
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील पांचायत राज सांस्ाांच्या लोिप्रतततनधीांच्या तनवडणूिीसाठी  
शशक्षणाची अट लागू िरण्याबाबत 

 

(१)  ६३२२ (०८-०४-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजस्थान शासनाने पींचायत राज्य सींस्थाींच्या ननवडणूकीत उमेदवाराींसाठी ककमान 
शशक्षणाची अ् माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान लागू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील पींचायत राज सींस्थाींच्या ननवडणूकीत ककमान शशक्षणाची अ् 
लोकप्रनतननधीींसाठी लागू करावी अशी मागणी नागररकाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील पींचायत राज सींस्थाींच्या ननवडणूकीत लोकप्रनतननधीींसाठी ककमान १० 
वी पास शशक्षणाची अ् लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०५-२०१७) :(१) होय. 

राज्यस्थान शासनाच्या सींकेत स्थळावरुन प्राप्त माहहतीनुसार समजते. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रस्ताव यापूवी मींत्रीमींडळास सादर करण्यात आला असता तो मींत्री मींडळात मींजूर 
होऊ शकला नाही. सदर प्रस्ताव यथावकाश मींत्रीमींडळाला सादर करावा असे तत्कालीन 
मींत्रीमींडळाचे ननदेश होत.े सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
 

अमरावती जजल्हा पररषदेच् या मलहला व बालिल् याण ववभागाच् या समुपदेशन िें द्राबाबत 
 

(२)  १६९६३ (१४-०८-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कु्ुींबातील मारहाण, लैंगगक छळ व इतर समस् याींनी स्स् त तसेच मानशसकृषष ्या 
असींतुशलत महहलाींच् या सामाकजक, मानसशास् त्रीय व कायदेशीर समपुदेशनासाठी अमरावती 
कज.प.च् या महहला व बालकल् याण ववगागाच् यावतीन े तालुकास् तरावर स् वींयसेवी सींस् थाद्वावारा 
समुपदेशन कें द्र सुरु  करण् यात आले असून कजल् ्यात ८ तालुक् यात ही कें दे्र सुरु असून या 
कें द्राची सध् याची अवस् था व ननवाड े लालेली प्रकरणे पाहता वररष ठ अगधकाऱ याींच् या 
उदाशसनतेमुळे ही कें द्र कागोदपत्रीच असल्याचे माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त कारणामळेु अशा प्रकारच् या महहलाींना सहाय य शमळत नसल् यान े त् याची 
गैरसोय होत असल्यान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०५-२०१७) :(१) नाही. 
     अमरावती कजल््यामध्ये एकीं दरीत ५ समुपदेशन कें द्र काययरत आहेत व त्याींना प्रत्येकी 
२५,०००/- प्रमाणे लाग हदला जात आहे. 
(२) अमरावती कजल््यातील ५ समुपदेशन कें द्राची राज्य महहला आयोगाकडून तपासणी 
करण्यात येत.े त्यासाठी कजल्हा समन्वयकाची नेमणुक केलेली आहे. प्रत्येक समुपदेशन 
कें द्रामध्ये दर नतमाहीला सगा घेऊन सींबींगधत सींस्था चालकाींना योग्य त ेमागयदशयन करुन योग्य 
त्या सूचना देण्यात येत आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्याच्या हठकाणी महहला व बालकल्याण 
ववगागाने सींरक्षण अगधकारी (क.) याींच्याकडून वपडीत महहलाींना न्याय हदला जातो. त्यामळेु 
वपडीत महहलेची गैरसोय होत नाही. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यात दाररद्र्रेषेच्या यादीमयेये रेररार िरण्यात ्ल्याबाबत 
  

(३)  १६९७१ (१७-०८-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती कजल््यात दाररद्र् रेषेच्या यादीमध्ये फेरफार करण्यात आलेल्या सींबींगधत 
अगधकारी व कमयचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत तसेच दाररद्र् रेषेखालील नागररकाींवर 
अन्याय करणाऱया दोषीींवर कारवाई करुन कारवाईचा अहवाल शमळण्याबाबत मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी ग्ववकास अगधकारी, पींचायत सशमती नाींदगाव खींडशे्वर, कज.अमरावती 
याींना हदनाींक ७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवदेन हदले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनावर शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) पींचायत सशमती नाींदगाव खींडशे्वर अींतगयत स्ामपींचायत हहवरा (ब.ु) येथील दाररद्रय 
रेषेखालील कु्ुींब गणना २००२ च्या यादीमध्ये अपात्र कु्ुींबाींचा समावेश करुन पात्र कु्ुींबाींना 
वींगचत ठेवल्या प्रकरणी ग् ववकास अगधकारी, पींचायत सशमती नाींदगाव खींडशे्वर याींच्या 
स्तरावरुन सववस्तर चौकशी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये दोषी आढळून आलेले कु.लीला 
गजशगये, तत्कालीन ववस्तार अगधकारी (उद्वायोग) व श्री.डी.एल.लाखे, तत्कालीन स्ामसेवक 
याींच्यावर प्रशासकीय काययवाही प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

ग्रामपांचायातीमधील सांगणि पररचालिाांना तनयशमत व वळेेवर मानधन शमळण्याबाबत 
  

(४)  २१५११ (१७-०८-२०१५).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्ामववकास जलसींधारण ववगागाच्या शासन ननणययामळेु गींडारा कजल्हयातील लाखाींदरु 
तालुक्यात स्थापन केलेल्या सींस्ाम पक्षाच्या कामासाठी स्ामपींचायातीमध्ये सींगणक 
पररचालकाींची डा्ा ऑपरे्र म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पररचालकाींना ननयशमत व वळेेवर शमळत नसणारे मानधन ननयशमत 
शमळावे मागील तीन वषायपासून कपात केलेला मानधन देण्यात यावा, मानधनात वाढ करावी 
आदी मागण्यासाठी सदर पररचालकाींनी बेमुदत काम बींद आींदोलन पुकारले, हे खरे आह काय, 
(३) असल्यास, सदर पररचालकाींची अडचण लक्षात घेता राज्यातील अशा पररचालकाींना न्याय 
देण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शासन पररपत्रक हद.२६ फेब्रवुारी, २०१५ व शासन शुध्दीपत्रक हद.२ माचय, २०१५ नुसार 
उहदष्पूती करणाऱया सींगणक पररचालकाींचा (VLE) मोबदला दरमहा रक्कम रु. ४५००/- इतका 
करण्यात आलेला आहे. तसेच थकीत देयक अदायगीबाबत मागयदशयक सुचनाींचे पररपत्रक 
हद.१३.५.२०१५ रोजी ननगयशमत करण्यात आले आहे. 
     प्रधान सगचव (स्ामववकास) स्तरावर सवय सींबींगधताींना या अनुषींगाने वळेोवळेी सुचना 
ननगयशमत केल्या आहेत. तसेच  थकीत देयक अदायगीबाबतची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (जज.सोलापूर) ये्ील बचत गटाांना बचत भवन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(५)  २३८३३ (१४-०८-२०१५).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) करमाळा तालुक्यातील महहला बचत ग् व दाररद्रय रेषेखालील महहला बचत ग्ाींच्या 
उत्पाहदत वस्तु ववक्रीसाठी करमाळा येथे रु.५० लाख ककीं मतीचे बचत गवनाच ेकाम पुणय लाले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या बचत गवनात पींचायत सशमतीचे लागाथी साहहत्य ठेवले जात असुन गोदाम 
म्हणुन याचा उपयोग केला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बचत गवनाचे काम पुणय होऊनही बचत गवन अद्वायापही बचत ग्ाींना उपलब्ध 
करुन हदले गेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार बचत ग्ाींना उपलब्ध बचत 
गवन करुन देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२४-०५-२०१७) :(१) होय, तथावप ववद्वायुत जोडणे, लाई् कफ्ीींग व 
पाणीपुरवठा व्यवस्था इत्यादी सुववधा पुरववणे बाकी आहे. 
(२) होय, पींचायत सशमतीला अपुरे गोदाम असल्याने ववववध योजनेकररता प्राप्त लालेले 
साहहत्य लागाथींना वा्प करेपयतं तात्पुरत्या स्वरुपात बचत गवनात ठेवण्यात आले होते. 
तथावप सद्वाया हे तालकुा ववक्री कें द्र ररकामे आहे. 
(३) होय. 
(४) होय, तथावप अपूणय राहहलेली काम े उदा. ववद्वायुत जोडणी, लाई् कफ्ीींग व पाणीपुरवठा 
व्यवस्था इत्यादी सुववधा पुरववणेकरीता आवश्यक असणारा ननधी मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त 
लाल्यानींतर त्यानुसार पुढील काययवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

गोंलदया जजल््यातील दाररद्रय रेषेखालील िुटुांबाांच्या यादीच ेसवेक्षण िरण्याबाबत  
  

(६)  २४८७८ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांजय पुराम (्मगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोंहदया कजल््यातील गेल्या १५ वषायपासून दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींबाींच्या यादीच ेसवेक्षण 
करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे अनेक कु्ुींब सदर योजनेपासून वींगचत राहहले असल्याचे ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १५ वषायपासून करण्यात न आलेले दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींबाींच्या यादीच े
सवेक्षण तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०५-२०१७) :(१) व (२) नाही. 
     राज्यातील दाररद्रय रेषखेालील कु्ुींबे ननकश्चत करण्याकरीता कें द्र शासनाच्या मागयदशयक 
सूचनेनुसार राज्यात दाररद्रय रेषखेालील कु्ुींब गणना २००२ करण्यात आली असून पात्र 
कु्ुींबाींच्या याद्वाया शासन ननणयय क्र.दारेग-२००६/प्र.क्र.८२८/योजना-१ हद.७ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये 
जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. या पात्र कु्ुींबाना शासनाच्या ववववध योजनाींचा लाग देण्यात 
येत आहे. 
(३) व (४) राज्यातील दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींब ननकश्चत करण्याकरीता कें द्र शासनाच्या 
मागयदशयक सचूनेनुसार राज्यात सामाकजक आगथयक जात सवेक्षण २०११ करण्यात येत आहे. 
आता या प्रकक्रयेतील प्रत्यक्ष सवके्षणाचे काम पूणय लाले असून प्रारुप यादी प्रशसध्द करणे, दावे 
व आके्षप ननकाली काढणे इत्यादी प्रकक्रया सुरु करण्यात आली आहे. सदर प्रकक्रया पूणय 
लाल्यानींतर सवेक्षणाची पररपूणय यादी कें द्र शासनास सादर करण्यात येणार असून त्यानींतर कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त ननकषाींनुसार पढुील काययवाही करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  
धगरवली ते सोन्नेवाडी (ता.भूम, जज.उसमानाबाद) ये्ील रसत्यावर म.ग्रा.रो.ह.या. अांतगगत वकृ्ष 

