
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
 
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

जुलै २०१३ मध् ये झालेल् या अवतवष््ट्  ीत पडझड झालेल् या ववहहरीचे पनुनसवेक्षण िरणेबाबत 
  

(१)  ९४२४ (०७-०४-२०१५).   श्री.हर्नवधनन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहे जुल,ै २०१३ मध् ये लाले या ि तवषृ ्ीत पडलड लाले या ववहहरीींचे पुननसवेक्षण 
करण् याचे प्रस्ताववत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िस यास, बुलढाणा जज ्यातील ि तवषृ ्ीमु े खचले या, बुजले या ववहहरीींचे सवेक्षण 
करताींना लाले या ि नयमीततेम ेु वींतचत िसले या तेत क-याींच् या ववहहरीचे सुध् दा पुननसवेक्षण 
करण् यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िस यास, सदर ववहहरीींचे पुननसवेक्षण करून वींतचत तेतक-याींना लाभ मम णेबाबत 
तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (३०-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
बुलढाणा जजहयात सन २०१३ मध्ये करण्यात आलेया सवके्षणात खचलेया ७६४ व 
बुजलेया १०५ िता एकूण ८६९ ववहहरी आढ ून आया आहेत. 
(२) ि तवषृ्ीमु े खचलेया व बजुवलेया ववहहरीींचे सवेक्षणामध्ये ि नयममतता लालेली नाही. 
तसेच जुल,ै २०१३ मध्ये पुनसवके्षण िजन प्राप्त लालेले नसयामु े पुनसवेक्षण करण्यात 
आलेले नाही. 
(३) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगनत ि तवषृ्ीमु े खचलेया व 
बुजवलेया ववहहरीींच्या दरुूस्तीची कामे घेण्याबाबत तासन  नणनय क्र.मग्रारो-
२०१४/प्र.क्र.२५/मग्रारो-१, हदनाींक २० जुल,ै २०१५  नगनममत करण्यात आलेला आहे. 
  

___________ 
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जळगाव जजल्हापररर्देच्या प्राथममि आरोग्य िें द्र व उपिें द्रावर िाम िरणाऱ्या  

आरोग्य सेवि व सेवविाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(२)  २१७२९ (१७-०८-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :  
सन्माननीय सावनजवनि आरोग् य व िु ुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) ज गाव जजहापररषदेच्या प्राथममक आरोग्य कें द्र व उपकें द्रावर काम करणाऱ्या आरोग्य 
सेवक व सेववकाींची ८६ पदे गत १ वषानपासून ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, उक्त ररक्त पदे लवकरात लवकर भरुन हदनाींक १० जानेवारी, २०१३ च्या बहृत 
आराखड्यानुसार २४४ ि तररक्त मींजूर पदे भरण्यात यावीत िती मागणी करण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) िसयास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय, 
(४) िसयास, त्यानसुार ररक्त पदे तात्का  भरण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केला वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१४-०२-२०१९) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) ववत्त ववभागाच्या हद. १६ म े २०१८ रोजीच्या तासन  नणनयान्वये पदभरतीवर 
घालण्यात आलेले  नबनधीं उठववण्यात आलेले िसनू जुन्या आकृतीबींधानुसार १००्क्के पदभरती 
करण्यास प्रतासकीय ववभागाींना  मान्यता देण्यात आली आहे.   सदर तासन  नणनयानुसार 
पदभरतीची कायनवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

साांगली जजल् ्यातील पलसू तालुक् यामध् ये महात् मा गाांधी राष्ट् रीय मीणामीण रोजगार हमी 
योजनेतांगनत ववहहर खोदाई िामामध् ये झालेला गैरयवयवहार 

  

(३)  २३३७५ (१४-०८-२०१५).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जज ्यातील पलूस तालुक् यामध् ये महात् मा गाींधी राष रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेतींगनत ववहहर खोदाई कामामध् ये ला याच े माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
 नदतननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िस यास, या प्रकरणाची चौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िस यास, सींबींतधत दोषीींवर गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत काय, 



वव.स. ५६२ (3) 

(४) िसयास, त् याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. जयिुमार रावल (३०-०१-२०१९) : (१) व (२) साींगली जजहयातील पलस ू तालुक्यामध्ये 
नरेगा िींतगनत ववहीर खोदाई कामामध्ये गैरव्यवहार लालेला नाही. 
     तथावप, जजहा पररषदेच्या हदनाींक २२ म,े २०१५ रोजीच्या सवनसाधारण सभमेध्ये 
सन्मानीय सदस्याींनी पलूस तालाक्यातील सन २०११ ते २०१५ पयतंच्या ववहीींरीींची चौकती 
करण्याबाबत सूचना माींडली होती. त्यानसुार चौकती करण्यात येत आहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) गुन्हा दाखल नसयान ेकारवाई करण्यात आली नाही. 
  

___________ 
  

साांगली जजल््यात मसांचन ववहीर खोदाई योजनेत जजल्हा पररर्द  
अधधिाऱ्याांिडून झालेला गैरयवयवहार 

  

(४)  २३५५२ (१४-०८-२०१५).   श्री.मशवाजीराव नाईि (मशराळा) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दाररद्र्य रेषेखालील लाभाथी, भूसूधार योजनेंचे लाभाथी िपभूधारक व िनुसूतचत 
जाती-जमातीतील पात्र लाभार्थयासंाठी महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 
राबववण्यात येत िसलेया मसींचन ववहहर खोदाई योजनेत साींगली जज्यात जजहा 
पररषदेतील ितधकाऱ्याींच्या माध्यमातून गैरव्यवहार होत िसयाची बाब  नदतननास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, नवीन ववहीर िसयास खोदाई न करता जुन्या ववहीरीची काही प्रमाणात 
दरुुस्तीकरुन, कठडा बाींधून ती ववहहर नवीन िसयाचे दाखववले, काही ववहीरीची कामे तर 
कागदावरच पूणन लायाच े दाखववले, ववहीर पडचा दाखला कोरा करुन व ववहहर कागदोपत्री 
िदृषय करुन नवीन ववहीरीचा प्रस्ताव सादर करणे, ववहहर मींजूरी पासून ववहीरीचे बाींधकामाच े
देयक पूणन होईपयतं २० त े३० हजार रुपये कममतन घेणे िस ेववववध प्रकार होत िसयाची 
बाब जज्यातील नागररकाींकडून  नदतननास आली िसनू याबाबतीत सींबींतधत ितधकाऱ्याकड े
लेखी तक्रारी करण्यात आया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, याबाबतीत जजहा पररषद मखु्य कायनकारी ितधकाऱ्याींनी आदेत हदयानींतरही 
काही िपवाद वग ता तपासणी कागदावर आणण  नयम डावलण्यात आले िसयाची बाब 
 नदतननास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसयास, मागासवगीय लाभार्थयांची  फसवणूक करण्यात येत िसलेया ितधकाऱ्याींवर 
तासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रावल (३०-०१-२०१९) : (१) साींगली जजहयात जजहा पररषदेतील ितधका-
याींच्या माध्यमातून गैरव्यवहार लालेला नाही. 
     तथावप, जजहा पररषदेच्या हदनाींक २२ म,े २०१५ रोजीच्या सवनसाधारण सभमेध्ये 
सन्मानीय सदस्याींनी पलूस तालाक्यातील सन २०११ ते २०१५ पयतंच्या ववहीींरीींची चौकती 
करण्याबाबत सूचना माींडली होती. त्यानसुार चौकती करण्यात येत आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) जजहा पररषदेच्या सवनसाधारण सभेत सन्मानीय सदस्याींनी पलूस 
तालाक्यातील सन २०११ त े २०१५ पयतंच्या ववहीींरीींची चौकती करण्याबाबत सूचना माींडली 
होती. त्यानुसार मुख्य कायनकारी ितधकारी याींनी चौकतीच्या सूचना हदया होत्या. या 
सूचनेनुसार चौकती करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  
मांगळवेढा (जज.सोलापूर) रुग्णालयातील मीणामीण भागातील आरोग्य सेवेतील प्राथममि आरोग्य 

िें द्र व उपिें द्रामधील ३६ पदाांबाबत 
  

(५)  २९२८० (२१-०१-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींग वेढा (जज.सोलापूर) रुग्णालयातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेतील प्राथममक 
आरोग्य कें द्र व उपकें द्रामधील ३६ ररक्त पदे िसयामु े तालुक्यातील आरोग्यसेवा कोलमडली 
िसयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान  नदतननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या प्रकरणी तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) :(१) नाही. 
ररक्त पदाींच्या हठकाणी जव ील वैद्यककय ितधकारी /कमनचारी याींना ि तररक्त पदभार देऊन 
आरोग्य सेवा चाल ूठेवण्यात आली आलेली आहे. 
(२) व (३) ववत्त ववभागाच्या हद. १६ म े २०१८ रोजीच्या तासन  नणनयान्वये पदभरतीवर 
घालण्यात आलेले  नबनधीं उठववण्यात आलेले िसनू जुन्या आकृतीबींधानुसार १००्क्के पदभरती 
करण्यास प्रतासकीय ववभागाींना  मान्यता देण्यात आली आहे.   सदर तासन  नणनयानुसार 
पदभरतीची कायनवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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उरण (जज.रायगड) नागाांव मीणामपांचायत हद्दीतील जनतचेे प्रश्न सोडववण्याबाबत 
  

(६)  ४०४३९ (०५-०५-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जज. रायगड) नागाींव ग्रामपींचायत हद्दीतील जनतेच े प्रश्न सोडववण्याकररता नागाींव 
ग्रामपींचायत व ओ.एन.जी.सी. आस्थापना याींची स्था नक लोकप्र त नधीसमवेत ओएनजीसी 
द्रोणातगरी भवन येथे, हदनाींक ६ जानेवारी, २०१५ रोजी बैठक घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या बैठकीत कोणकोणत्या प्रश्नासींदभानत सववस्तर चचान करण्यात आली व काय 
 नणनय घेण्यात आले, 
(३) िसयास, या  नणनयाची िींमलबजावणी करण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१९) :(१) हे िींतत: खरे आहे. 
       सदरची बैठक ही हदनाींक ६ जानेवारी, २०१५ रोजी लाली नसून ती हदनाींक ४ 
जानेवारी, २०१६ रोजी लाली आहे. 
(२) (३) व (४) सदर बैठकीत लालेली चचान व त्यावरील ओ.एन.जी.सी. च े स्पष्ीकरण 
याबाबतची माहहती तसेच ग्रामपींचायतीन ेकेली कायनवाही खालीलप्रमाणे आहे. 
मुद्दा क्रमाांि १ - ग्रामपींचायत हद्दीतील सुमारे १३०० एकर जममन ओएनजीसी प्रकपाकरीता 
सींपाहदत लाली िसून त्या सींपाहदत लालेया प्रकपग्रस्ताींना नोकरीत सामावून घेण्याकरीता 
हवा तेवढा  नणनय घेण्यात आला नाही. 
स्पष्ट् ीिरण – सद्य:जस्थतीत नोकरभरती नसयाने  नणनय होऊ तकत नाही.  तसेच रेग्युलर 
नोकरभरती सींदभानत ितधकार डहेरादनू येथील मुख्य कायानलयाकड े िसयाने या 
कायानलयाकडून  नणनय घेता येणार नाही. 
मुद्दा क्रमाांि २ – नागाव ग्रामपींचायतीचा ववस्तार पाच पाडयाींमध्ये िसयान ेतेथील साींडपाणी 
व्यवस्थापन, रस्ते तसेच आपत्कालीन पररजस्थतीमध्ये रोड लाई् कायम राहण्याकरीता 
ओ.एन.जी.सी प्रकपाचे जस्र् लाई् कनेक्तनवर नागाव गावातील रोड लाई् कनेक्तन 
द्यावे.  
स्पष्ट् ीिरण – नागाींव ग्रामपींचायत हद्दीतील ववववध ववकासकामे करण्याकरीता 
ग्रामींपचायतीकडून प्रस्ताव सादर करण्याबाबत क ववण्यात आले आहे  त्याचा योग्य तो ववचार  
करण्यात येईल िसे ओ.एन.जी.सी. प्रतासनाने आश्वासन हदले. 
 त्याप्रमाणे नागाव ग्रामपींचायतीकडून १) डस््बीन खरेदी करणे २) ७ घरकुले बाींधणे 
३) रायगड जजहा पररषदेच्या प्राथममक ता ेसाठी पत्र्याची तेड बाींधणे ४) घींडागाडी खरेदी 
करणे िस ेएकूण चार प्रस्ताव पाडववण्यात आले. त्यापकैी डस््बीन खरेदी, ७ घरकुले बाींधणे हे 
प्रस्ताव मींजूर लाले िसून रायगड जजहा पररषदेच्या प्राथममक ता ेसाठी पत्र्याची तेड 
बाींधणेचा कामास मुजींरी िीं तम ्प्प्यात आहे. 
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 त्याचप्रमाणे ओ.एन.जी.सी. प्रतासनान ेक ववले आहे की, नागाींव मधील रोड लाई् 
करीता ओ.एन.जी.सी. प्रकपाबाहेरील मुख्य रस्त्यावरील स्री् लाई्ला कनेक्तन देता येणार 
नाही. 
मुद्दा क्रमाांि ३ – नागाींव ग्रामपींचायतीच्या िींतगनत काही ववभाग हा प्रकपाच्या बाजलुा 
िसयान ेव भौगोमलक दृष्या जममनीचा उतार दक्षक्षणेकडून उत्तरेकड ेिसयाने प्रकपातील 
ऑईल ममश्रीत पाणी भुगभानतील पाण्याच्या लऱ्याींना मम ाया कारणान े गावातील िनेक 
ववहहरी प बोिरवेलला तलेाचा वास येत आहे.  
स्पष्ट् ीिरण – नागाींव हद्दीतील ववहहरीींना ककीं वा बोिरवेलला तेलाचा वास येण्याचा प्रश्न  नमानण 
होत नाही.  कारण ओ.एन.जी.सी प्रकपातील तेलाचा  नचरा हा जममनीमध्ये होत नसून मसल 
बींद ्ाक्याींमध्ये साठवण स्वरुपात आहे.  तरीही सदर ववहहरीचा सव्हे करुन पाण्याचे नमनु े
तपासले जातील व आवश्यक वा्यास ववहहरी साफ करुन हदया जातील िस ेओ.एन.जी.सी. 
प्रतासनाने मान्य केले होते. त्यानुसार ओ.एन.जी.सी. प्रतासनाने हद. ५.४.२.१७ रोजी नागाव 
येथील बोिरवेलच्या पाण्याच े नमुने तपासले व सदर पाण्यास जस्वकायनयोग्य गींध व चव 
िसयाबाबत िहवाल हदला. 
मुद्दा क्रमाांि ४ – ओ. एन.जी.सी प्रकपािींतगनत िसलेया बाींधकामाचा फेरआकारणी नमुना 
मोजमाप होऊन ्ॅक्सची आकारणी होवून ग्रामपींचायतीस वाढीव प्राप्ी ्ॅक्स िदा करावा 
स्पष्ट् ीिरण – ्ॅक्स आकारणीबाबत कायदेतीर वाद न्यायप्रववषठ िसून न्यायालयान ेहदलेया 
 नणनयानुसार पुढील कायनवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  
वाांगदरी (ता.रेणापूर,जज.लातूर) येथील नागररिाांना त्याांच ेजागेचे िबाले ववतरीत िरणेबाबत 

