
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगोली जिल् हा िषरेदतरतग त ववववध योिनाांमधून अिहाषरत लालेल्या र िमेााात 
  

(१)  १७४६६ (१४-०८-२०१५).   डॉ.सांतोे टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन िटेल (मुांाादेवी), 
श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली), प्रा.ववरतरद्र िगताि (धामणगाव रेल्वे), श्रीमती ननम ला गाववत 
(इगतिूरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हहींगोली जिल् हा पषरे रं्त त विविय योिनाींमय न त  ल कक को्ी ुपपयाीं् या हपहाषरत 
रक् कमपपकक  कप ि  २७ लाख ुपपयाींचीच रक् कम िसुल झाली हसल् याचप माहप बप रुवुिारी, २०१५ 
मध्यप िा त् यांर यान दनंशन नास ेलप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल् यास, माहप माच  हखपरपयतं उि षरत त  ल ७३ लाख ुपपयाींची हपहाषरत रक् कम 
सीं ींधयताींकड न िस ल करण् या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली ेहप िा करण् यात यपत 
ेहप, 
(३) नसल् यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२७-०९-२०१७) :(१) हप खरप नाही. 
     जिल्हा पषरें हहींगोली कडील कक ी ७८ हपहारीत प्रकरीाींमध्यप ुप.१५१४११२३/- रक्कम 
गुींतलपली ेहप. त्यापकै  ४६ प्रकरीप दनकाली काढण्यात ेलपली ेहपत. हपहारीत रक्कमपपकै  
ुप.८११६३९५/- किढी रक्कम िस ल झाली ेहप. 
(२) उि रीत ३२ प्रकरीामयील १२ प्रकरीप ही न्यायप्रविषठ स्िुपपाची हस न ुप.५९५८५३५/-, 
विभागीय चौकशनी प्रकरीात ुप.७१६१७६/- ि हशनासक य व्यक्तीींकड न ुप.३५००१७/- हसप कक ी 
ुप.७०२४७२८/- िस ल करीप  ाक  ेहप. प्रलींब त हपहाराची रक्कम िस ल करण्याची काय िाही 
करण्यात यपत ेहप. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  



वि.स. ३५७ (2) 

मोखाडा (जि.िालघर) तालु यातील धामणशेत ग्रामिांचायती अांतग त आहदवासी मिूराांना ठरवून 
हदलेल् या किमान मिूरीिेषा ा िमी मिूरी दे यात आल्याााात 

  

(२)  १८०९८ (१६-०८-२०१५).   श्री.अजित िवार (ाारामती), श्री.राणािगिीतमसांह िाटील 
(उस्मानाााद), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवध न), श्री.वैभव विचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव 
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.िाांडुरांग ारोरा (शहािूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.राहुल मोटे (िराांडा), श्री.राहुल िगताि (श्रीगोंदा), श्री.जिततरद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालकु् यातील यामीशनपत ग्रामपींचायती हींतग त २०८ ेहंिासी 
मि राींनी महात् मा गाींयी ग्रामीी रोिगार हमी योिनप् या (मनरपगा) कामािर कप लप हसता १३५ 
मि राींना ठरि न हंलपल् या मकमान मि रीपपषा ा कमी मि री पंण् यात ेलपली ेहप, तसपच उय प, 
हट्टीपाडा, ेडोशनप,  ारोशनी ि यामीशनपत या ग्रामपींचयात हद्दीतील ५०० पपषा ा िास् त मि राींनी 
कामाची मागीी कुपन त् याींना काम न ाम ाल् यानप त् याींना  पकार भत् ता ( ुडीत मि री) 
ाम ण्यासह हन् य मागण् याींसाठज मि राींना हंनाींक २७ मप, २०१५ रोिी तहासलंार काया लयािर 
मोचा  काढला, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल् यास, १३५ मि राींना ठरि न हंलपल् या मकमान मि रीपपषा ा कमी मि री पंण् याची तसपच 
५०० ह न हधयक मि राींनी कामाची मागीी कुपन सुध् ंा त् याींना काम न पंण् याची कारीप काय 
ेहपत, 
(३) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय,  
(४) हसल् यास, चौकशनीहींती काय ेढ  न ेलप ि तदनसुार कोीती कारिाक कप ली िा 
करण् यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०९-२०१७) :(१) यामीशनपत ग्रामपींचायती हींतग त रस्त्याचप कामािर 
मि राींनी कप लपल्या कामानुसार मोिमाप पुजस्तकप प्रमाीप मि री हंा करण्यात ेली ेहप. २०८ 
मि राींपैक  १३५ मि राींना ुप. १६५ पपषा ा कमी मि री मोिमाप पुजस्तकप नुसार हंा झालपली ेहप. 
माहप िानपिारीमध्यप काम मागीी कप ल्यानींतर १७३ मि राींना काम न हंल्यानप त्याींनी हंनाींक 
२६.०५.२०१५ रोिी ेहंिासी मि राींचा  पकारभत्ता ि हन्य मागण्याींसाठज तहसील काया लयािर 
मोचा  काढला होता. 
(२) १३५ मि राींनी मोिमापानुसार काम कप ल्यानप त्याींना मोिमापानुसार मि री हंा करण्यात 
ेली ेहप. ज्या मि राींनी कामाची मागीी कुपनही त्याींना काम पंण्यात ेलप नाही. हशना 
मि राींना नमुना क्र. १ मध्यप हि  पंण्या ा त ि नमुना क्र. ५ ची पोहोच सांर करण्या ा त 
तहसीलंार मोखाडा याींनी श्रमिीिी सींघ्नपस हं. ०१.०६.२०१५ ्या पत्रान्ियप क विलप ेहप. 
तथावप त्याींचपकड न संर कागंपत्रप प्राप्त न झाल्याम ुप त्याींना  पकारभत्ता पंण्याची प्रमक्रया 
करण्यात ेली नाही. त्याचपकड न संरची कागंपत्रप प्राप्त होण्यास विलीं  होत हसल्यानप 
हि न  पकारभत्ता हंलपला नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. ३५७ (3) 

नागिूर जिल् ्यातील अिांगाा या तीन योिना ाांद िन न त् याांचा  
ननधी लरेॉ स मशीन योिनेस हदल् याााात 

  

(३)  २२१३१ (३०-०७-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागिूर मध्य), श्री.सुधािर देशमखु (नागिूर 
िजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोिड े (नागिूर िूव ) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र जिल् ्यातील हपींगा् या तीन योिना  ींं कुपन त् याींचा दनयी झपरक् स मशनीन 
योिनपस पंऊनही उक्त योिना ऐनिप पस शनासनानप स् थधगत कप ल् यानप हपींग लाभाथंचप नुकसान 
झाल् याचप हंनाींक १० कवप्रल, २०१५ रोिी िा त् यासुमारास ेढ  न ेलप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल् यास, चाींगल् या योिना  ींं कराव् या लागल् यानप गपल् या िेज िि पास २ को्ीचा दनयी 
हखधच त ठपिण् याची िप  जिल् हापषरे पंिर ेली हस न संर तीन योिना  ींं कप ल् यामु प त् या 
योिनाींपास न हपींगाींना िींधचत रहािप लागत ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल् यास, उक् त प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि चौकशनीनुसार कोीती 
काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल् यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२६-०९-२०१७) :(१) ि (२) हप खरप नाही. 
(३) होय, 
     झपरक्स मशनीन योिनपस ताींबत्रक मान्यता प्राप्त न झाल्यानप योिना रा विण्यात ेलपली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हािूर जिल््यातील दधुगांगा प्रिल्िास ननधी उिलब्ध िन न देयाााात 
  

(४)  २३२१० (१४-०८-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय िलसांिदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हाप र जिल््यातील ंयुगींगा प्रकल्पास मींिुरी ाम  न ५० िेे लो्ली तरी हदयापही 
प्रकल्प हपुी  हस न हंिसर्हंिस प्रकल्पा्या खचा त िाढ होत ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, डाव्या ि उिव्या या ंोन्ही कालव्याचप काम प्रत्यपक ५० ्क्कप ह न हधयक हपुी  
हस न मु चा २६.२५ को्ी ुपपयाींचा प्रकल् प खच  ेता १७१२.८० को्ी ुपपयाींिर पोहचला ेहप, 
हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, ७५ ्क्कप  काम प ी  हसीाऱ्या प्रकल्पानाींच दनयी पंण्या्या योरीामु प दनयी 
उपलय होि  शनकला नाही, हप ही खरप ेहप काय, 
(४) हसल्यास, संर प्रकल्पास दनयी उपलय कुपन पंण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही 
कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 



वि.स. ३५७ (4) 

श्री. धगरीे महािन (२८-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) ंयुगींगा प्रकल्पास शनासन पत्र क्र. हंनाींक २७/९/१९६५ हन्ियप ुप. १६.२५ को्ी रकमपस म   
प्र.मा. पंण्यात ेलपली होती. शनासन दनी य हं.१५.७.२०११ हन्ियप ुप.१७१२.८० को्ी रकमपस 
ततृीय सुयाषरत प्रशनासक य मान्यता पंण्यात ेलपली ेहप ंयुगींगा प्रकल्पा्या डाव्या ि 
उिव्या कालव्याींचप काम (मुख्य ि शनाखा कालव्याींसह) भौदतकदृष्या हनुक्रमप ६०% ि ९०% 
प ी  ेहप. 
(३) सन २०१५-१६ करीता प्रकल्पास ुप.१८.०० को्ी इतक  हथ सींकल्पीय तरत ं करण्यात 
ेलपली ेहप. (प्रकल्पािर हदयाित मान्यता प्राप्त मकीं मती्या ४७.३८% खच  झालपला ेहप.) 
(४) ेथोपायाची जस्थती ि मा.राज्यपालाींचप दन पंशन यानुसार उपलय होीाऱ्या दनयीतुन प्रकल्प 
पुी  करण्याचप दनयोिन ेहप. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
जिल्हा िषरेद यवतमाळ येथे समाि िल्याण ववभागामाफ त मसांचनाचे िाईि व इतर आवश्यि 

साहहत्य लाभार्थयाांना वाटि िरयात आले नसल्याााात 
  

(५)  २३४५६ (१५-०८-२०१५).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव), श्री.सांजिवरेड्डी ाोदिुरवार (वणी), 
श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) जिल्हा पषरें यितमा  यपथप समाि कल्याी विभागामाब त ासींचनाचप पाकप ि इतर 
ेिश्यक साहहत्य खरपंी करण्यात ेल्याचप हंनाींक ३ ि न, २०१५ रोिी दनंशन नास ेलप ेहप, 
हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, मकती मकीं मतीचप पाकप ि इतर साहहत्य खरपंी करण्यात ेलप करताींना       
इ-दनवि पंचा िापर करण्यात ेला ेहप काय, 
(३) हसल्यास, खरपंी कप लपलप साहहत्य हदयापही पींचायत सामतीदिारप लाभार्थयांना िा्प 
करण्यात ेलप नाही, हप ही खरप ेहप काय, 
(४) हसल्यास, संर साहहत्य कप व्हा िा्प करण्यात यपकल, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) :(१) होय, हप खरप ेहप. 
(२) सन २०१४-१५ या िेा त २०% सपस ि १३ िनप दनयीमय न कक ी ुप.४,११,३७,०२२/- किढ्या 
मकमतीचप पाकप ि इतर साहहत्य खरपंी करण्यात ेलप होतप. संर खरपंी करण्याकरीता 
शनासनाचप ंरकरार उपलय हसल्यानप ंरकरारानुसार खरपंी करण्यात ेली. 
(३) हप खरप नाही. 
(४) सन २०१४-१५ मयील सि  साहहत्य पींचायत सामती स्तरािुपन िा्प करण्यात ेलप ेहप. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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मौि ेिोवाड (ता.चांदगड, जि.िोल् हािूर) येथील तारपरिणी नदीचा घाट आणण 
िषरसराची लालेली दरुवस् था 

(६)  २५५४६ (१७-०९-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुिेिर (चांदगड), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जिततरद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिप कोिाड (ता.चींंगड, जि.कोल् हाप र) यपथील तारपीज नंीचा घा् ेणी पषरसराची 
ंरुिस् था झाल् या ा त चींंगडचप स् थादनक लोकप्रदतदनयीींनी मा.ग्रामविकास मींत्री याींना हंनाींक 
१५ ि न, २०१५ रोिी िा त्यासमुारास दनिपंन हंलप ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल् यास, संर दनिपंनानुसार शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण् यात यपत ेहप, 
(३) नसल् यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
 
श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) नाही. 
     स्थादनक लोकप्रदतदनयी याींनी मा.ग्रामविकास मींत्री याींना हं.१५ ि न, २०१५ रोिी 
हंलपल्या दनिपंनाची प्रत प्राप्त झालपली नाही. 
     तथावप, मौिप कोिाड ता.चींंगड यपथप २०१४-१५ मध्यप ऑक््ो र महहन्यात तारपीज 
नंीचप डाव्या तीरािर पुलाचप खालील  ाि स नंीघा्ाचप  ाींयकाम ग्रामपींचायत कोिाड कड न 
प ी  करण्यात ेलप ेहप. संर घा्ाचा िापर कोिाड यपथील नागषरकाींकड न दनयामत करण्यात 
यपतो. नंीघा्ाची स्ि्छता ेठिड्यात न ककिप  गुुपिार  ािाराचा हंिस झाल्यानींतर कप ली 
िातप. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनेि जिल् ्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार  
हमी योिनाची िामे सुन  िरयाााात 

(७)  ३७९७१ (२०-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत ाांा (गांगािूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाड्यात पडलपल्या ंषु का ामु प मराठिाड्यातील सि च जिल् ्याींतील मिुर 
रोिगार/मिुरी ाम ण् या्या दृष ्ीनप शनहराकडप ि त चाललपला ेहप, मराठिाड्यात सुुप 
हसलपल् या महात्मा गाींयी राषयीय ग्रामीी रोिगार हमी योिना कामाींिर मिुराीं् या सींख् यपत िाढ 
होत ेहप. परींतु  ऱ्याच जिल् ्यात महात्मा गाींयी राषयीय ग्रामीी रोिगार हमी योिनाची कामप 
सुुप नसल् यानप जिल् ्यातील मिुर शनहराींकडप ि त हसल्याची  ा  माहप िुल,ै २०१५ मध्यप िा 
त्यांर यान दनंशन नास ेली ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल् यास, स् थादनकाींना रोिगार उपल य कुपन पंण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही 
कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(३) नसल् यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१७) :(१) मनरपगा योिनपची कामप मराठिाड्यातील  ऱ्याच 
जिल्हयात सुुप नसल्यानप मि र शनहराकडप ि त हसल्याची  ा  खरी नाही. 
(२) महात्मा गाींयी राषयीय ग्रामीी रोिगार हमी योिना ही मिुराीं्या काम मागीीिर 
ेयारीत ेहप. मराठिाड्यात मि राींनी कामाची मागीी कप ल्याप्रमाीप कामप उपलय करून 
पंण्यात यपतात.त्यासाठज मोठया प्रमाीात कामप सपल्बिर उपलय करून पंण्यात ेली ेहपत. 