लागवड िामादरम्यान मतृ झालेल्या मलहलेच्या वारसाला वाढीव सानुग्रह देण्याबाबत 
  

(७)  ३५७८४ (२२-०१-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गगरवली ते सोन्नेवाडी (ता.गमू, कज.उस्मानाबाद) येथील रस्त्यावर म.स्ा.रो.ह.या. अींतगयत 
वकृ्ष लागवड कररत असताना एका महहलेचा हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या समुारास 
अपघाती मतृ्य ूलाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अपघातस्स्थ महहलेच्या वारसाला वाढीव सानुस्ह अनुदान शमळण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी मा.रोजगार हमी योजना मींत्री याींच्याकड े हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजीच्या सुमारास मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१५-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मौज ेगगरवली त ेसोन्नेवाडी, ता.गूम, कज.उस्मानाबाद या रस्त्यावर महात्मा गाींधी 
राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजन े अींतगयत वकृ्षलागवडीचे काम करीत असताना 
हद.१५/९/२०१४ रोजी एका महहला मजुराचा अपघाती मतृ्य ूलाला. त्याींच्या वारसास ननयमानुसार 
देय असणारी रक्कम रु.५०,०००/- सानुस्ह अनुदान म्हणून कजल्हागधकारी, उस्मानाबाद याींच्या 
आदेश क्र.२०१५/मस्ारोहयो/कक्ष-६/अननसाअन/ुशसआर-०७/३८, हद.१५.४.२०१५ अन्वये तहशसलदार, 
गूम याींच े माफय त देण्यात आली आहे. मा.श्री.राहूल मो्े, ववधानसगा सदस्य, पराींडा याींनी 
अपघातस्स्त महहलेच्या वारसाला वाढीव सानुस्ह अनुदान शमळणेसाठी कजल्हागधकारी 
कायायलयास त्याींच े हद.२१.९.२०१५ रोजीच े पत्र हद.१.१०.२०१५ रोजी प्राप्त लाले. मा.श्री.राहूल 
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मो्े, ववधानसगा सदस्य, पराींडा याींना कजल्हागधकारी कायायलयाच े पत्र हद.१०.११.२०१५ रोजी 
शासन ननयमाप्रमाणे जेवढे सानसु्ह अनुदान देय आहे, तेवढे अनुदान सींबींगधींताच्या वारसास 
देण्यात आले असल्याच ेकळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेयेराडा (ता.पाटण) ये्ील दराड ेसहिारी पाणी पुरवठा सांस्ेच्या  
पुनगबाांधणीस तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(८)  ३६७८९ (१५-०१-२०१६).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे येराड (ता.पा्ण) या हठकाणी कोरडवाहू असणारे सुमारे २०० एकर के्षत्र ओशलताखाली 
आणण्याकरीता सन १९७० मध्ये तत्कालीन महसूल मींत्री स्व. लोकनेते बाळासाहेब देसाईसाहेब 
याींनी येराड सहकारी पाणी पुरवठा या नावाने सदरची सहकारी पाणी पुरवठा योजना कायायकन्वत 
केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २००५-०६ मध्ये मोठया प्रमाणात कोयना नदीस आलेल्या महापूरामुळे 
नदीकाठी काययरत असलेल्या या योजनेच्या पींप हाऊस व इीं्ेक ववहहरीच्या आसपासची जशमन 
खचत गेल्यामुळे हदनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ रोजी अचानक सदर योजनेच े पींप हाऊस हे 
ववद्वायुत मो्ारी व पाईप लाईनसह उखडून पडल्याने या योजनेचे आवश्यक साहहत्य हे 
जशमनीमध्ये गाढले गेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या योजनेच्या लालेल्या नुकसानीमळेु २०० एकर के्षत्र कोरडवाहू रहात असून या 
नुकसानीचा पींचनामा महसूल ववगागाने करुन सदर योजनेच्या दरुुस्तीकरीता साींगली पा्बींधारे 
ववगाग याींनी ननधी उपलब्ध करुन देण्यासींदगायत योजनेच्या ववश्वस्ताींनी मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदगायत राज्य शासनान ेचौकशी केली आहे काय, अद्वायापही चौकशी केली 
नसल्यास चौकशी न करण्याची व ननधी उपलब्ध करुन न देण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२१-०४-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर योजनेच्या नुकसानीचा पींचनामा महसूल ववगागामाफय त करण्यात आला असून 
तहसीलदार, पा्ण याींनी योजनचेे ताींत्रत्रक मुल्याींकन करणेबाबत साींगली पा्बींधारे ववगाग, 
साींगली याींना हदनाींक १९.३.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
     सींबींगधत लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या हदनाींक ५.३.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये सदर पाणी 
पुरवठा सींस्थेच्या पुनबांधणीस ननधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी अगधक्षक अशगयींता, 
साींगली पा्बींधारे मींडळ, साींगली याींचेकड े केली होती. मात्र सहकारी पाणी पुरवठा योजनाींची 
देखगाल व दरुुस्ती करणे याची सवयस्वी जबाबदारी सींबींगधत सींस्थेची असल्याने अशा सींस्थाींच्या 
पुनबांधणीसाठी / दरुुस्तीसाठी जलसींपदा ववगागाकडून ननधी उपलब्ध करुन हदला जात नाही. 

___________ 
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मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील ओसरववरा गावातील  
ग्रामसेवि व रोजगार सेवि याांनी िेलेला गैरव्यवहार 

  

(९)  ३८७९८ (२०-०१-२०१६).   श्री.पासिल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (कज.पालघर) तालुक्यातील ओसरववरा गावातील शाळेच्या मैदानाकररता रोजगार 
हमी योजनअेींतगयत सन २०११-१२ साली प्रत्यक्षात काम करता ४३,६४४/- रुपये खचय दाखवून 
स्ामसेवक व रोजगार सेवक याींनी आगथयक गैरव्यवहार केल्याच े हदनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती चोकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाचा ननधी सींबींगधताींकडून वसलू करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी अनुषींगान ेसींबींगधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१५-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 

सदर खचय हा ओसरववरा शाळेच्या मैदानाकरीता लालेला नसनू, सन २०११-२०१२ 
साली प्रत्यक्षात ओसववरा सरोवर मैदान सपा्ीकरण करण्यात आले आहे. सदर कामासाठी 
मस््र क्रमाींक ०३७११६ अन्वये मजूरीची रक्कम रुपये ४३,६४४/- पोस््ाद्वावारे मजुराींना अदा 
करण्यात आली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल््यातील ्मदाराांच्या स्ातनि वविास िायगक्रम व डोंगरी िायगक्रमातांगगत  
िाम ेपूणग झाली असतानाही ठेिेदाराांची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१०)  ४५२९० (२९-०४-२०१६).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय तनयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नागगरी कजल््यातील आमदाराींच्या स्थाननक ववकास काययक्रम व डोंगरी काययक्रमातींगयत 
कामे पूणय लाली असतानाही ठेकेदाराींना अद्वायापी त् याींची देयके अदा करण् यात आली नसल् याच े
माहे जानेवारी, २०१६ मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, डोंगरी ववकास काययक्रमाींतगयत कजल् हापररषदेकड े सन २००८-०९, २००९-२०१०, 
२०१०-११, २०११-१२ करीता २४ लाख ६१ हजार रुपयाींचा ननधी तसचे स् थाननक ववकास 
काययक्रमाींतगयत १० लाख ८५ हजार रुपयाींचा ननधी प्राप् त असतानाही कजल् हापररषदेकडून 
ठेकेदाराींना त्रबले अदा न करता सदर ननधी शासनाला अखगचयत दाखवून परत करण् यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल् यास, सदर अखगचयत दाखवून कजल् हापररषदेकडून परत करण् यात आलेला ननधी 
शासनास प्राप् त लाला आहे काय, 
(४) असल् यास, कजल् ्यातील जी कामे पुणय आहेत त् याकरीता तसेच ठेकेदाराची त्रबले अदा 
करण् याकरीता शासन अखगचयत ननधी पुन् हा कजल् ्यापररषदेकड ेवगय करणार आहे काय, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०४-२०१७) :(१) व (२) होय, 
     तथावप, सदर अखगचयत ननधी खचय करण्यास मींजूरी देण्याबाबतचा कजल्हागधकारी 
याींच्याकडून प्राप्त लालेला प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून त्यानुसार आमदार स्थाननक 
ववकास काययक्रमाींतगयत हद.१५.१.२०१६ च्या ज्ञापनान्वये व डोंगरी ववकास काययक्रमाींतगयत 
हद.५.३.२०१६ च्या ज्ञापनान्वये अखगचयत ननधी खचय करण्यात मींजूरी देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार ठेकेदाराींची देयके हद.३१.३.२०१६ पयतं अदा करण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

िुरखेडा (जज.गडधचरोली) तालुक् यातील तीन लघुशसांचन तलावाांची रोजगार हमी  
योजन ेअांतगगत मांजुर झालेली िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(११)  ४८५८७ (०३-०५-२०१६).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (्रमोरी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुरखेडा (कज.गडगचरोली) तालकु् यातील शसींचाई ववगागातफे बामणी, जाींगुळखेडा व सोनेराींगी 
या तीन लघुशसींचन तलावाींची रोजगार हमी योजन े अींतगयत मींजरु लालेली कामे वनसींवधयन 
अगधननयम १९८० च्या तरतुदी लागु लाल्यामुळे पूणय लालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काययकारी अशगयींता (ल.पा) कज.प. याींनी कें द्र शासनाचे पयायवरण व वन 
ववगागाचे पत्रान्वये मागणी करण्यात आलेली एन.पी.व्ही. ची रक्कम कजल्हागधकारी गडगचरोली 
याींना पत्र क्र. कजपग/शस/आरे/११२०/०० हदनाींक ०२ जुलै, २००९ अन्वये कळववण्यात आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त एन.पी.व्ही रक्कम जमा करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१३-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
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     बामणी, जाींगुळखेडा व सोनरेाींगी या तीन लघुशसींचन तलावाींपकैी जाींगळुखेडा व सोनेराींगी 
या तलावाींच े वनप्रस्ताव कें द्र शासनाने फे्ाळले आहेत. तर बामणी, ता.कुरखेडा या ल.पा. 
तलावासाठी कें द्र शासनाची मींजूरी शमळाली होती. सदर तलावाच्या कामासाठी वनववगागास 
पयाययी वननकरण व इतर बाबीसाठी रक्कम उपलब्ध करुन देण्याचे काययकारी अशगयींता 
(ल.पा.), कज.प. गडगचरोली याींनी कजल्हागधकारी, गडगचरोली याींना हद.०२.०७.२००९ च्या 
पत्रान्वये कळववले होत.े 
(३) व (४) सध्या जुन्या रोजगार हमी योजनअेींतगयत कोणतेही काम हाती घेतले जात नाही. 
याबाबत हदनाींक १८.०५.२०१६ रोजी शासन ननणयय ननगयशमत करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
जुन्या रोहयोतील उवयरीत १४७ कामे पूणय करण्याची जबाबदारी सींबींगधत यींत्रणा व कजल्हागधकारी 
याींच्यावर सोपववण्यात आली. जनु्या रोहयो अींतगयत ३०.०६.२०१५ नींतर कोणतेही काम पूणय 
करण्यास मींजूरी देण्यात ओलेली नाही. सबब सदरच ेकाम रोहयोतून पूणय करण्यासाठी ननधी 
उपलब्ध करुन देता येणार नाही. 

___________ 
  

मौज ेजजगाव त ेवडनेर रामाक्र. २७७ (ता.नाांदरुा, जज.बुलढाणा) या मागागवर  
सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत 

  

(१२)  ५०५०० (२९-०४-२०१६).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा कजल््यातील मलकापूर मतदार सींघाच्या नाींदरुा तालुक्यातील मौजे कजगाव त े
वडनेर रामाक्र. २७७ या रस्त्याला जोडणाऱया औरींगपुर स्ामा.५१ या मागायवर सींरक्षण शगींत 
नसल्यान ेरस्त्याच्या कडा खचून जावून रस्त्याच ेनकुसान होत असल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  उपरोक्त सींरक्षण शगींत बाींधणे अत्यींत गरजेचे असून उपरोक्त सींरक्षण 
शगींत बाींधकामासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी वेळोवेळी काययकारी अशगयींता, सावयजननक 
बाींधकाम ववगाग, खामगाव याींना सूगचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) काययकारी अशगयींता, सावयजननक बाींधकाम ववगाग, खामगाव याींना सुगचत केलेले नाही. 
(३) औरींगपूर जोडरस्ता हा स्ामीण मागय क्र.५१ चा गागरस्ता असनु सदर रस्त्याच्या खचलेल्या 
कडा व रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम सन २०१६-१७ मध्ये कजल्हा वावषयक योजनअेींतगयत कजल्हा 
पररषदेने पूणय केले आहे. 
  