  

(७)  ४७४७० (२४-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर मीणामीण) :   सन्माननीय 
मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींगदरी (ता.रेणापूर, जज.लातूर) येथील गावठाणातील जममनीत िनेक वषानपासून राहात 
िसलेया व ग्रामपींचायतीने जागा वा्प केलेया नागररकाींना त्याींच्या जागेच े मालकी 
प्रमाणपत्र नसयामु े तासनाच्या घरकुल व इतर योजनेपासून वींतचत राहावे लागत िसयान े
सदर लाभार्थयांना त्याींच े जागेच े कबाले देण्याबाबत स्था नक लोकप्रती नतधनी व सींबतधत 
नागररकाींनी तहसीलदार, रेणापूर जज.लातूर याींच्याकड ेिनुक्रमे हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ व 
१४ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास  नवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) िसयास, सदर लाभार्थयांना कबाले वा्पास तासनास ककती कालावधी लागणार आहे, 
(३) िसयास, सदर कबाले वा्पाबाबत तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१९) : (१) होय. हे िींतत: खरे आहे. 
हदनाींक १२.१०.२०१५ रोजी  मा.श्री. त्र्यींबक मभस,े ववधान सभा सदस्य याींनी  नवेदन 

हदले आहे. तसेच तहसीलदार, रेणापूर याींच्याकड े हदनाींक १९.०८.२०१५ रोजी काही नागररकाींनी 
िजन हदले आहेत. 
(२) व (३) ग्रामपींचायत वागींदरी,  ता.रेणापूर याींनी मामसक ठराव क्रमाींक ४ हदनाींक 
१९.१२.२०१४ नुसार मौ. वागींदरी, ता.रेणापूर येथील नागररकाींना गायरान (गावठाण) जागेच े
कबाले मम णेबाबत ठराव घेऊन तहमसलदार कायानलय, रेणापूर याींना क ववले आहे.  
यासींदभानत तहमसलदार, रेणापूर याींनी हद. ३०.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये िसा िहवाल हदला आहे 
की, मौ. वागींदरी येथील जुने गावठाण लगत दक्षक्षण बाजुला जमीन ग् नीं. ४०२ के्षत्र १० हे. 
८१ आर जमीन गायरान होत.े सदर गायरान जममनीमध्ये गावठाण ववस्तारासाठी सींपादीत के्षत्र 
२ हे.०६ आर. आहे.  गावठाण ववस्तारानींतर मतलक जममनीवर ि तक्रमण करुन घरे बाींधलेली 
आहेत.  हद. १२ जुल ै२०११  च्या ता. न.नुसार गायरान जमीन वा्प करता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
मसांधुदगुन जजल्हा पररर्द व ८ पांचायत सममत्या व जजल्हयातील सवन मीणामपांचायतीत अनिे पदे 

ररक्त असल्याबाबत 
  

(८)  ५४७०६ (२६-०८-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.वनतेश राण े
(िणिवली) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुन जजहा पररषद व ८ पींचायत सममत्या व जजहयातील सवन ग्रामपींचायत मम ून ६ 
हजार ८३७ एवठी ग् ‘क’ आणण ग् ‘ड’ या सींवगानतील पदे मींजरू िसून त्यापैकी ३८० पदे 
ररक्त आहेत तसेच जजहा ग्रामीण ववकास यींत्रणा प्रकप सींचालक पद २०११ पासून ररक्त 
आहे व िन्य १०१ ितधका-याींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, ४८१ पदे ररक्त िसयाने कामकाज करण्यास िडचण येत िसून याबाबतचा 
सववस्तर िहवाल तासनाला पाठवूनही सदरहू ररक्त पदे भरण्यास ववलींब लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) िसयास,सदरहू ररक्त पदे न भरण्याची सवनसाधारण कारणे काय आहेत व ररक्त पदाींमु े 
उपलब्ध कमनचाऱ्याींवर ि तररक्त कामाचा भार पडत िसयान े सवन ररक्त पदे त्वरीत 
भरण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) िींतत: खरे  आहे. 
      प्रकप सींचालक, जजहा ग्रामीण ववकास यींत्रणा हे पद हद. २०/०७/२०१८ पासनू 
भरण्यात आलेले आहे. 
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(२), (३) व (४) ववत्त ववभागाच्या हद. १६/०५/२०१८ च्या तासन  नणनयानुसार पदभरतीवरील 
 नबधं उठववले िसयान ेजजहा पररषदेकडील ग् “क” व “ड” सींवगानतील जजहा पररषदेतील  
ररक्त पदे भरण्याची कायनवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

मशरुर (जज.पुणे) तालुक्यातील जजल्हा पररर्द शाळाांमधील मशक्षिाांची  
ररक्त पदे जागा भरण्याबाबत 

  

(९)  ६७३०० (२७-०१-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मतरुर (जज. पुणे) तालुक्यात जजहा पररषद ता ाींमध्ये  मतक्षकाींच्या १०६ जागा ररक्त 
िसयान े िनेक हठकाणी एका मतक्षकावर २ ते ३ वगन मतकववण्याची जबाबदारी आली 
िसयाचे हदनाींक २० जून, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास  नदतननास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसयास, मतरुर तालुका मतक्षक सींघ्नाींच्या पदातधकाऱ्याींनी मुख्य कायनकारी ितधकारी 
जजहा पररषद याींच्याकड ेमागणी करुनही या ता ाींमध्ये मतक्षक उपलब्ध लाले नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) िसयास, मतरुर तालुक्यातील िनेक भाग ता ाींमध्ये कमी प् िसलेया ता ाींवर जाणे 
मतक्षक ्ा त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसयास, मतरुर तालुक्यातील मतक्षकाींच्या ररक्त पदे भरण्याबाबत तासनाने कोणती 
कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१६-०२-२०१९) : (१) जून, २०१६ मध्ये मींजूर पदाींच्या तुलनेत ९२ 
मतक्षकाींची पदे कमी होती. परींतु सद्य:जस्थतीत मींजूर पदाींत ५६ मतक्षकाींची वाढ लाली िसनू 
६० पदाींची कायनरत मतक्षकाींत वाढ लाली आहे.  सद्य:जस्थतीतही ९२ मतक्षकाींची कमतरता 
िसली तरी आींतरजजहा बदलीन ेआलेया मतक्षकाींना या हठकाणी पदस्थापना देण्यात आली 
आहे. 
(२) पुणे जजहयामध्ये आींतरजजहा बदलीने रुजू लालेया मतक्षकाींमधून मतरुर तालुक्यामध्ये 
मतक्षक उपलब्ध करुन देणेत आले आहेत. 
(३) नाही. हे खरे नाही. 
(४) पुणे जजहयातील उपमतक्षकाची बबींद ूनामावली तपासून घेणेत आली िसून उपमतक्षकाींची 
ररक्त पदे भरणेची कायनवाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर जजल्हा पररर्देच्या माध्यममि मशक्षण ववभागात पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(१०)  ७८४८८ (१५-०४-२०१७).   श्री.उल्हास पा ील (मशरोळ) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोहापूर जजहा पररषदेच्या माध्यममक मतक्षण ववभागात मींजूर २१ पदाींपैकी केव  १० 
कमनचारी हजर िसून पाच जागा ररक्त, दोघे  नलींबबत, आणण चौघेजण रजेवर िसयाच ेमाहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान  नदतननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, त्यानुसार ररक्त पदे भरण्याबाबत तासनान े कोणती कायनवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१६-०२-२०१९) : (१) व (२) कोहापूर जजहा पररषद माध्यममक मतक्षण 
ववभागात २१ पदे मींजूर िसून १८ पदे कायनरत आहेत व ३ पदे ररक्त आहेत. 
(३) बदलीन े२ वररषठ सहाय्यक पदे जजहा पररषद स्तरावरुन भरण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
नामशि जजल्हा पररर्देच्या महहला व बालिल्याण ववभागाच्या आहदवासी उपयोजना व ववशेर् 

घ ि योजनेतील १९ योजनाांना साहहत्य खरेदीिररता मान्यता देण्याबाबत 
  

(११)  ७८५७३ (१८-०४-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चयवहाण (बागलाण), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.जयांत पा ील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामतक जजहा पररषदेच्या महहला व बालकयाण ववभागाच्या आहदवासी उपयोजना व 
ववतेष घ्क योजनेतील १९ योजनाींना साहहत्य खरेदीसाठी तासनाने माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान मान्यता हदली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, त्यानुसार सदर १९ योजनाींसाठी साहहत्य खरेदीकररता तासनाने कोणती 
कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
नामतक जजहा पररषदेच्या महहला व बालकयाण सममतीस  नयोजन सममतीव्दारे आहदवासी 
उपयोजना व ववतेष घ्क योजनेचा  नधी प्राप्त लालेला िसुन त्यामधून रोखस्वरूपात थे् 
लाभार्थयांचे बकँ खात्यात िनुदान जमा करणेच्या योजना वग ता उवनरीत योजनाींमधून खरेदी 
करावयाचे साहहत्य, प्रमतक्षणे याबाबत ग्राम ववकास ववभागाकडील पत्र क्र. सींककणन-२०१६/प्र.क्र. 
०९/मतकाना हद. ०६.१२.२०१६ चे पररच्छेद ४ मधे नमुद केलेप्रमाणे पूवनमान्यता घेण्याचा प्रस्ताव 
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सादर केला होता. त्या प्रस्तावास ग्रामववकास व जलसींधारण ववभागाकडील  हद. ३०.१२.२०१६ 
पत्रान्वये  मान्यता प्रदान केलेली आहे. 
(२) सदर १९ योजनाींपकैी ५ योजना हया प्रमतक्षणाच्या होत्या त्यामधून ग्रामीण व आहदवासी 
भागातील मुलीींसाठी प्रमतक्षण घेण्यात आलेली आहेत. तसेच कुपोवषत मुलाींमुलीींसाठी तसेच 
गरोदर व स्तनदा माता याींचेसाठी खरेदी करावयाचे ि तररक्त आहाराची ई- नववदा प्रमसध्द 
करण्यात आलेली होती. सदर ई- नववदेस पूरेसा प्र तसाद न मम ायाने  तसरे प्रसारणानींतर  
ई- नववदा िीं तम करण्यात आली. सदर ई- नववदा जज.प. सवनसाधारण सभेन े जस्वकृती देणे 
बींधनकारक िसयाने व जजहा पररषद व पींचायत सममती  नवडणूक लालेनींतर हद. 
२८.३.२०१७ रोजी जज.प. िध्यक्ष  नवड लाली. प्रथम सवनसाधारण सभा हद. ११.५.२०१७ रोजी 
होणार होती त्यामु े या ई- नववदेत सन २०१५-१६ मधील  नधीची तरतुद िसयान ेतो सन 
२०१७-१८ मध्ये खचन करता येत नाही त्याम ेु सदर ई-  नववदेतील नमुद रक्कम ही कमी 
होणार िसयान ेसदर ई- नववदा रद्द करण्यात आलेया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

गोंहदया जज्यातील हजेरी सहाय्यिाांना शासिीय सेवते सामावनू घेण्याबाबत 
  

(१२)  ७९१३४ (१९-०४-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जज्यातील ग्रामववकास ववभागािींतगनत सन १९७८ पासनू कायनरत िसलेया हजेरी 
सहाय्यकाींना तासकीय सेवेत घेऊन त्याींच्या मागण्या पूणन करण्याबाबत स्था नक 
लोकप्र त नधीींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड े हदनाींक १६ फेब्रुवारी,२०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास  नवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, उक्त मागणीनुसार तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) िसे  नवेदन आढ ून आले नाही. 
 (२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जजल्हा पररर्देच्या प्राथममि मशक्षण ववभागात  
मशक्षिाांची ७०६ पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(१३)  ८२७०० (२०-०४-२०१७).   श्री.नारायण पा ील (िरमाळा) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर जजहा पररषदेच्या प्राथममक मतक्षण ववभागात मतक्षकाींची ७०६ पदे ररक्त 
िसयाने जजहा पररषदेच्या मतक्षकाींवर गींभीर पररणाम होत िसयाचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान  नदतननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, उपरोक्त मतक्षकाींची पदे ररक्त िसयाची कारणे काय आहेत, 
(३) िसयास, उपरोक्त ररक्त पदे भरण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-०२-२०१९) : (१) िींतत: खरे आहे.  सोलापरू जजहा पररषद प्राथममक 
मतक्षण ववभागात प्राथममक मतक्षकाींची ६०५ पदे ररक्त आहेत. 
(२), (३) व (४) प्राथममक मतक्षकाींच्या सेवा नवतृ्ती, सेवेत िसताना मतृ्य,ू मुदतपूवन 
सेवा नवतृ्ती यामु े तसेच हद.३०/८/२०१६ च्या प् नजश्चती- नुसार, वाढीव पदे मींजूर लाली 
िसयान े तसेच आींतरजजहा बदलीने कायनमुक्त केयामु े सोलापूर जजहा पररषदेमध्ये 
प्राथममक मतक्षकाींची ६०५ पदे ररक्त आहेत. उपमतक्षकाींची १०० बबींद ू नामावली नोंदवही 
मागासवगन कक्ष, पुणे ववभाग, पुणे याींच्याकड े सादर करण्यात आली िसून;  सदर बबींद ू
नामावली नोंदवही पूणन लायानींतर प्रवगन नहाय  पदानुसार िन्य जजहा पररषदेतून मतक्षक 
सामावून घेण्याची प्रकक्रया पूणन करण्यात येणार आहे. 
  

