
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगोली जिल्हा पररषदेतांगगत जिल्हा ननयोिन सममतीने िेलेल्या ननयोिनानुसार िनसुविधा 
योिनेच्या िामाांना प्रशासिीय मांिूरी ममळण्याबाबत 

  

(१)  २२६४० (१४-०८-२०१५).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्हा पररषदेतींगगत सन २०१४-१५ या वषागत जिल्हा ननयोिन सममतीन ेकेलेल्या 
ननयोिनानसुार िनसुववधा योिनचे्या कामाींना अद्यापही प्रशासकीय मींिूरी ममळालेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कामाींना अद्यापही प्रशासकीय मींिूरी न ममळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर कामाींना ककती कालावधीत प्रशासकीय मींिुरी देण्यात येईल ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) नाही. 
(२) व (३) सन २०१४-१५ मधील मशल्लक ननधी रु.१२२.०० लक्ष व २०१५-१६ या वषागतील 
उपलब्ध ननधीच्या हदड प् रु.३७८.७५ लक्ष अशा एकूण रु.५००.७५ लक्ष मधनू सन २०१४-१५ व 
२०१५-१६ या आर्थगक वषागत मींिरू १०२ कामाींना हद.११/१२/२०१५ च्या आदेशान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. यापैकी २४ काम ेपूणग झालेली असून उवगरीत काम े३१/०३/२०१७ 
पयतं पूणग होतील. 

___________ 
  

खालापूर (जि.रायगड) येथील िलोते धरणातून ॲडलॅब इमॅजििा पािग मध्ये लाखो मलटर 
पाण्याचा उपसा िेला िात असल्याबाबत 

  

(२)  ३३५४६ (१६-०१-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खालापूर (जि.रायगड) येथील कलोत ेधरणातून ॲडलॅब इमॅजिका पाकग मध्ये नव्याने तयार 
होत असलेल्या वॉ्र पाकग साठी िलवाहहनी ्ाकून पाणी नेण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खालापूर तालुक्यातील शतेकरी, ग्रामस्थाना पाणी न देता ॲडलॅबला पाणी 
देण्याचे कारण काय आहे, 
(३) असल्यास, रोि लाखो मल्र पाण्याचा उपसा कलोत ेधरणातनू होणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत खालापूर ग्रामपींचायतीच्या उपसरपींच याींच्यासह सवग सदस्याींनी ॲडलॅब 
पाकग ला पाणी देण्यास ववरोध असल्याचे ननवेदन तहमसलदाराींना हदले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-१२-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) बबगर मसींचनासाठी मागणीनुसार सक्षम स्तरावर मान्यता हदली िाते. त्याचप्रमाणे 
ॲडलॅबला ०.४१ दलघमी पाणी वापराची मान्यता हदली आहे. 
(३) ॲडलॅब कीं पनीतरे्फ धरणातनू रोि १.५० दशलक्ष ली्र प्रनतदन इतका पाणी उपसा अपेक्षक्षत 
आहे. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
     हद.१६/१/२०१५ रोिी खालपूर ग्रामस्थ व शतेकरी याींनी तहसीलदार खालापूर याींना 
यासींबींधीचे ननवेदन सादर केले आहे. 
(५) स्थाननक गरिनेुसार मसींचनासाठी व वपण्यासाठी लागणारे आवश्यक पाणी राखीव ठेवूनच 
उवगरीत पाणीसाठ्यातून ॲडलॅब साठी शासनान ेपाणी मींिूरी हदलेली असल्यान ेप्रश्न उद्् ावत 
नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हदगाि (जि.नाांदेड) तालुक् यात पांचायत सममतीिडून मांिूरी ममळालेल्या  
तळयाांची िामे अपूणागिस्थेत असल्याबाबत 

(३)  ३३९७२ (१६-०१-२०१६).   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हदगाव (जि.नाींदेड) तालुक् यात पींचायत सममतीकडून गत वषागत ३७ तळयाींना मींिूरी 
ममळाली परींत ु ननम्मे तळयाींची कामे अपुणागवस्थेत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अपुणागवस्थेत असलेल्या तळयाींची कामे पुणग करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रािल (२७-१२-२०१६) :(१) पींचायत सममती, हदगाव मार्फग त रोिगार हमी योिन े
अींतगगत ३७ शेततळयाींना मींिूरी देण्यात आलेली आहे. सद्यजस्थतीत १२ शेततळे मिुराअभावी 
अपूणग आहेत व मिूराींनी काम मागणी न केल्यामुळे २५ शेततळयाींची कामे अद्याप सुरु 
करण्यात आलेली नाहीत. मिुराींची कामाची मागणी येताच शेततळयाींची कामे करण्यात येतील. 
(२) ग्रामसेवक याींचेकडून काम मागणी अिग मागववण्यात येत आहेत. मिूराींची काम मागणी 
लक्षात घेऊन उपलब्ध असलेला शले्र्फ व अपूणग काम ेकरुन घेण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातील सहिारी तत्िािर बाांधलेल्या  
आठ बांधारे ननधीअभािी नादरुुस्त असल्याबाबत 

  

(४)  ३४२१० (२९-०१-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यातील सहकारी तत्वावर बाींधलेल्या आठ बींधाऱ्याच्या दरुुस्तीसाठी ७६ लाख 
रुपयाींचा ननधी मींिूर केला असून सदरचा ननधी अद्याप न ममळाल्यामुळे हे बींधारे नादरुुस्त 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरचा ननधी अद्यापही न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, हा ननधी तातडीने उपलब्ध करुन देऊन हे काम केव्हापयतं पूणग करण्याचे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. धगरीष महािन (१५-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
     कोल्हापूर जिल््यामध्ये सहकारी तत्वावर आठ को.प.बींधारे बाींधले आहेत. त्यापैकी ठाणे-
आळवे बींधाऱ्यास रु.८.२९ लक्ष ननधी यापुवीच ववतरीत करण्यात आला असून उवगरीत सात 
को.प. बींधाऱ्याींच्या दरुुस्तीसाठी रु.६४.९५ लक्ष अनुदानास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
सात बींधाऱ्याींच्या दरुुस्तीकररता सींबींधीत सींस्थाींना िानेवारी २०१६ मध्ये ५०% ननधी ववतरीत 
केला आहे. उवगररत ननधी सन २०१६-१७ या आर्थगक वषागत उपलब्ध करुन देण्याचे ननयोजित 
आहे. 

___________ 
  
मानोरा (जि.िामशम) येथील पांचायत सममती स्तरािरुन विशेष घटि योिनेंतगगत अनुदानािर 

िाटप िरण्यात आलेली बैलगाडी अत्यांत ननिृष्ट्ट दिागची असल्याबाबत 
  

(५)  ३६१८३ (२९-०१-२०१६).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानोरा, जि.वामशम येथील पींचायत सममती स्तरावरुन ववशेष घ्क योिन ेअींतगगत सन 
२०१५ मध्ये अनुदानावर वा्प करण्यात आलेली बलैगाडी अत्यींत ननकृष् दिागची असून 
त् याबाबत चशकशी करुन सींबींर्धत अर्धका-याींववरुध्द कारवाई करुन झालेल् या गैरव्यवहाराच्या 
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रकमेची वसुली शासनाकड ेिमा करण्यात यावी अशी मागणी हहरवा बु. च े उपसींरपींच नरेश 
भगत याींनी मुख्य कायगकारी अर्धकारी, जिल्हा पररषद, वामशम याींच्याकड ेहदनाींक १५ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगान े जिल्हा पररषद प्रशासनामार्फग त या सींबींधी कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) होय. 
     याबाबत श्री.नरेश ववश्वींभर भगत, उपसरपींच, हहवरा  बु. याींनी हदनाींक ११.०९.२०१५ व 
१६.१०.२०१५ रोिी मुख्य कायगकारी अर्धकारी, जिल्हा पररषद, वामशम याींचेकड े ववशेष घ्क 
योिन ेअींतगगत वा्प केलेल्या बैलगाडीच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार केली आहे. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगान ेजिल्हा कृषी अर्धकारी (ववघयो) याींच्यामार्फग त चशकशी करण्यात 
आली. सदर चशकशीमध्ये बैलगाडयाींचे विन २००-२१० कक.गॅ्र. आढळून आलेले आहे. झालेला 
पुरवठा योग्य असल्याचा व तक्रारीत तत््य नसल्याचा अहवाल जिल्हा कृषी अर्धकारी 
(ववघयो) याींच्याकडून जिल्हार्धकारी व मुख्य कायगकारी अर्धकारी, वामशम याींना सादर 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पाटण (जि.सातारा) तालुक्यातील पिनचक्िी प्रिल्पामुळे  
रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 

  

(६)  ३६९०९ (२९-०१-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय सािगिननि 
बाांधिाम (सािगिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पा्णा (जि.सातारा) तालकु्यात मोठया प्रमाणात उभारण्यात येणाऱ्या पवनऊिाग 
प्रकल्पातील कीं पन्याची प्रकल्पाकरीता लागणाऱ्या अविड साहहत्याींची वाहतकू तालुक्यातील 
जिल्हा परीषदेच्या व सावगिननक बाींधकाम ववभागाच्या रस्त्यावरुन नेल्याने सदरचे रस्त्याींच े
सुमारे २५ को्ी रुपयाींचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तालकु्यातील प्रमुख रस्त्याींची दरुवस्था करुन सींबींर्धत कीं पन्यानी नकुसान 
भरपाई म्हणून जिल्हा पररषद, सातारा याींचेकड े केवळ ३० लाख रुपये नुकसानीची अनामत 
रक्कम िमा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचशकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, रस्त्याींचा कीं पन्यानी केलेला वापर, नुकसान झालेल्या रस्त्याींची लाींबी, व 
नुकसानीचे अींदािपत्रक याचा ववचार करुन खराब झालेल्या रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) सन २००७-०८ मध्ये पवन उिाग कीं पन्याची जिल्हा पररषद, सातारा याींचकेड े नुकसान 
भरपाई म्हणून रु.२६.२५ लक्षची अनामत रक्कम िमा केली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
खराब झालेल्या रस्त्याींपैकी काही रस्त्याींची दरुुस्ती करुन त ेसुजस्थतीत आणण्यासाठी सुमारे 
११.१५ को्ी इतका खचग येण े अपेक्षक्षत आहे. यासाठी आवश्यक ननधी उिाग ववकास 
अमभकरणाकडून प्राप्त झाला असून कामाींच्या ननववदा बोलावण्यात आल्या आहेत. उवगरीत 
रस्त्याच्या दरुुस्तीची कामे मींिरूी ननधी, ननकष व प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेऊन पूणग 
करण्याचे ननयोिन आहे. 