___________ 
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येवला (जज.नाशशि) ये्ील मुक्तीभूशमला ‘अ’ वगग पयगटन स्ळाचा दजाग शमळणेबाबत 
  

(१३)  ५४१६६ (२३-०८-२०१६).   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (कज.नाशशक) येथील मुक्तीगूशमला ‘अ’ वगय पयय् न स्थळाचा दजाय शमळण्यासाठी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड े मागणी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२१-०६-२०१७) :(१) स्थाननक लोकप्रनतननधीींच े ननवेदन कजल्हागधकारी 
याींना प्राप्त लालेले आहे. 
(२) व (३) येवल्याच्या मुक्तीगमूीला “ब” वगय पयय् नस्थळाचा दजाय देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
कजल्हागधकारी, नाशशक याींनी स्ामववकास ववगागास सादर केला होता. तो प्रस्तव स्ामववकास 
ववगागाने हदनाींक २८.११.२०१६ च्या पत्रान्वये पयय् न ववगागास पाठववला आहे. याबाबत पयय् न 
स्थळास दजाय देण्याबाबत शासनाने वळेोवेळी ववहीत केलेल्या तरतुदीनसुार प्रस्ताव 
पाठववण्याबाबत कजल्हागधकारी, नाशशक याींना सूगचत करण्यात आले होत.े त्यानसुार 
कजल्हागधकारी, नाशशक याींच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त लाला असून त्याची छाननी करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  

्ळसांद (जज.साांगली) ये्ील भाळवणी-्ळसांद रसत्यावर पुनवगशसत झालेल्या  
उमरिाांचन गावाला प्रा्शमि सुववधा पुरववण्याबाबत 

  

(१४)  ५६७०१ (२०-०८-२०१६).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आळसींद येथील (कज.साींगली) गाळवणी-आळसींद रस्त्यावर पुनवयशसत लालेल्या उमरकाींचन 
गाव प्राथशमक सुववधाींपासून वींगचत असल्याचे माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावास प्राथशमक सुववधा अद्वायापपयतं न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या गावास तातडीने प्राथशमक सुववधा उपलब्ध करुन देण्यासींदगायत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०५-०४-२०१७) :(१) अशींत: खरे आहे. 
(२) व (३) पुनवयसन अींतगयत नागरी सुववधाींची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
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     पुनवयसन अींतगयत देय १८ नागरी सुववधाींपकैी प्राथशमक १४ नागरी सुववधा काम े पूणय 
असून उवयरीत ४ नागरी सुववधाींपकैी डाींबर पोहोच रस्ता या नागरी सुववधा कामाची ननववदा 
काययवाही प्रगतीपथावर आहे. तसचे नळ योजनेची वाढीव उवयरीत कामाचे अींदाजपत्रक तयार 
करण्यात आलेले आहे. शेती पोहोच रस्ता शेतजमीन वा्पाअगावी अद्वायाप हाती घेण्यात 
आलेला नाही. गायरान जमीनीच ेवा्प आवश्यकत ेनुसार महसूल खात्यामाफय त करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील शाहू महाराजाांनी तनमागण िेलेल्या राधानगरी  
धरणातील जलाशयात नयनरम्य ्यलँडची झालेली दरुवस्ा  

  

(१५)  ५७९६५ (२३-०८-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर 
उत्तर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर कजल्हयातील शाहू महाराजाींनी ननमायण केलेल्या राधानगरी धरणातील जलाशयात 
नयनरम्य आयलँड असून या आयलँडवर धरणाच्या बाींधकामावर देखरेखीसाठी बाींधलेली वास्त ू
शासनाच्या दलुयक्षामुळे गग्नावस्थते आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची ऐनतहाशसक वास्तू नष् होण्यापूवी डागडुजी व जतन करून 
आींतरराषरीय दजायचे पयय् न स्थळ करण्याकररता शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२६-०४-२०१७) :(१) सदर वास्त ु राधानगरी धरणाच्या बुडीत के्षत्रात येत 
असल्यान ेया वास्तचुी देखरेख शक्य होत नाही. 
(२) राधानगरी धरण हे शाहू कालीन असल्याने बुडीत के्षत्रातील बे्ावर असलेल्या वास्तुच्या 
मालकीबाबत अशगलेख उपलब्ध नाहीत. या वास्तुवर जलसींपदा ववगागाकडून कोणताही खचय 
करण्यात आलेला नाही. त्यामळेु या वास्तचुी डागडूजी व जतन करुन आींतरराषरीय दजायच े
पयय् न स्थळ ननमायण करण्याच ेसद्वाय:कस्थती मध्ये ववचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जजल््यातील पेंच जलाशय मसत्य ववभागाला हसताांतरीत िरण्याबाबत 
  

(१६)  ५८९२१ (२४-०८-२०१६).   श्री.डड मल्लीिाजूगन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय मत्सय 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर कजल््यातील पेंच जलाशय मस्त्य ववगागाला हस्ताींतरीत करण्याचे ननवेदन 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे एवप्रल, २०१६ च्या पाचव्या आठवड्यात हदले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२१-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) पेंच जलाशय सन १९८३ पासून महाराषर मत्स्योद्वायोग ववकास महामींडळाकड े असून, 
हद.३.२.३०१६ च्या शासनननणययान्वये त्यास ५ वषायसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यातल्या मनरेगा िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(१७)  ६४४४१ (२९-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊरग  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अतनल बोंड े
(मोशी), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजने अींतगयत अनके हठकाणी 
मजुराना काम े उपलब्ध करून हदल्या जात नाहीत अशा तक्रारी मनरेगाच्या नागपूर  येथील 
आयुक्त कायायलयाकड ेदाखल आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) योजनेंतगयत 
कामामध्ये गैरव्यवहार करणाऱ या अगधकारी व कीं त्रा्दारावर मकोका (सींघ्ीत गुन्हेगारी प्रनतबींध 
कायदा) अींतगयत कारवाई सींदगायत मनरेगाच्या  राज्य आयकु्ताींनी अमरावतीचे कजल्हागधकारी व 
कजल्हा पररषदेचे मुख्य काययपालन अगधकारी याींना पत्राद्वावारे ननदेश हदले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीनसुार मनरेगा योजनेच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱया अगधकारी 
व कीं त्रा्दारावर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. जयिुमार रावल (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     सदर ननवेदन आयुक्त कायायलय (नरेगा), नागपूर याींचेकड े हद.२८.०३.२०१६ रोजी प्राप्त 
लाले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     याबाबत आयुक्त (नरेगा) नागपूर याींनी त्याींच े पत्र हद.१२.०४.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये 
कजल्हागधकारी याींनी पोलीस अगधकारी याींच ेसोबत चचाय करुन ननयमानुसार ननणयय घ्यावा, असे 
ननदेश हदले आहेत. 
(३) अशा प्रकारची भ्रष्ाचाराबाबतची तक्रार व प्रकरण अमरावती कजल््यात प्राप्त नाही. 
त्यामुळे मकोका सींदगायत अगधकारी व कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तथावप, 
वेळोवेळी प्राप्त होणाऱया तक्रारीनुसार सींबींगधताववरुध्द ननयमानसुार अमरावती कजल््यात 
कारवाई करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
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लातूर जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमधील मखु्यायेयापि, िें द्रप्रमुख  
तसेच ववसतार अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(१८)  ६५०९७ (२७-०१-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊरग  बच्च ू िडू 
(अचलपूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर कजल्हा पररषदेच्या शाळाींमधील मुख्याध्यापक, कें द्रप्रमुख तसेच ववस्तार 
अगधकाऱ याींची ११६ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास या ररक्त पदाींमुळे कजल्हापररषदेच्या शाळाींमधील शकै्षणणक गुणवत्तेवर पररणाम 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पदे गरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (२६-०४-२०१७) :(१) लातूर कजल्हा पररषदेच्या शाळाींमधील मुख्याध्यापक 
१३०, कें द्रप्रमुख २२ व ववस्तार अगधकारी १३ अशी एकुण १६५  पदे ररक्त आहेत. 
(२) सध्या लातूर कजल्हा पररषदेकड े मुख्याध्यापक व कें द्रप्रमखुाच्या ररक्त पदावर इतर 
कें द्रप्रमुख व शाळेतील सेवा जेषठतेनुसार इतर सह शशक्षक याींच्याकड ेअनतररक्त पदगार देण्यात 
आलेला असल्याने शैक्षणणक गुणवत्तेवर पररणाम लालेला नाही. 
(३) मुख्याध्यापक, कें द्रप्रमुख व ववस्तार अगधकारी याींची पयाययी व्यवस्था करण्यात आलेली 
असून शैक्षणणक गुणवत्तेवर पररणाम लालेला नाही. 
(४) मुख्याध्यापक, कें द्रप्रमुख व ववस्तार अगधकारी या सींवगायतील त्रबींदनुामावली मा. सहाय यक 
आयुक्त, मागास वगय कक्ष याींच्याकडून प्रमाणणत करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात  आहे. हे 
काम पूणय होताच  ररक्त पदे गरण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

राज्यातील २६ अपूणग शसांचन प्रिल्पाांची िामे पूणग िरण्यासाठी तनधी शमळण्याबाबत 
  

(१९)  ६५१०० (२७-०१-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.सुतनल प्रभू 
(लदांडोशी), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मयेय), श्री.अतनल बाबर 
(खानापूर), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे (िळमनुरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब ्ोरात 
(सांगमनेर), डॉ.्शशष देशमखु (िाटोल), श्री.जजतेंद्र ्व्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.डी.एस.अलहरे 
(साक्री), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील २६ अपूणय शसींचन प्रकल्पाींची काम ेपूणय करण्यासाठी शासनान ेकें द्र शासनाकड े
३६ हजार को्ीची मागणी केली होती परींतु कें द्राने फक्त ३६०० को्ी देण्याचे मान्य केल्याचे 
माहे सप् े्ंबर,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,प्रधानमींत्री कृषी शसींचन योजना माफय त कें द्र शासनाने तातडीन े ननधी देण्यात 
यावा अशी योजना कायायकन्वत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील प्रामुख्याने दषुकाळी आणण शतेकऱ याींच्या आत्महत्यास्स्त 
कजल्हयाींमध्ये कें द्राच्या वाट्याला ननधी देण्याची घोषणा मा.पींतप्रधानाींनी करुनही हा ननधी न 
शमळण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू शसींचन प्रकल्प पूणय करण्यासाठी ननधी शमळण्याकरीता शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (१४-०६-२०१७) :(१) अींशतः खरे आहे. 
     कें द्र शासनाच्या हद.२७.०७.२०१६ च्या मींत्रीमींडळ बैठकीतील ननणययानुसार महाराषरातील 
२६ शसींचन प्रकल्पाींचा प्रधानमींत्री कृषी शसींचाई योजने अींतगयत समावेश करण्यात आला आहे. 
सदर २६ प्रकल्पाींकरीता सन २०१६-१७ त े सन २०१९-२० या कालावधीत कें द्र शासनाकडून 
रु.३८३० को्ी इतके कें द्रीय अथयसहाय य शमळणार आहे तसेच रु.१२,७७३ को्ी एवढा ननधी हदघय 
मुदतीच्या (१५ वषय) व अल्प व्याजदराने कजय रुपाने उपलब्ध होणार आहेत. 
(२) प्रधानमींत्री कृषी शसींचाई योजनेअींतगयत वेगवधीत शसींचन लाग काययक्रमात समाववष् २६ 
अपूणय शसींचन प्रकल्प पूणय होण्यासाठी सन २०१६-१७ मध्ये रु.३९५ को्ी कें द्रीय अथयसहाय य 
शमळणार आहे. व नाबाडयच्या माध्यमातून रु.१७२३ को्ी एवढे कजय प्राप्त होणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 
(४) राज्य शासनास २६ प्रकल्प पूणय करणेसाठी आवश्यक राज्य शासन हहस्स्याींची रक्कम 
ननकश्चतपणे उपलब्ध करुन देता यावी यासाठी हदघयकालीन शसींचन द्रव्यननधी (LTIF) स्थापन 
करुन नाबाडयच े माध्यमातून हदघयकालीन (१५ वषय मुदतीचे) व सवलतीच्या दरात सुमारे ६% 
व्याज दरान ेकजायची सुववधा कें द्र शासनाने ननमायण करुन हदली आहे. त्याअनुषींगान,े राज्यातील 
पींतप्रधान कृषी शसींचाई योजनअेींतगयत २६ अपुणय शसींचन प्रकल्प डडसेंबर, २०१९ पयतं पुणय 
करण्यासाठी नाबाडय कडून कजय रु.१२७७३ को्ी घेण्यास राज्य शासनाने मींजूरी हदली आहे. 
(५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जजल्हयातील महाराष्ट्र ग्रामीण रसते वविास सांस्ेमयेये िायगरत िां त्राटी  
िमगचाऱयाांना िायमसवरूपी शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत 