___________ 
  
देऊळगाव धुब े(ता.धचखली, जज.बलुढाणा) येथील जजल्हा पररर्द मराठी प्राथममि शाळेतील 

हदवांगत सहाय्यि मशक्षिाचे सवन लाभ त्याांच्या पत्नीस ममळण्याबाबत 
  

(१४)  ८४५६६ (२०-०४-२०१७).   प्रा.वर्ान गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊ गाव धुब े (ता.तचखली,जज.बुलढाणा) येथील जजहा पररषद मराठी प्राथममक ता ेत 
सहाय्यक मतक्षक कायनरत िसलेया सोनाजी गजेबा पा्ील याींच्या  नधनानींतर त्याींचा भववषय 
 नवानह  नधी, सेवा  नवतृ्ती वेतन व सेवा पुस्तकबाबतच ेसवन लाभ त्याींच्या पत्नी याींना मम ण े
िपेक्षक्षत िसताना हे प्रकरण जजहा पररषदेत तीन वषानपासून प्रलींबबत िसून त्याींच्या पत्नीचा 
देखील मतृ्य ूलाला िसयाच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान  नदतननास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, याप्रकरणी तासनाने चौकती करुन सदर मतक्षकाच्या मयत पत्नीला लाभापासनू 
वींतचत ठेवणा-या सींबतधत ितधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्रीमती पांिजा मुांड े (१६-०२-२०१९) :(१),(२) व (३) िींतत : खरे आहे.मतृ सोनाजी गजेबा 
पा्ील हे जजहा पररषद ता ा दे.धनगर येथे सहायक मतक्षक पदावर हद.२७/९/१९५५ पासून 
कायनरत होते.  बु नयादी प्रमतक्षण, वामतम येथे हजर होण्याकरीता त्याींना हद.१.१.१९७६ रोजी 
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कायनमुक्त केयापासून िनतधकृतपणे गैरहजर होते. ते जर जजहा पररषद सेवेत कायनरत 
िसते तर  नयत वयमानानुसार हद.३१/१२/१९९४ रोजी सेवा नवतृ्त लाले िसते. मतवाय 
हद.१/१/७६ त े हद.३१/१२/९४ हा त्याींचा गैरहजेरीचा कालावधी तासनान े िनतधकृत गैरहजेरी 
ठरववली आहे. परींत ु दरम्यानच्या का ात त्याींनी जजहा पररषदेकड े सींपकन  साधलेला नाही 
िथवा सेवा नवतृ्तीवेतनाची मागणी देखील केली नाही. त्याींचा मतृ्य ूहद.१६/१/१९९९ रोजी लाला 
िसून, त्याींच्या मतृ्यूनींतर १४ ते १५ वषानपयतं त्याींच्या पत्नीनेदेखील कोणत्याही आतथनक 
लाभाबाबत मागणी केली नाही. त्याींच्या पत्नीकडून हद.४/३/२०१४ रोजी ववनींती िजन सादर केला 
आहे. जजहा पररषद बुलढाणा याींनी सवन प्रकक्रया पूणन करुन हद.५/६/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
सेवा नवतृ्ती प्रकरण सादर करण्याबाबत क ववले आहे. तसेच मतृ पा्ील याींच्या भववषय 
 नवानह  नधी खात्यात िप रक्कम िसयाने महाराषर सवनसाधारण भववषय  नवानह  नधी 
 नयम १९९८ च्या  नयम २७ मधील १, २, ३ व ४ नुसार भववषय  नवानह  नधी रक्कम देय 
होत नाही. 

___________ 
  

मेळघा ातील जजल्हा पररर्देच्या शाळेत िोरिु भार्ा मशिवणा-या  
मशक्षिाांची वनयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(१५)  ८६४५९ (१२-०८-२०१७).   अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   
सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे घा्ातील आहदवासीींना फक्त कोरकू भाषा येत िसतानाही जजहा- पररषदेच्या ता ेत 
आहदवासी ववद्याथी मतक्षण घेत िसनू या ता ेत कोरकु भाषा न येणारेच मतक्षक कायनरत 
िसयान े मतक्षक व ववद्यार्थयाचंा सींवाद होत नसयान े आहदवासी ववद्याथी ता ा सोडत 
िसयाची बाब हदनाींक १ म,े २०१७ रोजी वा त्यासमुारास  नदतननास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसयास,याबाबत तासनाने चौकती केली आहे काय, 
(३) िसयास, त्यानुसार आहदवासी ववद्यार्थयासंाठी कोरकु भाषचे ेज्ञान िसणाऱ्या मतक्षक्षकाची 
 नयुक्त करण्यासाठी तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) महाराषर तासन राजपत्र िसाधारण भाग ४ जून २०१४ च े ितधसूचननेुसार स्था नक 
िनुसूतचत जमाती उमेदवारामधनू मतक्षण सेवक भरती प्रकक्रया राबवयाची िसयान े तस े
मा.मतक्षण सींचालक, महाराषर राज्य, पुणे याींना क ववण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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गडधचरोली जजल््यातील मसांचन प्रिल्पाांिररता वन (सांवधनन) अधधवनयम मशधथल िरणेबाबत  
  

(१६)  ८९७०५ (१२-०८-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महामींड ाचे पत्र क्र.४६५१/ ववपाववम/काींता.२ (११/०८) हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २००८ नुसार 
गडतचरोली जज्यातील मसींचन प्रकपाींकररता वन (सींवधनन) ितध नयम मततथल 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव तासनास सादर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, महामींड ान े मा.राज्यपाल याींना िसलेया ितधकाराींच े (Shedul ५ Of 
Constitution Of India) िनुषींगाने तुलतलुी व कारवाफा प्रकपाकररता सदर प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, सध्या एकूण मसींचन क्षमता २,११,१९० हे. के्षत्रापकैी केव  ७२,३३१ हे.मसींचन 
क्षमता िसून १९८० च्या वन ितध नयमात मततथलता मम ायास ि तररक्त ४९,३९७ हेक््र 
मसींचन क्षमता  नमानण होण्यास मदत मम ेल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसयास, सदर ितध नयमात मततथलता मम ायास त्याचा सवानतधक लाभ स्था नक 
आहदवासी, गैर आहदवासी, तेतकरी, मजूर इत्यादीींना मम णार िसयान ेितध नयम मततथल 
करण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीर् महाजन (१४-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, िींतत: खरे आहे. 
जज्याची एकुण मसींचन क्षमता १०२७९८ हे. िसुन जुन २०१५ िखेर ३२८९५ हे. मसींचन क्षमता 
 नमानण लाली आहे. वन ितध नयमात मतथीलता/ सु् मम ायास ९ प्रकपातनु ५८८२८ हे. 
मसींचन क्षमता  नमानण होऊ तकेल. 
(४) वन (सींवधनन) ितध नयम १९८० मततथल करण्याबाबतची बाब कें द्र तासनाती सींबींतधत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जजल्हा पररर्द मशक्षिाच्या ववववध मागण्याबाबत 
  

(१७)  ९०२४२ (२२-०८-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजहा पररषद मतक्षकाच्या ववववध मागण्या प्रतासनाकड े प्रलींबबत िसून या 
मागण्या मान्य होणार नाही तोपयतं ता ा उघडायची नाही िसा  नणनय मतक्षक कृती सममतीने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, जजहा पररषद व माध्यममक इयत्ता १ ली त े१२ वीपयतंच्या जज्यात ७४० 
ता ा िसून ता ेत सुमारे ३५०० मतक्षक व ७५ हजार २८७ ववद्याथी  िसयान ेता ा बींद 
राहहयास ववद्यार्थयाचं े तैक्षणणक नुकसान होणार आहे,हे ही खरे आहे काय, 
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(३) िसयास, याबाबत तासनाने चौकती केली आहे काय व चौकतीनुसार जजहा पररषद 
मतक्षकाींच्या ववववध मागण्या पूणन करण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१६-०२-२०१९) : (१) मतक्षक कृती सममतीन े “काम बींद” करण्याबाबतच े
 नवेदन जजहा पररषद, भींडारा याींचेकड ेसादर केले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मतक्षक कृती सममती या सींघ्नेन े काम बींद करण्याबाबतचे  नवेदन मुख्य कायनकारी 
ितधकारी, जजहा पररषद, भींडारा याींचेकड ेसादर केले होत.े जजहा पररषद, भींडारा याींचेस्तरावर 
मतक्षक सींघ्नेच्या मागण्याींबाबत चचान करण्यात आली व मतक्षणातधकारी (प्राथममक), जजहा 
पररषद, भींडारा याींचे पत्र हद.१३/०६/२०१७ िन्वये काम बींद आींदोलन करण्यात येऊ नये िस े
सींघ्नेला क ववण्यात आले.  त्यानुसार सदर आींदोलन मागे घेण्यात आले व मतक्षकाींच ेप्रश्न 
 नकाली काढण्याबाबत जजहा पररषद, भींडारा याींचे स्तरावर कायनवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

झाल् ा फा ा पररसरात बाांधिामास मीणामपांचायतीने अनधधि्तपणे परवानग्या हदल्याबाबत 
  

(१८)  ९०४४२ (२२-०८-२०१७).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवन) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद तहरालगतच्या २८ गाींवाकररता लालर के्षत्र तयार करण्यात आले िसून 
त्यासाठी महाराषर प्रातधकरण ितध नयम लागू करण्यात आला आहे त्यातील  नयमानुसार या 
भागात कुठलीही ववकास कामे करायची िसतील तर मसडको तसेच जजहातधकारी कायानलय व 
नगर रचना ववभागाींच्या परवानग्या बींधनकारक आहेत परींत ु ला्ा फा्ा पररसरात 
बाींधकामास ग्रामपींचायतीने िनतधकृतपणे परवानग्या हदया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या प्रकरणी तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, त्यानुसार सबींतधत ितधकाऱ् याींवर तासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१९) : (१) होय, खरे आहे 
(२) होय. ग्राम पींचायत ला्ा, ता.जज.औरींगाबाद च्या हद्दीत बेकायदेतीर व िनतधकृतररत्या 
मींजूर केलेया रेखाींकनाबाबत प्राप्त लालेया तक्रारीच्या िनुषींगाने सदर प्रकरणी ग्ववकास 
ितधकारी, पींचायत सममती औरींगाबाद याींनी चौकती करुन सादर केलेया हद. ०६.०९.२०१६ 
च्या िहवालानुसार जजहातधकारी याींचे िकृषीक परवाना, सहायक सींचालक, नगर रचना, 
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औरींगाबाद याींच े रेखाींकन मींजूरी न घेता ग्रामपींचायत स्तरावर तत्कालीन ग्रामसेवक श्री.बी.्ी. 
सा वे व श्री.बी.ए. हलगड ेयाींनी  नयमबाहयररत्या ग्राम पींचायतीच्या मामसक बैठकाींमध्ये ठराव 
घेऊन ववकासकाींना रेखाींकन/बाींधकाम परवानग्या हदलेया िसयाच े नदतननास आले आहे. 
(३) तत्कालीन ग्रामसेवक श्री.बी.्ी. सा वे व श्री.बी.ए. हलगड ेयाींच्यावर हद. ३१.३.२०१७ च्या 
ज्ञापनान्वये दोषारोपपत्र बजावून स्पष्ीकरण मागववण्यात आले. सींबींतधताींचे स्पष्ीकरण 
िसमाधानकारक िसयाचे आढ ून आयान े तत्कामलन तत्कालीन ग्रामसेवक श्री.बी.्ी. 
सा व े याींचेववरुध्द मुख्य कायनकारी ितधकारी, जजह ा पररषद, औरींगाबाद याींच्या हदनाींक 
१२.१२.२०१७ च्या आदेतान्वये  व श्री.बी. ए. हलगड ेयाींच्याववरुध्द मुख्य कायनकारी ितधकारी, 
जजहा पररष द, औरींगाबाद याींच्या हद. १५.१२.२०१७ च्या आदेतान्वये ववभागीय खातचेौकती 
सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) ववलींब लालेला नाही. 

