
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगोली जिल्हयातील पैनगांगा नदीवरील बांधाऱ् याचे बाांधिाम अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 
  

(१)  ३७४३ (२४-१२-२०१४).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्हयातील पैनगींगा नदीवरील बींधाऱ् याचब बाींधकाम अपूर्ाावस्थबत असनू सध्या बींद 
आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर बींधाऱ्याचब अपूर्ाावस्थबत असलबलब बाींधकाम तातडीनब पूर्ा करर्ार आहब 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१६-०९-२०१६) :(१) या ववभागाींतगात हहींगोली जिल््यात पैनगींगा नदीवर 
बॅरबिची कामब नाहीत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यात प्रत्येि तालुक्यामध्ये स्वणा ियांती रामामस्वांयरोिगार योिना व 
एमएसआरएल अांतगात ववक्री िें दे्र सुरु िरण्याबाबत 

(२)  १३७६६ (०८-०४-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय  रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यात प्रत्यबक तालुक्यामध्यब स्वर्ा ियींती ग्रामस्वींयरोिार योिना व 
एमएसआरएल अींतगात तालुक्यात ववक्री कें द्र बाींधण्यात यबऊन एक वर्ााहून अधधक कालावधी 
होऊनही त्याचा वापर अदयापही करण्यात यबत नसल्याचब माहब िानबवारी, २०१५ मध्यब वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू ववक्री कें द्रब त्वरीत सुरु करण्याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा 
करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२३-०९-२०१६) :(१) व (२) शासन ननर्ाय हदनाींक २७.०२.२००९ अन्वयब 
कायमस्वरुपी तालुका ववक्री कें द्र बाधर्ब ही योिना मींिूर करण्यात आलबली आहब. त्यानुसार 
मींिूर ्ाईप प्लाननुसार सोलापूर जिल््यातील ५ तालुक्यातील ववक्री कें द्राचब बाींधाकाम पूर्ा 
झालबलब आहब. मींगळवबढा तालुका ववक्री कें द्र बचत ग्ाींना व्यवसायाकरीता उपलब्ध करुन हदलबलब 
असून त्यामध्यब ६ बचत ग्ाींचा सहभाग आहब. 
     उवाररत तालकुा ववक्री कें द्राींचा अींतगतं सुववधा उदा. पार्ी पुवठा व ववदयुत इत्यादी 
अभावी वापर करण्यास अदयाप सरुुवात करण्यात आलबलब नाही. 
     तालकुा ववक्री कें द्र त्वरीत सुरु करण्यासाठी त्याींच्या बाींधकामाकरीता होत असलबला 
अनतररक्त खचा त्याच ववक्री कें द्राच्या ननधीवरील िमा असलबल्या व्यािाच्या रक्कमबतून खचा 
करण्याबाबत शासन पत्र हदनाींक ३०.०३.२०१६ अन्वयब मान्यता दबण्यात आलबली आहब. 
     तसबच जिल्हा ग्रामीर् ववकास यींत्रर्ा, सोलापूर याींचबमार्ा त सींबींधधत ग् ववकास अधधकारी 
याींना बचत ग्ाींकडून प्रस्ताव मागर्ी करुन रो ब्शन पध्दतीनब दोन आठवडयाींकरीता ववक्री 
कें द्रातील गाळब दबण्याबाबत कळववण्यात आलबलब आहब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल्ृयातील सरहद्दीवरील म्हसवडी या घाटातील रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(३)  ४३१०२ (२९-०४-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हयातील सरहद्दीवरील म्हसवडी या घा्ातील रस्त्याची दरुवस्था झाली 
असल्यामळुब वाहतुकीची मोठया प्रमार्ात कोंडी होऊन अनबकदा अपघात होत असल्याचब माहब 
िानबवारी, २०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याची त्वरीत दरुुस्ती करण्याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली 
वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) :(१) हब खरब नाही. 
(२) प्रश्नाींककत रस्ता रस्तब ववकास योिना सन २००१-२०२१ नुसार इतर जिल्हा मागा क्र.५ 
दिााचा असनू त्याची एकूर् लाींबी ३.०० कक.मी. आहब. सदर रस्त्याच्या ०/०० तब ०/६५० कक.मी. 
लाींबीतील डाींबरीकरर्ाचब काम सन २०१२-१३ मध्यब पूर्ा करण्यात आलब आहब. १/८०० तब २/३०० 
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कक.मी. लाींबीतील खडीकरर् व २/४०० कक.मी. मध्यब रस्त्याचब क्ीींग करण्याचब काम सन 
२०१३-१४ मध्यब पूर्ा करण्यात आलब आहब. ०/६५० तब १/०८५ कक.मी. मधील डाींबरीकरर्ाचब काम 
सन २०१४-१५ मध्यब पूर्ा करण्यात आलब आहब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा तालुक्यात िुिडी बाांधिाम ववतरण ववभाग, िोळवडी अांतगात  
िुिडी नदीच्या िालव्याचे िाम ननिृष्ट्ट दिााचे असल्याबाबत 

  

(४)  ४३१४५ (३०-०४-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा तालुक्यात कुकडी बाींधकाम ववतरर् ववभाग कोळवडी अींतगात कुकडी नदीच्या 
कालव्याचब सुरु असलबल्या अस्तरीकरर् आिर् का क्री्ीकरर् कामात वाळू ससमें् यासह इतर 
साहहत्य गुर्वत्तापूवा वापरलब नसल्यानब काम सुरु असतानाच कालव्याला तडब गबलब असल्याचब 
माहब िानबवारी, २०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनानब चौकशी करुन सींबींधधत ठबकब दार व कीं पनीवर काय कारवाई 
कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-१०-२०१६) :(१) हब खरब नाही. 
     श्रीगोंदा तालुक्यामध्यब कुकडी ववतरर् बाींधकाम ववभागामार्ा त कोर्त्याही प्रकारचब 
अस्तरीकरर्ाचब काम सुरु नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मशराळा त ेगोंदेगाव (जि.लातूर) या रस्त्याची दरुुस्ती व पूल बाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(५)  ४७३८८ (२९-०४-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर रामामीण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सशराळा तब गोंदबगाव (जि.लातूर) रस्त्याींची दरुवस्था झाली असून वाहतकुीस गैरसोयीचब 
झाल्यानब सदर रस्त्याची दरुुस्ती करर्ब व या रस्त्यावर नवीन पलुाचब बाींधकाम करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रतीननधधनी हदनाींक ५ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास ननवबदनादवारब 
कायाकारी असभयींता,जिल्हा पररर्द लातूर याींच्याकडब मागर्ी कब ली, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती व पलू बाींधकाम करण्यात आलब आहब काय, 
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(३) असल्यास, सदर रस्ता दरुुस्ती व पूल बाींधकामास ककती खचा यबर्ार आहब व ककती 
कालावधी लागर्ार आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) :(१) होय, हब खरब आहब. 
(२) सशराळा तब गोंदबगाव हा रस्ता ग्रामीर् मागा क्र.६८ असून त्याची लाींबी ३.८०० कक.मी. आहब. 
त्यापैकी ०/०० तब १/२७५ कक.मी. लाींबीतील डाींबरीकरर् करुन रस्ता वाहतूक योग्य करण्यात 
आला आहब. तसबच पुल दरुुस्तीसाठी रु.२.२५ लक्ष मींिूर आहबत. 
(३) प्रश्नाींककत रस्त्याच्या उवारीत १/२७५ तब ३/८०० कक.मी. दरुुस्तीसाठी रु.६३.०० लक्ष खचा 
अपबक्षक्षत असून ननधीच्या उपलब्धतबनुसार रस्ता दरुुस्तीचब काम जिल्हा पररर्दबमार्ा त करण्यात 
यबईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेभाडगाव ते भाडगाव पाटी रस् ता (ता.जि.लातूर) या रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(६)  ४७५९३ (२९-०४-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर रामामीण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिब भाडगाव तब भाडगाव पा्ी रस् ता (ता.जि.लातूर) या रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास कायाकारी असभयींता, 
सावािननक बाींधकाम ववभाग, लातूर याींच्याकडब ननवबदनादवारब मागर्ी कब ली आहब, हब खरब आहब 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्ता दरुुस्तीबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत 
आहब, 
(३) असल्यास, रस्ता दरुुस्तीसाठी ककती कालावधी लागर्ार आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) :(१) होय, सावािननक बाींधकाम ववभाग, लातूर याींच्याकडब 
ननवबदनादवारब मागर्ी कब ली आहब, हब खरब आहब, 
(२) व (३) ववर्याींककत रस्ता दरुुस्तीचब काम रस्तब दबखभाल व दरुुस्ती कायाक्रम सन २०१६-१७ 
अींतगात प्रस्ताववत करण्याचब जिल्हा पररर्दबचब ननयोिन आहब. रस्ता दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध 
होताच काम हाती घबण्यात यबईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मौि ेउमाळी ते भाड्गणी (ता.मलिापूर) या रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(७)  ४७९०१ (०५-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब उमाळी तब भाडगर्ी हा एकूर् ३ कक.मी.लाींबीच्या 
रस्त्याची दरुवस्था झाल्यानब यबथील नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याचब माहब र्ब ब्रुवारी, २०१६ 
मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब आहब, हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचब खडीकरर् व डाींबरीकरर् करर्ब अत्यींत गरिबचब आहब, हब ही खरब 
आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या खडीकरर् व डाींबरीकरर्ासाठी ७५ लक्ष रुपयाींच्या ननधीची 
आवश्यकता असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वबळोवबळी कायाकारी असभयींता 
जि.पीं.बाींधकाम ववभाग बुलढार्ा याना सूधचत कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) :(१) व (२) होय. तथावप सदर रस्त्यावर वाहतुक वदाळ सुरु 
आहब. 
(३) जिल्हा पररर्दबकडब अशा प्रकारचब ननवबदन प्राप्त झाल्याचब आढळून यबत नाही. 
(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब उमाळी तब मलकापरू हा रस्ता रस्तब ववकास 
योिना सन २००१-२०२१ नुसार इतर जिल्हा मागा क्र. ३२ चा भाग रस्ता असून त्याची लाींबी 
४.०० कक.मी. आहब. 
     या रस्त्याच्या ४.०० कक.मी. लाींबीतील खडीनुतनीकरर्ाचब काम जिल्हा वावर्ाक योिना 
सन २०१५-१६ अींतगात सावािननक बाींधकाम ववभागाकडब मींिूर आहब. तसबच ०/०० तब १/०० 
कक.मी. लाींबीतील डाींबरीकरर्ाचब काम रस्तब व पुल दरुुस्ती योिनबअींतगात मींिूर असून ननववदा 
प्रकक्रया चालू आहब. 
     उवारीत रस्त्याच्या डाींबरीकरर्ाचब काम जिल्हा पररर्दबला ववववध यबािनाींमधनू प्राप्त ननधी 
व ननकर्ाच्या  अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्यानब प्रस्ताववत करण्याचा जिल्हा पररर्दबच्या प्रयत्न 
राहहल. 

