
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, हदनाांि १३ एवप्रल, २०१६ / चैत्र २४, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) ग्रामवििास आणि जलसांधारि, रोजगार हमी 

योजना, महहला ि बाल वििास मांत्री 
(३) जलसांपदा मांत्री 
(४) सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - १६ 
------------------------------------- 

  

लोिािळा (ता.मािळ, जज.पिेु) येथील खाजगी िनाांच्या क्षेत्रामध्ये  
ससांहगड इज्टटट्यटुने िेलेल्या िनेत्तर िामाांबाबत 

(१) *  ५३०२९   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोणावळा (ता.मावळ, जि.पुणे) येथील खािगी वनाींच्या क्षेत्रामध्ये ससींहगड 
इजन्ट्ट्यु् ने बेकायदा डोंगरफोड केल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१६ च्या पहहल्या 
आठवड्यात ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बेकायदा डोंगरफोडीची बुडववलेली दींडाची रक्कम िवळपास तीन 
को्ी रुपये असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ससींहगड इजन्ट्ट्यु्वर दींडात्मक कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) व (४) ससींहगड इींजन्ट््यु् ने खािगी वन क्षते्रावर केलेल्या वनेत्तर 
कामाबद्दल सदर सींटथेववरुध्द हदनाींक ६.३.२०१३ रोिी वनगुन्हा दाखल केला 
होता. सदर प्रकरण प्रथम वगश न्यायदींडाधिकारी, वडगाव येथे न्यायप्रववषठ आहे. 
तद्नींतर वनगुन्हा रद्द करण्याकररता सींटथेने मा.उच्च न्यायालयात क्रिसमनल 
याधचका दाखल केली असता, मा.उच्च न्यायालयाने वडगाव, न्यायालयात दाखल 
प्रकरणात पुढील कायशवाही करण्यास टथधगती हदली तसेच सदर क्षेत्राच्या 
दिाशबाबत ससींहगड इींजन्ट््यु्ने मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रर् 
याधचकेत  मा.न्यायालयाने हदनाींक ३.२.२०१५ रोिी अींतीम आदेर् पाररत करुन 
प्रशनाींक्रकत क्षेत्र खािगी वन नसल्याचे ननदेर् देऊन ससींहगड इींजन्ट््यू् ला गोल्फ 
मैदान उभारण्यापूवी सवश ववभागाकडून आवशयक त्या परवानग्या घेण्याबाबत 
ननदेर् हदले. 
     ससींहगड ्ेक्नीकल एज्युकेर्न सोसाय्ी याींनी मौिे कुसगाव, ता.मावळ 
येथील ग् ि. ३०९ ते ३११ व ३१४ ते ३१६  मध्ये  केलेल्या अनधिकृत गौण 
खननि उत्खननाबाबत तहससलदार, मावळ याींचेमाफश त ई.्ी.एस. मसर्नने मोिणी 
करण्यात आली असून अनधिकृत गौण खननि उत्खनन ७२७१ ब्रास आढळून 
आले आहे. त्यामुळे तहससलदार, मावळ याींनी त्याींचेकडील आदेर्ान्वये रॉयल््ी व 
दींड रक्कम  रु.२,८३,५६,९००/- र्ासन िमा करण्याचा आदेर् पाररत केला आहे. 