तसपच िास्तीत िास्त लोकाींनी कामाची मागीी करण्यासाठज तसपच त्याीं्यामध्यप िाीीि 
िागतृी करण्यासाठज “कामािर या हाभयान”, “कक हंिस मि राींसो त” इ. उपक्रम रा िलप 
िातात. त्याचप्रमाीप प्रसार प्रासद्धीही करण्यात यपतप. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

दहेगाांव (ता.जिांतुर, जि.िरभणी) येथील अांतग त रस्त्याांाया िामााया  
हिेरीित्रिामध्ये लालेला गैरव्यवहार 

  

(८)  ३८२७९ (२०-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत ाांा (गांगािूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषय ग्रामीी रोिगार हमी योिनर्तग त ंहपगाींि (ता.जिींतुर, जि.परभीी) यपथील हींतग त 
रस्त्याीं्या कामाचप हिपरीपत्रक काढण्यास  ींंी हसताींना, शनासना्या पासिड ची चोरी कुपन ९ 
कामाींचप परस्पर हिपरीपत्रक काढण्यात ेल्याचप दनंशन नास ेलप ेहप, हप खरप ेहप काय,  

(२) हसल्यास, हिपरीपत्रक काढण्यासाठज तहासलंाराींची परिानगी घ्यािी लागतप. परींत ु
क.पी.ओ. याींनी शनासना्या पासिड ची चोरी कुपन, परस्पर हिपरीपत्रक काढलप, हप ही खरप ेहप 
काय, 
(३) हसल्यास, या प्रकरीाींची चौकशनी कुपन शनासनानप ंोेीींिर कोीती कारिाक कप ली िा 
करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  

श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१७) :(१) ि (२) हप खरप ेहप. 
(३) ंहपगाींि, ता.जिींत र यपथील हींतग त रस्त्या्या कामाचप ि त्यासो त इतर ८ कामाींचप 
हिपरीपत्रक काढण्यात ेलप होतप. संर  ा  दनंशन नास ेल्यानींतर सीं ींधयत यींत्रीपमाब त संर 
हिपरीपत्रकप  सींगीक य प्रीालीिरून काढण्यात ेली त्यामु प संर प्रकरीी शनासनाचप कोीतपही 
ेधथ  क नकुसान झालपलप नाही. सीं ींयीत ंोेी क.पी.ओ.याींना कामािरून कमी करण्यात ेलप 
ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल्हा िषरेदतरतग त शाखा अमभयांताांची अनेि िदे षरत असल्याााात 
(९)  ३८६७६ (२०-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचिळूण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रत्नाधगरी जिल्हा पषरे रं्तग त शनाखा हाभयींताींची हनपक प पं षरक्त ेहपत, हप खरप ेहप 
काय, 
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(२) हसल्यास, संर षरक्त पंाींमु प विकास कामप होण्यास विलीं  होत हस न काय रत 
हसीाऱ्या शनाखा हाभयींता याींचपिर कामाचा हदतषरक्त ताी पडत ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, संरची षरक्त प पं  भरण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात 
यपत ेहप ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े (२७-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) जिल्हा पषरें, रत्नाधगरी हींतग त शनाखा 
हाभयींत्याींची कक ी १२९ प पं मींि र हस न त्यापैक  १०६ प पं भरण्यात ेली ेहपत. उि षरत २३ 
प पं षरक्त ेहपत. 
     षरक्त हसलपल्या पंाींचा हदतषरक्त काय भार इतर हाभयींत्याींकडप पंऊन कामकाि सुुप 
ठपिण्यात ेलप ेहप. 
     तसपच स्थापत्य हाभयाींबत्रक  सींिगा त न पात्र कम चाऱ्याींना पंोन्नती पंण्याची काय िाही 
सुुप ेहप. 

___________ 
  

गांगाखेड (जि.िरभणी) तालुयात रस्त्यााया दतुफा  लाड े 
लावयााया िामात लालेला गैरव्यवहार  

  

(१०)  ३९५७९ (२१-०१-२०१६).   श्री.मधुसूदन ितर दे्र (गांगाखेड) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगाखपड (जि.परभीी) तालुक्यात रस्त्या्या ंतुबा  झाडप लािीप या कामाकरीता लागिड 
हधयकारी सामाजिक िनीकरी ि तहसीलंार याींनी सींगनमतानप म.ग्रा.रो.योिना क्र. १, २ 
हींतग त ४४ कामप मींिुर करून घपतली हसल्यानप या गैरव्यिहाराची चौकशनी करण्याची मागीी 
स्थानीक लोकप्रदतदनयीींनी हंनाींक २ नोव्हर् र, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास कप ली ेहप, हप खरप 
ेहप काय, 
(२) हसल्यास, गींगाखपड हा ंषुका ी ि डोंगरा  भाग हसुनही ि सध्या मराठिाडयात कोठपही 
पाऊस नसतानाही लागिड कप ल्याचप ंशन विण्यात ेलप ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, ४४ रस्त्याीं्या ंतुबा  झाडप हंनाींक १ ऑक््ो र, २०१५ तप हंनाींक ७ ऑक््ो र, 
२०१५ ंरयान लागिड कप ल्याचप ंशन विण्यात ेलप यात तहसीलंार गींगाखपड ि लागिड 
हधयकारी सामाजिक िनीकरी याींनी सींगनमत करून गैरव्यिहार कप ल्याची तक्रार स्थानीक 
लोकप्रदतदनयीींनी जिल्हाधयकारी याीं्याकडप करून सुध्ंा काय िाही ा त ंलु षा  होत हसल्यानप 
या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१७) :(१) होय, लागिड हधयकारी सामाजिक िनीकरी पषरषा पत्र 
गींगाखपड याींनी मग्रारोहयो हींतग त गींगाखपड तालुक्यात तक्रारीत नमुं  रस्त्या्या ंतुबा ्या ४४ 
नसुन ककुी ४३ कामा्या हींंािपत्रकास ताींबत्रक मान्यता हंली ि तहसीलंार गींगाखपड याींनी 
४३ कामाींना प्रशनासक य मींिुरी हंली ेहप. 
 



वि.स. ३५७ (8) 

 
(२) हप खरप नाही. पाऊस पडल्यानींतरच रस्त्या्या ंतुबा  मींिुर प्राप्त कामािर िषृा  लागिड 
करण्यात ेलपली ेहप. 
(३) तहासलंार गींगाखपड याींनी मींि र कप लपल्या ४३ रस्तप ंतुबा  िषृा  लागिड कामाींपकै  बक्त 
२७ रस्त्या्या ंतुबा  िषृा  लागिडीचप कामप ३० सप् र्् र, २०१५ पुिज पुी  करण्यात ेली. 
     त्यापैक  डोंगरगाि तप िि ा बा्ा ्या रस्त्या्या ंतुबा  लागिड ३० सप् र्् र, २०१५ 
पुिज िषृा  लागिड पुी  झालपली होती. परींतु ताींबत्रक हडचीीमु प क-मस््र त्या कालाियीत 
दनघालप नसल्याम ुप ०१ ऑक््ो र तप ०७ ऑक््ो र मध्यप ंशन विलप ेहप. याींत तहासलंार 
गींगाखपड ि लागिड हधयकारी सामाजिक िनीकरी पषरषा पत्र गींगाखपड याींनी सींगनमत कुपन 
गैरव्यिहार कप ल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर तक्रार दनिारी प्राधयकारी याीं्या माब त 
तात्का  चौकशनी कारण्यात ेली. त्यानुसार तहासलंार गींगाखपड, तत्कालीन लागिड हधयकारी 
सामाजिक िनीकरी विभाग, गींगाखपड ि लागिड हधयकारी, गींगाखपड याचप विुपध्ं प्रत्यपक  
ुप.१०००/-ची ींंडात्मक काय िाही करण्यात ेली. 
     तसपच मा.विभागीय ेयुक्त औरींगा ां याींचप े पंशन हं. २७ िानपिारी, २०१६ हन्ियप 
तहासलंार गींगाखपड याींना दनलींब त करण्यात ेलप ेहप. 
     तसपच तत्कालीन लागिड हधयकारी सामाजिक िनीकरी पषरषा पत्र गींगाखपड ि लागिड 
हधयकारी, गींगाखपड याीं्या विुपध्ं विभागीय चौकशनी सुुप करण्यात ेली ेहप. 

___________ 
  

ाुलढाणा जिल््यातील इांहदरा आवास योिनेाया प्रस्तावास  
मांिूरी देऊन ननधी उिलब्ध िन न देयाााात 

  

(११)  ४२०४० (३०-०४-२०१६).   श्री.राहुल ाोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ुलढाीा जिल््यातील इींहंरा ेिास योिना सन २०१४-१५ मयील उहंष् पुी  
करण्यासाठज ुप.१४८६.२३ लाख्या प्रस्तािास मींि री पंऊन दनयी उपलय कुपन पंण्या ा त 
मा.मुख्यमींत्री याींना मा.लोकप्रदतदनयीींनी माहप डडसर् र, २०१५ मध्यप िा त्यांरयान लपखी 
पत्रादिारप दनिपंन हंलप ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, या पत्रािर दनी य घपऊन संर प्रस्तािास मींि री पंऊन दनयी उपलय कुपन 
पंण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 

(३) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) :(१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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सावळे-हेदवली (ता.िि त, जि.रायगड) या मुख्य रस्त्याची लालेली दरुवस्था 
  

(१२)  ४४६४० (२९-०४-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (िि त), श्री.जिततरद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.िाांडुरांग ारोरा (शहािूर), श्री.किसन िथोरे (मुरााड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साि प-हपंिली (ता.कि त, जि.रायगड) या मुख्य रस्त्याची ंरुिस्था झाल्यानप नागरीकाींची 
गैरसोय होत ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, या ा त स्थादनक िनतपनप तसपच लोकप्रदतदनयीींनी साि िदनक  ाींयकाम विभाग, 
हाल ाग (रायगड) याीं्याकडप तसपच मा.साि िदनक  ाींयकाम मींत्री याीं्याकडप हनपकिप ा तक्रारी 
कुपनही कोीतीच काय िाही कप ली नाही, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, संरह  रस्ता डाीं रीकरी करण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा 
करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) :(१) हींशनत: खरप ेहप. 
(२) ि (३) कि त तालुक्यातील राज्य माग  क्र.७९ या मागा ला िोडीारा ग्रामीी माग  क्र.५९ 
साि प गाि तप साि प हपंिली माग  या नािानप ओ खला िातो. संर रस्त्याची कक ी लाीं ी 
५/२०० मक.मी. ेहप. या मागा िर १/५०० मक.मी. मध्यप साि प गाि हस न हपंिली गाि ३/५०० 
मक.मी. हींतरािर ेहप. 
   प्रश्नाींमकत रस्त्या्या ०/०० तप ३/५०० मक.मी. लाीं ीपैक  २/०० तप ३/१५० मक.मी. लाीं ीमध्यप 
साि िदनक  ाींयकाम विभागामाब त काम करण्यात ेलप हस न संर रस्ता सुजस्थतीत ेहप. 
   उि रीत लाीं ीतील रस्ता ंुुपस्ती्या कामाचा प्रस्ताि जिल्हा पषरे पंमाब त जिल्हा दनयोिन 
सामतीकडप सांर करण्यात ेला ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल््यातील अांगणवाडी िय वेक्षा  िा िदााया भरतीप्रकरिययेत लालेला गैरिारभार  
  

(१३)  ४४६८९ (३०-०४-२०१६).   श्री.न िेश म् हात्र े (मभवांडी िूव ) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल््यातील हींगीिाडी पय िपक्षा  का पंा्या भरतीप्रमक्रयपत महहला उमपंिाराींना 
पंण्यात ेलपल्या ंयु्यम प्रतीतील ि प्रत्यषा  जिल्हा पषरे पंनप िाहहर कप लपल्या गुीाींमध्यप 

तबाित ेढ  न ेली हस न याप्रकरीी गैरकारभार झाल्या ा त्या तक्रारी हींगीिाडी 
सपविकाींनी माहप डडसर् र, २०१५ मध्यप िा त्यांरयान कप ल्या ेहपत, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, उक्त प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय चौकशनीत काय ेढ  न ेलप 
ि तंनुसार शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 



वि.स. ३५७ (10) 

श्रीमती िांििा मुांड े(२७-०९-२०१७) :(१) हप खरप नाही. 
     हशना प्रकारची तक्रार प्राप्त झालपली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल् हािूर येथील अांााााई मांहदरााया िषरसरात िय टिाांिषरता  
सोयी-सुववधा उिलब्ध िरयाााात 

  

(१४)  ४६३२७ (२०-०५-२०१६).   श्री.उल्हास िाटील (मशरोळ), श्री.रािेश षा ीरसागर (िोल्हािूर 
उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल् हाप र यपथील पय ् नामध् यप िाढ होत हस नही पय ् काींना िाहन पामकंग, माग ं शन क 
बलक नसल्यानप पय ् काींना योग्य माग ं शन न ाम त नाही तसपच इतर सोयी सुविया ाम त 
नाही, हप खरप ेहप काय, 

(२) तसपच शनहरात मध्यितज हठकाीी हीं ा ाकचप मींहंर हस न या पषरसरात पय ् न माहहती कर् द्र 
सुुप करण्या ा त तसपच पय ् काींकषरता सोयी-सुविया उपलय करण्या ा त शनासनानप कोीती 
काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. देवतरद्र फडणवीस (१५-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) कोल्हाप र जिल््यामध्यप २२ ि  ं ी्या 
हठकाीी बलक, कोल्हाप र महानगरपाालका हद्दीत ३३१ महहतीबलक तसपच शनहराींतग त विविय 
हठकाीी िाहत क ्या विदनयमनाचप बलक  सविण्यात ेलप ेहपत. जिल््यातील पय ् न / 
यााम क / ऐदतहाासक स्थ ाींसाठज ग्रामीी तीथ षा पत्र विकास योिना-विशनपे दनयी, प्रा पंाशनक 
पय ् न विकास योिना, सामाजिक न्याय विभाग इत्यांीमाब त दनयी उपलय झाला ेहप. 
जिल्हा दनयोिन सामतीहींतग त पय ् नासाठज सन २०१६-२०१७ मध्यप ुप.४ को्ी ि इको 
ंषुरझमसाठज ुप.२.५० को्ी दनयी उपलय कुपन पंण्यात ेलपला ेहप. पन्हा ा यपथप लाक् हँड 
साऊीं ड शनो उभारण्याकषरता ि िन विभागामाब त इको-्ुषरझमहींतग त साहसी पय ् नासाठज दनयी 
उपलय कुपन पंण्यात ेला ेहप. कोल्हाप र जिल््यातील पय ् न स्थ ाींचा विकास 
करण्यासाठज प्रयत्न कप लप िात हस न त्याम ुप रोिगार दनाम ती ि उत्पन्न िाढीस हातभार 
लािीप शनक्य होीार ेहप. 

___________ 
  

 गु्रि ग्रामिांचायत आखवण-ेभोम (ता.वैभववाडी, जि.मसांधुदगु )  
ग्रामिांचायतीाया ननधीचा अिहार लाल्याााात 

  

(१५)  ४८१६८ (२५-०४-२०१६).   श्री.वैभव विचड (अिोले) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गु्रप ग्रामपींचायत ेखिीप-भोम (ता.िैभििाडी, जि.ासींयुंगु ) ग्रामपींचायती्या सन २०१२-
१३ ि २०१३-१४ या ेधथ क िेा त ग्रामपींचायत दनयीचा हपहार झाल्याचप प्रकरी ग्रामस्थाींनी 
हंनाींक २६ िानपिारी, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास गु्रप ग्रामपींचायती्या झालपल्या सभपत 
दनंशन नास ेीलप ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, ग्रामस्थाींनी सभपत याप्रकरीी ंोेी हसलपल्यािर बौिंारी गुन्हप नोंंि न कारिाक 
करािी हशनी मागीी कप ली ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, उक्त मागीीिर शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) होय. हप खरप ेहप. 
(२) होय. हप खरप ेहप. 
(३) ि (४) पींचायत सामती, िैभििाडी याीं्याकड न हंनाींक ०९.१०.२०१५ ि हंनाींक २१.११.२०१५ 
्या पत्रानप सहायक सींचालक स्थादनक दनयी लपखा पषरषा ा ासींयुं ग  याींना क विण्यात 
ेल्यानुसार स्थादनक दनयी लपखा पषरषा ीामाब त लपखा पषरषा ी हहिाल प्राप्त झालपला ेहप. 
त्यानुेींगानप सीं ींधयताींिर बौिंारी गुन्हा ंाखल करण्या ा त सीं ींधयताींिर बौिंारी गुन्हा 
ंाखल करण्या ा त उपदनषरषा क, पोालस ठाीप, िैभििाडी याींना हं.१५.१२.२०१५ रोिी 
क विण्यात ेलप. त्यास हनसुुपन िैभििाडी, पोालस ठाीप याींचपकड न हं.९.१.२०१६ ्या 
पत्रान्ियप सीं ींधयताींनी मकती रकमपचा हपहार कप ला ेहप त्याप्रमाीप हपहार करीाऱ्याविुपध्ं 
गुन्हा नोंं करण्या ा त क विलप. लपखा पषरषा ी हहिालातील सरपींच / ग्रामसपिक याींचा 
चुक चा कालाियी नम ं हसल्याचप दनषपन्न झाल्यानप त्याची ंुुपस्ती लपखापषरषा ी 
हहिालामध्यप करि न घपऊन संर ंुुपस्ती हं.२.८.२०१६ रोिी प्राप्त झाली. त्यानुसार तत्कालीन 
उपसरपींच श्री.शनाींतीनाथ मानािी गुरि ि तत्कालीन सरपींच श्रीमती जस्मता सींतोे नागप ि 
तत्कालीन ग्रामसपिक श्री.िप.कन.सािींत ि श्री.कप .कस.चव्हाी याींचपविुपध्ं पोलीस स् प्शनन, 
िैभििाडी यपथप हंनाींक २२.९.२०१६ रोिी बौिंारी गुन्हा ंाखल करण्यात ेला हस न पुढील 
तपास पोालस उपदनषरषा क, पोलीस स् प्शनन, िैभििाडी याींचपमाब त सुुप ेहप. 
     तसपच तत्कालीन ग्रामसपिक श्री.िप.कन.सािींत याींना हं.७.६.२०१३ रोिी दनलींब त करण्यात 
ेलप ेहप ि उपसरपींच श्री.शनाींतीनाथ मानािी गुरि याींनी उपसरपींच पंाचा रािीनामा हंलपला 
ेहप. 