  

(२०)  ६५३५५ (०५-०१-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (लहांगणघाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांलदवली पूवग), अॅड.्शशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववजय िाळे 
(शशवाजीनगर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) रायगड कजल्हयातील महाराषर स्ामीण रस्ते ववकास सींस्थेमध्ये काययरत कीं त्रा्ी कमयचाराींना 
शासन सेवेत कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे 
सप् े्ंबर २०१६ मध्ये  वा त्यादरम्यान मा.स्ामववकास मींत्री याींच्याकड ेननवेदनाद्वावारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००० पासून प्रधानमींत्री सडक योजनेत काम करणाऱया उक्त सींस्थेतील 
कीं त्रा्ी कामगाराींना अद्वायाप पयतं कायमस्वरूपी शासन सेवेत सामावून घेण्यात आले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बहुतींशी कमयचाऱयाींना वयोमयायदेमळेु इतरत्र नोकरी शमळणे अवघड लाले असून 
कायमस्वरूपी सेवेत सामावून न घेतल्यामुळे उक्त कीं त्रा्ी कामगाराींना अनके सोइयसुववधाींपासनू 
वींगचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन १९९४-९५ गकुीं प व पनुवयसन ववगागातील कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींना शासन सेवेत 
कायमस्वरूपी सामावनू घेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर सींस्थतेील कीं त्रा्ी कमयचाराींना कायमस्वरूपी शासन सेवेत सामावून 
घेण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०५-२०१७) :(१) होय, खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर स्ामीण रस्ते ववकास सींस्थेतील कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींनी शासकीय सेवेत 
कायम करण्याच्या मागणीसाठी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई तसेच खींडपीठ औरींगाबाद व नागपूर 
येथे यागचका दाखल केलेल्या असनू सदर प्रकरणे सद्वायकस्थतीत न्यायप्रववष् आहेत. 
(४) होय. 
(५) व (६) प्रधानमींत्री स्ामसडक योजना ही कालबध्द स्वरुपाची कें द्र पुरस्कृत योजना असून, 
कें द्र शासनाने सदर योजनेंतगयतची कामे आता माचय, २०१९ पयतं पणूय करण्याच ेननयोजन केले 
असल्यान,े त्यानींतर या कमयचाऱयाींची या योजनसेाठी आवश्यकता राहणार नाही. 

___________ 
  

िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडळाांतगगत वाांग मराठवाडी मयेयम धरण प्रिल्पामुळे  
मराठवाडी-उमरिाांचन-जजांती या रसत्याची झालेली दरुवस्ा 

  

(२१)  ६५४२७ (०२-०१-२०१७).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण ववधानसगा मतदारसींघात कृषणा खोरे ववकास महामींडळाींतगयत वाींग मराठवाडी 
मध्यम धरण प्रकल्पामुळे मराठवाडी-उमरकाींचन-कजींती इ. कज. मा. १०९ या रस्त्याची दरुवस्था 
लाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या पयाययी वळण रस्त्याच े कामास मुख्य अशगयींता (वव.प्र.) 
जलसींपदा ववगाग, पुणे याींचेकडून ५.१९ को्ी रुपयाींच्या ननधीस मान्यता हदली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरचे काम सध्या सुरु असून अींदाजपत्रकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे होत 
नसल्यान ेअत्यींत ननकृष् दजायच ेकाम सींबींगधत कीं त्रा्दाराकडून केले जात आहे व पा्बींधारे 
ववगागाच्या अगधकाऱयाकडून दलुयक्ष केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननकृष् दजायच्या सुरु असलेल्या वळण रस्त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून 
दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत आणण सदरचे काम हे पनु्हा करण्याबाबत जलसींपदा 
ववगागाकडून सूचना व्हाव्यात याकररता हदनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.जलसींपदा मींत्री याींना पत्राद्वावारे कळववण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदगायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) नाही, मा.आमदार श्री.शींगुराज देसाई, ववधानसगा सदस्य पा्ण याींनी 
हदनाींक.१२/०९/२०१६ रोजीच्या पत्राद्वावारे वळण रस्त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषीींवर 
कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत सावयजननक बाींधकाम ववगागाींतगयत अगधक्षक 
अशगयींता, दक्षता  व गुणननयींत्रक मींडळ, पुणे व या प्रदेशाींतगयत काययकारी अशगयींता, उरमोडी 
धरण ववगाग, सातारा याींचेकडून कामाची तपासणी करण्यात येत आहे. 
(६) काययवाही प्रगतीत असल्याने ववलींबाचा प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील १९१ शसांचन प्रिल्पाांच्या उभारणीत झालेला गैरव्यवहार  
  

(२२)  ६५४२९ (०२-०१-२०१७).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांलदवली पूवग), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्रीमती मतनषा चौधरी (दलहसर), श्री.सुतनल प्रभ ू
(लदांडोशी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जल आराखडा नसताना मान्यता हदलेल्या राज्यातील १९१ शसींचन प्रकल्पाींच्या उगारणीत 
लालेल्या गैरव्यवहाराची तपासणीसाठी नेमलेल्या सशमतीचा अहवाल शासनास हदनाींक १३ 
ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास सादर लाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करत असताना शसींचन ववगागातील अगधकाऱयाींनी 
कागदपत्र उपलब्ध करून देत नसल्यामुळे १९१ शसींचन प्रकल्पाींपकैी केवळ १२६ प्रकल्पाींच्या 
शमळालेल्या माहहतीवरच सशमतीन ेअहवाल सादर केला असल्याचे सशमती अध्यक्षाींनी वररषठाींना 
कळवले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ५ हजार ६४० को्ी रुपये खचय प्रकल्पावर होणार असल्याने प्रशासकीय मान्यतेपूवीच 
प्रकल्पाच्या कीं त्रा्दाराला २५० को्ी रुपयाचे अस्ीम रक्कम हदल्याची माहहती ननदशयनास आली 
व अनेक प्रकल्पाींच्या ननववदा प्रकक्रया व सींपूणय प्रकक्रयामध्ये मोठ्या प्रमाणात अननयशमतता 
आढळल्याच ेस्पष् अहवालात म्ह्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त सशमतीच्या अहवालातील शशफारसीींचे पालन करण्याबाबत व शसींचन 
प्रकल्पाींच्या उगारणीत गैरव्यवहार करणाऱयावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) अींशत:  खरे आहे. 
हदनाींक ३१/०७/२०१६ अखेर सशमतीस माहहती प्राप्त लालेल्या १३० प्रकल्पाींबाबत अहवाल सादर 
केला आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     १६ प्रकल्प कामात ननववदेत तरतूद नसताना बाींधकाम अगस्म हदल्याची तसेच प्रारुप 
ननववदा कागदपत्राींना सक्षम प्रागधकरणाची मान्यता नसताना ननववदा सुचना प्रशसध्दीस देणे 
अशा स्वरुपाच्या अननयशमततेचा उल्लेख अहवालात आहे. 
(४) चौकशी अहवालाची छाननी प्रगतीत आहे. छाननी अींती सींबींगधताींवर आवश्यकतेनसुार 
जबाबदारी ननकश्चत करणेत येईल. 
(५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न िरणाऱया शशक्षिाांना जजल्हा  
पररषदेच्या शशक्षण ववभागाने नोलटसा पाठववल्याबाबत 

  

(२३)  ६६३६५ (१०-०१-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जात वधैता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱया शशक्षकाींना कजल्हा पररषदेच्या शशक्षण 
ववगागाने नोह्सा पाठववल्या असनू याबाबत सात हदवसात  खुलासा न हदल्यास त्याींची सेवा 
समाप्त केली जाऊ शकते  असे मुख्य काययकारी अगधकारी, कजल्हा पररषद, अहमदनगर याींनी 
कळववल्याची माहहती हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्या समुारास ननदशयनास आली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) तसेच सदरहू शशक्षकाींना जात वैधता प्रमाणपत्र न शमळण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सींबींगधत शशक्षकाींना ववनाववलींब जात वैधता प्रमाणपत्र शमळण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०६-२०१७) :(१) होय. ज्या कमयचाऱयाींनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केले नाही अशा सींबींगधत शशक्षकाींना हद.३०-७-२०१६ च्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नोह्स देण्यात 
आली होती. व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱया कमयचाऱयाींची हदनाींक २८-९-२०१६ 
रोजी इन कॅमेरा सुनावणी घेण्यात आली. 
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(२), (३), (४) व (५) सुनावणीत हदलेल्या सूचनाींनुसार ४६ प्राथशमक शशक्षकाींनी जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे हदनाींक २८-१०-२०१६ रोजी कारणे दाखवा नोह्स  देण्यात आली. 
४६ प्राथशमक शशक्षकाींपैकी ३६ प्राथशमक शशक्षकाींनी जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी सशमतीकड े
प्रस्ताव दाखल केल्याबाबतची पोचपावती सादर केलेली आहे. उवयररत १० प्राथशमक शशक्षकाींपकैी 
अनुसूगचत जमातीच े२ प्राथशमक शशक्षकाींचे प्रमाणपत्र जात वैधता पडताळणी सशमतीन ेअवैध 
ठरववल्याने मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठामध्ये रर् यागचका दाखल असून अींनतम 
ननणयय लालेला नाही.तसेच अनसुगूचत जमातीच े २ प्राथशमक शशक्षक हे हदनाींक १७-१०-२००१ 
पूवी शासकीय सेवेत ननयुक्ती लाले असल्यान ेत्याींना सेवते सींरक्षण देण्यात आलेले आहे. 
उवयररत जात पडताळणी प्रमाणपत्र अथवा जात प्रमाणपत्र पडताळणीकामी प्रस्ताव दाखल करुन 
पोचपावती सादर न करणाऱया सींबींगधत ६ प्राथशमक शशक्षकाींवर महाराषर कजल्हा पररषद कजल्हा 
सेवा (शशस्त व अवपल) ननयम १९६४ चे ननयम ६ नुसार सेवा समाप्तीची पुढील काययवाही 
कजल्हा पररषद स्तरावर प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  
ठाणे जजल्हा पररषदेतील ग्रामपांचायत उपमुख्य िायगिारी अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यवहार 

  

