
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगणघाट (जि.वधाा) तालुक्यातील वाघोली ग्रामपांचायतीच्या वतीन ेसुरु असलेल्या  
मनरेगा योिनेतील िामाांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१)  ५३१७० (२८-०४-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ह ींगणघा् (जि.वर्ाा) तालुक्यातील वाघोली ग्रामपींचायतीच्या वतीने सुरु असलेल्या म ात्मा 
गाींर्ी राषरीय ग्रामीण रोिगार  मी योिनेतील कामाींची चौकशी करण्याबाबतच े सुमारे २०० 
नागररकाींच्या स्वाक्षरीने जिल् ाधर्काऱयाींना ननवेदन हदल्याच े मा े डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१६-१०-२०१७) : (१)  े खरे आ े. 
(२) सदर प्रकरणी ववभागीय चौकशी करण्यात आली आ े. चौकशी अ वालानसुार ग् वकृ्ष 
लागविीमध्ये अननयममतता झालेली असनू त्यामध्ये अपव्यय झालेला असल्यान े सरपींच, 
सधचव, ग्राम रोिगार सेवक, पॅनल ताींत्रिक अधर्कारी व ववस्तार अधर्कारी (कृ)  े दोषी 
आढळून आले आ ेत. 
(३) सींबींधर्त ५ अधर्कारी, कमाचारी व पदाधर्कारी याींचेकिून रु.८,०२,५३७/- एवढी रक्कम 
समप्रमाणात वसूल करणे, तसचे सींबींधर्त सधचव याींची एक वेतनवाढ पाच वषााकरीता 
रोखण्यात येत असल्याचे अींनतम मशके्षचे आदेश हद.१०/०७/२०१७ रोिी देण्याींत आलेले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

 



वि.स. ३६१ (2) 

अललबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील चेंढरे ग्रामपांचायत व थळ ग्रामपांचायत  
येथील सरपांचास पदावर ठेवण्याबाबत 

 

(२)  ६३७५८ (११-०८-२०१६). प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोर् 
टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग (जि.रायगि) तालुक्यातील चेंढरे ग्रामपींचायत व सन २०१५ मर्ील थळ 
ग्रामपींचायत येथील तक्रारी अदयाप प्रलींत्रबत असताना ी तेथील सरपींचाना कोकण आयुक्ताींनी 
पदावरुन दरु केले असल्याच ेमा े म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर सरपींचाची चौकशी प्रलींत्रबत असल्यामळेु त्याींच्या ननकाली लागेपयतं त्याींना 
सरपींच पदावर ठेवण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१७-१०-२०१७) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

हहांगोली जिल्हयात इांहदरा आवास योिनेतील २६८६ घरिुलाांची िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
 

(३)  ६५२५८ (२७-०१-२०१७).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ह ींगोली जिल््यात दींहदरा आवास योिनते सन २०११ त े२०१६ या दरम्यान तब्बल २६८६ 
घरकुलाींची काम े प्रलींत्रबत असल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार दींहदरा आवास योिनेअींतगात प्रलींत्रबत घराींची काम े तातिीन े पूणा 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१७) : (१)  ोय.  
(२) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता लाभार्थयांनी घरकुलाींची कामे पूणा केली ना ीत. तसेच 
शौचालयाच े अपूणा काम े व कामाननममत्त लाभाथी बा ेरगावी तात्पुरती स्थलाींतररत झाली 
असल्यामळेु घरकुलाींची काम ेअपणूा असल्याचे ननदशानास आले आ े. 
(३) अपूणा घरकुले असलेल्या लाभार्थयांना घरकुले पूणा करण्यासाठी ग् ववकास अधर्कारी व 
सींबींधर्त ताींत्रिक अधर्कारी याींचमेार्ा त अपूणा घरकुले पूणा करण्याबाबत नोह्सा देण्यात आल्या 
आ ेत. तसेच, सींचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण ग ृननमााण याींचे स्तरावरुन सवा 
सींबींधर्त ग्रामसेवकाींना अपूणा घरकुले पूणा करण्याबाबत मागादशान करण्यात आले आ े व 
घरकुले पुणा करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 



वि.स. ३६१ (3) 

सन २०११ मध्ये िेलेल्या सवेक्षणाच्या यादीतील प्रलांबबत लाभार्थयाांना  
पांतप्रधान आवास घरिुल योिनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(४)  ६७३०२ (२७-०१-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे जिल््यातील  बेघर व पक्के घर नसणाऱया लाभाथींना पींतप्रर्ान आवास 
योिनेअींतगात घरकुलासाठी हदनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास  ोणाऱया 
ग्रामसभेत नाव े सादर करण्याच ेआवा न मुख्य कायाकारी अधर्कारी, जि.प. पुणे याींनी केले 
 ोते,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पुणे जिल््यातील शासनाच्या वतीन ेसन २०११ मध्ये सामाजिक, आधथाक व 
िातीनन ाय केलेल्या गणनेत ४६  िार लाभाथींची नावे यादीत असनू या सवेक्षणामध्ये अनके 
बेघर व दाररद्रयरेषेखालील ग्रामस्थाींची नाव ेया यादीत आलेली ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन प्रलींत्रबत लाभाथींना सदर घरकुल योिनेचा लाभ 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०९-२०१७) : (१)  ोय.  
(२)  ोय. 
(३) शासनान े हद. ०१ ऑगस््, २०१६ रोिीच्या पिान्वये SECC-२०११ मर्ील माह तीच्या 
आर्ारे प्रर्ानमींिी आवास योिना-ग्रामीण  ची प्रार्ान्यक्रम यादी तयार करण्याबाबत सवा 
ववभागीय आयुक्त व सवा मखु्य कायाकारी अधर्कारी, जिल् ा पररषद याींना सूचना हदल्या 
आ ेत. 

त्याअनुषींगान ेGrnerated Priority List मर्ील सवा लाभार्थयांची नावे सींवगानन ाय 
प्रार्ान्यक्रम यादी प्रपि “अ” मध्ये, घरकुलासाठी पाि लाभार्थयाचंी नावे प्रपि “ब” मध्ये, 
घरकुलासाठी पाि नसलेल्या लाभार्थयांची नावे प्रपि “क” मध्ये व घरकुलासाठी पाि असलेल्या 
परींतु Grnerated Priority List मध्ये नाव ेसमाववष् नसलेल्या लाभार्थयांची नाव ेप्रपि “ि” 
मध्ये समाववष् करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आ ेत. प्रपि “ि” मर्ील लाभार्थयांची 
ननवि तालुकास्तर व जिल् ास्तर अपील सममती याींच्या तपासणीनींतरच अींनतम करण्याच्या 
सूचना आ ेत.  

सदर प्रकरणी SECC-२०११ च्या यादीत नाव समाववष् न झालेल्या लाभार्थयाचंी 
नावे ग्रामसभेच्या मान्यतेन े प्रपि ि मध्ये घेण्यात आली आ ेत. परींत ु अशा लाभार्थयांची 
पािता तालकुास्तरीय व जिल् ास्तरीय सममतीच्या तपासणी नींतरच अींनतम  ोणार आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  
 
 



वि.स. ३६१ (4) 

महाड (जि.रत्नाधगरी) येथील साववत्री पुल दघुाटनेतील मतृाांच्या  
मतृ्यू दाखल्यात तफावत असल्याबाबत 

  

(५)  ६८१०७ (२७-०१-२०१७).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) म ाि (जि.रत्नाधगरी) येथील सावविी पुल दघुा् नेतील मतृाींच ेम ाि पींचायत सममती आणण 
ज्या गावात मतृदे  सापिले तथेील ग्रामपींचायतीकिून तयार केलेल्या मतृ्यू दाखल्यात तर्ावत 
झाल्याच े हदसून येत असून सदर मतृ्य ूप्रमाणपिावर मतृाच्या नातेवाईकाींकिून आके्षप घेतला 
असल्याच ेमा े ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आ े काय व चौकशीनुसार सदर 
दाखल्याबाबत ग्रामपींचायतीकिून माह ती घेऊन बदलण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१७-१०-२०१७) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

पुणे येथील नीरा-देवधर धरणग्रस्ताांचे पुनवासन िरण्याबाबत 
  

(६)  ७००१९ (२७-०१-२०१७).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे येथील नीरा-देवर्र र्रणग्रस्ताींचे २० वषाापासून पनुवासन झाले नसल्यान ेप्रकल्पग्रस्त 
असल्याच े त्याींना दाखले ममळत ना ीत तसेच नवीन पुनवासन गावठाणात सुववर्ाींचा अभाव 
असल्याच े ी मा े िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी मा.िलसींपदा राज्यमींिी याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक २० नोव् ेंबर, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास बठैक झाली  ोती माि त्याला ७ मह न े ोऊन ी अदयाप कोणतीच 
कायावा ी झालेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन या प्रकल्पग्रस्ताींना प्रकल्पग्रस्त असल्याच ेदाखले देवून 
त्याींचे पुनवासन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. धगरीर् महािन (०५-१०-२०१७) : (१) पुणे जिल् यातील नीरा-देवर्र प्रकल्पामळेु बार्ीत 
झालेल्या एकूण ८ पूणात: व १२ अींशत: गावातील प्रकल्पग्रस्ताींचे खींिाळा व र्ल्ण 
तालुक्यामध्ये १३ नवीन पुनवामसत गावठाणाींमध्ये, ब ुताींश  नागरी सुववर्ा देवून सन १९९९-
२००० दरम्यान पुनवासन करण्यात आले आ े. 
(२) नीरा-देवर्र प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनवासन ववषयक कामकािाचा आढावा घेण्यासाठी  मा. 
राज्यमींिी (िलसींपदा) याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ४/१/२०१६ रोिी म सूल व िलसींपदा 
ववभागाच्या सींबींधर्त अधर्काऱयाींच्या समवेत बैठक घेण्यात आली  ोती. 
(३) प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प करण्यात येणारी पयाायी िमीन, दाखले व भूखींि वा्प  ी कायावा ी 
म सूल ववभागाशी सींबींधर्त असून याबाबत जिल् ा पुनवासन अधर्कारी, पुणे व सातारा 
याींच्यामार्ा त  कायावा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यात पाच हठिाणी वन उद्यान ेउभारण्याबाबत 
  

(७)  ७३९६० (१७-०४-२०१७).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात नागपूर, चींद्रपूर, यवतमाळ व पुण्यात दोन अशा पाच हठकाणी कें द्र शासनाच्या 
वन उदयान योिनअेींतगात वन उदयानाींना मान्यता हदली असल्याचे मा े डिसेंबर २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, नागपूर, चींद्रपूर, यवतमाळ व पुण्यात उभारण्यात येणाऱ या वन उदयानाींच्या 
ववकासासाठी आवश्यक तो ननर्ी उपलब्र् करुन देण्यात आला आ े काय, 
(३) असल्यास, सदरील हठकाणी वन उदयान े उभारण्याबाबत कोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-१०-२०१७) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) यवतमाळ येथील नगर वन उदयानात राज्य योिनेंतगात ननर्ी उपलब्र् झाला असल्यान े
या उदयानाऐविी कोल् ापूर येथ ेनगर वन उदयान ननमााण करण्याच्या प्रस्तावास Ad Hoc 
CAMPA याींनी मींिूरी हदली आ े. त्यानसुार नगर वन उदयानाची काम ेप्रगतीप्रथावर आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) तालकु्यातील धनगरवाड ेमुलभूत सुववधाांपासून वांधचत असल्याबाबत 
  