___________ 
  
िोिरगाांव (जि.अहमदनगर) शहरासाठी ननळवांड ेधरणातून वियाच ेिाणीिुरवठा िरणेााात 

  

(१६)  ५०६०६ (०३-०५-२०१६).   श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोिरगाव), श्री.वैभव विचड 
(अिोले), श्री.िाांडुरांग ारोरा (शहािूर), श्री.जिततरद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल िगताि 
(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाशनडज कषरता दन िींडप यरीात न यपीारी पाकपलाकन पुढप कोपरगाींि (जि.हहमंनगर) 
शनहरापयतं िाढविीार ेहप, हप खरप ेहप काय, 
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(२) तसपच मौिप दन िींडप (ता.हकोलप, जि.हहमंनगर) यपथील यरीाचप काम प ी  होण्या्या 
मागा िर हस न कालव्याींची कामप मोठ्या प्रमाीात प्रलींब त हसल्यानप ासींचन षा मता प ी  
षा मतपनप होीार नसल्याची शनक्यता दनमा ी झाली ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, संर यरीाची ि यरीािर हसलपल् या कालव्याींची शनासनानप पाहीी कप ली ेहप 
काय ि पाहीीचप दनषके  काय ेहपत, 
(४)  हसल्यास, तदनुसार संर यरीात न प ी षा मतपनप ासींचन व्हािप ही न कालव्याींची कामप 
तातडीनप प ी  करीप ा त ि कोपरगाींि शनहराला पाीी पुरिठा करीप ा त शनासनानप कोीती 
काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. धगरीे महािन (२८-०९-२०१७) :(१) ाशनडज सींस्थान वपींप िाडी, कनकुरीसाठज िाढीि पाीी 
पुरिठा योिनपसाठज महाराषय िीिन प्राधयकरीाकड न सल्लागारामाब त सिेषा ी ि 
हींंािपत्रकाचप काम तयार करण्यात ेलप हस न ाशनडजकरीता दन िींडप यरीात न यपीारी 
पाकपलाकन पुढप कोपरगाींि शनहरापयतं िाढविण्या ा तचा प्रस्ताि प्राथामक स्तरािर ेहप. 
(२) दन िींडप यरीाचप काम प ी  झालपलप हस न दनयी उपलयतपनुसार कालव्याची कामप 
प्रगतीपथािर ेहपत. ेधथ कदृष्या उिव्या कालव्याींची कामप १० ्क्कप  ि डािा कालव्याची 
कामप २९ ्क्कप  प ी  झालपली ेहपत. संर कालव्याींची कामप प ी  झाल्यानींतर ासींचन षा मता 
प ी  षा मतपनप होीार ेहप. 
(३) होय. दनयी उपलयतपनसुार कालव्याींची कामप प्रगतीत ेहपत. 
(४) दनयी्या उपलयतपनसुार कालव्याची कामप हाती घपण्याचप दनयोिन ेहप. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

वधा  जिल््यातील डोंगरगाव िुनव सन लाभार्थयाांना ववशेे  
व्यवस्था िन न घरिुलाचा लाभ देयाााात 

  

(१७)  ५३०७० (२८-०४-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (िनवेल) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िया  जिल््यातील डोंगरगाि पुनि सन लाभार्थयांना विशनपे व्यिस्था कुपन घरकुलाचा लाभ 
पंण्या ा त स्थानक लोकप्रदतदनयीींनी हंनाींक १८ सप् र्् र, २०१५ रोिी मखु्य काय कारी 

हधयकारी, जिल्हा पषरें, िया  याींना दनिपंन हंलप ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, या ा त शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय, 
(३) हसल्यास, चौकशनीहींती डोंगरगाि पुनि सन लाभार्थयांना घरकुलाचा लाभ पंण्या ा त 
शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
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श्रीमती िांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) इींहंरा ेिास योिनर्तग त पींचायत सामती ग्रामपींचायत डोंगरगाि (पुनि सन) ता.समुद्रप र 
यपथील ९३ लाभाथज घरकुलासाठज पात्र होतप. त्यापैक  ०४ लाभार्थयांना सन २०१५-१६ मध्यप 
घरकुलाचा लाभ पंण्यात ेला ेहप. 
     सन २०१६-१७ पास न कर् द्र शनासनानप इींहंरा ेिास योिनपचप ुपपाींतर प्रयानमींत्री ेिास 
योिना-ग्रामीी मध्यप कप लपलप ेहप. कर् द्र शनासना्या माग ं शन क स चनपनुसार या योिनपसाठज 
लाभार्थयांची दनिड ही सामाजिक, ेधथ क ि िातदनहाय सिेषा ी-२०११ (SECC २०११) ्या 
माहहती्या ेयारप करण्यात यपत ेहप. त्यानुेींगानप राज्य शनासनानप हं. १ ऑगस््, २०१६ 
रोिी्या पत्रान्ियप सविस्तर स चना हंल्या ेहपत. 
     कर् द्र शनासनानप उपलय कुपन हंलपल्या Generated Priority List मध्यप समािपशन 
नसलपल्या परींत  घरकुलाींसाठज पात्र हसलपल्या  उि षरत ८९ लाभार्थयांचा समािपशन प्रपत्र-ड मध्यप 
करण्याची काय िाही सुुप ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नडगाव (ता.िल्याण, जि.ठाणे) ग्रामिांचायतीमध्ये लालेला आधथ ि गैरव्यवहार 
  

(१८)  ५४२०० (२४-०८-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरााड), श्री.नरतरद्र िवार (िल्याण िजश्चम), 
श्री.जिततरद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.िाांडुरांग ारोरा (शहािूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नडगाि (ता.कल्याी, जि.ठाीप) ग्रामपींचायतीमयील तत्कालीन सरपींच ि ग्रामसपिक याींनी 
सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ या कालाियीत खो्या घर पट्टय्ा्या पाित्या  नि न मोठ्या 
प्रमाीात ेधथ क गैरव्यिहार कप ल्यानप त्याीं्यािर कारिाक करीप ा त ग्विकास हधयकारी, 
कल्याी याींनी मुख्यकाय कारी हधयकारी, ठाीप याीं्याकडप प्रस्ताि पाठि नसुद्धा कोीत्याही 
प्रकारची कारिाक कप ली नसल्याचप दनंशनना स ेलप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, या ा त शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(३) हसल्यास, तदनुसार खो्या घर पट्टय्ा्या पाित्या  नि न ेधथ क गैरव्यिहार करीाऱ्या 
तत्कालीन सरपींच ि ग्रामसपिक याीं्यािर शनासनानप काय कारिाक कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) हप खरप नाही. 
(२), (३) ि (४) शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप. 
     सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या कालाियीत तत्कालीन सरपींच ग्रामसपिक याींनी 
घरपट्टय्ाीं्या खो्या पाित्या  नि न ेधथ क गैरव्यिहार कप लपला नस न, ग्रामपींचायतीचप 
तत्कालीन कम चारी श्री.रमपशन नाम पंि भोकर याींनी स्ित:्या स्िाषा रीनप घरपट्टीची  ीलप  िािली 
हस न, ब लाींिर खो प् घर नीं र नम ं कप लपलप ेहप. या ा त ग्रामपींचायत काया लयात कोीत्याही 
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प्रकार्या नोंंी नमुना नीं. ८ ि नमुना नीं. ९ िर ंप्तरी हंस न ेलपल्या नाहीत. तसपच 
कोीत्याही प्रकारचा ेधथ क व्यिहार झालपला हंस न यपत नाही. त्यामु प संर प्रकरीी 
हबरातबर झालपली नस न सीं ींधयत कम चारी याींनी ग्रामपींचायत कारभारात हदनयामतता 
कप ल्याचप ेढ  न ेलप ेहप. 
     श्री.रमपशन नाम पंि भोकर, ग्रामपींचायत कम चारी याींनी कप लपल्या हदनयामततप ा त 
ग्रामपींचायत नडगाींि याींनी त्याींचप कडील हंनाींक १०/०८/२०१५ ्या े पंशनान्ियप श्री.रमपशन 
नाम पंि भोकर याींना दनलींब त कप लप ेहप. 

___________ 
  

हहांगोली जिल््यात जिल्हा िषरेदेत वग  १ व २ ची सुमारे १७५ िदे षरत असल्याााात 
  

(१९)  ५६३२४ (२३-०८-२०१६).   डॉ.सांतोे टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन िटेल (मुांाादेवी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल््यात जिल्हा पषरे पंत िग  १ ि २ ची समुारप १७५ प पं षरक्त ेहपत यााशनिाय 
शनासना्या विविय विभागातील कक ी षरक्त िागा साडपपाचशनप्या पुढप हसल्याचप माहप मप, 
२०१६ मध्यप िा त्यांरयान दनंशन नास ेलप ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, हहींगोली जिल्हा पषरे पंतील षरक्त पंाींचा ेढािा घपऊन संर षरक्त प पं 
तातडीनप भरण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली ेहप िा करण्यात यपत ेहप, 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(१८-०९-२०१७) :(१) नाही. 
     मप, २०१६ मध्यप हहींगोली जिल्हा पषरे पंमयील महाराषय विकास सपिपतील िग -१ ि 
महाराषय विकास सपिा िग  न जिल्हा पषरे पंतील इतर िग -१ ि िग -२ ची प पं हशनी कक ी ६४ 
प पं षरक्त होती. 
(२), (३) मप, २०१६ मध्यप हहींगोली जिल्हा पषरे पंमयील महाराषय विकास सपिपतील िग -१ मयील 
ग् विकास हधयकारी, पींचायत सामती, हहींगोली, ग् विकास हधयकारी, पींचायत सामती, 
क मनुरी, ग् विकास हधयकारी, पींचायत सामती, औींढा-नागनाथ ही तीन षरक्त हसलपली प पं 
हं.०९-०८-२०१६ ि हं.२५-१०-२०१६ ्या े पंशनान्ियप भरण्यात ेली ेहपत. जिल्हा पषरें 
हहींगोली याींस षरक्त प पं तात्का  भरीप ा त दनंेशन हंलपलप ेहपत. 
     महाराषय विकास सपिा िग -२ मयील कोीतपही पं षरक्त नव्हतप. 
     महाराषय विकास सपिा िग  न जिल्हा पषरे पंतील इतर िग -१ ि िग -२ ची प पं सीं ींधयत 
प्रशनासक य विभागामाब त दनमा ी करण्यात ेली संर षरक्त प पं तात्का  भरण्या ा त 
सीं ींधयत प्रशनासक य विभागाींनी काय िाही करण्या ा त स चना दनग ामत करण्यात ेल्या 
ेहपत. 
  

___________ 
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िाष्ट्टी (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) ग्रामिांचायतीन ेनगर दौंड रस्त्यावर  
जिल्हा िषरेदेाया िागेवर अनतरियमण िेल्याााात 

  

(२०)  ५६६२३ (११-०८-२०१६).   श्री.राहुल िगताि (श्रीगोंदा), श्री.वैभव विचड (अिोले), 
श्री.जिततरद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) काष्ी (ता.श्रीगोंंा, जि.हहमंनगर) ग्रामपींचायतीनप नगर ंौंड रस्त्यािर जिल्हा पषरे पं्या 
िागपिर हदतक्रमी कुपन व्यापारी गा प  ाींयलप ेहपत, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(३) हसल्यास, तदनुसार जिल्हा पषरे पं्या िागपिर हदतक्रमी करीाऱ्याींिर शनासनानप कोीती 
कारिाक कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) नाही, हप खरप नाही. 
     काष्ी, ता.श्रीगोंंा यपथप ग्रामपींचायतीनप नगर ंौंड रस्त्यािर  ाींयलपलप गा प हप 
ग्रामपींचायती्या िागपिरच  ाींयलपलप हस न, संरची िागा ही जिल्हा पषरे पं्या मालक ची 
नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेाेलवळे ाुद्रिु (ता.िागल, जि.िोल्हािूर) येथे इांहदरा आवास योिनेतून  
मांिूर लालेल्या ााांधिामास िरवाना ममळयाााात 

(२१)  ५६७६३ (२३-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जिततरद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सरेुश लाड (िि त), श्री.शामराव ऊफ  ााळासाहेा िाटील (िराड 
उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिप  पलिडप  ुद्रकु (ता.कागल, जि.कोल्हाप र) यपथील कु्ुीं ास इींहंरा ेिास योिनपत न घर 
मींि र झालप हसता ग्रामपींचायतीनप घरकामास परिाना हंला नसल्यानप संर कु्ुीं ानप ेत्मंहन 
करण्याचा इशनारा ग्रामपींचायतीस माहप मप, २०१६ ्या ंसुऱ्या सप्ताहात हंला ेहप, हप खरप ेहप 
काय, 

(२) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि चौकशनीहींती काय ेढ  न 
ेलप, 
(३) हसल्यास, तदनुसार इींहंरा ेिास योिनपत मींि र झालपलप घराचप काम प ी  करण्यास 
परिाना पंीप ा त ि इींहंरा ेिास योिनर्तग त घरास दनयी पंण्या ा त शनासनानप कोीती 
काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
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श्रीमती िांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
     लाभार्थयानंप घरकुलाचप  ाींयकाम जिल्हा पषरें मालक ्या रस्त्यािर हदतक्रमी कुपन 
कप ल्याचप दनंशन नास ेलप ेहप. 
(३) लाभार्थयानंप घरकुलाचप  ाींयकाम जिल्हा पषरे पं्या मालक ्या रस्त्यािर हदतक्रमी कुपन 
कप ला हसल्यामु प मींि र झालपलप घरकुल रद्द करण्यात ेलप ेहप. तसपच, लाभार्थयांला पंण्यात 
ेलपला घरकुलाचा पहहला हप्ता िस ल करण्याची काय िाही करण्यात यपत ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेतळेगाव हदघे (ता.सांगमनेर, जि.अहमदनगर) येथील उिसरांिचाने  
शाळेाया िागेत अनतरियमण िन न ााांधिाम िेल्याााात 