(२४)  ६६५१५ (२७-०१-२०१७).   श्री.किसन ि्ोरे (मुरबाड), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र ्व्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे कजल्हा पररषदेतील स्ामपींचायत उपमुख्य काययकारी अगधकारी याींनी स्ामपींचायत 
दप्तर तपासणीच्या नावाखाली स्ामसेवकाींना आगथयक गैरव्यवहार करण्यास गाग पाडल्याच ेव 
आगथयक देवाण-घेवाण न केल्यास कारवाई करण्याची धमकी हदल्याने ठाणे कजल््यातील 
स्ामसेवक युननयनने सामुहहक रजा घेतली असल्याच ेननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार स्ामपींचायत उपमुख्य काययकारी अगधकारी याींच्यावर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) :(१) ठाणे कजल््यातील स्ामसेवक युननयनने सामुहहक रजा 
घेतली असल्याचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे. 
     स्ामपींचायतीच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्याच्या ृषष्ीने व स्ामपींचायतीच्या 
उत्पन्नामध्ये वाढ करणेचे दष्ीन ेठाणे कजल्हा पररषदेअींतगयत एकूण २७ स्ामपींचायतीची दप्तर 
तपासणी मुख्य काययकारी अगधकारी, कजल्हा पररषद ठाण े याींच े आदेश हदनाींक १९.८.२०१६ 
अन्वये २७ अगधकाऱयाींमाफय त करणेबाबत आदेशीत करण्यात आले होत.े परींत ु हदनाींक 
२६.८.२०१६ रोजी सींबींगधत स्ामसवेकाींनी स्ामपींचायतीच े दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करुन 
हदले नाही. 
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     महाराषर राज्य स्ामसेवक युननयन, शाखा ठाणे याींनी त्याींचेकडील हदनाींक २९.८.२०१६ 
रोजी हदलेल्या ननवेदनामध्ये हदनाींक २६.८.२०१६ पासून बेमुदत सामहुहक रजेवर जात असल्याच े
नमुद केले आहे. 
     महाराषर राज्य स्ामसेवक युननयन, शाखा ठाणे याींच े हदनाींक २९.८.२०१६ रोजीच्या 
ननवेदनावर मुख्य काययकारी अगधकारी, कजल्हा पररषद, ठाणे याींचे समवेत केलेल्या सकारात्मक 
चचेअींती हदनाींक ३१.८.२०१६ रोजी आींदोलन स्थगगत करणेत आल्याचे स्ामसेवक युननयन न े
हदनाींक ३१.८.२०१६ च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

िळमना (ता.बल्लारपूर, जज.चांद्रपूर) ग्रामपांचायत मधील नागररिाांची िरण्यात  
्लेली ्ध्गि, सामाजजि जनगणना चिुीची झाल्याबाबत 

  

(२५)  ६६७६० (१०-०१-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमना (ता.बल्लारपूर, कज.चींद्रपूर) स्ामपींचायत मधील नागररकाींची सन २०१०-११ मध्ये 
करण्यात आलेली आगथयक, सामाकजक जनगणना चकुीची लाल्याने पींतप्रधान आवास 
योजनेपासून लागाथी वींगचत राहत असल्याकारणान े स्ामपींचायत सदस्याींनी कजल्हागधकाऱ याींना 
ननवेदन देऊन सामाकजक, आगथयक जातीननहाय जनगणना दसु-याींदा करण्याची मागणी माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     सरपींच व सगचव स्ामपींचायत कळमना, ता.बल्लारापूर, कज.चींद्रपूर याींच्या सींयुक्त 
स्वाक्षरीचे ननवेदन कजल्हागधकारी, चींद्रपूर याींना हद.७.९.२०१६ रोजी सादर करण् यात आले. 
(२) सामाकजक, आगथयक व जात सवेक्षण-२०११ चींद्रपूर कजल््यात २ ऑक््ोंबर, २०११ ते १७ 
नोव्हेंबर, २०११ या कालावधीत करण्यात आले. सदर सवेक्षणाच्या प्रारुप याद्वाया हद.१० माचय, 
२०१५ रोजी स्ामपींचायत स्तरावर प्रशसध्द करण्यात आल्या. याद्वाया प्रशसध्द लाल्यानींतर ३० 
हदवसाींच्या आत आके्षप नोंदववणे आवश्यक होते. याद्वायाींबाबत प्राप्त आके्षपाप्रमाणे सुधारणा 
करुन अींनतम याद्वाया हद.५ जानेवारी, २०१६ रोजी प्रशसध्द करण्यात आल्या. यानींतर 
स्ामपींचायत कळमना याींचकेडून आके्षप प्राप्त लाल्याने त्याचा ववचार करण्यात आला नाही. 
सदर बाब सरपींच, स्ामपींचायत, कळमना याींना ग् ववकास अगधकारी, पीं.स., बल्लारपूर याींचे 
माफय त हद.१४.०९.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
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पराांडा (जज.उसमानाबाद) तालकु्यातील धचांचपूर (ब्रु.) ये्ील जजल्हा पररषद  
शाळेतील शशक्षिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२६)  ६६८०४ (२७-०१-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा (कज.उस्मानाबाद) तालकु्यातील गचींचपूर (बु.)येथील कजल्हा पररषदेच्या शाळेतील चार 
पैकी दोन शशक्षकाींची पदे ररक्त असल्यान े ववद्वायार्थयांच ेशैक्षणणक नुकसान होत असल्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.स्ामववकास मींत्री याींच्याकड ेहदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननवदेन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार कजल्हा पररषदेच्या शाळेतील ररक्त पदे गरण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर ननवेदन आवश्यक काययवाही करण्यासाठी कजल्हा पररषद, उस्मानाबाद याींचेकड े
हदनाींक २३ डडसेंबर, २०१६ च्या शासन पत्रान्वये पाठववण्यात आले आहे. 
(३) व (४) पराींडा (कज.उस्मानाबाद) तालुक्यातील गचींचपूर (बु) येथील कजल्हा पररषदेच्या शाळेत 
हदनाींक ३०-७-२०१६ पयतं ववद्वायाथी प्सींख्येनुसार ४ पदे मींजूर असून ४ शशक्षकाींची पदे 
काययरत होती. तथावप हदनाींक ३१-७-२०१६ पासून एका प्राथशमक शशक्षकास ननलींत्रबत केले 
असल्यान े सद्वाय:कस्थतीत प्राथशमक शाळेत ०३ प्राथशमक शशक्षक काययरत असनू ०१ प्राथशमक 
शशक्षकाचे पद ररक्त आहे. सदरच ेररक्त पदे हे सन २०१६-१७ च्या सींचमान्यतेनसुार होणाऱया 
समायोजन प्रकक्रयेमध्ये गरण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

अांबरना् (जज.ठाणे) तालुक्यातील ठराववि ठेिेदारासाठी तनववदा  
िामाच्या अटीमयेये िेलेला रेरबदल  

(२७)  ६७१६३ (०५-०१-२०१७).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरना्) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (कज.ठाणे) तालुक्यातील ठराववक ठेकेदारासाठी गैरव्यवहाराने ननववदा कामाच्या 
अ्ी मध्ये केलेल्या फेरबदलाबाबतची तक्रार आणण सदरच्या कामाींच्या ननववदा प्रकक्रयेस रद्दता 
देऊन फेर ननववदा काढण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक ०३ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये मुख्य काययकारी अगधकारी, कजल्हा पररषद, ठाणे याींच्याकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागणीच्या सींदगायत शासनान े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सन्माननीय सदस्याींना मागणीच्या अनुषींगान े सदरहू कामाबाबत शासन ननयमाप्रमाणे 
कजल्हा पररषदेकडून द्वाववतीय मागणीचे शुध्दीपत्रक ननगयशमत करण्यात आले असून ननववदा 
सादर करण्यास ८ हदवसाची मुदत वाढववण्यात आली, जेणेकरुन उवयररत इच्छुक ठेकेदाराींना 
सुध्दा ननववदा गरण्यास पुरेसा वळे शमळेल. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

लहांगोली (जज.लहांगोली) तालुक्यातील डडग्रसवाडी ये्ील मग्रारोहयोच्या  
िामात झालेला गैरिारभार 

  

(२८)  ६७६७९ (०९-०१-२०१७).   श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली (कज.हहींगोली) तालुक्यातील डडस्सवाडी येथील मस्ारोहयोच्या कामावर मतृ, अपींग 
व्यक्तीींच्या नाव ेअसल्यान ेया प्रकरणात मा.मुख्यमींत्रयाींच्या आदेशावरुन लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववगागामाफय त चौकशी होणार असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीच्या अनुषींगाने सींबींगधत दोषीींवर शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१६-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) होय. 

मौ.डडस्सवाणी, ता.कज.हहींगोली येथील रोहयो कामात लालेल्या को्यवधीच्या घोळाची 
चौकशी करणे याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगान े हद. ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या लोकशाही 
हदनी “या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगागान े घ्यावी”  असे ननदेश मा. 
मुख्यमींत्री याींनी हदले होते. त्यानुसार पोलीस उप अगधक्षक, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगाग, 
हहींगोली याींनी त्याींच्या हद. २८.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये चौकशीचा प्रगती अहवाल पोलीस 
अगधक्षक, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगाग, नाींदेड पररके्षत्र, नाींदेड याींच्यामाफय त शासनास सादर 
केला आहे. तथावप, प्रत्यक्ष घ्नास्थळी जाऊन पाहणी करणे, सींबींगधताींचे जबाब नोंदववणे, 
ववववध मुद्दयाींची माहहती हस्तगत करणे इ. चौकशी करणे शशल्लक असल्याने अींनतम चौकशी 
अहवाल अद्वायाप शासनास सादर करण्यात आलेला नाही. सदर अींनतम चौकशी अहवाल तत्काळ 
सादर करण्याचे ननदेश पोलीस उप अगधक्षक, लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगाग, हहींगोली याींना 
शासनाच्या हद. ८ म,े २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही.    
  

___________ 
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नांदगाव (जज.नाशशि) तालुक्यातील सावरगावच्या जजल्हा प्रा्शमि शाळेत  
शशक्षिाने गैरवतगन िेल्याबाबत 

  

(२९)  ६७७७३ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टाररे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.असलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.बाळासाहेब ्ोरात (सांगमनेर), श्री.डी.एस.अलहरे (साक्री) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदगाव (कज.नाशशक) तालुक्यातील सावरगावच्या कजल्हा प्राथशमक शाळेत एका शशक्षकान े
७ वीच्या वगायत मुलाींच्यासमोर मद्वायपान केल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालकाींनी अगधकारी जोवर प्रत्यक्ष पहाणी करीत नाहीत तोपयतं वगय बींद 
ठेवण्याचा ननधायर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार सदर शशक्षकावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) सींबींगधत शशक्षकास मखु्य काययकारी अगधकारी, कजल्हा पररषद,नाशशक याींच्या हदनाींक 
२-१२-२०१६ च्या आदेशान्वये ननलींत्रबत करण्यात आले असून  त्याींचेवर  हदनाींक १४-१२-२०१६ 
च्या ज्ञापनान्वये दोषारोप पत्र बजावून ववगागीय चौकशीची काययवाही सुरु केलेली आहे. 
     तसेच ग् शशक्षण अगधकारी, पींचायत सशमती, नाींदगाव याींनी अहवाल सादर करण्यास 
उशीर केल्यान,े त्याींना ननलींत्रबत करण्याचा प्रस्ताव  मुख्य काययकारी अगधकारी,कजल्हा पररषद, 
नाशशक याींच्या हदनाींक २८-१२-२०१६ च्या पत्रान्वये मा. आयुक्त, शशक्षण ववगाग, पुणे याींचेकड े
सादर करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

