
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पैठण (जि.औरांगाबाद) तालुक् यातील रोिगार हमी योिनेतून खोदलेल् या  
ववहीरीचे अनुदान शेतिऱयाांना देायाबाबत 

  

(१)  १०३८२ (०७-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममत झनि (ररसोड) :   
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महाराष र राय यातील रत् येक तालुक् यात रोागार हमी योानेतनू मींाूर विहीरीच ेखोदकाम 
शेतकऱ याींनी पु कर कहीनही यायापपयतत यनुदान रत्ाप् त नस् यान ेशतेकऱ याींच े मह येचे रत्मा  
िाढले हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, पैठ  (जा.औरींगाबाद) तालुक् यातील रोागार हमी योानेतून खोदले् या 
विहीरीचे यनुदान न ममळा् यान ेदोन शतेकऱ याींनी  मह या के् या यस् याच ेमाहे ाानेिारी, 
२०१५ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनात ले हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस् यास, रोागार हमी योानेयींतगकरत खोदले् या विहीरीचे यनुदान शेतकऱ याींना ता काळ 
देण् यासींदभााकरत शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण् यात येत हे, 
(४) नस् यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) जा्हाधिकारी, औरींगाबाद याींच्याकडून रत्ाप्त यहिालानुसार महामा गाींिी राषरीय ग्रामी  
रोागार हमी योानेंतगकरत खोदले्या विहहरीींचे यनुदान न ममळा्याने दोन शेतकऱयाींनी 
महया के्याची बाब ननदशकरनास लेली नाही. 
(३) ि (४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
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अढयाळ (जि.भांडार) येथील अशोिनगर पररसरात रोिगार हमी अांतगगत नगरातील  
िच् च् या नाल्याचे बाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२)  २३३४७ (१४-०८-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यढयाळ (जा.भाींडार) येथील यशोकनगर पररसरात मागील िर्षी रोागार हमी यींतगकरत 
नगरातील कच् च् या ना् याच ेखोदकाम करण् यात ले होत ेपरींत ुसाय्जतथतीत कुठे खडड ेतर 
कुठे ाागा सपा् झा् याच ेननदशकरनास ले, हे खरे हे काय, 
(२) यस् यास, सदर हठका ात पथहदव् याचा पक् क्या ना्याचा ि पक् या रत  याचा रत्श् न 
िर्षोनुिर्षे रत्लींबबत यसून तेथील सींबींधित विभााग दलुकरक्ष करीत हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस् यास, सदर रत्कर ी को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस् यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 

सन २०१४-१५ मध्ये १३ व्या वित योगातून यढयाळ (जा.भाींडारा) यशोकनगर 
पररसरात मसमें् पक्क्या ना्याचे बाींिकाम तसचे सन २०१३-१४ मध्ये दमलत ितती सुिार 
योानेयींतगकरत मसमें् रतते ि पक्के नाली बाींिकाम पु कर करण्यात ले. सन २०१३-१४ मध्ये 
५३ पोल ि ८० पथहदव्याींच े काम मींाूर यसताना १० पथहदिे लािण्यात ले होते ि ७० 
पथहदिे लाि े मश्लक होत.े सदर ५३ पोल ि ८० पथहदिे यशोकनगर येथे लािण्यात ले 
हेत. 

___________ 
  

राज्यात महात्मा गाांधी नरेगा योिनेतांगगत ववहीरीांची दरुुस्तीची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३)  २९१८८ (१४-०१-२०१६).   श्री.हर्गवधगन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यनतिषृ्ीत खचले्या ि बाुले्या विहहरीींची महामा गाींिी नरेगा योानेंतगकरत हदनाींक ३१ 
म,े २०१५ पयतत दरुूतती करून देण्याबाबत शासनान ेदेश हदले होते, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, बुलढा ा जा््यासह राययात ककती विहहरीींची दरुूतती करण्यात ली ि ककती 
विहहरीींचे काम यायापही रत्लींबीत हेत, 
(३) तसेच सदर रत्लींबीत यस ाऱ या कामाींना शासनान ेमुदतिाढ हदली हे काय, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०६-०२-२०१७) : (१) महामा गाींिी नरेगा योानेंतगकरत यनतिषृ्ीमुळे 
खचले्या ि बुाले्या विहहरीींच्या दहुीततीची कामे करण्याबाबत शासन नन करय हदनाींक २३ म,े 
२०१४ यन्िये सूचना देण्यात ले्या होया. यानुसार सदर कामे हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ 
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पयतत यनुजे्ञय करण्यात ली होती. ता नींतर शासन पररपत्रक हदनाींक ५ ाानेिारी, २०१५ 
यन्िये सदर काम ेहदनाींक ३१ म,े २०१५ पयतत पू कर करण्यासाठी मदुतिाढ देण्यात ली होती. 
(२) बुलढा ा जा््यासह राययात विहहरीींची १,६०० कामे पू कर झाली यसून ३,११० काम े
रत्गतीपथािर हेत. 
(३) महामा गाींिी नरेगा योानेंतगकरत यनतिषृ्ीमुळे खचले्या ि बुाले्या विहहरीींच्या 
दहुीततीची कामे ननयममत तिहीपात घेण्याबाबत शासन नन करय हदनाींक २० ालु,ै २०१५ यन्िये 
मान्यता घेण्यात ली हे. तसेच हदनाींक २३ म,े २०१४ च्या शासन नन करयाािारे सुही 
यसलेली विहहरीींच्या दहुीततीची यपू कर कामे रत्ािान्याने पू कर करण्यासाठी शासन पररपत्रक 
हदनाींक ३१ ऑगत्, २०१५ यन्िये सूचना देण्यात ले्या हेत. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

मसांदेवाही (जि.चांद्रपूर) येथील रोिगार हमी योिनेअांतगगत िरायात आलेल्या  
ववववध िामाांची मिुरी मिुराांना ममळायाबाबत 

 

(४)  ३५०४७ (१४-०१-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींचायत मसींदेिाही यींतगकरत (जा.चींद्रपूर) येत यसले्या गुींाेिाही, खैरी, मरेगाि, धचकमारा, 
पिनपार, पिना, िानोरा, सामदा, ्ेकरी, घो्, सािरगाि ि कन्हाळगाि येथ ेमहाराषर रोागार 
हमी योानेयींतगकरत करण्यात ले्या विविि कामाींची माुरी पाच महहन्यापासून माुराींना 
ममळाली नस्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनास ले हे, हे खरे 
हे काय, 
(२) यस्यास, माुराींना पैस ेन ममळण्याची कार े काय हेत, 
(३) यस्यास, माूराींना रत्लींबबत माुरी देण्याबाबत शासनान े को ती कायकरिाही केली िा 
करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) होय, याबाबतची तोंडी तक्रार सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
तालुका ततरािर रत्ाप्त झाली होती. सींिगकर विकास यधिकारी, मसींदेिाही याींनी जा्हाधिकारी, 
कायाकरलय चींद्रपूर याींना याबाबत हद.१४ सप् े्ंबर, २०१५ च्या पत्रान्िये कळविलेले होत.े 
(२) ि (३) जा्हाधिकारी, चींद्रपूर कायाकरलयान े केले्या तपास ीमध्ये एकू  35 FTO 
बँकेमध्ये रत्ोसेमसींगसाठी रत्लींबबत यस्याच े ननदशकरनास ले. यानुसार पुढील कायकरिाही 
करण्यात येऊन माुराींची मींाुरी याींच्या खायात ामा करण्यात ली हे. याव्यनतररक्त 
मसींदेिाही तालुक्यातील माूरी ामा न झाले्या ८२ माुराींच े योग्य  खात ेक्रमाींक घेऊन ि 
NEFT Reversal  ची यादी तपासून जा्हा ततरािर Manual  माूरी देण्यात ली. सदर 
रक्कम हद.१५ सप् े्ंबर, २०१५ रोाी माुराींच्या खा यात ामा झाली हे. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
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मेहिर (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील पाांगरखेड (देगाांव) मशवारातील भूसांपाहदत िेलेल्या 
िममनीचा मोबदला शेतिऱयाांना ममळायाबाबत 

  

(५)  ४१६४१ (२९-०४-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मेहकर (जा.बुलढा ा) तालुक्यातील पाींगरखेड (देगाींि) मशिारातील ५ हेक््र १३ र ाममन 
शासनाने पाझर तलािासाठी सन २००६-०७ मध्ये भाूसींपाहदत केली परींतु याींचा मोबदला 
यायापही या शेतकऱ याींना ममळाला नाही, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, या शेतकऱ याींना यायापपयतत मोबदला न ममळण्याची कार े काय हेत, 
(३) यस्यास, या शतेकऱ याींना तातडीने मोबदला देण्याबाबत शासनाने को ती कायकरिाही केली 
िा करण्यात येत हे ?  
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१), (२) ि (३) सदर रत्कर ी हद.२७.३.२०१५ रोाी 
ननिाडा पारीत झाला यानुर्षींगान े विभाागीय युक्त, यमरािती याींनी हदनाींक १४.१०.२०१६ 
रोाीच्या पत्रान्िये ननिी माग ी रत्तताि सादर केला. यानुसार शासनान ेहदनाींक २२.११.२०१६ 
रोाी ही.४८,५६,१६८/- इतका मोबदला मींाूर कहीन विभाागीय युक्त, यमरािती याींना उपलब्ि 
कहीन हदला हे. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातील २१८ गाव ेआणण ४०२ वाडयाांमध्ये ननमागण झालेल्या  
पाणी टांचाईवर उपाययोिना िरायाबाबत 

  

(६)  ४८५६३ (३०-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) को्हापूर जा््यातील हहिाळ्यात माहे ाानेिारी, २०१६ मध्ये िा यादरम्यान २१८ गािे 
ण  ४०२ िाडयाींना तीव्र वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमाकर  झाली यसून जा््यातील ५३ 
लघु पा्बींिाऱयाींपकैी २० लघ ुपा्बींिाऱयामिील पा ी ७५ ्क्क्याहून कमी झाले हे, हे खरे 
हे काय, 
(२) यस्यास, जा््यातील पा ी ी्ंचाई ननिारण्यासाठी शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा 
करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (२८-१२-२०१६) : (१) हे यींशत: खरे हे. 

माहे ाानेिारी, २०१६ यखेर ५३ लघ ु रत्क्पाींपैकी ४६ लघ ु रत्क्पाींत यखेर ७५ 
्क्क्याहून कमी पा ीसाठा मश्लक होता. 
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(२) महसलू ि िन विभाागाच्या हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोाीच्या शासन नन करयारत्मा  े
वपण्याच्या पाण्याचे रक्ष  करण्याचे यधिकार जा्हाधिकारी ि विभाागीय युक्त याींना 
देण्यात ले हेत. ि यानुसार िश्यकतेरत्मा े पा ी राखीि ठेिून नागररकाींना पुरविण्यात 
ले हे. 
(३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

राधानगरी (जि.िोल्हापूर) येथे पयगटन वविास योिनेअांतगगत नववन पयगटि ननवास  
इमारत बांद अवस्थेत असल्याबाबत 

  

(७)  ४८६८७ (२०-०५-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रािानगरी (जा.को्हापूर) येथ ेपयक्र न विकास योानेयींतगकरत नविन पयक्र क ननिास इमारत 
गत पाच िर्षाकरपासून बींद यितथेत हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, ननिीयभाािी इमारत पू करिास येऊ शकली नाही, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, िाढीि ननिीकरीता जा्हा ननयोान सममतीकड ेरत्तताि पाठिून देखील यायाप 
को तीच कायकरिाही करण्यात ली नाही, हे ही खरे हे काय, 
(४) यस्यास, कायकरिाही करण्यास विलींब लागण्याची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२७-०१-२०१७) : (१) ि (२) पयक्र न विभाागाच्या शासन नन करय 
हद.१६/१/२०१४ यन्िये ही. ३६८.५५ लक्षच्या कामास रत्शासकीय मान्यता देऊन ही. ४०.०० लक्ष 
ननिी महाराषर पयक्र न विकास महामींडळास वितरीत करण्यात ला हे. या ननिीतून काम 
रत्गतीपथािर हे. 
(३) ि (४) याबाबत जा्हा ननयोान सममतीला रत्तताि पाठविलेला नाही. उिकरररत ननिी 
उपलब्ितेचा रत्तताि ननयमानुसार रायय पयक्र न सममतीस नन करयाथकर सादर करण्यात येईल. 