___________ 
  
वपांपळखुटा महादेव त ेिाांभूळधाबा आळांद वडिी (ता.मलिापूर) रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(८)  ४७९०९ (०५-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब वपींपळखु्ा महादबव तब िाींभूळधाबा आळींद वडिी हा 
एकूर् २ कक.मी.लाींबीच्या रस्त्याची दरुवस्था झाल्यानब या रस्त्यावरून दचुाकी, चारचाकी वाहन 
धारकाींची, शबतक-याींची व ग्रामस्थाींची गैरसोय होत असल्याचब माहब र्ब ब्रुवारी, २०१६ मध्यब वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याचब डाींबरीकरर् करर्ब अत्यींत गरिबचब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या डाींबरीकरर्ासाठी ५० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यकक्ता 
असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वबळोवबळी कायाकारी असभयींता जि.पीं.बाींधकाम 
ववभाग, बुलढार्ा याना सूधचत कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) :(१) व (२) होय, हब खरब आहब. तथावप सदर रस्त्यावर 
वाहतुक वदाळ सुरु आहब. 
(३) जिल्हा पररर्दबकडब अशा प्रकारचब ननवबदन प्राप्त झाल्याचब आढळून यबत नाही. 
(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब वपींपळखु्ा महा. तब िाींबुळधाबा आळींद वडिी हा 
रस्ता सन २००१-२०२१ रस्तब ववकास आराखडयानसुार इतर जिल्हा मागा क्र. २७ दिााचा असनू 
त्याची लाींबी ११.५० कक.मी. आहब. त्यापैकी २/२०० तब ४/२०० या २.०० कक.मी. लाींबीचा 
डाींबरीपषृठभाग नादरुुस्त असून सदर रस्त्याचब डाींबरीनुतनीकरर्ाचब काम जिल्हा पररर्दबला 
ववववध योिनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्यानब प्रस्ताववत 
करण्याबाबत जिल्हा पररर्दबचा प्रयत्न राहहल. 

___________ 
  

मौि ेवाघोळा दसरखेड वववरा रणगाव भालेगाव (ता.मलिापूर) 
या रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 

(९)  ४७९१४ (०५-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब वाघोळा दसरखबड वववरा रर्गाव भालबगाव हा एकूर् 
३ कक.मी.लाींबीच्या रस्त्याची दरुवस्था झाल्यानब नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याचब माहब 
र्ब ब्रुवारी, २०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचब डाींबरीकरर् करर्ब अत्यींत गरिबचब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या डाींबरीकरर्ासाठी ७५ लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यक्ता 
असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वबळोवबळी कायाकारी असभयींता जि.पीं.बाींधकाम 
ववभाग, बुलढार्ा याींना सूधचत कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) :(१) व (२) होय, तथावप सदर रस्त्यावर वाहतुक वदाळ सुरु 
आहब. 
(३) जिल्हा पररर्दबकडब अशा प्रकारचब ननवबदन प्राप्त झाल्याचब आढळून यबत नाही. 
(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब वाघोळा-दसरखबड-वववरा-रर्गाींव-भालबगाव रस्ता 
सन २००१-२०२१ च्या रस्तब ववकास आराखडयानसुार इतर जिल्हा मागा क्र. ३६ असनू त्याची 
लाींबी ११.२० कक.मी. आहब. 
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     त्यापैकी रर्गाव तब भालबगाव या भाग रस्त्याची लाींबी २.२० कक.मी. असून या लाींबीचब 
डाींबरी नुतनीकरर् करर्ब आवश्यक आहब. सदरचब काम जिल्हा पररर्दबला ववववध योिनाींमधून 
प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्यानब प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हा 
पररर्दबचा प्रयत्न राहहल. 

___________ 
  

मौि ेनवीन दधुलगाव ते रा.मा.क्र. ६ या (ता.मलिापूर) रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(१०)  ४७९१९ (०५-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब नवीन दधुलगाव तब रा.मा.क्र. ६ हा एकूर् २ 
कक.मी.लाींबीचा रस्त्याची दरुवस्था झाल्यानब नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याचब माहब र्ब ब्रुवारी, 
२०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचब खडीकरर् व डाींबरीकरर् करर्ब अत्यींत गरिबचब आहब, हब ही खरब 
आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या खडीकरर् व डाींबरीकरर्ासाठी ४० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची 
आवश्यक्ता असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वबळोवबळी कायाकारी असभयींता 
जि.पीं.बाींधकाम ववभाग बुलढार्ा याींना सूधचत कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) :(१) होय, हब खरब आहब. तथावप, सदर रस्त्यावर वाहतुक 
वदाळ सुरु आहब. 
(२) होय, हब खरब आहब. 
(३) अशा प्रकारचब ननवबदन बाींधकाम ववभाग, जिल्हा पररर्द बुलढार्ाकडब प्राप्त झाल्याचब 
आढळून आलब नाही. 
(४) व (५) मौिब नवीन दधुलगाव तब रा.मा.क्र.६ रस्त्याची लाींबी २.०० कक.मी. असून खडी 
पषृ ठाींककत आहब. त्यापैकी ०/०० तब १/५०० कक.मी. लाींबी िळगाव जिल्हा हद्दीत असून उवाररत 
०.५०० कक.मी. लाींबी बुलढार्ा जिल्हा हद्दीत आहब. िळगाव जिल््यातील लाींबीची मैल 
मिुराींमार्ा त दबखभाल दरुुस्ती करण्यात यबत असून सदय:जस्थतीत दोन्ही जिल््यातील 
लाींबीतील रस्त्यावर वाहतकु वदाळ सुरु आहब. रस्त्याच्या डाींबरीकरर्ाचब काम ववववध 
योिनाींमधून जिल्हा पररर्दाींना प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून प्रस्ताववत करण्याबाबत 
जिल्हा पररर्द िळगाव व बुलडार्ा याींचब ननयोिन आहब. 
  

___________ 
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मौि ेतेलखेड पोचमागा (ता.मलिापूर) रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(११)  ४७९२२ (०६-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब तबलखबड पोचमागा हा एकूर् १ कक.मी.लाींबीच्या रस्त्याची 
दरुवस्था झाल्यानब नागररकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहब र्ब ब्रुवारी, २०१६ मध्यब वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली, हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचब डाींबरीकरर् करर्ब अत्यींत गरिबचब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या डाींबरीकरर्ासाठी ३० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यक्ता 
असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वबळोवबळी कायाकारी असभयींता जि.पीं.बाींधकाम 
ववभाग बुलढार्ा याना सूधचत कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) :(१) व (२) होय. तथावप, सदर रस्त्यावर वाहतकु वदाळ सुरु 
आहब. 
(३) जिल्हा पररर्दबकडब अशा प्रकारचब ननवबदन प्राप्त झाल्याचब आढळून यबत नाही. 
(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब तबलखबड पोच रस्ता सन २००१-२०२१ रस्तब ववकास 
आरखडयानुसार ग्रामीर् मागा क्र. ०५ असनू त्याची लाींबी २.०० कक.मी. आहब. सदर रस्त्याच्या 
दरुुस्तीचब काम जिल्हा पररर्दबला ववववध योिनाींमधनू प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून 
्प्प्या-्प्प्यानब प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हा पररर्दबचा प्रयत्न राहहल. 

___________ 
  

मौि ेनरवेल त ेिोटेश्वर मांहदर (ता.मलिापूर) या रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(१२)  ४७९२५ (०६-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब नरवबल तब को ब्श्वर मींहदर हा एकूर् २ कक.मी.लाींबीच्या 
रस्त्याची दरुवस्था झाल्यानब नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहब र्ब ब्रुवारी,२०१६ 
मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचब खडीकरर् व डाींबरीकरर् करर्ब अत्यींत गरिबचब आहब, हब ही खरब 
आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या खडीकरर् व  डाींबरीकरर्ासाठी ६० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची 
आवश्यक्ता असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वबळोवबळी कायाकारी असभयींता 
जि.पीं.बाींधकाम ववभाग बुलढार्ा याना सूधचत कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ?  
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श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) :(१) व (२) होय, हब खरब आहब. तथावप सदर रस्त्यावर 
वाहतुक वदाळ सुरु आहब. 
(३) जिल्हा पररर्दबकडब अशा प्रकारचब ननवबदन प्राप्त झाल्याचब आढळून यबत नाही. 
(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब नरवबल तब को ब्श्वर मींदीर हा रस्ता ग्रामीर् मागा 
क्र.८ दिााचा असून सदर रस्त्याची लाींबी ३.८० कक.मी. आहब. त्यापैकी ०/०० तब १/०० लाींबी 
खडीपषृठभागाची आहब. उवाररत १/०० तब २/०० या लाींबीमध्यब खडीकरर्ाचब काम सावािननक 
बाींधकाम ववभागाकडब जिल्हा वावर्ाक योिनअींतगात मींिूर असून ननववदा स्तरावर आहब. तसबच 
सदर रस्त्यावर सा.क्र. ३/०० मध्यब सावािननक बाींधकाम ववभागामार्ा त पुलाचब बाींधकाम सुरु 
आहब. 

___________ 
  

मौि ेभानगुरा ते दसरखेड (ता.मलिापूर) या रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(१३)  ४७९२९ (०६-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब भानगुरा तब दसरखबड हा एकूर् २ कक.मी.लाींबीच्या 
रस्त्याची दरुवस्था झाल्यानब नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहब र्ब ब्रुवारी,२०१६ 
मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचब खडीकरर् व  डाींबरीकरर् करर्ब अत्यींत गरिबचब आहब, हब ही खरब 
आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या खडीकरर् व  डाींबरीकरर्ासाठी ५० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची 
आवश्यकता असून याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वबळोवबळी कायाकारी असभयींता 
जि.पीं.बाींधकाम ववभाग बुलढार्ा याना सूधचत कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) :(१) व (२) होय, हब खरब आहब. तथावप सदर रस्त्यावर 
वाहतुक वदाळ सुरु आहब. 
(३) जिल्हा पररर्दबकडब अशा प्रकारचब ननवबदन प्राप्त झाल्याचब आढळून यबत नाही. 
(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब भानगुरा तब दसरखबड रस्ता सन २००१-२०२१ च्या 
रस्तब ववकास आराखडयानुसार ग्रामीर् मागा क्र. ०९ असून सदर रस्त्याची लाींबी ३.७० कक.मी. 
आहब. सदर रस्त्याच्या ०/०० तब २/०० या लाींबीतील खडीकरर् झालब असनू २/०० तब ३/७०० 
कक.मी. लाींबीतील ११०० मी्र लाींबीमधील खडीकरर्ाचब काम मींिूर आहब. 
     सदर रस्त्याच्या उवाररत लाींबीतील मिबुतीकरर्ाचब काम जिल्हा पररर्दबला ववववध 
योिनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्यानब प्रस्ताववत करण्याबाबत 
जिल्हा पररर्दबचा प्रयत्न राहहल. 
  