(२२)  ५६८९९ (०१-०९-२०१६).   श्रीमती हदवििा चव्हाण (ाागलाण), श्री.सुरेश लाड (िि त), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरााड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.िाांडुरांग 
ारोरा (शहािूर), श्री.जिततरद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिप त पगाि हंघप (ता.सींगमनपर, जि.हहमंनगर) यपथील उपसरींपचानप शना प्या िागपत 
हदतक्रमी कुपन  ाींयकाम कप ल्याचप माहप कवप्रल, २०१६ ्या शनपि््या सप्ताहात दनंशन नास 
ेलप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप पाहीी कप ली ेहप काय ि पाहीीचप दनषके  काय ेहपत, 
(३) हसल्यास, तदनुसार संर उपसरींपचानप हदतक्रामत कप लपलप  ाींयकाम तोडण्या ा त शनासनानप 
कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) नाही, हप खरप नाही. 
(२) मौिप त पगाि हंघप (ता.सींगमनपर, जि.हहमंनगर) यपथील शना प्या िागपत उपसरपींचानप 
हदतक्रमी कप लपलप नस न, त्याींची  हीी श्रीमती मींगल ंत्तात्रय ाशनींं प याींनी हदतक्रमी कप ल्याचप 
हंस न ेलप ेहप. 
(३) हदतक्रमी दनषकावेत करीपची काय िाही ग्रामपींचायतीमाब त चाल  ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मराठवाडा ववभागातील ६९७९ िैिी २२६७ ग्रामिांचायतीांनी रोिगार हमी योिनतरतग त  
िामावर ननधी खच  न िेल्याााात 

(२३)  ५७२१४ (२३-०८-२०१६).   श्री.अतुल साव े (औरांगाााद िूव ) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठिाडा विभागातील ६९७९ पैक  २२६७ ग्रामपींचायतीींनी माहप कवप्रल, २०१५ पयतं रोिगार 
हमी योिनर्तग त कामाींिर ककही पैसा खच  कप ला नाही, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, रोिगार हमी योिनर्तग त कामािर दनयी खच  न करण्याची कारीप काय ेहपत, 
(३) हसल्यास, याप्रकरीी ंोेीींिर शनासनानप काय कारिाक कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१७) :(१) हप खरप नाही. 
     औरींगा ां विभागात ककुी ६६४३ ग्रामपींचायतीपैक  १८९१ ग्रामपींचायतीींनी रोिगार हमी 
योिनपहींतग त कामािर खच  कप ला नाही. 
(२) महात्मा गाींयी राषयीय ग्रामीी रोिगार हमी योिना ही योिना काम मागीीिर ेयारीत 
ेहप. मग्रारोहयो हींतग त सीं ींयीत ग्रामपींचायत स्तरािर मि राींकड न कामाची मागीी नसल्यानप 
खच  झालपला नाही. संर प्रकरीी ग्विकास हधयकारी, ग्रामसपिक, ग्राम रोिगार सपिक याीं्या 
 ैठका घपि न िप ोिप ी स चना ि नो्ीसा हंलपल्या ेहपत. तसपच सि  ग्रामपींचायत स्तरािर 
मिुराींचप कॅं प घपि न मिुराींना काम मागीी करीपस प्रितृ करण्यात ेलप ेहप. मि राींकड न 
कामाची मागीी होताच कामप पुरिण्यासाठज कामाींचा पुरपसा शनपल्ब प्रत्यपक ग्रामपींचायतस्तरािर 
ठपिण्यात ेला ेहप.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
महाराष्ट्र रोिगार हमी योिन ेअांतग त फुलांब्री (जि.औरांगाााद) तालुयातील २३५ ववहहरीांना 

िरवाना न ममळाल्यान ेिामे अिणूा वस्थेत असल्याााात 
  

(२४)  ५७२३३ (२३-०९-२०१६).   श्री.अतुल साव े (औरांगाााद िूव ) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषय रोिगार हमी योिनप हींतग त बुलींरुवी (जि.औरींगा ां) तालुक्यातील मींि र करण्यात 
ेलपल्या ६३४ िैयजक्तक ासींचन विहहरीींना हंलपली मान्यता जिल्हा पषरे पं्या मुख्य काय कारी 
हधयकारी याींनी रद्द कप ली, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, त्याची कारीप काय ेहपत ि संर ासींचन विहहरीपैक  २३५ विहहरीचप काम सुुप 
हसताना मान्यता रद्द कप ल्यानप विहीरीींची कामप हप ीा िस्थपत ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, २३५ विहीरीींची हप ी  कामप प ी  करण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली 
िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०९-२०१७) :(१) हींशनत: खरप ेहप. 
     बुलींरुवी तालुक्यातील सन २०१४-१५ या िेा त ६३४ िैयजक्तक ासींचन विहीरीींना मान्यता 
पंण्यात ेली होती. त्यापकै  ३८० िैयजक्तक ासींचन विहीरीीं्या कामाीं्या प्रशनासक य मान्यता 

हं.१३.४.२०१६  हन्ियप रद्द करण्यात ेल्या ेहपत. 
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(२) कक ी ६३४ पैक  ३८० विहहरी मुख्य काय कारी हधयकारी याीं्या स्तरािुपन चौकशनी हींती 
प्रस्ताि पषरपुी  नसल्यानप रद्द कप ल्या. १९ विहहरी प्रस्ताि नसल्यानप पींचायत सामतीस्तरािर रद्द 
कप ल्या. उि षरत २३५ विहहरी रद्द कप ल्या नसल्यानप त्याींची कामप सुुप ठपिण्यात ेली. 
(३) संर २३५ विहहरीींची कामप करण्याची काय िाही ग्रा.पीं.माब त सुुप ेहप. झालपल् या कामाींचप 
मि राींना मस््र प्रमाीप मि री हंा कप ली िात हस न कामप प्रगतीपथािर ेहपत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेिरांिफेण (ता.शाहुवाडी जि.िोल्हािूर) येथील गायरान  
िममनीमध्ये अनतरियमण िेल्याााात 

  

(२५)  ५८५५८ (२६-०८-२०१६).   श्री.सत्यिीत िाटील-सन डिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिप करींिबप ी (ता.शनाहुिाडी, जि.कोल्हाप र) यपथील सात लोकाींना गायरान िामनीत घर 
 ाींयण्याची परिानगी तपथील ग्रामसपिक याींनी हंली ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, संर परिानगी पंत हसताना सरपींच ि  ाींयकाम सामती हध्यषा  याींची 
परिानगी घपतलपली नाही ,संर िामनी गायरान मयील हस न सुद्धा त्याींचा उल्लपख गािठाी 
ाम कत नीं. ३३/०२ हसा  पकाय पंशनीर षरत्या करून घर ाींयीीला परिानगी हंलपली ेहप, हप ही 
खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास,गायरान िमीन ग् नीं.१ मध्यप ग्रामस्थाींनी हदतक्रमी करून घर  ाींयलप हस न 
संर हदतक्रमीाची नोंं ग्रामपींचायतीनप सन २०१२ मध्यप कप लपली ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(४) हसल्यास, संर हदतक्रमी हप जिल्हा पषरे पंचप ाशनषा क याींनी कप लपलप हस न या ा तीत 
सीं ींधयत प्राथामक ाशनषा क ि ग्रामपींचायत संस्य याींचपकडप हंनाींक २३ मप,२०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास जिल्हाधयकारी याींचपकडप तक्रार कप लपली ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(५) हसल्यास,या प्रकरीाची चौकशनी कप ली ेहप काय ि चौकशनीनसुार  संर  ाींयकाम परिानप 
रद्द करून संर ाम कती शनासन िमा करण्या ा त ि सीं ींधयत ग्रामसपिक, प्राथामक ाशनषा क ि 
इतर कम चाऱ्याींिर कारिाक करण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत 
ेहप, 
(६) नसल्यास,विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) ग्रामपींचायत हसपसमर्् रजिस््र ला ाम कत नीं. ३३/०२ 
मध्यप ग्रामपींचायतीमाब त  ाींयकाम परिानगी पंताना ग्रामपींचायतीनप काय पंशनीर मागा चा हिलीं  
कप लपला नस न त्यास तत्कालीन ग्रामसपिक ंोेी हंस न यपत ेहपत. 
(२) ग्रामपींचायत हसपसमर्् रजिस््र ला ाम कत नीं. ३३/२० ला नम ं हसलपल्या ाम कतीत 
घर  ाींयकामाची परिानगी श्री. कप शनिराि ाभकािी  गुरि याींना ग्रामपींचायत  माासक सभा 
ठराि क्र.५/४, हं.१४/०८/२०१२ हनियप तत्कालीन सरपींच ि ग्रामसपिक याींनी हंलपली ेहप. संर 
ाम कत क्र.३३/०२ हा गायरान ग् नीं.१ मध्यप ेहप. ग्रामपींचायत करींिबप ी यपथील गायरान 
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मयील िमीन नव्यानप हसपसमर्् नोंं कुपन घर ाींयकाम परिानगी हंलपली नाही. 
ग्रामपींचायतीनप सन २०१२ मध्यप कप लपली नोंं ही निीन नोंं नस न ती १९९७-९८ पास न 
हसपसमर्् पक  नम ं ेहप. 
(३) हप खरप नाही. 
     ग्रामपींचायत करींिबप ी यपथील ाम कत नीं.३३/०२ ही उपलय हाभलपखानुसार सन १९९७ 
पुिजपास न श्री.ाभिािी कप शनि गुरि याींचप नािप नोंं ेहप सन २०१२ मध्यप पडसर िागा 
सींमतीपत्रा्या ेयारप ग्रा.पीं. ठराि ५/४ हं.१४/०८/२०१२ नप िारींसाीं्या नािप कप ली ेहप. 
(४) हप खरप ेहप. 
     श्री. ा ासो सत्त  गुरि याींनी हं.२५/०६/२०१६ ्या पत्रान्ियप श्री कप शनि ाभकािी गुरि 
याींनी शनासक य िामनीिर हदतक्रमी कप लप हसल्याचप क विलप ेहप. 
(५) ग्रामपींचायत ाम कत क्र.३३/२ ही गायरान ग् नीं. १ मध्यप हस न त्याची मोिीी 
हं.२७/०३/२०१७ रोिी झालपली हस न, मोिीी नकाशना हं.०३/०५/२०१७ रोिी ग्रामपींचायतीस 
प्राप् त झालपला ेहप. संर नकाशनानुसार १८ हदतक्रमी यारकाींनी हदतक्रमी कप लप ेहप. 
हदतक्रमी यारकाींचप हदतक्रमी ६ महहन्याींपपषा ा िास् त कालाियीचप हसल्यानप जिल्हाधयकारी 
याीं्याकडप हं.१३/०६/२०१७ ्या पत्रान्ियप हदतक्रमी दनषकाासत करण्यासाठज मींि री 
ाम ण्या ा तचा प्रस्ताि सांर कप ला ेहप. जिल्हाधयकाऱ्याींकड न मींि री प्राप्त होताच पुढील 
काय िाही करण्यात यपकल तसपच सीं ींधयत ग्रामसपिक याीं्यािर महाराषय जिल्हा पषरें जिल्हा 
सपिा (ाशनस्त ि हपील) दनयम १९६४ नुसार प्रशनासक य काय िाही सुुप ेहप. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

वायांगती (ता.िणिवली, जि.मसांधदुगु ) गावासाठी िाणी टांचाई आराखड्यामधनू 
ताम्हणिरवाडीसाठी नळिाणी िुरवठा योिनेाया दनु स्तीााात 

  

(२६)  ६०६०५ (२३-०८-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िायींगती (ता.कीकिली, जि.ासींयुंगु ) गािासाठज पाीी ी्ंचाक ेराखड्या मय न 
ताहीकरिाडीसाठज न पाीी पुरिठा योिनप्या ंुुपस्तीसाठज ग्रामीी पाीी पुरिठा विभागानप 
हंनाींक २५ कवप्रल, २०१६ रोिी ५ लषा  ुपपयप दनयी मींि र कुपन ेिश्यक त्या कागंपत्राींची 
पुत ता करािी या ा तचप पत्र ग्रामपींचायत िायींगीीला पाठविलप ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, संर पत्र हप ग्रामपींचायतीला हंनाींक १५ मप, २०१६ रोिी ाम ाल्यानींतरही 
सरींपच ि ग्रामसपिक याींनी न पाीी योिनप ा तची ेिश्यकत्या कागंपत्राची पतु ता ग्रामीी 
पाीी पुरिठा्या हधयकाऱ्याींस पाठविलपली नाही ही न ग्रामस्थाींनी सरपींच ि ग्रामसपिक याींना 
विचारीा कप ली हसताना कागंपत्रप घपऊन िाण्यासाठज गाडीची व्यिस्था करािी हशनी मागीी 
कप ल्या ा तची तक्रार दनिपंन ग्रामस्थाींनी हंनाींक ६ ि न, २०१६ िा त्यासुमारास ासींयुंगु  
जिल््याचप मा.पालकमींत्री तथा ग्रामविकास राज्यमींत्री याींना पंऊन या प्रकरीी चौकशनी करािी 
हशनी मागीी कप ली, हप ही खरप ेहप काय, 
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(३) हसल्यास, तक्रार दनिपंना्या हनुेींगानप शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि 
चौकशनीनुसार शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(०८-०९-२०१७) :(१) होय, हप खरप ेहप. 
(२) होय, हप खरप ेहप. 
(३) िायींगीी ग्रामपींचाती्या िायींगीी ताहीकरिाडी न  पाीी पुरिठा योिनप्या कामास 
जिल्हाधयकारी, ासींयुंगु  याींनी हं.१६.४.२०१६ रोिी प्रशनासक य मींि री हंली ेहप. त्यानुसार 
मुख्य काय कारी हधयकारी, जिल्हा पषरें, ासींयुंगु  काया लया्या ग्रामीी पाीीपुरिठा 
विभागानप हं.२५.४.२०१६ ्या पत्रान्ियप सरपींच, ग्रामपींचायत, िायींगीी याींनी मक्ता घपण्यासाठज 
ेिश्यक कागंपत्राींसह प्रस्ताि सांर करण्या ा त सरपींच, ग्रामपींचायत िायींगीी याींना 
क विलप. त्यानुसार िायींगीी ग्रामपींचायतीनप मक्ता घपण्यासाठज हं.१२.५.२०१६ रोिी मखु्य 
काय कारी हधयकारी, जिल्हा पषरें, ासींयुंगु  काया लयाकडप प्रस्ताि सांर कप ला. संर कामास 
सरपींच, ग्रामपींचायत, िायींगीी याींना हं.२५.५.२०१६ रोिी काया रींभ े पंशन हंला. ग्रापींचायतीला 
संर कामाची क-दनविंा प्रमक्रया करीप ेिश्यक हसल्यानप तसपच पािसा ा सुुप झाल्यानप 
प्रत्यषा  काम सुुप करण्यास विलीं  झाला. तदनींतर ग्रामपींचायती्या विनींती्या हनुेींगानप संर 
कामास हं.३१.१२.२०१६ पयतं मुंतिाढ पंण्यात ेली. 
     हं.१२.५.२०१६ रोिी न  पाीी पुरिठा योिनपचा मक्ता घपण्यासाठजचा प्रस्ताि िायींगीी 
ग्रामपींचायतीनप मुख्य काय कारी हधयकारी, जिल्हा पषरें, ासींयुं ग  काया लयाकडप सांर कप ला 
हसल्यानप प्रकरीी ग्रामस्थाीं्या तक्रार दनिपंना्या हनुेींगानप चौकशनी हथिा काय िाही 
करण्यात ेली नाही. 
     सदयजस्थतीत संरील काम माहप मप, २०१७ हखपर प ी  करण्यात ेलप हस न पाीी 
पुरिठा सुुप करण्यात ेला ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ाहुमिली इमारत ााांधून ननवासस्थान तयार िरयाची योिना रााववयाााात 
  