___________ 
  

ववहहरगाांव (जि.भांडारा) ग्रामपांचायतच्या सरपांच व ग्रामसेवि याांनी  
सांगनमतान ेननधीचा अपहार िेल्याबाबत 

  

(८)  ४९३८६ (०३-०५-२०१६).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जा्हा भाींडारा, पींचायत सममती लाख ी, ग्रामपींचायत विहहरगाींि येथे महामा गाींिी 
ग्रामी  रोागार हमी योानेंतगकरत माूराींच्या हाेरीप्ामध्ये खो्ी नािे नमूद कहीन 
तेथील सरपींच ि ग्रामसेिक याींनी सींगनमताने शासनाच्या ननिीचा यपहार केला या सींदभााकरत 
चौकशी करण्याबाबत तेथील ग्रामतथाींनी शासनाकड े हदनाींक १२ डडसेंबर, २०१५ रोाी ननिेदन 
हदले हे, हे खरे हे काय, 
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(२) यस्यास, सदर ननिेदनानुसार शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०६-०२-२०१७) : (१) यासींदभााकरत हद.२४.०४.२०१५ रोाी तक्रार रत्ाप्त झाली 
होती. 
(२) ि (३) ग् विकास यधिकारी, पींचायत लाख ी याींनी हद.२८.०७.२०१५ रोाी ग्रामपींचायत 
कायाकरलय, विहहरगाि येथे केले्या चौकशीमध्ये सींबींधित माूराींनी त ेकामािर नव्हत ेहे म्ह  े 
खो्े यसून, याींच्या बँक खायात माूरीची रक्कम ामा झा्याचा ाबाब हदलेला हे. 
 यामुळे कायकरिाही करण्याचा रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद जिल्हा पररर्देच्या बाांधिाम ववभागात बनावट अमभयांत्याांची नोंदणी झाल्याबाबत 

  

(९)  ५१९४१ (०६-०५-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जा्हा पररर्षदेच्या बाींिकाम विभाागातील यधिकाऱ याींनी प्या माीतील 
पदाधिकारी ि ठेकेदाराींना कामे िा्प करण्यासाठी शासनाच्या यध्यादेशाचा ि पररपत्रकाचा 
प्या सोईरत्मा े यथकर लािून, यमभायींता नस ारे ि फक्त य.्ी.य. यसले्या बोगस 
यमभायींयाींची नोंद ी कहीन, जा्हा पररर्षदेच्या बाींिकाम खायान,े ३३ ्क्के कामे िा्प केली 
हेत ि हा रत्कार मागील १० िर्षाकरपासुन सुही हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, जा्हा पररर्षदेच्या बाींिकाम विभाागातील यधिकाऱ याींनी य.्ी.य. 
झाले्याींची नोंद ी सुमशक्षीत बेरोागार यमभायींते यशी कहीन, रत्मा ापेक्षा ाातत काम े
य.्ी.य. झाले्या ि यमभायींता नसले्या कीं त्रा्दाराींना िा्प केली, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, या यनधिकृत कामे िा्पासाठी ाबाबदार यस ाऱया यधिकाऱयाींिर शासनान े
काय कारिाई केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) : (१) ि (२) हे यींशत: खरे हे. 

सन २००८ ते सन २०१५ पयाकरत बाींिकाम देखभााल ि तथापय यमभायाींबत्रकी 
सहाय्यक रत्मा पत्र िारकास िगकर - ७ मध्ये नोंद ीकर  करण्यात येिून याींना, िगकर-५ य 
मिील नोंद ीकृत तथापय यमभायाींबत्रकी मिील पदिी ि पदिीिारक सुमशक्षक्षत बेरोागार 
यमभायींयासोबत एकबत्रतररया ३३ ्क्के कामाींचे िा्प िार्षीक मयाकरदेच्या यधिन राहून जा्हा 
पररर्षदेमाफकर त करण्यात ले हे. 
(३) ि (४) याबाबत रत्ाप्त झाले्या तक्रारीस यनसुहीन विभाागीय युक्त, औरींगाबाद याींच्या 
देशानुसार लेखाधिकारी, जा्हा पररर्षद ाालना याींच्या माफकर त चौकशी करण्यात लेली 
हे. सदर चौकशी यहिालात हदनाींक ०८.५.२००७ च्या शासन नन करयातील पररच्छेद ३.२.८ च्या 
यथकर वििर ाबाबत शासन ततरािहीन शींका ननरसन कहीन घेण्याचे सुधचत करण्यात ले होते. 
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 यानुसार यनत.मुय य कायकरकारी यधिकारी, जा्हा पररर्षद औरींगाबाद याींच्याकडून रत्ाप्त 
झाले्या हदनाींक १८.१.२०१६ च्या पत्रास यनुसहीन शासन ततरािहीन हदनाींक १५.०२.२०१६ च्या 
पत्रान्िये करण्यात ले्या  मागकरदशकरनानुसार िगकर-७ मिील नोंद ीकृत बाींिकाम देखभााल ि 
तथापय यमभायाींबत्रकी सहाय्यक रत्मा पत्र िारकाींना सुमशक्षक्षत बेरोागार यमभायींता म्ह ून 
करण्यात ये ारे काम िा्प बींद करण्यात ले हे. तथावप, या रत्कर ी झाले्या 
यननयमीततेबाबत फेर चौकशी कहीन यात  दोर्षी ढळून ये ाऱया सींबींधित यधिकाऱयाींविहीध्द 
रत्चमलत ननयमानुसार िश्यक ती कारिाई करण्याच्या सचुना हदनाींक २.११.२०१६ च्या शासन 
पत्रान्िये विभाागीय यकु्त, औरींगाबाद विभााग याींना देण्यात ले्या हेत. 

___________ 
  
मागेल त्याला शेततळे योिना राबववायािररता शेतिऱयाांना शेततळ्यासाठी ननधी देायाबाबत 

  

(१०)  ५४५८७ (२९-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट), अॅड.आमशर् शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवग), 
श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राययात माहे फेब्रुिारी २०१६ मध्ये िा यादरम्यान मागेल याला शेततळे नािाची योाना 
शासनान े ााहीर केली यसून यात कमाल ५० हाार यनुदान देण्याचे ााहीर करण्यात 
्यानींतर या योानेसाठी राययभारातील तब्बल ९६ हाार शतेकऱयाींनी याकर केले याींपकैी 
सुमारे ७५ हाार शेतकऱयाींनी विहहत केलेली रक्कम भाहीन महाऑनलाईनिर सिकर कागदपत्र े
यपलोड केले यस्याचे माहे एवरत्ल, २०१६ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनास ले, हे  खरे 
हे काय, 
(२) यस्यास, शेतकऱयाींच्या वपकाींसाठी सींरक्षक्षत पा ी साठा करता यािा म्ह ून मागेल याला 
शेततळे योानेमध्ये बीड जा््यामध्ये ११७५ शेततळ्याींत मींाूरी हद्याची बाब हदनाींक ३१ म,े 
२०१६ रोाी िा यासुमारास ननदशकरनास ले तसेच बीड जा््यामध्ये मनरेगाच्या माध्यमातनू 
११७३ शेततळ्याींना मींाूरी ममळूनही ७३९ कामाींना यायाप सहुीिात न के्यान े योाना 
ययशतिी झाली हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, नामशक जा्हयात मागेल याला शेततळे योानेत माग ी केले्या सुमारे ११ 
हाार शेतकऱयाींना पुढील िर्षाकरपयकरत रत्नतक्षा करािी लाग ार यस्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा 
या दरम्यान ननदशकरनास ले हे, हे ही खरे हे काय, 
(४) यस्यास, यहमदनगर जा््यातील १००० हून यधिक शतेकऱयाींनी शेततळे कहीन ही 
याींना यनुदानापासून िींधचत राहािे लागले यस्याची बाब माहे म,े २०१६ मध्ये िा 
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यादरम्यान ननदशकरनास ्यान ेया शेतकऱयाींना याींनी केले्या शेततळ्याच्या यनुदानासाठी 
हीपये सात को्ी ममळण्याबाबतचा रत्तताि यहमदनगर जा्हा कृर्षी विभाागाने िररषठ 
कायाकरलयाकड ेपाठविला हे, हे ही खरे हे काय, 
(५) यस्यास, नामशक, बीड, यहमदनगर जा््याींमध्ये ि माालगाि, मशहीर, केा या 
तालुक्याींमध्ये शेततळयासाठी शतेकऱयाींना एक लाख हीपये यनुदान देण्याबाबत शासनान े
को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
६) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) बीड जा््यात ३१ म,े २०१६ रोाी मागेल याला शेततळे योाने यींतगकरत १३७५ याातना 
मींाुरी देण्यात ली होती. यापैकी ६१४ शेततळ्याींची ख ी करण्यात ली होती. 
साय:जतथतीत बीड जा््यात तालुकाततरीय सममतीन े २५२१ याातना मींाुरी हदली यसनू 
रत्नतक्षायादीत एकही याकर नाही. पू कर झाले्या शेततळ्याींची सींय या ५२९ हे. चाल ूकाम े७२ 
हेत. कायाकररींभा देश ि ख ी कहीन हदले्या शेततळ्याींची सींय या २५२१ हे. पू कर 
झाले्या शेततळ्याींपकैी ४९१ शेततळ्याींना २०६.९३ लक्ष इतके यनदुान वितररत करण्यात ले 
हे. यामुळे योाना ययशतिी झाली हे, हे खरे नाही. 
(३) नामशक जा््यात म,े २०१६ यखेर शेततळे योानेत सेिाशु्क भारले्या शेतकऱयाींची 
सींय या १४००४ होती. यापैकी तालुकाततरीय सममतीने ३०२० इतके याकर मींाूरी केले होते. 
रत्नतक्षायादीतील याातची सींय या १११९ होती. कायातरभा देश सींय या १६८४ ि ख ी केले्या 
शेततळ्याींची सींय या १०५१ होती. काम पू कर झाले्या शेततळ्याींची सींय या १२० ि चाल कामे 
२६१ होती. 

साय:जतथतीत नामशक जा््यात सेिा शु्क भारले्या शेतकऱयाींची सींय या १४,८१९ 
यसून, तालुकाततरीय सममतीन े ११०९४ याातना मींाुरी हदली हे. कायाकररींभा देश ४०३४ 
लाभाार्थयातना देण्यात ले यसून, ख ी केले्या शेततळ्याची सींय या ३८३३ हे. पू कर 
झालेली काम े११३० यसून, यापकैी १०३७ शतेतळ्याींना ही. ४८२.९१ लक्ष इतके यनुदान यदा 
करण्यात ले हे. चाल ूकामे २८२ हेत. 
(४) ननयोाना विभाागाच्या हद.१६.०५.२०१६ च्या शासन नन करयान्िये मागेल याला शेततळे 
योानेसाठी ही.१५० को्ी इतकर ननिी यथकरसींक्पीत रत् ालीिर युक्त (कृवर्ष) याींच्याकड े
उपलब्ि कहीन देण्यात लेला हे. यापैकी ही.६९५ लक्ष इतका ननिी यहमदनगर 
जा््याकड ेिगकर करण्यात लेला हे. 
(५) ि (६) ननयोान विभाागाच्या हद.१६.०२.२०१६ च्या शासन नन करयान्िये “मागेल याला 
शेततळे” योानेची यींमलबााि ी करताना देय यनुदानाची कमाल रक्कम ही.५०,०००/- इतकी 
ठेिण्यात ली यसून, यापेक्षा ाातत खचकर झा्यास उिकरररत रक्कम सींबींिीत लाभाार्थयातन े
तित: खचकर कर े यननिायकर करण्यात ले हे. 

___________ 
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महात्मा गाांधी रोिगार हमी योिनेअतांगगत िाम िरणाऱया  
मिूराांच्या मिूरीत वाढ िरायाबाबत 

  

(११)  ५५६४७ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महामा गाींिी रोागार हमी योानेतनू जा््यात सन २०१५-१६ या िर्षाकरत ८ को्ी ३९ 
लाख १० हााराींची कामे करण्यात ली यसून याींना माुरी ममळत नस्यान ेहिेली, मािळ, 
मुळशीत यास य्प रत्नतसाद ममळत यस्याचे माहे एवरत्ल, २०१६ मध्ये िा यादरम्यान 
ननदशकरनास ले हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, सदर योानेतून गे्या िर्षी फक्त १८१ हीपये माुरी ममळत होती परींत ु
नागरीकर  िाढत यसले्या तालकु्यात यापेक्षा ाातत माुरी ममळत यस्याने या योानेकड े
माूर दलुकरक्ष करीत यस्याचे ननदशकरनास ले हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, महामा गाींिी रोागार हमी योानेयतींगकरत काम कर ाऱया माूराींच्या माूरीत 
िाढ करण्याबाबत शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) नाही, महामा गाींिी रोागार हमी योानयेींतगकरत 
माुराींना १५ हदिसाच्या ता माुरी रत्दान कर े कायायाने बींिनकारक हे. परींतु शासककय 
ककीं िा ताींबत्रक यडच ी यस्यासच माुरी रत्दान करण्यास विलींब होतो. 
(२) हे यींशत खरे हे. या भाागामध्ये नागरीकर ाचे रत्मा  ाातत हे. यशा हठका ी 
महामा गाींिी राषरीय ग्रामी  रोागार हमी योाना या योानेला माग ी कमी रत्मा ात हे. 
१ एवरत्ल २०१५ पासनू रत्नतहदन ही.१८१/- माुरी शासन नन करयारत्मा े देण्यात येत होती. परींत ु
१ एवरत्ल २०१६ च्या शासन नन करयानुसार, साय:जतथतीत ही.१९२/- रत्नतहदन माुरी देण्यात येत 
हे. तसचे िैयक्तीक लाभााच्या कामाींना माग ी हे. 
(३) महामा गाींिी रोागार हमी योानयेींतगकरत काम कर ाऱया माूराींच्या माूरीचे दर कें द्र 
शासनाकडून ठरविण्यात येतात. यामुळे राययशासनाकडून याबाबत कायकरिाही केली ाात नाही. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

राज् यातील दषु्ट् िाळी भागात ववहीरी खोदायाच्या िामात झालेला गैरिारभार 
  

(१२)  ५५९१६ (२३-०८-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  
(१) राय यातील दषु काळी भाागात ३३ हाार विहहरी खोद्याच ेशासनान ेााहहर केले होते, हे खरे 
हे काय, 



वि.स. २७७ (10) 