___________ 
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मौि ेभाड्गणी ते वरखेड रस्त्याांची (ता.मलिापूर) दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(१४)  ४७९३३ (०६-०५-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर मतदार सींघातील मौिब भाडगर्ी तब वरखबड हा एकूर् ३ कक.मी. लाींबीच्या 
रस्त्याची दरुवस्था झाल्यानब नागरीकाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहब र्ब ब्रुवारी, २०१६ 
मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याचब खडीकरर् करर्ब अत्यींत गरिबचब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या खडीकरर्  ३० लक्ष रुपयाींच्या ननधीची आवश्यक्ता असून 
याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वबळोवबळी कायाकारी असभयींता जि.पीं.बाींधकाम ववभाग 
बुलढार्ा याना सूधचत कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) :(१) व (२) होय, हब खरब आहब. तथावप, सदर रस्त्यावर 
वाहतुक वदाळ सुरु आहब. 
(३) जिल्हा पररर्दबकडब अशा प्रकारचब ननवबदन प्राप्त झाल्याचब आढळून यबत नाही. 
(४) व (५) मलकापूर मतदार सींघातील भाडगर्ी तब वरखबड हा रस्ता रस् तब ववकास यबािना सन 
२००१-२०२१ नुसार ग्रामीर् मागा क्र. २८ असून सदर रस्त्याची लाींबी ४.०० कक.मी. आहब. 
त्यापैकी २/०० तब ४/०० कक.मी. लाींबीतील खडीकरर्ाचब काम सावािननक बाींधकाम ववभागाकडब 
मींिूर असून ननववदा स्तरावर आहब. 
     उवाररत ०/०० तब २/०० कक.मी. लाींबीतील खडीकरर्ाचब काम जिल्हा पररर्दबला ववववध 
योिनाींमधून प्राप् त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्यानब प्रस्ताववत करण्याबाबत 
जिल्हा पररर्दबचा प्रयत्न राहहल. 

___________ 
  

जििंतूर (जि.परभणी) तालुक्यातील गावामध्ये मिंिूर झालेल्या 
कामािंपकैी काही काम ेअपूणाावस्थते असल्याबाबत 

  

(१५)  ४८४२३ (३०-०४-२०१६).   श्री.वविय भािंबळे (जििंतूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुिंरा 
कळवा) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मिंत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सार्वजननक बाींधकाम उपवर्भाग जजींतूर मार्व त म.ग्रा.रो.ह.यो.अींतगवत सन २०१३-१४ मध्ये 
ररडज, र्ार्घी बोबड,े शेक, गणपूर, जर्ळा, माक, नागणगार्, गाींधळा, वपींपळगार्, गायके र् 
कौसडी (ता.जजींतूर, जज.परभणी) या गार्ामध्ये वर्वर्ध कामे मींजूर केलेली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या कामाींपकैी ककती कामाींना सुरुर्ात करण्यात आली, त्यापकैी काही कामे 
अपूणावर्स्थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर कामाींच्या रु.०१ को्ी ४२ लक्ष रुपयाींच्या देयकाींची रक्कम अदा 
करण्याकरीता तहससलदार जजींतूर याींनी परर्ानगी ददलेली नसताना तहससलदार जजींतूरची 
स्र्ाक्षरी नसताना सार्वजननक बाींधकाम वर्भागातील सलपीक, कननष् असभयींता, तत्कालीन 
तहससलदार र् डा्ा ऑपरे्र याींनी सींबींधधत गुत्तेदाराींशी सींगनमत करुन देयक मींजूर करुन 
रे्घतल्याबाबतची तक्रार लोकप्रनतननधीींनी सधचर्, जलसींधारण वर्भाग, याींचेकड े ददनाींक १६ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोजी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभावत चौकशी केली आहे काय र् त्यात काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार दोषीींर्र काय कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियकुमार रावल (११-११-२०१६) : (१) र् (२) होय. 
महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगवत सार्वजननक बाींधकाम उप वर्भाग 
जजींतूर (जज.परभणी) मार्व त सन २०१३-१४ मध्ये एकूण ४० काम ेरे्घण्यात आली असून त्यापैकी 
१३ काम ेपूणव तर २७ कामे अपूणव आहेत. 
(३) सदर प्रकरणी सींबींधधत लोकप्रनतननधी याींनी सधचर् (रोहयो र् जलसींधारण) याींच्याकड े
दद.२० ऑक््ोबर, २०१५ रोजी तक्रार सादर केली होती. 
(४) र् (५) होय. 
सदर प्रकरणाची चौकशी उपवर्भागीय अधधकारी, सेलू याींच्यामार्व त करण्यात आली आहे. सदर 
चौकशीत याप्रकरणी सकृतदशवनी अननयसमतता झाली नसल्याच ेननदशवनास आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल् ्यातील ४०० रामामपांचायतीत हदलेल्या अनुदानामध्ये 
तीन िोटी रुपयाांचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(१६)  ४८५५० (२९-०४-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल् ्यातील ४०० ग्रामपींचायतीमध् यब शासनानब हदलबल्या अनुदानामध्यब सुमारब तीन 
को्ी रुपयाींचा अपहार झाल्याचब लबखापररक्षर्ात ननदशानास आलब आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहब काय व चौकशीअींती काय आढळून 
आलब, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोर्ीींवर शासनानब काय कारवाई कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१६) :(१) होय हब खरब आहब. 
     साींगली जिल्हा सन १९८९-९० तब २००६-०७ पयतं या कालावधीत स्थाननक ननधी लबखा 
याींचबकडून झालबल्या लबखा परीक्षर्ामध्यब आढळलबली एकूर् ३९१ गींभी प्रकरर्ब प्राप्त झाली होती. 
या प्रकरर्ामध्यब एकूर् रक्कम रु.५,३९,२९,५२८/- इतकी रक्कम गुींतलबली होती. 
(२) व (३) स्थाननक ननधी लबखा याींचबकडून झालबल्या लबखा परीक्षर्ामध्यब आढळलबली एकूण्  ३९१ 
गींभीर प्रकरर्ब प्राप्त झालबली हाती. त्याींपकैी २११ प्रकरर्ब ननकाली काढण्यात आली असून 
रक्कम रु.१,८८,०२,९२२/- इतकी वसूल व पतूाता झालबली आहब. 
     एकूर् १४ प्रकरर्ब ही दबुार असून त्यामध्यब रक्कम रु.३,५४,२९२/- इतकी गुींतलबली आहब. 
तसबच स्थाननक ननधी लबखा याींचबकडून १९ प्रकरर्ब अपूर्ा माहहतीच्या स्वरुपात प्राप्त झालबली 
आहबत. त्याची रक्कम रु.२४,३६,११४/- इतकी दाखववण्यात आलबली आहब. सदर दबुार अपूर्ा 
माहहती प्रकरर्ब स्थाननक ननधी लबखा याींना वगळर्बबाबत कळववण्यात आलबलब आहब. 
     एकूर् ३१ प्रकरर्ामध्यब िबाबदार ग्रामसबवक हब मयत झालबलब असून त्यामध्यब रक्कम 
रु.३१,७३,६६१/- इतकी गुींतलबली आहब. सदर प्रकरर्ात ननयमानुसार कायावाही सुरु आहब. 
     उवाररत ११६ प्रकरर्ब रक्कम रु.२,९१,६२,५६९/- इतकी रक्कम गुींतलबली असून त्यामध्यब 
सबवाननवतृ्त ग्रामसबवक याींचा समावबश आहब. सदर प्रकरर्ाबाबत र्ौिदारी गुन्हा दाखल करर्ब, 
महसलूी थकबाकीप्रमार्ब वसूल करर्ब, वबतनातून व सबवाननवतृ्ती नींतरच्या दबय रक्कमबतून वसूली 
करर्बची कायावाही प्रस्ताववत आहब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल् हयात दारीद्र रेषखेालील प्रमाणपत्र वाटप िरण्याबाबत 
  

(१७)  ४८६३० (०६-०५-२०१६).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कें द्रीय ग्रामीर् मींत्रालयाच् या माहब माचा, २०१० मधील आदबशाप्रमार्ब राज् यात सन २०११ 
साली दारीद्र रबर्बखालील कु्ुींबाची िनगर्ना करण् यात आली आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त िनगर्ना बलुढार्ा जिल् हयात पुर्ा झाली आहब काय व त् यामध् यब 
दारीद्र रबर्बखालील ककती कु्ूींबब आढळुन आली, 
(३) तसबच ककती कु्ूींबाना दारीद्र रबर्बखालील प्रमार्पत्र वा्प करण् यात आली असून वा्प 
करावयाचब बाकी असलबलब प्रमार्पत्र वा्ण्याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात 
यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२३-०९-२०१६) :(१) सधचव, कें द्रीय ग्रामीर् मींत्रालय, नवी हदल्ली याींच्या 
हदनाींक ३०.५.२०११ च्या पत्रास अनुसरुन, राज्यात ऑक््ोबर, २०११ पासून सामाजिक, आधथाक 
व िात ननहाय सवेक्षर् कायाक्रम २०११ राबववण्यात आलब आहब. 
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(२) व (३) सामाजिक आधथाक व िात ननहाय सवेक्षर् कायाक्रम, २०११ अींतगात बुलढार्ा 
जिल््यात कु्ुींबननहाय क्षबत्रीय सवके्षर् करण्यात आलब आहब. यामध्यब क्षबत्रीय स्तरावर सींकसलत 
माहहती कें द्र शासनास सादर करण्यात आली आहब. कें द्रीय ग्रामीर् मींत्रालयामार्ा त या 
कायाक्रमाींतगात प्राप्त माहहतीचब सींस्करर् व पथृक्करर् कब ल्यानींतर कें द्र शासनाच्या सूचनबनुसार 
पुढील आवश्यक कायावाही करण्यात यबईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मसल् लोड (जि.औरांगाबाद) तालुक् यातील जिल् हा पषरषद अांतगात पशु वैयकयिीय  
रुग्णालयाच्या दरुुस्तीच ेिाम ननिृष्ट्ट दिााच ेझाल्याबाबत 

  

(१८)  ४९०८३ (२५-०४-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवा) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससल् लोड (जि.औरींगाबाद) तालकु् यातील जिल् हा पररर्द अींतगात पशु वैदयकीय रुग्र्ालयाच्या 
दरुुस्तीचब काम ननकृष् दिााचब करुन लाखो रुपयाींच्या ननधीचा ठबकब दारानब अधधकाऱ्याींशी 
सींगनमत करुन अपहार कब ल्याचब हदनाींक ८ िानबवारी, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास सामाजिक 
कायाकत्याानब ननदशानास आर्ला आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराची जिल्हा पररर्दबनब चौकशी कब ली आहब काय व चौकशीत काय 
आढळून आलब, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोर्ीींवर काय कारवाई कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१६) :(१) हब खरब नाही. 
     पशु वैदयकीय रुग्र्ालयाच्या दरुुस्तीच्या कामाची प्रशासकीय मान्यता रु. ५ लाखाींची 
दबण्यात आलबली आहब. सदर तरतूदीच्या मयाादबत दरुुस् तीचब व पनुाववदयुतीकरर्ाची कामब पुर्ा 
करण्यात आली आहब. 
(२) व (३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल्हा पषरषदेत अनेि पदे षरक्त असल्याबाबत 
  

