े घेतला 
होता, हे खर आहे काय, 
(२) असल्यास, या तनणययाची अींमलबिािणी करण्यासाठी जिल्हाधधकाऱ्याींनी सींबींधीत 
तहसीलदार ि ग्विकास अधधकाऱ्यामार्य त अहिाल मागविला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तनणययाबाबत अद्यापही अहिाल सादर न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, तातिीन े याबाबत तनणयय घेिून स्ितींत्र ग्रामपींचायत तनमायण कराव्यात अशी 
मागणी बींिारा समािातील नागररकाींकिून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) राज्यातील बींिारा समािातील ताींड्याींना स्ितींत्र ग्रामपींचायतीचा दिाय 
देणेबाबत होत असलेल्या मागणीस अनुसरुन राज्यातील ताींड्याींना स्ितींत्र ग्रामपींचायतीचा दिाय 
देणेबाबत धोरणात्मक तनणयय घेण्याच्या अनुषींगाने राज्यातील ताींड्याींबाबतची अनुषींधगक 
मादहती सींकभलत करण्यात येत आहे. तथावप ददनाींक १२ रे्ब्रुिारी, २००४ च्या शासन 
तनणययानुसार आददिासी ककीं िा ताींिा या भागासाठी स्ितींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासाठी 
ककमान १००० इतकी लोकसींख्या आिश्यक आहे. 

___________ 
  

चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक् यातील आमरोळी-लकििटे्ट  
रस्त्याचे िाम अपूणाावस्थते असल्याबाबत 

(४)  ३२५३९ (१६-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींदगि (जि.कोल्हापूर) तालुक् यातील आमरोळी-लकककटे्ट रस्त्याचे काम ददनाींक ३ सप् े्ंबर, 
२०१५ पयतं पींतप्रधान ग्रामसिक योिनेतून पूणय कराियाचे असताना पूणय झाले नाही, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असलयास, पाहणीचे तनषकषय काय आहेत ि तद् नुसार सदर रस्त्याच े काम तातिीन े
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) सदर रस्त्याच्या गुणित्तेबाबत राज्य गुणित्ता तनयींत्रक ि राषरीय गुणित्ता 
तनयींत्रक याींनी केलेल्या पाहणीत या रस्त्याचे काम समाधानकारक आढळून आलेले आहे. 
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     प्रधानमींत्री ग्राम सिक योिनेच्या कामाींच्या प्रमाणात कें द्र शासनाकिून पुरेसा तनधी प्राप्त 
न झाल्यान ेतनधी अभािी या रस्त्याचे काम पूणय होऊ शकलेले नाही. 

___________ 
  
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या मिूरी वाापात लालेल्या रदरांगा बाबत 

  

(५)  ३३८९७ (२२-०१-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर), श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवा), 
श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या मिूरी िा्पात झालेल्या 
ददरींगाईमुळे शासनाला नऊ को्ी २२ लाख रुपयाींचा भुदंि सोसािा लागला असल्याची बाब माहे 
नोव्हेंबर, २०१५ च्या ततसऱ्या सप्ताहात िा त्या सुमारास तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, मिुरी देण्यास विलींब करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी ि कमयचारी याींच्याकिून 
ददनाींक १ िलु,ै २०१५ पासून ही भरपाईची रक्कम िसलू करण्याच ेशासनाने अद्यादेश काढला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींबबत हिेरी पत्रकाींची सींख्या िास्त असल्याच ेकारण देत भरपाई िसलुीच्या 
तनणययाला पुन्हा मुदत िाढ देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०९-०६-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. सन २०१४-२०१५ या िषायत 
र्.७,३६,८२,३३५/- इतकी रक्कम विलींब नुकसानभरपाई म्हणून अदा करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
     महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगयत मिुरी प्रदानास विलींब 
करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी/कमयचारी याींच् याकिून दद. १ िुल,ै २०१५ रोिीपासून विलींब 
नुकसानभरपाईची रक्कम िसलु करण्याचा तनणयय शासनान े दद. ६ एवप्रल, २०१५ रोिीच्या 
पररपत्रकान्िये घेतला आहे. तसेच, दद.१ िुल,ै २०१५ पासून विलींब नुकसानभरपाईची रक्कम 
विलींबास िबाबदार असणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी/कमयचारी याींच्याकिून िसूल करण्याचे तनदेश 
शसनाच्या दद.२३ िून, २०१५ रोिीच्या पत्रान्िये सिय जिल्हाधधकारी (मुींबई शहर ि उपनगर 
िगळून) याींना देण्यात आले आहेत. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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एम.आर. .िी.एस. च्या िामाांसाठी अवलांब िरणाऱ्या पध्दतीचा परीपत्रिान्वये  
लागू िेलेले तनयम मशधथल िरण्याबाबत 

  

(६)  ३४०६९ (१४-०१-२०१६).   श्री.ियिुमार रावल (मशांदखेडा) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या ददनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१२ च्या एम.आर.ई.िी.एस. च्या कामाींसाठी अिलींब 
करणाऱ्या पध्दतीचा परीपत्रकान्िये कोणत्याही गािात ५ अपूणय कामे असल्यास नविन काम े
घ्याियाची असल्यास त्यासाठी ग्विकास अधधकारी, तहभसलदार, ि जिल्हाधधकारी याींच्या 
मान्यतेभशिाय नविन काम ेसुरु करता येत नाही, त्याचा पररणाम मनरेगाच्या कामाींिर होत 
असून काम ेमींिूर असताींना केिळ या तनयमामळेु सुरु करता येत नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त तनयम हा ५०० लोकिस्तीच्या लहान ग्रामपींचायतीपासून तर १५ ते २० 
हिार लोकिस्तीच्या ग्रामपींचायतीसाठी एकच असल्यान ेएका गािाला ५ पेक्षा अधधकची कामे 
सुरु करता येत नाही त्यामुळे हा तनयम भशधथल करण्याबाबत शासन तनणयय घेणार आहे काय, 
(३) राज्यात दषुकाळी पररजस्थती असून मनरेगाींच्या कामाींची मागणी देखील धळेु जिल््यात 
माहे सप् े्ंबर अखेर मोठ्या प्रमाणात िाढलेली असताींना केिळ ददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१२ च्या 
पररपत्रकामुळे कामाींना विलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०८-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत अपूणय कामे पूणय करण्याकररता 
ठेिण्यात आलेल्या ५ अपूणय कामाींच्या अ्ीच्या अनुषींगान े सुधाररत सूचना शासन पत्र क्र. 
मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.३३/रोहयो-१ ददनाक १२ माचय, २०१५ अन्िये देण्यात आलेल्या आहेत. 
त्यानुसार एका आधथयक िषायपेक्षा िास्त कालािधधकरीता ५ पेक्षा िास्त कामे िरी अपूणय 
असली तरी सदर ग्रामपींचायत के्षत्रात मिूराींची कामाींची मागणी असल्यास त्या दठकाणी 
प्राधान्यान ेमिुर प्रधान िलसींधारण ि िलसींिधयनाची काम ेघेण्यात यािीत ि तद्नींतर अशा 
कामाींना जिल्हाधधकारी याींची कायायत्तर मान्यता घेण्याच ेसूधचत करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) तनरींक 

___________ 
  

मशांदखेडा (जि.धुळे) तालुक्यात अततवषृ्ट्ाीमुळे रस्त्याांची दरुवस्था लाल्याबाबत 
  

(७)  ३४०७१ (१४-०१-२०१६).   श्री.ियिुमार रावल (मशांदखेडा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भशींदखेिा (जि.धळेु) तालुक्यात ददनाींक १५ ते २० सप् े्ंबरच्या दरम्यान १८२ भम.मी. पाऊस 
म्हणिे अतति ष्ी झाली होती, त्यामुळे या दरम्यान रस्त्याींची दरुिस्था झाल्यान े जिल्हा 
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पररषद ग्रामीण मागय ि इतर जिल्हा मागय योिनेच्या माध्यमातून भशींदखेिा तालुक्यात तनधी 
भमळण्याबाबत प्रस्ताि शासनाकि ेपाठविण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, भशींदखेिा तालुक्याला रस्त्याींच्या पूनयरुज्िीिनासाठी पुरहानी काययक्रम (ग् ई) 
अींतगयत शासनाने अद्याप तनधी ददलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१४-०६-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे. जिल्हा पररषदेन भशींदखेिा 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मागय ि ग्रामीण मागय रस्त्याींकरीता तनधी मागणीचा प्रस्ताि 
जिल्हाधधकारी, धुळे याींच्याकि ेपाठविला होता. 
(३) ि (४) ३०५४ रस्ते ि पुल दरुुस्ती परररक्षण काययक्रम सन २०१५-१६ अींतगयत १) इजिमा-६ 
ते सोनेिािी रस्ता ग्रामा ३२ दरुुस्त करणे, २) भिणे त े भशींदखेिा स््ेशन रस्ता इजिमा-४२ 
दरुुस्त करणे, ३) विरदेल आच्छी दहसपूर रस्ता इजिमा-०५ दरुुस्ती करणे, ४) दाऊळ दोंिाईचा 
इजिमा-४७ रस्ता दरुुस्त करणे, ५) बाभळे िाघािी ब.ुकीं चनपूर इजिमा ३६ रस्ता दरुुस्त करणे, 
६) इजिमा-४६ ते कळगाींि रस्ता ग्रा.मा.५३ सुधारणा करणे ही कामे मींिूर  करण्यात आली 
आहेत. तसेच ३०५४ जिल्हा िावषयक योिनेअींतगयत साहूर दाऊळ दोिईचा रस्ता इजिमा - ४७ 
सुधारणा करणे हे काम मींिूर आहे. 

___________ 
  

श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील गोंडगेाव-उां दीरगाव व  
गोंडगेाव-नायगाव रस्त्याांची लालेली दरुवस्था 

(८)  ३५६२९ (१४-०१-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील गोंिगेाि-उीं दीरगाि ि गोंिगेाि-नायगाि रोिचे 
खिीकरण ि िाींबरीकरण करण्यात यािे अशी मागणी पररसरातील ग्रामस्थाींनी एका 
तनिेदनाद्िारे पींचायत सभमती याींच्याकि े माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०६-२०१६) :(१) होय. ग्रामस्थाींनी तनिेदनाद्िारे मागणी केली आहे. 
(२) ि (३) सींपूणय राज्यमध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागय ि इतर जिल्हा 
मागय रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते विकास योिननेुसार एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. 
इतकी असून अजस्तत्िातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी. इतकी आहे. 
     सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकि े उपलब्ध असलेल्या तनधीच े िा्प रस्त्याींच्या 
लाींबीच्या ि मानि विकास तनदेशकाच्या प्रमाणात करण्यात येते. त्यानुसार अहमदनगर जिल्हा 
पररषदे अींतगयत ग्रामीण मागय ि इतर जिल्हा मागय रस्त्याींची एकूण लाींबी १५६७७.९३ कक.मी. 
इतकी असून अजस्तत्िातील लाींबी १३४५२.६१ कक.मी. इतकी आहे. 
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     रस्ते ि पूल, दरुुस्ती ि परीरक्षण या काययक्रमा अींतगयत सन २०१२-१३ त े२०१४-१५ या 
आधथयक िषायसाठी अहमदनगर जिल्हा पररषदेस एकूण रु४०२९.०३ लक्ष, तेराव्या वित्त 
आयोगामध्ये सन २०१२-१३ त े २०१४-१५ मध्ये एकूण रु. १३६७.३५ लक्ष तर पूरहानी 
काययक्रमासाठी िळगाि जिल्हा पररषदेला रु ५६६.२५ लक्ष असा एकूण रु ५९६२.६३ लक्ष इतका 
तनधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
     रस्ते लाींबीच्या प्रमाणात विभागास उपलब्ध होणारा तनधी अत्यींत अल्प आहे. या उल् 
शासन स्तरािर प्राप्त होणाऱ्या मागण्या िास्त आहेत. 
     प्रश्नाींककत गोंिगेाि- उीं ददरगाि खानापूर या इतर जिल्हा मागय क्र.२२३ रस्त्यािरील २ 
कक.मी. लाींबीच े खिीकरण ि िाींबरीकरण करण्याबाबत गोंिगेाि ग्रामस्थाींची मागणी होती. 
त्यापैकी ०.८०० कक.मी. चे काम रस्ते ि पुल दरुुस्ती ग् - ि काययक्रमाींतगयत मींिूर असून 
प्रगतीपथािर आहे. तसेच इजिमा १७ ते िळगाि गोंिगेाि नायगाि ते प्रततमा - ७ िोिरस्ता 
या इतर जिल्हा मागय क्र. ४२ च्या ४/४०० ते ७/०० कक.मी. लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीची आिश्यक 
असून सदर लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचे काम जिल्हा पररषदेला विविध योिनेमधून प्राप्त तनधी 
ि तनकषाच्या अधधक राहून प्रस्तावित करण्याचे जिल्हा पररषदेचे तनयोिन आहे. 