(२) यस्यास, दषुकाळी भाागात ३३ हाार विहहरी खोद्याचे माहहती मा.मुय यमींत्री 
कायाकरलयासह सरकारच्या को याच विभाागात माहहती उपलब्ि नस्याच े बाब माहहतीच्या 
यधिकारातून माहे म,े २०१६ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनास ले, हे खरे हे काय, 
(३) यस्यास, या रत्कर ी शासनाने चौकशी केली हे काय ि यात काय ढळून ले, 
(४) यस्यास, चौकशीनुसार शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(५) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०६-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) महामा गाींिी नरेगा योानेयींतगकरत मसींचन विहहरीींची माहहती कें द्र शासनाच्या 
www.nrega.nic.in या सींकेततथळािर दररोा याययाित करण्यात येते. हदनाींक २२ माचकर, 
२०१६ च्या माहहती यधिकाराच्या यााकरमध्ये राययात खोदण्यात ले्या विहहरीींची सींय या, 
लाभाार्थयातचे नाि ि पता याची माहहती विचारण्यात लेली होती. मनरेगा यींतगकरत घेण्यात 
ले्या विहहरीींची माहहती सींकेततथळािर सलग तिहीपात उपलब्ि नव्हती. महामा गाींिी 
नरेगा योानेंतगकरत सन २०१५-१६ मध्ये पू कर झाले्या विहहरीींच्या लाभाार्थयातची यादी ता 
सींकमलत करण्यात ली यसनू माहे एवरत्ल, २०१६ यखेर पू कर झाले्या विहहरीींची माहहती 
www.mahaegs.maharashtra.gov.in या सींकेततथळािर उपलब्ि कहीन देण्यात लेली 
हे. 
(५) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

मागेल त्याला शेततळे योिनचेे अनुदान वाढवून देायाबाबत 
 

(१३)  ५६४४४ (०१-०९-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनान ेमागेल याला शेततळे ही योाना शेतकऱयाींसाठी ााहीर केली यसूनही याकररता 
५० हाार हीपयाींच ेयनुदान देण्यात येत,े हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, ५ िर्षाकरत एखााया तरी गािाची पैसेिारी ५० पैशा पके्षा कमी यसली पाहहाे ही 
य् घालण्यात ली हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) तसेच ५० हाार हीपयाींच्या यनुदानात शेततळ्याींच े काम पू कर होऊ शकत नस्यान े
ाळगाि जा््यातील भाडगाि-पाचोरा येथील शेतकऱयाींना शेततळे योानेच े यनुदान िाढिाि े
यशी माग ी केली हे, हे ही खरे हे काय, 
(४) यस्यास, सदर माग ीनसुार भाडगाि-पाचोरा येथील शेतकऱयाींसह राययाींतील शेतकऱयाींना 
मागेल याला शेततळे योानतेून १ लाख हीपये यनुदान करण्याबाबत ि पैसेिारी ५० पशैा पेक्षा 
कमी यस्याची य् काढून ्ाकण्याबाबत शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत 
हे, 
(५) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) विभाागाच्या हद.१७ फेब्रुिारी, २०१६ शासन नन करयामध्ये सदर य् यतभाूकरत होती. मात्र 
हद.१० ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन नन करयान्िये सदर य् मशधथल करण्यात ली हे. 
(३), (४) ि (५) ाळगाि जा््यातील भाडगाि-पाचोरा येथील शतेकऱयाींचे शतेतळे योानचे े
यनुदान िाढविण्याची माग ी केलेली नाही. ननयोान विभाागाच्या हद.१० ऑक््ोबर, २०१६ च्या 
शासन नन करयान्िये ५० पैस े िेाराची य् मशधथल करण्यात येऊन “मागेल याला शेततळे” 
योाना सींपू कर राययात राबविण्यास मान्यता देण्यात ली हे. शेततळ्यासाठी ककमा यनुदान 
५०,०००/- पेक्षा ाातत यसािे यशी माग ी भाडगाि-पाचोरा येथील शेतकऱयाींकडून रत्ाप्त झालेली 
नाही. तसेच हद.१७ फेब्रुिारी, २०१६ च्या शासन नन करयानुसार ही.५०,०००/- पेक्षा ाातत खचकर 
झा्यास उिकरररत रक्कम सींबींिीत लाभाार्थयातना तित: खचकर कर े िश्यक हे. 

___________ 
 

साांगली जिल््यात िर द्र शासनाच्या महात्मा गाांधी ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतील  
िामाांचे अनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(१४)  ५७२६४ (११-०८-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जा््यात कें द्र शासनाच्या महामा गाींिी ग्रामी  रोागार हमी योानेतील कुशल 
कामाींच े यनुदानच रत्ाप्त झाले नस्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनास 
ले, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, यामुळे गे्या ६ महहन्यापासून सदर कामाची देयके रत्लींबबत हे, हे ही खरे 
हे काय, 
(३) यस्यास, सदरचे यनुदान यायापपयकरत रत्ाप्त न होण्याची कार े काय हेत ि याबाबत 
शासनाने चौकशी केली हे काय, 
(४) यस्यास, चौकशीनसुार सदरचे यनुदान तातडीने देण्याबाबत शासनाने को ती कायकरिाही 
केली िा करण्यात येत हे, 
(५) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
 

श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) होय. महामा गाींिी राषरीय ग्रामी  रोागार हमी 
योानेयींतगकरत सिकर माुराींची मारुी तसेच कुशल देयके ही इएफएमएस ािारे यदा केली 
ाातात. कुशल देयके यदा करण्यासाठी सींपू कर राययासाठी एकच खाते हे. सदर खायामिनू 
सिकर जा््याींना लाग ारा ननिी देयकाींस सींबींधित खात ेक्रमाींकािर यदा केला ाातो. 

सदर काळामध्ये कुशल कामासाठीचा िश्यक ननिी उपलब्ि नस्यामुळे माहे, मे 
मिील कुशल देयके रत्लींबबत राहहली होती. मात्र माहे, मे मध्येच कुशल यनुदान उपलब्ि 
झा्यानींतर सिकर देयके यदा करण्यात ली हेत. 
(२) नाही. माहे, मे २०१६ पयततची रत्लींबबत कुशल देयके माहे, मे मध्येच यनुदान उपलब्ि 
झा्यािर उपलब्ि हीन देण्यात ली हेत. 
(३), (४) ि (५) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
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बीड जिल््यातील गेवराई पांचायत सममतीमध्ये ववहीरीांच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(१५)  ५७७६७ (०१-०९-२०१६).   श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जा््यातील गेिराई पींचायत सममती यींतगकरत सन २०१५-१६ या िर्षाकरमध्ये मनरेगा 
योाने यींतगकरत शासनान ेठरिून हदले्या ननकर्षारत्मा े विहीरीींचे िा्प झाले नसून सदरच्या 
विहीरीींचे खोदकाम माुराींमाफकर त न करता यींत्राच्या सहाय्याने करण्यात येत ेयामुळे माुराींिर 
उपासमारीची िेळ येत हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, बीड जा््यातील गेिराई पींचायत सममतीमध्ये ननयमबा्य िा्प चालले्या 
विहहरीींच्या यादीस तथधगती देऊनही सुही करण्यात ले्या मसींचन विहहरीींच्या कामात 
झाले्या गैरव्यिहाराची चौकशी करण्याबाबत तथाननक लोकरत्नतननिीींनी हदनाींक २८ डडसेंबर, 
२०१५ रोाी िा यासुमारास मा.ग्रामविकास मींत्री याींना लेखी ननिेदन हदले होत,े हे ही खरे हे 
काय, 
(३) यस्यास, या ननिेदनाच्या यनुर्षींगाने मुय य कायकरकारी यधिकारी याींनी गेिराई पींचायत 
सममतीच्या ग्विकास यधिकाऱयाला हदनाींक १ ाानेिारी, २०१६ रोाी िा यासुमारास पत्र 
देऊन चौकशी करण्याबाबत देश हदले होते परींतु चौकशी यधिकारी म्ह ून नेमण्यात लेले 
सह ग्विकास यधिकारी ि विततार यधिकारी याींनी ते तित: पींचायत सममतीचे कमकरचारी 
यस्यान े चौकशी केलेली नाही ि परर ामी महामा गाींिी राषरीय रोागार हमी योान े
यींतगकरत या गैरव्यिहाराची चौकशी होईपयतत कामाला तथधगती देण्यात येऊनही मसींचन 
विहहरीींची काम ेसुही हेत, हे ही खरे हे काय, 
(४) यस्यास, याबाबत शासनाने दोर्षीींिर ि याींना पाठीशी घाल ाऱया यधिकाऱयािर काय 
कारिाई केली िा करण्यात येत हे, 
(५)  नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०९-०२-२०१७) : (१) हे यींशत: खरे हे. 

महामा गाींिी राषरीय ग्रामी  रोागार हमी योानेंतगकरत पींचायत सममती गेिराई 
जा.बीड येथे सन २०१५-१६ या धथकरक िर्षाकरत शासनान े ठरिून हदले्या विहहत ननकर्षाींचा 
यिलींब न करता विहीरीींचे िा्प झा्याचे नस्याचे ननदशकरनास ले हे.  तथावप माुराींिर 
उपासमारीची िळे लेली नसून माुराींना माग ीरत्मा े काम उपलब्ि कहीन देण्यात ले 
हे. 
(२) होय. 
(३) हे खरे हे. 
(४) सदर रत्कर ी श्री.बी.डी.चव्हा , तकालीन रत्भाारी ग् विकास यधिकारी, पींचायत सममती, 
गेिराई याींना ननलींबीत करण्यात ले हे. 
(५) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
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सगरोळी (ता.बबलोली, जि.नाांदेड) येथील प्राचीन तलावाच्या सुशोमभिरणाच्या िामाबाबत 
  

(१६)  ५७७९५ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुभार् साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  सगरोळी (ता.बबलोली, जा.नाींदेड) येथील रत्ाचीन तलािाच्या सशुोभाीकर  कामास रत्ादेमशक 
पयक्र न विकास योानेयींतगकरत ननिी उपलब्ि करून हदला हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, को या कामासाठी ककती रूपयाींचा ननिी उपलब्ि करून देण्यात ला हे, 
(३) तसेच कामाची सायजतथती काय हे ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१३-०२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल््यातील दांगलूर व बबलोली या तालकू्यातील “ि” वगग पयगटन स्थळाच्या  
वविास िामासाठी ननधी ममळायाबाबत 

  

(१७)  ५७८१६ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुभार् साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाींदेड जा््यातील िेळको ी नमृसींह मींहदर, सींगम महादेि मींदीर, िेळको ी (ख.ु) 
कृष मींहदर, लघुळ मारोती मींहदर, मलकापूर हनुमान मींहदर (ता.बबलोली) तसेच खानापूर 
महादेि मींहदर, शेळगाींि नमृसींह मींहदर, करडखेड महादेि मींहदर, होट्टल भािानी मींहदर (ता.देगलूर) 
या “क” िगकर पयक्र न तथळाींच्या विकास कामाींचे यींदाापत्रक शासनास रत्ाप्त झाले हे, हे खरे 
हे काय, 
(२) यस्यास, सदर यींदाापत्रकास मींाूरी देण्यात ली हे काय तसचे ननिी 
उपलब्ितेबाबत शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे. 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) नाही. तथावप जा्हा ननयोान सममतीच्या “क”  
िगकर पयक्र न तथळ विकास योानेंतगकरत शेळगाि नमृसींह मींहदर, करडखेड महादेि मींहदर येथील 
दोन विकास कामाींचे यींदाापत्रक जा्हा ननयोान सममतीकड ेरत्ाप्त झाले होत.े 
(२) िरील रत्ाप्त यींदाापत्रकानुसार दोन कामाींना मींाूरी देऊन ननिी उपलब्ि कहीन देण्यात 
ला हे. 
(३) विलींबाचा रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल्हयातील िळांबा तलावातील ७० टक्िे गाळ मशल्लि असल्याबाबत 
  

(१८)  ५८३५८ (०१-०९-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) को्हापूर जा्हयातील कळींबा तलािातील ७० ्क्के गाळ मश्लक यस्याच े माहे म,े 
२०१६ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनास ले, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, गाळ काढण्याच्या कामािर ननयींत्र  ि ननयोानाचा यभााि यस्यान े
गाळमुक्ती उपक्रम ययशतिी झाला हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली हे काय, यात काय ढळून ले, 
(४) यस्यास, चौकशीनुसार पुढे को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे ?  
  
श्री. धगरीर् महािन (०५-१२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयातील मागासवगीय, महहला व बाल िल्याण व अपांगाच्या  
वविासासाठी असणारा ननधी अखधचगत असल्याबाबत 

  

(१९)  ५८३९३ (२६-०८-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) को्हापूर जा्हयातील मागासिगीय, महहला ि बाल क्या  ि यपींगाच्या विकासासाठी 
यस ारा ननिी यया ग्रामपींचायती खचकर कर ार नाहीत, या ग्रामपींचायतीचे सरपींच, ग्रामसेिक 
ि सदतय याींच्यािर कारिाई करण्याचे देश ग्रामपींचायत विभाागाचे उपमयु य कायकरकारी 
यधिकारी याींनी माहे म,े २०१६ मध्ये िा यादरम्यान हदले, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास,  यानुसार तापयतत ककती ग्रामपींचायतीिर कारिाई करण्यात ली िा येत 
हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०२-२०१७) : (१) होय, हे यींशत: खरे हे. 