(८)  ७६३६७ (१५-०४-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शा ुवािी (जि.कोल् ापूर) तालकु्यातील पजश्चम भागातील र्नगरवाि ेओस पिू लागल्याचे 
ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मुलभूत सुववर्ाींचा अभाव, वन्य प्राण्याींचा वाढता उपद्रव त्यामुळे शेती करणे 
गैरसोयीचे झाले असल्याचे र्नगर वाडयाींवरील लोक श राकि े स्थलाींतर करीत असल्याच े
ननदशानास येत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, र्नगरवाडयाींमध्ये मुलभूत सुववर्ा पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) शा ूवािी तालुक्यामध्ये अींदािे ७६ र्नगरवाि े असून त्यापैकी १ र्नगरवािा पूणा 
स्थलाींतरीत झालेला आ े. उवाररत ७५ र्नगरवाडयाींपैकी ६३ र्नगरवाडयाींमध्ये रस्त,े ७४  
र्नगरवाडयाींमध्ये घरगुती वीि, ७४ र्नगरवाडयाींमध्ये पाणी, ३१ र्नगरवाडयाींमध्ये आरोयय, 
६६ र्नगरवाडयाींमध्ये शैक्षणणक सुववर्ा तसेच १३ र्नगरवाडयाींमध्ये पशुवैदयकीय दवाखाना 
दत्यादी सुववर्ा उपलब्र् आ ेत.तसेच १४ वा ववत्त आयोगाच्या अनुदानामर्ून ग्रामपींचायतीींनी 
ववकास आराखि े तयार केलेले आ ेत. सदर आराखडयाींमध्ये प्रार्ान्यान े ज्या दगुाम 
र्नगरवाडयाींवर मुलभूत सुववर्ा उपलब्र् ना ीत त्या हठकाणी मुलभूत सुववर्ा ननमााण 
करण्याची कामे ननविण्यात आली असून तीच कामे तात्काळ पूणा करुन घेणेबाबत मुख्य 
कायाकारी अधर्कारी, जि.प. कोल् ापूर याींचेमार्ा त ग्रामपींचायतीींना सचूना देण्यात आलेल्या 
आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल््यातील अिोले पांचायत सलमतीच्या नवीन प्रशासि य इमारतीच्या 
सुशोलभिरणास घसारा ननधीतून खचा िरण्यास मान्यता लमळण्याबाबत 

  

(९)  ७८१९१ (१४-०४-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अ मदनगर जिल््यातील अकोले पींचायत सममतीच्या नवीन प्रशासकीय दमारतीच्या 
सुशोमभकरणास घसारा ननर्ीतनू खचा करण्यास मान्यता ममळण्याबाबत व दमारतीच्या अींतगात 
र्ननाचर सुववर्ा व दतर उपक्रमास ननर्ी ममळण्याबाबतची मागणी मा.ग्रामववकास व 
मा.िलसींर्ारण मींिी याींचेकि ेस्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास, तदनुसार सदर दमारतीच्या सुशोमभकरणास घसारा ननर्ीतून खचा करण्यास 
मान्यता ममळण्यास  दमारतीच्या अींतगात र्ननाचर व दतर उपक्रमासाठी ननर्ी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०९-२०१७) : (१)  े खरे आ े.   
(२) व (३) अ मदनगर जिल््यातील अकोले पींचायत सममतीच्या नवीन प्रशासकीय दमारतीच्या 
सुशोभीकरणास घसारा ननर्ीतून खचा करण्यास शासन पि हदनाींक ६.६.२०१६ अन्वये मान्यता 
देण्यात आली आ े. सदरचे काम सदयजस्थतीत ननववदा प्रक्रीयेमध्ये आ े. 

जिल् ा पररषदेच्या मागणीनुसार, अकोले पींचायत सममतीच्या र्ननाचर व 
उपकामाींकरीता सन २०१५-१६ मध्ये रु. ५५.०० लक्ष दतका ननर्ी ववतरीत करण्यात आलेला 
आ े. यापुवी ववतरीत केलेल्या ननर्ीच ेउपयोधगता प्रमाणपि प्राप्त झाल्यानींतर उवारीत ननर्ी 
जिल् ा पररषदेला ववतरीत करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
  

पालघर जिल्हा पररर्देच्या अांतगात असलेल्या मासवण-िाटाळे-नागझरी  
रस्त्याांची झालेली दरुवस्था 

  

(१०)  ८१९५७ (१७-०४-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 

(१) पालघर जिल् ा पररषदेच्या अींतगात असलेला मासवण-का्ाळे-नागझरी या िवळपास ९ 
ककमीच्या रस्त्याची अनतशय दरुवस्था झालेली असून रस्त्याींतील खडयात पिून अनेक अपघात 
झालेले आ ेत तसेच या रस्त्यासाठी १ को्ी १५ लाखाींचा ननर्ी मींिूर असून ी रस्त्याींच ेकाम 
अदयापी सुरु करण्यात आलेले ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींची पा णी केली आ े काय, 
(३) असल्यास, पा णीनुसार सदर रस्ते दरुुस्त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१३-०९-२०१७) : (१) त े (३) रस्त्याची दरुावस्था झाली आ े  े खरे आ े. 
तथावप, मुख्यमींिी ग्राम सिक योिनेअींतगात या रस्त्याच ेरु.५ को्ी २९ लक्ष ककीं मतीच ेकाम 
मींिूर असून प्रगतीपथावर आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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अांबरनाथ (जि.ठाणे) तालुक्यातील समाििल्याण (जि.प.) ननधीतनू बाांधण्यात आलेल्या 
शौचालयाची िाम ेबेिायदेशीरपणे तोडल्याबाबत 

  

(११)  ८२१५१ (१९-०४-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ठाणे जिल््यातील अींबरनाथ तालुक्यातील समािकल्याण (जि.प.) ननर्ीतून बाींर्ण्यात 
आलेल्या शौचालायाची काम ेबेकायदेशीरपणे तोिल्याबाबत सींबींधर्ताींवर कारवाई करण्याबाबतच े
तक्रारी अिा मािी उपसरपींच, रा ्ोली याींनी जिल् ाधर्कारी ठाण,े मुख्यकायाकारी अधर्कारी 
जि.प. ठाण,े ग्ववकास अधर्कारी, अींबरनाथ याींचेकि ेमा े रे्ब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केल्याचे ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार बेकायदेशीरपणे सावािननक शौचालय तोिणाऱया सींबींधर्त 
अधर्काऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) : (१)  े खरे आ े. 
(२) व (३) श्रीम.जस्मता जिींतूरकर, पशूर्न ववकास अधर्कारी, श्री. आर.एच. पा्ील, कृषी 
अधर्कारी व श्री. एम.िी. क्षक्षरसागर, उपअमभयींता बाींर्काम याींना हद. १९/२/२०१७ रोिी चौकशी 
करण्याबाबत आदेश देण्यात आले. याखेरीि हद. २४/३/२०१७ रोिी जव् िीओ रेकॉिीग करून १३ 
ग्रामस्थाींच ेिबाब नोंदववण्याींत आले. 

सदर बाींर्ण्यात आलेले शौचालय मोिकळीस आल्यामुळे कोसळले व वापरात 
नसल् याचे ब ूसींख्येने िबाबात नमूद केले आ े. ग्रामस्थाींच े िबाब व पींचनामे तसेच 
ग्रामपींचायत,र ्ोली याींनी सादर केलेल्या मामसक सभेचा ठराव यावरून शौचालय तोिल्याच े
ननदशानास येत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल््यातील ग्रामपांचायतीांचे ववभािन िरून  
नवीन ग्रामपांचायती ननमााण िरण्याबाबत 

  

(१२)  ८२३२१ (१४-०४-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गिधचरोली जिल््यात १६८८  ून अधर्क गाव े असून त्यापकैी र्क्त ४६७ ग्रामपींचायती 
आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, जिल््यात एका  ग्रामपींचायतीमध्ये अनेक गावे असलेली असींख्य ग्रामपींचायती 
असल्यान े जिल््यातील गावाींचा ववकास  ोण्यास अिथळा ननमााण  ोत असून अशा 
ग्रामपींचायतीींच ेववभािन करून नवीन ग्रामपींचायतीची ननममाती करणे आवश्यक आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 



वि.स. ३६१ (9) 

(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१५-०९-२०१७) : (१) व (२) गिधचरोली जिल््यामध्ये एकूण ४५६ 
ग्रामपींचायती असून, त्यापैकी १०४ स्वतींि ग्रामपींचायती आ ेत. उवाररत ३५२ ग् 
ग्रामपींचायतीींमध्ये एकूण १४८६ गावे समाववष् आ ेत. 

एका ग् ग्रामपींचायतीमध्ये अनके गावे असली तरी, ग् ग्रामपींचायती अींतगात 
असणाऱया गावाींचा देखील ववकास करण्यात येत आ े. 
(३) व (४) स्वतींि ग्रामपींचायती स्थापन करण्याच्या अनुषींगान ेशासन ननणायातील ननकषाींनुसार 
प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सींबींधर्ताींना देण्यात आलेल्या आ ेत. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामपांचायत िमाचाऱ याांच्या वेतनात वाढ िरण्याबाबत 
  

(१३)  ८२३६२ (१७-०४-२०१७).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये काम करणाऱ या कमाचाऱ याींना ककमान वेतनानसूार वेतन लागू 
असुन सदर वेतन अत्यींत अत्यल्प आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, वाढत्या म ागाईचा ववचार करता ग्रामपींचायत कमाचाऱ याींच्या वेतनात वाढ 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१८-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) राज्यातील ग्रामपींचायत कमाचा-याींना 
कामगार ववभागाकिून ननजश्चत केलेल्या दराप्रमाणे ककमान वतेन देण्यात येते. कामगार 
ववभागाकिून वेळोवेळी यामध्ये वाढ करण्यात येत े व त्यानसुार सदर वाढ ी ग्रामपींचायत 
कमाचा-याींना देण्यात येते. सध्या उदयोग, ऊिाा व कामगार ववभाग शासन अधर्सूचना हदनाींक 
०७ ऑगस््, २०१३ नुसार ककमान वेतन ननजश्चत करण्यात आले असून  त्यानुसार ग्रामपींचायत 
कमाचाऱ याींना वेतन देण्यात येत आ े. 

ग्रामपींचायत कमाचाऱयाींना देण्यात येणाऱया उपरोक्त नमूद वतेना व्यनतररक्त 
ग्रामपींचायत कमाचाऱयाींना वाढत्या म ागाईचा ववचार करून कामगार ववभागाने ननजश्चत केलेला 
रा णीमान भत्ता देण्यात येतो. तसेच सदर रा णीमान भत्त्यामध्ये कामगार ववभागान े
वेळोवेळी केलेली वाढ ग्रामपींचायत कमाचाऱयाींना लागू करण्यात येत.े 

___________ 
  

अिोला जिल्हा पररर्देचा लशल्लि ननधी वविास िामासाठी वापरण्याबाबत 
  

(१४)  ८२३८९ (१४-०४-२०१७).   श्री.हररर् वपांपळे (मुनत ािापूर), श्री.गोवधान शमाा (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जिल् ा पररषदेचा २०१६-१७ साठीचा ४४ को्ी ६७ लाख ८३  िार ननर्ी मशल्लक 
असून  ा ननर्ी खचा करण्याचा आदेश जिल् ा पररषदेच्या अथा सममतीच्या सभेत देण्यात 
आल्याच ेमा े िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू ननर्ी अदयाप ी खचा न  ोण्याची कारणे काय आ ेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय व चौकशीनुसार  ा ननर्ी तातिीन े
खचा करून ववकास काम ेकरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२५-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) वैयक्तीक लाभाींच्या योिनाींमध्ये DBT साठी आवश्यक असलेल्या कागदपिाींची पुताता न 
झाल्याने योिना पूणा  ोऊ शकल्या ना ीत. तसेच,का ी कामे प्रगतीपथावर असून ती कामे पूणा 
न झाल्यान ेननर्ी अखचीत राह ला आ े. 
(३) जिल् ा पररषदेला प्राप्त  ोणारा ननर्ी त्या आधथाक वषाात खचा झाला ना ी तर असा ननर्ी 
शासन ननणाय, ववत्त ववभाग हदनाींक ६ िून २००८ नसुार पुढील ववत्तीय वषाात खचा करण्याची 
अनुमती आ े. त्यानुसार खचााचे ननयोिन करण्यात आले आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील धरणाांच्या सुरक्षक्षततेबाबत 
  

(१५)  ८२४५५ (१७-०४-२०१७).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यात मसींचनाचे के्षि वाढववण्यासाठी ववववर् र्रणाींमध्ये 
मोठ्या प्रमाणावर िलाशयाचा साठा असल्यान े या र्रणाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी शासनान े
उपाययोिना आखावी अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने ववववर् र्रणाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत शासनान ेकोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  
श्री. धगरीर् महािन (०८-०८-२०१७) : (१) ना ी. 
(२) कोकण पा्बींर्ारे ववकास म ामींिळातगात ता.रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील २ 
मध्यम प्रकल्प, ८ लघु पा्बींर्ारे प्रकल्प आणण १ को.प. बींर्ारा असे एकुण ११ राज्यस्तर 
पा्बींर्ारे प्रकल्प आ ेत. या प्रकल्पाींपैकी ८ प्रकल्पाींच्या र्रणाची काम ेपूणा  ोऊन पाणीसाठा 
झालेला आ े. त्यापकैी हदवाळवािी, बारेवािी व कोंिये या तीन ल.पा. योिनाींवर प्रत्येकी एका 
चौकीदाराची नमेणूक केली आ े. अिुाना मध्यम प्रकल्प, धचींचवािी व तळवि ेल.पा.योिना या 
प्रकल्पाींचे र्रणके्षिावर सुरक्षा रक्षक नेमणूकीची कायावा ी प्रगतीपथावर आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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रािापूर (जि. रत्नाधगरी) तालुक्यातील िरि गावातील अिुाना धरण व तळवड ेगावातील 
धरणाांच्या िालवयाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(१६)  ८२४६० (१९-०४-२०१७).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय लाभके्षत्र वविास 
ववभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रािापूर (जि. रत्नाधगरी) तालुक्यातील करक गावातील अिुाना र्रण व तळवि ेगावातील 
र्रणाचे काम पूणा झालेली असनू कालव्याींची कामे प्रलींत्रबत असल्याने निीकच्या गावाींना 
पाण्यासाठी वींधचत रा ाव ेलागले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू र्रणाींच्या कालव्याची कामे तातिीन ेपूणा करून र्रणालगतच्या गावाींना 
पाणी उपलब्र् करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०६-०९-२०१७) : (१)  ोय.   