___________ 
  

यितमाळ जिल्हा पररषदेिडून झरी िामणी तालुियातील ग्रामपांचायतीांना 
 दमलत िस्ती सुधार िायगक्रमाांतगगत सौर हदिे देण्याबाबत 

  

(७)  ३७०४६ (२९-०१-२०१६).   श्री.सांजििरेड्डी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हा पररषदेकडून झरी िामणी तालुकयातील झरी, माथािुगन, पा्ण, 
मुकू्बन, आडगेाव, माींगली, गणेशपूर, खडकी, वपींप्रड आदी ग्रामपींचायतीींना दमलत वस्ती सुधार 
कायगक्रमाींतगगत सशर हदव्याींचा पुरवठा करण्यात आला होता मात्र त्यातील सवगच हदवे बींद 
अवस्थेत असल्याने शासनाची ही योिना अयशस्वी ठरल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चशकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चशकशीच े ननषकषग काय व सदरहू योिनेतील हदवे बींद अवस्थेत असण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर हदवे दरुुस्त करुन त्याचा लाभ दमलत वस्तीींना देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-१२-२०१६) :(१) नाही. 
     दमलत वस्ती सधुार योिनअेींतगगत सन २०१०-११ मध्ये मकूु्बन, पा्ण, आडगेाव व 
माींगली या ४ ग्रामपींचायती मध्ये एकूण ४० सशरपथ हदवे स्थावपत करण्यात आले असून 
मुकू्बन येथील सवग सशरपथ हदवे सुरु आहेत. पा्ण, अडगेाींव व माींगली येथील सशरपथ हदव े
बींद पडलेली असल्याच ेआढळून आले. 
(२) होय. 
(३) सशरपथ हदव्याींच्या बॅ्री मधील डडस््ील वॉ्र ननयममत न ्ाकणे, बॅ्री चोरी होणे तथा 
देखभाली सींदभागतील बाबतच ेताींबत्रक ज्ञान ग्रामपींचायत कमगचाऱ्याींना नसणे इत्यादी कारणाींमुळे 
पा्ण, आडगेाव व माींगली येथील सशरपथ हदवे बींद अवस्थेत असल्याचे हदसून आले. 
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(४) पा्ण, आडगेाव व माींगली येथील सशरपथ हदवे दरुुस्त करण्याबाबत सींबींर्धत 
ग्रामपींचायतीला ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 

___________ 
  

मशरोशी गु्रपग्रामपांचायती (ता.िव्हार, जि.पालघर) मध्ये  
इांहदरा आिास घरिुल योिनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(८)  ३८०३० (२९-०१-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशरोशी गु्रप ग्रामपींचायती मध्ये इींहदरा आवास घरकुल योिनेमध्ये प्रनतक्षा यादीत नाव े
समाववष् असणाऱ्या लाभा्यांना डावलनू प्रतीक्षा यादीत नाव े नसतानादेखील अनेकाींना 
घरकुलाींचा लाभ देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, योिनते काही मतृ व्यक्तीींच्या नावाने घरकुले देण्यात आली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चशकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चशकशीच्या अनुषींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-१२-२०१६) :(१) व (२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
धचखली ब.ु (जि.िामशम) ग्रामपांचायत पररसरात िस्ती ि लोिसांख्या िाढल्याने या निीन 

भागासाठी स्ितांत्र ग्रामपांचायत ननमागण िरण्याबाबत 
  

(९)  ३८१३५ (२९-०१-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्चखली ब.ु (जि.वामशम) ग्रामपींचायत पररसरात वस्ती व लोकसींख्या वाढल्याने या नवीन 
भागासाठी स्वतींत्र ग्रामपींचायत ननमागण करण्याबाबत ग्रामपींचायत व जिल्हा पररषदेने सुध्दा 
ठराव केले असल्याच ेमाहे नाव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, र्चखली बु.या. ग्रामपींचायतीचे ववभािन करुन येथील नवीन वसाहतीला स्वतींत्र 
ग्रामपींचायतीचा दिाग देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (१२-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. र्चखली बु. ग्रामपींचायतीच्या 
ववभािनाबाबत ग्रामपींचायतीने अथवा जिल्हा पररषदेच्या स्थायी सममतीने ठराव मींिूर केलेला 
नाही. 
     तथावप, र्चखली ब.ु ग्रामपींचायतीच्या ववभािनास र्चखली बु. येथील ग्रामसभेन े
हद.२५/११/२०११ रोिीच्या सभेत ठराव क्र.५/१ अन्वये मींिूरी हदलेली आहे. 
(२) व (३) र्चखली बु. या ग्रामपींचायतीचे ववभािन करुन ज्या वसाहतीसाठी (सुींदरवा्ीका व 
इतर के्षत्र) स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या 
वसाहतीला महसूली गावाचा दिाग प्राप्त नसल्यामळेु हदनाींक १२ रे्फब्रुवारी, २००४ च्या शासन 
ननणगयातील ननकषानुसार सदर हठकाणी स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करता येत नाही. 

___________ 
  

वपांपळिाडी, गाांगिाडी (ता.मालेगाि, जि.िामशम) येथील िामाांना प्रशासिीय 
 मान्यता देऊन त्यािर ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१०)  ३८१७१ (२९-०१-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आहदवासी पररके्षत्रातील वपींपळवाडी, गाींगवाडी (ता.मालेगाव, जि.वामशम) येथ े कोल्हापूर 
पध्दतीचा बींधारा, सुदी येथे पाझर तलाव, सावळद १,२,३,४ येथे गावतलाव या कामाींना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यावर ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
मा.आहदवासी ववकास मींत्री याींना माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन हदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त मसींचनाच्या कामाींना आहदवासी ववकास योिनेंतगगत ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१२-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) वपींपळवाडी कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱ्याींच्या कामाच ेअींदािपत्रक मुख्य अमभयींता, ववदभग 
सघन मसींचन ववकास कायगक्रम, नागपूर याींचकेडून प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास हदनाींक 
२०/०८/२०१४ रोिी प्राप्त झालेला आहे. गाींगवाडी कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱ्याचे सव्हेक्षण 
करुन अींदािपत्रक तयार करणेबाबत कायगवाही सुरु आहे. सुदी येथील पाझर तलावाच ेसव्हेक्षण 
करण्याची कायगवाही उपववभागाकडून करण्यात येत आहे. सव्हेक्षण झाल्यानींतर अींदािपत्रक 
तयार करण्यात येईल. सावळद सावठण तलाव १, २, ३, ४ हे प्रशासकीय मान्यतसेाठी 
शासनास प्राप्त झालेले असून सदर प्रस्तावाींबाबत पुढील कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रशासकीय मान्यतेबाबत कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
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रािापूर (जि.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या िुन्या  
इमारतीची िागा िापराविना पडून असल्याबाबत 

  

(११)  ४४०५२ (१०-०५-२०१६).   श्री.रािन साळिी (रािापूर) :   सन्माननीय सािगिननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि.रत्नार्गरी) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या िुन्या इमारतीची िागा वापराववना 
पडून असून त्याहठकाणी मोका् िनावरे, भ्क्या कुत्रयाींचे वस्तीस्थान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारत नगरपामलकेला हस्ताींतररत करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
सींबींर्धताकड ेसातत्याने पत्रव्यवहार करुनही अद्यापी कोणतीच कायगवाही झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त इमारत नगरपामलकेला हस्ताींतररत करण्यास ववलींब लागण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चशकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, त्याची कारणे 
काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२१-११-२०१६) :(१) रािापूर (जि.रत्नार्गरी) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या 
िुन्या इमारतीची िागा वापराववना पडून असल्याची बाब खरी आहे. तथावप, त्याहठकाणी 
मोका् िनावरे, भ्क्या कुत्रयाींच े वस्तीस्थापन झाले ही बाब खरी नाही. 
(२), (३) व (४) याबाबत के्षत्रीय स्तरावरुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर त्याबाबत 
शासनस्तरावरुन ननणगय घेण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

ििगत (जि.रायगड) तालुक्यातील पाली-भुनतिली धरणाच्या  
पाण्याचा गैरिापर होत असल्याबाबत 

  

(१२)  ४४६५५ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किगत (जि.रायगड) तालुक्यातील पाली-भुनतवली धरणाचे पाणी शेतीला न देता १० 
वषागपासून बबल्डर वापरीत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय व चशकशीअींती काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार सदर धरणाचे पाणी शेतीला न देता बबल्डरला देणाऱ्या अर्धका-याींवर 
व बबल्डरवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२१-११-२०१६) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) या प्रकलपाच्या मींिूर प्रकल्प अहवालानुसार मसींचनासाठी १२.१२५ दलघमी व वपण्यासाठी 
०.४२५ दलघमी इतका पाणीसाठा राखीव आहे. मशि े गारपोली येथील म.ेपोद्दार डवे्हलपसग 
याींच्या नागरी वसाहतीसाठी हद. १५/१२/२०१० ते हद. १४/१२/२०१६ ्या ६ वषागच्या कालावधी 
कररता पालीभूतावली धरणाच्या िलाशयातून १.२ दलमल/हदन (०.४३८ दलघमी/वावषगक) घरगुती 
पाणी पुरवठ्यासाठी हदनींक ३०/११/२०१० अन्वये तात्पुरत े आरक्षण मींिूर करण्यात आलेले 
असून त्यानुसार हा पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. भसूींपादनाअभावी कालव्याची कामे अपूणग 
असल्यान े मसींचन करता येत नाही. तथावप ग्रामस्थाींच्या मागणी नुसार नदीलगतच्या लाभ 
के्षत्रात सन २०१६ च्या रब्बी हींगामात शेतीसाठी पाणी सोडण्यात आले आहे. 
     मे. मोद्दार डवे्हलपसग याींच्या नागरी वसाहतीसाठी सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे 
मसींचनावर काहीही पररणाम झालेला नाही. 
(३) पाली-भुतावली धरणातून तात्पुरते वपण्यासाठी पाणी आरक्षण मींिूर असनू बबल्डरवर व 
अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रामटेि (जि.नागपूर) गढमांहदर ििळ असलेले राििमल 
ररसोटग (ए.टी.डी.सी.) स्थलाांतर िरणेबाबत 