मुय य कायकरकारी यधिकारी जा्हा पररर्षद को्हापूर याींच्या कायाकरलयाकडील हदनाींक 
१५/०३/२०१६ ि हदनाींक ३१/३/२०१६ रोाीच्या पत्रान्िये सिकर ग्रामपींचायतीींना मागासिगीय, 
महहला बाल क्या  ि यपींगाच्या क्या ासाठी यनशुेर्षाींसह खचकर करण्याबाबत 
ग्रामपींचायतीींना सक्त सूचना देण्यात ्या हेत. सदरचा खचकर न झा्यास सरपींच, 
ग्रामसेिक ि सदतय याींचेिर कारिाईचा रत्तताि करण्यात येईल यशाही सचूना देण्यात ्या 
हेत. 
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(२) ि (३) सन २०१५-१६ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाच्या देशास यनुसहीन रत्हदघकर 
कालाििीसाठी ग्रामपींचायत करिसुलीस तथधगती होती ि करिसुली हे ग्रामपींचायतीच्या 
उपन्नाचा मुय य तत्रोत यस्याने ग्रामपींचायत तिननिीमध्ये यपेक्षक्षत रक्कम ामा झाली 
नाही. यामळेु मागासिगीय, महहला बालक्या  ि यपींगाींच्या विकासासाठी उहदष्ानुसार 
ग्रामपींचायतीींना खचकर करता ला नाही. तथावप जा््यातील ग्रामपींचायतीकडून उपरोक्त 
बाबीींिर यनशुेर्ष ि सन २०१६-१७ च्या उहिष्ाींसह खचकर करण्याची कायकरिाही सुही हे. यामुळे 
को याही ग्रामपींचायतीींिर कारिाई करण्याचा रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

ग्राम पांचायत हद्दीतील िाहहरात फलिाांवर शुल्ि आिारायास परवानगी देायाबाबत 
  

(२०)  ६०५१० (२६-०८-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ग्रामपींचायतीींच े उपन्न िाढविण्यासाठी ग्राम पींचायत हिीतील ााहहरात फलकाींिर शु्क 
कारण्यास परिानगी देण्याबाबत मा. ग्रामविकास मींत्री याींना माहे ाून, २०१६ मध्ये िा 
यादरम्यान माग ी केली हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, सदर माग ीच्या यनुर्षींगान े ग्रामपींचायत हिीतील ााहहरात फलकाींिर शु्क 
कारण्याची परिानगी देण्याबाबत शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२८-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हयातील िाही ग्रामपांचायतीमध्ये लेखा परीक्षण न झाल्याबाबत 
  

(२१)  ६१५५८ (२६-०८-२०१६).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जा्हयातील काही ग्रामपींचायतीींमध्ये गैरव्यिहार झा्यामळेु मागील काही 
िर्षाकरपासूनच े लेखापरीक्ष  न झा्याची बाब माहे मे २०१६ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनास 
ली, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, यश्या ग्रामपींचायतीींची सींय या ककती हेत, 
(३) यस्यास, या रत्कर ाची चौकशी केली हे काय ि यात काय ढळून ले, 
(४) यस्यास, चौकशीनसुार ग्रामपींचायतीमध्ये गैरव्यिहार कर ाऱया दोर्षीीं व्यक्तीींिर शासनान े
को ती कारिाई केली िा करण्यात येत हे, 
(५) नस्यास,विलींबाची कार े काय हेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (१८-०१-२०१७) : (१) सींचालक, तथाननक ननिी लेखा, लेखापरीक्षा 
सींचालनालय, महाराषर रायय याींचेकडून लेखा पररक्ष ाची विशेर्ष मोहीम हाती घे ेत ली 
होती. यामध्ये साींगली जा््यातील १३ ग्रामपींचायतीनी लेखापरीक्ष ास यमभालेख उपलब्ि 
करून हदले नव्हते. ही बाब विभाागीय युक्त याींनी हद. २८/०८/२०१६ च्या पत्रान्िये जा्हा 
पररर्षद, साींगली याींच्या ननदशकरनास  ून हदली हे. यानुसार लेखापररक्ष ासाठी िश्यक 
यमभालेख उपलब्ि कहीन दे ेबाबत, मुय य कायकरिाही यधिकारी, जा्हा पररर्षद, साींगली 
याींचेकडून सींबींधित ग्रामपींचायतीींना सूचना देण्यात ले्या होया. 
(२) ि (३) १३ ग्रामपींचायतीपैकी ६ ग्रामपींचायतीने यमभालेख ननिी लेखापरीक्ष ासाठी सहाय्यक 
सींचालक तथाननक ननिी लेखा याींना पाठवि ेत ले यसून याींच ेलेखापरीक्ष  कर ेत ले 
हे. उिकररीत ७ ग्रामपींचायती पकैी २ ग्रामपींचायतीचे यमभालेख लेखा परीक्ष ासाठी उपलब्ि 
झाले यसून याींच े लेखापरीक्ष  कर ेसाठी हदनाींक ननजश्चती बाबत सहाय्यक सींचालक 
तथाननक ननिीलेखा याींच्याशी मुय य कायकरकारी यधिकारी, जा्हा पररर्षद साींगली याींच्या 
पत्रव्यिहार सुही हे. 
(४) उिकरररत ५ ग्रामपींचायतीचे यमभालेख उपलब्ि न झालेले याींचेिर महाराषर ग्रामपींचायत 
यधिननयम कलम १७९ नसुार कारिाई रत्ततावित कर ेची कायकरिाही सुही हे. 
(५) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

सातपाटी-मुरबे (ता.जि.पालघर) खाडीतून प्रवास िरणाऱ या प्रवाशाांसाठी  
लाईफ िाकिटची सोय िरायाबाबत 

  

(२२)  ६१५७३ (२९-०८-२०१६).   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सातपा्ी-मुरबे (ता.जा.पालघर) खाडीतून रत्िास कर ा-या रत्िाशाींची िाहतूक करण्यासाठी 
हदनाींक १ एवरत्ल त े३१ माचकर मध्ये िा यादरम्यान एक – एक िर्षाकरचा ठेका सातपा्ी ण  
मुरबे ग्रामपींचायतीला पींचायत सममतीमाफकर त हदला ाातो या रत्िासी िाहतुकीचा ठेका घेताना 
महाराषर मेरी ्ाईम बींदर विभाागासह तसम विभाागाच्या परिानग्या घे  ेबींिनकारक यसताींना 
तापयतत यशा ररतसर परिानग्या न घेताच बकेायदेशीरररया रत्िासी िाहतकू सुही हे, हे 
खरे हे काय, 
(२) यस्यास, हदनाींक १ एवरत्लपासून मुरब े येथील व्यािसानयकाींला हा िाहतूकीचा ठेका 
ममळ ार होता परींत ुयाींनी बो्ीबाबत िश्यक ती कागदपत्र ेसादर केली नस्याने याींना  
ठेका ममळाला नाही ि यामुळे छो्या   होडयामिनू ाातत रत्िासी घेऊन िाहतकू सुही 
झा्यान े हदनाींक १६ एवरत्ल,२०१६ रोाी िा यासुमारास होडी उल्ून एकाचा मृयू झाला,हे ही 
खरे हे काय, 
(३) यस्यास, तहमसलदार ि ग्विकास यधिकारी, पालघर याींनी चाींग्या रत्शतत बो्ीची 
व्यितथा कहीन नतच्यािर लाईफ ााकक्ची सोय करण्याबाबत ग्रामतथाींची गेली २० िर्षाकरपासून 
माग ी करीत यसून सुध्दा यािर को तीही कायकरिाही केली नाही, हे ही खरे हे काय, 
(४) यस्यास, या रत्कर ी शासनाने चौकशी केली हे काय ि यात काय ढळून ले, 
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(५) यस्यास, तानुसार रत्शतत बो्ीची व्यितथा कहीन नतच्यािर लाईफ ााकक्ची सोय 
करण्याबाबत शासनान ेको ती कायकरिाही केली हे िा करण्यात येत हे, 
(६) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०१-२०१७) : (१) हे खरे हे. 
(२) यींशत: खरे हे. 

सहा.पोलीस ननरीक्षक सागरी पोलीस ठा े सातपा्ी याींच्या हदनाींक १८.१०.२०१६ 
ाा.क्र. ३२१९ च्या पत्रान्िये हदनाींक १६.०४.२०१६ रोाी दपुारी १५.४५ िााण्याच्या सुमारास 
मुरबे येथून खाागी लहान बो् (डडग्गी) तून सातपा्ी येथे येत यसताना मुरबे खाडीत बो् 
हल्याने याचा तोल ाािून बो् बुडाली यात मयत हदपक पाींडुरींग मेर याचा बूडून मृयू 
झाला. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 
(५) िाहतुकीसाठी बो्ीींकरीता मललाि रत्कक्रया करताना सुरक्षक्षततेसाठीच्या शतीमध्ये लाईफ 
ाॅके्ची सोय करण्याची तरतूद केली हे. 
(६) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात मसांथेहटि यांत्रमागधारिाांच ेिुने व्हॅटच ेपरताव ेत्वररत ममळणेबाबत 
  

(२३)  ६२०५५ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययात मसींथेह्क सुतािरील कारण्यात ये ारा व्हॅ् पाच ्क्क्याींिहीन दोन ्क्क्याींिर 
 ािा ि यींत्रमागिारकाींचे ानुे व्हॅ्चे परताि े िररत ममळिून ायािेत, यशी माग ी 
यींत्रमागिारकाींनी माहे माचकर, २०१६ मध्ये िा या दरम्यान केली, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, तकामलन शासनाने कॉ्न यानकरिर व्हॅ् पाच ्क्क्याऐिाी दोन ्क्के करािा 
तसेच व्हॅ् परताव्याची माग ी के्यानींतर याला िररत मींाूरी देण्यात यािी, यस ेपररपत्रक 
काढले होत,े हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, परताव्याची पध्दत ययींत जक्लष् यस्यामुळे परतािा ममळण्यास तीन त े
चार िर्षाकरचा कालाििी खची पडत हे, हे ही खरे हे काय, 
(४) यस्यास, या सींदभााकरत शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करत हे, 
(५) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) नाही. िर्षाकरकररता व्यापाऱयाींचा सनदी लेखापालाचा यहिाल (फॉमकर नीं.७०४) रत्ाप्त होताच ४५ 
हदिसामध्ये यहिालािर रत्कक्रया कहीन व्यापाऱयास देय परताव्याच्या ९०% परतािा देण्यात 
येतो. उिकरररत परतािा ननिाकरर ा कहीन देण्यात येतो. 
(४) लागू नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

सांत ज्ञानेश्वर (ता.पैठण, जि.औरांगाबाद) या प्रमसद्ध उद्यानाची झालेली दरुवस्था 
  

(२४)  ६२४९३ (२९-०८-२०१६).   श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ागरत्मसद्ध म्हैसूर  उायानाच्या सींक्पनेतून कारास लेले सींत ज्ञानेश्िर उायान पैठ  
येथे यसून ाायकिाडी िर ाच्या कुशीत यसले्या या उायानाच ेफार मोठे कर्षकर  यसून 
लाखो पयक्र क या उायानाला भाे् देत यसतात परींतु ाच्या घडीला ालसींपदा खायाच्या 
यखयारीतील या उायानाची जतथती ययींत दयनीय यसून एकही ाल फिारा सुही नाही, 
बागेची देखभााल नाही, पयक्र काींच्या कर्षकर ाच्या सिकर बाबी बींद हेत यामुळे पयक्र नाच्या 
दृष्ीने ि पयाकरिर ाच्या दृष्ीन े मोठे नुकसान होत यसून पयक्र काींची सींय या कमी झाली 
यस्यान े तथाननक नागरीकाींचे िेगिेगळे छो्े उायोग बींद पडून धथकरक नकुसानही झाले 
हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली हे काय ि यात काय ढळून ले, 
(३) यस्यास, तानुसार शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (२७-१२-२०१६) : (१) यींशत: खरे हे. 

साय:जतथतीत सींत ज्ञानेश्िर उायानाच्या देखभााल दहुीततीसाठी पुरेसा ननिी उपलब्ि 
होत नस्यान े तसचे ालसींपदा विभाागाकड े यपुरे मनुषयबळ उपलब्ि यस्यान े देखभााल 
दहुीतती करण्यामध्ये यडच ी ननमाकर  होत हे. 

या पररजतथतीत उायानाची देखभााल दहुीतती पैठ  येथील खु्या जा्हा 
कारागहृातील बींदीिानाींकडून करण्यात येत हे. 
(२) रत्श्न उा् ाित नाही. 
(३) उायान विकासाचा रत्तताि पयक्र न विभाागाकड ेपाठविण्यात ला हे. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त भागात रोिगार हमी योिनेतांगगत (नरेगा)  
मागेल त्याला िाम देायाबाबत 

  

(२५)  ६२५७३ (२४-०८-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस 
िडगेाव), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरान े१९७२ च्या दषुकाळािरील उपाययोानाींचा भााग म्ह ुन सुही केलेली ण  पुढे 
कें द्र सरकारमाफकर त देशभार लागू झालेली रोागार हमी योानतेींगकरत (नरेगा) राययातील 
दषुकाळग्रतत भाागात कामाची माग ी यसूनही ६८ ्क्के गाींिातून कामे सुहीच करण्यात ली 
नाहीत, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, रोागार हमी योानेतींगकरत मागेल याला काम देण्याबाबत शासनान े को ती 
कायकरिाही केली हे िा करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

नवाटोला (ता.सालेिसा, जि.गोंहदया) येथ ेमग्रारोहयो अतांगगत गावोगावी  
िाम सुरु असलेल्या मिूराांना सोयीसुववधा पुरववायाबाबत 

  