(१९)  ४९३९५ (०३-०५-२०१६).   श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््याची ननसमाती होऊन हदड वर्ा पूर्ा होऊनही अदयाप अनबक बाबीींची पुताता 
बाकी आहब, हब खरब आहब काय, 
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(२) असल्यास, पालघरच्या वाट्याचब ग् क आिर् ड चब समुारब १११ कमाचारी अिूनही ठार्ब 
जिल्हा पररर्दबत अनबक पदब ररक्त असून जिल्हा पररर्दबमधील कमाचाऱ्याींवर अनतररक्त कामाचा 
तार् पडत असल्यानब आमचब कमाचारी उपलब्ध करुन दया अशी मागर्ी पालघर 
जिल्हापररर्दबकडून होत आहबत, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी कब ली आहब काय व चौकशीअींती काय आढळून आलब, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगानब पालघर जिल््याच्या ववकासासाठी शासनानब कोर्ती 
कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०९-२०१६) :(१) होय, हब खरब आहब. 
(२) अींशत: खरब आहब. 
(३) शासन स्तरावरुन समायोिनाचब धोरर् ननजश्चत करुन आदबश काढण्यात आलब आहबत. 
(४) शासनाचब हदनाींक २९ र्ब ब्रुवारी, २०१६ चब शासन ननर्ायान्वयब समायोिनाची कायावाही सुरु 
आहब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल््यातील रामामीण भागात सावािननि बाांधिाम ववभाग, पांतप्रधान रामामसडि  
योिना व जिल्हा पषरषदेमाफा त िरण्यात आलेल्या िामाांच ेपरीिण िरण्याबाबत 

  

(२०)  ४९४९० (२८-०४-२०१६).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय  रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नासशक जिल््यात ग्रामीर् भागात सुरु असलबल्या रस्त्याींची कामब ननकृष् दिााचब झालब 
असल्याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुर्ींगानब सावािननक बाींधकाम ववभाग, पींतप्रधान ग्रामसडक 
योिना व जिल्हा पररर्दबमार्ा त करण्यात आलबल्या वर्ाभरातील व सुरु असलबल्या रस्त्याींच्या 
कामाचब परीक्षर् करण्याचा ननर्ाय शासनानब माहब र्ब ब्रुवारी, २०१६ च्या पहहल्या सप्ताहात 
घबतला आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२३-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) प्रश्न भाग १ मध्यब नमूद कब ल्याप्रमार्ब 
अशा प्रकारचा ननर्ाय घबण्यात आलबला नाही. 
    तथावप, ग्रामीर् भागात सावािननक बाींधकाम ववभागामार्ा त रस्तब बाींधर्ी करताना दक्षता 
व गुर्ननयींत्रक मींडळामार्ा त रस्त्याच्या गुर्वत्तबची तपासर्ी करण्यात यबतब. प्रधानमींत्री ग्राम 
सडक योिनेंतगात करण्यात यबर्ाऱ्या कामाींची गुर्वत्ता तपासर्ी या योिनबच्या मागादशाक 
सुचनाींनुसार कायाकारी असभयींता, प्रमींग्रासयो, राज्य गुर्वत्ता ननयींत्रक व राषरीय गुर्वत्ता 
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ननयींत्रक अशा त्रत्रस्तरीय पध्दतीनब करण्यात यबतब. तर जिल्हा पररर्दबमार्ा त दबखभाल दरुुस्ती 
करण्यात यबर्ाऱ्या रस्त्याींच्या कामाची तपासर्ी जिल्हा पररर्दबनब कशी करावी याींच्या सूचना 
हदनाींक १०.०९.२०१२ च्या शासन ननर्ायान्वयब हदलबल् या आहबत. त्यामध्यब काम सुरु असताना व 
पूर्ा झाल्यावर सींबींधधत कीं त्रा्दार याींनी तपासर्ी कब ल्यावर, 
     (१) जिल्हा पररर्दबच्या शाखा असभयींता (बाींधकाम ववभाग) व उप असभयींता (बाींधकाम 
ववभाग) याींनी त्याची तपासर्ी करावी. 
     (२) काही ननवडक कामाची तपासर्ी कायाकारी असभयींता, जिल्हा पररर्द (बाींधकाम 
ववभाग) याींनी करावी. 
     (३) िबथब तक्रार यबईल तबथब कामाची सींयुक्त तपासर्ी अनतररक्त मुख्य कायाकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररर्द याींनी कायाकारी असभयींता (बाींधकाम ववभाग) याींच्या समवबत करावी, 
अशा सूचना दबण्यात आलबल् या आहबत. 
     तदवत: एक त्रयस्थ मींडळ म्हरू्न प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिनबच्या धतीवर तपासर्ी 
करण्याकररता प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिनबच्या उपलब्ध असलबल् या राज्यस्तरीय गुर्वत्ता 
ननयींत्रक याींच्याकडून ही तपासर्ी अनतररक्त मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्द याींना 
करुन घबता यबव ूशकतब. 

___________ 
  

महहला बालिल्याण ववभागातील एिाजत्मि बालवविास योिन ेअांतगात िायारत  
असणाऱ्या पयावेक्षििाांना पदोन्नतीपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(२१)  ४९५८९ (३०-०४-२०१६).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महहला बालकल्यार् ववभागातील एकाजत्मक बालववकास योिनब अींतगात कायारत असर्ाऱ्या 
पयावबक्षक्षकाींना पदोन्नतीचा लाभ हदला िात नाही, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सलग ३०-३० वर्े सबवा करूनही पयावबक्षक्षका पदोन्नतीपासून वींधचत राहहल्या 
आहबत, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, पदोन्नती सींदभाात कब लबल्या अन्यायाववरूध्द अींगर्वाडी पयावबक्षक्षका सींघ्नबच्या 
वतीनब वबळोवबळी मागर्ी, आींदोलनब कब ली िात आहबत, हब ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार या पयावबक्षक्षकाींना पदोन्नती दबर्बबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही 
कब ली वा करण्यात यबत आहब ?   
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२) अींशत: खरब आहब. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहब. 

___________ 
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मशडी (ता.राहता, जि.अहमदनगर) येथील भांडारदरा धरणातून िायिवाडी  
धरणाच्या पाण्याचा दरुुपयोग होत असल्याबाबत 

  

(२२)  ४९७२४ (२९-०४-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सशडी (ता.राहता, जि.अहमदनगर) यबथील भींडारदरा धरर्ातून िायकवाडी धरर्ात 
वपण्यासाठी पुरबसा पार्ीसाठा आहब गोदावरी मराठवाडा ससींचन ववकास महामींडळानब तबथब 
वपण्यासाठी नबमक ककती पार्ी लागतब, याबाबत तीन वबळा वबगवबगळी आकडबवारी सादर कब ली 
तबथील पाण्याचा कब वळ वपण्यासाठीच नाही तर अन्य कारखान्याींसाठी अननबधं वापर सुरु आहब 
तर वरच्या बािूच्या शबतीचब पाण्याअभावी नुकसान होत असल्याचब माहब डडसेंबर, २०१५ मध्यब 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, भींडारदरा धरर्ातनू िायकवाडीसाठी मुळा, दारर्ा, गींगापूर ही धरर्ब यापूवी 
ररकामी करण्यात आली आहबत िायकवाडीसाठी सोडलबलब पार्ी वपण्यासाठी वापरलब िातब की 
नाही याबाबत राज्याच्या मुख्य सधचवाींनी दलुाक्ष कब ल्यानब न्यायालयानब यासींदभाात नारािी 
व्यक्त कब ली आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०९-०८-२०१६) :(१) नाही. 
     महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरर्ाच्या हद.१९/०९/२०१४ रोिीच्या ननर्ायानुसार 
गोदावरी खोऱ्यातील िायकवाडीच्या उध्वा भागातील धरर् समुहातील व िायकवाडी धरर्ातील 
हद.१५/१०/२०१५ रोिीच्या पार्ी साठ्याचा ववचार करुन गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारब ववकास 
महामींडळानब हद.१७/१०/२०१५ अन्वयब समन्यायी पार्ी वा्पाचब आदबश ननगासमत कब लब आहबत. 
     समन्यायी पार्ी वा्पासींदभााम महामींडळाच्या आदबशास आव्हान करर्ाऱ्या ववववध 
िनहहत याधचका मा.उच्च न्यायालय, मुींबई यबथब दाखल करण्यात आल्या आहबत. 
मा.न्यायालयाच्या ननदेशानुसार उध्वा गोदावरी खोऱ्यातील धरर् समुहातील िायकवाडीसाठी 
प्राप्त पार्ी वपण्यासाठीच वापरण्यात यबत आहब. 
     वरच्या बािुच्या शबतीचब पाण्याचब ननयोिन उपलब्ध पाण्यानुसार करर्बत यबतब. 
हद.०७/०९/२०१५ रोिीच्या शासन ननर्ायानुसार िलाशयातील सवा पार्ी साठब अत्यींत कमी 
असल्यानब वपण्यासाठी राखीव करण्यात आलब असून त्या पाण्याचब ननयोिन मा.ववभागीय 
आयुक्त व जिल्हाधधकारी याींचब आदबशानुसार करण्यात यबत आहब. 
(२) महामींडळाच्या हद.१७/१०/२०१५ च्या समन्यायी पार्ी वा्पाच्या आदबशानसुार 
हद.०१/११/२०१५ तब हद.२८/११/२०१५ या कालावधीत उध्वा गोदावरी भागाकडील धरर् समुहातून 
१०.४० ्ी.एम.सी. पार्ी िायकवाडी धरर्ासाठी सोडण्यात आलब असून त्यापैकी ६.६३ 
्ी.एउम.सी. पार्ी िायकवाडीत प्रत्यक्ष प्राप्त झालब आहब. िायकवाडीत प्राप्त झरालबलब पार्ी 
वपण्यासाठी वापरलब िात आहब ककीं वा कसब हब पाहण्याची िबाबदारी राज्याच्या मुख्य सधचवाींवर 
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मा.सवोच्च न्यायालय, नवी हदल्ली याींनी सोपववली आहब व त्यानुर्ींगानब आवश्यक सवा 
उपाययोिना करण्यात यबऊन यथायोग्य सींननयींत्रर् करण्यात आलब आहब. या सींदभाात 
मा.न्यायालयानब नाराि व्यक्त कब लबली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मांगरुळपीर (जि.वामशम) तालुक्यातील सोनल मसांचन प्रिल्पाच्या शतेी मसांचनाबाबत 
  

(२३)  ४९८१९ (३०-०४-२०१६).   श्री.अममत झनि (षरसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर रामामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मींगरुळपीर (जि.वासशम) तालकु्यातील सोनल ससींचन प्रकल्पाच्या शबती ससींचनाबाबत गींभीर 
समस्या असताना लघु पा्बींधारब ववभागानब शबतकऱ्याींच्या ससींचनाच्या नावानब सन २००१ पासून 
कागदोपत्री दबखभाल-दरुुस्ती व नववन कामब दाखवून शासनाच्या को्यवधी रुपयाींची लू् कब ली 
असल्याचब माहब डडसेंबर, २०१५ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनानब चौकशी कब ली आहब काय व त्यात काय आढळून आहब, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोर्ीींवर काय कारवाई कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रामामीण भागात बायोगॅसच्या लाभाथाांची सांख्या वाढवून अनुदान देण्याबाबत 
  