----------------- 
  

िाांगदरी (ता.श्रीगोंदे, जज.अहमदनगर) ग्रामपांचायत पदाधधिाऱयाांनी  
पािीपुरिठा ि घरिुल योजनेत िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२) *  ५०२७४   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हहपूरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल् ्यातील गोंीगोंदे येथील वाींगदरी मपंामपींचायत पदाधिकांयाींनी 
पाणीपुरवठा व घरकुल योिनेत गैरव्यवहार केला असून याची चौकर्ी करण्याची 
मागणी मपंामटथाींनी केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकांयाींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) याबाबत माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये मपंामटथाींकडून 
मागणी प्राप्त झालेली नाही. तथावप, वाींगदरी मपंामपींचायत येथील घरकुलाींची 
चौकर्ी करण्याबाबतचे ननवेदन हद.२/१/२०१४ रोिी प्राप्त झाले आहे. तसेच 
गोंीगोंदा तालुक्यातील नळपाणी पुरवठा योिनाींची चौकर्ी करण्याबाबत 
हद.९/९/२०१५ रोिी ननवेदन प्राप्त झाले आहे.  
(२), (३) व (४) :- वर नमूद अ.ि.(१) येथे प्राप्त ननवेदनाींच्या अनुषींगाने चौकर्ी 
करण्यात आली आहे. 
     मपंामपींचायत वाींगदरीमिील घरकुल योिनेची सखोल चौकर्ी करण्याच्या 
सींदभाशत सन १९९६ -९७ ते २०१२-१३ अखेर घरकुलाबाबतची चौकर्ी करण्यात 
आली आहे. या कालाविीत एकूण १६४ घरकुले पूणश करण्यात आली. यापकैी एका 
घरकुलाचे बाींिकाम र्ासनाच्या िसमनीवर अनतिमण केल्याचे आढळून आले 
आहे. सदर अननयसमततेबाबत तत्कालीन सरपींच, मपंामसेवक, ववटतार अधिकारी 
(I.R.D.P.) व तत्कालीन मुल्याींकन देणारे र्ाखा असभयींता याींना दोषी िरण्यात 
येऊन त्याींचेववरुध्द प्रर्ासकीय कायशवाही प्रटताववत करण्यात आली आहे. 
     गोंीगोंदा तालुक्यातील नळपाणी पुरवठा योिनाींच्या चौकर्ी करण्याबाबत 
ननवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वाींगदरी मपंामपींचायत येथील 
नळपाणी पुरवठा योिनेचाही समावेर् आहे. याबाबत मुख्य कायशकारी अधिकारी, 
जिल्हा पररषद, अहमदनगर याींनी उप असभयींता, जिल्हा पररषद, मपंामीण पाणी 
पुरवठा उपववभाग, सींगमनेर याींची गोंीगोंदा तालुक्यातील वाींगदरी मपंामपींचायतीसह 
७ नळ पाणी पुरवठा योिनाींची हद.१४.१२.२०१५ रोिीच्या आदेर्ान्वये चौकर्ीसाठी 
नेमणकू केली आहे. यापैकी ६ योिनाींची चौकर्ी पूणश झाली आहे. परींतु वाींगदरी 
नळ योिनेची चौकर्ी प्रलींबबत आहे. सदर चौकर्ी १५ हदवसात पूणश करण्याचे 
आदेर् उप असभयींता, मपंामीण पाणी पुरवठा उपववभाग, सींगमनेर याींना देण्यात 
आले आहेत. 

----------------- 
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हदघी (ता.श्रीिधवन, जज.रायगड) ग्रामपांचायतीमध्ये ग्रामसेिि ि सरपांच  
याांनी लाखो रुपयाांचा िेलेला अपहार 

(३) *  ४२०६५   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हदघी (ता.गोंीविशन, जि.रायगड) मपंामपींचायतीमध्ये तत्कालीन मपंामसेवक, 
सरपींच व अन्य याींनी सन २०१० ते २०१४ या चार-पाच वषाशत सुमारे ८२ लाख 
रुपयाींचा अपहार केल्याचे हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीअींती 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार सींबींधित मपंामसेवक, सरपींच व इतराींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     सदर प्रकरणी हदघी मपंामपींचायतचे तत्कालीन मपंामसेवक गोंी.बी.बी.घनमोड े
याींनी हदनाींक ०४.०७.२०११ ते २२.०७.२०११ या कालाविीत रु.६,५०,८११/- व 
गोंी.एस.एस.गोंीविशनकर, मपंाम ववकास अधिकारी याींनी हदनाींक २५.०७.२०११ ते 
१०.०१.२०१४ या कालाविीत रु.६१,९२,८१३/- तसेच गोंी.एम.एच.भालदार, मपंामसेवक 
याींनी हदनाींक १५.०५.२०१४ ते ३१.०३.२०१५ अखेर रु.१३,७२,८०४/- असे एकूण 
रु.८२,१६,४२८/- एवढ्या रकमेचे सींर्यीत अपहार झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे. 
सदर मपंामपींचायतीत प्रमाणके कामाींची अींदािपत्रके व मुल्याींकने उपलब्ि 
नसल्याचे आढळलेले आहे.  
     गोंी.एस.एस.गोंीविशनकर याींनी त्याींचे कालाविीतील अपूणश आलेल्या 
दप्तरातील रु.६१,९२,८१३/- एवढ्या रकमेची पतुशता हदनाींक १९/०१/२०१६ रोिी 
केली आहे. 
    वरील सवश कालाविीत गोंीमती गींगा सुिीर पा्ील ्या सरपींच पदावर 
कायशरत होत्या. परींतु गोंीमती गींगा सुिीर पा्ील याींचा हदनाींक ०४/११/२०१५ रोिी 
कायशकाल सींपला असून त्या हदघी मपंामपींचायतीच्या सध्याच्या कायशकारीणीत 
कोणत्याही पदावर कायशरत नाहीत.   
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(३) हदघी मपंामपींचायतीचे वर नमूद तत्कालीन मपंामसेवकाींच्या सींर्यीत अपहार 
रकमेची प्रमाणके व मुल्याींकन उपलब्ि झाली नसल्याने सींर्नयत अपहाराबाबत 
ववर्षे लेखा पररक्षण करणेबाबत सहायक सींचालक, टथाननक लेखा पररक्षण 
असलबाग याींना हदनाींक ०२/१२/२०१५ रोिी कळववण्यात आले आहे.  
     तसेच गोंी. एम.एच.भालदार, मपंामसेवक हदघी याींना सींर्नयत अपहार 
प्रकरणाबाबत ननलींबबत करण्यात आले आहे व सींबींधित मपंामसेवक व सरपींच 
याींचेववरुध्द फौिदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत ग् ववकास अधिकारी, पींचायत 
ससमती गोंीविशन याींना हदनाींक २०/११/२०१५ रोिी आदेर् देण्यात आले आहेत.  
(४) अर्ी बाब नाही. 