___________ 
  
श्रीरामनगर, क्ाांतीनगर, फुलेनगर, धगरणानगर, मल्हारवाडी, गांगाधरी (ता.नाांदगाव,जि.नामशि) 

ग्रामपांचायतीांना वविास िामाांसाठी गावठाण उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(९)  ३५७२७ (१८-०१-२०१६).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीरामनगर, क्राींतीनगर, रु्लेनगर, धगरणानगर, मल्हारिािी, गींगाधारी (ता.नाींदगाि, 
जि.नाभशक) ग्रामपींचायतीींना विकास कामाींसाठी गािठाण उपलब्ध नसल्याने लोक उपयोगी 
विकास काम े होत नसल्यान े या गािाींचा विकासािर विपरीत पररणाम झालेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली आहे काय ि चौकशीअींती काय आढळून 
आले, 
(३) चौकशीनुसार उपरोक्त गािालगत शासनाच्या मालकीच्या िभमनी, चराऊ गायरान िभमनी 
उपलब्ध आहेत त्या िभमनीींपैकी काही के्षत्र गािठानाींसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनान े
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     ग्रामपींचायत क्राींतीनगर येथ े३० घरकुले मींिूर असून िागेअभािी काम सुरु झालेले नाही. 
परींतु या विभागाच्या दद. ३० डिसेंबर, २०१५ च्या शासन तनणयय क्र. ईआयो २०१५/प्र.क्र. 
२००/योिना १० नुसार पींडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल िागा खरेदी अथयसहायय 
योिनेअींतगयत तनधी उपलब्धतेमधनू घरकुलाींसाठी िागा घेऊन घरकुल बाींधनू देणे शक्य होईल. 
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      ग्रामपींचायत रु्लेनगर येथे साबरबरिा िस्तीिर सामाजिक सभाग ह इमारतीच े काम 
करण्यासाठी ग्रामपींचायतीकि ेिागा उपलब्ध नाही, तसेच गींगाधरी ग्रामपींचायतीकिहेी विकास 
कामाींसाठी िागा उपलब्ध नाही. 
(२) गािालगत शासनाच्या मालकीची गायरान िमीन उपलब्ध आहे. ग्रामपींचायत क्राींतीनगर 
येथे ग् नीं. १२४, ग्रामपींचायत रु्लेनगर येथ ेग् नीं. ३१, ग्रामपींचायत गींगाधरी येथे ग् नीं. 
५, मल्हारिािी येथ े ग् नीं. २८/१ उपलब्ध आहे. परींतु सींबींधधत गािाींनी ि ग्रामपींचायतीींनी 
शासनाकि ेिभमनीची मागणी केलेली नाही. 
(३) सींबींधधत गािाींनी विदहत पध्दतीने िभमनीची मागणी अद्याप केलेली नसल्यामळेु 
काययिाहीचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) तशी बाब नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जिल्हा पररषद अांतगात यवतमाळ पांचायत सममतीच्या  
नवीन फतनाचर खरेदीमध्ये गैरव्यवहार लाल्याबाबत 

(१०)  ३५८७३ (२०-०१-२०१६).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल्हा पररशष अींतगयत जिल्हयात अनके पींचायत सभमती अींतगयत कायायलयातील 
र्तनयचरच खरेदी मध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर र्तनयचर खरेदीकरीता ताींबत्रक मान्यता तसेच वित्त विभागाची परिानगी 
न घेता परसस्पर खरेदी करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणात मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार झाल्याबाबत जि.प.सदस्य सींददन 
दहींगमारे याींनी दद. २६ ऑक््ोंबर २०१५ रोिी मखु्यकाययकारी अधधकारी, जि.प.यितमाळ, तसेच 
जिल्हाधधकारी, यितमाळ याींना लोकशाहीददनात तक्रार ददली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणात अद्यापपयतं कोणत्याही प्रकारची काययिाही करण्यात आलेली 
नसून जि.प.सदस्य सींददप दहींगमारे याींनी चौकषी न झाल्यास जि.प.समोर आमरण उपोषण 
करण्याचा इशारा त्याींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरील चौकशी अहिालाचे स्िरुप काय आहे ि त्यानुषींगाने शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०६-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रकरणी जिल्हा पररषदेने सन्माननीय सदस्याींना ददलेल्या खलुाश्याबाबत सन्माननीय 
सदस्य याींचे समाधान झाले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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गोंडउमरी, तनलि, बोळदे (साल ), सानगडी व बोदरा (ता.सािोली, जि.भांडारा)  
आदी ६४ ग्रामपांचायतीतील मिूराांना रोहयो अांतगात िामाचा मोबदला  

ममळण्यास ववलांब होत असल्याबाबत  
(११)  ३६१०१ (१४-०१-२०१६).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंिउमरी, तनलि, बोळदे (सालई), सानगिी ि बोदरा (ता.साकोली, जि.भींिारा) आदी ६४ 
ग्रामपींचायतीतील मिूराींच्या खात्यात माहे एवप्रल त े आगस््, २०१५ पयतं रोहयो अींतगयत 
कामाचा मोबदला िमा झाला नसल्याच ेमाहे आक््ोबर, २०१५ िा त्या दरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ऐन दषुकाळी पररजस्थतीत तीन-तीन मदहने मिुराींच ेपैसे खात्यात िमा न होणे 
ही गींभीर बाब असून दोषीींिर शासनाने केाणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ककती कालािधीत सदर मिुराींचे पैस ेत्याींच्या खात्यात िमा करण्यात येतील ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०६-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) साकोली तालुक्यातील एकूण ३३४ मिुराींचे १४७४ व्यिहाराची रक्कम नरेगा सॉफ््च े
ताींबत्रक दोषामुळे िमा झालेली नव्हती. त्यामध्ये पूनयप्रकक्रया करुन सदर रक्कम सींबींधधत 
मिुराींच्या खात्यात िमा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िालना जिल््यातील नदी पट्टयातील वाळूचे मोठ्या प्रमाणात उत्खन्न होत असून  
गौण खतनिाचा तनधी रदला िात नसल्याबाबत 

(१२)  ३६५४६ (०८-०१-२०१६).   श्री.रािेश ाोप े(घनसावांगी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्हयातील नदी पट्टयातील िाळूच ेमोठया प्रमाणात उत्खन्न होत असून  शासन 
तनणययाप्रमाणे गौण खतनिाचा तनधी ददला िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार सदर ग्रामपींचायतीला गौण 
खतनिाचा मोबदला योग्य प्रमाणात देणेबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०६-२०१६) :(१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
     गौण खतनिाचा तनधी महसलू ि िन विभाग, शासन तनणयय क्र. MMr-१०८१/१३३४-G-७, 
ददनाींक १६ िानेिारी, १९८५ मधील तरतूदीनसुार जिल्हाधधकारी याींना वितरीत केला िातो. हा 
तनधी सींबींधधत तहभसलदार याींना त्याींच्या तालुकातनहाय प्रयत्क्ष होणाऱ्या िसुलीच्या आधारे 
वितरीत करण्यात येतो. सन २०१५-१६ या वित्तीय िषायत तहभसलदार याींचेमार्य त तालकुातनहाय 
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वितरणासाठी जिल्हाधधकारी कायायलय, िालना याींना एकूण रु. २६,०१,८२०/- इतकी रक्कम 
वितरीत करण्यात आली आहे. 
(४) सदर अनुदान सींबींधधत तहभसलदार याींना िेळोिेळी विदहत मुदतीत वितरीत करण्यात आले 
आहे. 

___________ 
  

राज्यातील मशक्षिाांनी आांतरजिल्हा बदलीिाररता मुांब त िेलेल्या उपोषणाबाबत 
  

(१३)  ३६६०१ (२१-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.महेश (दादा) 
लाांडगे (भोसरी), डॉ.अतनल बोंड े (मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पााील (अहमदपूर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विविध जिल््यात काययरत असलेल्या भशक्षकाींनी आींतरजिल्हा बदलीच्या  
मागणीकररता ददनाींक १ डिसेंबर, २०१५ पासून मुींबईत बेमुदत उपोषण करण्याचा तनणयय  
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भशक्षक आींतरजिल्हा बदली सहकार क ती सभमतीन ेराज्यातील सुमारे १२ हिार 
भशक्षकाींना आींतरजिल्हा बदली न झाल्याने होत असलेल्या त्रासाची मादहती मा. मुख्यमींत्रयाींना  
ददनाींक १२ म,े २०१५ रोिी ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या भशक्षकाींनी २८ िुलै, २०१५ रोिी मुींबईत एका ददिसाच ेलाक्षणणक उपोषण 
करून ददनाींक ५ सप््ेबर, २०१५ रोिी मा. मुख्यमींत्री याींना तनिेदन सादर केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) जिल्हा पररषद भशक्षकाींच्या आींतरजिल्हा बदलीबाबत सियसमािशेक धोरण 
ठरविणेबाबत शालेय भशक्षण विभागाशी विचारवितनयम सुरु असून त्या विभागाकिून याबाबत 
धोरण तनजश्चत करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल् ्यातील जिल् हा ग्रामीण वविास यांत्रणेमाफा त पशुपैदास  
दगु् धशाळा के्षत्र प्रिल् प िायाजन्वत िेल्याबाबत 

(१४)  ३६९७६ (२३-१२-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबािर (राधानगरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् ्यातील जिल् हा ग्रामीण विकास यींत्रणेमार्य त पशुपैदास दगु् धशाळा के्षत्र 
प्रकल् प काययजन्ित केल्याची बाब माहे २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर योिना प्रस् थावपत करण् यासाठी विशेष योिनेस भारत सरकार ग्रामीण 
विकास यींत्रणा निी ददल् ली याींनी १४.४५ को्ीींची प्रशासकीय मान् यता ददली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, पुरेशा गायीींच् या अभािी गुींतिलेले ४.९३ को्ी तनष र्ळ ठरले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनुसार दोषीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-०४-२०१६) :(१) होय. 
तथावप बुलढाणा जिल््याकरीता स्िणय ियींती ग्राम स्िरोिगार योिनाअींतगयत कॅ्ल बब्रिीींग 
िअेरी र्ामय लोकउध्दार हा विशेष प्रकल्प ग्रामीण विशेष प्रकल्प ग्रामीण विकास मींत्रालय, निी 
ददल्ली याींच े आदेश क्र.२४०१५/२४/०३ एस.िी.एस.िाय ददनाींक ०४.१२.२००३ अन्िये मींिूर 
करण्यात आलेला आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
प्रकल्पाच्या सुरुिातीस सींकरीत गायीींची/ म्हशीींची ककीं मत रु.१५०००/- ते २००००/- पयतं होती. 
तथावप गेल् या दोन तीन िषायत गायी/म्हशीींची ककीं मत रु.४००००/- ते ५००००/- पयतं िाढल्यामुळे 
योिनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभाथी र्ारस ेउत्सकु नाही. 
(४) कें द्र शासनाच्या तनदेशानुसार महाराषर राज्य ग्रामीण िीिन्नोती अभभयान कायायलयाने 
प्रकल्पास प्रत्यक्ष भे् देिून सदर प्रकल्प बींद करण्याबाबत अभभप्राय ददलेले असून त्याप्रमाणे 
काययिाही करणेबाबत ददनाींक ०४.०१.२०१६ चे पत्रान्िये मुख्य काययकारी अधधकारी, जि.प. 
बुलढाणा याींना कळविण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ग्रामीण भागात उत्िृष्ट्ा रस्ताांसाठी प्रकक्या िेलेल्या प्लाजस्ािच्या  
िचऱ्यापासून रस्ते तयार िरण्याबाबत 

  

(१५)  ३८३१५ (२०-०१-२०१६).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा), श्री.सांिय पोतनीस 
(िमलना) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीण भागात चाींगल्या रस्त्याींचे िाळे तनमायण करण्यासाठी प्रकक्रया केलेल्या 
प्लाजस््कच्या कचऱ्यापासून रस्त े तयार करण्याची योिना राज्य शासनाच्या ग्रामविकास 
विभागाने हाती घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेचे स्िरुप काय आहे, 
(३) तसेच सदर योिना कोणकोणत्या दठकाणी कायायन्िीत करण्यात येणार आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (१३-०६-२०१६) :(१) प्रधानमींत्री ग्रामसिक योिना भाग -२ मध्ये सींशोधन 
ि विकास (R & D) अींतगयत Waste Plastic चा िापर करुन काही कक.मी. रस्ते बाींधण्याचा 
काययक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. 
(२) रस्त्याींच्या बाींधकामामध्ये प्लाजस््क कचऱ्याचा िापर करणे हे एक तींत्रज्ञान आहे. या 
तींत्रज्ञानाद्िारे ग्रामीण भागातील रस्त्याींच्या िाींबरीकरणाच्या ग्रामीण भागातील रस्त्याींच्या 
िाींबरीकरणाच्या कामामध्ये, कचऱ्यामधील प्लाजस््क िर प्रकक्रया करुन योग्य प्रमाणात, िापर 
करता येतो. प्रधानमींत्री ग्रामसिक योिनेच्या सींशोधन ि विकास या भशषायखाली प्रायोधगक 
तत्िािर जिल््याींमध्ये याचा िापर करण्यात येत आहे. 
(३) सदर योिना सद्य:जस्थतीत २१ जिल््यामध्ये कायायजन्ित आहे. 

