अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रोजगार हमी योजना, अनुदान वाटप फाईल व इतर महत्त्वाच्या फाईल
ठाणे येथील िृषी भवन लेखा ववभागातून गहाळ झाल्याबाबत

(१)

२०५०९ (१४-०८-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
काय :-

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व ,

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) रोजगार हमी योजना, अनुदान वा्प फाईल व इतर महत्त्वाच्या फाईल णा य ययलील की ी
भवन लयखा ववभागातून मय महहन्यात गहाझ लायाची बाब ननदर्शनास आली आहय , हय खरय आहय
काय,

(२) असयास, सदर प्रकर ी जबाबदार अस ाऱ्या अक काऱ्याींची चौकर्ी करण्यात आली आहय
काय,

(३) असयास, चौकर्ीत काय आढझून आलय,

(४) असयास, त्यानस
ु ार सींबींक ताींवर र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा करण्यात ययत आहय,
(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त

?

श्री. जयिुमार रावल (२३-०३-२०१८) :(१) होय, हय खरय आहय.

जजहा अक क्षक की ी अक कारी, णा य याींचय कायाशलय की ी भवनमध्यय तझमजयावर कायशरत
होतय. सदर इमारत वापरण्यास
स्वरुपात व्यवस्ला मद
ी सववेकक्ष

ोकादायक असयामझ
ु य अक कारी/कमशचारी याींची तात्परु त्या

व मद
ी चाच ी अक कारी याींचय कायाशलयात करण्यात आली

होती. अभभलयख मात्र जुन्या कायाशलयातच होतय. जुन्या कायाशलयाची लोखींडी ग्रील तोडून

चोरटयाींनी जुन्या अभभलयख्याचय गठ्ठय चोरुन नयलय. त्याबाबत पोलीस स््य र्नमध्यय गु.नीं.१०४/२०१५
हद. २ मय, २०१५ अन्वयय एफआयआर नोंदववण्यात आला असून पोलीस चौकर्ी सुरु आहय .
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वि.स. ४१७ (2)
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतांगत
व जव्हार (.ज.पाल)र) रता
रां दीिरणाच्या बनावट िामाबाबत
(२)

२४९०३ (१४-०८-२०१५).

श्री.पािल धनारे (डहाण)ू , श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी
रस्ता रुीं दीकर

रोजगार हमी योजनयतींगत
श जव्हार तालुयात (जज.पाल)र)

कामात बनाव् कामय व मत
व्यतीला कामगार दाखवव ाऱ्याींववरुध्द
ी

जजहाक कारी याींनी गुन्हय दाखल करण्याचय आदय र् माहय जून, २०१५ वा त्यादरम्यान हदलय
आहय त, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, काही ज ाींववरुध्द कारवाईचय प्रस्ताव ववभागीय आयुत कायाशलयात प्रलींिबत
आहय त, हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, या प्रकर ी चौकर्ी करण्यात आली आहय काय व चौकर्ीत काय आढझून आहय,

(४) असयास, त्यानुसार दो ीींवर सीं)्ीत गुन्हय गारी कायदा (एमपीडीए) अन्वयय को ती
कारवाई कयली वा करण्यात ययत आहय ,

(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१३-०३-२०१८) : (१) हय खरय आहय .
(२)

हय

खरय

नाही,

तलावप

ववभागीय

आय
ु त,

कोक

ववभाग

याींनी

त्याींचय

आदय र्

क्र.मग्रारोहयो/का-१/्य -४/सीआर-१८२११५ हदनाींक २६-०६-२०१५ अन्वयय र्ाखा अभभयींता याींना
ननलींिबत करण्यात आलय असून २ ग्रामरोजगार सयवकाींववरुध्द गुन्हा नोंदववण्यात आला आहय .
र्ाखा अभभयींता याींच्या ववभागीय चौकर्ीचय प्रकर

ववभागीय आयुत याींचक
य डय सुरु आहय .

(३) उत प्रकर ी चौकर्ी करण्यात आली असून चौकर्ीत ग्रामपींचायत, वावर-वाींग ी

सरोझीपाडा या रस्ता रुीं दीकर ाच्या कामाींवर मत
ू कामावर दाखवन
ू
ी व्यतीला मजरू म्ह न
हजयरीप् काढण्यात आयाचय हदसन
ू आलय.

(४) १ र्ाखा अभभयींता तसयच २ ग्रामरोजगार सयवक याींच्यावर जव्हार पोलीस स््य र्नमध्यय
गु.र.क्र.४०/२०१५ भा.दीं .वव.स. कलम ४०६, ४२० अन्वयय गुन्हा दाखल करण्यात आला आहय .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी .जल््यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेंतगवत िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(३)

४५१८७ (३०-०४-२०१६).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप प.श्चम) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी

रोजगार हमी योजनेंतगशत रत्नाकगरी जजहयाला सन २०१६-

१७ या आकलशक व ाशसाणी २३६ को्ी, ९१ लाख रुपयाींच्या आराखडयात मींजूरी दय ण्यात आली
आहय , हय खरय आहय काय,

वि.स. ४१७ (3)
(२) असयास, सदर योजनेंतगशत सन २०१५-१६ या आकलशक व ाशच्या आराखडयामध्यय २५०
को्ीची कामय अींतभत
ुश असताींनाही त्यापैकी फत्त १० ्कय कामय म्ह जयच २.५ को्ी रुपययच
खचश लालय आहय त, हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, सन २०१३-१४, २०१४-१५ या आकलशक व ाशतील कामाींच्या मींजूरी हदलयया
आराखडयानुसार महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी

रोजगार हमी योजनेंतगशत ककती कामय

आतापयंत पू श लाली असून ककती कामय अपू श आहय त व त्याची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१३-०३-२०१८) : (१) होय, हय खरय आहय .
(२) हय खरय नाही.

(३) सन २०१३-१४, २०१४-१५ या आकलशक व ाशतील आराखड्यात अनुक्रमय ३९४६६ व ३६११०
कामापैकी आतापयंत अनुक्रमय १०२५३ व ३४१५ इतकी कामय सुरु असून त्यापैकी अनुक्रमय ७५९४
व १६९८ इतकी कामय पू श लाली आहय त व अनक्र
ु मय २६५९ व १७१७ इतकी कामय अपू श आहय त.
प्रमा

जजहा परर द व ग्रामपींचायत स्तरावर अकुर्ल व कुर्ल खचांचय राखावयाचय ६०:४० चय
असयामुझय

कुर्ल

कामावरील

सवश

खचश भागवव य

र्य

होत

नाही

त्यामुझय

भौनतकदृषटया अनयक कामय पू श होऊनही पू त्श वाचय दाखलय एमआयएस वर अपलोड करता ययत

नाहीत. त्यामझ
ु य कामय पू श होऊनही अपू श हदसतात. तसयच र्ासकीय यींत्र यच्या सींदभाशत वक्ष
ी
लागवड व सींव न
श ाचा कालाव ी पाच व ाशचा असयानय व फझबाग लागवड व सींव न
श ाचा
कालाव ी ३ व ाशचा असयामुझय सदर कालाव ी पू श होईपयंत कामय अपू श हदसतात.
___________

राज्यात ग्रामरोजगार सेविाांच्या ववववध मागणयाांबाबत
(४)

७४९८१ (१४-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात ग्रामरोजगार सयवकाींनी हदनाींक १५ डडसेंबर,२०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास महाराषर

र्ासनाच्या नरय गा उपसकचवाींना एक लयखी ननवयदन हदलय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, या ननवयदनात को को त्या मागण्या करण्यात आया आहय त,
(३) असयास, या मागण्याींसदभाशत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास,ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) ग्रामरोजगार सयवकाींनी हदलयलय ननवयदन उप सकचव

(रोहयो) याींच्याकडय प्राप्त लालयलय नाही. तलावप, मा.मींत्री (ववत्त) याींना हद.१३/१२/२०१६ रोजी
हदलयलय ननवयदन प्राप्त लालयलय आहय .
(२) ननवयदनात खालील मागण्या करण्यात आया आहय त :१. ग्रामरोजगार सयवकाींना दरमहा १२ हजार मान न दय ण्यात यावय.
२. ग्रामरोजगार सयवकाींना भमझ ारय मान न त्याींच्या वैयजतक खात्यात जमा करण्यात
यावय.

वि.स. ४१७ (4)
३. ग्रामरोजगार सयवक याींच्या TA, DA मध्यय वाढ करण्यात यावी.
४. ग्रामरोजगार सयवक याींना अप)ाती ववमा लागु करण्यात यावा.

५. ग्रामरोजगार सयवक याींना काढण्याचय अक कार जज.प.कडय दय ण्यात यावय.
६. मनरय गा ही योजना स्वतींत्र करण्यात यावी.
७. ग्रामरोजगार सयवकाींना ननयुती पत्र दय ण्यात यावय.

(३) ग्राम रोजगार सयवकाींच्या मागण्याींबाबत हद.२४ माचश,२०१७ रोजी मा.मींत्री (रोहयो) याींच्याकडय
बैणक आयोजजत करण्यात आली होती. सदर बैणकीमध्यय खालीलप्रमा य नन य
श )यण्यात आलय
आहय त :१) ग्राम रोजगार सयवकाींचय मान न ६० हदवसाींच्या आत त्याींच्या खात्यात जमा होईल
अर्ी व्यवस्ला जजहाक कारी याींनी करावी असा नन य
श )यण्यात आला.
२) मान नाबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव सीं)्नयनय र्ासनास सादर करावा.
३) ग्राम रोजगार सयवकाींना काढून ्ाकण्याबाबत ववस्तार अक कारी याींच्यामाफशत चौकर्ी

करण्याची तरतूद आहय त्याऐवजी सींबींक त ग् ववकास अक कारी याींनी चौकर्ी करावी असा
बदल करण्यात ययत आहय .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ग्रामवविास ववभागाने मोठया रत्याच्या िामाचे छोट्या
िामात रपाांतर िरन िेलेला गैरव्यवहार
(५)

७५३९१ (१९-०४-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ग्रामववकास ववभागानय मोणया रस्त्याच्या कामाची ३ लाख रुपयाींपयक्षा कमी ककीं मतीचय तुकडय
पाडून त्याींचय णय कय हदयाच्या रु.२५५ को्ी रस्त्याींच्या कामाींच्या कींत्रा्ाींची चौकर्ी करण्याचय
आदय र् मा.मुख्यमींत्री याींनी माहय जानयवारी, २०१७ मध्यय वा त्या दरम्यान हदलय, हय खरय आहय
काय,

(२) असयास, या प्रकर ाची र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीत काय आढझून
आलय,

(३) असयास, चौकर्ीनस
ु ार दो ी आढझ ा-या व्यतीींवर र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा
करण्यात ययत आहय ,

(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०५-०३-२०१८) : (१) होय.