(१३)  ४५५५१ (२०-०५-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूगन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय पयगटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राम्ेक (जि.नागपूर) गढमींहदर िवळ असलेले रािकमल ररसो ग् (ए.्ी.डी.सी.) अींतगगत 
बबयरबारचे स्थलाींतर खखींडसी पयग् न स्थळामध्ये करण्यात यावे अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१५ च्या नतसऱ्या आठवडयात केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागणीच्या अनुषींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (२२-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी राम्ेक ववधानसभा मतदार सींघ जिल्हा नागपूर याींनी त्याींच्या 
हद.१५/७/२०१५ च्या पत्रान्वये महामींडळाच्या पयग् क ननवासातील माींसहार व बबयर बार बींद 
करावा व त्याला दसुऱ्या हठकाणी स्थलाींतरीत करावे व राम्ेक ची धाममगक गररमा िपण्यास 
सहकायग करावे अशी ववनींती केली आहे. सदर मागणीबाबत भाडपेटे्टधारक याींची हद.५/१२/२०१५ 
रोिी सनुावणी घेण्यात आली. सुनावणी अींती जिल्हार्धकारी, नागपूर याींना हद.१७/१२/२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्वये या सींदभागत योग्य ती चशकशी करुन सदर तक्रारी मध्ये त्य आढळून 
आल्यास सदर परवाना महमींडळाच्या नागपूर जिल््यातील इतर पयग् क ननवासाकररता 
वापरण्याची परवानगी द्यावी. तसेच सदर पयग् क ननवासात मासाींहार ववक्रीस खाद्यपदाथग 
परवानामध्ये प्रनतबींर्धत करण्याकररता पररक्षण करुन आवश्यकता भासल्यास अशी अ् 
अींतभूगत करुन सुधारीत खाद्यपरवाना ननगगममत करावा अस ेकळववण्यात आलेले आहे. 
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     जिल्हार्धकारी, नागपूर याींनी त्याींच्या हद.२५/४/२०१६ रोिीच्या आदेशात सदर िममनीची 
िागा वनववभागाची असल्याने वन ववभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होईपयतं FL III चा 
परवाना ननलींबबत करण्यात आलेला आहे अस ेकळववले आहे. 
     तसेच मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी राम्ेक ववधानसभा मतदार सींघ जिल्हा नागपूर याींना 
त्याींच्या हद.१६/१२/२०१५ च्या पत्रान्वये गडमींहदर िवळ असलेले रािकमल ररसॉ ग् (मपववम) 
अींतगगत बबयरबार तेथनू बािूला असलेले खखींडशी पयग् न स्थळामध्ये हलववण्याबाबत योग्य ती 
कायगवाही करण्याबाबत ववनींती केली आहे. त्यानुसार तत्कामलन मा.राज्यमींत्री (पयग् न) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली हद.१८/१२/२०१५ रोिी म े रािकमल दरुरस्् कॉम्प्लेक्स बाबत बैठक घेण्यात 
आली. सदर बैठकीत तत्कामलन मा.राज्यमींत्री महोदयाींनी सदरची बाब सींचालक मींडळापुढे सादर 
करण्याबाबत ननदेमशत केले त्यानसुार सींचालक मींडळाच्या हद.१८/१/२०१६ रोिी झालेल्या १४८ 
व्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. सींचालक मींडळान े याबाबत कायदेशीर सल्ला 
घेण्याचा ननणगय हदला. 
     त्यानसुार महामींडळाच्या ववधी शाखेन ेमा.महार्धवक्ता (Advocate General) याींच्याकड े
कायदेशीर सल्ला मार्गतला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल् ्यातील पांचायत सममती धचखली येथील  
सामान्य ननधीची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१४)  ४६१६५ (३०-०४-२०१६).   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् ्यातील पींचायत सममती र्चखली येथील सन २०१२-१३ पुवी ननदशगनास 
आलेले सामान्य ननधीची १६ प्रकरणे आखण योिनेचे ८ अशी २४ प्रकरणे प्रलींबबत असल्याच े
माहे िानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या आठवडयात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१२-१३ पुवीची प्रकरणे असून सुध्दा अद्यापही ननकाली काढण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-१२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१२-१३ पुवीची सामान्य ननधीची १६ प्रकरणाची  चशकशी करण्यात आली असून 
त्यातील १० प्रकरणे नस्तीबध्द करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये रु. ८५,७३३/- इतकी रक्कम 
वसूल केली आहे. उवगररत प्रकरणे प्रलींबबत असून त् याची वसूली करण्याची कायगवाही चालू आहे. 
     तसेच रोहयो ननधीच्या ८ प्रकरणापैकी सवग प्रकरणाची चशकशी झाली  असून सवग रक्कम 
रु. ३७,६६२/- वसूल करण्यात आली आहे. 
(३) अमभलेख ेप्रभारात नसण,े ग्रामसेवक मयत असणे इ. कारणामळेु ववलींब झालेला आहे. 

___________ 
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महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअांतगगत  
मिुराांना १५ हदिसाांत मिुरी प्रदान िरण्याबाबत 

  

(१५)  ४६४१० (२९-०४-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगगत मिुराींना १५ हदवसाींत मिुरी 
प्रदान करणे बींधनकारक असल्यामुळे शासनाला ववलींब आकारापो्ी सन २०१४-२०१५ या वषागत 
७ को्ी २६ लाख रुपये आखण चालु वषागतील नोव्हेंबर २०१५ पयतं २ को्ी ३८ लाख रुपयाींच े
नुकसान भरपाई म्हणुन शासनाला भुदंड सोसावा लागल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ च्या नतसऱ्या 
आठवडयात ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचशकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चशकशीनुसार सदर योिने अींतगगत मिुराींना १५ हदवसाच्या आत मिुरी प्रदान 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (२७-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. तथावप, ववहहत कालावधीत मिूरीच े प्रदान करण्याच्या सूचना शासनान े के्षत्रीय 
स्तरावर हदलेल्या आहेत तसेच, महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत 
मिुरीच ेप्रदान १५ हदवसाींच्या आत करण्यात आले नाही तर मिरुीच्या प्रदानामध्ये होणाऱ्या 
ववलींबासाठी १६ व्या हदवसापासून प्रनतहदवस देय मिूरीवर ०.०५% नुकसानभरपाई 
देण्यासींदभागत हदनाींक २६ रे्फब्रुवारी, २०१४ रोिीचा शासन ननणगय ननगगममत करण्यात आला आहे. 
सदर कायगपध्दती नवीन असल्यान े हद. ३० िनू, २०१५ पयतं ववलींब नुकसानभरपाईच्या 
रकमेचा भार राज्य शासनामार्फग त सोसण्यात आला आहे. ववलींब नकुसानभरपाईची रक्कम हद. 
१ िुल,ै २०१५ पासून ववलींबास िबाबदार सींबींर्धत अर्धकारी व कमगचारी याींच्याकडून वसलु 
करण्यात येत आहे. 
(३) मिूरी प्रदानास होणारा ववलींब ्ाळण्यासाठी कीं त्रा्ी ताींबत्रक कमगचारी वृींदाची भरती, एक 
काम दोन मोिमाप पुजस्तका पध्दत, कीं त्रा्ी कमगचाऱ्याींमार्फग त मोिमाप पध्दत व e-FMS या 
कायगप्रणालीची राज्यात अींमलबिावणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बाभुळगाांि (जि.यितमाळ) येथील बेबांळा प्रिल्पा ििळ प्रस्तावित  
पयगटन िेद्राचे िाम सुरू न झाल्याबाबत 

  

(१६)  ४७४१८ (२०-०५-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाभुळगाींव (जि.यवतमाळ) येथील बेंबळा प्रकल्पा िवळ पयग् न कें द्र प्रस्ताववत असुन सदर 
कामावर ननधी उपलब्ध असुनही सावगिननक बाींधकाम ववभाग यवतमाळ याींच्या मार्फग त 
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कुठल्याही प्रकारची ननववदा प्रकक्रया केली नसल्याचे हदनाींक १० िानेवारी, २०१६ च्या सुमारास 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननववदेची कायगवाही केव्हा करण्यात येणार आहे तसचे ननधी उपलब्ध असताींना 
ननववदेची कायगवाही न करणा-या अर्धका-याींवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (१५-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) बाभुळगाींव (जि.यवतमाळ) येथील बेंबळा प्रकल्पािवळ पयग् न कें द्र ववकसीत करणे 
या कामासाठी पयग् न ववभागान े रु.३५५.५६ लक्षच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता देऊन 
रु.८५.०० लक्ष एवढा ननधी ववतरीत केलेला आहे. सदर कामासाठी बरेच हदवस िागा उपलब्ध 
नव्हती. ती बेंबळा प्रकल्प उपववभाग क्र.२ थाळेगाव याींनी उपववभागीय अर्धकारी, यवतमाळ 
याींना हद.१४/८/२०१५ रोिी मलिवर ३० वषागसाठी हस्ताींतरीत केली. तदनींतर सदर िागेची 
मोिणी मश् व मसमाींकन हे दाखववण्यात आले. सदर कामासाठी उपलब्ध िागेच े सववस्तर 
सव्हेक्षण करुन पयग् न स्थळ म्हणून ववकसीत करणेसाठी खािगी आकी्ेक््कडून सववस्तर 
नकाश ेव अींदािपत्रक तयार करुन घेण्याची कायगवाही प्रगतीत आहे. उपलब्ध ननधीत करावयाच े
काम प्राधान्य क्रमान ेकरण्यासाठी त्याबाबत सववस्तर अींदािपत्रक तयार करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

मौिा िखांडसी (ता.रामटेि, जि.नागपूर) येथील िलाशयाचे पाणी रामटेि  
िखांडसी त ेिाांब बेटेखारी लाभके्षत्रात सोडण्याच्या मागणीबाबत 

  

(१७)  ४७५४२ (०३-०५-२०१६).   श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांिय पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मशिा खखींडसी (ता.राम्ेक, जि.नागपूर) येथील िलाशयाच ेपाणी राम्ेक खखींडसी त ेिाींब 
बे्ेखारी लाभके्षत्रात सोडण्याची मागणी हदनाींक १४ िलु,ै २०१५ रोिी वा त्यासमुारास केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०२-०१-२०१७) :(१) होय. 
(२) खखींडशी पुरक कालव्याद्वारे पेंच प्रकल्पातील अनतररक्त पाणी खखींडसी तलावात सोडून 
अर्धक पाणीसाठा ननमागण करण्यात येणार आहे. या अनतररक्त पाणीसाठ्यापासून खखींडसी उच्च 
पातळी कालव्याद्वारे २४९३ हे. लाभके्षत्रास मसींचनाचा लाभ ममळणार आहे. सद्यजस्थतीत 
खखींडसी पुरक कलव्याच ेबाींधकाम ७० ्क्के पूणग झाले असून उपलब्ध ननधीनुसार उवगररत काम 
सुरु आहे. 
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     खखींडसी तलावातून खखींडसी उच्च पातळी कालवा काढण्याचे ननयोिीत असनू सदर 
कालव्याचा सींरेखा प्रस्ताव के्षत्रीय स्तरावर तयार करण्यात आला असून मींिूरीबाबतची 
कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जिल्हापररषदेमध्ये जिल्हापररषद सदस्याांना िाटप िरण्यात  
आलेला वििास ननधीचा झालेला गैरिापर 

(१८)  ४८११५ (२५-०४-२०१६).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००९ पासनू जिल्हापररषदेमध्ये जिल्हापररषद सदस्याींना वा्प करण्यात आलेला 
ववकास ननधीस शासनाची मींिूरी नसताींनाही वा्प करण्यात आल्याचे नुकतेच माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाची मींिूरी नसलेल्या ननधीचा वापर कश्याप्रकारे करण्यात आला आहे वा 
येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत चशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
       तथावप, जिल्हा पररषद, मसींधुदगुग याींनी स्वउत्पन्नाच्या अींदािपत्रकामध्ये जिल्हा 
पररषदेच्या मान्यतने ेमहाराषर जिल्हा पररषद व पींचायत अर्धननयम, १९६१ मधील कलम १०० 
(३) अनुसूचीमधील तरतूदीनुसार १ अध्यक्ष या लेखामशषागखाली जिल्हा पररषद ववकास ननधी 
असे लेखामशषग व तरतूद मींिरू करुन जिल्हा पररषद सदस्याींनी सचुववलेल्या ववकास कामासाठी 
ननयामानुसार खचग केला आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेतील रस्त्याांच्या िामाांबाबत 
  

(१९)  ६०४६५ (२६-०८-२०१६).   श्री.रािेश टोपे (घनसािांगी), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेच्या धतीवर राज्यात मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिना राबववण्याचा 
ननणगय माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,या योिनेमध्ये पहहल्या ्प्प्यात ककती ककलोमम्र लाींबीच्या रस्त्याींची काम े
करण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास,या कामासाठी ककती खचग येणार आहे व योिनेच े काम कें व्हापासून करण्यात 
येणार आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२२-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पहहल्या ्प्प्यात २०२२ ककमी लाींबीच्या रस्त्याींची काम ेकरण्यात येणार आहेत. 
(३) सन २०१५-१६ या वषागत २०२२ ककमी रस्त्याींच्या रु.१११३.०० को्ी अींदािीत रक्कमेच्या 
कामाींना मींिुरी देण्यात आलेली आहे. या रस्त्याींच्या ननववदा प्रकक्रया पुणग झालेली असून 
बहुताींश कामाींना सुरुवात झालेली आहे. 