अिूाना मध्यम पा्बींर्ारे प्रकल्प- सदर प्रकल्पातींगात ५७०४  ेक््र मसींचन 
ननममातीसाठी खालील प्रमाणे कालव्याींची काम ेप्रस्ताववत आ ेत. 

अ.क्र. िालवा लाांबी 
१ मुख्य  कालवा ०.२८ कक.मी. 
२ उिवा कालवा ५७.०० कक.मी. 
३ िावा कालवा ३८.७५ कक.मी. 
४ ताम् णे उिवा शाखा कालवा १२.२२ कक.मी. 
५ ताम् णे िावा शाखा कालवा ०९.६९ कक.मी. 

एिूण ११७.९४ कि.मी. 
या पैकी प्रकल्पाच्या िावा कालव्याचे १ त े १६ कक.मी. मर्ील ९० % व उिव्या 

कालव्याचे १ ते १७ कक.मी. मर्ील  ५० %  कामे पुणा झाली आ ेत.   
तळवि ेलघ ुपा्बींर्ारे प्रकल्प- सदर प्रकल्पाअींतगात २५९  ेक््र मसींचन ननममतीसाठी 

खालील प्रमाणे कालव्याींची कामे प्रस्ताववत आ ेत. 
अ.क्र. िालवा लाांबी 
१ उिवा कालवा २.२५ कक.मी. 
२ िावा कालवा १०.११ कक.मी. 

एिूण १२.३६ कि.मी. 
यापैकी  प्रकल्पाच्या  उिव्या  कालव्याचे १ त े१.५० कक.मी. च ेकाम पुणा झालेले 

आ े.  िावा कालवा १ त े६ कक.मी. ची काम ेअींशत:  झालेली आ ेत. 
(२) अिूाना मध्यम पा्बींर्ारे प्रकल्पाच्या कालव्याींची उवाररत कामे तातिीने पूणा करणेच्या 
दृष्ीने ननर्ी उपलब्र्तेसाठी प्रकल्पास प्रर्ानमींिी कृषी मसींचन योिनेअींतगात कें हद्रय अथास ाय 
प्रस्ताववत आ े.  सन २०१७-१८ साठी अथासींकल्पात रू. ५०.०० को्ीची तरतुद असून ननर्ी 
उपलब्र्तेनुसार सन २०१९-२० पयतं कालव्याची कामे पुणा करून ५७०४  ेक््र मसींचन के्षि 
ननममातीचे ननयोिन आ े. 
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अिुाना प्रकल्पाच्या िावा कालवा कक.मी. ३  मर्ील सा.क्र. २६४३ मी. वरील Minor 
M-१  व िावा कालवा कक.मी. ५ मर्ील सा.क्र. ४९७५ मी. वरील Minor M-२ या दोन् ी 
Minor ची लाींबी वाढवून तळवि े योिनेच े सींपूणा २५९  ेक््र लाभके्षि अिूाना प्रकल्पाींतगात 
बींहदस्त नमलका प्रणालीदवारे मसींधचत करणे प्रस्ताववत आ े. 

तळवि े लघु पा्बींर्ारे प्रकल्पाच्या कालव्यावरील लाभके्षि  े अिुाना प्रकल्पाच्या  
लाभके्षिात आच्छाहदत  ोत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

भांडारा, गोंहदया, गडधचरोली व चांद्रपूर जिल््यातील िां त्राटी हातपांप दरुुस्ती  
िामगाराांना ननयलमत सेवेत सामावून घेण्याबाबत 

  

(१७)  ८२४९७ (१४-०४-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात  ातपींप दरुुस्ती कामगाराींना सेवा िेषठता यादीनसुार ननयममत सेवेत सामावून 
घेण्यात येत ेपरींतु भींिारा, गोंहदया, गिधचरोली व चींद्रपूर जिल््यातील कीं िा्ी  ातपींप दरुुस्ती 
कामगाराींना ननयममत सेवेतून वगळण्यात आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केल आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार भींिारा, गोंहदया, गिधचरोली व चींद्रपूर जिल््यातील कीं िा्ी  ातपींप 
दरुुस्ती कामगाराींना ननयममत सेवते सामावून घेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२७-०९-२०१७) : (१), (२) व (३)  ातपींप दरुुस्ती कामगाराींची ननयुक्ती 
मानर्न तत्वावर कीं िा्ी स्वरुपात करण्यात येत.े सामान्य प्रशासन ववभाग शासन पररपिक 
क्र. एसआरव् ी-२००५/प्र.क्र.४७/०५/१२, हद. २५/८/२००५ अन्वये राज्यातील जिल् ा पररषदेमध्ये 
ववववर् पदावर कामे करणा-या रोिींदारी/अींशकालीन/तात्पुरत्या सेवतेील कमाचा-याींना ननयममत 
करु नये, अशा आशयाचे आदेश हदले आ ेत. सदर कमाचारी शासनाचे स्थायी कमाचारी 
नसल्यामळेु त्याींना शासन सेवेत सामावून घेता येणार ना ी.  
(४) लागू ना ी.   

___________ 
  

मुनत ािापूर (जि.अिोला) तालुक्यातील लागवड अधधिा-याांने िेलेला गैरवयवहार 
  

(१८)  ८२५१५ (१५-०४-२०१७).   श्री.हररर् वपांपळे (मुनत ािापूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुनत ािापूर (जि.अकोला) तालकु्यातील मसरसो येथील मग्रारो योची रोपवाह्का मागील १० 
वषांपासून बींद करून ग्रामसभेमध्ये कृती आराखिा मींिूर नसताना व रोिगार  मी योिनेच्या 
अ्ीकि े दलुाक्ष करून लागवि अधर्का-याींनी श रापासून अींतरावर असलेल्या विगाव येथ े
कामाला सुरुवात केल्याच ेमा े िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, लागवि अधर्का-याींच्या गैरकारभाराबाबत त्याींच्यावर वररषठ अधर्काऱयान े
कोणती ी कारवाई केली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीनसुार लागवि 
अधर्काऱयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२५-०९-२०१७) : (१) मुनत ािापूर तालुक्यातील मशरसो येथील मग्रारो योची 
रोपवाह्का ताींत्रिक अिचणीींमळेु मागील १ वषाापासून बींद करण्यात आली आ े.  मग्रारो यो 
अींतगातच्या सवा रोपवा्ीका अस्थायी स्वरुपाच्या असतात.  तसेच मग्रारो योची काम े
मागणीनुसार प्रस्ताववत केली िातात.  पावसाळ्यामध्ये रोप ेवा तकुीमध्ये अिचणी येऊ नयेत 
म् णून िेथे काम तेथ ेिवळच रोपवा्ीका घेण्यात येतात.  

विगाव येथील रोपवा्ीका  ी सवा दृष्ीकोनातून योयय असल्यामळेु व ननयमानसुार 
ग्रामसभेमध्ये पुरवणी कृती आराखियामध्ये समाववष् करुन त मसलदार, मुनत ािापूर याींच े
प्रशासकीय मींिूरी क्र.४८८ हद.१७.१०.२०१६ नुसार मींिूरी घेऊन आवश्यकतेनुसार सुरु करण्यात 
आलेली आ े. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

ग्रामीण महाराष्ट्रातील नागररिाांचे िीवनमान ससु्य िरण्यासाठी  
प्रस्ताववत िेलेली सांगणि य ग्रामीण महाराष्ट्र-सांग्राम योिना 

 

(१९)  ८२६०२ (१४-०४-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ववशेषतः ग्रामीण म ाराषरातील नागररकाींचे िीवनमान सुस्य करण्यासाठी 
प्रस्ताववत केलेली सींगणकीय ग्रामीण म ाराषर-सींग्राम या प्रणालीदवारे ववभक्षक्षत सींगणकीय 
सोयी-सुववर्ाींचा लाभ प्रत्यावपात करण्याच्या दृष्ीकोनातून सींबींधर्त जिल् ा पररषद व त्याींची 
उपकायाालय याींच्याकि े मा े माचा, २०१७ अखेरपयतं ववववर् प्रकारच्या सुववर्ा प्रत्यावपात 
करण्याची मागणी सींबींधर्त जिल् ा ग्रामीण प्रशासन व त्याींच्या व्यवस्थापनान,े िनप्रनतननर्ी 
याींनी राज्याचे मा.ग्रामववकास मींिी, मा.ग्रामववकास राज्यमींिी, प्रर्ान सधचव, ग्रामववकास, 
सींबींधर्त जिल््याींचे मुख्य कायाकारी अधर्कारी आणण जिल् ाधर्कारी याींच्याकि ेकेली आ ेत,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आ े. 
तसेच, शासन ननणाय क्र. सींग्राम-२०१५/प्र.क्र.९३/सींग्राम कक्ष हद. ११ ऑगस््, २०१६ 

अन्वये राज्यातील ग्रामपींचायतीींमध्ये “आपले सरकार सेवा कें द्र (ASSK)” या प्रकल्पाची 
उभारणी व अींमलबिावणी करण्यात येत आ े. यादवारे प्रत्येक गावातील िनतलेा सवा सुववर्ा 
सींगणकीय प्रणालीदवारे गावातच उपलब्र् करण्यात येत आ ेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

िारांिा (जि.वालशम) येथील उबदाा बािार उपसालसांचन योिनेच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(२०)  ८२६८८ (१५-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कारींिा (जि.वामशम) येथील उबदाा बािार उपसामसींचन योिनेच ेकाम सुरु करण्याबाबतच्या 
मागणीच ेननवेदन लोकप्रनतननर्ीींनी मा.िलसींपदा मींिी याींच्याकि ेहदनाींक २२ म,े २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास हदले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (२४-०८-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) उींबिाा बािार उपसा मसींचन योिनेवरील ववववर् अिचणी लक्षात घेता व या  योिनेसाठी 
आवश्यक असलेले पाणी उपलब्र्  ोत नसल्यान ेववदभा पा्बींर्ारे ववकास म ामींिळ, नागपूर  
ननयामक मींिळाच्या हद.०४/११/२०१६ रोिी झालेल्या ६० व्या बैठकीतील ठराव क्र.६०/२१ अन्वये 
उीं बिाा उपसा मसींचन योिना रद्द करण्यास मींिूरी प्रदान करण्यात आलेली असून, त्यानुसार 
सदर योिना रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

बागलाण (जि.नालशि) तालुक्यातील इांहदरा आवास व पांतप्रधान आवास योिनेच्या अांनतम 
यादीत नाव ेअसलेल्या लाभार्थयाांिडून लाच घेतल्याबाबत 

  

(२१)  ८२७८९ (१७-०४-२०१७).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बागलाण (जि.नामशक) तालुक्यातील िामो्ी गु्रप ग्रामपींचायतीत दींहदरा आवास, पींतप्रर्ान 
आवास योिनेच्या अींनतम यादीत नावे असलेल्या लाभार्थयांकिून प्रत्येक तीन  िार रुपये 
घेतल्याची बाब मा े िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधर्तावर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०९-२०१७) : (१) ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

मुख्य िायािारी अधधिारी जिल्हा पररर्द नालशि याांनी ठेिेदाराशी  
सांगनमत िरून िेलेला गैरवयवहार 

  

(२२)  ८२९०५ (१९-०४-२०१७).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुख्य कायाकारी अधर्कारी जिल् ा पररषद नामशक याींनी नागरी सुववर्ासाठी अनुदान 
देण्याच्या हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिीच्या आदेशात ग्रामपींचायत याींनी ग्ववकास 
अधर्कारी याींच्यामार्ा त पाठववलेल्या व लोकप्रनतननर्ी याींनी मशर्ारस केलेला प्रस्ताव न घेता 
ठेकेदाराींनी मशर्ारशीप्रमाणे चाींदोरी व ववींचूर येथील काम े मींिूर केल्याच े नुकतेच ननदशानास 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ठेकेदाराशी सींगनमत करणाऱया मुख्य कायाकारी अधर्कारी जि.प 
नामशक याींच्यावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०९-२०१७) : (१) जिल् ा वावषाक योिनेंतगात नागरी सुववर्ाींसाठी ववशेष 
अनुदान या योिनेंतगात ता. ननर्ाि, जि. नामशक येथील ग्रामपींचायत चाींदोरी व ववींचुर येथील 
कामाींना प्रशासकीय मान्यता हदलेबाबतचा आदेश हदनाींक ७/१०/२०१६ रोिीचा नसून, हद. 
७/११/२०१६ रोिीचा आ े.  