___________ 
  

मलिापूर ते सोलापूर व मुांब  त ेनागपूर या दोन्ही मागाांना मधोमध समाांतर  
िोडणारा मौिे दाताळा - घीणी - बेलाड रस्ता बायपास िरण्याबाबत 

  

(१६)  ३८४९९ (२०-०१-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्यातील मलकापरू मतदार सींघात मलकापूर ते सोलापूर ि मुींबई ते नागपूर 
या दोन्ही मागानंा मधोमध समाींतर िोिणारा मौिे दाताळा - घीणी - बेलाि रस्ता बायपास 
करणे अत्यींत आिश्यक असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान 
तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर, औरींगाबाद, मेहकर, धचखली ि बुलढाणा येथून येणारी िि िाहन े
नागपूर ि मुींबईकि े िाताींना मलकापूर शहरातून नेहमी िात असल्यामळेु अनेक िळेा या 
रस्त्यािर अपघात होतात त्यामुळे िि िाहनाींसाठी बायपास तनभमयती  करणे अत्यािश्यक आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या बायपास तनभमयतीसाठी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी िेळोिेळी 
काययकारी अभभयींता, जिल्हा पररषद बाींधकाम विभाग, बुलढाणा याींना सूधचत केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०५-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) जि.प.बाींधकाम विभाग, बुलढाणाकि ेअशा प्रकारचे तनिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(४) ि (५) प्रश्नाींककत दाताळा-तघणी -बेलाि हा रस्ता इतर जिल्हा मागय क्र.२४ चा भाग रस्ता 
असून सदर भाग रस्त्याची लाींबी ८.०० कक.मी. आहे. सदर रस्त्याचे ०/०० ते ३/०० कक.मी. ि 
७/०० त े ८/०० कक.मी. लाींबीतील ५.५० भम.रुीं दीच े मिबतुीकरण ि िाींबरीकरणाच े काम 
साियितनक बाींधकाम विभागाकिून करण्यात आले आहे. तसेच ७/०० ते ८/०० कक.मी. लाींबीतील 
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दरुुस्तीचे काम सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हा िावषयक योिनेअींतगयत मींिुर आहे. उियरीत ३/०० ते 
७/०० कक.मी. लाींबीच् या रस्त्याच े रुीं दीकरण करण्याबाबत जिल्हा पररषदेकिील दद.२५.१.२०१६ 
च्या पत्रान्िये साियितनक बाींधकाम विभाग, खामगाि याींना कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्यातील मलिापूर मतदार सांघातील मौिे  
वववरा ते रणथम रस्त्याची दरुवस्था लाल्याबाबत 

  

(१७)  ३८५०० (२०-०१-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्यातील मलकापूर मतदार सींघातील मौिे वििरा ते रणथम ३.५० कक.मी. 
लाींबीचा रस्ता नादरुुस्त असून या रस्त्यािरून सिय सामान्य नागररक , दचुाकी ि चारचाकी 
िाहनाींना अिागमन करणे गैरसोईचे होत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच ेखिीकरण ि िाींबरीकरण करणे अत्यािश्यक आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या मिबतुीसाठी ि िाींबरीकरण करण्याबाबत स्थातनक 
लोकप्रतततनधी याींनी िेळोिळेी मा. काययकारी अभभयींता, जि.पीं. बाींधकाम विभाग, बुलढाणा याींना 
सूधचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०५-२०१६) :(१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) जि.प.बाींधकाम विभाग, बुलढाणा याींच्याकि ेअशा प्रकारचे तनिदेन प्राप्त झाल्याच ेआढळून 
येत नाही. 
(४) ि (५) प्रश्नाींककत मलकापूर मतदार सींघातील मौिे वििरा ते रणथम ३.५० कक.मी. 
लाींबीच्या रस्त्यापैकी २.०० कक.मी. रस्ता हा इतर जिल्हा मागय क्र.३० दिायचा असून सुजस्थतीत 
आहे. उियरीत १.५० कक.मी. लाींबी ही योिनाबा्य असून सदर लाींबीतील काम मग्रारोहयो ककीं िा 
इतर योिनमेधून घेण्याबाबत उपविभागीय अधधकारी, जि.प. बाींधकाम उपविभाग मलकापूर 
याींनी ददनाींक २८.१.२०१६ च्या पत्रान्िये सरपींच, ग्रामपींचायत रणथम ि ग्विकास अधधकारी, 
पींचायत सभमती मलकापूर याींना कळविले आहे. 

___________ 
  

राज्यातील शासिीय िमाचाऱ्याांच्या मागण्याबाबत 
  

(१८)  ३८६९४ (२०-०१-२०१६).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय कमयचारी सींघ्नेनी ददनाींक १७ ऑक््ोंबर, २०१५ रोिी िा त्या 
सुमारास आपल्या मागण्याींसाठी राज्यभर आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय कमयचाऱ्याींच्या थककत महागाई भत्ता तातिीने देण्यात यािा, 
ददिाळीचा बोनस ि अग्रीम ददिाळीपुिी रोखीने भमळािा तसेच अनकुीं पा िारसा हक्क सभमतीची 
बैठक तातिीन ेघ्यािी या मागण्याींसाठी हे आींदोलन करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेकमयचाऱ्याींच्या मागण्या मान्य करण्यासींदभायत केाणती काययिाही केली 
िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांाीवार (२१-०३-२०१६) :(१) ि (२) सदर ददनाींकास शासकीय कमयचारी 
सींघ्नाींनी त्याींच्या कोणत्याही मागणीबाबत कोणतेही तनिेदन सादर केलेले नाही िा नो्ीस 
ददलेली नाही. अथिा आींदोलन केल्याचा अहिाल शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) दद.१५/१०/१५ च्या शासन तनणययान्िये राज्य शासकीय कमयचाऱ्याींच्या महागाई भत्त्याच्या 
दरामध्ये दद.१/१/२०१५ पासून १०७% िरुन ११३% िाढ करण्यींत आलेली आहे. तर दद.५/२/१६ 
च्या शासन तनणययान्िये राज्य शासकीय कमयचाऱ्याींच्या महागाई भत्त्याच्या दरामध्ये 
दद.१/७/२०१५ पासून ११३% िरुन ११९% िाढ करण्यात आलेली आहे. 
      अग्रीम ददिाळीपुिी रोखीन ेभमळािा अशी कोणतीही मागणी प्राप्त झालेली नाही. 
      शासकीय /अधधकारी याींना बोनस न देण्याचा तनणयय शासनाने घेतला आहे. 
      राज्यातील राज्य शासकीय /तनमशासकीय/महामींिळातील अधधकारी/कमयचारी याींच्यासाठी 
अनुकीं पा धोरण सधुारण्याबाबत मा.वित्त मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रीमींिळ उपसभमती 
गठीत करण्यात आली असून सदर उपसभमतीच्या अद्यापपयतं तीन बैठका झालेल्या आहेत. 
सदर सभमतीन ेअद्याप अहिाल सादर केलेला नाही. 

___________ 
  

मानोली (ता.मांगळुरपीर) येथे महात् मा गाांधी ग्रामीण रोिगार हमी 
 योिनेत लाभार्थयाांनी िेलेला गैरव्यवहार 

(१९)  ३८७३६ (१४-०१-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (मुतत ािापूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानोली (ता.मींगळुरपीर) येथ ेमहात् मा गाींधी ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच ेरोिगार सेिक, 
प्रशासन अधधकारी ि लाभार्थ यांनी विदहरीची बनाि् बबले काढलीत अशी तक्रार पींचायत 
सभमतीमध् ये दाखल झाली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय,  
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त् यानसुार दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०८-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
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(३) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने जिल्हाधधकारी, िाभशम कायायलयाच ेदक्षता पथक, रोहयो मार्य त 
केलेल्या चौकशीमध्ये मौि ेमानोली येथील ग्राम सेिक, तत्काभलन ताींबत्रक अधधकारी, तलाठी 
ि ग्रामरोिगार सेिक हे दोषी आढळून आले आहेत ि चौकशीत विहीरीच्या कामाध्ये 
रु.२,९०,५६२/- एिढ्या रकमेचा अपहार झाल्याच ेतनदशयनाींस आले आहे. अपहार झालेली रक्कम 
रु.२,९०,५६२/- एिढी सींबींधधत दोषीींकिून तनयमानसुार िसुल करण्यात आली आहे. सींबींधीत 
तलाठी ि ग्रामसेिक याींची एक ितेन िाढ कायम स्िरुपी रोखण्यात आली आहे. ग्राम रोिगार 
सेिक मौि ेमानोली याींना पदािरुन कमी करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िळांब (जि.यवतमाळ) पांचायत सममती िळांब येथील भांडार गहृात  
स्ाॉि बिु मध्ये नोंद असलेल्या वस्तू गहाळ लाल्याबाबत 

  

(२०)  ३८९१५ (२०-०१-२०१६).   डॉ.अशोि उ िे (राळेगाव), श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (जि.यितमाळ) पींचायत सभमती कळींब येथील भींिार ग हात स््ॉक बकु मध्ये नोंद 
असलेल्या तीन सींगणक ि अनेक िस्त ूगहाळ झाल्याचे ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी िा 
त्या समुारास तनदशनायस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींिारग हाची िबाबदारी भींिारपाल याींच्याकि ेअसत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपहार करणा-या अधधका-यािर शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी मुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, 
यितमाळ याींनी चौकशी सभमती गठीत केली आहे. चौकशी सभमतीचा अहिाल प्राप्त 
झाल्यानींतर सदर प्रकरणी दोषी आढल्यास अधधकारी ि कमयचाऱ्याींिर तनयमानुसार काययिाही 
करण्यात येईल. 

___________ 
  

रायगड, रत्नाधगरी व मसांधुदगुा जिल््याला ममळालेला तनधी वापराववना पडून असल्याबाबत 
  

(२१)  ३९८९० (०४-०५-२०१६).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.ियांत पााील (इस्लामपूर), 
श्री.अवधूत तािरे (श्रीवधान), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििात), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) रायगि जिल्हा तनयोिनाचा आराखिा २०० को्ी रुपयािर भमळण्याची घोषणा रायगि 
जिल् ्याच्या मा.पालकमींत्री याींनी केली असताना प्रत्यक्षात १४९ को्ी रुपयेच उपलब्ध झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधथयक िषय सींपण्यास सुमारे दोन त ेतीन मदहने भशल्लक असताना ७५ ्क्के 
तनधी विनािापर पिून आहे तसेच रायगि प्रमाणेच रत्नाधगरी ि भसींधुदगुय येथेही रक्कम 
अखधचयत असल्याची बाब नकुतीच तनदशयनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एिढ्या मोठ्या प्रमाणात तनधी अखधचयत राहण्याची कारणे काय आहेत ि हा 
तनधी त्िरीत विकास कामािर खचय करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांाीवार (१३-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) रायगि, रत्नाधगरी ि भसींधुदगूय जिल््याींच्या जिल्हा िावषयक योिना (सियसाधारण) 
सन २०१५-१६ चा मींिूर तनयतव्यय, तसेच िलयुक्त भशिार अभभयान काययक्रमासाठी दहिाळी 
अधधिेशन, २०१५ मध्ये सदर जिल््यानाीं उपलब्ध करुन ददलेला तनयतव्यय आणण सदरच्या 
मींिूर तनयतव्यायातून माचय, २०१६ अखेर झालेला खचय याचा तपभशल पुढीलप्रमाणे आहे :- 
                                                              (रु. को्ीत) 
जिल्हा सन २०१५-१६ च्या 

जि.िा.यो. (सियसाधारण) 
चा तनयतव्यय 

 

िलयुक्त भशिार 
अभभयानसाठी डिसेंबर, 
२०१५ मध्ये पुरिणी 
मागणीद्िारे मींिूर 

तनयतव्यय 

एकूण मींिूर 
तनयतव्यय 
(स्तींभ २+३) 

 

खचय 
 

१ २ ३ ४ ५ 
रायगि १४९.४९ १.५० १५०.९९ १४०.४४ 
रत्नाधगरी १५७.४९ १.५० १५८.९९ १५८.९९ 
भसींधुदगूय १२५.०० १.५० १२६.५० १२५.१६ 
       िरील प्रमाणे उपरोक्त जिल््याींचा एकूण मींिूर तनयतव्यय ि त्यापैकी झालेला खचय 
पाहता सदर जिल््याींमध्ये तनधी अखचीत रादहलेला नाही. तसेच तनधी खचय करण्यात विलींब 
झालेला नाही. 