----------------- 
  

ससांधदुगुव जजल्हा पररषदेने ननविदा न मागविता शेती  
विषयि औजारे खरेदी िेल्याबाबत 

 

(४) *  ४८११९   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ससींिुदगुश जिल्हा पररषद, कृवष ववभागाकडून सन २०१४-२०१५ ते २०१५-२०१६, 
या चालू आधथशक वषाशत रे्तकंयाींना औिारे/उपकरणे वा्प करण्यासाठी र्ासन 
दर करारा व्यनतररक्त ननववदा न मागववता खरेदी करण्यात आल्याचे नुकतेच 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती  ननववदा न मागववता र्तेी ववषयक औिारे खरेदी 
करणांया दोषी व्यक्तीींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा  करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) सन २०१४-१५ या ववत्तीय वषाशत र्ासन 
दरकराराव्यनतरीक्त र्ेती ववषयक औिारे/ उपकरण खरेदी जिल्हाटतरीय गठीत 
औिारे ससमती, कृवष ससमती व जिल्हा पररषदेच्या सवशसािारण सभेच्या 
मान्यतेने महाराषर जिल्हा पररषद व पींचायत ससमती लेखासींहहता १९६८     
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ननयम ८४ मिील तरतूदीनसुार उत्पादक/ववतरकाकडून करण्यात आलेली आहे. 
तथावप, सन २०१५-१६ या ववत्तीय वषाशत अर्ी बाब नाही. 
(२), (३) व (४)  प्रशन उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
  

उमा (ता.मूनत वजापूर, जज.अिोला) प्रिल्पाचे िाम अपूिाविटथेत असल्याबाबत 
  

(५) *  ४५६३३   डॉ.समसलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.हररष वपांपळे 
(मुनत वजापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) उमा (ता.मूनत शिापूर, जि.अकोला) प्रकल्पाला सन २००९ मध्ये प्रर्ासकीय 
मान्यता देण्यात आली असून या प्रकल्पाचे काम ५० ्क्के करुन कीं त्रा्दाराींने 
सन २०१३ पासून काम बींद केले आहे तसेच सदर प्रकल्पासाठी आतापयतं फक्त 
३९९.९० हेक््र िमीन ताब्यात घेण्यात आलेली असून ६६५ हेक््र िमीन 
सींपाहदत करावयाची बाकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कत्राीं्दाराला पत्र देवनूही काम सुरु न झाल्याने 
करारनाम्यानुसार माहे नोव्हेंबर, २०१४ पासून दररोि ५० हिार रुपये दींड 
आकारुनही काम पूणश न केल्याने आता माहे नोव्हेंबर, २०१५ पासून दररोि १ 
लाख रुपये दींड आकारला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं त्रा्दाराकडून करारनाम्यानुसार काम काढून नव्याने 
ननववदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ेतकंयाींना प्रकल्पाचा लाभ घेता यावा याकररता प्रकल्प पूणश 
करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे. प्रकल्पास मूळ प्रर्ासकीय मान्यता 
हद.३१/०८/२००७ रोिी तर प्रथम सु.प्र.मा. हद.३१/०३/२०११ रोिी प्राप्त आहे. 
प्रकल्पाच्या बॅरेि घ्काचे काम ५० ्क्के पूणश झाले असून कीं त्रा्दाराने िनू, 
२०१२ पासून काम बींद केले आहे.      
     उमा प्रकल्पाींतगशत (खािगी व र्ासकीय) एकूण ६६०.९० हे. िसमनीची 
आवशयकता असून त्यापैकी आतापयतं ५१३.५२ हे. क्षते्र सींपाहदत झालेले आहे. 
उवशररत १४७.३८ हेक््सश िसमनीची भूसींपादन कायशवाही प्रगतीत आहे. 
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(२) कीं त्रा्दाराने बॅरेिचे टथापत्य काम बींद ठेवल्यामुळे हद.०७/११/२०१४ पासून 
प्रनतहदन रु.५०,०००/- या प्रमाणे नुकसान भरपाई आकारण्यात आली आहे. 
कीं त्रा्दाराींना कामाची प्रगती साध्य करण्याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात 
येत आहे. तथावप, कीं त्रा्दाराने काम सरु न केल्यामुळे हद.०१/०९/२०१५ पासून 
रु.५०,०००/- ऐविी रु.१,००,०००/- प्रनतहदन याप्रमाणे नुकसान भरपाई आकारण्यात 
येत आहे. 
(३) व (४) कीं त्रा्दारावर केलेल्या दींडात्मक कायशवाहीस प्रनतसाद न हदल्यास, 
मींिूर ननववदेच्या अ्ी व र्तीनुसार ननववदा रद्द करुन नव्याने ननववदा कायशवाही 
करण्यात येईल. 
     ननिी उपलब्ितेनुसार प्रकल्प २०१९ अखेर पूणश करण्याचे ननयोजित आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