राज्यात पांतप्रधान ग्रामसडि योजनेअांतगगत मांजूर िामाांना तनधी देण्याबाबत 
  

(३०)  ६७८०५ (१६-१२-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.एस.अलहरे (साक्री), श्री.्शसर शखे (मालेगाांव मयेय), डॉ.सांतोष टाररे (िळमनुरी), 
श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पींतप्रधान स्ामसडक योजनेअींतगयत मींजूर लालेल्या कामाींच्या तुलनेत अत्यल्प 
ननधी ववतरीत लाल्यान ेराज्यातील रस्त्याची काम ेप्रलींत्रबत असल्याच ेमाहे जुल,ै २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योजनेअींतगयत मींजूर कामाींना ननधी शमळण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 

प्रधानमींत्री स्ामसडक योजनेंतगयत कें द्र व राज्य ६० : ४० अस े ननधीचे धोरण 
ननकश्चत करण्यात आलेले असनू त्यानुसार सन २०१६-१७ या वषायत आतापयतं कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त रु.६०६.०० को्ी व राज्य शासनाचा समरुप राज्य हहस्सा रु.४०४.०० को्ी 
तसेच सन २०१५-१६ चे राज्य शासनाचे मागील दानयत्व रु.१४६.६५ को्ी असे असा एकूण 
रु.११५६.६५ को्ी इतका ननधी प्राप्त लाला असनू, कजल्हास्तरावरुन प्राप्त ननधी मागणीनसुार 
रु.९५०.८३ को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(२) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

िरवीर (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील पांचायत सशमतीसाठी नवीन इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(३१)  ६८१०३ (०५-०१-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करवीर (कज.कोल्हापूर) तालुक्यातील पींचायत सशमतीमध्ये एकूण २२ सदस्य असनू 
कजल्हयामध्ये सवांत मोठी पींचायत सशमती असनू सदर पींचायत सशमतीच े कामकाज सध्या 
शहरातील एका गाडयाच्या इमारतीमध्ये चालते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पींचायत सशमतीसाठी नवीन इमारत शासनाकडून मींजूर होणेकररता पींचायत 
सशमती, करवीर व कजल्हा पररषद, कोल्हापूर याींनी वेळोवळेी ठराव केले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पींचायत सशमतीसाठी नवीन इमारत मींजूर करण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) करवीर पींचायत सशमती नवीन इमारत बाींधकामासाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्याची 
काययवाही कजल्हा पररषदेकडून सुरु आहे. पररपूणय प्रस्ताव कजल्हा पररषदेकडून प्रनतक्षाधीन आहे. 

___________ 
  

राज्यातील ग्राशमण भागातील १ हजार गावाांचा सवाांधगण वविास िरण् याबाबत 
  

(३२)  ७०६१४ (०५-०१-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील स्ाशमण गागातील १ हजार गावाींचा सवांगगण ववकास करणार असल्याच े
मा.मुख्यमींत्री याींनी हदनाींक २६ ऑगष्, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घोषणा केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, स्ामीण गागातील गावाींचा ववकास करण्यासाठी राज्यातील कोणत्या गावाींचा 
समावेश करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगान ेशासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२७-०४-२०१७) :(१) होय. 
(२) गावे ननवडीची काययवाही सुरु आहे. 
(३) शमशनची कजल्हा व के्षत्रीय स्तरावर प्रगावी व काययक्षमतेन े अींमलबजावणी करण्यासाठी 
कजल्हा अशगयान पररषदेची हदनाींक २९/१२/२०१६ च्या शासन ननणययान्वये स्थापना करण्यात 
आलेली आहे. 
     कीं पनी अगधननयमाच्या कलम-८ अन्वये कीं पनी स्थापन करण्यात आली आहे.  
     या अशगयानाच्या अींमलबजावणीकरीता सदर कीं पनीअींतगयत Governing Council गठीत 
करण्यात आली असनू या Council च्या बैठका व कामकाज सुरु लाले आहे. 
     शमशनअींतगयत ववववध काययग् तयार करण्यात आले आहेत. 
     शमशनअींतगयत सींननयींत्रण व्यवस्था ्ा्ा रस्् व ररलायन्स फाऊीं डशेन याींच्याकडून तयार 
करण्यात येत आहे. 
     शमशनच्या Rural development Fellowship Programme अींतगयत पहहल्या 
्प्प्यासाठी ननवड लालेल्या Fellows चे प्रशशक्षण आयोकजत केले जाणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

इतर प्रवगागतील शेतिऱ याांिररता अल्पभूधारि अट रद्द िरण्याबाबत 
  

(३३)  ७०६९३ (०९-०१-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मनरेगातींगयत शेतकऱ याींना शते तलाव, शसींचन ववहीर, जनावराींचा गो्ा, काींपोस्् खत 
खड्डा, शेळीचा गो्ा, गाींडूळ खत, इत्यादी योजना राबववल्या जातात, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योजनाींचा लाग केवळ अनूसुगचत जाती-जमाती प्रवगायतील शेतकऱ याींनाच 
मोठ्या प्रमाणावर हदला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इतर प्रवगायतील शेतकऱ याींना अल्पगूधारक ही अ् ठेऊन सदर योजनेचा लाग 
हदला जात आहे परींतु ववदगायत इतर प्रवगायतील ज्यादातर शेतकरी हे अल्पगूधारक नसल्याने त े
या योजनाींपासून वींगचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, इतर प्रवगायतील शेतकऱ याींकररता अल्पगूधारक अ् रद्द करण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (१९-०४-२०१७) :(१) मनरेगा योजनेंतगयत काम करण्यासाठी ज्या 
व्यक्तीची मजूर म्हणून नोंद करण्यात आलेली आहे त्याच मजूराला कें द्र शासनाच्या मागयदशयक 
तत्वानुसार काम देण्यात येते. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) कें द्र शासनाच्या मागयदशयक तत्वामध्ये अल्पगूधारकाींना काम देण्याची अ् असल्यान ेत्यात 
कोणताही बदल करता येणार नाही. 
(५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

सेनगाव (जज.लहांगोली) तालुक्यातील जजल्हा पररषद शाळाांच्या इमारतीची झालेली दरुवस्ा  
  

(३४)  ७२०६६ (१६-१२-२०१६).   श्री.तानाजी मुटिुले (लहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (कज.हहींगोली) तालकु्यात ववद्वायार्थयांना ज्ञानगींगा पुरववणाऱया कजल्हा पररषद 
शाळाींचा मुख्य असलेल्या मुख्याध्यापकाींची एकूण २५ पदे ररक्त असल्याची बाब माहे जलु,ै 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सेनगाव तालुक्यात अनके शाळाींच्या इमारती जीणय लाल्या असून अनेक 
शाळाींना सींरक्षक शगींत बाींधण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कजल्हा पररषदेतील मुख्याध्यापकाींची ररक्त पदे गरण्याबाबत व शाळाींच्या 
इमारतीच्या दरुुस्तीसह सींरक्षण शगींत बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२६-०४-२०१७) :(१) सेनगाव तालुक्याींतगयत कजल्हा पररषदेच्या १६८ शाळा 
आहेत.त्यापकैी उच्च शे्रणी मुख्याध्यापकाींची १४ पदे ररक्त आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे.सेनगाव तालुक्याींतगयत कजल्हा पररषदेच्या १६८ शाळा असून U-Dise 
Data२०१५-१६ नुसार ३२ शाळाींना कोणत्याही प्रकारची सींरक्षण शगींत नाही व ५२ शाळाींना 
शाळा खोली दरुुस्तीची आवश्यकता आहे. 
(३) व (४) सेनगाव तालुक्यातील मुख्याध्यापकाींची त्रबींद ु नामावली मान्यतेकरीता सादर 
करण्यात आली आहे. त्रबींदनुामावली  मान्य होताच पदोन्नतीन ेररक्त पदे गरण्यात येतील. 
     सेनगाव तालुक्याींतगयत १९ शाळाींना शाळा दरुुस्ती व १ शाळेस सींरक्षण शगींत मींजूर 
करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  

यवतमाळ जजल्हयातील उमरखेड महागाांव पांचायत सशमती इमारत  
बाांधिामाच्या प्रसतावास मांजुरीसह तनधी देण्याबाबत 

(३५)  ७२०८४ (१६-१२-२०१६).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) यवतमाळ कजल्हयातील उमरखेड महागाींव पींचायत सशमती इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तावास 
मींजुरी देवून ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.स्ामववकास मींत्री याींना माहे 
जुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) कजल्हा पररषदेकडून महागाव पींचायत सशमती प्रशासकीय इमारत बाींधकामाचा प्रस्ताव 
हद.२९.०८.२०१६ रोजी प्राप्त लाला असून सदर प्रस्तावात आढळून आलेल्या त्रु्ी 
हद.३१.०८.२०१६ रोजी कजल्हा पररषदेला कळववण्यात आलेल्या आहेत.  सदर त्रु्ीची पुतयता 
कजल्हा पररषदेकडून अद्वायाप करण्यात आलेली नाही. 
     उमरखेड पींचायत सशमती प्रशासकीय इमारत बाींधकामाचा सववस्तर व पररपुणय प्रस्ताव 
शासनास सादर करण्याची काययवाही कजल्हा पररषदेकडून प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

िारांजा (जज.वधाग) तालुक्यातील िार नदी प्रिल्पास तनधी देण्याबाबत 
  

(३६)  ७२७८५ (२७-०१-२०१७).   श्री.अमर िाळे (्वी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारींजा (कज.वधाय) तालुक्यातील कार नदी प्रकल्पास पुरेसा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आले नसल्यामळेू या प्रकल्पाची सवय कामे बींद लाली असल्याची माहहती हदनाींक ४ नोव्हेंबर, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९८७ मध्ये कामास सुरुवात लालेल्या या प्रकल्पाच्या धरणाचे काम सन 
२००० मध्ये पुणय लाले परींत ुलोहारी सावींगी ववतररकेवरील कक.मी ७ व ८ मधील १.५० कक.मी 
लाींबीच्या जलसेतूच्या कामाकरीता अद्वायापही ननधी उपलब्ध लाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाच े काम पुणय होण्याकररता पयायप्त ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत व या प्रकल्पातील गसुींपादनाची प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०४-२०१७) :(१) व (२) नाही. 
     सदर प्रकल्प पूणय करण्यास रु.१५१.१३ को्ीची आवश्यकता आहे. सन २०१६-१७ मध्ये 
रु.४.०० को्ी ननधीची तरतुद करण्यात आली होती. सदरचा ननधी गुसींपादन प्रकक्रयेवर खचय 
करण्यात आलेला आहे. तसेच शासनाच्या हदनाींक ३०/०१/२०१७ च्या आदेशान्वये या प्रकल्पाींस 
अगधकचा रु.६.०० को्ी इतकाीं ननधी पुनववयननयोजनान ेउपलब्ध करुन हदलेला आहे. 
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(३) शासनाच्या हदनाींक ३०/०१/२०१७ च्या आदेशान्वये कार प्रकल्पास अगधकचा रु.६.०० को्ी 
इतका ननधी पुनववयननयोजनान ेउपलब्ध करुन हदलेला आहे. 
     सरळ खरेदीद्वावारे गूसींपादन करण्याची काययवाही प्राधान्याने सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दषु्ट्िाळी तालुक्याांत जनुी रोजगार हमी योजना पूवगवत सुरु िरण्याबाबत 
  

(३७)  ७३६८६ (०९-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(्ष्ट्टी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी तालुक्याींत एम.आर.ई.जी.एस. ऐवजी जुनी रोजगार हमी योजना सुरु 
करून मजुराींना तात्काळ कामे उपलब्ध करून देण्याची मागणी मा.लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने राज्यातील दषुकाळी तालुक्याींत जुनी रोजगार हमी 
योजना सुरु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१४-०६-२०१७) :(१) राज्यातील दषुकाळी तालकु्यात महात्मा गाींधी राषरीय 
स्ामीण रोजगार हमी योजना ऐवजी जुनी रोजगार हमी योजना सुरु करण्याबाबतची मागणी 
मा. लोकप्रनतननधीींनी केल्याचे हदसून येत नाही. अशा प्रकारचे ननवेदन आढळून येत नाही.  
(२) व (३) सध्या राज्यामध्ये महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजना-महाराषर ही 
योजना कें द्र शासनाच्या कायद्वायाप्रमाणे व मागयदशयक सूचन े प्रमाणे सुरु आहे. सदर 
योजनेअींतगयत सींपूणय महाराषरामध्ये मागणीप्रमाणे मजुराींना काम उपलब्ध करून देण्यात येत 
आहे. त्यामुळे जुनी रोजगार हमी योजना सुरु करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.   