(२), (३) व (४) लोकप्रनतनन ीींनी सुचववलयया ग्रामी

भागातील मुलभूत सुवव ा पुरवव य

(२५१५ १२३८) या योजनेंतगशत सन २०१६-१७ साणी मझ
ीं पीय तरतूद रु. २५५ को्ी
ू अलशसक

इतकी करण्यात आली होती. सदर योजनेंतगशत लोकप्रनतनन ीींकडून प्रस्ताव सादर कयलय जातात.

वि.स. ४१७ (5)
सदर योजनेंतगशत कामाींची आवश्यकता व उपलब्
जातात.

तलावप,

कामाींची

प्रत्ययकी

रकम

व

नन ी ववचारात )यऊन कामय मींजूर कयली
कामाींची

सींख्या

या

बाबी

सींबींक त

लोकप्रनतनन ीींच्या माग ीनस
ु ारच मींजरू कयया जातात. तसयच सदर कामाींचय मींजरू ी आदय र्

ननगशभमत लायानींतर ज्याींनी कामय सुचववली त्याींचयकडून मींजूर कामात बदल करण्यासाणी
ववनींती करण्यात आयास र्ासन नन य
श हद. २७.३.२०१५ म ील तरतुदीनुसार मींजूर कामाींमध्यय
बदल करून दय ण्यात ययतात. तलावप, सुचववलयली कामय ही एकाच मोठ्या कामाचय तुकडय असू नयय
म्ह ून याबाबत

राज्यातील सवश जजहापरर द/सावशजननक बाीं काम ववभागास आवश्यक त्या

सच
ु ना दय ण्याच्या अनु ींगानय पररपत्रक ननगशभमत करण्याची कायशवाही प्रस्ताववत आहय .
___________

आसोला खुदव ते गव्हाण (ता.मनोरा, .ज.वाशशम) येथील पाांदण रत्याांचे
िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत

(६)

७५५८७ (१४-०४-२०१७).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय रोजगार हमी

(ता.मनोरा, जज.वाभर्म) ययलील पाींद

रस्त्याींचय काम णय कयदाराींकडून

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आसोला खद
ु श तय गव्हा

ननकीष् दजाशचय लायाचय नुकतयच ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, या प्रकर ी र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व त्यात काय आढझून आलय,

(३) असयास, चौकर्ीनुसार सदर रस्त्याचय काम ननकीष् दजाशचय कर ाऱ्या णय कयदाराींवर
र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.
सदर पाींद

रस्त्याचय काम सींबींक त ग्रामपींचायती माफशत मग्रारोहयो अींतगशत मजूराींकडून

करण्यात आलय आहय .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रत्नाधगरी .जल्हयाचा पयवटन वविास आराखडा प्रलांबबत असल्याबाबत
(७)

७६१९६

(िणिवली) :

(१८-०४-२०१७).

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

श्री.ननतेश

सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राणे

(१) रत्नाकगरी जजहयाचा पयश्न ववकास आराखडा गयली ३ व वेक र्ासनाकडय पडून असून
दस
ु रीकडय ग पतीपुझय कररता आराखडा अदयाप ३ तय ४ वयझा बदलूनही पू श लालयला नाही
तसयच ग पतीपुझयातील ४० कोक ी हटस गयलय व भ
श रापयक्षा अक क काझ बींद आहय त, हय खरय
आहय काय,
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(२) असयास, ग पतीपुझय ययलय बाीं ण्यात आलयलय ४० कोक ी हटस वापराववना बींद
असयामझ
ु य सदरहू हटसची अत्यींत दरु वस्ला लाली असून हय हटस पुन्हा नव्यानय बाीं ण्याकररता
२ को्ीहून अक क रकम अपयक्षक्षत आहय त तसयच हटस वापराववना पडून असयानय प्रत्ययक

हटसमागय एका हदवसाींचय १८०० रूपयय इतकय भाडयही भमझण्यापासन
ू वींकचत राहहयानय मोणया
प्रमा ात आकलशक नुकसान होत आहय , हय ही खरय आहय काय,
(३) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय

(४) असयास, त्यानुसार ग पतीपुझयातील हटस ववनाववलींब कायाशजन्वत होण्यासह रत्नाकगरी

पयश्न ववकासाच्या आराखडयास ववनाववलींब मींजरू ी भमझण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही
कयली वा करण्यात ययत आहय ,

(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१३-०३-२०१८) : (१) रत्नाकगरी जज्याचा पयश्न ववकासाचा सु ाररत

आराखडा हद.६/१/२०१७ रोजी र्ासनास प्राप्त लाला असून तो र्ासनाच्या ववचारा ीन आहय.
ग पतीपुझय तीलशक्षयत्राचा ववकास आराखडा ग्राम ववभागार्ी सींबींक त असयानय हा आराखडा त्या

ववभागास पाणववण्यात आला आहय . ग पती पुझय ययलील ४० ह्स ् आयुमाशन सींपयानय व समुद्री
वातावर ामझ
ु य मोठ्या प्रमा ावर क्षतीग्रस्त लालयया असयानय बींद आहय त.
(२) रत्नाकगरी जज्याचा पयश्न ववकास आराखडा पयश्न ववभागाच्या

ोर

व योजनाींनस
ु ार

करण्यासाणी व त्याकररता तपास ी करण्यासाणी सदरचा कालाव ी लागलयला आहय . कोक ी
हटसचय आयम
ु ाशन सींपयानय तसयच तय समुद्रककनाऱ्यावर असयानय तय बींद आहय त.

(३), (४) व (५) सींपू श ४० कोक ी ह्स ् व पररसरातील गलीबो,पदपल,ववदयुत व्यवस्ला,पा ी
व्यवस्ला इत्यादीची पन
ु :स्लापना करण्यासाणी अींदाजय रू.७०० लक्ष खचश अपयक्षक्षत आहय . उपलब्

नन ीनुसार तसयच CRZ च्या अींनतम मान्यतयनींतर या कोक ी हटसची तात्पुरत्या बाीं काम

स्वरुपात(Temporary Structures) पुनननशभमशती करण्यात यय ार आहय . रत्नाकगरी जज्याचा
पयश्न बह
ी द आराखडा मान्यतयच्या अींनतम ्प्प्यात आहय.
___________

परभणी .जल्हयात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनें तगवत
मजुराांना िामे उपलब्ध िरन दे णयाबाबत
(८)

७९२७७ (१५-०४-२०१७).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परभ ी जजहयात महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

रोजगार हमी योजनें तगशत कयली जा ारी

कामय जजहयात बींद लायाचय नक
ु तयच माहय जानयवारी, २०१७ मध्यय वा त्यादरम्यान ननदर्शनास
आलय आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, गयया सहा महहन्याींपासून नरय गाच्या कामाींकडय मजूर ययत नसयानय अक कायाींनी मजुराींना जास्तीत जास्त कामय उपलब्
खरय आहय काय,

करुन दय ण्यासाणी प्रयत्न सुरु कयलय आहय त, हय ही
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(३) असयास, उत योजनेंतगशत काम करण्यास मजूर ययत नसयाची कार य काय आहय त,
(४) असयास, तदनुसार महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी
जास्तीत जास्त कामय उपलब्

रोजगार हमी योजनयअींतगशत मजुराींना

करुन दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात

ययत आहय ,
(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.

परभ ी जज्यात महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी

जानयवारी, २०१७ मध्यय एकु
(२) हय खरय आहय .

रोजगार हमी योजनय अींतगशत

३४७ कामावर १३४८२ मजुराींची उपजस्लती होती.

(३) गतव ी परभ ी जज्याअींतगशत सरासरी एवढय
वाढ लाली आहय . त्यामझ
ु य मजुर वगश र्यती

कामाकडय

अींतगशत कामाची माग ी कमी लायाचय हदसन
ु ययतय.
(४) महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी

रोजगार

पजशन्यमान

हमी

लायानय

वझयानय

रब्बी उत्पादनात

रोजगार

हमी योजनय

योजनय अींतगशत एवप्रल, २०१७ अखयर ४०३५

कामय र्यफवर णय वण्यात आलयली होती. ज्यामझ
ु य २७,५७,९१० इतकय मनुषय हदवसाचा रोजगार
उपलब्

करुन दय ता यय य र्य होतय. तसयच प्राप्त मजुराींच्या काम माग ी प्रमा य एकू

९९९६

कामावर १८४३९ हजयरीपत्रकय ननगशभमत करण्यात ययवन
ू १८२९२५० एवढी मनषु य हदवस ननभमशती
लालयली आहय

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुरमबोडी (ता..ज.गडधचरोली) येथील मांडल अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यवहार
(९)

८०१८२ (१२-०४-२०१७).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मुरुमबोडी (ता.जज.गडकचरोली) ययलील भू.क्र.१०६ मढील १.६२ हय .आर व भ.ू क्र.१०३ म ील
६.०५ हय .आर जमीन सन १९९४ -९५ पूवी बयदखल जमीन होती, हय खरय आहय काय,
(२) असयास,

तत्कालीन मींडल अक कारी याींनी पदाचा दरु
ु पयोग करून सदर बयदखल जमीन

आपया पत्नीच्या नावय कयली आहय , हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, उत प्रकर ी र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय,
(४) असयास, चौकर्ीच्या अनु ींगानय सदर मींडझ अक काऱ्यावर र्ासनानय को ती कारवाई
कयली वा करण्यात ययत आहय ,

(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१८) : (१) (२) (३) (४) व (५) मौजा मुरुमबोडी ता. गडकचरोली

ययलील भ.ु क्र.१०६ आराजी १.६२ हय .आर व भ.ु क्र.१०३ आराजी ६.०५ हय .आर जभमनीवरील
अनतक्रम

पींजीत श्रीमती हयमलता र्ामराव डोंगरय याींची सन १९९४-९५ ची अनतक्रम ाची नोंद

होती, परीं तु प्रत्यक्षात सदर जभमनीवर को ाचयही अनतक्रम

नसयाचय तसयच को ाच्याही
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कब्ज्यात व वहहवा्ीत नसयाचय चौकर्ी अींती स्पष् लालय. त्यामूझय सदर जभमनीवरील
अनतक्रम

पींजीत श्रीमती हय मलता र्ामराव डोंगरय याींच्या नावय असलयली सन १९९४-९५ ची

अनतक्रम ाची नोंद तहभसलदार, गडकचरोली याींनी हद.२१.१२.२०१६ च्या आदय र्ान्वयय रद्द/खारीज
कयली आहय .
श्री. एस. कय. डोंगरय , तत्कालीन मींडझ अक करी याींनी उत जमीन त्याींची पत्नी सौ.
हय मलता र्ामराव डोंगरय याींचय नावय अनतक्रम

पींजीमध्यय नोंद )यतयाच्या आरोपाबाबत

त्याींच्याववरुद्ध ववभागीय चौकर्ी करण्यासाणी हद. ११.१०.२०१७ रोजी ज्ञापन बजावण्यात आलय
असन
ू ववभागीय चौकर्ीची कायशवाही सरु
ु आहय .