पाांढरी (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील जलससांचन  
विहीरीांच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(६) *  ५०२०७   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महात्मा गाींिी राषरीय मपंामीण रोिगार हमी योिनेतनू पाींढरी (ता.आष्ी, 
जि.बीड) येथील बुडीत क्षेत्रात केलेल्या िलससींचन ववहीरीींच्या कामात हिारो 
रुपयाींचा अपहार करण्यात आला असल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ च्या 
पहहल्या आठवड्यात ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ग्ववकास अधिकारी, पींचायत ससमती, आष्ी याींनी 
मुख्य कायशकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, बीड याींना सादर केलेला अहवाल 
सींहदग्ि टवरुपाचा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकर्ी र्ासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार वररषठाींना सींहदग्ि टवरुपाचा अहवाल सादर 
करणांया अधिकांयावर व अपहार करणांया दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी तिारी बाबत ग्ववकास अधिकारी, पींचायत ससमती, 
आष्ी याींनी हदनाींक १४.०१.२०१६ रोिी चौकर्ी अहवाल सादर केला होता. सदर 
अहवाल सींहदग्ि टवरूपाचा असल्याने मुख्य कायशकारी अधिकारी जिल्हापररषद 
बीड याींनी हदनाींक ३०.०१.२०१६ रोिी सववटतर अहवाल सादर करण्याचे 
ग्ववकास अधिकारी, पींचायत ससमती, आष्ी याींना कळववले. त्यानुसार त्याींनी 
हदनाींक ११.०२.२०१६ रोिी सुिारीत अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार 
अननयसमतता झाल्याचे आढळून आल्याने सींबींधिताींना कारणे दाखवा नो्ीस 
देण्यात आली आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िोथूड े(ता.महाड, जज.रायगड) धरिाच्या विमोचिाच्या 
दरुुटतीच्या अांदाजपत्रिाबाबत 

  

(७) *  ४७०६७   श्री.सुभाष उर्व  पांडडतशेठ पाटील (असलबाग) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोथूड े (ता.महाड, जि.रायगड) िरण खचल्यामुळे पावसाळी हींगामात मोठ्या 
प्रमाणात पाणी वाया िात असून दरुुटतीच्या प्रटतावास सन २०१६ पयतं मान्यता 
देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरणाची दरुुटती न झाल्यास महाड तालुक्यातील िरणाींच्या 
लाभक्षेत्रात येणांया गावाींना पाण्याची ी्ंचाई ननमाशण होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िरणाच्या दरुुटतीसाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) कोथूड े (ता. महाड, जि.रायगड) हे िरण 
खचलेले नाही परींतु या िरणाच्या ववमोचकातनू गळती होत असल्यामुळे, 
ववमोचकाच्या ववरे्ष दरुुटतीच्या अींदािपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता देण्याची 



9 

कायशवाही र्ासन टतरावर प्रगतीत आहे. सद्य:जटथतीत ववमोचकाद्वारे पाणी 
नदीत सोडून नदीवरील बींिांयातून २२ गावाींना वपण्यासाठी व ससींचनासाठी 
पुरववले िात आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

बोरगाि मांजु (जज.अिोला) येथील रोजगार हमी योजनेंतगवत िरण्यात 
आलेल्या रटत्याांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(८) *  ५१३६३   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पूिव) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोरगाव मींिु (जि.अकोला) येथील महात्मा गाींिी मपंामीण रोिगार हमी 
योिनेंतगशत करण्यात आलेल्या रटत्याींच्या कामात १९ लक्ष ४० हिार रुपयाींचा 
गैरव्यवहार झाला असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी, अकोला याींनी दोषीींवर हदनाींक २४ 
माचश, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास गुन्हे दाखल करण्याचे ननदेर् हदले होते परींत ु
त्याींच्या आदेर्ानींतरही प्रत्यक्षात कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे.    
(२) हे खरे नाही.    
(३) व (४)  सदर प्रकरणी केलेल्या चौकर्ीत ५ र्तेरटत्याींचे कामावर वाढीव 
मुल्याींकन दर्शवनू रु.१९,४०,४१९/- एवढया रकमेचा अपहार झाल्याचे ननदशर्नास 
आले आहे. अपहार करणा-या सींबींधित र्ाखा असभयींता व तत्कालीन कीं त्रा्ी पॅनल 
ताींबत्रक अधिकारी याींच्याकडून प्रत्येकी रु.९,७०,२०९.५० एवढी रक्कम समान 
हप्त्यात वसुल करण्याचे आदेर् देण्यात येत आहेत. तसेच र्ाखा असभयींता व 
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तत्कालीन मपंामसेवक याींचे ववरुध्द सर्टतभींग कायशवाही करण्यात येत आहे. 
तत्कालीन कीं त्रा्ी पॅनल ताींबत्रक अधिकारी याींना कीं त्रा्ी पदावरुन कमी करण्यात 
आले आहे. या प्रकरणार्ी सींबींिीत िबाबदार तत्कालीन ग् ववकास अधिकारी  
पींचायत ससमती अकोला याींचेववरुध्द ववभागीय चौकर्ी सुरु करण्याबाबत 
कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मलिापूर (जज.बुलढािा) येथील रा.मा.क्र.६ ते नायगाांि 
नतिोडी या रटत्याची झालेली दरुिटथा 