___________ 
  

मौज ेवाघेरी (ता.िणिवली, जज.मसांधुदगुन) मीणामपांचायतीमध्ये झालेला गैरयवयवहार 
  

(१९)  ९६१०५ (०६-०१-२०१८).   श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलान) :   
सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वाघेरी (ता.कणकवील, जज.मसींधुदगुन) ग्रामपींचायतीला ववववध ववकास कामाींसाठी राज्य 
तासन व कें द्र तासनाच्या ववववध योजनेंतगनत सन १९९७ ते २०१६ या कालावधीत ककती  नधी 
प्राप्त लाला आहे व सदर  नधीचा वव नयोग तसेच ग्रामपींचायतीला ववववध मागानन ेमम णा-या 
महसूली उत्पन्नातून ग्रामपींचायतीच्या सरपींचानी व ग्रामपींचायतीच्या सदस्याींनी कोणती 
ववकासात्मक काम ेकेली आहेत, 
(२) िसयास, मौज े वाघेरी ग्रामपींचायतीमध्ये सन १९९७-९८ त े २००४-०५ या कालावधीत 
जवाहर रोजगार योजनेत रु.६,५७,८१३ च्या  नधीचा िपहार, सन २००४-०५ मध्ये दमलतवस्ती 
सुधार योजनाींतगनत न पाणी पुरवठा योजनत िींदाजपत्रकीय रक्कम ४ लाख ८७ हजार पकैी ३ 
लाख ६० हजार ऐवढी रक्कम खचन करुनही  नकृष् दजानचे काम लायाची ग्रामस्थाींनी व 
लोकप्र त नधीींनी तत्कालीन ग्रामसवेक व सरपींच याींच्या ववरोधात हदनाींक २० नोव्हेंबर, २००९ व 
१ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मुख्यकायनकारी ितधकारी याींच्याकड ेतक्रार केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) िसयास, मौज.ेवाघेरी ग्रामपींचायतीला उक्त कालावधीत प्राप्त लालेया  नधीचा व 
ग्रामपींचायतीकड े जमा लालेला महसूल व योजनाींवरील खचन याचा तपतील व लेखा जोखा 
यामध्ये सरपींच, ग्रामपींचायत सदस्य व ग्रामसेवक याींनी  नधीचा िपहार केयाच्या तक्रारी 
प्राप्त लायाम ेु मसींधुदगुानतील लोकप्र त नधीींनी मुख्य कायनकारी ितधकारी, जजहापररषद, 
मसींधुदगुन याींना पत्र पाठवून खचानचा तपतील व लेखाजोखा याची सववस्तर मागणी केली िसता 
१ वषानचा कालावधी लो्ूनही माहहती न मम ायान ेलोकप्र त नधीींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींना 
सदर माहहती न देणाऱ् या ितधकाऱ् याींवर कारवाई करावी िती हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी 
वा त्यासुमारास मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) िसयास,या प्रकरणी तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यानुसार ग्रामपींचायतीला 
ववववध ववकास कामाच्या  नधीचा िपहार करणाऱ्या सींबींतधताींवर तासनान े कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१५-०२-२०१९) : (१) मौजे वाघेरी (ता.कणकवली, जज.मसींधुदगुन) 
ग्रामपींचायतीला सन २०००-०१ त े २०१५-१६ या कालावधीमध्ये राज्य तासन व कें द्र तासन 
याींच्या ववववध योजनेिींतगनत रु.५१,७४,९५७/- इतका  नधी प्राप्त लालेला आहे.  ग्रामपींचातीला 
ववववध मागानने मम णा-या महसलूी उत्पन्नासह रु.६१,०६,९६९/- इतका  नधी प्राप्त लालेला 
आहे. प्राप्त  नधीतून ग्रामपींचायतीने ववववध योजनाींतगनत िनेक ववकासाची कामे केली आहेत. 
(२) िींतत: हे खरे आहे. 

लोकप्र त नधीींचे हद.२०.११.२००९ व हद.०१.०८.२०१७ चे पत्र मखु्य कायनकारी ितधकारी, 
जजहा पररषद मसींधुदगुन कायानलयाकड े िढ  होत नाहीत. परींतु जवाहर रोजगार योजनेतील 
िपहाराबाबतचे लोकप्र त नधीींनी हद.०५.०५.२०१७ व हद. १५.०५.२०१७ च्या पत्रान्वये मुख्य 
कायनकारी ितधकारी, जजहा पररषद, मसींधुदगुन याींचेकड ेतक्रार केली आहे.  
(३) होय. 
(४) मौज ेवाघेरी ग्रामपींचायतीमध्ये सन १९९७-९८ ते २००४-०५ या कालावधीत जवाहर रोजगार 
योजनेत रु.६,५७,८१३/- एवढी रक्कम, मोजमाप नोंदवही लेखा परीक्षणास उपलब्ध न लायान े
आके्षपीत ठेवण्यात आली. यासींदभानत चौकती करुन सींबतधताींना नो्ीसा देण्यात आयावर 
सींबतधत ग्रामपींचायतीींने मोजमाप पुजस्तका उपलब्ध करुन हदली िसून यामध्ये  मुयाींकनापेक्षा 
रु.९,२०३/- इतकी ि तररक्त रक्कम िदा केयाच े हदसून आले. ही ि तररक्त रक्कम 
तत्कामलन सरपींच व तत्कामलन ग्रामसेवक याींचेकडून वसलु करण्यात आली आहे. तसचे 
स्था नक  नधी लेखा पररक्षणाला तत्कामलन ग्रामसेवक याींनी व ेेवर मोजमाप पुजस्तका सादर 
न केयाने मुींबई स्था नक  नधी लेखा पररक्षण ितध नयम १९३० मधील तरतूदीनुसार रु.१००/- 
इतका दींड आकारुन तो वसुल करण्यात आला आहे.  

दमलत वस्ती सुधार योजनिेींतगनत न पाणी पुरवठा योजना सन २००४-०५ िींतगनत 
ग्रामपींचायतीला एकूण रु.३,६०,०००/- एवढे िनुदान प्राप्त लालेले होते. त्यापैकी रु.३,५१,९५६/- 
इतका खचन लालेला आहे.  सदर कामापैकी केलेया काही कामाींचा  रु.२८,३७६/- इतक्या 
रकमेचा मुयाींकन दाखला उपलब्ध आहे. परींतु सदर कामाची मोजमाप पुजस्तका उपलब्ध 
नाही. सदर काम करतेवे ी जागेच्या मालककचा प्रश्न उद्भवयाने प्र तवादी श्री.राजेंद्र कदम 
याींनी ओरोस येथील मे.हदवाणी न्यायालयामध्ये दावा क्र. ०७/२००९ दाखल केयाने उप 
िमभयींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपववभाग,कणकवली याींचेकडून सींबतधत कामाच े िदयाप 
 मोजमाप करुन मुयाींकन करणेत आलेले नाही. तथापी सदरच्या योजनेतुन सन २०१० पासुन 
पाणी पुरवठा सुर ीत चाल ुआहे. 
 
 



वव.स. ५६२ (17) 

      वाघेरी बौध्दवाडी येथ ेदमलत वस्ती सुधार योजनाींतगनत न पाणी पुरवठा योजना करणे 
या कामावर रु.३,२५,०००/- एवढा खचन मुयाींकन ेन घेता करण्यात आला िसयान ेजबाबदार 
िसणारे तत्कामलन ग्रामसेवक श्री.एल.जी.रसा  याींचेवर हद.२५.११.२०१६ च्या आदेतान्वये 
 नलींबनाची कायनवाही करुन ववभागीय चौकती सुरु करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अिोला तालुक्यातील चाांदरू येथ ेजजल्हा पररर्देच्या शाळेत शाळा सोडण्याच्या  
दाखल्यािररता मलुाांिडून शुल्ि  आिारल्याबाबत 

  

(२०)  ९८३२५ (२२-१२-२०१७).   अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िकोला तालुक्यातील चाींदरू येथील जजहा पररषदेच्या ता ेत मुलाींकडून ता ासोडण्याच्या 
दाखयाकररता पाचते रूपयाींची वसूली केली िसयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  नदतननास आले, हे  खरे आहे काय, 
(२) िसयास, जजहा पररषद ता ेला पाचत े रूपये देऊनही ता ा सोडण्याचा दाखला हदला 
गेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास,  याबाबत तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(४) िसयास, त्यानुसार तासनान ेदोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-०२-२०१९) : (१) नाही. कोणत्याही ववदयार्थयांकडून दाखयासाठी पाचत े
रुपयाींची वसुली करण्यात आलेली नाही. 
(२) नाही. ता ा सोडयाचा दाखयाकरीता पाचते रुपये घेण्यात आलेले नाही. पालकाींच्या 
मागण्यानुसार/ववनींतीनसुार ववदयार्थयांचे ता ा सोडयाच ेदाखले देण्यात आलेले आहेत. 
(३) तालेय रेकॉडननुसार कोणत्याही प्रकारची ि नयममतता लालेली नसयाम ेु याबाबत चौकती 
लालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हा पररर्देिडील प्राथममि आरोग्य व उपिें द्रातील आरोग्य  
पररचर व सेवविाांच्या मागण्याबाबत 

(२१)  १०७३६८ (०९-०४-२०१८).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जजतेंद्र आयवहाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोहापूर जजहा पररषदेकडील प्राथममक आरोग्य व उपकें द्रातील आरोग्य पररचर व 
सेववकाींनी मा.पालकमींत्री, कोहापरू याींना मागण्याींकररता हदनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास  नवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, सदर  नवेदनावर तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) राज्यातील िधनवे / िींतकालीन स्त्रीपररचराींच्या मानधनात वाढ  करण्याच्या िनुषींगान े
राज्य तासनाच्या सावनज नक आरोग्य ववभागान ेप्रस्ताव सहमतीसाठी या ववभागाकड ेपाठववला 
होता. सदर प्रस्तावाच्या िनुषींगाने िधनवे / िींतकालीन स्त्रीपररचराींच्या मानधनात वाढ 
करण्यास ववभागान ेसहमती दतनववली आहे. प्रस्तावाच्या िनुषींगान ेपुढील कायनवाही सावनज नक 
आरोग्य ववभागाकड ेचालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोनई (ता.नेवासा, जज.अहमदनगर) मीणामपांचयातीच्या महहला व पुरुर्  
िमनचारी वगानस थिीत वतेन ममळण्याबाबत 

  

(२२)  १०८२०३ (०६-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिु े (नेवासा) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोनई (ता.नेवासा, जज.िहमदनगर) ग्रामपींचयातीच्या महहला व पुरुष कमनचारी वगानन े
थकीत वेतन मम ावा याकररता हदनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास उपोषण केले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या मागण्यानुसार ग्रामपींचायतीच्या महहला व पुरुष कमनचारी वगानस थकीत 
वेतन देण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
ग्रामपींचायत, सोनई ता. नेवासा येथे आकृतीबींधानसुार ६ ग्रामपींचायत कमनचारी कायनरत िसून 
ग्रामपींचायतीचे १४ कायम व १८ रोजींदारीवर िस ेएकूण ३२ कमनचारी  नयुक्त आहेत. 

आकृतीबींधाबाहेरील ग्रामपींचायत कमनचा-याींनी माहे जुल ै २०१७ व ऑगस्् २०१७ या 
कालावधीच ेवेतन मम णेकररता हद.१२.०९.२०१७ पासून ६ हदवसाींच ेउपोषण केले. 
(२) ग्रामपींचायतीने घरपट्टी व पाणीपट्टी वसूली करून ग्राम नधी सींदभानत कायनक्रम  नजश्चत 
करून पुरेस ेिनुदान उपलब्ध करून माहे जून व जुल,ै २०१७ मधील वेतन माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये तसेच माहे ऑगस्् व सप् े्ंबर, २०१७ मधील ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िदा केले आहे. 
आज रोजी ग्रामपींचायत कमनचारी याींचे वेतन प्रलींबबत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर ववभागातील जजल्हा पररर्देच्या लघ ुमसांचन ववभागातील  
शाखा अमभयांत्यान ेिेलेला गैरयवयवहार 

(२३)  १०८७२० (०९-०४-२०१८).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) : सन्माननीय 
मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ववभागातील जजहा पररषदेच्या लघु मसींचन ववभागातील ताखा िमभयींताववरुदध 
गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल िसूनही त्याींच्यावर कोणतीही कायनवाही करण्यात आली नसनू ज्या 
प्रकारच ेगुन्हे ितधका-यावर दाखल आहेत त्याच प्रकारची काम ेत्याींना देण्यात आली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसयास, नागपूर येतथल उपववभागीय ितधकारी राम्ेके याींनी गैरव्यवहाराचा गुन्हा 
दाखल िसताींना ताखा िमभयींत्याला जजहापररषद सकन ल मन्र, काींद्री, भाींडा बोंडी येथील 
काम देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, या प्रकरणी तासनान े चौकती केली आहे काय व चौकतीनुसार तासनान े
कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४)  सींबींतधत ताखा िमभयींता याींनी 
तासकीय रकमेचा िपहार केयामु े त्याींच्याववरुध्द गुन्हा दाखल केयाने त्याींना ि्क 
करण्यात आली. त्याम ेु त्याींना मुख्य कायनकारी ितधकारी,जजहा पररषद नागपूर याींनी हद. 
३१.१०.२००७ च्या आदेतान्वये  नलींबबत केले.  मात्र, तासन  नणनय हद. १४ ऑक््ोबर,२०११ 
नुसार ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींनी  नलींबनाचा आढावा घेवून सींबींतधत ताखा िमभयींत्याला 
जजहा पररषद नागपूर मधील पाणी पुरवठा ववभागात िकायनकारी पदावर, न्यायालयीन 
 नणनयाच्या ितधन राहून पदस्थापना हदलेली आहे. 