___________

चांद्रपूर .जल्हयातील तहशसल िायावलयात िायवरत १८ सांगणि चालिाांना वेतन दे णयाबाबत
(१०)

८०८५९ (१२-०४-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) राजूरा, बलारपूर, गोंडवपींपरी, कोरपना, जजवती, वरोरा, ब्रम्हपूरी, सावली, मूल, कचमूर
(जज.चींद्रपरू ) या तहभसल कायाशलयात गत पाच व ाशपासन
ू कायशरत १८ सींग क चालकाींना
ननयुतीपासून वयतन भमझालय नसयाचय माहय जानयवारी, २०१७ मध्यय वा त्या दरम्यान
ननदर्शनास आलय, हय खरय आहय काय,
(२) असयास, उत प्रकर ी सदर

सींग क चालकाींनी जजहाक कारी व

मा. मुख्यमींत्री याींना

वारीं वार ननवयदनय दय ऊनसद्ध
ु ा को तीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हय ही खरय आहय काय,
(३) असयास, सदर सींग क चालकाींना वयतन न भमझण्याची कार य काय आहय त,

(४) असयास, उत प्रकर ी चौकर्ी करून सदर सींग क चालकाींचय लककत वयतन दय ण्याबाबत
र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०३-२०१८) : (१) नमूद तहभसल कायाशलयाींत को तयही सींग क चालक
कायशरत नसयामुझय सदर बाब लागू नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राजापरू (.ज.रत्नाधगरी) तालक्
ु याच्या गांगाक्षेत्रातील भागाचा वविास िरणयाबाबत
(११) ८१३४८ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

वि.स. ४१७ (9)
(१) राजापूरच्या गींगयमुझय राजापूर (जज.रत्नाकगरी) तालुयाला क पयश्न दजाश असतानाही या

भागाचा ववकास होत नसयाचय माहय फयब्रुवारी, २०१७ मध्यय वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आलय
आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास,याबाबत चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनस
ु ार गींगाक्षयत्रातील भागाचा ववकास
करून दजाश वाढववण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा कर ार ययत आहय ,
(३) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०५-०३-२०१८) : (१) व (२) जजहा ननयोजन सभमतीच्या हद. १४.१०.२०११

च्या बैणकीत राजापूर(जज. रत्नाकगरी) तालुयातील गींगातीलश या पयश्न स्लझाला “क” वगश
पयश्न दजाश दय ण्यात आला आहय . “क” वगश पयश्न स्लझाींचा ववकास योजनेंतगशत सन २०१२-१३
मध्यय या पयश्न स्लझाकरीता रु. ३६.८९ लाख नन ी उपलब्

करून दय ण्यात आला आहय . तसयच

र्ासनाच्या पयश्न व साींस्कीनतक कायश ववभागाच्या हद. ३० माचश, २०१७ रोजीच्या आदय र्ान्वयय

उन्हाझय गींगातीलश, ता. राजापूर ययलील पररसर ववकासासाणी रु. ९३.८१ लाख इतया नन ीस
प्रर्ासकीय मान्यता दय ण्यात आली असून रु. ४०.०० लाख ववतरीत करण्यात आलय आहय त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मागेल त्याला ववहीर धडि योजनेंतगवत भांडारा .जल््यात ववहहरी बाांधून दे णयाबाबत
(१२)

८१९८१ (१५-०४-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मागयल त्याला ववहीर

डक योजनयतींगत
श भींडारा जज्याला १ हजार ववहहररचा लक्षाींक

दय ण्यात आला, हय खरय आहय काय,
(२) असयास, ववहहरीकररता २१८१ अजश ऑनलाइन प्राप्त लालय असून अजश गरजू र्यतकऱ्याींनी
कयलय आहय त, हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, सदर अजाशनुसार गरजू र्यतकऱ्याींना ववहहर

डक योजनयतींगत
श ववहहरी बाीं न
ू

दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) व (२) हय खरय आहय .

(३) भींडारा जजहयाला प्राप्त १००० ववहहरीींच्या लक्षाींकानुसार १००० ववहहरी मींजुर करण्यात

आया असुन ४ जानयवारी, २०१८ पयंत ८६५ भसींचन ववहहरीींची कामय सुरु करण्यात आलयली
असुन त्यापैकी ३५० भसींचन ववहहरीींची कामय पु श लालयली आहय त. उवशररत ५१५ ववहहरीींची कामय

प्रगती पलावर आहय त. हदलयया उद्दीष्ानस
ु ार कामय पू श करण्याचा प्रयत्न व पाणपरु ावा सरु
ु
आहय .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ४१७ (10)
पाांग्री उगले (.ज.बुलढाणा) येथील ववहहर अधधग्रहणाच्या प्रतावावर व ग्रामपांचायतीच्या
ठरावावर सरपांचाच्या खोटया सहया िरन ननधीचा िेलेला अपहार

(१३)

८३७२६ (१८-०४-२०१७).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाींग्री उगलय (जज.बल
ु ढा ा) ययलील ववहहर अक ग्रह ाच्या प्रस्तावावर व ग्रामपींचायतीच्या

णरावावर सरपींचाच्या खो्या सहया करुन नन ीचा अपहार कययाचय माहय डडसें बर,२०१६ मध्यय
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय आहय काय,
(२) असयास, सदर प्रकर ी चौकर्ी करुन दो ीवर गुन्हय दाखल करण्यात यावय अर्ी माग ी

सरपींच याींनी एका ननवयदनादवारय जजहा परर द मुख्य कायशकारी अक कारी याींच्याकडय कयली
आहय , हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, सदर ननवयदनानुसार र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व त्यात काय आढझून
आलय,

(४) असयास, तदनुसार दो ीींवर र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०६-०३-२०१८) : (१) होय. हय खरय आहय .
(२) होय हय खरय आहय .

(३) सदर प्रकर ाची चौकर्ी कयलयली आहय. चौकर्ी अहवालामध्यय पा ी ्ीं चाई ननवार ालश सादर
करण्यात आलयया प्रस्तावावर ग्रामसकचवाींनी सरपींचाींना डावलन
ू सरपींचाच्या खो्या सहयाींचा
णराव ग्रामपींचायत सभयत सादर करुन प्रर्ासनाची हदर्ाभल
ू कययाचय आढझून आलय

आहय .

त्यामुझय सदर प्रकर ात सींबक त सकचव जबाबदार आहय त

(४) व (५) चौकर्ी अींती सींबींक त ग्रामपींचायत सकचव याींनी नन ीचा अपहार कययाप्रकर ी दो ी
आढझून आयानींतर त्याींच्या ववरुध्द भर्स्तभींग वव यक कारवाई करण्यात आली आहय .
___________

तेलांगे मोहल्ला (ता.महाड, .ज.रायगड) ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतील खाडीच्या मध्यभागी
बाांधणयात येणाऱ्या सािवचे िाम अपूणाववथेत असल्याबाबत
(१४)

८५०९० (११-०८-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगण)ाट),

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )व , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे प.श्चम), श्रीमती मननषा
चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी प.श्चम) :

सन्माननीय साववजननि बाांधिाम

(साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तयलींगय मोहला (ता.महाड, जज.रायगड) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील खाडीच्या मध्यभागी भात
र्यतीकडय जाण्यासाणी बाीं ण्यात यय ाऱ्या साकवचय काम णय कयदारनय अ व
श ् सोडयामुझय व

बाीं बींदीस्लाींच्या दरु वस्लयमुझय र्यतकऱ्याींची गैरसोय होत असयाचय माहय जून, २०१७ मध्यय वा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय आहय काय,

वि.स. ४१७ (11)
(२) तसयच साववत्री खाडीतून यय ाऱ्या भरतीच्या पाण्याला रोख ारा स्वीच गय् कोसझयामुझय
गावातील र्यती आण

पाण्याचय स्तोत्रही बा ीत लालयलय आहय ,हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, सदर कामाींचय अींदाजपत्रक तयार असन
ू सध्
ु दा नन ीची तरतद
ु नसयामझ
ु य काम
सुरू करण्यात आलयलय नाही, हय ही खरय आहय काय,

(४) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनुसार स्वीच गय् व
साकवाच्या कामासाणी नन ी दय ण्यासह बाीं बींदीस्लाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत र्ासनानय को ती
कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,

(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०३-२०१८) : (१) अींर्त: खरय आहय .
प्रश्नाींकीत साकवाचय काम सा.बाीं.ववभागामाफशत प्रगतीत असन
ू पुरयर्ी वाझू उपलब्

नसयानय काम करण्यास ववलींब लाला आहय . वाझू उपलब्
करण्याचय ननयोजन आहय .

होताच सदर काम तात्काझ पू श

बाीं बींहदस्तीचय काम जलसींपदा ववभागामाफशत पू श करण्यात आलय आहय . या कामात

उ)ाडीच्या कामाचा समावयर् नाही.
(२) होय.

(३), (४) व (५) साकवाचय काम नन ीच्या उपलब् तयनस
ु ार सा.बाीं.ववभागामाफशत पू श करण्याचय
ननयोजन आहय .

बाीं बींहदस्तीम ील उ)ाडीचय काम नन ीच्या उपलब् तयनुसार मींजूरी, प्रा ान्यक्रम व

ननक ाींना अनुसरुन जलसींपदा ववभागामाफशत हाती )यण्याचय ननयोजन आहय .
___________

नाशशि .जल््यातील तीथवक्षेत्राांना ‘ब’ वगव दजाव शमळणयाबाबत
(१५)

८६२८२ (१२-०८-२०१७).

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाभर्क जज्यातील श्री क्षयत्र जगदीं बा दय वी मींहदर को्मगाव, श्री नागयश्वर मींहदर अींदरसूल,
अनकाई आण

श्री र्ननदय व मींहदर नस्तनपूर या यात्रास्लझाींना /तीलशक्षयत्राींना ‘ब’ वगश दजाश

भमझण्यासाणी र्ासनास प्रस्ताव सादर करण्याची स्लाननक लोकप्रनतनन ीींनी हदनाींक ४ माचश,
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास माग ी कयली आहय, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, उत माग ीच्या अनु ींगानय प्रस्तुत यात्रास्लझाींना ‘ब’ वगश दजाश भमझण्याबाबत
र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(३)

नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०५-०३-२०१८) : (१) व (२)
र्ननदय व मींहदर नस्तनपूर या
लाला आहय .

होय. तलावप, प्रश्नाींकीत नतलशक्षयत्राींपैकी श्री

तीलशक्षयत्राींना “ब” वगश दजाश भमझण्यासाणी र्ासनास प्रस्ताव प्राप्त

वि.स. ४१७ (12)
सदरहू प्रस्तावाची र्ासन नन य
श ानुसार छाननी कयली असता, त्यात आढझलयया
त्रु्ीींची पूतत
श ा करण्याबाबत र्ासनाच्या हद. ८.९.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वयय जजहा परर द,
नाभर्क याींना कझववण्यात आलय आहय .