ग्रामपींचायत चाींदोरी, ता. ननर्ाि येथील प्रस्ताव जिल् ाधर्कारी, नामशक याींचे िा. क्र. 
जिननस/कक्ष.१२/सींस-४/लोप्रमा/२२२७, हद. ३/९/२०१६ चे पिानुसार मा. पालकमींिी, नामशक 
याींच्या मशर्ारशीस  जिल् ा पररषदेस पाठववण्यात आला  ोता. सदर प्रस्तावासोबत असलेल्या 
मा. पालकमींिी याींनी शेराींककत केलेल्या पिाच्या आर्ारे ग्रामपींचायत चाींदोरी येथील शननमींहदर 
ते मजस्िद रस्ता कााँक्री्ीकरण करण्याच्या कामास प्रशासकीय मींिरुी देण्यात आली आ े. 

श्री. ज्ञानेश्वर दगु पवार, मा. जिल् ा पररषद सदस्य, ग् ववींचूर, ता. ननर्ाि याींच े
मशर्ारशीस  ग् ववकास अधर्कारी, ननर्ाि याींचेमार्ा त प्राप्त झालेल्या ग्रामपींचायत ववींचूर, ता. 
ननर्ाि येथील मशवािी नगर त े सजव् ास स््ेशन रस्ता कााँक्री्ीकरण करण्याच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मींिुरी देण्यात आलेली आ े. 
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सबब, जिल् ा वावषाक योिनेंतगात नागरी सुववर्ाींसाठी ववशेष अनुदान या योिनेंतगात 
प्रशासकीय मींिुरी देण्यात आलेल्या ग्रामपींचायत चाींदोरी व ववींचुर येथील  कामाींना ठेकेदाराींची 
मशर्ारस नसून, मा. लोकप्रनतननर्ीींनी केलेल्या मशर्ारशीस अनुसरुन मींिुरी देण्यात आलेली 
आ े. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

पाचाांब ेपुनवासन खेरशेत (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) या पुनवालसत  
गावठाणामध्ये नागरी सुववधाांची िाम ेपुणा िरण्याबाबत 

  

(२३)  ८३३६२ (१३-०४-२०१७).   श्री.सदानांद चवहाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  पाचाींबे पुनवासन खेरशेत (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) या पुनवामसत गावठाणामध्ये सींरक्षक 
मभींती, अींतगात रस्ते, ग्ार, वव ीर, हदवाबत्ती दत्यादी कामे अदयाप ी अपूणा असल्यान े
प्रकल्पग्रस्त नागररकाींनी हदनाींक २६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास आमरण उपोषण 
केले  ोत,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, तदनुसार शासनाने सदर ू पुनवामसत गावठाणामध्ये नागरी सुववर्ाींची अपुणा 
काम ेपुणा करण्याबाबत कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (२२-०९-२०१७) : (१) हद.२६/०१/२०१७ रोिी प्रकल्पग्रस्ताींनी गावठाणातील 
अपूणा कामाींबाबत उपोषणाचा दशारा हदला  ोता.  तथापी त्याींच्या मागण्याींबाबत ठोस कायावा ी 
सुरु असल्याच ेत्याींच्या  ननदशानास आणून हदल्यानींतर त्याींनी उपोषण स्थधगत केले आ े. 
(२) खेरशेत पुनवासन गावठाणातील नागरी सुववर्ा काम ेसन २००७ मध्ये सुमारे १० वषाापूवी 
पूणा झाली असून पुनवासन अधर्ननयम १९९९ नुसार सवा नागरी सवुवर्ाींची कामे पूणा आ ेत.  
यापैकी वीि पुरवठा व पाणी पुरवठा  वगळता सवा  नागरी  सुववर्ा जिल् ा पररषद, 
रत्नागीरी, याींचेकि े स्ताींतरीत करणेत आलेल्या आ ेत.   

प्रकल्पग्रस्ताींनी केलेल्या आग्र ी मागणीनुसार सींरक्षक मभींती, वव ीर बाींर्ण,े पाखािी, 
अींतगात रस्त ेिाींबरीकरण व दतर अनुषींधगक कामाींपकैी LED ववदयुतीकरण, पाखिी बाींर्ण ेया 
मींिूर कामाींची ननववदा प्रकक्रया प्रगतीत आ े.   

उवाररत कामाींच्या मींिूरीबाबत आवश्यक पाठपूरवठा के्षिीय स्तरावर करणेत येत 
आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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नागपूर जिल््यात अनतवषृ्ट्टीमुळे खचलेल्या व बिुलेल्या ववहीरीांच्या  
दरुुस्तीची िामे पूणा िरण्याबाबत 

  

(२४)  ८३४१३ (१५-०४-२०१७).   डॉ.आलशर् देशमुख (िाटोल) :  सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नागपूर जिल््यात हदनाींक ३१ म,े २०१५ रोिी पूवी एकूण ५१० मसींचन वव ीरीींच्या कामाींना 
प्रशासकीय मान्यता हदलेली  ोती व त्यापैकी १५० मसींचन वव ीरीींची काम ेप्रत्यक्ष सुरु झाली 
असुन ३६० मसींचन वव ीरीींची काम ेसुरु करण्यात आलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शासन पररपिक क्रीं . मग्रारो-२०१४/प्र.क्रीं .२५/मग्रारो-१ हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१५ 
नुसार हदनाींक २३ म,े २०१४ च्या शासन ननणायानुसार सुरु असलेल्या दरुुस्तीची कामे पूणा 
करणे आवश्यक आ े अस ेनमुद केलेले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर शासन ननणायानुसार अनतवषृ्ीमुळे खचलेल्या व बुिलेल्या वव ीरीींची व 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परींत ुप्रत्यक्ष कामे सुरु न झालेल्या वव ीरीींच्या दरुुस्तीची काम ेपूणा 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (११-०९-२०१७) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त परींतु प्रत्यक्ष काम ेन सुरु झालेल्या सदर कामाींना शासन पि 
हद.२२ रे्ब्रुवारी, २०१६ अन्वये हदनाींक ३१ म,े २०१७ पयतं काम ेपूणा करण्याबाबत मुदतवाढ 
देण्यात आली  ोती. त्यामुळे ३६० ववह रीींपैकी २८० कामे सुरु करण्यात आलेली 
आ ेत. अदयाप ी सुरु न झालेली ८० काम े सुरु करण्याबाबत लाभार्थयांच्या बैठका घेण्यात 
आलेल्या आ ेत. तसेच, त्याींना लेखी सुद्धा कळववण्यात आलेले आ े. ववह री सुरु करण्याबाबत 
सतत पाठपुरावा करण्यात येत असून, सींबींधर्ताींना हदनाींक ३१ मे, २०१७ पयतं ववह री पूणा 
करावयाच्या असल्याबाबत िाणीव करुन देण्यात आली असनू वव ीरी पूणा करण्याबाबतची 
कायावा ी सुरु आ े.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

पुणे जिल्हा पररर्देत वैयजक्ति लाभाच्या योिनाांपासून गरिू लाभाथी वांधचत राहहल्याबाबत 
  

(२५)  ८३५२२ (१७-०४-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे जिल् ा पररषदेच्या वतीने वैयजक्तक लाभाच्या योिनाींच्या ननर्ीचे दतरि वगीकरण 
केल्यामुळे जिल््यातील अनेक गरिू लाभाथी या योिनेपासून वींधचत राह ल्याची बाब मा े 
डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, गरिू लाभार्थयांपयतं सदर योिना पो चण्यासाठी शासनान ेकोणती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आ े. 
मा े डिसेंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या जिल् ा पररषद सवासार्ारण सभेमध्ये जि.प. 

ननर्ीच्या खचााचा आढावा घेतला असता जि.प. अींदािपिकातील का ी ननर्ी े्ंिर प्रकक्रया पूणा 
न झाल्याने तसेच का ी काम ेपणुा न झाल्यान ेअखधचात रा ील्याचे ननदशानास आले. तसचे 
ननयोिन ववभाग शासन ननणाय हद. ०५/१२/२०१६ नुसार वस्तूस्वरुपात लाभ न देता रक्कम 
थे् लाभार्थयांच्या बाँक खात्यामध्ये वगा करावयाची असल्यान े व सदर कायाप्रणालीबाबत 
स्पष्ता  ोत नसल्यान े वैयक्तीक लाभाच्या योिनाींची अमींलबिावणी उवाररत कालावर्ीत 
करणे शक्य  ोत नसल्याच े ननदशानास आले. याबाबत जि.प. सवासार्ारण सभेत झालेल्या 
चचेनुसार सदर रकमाींचे पुनववाननयोिन म ाराषर जिल् ा पररषद व पींचायत सममत्या 
अधर्ननयम १९६१ च े कलम १३८ (२) अन्वये जिल् ा पररषद सवासार्ारण सभा            
हद. १९/१२/२०१६ नूसार त्याच ववभागाींच े दतर योिनाींसाठी पुनववाननयोिन करणेबाबत ठराव 
मींिूर करण्यात आलेला आ े. त्यानूसार जिल् ा पररषद सवासार्ारण सभमेध्ये सदरच े
पुनववाननयोिन करण्यात आलेले आ े. 
(२) ववववर् कल्याणकारी योिनाींतगात राबववण्यात येणाऱया योिनेबाबत लाभार्थयांना 
वस्तुस्वरुपात लाभ न देता थे् रक्कम लाभार्थयांच्या खात्यावर िमा करण्याबाबत ननयोिन 
ववभाग शासन ननणाय हद. ०५/१२/२०१६ अन्वये शासनान ेर्ोरण ननजश्चत केले आ े. त्यानुसार 
कायावा ी केलेली आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

भांडारा जिल््यातील रस्ते दरुुस्त िरण्याबाबत 
 

(२६)  ८३५४१ (२०-०४-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भींिारा जिल््यातील ग्रामीण मागााची लाींबी ३३२६.६६ ककलोमी्र, दतर जिल् ा मागााची 
लाींबी १५६२ ककलोमी्र व प्रमुख जिल् ा मागााची लाींबी १५६१.८७ ककलोमी्र आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण मागा व दतर जिल् ा मागााच्या ननममाती दरुुस्तीकररता सरासरी ववववर् 
लेखाशीषांतगात १५ को्ी एवढी रक्कम शासनामार्ा त हदली िाते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, जिल््यातील रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्यान े रस्ते ववकासाकररता 
जिल््यातील दतर जिल् ा मागाावर बाींर्काम ववभागाकिून रस्त्याची कामे केली िाणार आ ेत, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती तात्काळ करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (१३-०९-२०१७) : (१) भींिारा जिल््यातील ग्रामीण मागांची लाींबी ३३२३.८६ 
कक.मी., दतर जिल् ा मागांची लाींबी १५६१.८७ कक.मी व प्रमुख जिल् ा मागााची लाींबी ६७४.५० 
कक.मी.दतकी आ े. 
(२) ग्रामीण मागा व दतर जिल् ा मागााच्या दरुुस्तीकरीता ववववर् लेखामशषांतगात सरासरी रु.१९ 
ते २० को्ी एवढी रक्कम जिल् ा पररषदेस प्राप्त  ोते. 
(३) व (४) लेखामशषा ५०५४ अींतगात जिल् ा ननयोिन सममती व ३०५४ रस्ते व पलु दरुुस्ती 
परररक्षण या कायाक्रमाींतगात प्राप्त झालेल्या ननर्ीमर्ून दतर जिल् ा मागााची काम े
प्रगतीपथावर आ ेत. 

जिल् ा वावषाक योिनेअींतगात उपलब्र्  ोणाऱया ननर्ीमर्ून तालुका स्तरावर (PCI) 
आर्ारे प्रार्ान्यक्रम यादया तयार करुन या प्रार्ान्यक्रम यादीनसुार/ गुणाींकनानुसार पाि रस्त े
ननविण्याचे व या आर्ारे रस्त्याचे दरुस्तीच े काम घेण्याबाबत शासन ननणाय, ग्राम ववकास 
ववभाग, हद.३ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये मागादशाक सचूना देण्यात आल्या आ ेत. 