___________ 
  

सन २०१५-१६ च्या अथासांिल्पातील तनधी अखधचात रारहल्याबाबत 
  

(२२)  ३९९९५ (०६-०५-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपााील (मशडी), श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर 
ग्रामीण), प्रा. वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पाेल (मुांबादेवी), श्री.अब्दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांरदवली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमाला 
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गाववत (इगतपूरी), डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.बसवराि पााील (औसा), श्री.तनतेश 
राणे (िणिवली) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५-१६ च्या ८९,२१५ को्ी अथयसींकजल्पय तरतूदीपकैी केिळ १७.२६ ्क्के म्हणिेच 
१५,४९८ को्ी रुपयेचा तनधी खचय झाल्याची बाब माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे का१ेेय, 
(२) असल्यास, विभागतनहाय देण्यात आलेला तनधी ददनाींक ३१ िानेिारी, २०१६ रोिी अखेर 
खचय झालेला तनधी ि त्याची ्क्केिारी ककती आहे, 
(३) तसेच तनधी खचय न होण्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सधुीर मुनगांाीवार (१३-०६-२०१६) :(१), (२) ि (३) सन २०१५-१६ या आधथयक िषायतील 
योिनाींतगयत रु.८९,२१५ को्ी पैकी रु.१४,९९१ को्ी एिढी रक्कम िषायच्या सुरुिातीला 
अथयसींकल्पीत न झालेल्या तनयतव्ययाची होती. त्यामुळे राज्य शासनाला सन २०१५-१६ मध्ये 
रु. ७४,२२४ को्ी एिढा योिनाींतगयत खचय करािा लागणार होता. त्यापैकी िानेिारी, २०१६ 
अखेर विविध विभागाींना रु.४९,४८७ को्ी एिढा तनधी उपलब्ध करुन ददलेला असून त्यापैकी 
रु.२६,५५२ को्ी एिढा खचय झालेला होता. हा खचय उपलब्ध करुन ददलेल्या तरतूदीच्या ५४% 
होतो. 
     वित्तीय व्यिस्थापनासाठी प्रत्येक विभागाला माभसक तनधी वििरणपत्र तयार करुन 
त्यानुसार खचय करािा लागतो, तसेच बऱ्याच योिनाींचा आधथयक िषायतील खचय हा पािसाळा 
सींपल्यानींतर ि दसुऱ्या सहामादहत सुरु होतो. त्यामुळे काही प्रमाणात खचय कमी ददसत नाही. 

___________ 
  

खचा व उत्पन्न याच ेयोग्यररत्या सांतुलन िरणे िठीण िात  
असल्यान ेवविासिाम ेथाांबववण्यात आल्याबाबत 

(२३)  ४०२२९ (०६-०५-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपााील (मशडी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचा खचय ज्याप्रमाणात िाढला त्या तुलनेत उत्पन्नात भर पित नसल्याने शासनान े
विकासकामाींना कात्री लािण्याचा तनणयय माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५-१६ च्या अथयसींकल्पात विकासकामािर १ रुपयातील केिळ ११.१५ 
पैशाची तरतूद करण्यात आली होती, पण एिढा तनधीही आता विकासकामािर भमळणार नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) सन २०१५ च्या ततसऱ्या अधधिेशनात नागपूर येथे १५ हिार को्ीच्या पुरिणी मागण्या 
मींिूर करण्यात आल्या असल्या तरी मींिूर रकमेपैकी ५० ्क्के रक्कमच वितरीत केली िाईल 
असे वित्त खात्याने बींधन घातले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत तसेच आधथयक पररजस्थती तनयींत्रणात आणण्याच्या 
बाष्ीने शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
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श्री. सुधीर मुनगांाीवार (०१-०६-२०१६) :(१), (२), (३), (४) ि (५) 
     आधथयक िषायच्या सुरुिातीस अथयसींकल्पीत तनधी विभागाींना उपलब्ध करुन देण्यात येतो. 
त्यानुसार सन २०१५-१६  मध्ये ७० ्क्के तनधी वितरीत करण्यात आला होता. सन २०१५-१६ 
मध्ये रु.७४,२२४ को्ी एिढा योिनाींतगयत तनधी अींदाजित करण्यात आला होता. त्यापैकी 
िानेिारी, २०१६ अखेर रु.४९,४८७ को्ी एिढा तनधी उपलबध करुन ददला होता. वितरीत तनधी 
ि त्याचा झालेला वितनयोग तसचे िषयभर अनेक तातिीच्या ककीं िा अनपेक्षक्षत मान्य करण्यात 
आलेल्या मागण्या तसेच शासनाने पररजस्थतीनुसार िेळोिेळी घेतलेल्या तनणययाच्या अनुषींगाने 
तनयोजित खचायच्या बाबीींच्या प्राथम्यक्रमामध्ये झालेला बदल या सिय बाबीींचा तसेच राज्याच्या 
उपलब्ध साधनसींपत्तीचा साकल्यान े विचार करुन तनधी वितरणाच्या मयायदेमध्ये योिनेतर 
९०% ि योिनाींतगयत ७०% िाढ करण्यात आली होती. या व्यिततररक्त जिल्हा िावषयक योिना, 
आमदार तनधी, कें द्र पुरस्क त योिनाींचा तनधी, बाींधील स्िरुपाचा खचय (िेतन, मिूरी, 
तनि त्तीिेतन, िीि, पाणी शुल्क, भािपेट्टी ि कर , भशषयि त्या इत्यादी) तसेच व्याि ि 
किायची परतरे्ि ि विकास कामाींिरील योिनेतर ि योिनाींतगयत भाींििली खचय असा सिय तनधी 
१००% वितरीत करण्यात आला आहे. िरील तनधी वितरणाच्या मयायदेमध्ये डिसेंबर, २०१५ 
पुरक मागण्याींच्या तनधीचाही समािेश होता. 
     महसूली उत्पन्न िाढविण्याच्या बाष्ीने सींबींधधत विभागाींच्या महसूली िमेचा आढािा 
िेळोिेळी घेण्यात आला होता ि अनािश्यक खचय कमी करण्याच्या बाष्ीने निीन पद तनभमयती 
ि पद भरतीिर तनबधं घालण्यात आलेले असून उद्योगासाठी िीिेिरील अनुदान कमी 
करण्यात आले होत ेि मा.सिोच्च न्यायालयाच्या तनणययाशी ससुींगत अशी काययिाही करुन सिय 
व्यक्तीगत लाभाथी योिना आधारशी िोिून लाभाची रक्कम लाभार्थयांच्या बकेँतील खात्यात 
परस्पर िमा करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या होत्या. 

___________ 
  

मसांधुदगुा जिल्हा तनयोिन वविास आराखडयाला मांिूरी देण्याबाबत 
  

(२४)  ४०५८६ (०५-०५-२०१६).   श्री.तनतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसींधुदगुय जिल्हा तनयोिन विकास सभमतीची ददनाींक २१ िानेिारी, २०१६ रोिी िा त्या 
सुमारास सभमतीच्या कायायलयात सन २०१६-२०१७ या िषांच्या िावषयक आराखियाला मींिूरी 
देण्यासह अन्य कामकािासाठी एक बैठक सींपन्न झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहू बैठकीत सभमतीच्या सदस्याींच्या प्रश् नाींना उत्तर न देताच त्याींचे मुेे  विचारात न 
घेता जिल्हा तनयोिन सभमतीच्या अध्यक्षाींनी तनयमबाहयररत्या बठैक स्थधगत करून तद्नींतर 
घेतलेल्या पत्रकार पररषदेत भसींधदुगुय जिल्हयाच्या सन २०१६-२०१७ च्या िावषयक आराखियात 
१४० को्ीच्या िावषयक आराखियाला मींिूरी ददल्याच ेघोवषत केल्याने या बाबत कोणती कारिाइय 
करण्यात येि ू नये अशा मागणीचे एक तनिेदन जिल्हाधधकारी तथा सदस्य सधचि 
जिल्हातनयोिन विकास सभमती याींना ददनाींक २५ िानेिारी, २०१६ रोिी तसचे मा.तनयोिनमींत्री 
याींना ददनाींक २७ िानेिारी, २०१६ रोिी तनिेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू तनिेदनानषुींगाने शासनान े कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (१३-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ते (४) भसींधुदगुय जिल््याच्या जिल्हा िावरिकक योिना, सन २०१६-२०१७ च्या प्रारुप 
आराखड्यास मींिूरी देणे ि इतर कामकािा सींदभायत दद.२१/१/२०१६ रोिी भसींधुदगुय जिल्हा 
तनयोिन सभमतीची बैठक घेण्यात आली. सदर बैठक तनयमाप्रमाणे पार पािण्यात आली असून 
सदर बैठक तनयमबा्य स्थधगत करण्यात आलेली नाही. तसचे सदर बैठकीत सभमतीच े
अध्यक्ष तथा मा.पालकमींत्री याींनी सभमती सदस्याींच्या प्रश्नाींना उत्तरे ददली आहेत. सभमतीच्या 
बैठकीत काही सदस्य गोंधळ घालत असल्यान े मा.अध्यक्ष याींनी महाराषर जिल्हा तनयोिन 
सभमती (सभा घेणे) तनयम, १९९९ मधील तनयम-१० अनुसार त्याींना सभाग हाबाहेर िाण्यास 
साींधगतले होते. जिल्हा तनयोिन सभमतीने मींिूर केलेल्या सन २०१६-१७ च्या प्रारुप 
आराखड्यास दद.१/२/२०१६ रोिीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत शासनान ेमान्यता ददली आहे. सदर 
राज्यस्तरीय बैठकीस मा.अध्यक्ष तथा पालकमींत्री भसधुदगूय ि श्री.तनतेश राणे, वि.स.स. हे 
देखील उपजस्थत होत.े 
     श्री.तनतेश राण,े वि.स.स. याींनी याींचे दद.२५/१/२०१६ चे तनिेदन जिल्हा तनयोिन सभमती 
कायायलयात प्राप्त झाले असून त्यानुषींगाने पुढील काययिाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

शहादा (जि.धुळे) तालुक्यातील तापी नदीवरील सारांगखेडा व प्रशाना 
 नॅरेिेसच ेपाणी अन्य राज्यात वापरले िात असल्याबाबत  

(२५)  ४१५३७ (१४-०५-२०१६).   श्री.िुणाल पााील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अरहरे (साक्ी), 
श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पाेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहादा (जि.धळेु) तालुक्यातील तापी नदीिरील सारींगखेिा ि प्रशाना नॅरेिेसचे पाणी अििले 
िाते त े पाणी महाराषर राज्याच्या िाट्याचे असून गुिरात सरकार िापरत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने राज्यातील शेतक-याींचा विचार करुन याबाबत कोणती काययिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०७-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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एआयबीपी योिनेसाठी १४ प्रिल्पाांना िें द्र शासनािडून तनधी ममळण्याबाबत 
  

(२६)  ४२७८० (३०-०४-२०१६).   श्री.अममन पाेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांरदवली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), डॉ.सांतोष ाारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने एआयबीपी योिनसेाठी कें द्र शासनाकि े पाठविलेल्या सुमारे १६५६ को्ी रुपये 
खचायच्या २१ प्रकल्पाींच्या प्रस्तािाींपैकी केिळ ७ प्रस्तािाींना मींिूरी ददलेली असून १४ प्रकल्पाींना 
तनधी उपलब्ध करुन ददलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ७ प्रस्तािाींना ककती तनधी उपलब्ध करण्यात आला आहे ि त्याचा 
वितनयोग कशाप्रकारे करण्यात आला िा येत आहे, 
(३) असल्यास, उियररत १४ प्रकल्पाींना कें द्र शासनाकिून तनधी उपलब्ध न करण्याची कारणे 
काय आहेत ि सदर तनधी उपलब्ध व्हािा यासाठी कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१४-०६-२०१६) :(१) होय. सन २०१४-१५ मध्ये २१ प्रकल्पाींच े रु १६५६ 
को्ी कें द्रीय अथय सहाययाचे प्रस्ताि कें द्र शासनास सादर करण्यात आले होते. यापैकी ७ 
प्रकल्पाींना सन २०१४-१५ मध्ये कें द्रीय अथय सहायय प्राप्त झाले. 
(२) सन २०१४-१५ मध्ये सादर २१ प्रकल्पाच्या प्रस्तािापैकी ६ प्रकल्पाींना रु. ९.५० को्ी ि १ 
प्रकल्पास सन २०१३-१४ च्या सलगता प्रस्तािाच्या अनुषींगाने रु. २२.५० को्ी अस े एकूण 
भमळून ७ प्रकल्पाींना सन २०१४-१५ मध्ये रु. ३२ को्ी कें द्रीय अथय सहायय प्राप्त झाले. सन 
२०१५-१६ मध्ये,  सन २०१४-१५ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तािाच्या अनुषींगान े ६ 
प्रकल्पाींना रु १००.९५ को्ीच े ि सन २०१५-१६ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रकल्पाींना 
रु.२०६.८६ को्ीच ेकें द्रीय अथय सहायय प्राप्त झाले. तथावप प्रकल्पाची काम ेसुरळीतपणे चालू 
राहवित यासाठी राज्य शासनान े प्रकल्पाींसाठी प्राप्त कें द्रीय दहस्सा, रज्य दहस्सा ि शासन 
अींशदानातून सन २०१४-१५ रु. ३६५.६३९६ को्ी ि सन २०१५-१६ मध्ये रु. ८४१.७१५३ को्ीचा 
तनधी वितरीत केला आहे. या तनधीचा वितनयोग प्रकल्पाींच्या घ्काींसाठी करण्यात आला आहे. 
(३) मा.मुख्यमींत्री/मा.मींत्री (िलसींपदा) याींचे स्तरािरुन कें द्रीय दहस्सा वितरीत व्हािा यासाठी 
प्रयत्न करण्यात आले आहे.  
     राज्य शासनाने प्रकल्पाींची काम े चालू रहािीत यासाठी या १४ प्रकल्पाींसाठी राज्य 
तनधीतून सन २०१४-१५ मध्ये रु. १०२९.६६ को्ी ि सन २०१५-१६ मध्ये रु.१४०७.४५ को्ीचा 
तनधी वितरीत केला आहे. 