(२४)  ४९८६० (३०-०४-२०१६).   श्री.सांरामाम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महागडया इींधनाच्या तुलनबत बायोगॅस स्वयींपाकासाठी उपयुक्त ठरर्ारा असून ग्रामीर् 
भागात बायोगॅसची सींकल्पना रुित असली तरी नकारात्मक मानससकतबमुळब त्याींची सींख्या 
कमी असल्यानब गॅसदरात वाढ करुन त्याला अनुदान दबण्यात यबतब मात्र शासनाकडून बायोगॅस 
बाींधण्यासाठी दबण्यात यबर्ारब अनदुान अत्यल्प असून यात वाढ झालबली नसल्याचब हदनाींक १५ 
डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या समुारास ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, बायोगॅसचब लाभाथीची सींख्या वाढण्यासाठी व त्यास अनुदान दबण्यासाठी 
शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०९-२०१६) :(१) हब अींशत: खरब आहब. 
     माहब माचा व एवप्रल २०१६ मध्यब बायोगॅस सयींत्र बाींधण्यात यबर्ाऱ्या अनुदानात वाढ 
करण्याबाबतची ननवबदनब शासनाकडब प्राप्त झाली आहबत. 
(२) कें द्र शासनाकडून प्रनतवर्ी ननगासमत कब ल्या िार्ाऱ्या प्रशासकीय मींिूर आदबशातील 
मागादशाक सुचनाींनसुार, बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कायाक्रम राज्यात राबववण्यात यबतो. कें द्र 
शासनानब हदनाींक ३० िून, २०१४ व त्यानसुार या ववभागामार्ा त हदनाींक ०७ र्ब ब्रुवारी, २०१५ 
रोिी नवीन सुधाररत प्रशासकीय मींिूरीचब आदबश ननगासमत कब लब असून त्याअन्वयचब बायोगॅस 
सींयींत्रासाठी अनुदानाचब दर सुधाररत कब लबलब आहबत. बायोगॅस उभारर्ीचब उहद्दष ब् क्षबत्रीय स्तरावरुन 
मागवून तब कें द्र शासनाकडब पाठववण्यात यबतब. त्यानसुार कें द्र शासनाकडून प्राप्त झालबलब अनुदान 
लाभार्थयांना ववतरीत करण्यात यबतब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धगरगाांव (ता.नागभीड, जि.चांद्रपूर) रामामपांचायतीअांतगात नवानगर 
 गावात मुलभतू सुववधा देण्याबाबत 

  

(२५)  ५०१७२ (३०-०४-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धगरगाींव (ता.नागभीड, जि.चींद्रपूर) ग्रामपींचायतीअींतगात नवानगर गावात वीि, वपण्याच्या 
पाण्याची समस्या, मुलाींसाठी अींगर्वाडी कें द्र नाही,हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, या गावाला मूलभतू सुववधा अदयापपयतं न दबण्याची कारर्ब काय आहबत, 
(३) असल्यास, या गावाला तातडीनब मुलभूत सुववधा दबण्यासींदभाात शासनानब कोर्ती कायावाही 
कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०९-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) हब अींशत: खरब आहब. 
     धगरगाव ग्रामपींचायत अींतगात नवानगर ही २८ कु्ूींबाींची वन ववभागाच्या शासकीय 
िागबवर वसलबली ११२ इतक्या लोकसींख्यबची वस्ती आहब. सदर वस्तीमध्यब वपण्याच्या 
पाण्याकरीता १ हातपींप असून १४ वा ववत्त आयोगाींतगात सौर उिेवर आधारीत नळ योिना 
प्रस्ताववत करण्यात आली आहब. सदर वस्तीत वीिबच्या व्यवस्थबबाबत ग् ववकास अधधकार, 
पींचायत ससमती नागसभड याींचब स्तरावरुन ना हरकत प्रमार्पत्र दबण्यात आलबलब आहब. तसबच, 
सदर वस्तीमध्यब अींगर्वाडी नाही. तथावप, धगरगाव यबथील अींगर्वाडीमार्ा त महहला व मुलाींना 
सुववधा दबण्यात यबत आहबत. 

___________ 
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अमरावती जिल््यातील रामामसेविाांना सुरिा व ननवतृ्तीवेतन देण्याबाबत 
  

(२६)  ५०३८५ (२८-०४-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल््यात महाराषर रोिगार हमी योिनबसारख्या कामाची िबाबदारी 
ग्रामसबवकावर दबण्यात आली असल्यामुळब गावात दोन ग्ात तीं ब् ननमाार् होर्ब तर दसुरीकडब 
बाींधकाम ववभाग ग्रामसबवकाकडब हदल्यानब त्याींना ग्रामस्थाींच्या रोर्ाला बळी पडावब लागर्ब व 
कामाचा अनतररक्त तार् पडत असल्यानब मानससक तर्ावातनू गबल्या ६ वर्ाात ३१ 
ग्रामसबवकाींच्या आत्महत्या व ५३ िर्ाींवर प्रार्घातक हल्लब झालब असल्याचब माहब डडसेंबर, २०१५ 
मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) तसबच ग्रामसबवक याींना सबवा ननवतृ्त झाल्यावर त्याींना ननवतृ्तीवबतन दबखील समळत 
नसल्याचब ननदशानास आलब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनानब चौकशी कब ली आहब काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती ग्रामसबवकाींना सुरक्षा व ननवतृ्तीवबतन समळण्याबाबत शासनानब 
कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-०१६०) :(१) नाही. 
(२) नाही. सन २००९ तब २०१५ या कालावधीत एकुर् ६७ ग्रामसबवक सबवाननवतृ्त झालब त्यापकैी 
५२ ग्रामसबवकाींचब ननयसमत सबवा ननवतृ्तीवबतन मींिूर करण्यात आलब व १५ ग्रामसबवकाींना 
त्याींच्या खातब चौकशीच्या अधधन राहून तात्पुरतब सबवाननवतृ्ती वबतन मींिूर करण्यात आलब आहब. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोयगाव (जि.औरांगाबाद) तालुक्यात घरिुल लाभार्थयाांना देण्यात 
आलेला ननधी िामाअभावी पडून असल्याबाबत 

  

(२७)  ५१०२५ (२५-०४-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :  सन्माननीय  रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोयगाव (जि.औरींगाबाद) तालकु्यात घरकुल लाभार्थयांचब १ को्ी ३२ लाख रुपयब ननधी सन 
२०१२-२०१५ अखबरीस असून कामा अभावी पडून असल्याचब माहब िानबवारी, २०१६ मध्यब वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आलब आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर घरकुल लाभार्थयांनी ननधााररत वबळबत काम करावीत यासाठी शासनानब 
कोर्ती कायावाही कब ली आहब वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) होय. 
     लाभाथी स्वत: बाींधकाम करीत असल्यानब बाींधकामाच्या प्रगतीनुसार ननधी ववतरर्ाची 
कायावाही सुरु आहब. हा ननधी घरकुलाच्या कामाअभावी सशल्लक राहहला नसून लाभाथी 
घरकुलाचब कामब िसिसब पुर्ा करत  आहबत तसा खचा होत आहब. 
(२) लाभार्थयाचंब पींचायत ससमती स्तरावर बैठका/मबळावब घबण्यात आलबलब आहबत. अपूर्ा असलबली 
घरकुलब पुर्ा करण्यासाठी लाभार्थयानंा प्रवतृ्त करण्यात यबत आहब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मसल्लोड (जि.औरांगाबाद) तालुक्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रामामीण  
रोिगार हमी योिनेची िाम ेसुरु िरण्याबाबत 

  

(२८)  ५१०३९ (१२-०५-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससल्लोड (जि.औरींगाबाद) तालुक्यात यबथब तीव्र दषुकाळी पररजस्थती असतानाही पींचायत 
ससमती कृर्ी ववभाग सामाजिक वनीकरर् हब ववभाग वगळता अन्य ववभाींगानी महात्मा गाींधी 
राषरीय ग्रामीर् रोिगार हमी योिनबची कामब सुरु कब ली नसल्याचब माहब िानबवारी, २०१६ मध्यब 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, मिूराींच्या हाताला कामब दबण्यासाठी इतर ववभागानबही महात्मा गाींधी राषरीय 
ग्रामीर् रोिगार हमी योिनबची कामब सुरु करावीत यासाठी शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा 
करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१७-०९-२०१६) :(१) होय, अींशत: खरब आहब. 
     ससल्लोड तालुक्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीर् रोिगार हमी योिनब अींतगात 
िानबवारी, २०१६ मध्यब ग्रामपींचायत, कृर्ी ववभाग व सामाजिक वनीकरर् ववभागामार्ा त कामब 
सुरु होती. 
(२) ससल्लोड तालुक्यामध्यब मग्रारोहयो अींतगात मिूराींना कामब उपलब्ध करुन दबण्याकरीता 
सध्या ५४३२ कामब शबल्र्वर आहबत. त्यामध्यब प्रत्यबक ग्रामपींचायतीस ०५ कामाचा शबल्र् आहब. 
     जिल्हाधधकारी औरींगाबाद कायाालयानब मग्रारोहयो अींतगात सवा यींत्रर्ाना यींत्रर्ाननहाय 
मिूराींच्या मागर्ी प्रमार्ब कामब उपलब्ध करुन दबण्याचब वबळोवबळी कळववलब आहब. 
     तसबच उपववभागीय अधधकारी ससल्लोड याींच्या अध्यक्षतबखाली वबळोवबळी बैठका घबऊन 
तालुका स्तरीय यींत्रर्ा प्रमखु अधधकारी याींना कामब उपलब्ध करुन दबण्याबाबत सुचना दबण्यात 
आलबल्या आहबत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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किनवट (जि.नाांदेड) येथील पांचायत सममती बाांधिामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 
  

(२९)  ५१४४३ (०६-०५-२०१६).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् (जि.नाींदबड) यबथील आहदवासी प्रवर् क्षबत्रातील असलबल्या पींचायत ससमती 
बाींधकामाचब अींदािपत्रकात चकुीचब नोंदी व वस्तुजस्थती व स्थळ पाहर्ी न करता अींदािपत्रक 
करण्यात आल्याची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहब सप् े्ंबर, २०१५ मध्यब वा त्यादरम्यान 
कब ली आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) पींचायत ससमतीचब बाींधकाम करताना मुख्य रस्त्यापासून उींचीवर बाींधकाम करण्याऐविी 
रस्त्यापासून ५ रु्् खाली बाींधकाम कब लब आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ाची चौकशी कब ली आहब काय व त्यात काय आढळून आलब, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार दोर्ी अधधकाऱ्याींवर शासनानब काय कारवाई कब ली वा करण्यात 
यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) हब खरब नाही. 
(३) या प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आलबली असून तक्रारीत तर्थय नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी येथ ेविृरोप खरेदीसाठी रामामपांचायतिडून घेतलेल्या ननधीचा गैरवापर िेल्याबाबत 
  

(३०)  ५२१०२ (०५-०५-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर 
(लोहा), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) परभर्ी जिल््यातील वकृ्षरोप खरबदीसाठी ७८ ग्रामपींचायतीकडून घबतलबल्या रु.१७,४९,८२०/- 
रुपयाच्या गैरव्यवहार प्रकरर्ी नबमलबल्या चौकशी ससमतीनब आपला अहवाल तयार कब ला आहब 
काय, 