सन २०१६-१७ पासून मुख्यमींिी ग्राम सिक योिना सुरु करण्यात आली असून या 
योिनेअींतगात कोअर ने्वका  तयार करुन दरवषी ववमशष् लाींबी ननजश्चत करुन त्याप्रमाण े
उपलब्र्  ोणाऱया ननर्ीमर्ून ग्रामीण रस्त्याींची काम ेकरण्यात येतात.   
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

तापी खोऱ यातील ननन न तापी प्रिल्पासाठी ननधी लमळण्याबाबत 
 

(२७)  ८३६७४ (१८-०४-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) तापी खोऱ यातील ननम्न तापी प्रकल्प (पािळसरे)  या प्रकल्पाला १९९५-९६ मध्ये 
प्रशासककय मान्यता देतेवळेी या प्रकल्पाचा खचा १४२ को्ी रुपये दतका  ोता व सन     
२००८-२००९ च्या प्रशासककय मान्यतेनुसार  ा खचा रुपये ११२७ को्ी दथपयात पो चला आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाची िळगाींव जिल् यातील मसींचन क्षमतनेे अमळनेर पोराळा, चोपिा, 
र्रणगाींव तालुक्यातील ६०,१३९  ेक््र तर र्ुळे जिल् यात ३५१७.  े के्षि मभिले िाणार आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, ्या प्रकल्प िलदगतीने पाच वषाात पूणा करण्यासाठी शासनाकिून दरवषी २०० 
रु को्ीची गरि असताींना सन २०१५-१६ मध्ये तरतूद केली गेली,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, ननम्न तापी प्रकल्पासाठी िास्तीत िास्त ननर्ी मींिूर करुन प्रकल्पाच ेकाम 
तात्काळ पूणा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. धगरीर् महािन (०८-०८-२०१७) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३)  ोय. 

सन २०१५-१६ मध्ये रुपये २०.०० को्ीची तरतूद करण्यात आली  ोती. 
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(४) ननम्न तापी प्रकल्पाकरीता सन २०१६-२०१७ मध्ये अनतररक्त ननर्ीस  एकूण रुपये ६८ 
को्ी ननर्ीची तरतुद करण्यात आलेली आ े. माचा, २०१७ अखेर यातून रुपये १६.५४ को्ी खचा 
झालेला आ े. उवाररत रुपये ५१.४६ को्ी ननर्ी सन २०१७-२०१८ मध्ये खचााकरीता उपलब्र् 
असून, सन २०१७-१८ मध्ये रुपये २५ को्ी ननर्ीची तरतुद करण्यात आल्यान े एकूण रुपये 
७६.४६ को्ी ननर्ी खचााच ेननयोिन करण्यात आले आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

हतनूर प्रिल्पावरील महाराष्ट्र िलके्षत्र सुधार प्रिल्पाांतगात  
अपूणा असलेली िामे पूणा िरण्याबाबत 

  

(२८)  ८३६९० (२०-०४-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  तनूर प्रकल्पावरील म ाराषर िलके्षि सुर्ार प्रकल्पाींतगात अपणूा असलेली कामे पूणा करुन 
देण्यासींदभाात िलसींपदा ववभाग, मींिालय, मुींबई याींनी मा े रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान कायाकारी सींचालक व मुख्य अमभयींता, तापी पा्बींर्ारे ववकास म ामींिळ, िळगाींव 
याींना पि हदले  ोत,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पातींगात अपूणा असलेली काम े पूणा करण्यासाठी शासनान े कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  
श्री. धगरीर् महािन (०८-०८-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) सन २०१६-१७ या वषाात कालवा स्वच्छता मोह मे अींतगात  तनुर कालवा १ ते ९२ आणण 
त्यावरील पाणी वापर सींस्था याचे दरुुस्तीचे काम पाखरण कायाक्रमाींतगात अींतभूात करण्यात 
आले आ े. 

सदर अपूणा काम े पूणा करण्यासाठी के्षिीय स्तरावर आवश्यक अींदािपिके तयार 
करणेची कायावा ी प्रगतीत आ े.  
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेसाठी ननयुक्ती िरण्यात आलेल्या 
ग्रामरोिगार सेविाच्या ववववध मागण्याांबाबत 

  

(२९)  ८३७६४ (१५-०४-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) म ात्मा गाींर्ी राषरीय ग्रामीण रोिगार  मी योिनेसाठी प्रशासन व नोंदणीकृत मिूर 
यामर्ील दवुा म् णून ग्रामरोिगार सेवकाची ननयुक्ती करण्यात आली असून त्याींच्या 
कामानुसार त्याींना योयय मोबदला ममळत ना ी,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास,जिल् ा कायाकारणीने ग्रामरोिगार सेवकाींना दरम ा ककमान वेतन देण्यात यावे, 
तसेच अन्य राज्याींप्रमाणेच या सेवकाींना शासन सेवेत सामावून घ्यावे द. मागण्या केलेल्या 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर मागण्यानुसार शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२५-०९-२०१७) : (१)  े खरे ना ी, कामाच्या प्रमाणात मोबदला देण्यात 
येतो. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) ग्राम रोिगार सेवकाींच्या मागण्याींबाबत हद.२४ माचा,२०१७ रोिी माझ्याकि ेबैठक आयोजित 
करण्यात आली  ोती. सदर बैठकीमध्ये खालीलप्रमाण ेननणाय घेण्यात आले आ ेत :- 

१) ग्राम रोिगार सेवकाींच े मानर्न ६० हदवसाींच्या आत त्याींच्या खात्यात िमा 
करण्यात यावे. 

२) मानर्नाबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव सींघ्नेने शासनास सादर करावा. 
३) ग्राम रोिगार सेवकाींना काढून ्ाकण्याबाबत ग् ववकास अधर्कारी याींनी चौकशी 

करावी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

हहांगोली जिल् हयासाठी रस् ता दरुुस् ती अनुदान न लमळाल्यान ेरस् त् याची झालेली दरुवस् था 
  

(३०)  ८३८१९ (१५-०४-२०१७).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ह ींगोली जिल्  यासाठी ३०५४ अींतगात रस् ता दरुुस् ती अनुदान मागील वषी हदले नसल् यामुळे 
तेथील रस् त् याची दरुवस् था झाली असल्याने सदर रस् ता दरुुस् तीचे प्रस्ताव दाखल केले असून 
अदयाप प्रस्ताव मींिूर करुन ननर्ी हदलेला ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची पा णी केलेली आ े काय व पा णीवरुन रस्ता दरुुस्तीसाठी 
अनुदान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण् यात येत आ े, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०९-२०१७) : (१) व (२)  े खरे ना ी. ह ींगोली जिल््यास सन २०१६-१७ 
मध्ये लेखामशषा ३०५४ जिल् ा वावषाक योिनेअींतगात रु.९००.०० लक्ष व ३०५४ रस्ते व पुल 
दरुुस्ती परररक्षण ग् ब व क अींतगात रु.५५८.८४ लक्ष ननर्ी उपलब्र् करुन देण्यात आला 
असून मींिूर कामाींच्या ननववदा प्रकक्रया पूणा करुन कामे प्रगतीत आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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मौि ेआडसुळवाडी (ता.िळांब, जि.उस्मानाबाद) येथे इांहदरा आवास  
घरिुल योिनेतील रक्िमेत झालेला गैरवयवहार 

 

(३१)  ८४४२१ (२०-०४-२०१७).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे आिसुळवािी (ता.कळींब, जि.उस्मानाबाद) येथील श्रीमती सींताबाई नारायण आिसूळ 
याींना दींहदरा आवास घरकुल योिनेत मींिूर झालेले घर त्याींनी बाींर्लेले नसताींना ी त्याींच्या 
नावे दतर एका व्यजक्तन े५०  िार रुपये घेतल्याची तक्रार हदनाींक २३ माचा, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास त्याींच्या मुलानी मुख्य कायाकारी अधर्कारी, जि.प., उस्मानाबाद याींच्याकि े केली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी करण्यात आली आ े काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार लाभार्थयांची व शासनाची र्सवणूक करुन पैस े उचलणाऱ या 
दोषीींवर कारवाई करण्यास  लाभार्थयांना पुन् ा घरकुल बाींर्ण्यासाठी अनुदान देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०९-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) सदर प्रकरणी ववस्तार अधर्कारी (पींचायत) याींनी केलेल्या चौकशीत अ वालात पुढील बाबी 
ननदशानास आल्या आ ेत. 

१. श्रीमती. सींताबाई आिसळू याींना सन २०१०-११ मध्ये दींहदरा आवास योिनेअींतगात 
घरकुल मींिूर करण्यात आले  ोत.े तथावप, हद.०९.०९.२०१४ रोिी त्या मयत झाले असल्यामुळे 
त्याींच्या वारसदारान े घरकुल बाींर्कामासाठी ग् ववकास अधर्कारी, पींचायत सममती, कळब 
याींचेकि ेकागदपि सादर करणे आवश्यक  ोत.े 

२. मयत लाभाथी श्रीमती. सींताबाई आिसूळ याींच ेमुलाींने वारसा कासाठी कोणते ी 
कागदपि े सादर न केले असतानादेखील त्याींना रु. ५०,०००/- घरकुल बाींर्कामासाठी मींिूर 
करण्यात आले. 

३.सदर प्रकरणी श्री.ए.के. काळे, ममस्िी गे्रि-२ व तत्कालीन ग्रामसवेक श्री. मम्करी 
 े कमाचारी दोषी आढळून आले आ ेत. 
(३) मयत लाभाथी श्रीमती. सींताबाई आिसूळ याींचे मुलाींकिून रु.५०,०००/- वसूल  करण्याची 
कायावा ी पींचायत सममती स्तरावर प्रस्ताववत आ े. 

दोषी कमाचारी श्री.ए.के. काळे, ममस्िी गे्रि-२ याींना घरकुल मींिूरीबाबत सींधचका व 
देयक योयय पद्धतीने न  ाताळल्यामुळे त्याींच ेननलींबन केले आ े. तसेच, तत्कालीन ग्रामसेवक 
श्री. मम्करी याींची एक वेतनवाढ रोखण्याची कायावा ी प्रस्ताववत आ े.   

मयत लाभाथी श्रीमती. सींताबाई आिसूळ याींच ेवारसदार असलेल्या श्रीमत नारायण 
आिसूळ व बापू नारायन आिसळू याींनी को्ााचे वारस प्रमाणपि व िागेचा मालकी उतारा 
सादर केल्यानींतर घरकुलाचा ननर्ी लाभार्थयांना उपलब्र् करुन देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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अक्िलिोट (जि.सोलापूर) येथील पांचायत सलमतीमधील शौचालयाची झालेली दरुवस्था 
 

(३२)  ८४५५९ (२०-०४-२०१७).   प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अक्कलको् (जि.सोलापूर) येथील पींचायत सममतीमर्ील शौचालयाची अनतशय दरुवस्था 
झाल्यामुळे पररसरात अनतशय दगुरं्ी पसरल्यामळेु तेथील नागररकाींचे आरोयय र्ोक्यात आले 
असल्याच ेमा े िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दरुवस्था झालेल्या शौचालयाची त्वरीत दरुुस्ती 
करण्यास  शौचालयाच्या दरुुस्तीकि े दलुाक्ष करणाऱ या सींबधर्त दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०९-२०१७) : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

मौि ेगोववळ मळुवाडी (हसोळ िोंडवाडी) त ेलशपोशी िुरुपवाडी (ता.लाांिा, जि.रत्नाधगरी)  
हा िोड रस्ता तयार िरण्याबाबत 

 

(३३)  ८४६१९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांिय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे गोववळ मुळवािी ( सोळ कोंिवािी) त ेमशपोशी कुरुपवािी (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी)  ा 
िोि रस्ता तयार करुन देण्याबाबत या भागातील ग्रामस्थाींनी जिल् ाधर्कारी, रत्नाधगरी याींचेकि े
मा े डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदने देऊन ी अदयापपयतं रस्त्याच े काम 
करण्यात आले ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय व चौकशीनुसार सदर िोि रस्ता 
तयार करण्याबाबत कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०९-२०१७) : (१)  े खरे ना ी.       
(२) सदर रस्त्याची प ाणी जिल् ा पररषदेमार्ा त करण्यात आली असून मौिे गोववळ मुळवािी 
( सोळ कोंिवािी) त ेमशपोशी कुरुपवािी  ा रस्ता योिनाबा्य रस्ता असून पायवा् स्वरुपाचा 
आ े. या रस्त्याची एकूण लाींबी ०.६०० कक.मी. आ े.  ा रस्ता नवीन तयार करणे व ०/२०० 
कक.मी. मध्ये नवीन कॉिवे बाींर्ण ेयासाठी रु.३०.०० लक्ष खचा अपेक्षक्षत आ े. 