  

(९) *  ४८४७९   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर (जि.बुलढाणा) येथील रा.मा.ि.६ ते नायगाव नतकोडी या एकूण २ 
क्रक.मी. लाींबीच्या रटत्याची दरुावटथा झाल्यामुळे रटत्यावरून वाहन िारकाींना व 
मपंामटथाींना  ये-िा करणे गैरसोयीचे होत असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रटत्याचे डाींबरीकरण करणे आवशयक असून 
डाींबरीकरणासाठी ६० लक्ष रुपयाींच्या ननिीची आवशयकता असल्याचे टथाननक 
लोकप्रनतननिीींनी वेळोवेळी कायशकारी असभयींता, जिल्हा पररषद बाींिकाम ववभाग, 
बुलढाणा याींना सूधचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रटत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अर्ाप्रकारचे लोकप्रनतननिीकडून कोणतेही ननवेदन बाींिकाम ववभाग, जिल्हा 
पररषद बुलढाणा याींच्याकड ेप्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) व (४)  प्रशनाींक्रकत रा.मा.ि.६ ते नायगाींव नतकोडी हा रटता इतर जिल्हा 
मागश ि. ४४ चा भाग रटता असून या भाग रटत्याची लाींबी ३.०० क्रक.मी. आहे. 
त्यापैकी ०/०० ते १/५०० क्रक.मी. लाींबीतील काम सावशिननक बाींिकाम ववभागाकड े
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जिल्हा वावषशक योिना सन २०१५-१६ अींतगशत मींिूर असून ननववदा टतरावर 
आहे.  तसेच उवशरीत १/५०० ते ३/०० क्रक.मी. लाींबीतील क्षनतमपंटत रटत्याचे काम 
जिल्हा वावषशक योिनेअींतगशत मींिूर करण्यासाठी जिल्हा पररषदेने सावशिननक 
बाींिकाम ववभाग खामगाींव याींना कळववले आहे. 

----------------- 
  

गडनदी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) प्रिल्पाच्या 
धरिाचे िाम अपूिव असल्याबाबत 

  

(१०) *  ४१०२५   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.ननतेश रािे 
(ििििली), श्री.अटलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेशवर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील  गडनदी, मध्यम पा्बींिारे 
प्रकल्पाला हदनाींक २० सप् े्ंबर, १९८३ रोिी १० को्ी ३७ लाख रूपयाींची मान्यता 
समळाली असून, सदरहू रािीवली िरणाचे काम अपूणश राहहलेले आहे त्यामुळे 
अद्यावप िमीन ओसलताखाली आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रािीवली िरणाचे काम प्रलींबबत असल्यामुळे या िरणाच्या 
कामास सुमारे ३२ वषाशहून अधिक कालाविी लो्ला असून, आतापयतं या 
िरणाच्या कामाींवर ५६५ को्ी रूपये खचश होवूनही िरणाचे काम अपूणश आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िरणप्रकल्पाचा डावा कालवा २७ क्रक.मी. व उिवा कालवा ४७ 
क्रक.मी. अींतराचा असून कालव्याची कामे पूणश न झाल्यामुळे अिूनही सुमारे १०८ 
को्ी रूपयाींची आवश यकता असून त्यानींतरच रे्ती ओलीताखाली येण्याची र्क्यता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू रािीवली िरणाचा खचश १० प्ीत झालेला असल्याने 
येथील र्ेती ववनाववलींब ओलीताखाली आणण्यासाठी उवशररत सवश कामे तात्काळ 
पूणश होण्याच्या दषॄ्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