___________ 
  

लातूर जजल्हयात महात्मा गाांधी रोजगार हमी योजनेतांगगत िाम  
िरणाऱया मजुराांना मजुरी शमळण्याबाबत 

(३८)  ७४१३५ (१५-०४-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर कजल्हयात महात्मा गाींधी रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱया ६६१ मजुराींची 
मजुरी त्याींच्याकड ेआधार काडय नसल्याच ेकारण दाखवून थाींबववण्यात आल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय,  

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार मजरुी देताना येणाऱया त्रु्ी दरू करुन मजुराींना मजुरी देण्याबाबत 
व मजुराींना मजुरी देण्यास हदरींगाई करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (१३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.  
     लातूर कजल््यात महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱया 
६६१ मजूराींची मजूरी त्याींच्याकड ेआधार काडय नसल्याचे कारण दाखवून थाींबववण्यात आलेली 
नाही. या योजनेंतगयत लातूर कजल््यात काम करणाऱया Active मजूराींची एकूण सींख्या 
१,१९,९१३ इतकी आहे. त्यापैकी MIS वर आधार क्रमाींकाींची नोंद लालेल्या एकूण Active 
मजूराींची सींख्या १,१९,०७३ लक्ष (्क्केवारी- ९९.०३% इतकी आहे).   
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

िाळम्मावाडी (ता.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) ये्ील दधुगांगा धरणावरील  
उपववभागीय िायागलय स्लाांतरीत िेल्याबाबत 

  

(३९)  ७४७२८ (१५-०४-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीर (िागल), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), 
श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) काळम्मावाडी (ता.राधानगरी, कज.कोल्हापूर) येथील दधुगींगा धरणावरील उपववगागीय 
कायायलय हदनाींक १ डडसेंबर, २०१६ रोजीपासून बींद करुन नत्वे या हठकाणी धरणापासून २० 
कक.मी अींतरावर स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपववगागीय कायायलय स्थलाींतरीत करण्याची कारणे काय आहेत 
(३) असल्यास, या स्थलाींतरामळेु धरणाच्या सुरके्षचा प्रश् न ननमायण लाला आहे, 
(४) असल्यास, या धरणाच्या सुरके्षसींदगायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१७-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) उपववगागाकडील काययगाराचा आढावा घेऊन जादा आस्थापना कमी करुन आस्थापनेवरील 
खचय कमी करण्याच्या ृषष्ीन े दधुगींगा डावा कालावा उपववगाग क्र.१, दधुगींगानगर हा 
उपववगाग बींद करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) धरण सुरक्षक्षततेसाठी प्रकल्पस्थळी यींत्रणा काययरत असनू, उपववगाग कायायलय बींद 
केल्यामुळे धरण सुरक्षक्षततेचा प्रश्न ननमायण लालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  
िृष्ट्णा, गोदावरी, ववदभग, तापी व िोिण अशा पाचही महामांडळातील िमगचा-याांच्या भववष्ट्य 

तनवागहाची रक्िम त्याांच्या खात्यात भरण्यात ्ली नसल्याबाबत 
  

(४०)  ७५११४ (२०-०४-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्याच्या जलसींपदा खात्याच्या कृषणा, गोदावरी, ववदगय, तापी व कोकण अशा पाचही 
महामींडळातील कमयचा-याींच्या गववषय ननवायहाची रक्कम शासनाकडून कमयचा-याींच्या खात्यात 
गरण्यात आली नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर कमयचाऱयाींच्या खात्यात गववषय ननवायहाची रक्कम 
गरण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (१८-०५-२०१७) :(१) नाही.  
     जलसींपदा ववगागातील पाच महामींडळाींतगयत ज्या कमयचाऱयाींना गववषय ननवायह ननधी 
क्रमाींक प्राप्त लाला आहे त्याींची गववषय ननवायह ननधीची रक्कम दरमहा पगारातनु कपात करुन 
ननयशमत कमयचा-याींच्या खात्यात गरण्यात येत.े 
(२) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

लहांगोली जजल्हयात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगतची 
सहा हजार िाम ेअपूणग असल्याबाबत 

  

(४१)  ७७५१८ (१५-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष टाररे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली कजल्हयात महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत पूणय कामाींची 
्क्केवारी केवळ ५६ ्क्केच असून आता अपूणय असलेली सुमारे सहा हजार काम े अपूणय 
असल्याच ेमाहे जानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अपूणय कामाींमळेु रोजगाराअगावी मजूराींचे स्थलाींतर होऊ लागले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन रोजगाराअगावी होणारे मजूराींचे स्थलाींतर 
थाींबववण्याबाबत व सदर अपूणय कामे तातडीन े पूणय करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१३-०६-२०१७) :(१) होय. 
     महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत हहींगोली कजल्हयामध्ये एकूण 
१४५०५ इतकी काम ेहाती घेण्यात आली असून ८०५८ काम ेपूणय तर ६४४८ इतकी काम ेअपूणय 
आहेत. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
     महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजना ही काम मागणीवर आधाररत 
योजना असल्याने कामाची मागणी प्राप्त होताच मजूराींना कामे उपलब्ध करुन देण्यात येतात. 
सदर प्रकरणी मजूराींची कामाची मागणी प्राप्त होताच प्राधान्याने अपूणय काम ेपूणय करण्याबाबत 
सींबींधीत अगधकाऱयाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत.  त्यानुसार कामाची मागणी प्राप्त होताच 
मजूराींना कामे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. त्यामुळे रोजगाराअगावी मजूराींचे स्थलाींतर 
लालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडळ पुणेच्या िोल्हापूर पाटबांधारे मांडळ अांतगगत असलेल्या 
ववभागीय िायागलयाची पाच उपववभागीय िायागलये बांद िरण्याच्या तनणगयाबाबत 

  

(४२)  ७७९२० (१७-०४-२०१७).   डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषणा खोरे ववकास महामींडळ पुणेच्या कोल्हापूर पा्बींधारे मींडळ अींतगयत दधूगींगा कालव े
ववगाग १ कोल्हापूर (बाींधकाम) व वारणा कालवे ववगाग १, इस्लामपूर (बाींधकाम) या दोन 
ववगागीय कायायलयाची पाच उपववगागीय कायायलये बींद करण्याचा ननणयय माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान जलसींपदा ववगागाने घेतला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा ननणयय घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या कायायलयाचा काययगार कोणाकड ेवगय करण्यात येणार आहे ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (१७-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) उपववगागाकडील काययगाराच्या आढाव्यानुसार जादा आस्थापना कमी करुन आस्थापनेवरील 
खचय कमी करण्यासाठी ननणयय घेण्यात आला. 
(३) बींद करण्यात आलेल्या उपववगागाचा काययगार त्याच ववगागागधनस्त अन्य उपववगागाींतगयत 
वगय करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

धारणी (जज.अमरावती) तालकु्यात म.ग्रा.रो.ह. योजन ेअांतगगत िुशल िामाांच े 
बनावट िरारनाम ेिरुन िेलेला गैरव्यवहार 

  

(४३)  ७९१४८ (१९-०४-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हषगवधगन सपिाळ 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धारणी (कज.अमरावती) तालुक्यात म.स्ा.रो.ह. योजन े अींतगयत कुशल कामाींच े बनाव् 
करारनाम े करुन कीं त्रा्दार व सींबींधीत कननष् अशगयींत्यानी सींगनमताने देयके घेतल्याची 
हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धारणी तालुक्यातील मोगरा त े गावतलाव जोडरस्ता, तातरा त े गावतलाव 
जोडरस्ता, लील्पी त े नींदककशोर मुींशी शेतापयतं रस्ता, खापरखडेा त े चौखींड्या (मध्यप्रदेश) 
शसमेपयतं रस्ता या कामाींच ेबनाव् करारनामे आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार गैरव्यवहार करणाऱया कीं त्रा्दार व सींबींधीत कननष् अशगयींत्यावर 
शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. जयिुमार रावल (१२-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

लहांगोली जजल्हयात जॉबिाडागची तपासणीच ेिाम अततशय सा्ं  गतीने सुरु असल्याबाबत 
  

(४४)  ८०१०४ (१९-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष टाररे (िळमनुरी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली कजल्हयात महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजनेतींगयत ववववध 
प्रकारची कामे घेण्यात येतात मात्र जॉबकाडायची तपासणीच े काम अनतशय सींथ गतीने सुरु 
असल्यामळेु केवळ दोनच ्क्के जॉबकाडायची तपासणी करण्यात आल्यामुळे पुढील काळात 
मजूराींना काम शमळणे कठीण होणार असल्याने स्ामीण गागातील मजूराींवर उपासमारीची वळे 
येणार असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार जॉबकाडयच्या तपासणीच ेकाम जलद गतीने करण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१३-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) नाही. 

महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजनेंतगयत प्रत्येक जॉबकाडयधारकास 
मागणीनुसार काम उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. या योजनेमध्ये केवळ पारदशयकता 
आणण्यासाठी व सदर योजना प्रगावीपणे राबववण्यासाठी जॉबकाडय पडताळणी व अद्वायावतीकरण 
करण्याच्या सूचना शासनान े के्षत्रत्रय स्तरावर हदलेल्या आहेत. सद्वाय:कस्थतीत हहींगोली 
कजल्हयामध्ये जॉबकाडय तपासणीचे काम ४१.५५% पूणय लाले असून उवयररत जॉबकाडय 
पडताळणीच े काम प्रगतीपथावर आहे. जॉबकाडय पडताळणी प्रकक्रया शीघ्र गतीन े पूणय 
करण्यासाठी शासन स्तरावरुन पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तरी मजूराकडून मागणी प्राप्त 
होताच ननयमानुसार मजूराींना कामे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. त्यामुळे मजूराींवर 
उपासमारीचा प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही.    