(२) असल्यास, चौकशी ससमतीचब ननषकर्ा काय आहबत व त्यानुसार सींबींधधताींववरुध्द काय 
कारवाई कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) चौकशी अहवालानुसार ७८ ग्रामपींचायतीींपैकी २९ ग्रामपींचायतीींना रु.७,१३,१२०/- रक्कमबचब 
धनादबश दबऊनही सींबींधधत नसारीकडून रोपब समळालबली नाहीत. त्यापकैी २ ग्रामपींचायतीींचब धनादबश 
व्लब नसल्यानब रु.४०,०००/- सींबींधधत ग्रामपींचायतीच्या खात्यातच िमा आहबत. ग्रामपींचायत 
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झरी, ता.परभर्ी याींनी नसारीकडून रोपब व हदलबल्या धनादबशाची रक्कम रु.७०,०००/- परत न 
समळाल्याबाबत सींबींधधत नसारी ववरुध्द मा.न्यायालयात प्रकरर्ब दाखल कब लब आहब. उवाररत 
रु.६,०३,१२०/- व त्यावरील व्याि रु.४५,९२०/- असब एकूर् रु.६,४९,०४०/- नसारीकडून वसूल 
करुन सींबींधधत ग्रामपींचायतीच्या खात्यात िमा करण्यात आलब आहबत. 
     चौकशी अहवालाच्या अनुर्ींगानब सदर प्रकरर्ी श्री.एस.एन.गोपाळ, तत्कालीन ग् ववकास 
अधधकारी, पींचायत ससमती, परभर्ी याींचब ववरुध्द ववभागीय आयुक्त याींचबकडब दोर्ारोप पत्र 
सादर करण्यात आलबलब आहब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मेळघाट धारणी येथील चािदाा उतावली येथील रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(३१)  ५२१५० (२८-०४-२०१६).   श्री.प्रभुदास मभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय रामामवविास  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मबळघा् धारर्ी यबथील चाकदाा उतावली यबथील मोठ्या प्रमार्ात रस्त्याची दरुवस्था 
झालबली आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनानब चौकशी कब ली आहब काय व त्यात काय आढळून आलब, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरब आहब. तथावप सदर रस्त्यावर वाहतूक सुरु 
आहब. 
(२) तब (४) उतावली चाकदाा हा रस्ता ग्रामीर् मागा क्र.१८ असून रस्त्याची लाींबी ५/८०० कक.मी. 
आहब. या रस्त्याची जिल्हा पररर्दबमार्ा त पहार्ी करण्यात आली असून रस्त्याचब पषृठभागाला 
खडडब पडलबलब आहबत. 
     प्रश्नाींककत रस्त्याच्या सुधारर्बचब काम जिल्हा वावर्ाक योिना सन २०१६-१७ करीता 
प्रस्ताववत करण्यात आलब असून ननधीच्या उपलब्धतबनुसार सदरचब काम हाती घबण्याचब जिल्हा 
पररर्दबचब ननयोिन आहब. 

___________ 
  

धचखलदरा (जि.अमरावती) िोमटी जिल्हा पषरषद माध्यममि शाळेतील  
मशिि सतत गैरहिर राहत असल्याबाबत 

  

(३२)  ५२१५१ (२६-०४-२०१६).   श्री.प्रभुदास मभलाविेर (मेळघाट) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखलदरा (जि.अमरावती) कोम्ी जिल्हा पररर्द माध्यसमक शाळबतील सशक्षक सतत 
गैरहिर राहत असल्यामळुब मलुाींचब शैक्षिर्क नुकसान होत आहब, हब खरब आहब काय, 
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(२) तसबच सरपींच व गावातील मींडळीनी हदनाींक १९ िानबवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
शाळबला भब् हदली असता ७ पैकी ५ सशक्षक्षका गैरहिर होत्या, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात आली आहब काय व त्यात काय आढळून 
आलब, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगानब गैरहिर सशक्षकाींवर शासनानब काय कारवाई कब ली वा 
करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१६) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) गावच्या सरपींचानी हदलबल् या भब्ीवबळी ७ सशक्षकापैकी सशक्षक उपजस्थत होतब व दोन 
सशक्षक रिबवर होतब. उवाररत तीन सशक्षकाींपैकी एक सशक्षक्षका आिारी असल्यानब दोन सशक्षक्षका 
त्याींना मुळ गावी सोडण्यास गबलबल्या होत्या. सदर प्रकरर्ी कब लबल्या चौकशीवबळी शाळबचब प्रभारी 
मुख्याध्यापक वररषठाची कोर्तीही परवानगी न घबतला शाळबत उपजस्थत राहत नसल्याचब तसबच 
शाळबतील कमाचाऱ्याींवर कोर्तबही ननयींत्रर् नसल्याचब स्पष् झाल्यानब प्रभारी मखु्याध्यापक याींची 
हद. १/७/२०१६ ची एक वबतनवाढ पुढील वबतनवाढीवर पररर्ाम न करता रोखण्यात आलबली 
आहब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बावधन (ता.हवेली, जि.पुणे) येथील ऑरेिसुष्ट्टी व पेबलस या  
सोसायटीांना सवा मुलभतू सुववधा ममळण्याबाबत 

  

(३३)  ५२३७३ (२९-०४-२०१६).   श्री.सांरामाम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बावधन (ता.हवबली, जि.पुर्ब) यबथील ऑरबिसुष्ी व पबबलस या सोसाय्ी अधधकृत असून 
यबथब रहहवाशी मागील दोन वर्ाापासून राहत आहबत, त्याींनी मालमत्ता कर घबण्यासाठी सरपींच 
बावधन याींचबकडब वारींवार मागर्ी करण्यात यबवुनही सरपींच बावधन याींनी मालमत्ता कराची 
रक्कम घबण्यास नकार दशाववला असून तब या उपरोक्त सोसाय्ीींना कोर्तीही सुववधा दबत 
नसल्याचा प्रकार माहब िानबवारी, २०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब 
काय, 
(२) असल्यास, सरपींच बावधन याींनी मालमत्ता कराची रक्कम स्वीकारण्याबाबत तसबच या 
सोसाय्ीींना सवा मुलभूत सुववधा समळण्याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात 
यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
 



वव.स. २२० (24) 

श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरब आहब. 
     हदनाींक ०६/०४/२०१५ तब हदनाींक ०२/०१/२०१६ या कालावधीत मालमत्ता कर आकारर्ी व 
वसुलीस शासनाकडून स्थधगती दबण्यात आलबली असल्यामुळब सदरील कालावधीत ग्रामपींचायत 
बावधन याींना मालमत्ता कराची आकारर्ी व वसलुी कब लबली नाही. तथावप, हदनाींक ०२/०१/२०१६ 
पासून ऑरेंिसषृ ्ी व पबबलस या दोन्ही सोसायट्याींमधील मालमत्ताींवर मालमत्ता कराची 
आकारर्ी व वसलुी करण्यात यबत आहब. 
     दोन्ही हौससींग सोसाय्ीींना ग्रामपींचायतीमार्ा त सावािननक रस्तब, जस्र् लाई्, दैनींहदन 
स्वच्छता या सुववधा पुरववण्यात यबत आहबत. 
     तथावप, ग्रामपींचायत बावधन बुद्रकु ही पुर्ब महानगरपासलकब च्या हद्दीलगतची ग्रामपींचायत 
असून, गावात र्क्त पुर्ब महानगरपासलकब कडून होर्ारा पार्ीपुरवठा हा एकमबव पार्ीपुरवठ्याचा 
स्त्रोत असल्यानब व झपाट्यानब वाढर्ाऱ्या लोकसींख्यबच्या प्रमार्ात पुर्ब महानगरपासलकब कडून 
पार्ीपुरवठा होत नसल्यानब तसबच, तीव्र पार्ी ी्ंचाईमळुब सींबींधधत सोसाय्ीींना पुरबसा 
पार्ीपुरवठा करर्ब ग्रामपींचायत बावधन बुद्रकु याींना शक्य होत नाही. तथावप, सदर सोसाय्ीींन 
पार्ीपुरवठा व इतर सवा मलुभूत सुववधा पुरववण्याबाबत ग्रामपींचायत सदैव प्रयत्नशील आहब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राधानगरी (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील दाषरद्रयरेषेमधील लाभाथी 
घरिुल योिनेपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(३४)  ५२४३१ (२६-०४-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील 
(मशरोळ) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील तब्बल १०४५ इतकब  दाररद्रयरबर्बमधील लाभाथी 
घरकुल योिनबपासून वींधचत असल्याचब माहब र्ब ब्रुवारी, २०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आलब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनानब चौकशी कब ली आहब काय व चौकशीत काय आढळून आलब, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) होय. 
सन २०१५-१६ च्या उहद्दष्ानुसार घरकुलाींना मींिूरी हदल्यानींतर आिसमतीस इतर प्रवगााच्या 
१०२९ लाभार्थयांना घरकुल मींिूर होर्ब बाकी आहब. 
(२) होय. 
कें द्र शासनाच्या मागादशाक सूचनबनुसार प्राप्त होर्ाऱ्या उहद्दष्ापैकी अनुसचूीत िाती व 
अनुसूचीत िमातीसाठी ६० %, अल्पसींख्याींक १५%, अपींग ३% व उवारीत इतर प्रवगाास वा्प 
करावब लागतब. दरवर्ी प्राप्त होर्ाऱ्या उहद्दष्ामधून प्रनतक्षा यादीतील लाभार्थयानंा घरकुलाचा 
लाभ दबण्यात यबतो. प्रनतक्षा यादीतील लाभार्थयाचंी सींख्या िास्त असल्यामुळब आिसमतीस १०२९ 
लाभार्थयांना घरकुल मींिूर होर्ब बाकी आहब. 
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(३) प्रत्यबक वर्ी प्राप् त उहद्दष्ाींच्या प्रमार्ात लाभार्थयांना घरकुलाींचा लाभ दबण्यात यबतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हा पषरषदेिडून राबववण्यात येणाऱ्या वैयजक्ति आ ण सावािननि 
लाभाांच्या योिना लाभार्थयाांना ममळत नसल्याबाबत 

  

(३५)  ५२४३५ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील 
(मशरोळ) :   सन्माननीय  रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हा पररर्दबकडून राबववण्यात यबर्ाऱ्या वैयजक्तक आिर् सावािननक लाभाींच्या 
योिना वर्ा सींपत आलब तरी असींख्य लाभार्थयांपयतं पोहोचलबल्या नसल्याचब माहब र्ब ब्रुवारी, 
२०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, या लाभार्थयांना शासनाच्या योिनाींचा लाभ न समळण्याची कारर्ब काय आहबत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) हब खरब आहब. 
(२) पात्र ननववदाकाराींकडून प्रनतसाद समळाला नसल्यानब ई-ननववदा प्रकक्रया होर्बस ववलींब झाला. 
माचा अखबर पुरवठाराींकडून साहहत्य प्राप्त झालब असून लाभार्थयांना साहहत्य वा्पाचब काम सुरु 
आहब. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेिातेगाांव (ता.गेवराई, जि.बीड) ववहीरीांच्या पाण्याचा दरुुपयोग होत असल्याबाबत 
  

(३६)  ५२५०१ (३०-०४-२०१६).   श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिब िातबगाींव (ता.गबवाराई, जि.बीड) यबथब हदनाींक १६ िानबवारी, २०१६ रोिी पार्ी 
आर्ण्यासाठी कु.कोमल उकनाथ िगताप ही ववहीरीींवर गबली असता नतचा ववहीरीत पडून मतृ्यू 
झाला, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदरील गावातील ग्रामपींचायत अींतगात सावािननक वपण्याच्या पाण्याच्या दोन 
ववहीरी व पार्ीींपुरवठा योिना कायााजन्वत असूनही सींपूर्ा गावास वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा 
होत नाही तसबच सदरील ववहीरीचब पार्ी सरपींच व मािी सरपींच याींनी स्वत:च्या शबतीसाठी 
वापरत आहबत, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी कब ली आहब काय व त्यात काय आढळून आलब, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सरपींच, मािी सरपींच व ग्रामसबवक याींच्यावर शासनानब काय 
कारवाई कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१६) :(१) हब खरब आहब. 
(२) व (३) हब खरब नाही. दषुकाळाच्या कालावधीत गावातील दोन्ही ववहहरीींमध्यब पाण्याची आवक 
कमी  झाल्यामुळब पार्ी उपलब्ध होत नव्हतब त्यामळुब गावाला  ्करदवारब पार्ी पुरवठा 
करण्यात यबत होता. 
     या प्रकरर्ाची अधधक चौकशी करण्यात आली असता सदर ववहहरीींच्या पाण्याचा गावाचब 
सरपींच व मािी सरपींच हब स्वत:च्या शबतीसाठी वापर करीत नसल्याचब आढळून आलब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) ववलींब झालबला नाही. 