___________ 
 

राज्यात बोगस ववद्याथी सांख्या दाखवून िौशल्य प्रमशक्षण  
देणा-या सांस्थाांची मान्यता रद्द िरण्याबाबत 

 (२४)  ११००५७ (१७-०४-२०१८).   श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पींडडत दीनदया  उपाध्याय कौतय ववकास योजनेिींतगनत िनके खाजगी 
सींस्थाींमाफन त कौतय प्रमतक्षण देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, सदर खाजगी सींस्थाींनी ग्रामीण भागातील तरुणाींना मोफत कौतय प्रमतक्षण 
देऊन रोजगारक्षम बनववणे व त्यातील ककमान ७५% युवकाींना रोजगार मम वून देणे िींतभूनत 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, गत ३ वषानत या योजनेत ककती खाजगी कीं पन्याना काम हदले गेले प्रत्येक वषी 
ककती युवकाींना प्रमतक्षण मम ाले व त्यातील ककती तरुणाींना रोजगार मम ाला व ककती 
तरुणाींना स्वयींरोजगार मम ाला याबाबत िद्ययावत माहहती कौतय ववकास ववभागाकड ेनाही, 
हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ५६२ (20) 

 
(४) िसयास, राज्यातील कौतय ववकास ववभागामाफन त सदर प्रमतक्षण देणाऱ्या सींस्थाींकड े
कौतय ि्यासक्रमासाठी िद्ययावत पायाभूत सुववधा, तींत्रज्ञ व मतक्षक िसयाबाबतची 
पाहणी व  नषकषन बींधनकारक करण्यात येऊन ि्यासक्रमाींस परवानगी देण्याबाबत तासनान े
कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) िसयास, कौतय ि्यासक्रमात सहभागी होणाऱ्या ववद्यार्थयांना ऑनलाईन पध्दतीन े
रजजस्रेतन करून भोजन,  नवास खचन व मानधन परस्पर खात्यावर जमा करण्यास 
बींधनकारक करण्यासह राज्यात बोगस ववद्याथी सींख्या दाखवनू कौतय प्रमतक्षण देणा-या 
सींस्थाींची मान्यता रद्द करण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) होय. हे खरे आहे. 
दीन दया  उपाध्याय-ग्रामीण कौतय योजनेंतगनत प्रमतक्षणाथींना मोफत प्रमतक्षण हदले जात े
व त्यातील ककमान ७०% प्रमतक्षणाथींना रोजगार मम वून हदला जातो. 
(३) नाही. हे खरे नाही. दीन दया  उपाध्याय-ग्रामीण कौतय योजना ही कें द्र पुरस्कृत योजना 
ग्राम ववकास ववभागामाफन त राबववण्यात येत.े 

वषन प्रमतक्षण देण्यात 
आलेले लाभाथी 

रोजगार उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेले लाभाथी 

२०१६-१७ ६०४४ ४१७० 
२०१७-१८ ४८३९ ४०५२ 
२०१८-१९ २१०० १९५६ 
एकूण १२९३३ १०१७८ 

(४) दीन दया  उपाध्याय-ग्रामीण कौतय योजना ही कें द्र पुरस्कृत योजना िसून राज्यातील 
ग्राम ववकास ववभागामाफन त राबववण्यात येत.े ही योजना कें द्र तासनाने  नगनममत केलेया 
मागनदतनक सूचना तसेच SoP (Standard Operating Procedures) नुसारच राबववणे 
सींस्थाींना बींधनकारक आहे.  सींस्थलेा सदर योजना राबववण्यासाठी सवन प्रकक्रया ही ऑनलाईनच 
करणे आवश्यक आहे. 

कें द्र तासनाने  नगनममत केलेया मागनदतनक सूचना तसेच SoP नुसार सींस्था पात्र 
ठरत नसतील तर सदर सींस्थाींना योजना िींमलबजावणीच ेकाम हदले जात नाही. 
(५) १. कौतय ववकास ि्यासक्रमात सहभागी होणाऱ्या ववद्यार्थयाचंे कौतय पींजी या ॲपवर 
नोंदववले जाते. तसेच ऑनलाईन MPR (Monthly Progress Report) मध्ये नोंदववले जात.े 

२. कें द्र तासनाने  नगनममत केलेया मागनदतनक सूचना तसेच SoP (Standard 
Operating Procedures) नुसारच ज्या बाबी या ववद्यार्थयांच्या खात्यात परस्पर जमा करणे 
बींधनकारक आहेत त्या बाबी केया जातात. (One time traveling cost, Salary etc.). 
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३. कें द्र तासनाने  नगनममत केलेया मागनदतनक सूचना तसेच SoP (Standard 
Operating Procedures) नुसार प्रत्येक प्रमतक्षण कें द्रात ABAES (Aadhar Based 
Attendance Enabled System) बसववणे बींधनकारक आहे. आजतागायत बोगस ववद्याथी 
सींख्या दाखवनू कौतय प्रमतक्षण देणारी सींस्था सदर योजनेत  नदतननास आलेली नाही.  परींतु 
तसे आढ यास कें द्र तासनान े नगनममत केलेया मागनदतनक सूचना तसचे SoP नुसार सदर 
सींस्थाींवर कायनवाही केली जाईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील वरळी बीडीडी चाळीत राहणा-या पोलीस िु ुांबाना 
 पुनववनिासानांतर घरे मालिी हक्िाने देण्याबाबत 

  

(२५)  ११२०५३ (०३-०४-२०१८).   श्री.सांजय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वर ी बीडीडी चा ीत गत ३० वष ेराहणा-या पोलीस कु्ुींबाना पुनववनकासानींतर 
तीच घरे मालकी हक्काने देण्याचा  नणनय माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री याींनी घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, उक्त  नकषाच्या िनुषींगाने पोमलस वसाहतीत तीन वपढ्या राहणारी पोमलस 
कु्ुींबे आणण तासकीय कमनचारी वसाहतीत राहणारे कमनचारी याींनाही ते राहतात त्या वसाहतीचा 
पुनववनकास करून मालकी हक्काची घरे देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रस्ताववत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) िसयास, सदर प्रस्तावाच्या िनुषींगान ेतासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) बी.डी.डी.चा ीच्या पुनववनकासासाठी 
पात्रतेच्या सींदभानत व इतर ववषयाबाबत मा. मखु्यमींत्री याींच्या िध्यक्षतेखाली हदनाींक 
२९.०१.२०१८ रोजी बैठक सींपन्न लाली. सदर बैठकीत “बी.डी.डी. चा ीच्या जममनीवर गहृ 
ववभागाच्या ताब्यात िसलेया व पोलीस  नवासस्थान े म्हणून ववतरीत करण्यात आलेया 
सुमारे २९०० गाळयाींबाबत” या मुद्याबाबत “बी.डी.डी.चा  पनुववनकास प्रकपात म्हाडान े
आवश्यक सींक्रमण गा े गहृ ववभागास हस्ताींतररत कराव ेव गहृ ववभागाने बी.डी.डी.चा ीतील 
गा े ररक्त करुन म्हाडाच्या ताब्यात पुनववनकासासाठी द्यावते. पुनववनकास पुणन लायानींतर 
म्हाडाने पुनवनमसत गा े (पोलीसाींच्या सेवासद नका इतके) गहृ ववभागास हस्ताींतररत कराव ेव 
गहृ ववभागातफे पुनवनसन गाळयाींचे ववतरण करण्यात यावे. पुननवसन गा े ववतरीत करणे 
प्रकरणी गहृ ववभागाने  नयमावली/पात्रतेचे  नकष  नजश्चत करावेत” िसा  नणनय घेण्यात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे जजल्हा पररर्द प्रशासनाच्या दलुनक्षक्षतेमुळे वनधी अखधचनत राहहल्याबाबत 
  

(२६)  ११३४२४ (०६-०४-२०१८).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गावाचा ववकास करण्यासाठी सन २०१५ पासनू कें द्र तासनाचा १४ व्या ववत्त आयोगाच्या 
 नधीमधुन जजहा पररषदाींमाफन त ग्रामपींचायतीींना  नधी ववतरीत केला जात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसयास, पुणे जजहा पररषदेस  सन २०१५-१६ मध्ये ९५ को्ी ९८ लक्ष रूपयाींचा  नधी 
प्राप्त लाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, पुणे जज्यातील १३ तालुकाींमधील ववववध ग्रामपींचायतीींना माहे डडसेंबर, २०१७ 
िखेर फक्त ३२ को्ी ५३ लक्ष रूपये खचन करण्यात आले मात्र पुणे जजहा पररषदेच्या 
दलुनक्षक्षतेमु े ३ वषानत १९५ को्ीींचा  नधी िखतचनत राहहला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसयास, याबाबत तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यानुसार तासनान े कोणती 
कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) पुणे जजहा पररषदेस सन २०१५-१६ मध्ये १४ व्या ववत्त आयोगाींतगनत रु.९५,६५,४२,७७५/- 
इतका  नधी प्राप्त लालेला आहे. 
(३) सन २०१५-१६ चा  नधी प्रत्यक्षात जानेवारी २०१६ मध्ये ग्रामपींचायतीींना प्राप्त लाला. 
योजनेच्या िींमलबजावणीची मागनदतनक तत्त्व ेव सूचना नवीन िसयाने त्याबाबतची पररपूणन 
माहहती घेऊन  नधी खचन करावयाचा िसयामु े ववलींब लाला. योजनेतील  नकषानुसार 
ग्रामसभेच्या आराखड्यात वारींवार लालेले बदल तसचे प्रत्यक्ष कामाींवर िींमलबजावणीचेवे ी 
जागेच्या िडचणी उपजस्थत लायामु े सदरचा  नधी िखतचनत राहीला. 
(४) जजहा पररषद स्तरावरुन पींचायत सममतीींना त्याचे ितधनस्त िसलेया ग्रामपींचायतीींना 
१४ व्या ववत्त आयोगाचा प्राप्त लालेला  नधी जास्तीत जास्त खचन करणे बाबत सूतचत 
करण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जजल्हा पररर्देचे तत्िालीन मुख्य िायनिारी अधधिारी (CEO) याांच्या  
खो या स्या िरून जजल्हा पररर्द शाळाांमधील २१ मशक्षिाच्या  

जजल्हा अांतगनत बदल्या िेल्याबाबत 
  

(२७)  ११३८३६ (११-०४-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघा ), 
अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत सा म (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मवनर्ा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगड जजहा पररषदेचे तत्कालीन मखु्य कायनकारी ितधकारी (CEO) याींच्या खो्या 
स्या करून जजहा पररषद ता ाींमधील २१ मतक्षकाींच्या जजहा िींतगनत बदया केया 
िसयाच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  नदतननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, उक्त ितधका-याींच्या नावान े बनाव् दस्ताऐवज तयार करून २० प्राथममक 
मतक्षक व १ उपमतक्षक्षका िता २१ जणाींच्या बदया केयाचे कागदपत्राआधारे स्पष् लाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, ववद्यमान मुख्य कायनकारी ितधकारी, रायगड जजहा पररषद िमलबाग याींच्या 
आदेतान ेप्राथममक ववभागाच े मतक्षणातधकारी याींनी िमलबाग पोलीस ठाण्यात भा.द.वव. कलम 
४२०, ४६५, ४७१ िन्वये फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला िसून िद्यापपयतं दोषीींवर कोणतीच 
कारवाइन केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसयास, या प्रकरणी तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यानुसार सींबींतधत दोषीींवर 
तासनाने कोणती कारवाइन केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ववद्यमान मुख्य कायनकारी ितधकारी, जजहा पररषद, रायगड याींच्या आदेतान्वये 
मतक्षणातधकारी (प्राथममक), जजहा पररषद, रायगड याींना फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास 
प्रातधकृत करण्यात आले िसून, मतक्षणातधकारी (प्राथममक) याींनी सदर प्रकरणाबाबत िमलबाग 
पोमलस ठाण ेयेथ ेफौजदारी गुन्हा दाखल केला िसनू, सदर ववषय पोमलस  नररक्षक, िमलबाग 
पोलीस ठाणे याींच्या िींतगनत िसनू, चौकती चाल ूआहे. 
(४) सदर प्रकरणी सींबींतधत कमनचा-याींस  नलींबत करण्यात आले िसनू, मुख्य कायनकारी 
ितधकारी, जजहा पररषद, रायगड याींनी सवन सींबींतधताींववरुध्द ववभागीय चौकती ज्ञापन व 
दोषारोप बजाववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी जजल्हा पररर्देंतगनत १३ यवया ववत्त आयोगातील  
शेतिरी वक््ष लागवड िायनक्रमातील अपहाराबाबत 

  

(२८)  ११४१०२ (१०-०४-२०१८).   श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववभागीय उपआयुक्ताींनी हदनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मुख्य 
कायनकारी ितधकारी जजहा पररषद परभणी (जज.परभणी) याींना सन २०१५-१६ चे वकृ्ष 
लागवडीमधील िपहाराबाबत फेर चौकती करण्याचे आदेत हदलेले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, सदर चौकती िहवाल तात्का  सादर करण्याबाबत आदेमतत केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय 
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(३) िसयास, िहवालानसुार दोषीींवर तासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. उप आयकु्त (ववकास) याींनी हदनाींक 
१४.०१.२०१७ च्या पत्राद्वारे मुख्य कायनकारी ितधकारी, जजहा पररषद, परभणी याींना या 
प्रकरणी िनुषींगीक तपासणी/चौकती ववनाववलींब करून िहवाल १५ हदवसाींत पाठववण्याबाबत 
क ववले होत.े फेरचौकती करण्याचे आदेत हदलेले नव्हत.े 
(२) १५ हदवसाींत िहवाल सादर करण्याबाबत क ववले होते. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणात ि तररक्त मुख्य कायनकारी ितधकारी, जजहा पररषद, परभणी याींच्या 
िध्यक्षतेखालील सममतीन ेचौकती करून हदनाींक २९.१०.२०१५ िन्वये िहवाल मखु्य कायनकारी 
ितधकारी, जजहा पररषद, परभणी याींच्या कड े सादर केलेला आहे. िहवालातील  नषकषानच े
िनुषींगान ेतत्कालीन ग् ववकास ितधकारी, पींचायत सममती, परभणी याींच्या ववरूद्ध दोषारोप 
प्रस्ताव जजहा पररषद परभणी याींच्याकडून सादर करण्यात आला आहे. तसेच पींचायत 
सममती, जजींतूर िींतगनत तीन ग्रामसेवकाींवर कतनव्यात कसूर केयामु े व एक ववस्तार 
ितधकारी (पींचायत) याींचेववरूद्ध ग्रामसेवकाींच्या कामकाजावर सीं नयींत्रण न ठेवयाम ेु ववभागीय 
चौकतीची कायनवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील मीणामपांचायत सदस्याांना मानधन देण्याबाबत 
  
 

(२९)  ११६७०३ (२०-०७-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघा ), 
अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मवनर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.अममत सा म (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामपींचायत सदस्याींना महहन्याकाठी होणा-या मामसक सभेत फक्त २०० रू. 
मानधन देवून ग्रामपींचायत सदस्याींची उपेक्षा करण्यात येत िसयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान  नदतननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, जजहा पररषद व पींचायत सममती सदस्याींना प्रवास भत्ता तसेच सरपींचानाही 
वावषनक उत्पन्नाप्रमाणे मानधन मम त िसुन ग्रामपींचायत सदस्याींना ि ततय कमी प्रमाणात 
मानधन हदले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय व त्यानसुार जजहा पररषद सदस्य, 
पींचायत सममती सदस्य तसेच सरपींचाींना मम णा-या मानधनाप्रमाणे ग्रामपींचायत सदस्याींना 
मानधन देण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) व (३) ग्रामपींचायत सदस्याींना मानधन हदले जात नसून फक्त बैठक भत्ता हदला जातो. 
तासन  नणनय हद. २१/०१/२००० नूसार तो प्र त बैठक रु.१०/- एवढा  नजश्चत करण्यात आला 
होता. तासन  नणनय हद. २७/०७/२००९ नूसार तो प्र त बैठक रु.२५/-  व तासन  नणनय हद. 
०६/०९/२०१४नूसार तो प्र त बैठक रु. २००/-  एवढा वाढववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िारला-धचरोडी (ता.चाांदरु रेल्व,े जज.अमरावती) रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(३०)  ११८८७३ (३०-०७-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(वतवसा), श्री.हर्नवधनन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी) :   सन्माननीय 
मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारला-तचरोडी (ता.चाींदरु रेवे, जज.िमरावती) या जजहा पररषद बाींधकाम ववभागाींतगनत 
येणाऱ् या रस्त्याची दरुवस्था लायाने िपघाताींच ेप्रमाण वाढले िसयाच े नदतननास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, सदर रस्त्याची तासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास,त्यानुसार सदर रस्ता तात्का  दरुुस्त करण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१) िींतत: खरे आहे. 
(२) जजहा पररषदेमाफन त सदर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्नाींककत तचरोडी ते कारला हा रस्ता इतर जजहा  मागन क्र. ७७ चा भाग रस्ता िसून या 
भाग रस्त्याची लाींबी ४/५०० कक.मी. आहे. 