___________ 
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धुळे ये्ील शेतिऱयाांचे िाांदे ववक्रीचे धनादेश त्याांच्या बँि खात्यात 

ववलांबाने जमा होत असल्याबाबत 
  

(४५)  ८०५४८ (०६-०५-२०१७).   श्रीमती लदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय तनयोजन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे येथील शेतकऱयाींने काींदे ववक्रीचा धनादेश येवला येथील बँक ऑफ बडोदा शाखेत 
त्याच्या बचत खात्यात ्ाकूनही त्याच ेपैस ेएक महहन्यापयतं खात्यावर जमा करण्यात आले 
नसल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्वानूसार बकँ खात्यावर पैस ेजमा करण्यास 
ववलींब करणाऱया अगधकारी,कमयचाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०६-२०१७) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अांतगगत झालेल्या  
िामाचे अनुदान लाभार्थयाांना देण्याबाबत 

  

(४६)  ८१००५ (२०-०४-२०१७).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजल्हा ववकास समन्वय व सननयींत्रण सशमती, यवतमाळ येथ ेहदनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास आयोकजत करण्यात आलेल्या सगेत स्थाननक लोकप्रनतननधी आणी 
कजल्हा यवतमाळ याींनी महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजने अींतगयत लालेल्या 
कामाचे अनुदान लागार्थयानंा न शमळाल्याबाबत ववचारणा केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े ७ हदवसात चौकशी करून अनुदानाच े ववतरण करून तसा अहवाल 
मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी आणी कजल्हा यवतमाळ याींना देण्याचा आदेश सींबींगधताींना हदला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ७ हदवसाच्या आत लागार्थयांना अनुदान देऊन तसा अहवाल मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननधी आणी कजल्हा यवतमाळ याींना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, महात्मा गाींधी राषरीय स्ामीण रोजगार हमी योजना अींतगयत लालेल्या कामाच े
अनुदान लागार्थयांना देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
      कजल्हा ववकास समन्वय व सननयींत्रण सशमती सगेच्या इनतवतृ्ताची पडताळणी केली 
असता, सदर सगेमध्ये मस्ारोहयो अींतगयत लागार्थयानंा अनुदान न शमळाल्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ववचारणा केल्याचे हदसून येत नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) मस्ारोहयो अींतगयत स्ामपींचायत स्तरावर घेण्यात आलेल्या कामावर मजुराींच्या 
मागणीप्रमाणे मजुराींना कामे उपलब्ध करुन हदली जातात व त्यानुसार त्याींनी केलेल्या 
कामाच्या मुल्याींकनानुसार त्याींची मजुरी थे् त्याींच्या खात्यात वगय करण्यात येते.  तसेच 
शासन पररपत्रक हद.७.३.२०१५ व हद.७.९.२०१५ अन्वये ननदेशशत केल्यानुसार कुशल साहहत्याची 
खरेदी स्ामपींचायत माफय त करुन सदर साहहत्य कामावर उपलब्ध करुन देऊन त्यानुसार कुशल 
साहहत्याची देयके सींबींगधत पुरवठादारास अदा करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

पन्नास हजारापेक्षा अधधिच्या रिमेची खरेदी िरण्यास बांदी घालण्याचा  
ववत्त ववभागाने घेतलेला तनणगय 

(४७)  ८२८७५ (१९-०४-२०१७).   श्री.परृ्थ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.शभमराव तापिीर 
(खडिवासला) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या कोणत्याही ववगागाला पन्नास हजारापेक्षा अगधकच्या रकमेची खरेदी 
करण्यास ववत्त ववगागाच्या ननणययाने बींदी घातल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणययामळेु राज्यातील शासकीय वैद्वायकीय रुग्णालयाींमध्ये मोठ्याप्रमाणात 
औषधाींचा तु्वडा ननमायण लाला असून या रुग्णालयाींकडून औषधाींची खुल्या बाजारातून वाढत्या 
दराने खरेदी सुरु करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१६-०६-२०१७) :(१) होय, हे अशींत: खरे आहे. तथावप, गहृ 
ववगागाकडील उपलब्ध ननधीच्या मयायदेमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी करावयाच्या 
खरेदीची यास अपवाद राहील. कें हद्रय योजना व त्यास अनुरूप राज्य हहस्सा तसेच  बाहय 
सहानयत प्रकल्पासाठी हे ननबधं लागू राहणार नाहीत. सदर आदेश सवय प्रशासककय ववगागाच्या 
ननयींत्रणाखालील सवय कायायलये, शासककय महामींडळे, अनुदाननत सींस्था, स्थाननेक स्वराज्य 
सींस्था (नागरी/स्ामीण) इत्यादीबाबत शासनान े उपलब्ध करून हदलेल्या अथयसींककल्पय 
तरतुदीमधून करावयाच्या खरेदीकरता लागू राहील. 
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(२)  हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
  

जलसांपदा ववभागातील सवग महामांडळात रुजू झालेल्या िमगचाऱयाांच्या पेन्शनबाबत 
  

(४८)  ८३६९६ (२०-०४-२०१७).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जलसींपदा ववगागातील सवय महामींडळात हदनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी नींतर रुज ू
लालेल्या कमयचाऱयाींना राज्य शासनाची नववन पररगाषीत अींशदायी ननवतृीवेतन योजना 
(DCPS) लागू आहे व हदनाींक ६ एवप्रल, २०१५ च्या ववत्त ववगागाच्या शासन ननणययान्वये 
सदर योजना आता कें द्र शासनाच्या राषरीय ननवतृ्तीवेतन योजनते (NPS) समाववष् करण्यात 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलसींपदा ववगागातील हजारो कमयचाऱयाींची DCPS योजनचेी वगयणी त्याींच्या 
पगारातून कपात करण्यात आलेली असून शासन अींशदानासह त्याींच्या वैयकक्तक पेन्शन 
खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेली नाही व त्यामळेु याींना आजपयतं त्या रक्कमेवर व्याज 
शमळू शकलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१२ नींतरच्या कमयचाऱयाींची या पेन्शन योजनेची खातीच अद्वायाप सुरु 
करण्यात आलेली नाहीत व याबाबत कमयचारी वारींवार लेखी तक्रारी करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (१८-०५-२०१७) :(१) होय. 
     हे खरे आहे. 
(२) होय. जलसींपदा ववगागातील पाच महामींडळाींतगयत नोव्हेंबर २००५ नींतर शासनाकडुन 
ननयुक्त कमयचाऱयाींचा पगार सेवाथय मधुन होत नसल्याने व सेवाथय आय.डी. नसल्याने DCPS 
ची खाती सींबींधीत कोषागार कायायलयाींकड ेउघडु शकले नाही व त्यामुळे वगयणी, कपात करुन 
नव्याने ननयुक्त कमयचाऱयाींच्या पेन्शन खात्यात जमा करता आलेले नाही. 
(३) होय. जलसींपदा ववगागातील पाच महामींडळाींतगयत येणाऱया सवय कायायलयात सेवाथय प्रणाली 
लागु नाही. त्यामुळे २०१२ नींतर कमयचाऱयाींनी खाती अद्वायाप सुरु लालेली नाहीत. त्यानुषींगाने 
काही कमयचाऱयाींनी के्षत्रीय कायायलयाकड ेववनींती अजय केले आहेत. 
(४) शासन पत्र हद.१८/०३/२०१७ अन्वये या प्रकरणी आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या 
असून पुढील काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्वा् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यान ेखुल्या बाजारातून घेतलेल्या िजागबाबत 

  

(४९)  ८३७७५ (१५-०४-२०१७).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याने आगथयक बाजारातून घेतलेले कजय आगथयक वषय २०१७-१८ मध्ये अींदाज े २२% ने 
वाढून ४.५ हरशलयन रुपये इतके होणार असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े वाढलेल्या कजायबाबत त्याच्या परतफेडणीसाठी काही ववशेष आगथयक 
योजना केल्या आहेत काय, 
(३) तसेच शासनाने वाढत चाललेले कजय कमी करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०६-२०१७) :(१) सन २०१६-१७ या ववत्तीय वषायअखेर सुधाररत 
अींदाजानुसार राज्याचे एकुण दानयत्व रू.३,७१,०४७ को्ी  तसेच सन २०१७-१८ या ववत्तीय 
वषायअखेर अथयसींकल्पीय अींदाजानसुार राज्याच ेएकुण दानयत्व रू.४,१३,०४४ को्ी एवढे अपेक्षक्षत 
आहे. 
     राज्याच्या एकुण दानयत्वात सन २०१७-१८ मध्ये अींदाज े ११.३२% वाढ अपेक्षक्षत आहे. 
एकुण दानयत्वामधील महाराषर राज्य ववकास कजय (OMB ) सन २०१७-१८ मध्ये अींदाजे 
१६.७४% वाढ अपेक्षक्षत आहे. 
(२) व (३) ववत्त ववगागान े हदनाींक ३१/०३/२०१७ पयतं होणाऱया अनावश्यक खरेदीवर ननबधं 
लावून अनावश्यक खचय कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच ववगागाकडील अखगचयत ननधी 
हा घाईघाईन े वषायअखेररस सींपववण्याच्या वतृ्तीवरती ननबधं लावून आगथयक शशस्त राखण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. 
     अत्यावश्यक सेवा, डॉक््सय, पॅरामेडीकल स््ाफ, आगथयकृषष्या सक्षम स्वायत्त सींस्था 
तसेच ज्या ववगागाींच्या पदननशमयतीमुळे राज्याच्या महसलूात वाढ होणार आहे अस े प्रस्ताव 
वगळता “वेतनावरील खचय ननयींत्रत्रत करणे” या ववषयाच्या ववत्त ववगागाच्या हदनाींक ०२-०६-
२०१५ च्या शासन ननणययान्वये शासकीय कायायलयातील नवीन पदननशमयती / पदगरती यावर 
ननबधं घालण्यात आले आहेत. 
     राज्याच्या कर व करेतर महसूलाच्या माध्यमातून शमळणाऱया उत्पन्नात सातत्यान ेवाढ 
होण्यासाठी साधन सींपत्ती, ववत्त ववगागाकडून वारींवार बैठकाींच े आयोजन करून सींबींगधत 
प्रशासकीय ववगागाींना महसूल वाढीच्या उपाययोजनाची अींमलबजावणी करण्याबाबत सूचना 
देण्यात येतात, तसेच आढावा घेण्यात येतो. 
(४) लागु नाही. 

___________ 
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रेणापूर (जज.लातूर) ये् ेलदवाबत्तीच्या िामास मांजूरी देण्याबाबत 
  

(५०)  ८४३४० (१९-०४-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय तनयोजन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर कजल््यातील नगर पींचायत रेणापूर येथे नागररकाींच्या सोयीसाठी रेणापूर फा्ा त े
श्रीराम ववद्वायालय रेणापूर पयतं रस्त्यावरील दगुाजकामध्ये हदवाबत्तीचे काम कजल्हा वावषयक 
योजना नाववन्य पूणय योजनेंतगयत ननधीतून मींजूर करण्याबाबतची मागणी लातूर स्ामीण येथील 
स्थाननक लोकप्रनतननगधनी याींनी मा.पालकमींत्री, लातूर व कजल्हागधकारी, लातूर याींना हदनाींक 
३० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननवेदनाद्वावारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामास मींजुरीसाठी ककती ननधीची आवश्यकता असून सदर कामास 
मींजुरी देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१६-०६-२०१७) :(१) कजल्हा ननयोजन अगधकारी, लातूर याींचेकडून प्राप्त 
माहहतीनुसार लातूर (स्ामीण) मतदार सींघाच ेववधानसगा सदस्य याींनी कजल्हा वावषयक योजना 
(सवयसाधारण) सन २०१६-१७ मध्ये नाववन्यपूणय योजनेअींतगयत नगर पींचायत, रेणापूर येथे 
रेणापूर फा्ा त े श्रीराम ववद्वायालयाच्या रस्त्यावरील दगुाजकामध्ये हदवाबत्तीच े काम मींजूर 
करण्याबाबत कजल्हागधकारी याींना हद.१९/११/२०१६ रोजी ननवेदन हदले होत.े 
(२) व (३) कजल्हा ननयोजन अगधकारी, लातूर याींचेकडून प्राप्त माहहतीनुसार स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी केलेल्या शशफारशीच्या अनुषींगाने मुख्यागधकारी नगरपींचायत, रेणापूर याींनी 
रु.९०.०० लक्ष अींदाकजत ककीं मतीचा प्रस्ताव सादर केला. सदर प्रस्तावास त्रु्ी होत्या. सदर 
त्रु्ीींची पूतयता करुन कयायन्वयीन यींत्रणेकडून ववहहत मुदतीत प्रस्ताव सादर न लाल्याने व सन 
२०१६-१७ मध्ये नाववन्यपूणय योजने अींतगयत कामाींकरीता राखीव असलेल्या ननधीतून इतर काम े
मींजूर करण्यात आल्यान ेसदर प्रस्तावास मींजूरी देण्यात आली नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