___________ 
  

मसांधुदगुग जिल्हा पररषदेने ननविदा न मागविता शेती विषयि औिारे खरेदी िेल्याबाबत 
  

(२०)  ६०६०६ (०१-०९-२०१६).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुग जिल््यात जिल्हा पररषद कृषी ववभागातींगगत सन २००९ त े२०१५ या कालावधीत 
सदर जिल्हा पररषद कृषी ववभागातींगगत ननववदा प्रकक्रया न करता समुारे ५ को्ीची कृषी 
अविारे खरेदी करण्याच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी कोकण उपायुक्त व रत्नार्गरी कृषी अर्धकारी 
याींच्या शासनान ेनेमलेल्या चशकशी सममतीने चशकशी पूणग केली आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खरेदी करताना जिल्हा पररषद कृषी समीतीच्या ठरावामध्ये एकाच 
कीं पनीला सदर अविारे खरेदी ववक्रीचे कॉन्रक्् ममळाव ेअसा ठराव करण्यात आला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चशकशीत सममतीन ेयाबाबतचा अहवाल सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहवालातील ननषकषागनुसार दोषीींवर शासनाने काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-१२-२०१६) :(१) होय, चशकशी पूणग झाली आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) व (५) मसींधुदगुग जिल्हा पररषदच्या कृषी ववभागाकडून खरेदी करण्यात आलेली शेती 
ववषयक अविारे ही ववववध नामाींककत कीं पनीची असून कृषी सममती / जिल्हा पररषदेच्या 
मान्यतेने खरेदी करण्यात आलेली आहेत. सदर अविारे / उपकरणे वािवी दराने खरेदी 
करण्यात आली असून, ताींबत्रक दृष्या चाींगल्या दिागची आहेत. यामध्ये शासनाच े नकुसान 
झालेले नाही. त्यामुळे दोषीवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नायगाांि (जि.नाांदेड) तालुक्यातील िुां टूर-बरबडा पररसरात जिल्हा पररषद बाांधिाम 
विभागामाफग त िरण्यात आलेली विविध रस्त्याांची िामे ननिृष्ट्ट दिागची झाल्याबाबत 

  

(२१)  ६१०२८ (११-०८-२०१६).   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नायगाींव (जि.नाींदेड) तालकु्यातील कुीं ्ूर-बरबडा पररसरात जिल्हा पररषद बाींधकाम 
ववभागामार्फग त करण्यात आलेली ववववध रस्त्याींची काम े ननकृष् दिागची झाली असून रुपये ८ 
लाख खचागच्या रस्त्याची एका महहन्यातच दरुवस्था झाली असल्याच े हदनाींक ३१ म,े 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदरील कामे ननकृष् दिागची करणाऱ्या सींबींर्धत अर्धकारी व 
ठेकेदारावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) हे, खरे नाही. 
(२) ते (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जिल््यातील िेण्णा धरणातील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(२२)  ६१०५१ (२३-०८-२०१६).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रीन थींब सींस्थेच्या महात्मा ज्योतीबा रु्फले पाणी चळवळ पुनरुज्िीवन अमभयानाींतगगत 
पुणे, सोलापूर, जिल्हातील उिनी हहपरगी आखण नागपूर जिल््यातील वेण्णा धरणातील गाळ 
काढण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननणगयाच ेस्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबिावणी केव्हा होणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-१२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     एकरुख प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव अप्राप्त आहे. 
     सोलापूर जिल््यातील उिनी, धरणातील गाळ काढणेसींदभागतील ग्रीन थींब सींस्थेशी के्षबत्रय 
स्तरावर प्राथममक चचाग झाली आहे. 
     वेण्णा धरणातील गाळ काढणेसींदभागत ग्रीन थींब सींस्थेचा प्रस्ताव के्षबत्रय स्तरावर प्राप्त 
झाला आहे. 
(२) ग्रीनथींब सींस्थकेडून वेण्णा धरणातील गाळ काढण्याच्या प्रस्तावास के्षबत्रय स्तरावर मान्यता 
हदली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठिाड्याला उिनी धरणातून २५ टीएमसी पाणी देण्याबाबत 
  

(२३)  ६१०५७ (२३-०८-२०१६).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कृषणा-भीमा जस्थतीकरण योिनेमधून मराठवाडयाला उिनी धरणातून २५ ्ीएमसी पाणी 
देण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेच े स्वरुप काय आहे तसेच उिनी धरणातील पाणी वा्पाची 
मयागदाही सींपलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िललवादा याींनी कृषणा नदीतील पाणी भीमा नदीत देण्यास स्थर्गती हदली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मराठवाडयाला २५ ्ीएमसी पाणी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     कृषणा-मभमा जस्थरीकरण प्रकल्पाद्वारे उिनी िलाशयात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यापकैी 
कृषणा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी २१ अ.घ.रू्फ. पाणी तथा सीना कोळेगाव प्रकल्पाच्या खालील 
मुक्त पाणलो् के्षत्रातुन २.६६ अघरु्फ पाणी अस ेएकूण २३.६६ अ.घ.रु्फ. पाणी हद.०७/०७/२००९  
च्या शासन पत्रान्वये कृषणा खोऱ्याच्या मराठवाडयातील भागास द्यावयाच्या पाणी वापराच्या 
सुधारीत िल ननयोिनास मान्यता प्राप्त आहे. तथावप प्रथम ्प्प्यात ७ अ.घ.रु्फ. मयागदेत 
काम ेहाती घेण्याचे ननदेश आहेत. 
(२) या प्रकल्पा अींतगगत उस्मानाबाद जिल््यासाठी उपसा मसींचन योिना क्र. १ व २ तसेच बीड 
जिल््यासाठी उपसा मसींचन योिना क्र.३ च ेननयोिन आहे. 
     उिनी धरणातील पाणी वा्पाशी या योिनेचा सींबींध नाही. 
     कृषणा पाणी तीं्ा लवाद १ कलम १४ ब नुसार आींध्र प्रदेशातील पोलावरम प्रकल्पाच े
अनुषींगान ेमहाराषरास अनुजे्ञय ठरलेल्या ७ अ.घ.रु्फ. पाणी वापरावर सदर योिनेचा ्प्पा १ 
आधाररत आहे. 
(३) दसुऱ्या कृषणा पाणी तीं्ा लवादाने आींतर उपखोरे वापरास मनाई केलेली आहे. मात्र या 
लवादाच ेननणगय अद्यापी अींमलबिावणीसाठी अर्धसुर्चत झालेला नाही. 
(४) हद.०७/०७/२००९ च्या शासन पत्रान्वये कृषणा खोऱ्याच्या मराठवाडयातील भागास 
द्यावयाच्या २३.६६ अघरु्फ पाणी वापराच्या सुधारीत िल ननयोिनास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर मान्यतेवर आधारीत कृषणा मराठवाडा प्रकल्पाच्या रु.४८४५.०५ को्ी रक्कमेच्या 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता अहवालास हद.२७/०८/२००९ च्या शासन ननणगयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
     योिनेच्या पहहल्या ्प्प्याचे काम पुढील ४ वषागत पूणग करण्याचे शासनाचे ननयोिन 
आहे. यासाठी पुरेसा ननधी उपलब्ध व्हावा या उद्दशेान े या योिनसे लागणारा ननधी 
मा.राज्यपाल महोदयाींच े ननधी वा्पाचे सुत्राबाहेर ठेवण्याची ववनींती मा.राज्यपाल महोदयाींना 
करण्याचा ननणगय मा.मींत्रीमींडळाने घेतला आहे. 
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     कृषणा पाणी तीं्ा लवाद-२ चा ननणगय अर्धसूर्चत झालेनींतर त्यातील तरतूदी अ्यासनू 
्प्पा-२ ची कामे हाती घेण्यात येतील. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

विखळे (ता.खटाि, जि.सातारा) येथे रोिगार हमी योिनेची िाम े 
सुरु िरुन मिूराांना रोिगार देण्याबाबत 

  

(२४)  ६१३७९ (१८-०८-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ववखळे (ता.ख्ाव, जि.सातारा) येथे रोिगार  हमी योिनेच्या कामाची मागणी असतानाही 
गेल्या दीड महहन्यापासून सींबींर्धत अर्धका-याींनी मींिूरी न हदल्याने येथील ७० मिूराींवर 
रोिगारा अभावी उपासमारीची वेळ आली असल्याच े माहे मे,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार मिूराींना रोहयोची कामे सुरु करुन मिूराींना रोिगार देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (०९-१२-२०१६) :(१) नाही, अशी बाब ननदशगनास आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेबबसुर (ता.ममरि, जि.साांगली) येथील िनागळ िाििी खोतिाडी  
रस्त्यािर शेतिऱयाांनी अनतक्रमण िेल्याबाबत 

  

(२५)  ६१५५९ (२६-०८-२०१६).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशिे बबसुर  (ता. ममरि, जि. साींगली) येथील ग् क्रमाींक ८२६, ८२७ अ, ब/३ येथ ेकनागळ 
काविी खोतवाडी रस्त्यावर शेतकऱ्याींनी अनतक्रमण करुन रस्ता बींद केल्याची बाब माहे म े
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रस्त्यावरती अनतक्रमण केल्यामुळे शासनाने या रस्त्यावरती २५ लक्ष 
रुपये खचग करुन बाींधलेला पूल ववनावापर पडून आहे तसचे हा रस्ता बींद झाल्यामुळे 
शेतकऱ्याींना दसुरा कोणताही पयागयी रस्ता नसल्याची बाब ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत स्थाननक शतेकऱ्याींनी अनेक वेळा मोच,े आींदोलन, आमरण उपोषण 
करुन देखील याबाबत कोणतीही कायगवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची चशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, चशकशीनुसार सदर रस्त्यावर अनतक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२१-११-२०१६) :(१) शेतकऱ्याींनी अनतक्रमण करुन रस्ता बींद केला 
असल्याची बाब ननदशगनास आलेली नाही. 
(२) सावगिननक बाींधकाम ववभागाने सन २००८ साली पुल बाींधलेला आहे. परींतु त्या पुला पुढील 
२०० मी्र लाींबीतील शेतकऱ् याींनी हदवाणी न्यायालयात व तहमसल याींच्या न्यायालयात दावा 
दाखल केलेला आहे. मा.हदवाणी न्यायालयाने “िैसे थ”े जस्थती ठेवण्यात आदेशाथग केले आहे. 
परींतु प्रश्नाींककत लाींबीत २.५० मी. रुीं दीचा रस्ता उपलब्ध आहे. या रस्त्याींवरुन बलैगाडी, रॅक््र, 
दचुाकी वाहन ेयाींची ये-िा होत आहे. त्यामुळे पुल ववनावापर पडून आहे अशी बाब नाही. 
(३) याबाबत सरपींच, कनागळ व ग्रामस्थ कनागळ याींनी जिल्हार्धकारी याींना सन २०१३ मध्ये 
ननवेदने हदलेली आहेत. परींत ुसन २०११ मधील हदवाणी दाव्याचा ननकाल प्रलींबबत असल्यान े
कायगवाही झालेली नाही. 
(४), (५) व (६) हदवाणी दाव्याचा ननकाल प्रलींबबत असल्यान ेचशकशी करण्याचा व सींबींधीत 
शेतकऱ् याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल्हा पररषदेतील अखधचगत ननधीबाबत 
  