तसयच प्रश्नाींकीत उवशरीत तीलशक्षयत्राींचय प्रस्ताव र्ासनस्तरावर योग्य त्या कागदपत्राींननर्ी
अदयाप प्राप्त लालयलय नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य शासनाच्या सेवेत सन २००५ मध्ये आलेल्या िमवचा-याांना ग्रॅच्युईटीचा लाभ दे णयाबाबत
(१६)

८६३२७ (०४-०९-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.भारत

भालिे (पांढरपूर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य र्ासनाच्या सयवयत सन २००५ मध्यय आलयया कमशचा-याींना ग्रॅच्युई्ीचा लाभ दय ण्याचा

ननकाल महाराषर प्रर्ासकीय न्यायाक कर ानय (मॅ्) हदला असयाचय माहय एवप्रल, २०१७ मध्यय
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय आहय काय,
(२) असयास, या ननकालाच्या अनु ींगानय र्ासनानय सदर कमशचा-याींना ग्रॅच्युई्ीचा लाभ
दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(३) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०३-२०१८) : (१) होय, हय खरय आहय .

(२) मा.महाराषर प्रर्ासकीय न्यायाक कर , मुींबई याींनी ववत्त ववभागाच्या हद.३१.१०.२००५ च्या
र्ासन नन य
श ाम ील तरतूदीींच्या ववसींगत आदय र् पाररत कयलय आहय त. तसयच सयवा उपदान
को त्या ननयमानुसार करावय याबाबत स्वयींस्पष् आदय र् हदलयलय नाहीत. यासींदभाशत मा.महाराषर
प्रर्ासकीय न्यायाक कर ,मुींबई ययलय पुनननशरीक्ष

अजश दाखल करण्याची कायशवाही र्ासनामाफशत

सुरु आहय .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मराठवाडा ववभागात ३९ हजार ४०० शेततळ्यापैिी िेवळ ४ हजारच
शेततळी पूणव िरणयात आली असल्याबाबत
(१७)

८७५२३ (१२-०८-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.प्रतापराव पाटील

धचखलीिर (लोहा) : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पावसाची अननयभमतता, दषु काझ यामुझय र्यतक-याींचय नुकसान होऊ नयय, र्यतात मुबलक
पा ी रहावय यासाणी र्ासनाच्या वतीनय मागयल त्याला र्यततझय दय ण्याची योजना राबववली असून

नाींदयड जजहयात ५ हजार र्यततझयाचय उहद्दष् असताना कयवझ ५९९ र्यततझयाींचय काम पू श
लालय असयाचय माहय मय, २०१७ मध्यय वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आलय, हय खरय आहय काय,

वि.स. ४१७ (13)
(२) असयास, मराणवाडा ववभागात ३९ हजार ४०० र्यततझयाींचय उहद्दष् असताींना त्यापैकी
कयवझ ४ हजार र्यततझय पू श लालय असून नाींदयडमध्यय फत १२ ्कय तर लातूरमध्यय २१ ्कय
काम लायाचय ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय आहय काय,

(३) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनुसार र्यततझयाींची
उवशररत कामय पावसाझयापूवी तातडीनय पू श करण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा
करण्यात ययत आहय ,

(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) हय खरय आहय .

नाींदयड जजहयास ५,००० र्यततळ्याचा लक्षाींक प्राप्त लालय होतय. त्यानुसार हदनाींक

१७/५/२०१७ च्या दै ननक अहवालानुसार ५९९ र्यततझय पु श लालयली होती, परीं तु मय २०१७ अखयर

सु ारीत लक्षाींक ४,००० लालय असन
ु त्यापैकी ९०८ र्यततझय पु श लालय होतय. हद.६/१/२०१८ पयशत
१२११ र्यततझय पु श लालय आहय .
(२) हय खरय नाही.

मराणवाडा ववभागात ३९६०० र्यततळ्याींचय उदीष् असून हद.२१/१२/२०१७ अखयर २१०८१

इतकय र्यततझय पु श लालयलय आहय त. मय २०१७ अखयर नाींदयड जज्यात २९.४०% व लातूर
जज्यात ३०.९५% काम लालय आहय .

(३) र्यतकऱ्याींच्या माग ी नुसार र्यततळ्याींना मींजुरी दय ण्याचय काम सुरू आहय .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मोवाडा (ता.)ाटां जी,.ज.यवतमाळ) गावातील रोजगार हमी योजनेंतगवत
ववहहरीांची िामे अपूणाववथेत असल्याबाबत
(१८)

८८६४० (११-०८-२०१७).

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मोवाडा (ता.)ा्ीं जी,जज.यवतमाझ) गावातील रोजगार हमी योजनेंतगशत तब्बल ८७

ववहहरीींची कामय अपू श असन
या ववहहरी सन २०१२ तय
ू

सन २०१४ या कालाव ीमध्यय

लाभार्थयांना भमझाया आहय त, हय खरय आहय काय,
(२) असयास, याबाबत

लाभाली सातत्यानय पींचायत सभमतीत जावून सींबींक त अक का-याींना

हजयरीप् काढण्यावव यी ववनींती करीत आहय त मात्र याकडय अक कारी दल
श करीत असून उत
ु क्ष
काम मागील काझापासून प्रलींिबत असयानय लाभाली र्यतक-याींच्या वपकाींचय नुकसान होत आहय,
हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, याबाबत चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनस
ु ार मींजरू ववहहरीींची कामय पू श
करण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

वि.स. ४१७ (14)
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) हय अींर्त: खरय आहय.

ग्रामपींचायत मोवाडा अींतगशत सन २०१२ तय २०१४ या कालाव ीत एकू

७०

वैयजतक भसींचन ववहीरीच्या कामाींना मींजरु ी प्रदान करण्यात आली आहय . त्यापैकी ८ ववहहरीची

कामय पू श लाली असून उवशररत ६२ ववहहरीची कामय कालबध्दपध्दतीनय पू श करण्याचय ननयोजन
करुन अींमलबजाव ी करण्यात ययत आहय .
(२) हय खरय नाही,
तलावप, कायशवाहीकररता असलयली प्रस्तुत कामय स्लाननक स्तरावरील उद्भवलयया

बाबीींमझ
ु य पू श करण्यासाणी अडच ी ययत असतात. जसय, सींबींक त कामाींसाणी परु य र्ा मजरु ाींची

उपलब् ता नस य व त्याींच्याकडून कामाींची माग ी प्राप्त न हो य. सदर वस्तुजस्लती ववचारात
)यऊन सींबींक त कामाींची पूतत
श ा होण्याकररता ग्रामपींचायत स्तरावर आवश्यक त्या उपाययोजना
करण्यात ययत आहय त.

(३) सदर बाबतीत पींचायत सभमती स्तरावर र्हाननर्ा कयली असता, ग्रामपींचायत स्तरावर
मजुराींच्या माग ीप्रमा य कामय सुरु करण्यात ययत आहय व ग्रामसभयमध्यय मजुराींना रोजगार हमी
योजनयच्या कामावर यय यबाबत आवाहन करण्यात ययत.य त्याप्रमा य ग्रामरोजगार हदनाचय आयोजन

करुन मजुराींची माग ी प्राप्त करुन )यऊन सदर कामय पू श करण्याची व मजुराींची मजुरी लय्
त्याींच्या बँक अकाऊीं् मध्यय अदा करण्याची कायशवाही सुरु आहय .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

येवला (.ज.नाशशि) येथील मुक्तीभूमीला ब वगव तीथवक्षेत्र व पयवटनथळाचा दजाव शमळणेबाबत
(१९)

८९१८६ (१२-०८-२०१७).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील

(१) ययवला (जज.नाभर्क) ययलील मुतीभूमीला ब वगश तीलशक्षत्र
य
व पयश्नस्लझाचा दजाश

भमझ यसाणी जजहाक कारी नाभर्क याींनी हदनाींक १९ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास
र्ासनाकडय प्रस्ताव पाणववलयला आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, ययवयाच्या मुतीभूमीवर यय ाऱ्या पयश्काींना व भाववकाींना जास्तीत जास्त
सुवव ा ननमाश

होण्यासाणी या स्लझाचा ब वगश तीलशक्षयत्र व पयश्नस्लझामध्यय समावयर्

करण्याची स्लाननक लोकप्रनतनन ीींनी हदनाींक १ सप््ें बर, २०१६ व हदनाींक २५, २७ फयब्रुवारी,
२०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास माग ी कयलयली आहय ,हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, सदर माग ीनस
ु ार र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४)

नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

श्री. जयिुमार रावल (२२-०३-२०१८) : (१) ययवयाच्या मुतीभूमीला ‘ब’ वगश पयश्नस्लझाचा
दजाश व नन ी उपलब्

होण्याबाबतचा प्रस्ताव जजहाक कारी,नाभर्क याींनी ग्राम ववकास

ववभागास सादर कयला होता. तो प्रस्ताव ग्राम ववकास ववभागानय हद.२८/११/२०१६ च्या पत्रान्वयय
सामाजजक न्याय ववभाग, नगर ववकास ववभाग व पयश्न ववभाग या सींबींक त ववभागाींकडय
उकचत कायशवाहीसाणी पाणववला होता.

वि.स. ४१७ (15)
(२) पयश्काींना व भाववकाींना जास्तीत जास्त सुवव ा ननमाश
‘ब’ वगश तीलशक्षयत्र आण

करण्यासाणी सदर तीलशस्लझाचा

पयश्न स्लझामध्यय समावयर् करण्याबाबत स्लाननक लोकप्रनतनन ीींनी

हद.२१/४/२०१७ च्या पत्रान्वयय ववनींती कयली आहय .
(३) व (४) जजहाक कारी, नाभर्क याींनी या स्लझास ‘ब’ वगश पयश्न स्लझाचा दजाश दय ण्याबाबत
सादर कयलयला प्रस्ताव ‘ब’ वगश पयश्न स्लझय )ोव त करण्यासाणी ननजश्चत करण्यात आलयया
ननक ाींनुसार तपासण्यात आला. तलावप, ययवला ययलील मुतीभूमीला तीलशक्षयत्राचा ककीं वा पयश्न
स्लझाचा को ताही दजाश हदलयला नसयामुझय ‘ब’ वगश पयश्नस्लझय )ोव त करण्यासींबीं ीच्या
ननक ाींची

पत
श ा
ू त

होत

नसयामझ
ु य

ययवला

म
ु तीभम
ू ीला

‘ब’

वगश पयश्नस्लझाचा

दजाश

दय ण्याबाबतचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आहय .

‘ब’ वगश तीलशक्षयत्रात समावयर् करण्याची बाब नगर ववकास ववभागार्ी सींबींक त
असयानय त्या ववभागास योग्य ती कायशवाही करण्याबाबत कझववण्यात आलय आहय .
___________
ववराचीवाडी, मु.पो. आब्रांड, (ता.िुडाळ, .ज.शसांधुदग
ू )व येथे रोजगार हमी योजनेच्या
माध्यमातून ववहीरीचे बाांधिाम िरणयाबाबत

(२०)

८९७०९ (११-०८-२०१७).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा मा.जवडा) :

सन्माननीय

रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ववराचीवाडी, मु.पो. आब्रींड, (ता.कुडाझ, जज.भसीं ुदग
ू )श ययलय रोजगार हमी योजनयच्या
माध्यमातन
ू ववहीरीचय बाीं काम करण्याबाबतचा णराव ग्रामपींचायत, आींब्रड याींनी मान्य करुन
सदर णराव पींचायत सभमती, कुडाझ याींच्याकडय हदनाींक ८ माचश, २०१७ रोजी वा त्या दरम्यान
पाणववला आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, उत णरावाच्या अनु ींगानय पींचायत सभमती कुडाझ याींनी को तीच कायशवाही
कयली नाही, हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, उत ववहहरीचय बाीं काम करण्यासह नन ी दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती
कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१३-०३-२०१८) : (१) हय खरय आहय .
(२) हय खरय नाही.

महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी

रोजगार हमी योजनेंगत
श ववराचीवाडी, ग्रामपींचायत

आींब्रड, ता.कुडाझ, जजहा भसीं ुदग
ु श ययलील ववहहरीच्या बाीं कामाबाबतचा प्रस्ताव हद.०८.०३.२०१७

रोजी पींचायत सभमती, कुडाझ याींचयकडय सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाची उप
अभभयींता (ल)ु पा्बीं ारय ) उपववभाग कुडाझ याींनी छाननी कयली असता, प्रस्तावात त्रु्ी
आढझून आया होत्या.

वि.स. ४१७ (16)

ग्रामपींचायत आींब्रड याींनी सदर त्रु्ीींची पूतत
श ा करुन प्रस्ताव ल)ु पा्बीं ारय उपववभाग,

कुडाझ याींच्याकडय सादर कययानींतर ल)ु पा्बीं ारय उपववभाग, कुडाझ याींनी हद. ३०.१०.२०१७
अन्वयय प्रस्तावास ताींित्रक मान्यता हदली असून ग्ववकास अक कारी याींनी हद. ०२.११.२०१७
अन्वयय प्रर्ासकीय मान्यता हदली आहय .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौजे वडापूर (ता.दक्षक्षण सोलापूर, .ज.सोलापूर) येथील शभमा नदीवर
बॅरेजिररता ननधी शमळणयाबाबत

(२१)

९००८२ (१२-०८-२०१७).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजय वडापूर (ता.दक्षक्ष

सोलापूर, जज.सोलापूर) ययलील भभमा नदीवर बॅरयजकररता नन ी

मींजरू होण्याबाबत स्लाननक लोकप्रनतनन ीींनी हदनाींक ४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.
जलसींपदा मींत्री याींना ननवयदन हदलय आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, नदीवर बॅरयजकररता नन ीची तरतूद करण्यात आली आहय काय व ककती
कालाव ीत उत बॅरयजची कामय पु श करण्यात यय ार आहय त,

(३) असयास, उत बॅरयजसमुझय हजारो हय ्र र्यती ओभलताखाली यय ार असयानय याबाबत
र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. धगरीष महाजन (१४-०३-२०१८) : (१) होय. मा.राज्यमींत्री, सावशजननक आरोग्य, पररवहन,
कामगार व राज्य उत्पादन र्
ु क याींनी त्याींच्या हद.२६/०४/२०१७ च्या पत्रान्वयय मा.जलसींपदा
मींत्री याींचयकडय वडापूर ययलय बॅरयज पध्दतीचा बीं ारा बाीं

यबाबत माग ी कयली आहय .

(२) व (३) महामींडझाचय हद.३१/३/२०१७ चय पत्रानुसार रुपयय २०.१३ को्ी ककीं मतीचा प्रस्ताव
र्ासनास मान्यतयस्तव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावावर र्ासनानय हद. २०/०९/२०१७

च्या पत्रान्वयय वडापूर को.प. बीं ाऱ्याचय बॅरयजमध्यय रुपाींतर कर यसींदभाशत मध्यवती सींकपकचत्र

सीं)्ना, नाभर्क याींचयकडून सींकपन करून )यऊन सववस्तर प्रस्ताव र्ासनास प्रर्ासकीय
मान्यतयसाणी सादर करण्याच्या सच
ू ना हदलयया आहय त.

सदर बॅरयजचय सींकपन मध्यवती सींकपनकचत्र सीं)्ना, नाभर्क याींचयकडून करून

)य यचय काम क्षयित्रय स्तरावर सुरू आहय .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वि.स. ४१७ (17)
पातुर (.ज.अिोला) येथे सामा.जि वनीिरण योजनें तगवत वपांपळखुटा-राहे र
रत्यावर लावणयात आलेल्या वक्ष
ृ लागवडीत झालेला गैरिारभार

(२२)

९०४८१ (११-०८-२०१७).

श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पातुर (जज.अकोला) ययलय सामाजजक वनीकर

योजनयअींतगशत वपींपझखु्ा-राहय र रस्त्यावर

लावण्यात आलयया वक्ष
ी लागवडीत गैरकारभार लायाची बाब माहय फयब्रुवारी, २०१७ मध्यय वा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, याबाबत चौकर्ी करुन दो ीींवर र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा करण्यात
ययत आहय ,
(३) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.

वपींपझखु्ा–राहय र (ता.पातूर जज.अकोला) या रस्त्यावर सामाजजक वननकर

ववभागानय

सन २०१५ च्या पावसाळ्यात रस्ता दत
ु फाश वक्ष
ी लागवडीची कामय कयलयली नाहीत.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

दापोली (.ज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील धचरे खाणीना सांरक्षण
िठडा बाांधणयात आला नसल्याबाबत
(२३)

९०८९७ (१२-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) दापोली (जज.रत्नाकगरी) ताल
अलवा सींरक्ष
कणडा
ु यातील बहुताींर् कचरय खा ीना कींु प
बाीं ण्यात आला नसयानय कचरय खा ी उ)डया जस्लतीत असयाचय माहय जन
ू , २०१७ मध्यय वा
त्या दरम्यान ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, सदरच्या उ)डया कचरय खा ीमध्यय पावसाझयात पा ी साचत असयामझ
ु य
नागररक व पाझीव प्राण्याींना

ोका ननमाश

लाला आहय, हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय,
(४) असयास, त्यानुसार सदर हणका च्या कचरय खा ीना कींु प

अलवा सींरक्ष

कणडा

बाीं ण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१८) : (१) गौ

खननज उत्खनन परवाना दय ताना परवाना ारक

याींनी गौ खननज उत्खनन हणका ी कींपाऊींड )ाल य बीं नकारक असयाचय परवान्याच्या अ्ी
व र्तीमध्यय नमुद करण्यात ययतय. त्यानुसार दापोली तालुयातील कचरय खा ीींना कींपाऊींड
)ालण्यात आलयलय आहय .

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ४१७ (18)

राज्यातील शासिीय व ननमशासिीय सेवाननवत्ृ ताांच्या ववववध प्रलांबबत मागणयाांबाबत
(२४)

९१६०४ (०४-०९-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील र्ासकीय व ननमर्ासकीय सयवाननवत्ी ताींच्या वववव

प्रलींिबत मागण्याींबाबत

र्ासनाकडून दल
श होत असयामझ
ु क्ष
ु य त्याींनी हदनाींक १ मय, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास आलाद
मैदानावर उपो

कयलय होतय, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, सदर उपो

कत्यांच्या मागण्या मान्य कर यबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही

कयली आहय वा करण्यात ययत आहय ,
(३) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१४-०३-२०१८) : (१) महाराषर राज्य राजपित्रत अक कारी महासीं) याींनी

सामान्य प्रर्ासन ववभागाला पाणववलयया हद. २१ माचश, २०१७ रोजी च्या पत्रामध्यय १ मय,२०१७
रोजी सींलग्न सीं)्नाींच्या प्रमख
ु पदाक काऱ्यासह लाक्षण क उपो

असय नमुद कयलय होतय व

त्यासोबत मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना पाणववलयया हद. २२ माचश,२०१७ च्या ननवयदनाची प्रत

सादर कयली होती. सदर ननवयदनाची प्रत ही सामान्य प्रर्ासन ववभागाकडून प्राप्त करून )यण्यात
आली आहय .

(२) सयवाननवत्ी त कमशचाऱ्याींच्या मागण्याबाबत र्ासनातफवेक कमशचारी सीं)्नाींबरोबर ननयभमतप य
चचाश कयली जातय व रास्त मागण्यावर ननयमानुसार उकचत कायशवाही कयली जातय. २२ माचश, २०१७

च्या ननवयदनामध्यय सयवाननवत्ी तीचय वय ६० व वेक कर य व सवांना जुनी पयन्र्न योजना लागू कर य
या दोन मागण्याींचा अींतभाशव होता. सयवाननवत्ी तीचय वय ६० व वेक करण्यासींदभाशत नयमलयया
श्री.ख्ुआ सभमतीचा अहवाल अदयाप र्ासनास प्राप्त लालयला नाही. तो प्राप्त होताच अींनतम

नन य
श )यतला जाईल. हद.१.११.२००५ रोजी ककीं वा त्यानींतर र्ासकीय सयवयत रुजु लालयया
कमशचाऱ्याींना नवीन पररभाव त अींर्दान ननवत्ी तीवयतन योजना / राषरीय ननवत्ी तीवयतन योजना
लागू

करण्याचा

हद.०१.११.२००५

ोर ात्मक

रोजी

नन य
श

र्ासनानय

ककीं वा त्यानींतर र्ासन

मींत्रीमींडझाच्या

सयवयत

मान्यतयनय

ननयुत लालयया

)यतला

आहय .

सवश सींवगाशतील

कमशचाऱ्याींना ही योजना सतीची असून त्यातन
ू को त्याही सींवगाशस वगझून जन
ु ी ननवत्ी तीवयतन
योजना लागू करता यय ार नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही

___________
भांडारा व पवनी (.ज.भांडारा) तालक्
ु यात शासनाने ववतरीत िेलेल्या भूखांडाबाबत
(२५)

९१७९४ (१२-०८-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

वि.स. ४१७ (19)
(१) भींडारा व पवनी (जज.भींडारा) तालुयात सन १९८५ तय ८७ या कालाव ीत गाव
ववस्तारीकर

योजनयअींतगशत आबादी पाडून र्ासनानय भख
ू ींडाचय ववतर

कयलय, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, काही भख
ू ींड ारकाींनी दस
ु ऱ्याींच्या भख
ू ींडावर )रय बाीं न
ू तर काही भख
ू ींड
अनतक्रम

करून र्तशभींग कययामुझय सदर भख
ू ींड

लक्ष दीं ड आकारण्यात आला आहय , हय ही खरय
(३) असयास, सदरचय भूखींड

ारकाींनी

ारकाींवर चालु दराप्रमा य रुपयय १ तय १.५

आहय काय,

ारक एवढी मोणी रकम भरण्यास तयार नसयानय १९८५ तय

१९८७ च्या दरानुसार दीं ड आकारून भूखींड

ारकाींना हदलासा दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती

कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,

(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१८) : (१) (२) (३) व (४) सन १९८५ तय १९८७ या व ाशत भींडारा
ताल
ु यातील मौजा-खरबी, मौजा-कचखली, मौजा-कोरीं बी, मौजा-वाकयश्वर, मौजा-चोवा, मौजाबयरोडी या गावात गाव ववस्तारीकर

योजनयअींतगशत भुखींड पाडून ननयमाप्रमा य ववतर

करण्यात आलय होतय. तसयच पवनी तालुयातील मौजा-कुलाश, ई्गाव, ययनोडा, जुनीना, खैरी
हदवान, पालोरा चौ., ब्रम्ही या गावात भख
ू ींड पाडून ननयमाप्रमा य ववतररत कयलय होतय.
भींडारा

व

पवनी

तालुयात

काही

भख
ू ींडाींचय

अनक कीत

हस्ताींतर

कययानय

सींबक ताींकडून भख
ू ींडाच्या म
ू याींककत रकमयच्या ७५% रकम आकारण्याबाबत उपववभागीय
अक कारी, भींडारा याींनी आदय भर्त कयलय आहय.