(२६)  ६२५८५ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) निा्ोला (ता.सालेकसा, जा.गोंहदया) येथ ेमग्रारोहयोयींतगकरत गािोगािी काम ेसुही यसले्या 
माूराींसाठी सुरके्षच्या दृष्ीने कस्याही रत्कारची सािने विशेर्षत: वपण्याचे पा ी ि 
रत्थमोपचारपे्ी यासारय या सोयीसुवििा ठेिण्यात ्या नस्याने माूराींची गैरसोय होत 
यस्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनास ली हे, हे खरे हे 
काय, 
(२) यस्यास, या रत्कर ाची चौकशी केली हे ि यात काय ढळून ले, 
(३) यस्यास, चौकशीनसुार निा्ोला येथील रोहयो माूराींना सोयीसुवििा पुरविण्याबाबात 
शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१०-०२-२०१७) : (१) मग्रारोहयो यींतगकरत सन २०१६-१७ मध्ये निा्ोला 
(ता.सालेकसा, जा.गोंहदया) येथे िनतलाि खोलीकर  ि िरसलग बाींिकाम नीं.क्र.१८७२ ि 
तलाि खोलीकर  ि सलग बाींिकाम को्ी्ोला निा्ोला क.नीं. १८५८ तसेच ग्रामपींचायत 
ततरािर कोसमतहाकर निा्ोला येथे तलािाच्या गाळ काढण्याची कामे करण्यात ली हेत. 
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शासनाच्या हद.२६.०८.२००३, हद.२२.१०.२०१० ि ०१.०४.२०१६ च्या शासन नन करयान्िये माूराींना 
वपण्याचे पा ी कामाच्या हठका ी पुरिण्याचे दर ि माूराींच्या तित:च्या हयाराींचे भााड े(ही.२/- 
रत्नत मनुषयहदन) ि िार लािण्याचा खचकर (ही.२/- रत्नत मनुषयहदन) नुसार देण्यात लेलया 
सुचनानुसार उक्त कामाींिरील माूराींची व्यितथा करण्यात ली होती. तसचे, माूराींना 
रोग्यासाठी रत्थमोचाराची व्यितथा ि तापुरया ननयोानाची सोय करण्यात ली होती. 
सबब माूराींची गेरसोय झालेली नाही. 
(२), (३) ि (४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

नतवसा (जि.अमरावती) येथील श्री. ब्र्मचारी महाराि सांस्था, रेवसा या नतथगस्थळामधील 
मुलभूत सोयी-सुववधा व इतर वविास िामािररता ननधी ममळायाबाबत 

  

(२७)  ६२६९४ (२४-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नतिसा (जा.यमरािती) येथील श्री. ब्र्मचारी महाराा सींतथा, रेिसा या नतथकरतथळामिील 
मुलभाूत सोयी-सुवििा ि इतर विकास कामाकररता हीपये ९.०० को्ीची माग ी येथील 
नागरीकाींनी केली यसून याबाबतच ेननिेदन तथाननक लोकरत्नतननिीींनी हदनाींक ३० एवरत्ल, २०१६ 
रोाी िा यासमुारास मा. राययमींत्री सािकराननक बाींिकाम याींना हदले हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, सदर ननिेदनािर शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२८-१२-२०१६) : (१) ि (२) सदरच े ननिेदन या विभाागास रत्ाप्त झालेले 
नाही. तथावप, श्रीके्षत्र मुरलीिर ि ब्रम्हचारी सींतथान, रेिसा, जा.यमरािती या तीथकरके्षत्रास 
ग्रामी  तीथकरके्षत्र विकास योानयींतगकरत रायय ननकर्ष सममतीच्या हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोाी झाले्या बैठकीत “ब” िगकर दााकर देण्यात ला हे. तसेच सन २०१५-१६ या िर्षाकरत सदर 
तीथकरके्षत्राच्या हठका ी भाक्तननिास, तिच्छतागहृ ि सींरक्ष  मभाींत या कामाकरीता एकू  
ही.१११.४० लक्ष इतका ननिी मींाूर करण्यात ला यसून, यापैकी ही.२२.२८  लक्ष इतका 
ननिी जा्हा पररर्षद, यमरािती याींना वितरीत करण्यात ला हे. 
(३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

बाभुळगाांव (जि.यवतमाळ) येथील खडाग लघुपाटबांधारेच्या  
योिनेच्या सवेक्षणात तफावत असल्याबाबत 

 

(२८)  ६२८११ (२९-०८-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाभाळुगाींि (जा.यितमाळ) येथील खडाकर लघुपा्बींिारेच्या योानेचे सिेक्ष ात बुडीत के्षत्र  
ककती ि नव्यान ेककती याबाबत लघुपा्बींिारेच्या विभाागाच्या माहहतीमध्ये तफाित ढळुन 
्याच ेहदनाींक २४ एवरत्ल, २०१६ रोाी िा यासुमारास ननदकरशनास ले, हे खरे हे काय, 
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(२) तसचे खडाकर रत्क्पाबाबत चुकीच े सिेक्ष  के्यान े यनतररक्त खचकर झाला यस्यान े
सिेक्ष ामध्ये सरूळ गािाच ेपुनकरिसन कर े भााग पडले, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, या िाढीि खचाकरची िसुली करण्याबाबत ि चुकीच े सिेक्ष  कर ाऱ या 
यधिकाऱ यािर कारिाई करण्याबाबत शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०४-०१-२०१७) : (१) होय. 

रत्क्पाचे काम फेब्रुिारी २००८ मध्ये सुही झाले यसून रत्क्पाची पु कर सींचय 
पातळीची रत्के्षत्रािर ख ी करतिेेळी ऑक््ोबर, २००९ मध्ये सदर बाब ननदशकरनास ली. 
(२) होय. 

सहीळ गािाचे पनुिकरसन ि िाढीि बुडीत के्षत्रामुळे मुळे रत्.मा. पेक्षा ाादा खचकर हो ार 
हे. 
(३) सींबींधित यधिकाऱयाींनी केले्या यननयममततेबाबत मशततभाींग विर्षयक कायकरिाहीचा 
रत्ततािाच्या यनुर्षींगाने ाबाबदार यधिकाऱयाींिर शासन ततरािहीन ज्ञापन बाािण्यात लेले 
हे. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेहसनाळ (प.दे.) (ता.मुखेड, जि.नाांदेड) येथील  
ग्रामसेविाने िेलेला गैरव्यवहार 

  

(२९)  ६२९६० (२०-०८-२०१६).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौा ेहसनाळ (प.दे.) (ता.मखुेड, जा.नाींदेड) येथील ग्रामसेिक उमाकाींत येंड ेयाींनी तेथील 
लाभाार्थयातच्या नािे यसलेला शौचालयाचा तीन लाख हीपयाींचा ननिी परतपर घेत्याची तक्रार 
सरपींच ग्रामपींचायत हसनाळ (पदे) याींनी मा.मुय यकायकरकारी यधिकारी, जा्हा पररर्षद नाींदेड 
याींच्याकड ेकेली हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, या रत्कर ी चौकशी केली हे काय ि यात काय ढळून ले, 
(३) यस्यास, चौकशीनुसार शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२८-१२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) होय. चौकशी यींती ननमकरल भाारत यमभायान यींतगकरत मौा े हसनाळ (पदे) साठी माहे 
ाानेिारी, २०१४ मध्ये ही.२३००००/- इतकी रक्कम यग्रीम तिहीपात रत्नत शौचालय ही.४६००/- 
रत्मा े एकू  ५० शौचालयासाठी हदली होती. यानींतर रत्ोसाहन रक्कमेत रत्नत लाभााथी 
ही.१२०००/- एिढी िाढ झा्याने सदर कामी  ग्रामसेिक श्री. उमाकाींत येड े याींनी ६ 
लाभािारकाींना ही.२,३०,०००/- ननिी पैकी रत्ती लाभााथी ही.१२०००/- रत्मा े ही.७२०००/- िा्प 
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केला हे. सदर ग्रामसेिकाची बदली झा्यामुळे याींनी शौचालयाचे काम न करता उिकरररत 
यनुदानाची रक्कम ही.१,५८,०००/- इतकी शासन खाती भार ा केली हे. 
(३) विलींबाने यग्रीम रकमेचा भार ा के्यामुळे सींबींधित ग्रामसेिका विहीध्द मशततभाींगाची 
कायकरिाही रत्ततावित हे. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  
भांडारा जिल््यातून वाहणारी वैनगांगा नदी व गोसे धरणाच्या पाायाचे शुद्धीिरण िरायाबाबत 

  

(३०)  ६३२७८ (२९-०८-२०१६).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िैनगींगा नदीिर बाींिण्यात लेले भाींडारा जा््यातील गोस ेिर  राषरीय रत्क्पाचे पा ी 
नाग नदीच्या साींडपाण्यामुळे रत्दवूर्षत झाले हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, गोस ेिर ाचा बक िा्र ४५ ककमी पयतत िैनगींगा नदीत पसर्यामुळे सींपू कर 
पा ी ययींत रत्दवूर्षत झाले यसनू या दवुर्षत पाण्याचा पुरिठा नदीलगतच्या गािामध्ये केला 
ाात हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, सुिाररत राषरीय ालनीती २०१२ च्या य्ी शतींच ेमोठ्या रत्मा ात उ्लींघन 
होत यसून सन १९९० च्या सिेक्ष ात िैनगींगा नदीला सिाकरत शुद्ध नदी म्ह ून तथान देण्यात 
ले होत ेपरींतु दवुर्षत पाण्यामळेु नागररकाींच्या तिातर्थयाचा िोका ननमाकर  झाला हे, हे ही 
खरे हे काय, 
(४) यस्यास, िैनगींगा नदी ि गोसे िर ाचे पा ी शुद्धीकर  करण्याबाबत शासनाने को ती 
कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(५) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (२९-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नागपूर महानगरपामलका, नागपूर याींचेमाफकर त नागपूर येथे साींडपा ी शुध्दीकर ाचे 
याययाित ननयोान करण्यात ले यसून ्प्प्या्प्प्यान े साींडपा ी शुध्दीकर  रत्क्पाच े
बाींिकाम सुही हे. 
(५) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील ९०६३ ग्रामपांचायतीमध्ये गेल्या ३ वर्ागपासून रोिगार हमी योिनेतांगगतची 
िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३१)  ६३४४० (२९-०८-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठिाडयातील परभा ी, नाींदेड, हहींगोली यासह राययातील ९०६३ ग्रामपींचायतीमध्ये गे्या 
३ िर्षाकरपासून दषुकाळी पररजतथती ननमाकर  झालेली यसतानाही ग्रामपींचायतीींमध्ये शासनाने 
रोागार हमी योानेतींगकरत कामे केलेली नाहीत, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, दषुकाळग्रतत भाागात उपाीविकेच े सािन रोागार ि रोागार नस्याने या 
भाागातील ग्रामतथाींनी गािाबाहेर तथलाींतर केले हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, दषुकाळी भाागात रोागार हमी योान ेयींतगकरत कामे सुही न करण्याची कार े 
काय हेत ि यासाठी ाबाबदार यस ाऱया यधिकारी ि कमकरचारी याींच्यािर शासनान ेकाय 
कारिाई केली िा करण्यात  येत हे, 
(४) नस्यास,विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०२-२०१७) : (१) यींशत: खरे हे. 

राययात सन २०१३-१४ मध्ये एकू  १,१२,३९९ सन  २०१४-१५ मध्ये १,१६,९०२ ि 
सन २०१५-१६ मध्ये २,०३,६६८ इतकी कामे शे्फिर घेण्यात ली होती. तथावप, 
मगाींराग्रारोहयो ही योाना माग ी िारीत यसून सन २०१५-१६ मध्ये २८,७०७ 
ग्रामपींचायतीींमध्ये शे्फिर कामे उपलब्ि यसूनही कामाची माग ी झाली नाही. हद. 
१५.१०.२०१६  पािेतो या िर्षाकरत ननरींक खचकर यसले्या ग्रामपींचायतीींची सींय या ७७७१ हे. 
यामुळे या ग्रामपींचायतीमध्ये रोागार हमी योानेंतगकरत काम ेकरता ली नाहीत. 
(२), (३) ि (४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

गोसेखुदग प्रिल्प बाधधत के्षत्रातील गावाांचे पुनवगसन िरायाबाबत 
  

(३२)  ६३५११ (२९-०८-२०१६).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) भाींडारा जा््यातील गोसे खुदकर रत्क्पाच ेबाींिकाम पू कर झाले यसून ३३ िक्रािारे बींद करून 
िर ात पा ी यडवि े सुही झाले हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास,पिनी तालुक्यातील नेरला, सुरबोडी, खापरी, भाींडारा तालुक्यातील ननमगाि ि 
नतडडी येथील शेतामीन बाधित झाली यसून याींनी पुनिकरसनाची माग ी केली हे काय, हे 
ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, याबाबत चौकशी केली हे काय ि यात काय ढळून ले,  
(४) यस्यास, चौकशीनसुार बाधित गािाींचे पुनिकरसन करण्याबाबत शासनाने को ती कायकरिाही 
केली िा करण्यात येत हे, 
(५) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०२-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
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महाराषर रत्क्पबािीत व्यजक्तींच े पुनिकरसन यधिननयम १९८६ मिील तरतुदीनुसार 
पिनी तालुक्यातील नेरला ि खापरी ही गािे पुनिकरसनाकरीता पात्र हेत. 

पिनी तालुक्यातील सुरबोडी, हे पुनिकरसन यधिननयमातील तरतुदीनुसार पुनिकरसनाचे 
व्याप्तीत मोडत नाही तसेच ताींत्रीक ि थीक दृष्या योग्य हो ार नस्याचे यमभारत्ाय 
हेत. 