12 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     गडनदी प्रकल्पाच्या िरणाचे काम बहूताींर्ी पूणश झाले आहे. िरणात अींर्त: 
पाणीसाठा करण्यात येत आहे. 
     ३१११ हेक््सश प्रकल्पीय ससींचनक्षमतेपैकी ९७६ हेक््सश ससींचन क्षमता 
ननसमशती झालेली आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. सदर प्रकल्पास हदनाींक २०.०८.१९८३ मध्ये प्रर्ासकीय 
मान्यता समळालेली होती. 
     गडनदी प्रकल्पावर ३१ माचश २०१५ अखेर एकूण ई्ीपीसह रु.७५८.०८ को्ी 
इतका खचश झाला आहे. 
     गडनदी प्रकल्पाच्या िरणाचे मातीकाम पूणश असून  साींडव्यावरील विाकार 
द्वाराची उभारणीचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे. प्रकल्पीय पाणी साठा ८३.२१२ 
दलघमी असून िनू २०१५ अखेर  ७५.६२ दलघमी पाणीसाठा ननमाशण झाला आहे. 
(३) प्रकल्पाची उवशररत कामे पूणश करण्यासाठी अींदािे रु.१४३.१३ को्ी ननिीची    
आवशयकता आहे. 
(४) गडनदी प्रकल्पाची कामे सर्घ्र गतीने पूणश  होण्याच्या दृष्ीने सदर प्रकल्पाचा 
सन २००९-१० मध्ये वेगवधिशत ससींचन लाभ कायशिमा (AIBP) मध्ये समावेर् 
करण्यात आलेला आहे. ननिीच्या  उपलब्ितेनुसार प्रकल्प सत्वर पूणश करण्याचे 
ननयोिन आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील हेले ते मौजे िडगाांि ि नागाि ते  
मौजे िडगाांि या रटत्याांची झालेली दरुािटथा 

  

(११) *  ४८०८२   डॉ.सुजजत समिचेिर (हातििांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील हेले ते मौिे वडगाींव व नागाव ते वडगाींव या 
रटत्याींची अनतर्य दरुवटथा झाली असल्याने या हठकाणी अपघाताचे प्रमाण 
वाढले असल्याने, या रटत्याींची तातडीने दरुुटती करण्याची मागणी तेथील 
नागररकाींनी वारींवार सावशिननक बाींिकाम ववभागाकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या रटत्याींची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, या रटत्याींची तातडीने दरुुटती करण्यासाठी र्ासन ननिी उपलब्ि 
करुन देणार आहे काय व सदरहू कामे क्रकती कालाविीत पूणश करण्यात येणार 
आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ननवेदन प्राप्त आहे. तथावप, प्रशनािीन  रटत्याची 
अवटथा अनतर्य दयनीय आहे हे खरे नाही.   
(२) व (३) प्रशनामध्ये दोन रटत्याींचा समावेर् असून रटते ववकास योिना २००१-
२०२१ नुसार १) प्र.रा.मा. ६ पासून हेले मौिे वडगाव तासगाींव ते वडगाींव इतर 
जिल्हा मागश ि.१९२ असून त्याची एकूण लाींबी १०.५०० क्रक.मी. आहे. २) प्र.रा.मा. 
६ पासून मौिे वडगाींव नागाींव ते राषरीय महामागश ि. ४ ला समळणारा रटता 
मपंामीण मागश ि. २६ असून त्याची एकूण लाींबी ६.६०० क्रक.मी. इतकी आहे. 
     सदर रटत्याींची पहाणी जिल्हा पररषदेमाफश त करण्यात आली असून दोनही 
रटत्याींची ७.५०० क्रक.मी. लाींबी चाींगली नाही तथावप या रटत्याींवरुन बारमाही 
वाहतूक सुरु आहे. 
     उपरोक्त दोनही रटत्याींच्या खराब लाींबीतील दरुुटतीचे काम जिल्हा 
पररषदेला ववववि योिनाींमिनू प्राप्त ननिी व ननकषाच्या अधिन राहून प्रटताववत 
करण्याचे जिल्हा पररषदेचे ननयोिन आहे. 

----------------- 
  

पलढग (ता.मोताळा, जज.बुलढािा) येथील मध्यम प्रिल् पातील  
पािी नळगांगा जलाशयात सोडण्याबाबत 

  

(१२) *  ४९२१०   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  पलढग (ता.मोताळा, जि.बुलढाणा) येथील मध्यम प्रकल्पातील ओव्हर फ्लो 
होणारे पाणी एक्सपे्रस कालव्याव्दारे नळगींगा िलार्यात सोडण्याबाबतचा प्रट ताव 
अींदािपत्रकासह पा्बींिारे ववभाग, बुलढाणा याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मुख्य असभयींता, पा्बींिारे ववभाग, नागपूर याींच्याकड ेसादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर प्रटताव र्ासनाकड ेदेखील मींिुरीसाठी प्रटताववत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू एक्सपे्रस कालव्याच्या प्रटतावास व अींदािपत्रकास मींिूरी 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रटताव अव्यवहायश असल्याबाबतचा अहवाल र्ासनास प्राप्त 
झाला आहे. त्यामुळे त्यास मींिूरी देण्याचा प्रशन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

आटपाडी पांचायत ससमती (जज.साांगली) मधील रोजगार हमी योजनेच्या  
मजूराांना पांधरा हदिसाांच्या आत मजुरी न हदल्याबाबत 