 ा रस्ता योिनाबा्य रस्ता असल्याने कोणत्या ी योिनेतून प्रस्ताववत करता येत 
ना ी. तथावप, सदरचे काम लोकप्रनतननर्ी याींनी स्थाननक ववकास कायाक्रमाींतगात सचूववल्यास 
व त्यास मींिूरी प्राप्त झाल्यास जिल् ा पररषदेमार्ा त करणे शक्य आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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राज्य स्तरावर पांचायत राि अभ्यास गटान ेजिल्हा पररर्द, पांचायत सलमती,  
ग्रामपांचायतीांमध्ये िेलेल्या बदलाबाबत 

  

(३४)  ८४७१७ (२०-०४-२०१७).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कें द्र शासनाच्या मशर्ारशीवरुन राज्य शासनान ेराज्य स्तरावर पींचायत राि अ्यास ग् 
ननयुक्त केला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या अ्यासग्ान े जिल् ा पररषद, पींचायत सममती, ग्रामपींचायत यात कोणत े
बदल करण्याच्या मशर्ारशी केलेल्या आ ेत, 
(३) असल्यास, या मशर्ारशीनुसार शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०९-२०१७) : (१)  ोय, या ववभागाच्या हद. १८ िलु,ै २०१७ अन्वये 
पींचायतीराि ववभागाचा दरुगामी आराखिा तयार करण्यासाठी तज्ञ ग् सममतीची स्थापना 
करण्यात आली आ े. 
(२) व (३) सदर तज्ञ ग् सममतीच्या कायाकालास हद. ३० िनू, २०१७ पयतं मुदतवाढ देण्यात 
आली असून, सदर सममतीचा अ वाल अदयाप प्राप्त झालेला ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यात िीवनावश्यि और्धाांना िीएसटीतून सवलत लमळण्याबाबत 
  

(३५)  ८५०४३ (२२-०८-२०१७).   श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (लशडी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात मा े िुल,ै २०१७ पासून िीएस्ीमळेु अत्यावश्यक औषर्े म ागणार असल्याची 
माह ती मा े िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या औषर्ाींवर िीएस्ीतील करवाढीमुळे औषर् ववक्री कीं पन्याींसमोर 
दरवाढीमशवाय पयााय रा णार ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यानुसार िीवनावश्यक 
औषर्ाींच्या ककीं मतीवर ननयींिण आणण्यासाठी अशा औषर्ाींवर सू् देण्याबाबत कोणती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-१०-२०१७) : (१)  े खरे ना ी. िीएस्ीअींतगात अत्यावश्यक 
औषर्ावर ५% (सीिीएस्ी + एसिीएस्ी) दरान े तर दतर औषर्ाींवर १२% कर दराची 
ननजश्चती करण्यात आली आ े. सदर कराचा दर िीएस्ीपूवा कराच्या दरादतकाच असल्यान े
औषर्ाच्या ककीं मतीत वाढ झालेली ना ी. 
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(२)  े खरे ना ी. िीएस्ीअींतगात कराच े दर िीएस्ीपूवा कराच्या दरादतकेच असल्यामुळे 
ककीं मत वाढववण्याचा प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) लागू ना ी. 
(४) लागू ना ी. 

___________ 
  

िोिण वैधाननि वविास महामांडळाच्या स्थापनेच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(३६)  ८५४०७ (१९-०८-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ननयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकण वैर्ाननक ववकास म ामींिळाच्या स्थापनसेाठी राज्य शासन कें द्र सरकारकि े
पाठपुरावा करेल अशी घोषणा मा.मुख्यमींिी याींनी हदनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास केली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा प्रस्ताव अदयाप कें द्र सरकारकि ेपाठववण्यात आलेला ना ी,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव सादर केला असल्यास कें द्र शासनाने त्यावर कोणती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०९-२०१७) : (१)  ोय.   
(२), (३) व (४) कोकणाकररता स्वतींि ववकास मींिळ स्थापन करण्याकररता भारतीय 
राज्यघ्नेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) मध्ये सुर्ारणा करणे आवश्यक असून सदर बाब कें द्र 
शासनाच्या अखत्याररत आ े. त्यानुषींगान,े कोकणाकररता स्वतींि ववकास मींिळ स्थापन 
करण्यासींदभाात कें द्र शासनाकि े पाठववण्यात आलेल्या प्रस्तावावर लवकर ननणाय घेण्याची 
ववनींती मा. मुख्यमींिी याींनी हदनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीच्या पिान्वये कें द्र शासनाकि ेकेली 
आ े. 

___________ 
 

ववदभाात ववत्त ववभागातील वररष्ट्ठ अधधिाऱ याांनी ररक्त पदाांबाबत हदलेली चुि ची माहहती 
  

(३७)  ८५५३३ (१२-०८-२०१७).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रन हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ववदभाात ववत्त ववभागातील स ाय्यक लेखाधर्कारी ग् ब सींवागातील ५१ पदे ररक्त 
असींताना मुींबईजस्थत सींचालकाींनी केवळ १० पदे ररक्त असल्याच ेशासनास दशावून याबाबत 
वररषठ अधर्काऱ याींनी चुकीची माह ती देवून र्सवणूक केली असल्याची माह ती हदनाींक ११ 
िून, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदेशनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच मुींबई, पुणे, नामशक ववभागात १०० पेक्षा अधर्क पदे ररक्त दशाववण्यात आली 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आ े काय व चौकशीनुसार ररक्त पदाींबाबत 
चुकीची माह ती देणाऱया सींबींधर्त अधर्काऱयाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-१०-२०१७) : (१)  े खरे ना ी.  
म ाराषर ववत्त व लेखा सेवा स ाय्यक लेखाअधर्कारी ग्-ब (रािपत्रित) सींवगाातील 

पदे  ी २०% पदोन्नती व ८०% ननविीने ननयुक्तीव्दारे भरली िातात. शासन अधर्सुचना 
हद.२८.०४.२०१५ व हद.१६.०७.२०१५ अन्वये सरळसेवा / पदोन्नतीन ेम सुली ववभागनन ाय पदे 
भरण्याची तत्व े ववशद केली आ ेत व प्रत्येक सेवाभरतीचा प्रस्ताव त्याच्या अधर्नच तयार 
करणे आवश्यक आ े. 

म ाराषर ववत्त व लेखा सेवा स ाय्यक लेखाअधर्कारी ग्-ब (रािपत्रित) याींच्या 
बाबतीत सध्या अजस्तत्वात असलेले पदभरतीच ेप्रमाण ८०% ननविीने ननयुक्ती २०% पदोन्नती 
असल्यामळेु २०% प्रमाणे पदोन्नतीच्या को्यातील पदाींचा ववचार करण्यात आलेला असुन 
त्याप्रमाण ेकमी प्रमाणामध्ये पदोन्नती को्यामर्ील पदे ववदभाात उपलब्र् असल्याचे स्पष् 
आ े. 
(२)  े खरे आ े. २०% पदोन्नतीच्या को्याअतींगात मुींबई,पुणे व नामशक ववभागात  १०० पेक्षा 
अधर्क पदे ररक्त  ोती. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

मोताळा (जि.बुलढाणा) तालुक् यातील ३३ ग्रामपांचायतीांना इमारत नसल् याबाबत 
 

(३८)  ८६३०५ (२१-०८-२०१७).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जिल् ्यातील तब् बल २०८ तर मोताळा तालुक् यातील ३३ ग्रामपींचायतीींना दमारत 
नसल् यान ेग्रामपींचायतीच ेकामकाि करण्यास गैरसोईच े ोत असल् याची बाब हदनाींक १० एवप्रल, 
२०१७ रोिी वा त् या सुमारास ननदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय  व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ग्रामपींचायतीींना दमारत उपलब् र् करून देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावा ी केली वा करण् यात येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०९-२०१७) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) व (३) सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावर्ीत कें द्र शासनाच्या राषरीय ग्राम 
योिनाींतगात २८५ व रािीव गाींर्ी पींचायत सशक्तीकरण अमभयानाअींतगात ७०० अशा एकूण 
९८५ ग्राम पींचायत दमारत बाींर्कामाकरीता मींिूर तरतूदीप्रमाणे ननर्ी ववतरीत करण्यात 
आलेला आ े. 
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परींतू, कें द्र शासनाने रािीव गाींर्ी पींचायत सशक्तीकरण अमभयानास सन २०१५-१६ 
पासून कें द्राच्या अथासींकल्पातून वगळण्याचा ननणाय घेतला आ े. सन २०१६-१७ पासून रािीव 
गाींर्ी पींचायत सशक्तीकरण अमभयानामध्ये अींशत: बदल करुन राषरीय ग्राम स्वराि अमभयान 
या नावान ेयोिना सुरु करण्याचा ननणाय घेतला आ े. 

सदर अयानामध्ये कें द्र शासनाकिून ग्राम पींचायत दमारत बाींर्कामासाठी तरतूद 
ना ी. तसेच, श्री. बाळासा ेब ठाकरे योिनअेींतगात ग्रामपींचायतीींना दमारतीसाठी स ायता 
करणेचा component (घ्क) ववचारार्ीन आ े. 

परींतु, सींबींधर्त जिल् ा पररषदेने ग्रामपींचायत दमारत बाींर्काम  ाती घेण्यासाठी 
जिल् ा ननयोिन सममतीकि े ननर्ीची मागणी केलेली असून, सदरचा ननर्ी प्राप्त झाल्यास 
ग्रामपींचायत दमारत बाींर्काम सन २०१७-१८ या आधथाक वषाात  ाती घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

अपूणा लसांचन प्रिल्प पूणा िरण्यासाठी ननधी लमळण्याबाबत 
 

(३९)  ८६८१७ (१२-०८-२०१७).   श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (लशडी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) अपूणा मसींचन प्रकल्प पूणा करण्यासाठी तसेच दषुकाळान े ग्रासलेल्या आत्म त्याग्रस्त 
शेतकऱयाींसाठी मुख्यमींत्रयाींनी नीती आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये १०  िार ६८४ को्ी 
रुपयाींची ववशेष पॅकेिची मागणी केल्याची बाब  मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर रक्कम तात्काळ ममळण्यासाठी शासनान े कोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीर् महािन (११-०९-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) याबाबत कें द्र शासनाकि ेप्रस्ताव पाठववण्यात आला आ े. मा. मुख्यमींिी म ोदयाींनी मा. 
पींतप्रर्ान, मा. सुश्री. उमा भारती, कें द्रीय िलसींसार्न मींिी व मा. श्री. अरुण िे्ली, कें द्रीय 
ववत्त मींिी याींना ननर्ी ममळणेसाठी पिादवारे ववनींती केली आ े. तसेच मा. पींतप्रर्ान, मा. 
सुश्री. उमा भारती, कें द्रीय िलसींसार्न मींिी व मा. श्री. अरुण िे्ली, कें द्रीय ववत्त मींिी याींची 
नवी हदल्ली येथ ेप्रत्यक्ष भे् घेऊन सदर पॅकेि मींिुरीसाठी ववनींती केली आ े. मा. िलसींपदा 
मींत्रयाींनी सुद्धा याबाबत पिान्वये व प्रत्यक्ष भे्ून पाठपुरावा केला आ े.  
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

लशराळा, वाळवा व िराड या तीन तालुक्याांमध्ये 
बांद पाईपलाईनचे िाम िरण्याबाबत 

 

(४०)  ८८६४६ (२१-०८-२०१७).   श्री.लशवािीराव नाईि (लशराळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वि.स. ३६१ (28) 