भाींडारा तालुक्यातील ननमगाींि ि नतडडी बाबत रत्क्पबािीत व्यक्तीींचे पुनिकरसन 
यधिननयम, १९८६ नुसार पनुिकरसनाकरीता पात्र नाही. 
(४) मौ.नेरला ि खापरी गािाचे पनुिकरसन रत्कक्रया सुही हे. 
(५) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

िोयना व िोळिेवाडीचे सहा उपववभाग बांद िरायाचा घेतलेला ननणगय 
 

(३३)  ६३७५० (१८-०८-२०१६).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) ालसींपदा विभाागाकड ेयसले्या विदभाकर पा्बींिारे विकास महामींडळ, नागपूर यींतगकरत दोन 
मसींचन व्यितथापन महामींडळे ननमाकर  करण्यासाठी कृष ा खोऱयातील दोन मींडळ कायाकरलये, 
विदभाकर पा्बींिारे विकास महामींडळ यींतगकरत मींडळ कायाकरलयाच्या ननममकरतीसह हदनाींक १ ाुल,ै 
२०१६ रोाी पासनू कायाकरजन्ित करण्याचा नन करय घेण्यात ला हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, मुय य यमभायींता (विरत्) ालसींपदा विभााग, पु े यींतगकरतचे कुकडी रत्क्प मींडळ 
पु े ि मुय य यमभायींता (तथापय) ालविायुत रत्क्प पु े यींतगकरत कोयना बाींिकाम मींडळ 
सातारा या बाींिकाम कायकर रत्कारातील दोन मींडळ कायाकरलयाच े मसींचन व्यितथापन कायकर 
रत्कारात हीपाींतररत कहीन कायकररत यसलेले काही विभााग, उपविभााग याींच्या ननयींत्र ात हदनाींक 
१० ाून, २०१६ च्या शासन नन करयानूसार बदल करण्यात ला हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, या नन करयामळेु कृष ा खोऱयातील पा्बींिारे रत्क्पािर याचा परर ाम हो ार 
यस्यान ेलोकाींच्यामध्ये तीव्र यसींतोर्ष पसरला हे, हे ही खरे हे काय, 
(४) यस्यास, सदर नन करयाची सिकरसािार  कार े काय हेत ? 
 

श्री. धगरीर् महािन (०६-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) कृष ा खोऱयातील कुकडी रत्क्प मींडळ, कोयना बाींिकाम मींडळ ि कृष ा कोयना उपसा 
मसींचन योाना मींडळाकडील रत्क्पाींची बहुताींशी बाींिकामे सींपलेली यस्याने याींची तेथ े
िश्यकता नव्हती. तसेच मसींचन व्यितथापनात सुसुत्राता  ण्याच्या दृष्ीन े व्यितथापन 
मींडळाची पुनरकरचना िश्यक होती यानसुार कृष ा खोऱयातील पुरेसे काम नस्यामळेु 
यनतररक्त ठरलेली कायाकरलये िापरात ये ाऱया दृष्ीन ेसदर नन करय घेण्यात ला हे. तसेच 
खोऱयातील रत्क्पाींच्या कामािर याचा परर ाम हो ार नाही यशी कायकरिाही केली हे. 

___________ 
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जिल्हा पररर्द वधाग व पांचायत सममती वधाग आणण देवळी येथील मॉडयुलर फननगचर  
िामामध्ये झालेली अननयममतता 

  

(३४)  ६३७७७ (१०-०८-२०१६).   श्री.रणिीत िाांबळे (देवळी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जा्हा पररर्षद, ििाकर ि पींचायत सममती, ििाकर ण  देिळी येथील मॉडयुलर फननकरचर 
कामामिील यननयममततेबाबत तथाननक लोकरत्नतननिीींनी मुय य कायकरकारी यधिकारी, जा्हा 
पररर्षद यमरािती याींच्याकड ेमाहे माचकर, २०१६ मध्ये िा यादरम्यान तक्रार केली हे, हे खरे 
हे काय, 
(२) यस्यास, पींचायत सममती, देिळी ण  ििाकर येथील कामास बाींिकाम सममतीन ेहदनाींक 
२३ माचकर, २०१६ रोाी मींाूरी हदली परींतू मींाूरीच्या िीच हदनाींक २० माचकर, २०१५ रोाी 
कामाचा कायाकररींभा करण्याचा देश हदला, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, जा्हा पररर्षद, ििाकर ि पींचायत सममती, ििाकर ण  देिळी येथील मॉडयुलर 
फननकरचर कामामिील यननयममततबेाबत दोर्षीींिर शासनान ेकाय कारिाई केली िा करण्यात येत 
हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०१-२०१७) : (१) यींशत: खरे हे. 

या रत्कर ी तथाननक लोकरत्नतननिी याींनी सममती सभाा जा्हा पररशद, ििाकर 
याींच्याकड ेविचार ी केली हे. 
(२) ि (३) होय. 

या यननयममततेबाबत जा्हा पररर्षदेने यसा रत्कार पुन्हा होऊ नये म्ह ून 
सींबींधिताींना कार े दाखिा नो्ीस हदली हे. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल् हापररर्देतील महाराष्ट् र वविास सेवा वगग-१ व वगग-२ ची पदे भरायाबाबत 
  

(३५)  ६३९३७ (११-०८-२०१६).   श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सोलापूर जा् हा पररर्षदेतील महाराष र विकास सेिा िगकर-१ ि िगकर-२ ि याव् यनतररक् त पदे 
भारण् याचा रत्तताि मा.मयु  यमींत्री ि मा.ग्रामविकास मींत्री याींचेकड े जा् हापररर्षद सोलापूर याींनी 
माहे ानू, २०१६ मध् ये िा यादरम्यान पाठविण् यात ला हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस् यास, सदर रत्त तािास मींाूरी देिून पदे भार ेबाबत शासनाने को ती कायकरिाही केली 
िा करण् यात येत हे, 
(३) नस् यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२८-१२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

मािलगाव (जि.बीड) तालुक्यातील रोशनपुरी धरणाच्या बांधाऱयाला  
दरवािे नसल्यान ेपाणी वाहून िात असल्याबाबत 

  

(३६)  ६४००७ (०१-०९-२०१६).   श्री.आर. टी. देशमुख (मािलगाांव) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) माालगाि (जा.बीड) तालुक्यातील रोशनपुरी बींिाऱयातुन लाखो मल्र पा ी बींिाऱयाच े
दरिााे बसविले नस्यान े हदनाींक २३ ाून, २०१६ रोाी िा यासुमारास िाहुन गेले, हे खरे 
हे काय, 
(२) यस्यास, यारत्कर ी शासनाने चौकशी केली हे काय ि यात काय ढळून ले, 
(३) यस्यास, चौकशीनसुार ाबाबदार यस ाऱया ालसींपदा विभाागाच्या यधिकाऱयाींिर कारिाई 
करण्याबाबत ि रोशनपुरी बींिाऱयाला दरिााा लािण्याबाबत शासनाने को ती कायकरिाही केली 
िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०२-०१-२०१७) : (१) नाही. 

रोशनपुरी बींिाऱयाच्या बुडीत के्षत्रातील पुलाच े काम यािळेी यपू कर यस्यान े
बींिाऱयामध्ये पा ी साठविण्याचे ननयोान नव्हते. 
(२) रत्श्न उा् ाित नाही. 
(३) रत्श्न उा् ाित नाही. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

गोंहदया जिल््यातील रावणवाडी िलाशय गट ग्रामपांचायत अांतगगत येणाऱया टोला  
या िांगलातील आहदवासीांना सोयी-सुववधा देायाबाबत 

  

(३७)  ६४०७० (१८-०८-२०१६).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोंहदया जा््यातील राि िाडी ालाशय ग् ग्रामपींचायत यींतगकरत ये ाऱया ्ोला या 
ननसगकररम्य ि घनदा् ाींगलात ािळपास ५० हदिासी कु्ुींबाची लोकसींय या यसून तेथील 
हदिासीींना गािातील रतयाींची दहुीतती ि इतर सोयी-सुवििा पुरविण्याबाबतची माग ी माहे 
ाून, २०१६ मध्ये िा यादरम्यान केली यस्याच ेननदशकरनास ले हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, सदर माग ीनुसार हदिासी भाागातील रतयाींची दहुीतती ि इतर सुवििा 
देण्याबाबत शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) ग्रामपींचायत राि िाडी च्या सन २०१६-१७ या धथकरक िर्षाकरच्या ननयोानामध्ये ही काम े
समाविष् केलेली यसून १४ िा वित योगामिील ननिी रत्ाप्त झा्यािर सदर काम ेहाती 
घेण्याचे रत्ततावित हे. 
(३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

आणी तालुक्यातील धडि मसांचन अांतगगत प्रलांबबत असलेल्या िुन्या ववहहरीांना  
मांिूरी व ननधी उपलब्ध िरुन देायाबाबत 

 

(३८)  ६४१६२ (१८-०८-२०१६).   श्री.राि ु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  ी तालुक्यातील िडक मसींचन यींतगकरत रत्लींबबत यसले् या ाुन्या विहहरीींना मींाूरी ि 
ननिी उपलब्ि कहीन देण्याबाबत तथाननक लोकरत्नतननिी ( ी) याींनी सधचि, ालसींिार  ि 
रोहयो विभााग याींना हदनाींक ४ ाानेिारी, २०१६ रोाी िा यासमुारास ननिेदनाािारे माग ी 
केली हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, सदर माग ीनसुार ननिी उपलब्ि कहीन देण्याबाबत शासनाने को ती कायकरिाही 
केली िा करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०२-२०१७) : (१) हे खरे हे. 

सदर ननिेदनाची रत्त रोहयो रत्भाागास हद. ४ फेब्रुिारी, २०१६ रोाी रत्ाप्त झालेली 
हे. 
(२) िडक मसींचन विहहर कायकरक्रमाींतगकरत यितमाळ जा््यास हद. २३.१.२००९ रोाीच्या शासन 
नन करयान्िये सन २००९ मध्ये देण्यात ले्या रत्नत तालुका ३०० विहहरी या रत्मा  े ४८०० 
मसींचन विहहरीींचा कायकरक्रम घेण्यास हद. १४.१२.२०१६ रोाीच्या शासन नन करयान्िये मान्यता 
देण्यात ली हे. तसेच िडक मसींचन विहीरीकरीता पुरेसा ननिी मश्लक यस्याने ननिीची 
माग ी करण्यात लेली नाही. 
(३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

आणी तालुक्यातील रोपवाटीिा व वकृ्षारोपणाच ेिाम रोिगार हमी योिनेतांगगत िरायाबाबत 
 

(३९)  ६४१६५ (१८-०८-२०१६).   श्री.राि ु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ी तालुक्यातील रोपिा्ीका ि िकृ्षारोप ाच े काम रोागार हमी योाने यींतगकरत 
करण्याबाबत तथाननक लोकरत्नतननिी ( ी) याींनी मा.रोागार हमी योाना मींत्री याींना हदनाींक 
२० माचकर, २०१६ रोाी िा यासुमारास ननिेदनाािारे माग ी केली हे, हे खरे हे काय, 
 



वि.स. २७७ (28) 

(२) यस्यास, उक्त ननिेदनानसुार सदरहू काम े रोागार हमी योान े यींतगकरत करण्याबाबत 
शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

ननिेदनात घा ी्ंाी तालुक्यामध्ये रतयाच्या दतुफाकर िकृ्ष लागिडीबाबत विनींती केली 
हे. 
(२) वििानसभाा के्षत्र  ी यींतगकरत सन २०१६-१७ या धथकरक िर्षाकरत मग्रारोहयो यींतगकरत 
पींचायत सममती घा ी्ंाी यींतगकरत ४२०० िकृ्ष लागिड करण्यात ली हे. 

तसेच महाराषर शासनाच्या महािाकाींक्षी दोन को्ी िकृ्ष लागिड कायकरक्रमाींतगकरत   
हद. १ ाुल,ै २०१६ रोाी पींचायत सममती, घा ी्ंाी येथ े १२१४८ िकृ्ष लागिड करण्यात ली 
हे. 
(३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
 

नाांदरुख (ता.मालवण, जि.मसांधुदगुग) ग्रामपांचायतीच्या ववद्यमान सरपांच  
व तत्िालीन ग्रामसेविान ेिेलेला गैरव्यवहार 

 

(४०)  ६४५०३ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदहीख (ता.मालि , जा.मसींिुदगुकर) ग्रामपींचायतीने पयाकरिर  समदृ्ध ग्राम योानेंतगकरत 
धथकरक यननयममतता के्यारत्कर ात जा्हा पररर्षद, मसींिुदगुकर मिील सींबधित यधिकाऱयाींनी 
शासनास ाा ीिपूिकरक चुकीची माहहती हद्याबाबत लोकरत्नतननिी याींनी हदले्या ननिेदनाच्या 
यनुर्षींगाने मा.ग्रामविकास मींत्री महोदयाींनी हदनाींक १३ एवरत्ल,२०१६ रोाी िा यासमुारास रत्िान 
सधचि, ग्रामविकास याींना सदर रत्कर ी तपासनू एका ठिडयाच्या त यहिाल सादर 
करण्याचे ननदेश हदले हेत, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, तदनुर्षींगाने उपायुक्त (विकास), कोक  विभााग याींनी केले्या चौकशीत 
नाींदहीख ग्रामपींचायतीच्या विायमान सरपींच ि तकालीन ग्रामसेिकान े शासनान े ननजश्चत 
केले्या विक्रीदरापेक्षा ाातत रकमेने रोप खरेदी कर े, रत्येक िकृ्षास ्ॅधगींग न कर े, िकृ्ष 
लागिड रजात्र ठेिून रत्येक िकृ्षाची नोंद न कर े, ााींभाळूाच्या ४०० रोपाींचा विननयोग न 
कर े इयादी धथकरक यननयममतता ढळून ली यसून जा्हा पररर्षद, मसींिुदगुकर मिील 
सींबधित यधिकाऱयाींनी ाा ीिपूिकरक शासनास चुकीची माहहती हदली यस्याची बाब ननदशकरनास 
ली हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, सदर रत्कर ी ाा ीिपूिकरक चकुीची माहहती पुरिून हदशाभाूल कर ाऱया जा्हा 
पररर्षद, मसींिुदगुकर मिील सींबधित यधिकाऱयाींिर ि धथकरक यननयममतता कर ाऱया विायमान 
सरपींच ि तकालीन ग्रामसेिक, नाींदहीख याींच्यािर शासनाने को ती कारिाई केली 
िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 



वि.स. २७७ (29) 

श्रीमती पांििा मुांड े (२९-१२-२०१६) : (१) ि (२) मा.वि.स.स. याींनी हदले्या हद.१३.०४.२०१६ 
रोाीच्या ननिेदनािर सदर रत्कर ी तपासनू यहिाल सादर करण्याचे ननदेश देण्यात ले होत.े 
यानुसार उपायकु्त (विकास) विभाागीय युक्त कायाकरलय, कोक  विभााग याींना शासन पत्र 
हद.२६.०४.२०१६ यन्िये सदर रत्कर ी सखोल चौकशी करून िश्यक यहिाल सादर करण्याच े
ननदेश देण्यात ले होते. 