या रस्त्याच्या  सा.क्र. ०/४०० ते ४/०० मध्ये काही प्रमाणात खड्ड े पडले आहेत. 
त्यापैकी सा.क्र. १/०० त े२/६००  ्या १.६०० कक.मी. रस्ता सुधारण्याचे काम जजहा वावषनक 
योजनेिींतगनत गैरआहदवासी  योजना लेखामतषन ५०५४-४१५७ िींतगनत  मींजूर आहे. 

उवनरीत खराब रस्ता सुधारण्याच ेकाम  नधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रस्ताववत करण्याच े
जजहा पररषदेचे  नयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील जजल्हा पररर्देच्या जजल्हयाांतगनत बदलीसाठी िाढलेल्या अध्यादेशाबाबत 
  

(३१)  ११९०८८ (२४-०७-२०१८).   श्री.सांमीणाम थोप े (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील जजहा पररषदेच्या जजहयाींतगनत बदलीसाठी हदनाींक २७ फेब्रुवारी,२०१८ रोजी 
तासनाने िध्यादेत काढयाने सगुम व दगुनम भागाींतील मतक्षकाींत िसींतोष  नमानण लाला  
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, सदर प्रकक्रया राबववण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१३-०२-२०१९) : (१) व (२) जजहा पररषद मतक्षकाींच्या जजहाींतगनत 
बदलीसाठी नवीन धोरणात्मक  नणनय घेण्यात आला आहे.  याबाबत तासन  नणनय हद.२७ 
फेब्रुवारी, २०१७ रोजी  नगनममत करण्यात आलेला आहे.  सुगम व दगुनम भाग घोवषत करण्याची 
कायनवाही सींपूणनत: सींबींतधत जजहयाच्या मुख्य  कायनकारी ितधकारी याींच्या स्तरावर होती.  
ज्याींना सुगम-दगुनम के्षत्राबाबत आके्षप होत े त्या मतक्षकाींना सक्षम प्रातधका-यासमोर िवपल 
करण्याची तरतूद सदर तासन  नणनयान्वये करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल्हयात लाभार्थयाांना वैयजक्ति लाभाच्या योजनाांचा लाभ देण्याबाबत 
  

(३२)  ११९०९० (२०-०७-२०१८).   श्री.सांमीणाम थोप े (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जजहयात वैयजक्तक लाभाच्या योजनाींचा लाभ नागरीकाींना देण्यासाठी मुख्यालयातून 
डीबी्ी (थे् हस्ताींतरण) करण्याचा  नणनय तासनाने घेतला िसयाचे हदनाींक १४ एवप्रल, २०१८ 
रोजी वा त्या सुमारास  नदतननास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) िसयास, पुणे जजहा पररषदेच्या वैयजक्तक लाभाच्या योजनेसाठी गत आतथनक वषानत 
पहहयाींच राबववलेया डीबी्ी योजनेिींतगनत (लाभाथानच्या खात्यावर थे् पैसे जमा करणे) 
िद्याप जज्यातील एकही व्यक्तीच्या खात्यावर िनुदान जमा लाले नसयाचे हदनाींक ०४ 
म,े २०१८ रोजी वा त्या सुमारास पुणे जजहा पररषदेच्या स्थायी समीतीच्या सभते  नदनतनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, याबाबत तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यानुसार सवन लाभार्थयानंा 
वैयजक्तक लाभाच्या योजनचेा लाभ देण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१५-०२-२०१९) : (१) वैयजक्तक लाभाच्या योजनाींचा लाभ नागरीकाींना 
देण्यासाठी डीबी्ी व्दारे थे् हस्ताींतरणकरण्याचा महाराषर तासन  नयोजन ववभाग, तासन 
 नणनय हद. ०५ डडसेंबर, २०१६ िन्वये पुणे जजहा पररषदेने िींमलबजावणी करणेत आलेली 
आहे. 
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(२) तासन  नणनयानुसार डडबी्ी व्दारे वयैजक्तक योजनाींचा लाभ देणेसाठी हद. ३१/०३/२०१८ 
रोजी लाभार्थयांची यादी व  नधी RTGS/NEFT व्दारे वगन करणेचे पत्र जजहा मध्यवती 
सहकारी बँकेस देणेत आलेले होते. लाभार्थयांची सींख्या जास्त िसलेने व ितथनक वषानखेरीस 
कामामु े तसेच लाभार्थयांची बँक बाबतची िपुणन माहहती इ. कारणामु े लाभाच्या रकमा थे् 
लाभार्थयांच्या खात्यात जमा होणसे थोडा ववलींब लालेला आहे. 
(३) वैयजक्तक लाभ थे् लाभार्थयांच्या खात्यावर वगन करणेत आलेला िसलेने प्रश्न उद्् ावत 
नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

बुलढाणा येथे मशक्षिाांच्या जजल्हा अांतगनत बदली प्रकक्रयेबाबत  
  

(३३)  ११९४१५ (२४-०७-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.हर्नवधनन सपिाळ (बुलढाणा), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(वतवसा), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा येथे मतक्षकाींच्या जजहा िींतगनत बदली प्रकक्रया राबववताना मोठी ि नयममतता 
लाली िसून पारदतनक पध्दतीच्या नावाखाली िनेक मतक्षकाींच्या चूकीच्या बदया लाया 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या ववरोधात येथील मतक्षकाींनी सामान्य प्रतासन ववभाग, जजहा पररषद 
बुलढाणा याींना हदनाींक १४ म,े २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लेखी  नवेदन हदले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) िसयास,या  नवेदनानुसार उक्त बदया रद्द करण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  हद.१२/५/२०१८ रोजीच्या बदली आदेतात आढ ून आलेया त्रु्ीमु े हद.२८/५/२०१८ रोजी 
बदयाींचे सुधाररत आदेत देऊन त्रु्ी दरू केया आहेत. मतवाय ववभागीय आयकु्ताींकडील 
सुनावणीत मतक्षकाींच्या तक्रारीतील मुद्दाींमध्ये तर्थय आढ ून आलेले नाही. त्या तक्रारी खारीज 
केलेया आहेत.  सींपूणन बदली प्रकक्रया हद.२७/२/२०१७ रोजीच्या तासन  नणनयानुसार करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अिोला जजल्हयात जजल्हा वनयोजन सममतीच्या नाववण्यपूणन योजनदे्वारे  
सीसी ीयवही व सांगणि खरेदीत िेलेला गैरयवयवहार 

  

(३४)  ११९८५४ (३१-०७-२०१८).   श्री.सुवनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला 
पूवन)  :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िकोला जजहयाचे तत्कालीन जजहातधकारी व जजहापररषदेचे मुख्य कायनकारी ितधकारी 
याींनी सन २०१५-१६ मध्ये जजहयातील ७ पींचायती सममती स्तरावर, जजहा  नयोजन 
सममतीच्या नाववण्यपूणन योजनेद्वारे सीसी्ीव्ही व सींगणक खरेदी प्रकरणात, लालेया 
ववभागीय चौकती मध्ये दोषी आढ ून आयाने त्याींचेववरुध्द मतस्त भींगाची कारवाई करण्याच े
 नदेत िमरावतीच्या ववभागीय आयुक्ताींनी हदनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या प्रकरणाची तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, त्यानुसार दोषी ितधकाऱ्याींवर तासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) होय, सदर प्रकरणी मा.मींत्री, ग्राम ववकास याींनी हदलेया  नदेतानुसार ववभागीय 
आयुक्त, नागपूर याींचे िध्यक्षतखेाली गठीत केलेया सममतीने हदनाींक ३१/५/२०१७ िन्वये 
िहवाल तासनास सादर केला आहे. सदर चौकती िहवालामध्ये जजहातधकारी व मुख्य 
कायनकारी ितधकारी हे भा.प्र.स ेसींवगानतील ितधकारी िसयाने सामान्य प्रतासन ववभागाकड े
पुढील आवश्यक कायनवाहीसाठी पाठववण्यात आला िसता त्याींनी काही त्रु्ी दतनवून प्रस्ताव या 
ववभागाकड ेपरत पाठववला आहे. त्यािनुषींगान ेपुढील कायनवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नवी मुांबइन उरण - पनवेल मसडिो प्रिल्पमीणस्त प्राथममि मशक्षि व िमनचा-याांना  
जजल्हा पररर्द शाळाांमध्ये प्राधान्याने सामावनू घेण्याबाबत 

  

(३५)  १२०२३९ (२०-०७-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघा ), 
अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मवनर्ा चौधरी (दहहसर), श्री.अममत सा म (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबइन उरण - पनवेल मसडको प्रकपग्रस्त प्राथममक मतक्षक व कमनचा-याींना मसडको 
हद्दीतील जजहा पररषद ता ाींमध्ये प्राधान्यान े सामावून घेण्याची मागणी स्था नक 
लोकप्र त नधीींनी माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड े
 नवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसयास, जजहा िींतगनत सवनसाधारण बदयाींबाबतच्या धोरणात सुधारणा न केयामु े 
प्रकपग्रस्त प्राथममक मतक्षकाींना मसडको हद्दीतील जजहा पररषद ता ाींमध्ये सामावून घेण्यास 
िडचणी येत आहेत,हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, या प्रकरणी तासनाने चौकती करून मसडको प्रकपग्रस्त मतक्षक व 
कमनचाऱ्याींना मसडको हद्दीत जजहा पररषद ता ाींमध्ये प्राधान्यान ेसामावून घेण्याबाबत कोणती 
कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ग्रामववकास ववभागाकडील तासन  नणनय क्र.जजपब-४८१७/प्र.क्र.७/ आस्था-१४, 
हदनाींक २७/०२/२०१७ मध्ये प्रकपग्रस्त प्राथममक मतक्षकाींना मसडको हद्दीतील जजहा पररषद 
ता ाींमध्ये सामावून घेण्याबाबत तरतूद नाही. सदरचा तासन  नणनय हा जजहा िींतगनत 
मतक्षकाींच्या बदयाींपूरता मयानहदत आहे. 

___________ 
  

राज्यात १४ यवया ववत्त्त आयोगामाफन त ममळणा-या वनधीतनू होणा-या  
िामाच्या अांमलबजावणीचे सवानधधिार जजल्हा पररर्देच्या 
 मुख्य िायनिारी अधधिाऱ्याांना देण्यात आल्याबाबत 

  

(३६)  १२१२०४ (२४-०७-२०१८).   डॉ.सुजजत ममणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात १४ व्या ववत्त्त आयोगामाफन त मम णा-या  नधीतून होणा-या कामाच्या 
िींमलबजावणीच े सवानतधकार जजहा पररषदेच्या मुख्य कायनकारी ितधकाऱ्याींना देण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, िींमलबजावणीचे सवानतधकार जजहा पररषदेच्या मखु्य कायनकारी ितधकाऱ्याींना 
हदयाने गावाला मम णारा थे्  नधीच्या खचानवर बींधन येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, याबाबतची िींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पांचायत सममती िळांब (जज.उस्मानाबाद) येथे पूणनवळे  
ग वविास अधधिारी वनयुक्त िरण्याबाबत 

  

(३७)  १२१६७१ (३०-०७-२०१८).   श्री.राणाजगजीतमसांह पा ील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) क ींब, पींचायत सममती क ींब (जज. उस्मानाबाद) येथे सन २०१३ पासून माहे जून २०१७ 
पयतं १५ वेगवेगळया ितधकाऱ्याींनी ग्ववकास ितधकारी या पदावर प्रभारी म्हणून काम केलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, सदरहु पींचायत सममतीस पूणनवे  ग्ववकास ितधकारी नसयान े ववकास 
कामाींमध्ये िडचणी  नमानण होत िसयान ेपूणनव े ग्ववकास ितधकारी देण्याबाबतची मागणी 
लोकप्र त नधीींनी पत्राद्वारे हदनाींक २८ मे, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) िसयास, सदर मागणीनुसार क ींब पींचायत सममतीत पणूनवे  ग्ववकास ितधकारी 
देण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय, िींतत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) तासन आदेत क्र.मववसे-१०१८/प्र.क्र.७१ (भाग-१)/२०१८/आस्था-३, हदनाींक ३०.०७.२०१८ नुसार 
श्री.एन.पी.राजगुरू याींची  नयममत ग् ववकास ितधकारी, पींचायत सममती क ींब या ररक्त 
पदावर करण्यात आलेली िसून ते सदर पदावर हदनाींक २३.०८.२०१८ रोजी उपजस्थत लालेले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

रावेर (जज.जळगाव) तालुक्यातील जजल्हा पररर्द बाांधिाम ववभाग अांतगनत  
येणा-या रस्त्याांची झालेली दरुवस्था 

  

(३८)  १२१७१६ (२४-०७-२०१८).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (जज.ज गाव) तालुक्यातील लोहारा-कुसुींबा-उ्खेडा-वववरे खु. इजजमा-१६, मारू -
भालोद-हींबडी-भालोद-वप ोदा इजजमा-११, तचनावल-वववरे खु.-िजींदा इजजमा-२१ हे रस्ते 
वाहतुकीस ित्यींत खराब िसयाचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  नदतननास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसयास, सदर रस्त्याची तासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, त्यानुसार  सदर रस्त्याींचे मजबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत तासनान े
कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१) िींतत: खरे आहे. 
(२) जजहा पररषदेमाफन त सदर रस्त्याींची पाहणी करण्यात आली िसून प्रश्नातधन इजजमा-१६, 
इजजमा-११ व इजजमा-२१ या रस्त्याींच्या खराब लाींबीची दरुुस्ती करणे आवश्यक आहे. 
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(३) लोहारा कुसुींबा उ्खेडा वववरे बु इजजमा-१६ या रस्त्याच ेलेखामतषन ३०५४ व ५०५४ िींतगनत 
१/०० ते २/०० कक.मी. व १०/९०० ते ११/९०० कक.मी. लाींबीतील मजबुतीकरण व डाींबरीकरण 
करण्याचे रु.३८.२१ लक्षचे काम मींजूर िसून कायानरींभ आदेत देण्यात आला आहे. 