___________ 
  

रामामपांचायत िमाचाऱ्याांच्या मागण्या पूणा िरण्याबाबत 
  

(३७)  ५२५२६ (०६-०५-२०१६).   श्री.सांिय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुर्ब व सातारा जिल्हा श्रसमक सींघ सलींग्न पुर्ब जिल््यातील ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींची 
ववववध मागण्यासाठी ववभागीय आयुक्त व जिल्हा पररर्द कायाालयावर मोचाा काढला होता, हब 
खरब आहब 
काय, 
(२) असल्यास, जिल््यातील कमाचाऱ्याींसाठी सुमारब १० को्ी १७ लाख ६७ हिार रुपयब मींिूर 
झालबलब आहबत परींतु ही रक्कम अदयाप कमाचाऱ्याींच्या हाती पडलबली नाही, हब ही खरब आहब 
काय, 
(३) असल्यास, चतुथा वगााची वबतनश्रबर्ी दबण्यात यावी तसबच पबन्शन योिना, ववमा योिना, 
ग्र ज्युइ्ी, आदीींची अींमलबिावर्ी करावी व इतर ववववध मागण्या करण्यात आल्या आहबत, हब 
ही खरब आहब काय, 
(४) असल्यास, जिल््यातील ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींच्या ववववध प्रलींत्रबत मागण्या पूर्ा 
करण्याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) :(१) होय, हब खरब आहब. 
(२) हब खरब नाही. 
       ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींना सन २०१५-१६ मधील शासनाकडून दबण्यात यबर्ारब अनुदान 
जिल्हा पररर्द, पुर्ब याींचबमार्ा त सवा ग् ववकास अधधकारी याींना ववतररत करण्यात आलब 
असून सदर अनुदान पींचायत ससमती मार्ा त ग्रामपींचायतीींनाही ववतररत करण्यात आलब आहब. 
(३) व (४) होय, हब खरब आहब. 
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       महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयम १९५८ नुसार ग्रामपींचायत ही स्वायत्त सींस्था असून 
तीचब कमाचारी पूर्ात: ग्रामपींचायतीचब कमाचारी असून शासनाचब ककीं वा जिल्हा पररर्दबचब कमाचारी 
नाहीत. सदर अधधननयमातील कलम ६१ अन्वयब ग्रामपींचायतीची कताव्यब पार पाडण्यासाठी 
सबवकाींची नबमरू्क करण्याची तरतूद आहब. शासन ननर्ाय हद.२१.१.२००० अन्वयब ग्रामपींचायत 
कमाचाऱ्याींचा आकृतीबींध आिर् शासन ननर्ाय हद.४.३.२०१४ अन्वयब ककमान वबतन ननजश्चत 
करण्यात आलबलब आहब. ग्रामपींचायतीच्या उत्पन्नानसुार ककमान वबतनाचब अनुदान शासनाकडून 
ववतरीत करण्यात यबतब. सदयजस्थतीत ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींना चतुथाश्रबर्ी वबतनश्रबर्ी, पबन्शन 
योिना, ववमा योिना लागू करण्याची बाब ववचाराधीन नाही. 
       शासन पररपत्रक हदनाींक १८ ऑगस््, २००१ नुसार ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींना उपदान 
ननयम १९७२ लागू करण्यात आला आहब. ववववध मागण्याींबाबत अधधननयम व ननयमातील 
तरतुदीनुसार कायावाही करण्यात यबतब. तसबच इतर मागण्याींबाबत बठैक आयोजित करण्याबाबत 
प्रस्ताववत करण्यात आलबलब आहब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हा पषरषदेच्या समाििल्याण ववभागान ेतीन िोटी रुपयाांच्या 
ननधीचे समायोिन िेल्याबाबत 

  

(३८)  ५२७१५ (०६-०५-२०१६).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिण), श्री.ज्ञानराि चौगुले 
(उमरगा) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदबड जिल्हा पररर्दबच्या समािकल्यार् ववभागानब तीन को्ी रुपयाींच्या ननधीचब अदयाप 
समायोिन कब लब नसल्याची बाब माहब र्ब ब्रुवारी, २०१६ मध्यब वा त् या दरम्यान ननदशानास आली 
आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदरचा ननधी माहब माचा, २०१६ पयतं खचा न झाल्यास हा ननधी व्यपगत 
होर्ार आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, सदरचा ननधी अदयापपयतं खचा न करण्याची कारर्ब काय आहबत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरब आहब. 
     समायोिन न कब ल्याची रक्कम रु. ३ को्ी नसनू र्क्त रु. २७ लक्ष इतकी आहब. 
(२), (३) व (४) हब खरब नाही. 
     सदर ननधी कमाचाऱ्याींनी घबतलबल्या अधग्रमाची रक्कम असून ती अधग्रम घबर्ाऱ्या 
कमाचाऱ्याींच्या वबतनातनू वसूल करण्याची तसबच मयत कमाचाऱ्याींनी घबतलबल्या अधग्रमाचब 
ननलेखन करण्याची कायावाही चाल ूआहब. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मौि ेभाांडवेाडी (ता.खटाव, जि.सातारा) येथील गट क्र.४०९  
मध्ये रस्त्यावर अनतक्रमण झाल्याबाबत 

  

(३९)  ५२८५८ (०३-०५-२०१६).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ख्ाव तालुक्यातील (जि. सातारा) मौिब भाींडबवाडी यबथील ग् क्र. ४०९ या शहरातील 
रस्त्यावर मौ. भाींडबवाडीचब ववदयमान सरपींच याींनी अनतक्रमर् कब लब आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, तहससलदार ख्ाव (वडूस) तसबच ग्ववकास अधधकारी वगा-१, पींचायत ससमती 
ख्ाव याींच्याकडब अनतक्रमर्ाबाबत हदनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ग्रामस्थाींनानी लबखी तक्रारी कब ल्या आहबत, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्यावरील अनतक्रमर् काढण्याबाबत व दोर्ी अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०९-२०१६) :(१) ग् क्र. ४०९ मध्यब अनतक्रमर् आहब हब खरब आहब. 
     मौिब भाींडबवाडी (ता.ख्ाव, जि.सातारा) यबथील  ग् क्र. ४०९ हा गाव नमुना नीं. ७/१२ 
नुसार सरकारच्या मालकीचा असनू ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात आहब. या ग्ामध्यब ग्रामपींचायत 
नमुना नीं. २६ ला रस्त्याची नोंद नाही मात्र पुवीपासून वहहवा्ीचा रस्ता आहब. या ग्ाची 
मोिर्ी कब ली असता त्यामध्यब १९३ अनतक्रमर्ब असल्याचब आढळून आलब असून त्यामध्यब 
तत्कासलन सरपींच श्री.ककसन नवलू र्डतरब याींचब वडडलोपाजिात घर असून श्री.ककसन नवल ू
र्डतरब याींना जिल्हाधधकारी, सातारा याींचबकडील हद.२०/४/२०१५ अन्वयब अपात्र ठरववण्यात आलब 
आहब. सध्या सरपींच पद ररक्त असून उपसरपींच, भाींडबवाडी हब प्रभारी सरपींच असून त्याींचबही घर 
सदर अनतक्रमार्ामध्यब आहब. सदरची घरब ही उक्त वहहवा्ीच्या रस्त्यावर नाहीत. 
(२) हब खरब नाही. 
       हदनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास सदर अनतक्रमर्ाबाबत ग्रामस्थ 
भाींडबवाडी ता.ख्ाव याींचा लबखी अिा तहसीलदार, ख्ाव (वडूि) तसबच ग् ववकास अधधकारी 
वगा-१ पींचायत ससमती, ख्ाव या कायाालयाकडब प्राप् त झालबला नाही. 
(३) व (४) मौिब भाींडबवाडी ता.ख्ाव जि.सातारा यबथील ग् क्र. ४०९ मध्यब मोिर्ी अींती 
आढळून आलबली १९३ अनतक्रमर्ब काढण्यात ग्रामपींचायत भाींडबवाडी मार्ा त कायावाही सुरु आहब. 
मात्र मोठ्या प्रमार्ावर अनतक्रमर्ब असल्यानब स्थाननक लोंकाींकडून यास ववरोध करण्यात आला 
असून कायदा व सुव्यवस्थबची पररजस्थती उद् ावल्यानब अनतक्रमर्ब काढण्याची कायावही करता 
आलबली नाही. 
  

___________ 
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मौि ेअसुड ेते िुां भारखाणी खुदा रस्ताची (ता.सांगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४०)  ५३०३८ (०६-०५-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिब असुड े तब कुीं भारखार्ी खुदा रस्ता (ता.सींगमबश्वर, जि.रत्नाधगरी) दरुवस्थबत व अरुीं द 
असल्यामळुब दळर्वळर्ाची गैरसोय होत आहब , हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्ता सुधारर्ा व रुीं दीकरर् करण्याबाबत स्थाननक नागरीकाींनी मागर्ी 
करूनही त्याकडब दलुाक्ष होत आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, सदर मागर्ीच्या अनुर्ींगानब शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत 
आहब, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२९-०९-२०१६) :(१) होय, हब खरब आहब. तथावप सदर रस्त्यावर 
एस.्ी.वाहतूक सुरु आहब. 
(२) हब खरब नाही. 
(३) व (४) प्रश्नाधधन असुड े डड ींगर्ी धामापूर घारबवाडी तब इजिमा ६४ ला समळर्ार रस्ता 
ग्रामीर् मागा क्र.५२ दिााचा असून त्याची लाींबी १०.०० कक.मी. आहब. सदर रस्त्याच्या दरुस्तीचब 
व रुीं दीकरर्ाचब काम जिल्हा पररर्दबला ववववध योिनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अधधन 
राहून प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हा पररर्दबचा प्रयत्न राहहल. 