(१) मशराळा, वाळवा व कराि या तीन तालुक्याींना वरदान करणा-या वाकुि े ब.ु उपसा 
िलमसींचन योिनेच्या ्प्पा १ व २ मर्ून पाणी उचलून मोरणा व माींि नदीमध्ये सोिण्यात 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या योिनेंतगात पढुील १० त े२७ कक.मी. मर्ील कालवा  खोदण्याच ेकाम रद्द 
करुन त्याऐविी बींद पाईपलाईन ्ाकण्याचा ननणाय शासनान े घेतला आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल् यास, पाईपलाईनच ेकाम मा े माचा, २०१८ पयतं पूणा करण्याच्या दृष्ीने शासनान े
कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०५-१०-२०१७) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) वाकुि-ेरेि कालवा कक.मी. ११ त े२७ व त्यावरील शाखा कालवे बींद नमलकेदवारे करण्याच े
प्रस्ताववत असून त्यास म ामींिळाने हद. १४.६.२०१७ अन्वये तत्वत: मान्यता हदलेली आ े. 
त्यानुसार लाभके्षिाच े सववस्तर सवेक्षण, ननववदे अींतगात सवेक्षणाचे काम प्रगतीत आ े. 
तदनींतर बींद नमलका कामाच्या सववस्तर सींकल्पनास व अींदािपिकास सक्षम स्तरावरुन 
मान्यता घेवून ननववदा कायावा ी पुणा करुन मा े माचा, २०१८ पूवी काम  ाती घेण्याच े
प्रस्ताववत आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

साांगली जिल््यातील वारणा प्रिल्पाच्या उिवया व डावया  
िालवयाची िामे अपुणा असल्याबाबत 

 

(४१)  ८८६५२ (२१-०८-२०१७).   श्री.लशवािीराव नाईि (लशराळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली जिल््यातील वारणा प्रकल्पाच्या र्रणाचे काम पूणा झाले असून प्रकल्पाच्या 
उिव्या व िाव्या कालव्याची काम ेअपुणाावस्थेत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) तसचे उिव्या व िाव्या कालव्याची काम ेपींतप्रर्ान िलमसींचन योिनेंतगात करणार आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, त्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीर् महािन (०५-१०-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) साींगली जिल् यातील वारणा प्रकल्पाचा पींतप्रर्ान कृषी मसींचाई योिनअेींतगात कामाींचा 
पूणात्वाचा अ वाल हदनाींक ८/६/२०१७ रोिी कें द्र शासनास सादर करण्यात आलेला आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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अमरावती जिल्हयातील चाांदरू रेल्वे येथील ग्रामपांचायत माांिरखेड िसबा येथील  
सरपांच व सधचव याांनी िेलेल्या गैरिारभाराबाबत 

  

(४२)  ८८८६५ (२२-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रन हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरावती जिल् यातील चाींदरू रेल्वे येथील ग्रामपींचायत माींिरखेि कसबा येथील सरपींच व 
सधचव ग्रा.प याींच्या मनमानी कामकािाबाबत व ग्रा.प.स्तरावरील सन २०१३ रोिी पासून 
झालेल्या कामाबाबत वारींवार तक्रारी  ोत असताना ी त्याबाबत दलुाक्ष करीत असल्याचे मा े 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सरपींच व सधचव याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-१०-२०१७) : (१) ना ी. 

परींतू, मा.आमदार प्रा. ववरेंद्र िगताप (र्ामणगाींव रेल्वे) ववर्ानसभा के्षि याींनी 
हद.१०/०१/२०१७ रोिीच्या पिान्वये ग्ववकास अधर्कारी, चाींदरू रेल्वे याींच्याकि े तक्रार केली 
आ े. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने ग् ववकास अधर्कारी व ववस्तार अधर्कारी याींनी 
ग्रामपींचायतीमध्ये िाऊन अमभलेखाची तपासणी व चौकशी केली असता, खालील गोष्ीींमध्ये 
अननयममतता आढळून आली. 

१) िॉ. बाबासा ेब आींबेिकर दमलत वस्तीतील क्रााँकक् रस्त्याचे लोकेशनला 
हद.११/०१/२०१६ रोिी मींिूरी प्राप्त झाली व त्यास अनुसरुन ग्रामपींचायत मामसक सभा ठराव 
क्रमाींक ८, हद.२२/०३/२०१६ नुसार कामास मींिुरी घेण्यात आली. सदर काम करताना ऑनलाईन 
पद्धतीन े ननववदा मागववण्यात आल्या. परींत,ु प्रत्यक्षात B-१ करार पद्धतीने खुल्या ननववदेने 
काम केल्याच ेआढळून आले आ े. सदर ननववदेस सभेमध्ये मींिरूी हदल्याच ेआढळले ना ी. 
सदरचे काम पूणा  ोऊन मुल्याींकन करुन पुणात्वाच ेप्रमाणपि प्राप्त झाले आ े. तसेच म ात्मा 
रु्ले वस्तीमध्ये केलेल्या क्रााँकक्र् रस्ता बाींर्कामामध्ये अननयममतता आढळून आली ना ी. 

२) सन २०१५-१६ मध्ये म ाराषर ग्रामीण रोिगार  मी योिना अींतगात केलेल्या 
कामामध्ये ग्रामपींचायतीन ेआर्ी खचा करुन नींतर ननववदा मींिूर केल्या आ ेत. 

३) सन २०१५-१६ मध्ये कोंिवािा दरुुस्तीबाबतची कुठलीच नस्ती सधचवाने तपासणी 
करीता दशाववली ना ी. 

४) १३ व्या ववत्त आयोगाच्या  ननर्ीतून पी.व् ी.सी. पाईप नाली बाींर्काम बी-१ 
करार पद्धतीने करण्यात आले असनू त्यास मामसक सभेत मींिुरी घेण्यात आली ना ी. 
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(३) चौकशीमध्ये आढळून आलेल्या अननयममततेस तत्कामलन कीं िा्ी ग्रामसेवक िबाबदार 
असून, त्याींना सक्त ताकीद देण्यात आली आ े. तसेच अन्य िबाबदार असलेल्या २ 
ग्रामसेवकाींची एक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात थाींबववण्यात आली आ े. सरपींच, 
ग्रामपींचायत,माींिरखेि- कसबा याींचेववरुद्ध  म ाराषर ग्रामपींचायत अधर्ननयम कलम ३९ (१) 
नुसार कायावा ी सुरु करण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

गोदावरी खोरे एिाजत्मि िल आराखडा अांनतम िरण्याबाबत 
  

(४३)  ८९१९७ (२१-०८-२०१७).   श्री.छगन भुिबळ (येवला) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखिा अींनतम करण्यासाठी शासनान ेहदनाींक १२ एवप्रल, 
२०१६ रोिी गठीत केलेल्या तज्ञ सममतीने सदर िल आराखिा अींनतम करुन शासनास सादर 
केलेला आ े, े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास,सदर आराखडयास राज्य िल पररषदेची मान्यता घेण्यात आली आ े काय, 
(३) असल्यास,एकाजत्मक िल आराखिा अध्याप अींनतम केलेला नसल्यास कालमयाादा लक्षात 
घेता तात्काळ  सदर आराखिा अींनतम करण्याबाबत शासनान े कोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०४-१०-२०१७) : (१)  ोय. 

गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखिा अींनतम करण्यासाठी स्थावपत तज्ञ सममतीचा 
अ वाल व गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखिा हद.१३/०७/२०१७ रोिी गोदावरी नदी खोरे 
अमभकरणामार्ा त शासनास सादर करण्यात आला आ े. 
(२) व (३) गोदावरी नदी खोरे अमभकरणाकिून शासनास सादर करण्यात आलेला गोदावरी खोरे 
एकाजत्मक िल आराखिा मा.मुख्य सधचव याींचे अध्यक्षतेखाली हद.०७/०८/२०१७ रोिी झालेल्या 
राज्य िल मींिळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. सदर बैठकीत सुचववण्यात 
आलेल्या मशर्ारशी ववचारात घेऊन मा.मुख्यमींिी म ोदयाींच्या अध्यक्षतेखालील राज्य िल 
पररषदेच्या बैठकीत गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखडयास मान्यता घेण्याची कायावा ी 
करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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ववववध वविास प्रिल्पाांचा आढावा घेण्यासाठी तयार िरण्यात आलेल्या  
प्रिल्प ननयांत्रण प्रणालीबाबत 

 

(४४)  ८९५८८ (२१-०८-२०१७).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय ननयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाच्या ववववर् ववकास प्रकल्पाींचे प्रत्यक्ष ककती काम झाले याचा सींपुणा तपशील 
सादर केल्या मशवाय कीं िा्दाराींना पैस ेममळणार ना ीत अशी प्रकल्प ननयींिण प्रणाली शासनाने 
तयार केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ननयींिण प्रणालीमळेु बनाव् काम ेदाखवून  त्याची बनाव् देयके सादर 
करुन सरकारी ननर्ीचा अप ार करणाऱयावर आळा बसावा यासाठी  ी प्रणाली तयार करुन 
राज्याच्या सवाच ववभागाींच्या ववववर् योिनाींसाठी ववभागाींच्या सधचव व मुख्याधर्कारी याींना 
पाठववण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पातील कामाींवर  ोणारा खचा व प्रकल्पाच्या कामाची सदयःजस्थती यावर 
अींकुश ठेवण्यासाठी मींिालयात स्वतींि यींिणा कायाान्वीत करण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) नसल्यास, सदर यींिणा तात्काळ कायाान्वीत करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायावा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०९-२०१७) : (१)  े खरे ना ी.  
राज्य शासनाच्या ववववर् प्रकल्पाींचे प्रत्यक्ष ककती काम झाले याबाबत राज्य 

शासनाच्या अथासींकजल्पय  योिनाींसाठी पुराव्यावर आर्ाररत प्रकल्प सननयींिण प्रणाली 
(Evidance Based Project Monitoring System) ववकसनाचे काम  ाती घेण्यात आले 
असून सदर प्रणाली अदयाप ववकमसत झालेली ना ी. 
(२) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(४) सदर प्रणाली ववकसनासाठी प्रशासकीय ववभागाींची पायाभूत सुववर्ा योिना व लाभाथी 
कें द्री योिनाींच्या अींमलबिावणीची कायापध्दती अ्यासणे व त्याअनुषींगान े अ वाल सादर 
करण्यासाठी मे.के.पी.एम.जि.मल. या सल्लागार सींस्थेची ननयुक्ती करण्यात आली असून सदर 
सल्लागार सींस्थेच्या अ वालानींतर प्रणाली ववकमसत  ोणे अपेक्षक्षत आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

हहांगोली जिल््यातील वसमत, िळमनुरी व औांढा येथील  
लघुपाटबांधारे िायाालये बांद असल्याबाबत 

 

(४५)  ८९८३४ (१८-०८-२०१७).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) ह ींगोली जिल् याचा मसींचन अनुशेष कमी करण्यासाठी वसमत, कळमनुरी व औींढा येथे 
लघुपा्बींर्ारे कायाालयाचे उदघा्न  ोऊन ी ती अदयाप बींद अवस्थेत असल्याचे मा े माचा, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन सदर कायाालयाींना आवश्यक मनुषयबळ 
उपलब्र् करुन देऊन  ी कायाालये पूवावत कायााजन्वत करण्याबाबत कोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीर् महािन (०३-१०-२०१७) : (१)  ोय. अींशत: खरे आ े. 
(२) कायाभार  स्ताींतरण प्रकक्रयेदरम्यान मा े माचा २०१७ मध्ये अींदािे ३ ते ४ हदवसाच्या 
कालावर्ीकररता कायाालये बींद  ोती. 
सदर कायाालये आता कायााजन्वत झालेली आ ेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील ववववध प्रशासि य ववभागतांगातच्या ववमुक्तिाती, भटक्या िमाती,ववशेर् 
मागासप्रवगा इतरमागास िाती प्रवगा यासाठी राज्यातील जिल्हास्तरावर  

स्वतांत्र ववभागाची नेमणूि िरण्याबाबत 
  

(४६)  ९००५६ (१६-०८-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
ववमुक्त िाती/भटक्या िमाती व इतर मागासवगा आणण ववशेर् मागास प्रवगा िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ववववर् प्रशासकीय ववभागातींगातच्या ववमुक्तिाती, भ्क्या िमाती, ववशेष 
मागासप्रवगा दतर मागास िाती प्रवगा यासाठी राज्यातील जिल् ास्तरावर  स्वतींि ववभागाची 
नेमणूक करण्यात येऊन त्यात ववमुक्त िाती व भ्क्या िातीच्या सदस्याींना अशासकीय 
सदस्य म् णून नामननयुक्त करण्याची.मागणी सदर समािवगाातील लोकप्रनतननर्ी व सेवाभावी 
सींघ्नाींचे पदाधर्कारी याींनी मा.मखु्यमींिी, मा.मींिी (सामाजिक न्याय) मा.राज्यमींिी (सामाजिक 
न्याय) सींबींधर्त जिल््याींच े जिल् ा पालकमींिी तथा जिल् ा सींपका  मींिी आणण प्रर्ान सधचव 
(सामाजिक न्याय) याींच्याकि ेहदनाींक २५ एवप्रल,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनादवारे 
केलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मा े म,े २०१७ अखेरपयतं ककती जिल् ा समाि कल्याण प्रशासनाकिून वा 
समािकल्याणालय व त्याींचा अर्ीनस्त असलेल्या समािकल्याण उपसींचालनालयाच ेप्रादेमशक 
कायाालये (ब ृन्मुींबई, नामशक, औरींगाबाद, अमरावती, पुणे, नागपूर) याींच्याकिून या सींदभाातील 
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आ े व त्यापैकी ककती प्रस्तावास मा े िून, २०१७ पयात तत्वतः 
मींिुरी प्रत्यावपात करण्यात आली आ े, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आ ेत ? 
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प्रा. राम लशांदे (१०-१०-२०१७) : (१) ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