मारु  हींबडी भालोद वप ोदा इजजमा-११ या रस्त्याचे लेखामतषन  ५०५४  िींतगनत 
८/०० ते ९/०० कक.मी लाींबीतील मजबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे रु.२०.०० लक्षचे काम 
मींजूर िसून कायानरींभ आदेत देण्यात आला आहे. 

तचनावल वववरे खु.िजींदा या इतर जजहा मागन क्र. २१ या रस्त्याच्या खराब लाींबीचे 
व इजजमा १६ व ११ या रस्त्याींच्या उवनरीत खराब लाींबीची दरुुस्ती िनुदानाच्या उपवब्धतेनसुार 
हाती घेण्याच ेजजहा पररषदेचे  नयोजन आहे.       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुझ े(ता.ववक्रमगड, जज.पालघर) मीणामपांचायतीमध्ये वविासिामात झालेला गैरयवयवहार 
  

(३९)  १२२१२४ (३१-०७-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुल े(ता.ववक्रमगड, जज.पालघर) ग्रामपींचायतीमध्ये गव ीपाडा या पाडयातील जुनी ववहीर 
दरुुस्ती करण्यासाठी सन २०१५-१६ वषानसाठी चौदाव्या ववत्त आयोग  नधीतून ७२.३८५ रुपये 
मींजूर करण्यात आला होता परींत ुववहीर दरुुस्त न करताच सींपूणन रक्कमेचा िपहार लायाची 
बाब माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  नदतननास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या प्रकरणी तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, त्यानुसार दोषीींवर तासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
रायगड जजल्हा पररर्द मधील सावनजवनि बाांधिाम ववभागातील रोजांदारीवर िाम िरणाऱ्या 

सफाई िामगाराांची स्थायी वनयुजक्त िरण्याबाबत 
  

(४०)  १२२७६३ (२८-०७-२०१८).   श्री.धैयनशील पा ील (पेण), श्री.सभुार् उफन  पांडडतशेठ पा ील 
(अमलबाग) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजहा पररषदेमधील सावनज नक बाींधकाम ववभागात १८ सफाई कमनचारी गत १० 
ते १२ वषन रोजींदारीवर काम करत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसयास, सदर सफाई कमनचारी हे स्था नक िसून ते १० वी त े १२ वी पयतं मतक्षण 
घेतलेले आहे व त्याींना  नोकरीत कामयस्वरूपी सामावून न घेतयास त्याींची नोकरीकरीता 
आवश्यक िसणारी वयोमयानदा  नघून जावून त्याींच ेनुकसान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, सदर रोजदारीवर काम करणाया सफाई कामगाराींची स्थायी  नयुजक्त 
करण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ४ सफाई कामगार १० वी त े१२ वी पयतं मतक्षण घेतलेले आहेत. 
(३) व (४) सदर मजूर रोजींदारी तत्वावर (हातपावती) काम करीत िसयाने त्याींना कायम 
करण्यात आले नाही. 

___________ 
  

भडगाांव (जज.जळगाांव) येथील ग वविास अधधिारी, पांचायत सममती याांच्याववरूध्द 
िामिाजाववर्यी प्राप्त झालेल्या तक्रारीबाबत 

  

(४१)  १२३२८३ (३०-०७-२०१८).   श्री.किशोर पा ील (पाचोरा) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भडगाींव (जज.ज गाींव) येथील ग्ववकास ितधकारी, पींचायत सममती याींच्या सींदभानत 
हदनाींक २७ एवप्रल,२०१८ रोजी लालेया  मामसक सभेत त्याींच्या कामकाजाववषयी िसलेया 
तक्रारीनसुार ठराव क्र.११५ सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, त्या ठरावात तात्का  बदली करण्याचा ठराव सींमत करण्यात आला िसून 
याबाबत हदनाींक १६ म,े२०१८ रोजी वा त्या सुमारास मा. ग्रामववकास राज्यमींत्री याींना स्था नक 
लोकप्र त नधीींनी लेखी  नवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास,या  नवेदनानुसार तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) िींतत: खरे. 
हदनाींक २७ एवप्रल, २०१८ रोजी लालेया मामसक सभेत आयत्या व ेेच्या ववषयात ववषय क्र.८ 
नुसार ग् ववकास ितधकारी याींच्या कामकाजाववषयी िसलेया तक्रारीनसुार ठराव क्र.११५ 
नुसार िववश्वास ठराव सींमत करण्यात आला. सदर ठराव तात्का  बदली करण्याबाबत नाही. 
तथावप श्री.तगरीष महाजन, मा.मींत्री, जलसींपदा याींच्या हदनाींक  नरींकच्या पत्रान्वये, श्रीमती 
डी.ए.कोतवाल, ग् ववकास ितधकारी, पींचायत सममती भडगाव, जजहा ज गाव याींची तक्रारी 
बदली करणेबाबत क ववले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी तासन स्तरावर कायनवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पालघर जजल्हापररर्देतांगनत येणाऱ्या आठ तालुक्यातील आरोग्य  
िमनचारी वेतनापासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(४२)  १२३९५६ (२८-०७-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पालघर जजहापररषदेतींगनत येणाऱ्या आठ तालुक्यातील आरोग्य कमनचारी गत चार 
महहन्यापासून वेतनापासून वींतचत िसयाची बाब हदनाींक १३ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
 नदतननास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, त्यानुषींगान े सदर कमनचाऱ्याींना तात्का  वेतन िदा करण्याबाबत तासनान े
कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) िींतत: खरे आहे.  
(२) होय, िनुदान प्राप्त  नसयाने वेतन िदा करण्यास ववलींब लाला होता.  हद.२०.६.२०१८ 
रोजी  थकीत वेतन िदा  करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला तालुक्यातील चाांडस त ेनाबली रस्त्याच्या िामाबाबत 
  

(४३)  १२४१९२ (२०-०७-२०१८).   श्री.राजेंद्र पा णी (िारांजा) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िकोला लोकसभा मतदार सींघाचे लोकप्र त नधीींनी केलेया सचूनेनुसार चाींडस ते नाबली 
रस्त्याची पाहणी केली िसता रस्त्याच े काम नव्यान े करून कीं त्रा्दार व सींबींधीत ितधकारी 
याींच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन ितधक्षक िमभयींता, सावनज नक बाींधकाम ववभाग, 
िकोला याींनी माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या प्रकरणाची तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, चौकतीनुसार रस्त्याचे काम नव्यान ेकरण्यासह कीं त्रा्दार व सींबींधीत ितधकारी 
याींच्यावर तासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
जजहा पररषदेमाफन त जून २०१८ िखेरपयनत कोणतेही काम करण्यात आलेले नाही. त्यामु े 
कीं त्रा्दारावर िथवा ितधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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रायगडनगर धचमनबारी (ता.जज.नामशि) या आहदवासी गावाला  
पाण्यासह ववववध योजनाांचा लाभ ममळण्याबाबत 

  

(४४)  १२८१२२ (१०-१२-२०१८).   श्रीमती हदवपिा चयवहाण (बागलाण), श्री.अजजत पवार 
(बारामती), श्री.जयांत पा ील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आयवहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हदलीप वळस-े
पा ील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव)   :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-आग्रा महामागानवर िसणाऱ्या रायगडनगर तचमनबारी (ता.जज.नामतक) या आहदवासी 
गावाला पाण्यासह ववववध प्रश्नाींनी ग्रासले िसून ववकासाच्या योजना आणण ग्रामसभा फक्त 
कागदोपत्रीच राबवली जात िसयाचा आरोप ग्रामस्थाींकडून होत िसून ग्रामपींचायतीच्या 
गैरकारभारासह सींपूणन चौकती करण्यात यावी िती मागणी तेथील ग्रामस्थाींनी  नवेदनाद्वारे 
जजहातधकारी याींच्याकड े केली िसयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८  मध्ये वा त्यादरम्यान 
 नदतननास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, तद्नुसार सदर आहदवासी गावाला पाण्यासह तासनाच्या योजनाींचा लाभ 
मम ण्याबाबत तासनान ेकोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  नाही. 

याबाबत जजहातधकारी, नामतक याींचकेडून िहवाल घेतला िसता रायगडनगर 
तचमनबारी ग्रामस्थाींच े  नवेदन प्राप्त लालेले नाही.   तथावप, हद. ०३.०९.२०१८ रोजी पींचायत 
सममती, नामतक या कायानलयात िध्यक्ष, उत्तर महाराषर व िध्यक्ष, िणखल भारतीय 
आहदवासी ववकास पररषद व ग्रामस्थ  रायगडनगर तचमणबारी, ता.जज. नामतक याींचे िन्य 
मुद्याींबाबतचे  नवेदन प्राप्त लाले आहे. 
(२) व (३) होय.  

िध्यक्ष, उत्तर महाराषर व िध्यक्ष, िणखल भारतीय आहदवासी ववकास पररषद व 
ग्रामस्थ  रायगडनगर तचमणबारी, ता.जज.नामतक याींचे  नवेदनावर तसेच सदर ताराींककत 
प्रश्नाच्या िनुषींगान े चौकती केली आहे. त्यानुसार रायगडनगर (तचमणबारी) गाींवाची 
लोकसींख्या १०९८ आहे. गाींवात वपण्याच्या पाण्यासाठी न पाणी पुरवठा योजना-१ , बोिरवेल-१ 
व सावनज नक ववहहरी-२ िसून गावाला  नयममत पाणी पुरवठा केला जातो. तसेच तासनाच्या 
सवन योजनाींची िींमलबजावणी करण्यात येत आहे. ग्रामपींचायतीमध्ये  नयममत ग्रामसभा 
घेण्यात आया आहेत. रायगडनगर ग्रामपींचायतीचे सन २०१५-१६ िखेरचे स्था नक  नधी लेखा 
ववभागाकडून लेखा परीक्षण करण्यात आले िसून लेखा परीक्षणात कोणत्याही प्रकारचा 
गैरव्यवहार लायाबाबतच्या  नोंदी नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मशरोळ पांचायत सममती (जज.िोल्हापूर) येथील मैलिामगाराांच ेवेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४५)  १२८१७७ (०७-१२-२०१८).   श्री.उल्हास पा ील (मशरोळ) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मतरो  पींचायत सममती (जज.कोहापूर) येथील मैलकामगाराींचे माहे माचन-एवप्रल, २०१८ चे 
वेतन िद्यापपयतं हदलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय व त्यात काय आढ ून आले, 
(३) िसयास, त् यानुसार कामगाराींना तात्का  पगार देण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) पींचायत सममती, मतरो , (जज.कोहापूर) उपववभागाकडील माहे माचन-एवप्रल, २०१८ या 
कालावधीतील कायनरत मैलकामगाराींची सींख्या १० होती. माहे माचन- २०१८ चे वेतन उपववभाग 
मतरो  ववत्त ववभागाकडील प्रमाणक क्र.३ हद.५.६.२०१८ रक्क्म रूपये २४८८१४/- (िक्षरी -दोन 
लाख िठठेचा ीस हजार आठत े चौदा रूपये) व माहे एवप्रल-२०१८चे वेतन प्रमाणक क्र.४ 
हद.५.६.२०१८ रक्कम रूपये २४५८९८/- (िक्षरी-दोन लाख पींचचेा ीस हजार आठते िठठयान्नव 
रूपये) िन्वये मैल कामगाराींना वेतन िदा करणेत आले आहे.सद्यजस्थतीत या कामगाराींचे 
वेतन प्रलींबबत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मसांधुदगुन जजल्हा पररर्देमध्ये झालेला गैरयवयवहार 
  