___________
मेळ)ाटामध्ये (.ज.अमरावती) महात्मा गाांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत िाम िरणा-या
आहदवासी मजुराांची मजूरी प्रलांबबत असल्याबाबत
(२६)

९२६३९ (१९-०८-२०१७).

श्री.प्रभुदास शभलावेिर (मेळ)ाट) :

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मयझ)ा्ामध्यय (जज.अमरावती) महात्मा गाीं ी ग्रामी

सन्माननीय रोजगार

रोजगार हमी योजनेंतगशत काम

कर ा-या र्यकडो आहदवासी मजरु ाींचय र्ासनाकडय १० को्ी रुपयय लकीत असून सदर रकम
मनरय गा मजुराींच्या खात्यात ४ महहन्याींपासून जमा करण्यात आली नसयाचय

ननदर्शनास आलय

आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, मनरय गा मजुराींवर उपासमारीची पाझी आली असन
ू मजुराींचय अन्यत्र मोठ्या
प्रमा ात स्ललाींतर होत आहय , हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनुसार आहदवासी मजुराींची
लकीत रकम त्याींच्या खात्यात जमा करण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा
करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

वि.स. ४१७ (20)
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.
(२) हय खरय नाही.

(३) प्राप्त अहवालानस
ु ार, मयझ)ा् ववभागातील आहदवासी मजरु ाींचय र्ासनाकडय १० को्ी रुपयय

लकीत नाहीत. सदयजस्लतीत मयझ)ा् ववभागातील आहदवासी मजुराींच्या मजुरीकररता सींबींक त
डाक)र कायाशलयातन
ू ३५.४० लक्ष रुपयाींचय वा्पाची प्रकक्रया सुरु आहय . तसयच पोस््खात्याच्या

स्तरावर ताींित्रक कार ामझ
ु य प्रलींिबत असलयली रकम मजुराींना प्राप्त होण्यासाणी र्ासनामाफशत

वयझोवयझी आढावा )यण्यात ययतो. याभर्वाय मयझ)ा् भागातील बहुताींर् आहदवासी मजुराींची खाती
पोस््ात असयानय मजरु ी ववतर ात हो ारा ववलींब ्ाझण्यासाणी जास्तीत जास्त खाती बँकयकडय
वगश करण्यात ययत आहय त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

औरां गाबाद ववभागात शेततळयाांना अनुदान मांजूर िरणयाबाबत
(२७)

९३१२७ (२२-०८-२०१७).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

(१) औरीं गाबाद ववभागात मागयल त्याला र्यततझय या योजनयअींतगशत ककती र्यततझयाींची माहय
माचश, २०१७ अखयरपयंत अजाशदवारय माग ी कयली आहय ,
(२) असयास, त्यापैकी ककती र्यततझयाींना मींजरु ी दय ण्यात आली आहय व ककती र्यतकऱ्याींना
अनुदान दय ण्याींत आलय आहय ,

(३) असयास, ज्या र्यतकऱ्याींना अनुदान दय ण्यात आलयलय नाही त्याींची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) औरीं गाबाद ववभागातील आण जजहयात मागयल
त्याला र्यततझय या योजनयअींतगशत माचश २०१७ अखयरपयंत एकु

५२५९८ र्यततळ्याींची अजाशव्दारय

माग ी कयली आहय .

(२) त्यापैकी, ३५६४८ र्यततळ्याींना तालक
ु ास्तरीय सभमतीनय मींजुरी हदली असुन त्यापैकी ३०४२२
र्यततळ्याींना कायाशरींभ आदय र् हदलय आहय त. माचश २०१७

अखयर ७६३६ र्यततझी पु श लाली असुन

त्यापो्ी ७६३६ र्यतक-याींना रुपयय ३५५५.८३ लक्ष इतकय अनद
ु ान अदा करण्यात आलय आहय .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

चांद्रपरू .जल्हयातील पांचायत सशमती पोंभण
ु ाविडून अनद
ु ान शमळणयाबाबत
(२८)

९३३५८ (१९-०८-२०१७).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जजहयातील पींचायत सभमती पोंभु ाशकडून अनद
ु ान भमझण्याकररता ववलींब होत
असयानय

डक भसींचन योजनयतींगत
श अनयक र्यतक-याींनी आपया र्यतामध्यय स्वतःजवझील

रकमयची गुींतव ूक करुन ववहहरीचय बाीं काम पू श कयलय असयाचय माहय जून, २०१७ मध्यय वा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय आहय काय,
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(२) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय ,
(३) असयास, तदनस
ु ार उत अनुदान तात्काझ र्यतक-याींना दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती
कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,

(४) नसयास,ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१७-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.

पोंभु ाश तालुयास ६१२ ववहहरीींचा लक्षाींक दय ण्यात आला असून ५९८ लाभाली पात्र

असयामझ
ु य ५९८ ववहहरीींना मींजरु ी प्रदान करण्यात आली आहय . त्यापैकी ३७९ ववहहरीींना लय-

आऊ् हदलय असून ३१९ ववहहरीींचय खोदकाम पू श लालयलय आहय . १४१ ववहहरीींचय बाीं काम पू श
लालयलय असून सींबींक त लाभार्थयांना बाीं काम पु त्श वाचय प्रमा पत्र व अींनतम दय यक अदा

करण्यात आलय आहय . तसयच उवशररत १७८ ववहहरीींच्या लाभार्थयांना लालयया बाीं कामाच्या
मोजमापानस
ु ार दय यक अदा करण्यात आलयलय आहय.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अल्पभध
ू ारि शेतिऱ्याना धडि शसांचन व रोजगार हमी योजनेतन
ू ववहीर मांजरू िरणयासाठी
रहहवाशी दाखल्याच्या अटीमळ
ु े अडचणी येत असल्याबाबत

(२९)

९४८९५ (२७-१०-२०१७).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाच्या अपभू ारक र्यतक-याना
मींजूर करण्यात ययतात

आहय त, हय खरय आहय काय,

डक भसींचन व रोजगार हमी योजनयतून ववहीर

परीं तु यामध्यय रहहवार्ी दाखयाच्या अ्ीमुझय अडच ी ननमाश

(२) तसयच अपभू ारक र्यतक-यासाणी

होत

डक भसींचन व रोजगार हमी योजनयतन
ू ववहीर मींजरू

करण्यासाणी सदर र्यती ज्या गावात आहय त्या गावाच्या मतदार यादीत र्यतक-याचय नाींव
आवश्यक आहय व त्याला रहहवाश्याचा दाखला सादर करावा लागतो, हय ही खरय आहय काय,
(३) असयास, अनयक गावाींमध्यय र्यताचय भर्वार हय दस
ु -या गावात असतय ककीं वा एखादी व्यती

र्हरात स्लायीक असतय व त्याची र्यती ही र्हरालगतच्या खयडयात असतय अर्ा वयझी त्या
र्यतक-याचय नाींव र्हराच्या मतदार यादीत असतय तर सदरची व्यती र्यती असलयया खयडयात
राहत नसयानय त्याला उपरोत योजनाींम ून ववहीर )यण्यास तो पात्र होत नाही, हय ही खरय
आहय काय,

(४) असयास, दझ

वझ ाची सा नय बदलली असयामुझय २५ तय ५० कक.मी. अींतरावर जरी

र्यती असली तर ती व्यती र्यती करुन र्कतय

त्यामझ
ु य अर्ा अपभू ारक र्यतक-यासाणी

उपरोत जाचक अ्ी रद्द करण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत
आहय ,
(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

वि.स. ४१७ (22)
श्री. जयिुमार रावल (१९-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.
(२) व (३) रोजगार हमी योजनयच्या

डक / जवाहर भसींचन ववहीर योजनयअींतगशत लाभ

)यण्यासाणी मतदार यादीत नाव असण्याची अ् नाही.
तलावप महात्मा गाीं ी राषरीय ग्रामी

रोजगार हमी योजनयअींतगशत ववहीर )यण्यासाणी

लाभार्थयाशकडय जॉबकाडश अस य आवश्यक आहय . सदर जॉबकाडश लाभाली ज्या गावचा रहहवासी
आहय , त्या गावच्या ग्रामपींचायती माफशत हदलय जातय.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
खारपाण पटटयातील गावाांमध्ये रोहयो व धडि शसांचन योजनेतील
ववहीरी ऐवजी टयुबवेल अथवा ववांधन ववहीर दे णयाबाबत
(३०)

९४८९९ (२७-१०-२०१७).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खारपा

प््यातील गावाींमध्यय ववहीर खोदताींना अनयक अडच ी ययत असयानय या

गाींवामध्यय र्ासनाच्या रोहयो व

डक भसींचन योजनयतील ववहीरी ऐवजी ्यब
ु वयल अलवा ववीं न

ववहीर मींजूर करण्यात यय ार आहय,हय खरय आहय काय,

(२) असयास, याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(३) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१९-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शासिीय वसाहत, वाांद्रे येथील इमारत क्रमाांि १४० ते १४२ च्या मागील
पररसरात पसरलेली अवच्छता

(३१)

९४९३६

(खडिवासला) :

(१३-१०-२०१७).