___________ 
  

बेंबळा प्रिल्प अांतगात धामि (ता.नाांदगाव खांडशे्वर) गावाचे  
पुनवासन मौिा धारि मशवारात िरण्याबाबत 

(२७)  ४३०९३ (०५-०३-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पाेल (मुांबादेवी) श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) बेंबळा प्रकल्प अींतगयत धामक (ता.नाींदगाि खींिशे्िर) गािाचे पनुियसन मौिा धामक 
भशिारात करण्याबाबतची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी ि ग्रामस्थ करीत असून याबाबतच े
तनिेदन उपविभागीय अधधकारी याींना ददनाींक १९ िानेिारी, २०१६ रोिी ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त तनिेदनानुसार धामक गािचे पुनियसन धामक भशिारातच करण्याबाबत 
शासनाने केाणती काययिही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०३-२०१६) :(१) नाही. परींत ू ददनाींक ३०/१०/२०१५ रोिी मौिा धामक 
येथील काही ग्रामस्थाींनी अींशतः पुनियसनासाठी तयार असलेल्या मौिा धामक भशिारात 
पुनियसन करण्याबाबत. मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना तनिेदन ददलेले आहे. 
(२) बेंबळा प्रकल्पाींतगयत मौिा धामक (ता.नाींदगाि खींिशे्िर, जि.यितमाळ) गािाच्या 
पुनियसनाबाबत विविध पयाययाींचा अ्यास करणेत आला आहे. याबाबतचा प्रस्ताि शासनास 
प्राप्त झाला असून मान्यतेच्या काययिाहीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
अहमदनगर जिल््यातील आगामी वावषाि योिनेच्या तनधीत जिल्हा 

तनयोिन सममतीिडून मोठी िपात िेली असल्याबाबत 
  

(२८)  ४३७९१ (२९-०४-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल््यातील आगामी िावषयक योिनेच्या तनधीत जिल्हा तनयोिन सभमतीकिून 
मोठी कपात केली असल्याच ेमाहे िानेिारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात तनदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि चौकशीअींती काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार जिल्हा पररषदेचा आगामी वितनयोिनात कपात होऊ नये म्हणून 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (०१-०६-२०१६) :(१) ि (२) अहमदनगर जिल््याच्या जिल्हा िावषयक 
योिना, सन २०१६-१७ चा प्रारुप आराखिा तयार करण्याकररता शासनाने तात्पुरत्या स्िरुपात 
रु.३०४.४२ को्ी इतकी कमाल आधथयक मयायदा कळविली होती. जिल्हापररषदेसह जिल््यातील 
विविध कायायन्ियन यींत्रणाींकिून प्राप्त प्रस्तािाच्या अनुषींगान े जिल्हा तनयोिन सभमतीच्या 
दद.९/११/२०१५ रोिीच्या बैठकीत शासनाने कळविलेल्या रु.३०४.४२ को्ी तनयतव्यय मयायदेत 
जिल्हा िावषयक योिना, सन २०१६-१७ साठी रु.३०४.४२ को्ी लक्ष रकमेचा प्रारुप आराखिा 
मींिूर करण्यात आला. 
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     जिल्हा िावषयक योिना (सियसाधारण) सन २०१६-१७ चे जिल्हा तनयोिन सभमतीने मींिूर 
केलेले प्रारुप आराखि े अींततम करण्यासाठी मा.मींत्री (तनयोिन) याींच्या अघ्यक्षतेखाली 
दद.२२/०२/२०१६ रोिी आयोजित राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये अहमदनगर जिल््याने  केलेले 
सादरीकरण ि त्यानुषींगाने केलेली िाढीि मागणी विचारात घेऊन जिल्हा िावषयक योिना 
(सियसाधारण) जिल्हा अहमदनगर अींतगयत सन २०१६-१७ साठी रु.३५६.५९/- को्ी तनयतव्यय 
मींिूर करुन अथयसींकजल्पत करण्यात आला असून जिल््यास वितरीत करण्यात आला आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्याची आधथाि पररजस्थती सावरण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोिना 
  

(२९)  ४४२५५ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुतनल प्रभ ू (रदांडोशी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यींदा पाऊस न पिल्याने खरीप पीक हातनू गेल्यान ेशेतकऱ्याींना आधथयक मदत 
करािी लागण,े वपण्याच्या उग्र प्रश्न, मुल्यिधीत कराव्या महसूलात १७५८ को्ी रुपये झालेली 
घ्, आदी कारणास्ति पररजस्थती खालािली असल्याच े ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी िा 
त्या समुारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याची आधथयक पररजस्थती बबक् होण्याची कारणे काय आहेत ि त्यानुसार 
या िषायत अींदाि ेककती महसूली तू् तनमायण होणार आहे, 
(३) असल्यास, राज्याच्या उत्पन्नात िाढ करण्याकररता शासनान ेकोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (०१-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१६-१७ च्या अथयसींकल्पीय अींदािानुसार रु.३६४४.५५ को्ी इतकी महसलूी तू् 
अपेक्षक्षत आहे. 
(३) महसूली उत्पन्न िाढविण्याच्या बाष्ीन े सींबींधधत विभागाींच्या महसलूी िमेचा आढािा 
िेळोिेळी घेण्यात येत आहे. तसेच अनािश्यक खचय कमी करण्याच्या बाष्ीन े निीन पद 
तनभमयती ि पद भरतीिर तनबधं घालण्यात आलेले असून, उद्योगासाठी िीिेिरील अनुदान 
कमी केले आहे. 
     मा.सिोच्च न्यायालयाच्या तनणययाशी सुसींगत अशी काययिाही करुन सिय व्यक्तीगत 
लाभाथी योिना आधार क्रमाींकाशी िोिून लाभाची रक्कम लाभार्थयांच्या बकेँतील खात्यात 
परस्पर िमा करण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     साियितनक प्रापण व्यिस्था पारदशयक, ककर्ायतशीर ि काययक्षम होण्याच्या बाष्ीन े
काययिाही करण्यात येत आहे. 
     नगरविकास विभाग, महसूल विभाग ि ग हतनमायण विभाग याींना अततररक्त महसूल 
िाढीचे उदे ष् देण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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ठाणे जिल् ्याच् या वविासासाठी वविासतनधी ममळण्याबाबत 
(३०)  ४५८२४ (०३-०५-२०१६).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.नसीम खान 
(चाांरदवली), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पाेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष ाारफे 
(िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल् ्याच् या सन २०१६-१७ या आधथयक िषायच्या ४४५ को्ीींचा विकास आराखड्यात 
मा.पालकमींत्री याींच्या उपजस्थतीत जिल्हा तनयोिन सभमतीच्या िीपीसी बैठकीत मींिूरी भमळाली 
असल्याच े माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर विकासतनधी भमळण्याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (०१-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ठाणे जिल््याच्या जिल्हा िावषयक योिना, सन २०१६-१७ कररता खालील प्रमाणे तनधी 
मींिूर करण्यात आला असून तो अनुक्रमे तनयोिन विभाग, आददिासी विकास विभाग ि 
सामाजिक नयाय ि विशेष सहायय या विभागाींमार्य त माचय, २०१६ च्या अथयसींकल्पीय 
अधधिेशनात अथयसींकल्पीत करण्यात आला आहे. 
जिल्हा िावषयक योिना (सियसाधारण) 
 

रु. २६६.८७ को्ी 
 

जिल्हा िावषयक आददिासी उपयोिना 
 

रु. ९२.७१ को्ी 
 

जिल्हा िावषयक आददिासी उपयोिना 
के्षत्राबाहेरील योिना 
 

रु. २३.७२ को्ी 
 

जिल्हा िावषयक अनुसूधचत िाती उपयोिना 
 

रु. ६२.८७ को्ी 
 

एिूण 
 

रु. ४४६.१७ िोाी 
 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 

  
इगतपुरी (जि.नामशि) येथील वैतरणा िलववद्युत प्रिल्प या धरणासाठी  

सांपादीत िेलेल्या िममनी मुळमालिाांना परत िरण्याबाबत 
  

(३१)  ४५८३७ (१४-०३-२०१६).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पाेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी (जि.नाभशक) येथील िैतरणा िलविद्युत प्रकल्प या धरणासाठी सींपादीत केलेल्या 
िभमनी धरणाची ऊीं ची कमी केल्यामुळे िलसींपदा विभागान ेसन १९७८ मध्ये सदर १५०० एकर 
िभमनी मळुमालकाींना परत करण्याबाबत कळविले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एिढ्या मोठया कालािधीत मुळ मालकाींना िभमनी परत न करणा-या 
िबाबदार अधधका-याींिर कारिाई करण्यासोबतच या िभमनी मुळ मालकाींना परत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (६-४-२०१६) :(१) ि (२) अींशत: खरे आहे. िैतरणा धरणाकरता सन १९६४ 
ते १९७१ या कालािधीत भूसींपदनाच े काम झाले असून एकूण ४६८९ हेक््र के्षत्र सींपादीत 
करण्याींत आले होत.े सदर के्षत्र धरणाची पूणय सींचय पातळी १९८५ रू्् ग हीत धरुन सींपाददत 
करण्यात आले होते. परींतू प्रत्यक्ष काम करतेिेळी पूणय सींचय पातळी १९८० रू्् इतकी 
ठेिण्यात आल्यान,े या ५ रू््ाींतील धरणाच्या बुिीत के्षत्रालगतची िमीन ि खाणीसाठी सींपादीत 
केलेली अशी एकूण ६२३.२२ हेक््र िमीन ही अततररक्त ठरली. 
     िलसींपदा विभागान े या अततररक्त िभमनी मुळ मालकाींना परत करण्याचा प्रस्ताि 
महसूल विभागाच्या के्षत्रीय कायायलयाकि ेिळेोिेळी सादर केलेला होता. त्यानसुार सन १९७९-८० 
या कालािधीत जिल्हाधधकारी, नाभशक याींनी िरील अततररक्त िभमनीपैकी २४७.६१ हेक््र 
िभमन परत करण्याच ेआदेश पारीत केलेले होत.े परींत ूत्यािेळी सींबींधीत मुळ िभमन मालकाींनी 
शासन तनयमानसुारची रक्कम न भरल्याने सदर िभमनी परत करण्याींची काययिाही झाली नाही. 
त्यानींतर मा.सिोच्च न्यायालय, निी ददल्ली याींच्या ददिाणी दािा क्र.३६२८/१९९७ मधील 
दद.५/५/९७ रोिीच्या तनकालानुसार शासनाने एकदा सींपाददत केलेली िमीन मळु मालकास परत 
करण्यािर तनबधं घातलेले आहेत. त्याअनुषींगाने शासनाच्या दद.१२/०३/२००४ च्या शासन 
तनणययान्िये अततररक्त िभमन मळेु मालकाींना परत न करता ततची िाहीर भललािाद्िारे विक्री 
करण्यात यािी अस ेआदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पारोळा (जि.िळगाांव) तालुक् यातील िरमाड (खुदा) व ढोली या गावाांमध्ये महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या िामाांत लालेला गैरव्यवहार 

(३२)  ४६०५७ (३०-०४-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पााील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमाि (खुदय), ढोली ि आिगाि (ता.पारोळा, जि.िळगाींि) या गािामध्ये सन २०१४-१५ 
या िषायमध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या कामाींत सरपींच ि 
अधधकाऱ्याींनी लाखो रुपयाींचा अपहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ततन्ही गािात प्रत्येकी ककती ि कोणकोणती काम ेघेण्यात आली होती ि 
त्यासाठी ककती तनधी मींिूर करण्यात आला होता ि त्यापकैी प्रत्यक्षात ककती खचय झाला आहे, 
(३) असल्यास, सदरची काम े मिुराींच्या नािािर बनाि् नोंदी दाखिून तसेच एकच रस्ता 
पाच-पाच िेळा मींिूर करुन ग्रामपींचायतीचे सरपींच ि अधधकारी याींनी सींगनमताने काम े
केल्याबाबत अनकेदा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार 
दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१४-१५ या िषायत करमाि (खुदय), ढोली ि आिगाि (ता.पारोळा, जि.िळगाींि) या 
गािात घेण्यात आलेली काम ेि त्यािर मींिुर तनधी ि प्रत्यक्षाींत झालेला खचय खालीलप्रमाणे 
आहे. 
ग्रामपींचायतीचे नाि 