उपायुक्त (विकास) याींनी याींच्या हद.०९.०६.२०१६ रोाीच्या यहिालानुसार, सदरहू 
रत्कर ी तक्रार याकर रत्ाप्त होण्यापूिी ताराींककत रत्श्न क्रमाींक ५०२२७ चे उतर देण्यात ले 
यस्यान ेशासनास चुकीची माहहती पुरविली नस्याच ेनमुद केले हे. तथावप, रोपे िा्पात 
झाले्या यननयममतता तसेच खरेदीसाठी ननविदा रत्क्रीया न राबवि े इ. बाबीींकररता तकामलन 
ग्रामसेिक ि सरपींच हे सींयुक्तररया ाबाबदार यस्याचे यहिालात नमूद केले हे. 
(३) उपायकु्त (विकास) याींच्या यहिालाच्या िारे शासनाच्या हद.१७.९.२०१६ च्या पत्रान्िये, 
मुय य कायकरकारी यधिकारी, जा्हा पररर्षद, मसींिुदगुकर याींना सींबींधित ग्रामसेिकािर महाराषर 
जा्हा पररर्षद (मशतत ि यपील) ननयम, १९६४ नुसार ननलींबनाची तसेच सरपींचािर महाराषर 
ग्रामपींचायत ननयम, १९५८ च्या कलम ३९(१) नुसार यपात्रतचेी कारिाई करण्याबाबत 
कळविण्यात ले हे. तथावप, तकामलन सरपींचािर यन्य एका रत्कर ी यपात्रतेची कारिाई 
कहीन यधिकार पदािहीन काढून ्ाकण्यात ्याने याींचेिर पुनश्च: कारिाई करण्यात ली 
नाही. तसेच सींबींधित ग्रामसेिकािर रोपे िा्पात झाले्या यननयममतते रत्कर ी ग् विकास 
यधिकारी, पींचायत सममती, मालि  याींनी ज्ञापन बाािले हे. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेिैतापूर (ता.जि.सातारा) या गावात स्मशानभूमीिड ेिाायासाठी  
रस्ता व शेड बाांधून देायाबाबत 

  

(४१)  ६४९९४ (०१-०९-२०१६).   श्री.सांिय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौाे ाैतापूर (ता.जा.सातारा) या गािात तमशानभाूमीकड े ााण्यासाठी रतता ि 
तमशानभामूीला शेड बाींिनू हदिाबतीची सोय कहीन देण्याची माग ी तथाननक 
ग्रामतथाींनी यनेक िळेा कहीनही याबाबत को तीही कायकरिाही केलेली नाही, हे खरे हे काय, 
(२) तसेच हे गाि नदीकाठी यसून पुराच्या िेळी ि रात्री नदीकाठी या गािातील रत्ेताींिर 
यींयवििी कर े कठी  होत,े हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, या गािासाठी तमशानभाूमीकड ेााण्यासाठी रतता ि तमाशानभाूमीला शेड बाींिून 
हदिा-बतीची सोय करण्याबाबत शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२७-१२-२०१६) : (१) नाही 
(२) होय 
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(३) ि (४) सदर हठका ी ाागा उपलब्ि नस्यामळेु ाैतापुर ग्रामपींचायतीन ेतमशानभाूमीकड े
ााण्यासाठी रतता ि तमशानभाूमीला शेड बाींिून हदिाबतीची सोय करण्यासाठी रत्तताि सादर 
केलेला नाही. ाागा उपलब्ि झा्यानींतर ग्रामपींचायतीकडून रत्तताि मागिून याबाबत पुढील 
कायकरिाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

मौि ेिैतापूर(ता.जि.सातारा) येथील नवीन गावठाणािररता समाि मांहदर बाांधायाबाबत 
  

(४२)  ६४९९७ (०१-०९-२०१६).   श्री.सांिय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौाे ाैतापूर (ता.जा.सातारा) येथील निीन गािठा ातील िाढ ारी लोकसींय या लक्षात 
घेता येथील ग्रामतथाींसाठी समाा मींहदर बाींि े िश्यक हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, सदर समाा मींहदर बाींिण्याबाबत ग्रामतथाींनी तसचे लोकरत्नतननिीन ेपत्राािारे 
खासदार ननिीतून सदर कामासाठी ननिी उपलब्ि करून ायािा यसे ननिेदन हदले हे, हे 
ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, या ननिेदनानसुार समाा मींहदर बाींिण्यासाठी ननिी देण्याबाबत शासनान े
को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) खासदार तथाननक के्षत्र विकास कायकरक्रम हा कें द्र सरकारमाफकर त राबविला ाातो. यामध्ये 
कें द्र शासन रत्येक खासदारास ननिी उपलब्ि करून देते हा ननिी रत्येक जा्हाधिकारी 
कायाकरलयाकड े देण्यात येतो ि हा कायकरक्रम जा्हाधिकारी कायाकरलय राबविते. मा.खासदार 
ननरननराळ्या कामाींच्या मशफारशी याींच्या तिेच्छाधिकारामध्ये करतात. याची यींमलबााि ी 
जा्हाधिकारी कायाकरलय या योानेसाठी तयार केले्या कें द्र शासनाच्या मागकरदशकरक सचूनानसुार 
करते. ाैतापूर, जा.सातारा येथील निीन गािठा ाकरीता समाा मींहदर बाींिण्याबाबत 
जा्हाधिकारी, सातारा याींना को ाही सन्माननीय खासदाराींकडून मशफारस रत्ाप्त झालेली नाही. 
(३) रत्श्न उा् ाित नाही. 
(४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेहातीव (ता.सांगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथील बौध्दवाडी ते पूणग प्राथममि शाळा नां.१  
या रस्त्याच्या िामास ननधी देायाबाबत 

  

(४३)  ६५०३९ (०८-११-२०१६).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौा ेहातीि (ता.सींगमेश्िर, जा.रनाधगरी) येथील बौध्दिाडी त ेपू कर रत्ाथममक शाळा नीं.१ 
या रतयाच्या कामास ननिी देण्यासींदभााकरत तथाननक नागरीकाींनी ि लोकरत्नतननिीींनी हदनाींक 
७,१०,१६ ि २० मे, २०१६ रोाी िा यासुमारास मा.मयु यमींत्री, मा.सािकराननक बाींिकाम मींत्री, 
मा.ग्रामविकास मींत्री, सधचि, सािकराननक बाींिकाम विभााग, सधचि, ग्रामविकास विभााग, 
जा्हाधिकारी, रनाधगरी ि मुय य कायकारी यधिकारी, जा्हापररर्षद, रनाधगरी याींच्याकड े
ननिेदनाािारे िारींिार माग ी केली हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, रतयाच े काम पू कर करण्याकररता ककती ननिी लाग ार हे ि या 
ननिेदनानुसार सदर रतयाच्या कामास ननिी देण्याबाबत शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा 
करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२८-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे हे. रतयाच्या दहुीततीसाठी माग ी 
केली हे. 
(२) ि (३) विर्षयाींककत मौा े हानति येथील बौध्दिाडी त े पू कर रत्ाथममक शाळा नीं.१ या 
रतयायींतगकरत दोन रतयाींचा समािेश हे. या रतयाींच्या कामासाठी यींदाा े ही.४६.०० लक्ष 
खचकर यपेक्षक्षत हे. 
       य) हानति हरपुड ेग्रामी  मागकर क्र. ४१ या रतयाची रत्यक्षात लाींबी २.५०० कक.मी. 
यसून सींपू कर लाींबी डाींबरी पषृठभाागाची हे. याच रतयामध्ये हातीि बौध्दिाडी चा समािेश 
हे. या रतयाच ेडाींबरी नुतनीकर  कर े िश्यक यसून सदरील काम यथकरसींक्पात /रतत े
विशेर्ष दहुीतती कायकरक्रमाींतगकरत ननिीच्या उपलब्ितेनसुार ि ननकर्षानुसार ्प्प्या-्प्प्याने 
रत्ततावित करण्याचा जा्हा पररर्षदेचा रत्यन हे. 
       ब) हातीि रतता ते शाळा क्र.१ हा रतता योानाबा्य रतता यसनू या रतयाची लाींबी 
०.१५० कक.मी. यसून सायजतथतीत रतयाचा पषृठभााग मातीचा हे. या रतयाच े निीन 
बाींिकाम कराियाच े झा्यास लोकरत्नतननिी याींनी सदर काम विविि योानेमिून सुचवि े 
िश्यक हे. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हयात पांतप्रधान मुद्रा योिना राबववायाबाबत 
  

(४४)  ६६६०१ (०९-०१-२०१७).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बुलढा ा जा्हयात कें द्र शासनाने छो्या उायोाकाींकररता सुही केले्या पींतरत्िान मुद्रा 
योानेला बकँाकडून पुरेसे सहकायकर ममळत नस्यान ेया योाना योग्यरीया राबविण्यात ली 
नस्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा यादरम्यान ननदशकरनास ले, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, या योानेकररता जा्हयात पाच महहन्यात केिळ ४८ याकर दाखल झाले यसून 
याींनाही काकर उपलब्ि झाले नाही, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली हे काय ि यात काय ढळून ले, 
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(४) यस्यास,सदर योाना यशतिीप े राबविण्याकररता शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा 
करण्यात येत हे, 
(५) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) बुलढा ा जा्हयात मुद्रा योानेंतगकरत राययातील हद.१.१.२०१५ ते हद.३१.३.२०१६ 
पयतत ५२५६ लाभाार्थयातना ३१.१४ को्ी ि हद. १.४.२०१६ ते ३१.१२.२०१६ पयतत ५१४५९ 
लाभाार्थयातना १२२.०९ को्ी एिढी रक्कम िा्प केलेली हे. 
(४) मुद्रा योाना यशतिीररया राबविण्यासाठी “मुद्रा लीया दारा... तियींरोागार उभाारा ” 
विशेर्ष िृत जा्हा माहहती यधिकारी, बुलढा ा याींनी रत्सारीत केले होत ेया िृताला मोठया 
रत्मा ात रत्मसध्दी ममळाली. या िृतामिून मुद्रा योानशेी ननगडीत काकर रत्कर ाचा ढािा 
घेत युिकाींना मुद्रा योानेची माहहती देण्याचा रत्यन करण्यात ला. तसचे जा्हा कौश्य 
विकास, रोागार ि उायोाकता मागकरदशकरन कें द्रामाफकर त रोागार मळेाि ेयोजात करण्यात येत 
हे. याबाबतची माहहती लोकाींपयतत पोहेाचविण्यात येत हे. याचरत्मा े औायोधगक 
रत्मशक्ष  सींतथेमाफकर त गराू व्यक्तीींना कौश्य विकासाबाबत मागकरदशकरन करण्याचे काम सुही 
हे. 
(५) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हयातील अनिे राष्ट्रीयीिृत बॅंिा मुद्रा बॅंि योिनेच्या लाभार्थयाांना  
ििग ववतरण िरायास टाळाटाळ िरीत असल्याबाबत 

  

(४५)  ६७२५२ (०९-०१-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील 
(अहमदपूर), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्चू िडू (अचलपूर) :   
सन्माननीय ननयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मुद्रा बॅंकेचा सींबींि हा थे् रोागाराशी ननगडीत यस्याने या योानेचा लाभा ााततीत 
ाातत बेरोागार युिकाींपयकरत पोहचला पाहहा े यासाठी रत्येक जा्हयाची िैमशष्य ण  
क्षमता लक्षात घेऊन रोागार ण  कौश्य विकास राखड े तयार करा यसे देश 
मा.यथकरमींत्रयाींनी सिकर जा्हाधिकाऱयाींना हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१६ रोाी िा यासुमारास हदले 
हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास,राययात मुद्रा बॅंक योानेयींतगकरत हदनाींक ३१ ऑगत् २०१६ रोाीपयतत १० लाख 
७० हाार २६७ खातेदाराींना मशश,ू ककशोर ण  तही  ग्ाींतगकरत ४१२९.८३ को्ी हीपयाींचे काकर 
वितर  केले हे परींतु पु े जा्हयातील यनके राषरीयीकृत बॅंका मुद्रा बॅंक योानेच्या 
लाभाार्थयातना ्ाळा्ाळ करीत हेत, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, याबाबत शासनान ेको ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास,विलींबाची कार े काय हेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) राययात मुद्रा योानेयींतगकरत राययातील लाभाार्थयातपैकी पु े जा्हयामध्ये ३१.१२.२०१६ 
यखेर मशश,ू ककशोर ण  तही  ग्ाींतगकरत एकू  १,५९,७२० लाभाार्थयातना ९१९.४८ को्ी 
हीपयाींची मुद्रा काकर मींाूर यसून ९०५.०४ को्ी हीपयाींची मुद्रा काकर वितर  करण्यात ली 
हेत. सदर मुद्रा योानमेध्ये प ेु जा्हा सिाकरधिक काकर वितर  कहीन रत्थम क्रमाींकािर हे. 
सबब, राषरीयकृत बकँा मुद्रा योानेच्या लाभाार्थयातना पु े जा्हयात ्ाळा्ाळ करत नसून 
सिकरतोपरी सहाय्य करत हेत. 
(३) ि (४) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्य सरिारची सुरु नसलेल्या महामांडळाबाबत 
  