श्री.सांजय

िदम

(दापोली),

श्री.शभमराव

तापिीर

सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ासकीय वसाहत, वाींद्रय ययलील इमारत क्रमाींक १४० तय १४२ च्या मागील पररसरात तसयच
सदय:जस्लतीत ननषकाभसत कयलयया इमारत क्र.२३१, २३२ व अन्य इमारतीींसमोरील भागात माहय
जून, २०१७ पासन
ू साींडपा ी व पावसाच्या पाण्याचा ननचरा होत नसयानय सतत पा ी साणून
कचखल व दलदल पसरली आहय, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, सदर पररसरात सतत साणून राह ा-या पाण्यामुझय व लगत असलयया
कचराकींु डीमझ
ु य दग
ु श ी व डासाींचा प्रादभ
ु ाशव वाढलयला आहय , हय ही खरय आहय काय,

(३) तसयच इमारत क्रमाींक १४१ व १४२ म ील रहहवार्ाींना सदननकयमध्यय पाऊसामुझय व अन्य

कार ामझ
ु य गझती होत असयानय दरु
ु स्ती करुन सदर गझती लाींबववण्याबाबत इमारत क्रमाींक
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१४२ म ील रहहवार्ाींनी हदनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोजी तसयच इमारत क्रमाींक १४१ म ील
रहहवार्ाींनी माहय जुल-ै ऑगस््, २०१७ मध्यय ववनींती अजश हदलयलय आहयत, हय ही खरय आहय काय,

(४) तसयच इमारत क्रमाींक १४१ च्या खाली असलयया फरश्या सावशजननक बाीं काम ववभागाच्या
अक का-याींनी माहय जानयवारी, २०१५ मध्यय वा त्या सम
ु ारास काढून ्ाकया असून अदयाप त्या

पुन्हा बसववण्यात आया नाहीत तसयच सदर इमारती खालील (सदननका क्रमाींक १४२/१ च्या
बाजूला असलयया) ड्रयनयजच्या पाईपम ून पाण्याचा ननचरा होत नसयानय साींडपा ी साणून
त्याचा सदर इमारतीतील तसयच आजूबाजूच्या (इमारत क्रमाींक १४२/१) तझमजयावर राह ा-या
रहहवार्ाींना याचा त्रास होत आहय , हय ही खरय आहय काय,

(५) असयास, सदर पररसरात डासाींचा प्रादभ
ु ाशव होऊ नयय याकररता सा ार त: ककती हदवसाींनी
कक्कनार्काींची फवार ी कयली जातय,

(६) असयास, उपरोत इमारत क्रमाींक १४० तय १४२ च्या मागील पररसरात सदय:जस्लतीत
पसरलयला कचरा, साींडपा ी, कचखल तसयच अनावश्यक लाडय-लड
ु पय व कचरा इत्यादीची

साफसफाई करुन सदर पररसरातील डासाींचा लालयला प्रादभ
ु ाशव त्वरीत दरु करण्यासह तयलील
कचराकींु डी त्वरीत कायमस्वरुपी काढण्यासाणी महानगरपाभलकयकडय पाणपुरावा करण्याबाबत
र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(७) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०३-२०१८) : (१) हय अींर्त: खरय आहय.
(२) हय खरय नाही.
(३) होय, इमारत क्र. १४२ म ील रहहवार्ाींनी ९ ऑगस््, २०१७ रोजी तक्रार नोंदवहीत नोंद
कयली होती व इमारत क्र. ब-१३४ तय ब-१४५ म ील रहहवार्ाींनी १६ ऑगस््, २०१७ रोजी
ननवयदन हदलय होतय.
(४) काही हणका ी जलनन:स्सार

वाहहनी तु्यानय तत्कालीन जस्लतीत पाण्याचा ननचरा

व्यवजस्लत होत नव्हता, हय खरय आहय . परीं तु सदयजस्लतीत सदर वाहहन्याींची दरू
ु स्ती कयलयली
असयानय इमारत क्र. ब-१४२ व ब-१४३ या इमारतीम ील पाण्याचा ननचरा व्यवजस्लत होत
आहय .

(५) महानगर पाभलकयमाफशत सवश र्ासकीय वसाहतीत वयझोवयझी कक्क नार्काींची फवार ी
करण्यात ययतय.
(६) इमारत क्र. ब-१४० तय ब-१४२ च्या मागील पररसरात असलयया तीन चौक इमारत क्र. ब२३० तय ब-२४१, ब-२४२ तय ब-२५३, ब-२५४ तय ब-२६२ ननषकाभसत करावयाचय असयानय तय ररत
करण्यात आलयलय आहय . सदयजस्लतीत त्याभोवती वाढलयली लाडय-लड
ु पय वयझोवयझी काढण्यात ययत
आहय त. व ाशतुन तीन तय चार वयझा ननषकासीत करावयाच्या चौकाींची साफसफाई करण्यात ययतय.

चौक क्रमाींक १४१ व १४२ मागील कचराकींु डी कायमस्वरुपी काढ यबाबत महानगरपाभलकयमाफशत
ननयोजन करण्यात ययत आहय .
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ४१७ (24)
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अशभयानाच्या इन्टे .न्सव्ह तालक्
ु याांच्या वावषवि िृती
आराखड्यात येवला व ननफाड (.ज.नाशशि) तालुक्याांचा समावेश िरणयाबाबत

(३२)

९५६८६ (२२-१२-२०१७).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१८–१९ च्या महाराषर राज्य ग्रामी

जीवनोन्नती अभभयानाच्या इन््य जन्सव्ह

तालुयाींच्या वाव क
श कीती आराखड्यात ययवला व ननफाड (जज.नाभर्क) तालुयाींचा समावयर्
करण्याची लोकप्रनतनन ीींनी हदनाींक

२२ ऑगस््, २०१७ रोजी वा

ननवयदनानुसार मुख्य कायशकारी अक कारी, ग्रामी

त्या सुमारास लयखी

जीवनोन्नती अभभयान याींचयकडय माग ी

कयलयली आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, उत ताल
ु याींम ील दाररद्र्यरय यखालील महहलाींना स्वावलींबी करण्यासाणी या
तालुयाींचा सन २०१८–१९ च्या राषरीय ग्रामी

जीवनोन्नती अभभयानाच्या इन््य जन्सव्ह

तालुयाींमध्यय समावयर् करण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(३) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०७-०३-२०१८) : (१) होय, हय खरय आहय .

(२) सन २०१८-१९ या आकलशक व ाशमध्यय मानव ववकास ननदवेक र्ाींकाींच्या आ ारय ययवला व ननफाड
या तालुयाींचा इन््य जन्सव्ह कायशपध्दतीमध्यय समावयर् करण्याच्या दृष्ीनय ववचार करण्यात
ययईल.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील भटक्या ववमुक्ताांना कक्रशमलीयर या सांज्ञेमधून वगळणयाबाबत
(३३)

९६४४८ (०६-०१-२०१८).

श्री.अलम शेख (मालाड प.श्चम) :

सन्माननीय ववमुक्त

जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगव आणण ववशेष मागास प्रवगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील भ्या ववमुताींना कक्रभमलीयर या सींज्ञयम ून वगझण्यात ययण्यासींदभाशत राज्य
मागासवगश आयोग, पु य याींनी आपला अहवाल र्ासनास सादर कयला आहय, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, अहवालाचय छाननीचय काम र्ासनानय सुरु कयलय असून त्याचा अदयाप नन य
श
लाला नाही, हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, याबाबत तात्काझ नन य
श )यण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा
करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
प्रा. राम शशांदे (०९-०३-२०१८) : (१) राज्यातील ववमुत जाती “अ” मध्यय समाववष् असलयया
१४ जाती, भ्या जमातीच्या यादी म ील समाववष् असलयया २३ व ववर्य

मागासवगाशतील

वि.स. ४१७ (25)
अनुक्रमाींक ७ वरील १ अर्ा एकू

३८ जाती कक्रभमलयअर तत्वाम न
ु वगझता ययऊ र्कयल अर्ी

भर्फारस राज्य मागासवगश आयोगानय राज्य र्ासनाकडय कयली आहय .

(२), (३) व (४) राज्य मागासवगश आयोगाच्या सदरहू भर्फारर्ीवर जनतयच्या सच
ू ना व हरकत
मागववण्यात आया आहय त याबाबत जनतयकडून प्राप्त लालयया हरकती तसयच, ववजाभज,

इमाव व ववमाप्र या सवश प्रवगाशच्या )्काींना कक्रभमलयअर तत्वातून वगझता ययईल ककीं वा कसय
याबाबतचा अहवाल हद. २०/११/२०१७ च्या पत्रादवारय राज्य मागासवगश आयोग याींचय कडुन
मागववण्यात आलयला आहय . आजून अहवाल आलयला नाही.
___________
पुणे िँटोन्मेंट बोडावला िेंद्र शासनािडून जीएसटीच्या मोबदल्यात
अनुदान शमळाले नसल्याबाबत

(३४)

९८३२६ (०१-०१-२०१८).

अॅड.गौतम चाबि
ु वार (वपांपरी) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वस्तु व सयवाकर (जीएस्ी) माहय जल
ु ,ै २०१७ पासन
ू लागू होऊन तीन महहनय उल्लय असन
ू

पु य कँ्ोन्में् बोडाशला केंद्र र्ासनाकडून जीएस्ीच्या मोबदयात अनुदान भमझालय नसयाचय
माहय ऑ्ोबर, २०१७ मध्यय वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आलय, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, कँ्ोन्में् बोडाशचा “एलबी्ी” च्या नन ीम ून कमशचाऱ्याींचा पगार, कायाशलयीन
खचश व अन्य खचश कयला जात होता, हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीअींती र्ासनानय पु य
कँ्ोन्में्

बोडाशला

जीएस्ी

अनुदान

लवकर

भमझण्यासाणी

केंद्र

करण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,

र्ासनाकडय

पाणपुरावा

(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-०३-२०१८) : (१) कँ्ोन्में् बोडश केंद्र र्ासनाच्या सींरक्ष

ववभागाच्या

अखत्यारीत ययतो. कँ्ोन्में् बोडश कायदा, २००६ या केंहद्रय कायदयानुसार त्याचय ननयींत्र

होत

असयानय राज्य र्ासनाच्या कायशक्षयत्रात सींबीं ीत वव य ययत नाही.
(२) लागू नाही.
(३) लागू नाही.
(४) लागू नाही.

___________
ववक्रमगड (.ज.पाल)र) तालक्
ु यातील मलवाडा ग्रामपांचायतीमध्ये
रोजगार हमी योजनेच्या ननधीचा झालेला अपहार

(३५)

९८३६३ (०६-०१-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोजगार हमी

वि.स. ४१७ (26)
(१) ववक्रमगड (जज.पाल)र) तालुयातील मलवाडा ग्रामपींचायतीमध्यय रोजगार हमी योजनेंतगशत
सन २०१३ तय २०१७ या कालाव ीत मत
ी असलयया व्यजतींच्या नावानय रोजगार हमी योजनयच्या
नन ीचा अपहार कययाचय माहय सप््ें बर, २०१७ मध्यय वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आलय आहय , हय
खरय आहय काय,
(२) असयास, याप्रकर ी र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीत काय आढझून आलय,
(३) असयास, चौकर्ीनुसार दो ीींवर र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

श्री. जयिुमार रावल (१३-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.

तलावप, श्री. अनींता तुींबडा व इतर ग्रामस्लाींनी हद.१३.०९.२०१७ रोजी ग्ववकास

अक कारी, ववक्रमगड याींचयकडय लयखी ननवयदन हदलय होतय.

त्यामध्यय ग्रामसयवक, सरपींच व

रोजगार सयवक याींनी सींगनमतानय खो्या हजय-या लावन
ू मयत मा साींच्या नावय पैसय काढ ,य

सन २०१६ मध्यय ६ तय ७ मस््र काम करुनही मजुरी आजतागायत न भमझायाबाबत तक्रार
कयली आहय .