 

कामाचे नाि मींिुर तनधी एकूण झालेला खचय 

करमाि खुदय 
 

युिराि गोविींदा पा्ील त ेददलीप 
देिचींद्र पा्ील शतेरस्ता 

१७,४३,१५१ 
 

१२,८३,१४२ 
 

करमाि खुदय भािराि नागो ते क षणा     
ताराचींद शेतरस्ता 

९,००,६१२ 
 

९,००,६१२ 
 

करमाि खुदय आबा विश्राम पा्ील ते पुींिभलक 
गोविींद पा्ील शेतरस्ता 

९,००,००० 
 

१०,३६,९७२ 
 

करमाि खुदय शाींतारात ियराम पा्ील त ेिींदना 
चैत्राम पा्ील शेतरस्ता 

९,००,००० 
 

९,००,००४ 
 

करमाि खुदय ककशोर पा्ील ते सुरेश पा्ील 
शेतरस्ता 

९,००,००० 
 

१,९४,७०४ 
 

करमाि खुदय श्रािण रामा ते धमाय रािाराम पा. 
शेतरस्ता 

९,००,००० 
 

९४,६०० 
 

करमाि खुदय सुतनल नागराि त ेसरदार बापु 
शेतरस्ता 

९,००,००० 
 

४३,००० 
 

करमाि खुदय िैयजक्तक शौचालय १० शी् ५६,००० ५४,००० 
करमाि खुदय पाझर तलाि गाळ काढण े १,२२,२५८ १,१६,८९२ 
करमाि खुदय करमाि खु त ेम्हसोबा नाला रस्ता २,००,००० १,२४,२३१ 
करमाि खुदय िैयजक्तक विहीर बबन रामदास 

पा्ील 
१,८४,३१४ ९७,६६ 

करमाि खुदय िैयजक्तक विहीर रािेंद्र साहेबराि 
पा्ील 

१,८४,३१४ 
 

९७,६६३ 
 

ढोली 
 

ढोली ते िुनी िॉ्र सप्लायकि े
िाणारा शेतरस्ता 

१८,००,००० 
 

९,२२,३९० 
 

ढोली ढोली ते करािी शेतरस्ता १८,००,००० १०,१४,४०८ 
ढोली ढोली ते नविन िॉ्र सप्लायकि े १८,००,००० १६,७०,४९८ 
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िाणारा शेतरस्ता 
ढोली ढोली ते नविन शेताकि ेिाणारा 

रस्ता 
१८,००,००० १७,२०,६४५ 

ढोली ढोली ते शते भशिार रस्ता ९,००,००० १,९७,८०० 
ढोली िैयजक्तक शौचालय १२ शी् ६७,२०० ६४,८०० 
आिगाींि 
 

आिगाींि ते गिगाींि शेत भशिार 
रस्ता 

९,००,००० १,९७,८०० 

आिगाींि िैयजक्तक शौचालय १५ शी् 
 

८४,००० ४९,०२० 

आिगाींि भसमें् बाींध गाळ काढण े
 

१,२२,२५८ १,०६,५५४ 

आिगाींि िैयजक्तक विहीर ११ लाभाथी २०,२७,४५४ १,६६,४९६ 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

धामणगाव (जि.अमरावती) येथील बेंबळा प्रिल्प अांतगात चाांदरू रेल्वे व नाांदगाांव खांडशे्वर 
तालुक् यातील पुनवासीत गावातील पुनवासन प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३३)  ४६३३१ (०५-०३-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.त्र्यांबिराव मभस े
(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धामणगाि (जि.अमरािती) येथील बेंबळा प्रकल्प अींतगयत चाींदरू रेल्िे ि नाींदगाींि खींिशे्िर 
तालुक् यातील पनुियसीत गािातील पुनियसनाच े प्रश्न अद्यापही प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चाींदरू रेल्ि े ि नाींदगाींि खींिशे्िर येथील पुनियभसत गािाींत वपण्याच े पाण्याची 
व्यिस्था करण्यात यािी यासाठी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त पुनियभसत गािाींतील वपण्याचे पाण्याचे व्यिस्था करण्यात यािी यासाठी 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. पुनियभसत गािठाणात पाणीपुरिठा 
पुरेसा होत नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पुनियभसत गाठिठाणात पाणी पुरिठा योिना करण्यात आल्या आहेत. तथावप यािषी कमी 
पियन्यमानामुळे उद्् ाि विदहरीतील पाण्याींची आिक कमी झाली आहे. 
     ी्ंचाई पररजस्थती विचारात घेऊन ्ँकरची व्यिस्था करण्याींत आली आहे. 
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     तसेच उद्् ाि विदहरीमध्ये इनिेल बोअर घेणे, विघन विदहरीची दरुुस्ती, दहेुरी पींप 
योिना, नळपाणी पुरिठा योिना दरुुस्ती, आिश्यकतेनसुार नविन पाणीपुरिठा योिना इत्यादी 
कायम स्िरुपी उपाययोिना सुध्दा करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यामध्ये महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार  
हमी योिनेमध्ये लालेला गैरव्यवहार 

(३४)  ४६८७७ (०४-०३-२०१६).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यामध्ये सन २०१२ -१३ मध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेच्या कामामध्ये रु. ६५ को्ीींचा गैरव्यिहार झाला हे तत्कालीन जिल्हाधधकारी याींनी 
ददनाींक २४ िानेिारी, २०१४ रोिी िा त्या सुमारास विभागीय आयुक्त, पुणे याींना पत्राद्िारे 
कळविले आहे, हे खरे आहे काय, 

 (२) असल्यास, यामध्ये दोषी शाखा अभभयींता श्री.िाय.िी. िमादार, शाखा अभभयींता श्री.िाधि 
ि उप अभभयींता श्री.आि्े याींच्यािर कारिाई करण्यासाठी कळविले असतानाही दोषीींिर 
कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 

 (३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि चौकशीअींती काय आढळून आले, 
 (४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
 (५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०३-२०१६) :(१) मुख्य अभभयींता साियितनक बाींधकाम प्रादेभशक विभाग, 
पुणे याींनी कोल्हापूर जिल््यातील मग्रारोहयो अींतगयत रस्त्याच्या कामात झलेल्या गैरव्यिहार 
प्रकरणाची प्राथभमक चौकशी करुन, सींबींधधताींिर िबाबदारी तनजश्चत करुन, पुढील 
काययिाहीसाठी जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींना दद.२४ िानेिारी, २०१४ च्या पत्राद्िारे कळविले. 
जिल्हाधधकारी,कोल्हापूर याींनी दद.२/१२/२०१५ च्या पत्राद्िारे चौकशी अहिाल ि दोषारोपपत्रासह 
विभागीय आयुक्त, पुणे याींच्याकि ेविभागीय चौकशीचा प्रस्ताि सादर केला. 
(२), (३) ि (४) विभागीय आयकु्त, पुणे याींच्याकउून एकबत्रत विभागीय चौकशीचा प्रस्ताि 
शासनाकि े दोषारोपपत्र ि अहिालासह प्राप्त झाला आहे. या गैरव्यिहार प्रकरणी प्राथभमक 
चौकशीअींती िबाबदार शाखा अभभयींता श्री.िाय.िी.िामदार, शाखा अभभयींता श्री.एस.बी.िाधि ि 
उपअभभयींता श्री.ए.ए.आि्े याींच्यािर विभागीय चौकशीची काययिाही प्रस्तावित करण्यात आली 
आहे. सदर चौकशी अद्याप पूणय झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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साांगली जिल्हयातील बँिा पांतप्रधान मुद्रा ििा योिनेंतगात ििा  
प्रिरणे मांिूर िरण्यास दलुाक्ष िरीत असल्याबाबत 

(३५)  ४६८८६ (१७-०५-२०१६).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींतप्रधान मुद्रा किय योिनेअींतगयत किय प्रकरणे मींिूर करण्यास साींगली जिल्हयातील बकँा 
दलुयक्ष करीत असल्याबाबतची बाब माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त् या दरम्यान तनदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याविरोधात नागररकाींनी ि काही सींघ्नानी जिल्हाधधकारी कायायलयािर मोच ेि 
आींदोलन ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय ि चौकशीअींती काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार दोषीींिर शासनान ेकाय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (०१-०६-२०१६) :(१) ि (२) होय. 
(३) जिल्हाधधकारी, साींगली याींनी कळविल्यानसुार प्राप्त तनिेदनाचे अिलोकन केले असता 
अग्रणी जिल्हा प्रबींधकाींना अस ेआढळून आले की, तनिेदनामध्ये एकाही बँकेचे अथिा शाखेचे 
नाि नाही. तसेच, जिल््यातील काही बँका िाणीिपूियक या योिनेला खो देण्याचा प्रयत्न 
करीत आहेत असा स्पष् उल्लेख केला असल्यामुळे विभशष् बँक शाखेिर काययिाही प्रस्तावित 
करता आलेली नाही. तथावप, सदर बाब गींभीर असल्याने  अग्रणी बँक व्यिस्थापक, साींगली 
याींनी ददनाींक १९.०१.२०१६ रोिी सिय बँक जिल्हा समन्ियकाींना सचूना ददलेल्या आहेत. तस,े 
जिल्हा स्तरीय सल्लागार सभमती (DLCC) च्या ददनाींक ०१.१२.२०१५  ि २१.०३.२०१६ च्या 
सभेत जिल्हाधधकारी याींनी ि ददनाींक ०५.०२.२०१६ रोिी पालकमींत्री याींनी मुद्रा योिनेच्या 
सींदभायत अििणूक न करण्याच्या सक्त सूचना ददल्या आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापुर जिल््यातील िाळम्मावाडी धरणग्रस्त सांघानेच्या  
वतीने िेलेल्या मागण्या पूणा िरण्याबाबत 

(३६)  ४७२९२ (०४-०३-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबािर (राधानगरी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापुर जिल््यातील काळम्मािािी धरणग्रस्त सींघ्नेन े ददनाींक ८ डिसेंबर, २०१५ 
रोिीपासून विविध मागण्या पूणय करण्यासाठी जिल्हाधधकारी कायायलयासमोर दसु-याींदा बमेुदत 
उपोषण केले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, काळम्मािािी धरणग्रस्त सींघ्नेच्या ितीन े कोणकोणत्या मागण्या केलेल्या 
आहेत ि सदर मागण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (३०-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) काळम्मािािी धरणग्रस्त सींघ्नेने १० मुख्य मागण्याींसह एकूण २४ मागण्या केल्या आहेत. 
त्यात प्रामुख्यान े नागरी सुविधाींची कामे पूणय करणे, पयाययी िमीन िा्प, प्रकल्पग्रस्ताींची 
शासकीय भरती इत्यादीचा समािशे आहे. 
      तनिेदनातील इतर बहुताींश मागण्या महसलू खात्याशी सींबींधधत आहेत. तनधीच्या 
उपलब्धतेनुसार नागरी सुविधाींची काम ेहाती घेण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ग्रामपांचायतीचे सांगणिीिरण तसचे ववववध योिना ऑनला न िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(३७)  ४८४६४ (०४-०५-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषदाींिर पिणारा ताण हलका करण्यासाठी आणण ग्रामीण भागातील लोकाींना 
जिल्हा पररषदाींच्या योिनाींचा लाभ भमळािा यासाठी ग्रामपींचायतीचे सींगणकीकरण तसेच 
विविध योिना ऑनलाईन करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन असल्याची बाब माहे 
िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यािर शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१०-०६-२०१६) :(१) ि (२) ई-पींचायत/सींग्राम या कें द्रशासनाच्या 
प्रकल्पाींतगयत ग्रामपींचायतीींचे सींगणकीकरण ि विविध योिना ऑनलाईन करण्यात येत होत्या. 
या प्रकल्पाची अींमलबाििणी सन २०११ पासनू त े डिसेंबर, २०१५ पयतं १३ व्या वित्त 
आयोगाच्या तनधीतून करण्यात येत होती. १३ व्या वित्त आयोगाची मुदत ि तनधी समाप्त 
झाला असल्यामुळे १४ व्या वित्त आयोगाच्या मागयदशयक सूचना ि तनधी िापरुन या प्रकल्पाचे 
सुधारीत धोरण तनजश्चती ि अींमलबिािणीचा प्रस्ताि शासनाच्या उच्च स्तरिर तनणययाथय आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पांचायत सममती राधानगरी व भुदरगड (जि.िोल्हापूर) येथील नववन  
इमारतीच ेिाम तनधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३८)  ४८६८४ (२९-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबािर (राधानगरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींचायत सभमती राधानगरी ि भुदरगि (जि.कोल्हापूर) येथील नविन इमारतीच ेकाम ८० 
्क्केहून अधधक झालेले असतानाही तनधी अभािी इमारतीच ेबाींधकाम प्रलींबबत असल्याची बाब 
माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तनधी भमळण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी मा.मींत्री/राज्यमींत्री, ग्रामविकास याींच्याकि े
पाठपुरािा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी तनधी भमळण्याकररता शासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) राधानगरी पींचायत सभमती निीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामास मळु प्रशासकीय मान्यत े
इतका पुणय तनधी (रु. १६१.२२ लक्ष) माहे डिसेंबर, २०१२ अखेर वितरीत करण्यात आला आहे. 
     तसेच, भुदरगि पींचायत सभमती निीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामास मुळ प्रशासकीय 
मान्यत ेइतका पुणय (रु. २३०.४७ लक्ष) तनधी माहे माचय, २०१६ अखेर वितरीत करण्यात आला 
आहे. 
     या दोन्ही बाींधकामाींसाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताि जिल्हा पररषदे स्तरािर 
विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