(२७)  ६०६३२ (२३-०८-२०१६).   श्री.ााळासाहेा मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शनासक य योरीानुसार इींहंरा ेिास योिनप्या लाभार्थयांना घरासाठज िागा नसपल तर 
शनासक य िागा उपलय कुपन पंीप क्रमप्राप्त ेहप, परींतु शनासक य िागा उपलय नसल्यास 
या कु्ुीं ाींना िागा खरपंी करण्यासाठज ५० हिार ुपपयप पंण्याचा दनी य शनासनानप घपतला हस न 
त्यानुसार हनपक लाभाथज कु्ुीं ाचप हि  शनासनाकडप प्रलींब त ेहपत, हप खरप ेहप काय, 
(२) तसपच ५० हिार ुपपयाींमध्यप िागा ाम त नसल्यामु प हनपक लाभाथज ककत्र यपि न त्याींनी 
 हुमिली इमारत  ाींय न दनिासस्थान तयार करण्याची योिना शनासनानप मींि र कप ली ेहप 
काय,  
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(३) हसल्यास, तदनुसार  हुमिली इमारत  ाींय न दनिासस्थान तयार करण्याची योिना 
रा विण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) :(१) होय. 
     तथावप, कर् द्र शनासनानप सन २०१६-१७ पास न इींहंरा ेिास योिनप्या िागी प्रयानमींत्री 
ेिास योिना-ग्रामीी ही घरकुल योिना सुुप कप ली ेहप. या योिनपमध्यप लाभाथज दनिडी्या 
दनकेामध्यप झालपलप  ंल, कर् द्राकड न प्राप्त दनयी्या प्रमाीात झालपला  ंल तसपच िागा 
उपलयतप्या दनकेामध्यप झालपलप  ंल विचारात घपता योिनप्या हं.३० डडसर् र, २०१५ ्या 
शनासन दनी यामध्यप सुयारीज्ञ करण्याची काय िाही चाल  ेहप. 
(२) ि (३) शनासनानप हं.३० डडसर् र, २०१५ ्या शनासन दनी यान्ियप पींडीत ंीनंया  उपाध्यय 
िागा खरपंी हथ सहाय योिना सुुप कप ली हस न मोठ्या ग्रामपींचायती तसपच शनहरा शनपिारील 
ग्रामपींचायतीमध्यप िागपचप िास्त ंर ि िागपची कमी उपलयता विचारात घपता, ५०० चौ. 
बु्ापयतं िागपत स्थादनक प्राधयकरीा्या  ाींयकामा्या दनयमािलीनुसार ंोन मकीं िा तीन 
लाभार्थयां्या सींमतीनप ंोन मिली (G+१) मकीं िा तीन मिली (G+२) इमारत  ाींयण्यासाठज 
प्रदत लाभाथज ुप. ५०,०००/- पयतं हथ सहाय्य िागा खरपंीसाठज हंा करण्याची तरत ं शनासन 
दनी यात कप ली ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

खोलगाडगा (ता.जिांतूर, जि.िरभणी) येथील रोिगार हमी योिनेाया िामाााात 
  

(२८)  ६२६३७ (२३-०८-२०१६).   श्री.वविय भाांाळे (जिांतूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोलगाडगा (ता.जिींत र, जि.परभीी) यपथील गुला राि पुींडलीकराि िाींगर ि मायिराि 
मारोतराि हाकप  याींनी तसपच स्थादनक लोकप्रदतदनयीींनी माहप मप, २०१६ मध्यप िा त्यांरयान 
उपजिल्हाधयकारी याींचपकडप सन २०१० तप २०१३ या कालाियीमध्यप झालपल्या रोिगार हमी 
योिनप्या कामा ा त तक्रार कप लपली ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, तक्रारीचप स्िुपप काय ेहप ि यासींंभा त चौकशनी करण्याींत ेली ेहप काय, 
(३) हसल्यास, चौकशनीत काय ेढ  न ेलप ि तदनुसार सीं ींधयतािर काय कारिाक कप ली िा 
करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०७-०९-२०१७) :(१) हप खरप ेहप. 
(२) तक्रारीमध्यप ग् क्रमाींक ८० मध्यप कामप झालपली नसुन इतरत्र झाली ेहपत, संरील कामप 
ही हप ी  हस न कामात गैरव्यिहार झाला ेहप हसप नम ं कप लप ेहप. संर तक्रारी्या 
हनुेींगानप चौकशनी करण्यात ेली ेहप. 
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(३) चौकशनीमध्यप मौ.खोलगाडगा (ता.जिींत र, जि.परभीी) या गािातील मातीनाला  ाींयाची कामप 
हींंाि पत्रात प्रस्तावित कप लपल्या ग् क्रमाींकामध्यपच झालपली ेहपत. तसपच चौकशनीहींती 
कोीत्याही प्रकारचा गैरव्यिहार झाल्याचप ेढ  न ेलपलप नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गोंहदया जिल््यााया तालुयातील आहदवासी लाभार्थया ना इांहदरा आवास घरिुल  
योिनेचा लाभ ममळयासाठी ननधी उिलब्ध िन न देयाााात 

  

(२९)  ६२७२३ (१८-०८-२०१६).   श्री.सांिय िुराम (आमगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहंया जिल््या्या तालुक्यातील ेहंिासी लाभार्थया ना इींहंरा ेिास घरकुल योिनपचा 
लाभ घपण्यासाठज समुारप ९ को्ी ५ लाखाचा दनयी तात्का  तहासलंाराींकडप सुप  ं करण्या ा त 
स्थादनक लोकप्रदतदनयी, ेहंिासी सींघ्ना ि ेहंिासी लाभार्थयानंी हंनाींक १२ ि न, २०१६ 
रोिी िा त्यासमुारास मागीी कप ली हसल्यानप दनंशन नास ेलप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, शनासनानप प्रलींब त प्रस्तािास तातडीनप मींि री पंऊन तालुक्यातील तहासलंाराींकडप 
इींहंरा ेिास योिनपसाठज दनयी उपलय कुपन पंण्यासाठज कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात 
यपत ेहप, 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) :(१) नाही. 
     सन २०१५-१६ या वित्तीय िेा पास न इींहंरा ेिास योिनप्या लाभार्थयां्या  ँक / 
पोस्् खात्यामध्यप थप् हनुंान िमा करण्यासाठज PFMS प्रीाली सुुप करण्यात ेली ेहप. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

धचरोली (ता.मलू, जि.चांद्रिूर) ग्रामिांचायतीाया उिसरिांचान े 
ववनािरवाना िागेवर व्यवसाय सनु  िेल्याााात 

  

(३०)  ६२७५३ (११-०८-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचरोली (ता.म ल, जि.चींद्रप र) ग्रामपींचायती्या उपसरपींचानप परिाना घपतलपल्या िागपिर 
वि्ा  नविण्याचा व्यिसाय न करता ंसुऱ्याच िागपिर व्यिसाय कुपन शनासन दनंेशनाचप 
उल्लींघन कप ल्याप्रकरीी उपविभागीय हधयकारी याीं्याकडप माहप कवप्रल, २०१६ मध्यप िा 
त्यांरयान तक्रार कप ली ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, या तक्रारीनसुार चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
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(३) हसल्यास, चौकशनीनुसार शनासन दनंेशनाचप उल्लींघन करीाऱ्या उपसरपींचािर शनासनानप 
कोीती कारिाक कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  

श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) होय, हप खरप ेहप. 
     धचरोली ग्रामपींचायतीचप उपसरपींच याींनी परिाना घपतलपल्या िागपिर वि्ा  नविण्याचा 
व्यिसाय न करता ंसुऱ्याच िागपिर व्यिसाय कुपन शनासन दनंेशनाचप उल्लींघन कप ल्या ा त 
उपविभागीय हधयकारी याीं्याकडप हं.२२.२.२०१६ रोिी तक्रार प्राप्त झाली ेहप. 
(२) संर प्रकरीाची तहासलंार, मुल याींचपकड न चौकशनी करण्यात ेली हस न संर 
चौकशनीमध्यप धचरोली ग्रामपींचायतीचप उपसरपींच श्री.हदनल मायि शनर्डप ंोेी ेढ  न ेलप 
ेहपत. 
(३) ि (४) संर प्रकरीी महाराषय िमीन महस ल हधयदनयम १९६६ चप कलम ४८ (७) ि (८) 
हन्ियप तहासलंार, मुल याींनी त्याीं्या हं.३०.८.२०१६ ्या े पंशनान्ियप हियै उत्खनना ा त 
श्री.हदनल मायि शनर्डप, उपसरपींच याींचपिर ुपपयप २०,४६०/- इतक  ींंडात्मक कारिाक कप ली ेहप. 
     तसपच मुीं क ग्रामपींचायत हधयदनयम, १९५८ चप कलम १४ (१) (ि-१) मयील 
तरत ंीनुसार श्री.हदनल मायि शनर्डप याींना संस्य िंािुपन हपात्र ठषरविण्यात ेलप ेहप. 
श्री.हदनल मायि शनर्डप हप ग्रामपींचायत, धचरोली, ता.मुल यपथप कोीत्याही पंािर नाहीत. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामिांचायत सरिांचााया मानधनात वाढ िरयाााात 
  

(३१)  ६३२४९ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (सारियी), श्रीमती ननम ला गाववत (इगतिूरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामपींचायत सरपींचाचा ंरमहा कप ि  १ हिार किढप मानयन हंलप िात हस न 
संर मानयनात िाढ करण्याची मागीी शनासनाकडप करण्यात यपत ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, संर मागीी्या हनुेींगानप सरपींचा्या मानयनात िाढ करण्या ा त शनासनानप 
कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(३) नसल्यास,विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  

श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) होय. हप खरप ेहप. 
(२) ग्रामविकास विभागा्या शनासन दनी य हं.२७ िुल,ै २००९ हन्ियप ग्रामपींचायती्या 
लोकसींख्या िग िारीदनहाय सरपींचाींना प्रदतमाह ुपपयप ४००/६००/८०० इतकप  मानयन पंण्यात यपत 
होतप. त्यामध्यप शनासन दनी य हं.६ सप् र्् र, २०१४ हन्ियप िाढ कुपन हनुक्रमप ुपपयप 
१०००/१५००/२००० करण्यात ेलप ेहप. संर मानयन हं.१५ ऑगस््, २०१४ पास न हंा 
कराियाचप हसल्यानप या ा त वित्त विभागाकडप िप ोिप ी हथ सींकल्पीय हींंाि ेणी पुरिीी 
मागीी हन्ियप दनयीची मागीी करण्यात यपत हस न त्याचा पाठपरुािा करण्यात यपत ेहप. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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वाडा (जि.िालघर) तालुयातील िांचायत सममती ााांधिाम व िाणीिरुवठा ववभागााया  
नागरी वविास िामात लालेला गैरिारभार 

  

(३२)  ६३६७१ (१८-०८-२०१६).   श्री.न िेश म् हात्र े (मभवांडी िूव ), श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी 
ग्रामीण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाडा (जि.पालघर) तालुक्यात रस्त्याींची ंुुपस्तीची कामप ि पषरसरात पाण्याची मोठया 
प्रमाीािर ी्ंचाक दनमा ी झाली हस न उक्त कामप गत कक तप ंीड िेा पास न नागरी सुवियाींची 
कामप मींि र हस नही ग्विकास हधयकारी, पींचायत सामती  ाींयकाम ि पाीी पुरिठा विभागाचप 
उप हाभयींता, शनाखा हाभयींता ंलु षा  करीत हसल्यानप चौकशनी कुपन कारिाक करण्या ा त्या 
तक्रारी पींचायत सामती संस्य-िाडा याींनी मा.ग्रामविकास राज्यमींत्री याीं्याकडप हंनाींक २७ 
ि न, २०१६ रोिी िा त्या समुारास लपखी दनिपंनाव्ंारप कप ली ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) तसपच पींचायत सामती-िाडा यपथील रस्त्याीं्या ंुुपस्तीची, नविन रस्तप, िुन्या इमारतीींचप 
हप ी   ाींयकामप, न  पाीीपुरिठा योिना या योिनाींसाठज शनासनाकड न दनयी प्राप्त होऊनही 
संर दनयी ंोन तप तीन िेा पास न सीं ींधयत विभागातील हधयकाऱ्याीं्या गैरकारभारामु प 
हखधच त राहत हसल्याम ुप स्थादनक नागषरकाींची गैरसोय होत ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(४) हसल्यास, तंनुसार संर पषरसरातील नागरी विकास कामप प्रलींब त ठपिीाऱ्या ग्विकास 
हधयकारी, पींचायत सामती  ाींयकाम ि पाीीपुरिठा विभागातील उपहाभयींता, शनाखा हाभयींता 
याीं्यािर शनासनानप कोीती कारिाक कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
 
श्रीमती िांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) :(१) हप खरप नाही. 
(२) ि (३) नाही, पींचायत सामती िाडा यपथील रस्त्याींची ंुुपस्ती, निीन रस्तप, तसपच इमारतीची 
 ाींयकामप या करीता शनासनाकड न प्राप्त झालपला दनयी हखधच त राह न व्यपगत झालपला नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

घरिुल योिना रााववताना वस्तुजस्थती दश ि आधारावर घरिुल वाटि िरयाााात 
  

(३३)  ६३७९९ (२०-०८-२०१६).   डॉ.अननल ाोंड े (मोशी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ंाषरद्रयरपेपखालील कु्ुीं ाची यांी सन १९९७ नींतर ंुुपस्त करण्यात ेलपली नाही, हप खरप 
ेहप काय, 

(२) हसल्यास, राज्यात घरकुल योिनाींसाठज ंाषरद्रयरपेपखालील हसीारप कु्ुीं  हा दनके 
लािण्यात यपतो, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, राज्यात घरकुल योिना रा विताना ंाषरद्रय रपेा हा दनके न लािता यािप 
हशनी मागीी संर लोकप्रदतदनयीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचपकडप हंनाींक १६ माच , २०१५ रोिी िा 
त्यासुमारास कप ली, हप ही खरप ेहप काय, 
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(४) हसल्यास, संर मागीी्या हनुेींगानप िस्तुजस्थती ंशन क ेयारािर घरकुल िा्प 
करण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली ेहप िा करण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े (२५-०९-२०१७) :(१) सन १९९७ नींतर कर् द्र शनासना्या हं.१३.९.२००२ ्या 
पत्रान्ियप ंहाव्या पींचिावे क (२००२-२००७) योिनप्या कालाियीत ंाषरद्रय रपेपखालील कु्ुीं ाची 
गीना करण्यात ेली ेहप ि तदनींतर शनासन दनी य हं.०७ नोव्हर् र, २००६ हन्ियप संर 
सिेषा ीाींतग त तयार करण्यात ेलपल्या यादया कर् द्र ि राज्यातील विविय योिनाींतग त लाभ 
पंण्यासाठज िापरण्या ा त दनंेाशनत करण्यात ेलप ेहप. 