(२६)  ६२०१४ (२९-०८-२०१६).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडर्चरोली जिल्हा पररषदेला ववकासाच्या नावावर मोठ्या प्रमाणावर ननधी प्राप्त होतो परींतु 
प्राप्त ननधीतून  दरवषी मोठ्या प्रमाणावर ननधी अखर्चगत राहतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमगचारी, अर्धकारी व कीं त्रा्दार सींगनमताने ननधीमध्ये गैरव्यवहार करण्याच्या 
हेतूने ननधीच ेसमायोिन करीत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या प्रकरणाची चशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चशकशीनुसार ननधी अखर्चगत ठेऊन गैरव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर शासनान े
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
       ववववध योिनाींचा ननधी ज्या आर्थगक वषी प्राप्त झाला त्या आर्थगक वषागत तसेच 
पुढील वषागत खचग करण्याची मान्यता शासन ननणगय, ववत्त ववभाग हदनाींक ६ िून २००८ नुसार 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     जिल्हा पररषदेला प्राप्त होणारा ननधी त्या आर्थगक वषागत खचग झाला नाही तर असा 
ननधी शासन ननणगय, ववत्त ववभाग हदनाींक ६ िून, २००८ नुसार पुढील ववत्तीय वषागत खचग 
करण्याची अनुमती आहे. त्यानुसार सन २०१६-१७ मधील ननधी माचग २०१७ पयतं 
ननयोिनानसुार खचग करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल््यातील िगनगांगा नदीिर असलेला मसांचन प्रिल्प पणूग िरण्याबाबत 
  

(२७)  ६२०२० (२९-०८-२०१६).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडर्चरोली जिल््यात चीचडोह, वाघोली उपसा मसींचन, मुल्लूर, को्गल, कळगाव, 
येनबाींधला ई ब्यारेि हे मसींचन प्रकल्प  वैनगींगा  नदीवर आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे जिल््यातील असींख्य शेतकरी व ऊद्योगाींना मसींचनाची सोय उपलब्ध 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,मसींचन प्रकल्प पूणग होण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय, प्रस्ताववत बॅरेि व त् यावरील आश्वामसत उपसा मसींचन योिनेद्वारे चींद्रपूर 
जिल् ्यातील २८६८० हेक््र व गडर्चरोली जिल््यातील २५७०९ हेक््र के्षत्र ओलीताखाली येणार 
आहे. तसेच उद्योगाींना पाणी पुरवठा करण्याकरीता बॅरेिचे साठा ननयोिनात तरतूद करण्यात 
आली आहे. 
(३) वाघोली उमसयो च ेबाींधकाम पूणग झाले आहे. र्चचडोह बॅरेिच ेबाींधकाम सुरु असुन ७५% 
काम पूणग झाले आहे. र्चचडोह बॅरेि कररता सन २०१६-१७ मध्ये रु.४१.५० को्ी ननधी उपलब् ध 
असून सन २०१८ मध्ये प्रकल्प पूणग करण्याचे ननयोिन आहे. को्गल बॅरेिला प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त असून यास पयागवरण मान्यता प्राप्त नाही. ननधी प्राप्त झाल् यावर प्रथम 
वैधाननक मान्यता घेऊन बाींधकाम सुरु करण्यात येईल. कळमगाींव बॅरेिच ेअहवाल मींिुरीच े
प्रकक्रयेत आहेत. तसेच मुल्लूर बॅरेि अ्यासाधीन आहे. येन बोथाल बॅरेिची आवश्यकता नाही. 
कारण तेलींगणा शासनाकडून प्रस्ताववत असलेल्या तुमडीहे्ी बॅरेिचे पाणी पसाऱ्यातून 
मूनबोथला बॅरेिवरुन प्रस्ताववत असलेल् या उपसा मसींचन योिना घेता येऊ शकतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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पालघर जिल््यातील सुयाग प्रिल्पाच्या िालव्याांची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  

(२८)  ६२२४७ (१८-०८-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील सूयाग प्रकल्पाच्या उिव्या व डाव्या कालव्यातून हिारो मल्र 
पाण्याची गळती होत असल्याच ेमाहे मे, २०१६ च्या पहहल्या सप्ताहात ननदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या कालव्याची पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार सदर कालव्याींची दरुस्ती करण्याबाबत शासनाने काणेती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१२-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     सूयाग प्रकल्पाची कालव्याींची बाींधकाम ेव अस्तरीकरण सुमारे ३०-३५ वष ेिुन ेअसल्याने 
बाींधकामे तसेच अस्तरीकरण क्षनतग्रस्त होत असल्याचे ननदशगनास आले आहे. पररणामस्वरुप 
कालव्याच्या बाींधकामातून काही प्रमाणात गळती होत असत.े 
(२) व (३) के्षत्रीय स्तरावर कालव्याची ननयममत पहाणी करण्यात येते व पाणी सोडण्यापूवी 
के्षबत्रय स्तरावर कालव्याची ननधीच्या उपलब्धतनेुसार अत्यावश्यक कामाची दरुुस्ती करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आष्ट्टी (जि.बीड) तालुक्यातील खुांटेफळ प्रिल्प क्र.३ ननधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२९)  ६२२८० (२३-०८-२०१६).   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननधीअभावी प्रलींबबत असलेले राज्यातील प्रकल्प ननधी देऊन पूणग केले िातील व मसचींन 
क्षमतेत वाढ करण्याचे िलसींपदा खात्याचे उद्दीष् पूणग करण्याचे आश्वासन िलसींपदा मींत्रयाींनी 
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आष्ी (जि.बीड) तालकु्यातील खुीं्ेर्फळ प्रकल्प क्र.३ ननधी अभावी प्रलींबबत 
असून तो पूणग करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, ककती कालावधीत या प्रकल्पाला ननधी उपलब्ध होऊन काम सुरु होणार आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०७-१२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खुीं्ेर्फळ प्रकल्प, ता. आष्ी, जि.बीड या प्रकल्पास सन २०१६-१७ या वषागत ०.००१० को्ी 
एवढा ननधी उपलब्ध करुन देणेत आला आहे. 
(३) राज्याच्या अथोपायाची जस्थती व प्रकल्पाच े प्राधान्य यानसुार प्रकल्पास ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याचे ननयोिन आहे. 

__________ 
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मुनत गिापुर (जि.अिोला) तालुक्यातील ब्रम्ही त ेबोटाग गािातील रस्त्याांिर म.गा.रा.ग्रा.रो.ह. 
योिनेअांतगगत लािण्यात आलेल्या झाडाांच्या देखभालीिड ेदलुगक्ष िरीत असल्याबाबत 

  

(३०)  ६२२९८ (११-०८-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत गिापूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुनत गिापुर (जि.अकोला) तालकु्यातील ब्रम्ही त ेबो्ाग गावातील रस्त्याींवर म.गा.रा.ग्रा.रो.ह. 
योिनेअींतगगत झाड ेलावण्याचा प्रस्ताव मींिूर होऊन सन २०१३ मध्ये झाड ेलावण्यात येऊन ती 
िगववण्यासाठी शासनाने २० लाख ५० हिार रुपये खचग केला परींतू सदर लावण्यात आलेल्या 
झाडाची देखभाल न करता त्या झाडाींना आग लावून िाळण्यात आल्याची घ्ना हदनाींक १२ 
म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लावण्यात आलेल्या झाडाींची देखभाल न करता त्याींना आग लावून िाळण्याच े
कारण काय आहेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चशकशी केली आहे व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चशकशीनुसार आग लावून वनाचे नकुसान करणाऱ्याींवर व झाडाच्या 
देखभालीकड ेदलुगक्ष करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (०४-१२-२०१६) :(१) नाही. 
     ब्रम्ही ते बो्ाग गावातील रस्त्याींवर हदनाींक २१/३/२०१३ रोिी वकृ्ष लागवड करण्यात 
आली. देखभाल व सींगोपनासह हदनाींक ३/३/२०१६ रोिी काम पूणग झाले. या कामावर कुशल 
व  अकुशल असा एकूण १४.०२ लाख खचग झालेला आहे. लागवड अर्धकारी, मुनत गिापूर याींनी 
हद.३१.३.२०१६ रोिीच्या पींचनाम्यानुसार १६०० वकृ्षाींचे हस्ताींतरण उपववभागीय अर्धकारी, 
सा.बाीं. उप ववभाग, मुनत गिापूर याींच्याकड ेकरण्यात आले. 
     मींडळ अर्धकारी (महसूल), माना याींच्या पींचनाम्यानुसार जिवींत झाडाींची सींख्या ११०५ 
आहे. 
     मींडळ अर्धकारी (महसूल), माना याींचा पींचनामा व ठाणेदार, माना याींचा अहवाल या 
वरुन वकृ्षाींना आग लावल्याबाबतची घ्ना हद.१२ म,े २०१६ रोिी ककीं वा त्या समुारास घडली 
नसल्याच ेननदशगनास येत.े 
(२), (३) (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मशांदखेडा (जि.धुळे) तालुक्यातील गेल्या अनिे िषागपासून बांद पडलेल्या  
आठ योिनाांसह २२ उपसा मसांचन योिनाांच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(३१)  ६२३२६ (१८-०८-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांडी पूिग) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मशींदखेडा (जि.धळेु) तालुक्यातील गेल्या अनेक वषागपासून बींद पडलेल्या आठ योिनाींसह 
अन्य २२ उपसा मसींचन योिनाींच्या दरुुस्तीसाठी मा.राज्यमींत्रयाींनी माहे म,े २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मींिुरी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवषगण प्रवण म्हणून ओळखल्या िाणाऱ्या मशींदखडेा तालकु्यातील २६ गावाींना 
त्याचा लाभ होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या उपसामसींचन योिना कोणकोणत्या आहेत व त्या पूणग हेाण्यास ककती 
कालावधी लागणार आहे, 
(४) असल्यास, सदर उपसामसींचन योिना दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महािन (२१-११-२०१६) :(१) मा.मींबत्रमींडळ व मा.राज्यपाल ्याींच्या मान्यतेने 
हद.०६.०६.२०१६ च्या शासन ननणगयाद्वारे धुळे व नींदरुबार जिल््यातील एकूण २२ उपसा मसींचन 
योिनाींच्या ववशेष दरुुस्ती कामाींना प्रशासकीय मान्यता हदली आहे. 
(२) होय. 
(३) सश.कमलताई पी पा्ील उमसींयो, ववरदेल, श्री.ववींदयामसींनी उमसींयो, धमाण,े श्री.आशापुरी 
तापामाई उमसींयो, पा्ण, श्री.ियभवान उमसींयो, ननमगुळ, श्री.रवीकन्या उमसींयो, लोहगाींव, 
श्री.भाग्यलक्ष्मी उमसींयो, लींघाण,े श्री.दाऊळ मींदाण े उमसींयो, मींदाणे व श्री.अककडसे उमसींयो, 
नेवाड ेया धुळे जिल््यातील ८ उपसा मसींचन योिनाींच्या ववशेष दरुुस्तीच् या कामाींना प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. राज् याच्या अथगसींकल्पातून ननधी उपलब् धतेनींतर २ वषागत कामे 
पूणग होऊ शकतील. 
(४) शासनाने धळेु व नींदबुार जिल् ्यातील २२ सहकारी उपसा मसींचन योिनाींच्या दरुुस्तीच्या 
खचागच्या अींदािपत्रकास प्रशासककय मान्यता देण्यात आली आहें. त्यानुषींगान े के्षबत्रय स्तरावर 
पुढील कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ननम्न पेढी प्रिल्प (ता.भातिुली, जि.अमरािती) भुसांपादन ि पुनगिसन िरण्याबाबत 
(३२)  ६२४८० (२९-०८-२०१६).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननम्न पेढी प्रकल्प (ता.भातकुली, जि.अमरावती) च े कामाकरीता भुसींपादन व पुनगवसन 
करीता माहे माचग, २०१७ पयतं २२५ को्ी रु. ची आवश्यकता असून सन २०१६-१७ चा 
उपलब्ध ननधी १०३.७६ को्ी आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,सदर ननधी केव्हा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, 
(३) असल्यास,प्रकल्पाच े कामे गरिेप्रमाणे पूणग करण्यास सन माचग २०१७ पयतं आवश्यक 
असलेला ननधी १२१.२४ को्ी देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०७-१२-२०१६) :(१) नाही. 
     या प्रकल्पाच्या भूसींपादन व पुनवगसनाकरीता रु. २०६ को्ी एवढ्या ननधीची आवश्यकता 
आहे. त्यापैकी सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये एकूण रु. १३८.३६ को्ी ननधी ववतरीत 
करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पास सन २०१६-१७ मध्ये रु. १५०.०० को्ी अथगसींकल्पीय 
तरतूद असनू त्यापकैी रु. १२०.०० को्ी ननधी ववतररत करण्यात आला आहे व तो 
भूसींपदानासाठी वगग करण्यात आला आहे. प्रलींबबत मागणी रु.६७.८३ को्ी एवढी आहे. 
(२) व (३) सन २०१६-१७ या वषागच्या अथगसींकल्पीय तरतूदी पकैी उवगरीत रु. ३० को्ी ननधी 
या वषी प्रकल्पास उपलब्ध करुन देणेचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