  

(१३) *  ५१३९४   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींिी रोिगार हमी योिनेच्या कामावरील मिूराींना र्ासनाच्या 
िोरणाप्रमाणे १५ हदवसात मिुरी न हदल्यामुळे आ्पाडी पींचायत ससमती 
(जि.साींगली) मिील रोिगार हमी योिनेचे काम पहाणांया यींत्रणेला तब्बल ११ 
लाख रुपयाींचा दींड माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मिूराींना वेळेवर मिुरी न देण्याची कारणे काय आहेत व मिूराींना 
वेळेवर मिुरी देण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) महात्मा गाींिी राषरीय मपंामीण रोिगार हमी योिनेंतगशत मिूराींची मिुरी १५ 
हदवसाींच्या आत त्याींच्या बकँ/पोट् ऑफीस खात्यामध्ये िमा करण्यात येते.  
तथावप, सदर प्रकरणी काही ताींबत्रक कारणाींमुळे (उदा. सव्हशरमध्ये बबघाड, DSC 
मध्ये बबघाड, अधिकारी/कमशचारी काही कारणाींमुळे रिेवर असणे, इ.) मिुरी 
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प्रदानास ववलींब झालेला आहे.  मिुरीच्या प्रदानास होणारा ववलींब ्ाळण्यासाठी 
कीं त्रा्ी ताींबत्रक कमशचारी वृींदाची भरती, एक काम दोन मोिमाप पजुटतका पध्दत, 
कीं त्रा्ी कमशचांयाींमाफश त मोिमाप  पध्दत व e-FMS (Electronic Fund 

Management System) या कायशप्रणालीची राज्यात अींमलबिावणी सुरु आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िुष्ट्ठरोगािर ननयांत्रि समळविण्यासाठी पररिामिारि उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(१४) *  ४२२४१   श्री.अटलम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कुषठरुग्णाींची सन २०१४ मध्ये १०८१३ तर सन २०१५ मध्ये ११३७९ 
सींख्या असल्याचे आढळून आलेले असून कुषठरोगावर ननयींत्रण समळववण्यात 
राज्याच्या सावशिननक आरोग्य ववभागास अपयर् येत असल्याचे राषरीय कुषठरोग 
ननयींत्रण कायशिमाींच्या अहवालावरुन ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत राज्य र्ासनाकडून पाहणी करण्यात आली आहे काय 
व त् याचे ननषकषश  काय आहेत, 
(३) असल्यास, तद्नुसार कुषठरोगावर ननयींत्रण समळववण्यासाठी राज्य 
र्ासनाकडून कोणत्या पररणामकारक उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत वा 
येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) राज्यात कुषठरुग्णाींची सन २०१४ मध्ये १०८१३ तर सन 
२०१५ मध्ये ११३७९ सींख्या होती हे खरे आहे. 
     तथावप, िागनतक आरोग्य सींघ्नेचे कुषठरोग दरुरकरण (इसलसमनेर्न) चे 
ध्येय दर १० हिार लोकसींख्येमध्ये कुषठरुग्णाींचे प्रमाण १ क्रकीं वा १ पेक्षा कमी 
असणे हे आहे, त्याप्रमाणे राज्याचे कुषठरोगाचे प्रमाण सध्यजटथतीत माहे फेब्रवुारी 
२०१६ अखेर ०.८७ इतके आहे. त्यामुळे कुषठरोगावर ननयींत्रण समळववण्यात 
राज्याच्या सावशिननक आरोग्य ववभागास अपयर् येत आहे असे म्हणता येणार 
नाही. 
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ननदेर्ाींक क्रियासर्ल रुग्ण कुषठरुग्णाींच ेदर दहा हिार  
लोक सींख्येमागे प्रमाण 