(२) होय. 
     इींहंरा ेिास योिना ही कर् द्र पुरस्कृत योिना हस न कर् द्र शनासना्या माग ं शन क 
तत्िानुसार रा िली िातप. कर् द्र शनासनानप इींहंरा ेिास योिनपकषरता ंाषरद्रय रपेपची ह् ठपिली 
होती. परींत,ु सन २०१६-१७ पास न कर् द्र सरकारनप इींहंरा ेिास योिनपचप ुपपाींतर प्रयानमींत्री 
ेिास योिना-ग्रामीी मध्यप कप लप ेहप. प्रयानमींत्री ेिास योिना-ग्रामीी करीता घरकुल पात्र 
लाभार्थयांची दनिड समाजिक, ेधथ क ि िातदनहाय सिेषा ी-२०११ (SECC २०११) ्या 
माहहती्या ेयारप करण्यात यपत ेहप. 
(३) होय. 
(४) सन २०१६-१७ पास न कर् द्र शनासनानप प्रयानमींत्री ेिास योिना-ग्रामीी ही घरकुल योिना 
इींहंरा ेिास योिनप्या िागी सुुप कप ली ेहप. कर् द्र शनासना्या माग ं शन क सचुनपनुसार 
प्रयानमींत्री ेिास योिना-ग्रामीी हींतग त पात्र लाभार्थयांची दनिड सामाजिक, ेधथ क ि 
िातदनहाय सिेषा ी-२०११ (SECC २०११) ्या माहहती्या ेयारप करण्यात यपत ेहप. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

धचांदर नागोची वाडी (ता.मालवण, जि.मसांधुदगु ) रस्त्याची लालेली दरुवस्था 
  

(३४)  ६५०५८ (२७-०१-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोि) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचींं र नागोची िाडी (ता.मालिी, जि.ासींयुंगु ) ्या सुमारप ंीड मकलोमी्र्या रस्त्याची 
ंरुिस्था झाली हसल्यानप संर रस्त्याची ंुुपस्ती करािी हसप धचींं र नागोची िाडी युिक 
मींड ानप मा.ग्रामविकास राज्यमींत्री याींना हंनाींक ७ कवप्रल, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास दनिपंन 
हंलप होतप, हप खरप ेहप काय, 

(२) तसपच संर रस्त्यािरील खड्डप तातडीनप  ुिि न घपण्यात यािपत हसा े पंशन मा. 
पालकमींत्री, ासींयुंगु  याींनी त्याींचप पत्र क्र. ९/४/२०१५/खा.स./स्िी.स./िनरल/२१५/२०१५ दिारप 
मुख्य काय कारी हधयकारी, ासींयुंगु  याींना पंि नसुध्ंा हदयापही संर रस्त्या्या ंुुपस्तीचप 
काम झालप नाही, हप ही खरप ेहप काय, 
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(३) हसल्यास, संर दनि पंनानसुार रस्त्याची ंुुपस्ती करण्या ा त ि रस्त्या्या कामास 
हंरींगाक करीाऱ्या हधयकाऱ्याींिर कारिाक करण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा 
करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाचप कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(१४-०९-२०१७) :(१) होय, दनिपंन प्राप्त ेहप ,हप खरप ेहप. 
(२) होय, हप खरप ेहप, सदयजस्थतीत जिल्हा पषरें खात्याींतग त मिुराकड न तात्पुरत्या 
स्िुपपात िाीं्या खडीनप खड्डपभुपन घपण्यात ेलप ेहपत. 
(३) धचींं र नागोचीिाडी रस्ता २००१-२०२१ रस्तप विकास योिनपनसुार ग्रामीी माग  क्र. ३१ 
ंिा चा ेहप.रस्त्याची कक ी लाीं ी १.०० मक.मी. हस न प्रत्यषा ात लाीं ी ०.६५० मक.मी. इतक  
ेहप. 
     रस्तप ि पुल ंुुपस्ती पषररषा ी  काय क्रम सन २०१६-१७ हींतग त  संर रस्त्याचप ुप.४.०० 
लषा चप काम मींि र करण्यात ेलप हस न दनयीही वितरीत करण्यात ेला ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित  नाही. 

___________ 
  

मध्य वैतरणा प्रिल्िावर िलववद्युत प्रिल्ि रााववयासाठी  
महािामलिेस िरवानगी देयाााात 

  

(३५)  ६५२२३ (०७-०२-२०१७).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (जि.ठाीप) तालुक्यातील ाशनिसपना प्रमखु श्री. ा ासाहप  ठाकरप मध्य ितैरीा 
िलाशनयात २५ मपगािॅ्  िीि दनाम ती करण्याचा दनी य मा. मुख्यमींत्री याींनी हंनाींक ०१ 
सप् र्् र, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास घपतला ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, तसपच मध्य ितैरीा प्रकल्पाचप काम मुीं क महापाालकप नप उत्तमषरत्या प ी  कप लप 
हसल्यानप मुीं कतील िीिपची गरि विचारात घपऊन संरह  मध्य िैतरीा प्रकल्पािर िल 
विदयुत प्रकल्प रा विण्यासाठज महापाालकप नप परिानगी ाम ण्या ा त लपखी पत्रादिारप मागीी 
कप ली ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, संर प्रकरीी दनी य घपण्यात ेला ेहप काय, हसल्यास, त्याचप स्िुपप काय 
ेहप, 
(४) हसल्यास, उक्त िलविदयतु प्रकल्पाची परिानगी महापाालकप स पंण्या ा त शनासनानप 
कोीती काय िाही कप ली िा कण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. धगरीे महािन (२२-०९-२०१७) :(१) हींशनत: खरप ेहप. 
     या प्रकल्पस्थ ी िलविदयुत प्रकल्प उभारीीचा दनी य प िजच घपण्यात ेला ेहप. 
(२) होय, खरप ेहप. 
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(३) तत्कालीन मा.मुख्यमींत्री स्तरािर खालीलप्रमाीप दनी य घपण्यात ेला होता. 
     (ह) “संर यरीा्या िागपिर महानगरपाालकप नप कोीत्याही खािगीकरीाव्ंारप संर 
हठकाीी िीि दनाम ती प्रकल्प न उभारता कप ि  मनपा्या हींगीकृत  पस्् उपक्रमाींव्ंारप संर 
िीि दनाम ती प्रकल्प करण्या्या ह्ीसापपषा   हृन्मुीं क महानगरपाालकप ्या प्रस्तािास मान्यता 
पंण्यात यािी.” हसा दनी य बप रुवुिारी, २०१४ मध्यप दनी य घपण्यात ेला. 

     ( ) “मध्य िैतरीा यरीाची मालक  ेणी दनयींत्री  हृन्मुीं क महानगरपाालकप ची हस न 
िन विभागानप संर यरीाची ि पायर्थयाखालील िागा महानगरपाालकप ला हस्ताींतर कप ली ेहप. 
   स   महानगरपाालकप ची मान्यता न घपता ि  पस्् उपक्रमास डािल न प्रस्तावित िलविदयुत 
प्रकल्प खािगीकरीाव्ंारप रा विीप उधचत होीार नाही. तथावप  पस्् उपक्रमामाब त संर 
प्रकल्प विकासत  कराियास हडची हसल्यास ेणी हा प्रकल्प शनासनास घ्याियाचा 
झाल्यास महािनको माब त घपण्यात यािा.” हसा दनी य ऑगस््,२०१४ मध्यप घपण्यात ेला. 
(४) या प्रकरीा्या नस्तीिर पुनवि लोकन होऊन दनी य घपण्याची काय िाही प्रगतीपथािर 
ेहप.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सावनेर (जि.नागिूर) तालुयातील दहेगाांव रांगारी या ग्रामिांचायतीत रोिगार हमी योिने 
अांतग त रााववयात आलेल्या िामात  लालेला गैरव्यवहार 

  

(३६)  ६५४३९ (२७-०१-२०१७).   डॉ.मममलांद मान े (नागिूर उत्तर) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागप र जिल्हयातील सािनपर तालुक्यातील महामागा लगत ंहपगाींि रींगारी या ग्रामपींचायत 
हींतग त रोिगार हमी योिनप्या कामात कम चाऱ्याीं्या सींगनमतानप ग्विकास हधयकारी याींनी 
सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ या ेधथ क िेा त सहाशनप िषृा  लागिड ंाखि न  नाि् मिुराींचप 
हिपरीप् तयार करून लाखो ुपपयाींचा हपहार कप लपला ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) तसपच हिपरीप्ािर ंहपगाींि रींगारी ग्रामपींचायतचप ग्रामविकास हधयकारी ि सरपींच याीं्या 
नािा्या  नाि् स्िाषा ऱ्या ि ाशनक्का मारून ग्विकास हधयकारी याींनी मिुराींचप हिपरीप् 
तयार कप लप हस न खींडविकास हधयकारी ि कम चारी याीं्या सींगनमतानप ंहपगाींि रींगारी या 
गािात पींचायती्या नािािर १ लाख ५२ हिार ४८६ ुपपयप िपगिपग या नािानप घपतलप ेहपत, हप 
ही खरप ेहप काय, 

(३) हसल्यास, या प्रकरीी चौकशनी कप ली ेहप काय ि चौकशनीत काय ेढ  न ेलप, 
(४) हसल्यास, चौकशनीनुसार संर हधयकाऱ्याींिर शनासनानप काय कारिाक कप ली िा 
करण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (१८-०९-२०१७) :(१) ि (२) हप खरप नाही. 
(३) संर प्रकरीी चौकशनी करण्यात ेली हस न चौकशनीमध्यप ंहपगाि रींगारी या 
ग्रामपींचायतीमध्यप सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ मध्यप िषृा  लागिडीचप काम झालपलप नस न सन 
२०१४-१५ मध्यप लािण्यात ेलपल्या ६०० पकै  ५५० िषृा  लागिडीचप सींगोपन झाल्याचप हंस न 
यपतप. 
     तसपच प्राथामक उपलय ंस्तऐििािुपन हिपरीपत्रकप  ग्रामपींचायत स्तरािर हिपरी नोंंि न 
पींचायत सामतीला सांर कप ल्यानुसार FTO दिारप मिुराींचप खात्यात मिुरी रक्कम 
ुप.१,७६,७४९/- मिुराींचप  कँ खात्यात िमा करण्यात ेलपली ेहप. 
(४) मु  हिपरीपत्रक उपलय होत नसल्यामु प तत्कालीन ग्रामसपिक याींना दनलींब त करण्यात 
ेलप ेहप. 
(५) प्रश्न उद् ाित  नाही. 

___________ 
  

धचमूर (जि.चांद्रिूर) तालुयातील धचांचाळा व मदनािूर या दोन्ही गावातील ग्रामिांचायतीत 
मनरेगातांग त गैरव्यवहार लाल्याााात 

  

(३७)  ६६७१५ (२७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचम र (जि.चींद्रप र) तालुक्यातील धचींचा ा ि मंनाप र या ंोन गािातील हींतर ७० तप ८० 
मकमीचप हसताना ककाच तारखपला ककाचिप ी ककाच िाहनानप या ंोन्ही गािात रपती ेणी 
मुुपम ्ाकल्याचप ंाखि न पंयकप  घपऊन ग्रामपींचायतीत मनरपगातींग त लाखो ुपपयाींचा गैरव्यिहार 
कप ल्याचा माहप ऑगस््-सप् र्् र, २०१६ मध्यप दनंशन नास ेलप ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, ककाच िाहनादिारप ककाच िप ी साहहत्याची िाहत क कुपन  नाि् पंयकप  तयार 
कुपन दनयीची ल ् करण्यात ेल्या ा त शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय 
ेढ  न ेलप, 
(३) तंनुसार गैरव्यिहार करीाऱ्या ंोेीींिर शनासनानप कोीती कारिाक कप ली िा करण्यात यपत 
ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२५-०९-२०१७) :(१) हप खरप ेहप. 
(२) संर प्रकरीी चौकशनी करण्यात ेली हस न चौकशनीमध्यप सीं ींधयत हधयकारी/कम चारी ंोेी 
हसल्याचप ेढ  न ेलप ेहप. 
(३) संर ंोेी हसलपल्या हधयका-याींपैक  तत्काालन ग्विकास हधयकारी याींची विभागीय 
चौकशनी प्रस्तावित करण्यात ेली ेहप. तसपच सहाय्यक लपखाधयकारी,पींचायत सामती,धचम र 
याींना दनलींब त करण्यात ेलप हस न ग्राम पींचायत, मंनाप र ि धचींचो ा यपथील सधचि 
याींचपविुपध्ं विभागीय चौकशनी सुुप करण्यात ेली ेहप. 
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     तसपच हिैदयषरत्या मुुपम उत्खनन कप ल्या द्दल रयल््ी रक्कम ुप.१५,५५,२५५/- 
सीं ींधयताींकड न िसुल करण्याची काय िाही सुुप ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित  नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल्हा िषरेद अांतग त ११ व्या ववत्त आयोगाांतग त िरयात  
आलेल्या िामाची देयिे िां त्राटदाराांना अदा िरयाााात 

  

(३८)  ६६८६१ (०५-०१-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला िूव ) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हकोला जिल्हा पषरें हींतग त ११व्या वित्त ेयोगाींतग त करण्यात ेलपल्या कामाींची 
कक ी १७ पंयकप  हंा करण्यात ेलप नाही, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, संर लपखाशनीे  हींतग त कक ी ८९ कामाींना हंनाींक २४ ऑगस् ्, २००४ रोिी 
प्रशनासक य मान्यता पंण्यात यपऊन कामप करण्यात ेली त्यापैक  १७ कीं त्रा्ंार व्यदतषरक्त 
सिां्या कामाींची पंयकप  हंा करण्यात ेली ेहपत, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, कीं त्रा्ंाराींना कामाची पंयकप  पंण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा 
करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(१६-०९-२०१७) :(१) होय 
(२), (३) ि (४) कर् हद्रय वित्त ेयोगाचा कालखींड हा ५ िेा साठज हसतो. त्यानुसार ११ व्या 
वित्त ेयोगाचा कालखींड २०००-२००५ हसा होता. कर् हद्रय वित्त ेयोगा्या प्राप्त होीा-या 
दनयीत न कामाींचप दनयोिन करताना उपलय दनयी्या मया पंतच कामाचप दनयोिन करीप 
ेिश्यक हसतप. त्यामु प ११ व्या वित्त ेयोगा्या दनयीत न िी हधयकची कामप जिल्हा 
पषरे पंकड न करण्यात ेली ेहपत, ती हनुज्ञपय  ा ीींिर कप ली हसल्यानप त्यािर झालपला िांा 
खच  जिल्हा पषरे पं्या स्िउत्पन्नात न भागविण्यास शनासनानप मींिुरी हंली ेहप. 
     कीं त्रा्ंाराींची पंयकप  तीन िेा पपषा ा िास्त कालाियीपास न प्रलींब त हसल्यानप जिल्हा 
पषरें स्थायी सामतीची मींि री ेिश्यक ेहप. त्यानुसार जिल्हा पषरे पंनप हींंािपत्रकात 
तरत ं कुपन  जिल्हा पषरें स्थायी सामती्या मींिुरीकरीता प्रस्ताि सांर कप ला हसता, 
विेयस चीिर घपण्यात ेला नसल्यानप पंयकप  हदयावप प्रलींब त ेहपत. प्रलींब त पंयकप  जिल्हा 
पषरे पंनप स्िउत्पन्नात न हंा करण्या ा त शनासनानप मान्यता हंलपली ेहप.त्यानुसार कामाची 
प्रलींब त पंयकप  हंा करण्यासीं ींयीची काय िाही तातडीनप करण्या्या स चना मुख्य काय कारी 
हधयकारी, जिल्हा पषरें, हकोला याींना पंण्यात ेल्या ेहपत. 