पांतप्रधान आिास (ग्राम) योिनेसाठी लाभाथी ननिडीच्या याद्या तयार िरण्याबाबत 
  

(३३)  ६२४९९ (१८-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान आवास (ग्राम) योिना यासाठीचे लाभाथी आता सन २०११ च्या सवेक्षणानसुारच 
ननवडण्याचे ठरववले असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेसाठीच्या लाभाथी ननवडीच्या याद्या तयार करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) कें द्र शासनाने हद. १३ एवप्रल, २०१६ च्या पत्रान्वये सामाजिक, आर्थगक व िात सवेक्षण 
२०११ च्या माहहतीचा वापर करुन प्रधानमींत्री आवास योिना-ग्रामीण या योिनसेाठी पात्र 
लाभा्यांची यादी तयार करण्याच ेननदेश हदले आहेत. 
    त्याअनुषींगान,े राज्य शासनाने हद. ०१ ऑगस््, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये महाराषर 
राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये सामाजिक, आर्थगक व िात सवेक्षण २०११ च्या माहहतीचा वापर 
करुन प्राधान्य क्रम याद्या तयार करणेच्या सववस् तर सचूना ननगगममत केल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भामा आसखेड (जि.पुणे) धरण के्षत्रात साखळी पद्धतीन ेमसमेंट बांधारे बाांधण्याबाबत 
  

(३४)  ६२७९५ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भामा आसखेड (जि.पुणे) धरणातील पाणी नदीत सोडल्याने बुडीत के्षत्रातील गावाींना 
वपण्याकररता व शतेीकररता पाण्याची ी्ंचाई ननमागण होत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुडीत के्षत्रातील गावाींना वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमागण होत असल्यान े
धरण के्षत्रात साखळी पद्धतीन े मसमें् बींधारे बाींधणकेररता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.िलसींधारण राज्यमींत्री याींस माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन हदले आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने साखळी पद्धतीने मसमें् बींधारे बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) याबाबत शासनस्तरावर कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यितमाळ जिल्हा पररषदेच्या वित्त विभागान ेरस्त्याच्या िामाचा अहिाल  
अमभयांत्यान ेसादर िरण्यापूिीच िां त्राटदाराला धनादेश हदल्याबाबत 

  

(३५)  ६२८३८ (२०-०८-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्हा पररषदेच्या ववत्त ववभागान े ८ लाखाींच्या रस्त्याच्या कामाचा अहवाल 
अमभयींत्याने सादर करण्यापूवीच परस्पर कीं त्रा्दाराला धनादेश हदल्याची बाब माहे िून, २०१६ 
च्या पहहल्या आठवडयात ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) जिल्हा पररषद ववत्त ववभागातून कोणतेही देयके मींिूर करुन घेण्यासाठी ्क्केवारी द्यावी 
लागते मात्र त्या ्क्केवारीसाठी अर्धकाऱ्याींकडून ननयम डावलले िात आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार अहवाल सादर करण्यापूवीच कीं त्रा्दाराला धनादेश देणाऱ्या 
अर्धकाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. सींबींधीत शाखा अमभयींता व उपववभागीय 
अमभयींता याींनी प्रत्यक्ष १०० % कामाची पाहणी करुन मोिमाप नोंदवहीमध्ये मोिमापे 
नोंदववली आहेत. त् यानींतर देयके कायगकारी अमभयींता याींच्याकड े पाररत करण्यासाठी सादर 
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करण्यात आली होती. सदर देयकाींची ताींबत्रक व गखणतीय तपासणी करण्याकररता ववत्त 
ववभागाकड े सादर करण्यात आली होती. ववत् त ववभागान े सदर देयकाींची गखणतीय तपासणी 
करुन व पुरक कागदपत्राींची पडताळणी करुनच सदर देयकाींच े धनादेश कीं त्रा्दाराींना अदा 
करणेकरीता बाींधकाम ववभागाकड ेसुपुदग केलेले आहेत. ववत्त ववभागाकडून कीं त्रा्दाराींना परस्पर 
धनादेश अदा करण्यात येत नाही. तसेच बाींधकाम ववभागाकडून देयक ववत्त ववभागाला प्राप्त 
झाल्यामशवाय कीं त्रा्दाराच ेनाव ेधनादेश देता येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ते (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल्हा पररषदेच्या बबांद ूनामािलीमध्ये झालेला गैरप्रिार 
  

(३६)  ६२९२२ (२०-०८-२०१६).   श्री.गोिधगन शमाग (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हा पररषदेच्या बबींद ूनामावलीमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला जिल्हा पररषदेला आहदवासी ववकास सममतीन ेभे् हदली तेव्हाींही बबींद ू
नामावली सुधारण्याचे आदेश हदले परींतु त्या आदेशाच ेपालन झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बबींद ूनामावली सधुारण्यासींदभागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) नाही. गैरप्रकार झाल्याची बाब आढळून आली नाही. 
(२) नाही. पींचायत ववभागाची बबींदनूामावली सुधारीत करुन मागासवगग कक्षाची मान्यता 
घेण्यात आली आहे. 
(३) सन १९९७-९८ पासून सुधाररत बबींदनूामावली तयार करणे बाबाबत हदलेल्या ननदेशानुसार 
साप्रवव, लघुमसींचन, कृषी, अथग व मशक्षण या ववभाींगाचा सधुाररत प्रस्ताव तयार करण्याची 
कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) सन १९९६-९७ पासून २० वषागची सधुाररत बबींदनूामावली तयार करावयाची असल्याने सेवा 
िेषठता, पदोन्नत्या नस्त्या, बबींद ुपींज्या, ननयुक्ती आदेश, पदोन्नती आदेश इ. दस्तऐविाची 
पडताळणी करुन सुधाररत प्रस्ताव तयार करावयाचा असल्याने या कामास काही कालावधी 
लागणार आहे. 

___________ 
  
बुलढाणा जिल््यातील नायगाि ख.ु त ेनायगाांि बु. रस्त्याच ेिाम अपूणागिस्थेत असल्याबाबत 

  

(३७)  ६३०९५ (१८-०८-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) प्रधानमींत्रीसडक योिनेतींगगत लहाळा र्फा्ा (ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) येथून नायगाव ख ु
पयतं रस्त्याच ेकाम पूणग झाले असून नायगाव खु त ेनायगाव ब ु१ कक.मी रस्त्याचे काम पूणग 
न झाल्यामुळे नागररकाींची गैरसोय होत असल्याच े माहे िनू, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नायगाव ख ुते नायगाव ब ु ककमी रस्ता पूणग करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) नाही. 
     लव्हाळा र्फा्ा (ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) येथून नायगाव  खु. पयतं रस्त्याचे काम 
प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेत समाववष् नसल्याने प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगगत 
करण्यात आलेली नाही. 
     राज्य मागग-१७३ पासून नायगाींव बु. ते नायगाींव खु. पयतं रस्ता लाींबी ५.४० कक.मी. 
दिाग सुधारणेच ेकम ्प्पा क्र. ५ (सन २००५-०६) पॅकेि क्र. MH-०७१५ नुसार हद.३१.०८.२००८ 
रोिी पूणग करण्यात आले. कामाचा दोष दायीत्व कालावधी हद.३०.०८.२०१३ रोिी समाप्त झाला 
आहे. 
     तद्नींतर ववशेष दरुुजस्ती कायगक्रम सन २०१४-१५ अींतगगत सा.क्र. १/०० ते ३/०० या २.०० 
कक.मी. लाींबीचे डाींबरी नतुनीकरणाचे काम पूणग करण्यात आलेले आहे. सद्यजस्थतीत रस्ता 
सुजस्थतीत असून वाहतूक सुरळीत सुरु आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेचाांधई (ता.धचखली, जि.बुलढाणा) येथे गािाांना िोडणारे रस्त ेनसल्याबाबत 
  

(३८)  ६३१०२ (१८-०८-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशिे चाींधई (ता.र्चखली, जि.बुलढाणा) येथील गोद्रीवाडी गावाला गेल्या दहा-पींधरा 
वषागपासून गाव िोडणारा रस्ता नसल्याच ेमाहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावाींना िोडणारा रस्ता करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. गोद्रावाडी वसाहत ही चाींधई गावापासून 
२.०० कक.मी अींतरावर इतर जिल्हा मागग क्र.१२६ वर असून सदर रस्ता सुजस्थतीत आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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धचखली (जि.बुलढाणा) पांचायत सममतीला अनुदानाची रक्िम देण्याबाबत 
  