खुलताबाद तालुक् यातील िनिशील इांदापूर ग्रामपांचायत पररसरातील महाराष्ट्र  
ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या िामात गैरव्यवहार लाल्याबाबत 

  

(३९)  ४९०८१ (०४-०३-२०१६).   श्री.अतुल साव े (औरांगाबाद पूवा) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खुलताबाद तालुक् यातील कनकशील इींदापूर ग्राम पींचायत पररसरातील िन विभागाच्या 
ितीने करण्यात आलेल्या महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या कामात झालेल्या आधथयक 
गैरव्यिहाराची चौकशी करण्याचे आदेश मा.िनमींत्री याींनी ददनाींक ३० सप््ेबर, २०१५ रोिी िा 
त्या समुारास ददलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकशी पूणय करण्यात आलेली आहे काय ि चौकशीनुसार दोषीींिर काय 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०३-२०१६) :(१) होय.  
(२) या प्रकरणी तहभसलदार, खलुताबाद याींच्या आदेशानसुार नायब तहभसलदार, महसुल-२ 
याींनी चौकशी करून चौकशी अहिाल सादर केला आहे. त्यानुसार तक्रारीत नमूद १३ मिुराींच्या 
नािाबाबत िॉबकाियिरील नाि,े हिेरीप् ि पेमें् यादीतील नािे यामध्ये र्रक असल्याच े
आढळून आले. मात्र सदर मिुराींचे िबाबात त्याींनी सदर कामािर काम केल्याच ेनमूद केले 
आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आधथयक गैरव्यिहार झाल्याच ेप्रथमदशयनी आढळून येत नाही. 
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     मात्र नाि े नोंदविण्याबाबत झालेल्या अतनयभमततेच्या अनषुींगाने सींबींधधत ग्रामरोिगार 
सेिक याींना कामािरून कमी करणेबाबत ग् विकास अधधकारी पींचायत सभमती खुलताबाद 
याींना कळविण्यात आले आहे. तसेच याबाबत िन विभागातील सींबींधधताींना कारणे दाखिा 
नो्ीस  देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

चाांदरू बािार पांचायत सममतीत ववववध योिनाांची िामे अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 
  

(४०)  ५०२४२ (०४-०३-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदरू बािार पींचायत सभमतीत क षी विभागातींगयत आददिासी उपाययोिना (अ.िा.) सन 
२०१४-१५ लक्षाींक १२ असतानाही केिळ २ काम ेमहात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेअींतगयत निीन भसींचन विदहरीची सिय ६ काम,े अततग्रस्त विदहत दरुुस्तीची २४ काम,े 
पींधान रस्त्याींची ५२ काम,े अींतगयत रस्ताींची १३ काम,े इींददरा आिास योिनेतील ३० घरकुले, 
रािीि गाींधी सेिा भािनाची पूणय ७ काम ेअपुणायिस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपूणय काम ेप्रलींबबत ठेिून निीन काम ेप्राधान्यान ेपूणय केली िात असल्यामळेु 
तालुक्यात २ िषायपूिीची काम ेदीघयकाळ प्रलींबबत रादहली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींबबत ि निीन कामे तातिीन ेपूणय करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०३-२०१६) :(१)होय. 
सन २०१४-१५ आददिासी उपाययोिना ही दोन आधथयक िषायची असल्यान े सन २०१४-१५ ि 
२०१५-१६ या वित्तीय िषायकररता एकूण १४ लाभाथी मींिूर करण्यात आले होते. सन २०१४-१५ 
मध्ये २ लाभार्थयाचंे अनुदान रू.६०,०००/- प्राप्त असल्याने २ लाभार्थयांना लाभ देण्यात आला ि 
उियररत १२ लाभार्थयांना सन २०१५-१६ या वित्तीय िषायत रू.४,२०,०००/- अनुदानाचा लाभ 
देण्यात आलेला आहे. सदरचे लक्षाींक जिल्हा पररषद अमराितीने पींचायत सभमती चाींदरू 
बािारला ददले होते. 
महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगयत सन २०१४-१५ या वित्तीय िषायत 
निीन भसींचन विदहरीची अपूणय कामे ६ नसून ९ होती. त्यापकैी ५ कामे पूणय झाली असून २ 
काम ेप्रगतीपथािर आहे ि २ लाभाथी सहकायय करीत नसल्यामळेु कामे अपूणय आहेत. 
खचलेल्या विदहरीींची २४ काम ेसन २०१४-१५ मध्ये सरुू झाली नाहीत. परींतु त्यापैकी ७ काम े
सन २०१५-१६ मध्ये पूणय झाली असून उियररत १७ काम ेलाभाथी सहायय करीत नसल्यामुळे 
अपूणय आहेत. 
पींचायत सभमती, चाींदरू बािार अींतगयत ५२ पाींधन रस्ते असून त्यापैकी ३ कामे पूणय झाली 
असून ४ काम ेअींततम ्प्प्यात आहेत, २४ कामाींच ेमातीकाम झाले असून कुशलचे काम ६०:४० 
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चे प्रमाणात कुशल साहीत्य खरेदी करण्याची काययिाही सुरू आहे. ७ कामाींचे मातीकाम सुरू 
आहे, १ रस्त्याच े काम २०० मी. चे मातीकाम झाल्यानींतर सदर रस्ता सन २०१५-१६ च्या 
जिल्हा तनयोिन आराखियात समाविष् केला असून यींत्रणा साियितनक बाींधकाम विभाग आहे. 
१३ रस्त्यािर शतेकऱ्याींनी अततक्रमण केले असनू रस्त्याचे कामास विरोध केल्यान ेकाम बींद 
आहे. 
महात्मा गाींधी राषरीय रोिगार हमी योिनेअींतगयत रािीि गाींधी सेिा भिनाची ७ कामे सन 
२०१४-१५ या िषायत अपूणय होती. त्यापकैी १ काम पूणय झाले असून, ६ काम े प्रगतीपथािर 
आहेत. 
पींचायत सभमती, चादरू बािार अींतगयत इींददरा आिास योिनेची दशयविलेली ३० घरकुले अपूणय 
नसून, प्रत्यक्षात २७ घरकुलाींची कामे अपूणय होती. त्यापैकी सन २०१५-१६ मध्ये १६ लाभाथी 
गािात न राहणे, पक्के घर असणे, दबुार नाि असणे इत्यादी कारणामुळे अपात्र ठरविण्यात 
आली ि १ लाभाथी मयत असल्यामुळे इींददरा आिास योिनचेी एकूण १७ घरकुले रे  
करण्याचा प्रस्ताि जिल्हा ग्रामीण विकास यींत्रणा, अमरािती याींचकेि े सादर करण्यात आला 
आहे. उियररत १० लाभार्थयांच्या घरकुल बाींधकामची कामे प्रगती पथािर आहे. 
(२) नाही. 
(३) सन २०१४-१५ ची अपूणय असलेली काम ेि सन २०१५-१६ मध्ये घेतलेली निीन काम ेपूणय 
करण्याबाबत दरमहा होणा-या पींचायत सभमती अींतगयतच्या ग्रामपींचायत सधचिाींच्या सभेत 
सूचना देऊन, आढािा घेऊन सदरची काम ेपूणय करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िलसांपदा, सावाितनि बाांधिाम व वन या तीन ववभागाचे  
ववत्तीय अधधिार िाढण्यात आल्याबाबत 

  

(४१)  ५०२९६ (२५-०४-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अममन पाेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलसींपदा, साियितनक बाींधकाम आणण िन या तीन विभागाचे वित्तीय अधधकार ददनाींक १ 
रे्ब्रुिारी, २०१६ रोिी पासून काढून घेण्यात आल्याचा तनणयय शासनान ेिाहीर केला, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) उक्त कारणाच्या अनुषींगान ेसींबींधधत दोषीींिर काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (०१-०६-२०१६) :(१) नाही. 
िलसींपदा, साियितनक बाींधकाम ि िन या तीन विभागाच े वित्तीय अधधकार ददनाींक १ 
रे्ब्रुिारी, २०१६ रोिीपासून काढून घेण्याबाबत शासनान े कोणताही तनणयय घेतलेला नाही. 
तथावप, उपरोक्त विभागातील प्रदाने धनादेशान े करण्याऐििी बीम्स प्रणालीसोबत िोिून 
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रक्कमाींच ेथे् बकँ खात्यात प्रदान करण्याबाबतचा तनणयय ददनाींक १ रे्ब्रुिारी, २०१६ रोिीच्या 
शासन तनणययान्िये घेण्यात आलेला आहे. तसेच उपरोक्त विभागातील प्रदानाींसाठी 
योिनाींतनहाय बीम्स प्राधधकार पत्र काढण्याची सोय करण्यात येत असून त्यासाठी प्रदान े
करण्यास सक्षम अधधकारी आणण विभागीय लेखापाल याींनी सदर प्रणालीतून प्रदाने करण्याची 
काययपध्दती सदर शासन तनणययामध् ये विहीत केलेली आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

िें द्रपुरस्िृत योिनाांमध्ये िें द्रान ेतरेा हिार िोाीांची िपात िेल्याबाबत 
  

(४२)  ५०४४० (२८-०४-२०१६).   श्री.छगन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रपुरस्क त योिनाींमध्ये कें द्राने तेरा हिार को्ीींची कपात केल्यामुळे राषरीय क षी विकास, 
एकाजत्मक पाणलो् व्यिस्थापन, आत्मा, रेशीम सींचालनालयाच्या योिना इत्यादी योिना बींद 
होणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाभार्थयांना उक्त कें द्र पुरस्क त योिनाींचा लाभ भमळण्यासाठी राज्य 
शासनामार्य त कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (०४-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) केद्र पुरस्क त योिनाींचा लाभ लाभार्थयांना देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ववक्ीिर तनरीक्षि पुवा पररके्षत अनुसूधचत िाती, भाक्या िमाती व इतर  
मागासवगीयाांसाठी िागा उपलब् ध िरण्यात आल्या नसल्याबाबत 

  

(४३)  ५०७३१ (११-०३-२०१६).   प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पाेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या विक्रीिर विभागातील विक्रीकर तनररक्षक, ग् ब (अरािपबत्रत) सींिधायतील 
विक्रीकर तनरीक्षक पुिय पररक्षा - २०१५ या पररके्षत अनुसूधचत िाती, भ्क्या िमाती ि इतर 
मागासिगीयाींसाठी िागा उपलब् ध करण्यात आल्या नसल्याच ेददनाींक २२ िानेिारी, २०१६ रोिी 
िा त्या समुारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या दोन त ेतीन िष ेप्रततके्षत असलेल्या अ.ि., भ.ि. ि इ.मा.ि. प्रिगायतील 
उमेदिाराींना अद्यप िागा उपलब् ध केल् या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असलयास, उक्त प्रिगायतील उमेदिाराींिर अन्याय होऊ नये यासाठी कोणती काययिाही 
करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (२८-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
    विक्रीकर तनरीक्षक (पूिय) परीक्षा - २०१५ करीताचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेिा आयोगास 
ददनाींक २१/१२/२०१५ च्या पत्रान्िये सादर करण्यात आले आहे. सदरील मागणीपत्रानसुार 
प्रिगयतनहाय उपलब्ध पदाींचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 
 

अ.िा. 
 

अ.ि. 
 