(४६)  १२८६३८ (१०-१२-२०१८).   श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय 
मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुन जजहा पररषदेने गैरव्यवहार करणाऱ्या एका व्यक्तीला वाचववण्यासाठी िनेक वषन 
चालववलेया गैरकारभाराबाबत हदनाींक २७ ऑगस््, २०१८ रोजी उपआयुक्त आस्थापना कोकण 
ववभाग, नवी मुींबई याींनी मुख्य कायनकारी ितधकारी मसींधुदगुन याींना कारवाईचे  नदेत हदले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, सदर  नदेताच्या िनुषींगाने िद्याप गैरव्यवहार करणाऱ्या ितधकाऱ्यावर 
कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास,याबाबत तासनान े चौकती केली आहे काय व त्यानुसार दोषीींवर व त्याींना 
सहकायन करणाऱ्या ितधकाऱ् याींवर तासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) उप आयुक्त (आस्थापना), कोकण ववभाग, नवी मुींबई 
याींनी श्री.सुरेत पेडणेकर, राहणार वर ी याींच्या तक्रार  नवेदनातील नमूद बाबीसींदभानत 
 नयमानुसार आवश्यक कायनवाही करावी तसचे केलेया कायनवाहीबाबत तक्रारदार याींना िवगत 
करावे िसे मुख्य कायनकारी ितधकारी, जजहा पररषद, मसींधुदगुन याींना हदनाींक २७ ऑगस्् 
२०१८ च्या पत्रान्वये क ववले आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्तूत तक्रारीच्या िनूषींगाने सींबतधत तक्रारदार व ग् ववकास ितधकारी पीं. स. 
कणकवली तसेच ग्रामपींचायत घोणसरी याींची सनुावणी हदनाींक २५/१०/२०१८ रोजी मुख्य 
कायनकारी ितधकारी, जजहा पररषद, मसींधुदगुन याींच्याकड े घेण्यात आली. ग्रामपींचायत घोणसरी 
ग् नीं.१६५५, १६५६ व १६७२ मधुन जाणारी गोवींड/पायवा् हहची नोंद चुकीची तसेच 
बेकायदेतीर तसेच न्यायालयाचा िवमान करणारी आहे. तरी नोंद कमी करण्याबाबत तक्रार 
श्री.सुरेत पेडणेकर याींनी केली होती. तथावप, ग्रामपींचायत घोणसरी ग् नीं.१६५५, १६५६ व 
१६७२ मधुन जाणारी गोवींड/पायवा् हहची नोंद ही मे.हदवाणी न्यायालयात दाखल केलेया 
दाव्यामध्ये को न् कममतनरने केलेया मोजणीमध्ये व त्यानसुार ग्रामपींचायत मामसक सभेत 
केलेया ठरावानुसार केलेली आहे. सदर  नणनय सींबतधत तक्रारदार  श्री.सुरेत पेडणेकर याींना 
क ववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ममठमुांबरी (ता.देवगड, जज.मसांधुदगुन) मीणामपांचायतीच्या सरपांचानी अधधिाराचा  
दरुूपयोग िरून िेलेला गैरयवयवहार 

  

(४७)  १३०९६८ (१०-१२-२०१८).   श्री.अवनल (अण्णा) गो े (धुळे शहर) :   सन्माननीय 
मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममठमुींबरी (ता.देवगड, जज.मसींधुदगुन) खाडीच्या मखुाजव ील (नस्तर)सरकारी जममनीवर 
श्री.रमेत तारी व िन्य याींनी सीआरलडेचे उलींघन करून गोडावनू सदषॄय भव्य व्यावसा यक 
वापरासाठी िनतधकृतररत्या माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केलेया बाींधकामास सरपींच 
ग्रामपींचायत ममठमुींबरी याींनी ितधकाराचा दरुूपयोग करून बकेायदेमतरररत्या माहे जून, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान जाणीवपूवनक ग्रामपींचायतीचा घर क्रमाींक देवनू गैरव्यवहार केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  िसयास,ग्रामपींचायत हद्दीतील बेकायदा व िनतधकॄत बाींधकामे ग्रामपींचायतीन,े महाराषर 
ग्रामपींचायत ितध नयम १९५८ च्या कलम (५३२ िन्वये) ववनाववलींब  नषकामसत करणे 
बींधनकारक िसतानाही  तासकीय जममनीवर सीआरलडेचे उलींघन करून श्री.रमेत तारी याींनी 
ममठमुींबरी खाडीच्या मखुाजव ील भागात सदरहू गोडावून सदृषय भव्य व्यावसा यक वापरासाठी 
िनतधकृतररत्या बाींधलेया बाींधकामास ग्रामपींचायत घर क्रमाींक हदला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) िसयास,या प्रकरणी तासनाने चौकती केली आहे काय व त्यानुसार िनतधकृत बाींधकाम 
तात्का   नषकामसत करुन िनतधकृत बाींधकाम करणाऱ्या व त्याला पाठीती घालणाऱ्या 
सरपींचावर कारवाई करण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
        तथावप प्रस्तुत ताराींककत प्रश्नाच्या िनुषींगाने पाहणी केली िसता  खाडी ककनारी 
तचरे/जाींभा दगड व पत्र ेयाचा वापर करुन ५० फू् लाींब व १६.०२ फु् रूीं दीची  बींहदस्त इमारत 
बाींधकाम केयाच े आढ त.े याबाबत ग्रामपींचायत दप्तरी गोडावून स्वरुपात इमारतीची नोंद 
करण्यात आलेली नाही ककीं वा कोणत्याही प्रकारे गोडावून स्वरुपात इमारतीस नींबर देण्यात 
आलेला नाही. सदर इमारतीबाबत श्री. रमेत तारी व इतर याींनी नोंद करण्याबाबत 
ग्रामपींचायतीस ववनींती केली नाही. तसेच त्याींना ग्रामपींचायतीमाफन त परवानगी देण्यात आलेली 
नाही. तथावप, सदर इमारत  कोणाची आहे याबाबत ग्राम पींचायत माफन त खातरजमा करुन 
पुढील आवश्यक ती कायनवाही करण्यात येईल िस ेग्रामपींचायत मीठमुींबरीने क ववलेले आहे . 
(३) सदर प्रकरणी ग्रामपींचायत ममठमुींबरी याींना आवश्यक ती  नयमानुकुल कारवाई 
करण्याकररता मुख्य कायनकारी ितधकारी, जजहा पररषद, मसींधुदगुन याींनी हद. १९/११/२०१८ च्या 
पत्रान्वये  नदेत हदलेले आहेत. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

राज्यात मुद्रा िजन योजनेत ववर्मता असल्याबाबत 
  

(४८)  १३३५१० (०४-१२-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
वनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुद्रा योजनिेींतगनत रोजगाराच्या सींधी  नमानण होण्यासाठी चालू वषानत आतापयतं 
५ हजार २६९ को्ी रुपयाींचे कजनवा्प करण्यात आले िसून कजनवा्पाचा सवांतधक वा्ा हा 
औद्योतगकदृष्या ववकमसत जज्याींनीच घेतला िसयाने मागास जजहे यापासनूही वींतचत 
राहहयाचे  नदतननास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या योजनेववषयी माहहतीच्या प्रसाराचा िभाव, कजनवा्पाववषयी बँकाींची 
उदासीनता, कजानची थकबाकी या सवन गोष्ी कारणीभूत आहेत,हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, उक्त समस्याींच े  नवारण करुन मागास जज्याींना ववकमसत करण्याकरीता 
सदर जज्याींना कजानचे योग्य प्रमाणात वा्प होण्यासाठी तासनाने कोणती कायनवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मुनगां ीवार (०५-०२-२०१९) : (१) मुद्रा बँकेकडून प्राप्त माहहतीनुसार प्रधानमींत्री मुद्रा 
योजनेंतगनत चालू आतथनक वषानत हदनाींक १२.१२.२०१८ िखेर रुपये १३२२३.५१ को्ी रुपयाींच े
कजन २४,४३,६३१ लाभधारकाींना मींजूर करण्यात आले िसून रुपये १२७६१.४१ को्ी इतकी 
रक्कम कजन खातेधारकाींना ववववध बँकाींकडून ववतरीत करण्यात आली आहे.  मुद्रा बँकेकडून 
जजहा नहाय उपलब्ध करुन हदलेया आकडवेारीनुसार उहद्दष्पूतीच्या क्रमवारीत नाींदेड, 
सोलापूर, लातूर हे राज्यात पहहया तीन क्रमाींकात येतात.        
(२) व (३) मुद्रा बँकेमाफन त राबववण्यात येणारे प्रधानमत्री मुद्रा योजनेंतगनत ग्रामीण, दगुनम 
आणण ि तदगुनम भागात प्रभावीपणे माहहती होण्यासाठी तसेच या योजनेचा लाभ गरज ूआणण 
होतकरु व्यक्ती बेरोजगार याींना व्हावा या हेतून े नयोजन ववभागाच्या हदनाींक १४.६.२०१६ च्या 
तासन  नणनयान्वये जजहातधकारी याींच्या िध्यक्षतेखाली जजहास्तरीय सममती गठीत करण्यात 
आली आहे.  तसेच याबाबत राज्यस्तरावरुन आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय सीं नयींत्रण 
सममतीचे गठन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमींत्री मुद्रा बँक योजनेच्या माहहतीचा 
प्रचार व प्रमसध्दी कें द्र तासन, राज्य तासन िग्रणी बँकाींद्वारे व ग्रामीण बँकाद्वारे चालववली 
जाणारी आतथनक साक्षरता कें दे्र तसेच भारतीय ररलव्हन बँकेच्या मागनदतनक सचूनेनुसार सवन 
बँकाींच्या ग्रामीण व तहरी ताखाद्वारा घेतया जाणाऱ्या पतपुरवठा सभा याींच्याद्वारे सातत्यान े
केला जात आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मौज ेनायरी (ता.सांगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) येथील बौध्दवाडी-मराठवाडी ्या रस्त्याच ेखडीिरण 

व डाांबरीिरण जजल्हा पररर्देिडून अद्याप झाले नसल्याबाबत 
  

(४९)  १३४७४२ (०७-१२-२०१८).   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े नायरी (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नातगरी) हे गाव स्याद्रीच्य पायर्थयाती वसले िसून 
ित्यींत दगुनम भागात आहे मात्र येथील ग्रामस्थाींकडून सातत्यान ेमागणी करुनही बौध्दवाडी-
मराठवाडी ्या रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण जजहा पररषदेकडून िद्याप लाले नसयाच े
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  नदतननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, या हठकाणच्या रस्त्याच े काम हदनाींक २४ एवप्रल, २०१२ रोजीच्या पत्रानुसार 
रोहयो ववभागान ेत्याींच्या योजनेतनू वग ून जजहा वावषनक योजनते समाववष् करण्यात आले 
आहे मात्र त्याला िदयाप मींजूरी मम ाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसयास, सुमारे तीन कक.मी. च्या या रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी एकूण रु.३९.०० लक्ष इतका 
 नधी आवश्यक िसून पक्का रस्ता नसयामु े या पररसरातील ग्रामस्थाींना व ववद्यार्थयांना 
या रस्त्यावरुन ये-जा करणे िडचणीचे ठरत िसयाचे तसेच रस्त्यावरुन वाहने जाण्याची  
सोय नसयान े रुग्णाींना लाकडी बाींबूला डोली बाींधून न्यावे लागत िसयाच े नदतननास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



वव.स. ५६२ (39) 

(४) िसयास, सदर रस्त्याची तासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार या रस्त्याच े
खडीकरण, मजबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्यासाठी  नधी उपलब्ध करुन रस्त्याचे काम 
तात्का  सुरु करण्याबाबत तासनाने कोणती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) िींतत खरे आहे. 
(४) व (५) जजहा पररषदेमाफन त सदर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली िसून प्रश्नाींककत 
प्र.जज.मा. ४७ ते नायरी बौध्दवाडी-मराठवाडी या ग्रामीण मागन क्र. १३८ रस्त्याची प्रत्यक्षात 
२.५०० कक.मी. लाींबी आहे. यापकैी ०/०० ते ०/४०० व १/०० त े १/५०० कक.मी. लाींबी डाींबरी 
पषृठभाग, ०/४०० ते १/०० कक.मी. लाींबी खडी पषृठभाग व १/५०० त े २/५०० कक.मी. लाींबी 
माती(मुरमी) पषृठभागाची आहे.                  
     जजहा वावषनक योजना २०१७-१८ ग्राम पींचायतीींना जनसवुवधाींसाठी ववतेष िनुदान 
योजनेिींतगनत सदर रस्त्याच्या सा.क्र.१/०२० ते १/५०० मध्ये खडीकरण व डाींबरीकरण 
करण्यासाठी रु. ७.०० लक्ष मींजूर करण्यात आले आहेत. तसेच  या रस्त्याच्या सा.क्र.२/०० 
मध्ये मोरी दरुुस्ती करणे, वाहून गेलेला रस्ता दरुुस्त करणे तसचे सींरक्षक मभींत बाींधणे या 
कामासाठी रु.१०.०० लक्ष सन २०१७-१८ ि तवषृ्ी िींतगनत मींजूर आहेत. वरील दोनही कामाींना 
कायानरींभ आदेत देण्यात आला आहे. 

या रस्त्याच्या ०/०० ते १/०० व १/५०० ते २/५०० कक.मी. मधील रस्त्याची दरुुस्ती 
करणे आवश्यक आहे.          

रस्ते ववतेष दरुुस्ती कायनक्रम सन २०१८-१९ िींतगनत ०/०० त े१/०० कक.मी. लाींबीतील 
रस्ता दरुुस्तीच ेकाम जजहा पररषदेमाफन त प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 

उवनरीत लाींबीच्या रस्त्याचे काम  नधी व  नकषाच्या ितधन राहून ्प्प्या-्प्प्याने 
प्रस्ताववत करण्याच ेजजहा पररषदेचे प्रयत्न आहेत. 

___________ 
  

अमरावती शहरातील महत्वाच्या हठिाणी मसमसह यवही िॅमेरे बसववण्याबाबत 
  

(५०)  १३४७४९ (३०-०१-२०१९).   डॉ.सुवनल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िमरावती तहराच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून िींत्यत महत्वाच्या िसलेया १४ मखु्य 
चौकातील मससीह्व्ही कॅमेरे बसववण्याकररता जजहा  नयोजन सममती द्वारे सन २०१८-१९ या 
वषानमध्ये रुपये ९९ लक्ष एवढा  नधी मींजूर करण्यात आला आहे, परींतु या प्रस्तावाच्या ताींबत्रक 
मींजुरीचा प्रस्ताव गहृ मींत्रालयाकड ेमाहे ऑगस््, पासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसयास, िद्यापपयतं सदरहू प्रस्तावास मींजुरी का देण्यात आली नाही, 
(३) िसयास, सदरहू प्रस्तावावर  नणनय घेऊन प्रस्तावास मींजुरी देण्याबाबत तासनाने कोणती 
कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) (२) व (३) िमरावती तहरात जजहा  नयोजन 
सममतीमाफन त उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या  नधीतून सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबतचा 
सुधाररत प्रस्ताव हद.१४.०१.२०१९ रोजी प्राप्त लाला िसुन सदरचा प्रस्ताव माहहती व तींत्रज्ञान 
ववभागाकड ेताींबत्रक मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायनभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवन सवन प्रकक्रया महाराषर ववधानमींड  सतचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: तासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