(३९)  ६३११४ (२०-०८-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्चखली (जि.बुलढाणा) पींचायत सममतीला सन २०१२ ते २०१५ अखेर पयतं वाढीव 
उपकरापो्ी को्यवधी रुपयाींची रक्कम अद्याप पींचायत सममतीला प्राप्त झाली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनुदानाची रक्कम त्वरीत पींचायत सममतीला अदा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-१२-२०१६) :(१) होय, अींशत: खरे आहे. 
    पींचायत सममती र्चखली (जि.बुलढाणा) याींना सन २०१२ त े २०१५ या कालावधीत देय 
रक्कम रु. २५,९२,१०२/- इतकी होती. त्यापैकी रु. ५,७५,६४४/- इतकी रक्कम ववतरीत केली 
असून रु. ५,४६,०५८/- इतकी रक्कम ववतरीत करण्यात येत आहे. 
(२) सन २०१२ त े २०१५ या कालावधीत मागणी केलेल्या रक्कमेपेक्षा कमी अनुदान मींिूर 
झाल्याने उवगररत रक्कम रु. १४,७०,४००/- ची मागणी करण्यात येऊन सदर अनुदान प्राप्त 
होताच पींचायत सममती र्चखलीला ववतरीत करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ििगत (जि.रायगड) तालुक्यातील अनेि रस् त् याांची झालेली दरुिस्था 
  

(४०)  ६३१२६ (१८-०८-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (ििगत) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किगत (जि.रायगड) तालुक्यातील ग्रामीण भागातून तालुक्याला िोडणारे रस्त्याींची व 
ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्याींची दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक रस्त्याींची १५ ते २० वषागपासून दरुुस्ती न केल्यान ेनागरीकाींची गैरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तेथील नागररकाींनी व लोकप्रनतननधीींनी कायगकारी अमभयींता, अमलबाग 
(जि.रायगड) याींच्याकड े वाींरवार ननवेदने तसेच तक्रारी करुन सुध्दा कोणतीच कायगवाही केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, चशकशीनुसार सदर रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर तालकुा अनतशय डोंगराळ व स्याद्रीच्या पाय्याशी असल्यान े
पिगन्यमान िास्त प्रमाणात आहे. रस्त्याींच्या एकूण लाींबीच् या मानान े दरुुस्तीसाठी ननधी 
अत्यल्प प्राप्त होतो. प्राप्त ननधीमधून आवश्यकतेनुसार काम े वेळोवेळी हाती घेवून पूणग 
करण्यात आलेली आहेत. 
(३) ते (६) रस्त्याींच्या रु.५६.५० को्ी रक्कमेचा दरुुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा पररषदेकडील हदनाींक 
२४.२.२०१६ च्या पत्रान्वये मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधीकरणाकड ेसादर करण्यात आला 
आहे. मींिूरी व ननधी उपलब्धतनेुसार दरुुस्तीची कामे जिल्हा पररषदेमार्फग त हाती घेण्यात 
येतील. 

___________ 
  

आष्ट्टी, पाटोदा ि मशरूर (जि.बीड) तालुक्याांतील िृष्ट्णा ि गोदािरी खोऱयाांतील  
सुमारे २१ साठिण तलािाांच्या प्रस्तािास मान्यता ममळण्याबाबत 

  

(४१)  ६३२२८ (२९-०८-२०१६).   अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी, पा्ोदा व मशरूर (जि.बीड) तालुक्याींतील कृषणा व गोदावरी खोऱ्याींतील सुमारे २१ 
साठवण तलावाींचे प्रस्ताव शासनाकड ेमींिुरीसाठी प्रस्ताववत करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू साठवण तलावाींच्या प्रस्तावाींस तातडीने मींिुरी देण्याबाबत शासनान े 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम मशांदे (०५-१२-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करणेच ेकाम के्षत्रीय यींत्रणा स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दाररद्रय रेषेखालील िुटूांबाांची निीन यादी तयार िरण्याबाबत 
  

(४२)  ६३७९५ (२०-०८-२०१६).   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सन १९९७ या वषी दाररद्रय रेषेखालील कु्ूींबाची यादी तयार केली आहे मात्र त्या 
यादीतील कुीं ्ूींबापैकी ककती कुीं ्ूींब दाररद्रय रेषेच्या वर आली याची कोणतीही नोंद शासनाकड े
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६ पयगत या यादीमध्ये कोणतीही दरुुस्ती करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 



वव.स. २६८ (29) 

(३) असल्यास, राज्यात असलेली ववधवा, पररव्यक्ता, अपींग, अनाथ तसेच इतरही अनेक 
कु्ूींबाींना दाररद्रय रेषेखाली असनूही यादीत नाव नसल्यान े दाररद्रयरेषेखालील लोकाींसाठी 
असलेल्या योिनाींचे लाभ घेता येत नाहीत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दाररद्रय रेषेखालील कु्ूींबाींची नवीन यादी तातडीने तयार करण्यासींदभागत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-११-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) सन १९९७ मध्ये उत्पन्न व खचग या 
ननकषाींच्या आधारे करण्यात आलेल् या सवेक्षणाच्या आधारे पात्र दाररर्यरयरेषेखालील कु्ूींबाींना 
ववववध योिनाींचा लाभ सन २००५-०६ पयतं देण्यात आलेला आहे. तथावप, दाररर्यरय रेषेखालील 
कु्ूींबे ननजश्चत करण्याकररता नव्याने कु्ूींब गणना-२००२ करण्यात आली, याअींतगगत सामाजिक 
व आर्थगक सवेक्षणाींआधारे (Score Based Ranking नुसार) दाररर्यरयरेषेखालील कु्ूींबाींच े
सवेक्षण करण्यात आले  असून सध्या यानुसार पात्र ठरलेलया कु्ूींबाींना शासनाच्या ववववध 
योिनाींचा लाभ देण्यात येतो. 
     कें द्रीय ग्रामीण मींत्रालयाने, १२ व्या पींचवावषगक योिनेच्या अनुषींगाने समािातील 
तळागाळातील घ्काींसाठी ववशेषत्वाने असलेल्या ववकास योिना व कायगक्रमाींचा र्फायदा 
त्याींनाच ममळावा यासाठी ग्रामीण व नागरी भागात सामाजिक, आर्थगक व िात ननहाय 
सवेक्षण कायगक्रम-२०११ करण्याच ेननजश्चत केले होत.े 
      याअींतगगत प्रत्येक कु्ूींबननहाय सदस्याींची माहहती, रोिगार व उत्पन्नाींचे साधन, मत्ता, 
िममनीची मालकी इ. बाबतची माहहती सवेक्षणाींतून गोळा करण्यात आली असून, या माहहती 
आधारे अींनतम याद्या प्रमसध्द करण्यात आलेल्या आहेत. सदर सवके्षणाींतून सींकमलत करण्यात 
आलेली माहहती, शासनाच्या ववववध योिनाींच्या पात्र लाभा्यांच्या ननवडीकररता उपयोगात 
येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मोशी ि िरुड (जि.अमरािती) तालुक्यातील अपुणग मसांचन प्रिल्प पूणग िरण्याबाबत 
  

(४३)  ६३८९२ (११-०८-२०१६).   डॉ.अननल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््यातील मोशी व वरुड तालुक्यातील अपुणग मसींचन प्रकल्प तातडीने पुणग 
करावेत अशी मागणी सदर लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेहदनाींक ११ डडसेंबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासमुारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार अपुणग मसींचन प्रकल्प पुणग करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. धगरीष महािन (२२-११-२०१६) :(१) होय, मा.श्री.अननल बोंड,े वव.स.स. मोशी याींनी 
हद.१५/०९/२०१५ च् या पत्रान्वये मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेमागणी केलेली आहे. 
(२) सदर मागणी मध्ये पींढरी मध्यम, चाींदसवाठोडा, पाकनदी, झ्ामझरी, मभमडी, पवनी, व 
चारगड असे ७ प्रकल्प पुणग करण्याबाबत मागणी केली आहे. त्यापकैी झ्ाींमझरी सन २०१६-१७ 
मध्ये चाींदस वाठोडा, पाकनदी मभमडी व पवनी सन २०१७-१८ मध्ये तसेच पींढरी मध्यम 
प्रकल्प व ननम्नचारगड सन २०१८-१९ मध्ये पुणग करण्याचे ननयोजित आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

माांगली ते पैनगांगा (ता.झरी, जि.यितमाळ) नदीपयतं  
िेलेल् या रस्त्याची दरुुिस्था झाल्याबाबत 

  

(४४)  ६३९७६ (०१-०९-२०१६).   श्री.सांजििरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींगली त े पैनगींगा (ता. झरी, जि.यवतमाळ) नदीपयतं केलेल् या रस् त् याच् या ननकृष ् 
बाींधकामुळे रस् त् याची दरुवस्था झाली असल् याच े माहे िून, २०१६ मध् ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या कामाकरीता ७० लाख रुपये खचग करुन डाींबरीकरण करण् यात आले होते 
परींतु ठेकेदाराने ननकृष ् दिागच ेकाम केल् यामुळे रस्तावर खडड ेपडले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी चशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल् यास, त् यानुसार सदर रस्त्याच े ननकृष् दिागचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई 
करण्याबाबत व सदर रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) प्रश्नार्धन रस्त्याच्या नवीन बाींधकामातील ८ हठकाणी 
रस्ता खचल्याचे िुल ै२०१६ मध्ये ननदशगनास आले असनू या ८ हठकाणी व्यनतररक्त उवगरीत 
सींपूणग बाींधकाम सुयोग्य जस्थतीत आहे. 
(२) या बाींधकामा करीता एकूण रु.६९.९६ लक्ष खचग झाला आहे. बाींधकाम ववनीदेशानुसार व 
योग्य दिागच ेझालेले  आहे. तथावप खचलेला भाग ओल्या रेतीच्या वाहतूकीच्या वळेेस रेतीतून/ 
वाहनातून वाहहलेले पाणी सतत पषृठभागावर पडणे, माहे िूनपासून िोमदार पाऊस पडणे, 
इत्यादी प्रमुख कारणामुळे खचला आहे. 
(३) रस्ता खचण्यामागील कारणाची जिल्हा पररषदेकडील उपअमभयींता याींनी चशकशी केली 
असून नवीन रस्त्याच्या भाग सतत ओला असणेच्या कारणामुळे व भार वाहन क्षमतेहून िादा 
भाराच्या वाहन वाहतकूीमळेु हा भागा खचला अस ेआढळले आहे. 
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(४) व (५) सदर रस्त्याच ेबाींधकाम योग्य दिागच ेव ववननदेश झालेले आहे. तथावप खचलेल्या 
रस्त्याच्या भागाची स्वखचागन े ववनाववलींब दरुुस्ती करुन देण्याच े आदेश कीं त्रा्दाराला हदले 
असून त्यानुसार दोष ननवारण दरुुस्तीची कायगवाही प्रगतीत असल्याने ठेकेदाराववरुध्द दींडात्मक 
कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील विविध इतर जिल्हा 
मागांच्या िामाांना मांिुरी ममळण्याबाबत 

  