___________ 
  

आत्महत्यारामस्त शेतिऱ्याांच्या िुटुांबबयाांना जिल्हापषरषद ससे फां डातनू आधथाि मदत  
देण्यासाठी अहमदनगर जिल्हापषरषदेचा प्रस्ताव मांिूर िरण्याबाबत 

(४१)  ५३०९५ (०६-०५-२०१६).   श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय  रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आत्महत्याग्रस्त शबतकऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना जिल्हापररर्द सबस र्ीं डातून आधथाक मदत 
दबण्यासाठी अहमदनगर जिल्हापररर्दबनब माहब ऑक््ोबर २०१५ मध्यब वा त्यादरम्यान शासनाकडब 
प्रस्ताव पाठववलबला आहब, हब खरब आहब काय, 

(२)असल्यास, सदर प्रस्ताव मींिरुीसाठी शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत 
आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) सदर ववर्याींबाबतचा जिल्हा पररर्द, अहमदनगर याींचा 
हद.२३/२/२०१६ चा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहब. 
(२) जिल्हा पररर्दबच्या प्रस्तावाच्या अनुर्ींगानब शासनाच्या हद.७ मब, २०१६ च्या पत्रादवारब जिल्हा 
पररर्दबस कळववण्यात आलब आहब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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रत्नाधगरी जिल््यातील जिल्हा पषरषदे अांतगात येणारे रामामीण मागा, इतर जिल्हा  
मागा दिााच्या रस्त्याांची दरुुस्तीिरीता ननधी मांिूर होण्याबाबत 

(४२)  ५३१२९ (०६-०५-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल््यातील जिल्हा पररर्दब अींतगात यबर्ारब ग्रामीर् मागा, इतर जिल्हा मागा 
दिााच्या रस्त्याींची अत्यींत दरुवस्था असून सुमारब ६८०० कक.मी लाींबीच्या रस्त्याींची दरुुस्ती होर्ब 
आवश्यक आहब, हब खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या  दरुुस्तीसाठी आवश्यक असलबला ननधी समुारब रू. १९३ को्ीींचा 
प्रस्ताव जिल्हा पररर्द रत्नाधगरी बाींधकाम ववभागाकडून शासनाकडब  सादर करण्यात आलबला 
आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाला मान्यता समळर्बबाबत कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात 
यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१६) :(१) व (२) हब खरब नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयातील मिूराांना िाम ेममळत नसल्यान ेमिूराांचे  
शहरािड ेस्थलाांतर होत असल् याबाबत 

(४३)  ५३२१८ (०६-०१-२०१६).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदबड जिल्हयात मोठया प्रमार्ात दषुकाळी पररस्थीती असून मिूराींना म.ग्रा.रो. 
योिनबअींतगात कामाींची मागर्ी करुन दबखील त्रबलोली तालुक्यातील मिूराींना कामब समळत 
नसल्यानब व ग्रामीर् भागात कामब उपलब्ध नसल्यानब नागररकाींना शहराकडब कामासाठी िावब 
लागत असल्याची बाब माहब िानबवारी, २०१६ च्या दसु-या सप्ताहात ननदशानास आली आहब, हब 
खरब आहब काय, 

(२) असल्यास, त्याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१७-०९-२०१६) :(१) हब खरब नाही. 
       नाींदबड जिल््यातील त्रबलोली तालुक्यात माहब िानबवारी, २०१६ मध्यब ३५२ मिूराींनी 
कामाची मागर्ी कब ली असून त्याींच्या मागर्ीनुसार त्याींना काम पुरववण्यात आलब आहब. 
       मिूराींना काम उपलब्ध करुन दबण्याच्या अनुर्ींगानब यींत्रर् ननहाय २१८ कामाींचा सबल्र् 
उपलब्ध असून त्याींची मिूर क्षमता ५५२४ इतकी आहब. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बीड जिल््यातील अनेि रामामपांचायतीांची लोिसांख्या, भौगोमलि पषरजस्थती व दळणवळण  

आदी बाबीांच्या आधारे ववभक्ती िरण्याबाबत 
  

(४४)  ५३२८३ (२८-०४-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय  रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल््यातील अनबक ग्रामपींचायतीींची लोकसींख्या, भौगोसलक पररजस्थती व दळर्वळर् 
आदी बाबीींच्या आधारब ववभक्ती करण्याची मागर्ी लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींकडून करण्यात 
यबत असल्याची बाब माहब माचा, २०१६ च्या पहहल्या सप्ताहात ननदशानास आली, हब खरब आहब 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागर्ीच्या अनुर्ींगानब बीड जिल््यातील अनबक ग्रामपींचायतीींची ववभक्ती 
करण्याबाबत शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) होय, हब खरब आहब. 
(२) बीड जिल््यातील गबवराई तालुक्यातील २, परळी तालुक्यातील ३ व सशरुर कासार 
तालुक्यातील १ इ. ग्रामपींचायतीींच्या ववभक्तीकरर्ाच्या अनुर्गानब प्राप्त प्रस्तावाींना ८ माचा, 
२०१६ च्या स्थायी ससमतीमध्यब ववभागीय आयक्ताींमार्ा त शासनास पाठववण्यास मान्यता 
दबण्यात आलबली आहब. त्यापकैी गबवराई तालुक्यातील २ ग्रामपींचायतीींच्या ववभक्तीकरर्ाचब 
प्रस्ताव हदनाींक २५/०४/२०१६ च्या पत्रान्वयब ववभागीय आयुक्तामार्ा त शासनास सादर करण्यात 
आलब आहबत. बीड जिल््यातील ग्रामपींचायत ववभािनाबाबतच्या प्राप्त प्रस्तावाींवर ननयमानुसार 
आवश्यक ती कायावाही करण्यात यबत आहब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हा व पुणे शहरास पाणी पुरवठा िरणारे सवा मोठ्या धरणात अत्यल्प पाणीसाठा 
मशल्लि असल्यान ेवपण्याच्या पाण्याची समस्या ननमााण झाल्याबाबत 

  

(४५)  ५३३०८ (०६-०५-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मळुशी धरर्ातील कब वळ ४ द.ल.घ.मी. पार्ी स्थाननक ग्रामीर् भागातील लोकाींना 
वपण्यासाठी राखीव ठबवण्यात आलबलब आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, पुर्ब जिल्हा व पुर्ब शहरास पार्ी पुरवठा करर्ारब वरसगाव, खडकवासला, 
ब्मघर, पानशबत या सवा मोठ्या धरर्ात अत्यल्प पार्ीसाठा सशल्लक असल्यानब 
पावसाळ्यापयतं वपण्याच्या पाण्याची गींभीर समस्या ननमाार् होण्यास सुरुवात झाली आहब, हब ही 
खरब आहब काय, 
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(३) असल्यास, ्ा्ा (मुळशी) धरर्ातील सध्याचा सींपूर्ा िलसाठा पुर्ब शहर व पुर्ब 
जिल््यातील रहहवास्याींसाठी आरक्षक्षत करण्याची गरि असल्यानब याबाबत शासनानब कोर्ती 
कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१०-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

यावल (जि.िळगाव) येथील पांचायत सममतीच्या इमारतीची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४६)  ५३३५९ (०६-०५-२०१६).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय  रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यावल (जि.िळगाव) यबथील पींचायत ससमनत इमारत अत्यींत िीर्ा व धोकादायक झालबली 
असून त्यासींबींधी शासनाकडब नववन प्रस्ताव तयार करण्यात आलबला आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, पींचायत ससमतीच्या इमारतीचब बाींधकाम सुरु करण्यासाठी शासनानब कोर्ती  
कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) यावल पींचायत ससमती नवीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता दबण्यासाठी जिल्हा पररर्दबकडून प्राप्त प्रस्तावाबाबत त्रु्ीींची पूताता करण्यासाठी 
कळववण्यात आलब आहब. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ननांभोरा (ता.रावेर जि.िळगाव) येथील सुिी नदीवरील पलु अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 
  

(४७)  ५३३६० (०६-०५-२०१६).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय  रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननींभोरा (ता.रावबर, जि.िळगाव) यबथील सकुी नदीवरील प्रधान मींत्री ग्रामीर् सड़क 
योिनेंतगात मींिूर असलबल्या पलुाचब बाींधकाम अपूर्ाावस्थबत असनू बींद पडलबलब आहब, हब खरब 
आहब काय, 
(२) असल्यास,सदर पुलाचब बाींधकाम बींद असण्याची कारर्ब काय आहबत, 
(३) असल्यास,सदर पुलाचब बाींधकाम पूर्ा करण्यासाठी शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा 
करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२७-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) सदर काम प्रगतीत आहब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दमणगांगा - वपांिाळ राष्ट्रीय नदी िोड प्रिल्पाच्या सामांिस्य िराराबाबत  
  

(४८)  ५४६०१ (२६-०८-२०१६).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.छगन भुिबळ (येवला) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दमर्गींगा व नारपार, औरींगाबाद , अींत्रबका इ.खोऱ्यातील िलननयोिनाबाबत हदनाींक ४ 
एवप्रल २०१६ रोिी वा त्यासुमारास सननयींत्रर् ससमती गठीत कब ली आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, ससमती गठीत करण्याआधी दमर्गींगा - वपींिाळ राषरीय नदी िोड प्रकल्पाचा 
सामींिस्य करार अींनतम करण्यासाठी शासनानब हदनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
कें द्र शासनानब सींमती हदली आहब, हब ही खरब आहब काय, 
(३) असल्यास, सननयींत्रर् ससमतीचा अहवाल प्राप्त झाला आहब काय व अहवालावर शासनानब 
कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-१०-२०१६) :(१) होय, 
(२) होय, 
(३) अहवाल प्राप्त झाला असून शासन स्तरावर कायावाही प्रगतीपथावर आहब. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनान ेअल्पबचत व महहला प्रधान बचत योिना अांमलात आणून यातून बचतीला 
प्रोत्साहन हदले असताना महहला प्रनतननधीांना एिन्सी देणचे बांद िेल्याबाबत 

  

(४९)  ५९९५३ (२४-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनानब अल्पबचत व महहला प्रधान बचत योिना अींमलात आरू्न यातून बचतीला 
प्रोत्साहन दबऊन राषरीय उत्पन्नात भर पडत असतानाही सन २००५ पासून महहला प्रनतननधीींना 
एिन्सी दबर्बच बींद कब लब असल्याचब माहब मब २०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब आहब, 
हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, सदर योिना पुन्हा सुरु करावी, यासाठी शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा 
करण्यात यबत आहब, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-१०-२०१६) :(१) हब खरब नाही. सदर बाब सन २००५ मध्यबच 
ननदशानास आर्ण्यात आली आहब. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील धरणामधील पाणी साठ्याच्या माहहतीच ेसांिेतस्थळ   
कित्येि महहन्यापासून अपडटे नसल्याबाबत 

  

(५०)  ६३३६४ (२९-०८-२०१६).   श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धरर्ामध्यब पार्ी साठ्याची माहहती नागररकाींना कळण्याकररता सुरु करण्यात 
आलबलब शासनाचब सींकब तस्थळ गबली ककत्यबक महहन्यापासून अपडब्  होत नसल्याचब माहब र्ब ब्रुवारी 
२०१६ मध्यब वा त्यादरम्यान ननदशानास आलब आहब, हब खरब आहब काय, 
(२) असल्यास, ही माहहती दैनींदीन अपडब्  करण्याची िबाबदारी कोर्ाची आहब व याबाबत 
शासनानब चौकशी कब ली आहब काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत व सींकब तस्थळ अपडब्  करण्याबाबत 
शासनानब कोर्ती कायावाही कब ली वा करण्यात यबत आहब, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्ब काय आहबत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-०९-२०१६) :(१) हब खरब नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, नागपूर. 