२०११-१२ १२२५३ १.०७ 
२०१२-१३ १२६५९ १.०९ 
२०१३-१४ १०८१३ ०.९२ 
२०१४-१५ ११३७९ ०.९५ 

२०१६ (फेब्रुवारी) १०४१६ ०.८७ 
     वरील तक्त्यावरुन मागील ५ वषाशतील कुषठरुग्णाींचे प्रमाण कमी झाल्याचे 
हदसून येते. 
(२) प्रशन उद्् ावत नाही. 
     तथावप, कें द्र र्ासनाच्या मागशदर्शक सुचनाींनुसार ननरींतर सव्हेक्षण करुन 
लवकरात लवकर नवीन कुषठरुग्ण र्ोिनू औषिोपचार देवनू रोगमुक्त करण्यात 
येते. त्यामुळे कुषठरुग्णाींचे प्रमाण कमी होत आहे. 
(३) कुषठरोगासींबींिी रोगप्रनतबींिक उपायाकरीता कुठल्याही प्रकारची प्रनतबींिात्मक 
लस नाही. कुषठरोगास आळा घालण्याकरीता लवकरात लवकर ननदान करुन 
ननयमीतपणे बहुववि औषिोपचार हा एकमेव उपाय असल्याने समािातील लपनू 
राहहलेल्या रुग्णाींना लवकरात लवकर ननदान करुन सवश र्ासकीय व 
ननमर्ासकीय दवाखान्याींमध्ये ननयसमतपणे मोफत बहुववि औषिोपचार देण्यात 
येतो. 
     कें द्र र्ासनाच्या मागशदर्शक सुचनाींनुसार दरवषी माहे ऑक््ोबर व िानेवारी- 
फेब्रवुारी मध्ये ववरे्ष कुषठरोग र्ोि मोहहमेचे आयोिन केले आहे. सवशसामान्य 
िनतेला कुषठरोग ववषयक र्ाटत्रीय ज्ञान  प्राप्त होवनू कुषठरुग्णाने टवत:हून 
तपासणीसाठी िवळच्या आरोग्य कें द्रात यावे याकरीता आरोग्य सर्क्षण व 
िनिागतृी कायशिमाचे आयोिन केले िाते. त्यामध्ये रॅली, र्ालेय प्रशनमींिुषा, 
आरोग्य कमशचारी व वदै्यकीय अधिकारी याींची कायशर्ाळा, समािातील ववववि 
टतरासाठी ग्चचाश या बरोबरच कुषठरुग्णाींसाठी ववकृती प्रनतबींि सर्बीरे, आरोग्य 
कमशचारी व वदै्यकीय अधिकारी याींचे कुषठरोग प्रसर्क्षण सत्र, आरोग्य 
कमशचांयाींद्वारे आरोग्य सर्क्षणािाररत घरोघर व्यक्ती सींपकश  असभयान 
राबववण्यात येत आहे व असभयानाबाबतचा नतमाही अहवाल कें द्रर्ासनास सादर 
केला िातो. िाटत कुषठरुग्णभार असलेल्या जिल््याींमध्ये कीं त्रा्ी ननमवदै्यकीय 
कमशचांयाींची पदे भरण्यात आली आहेत. 
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     तसेच मोक्याच्या हठकाणी प्रदर्शने, बॅनसश, पोट श्सश, होडडगं, सभींतीवरील 
म्हणी, हटतपबत्रका वा्प करणे इ. उपिम घेतले िातात. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

धामिी (जज.िोल्हापूर) नदीिरील िोल्हापूरी पध्दतीच्या 
बांधाऱयातनू पािी िाहून जात असल्याबाबत 

  

(१५) *  ४८८७६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िामणी (जि.कोल्हापूर) नदीवरील कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींिांयातून हिारो 
सल्र पाणी वाहून िात असल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी अडवण् यासाठी बरगे वापरुनदेखील बींिांयातनू पाण्याचा 
ववसगश सतत सुरु असल्याने उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमाशण होण्याची 
पररजटथती ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दरुुटतीकररता अधिक्षक असभयींता पा्बींिारे 
याींचेकड े वारींवार लोकप्रनतननिी याींनी मागणी करुनही अद्याप कोणतीच 
उपाययोिना झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, अींर्त: खरे आहे. 
     िामणी नदीवरील ५ कोल्हापूर पध्दतीचे बींिांयाींच्या दरुुटतीसाठी सन 
२०११ मध्ये लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड े मागणी केलेली होती. तद्नींतर सन 
२०१४-१५ मध्ये सदर बींिांयाची दरुुटतीची कामे पूणश केलेली आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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हहांगोली जजल्हा पररषदेचे उपमुख्य िायविारी अधधिारी (पांचायत) ि ग्रामवििास 
अधधिारी याांना लाच घेताना झालेली अटि 

(१६) *  ४८५३९   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मपंामपींचायतीच्या दप्तर तपासणीत त्रु् ी काढून कायशवाहीचा प्रटताव 
वररषठाींकड े पाठववण्यात येऊ नये याकररता हहींगोली जिल्हा पररषदेचे उपमुख्य 
कायशकारी अधिकारी (पींचायत ववभाग) गोंी.ववलास िािव आणण मपंामववकास 
अधिकारी, गोंी.महेर् थोरकर याींना मपंामसेवक गोंी.दत्ता कें दे्र याींचेकडून १० हिार 
रुपयाींची लाच घेताना लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाच्या पथकाने हदनाींक ७ 
फेब्रवुारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने सींबींधित दोषी अधिकांयाींची ववभागीय 
चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीअींती काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार दोषी अधिकांयाींवर काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) गोंी.ववलास पोप् िािव, उप मुख्य कायशकारी अधिकारी 
(पींचायत) याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकर्ी प्रटताववत आहे. गोंी.महेर् मिुकरराव 
थोरकर, मपंाम ववकास अधिकारी याींना हदनाींक २४.२.२०१६ च्या आदेर्ान्वये 
ननलींबबत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूश सवश प्रक्रिया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