(४५)  ६४४७८ (२९-०८-२०१६).   श्री.सांिय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली (जि.रत्नार्गरी) तालकु्यातील ्ाळसुरे-साखलोळी-गावतळे, र्चींचघर-नतसे,वाकवली-
्े्वली-शेरवल,पालगड मुख्य रस्ता, सोवेली-भा्घर-मुींर्गि, गोठे बशद्धवाडी त ेबोरकत या इतर 
जिल्हा मागांच्या कामाींना मींिुरी ममळावी यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३० िून, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा.ग्रामववकास मींत्री याींना पत्राद्वारे ववनींती केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, दापोली तालुक्यातील सदर रस्ते दगुगम भागातील असून वाडया-वस्त्याींना 
िोडणाऱ्या रस्त्याींची दरुवस्था झाली असून नागरीकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याींच े ववनाववलींब खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) हदनाींक ३० िनू, २०१६ चे पत्र प्राप् त झाल्याचे आढळून 
येत नाही. परींतु या रस्त्याींच्या दरुुस्तीबाबत ववववध लोकप्रनतननधीींकडून मागण्या प्राप्त आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) प्रश्नामध्ये ्ाळसूरे साखळोली कोहबाींदे्र इतर जिल्हा मागग क्र.२० िलगाव गावतळे 
इतर जिल्हा मागग क्र.१९, र्चींचघर रस्ता ग्रामीण मागग क्र.५, सींगल् शेरवळ ्े्वली इतर 
जिल्हा मागग क्र. ३०, पालगड िोड रस्ता ग्रामीण मागग क्र. ३०, सोवेली भा्घर मुगीि ग्रामीण 
मागग क्र. ६ व देव्हारे धामणी गोठे बोरखत बशध्दवाडी ग्रामीण मागग क्र.९० या एकूण ७ 
रस्त्याींचा समावशे आहे. 
     त्यापैकी ्ाळसूरे साखळोली कोळबाींदे्र इतर जिल्हा मागग क्र.२० व िलगाव गावतळे इतर 
जिल्हा मागग क्र. १९ या रस्त्याींच्या डाींबरी नुतनीकरणाची प्रत् येकी रु.२.२८ लक्षची काम े रस्ते 
ववशेष दरुुस्ती कायगक्रमाींतगगत मींिरू आहेत. 
     वरील ७ रस्त्याींच्या उवगरीत खराब लाींबीतील रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी एकूण रु.१०१०.५२ 
लक्ष ननधीची आवश्यकता आहे. 
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     रस्त ेलाींबीच्या प्रमाणात ववभागास उपलब्ध होणारा ननधी अत्यींत अल् प आहे. याउल् 
शासन स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या मागण्या िास् त आहेत. 
     जिलहा पररषदेला ववववध योिनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकषास अर्धन राहून सदर कामे 
्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ताववत करण्याचा जिल्हा पररषदेचा प्रयत्न राहील. 

___________ 
  
डहाणू (जि.पालघर) तालुक्यातील िाडा खडिोना ग्रामपांचायत के्षत्रातील पारधी पाडा गुरि पाडा 

येथे ६० हून अधधि िुटुांबे मुलभूत सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(४६)  ६४७३३ (२९-०८-२०१६).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (जि.पालघर) तालुक्यतील वाडा खडकोना ग्रामपींचायत के्षत्रातील पारधी पाडा गुरव 
पाडा येथ े ६० हून अर्धक कु्ुींबे, रस्त,े पाणी, वीि, आरोग्य आखण मशक्षण या मलुभूत 
सुववधाींपासून वींर्चत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चशकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चशकशीच्या अनुषींगाने सदर आदीवासी पाडयाींमध्ये मलुभूत सुववधा 
पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) वाडा खडकोना या ग्रामपींचायतीींतगगत पारधी पाडा येथ े११ व गुरव पाडा येथे ८९ 
कु्ूींबे वास्तव्यास आहेत. या गावासाठी रस् त,े वीि, पाणी, मशक्षण, आरोग्य इत्यादी सुववधा 
उपलब्ध आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तोंडिली ते बािशी (ता.िणििली, जि.मसांधुदगुग) येथील रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  

(४७)  ६४७४३ (१८-०८-२०१६).   प्रा.िषाग गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तोंडवली ते बावशी (ता.कणकवली, जि.मसींधुदगुग) येथे िाणाऱ्या रस्त्याची दरुवस्था झाली 
असून या रस्त्याची रुीं दी वाढवून खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याकररता ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी वारींवार शासनान ेमागणी केल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याची रुीं दी वाढवून खींडीकरण व डाींबरीकरण करण्याकररता शासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२१-११-२०१६) :(१) अशी मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्नाधीन तोंडवली बावशी रस्ता ग्रामीण मागग क्र.१८५ असून या रस्त्याची एकूण 
लाींबी ३.२२० कक.मी इतकी आहे. त् यापैकी २.६०० कक.मी लाींबी डाींबरी पषृठभागाची असून ०.६२० 
कक.मी. पषृठभाग मातीचा आहे. सदर रस्त्यावर बारमाही एस.्ी. वाहतूक सुरु आहे. 
     प्रश्नाींककत रस्त्याींच् या १.०८५ कक.मी. लाींबीतील रस्ता नुतनीकरणाची कामे सन २०१५-१६ 
अींतगगत पूणग करण्यात आली आहेत. या रस्त्याींच्या दतुर्फाग भातशेती व ग्रामस्थाींची खािगी 
िमीन असलयाने रस्ता रुीं दीकरणासाठी िमीन उपलब्ध होण े अडचणीच े असल्याबाबत 
ग्रामपींचायतीने कळववले आहे. 
     सदर रस्त्याच्या १.१०० कक.मी. लाींबीतील डाींबरी नुतनीकरण व ०.६२० कक.मी लाींबीतील 
खडीकरण डाींबरीकरण करणे आवश्यक असून जिल्हा पररषदेला ववववध योिनाींमधून प्राप्त 
ननधी व ननकषास अर्धन राहून सदर काम ्प्प्या-्प्प्याने करण्याचा जिल् हा पररषदेचा प्रयत्न 
आहे. 

___________ 
  
राज्यातील िैद्यिीय सांशोधनािररता मनुष्ट्यबळ वििास विभागाने आधथगि सहाय्य  उपलब्ध 

िरुनही िैद्यिीय महाविद्यालयाने सांशोधनात अमभरुची न दाखविण्याबाबत  
  

(४८)  ६५०१८ (१७-०९-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय िैद्यिीय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या  मनुषयबळ ववकास ववभागाने ३० लाख रुपयाींचे आर्थगक सहाय्य उपलब्ध 
करून हदल्यानींतरही गेल्या दोन महहन्याींमध्ये राज्यातील १५ पैकी एकाही शासककय वैद्यकीय 
महाववद्यालयान े अथवा तेथील अध्यापकाींनी सींशोधनात अमभरुची दाखववली नसल्याबाबतची 
माहहती  माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,रुपये ३० लाखाींचे आर्थगक सहाय्य उपलब्ध असतानाही एकाही महाववद्यालयाने 
यात अमभरुची न दाखववण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, वैद्यकीय सींशोधनाबाबत शासनाने  कोणते धोरण ठरववले आहे वा ठरववण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१६-११-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 
  

___________ 
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खािगी िैद्यिीय महाविद्यालयातील प्रिशेाबाबत 
  

(४९)  ६५०२६ (१७-०९-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय िैद्यिीय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वैद्यकीय महाववद्यालयात प्रवेश घेऊन डॉक््र होण्यासाठी शासनान े ठरवून 
हदलेल्या सीई्ी  परीके्षच्या गुणवत्तेवर वैद्यकीय मशक्षण घेण्यासाठी शासनाच्या  
ननयमावलीनसुार प्रवशे हदला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील खािगी वैद्यकीय महाववद्यालये एमबीबीएस, एम.एस.व एम.डीच्या 
िागेवर प्रवेश देण्यासाठी मोठी रक्कम घेत असतात, अशी तक्रार महाराषर असोमसएशन ऑर्फ 
रेमसडने्स डॉक््र (माडग) तरे्फ राज्याचे मा.वैद्यकीय मशक्षणमींत्री याींचेकड े हदनाींक २८ िानेवारी, 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास पत्राद्वारे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील खािगी महाववद्यालयात एमबीबीएस, एम.एस. व एम.डी च्या 
िागेवर प्रवेश घेणे बाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१६-११-२०१६) :(१) होय, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयात 
सीई्ी परीके्षच्या गुणवत्तेनुसार प्रवेश हदलेला आहे. तसचे मा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
ननणगयानुसार नी्द्वारे खािगी/अमभमत वैद्यकीय महाववद्यालयात प्रवेश हदलेले आहेत. 
(२) होय. 
(३) महाराषर राज्यातील ववनाअनदुाननत खािगी व्यावसानयक शैक्षखणक सींस्थामधील प्रवेशाच े
व शुल्काच ेववननयमन करण्यासाठी सन २०१५ चा महाराषर अर्धननयम क्रमाींक २८, हदनाींक १७ 
ऑगस््, २०१६ अन्वये कायदा करण्यात आलेला आहे. सदर कायद्याींतगगत प्रवेशाच े
ननयमाबाबत रािपत्रात अर्धसूचनाही ननगगममत करण्यात आल् या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

धमधम (ता.जिांतूर, जि.परभणी) येथील जिल्हा पररषदेतील प्राथममि 
शाळेतील मुख्याध्यापिाांच्या गैरितगनाबाबत 

  

(५०)  ६६८६८ (१९-११-२०१६).   श्री.वििय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धमधम (ता.जिींतूर, जि.परभणी) येथील जिल्हा पररषदेतील प्राथममक शाळेला ग् 
मशक्षणार्धकारी याींनी अचानक भे् हदली असता मुख्याध्यापक हे कोणतीही रिा न घेता 
अनर्धकृतपणे शाळेत अनुपजस्थत राहून गैरवतगन करीत असल्याच ेननदशगनास आल्याच ेशालेय 
व्यवस्थापन सममतीच्या अध्यक्षाींसह २१ पींचाींच्या स्वाक्षरीन े केलेल्या पींचनाम्याद्वारे 
सदर माहहती हदनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशगनास आणली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू मुख्याध्यापक व मशक्षक याींची  चशकशी केली असता शाळेच्या वेळेत 
पत्ते खेळण,े दारु वपणे असे गैरप्रकार सतत होत असल्याचे ननदशगनास आले,हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणाची शासनान ेचशकशी केली आहे काय व त्यानुसार गैरवतगन करणाऱ्या 
मुख्याध्यापकावर शासनान ेकाय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०७-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) पींचानामा व चशकशीअींती अननयममतता आढळून आली असून, सींबींर्धत 
मुख्याध्यापक व सह मशक्षक याींना मुख्य कायगकारी अर्धकारी, जिल्हा पररषद, परभणी याींच्या 
हदनाींक २६.९.२०१६ च्या आदेशान्वये ननलींबबत करण्यात आले आहे. तसचे ववभागीय चशकशीच े
कायगवाही सुरु केलेली आहे. 
     तसेच अन्य एक सह मशक्षक्षका याींच्याववरुध्द ववना परवानगी गैरहिर राहहल्याबाबत 
ववभागीय चशकशीची प्रकक्रया सुरु केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