___________ 
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खांााळा (ता.मभवांडी, जि.ठाणे) येथील ग्रामिांचायतीमधील ग्रामसेवि व गटवविास  
अधधिारी याांनी िेलेला गैरिारभार 

(३९)  ६७२१४ (२७-०१-२०१७).   श्री.न िेश म् हात्र े (मभवांडी िूव ) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खीं ा ा (ता.ाभिींडी, जि.ठाीप) यपथील ग्रामपींचायतीमयील ेहंिासी महहला सरींपचाला 
डािल न कागंोपत्री माासक सभा घपतल्याचप ंाखि न ग्रामसपिक, ग्विकास हधयकारी याींनी 
कक ी ५ लाख ुपपयाीं्या ग्रामपींचायत काया लया्या सुशनोाभकरीासाठज ि मकरिली स्मशनानभ मी 
सींरषा क ाभींत  ाींयण्या्या कामासींंभा त दनविंा खुल्या कुपन कामास मींि री हंल्याचप माहप 
सप् र्् र, २०१६ मध्यप िा त्या ंरयान दनंशन नास ेलप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, यासींंभा त सरींपच, खीं ा ा ग्रामपींचायत याींनी दनयम ा्य काम कुपन 
गैरकारभार करीाऱ्या ग्रामसपिक ि ग्विकास हधयकारी याींस दनलींब त करण्या ा त मुख्य 
काय कारी हधयकारी, जि.प. ठाीप याीं्याकडप माहप सप् र्् र, २०१६ मध्यप िा त्या ंरयान लपखी 
दनिपंनाव्ंारप मागीी कप ली ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि चौकशनीनुसार गैरकारभार 
करीाऱ्या ग्रामसपिक ि ग्विकास हधयकारी याीं्याविुपध्ं शनासनानप कोीती कारिाक कप ली िा 
करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
 
श्रीमती िांििा मुांड े(२८-०९-२०१७) :(१) होय, हप हींशनत: खरप ेहप. 
     खीं ा ा ग्रामपींचायतीचप सरपींच याीं्या हनुपजस्थतीत दनविंा उघडीप ि त्याीं्या 
उपजस्थतीत सभा घपण्यात ेली हसप हनौपचाषरक इदतितृ्त ग्रामसपिकानप ालहहलप हप खरप ेहप. 
(२) होय. 
     सरपींच ग्रामपींचायत खीं ा ा याींनी ग्रामसपिक उपसरपींच ि ग्रामपींचायत कम चारी याींचप 
विरूध्ं तक्रार कप लपली ेहप. 
(३) होय. या ा त चौकशनी करण्यात ेली ेहप. 
     संर चौकशनी हहिालानसुार ग्रामपींचायत खीं ा ा यपथील िनसुविया हींतग त कामप 
काया रींभ े पंशन हंलप नसल्यानप त्यात गैरकारभार हथिा हदनयामतता झालपली नाही. तसपच 
ग्विकास हधयकारी पींचायत सामती ाभिींडी याींचपकडील हहिालानुसार िनसुविया हींतग त 
मींि र कामाचा े पंशन हंलप नसल्यानप, हदनयामतता झालपली नाही. दनविंा उघडण्यात 
ेल्या्या नोंंी ा त्या इदतितृ्तामध्यप सरपींच याीं्या उपजस्थतीत सभा घपण्यात ेली हसप 
हनाियानानप नम ं कप लप हस न संरची सभा ही ग्रामपींचायतीची माासक सभा नव्हती हसा 
खुलासा ग्रामसपिक याींनी कप ला ेहप.  त्याम ुप ग्रामसपिक याीं्यािर कारिाक करण्यात ेली 
नाही. संर प्रमक्रया ही पुी त: ग्रामपींचायत स्तराशनी सीं ींधयत हसल्यानप त्यात ग्विकास 
हधयकारी याींचा समािपशन नसल्यानप ग्विकास हधयकारी याीं्यािर कारिाक करण्याचा प्रश्न 
उद् ाित नाही.         
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________  
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मुताईनगर (जि.िळगाव) उिसा मसांचन योिनेचे अनतवषृ्ट्टी व महािुरामुळे लालेल्या 
नुिसानीसाठी ननधी देयाााात 

  

(४०)  ६७६७३ (२७-०१-२०१७).   श्री.एिनाथराव खडस े (मुताईनगर) :   सन्माननीय 
िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुक्ताकनगर उपसा ासींचन योिना (ता.मुक्ताकनगर, जि.ि गाि) या योिनपचप माहप 
ऑगस््, २००६ मध्यप िा त्यांरयान झालपल्या हदतिषृ्ी ि महापुरामु प नकुसान झालपलप 
हस न हप-ुया दनयीम ुप काम प ी  होऊ शनकलप नाही ही न काय कारी सींचालक, तापी 
पा् ींयारप महामींड , ि गाि याींनी शनासनाकडप प्रशनासक य मींिुरी ि दनयीसाठज प्रस्ताि सांर 
कप ला हस न त्या ा त प्रस्तावित कामप प ी  करण्यासाठज मा.मुख्यमींत्री याीं्याकडप 
लोकप्रदतदनयीींनी हंनाींक ४ ऑगस््, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास पत्रादिारप मागीी कप ली ेहप, 
हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, या प्रकरीी चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(३) हसल्यास, चौकशनीनुसार शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. धगरीे महािन (११-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) होय, मुक्ताकनगर उपसा ासींचन 
योिनप्या प्रशनासक य मान्यतपचा प्रस्तािाींसींंभा त लोकप्रदतदनयीींनी मागीी कप ली ेहप. 
     तथावप, हदतिषृ्ी ि महापुरामु प झालपल्या नुकसानीचप  पाहीी कुपन त्याहनुेींगानप 
मुक्ताकनगर उपसा ासींचन योिनप्या पंखभाल ि ंुुपस्ती कामास सन २०१२ मध्यप ुप.४८.३२ 
लषा  तसपच विंयुत ि याींबत्रक  उपकरीाीं्या पंखभाल ि ंुुपस्ती्या कामास सन २०१३ मध्यप 
ुप.६०.५४ लषा  ेणी िाढ विस्तार स्थापत्य कामास सन २०१४ मध्यप ुप.२०५.३ लषा  हसप कक ी 
ुप.३१४.१६ लषा  रकमपस प्रशनासक य मान्यता प्रंान करण्यात ेली हस न त्याहींतग त कामप 
प्रगतीपथािर ेहपत. उि षरत ंुुपस्ती कामाींचा हींतभा ि हसलपल्या प्रशनासक य मान्यतप्या 
प्रस्तािािर शनपरप पुत ता काय िाही षा पबत्रय स्तरािर चाल  ेहप.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही 

___________ 
  
राज्यातील डोंगरी ववभागातील अांगणवाडी इमारतीसाठी शासिीय िागा उिलब्ध नसल्याााात 

  

(४१)  ६८१२१ (२७-०१-२०१७).   श्री.चांद्रदीि नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सि  विभागाींचा समातोल विकास व्हािा या योरीानप शनासनानप डोंगरी 
विभागा्या काही विाशनष् गरिा लषा ात घपता क्र-डोंविका २००९/प्रकरी ६/का.१४८३ हंनाींक १८ 
िानपिारी, २०१० रोिी शनासन दनी य कप ला ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, संर शनासन दनी यामध्यप हनुज्ञपय दनयीमय न २५ ्क्कप  रक्कम हींगीिाडी 
 ाींयकामासाठज उपयोगात ेीण्याचा दनी य घपतला ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
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(३) हसल्यास, हींगीिाडी  ाींयकामकषरता शनासना्या जिल्हा िावे क योिनपमय न भरीि दनयी 
यपत हस न सध्या  हुताींशन गाींिामध्यप हींगीिाडी इमारतीसाठज शनासक य िागा उपलय 
नसल्यानप हशना हठकाीी इमारतीींची कामप होऊ शनकत नाहीत, हप ही खरप ेहप काय, 
(४) हसल्यास, २५ ्क्कप  हींगीिाडी  ाींयकामाकषरता राख न ठपिलपला दनयी इतर कामासाठज 
खच  करण्यास शनासन परिानगी पंि न निीन शनासन दनी य काढीार ेहप काय ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०८-२०१७) :(१) होय, हप खरप ेहप. 
(२) होय, हप खरप ेहप. 
(३) हप हींशनत: खरप ेहप. डोंगरी विभाग विकास काय क्रमाहींतग त ककुी २२ जिल्हप हस न, 
त्यापैक  ९ जिल्हयाींमयील काही गािाींमध्यप हींगीिाडी इमारतीचप  ाींयकामास िागा उपलय 
होण्यास हडचीी यपत हसल्याम ुप, त्या हठकाीी हींगीिाडी इमारतीचप  ाींयकाम सुुप  झालपलप 
नाही. 
(४) दनयोिन विभाग, शनासन दनी य क्र. डोंविका- २००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, हंनाींक १८ िानपिारी, 
२०१० रोिी्या शनासन दनी यान सार हींगीिाडी  ाींयकामाची ेिश्यकता नाही मकीं िा तपथप तसा 
िाि नाही, ही  ा  जिल्हास्तरािरील सीं ींधयत विभाग प्रमुखानप प्रमाणीत कप ल्यास यासाठजचा 
२५% राखीि दनयी डोंगरी विभाग विकास सामती्या सल्ल्यानप इतर हनुज्ञपय 
कामाींिर/योिनाींिर खच  करता यपकल. हशनी तरतुं हसल्यानप, निीन शनासन दनी य काढण्याची 
ेिश्यकता नाही. 

___________ 
  

िव्हार (जि.िालघर) येथील रस्ते व सािव िामाांमध्ये लालेला गैरव्यवहार 
  

(४२)  ६९८७९ (२७-०१-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार (जि.पालघर) यपथील िव्हार ऐना-िव्हार-मपढा, िव्हार-पाथडज, घीिींडा, ाशनिाचा पाडा, 
ंाप्ी, दतलोडा, झाप ेहं रस्तप ि साकि हंनाींक २ िुल,ै २०१६ रोिी झालपल्या पािसात 
िाह न गपल्याचप माहप ऑगस््, २०१६ मध्यप िा त्यांरयान दनंशन नास ेलप ेहप, हप खरप ेहप 
काय, 
(२) हसल्यास, या कामाींमध्यप तपथील पींचायत सामती उपहाभयींता याींनी ठपकप ंाराींशनी सींगनमत 
कुपन गैरव्यिहार कप लपला ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(४) हसल्यास, चौकशनीनुसार ंोेीींिर शनासनानप काय कारिाक कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(१४-०९-२०१७) :(१) हप खरप नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. ३५७ (33) 

िणिवली (जि.मसांधुदगु ) तालुयातील मौि ेवाघेरी, वियाळी व वायांगणी  
या ग्रामिांचायतीमध्ये लालेला गैरव्यवहार 

  

(४३)  ७०१३७ (२७-०१-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कीकिली (जि.ासींयुंगु ) तालुक्यातील मौिप िाघपरी, वपया ी ि िायींगीी या 
ग्रामपींचायतीमध्यप उपप्रमाीता ाशनिाय तसपच खरपंी्या पािती ाशनिाय मोघम खच  करीप 
ंरपत्रकााशनिाय साहीत्य खरपंी करीप िस ली रक्कम मकंीत िमा न करीप ंप्तरी प्रमाीक न 
ठपिता मोघम खच  करीप मुल्याींकना ाशनिाय खच  करीप िसुल कप लपल्या रक्कमा ग्रामदनधयत 
िमा न करीप, रोिमक  ं परीप ी  न ालहहीप, पया िरी ग्रामयोिना िस ली हपहार १३ िा वित्त 
ेयोग मुल्याींकनााशनिाय खच  करीप इत्यांी रक्कमपत ग्रामसपिक याींनी सन २००१ तप २०१३ या 
कालाियीत को्यियी ुपपयाींचा ेधथ क गैरव्यिहार कप ल्याची नो्ीस उप मुख्य काय कारी 
हधयकारी ग्रामपींचायत विभाग, जिल्हा पषरें, ासींयुंगु  याींनी हंनाींक १९ िुल,ै २०१६ रोिी 
सीं धयत ग्रामसपिकास पाठविली ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, ग्विकास हधयकारी ि विस्तार हधयकारी याींनी ग्रामसपिका्या ेधथ क 
व्यिहाराची तपासीी प्रत्यपक महहन्याला करीप  ींयनकारक हसताना तपासीी न करण्याची 
कारीप काय ेहपत, 
(३) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि चौकशनीनसुार गैरव्यिहार 
करीाऱ्या ग्रामसपिकािर ि प्रत्यपक महहन्याला लपखािोग्याची तपासीी न करीा-या सीं धयत 
हधयका-यािर कारिाक करण्या ा त शनासनानप काय कारिाक कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२६-०९-२०१७) :(१) होय. हप खरप ेहप. 
(२) हप खरप नाही. 
     तत्कालीन विस्तार हधयकारी ि ग् विकास हधयकारी पीं. स. कीकिली याींनी िाघपरी, 
वपया ी ि िायींगीी ग्रामपींचायती्या तपासण्या कप लपल्या हस न तपासीीमध्यप ेढ लपल्या 
हदनयामततप ा त श्री.लक्ष्मी गीपत रसा , तत्कालीन ग्रामसपिक याींना िप ोिप ी समि 
हंलपली ेहप. तथावप श्री. रसा  याींनी त्याकडप ंलु षा  कप ल्यानप, सहाय्यक सींचालक, स्थादनक 
दनयी लपखा पषरषा क ओरोस, ासींयुंगु  याींनी कप लपल्या  लपखापषरषा ीामध्यप गींाभर त्रु्ी ेढ  न 
ेल्या. त्याहनुेींगानप ग् विकास हधयकारी पीं.स. कीकिली याींचप काया लयाकड न तात्का  
चौकशनी करून लपखापरीषा ीातील गींभीर त्रु्ीस ि ा ंार ग्रामसपिक श्री. लक्ष्मी गीपत रसा  
याींना िप ोिप ी नोह्सा पंण्यात ेल्या. 
(३) ि (४) मुख्य काय कारी हधयकारी, जिल्हा पषरें, ासींयुंगु  याीं्या हं.२५.११.२०१६ ्या 
े पंशनान्ियप श्री. लक्ष्मी रसा , तत्कालीन ग्रामसपिक (सध्या ग्राम विकास हधयकारी पीं.स. 
कुडा ) याींना संर प्रकरीी दनलींब त करण्यात ेलपलप ेहप. लपखापरीषा ीातील त्रु्ीीं ा त   
श्री. लक्ष्मी गीपत रसा , ग्रामसपिक याींना ग् विकास हधयकारी,पींचायत समती, कीकिली 
ि मुख्य काय कारी हधयकारी, जिल्हा पषरें, ासींयुंगु  स्तरािरून िप ोिप ी नोह्सा पंण्यात 
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ेलपल्या ेहपत. ग्रामपींचायत वपया ी, ग्रामपींचायत िाघपरी ि ग्रामपींचायत िायींगीी यपथील सन 
२००१ तप २०१३ या कालाियीतील लपखापरीषा ीातील ेषा पवपत पषर्छपंाींपैक   ग्रामपींचायत 
वपया ी यपथील सन २००१-०२ तप २००५-०६ या कालाियीतील लपखापरीषा ीातील ेषा पवपत 
पषर्छपं क्र.७,९ ि १७ ची प त ता जस्िकृत करण्यात ेली हसल्याचप मुख्य काय कारी 
हधयकारी, जिल्हा पषरें, ासींयुंगु  याींनी त्याीं्या हं. १९.०५.२०१५ ्या पत्रान्ियप  सींचालक, 
स्थादनक दनयी लपखा, ासींयुंगु  याींना क विलप ेहप. तसपच इतर मुद्दयाीं ा त ेिश्यकतपन सार 
िस लीची काय िाही ि प्रशनासक य काय िाही सरुू कप लपली ेहप. 
  