रायगड जिल््यातील भातवपिाखालील िलमनी बाधीत होत असल्याने  
खारभूमी योिनाांना मान्यता देणेबाबत 

  

(४७)  ९११९२ (१४-०८-२०१७).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.सुभार् उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अललबाग) :   सन्माननीय खारभूमी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायगि जिल् ा  ा भातवपकाचा कोठार म् णून प्रमसध्द असताना िवळपास १०० 
वषाापूवीपासून खािीलगत असलेल्या भातवपकाखाली खारिममनी मोठ्या प्रमाणावर बार्ीत  ोत 
असल्यान े पररसरातील शेतकऱयाींनी नावपक झालेल्या  िममनी पुनालागविीखाली येण्यासाठी 
खारभूमी योिनाींना मान्यता देवून ननर्ी उपलब्र् करावा अशी मागणी केली आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, रायगि जिल््यातील खार िममनी लगत असलेल्या बाींर्बींहदस्तीसाठी ननर्ी 
उपलब्र् नसल्यान ेभात वपकाखालील िममनीच्या बार्ीत के्षिामध्ये वाढ  ोवू नये या दृष्ीने 
शासन प्रस्ताववत योिनाींना तसचे दरुूस्तीींना मान्यता देवून ननर्ी उपलब्र् करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१६-०९-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) रायगि जिल््यातील गोर्ाण, मुरुि आींबोली, साई, वढाव बोझ े व िुई र्मकिी या ५ 
खारभूमी योिनाींच्या नुतनीकरणाचे कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आ े. त्यापैकी 
गोर्ाण योिनचेी ननववदा प्रककया प्रगतीपथावर असनू, उवाररत योिनाींची ताींत्रिक मान्यता 
घेण्याची प्रकक्रया प्रगतीपथावर आ े. 

मौि े माणकुळे सोनकोठा व  ामशवरे येथील प्रस्ताववत खारभूमी योिना असून 
प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रकक्रयेत आ ेत. 

रायगि जिल््यातील खारभूमी योिनाींकररता सन २०१७-१८ मध्ये मळु बाींर्काम 
अींतगात रु ५७२.३६ लक्ष तरतूद आ े. यापैकी गोर्ाण योिनेच्या कामासाठी रु ६०.०० लक्ष 
अथासींकजल्पय तरतूद आ े. उपलब्र् तरतुदीतून नूतनीकरणाची काम ेकरण्यात येणार आ े. 

रायगि जिल््यातील खारभूमी योिनाींकररता सन २०१७-१८ मध्ये वाढ व ववस्तार 
अींतगात रु ३६८.२१ लक्ष व परररक्षण व दरुुस्ती अींतगात रु.१३३.४० लक्ष ची अथासींकजल्पय 
तरतूद असून १० वषाापासून पणूा झालेल्या व दरुुस्ती आवश्यक असलेल्या योिना यातून 
सुर्ारणा व दरुुस्ती करण्यात येणार आ े. 

रायगि जिल््यातील नारवेल बेनवले, माणकुळे, िाींभुळ्ेप व सोनखार उणोली या 
योिनाींची तातिीची दरुुस्ती याींत्रिकी ववभागामार्ा त करण्यात आली आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
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रॅक्टरवरील िीएसटी िमी िरण्याच्या मागणीबाबत 
  

(४८)  ९१३३६ (१९-०८-२०१७).   श्री.लशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रॅक््रच्या का ी सुट्या भागाींवर २८ ्क्के वस्त ू व सेवा कर (िीएस्ी) लावण्याचे कें द्र 
शासनाने िा ीर केलेले आ े. त्यामुळे रॅक््रच्या ननममाती खचाात २५  िाराींची वाढ  ोऊन 
त्याचा अप्रत्यक्षपणे नकुसान कृषी के्षिाला मुख्यतः खरेदीदार शेतकऱ याींना  ोणार आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास,रॅक््रच्या सवा सटु्या भागाींवर १८ ्क्केच िीएस्ी लावण्यात यावा अशी 
मागणी रॅक््र मॅन्युरॅ्क्चरसा असोमसएशन (ह्एमए) न ेकेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (२५-१०-२०१७) : (१)  े खरे ना ी. हदनाींक १८ ऑगस्् २०१७ रोिी कें द्र 
शासनान ेव राज्य शासनान ेअधर्सूचना ननगाममत केली आ े. अधर्सूचनेदवारे रॅक््रच्या सुट्या 
भागावर एकत्रित १८% दरान ेआकारणी  ोईल. 
(२)  ोय. 
(३) कें द्र शासनाने व राज्य शासनाने हदनाींक १८ ऑगस््, २०१७ रोिी अधर्सूचना ननगाममत 
करुन रॅक््रच्या सुट्या भागावरील एकत्रित कराचा दर १८% केला आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

हहांगणघाट (जि.वधाा) तालुक्यातील आिनसरा बॅरेिचे िाम पूणा िरण्याबाबत 
  

(४९)  ९२४६४ (१८-०८-२०१७).   श्री.प्रभुदास लभलाविेर (मळेघाट), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :  सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ह ींगणघा् (जि.वर्ाा) तालुक्यातील आिनसरा बॅरेिला मींिुरी ममळाली असून ी अदयाप 
काम सुरू करण्यात आले ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू बॅरेिला प्रशासकीय मींिुरी केव् ा ममळाली आ े व ननववदेचा कालावर्ी 
काय आ े, 
(३) असल्यास, या बॅरेिच े काम पूणा करण्याबाबत शासनान े कोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. धगरीर् महािन (०६-१०-२०१७) : (१)  ोय, 
(२) आिनसरा बॅरेि प्रकल्पास मूळ प्रशासककय मान्यता शासन ननणाय हद.२३ एवप्रल २००० 
अन्वये सन १९९६-९७ च्या दरसचूीनुसार रू १५८.२१ को्ी कररता प्राप्त  ोती. ती व्यपगत 
झाल्याने शासनाने हद.२८. नोव् ेंबर २००६ ला सन २००५-०६ चे दरसूचीनुसार रू.२०८.४२ को्ीस 
नव्याने प्रशासककय मान्यता प्रदान केली आ े. या प्रकल्पास कें द्रीय िलआयोगाची मान्यता, 
पयाावरण मींिालयाची मान्यता तसेच वन प्रस्तावास अींनतम मान्यता प्राप्त नसल्याने 
प्रकल्पाच्या कामाींची ननववदा काढण्यात आली ना ी.    
(३) प्रकल्पाचे काम  ाती घेण्यापूवी खालील मान्यता घेण्याची कायावा ी करणेत येत आ े. 

१) पाणी उपलब्र्ता प्रमाणपि प्रस्ताव मध्यवती सींकल्पधचि सींघ्ना, नामशक याींना 
पाठववण्यात आला असून त्याींनी उपजस्थत केलेल्या मुददयाींची िु्ी पूताता सरुू आ े.      

२) पयाावरणववषयक मान्यतेच्या प्रस्तावास प्रकल्पाच े्ी.ओ.आर. ला कें द्र शासनाचे 
पयाावरण मींिालयाची मान्यता हद. ११.०७.२०१७ रोिी प्राप्त झाली आ े. पयाावरण अींनतम 
मान्यता घेणेसाठीची कायावा ी चालू आ े. 

३) प्रकल्पाकररता आवश्यक असलेल्या ३१.५६  ेक््र वनिममन  स्ताींतरणास 
हद.२५.०८.२००८ रोिी वनववभागातरे्  तत्वत: मान्यता ममळाली असून अींनतम मान्यतेसाठीचा 
प्रस्ताव हद. ०३.०६.२०१६ रोिी सादर करण्यात आला. अप्पर प्रर्ान मुख्य वनसींरक्षक व 
कें द्रस्थ अधर्कारी, म ाराषर राज्य, नागपूर,  याींच े हद. २०.०९.२०१६ चे पिान्वये उपजस्थत 
केलेल्या मुदयाींचे अनुषींगान े पयाायी वनीकरणाकररता रू.९१.७० लक्ष वाढीव ननर्ीचा भरणा    
हद. २९.१०.२०१६ रोिी करण्यात आला. दतर मुदयाींचे अनुपालन अप्पर प्रर्ान मुख्य वन 
सींरक्षक व कें द्रस्थ अधर्कारी, म ाराषर राज्य, नागपूर याींना सादर करण्याचे दृष्ीने वनप्रस्ताव 
उपवन सींरक्षक वर्ाा याींना हद. २८.१०.२०१६ रोिी रे्र सादर करण्यात आला  आ े. सदर 
प्रस्तावावरील िु्ीींच्या अनुषींगाने कॅ् प्लान दोन मह न्यात तयार करुन सक्षम 
प्राधर्करणाकिून मींिुरी प्राप्त  ोताच ननर्ीचा भरणा करण्यात येईल व कॅ् प्लान च ेकाम 
प्रकल्पाच्या कामासोबतच कायााजन्वत करण्यात येईल असे कळववण्यात आले आ े.  त्यानुसार 
वनिमीन सींपादन अींनतम मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा याबाबत मुख्य 
वन सींरक्षक (प्रादेमशक) याींना ववनींती करण्यात आली आ े. 

वरील वैर्ाननक बाबीींची पूताता करुन ननर्ीच्या उपलब्र्तेनसुार या प्रकल्पाच े काम 
पूणा करणेचे ननयोिन आ े.    
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील शतेीला पाणी ववतरण िरणाऱ या नललिा ववतरण प्रिल्पाबाबत 
  

(५०)  ९३३३७ (२१-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनान े मसींचन पद्धतीमध्ये सरु्ारणा करून ववतररका ऐविी नमलकाींदवारे शेतीला 
पाणी ववतरण करण्याचा ननणाय हदनाींक ९ िून, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास घेतला आ े,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, या बदलामुळे पाणी वापर क्षमतेत वाढ  ोईल व नमलका ववतरण पद्धतीमळेु 
प्रकल्पाींच्या खचाात वाढ  ोण्याची शक्यता आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्प खचाात वाढ  ोणाऱ या योिनेला मान्यता देण्याची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. धगरीर् महािन (०३-१०-२०१७) : (१)  ोय. 

राज्यासाठी नमलकाव्दारे मसींचन ववतरण प्रणाली र्ोरणाबाबतचा शासन ननणाय हदनाींक 
०९.०६.२०१६ रोिी ननगाममत करण्यात आला  ोता. सदर मसींचन प्रणालीच्या िलद व कायाक्षम 
अींमलबिावणीसाठी सवा सींबींधर्ताींच्या कायाशाळेत प्राप्त मशर्ारशीस अनुसरुन हदनाींक 
०९.०६.२०१६ रोिीच्या शासन ननणायात अधर्काराींच े ववकें द्रीकरण करण्यासाठी अींशत: सुर्ारणा 
करण्यात आली असून सरु्ाररत शासन ननणाय हदनाींक १३.०१.२०१७ रोिी ननगाममत करण्यात 
आला आ े. तसेच हदनाींक ०२.०२.२०१७ रोिीच्या पररपिकान्वये नमलकेव्दारे ववतरण 
प्रणालीबाबतचे सववस्तर ननकष / मागादशाक सूचना ननगाममत करण्यात आल्या आ ेत. 
(२) नमलका मसींचन ववतरणामुळे उपलब्र्  ोणाऱया पाण्याचा ननयींत्रित व कायाक्षम वापरामुळे 
पाणी वापर क्षमतेत वाढ अपेक्षक्षत आ े. 

या प्रणालीमळेु भसूींपादनाची गरि रा णार ना ी. याव्यनतररक्त पारींपाररक कालवा 
प्रणालीवरील बाींर्कामाचा खचा, देखभाल-दरुुस्ती व पररचलनाचा खचा या बाबीींच्या तुलनते 
नमलका मसींचन ववतरण प्रणाली आधथाकदृष्या ककर्ायतशीर ठरु शकते. तसेच या र्ोरणानुसार 
बींद पाईपचा खचा प्रकल्पाच्या ननयममत अनुदानामर्नू केला िाणार आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