(४६)  ६९८४७ (०९-०१-२०१७).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रायय सरकारच्या ८३ महामींडळाींपैकी ६१ कायाकरन्ियीत यसून २२ मींडळे बींद पडली हेत 
यसे भाारताच्या ननयींत्र  ण  महालेखापरीक्षक (CAG) याींनी यहिालात नमूद केले हे, हे 
खरे हे काय, 
(२) यस्यास, या बींद पडले्या कीं पींन्याींमध्ये सरकारच े सुमारे १००० को्ीींपेक्षा ाातत 
भाागभााींडिल हे ि बींद पडले्या मींडाळाच्या कमकरचाऱयाींच्या िेतनािर ६५ को्ीींपेक्षा ाातत खचकर 
होत हे, हे ही खरे हे काय, 
(३) यस्यास, शासनाने पररजतथतीचा ढािा घेण्यासाठी तज्ञ सममती नमेली हे काय ि या 
सममतीने यहिाल सादर केला हे काय ि बींद पडलेली मींडळे पू करत् बींद कर े ककीं िा धथकरक 
ननिी देऊन पुन्हा एकदा सुही करण्याचा राखडा तयार केला हे काय तसेच को ती मींडळे 
पू करत् बींद करण्याबाबत ि कुठली मींडळे पुन्हा सुही करण्याबाबत शासनान े नन करय घेतलेला 
हे काय ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (०३-०३-२०१७) : (१) यींशत: खरे हे, भाारताचे ननयींत्रक ि महालेखा 
पररक्षक याींच्या हदनाींक ३१/५/२०१५ रोाी सींपले्या िर्षाकरच्या सािकराननक उपक्रमाींसींबींिातील 
यहिालामध्ये ६५ रायय सािकराननक उपक्रम कायकररत हेत ण  २२ सािकराननक उपक्रम 
कायकररत नाहीत यस े नमूद करण्यात ले हे. 
(२) उपरोक्त यहिालामध्ये, हदनाींक ३१/३/२०१५ यखेर कायकररत नसलेले २२ सािकराननक 
उपक्रमाींमध्ये भााींडिल (ही.३१८.५५ को्ी) ि दीघकर मुदतीची का े(ही.६२०.३७ को्ी) यशी एकू  
ही.९३८.९२ को्ीची गुींति ूक यस्याचे नमूद केले हे. 
(३) रायय शासनाने पररसमावपत/बींद करण्याचा नन करय घेतले्या रायय सािकराननक उपक्रमाींची 
मालमता विक्री ि पररसमापन कायकरिाही इयादी करण्यासींदभााकरत मयु य सधचि याींच्या 
यध्यक्षतेखाली वित विभाागाच्या हदनाींक ३०/१/२००६ च्या शासन नन करयान्िये उच्चाधिकार 
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सममतीची तथापना करण्यात लेली हे. सदर उच्चाधिकार सममतीच्या िेळोिळेी बैठका 
योजात करण्यात ्या हेत. रायय शासनान े पररसमावपत/बींद करण्याचा नन करय 
घेतले्या रायय सािकराननक उपक्रमाींबाबत उच्चाधिकार सममतीच्या हदनाींक १/१०/२०१५ ि 
हदनाींक ९/११/२०१५ च्या बैठकीत सविततर ढािा घेण्यात ला हे. या बैठकाींमध्ये 
उच्चाधिकार सममतीने सींबींधित रायय सािकराननक उपक्रमाींना पररसमावपत/बींद करण्याबाबतच्या 
रत्क्रीये सींदभााकरतील सूचना हद्या हेत.  

रायय शासनाच्या यखयाररतील खालील रायय सािकराननक उपक्रम पररसमावपत/बींद 
करण्याचा नन करय शासनाने िळेोिळेी घेतलेला हे :-    
 
अ.क्र. प्रशासिीय ववभाग व त्याच्या अधधनस्त बांद असलेली महामांडळे व उपिां पन्या 
उद्योग ववभाग 

१ महाराषर इ्क्रॅाननक्स महामींडळ मयाकरहदत. 
२ मराठिाडा विकास महामींडळ मयाकरहदत. 
३ एलोरा दगु्ि उपादन मयाकरहदत. 
४ मराठिाडा चमोायोग विकास महामींडळ. 
५ मराठिाडा दगु्ि व्यिसाय विकास महामींडळ मयाकरहदत. 
६ गोदािरी गारमे्स मयाकरहदत. 
७ ककनि् हीफीींग ्ाई्स मयाकरहदत. 
८ परभा ी कृर्षी गोसिींिकरन मयाकरहदत. 
९ मराठिाडा मसरॅममक कॅाम्प्लेक्स मयाकरहदत. 
१० विदभाकर विकास महामींडळ मयाकरहदत. 
११ विदभाकर ्ॅनेरीा मलमम्ेड. 
१२ हद गोंडिाना पें्स ण  ममनर्स मयाकरहदत. 
१३ विदभाकर क्िाॅमल्ी मसडस मयाकरहदत. 
१४ कोक  विकास महामींडळ मयाकरहदत. 
१५ मे. स्याद्री ग्लास िक्सकर मयाकरहदत. 

वस्त्रोद्योग ववभाग 
१६ महाराषर रायय ितत्रोायोग महामींडळ मयाकरहदत. 
१७ हद रत्ताप जतपननग, विव्हीींग ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरीींग  मम्स मयाकरहदत. 

िलसांपदा ववभाग 
१८ महाराषर भा-ूविकास महामींडळ. 

ववत्त ववभाग 
१९ मॅफको मल. 

 
        उपरोक्त महामींडळे / दयु्यम कीं पन्या पररसमावपत/बींद करण्याचा नन करय सन २००१ 
ते २००५ या कालाििीमध्ये शासनाने िेळोिेळी घेतला हे. तसचे महाराषर रायय गहृननमाकर  
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महामींडळ, महाराषर ग्रामी  विकास महाींमडळ ि महाराषर मसींचन विकास महामींडळ बींद 
करण्याचा शासनान ेयापूिीच नन करय घेतलेला हे. 

तसेच  को्हापूर धचत्रनगरी महामींडळ पुनजाकरवित करण्याचा सन २००८ मध्ये 
शासनाने नन करय घेतला हे. 

___________ 
  

राज्यातील मराठवाडा ववभागाच्या वविासासाठी ४९ हिार २४८ िोटी रूपये योिनाांच्या 
िालबध्द िायगक्रमास मांिुरी देायाबाबत 

  

(४७)  ७१५३५ (१६-१२-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूगन रेडडी (रामटेि) :   सन्माननीय ननयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राययातील मराठिाडा विभाागाच्या विकासासाठी ४९ हाार २४८ को्ी रूपये योानाींच्या 
कालबध्द कायकरक्रमास माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या पहह्या ठिडयात औरींगाबाद येथ ेझाले्या 
बैठकीत मींत्री मींडळाने मींाुरी हदली यस्याचे ननदशकरनास ले, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, या यनुर्षींगाने शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१९-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे हे. 
(२) ि (३) मींत्रीमींडळ बैठकीतील नन करय यया विभाागाींशी सींबधित हेत, या विभाागाींना 
नन करयाची यींमलबााि ी करण्यातबाबत सूचना देण्यात ले्या हेत. 

___________ 
  

मुांबई उपनगर जिल््याच्या वविास िामाांबाबत 
  

(४८)  ७१६०८ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) १५४, मागाठा े मतदार सींघात विशेर्षिाने माग ी यसले्या काही विकास कामासींदभााकरत 
हदनाींक २२ ाून, २०१६ रोाी झाले्या जा्हा ननयोान सममतीच्या बैठकीत मा.पालकमींत्री 
याींनी श्िामसत के्यारत्मा  े हदनाींक ३० ाून, २०१६ रोाी तथाननक लोकरत्नतननिीनी 
मा.पालकमींत्री, मुींबई उपनगर जा्हा याींना विकास कामाींच े लेखी ननिेदन हदले होत,े हे खरे 
हे काय, 
(२) यस्यास, या ननिेदनातील विकास कामाींकररता शासनान ेननिी उपलब्ि केला हे काय, 
(३) यस्यास, सदर कामाींना केव्हापासून सुरूिात हो ार हे ि यासाठी शासनान ेको ती 
कायकरिाही केली िा करण्यात येत हे, 
(४) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०३-२०१७) : (१) होय हे खरे हे. 
(२), (३) ि (४) जा्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींचकेडून रत्ाप्त माहहतीनुसार मा. वििान सभाा 
सदतयाींनी हदले्या हदनाींक ३०/६/२०१६ च्या ननिेदनातील कामे बहृन्मुींबई महानगर पामलकेशी 
सींबींधित यस्यान े यािर पुढील कायकरिाही करण्याची विनींती सहाय्यक युक्त (ननयोान) 
बहृन्मुींबई महानगर पामलका याींना करण्यात ली हे ि तस ेमा. पालकमींत्री, मुींबई उपनगर 
जा्हा ि सींबींधित वििान सभाा सदतय याींना यिगत करण्यात ले हे. सदर विकास काम े
जा्हा विकास ननिीतून करण्याबाबतचा रत्तताि बहृन्मुींबई महानगर पामलकेकडून रत्ाप्त झाला 
नस्यान ेयास मींाूरी देण्याचा ि ननिी उपलब्ि करून देण्याचा रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यातील सांत गाडगे महाराि, राष्ट्रसांत तिुडोिी महाराि व  
डॉ. पांिाबराव देशमखु याांना मरणोत्तर भारतरत्न ममळायाबाबत 

  

(४९)  ७३१८९ (१०-०१-२०१७).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय रािमशष्ट्टाचार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) यमरािती जा््यातील सींत गाडगे महाराा, राषरसींत तुकडोाी महाराा ि यमरािती 
जा््यातील डॉ. पींााबराि देशमखु याींना मर ोतर भाारत रन ममळािे यासाठी सिकर पक्षाच्या 
ितीने ि सिकर समााातील सींघ्नेच्या ितीने जा्हाधिकारी, यमरािती याींच्या माफकर त मा. 
मुय यमींत्रयाींना हदनाींक २३ फेब्रुिारी, २०१५ रोाी माग ी करण्यात ली हे, हे खरे हे 
काय, 
(२) यस्यास, या रत्कर ी शासनाच्याितीने कें द्र सरकारकड ेको ता पाठपुरािा करण्यात ला 
िा येत हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हे ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१०-०२-२०१७) : (१) यींशत: खरे हे. 

कमकरयोगी गाडगेबाब ि राषरसींत तुकडोाी महाराा याींना भाारतरन या सिोच्च 
नागरी पुरतकारान ेगौरविण्यात यािे, यशा माग ीच ेननिदेन मा.राषरपती, भाारत सरकार याींना 
पाठविण्यासाठी ॲङ श्रीमती यशोमती ठाकूर, वि.स.स. ि इतर काही मान्यिराींनी          
हद. २३/०२/२०१५ रोाी जा्हाधिकारी, यमरािती याींना सादर केले होते हे खरे हे. 
(२) उक्त ननिेदन जा्हाधिकारी कायाकरलयाने पत्र क्र. कक्ष २७/गहृ विभााग/क.मल.-२/कावि-
३३१/२०१५ हद. २७.२.२०१५ यन्िये मा.राषरपती याींचे खाागी सधचि, याींचेकड ेसादर करण्यात 
ले हे. 

भाारतरन पुरतकारासींदभााकरत कें द्रीय गहृ मींत्रालयाच्या मागकरदशकरक सूचनाींमध्ये 
“भाारतरन पुरतकारासाठी मा.पींतरत्िान याींचकेडून मा.राषरपती याींचेकड मशफारस करण्यत 
येईल. यासाठी इतर औपचारीक मशफारशीची ियकता नाही.” यसे नमूद केले हे. तथावप, 
रायय वििानमींडळात िळेोिेळी माींडण्यात लेले ठराि, झाले्या चचाकर ि या यनुर्षींगाने 
तकालीन मा.मुय यमींत्री / मा.मींत्री महोदयाींनी हदले्या श्िासनाच्या यनुर्षींगाने राषरसींत 
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तुकडोाी महाराा याींना मर ोतर भाारतरन पुरतकार देण्याबाबत तकालीन मा.मयु यमींत्री 
महोदयाींनी सन २००६ मध्ये, तर डॉ.पींााबराि देशमुख याींना मर ोतर भाारतरन पुरतकार 
ममळण्याबाबत विायमान मुय यमींत्री महोदयाींनी हदनाींक १८ ऑगत्, २०१६ रोाी कें द्र शासनास 
मशफारस केली हे. 
(३) रत्श्न उा् ाित नाही. 

___________ 
  

जिल्हा ननयोिन सममती बीडला शासनाने ननधागररत िेलेल्या  
ननधीपेक्षा िमी ननधी ममळाल्याबाबत 

  

(५०)  ७३६८४ (०९-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) जा्हा ननयोान सममती, बीडला सन २०१५-१६ ि सन २०१६-१७ मध्ये शासनाकडून 
ननिाकरररत केले्या ननिीपेक्षा कमी ननिी ममळाला हे, हे खरे हे काय, 
(२) यस्यास, सदरहू सममतीस शासनाने सन २०१६-२०१७ मध्ये ननिाकरररत केलेला ननिी 
कपात न करता तातडीन ेयदा करण्याबाबत शासनाने को ती कायकरिाही केली िा करण्यात येत 
हे, 
(३) नस्यास, विलींबाची कार े काय हेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३)  रत्श्न उा् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्र ालय, मुींबई. 