___________ 
  

औरांगाााद जिल्हयातील विांिळगाव गांगादेव येथील शेतिऱ्याला  
मांिूर लालेल्या ववहहरीची रिम न ममळल्याााात 

  

(४४)  ७०३३० (२७-०१-२०१७).   श्री.रािाभाऊ (िराग) वाि े(मसन्नर) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगा ां जिल्हयातील वपींप गाि गींगा पंि यपथील ४० िावे क मज्छींद्र झाल् प् या 
शनपतकऱ्यानप मींि र झालपल्या विहहरीची रक्कम ाम त नसल्यानप ि उसनिारी कुपन विहहरीचप 
काम कप ल्यानप कि  ािारीपीात न विे प्राशनन कुपन हंनाींक १३ ऑक््ो र, २०१६ रोिी िा त्या 
सुमारास ेत्महत्या कप ली, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, या प्रकरीाची चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(३) हसल्यास, चौकशनीनुसार मींि र विहहरीची रक्कम शनपतकऱ्याला न पंीाऱ्यािर कारिाक 
करण्यासह ेत्महत्याग्रस्त व्यक्ती्या कु  ् ब याींना ेधथ क मंत पंण्या ा त शनासनानप कोीती 
काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (३१-०८-२०१७) :(१) मींिुर झालपल्या ासींचन विहहरीचप पैसप ाम त 
नसल्यानप ेत्महत्या कप ली हप खरप नाही. 
(२) संर प्रकरीी तहासलंार याीं्या हध्यषा तपखाली गठजत सामतीव्ंारप चौकशनी करण्यात 
ेली. चौकशनी हहिालानुसार शनपतक-यास मींि र झालपल्या िैयजक्तक ासींचन विहीरीींचप पैसप मतृ्य ु
पुिजच पंण्यात ेलप ेहपत त्याम ुप ासींचन विहीरीचप पैसप न ाम ाल्यानप ेत्महत्या कप ल्याचप 
दनषपन्न झालपलप नाही.  
(३) या प्रकरीात कोीीही ंोेी हसल्याचप ेढ  न ेलपलप नाही. तथापी शनासनातबे कक लाख 
ुपपयाींची ेधथ क मंत पंण्यात ेली ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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सामदा ाुि (ता.सावली, जि.चांद्रिूर) येथील िुटूांा अथ सहाय योिनेच े 
ानावट दाखले ानवून िेलेला गैरिारभार  

  

(४५)  ७०५६९ (२७-०१-२०१७).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हिूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) चींद्रप र जिल्हयातील सामंा  ु यपथील ग्रामपींचायती्या सरींपचानी ग्रामपचाींयती्या डा्ा 
कन्यी ऑपरप्रिर ं ाि ेी न कप ्राकि  नाि् ंाखलप कराियास लाि न त्या  नाि् 
ंाखल्या्या ेयारप कुीं  ् ीं  हथ सहाय योिनपचप प्रस्ताि हप हंनाींक २३ कवप्रल,२०१५ तप २७ 
बप रुवुिारी, २०१५ या कालाियीमध्यप सींरपचानी स्ित:्या हषा रात तयार कप ला हसा स्ियीं स्पष् 
हहिाल चौकशनी हधयकारी तथा विस्तार हधयकारी पींचायत सामती सािली याींनी हंनाींक ९ 
माच ,२०१६ रोिी उपमुख्य काय पालन हधयकारी चींद्रप र याीं्याकडप सांर कुपन सुध्ंा हदयापही 
कोीत्याही व्यक्तीिर काय िाही करण्यात ेली नसल्याची माहहती  हंनाींक २५ ऑक््ो र, 
२०१६ रोिी िा त्या सुमारास दनंेशननास ेलप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, या  नाि् ंाखल्या सींंभा त पोलीस स् प्शनन सािली यपथप तहासलंार सािली 
याींनी तक्रार ंाखल कुपन सुध्ंा गपल्या सहा महहन्यापास न चौकशनी्या नािाखाली मुख्य 
ेरोपीस हदयापही ह्क करण्यात ेली नाही, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास, या प्रकरीाची चौकशनी कप ली काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(४)  हसल्यास, चौकशनीनुसार  नाि् कुीं  ् ीं  हथ सहाय योिनपचप ंाखलप पंीा-याींिर शनासनानप 
काय कारिाक कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२६-०९-२०१७) :(१) हप खरप नाही. 
(२) हप खरप नाही. 
(३) होय. चौकशनी करण्यात ेली ेहप. 
     संर प्रकरीी चौकशनी हधयकारी तथा विस्तार हधयकारी, पींचायत सामती, सािली याींनी 
कप लपल्या चौकशनीमध्यप श्री.सुयीर पंविंास दनकुरप, डा्ा कन्यी ऑपरप्र, ग्रामपींचायत, सामंा  िु 
हप ंोेी हसल्याचप ेढ  न ेलप. 
(४) संर प्रकरीी ंोेी हसलपलप श्री. सुयीर पंविंास दनकुरप, डा्ा कन्यी ऑपरप्र, ग्रामपींचायत, 
सामंा  ुि याींचप विुपध्ं हं. १२ ि न, २०१३ ्या शनासन पषरपत्रकानुसार ग्विकास हधयकारी, 
पींचायत सामती, सािली याींनी हं.११/०३/२०१६ ्या पत्रान्ियप कप लपल्या तक्रारी्या हनुेींगानप 
पोलीस स् प्शनन सािली यपथप हं. १२/०३/२०१६ रोिी कबेयेर क्र.०६७ हन्ियप गुन्हा ंाखल 
करण्यात ेलपला ेहप. संर प्रकरीातील ेरोपी श्री. सुयीर पंिींास दनकुरप, रा. सामंा याींना 
हपराय क्र. ६७/१६ कलम ४६८, ४७१,४२० भा ींंविचप गुन्हयात हं.१२.७.२०१६ रोिी ह्क 
करण्यात ेली हस न पुढील तपास सुरू ेहप. 
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     श्री.दनकुरप, डा्ा कन्यी ऑपरप्र याींनी हंलपला ंाखला तहासल काया लय, सािली याींनी 
हिैय ठरि न लाभाथजला हपात्र कप लपलप ेहप. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल््यातील िम वीर िन्नमवार िलाशयाच ेाुडीत षेा त्रातील गाळ िाढणेााात 
  

(४६)  ७०६९४ (२७-०१-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िलसांिदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जिल््यामध्यप कप ि  कक ंोन  ासींचन प्रकल्प ेहपत त्यातील हप क.क. 
िलाशनय ेहप, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, क.क. िलाशनयाची ासींचन षा मता ९९६० हस न त्याचप  ुडीत षा पत्र १५४३ हस न 
प्रकल्पा्या या षा पत्रात मोठ्या प्रमाीािर गा  हसल्यानप त्याची ासींचन षा मता कमी झालपली 
ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(३) हसल्यास,या ा त काय कारी हाभयींता चींद्रपुर पा् ींयारप विभाग याींचपशनी पत्र व्यिहार कप ला 
हसता िाहत क हडची ि २३ को्ी रक्कमप्या खचा चप कारी ंाखि न गा  काढण्यास नकार 
हंला ेहप, हप ही खरप ेहप काय, 
(४) हसल्यास, संर िलाशनयातील गा  काढण्या ा त ि गा  काढण्यास विलीं  लािीाऱ्या 
सीं ींधयतािर कारिाक करण्या ा त शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(५) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ?  
  

श्री. धगरीे महािन (०८-०८-२०१७) :(१) नाही.  गडधचरोली जिल्हयात हंना मोठा प्रकल्प 
कम िीर कन्नमिार िलाशनय  (क.क.िलाशनय) ि २२ लघ ुप्रकल्प  प ी  झालपलप ेहपत. 
(२) नाही. या प्रकल्पाची सींकजल्पत ासींचन षा मता १२६५६ हप. हस न ंरिेज सायारीत: ११००० 
हप.  षा पत्रास ासींचन करण्यात यपत ेहप. 
(३) ि (४) हींशनत खरप ेहप. 
     काय कारी हाभयींता, चींद्रप र पा् ींयारप विभाग , चींद्रप र याींनी ह्यास करून गा  
काढण्याचप हींंािपत्रक जिल्हाधयकारी, गडधचरोली याींना सांर कप लप . सांर कप लपल्या 
प्रस्तािानुसार प्रस्तािाची मकीं मत रू.२३.१३ को्ी हस न गा  साहहत्य साठविण्यासाठज मोक ी 
शनासक य िागा उपलय नसल्यामु प तसपच प्रकल्पा्या  ुडीत षा पत्रामयील  रपचसप षा पत्र 
िींगलव्याप् त हसल्याम ुप गा  साहहत्याची िाहत क करीप हडचीीचप हसल्याम ुप प्रस्ताि 
ेधथ क ि ताींबत्रक दृष्या सींयुक्तीक होत नाही. 
 तथावप, ेता िलसींपंा विभागाचा शनासन दनी य क्र.मपरीना-२०१४ / प्र.क्र.( १८२/१४) लाषा पवि 
(ेस्था) हं.४.५.२०१७ ि लाषा पवि-२०१७/(६७/२०१७)/लाषा पवि ेस्था,हं.२४.०५.२०१७ तथा 
िलसींयारी विभागाचा शनासन दनी य क्र.गामयु - २०१७ / प्र.क्र.१३४/िल -१  हं. ६ मप २०१७ 
नुसार राज्यातील िलाशनयाींमयील गा  दनषकाासत करण्याचप योरी राज्य शनासनानप जस्िकारलप 
हस न त्यानुसार काय िाही करण्याचप दनयोजित ेहप. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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िालघर (जि.िालघर) तालुयातील अिरिट्टी ग्रामिांचायतीत लालेला गैरव्यवहार 
  

(४७)  ७०८८३ (२७-०१-२०१७).   श्री.िास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर (जि.पालघर) तालुक्यातील हक्करपट्टी ग्रामपींचायतीत ३६ लाखाींचा गैरव्यिहार 
झाल्याची  ा  माहप सप् र्् र, २०१६ मध्यप िा त्यांरयान दनंशन नास ेली, हप खरप ेहप काय, 
(२) हसल्यास, या प्रकरीी चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(३) हसल्यास, चौकशनी्या हनुेींगानप ंोेीींिर शनासनानप काय कारिाक कप ली िा करण्यात यपत 
ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२६-०९-२०१७) :(१) होय, हप खरप ेहप. 
(२) या प्रकरीी चौकशनी करण्यात ेली ेहप. मौिप ग्रामपींचायत हक्करपट्टी, ता.पालघर यपथप 
NPCIL ्या CSR बीं डात न सन २०१३ मध्यप चार रस्त्याीं्या कामाकषरता रू. ५७,९९,४०६/- 
खच  करण्यात ेली हस न या कामाचप मुल्याींकन ुप.२४,२०,५९५/-इतक्या रक्कमपचप झालप ेहप. 
संर मुल्याींकनापपषा ा  ुप.३३,७८,८११/- ठपकप ंारास िांा प्रंान  करण्यात ेल्याची  ा  
दनंशन नास ेली ेहप. संर कामाचप म ल्याींकन शनाखा हाभयींता याींनी  कप लप हस न म ल्याींकन 
प्राप्त झाल्यािरच गैरव्यिहार झाल्याची  ा  दनंशन नास ेली. 
(३) या गैरव्यिहारास ि ा ंार श्रीम. मीना गींगायार पाठारप, तत्का.ग्रामसपिक याींना 
हं.०३.०७.२०१५ ्या े पंशनान्ियप सपिपत न दनलींब त करून विभागीय चौकशनी प्रस्तावित करीपत 
ेली ेहप ि श्री.व्ही.डी. ब ऱ्हाडप, शनाखा हाभयींता याींना हं. २७.०८.२०१५ ्या े पंशनान्ियप 
सपिपत न दनलींब त करीपत ेलप ेहप. श्रीमती हपमाींगी हपमींत राऊत, तत्काालन सरपींच, 
ग्रामपींचायत हक्करपट्टी याींना सरपींच पंािुपन ं र करण्यात ेलप हस न ग्रामपींचायती मय न 
काढ न ्ाकीपत ेलप ेहप. सरपींच, ग्रामसपिक, शनाखा हाभयींता ि ठपकप ंार याीं्याविरूध्ं, 
भारतीय ींंडवियान सींहहता कलम ४०८, ४०९, ४२० ि ३४ हन्ियप गुन्हा ंाखल करीपत ेला 
ेहप. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््यातील िय टन स्थळाांचा ि व ा वगा त समावेश िरयाााात 
  

(४८)  ७१८४८ (२७-०१-२०१७).   श्री.सांतोे दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय िय टन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल््यातील पय ् न षा पत्राींना भप्ी पंीाऱ्या पय ् काींची सींख्या िाढत हसल्यामु प 
यपथील पय ् न स्थ ाींचा क ि   िग  पय ् नस्थ ाींमध्यप समािपशन करािा हशनी मागीी 
रत्नाधगरी जिल््याचप मा.पालकमींत्री याींनी मा.पय ् नमींत्री याीं्याकडप कप ली ेहप, हप खरप ेहप 
काय, 



वि.स. ३५७ (38) 

(२) हसल्यास, संर मागीीिर शनासनानप कोीती काय िाही कप ली िा करण्यात यपत ेहप, 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२४-०८-२०१७) :(१) होय. 
(२) ि (३) संर मागीी ा त जिल्हाधयकारी, रत्नाधगरी ि व्यिस्थापक य सींचालक, महाराषय 
पय ् न विकास महामींड , मुीं क याीं्याकड न प्रस्ताि मागविण्यात ेलपला ेहप. 

___________ 
 

आांिी (मोठी) (ता.जि.वधा ) येथील ग्रामिांचायतीच े 
सरिांच व ग्रामसधचव याांनी िेलेला गैरिारभार  

  

(४९)  ७२२९८ (२७-०१-२०१७).   श्री.रणिीत िाांाळे (देवळी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ेींिी (मोठज) (ता.जि.िया ) यपथील ग्रामपींचायतीचप सरपींच ि ग्रामसधचि याींनी इतर 
संस्याींना विश्िासात न घपता विकास कामप ि इतर कामाींना परस्पर मींि री हंली हस न सरपींच 
ि ग्रामसधचि हप इतर संस्याींचप बक्त हिपरी प्ािर स्िाषा ऱ्या घपऊन स्िमिजनप काय ितृ्त 
ालहुन घपऊन विकास कामाींची दनविंा न काढता परस्पर कामप ेपल्या मिजतील लोकाींनाच 
िा्प करण्यात यपत हसल्या ा तची लोकप्रदतदनयीींनी जिल्हाधयकारी, िया  याींचपकडप हंनाींक २७ 
सप् र्् र, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास तक्रार कप ली ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, या प्रकरीी शनासनानप चौकशनी कप ली ेहप काय ि त्यात काय ेढ  न ेलप, 
(३) हसल्यास, त्यानुसार ंोेी सरपींच ि ग्रामसधचि याीं्यािर शनासनानप कोीती कारिाक कप ली 
िा करण्यात यपत ेहप, 
(४) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्रीमती िांििा मुांड े(२६-०९-२०१७) :(१) होय. हप खरप ेहप. 
(२) प्रस्तुत प्रकरीी चौकशनी करण्यात ेलपली ेहप. चौकशनी नुसार महाराषय ग्रामपींचायत १९५९ 
चप दनयम ४० प्रमाीप सभपला उपजस्थत  सि  संस्याीं्या काय ितृ्तािर दनयमाप्रमाीप  ेिश्यक 
हसलपल्या सींख्यपइतपत सहया नसल्याम ुप संर सभपतील कामकाि दनयम ाहय ठरत 
हसल्याम ुप सरपींच ि सधचि याींनी ेपल्या कत व्यात कस र कप ल्यामु प तप कारिाकस पात्र 
हसल्याचप हंस न ेलप ेहप. 
(३) ि (४) सरपींच याींचप विरूध्ं महाराषय ग्रामपींचायत हधयदनयम १९५९ चप कलम ३९(१) 
नुसार काय िाही सुरू करण्यात ेलपली हस न तसा प्रस्ताि जिल्हा पषरे पंनप विभागीय ेयुक्त, 
नागप र काया लयास हं.२१.३.२०१७ ्या पत्रान्ियप सांर कप ला ेहप. त्याची प्रथम सुनािीी 
हं.२८.६.२०१७ रोिी ठपिण्यात ेली ेहप. 
     तसपच जिल्हा पषरें, नागप र याीं्या हं.३.५.२०१७ ्या े पंशनान्ियप श्री.क.ेर.सुरकार, 
ग्रामपींचायत सधचि याींचप विरूध्ं सहायक ेयुक्त (चौकशनी) नागप र विभाग, नागप र याींचपकडप  
विभागीय चौकशनी सुरू करण्यात ेली हस न त्यात श्री.क.ेर.सुरकार याींचपविरूद्ध सात ेरोप 
ठपिण्यात ेलप ेहपत. त्या ा तची प्रथम सुनािीी हं.२३.६.२०१७ रोिी ठपिण्यात ेली ेहप. 

___________ 
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ननळवांड ेधरणातून िाईि लाईन न ेिाणीिुरवठा िरयासांदभा तील िामााया सवेषा णाााात 
  

(५०)  ७२७६५ (२७-०१-२०१७).   श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोिरगाव) :   सन्माननीय 
िलसांिदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दन िींडप यरीात न थप् ाशनडज पयतं ि ाशनडजह न कोपरगाि पयतं पाकप लाकननप पाीीपुरिठा 
करण्यासींंभा त शनासनानप सिेषा ीाचप काम हाती घपतलप ेहप, हप खरप ेहप काय, 

(२) हसल्यास, संरचप सिेषा ीाचप काम कयी प ी  होीार ेहप ि यास कयी मान्यता पंीार 
ेहप, 
(३) नसल्यास, विलीं ाची कारीप काय ेहपत ? 
  
श्री. धगरीे महािन (११-०९-२०१७) :(१) ि (२) ाशनडजकषरता दन िींडप यरीात न यपीारी 
पाकपलाकन पुढप कोपरगाि शनहरापयतं िाढविण्या ा तचा प्रस्ताि महाराषय िीिन प्राधयकरीाशनी 
सीं ींयीत ेहप. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शनासक य मध्यितज मुद्रीालय, नागप र. 