वििा (अ) 
 

भि (ब) 
 

भि (क) 
 

१ 
 

१७ 
 

५ 
 

० 
 

० 
 

 
भि (ि) 

 

विमाप्र 
 

इमाि 
 

खुला 
 

एकूण 
 

० 
 

० 
 

२ 
 

३७ 
 

६२ 
 

(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल््यातील स्मशानभुमी वविासासाठी जिल्हा तनयोिन सममतीिडून  
तनधी उपलब्ध होवूनही िाम अपणूाावस्थेत असल्याबाबत 

  

(४४)  ५०७९६ (०५-०३-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेि जिल््यातील स्मशानभमुी विकासासाठी जिल्हा तनयोिन सभमतीकिून तनधी उपलब्ध 
करुन ददला असतानाही सन २००८-२००९ ते सन २०१४-२०१५ या कालािधीत ६५ काम े
अद्यापही अपूणायिस्थेत आहेत तर तब्बल ४२ स्मशानभमुीींची काम े सुरुच करण्यात आली 
नसल्याचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कामासाठी िगय करण्यात आलेला तनधी ग्रामपींचायतीींकिून िसूल 
करण्याबाबत ि अपूणायिस्थेत असलेली काम े पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मींिूर कामाींपकैी सुरु न झालेल्या कामािरील तनधी शासन खाती िमा करण्याची 
काययिाही सुरु असून अपूणय काम ेपूणय करुन घेण्यासाठी अखधचयत तनधीच्या प्रस्तािाींना मान्यता 
देण्याची काययिाही (तनयोिन विभागामार्य त) करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

देवधरी (ता.बाशीाािळी, जि.अिोला) येथे ववहीर खोदिाम न िरता  
बनावा मस्ार िरुन गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

(४५)  ५१०६८ (०४-०३-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देिधरी (ता.बाशी्ाकळी, जि.अकोला) येथील एका मदहला शतेकऱ्याींने त्याींच्या शेतातील 
विहीर चोरीस गेली अशा आशयाची तक्रार जिल्हाधधकारी, अकोला याींना ददनाींक ६ रे्ब्रुिारी, 
२०१६ रोिी िा त्यासुमारास ददली असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याच े तनदेश 
जिल्हाधधकारी अकोला, याींनी स्थातनक महसलू प्रशासनास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर प्रकरणी नायब तहसीलदार बाशी्ाकळी याींच ेपथकान ेपींचासोबत मोका पाहणी केली 
असता कधथत विहीर आढळून आली नसल्याचा अहिाल ददला आहे. तसेच विहीर खोदकाम न 
करता बनाि् मस््र क्र.१८६, ८९५, १३९१, १३९२ तयार करुन १ लक्ष ३८ हिार रुपयाचा 
अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन दोषी अधधका-याींिर शासनाने काय कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (३०-०३-२०१६) :(१) विहीर चोरीस गेली अशी तक्रार आल्याच ेखरे नाही. 
विहीरीचे खो्े मस््र तयार केले पैसे सधचि, रोिगार सेिक ि पालक ताींबत्रक अधधकारी याींनी 
काढले आहे, अशा आशयाची तक्रार ददलेली आहे. मात्र प्रकरणाची चौकशी करण्याच े तनदेश 
जिल्हाधधकारी अकोला याींनी ददले,  हे खरे आहे,     
(२) प्रस्तुत प्रकरणी चौकशी अहिालानुसार सींबींधधत मदहलेस नरेगा अींतगयत भसींचन विदहर 
मींिूर करण्यात आली आहे. या भसींचन विदहरीिर ९ मस््र काढण्यात आले असून त्यािर 
एकूण रु.१,३८,४२६/- इतकी अदायगी करण्यात आली आहे. मात्र मींिूर झालेल्या भसींचन 
विदहरीचे खोदकाम ि बाींधकाम झालेले नाही. 
(३) सींबींधीत तत्कालीन ग्राम रोिगार सेिक, तत्कालीन पालक ताींबत्रक अधधकारी ि तत्कालीन 
दोन ग्रामसेिक याींच्याकिुन १,३८,४२६/- एिढी रक्कम िसुल करण्या सोबतच सखोल चौकशी 
होण्याकरीता F.I.R. दाखल करण्याचे तनदेश ग् विकास अधधकारी बाभशय् ाकळी याींना देण्यात 
आले आहेत. तसेच तत्कालीन पालक ताींबत्रक अधधकारी याींना कीं त्रा्ी पदािरुन  कमी करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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बचत गााांना लघ ुउद्योगािररता शून्य ाक्िे व्यािदराने ििा  
उपलब्ध िरून देण्याच्या शासन तनणायाबाबत. 

  

(४६)  ५१८०६ (३०-०४-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.बळीराम मसरसिर 
(बाळापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मदहलाींना लघ ु उद्योगाकररता बचत ग्ाच्या माध्यमातून शून्य ्क्के 
व्यािदरान ेकिय पुरिठा करणार असल्याची घोषणा मा.मदहला ि बालकल्याण मींत्री महोदयाींनी 
ददनाींक ११ िानेिारी २०१६ रोिी िा त्यासुमारास अमरािती येथ ेमदहला मेळाव्यात केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  योिनेची अींमलबिािणी करण्यात आली आहे काय ि याकररता 
शासनाने ककती रुपयाची तरतूद केली आहे, 
(३) असल्यास, सदर तनणययाबाबत शासनान ेकोणती काययिाही करण्यात आली आहे िा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) ि (३) सदर योिना राज्यात सुरु करण्याकररता मींबत्रमींिळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताि 
तनयोिन ि वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. सन २०१६-१७ कररता रु.१०.०० को्ी 
इतका तनधी राखून ठेिला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सातारा जिल्हा तनयोिन सममतीच्या िाचि अाीमध्ये मशधथलता आणण्याबाबत 
  

(४७)  ५२०७४ (२५-०४-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पाेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल्हा तनयोिन सभमतीच्या सन २०१५-१६ च्या िावषयक आराखड्यातून जिल्हा 
पररषदेच्या िाट्याला ११५ को्ी तनधी मींिूर केला आहे मात्र जिल्हा तनयोिन अधधकाऱ्याींनी 
प्रथमच २७ िाचक अ्ी घातल्याने केिळ २८ को्ी खचय करता येणार असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर तनधी कसा खचय करािा यासाठी असलेल्या िाचक अ्ीमध्ये भशधथलता 
आणण्याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांाीवार (३०-०५-२०१६) :(१) ते (३) मींिुर तनधी वितरणा सींदभायत शासनाने 
िेळोिेळी तनगयभमत केलेले आदेश, अ्ी ि सूचनाींनुसार सातारा जिल््याच्या जिल्हा िावषयक 
योिना सन २०१६-१७ च्या तनधीचे वितरण जिल्हाधधकारी, सातारा याींचेमार्य त सींबींधधत 
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यींत्रणाींना करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जिल्हा तनयोिन अधधकारी याींनी तनधी वितरणात 
िाचक अ्ी घातल्या अस ेम्हणता येणार नाही. अथयसींकल्पीत तनधी वितरणाबाबत शासनान े
िेळोिेळी तनगयभमत केलेल्या आदेशाींच्या अनुषींगान ेसातारा जिल््याच्या जिल्हा िावषयक योिना 
(सियसाधारण), सन २०१५-१६ चा मींिूर रु.२७९.७५ को्ी इतका तनधी जिल्हाधधकारी, सातारा 
याींचेमार्य त सिय सींबींधधत कायायन्ियन यींत्रणाींना १०० % वितरीत करण्याींत आला असून माचय, 
२०१६ अखेर वितरीत तनधीपकैी खचय रु.२७९.७४ को्ी म्हणिेच ९९.९९% इतका झालेला आहे. 
त्यामुळे तनधी वितरणाबाबतच्या विदहत अ्ीींमध्ये भशधथलता आणण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

दरहवडी (मा.माण, जि.सातारा) येथील जिल्हापररषदेच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिासह गैरहिर 
असलेल्या दोन मशक्षिाांवर तातडीने िारवा  िरण्याबाबत 

(४८)  ५२११६ (१९-०३-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पाेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददहििी (ता.माण, जि.सातारा) येथील जिल्हा पररषदेच्या प्राथभमक शाळेत पींचायत 
सभमतीच्या पथकाने भे् ददली असता शाळेतील दोन भशक्षक गत ९ िषायपासून गैरहिर राहून 
त्याींनी उक्त िागी खािगी भशक्षक नमेल्याची घ्ना माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या शाळेच्या मखु्याध्यापकासह गैरहिर असलेल्या दोन भशक्षकाींिर तातिीन े
कारिाई करण्याचा अहिाल माण पींचायत सभमतीन े सातारच्या भशक्षणाधधकारी याींच्याकि े
पाठविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहिालानुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०१-०४-२०१६) :(१) ददहििी (ता.माण, जि.सातारा) येथील जिल्हा 
पररषदेच्या प्राथभमक शाळेत दद.२६-१०-२०१५ रोिी पींचायत सभमतीच्या पथकान ेददलेल्या भे्ी 
दरम्यान सदर िगायिर खािगी पयाययी भशक्षक अध्यापन करीत असल्याचे ददसून आले. मात्र 
सदरचे दोन भशक्षक हिेरी पत्रकानसुार ९ िष ेगैरहिर असल्याच ेददसून येत नाही. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) मुख्य काययकारी अधधकारी याींनी ददनाींक १९-११-२०१४ च्या आदेशान्िये ददलेल्या 
प्राधधकारानसुार ग् विकास अधधकारी, माण याींनी त्याींच्या ददनाींक २१-१-२०१६ च्या 
आदेशान्िये सींबींधधत दोन उपभशक्षक, दोन उपभशक्षक्षका, मुख्याध्यापक ि कें द्रप्रमुख याींचेिर 
म.ना. से. (भशस्त ि अपील) तनयम १९६४ मधील तनयम ४ (१) नुसार सक्त ताकीद देण्याची 
सौम्य शास्ती ददलेली आहे. 
     याप्रकरणी अधधक चौकशी होण्याच्या बाष्ीने उपमुख्य काययकारी अधधकारी (ग्रा.पीं.) 
जिल्हा पररषद, सातारा ि ग् भशक्षणाधधकारी, पींचायत सभमती, कराि याींची द्िी सदस्यीय 
सभमती ददनाींक २२-३-२०१६ च्या आदेशान्िये गठीत केली आहे. 

___________ 
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सोलापूर शहरासाठी उिनी धरणातनू औि बांधाऱ्यात सोडण्यात आलेला  
पाणी शेति-याांनी तीन रठिाणी अडववल्याबाबत 

(४९)  ५२२५३ (०४-०३-२०१६).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर शहरासाठी उिनी धरणातून औि बींधाऱ्यात सोिण्यात आलेल्या पाच ्ीएमसी 
पाणी शेतक-याींनी तीन दठकाणी आधधच अिविल्यान ेपाि द्एमसी पाणीही औि बींधाऱ्यात ि 
धचींचपूर बींधाऱ्यात पोहचलेच नसल्याचे माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाणी अिविणाऱ्या शेतक-याींिर कारिाई 
करण्यासींदभायत तसेच उपलब्ध पाण्यािर तनयींत्रण ठेिण्यासींदभायत कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     दद.३०.०१.२०१६ ते ०७.०२.२०१६ या कालािधीत ३.९६ द्एमसी पाणी सोलापूर शहर पाणी 
पुरिठ्यासाठी उिनी धरणातून भभमा नदीत सोिण्यात आले. यापैकी औि बींधाऱ्यात ०.२०५ 
्ीएमसी ि धचींचपूर बींधाऱ्यात ०.०६७ ्ीएमसी पाणीसाठा झालेला आहे. 
(२) अनधीक तपणे पाणी अिविणाऱ् या सींबींधधत शेतकऱ्याींिर पोभलस स््ेशनमध्ये गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले असून उपलब्ध पाण्यािर तनयींत्रण ठेिण्यासाठी नदीतीरािरील विद्युत पुरिठा 
खींडित करण्यात आला आहे. तसचे महसलू यींत्रणेमार्य त भरारी पथकाींच्या नमेणूका करण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

घर बाांधिाम व दरुुस्ती िरीता परवानगीचे यापूवी ग्रामपांचायतीांना  
असणारे अधधिार िाढले असल्याबाबत 

  

(५०)  ५३०३३ (२१-०४-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने घर बाींधकाम ि दरुुस्ती करीता परिानगीचे यापिूी ग्रामपींचायतीींना असणारे 
अधधकार काढले असून याबाबतच्या परिानगीसाठी नागररकाींना तालुका ि जिल्हा स्तरािर िाि े
लागत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर परिानगीसाठी नागररकाींना तालकुा िा जिल््यात िारींिार िािे लागत 
असल्यान ेअसींतोष तनमायण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास राज्यातील सिय ग्रामपींचायतीनी शासनाकि े पूिीप्रमाणे परिानगीच े अधधकार 
ठेिणेबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने कोणती काययिाही करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०६-२०१६) :(१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
(४), (५) ि (६) ग्रामीण भागातील बाींधकाम परिानगी देण्याबाबत येणाऱ्या अिचणीींचे तातिीन े
तनराकरण करण्यासाठी महाराषर ग्रामपींचायत अधधतनयमामध्ये सधुारणा करण्याच्या अनुषींगान े
राज्यातील प्रादेभशक योिना असलेल् या प्रदेशातील गािाच्या गािठाणाबाहेरील के्षत्रात बाींधकाम 
परिानगी देण्याच े अधधकार जिल्हाधधकारी ककीं िा जिल्हाधधकारी प्राधधक त करतील अशा 
तहभसलदार या दिायपेक्षा कमी दिायच्या नसलेल्या अधधकाऱ्याींऐििी ग्रामपींचायतीींना देणेबाबत 
नगर विकास विभाग ि महसूल ि िन विभाग याींचे अभभप्राय घेणेबाबत काययिाही करण्यात 
येत आहे. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