तक्रारीच्या अनु ींगानय ग्ववकास अक कारी, पींचायत सभमती, ववक्रमगड याींचक
य डून

सववस्तर अहवाल मागववला असता सदर कामाींवर सन २०१३ तय २०१७ या कालाव ीत मत
ी
मजरु ाींच्या नावानय खो्या हजयरी लावन
मजरू ीचय पैसय काढण्याची बाब ननदर्शनास आली
ू
नाही.तलावप,काही प्रकर ी ताींित्रक अडच ीमझ
ू य मजूरीची रकम सींबींक त खात्यावर जमा

करण्यास ववलींब लालयला आहय .ज्याप्रकर ी अदयाप मजूरी प्राप्त नाही,त्याप्रकर ी मजूरीची
रकम तातडीनय खात्यावर जमा करण्याची कारवाई करण्यात ययत आहय .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िाांबा (ता.िल्याण, .ज.ठाणे) येथील जशमनीची िेलेली अवैध ववक्री
(३६)

९८७७५ (२१-१२-२०१७).

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर), श्री.अमर िाळे (आवी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) काींबा (ता.कया , जज.णा य) ययलील जमीन मालक श्री.ववष ू फडकय याींनी जभमनीची
श्री.र्हा याना ववक्री कययाबाबत जभमनीवरील कुझ भर्रोसय, र्ाींताराम बनकरी व रामचींद्र कींु डलय

इत्यादीींनी तहभसलदार, जजहाक कारी, णा ,य ववभागीय आयुत व मा.महसूल मींत्री याींचक
य डय
वारीं वार तक्रारी कयया असून या तक्रारीच्या अनु ींगानय तहभसलदाराींनी सींपू श चौकर्ी करुन र्हा
कु्ुींबीयाींनी दाखल कयलयला दाखला हा बनाव् र्यतकरी प्रमा पत्र असून या जभमनी सरकारजमा

करण्यास पात्र असयाचा ननकाल हदयाचय हदनाींक २८ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास
ननदर्शनास आलय, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, यापूवी सुद्धा श्री. ववष ू फडकय याींनी ३०० तय ४०० एकर जमीन र्हा व अन्य ८

तय ९ व्यतीींना ववकयाचय व तसयच जभमनीच्या कागदपत्रात फयरफार कययाचय व यासाणी त्याींना

वि.स. ४१७ (27)
तत्कालीन तलाणी, तहभसलदार व उपववभागीय अक कारी याींनी सहकायश कययानय त्याींच्यावर
गुन्हय दाखल करण्याची माग ी कुझाींनी कयली आहय, हय ही खरय आहय काय,
(३) असयास,

उत जभमनीबाबत तहभसलदाराींनी हदलयया नन य
श ानस
ु ार

जभमनी र्ासन

जमा न करण्याची कार य काय आहय त,
(४) असयास,

याप्रकर ी चौकर्ी करून बयकायदय र्ीरररत्या जमीन ववक ाऱ्या श्री.ववष ू फडकय

व त्यास सहकायश कर ाऱ्या महसल
ू ववभागातील अक कारी व कमशचाऱ्यावर कारवाई करण्यासह
उपरोत जमीन तात्काझ र्ासनजमा करण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा
करण्यात ययत आहय
(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजय काींबा, ता.कया ,
जज.णा य ययलील स.नीं. ५२, ७७, ६४, १२५ व ३५ या भमझकतीसींदभाशत
आर्याच्या तक्रारी प्राप्त लालयया आहय त.

प्रश्नात नमद
ू

उत भमझकतीसींदभाशत मा.उच्च न्यायालयानय रर् याकचका क्रमाींक ९८३६/२०१४ मध्यय
हदनाींक १२/११/२०१४ रोजी हदलयया ननदवेक र्ाच्या अनु ींगानय सामनयवालय श्री.सींजय चींद्रकाींत र्हा व
इतर याींनी तय र्यतकरी असयाबाबतचा कुणलाही सबझ पुरावा प्रकर ी दाखल कयलयला
नसयामझ
ु य तय र्यतकरी असयाचय भसध्द होत नाही असय आदय र् तहभसलदार, कया

याींनी

पारीत कयलय आहय त. सदर आदय र्ाच्या अनु ींगानय तत्कालीन मा.मींत्री (महसल
ू ) याींनी पारीत

कयलयया हदनाींक ०४/०८/२०१४ च्या आदय र्ाचय पुनववशलोकन महाराषर जमीन महसूल सींहहता,
१९६६ चय कलम २५८ अन्वयय करण्याचा प्रस्ताव जजहाक कारी, णा य याींनी र्ासनास सादर

कयला. मा.मींत्री (महसल
ू ) याींच्या उत आदय र्ाचय पन
ु ववशलोकन करण्यास र्ासनानय मान्यता हदली

असून प्रकर ी महाराषर जमीन महसूल सींहहता, १९६६ चय कलम २५८ म ील तरतूदीनुसार
र्ासनाकडय पुनववशलोकन अजश दाखल करण्याबाबत जजहाक कारी, णा य याींना कझववलय आहय.
___________

.जल्हा परीषद, नगर पररषद, पांचायत सशमती आणण ग्रामपांचायती सांदभावतील सवव दावे
अनतररक्त .जल्हाधधिाऱ्याांिडे वगव िरणयाबाबत

(३७)

९९०७० (२१-१२-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जजहा परी द, नगर परर द, पींचायत भसमती आण

सन्माननीय महसूल मांत्री

ग्रामपींचायती सींदभाशतील सवश दावय

अनतररत जजहाक काऱ्याींएवजी जजहाक काऱ्याींना दय ण्याचा नन य
श राज्य र्ासनानय नुकताच
)यतला, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, जजहाक कारी याींच्याकडय वववव

खात्याींचा भार असयानय पु य जज्यातील

अनयक दावय प्रलींबीत राहहलय असन
ू पु य जज्यात सन २०१६ मध्यय लालयया ग्रामपींचायत
ननवड ूकीम ील सदस्य पात्रतयबाबतचय
खरय आहय काय,

सुमारय १४०० दावय दाखल करण्यात आलय आहय त, हय ही

वि.स. ४१७ (28)
(३) असयास, याबाबत चौकर्ी करून जजहा परी द, नगर परर द, पींचायत सभमती आण
ग्रामपींचायती सींदभाशतील सवश दावय पुवी प्रमा य

अनतररत जजहाक काऱ्याींकडय वगश करण्याबाबत

र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१८) : (१) व (२) राज्य ननवड ूक आयोगाच्या सूचनयचा सवंक

ववचार करुन यापुढय जजहापरर द ननवड ूका/ पींचायत सभमत्याींच्या ननवड ूका व नगरपरर द/

नगरपींचायत तसयच ग्रामपींचायत वव यक ननवड क
ू ीच्या सवश बाबी र्ासनाच्या हद. २४.०४.२०१७

च्या पररपत्रकान्वयय जजहाक काऱ्याींकडय सोपववण्यात आया आहय त. पु य जजहयात सन २०१६
मध्यय ननवड ूक लायानींतर सदस्य पात्रतयसींबीं ी ३९४ दावय दाखल लालय होतय. त्यापैकी ३४७
दावय ननकाली काढलय असून उवशररत ४७ दावय ननकाली काढण्याची कायशवाही सुरु आहय.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मे.धचांतामणी इांड.रज, श्रीरामपूर व श्री रामदे व ररफायनरी, श्रीरामपरू (ता.श्रीरामपुर,

.ज.अहमदनगर) या दोन ऑईल िांपन्याांनी िोट्यवधी रपयाचा ववक्रीिर थिववल्याबाबत
(३८)

९९२६२ (२६-१२-२०१७).

श्री.जयप्रिाश मांद
ु डा (बसमत) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मय.कचींताम ी इींडजस्रज, श्रीरामपरू व श्री रामदय व ररफायनरी, श्रीरामपरू (ता.श्रीरामपरु ,

जज.अहमदनगर) या दोन ऑईल कींपन्याींनी र्ासनाचा सुमारय रुपयय ६८ को्ीचा ववक्रीकर
लकववयाबाबतची गोपनीय माहहती खबऱ्याींनी उपायुत ववक्रीकर (जव्हजीलन्स), ववक्रीकर
भवन, मालगाव, मुींबई याींना हदली होती, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, खबऱ्याच्या माहहतीनुसार वरील दोन्ही कींपन्याींवर छापा )ातयानींतर सुमारय ६८

को्ी रुपयाींचा ववक्रीकर बड
ु याचय ननदर्शनास आयानींतर सदर कींपन्याींवर कायदय र्ीर कारवाई
करण्यात ययऊन दय खील सदर कींपन्या सुरु आहय त, हय ही खरय आहय काय,

(३) तसयच ननयमाप्रमा य खबर दय ाऱ्या इसमास वरील रकमयच्या १०% रकम बक्षक्षस म्ह ून
दय ण्यात आलयली नसन
ू सदर खबऱ्याींनय त्याच्या जीवास

ोका ननमाश

लायाबाबत तसयच

ननयमानस
ु ार र्ासनाकडून १०% रकम बक्षक्षस दय ण्याबाबत मा. ववत्त मींत्री याींच्याकडय हदनाींक
३ ऑ्ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननवयदन हदलय आहय, हय ही खरय आहय काय,

(४) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनुसार उत कींपन्याींवर
कारवाई करण्यासह उत खबऱ्याींना बक्षक्षस दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा
करण्यात ययत आहय ,
(५) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०५-०३-२०१८) : (१) होय. हद.०२.०५.२०१५ रोजी श्रीरामपूर ययलील

एडीबल ऑईल कींपन्याींनी (मय.कचींताम ी इींडजस्रज व मय.अतुल रय डसश व इतर) र्ासनाचा

वि.स. ४१७ (29)
ववक्रीकर लकववयाची माहहती खबऱ्यानय ववक्रीकर उपायुत (दक्षता), ववक्रीकर भवन, मालगाींव,
मुींबई याींना हदली होती.
(२)

होय. मय.कचींताम ी इींडजस्रज कींपनीवर हद.०८.०५.२०१५ तय १२.०५.२०१५ या कालाव ीत

अन्वय

ाची कायशवाही करण्यात आली होती. अन्वय

ादरम्यान मय.कचींताम ी इींडजस्रज या

कींपनीत करचक
ु वयकगरी आढझून आली नाही. परीं त,ु सदर हणका ी मय.अतुल रय डसश ही अनोंहदत

कींपनी चालू असयाचय आढझून आलय व या कींपनीत करचुकवयकगरी आढझून आली.त्यानस
ु ार
कालाव ी २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ साणी नन ाशर ा पाररत करुन
कर, व्याज व र्ास्ती भमझून एकू

रु.४०,९३,२८,१६८/- इतकी माग ी करण्यात आलयली होती.

त्यापैकी व्यापाऱ्यानय आतापयंत रु.२७,२६,३२७/- इतकी रकम भरली व उवशरीत रकमयची
वसुली करु नयय म्ह ून व्यापाऱ्यानय अवपल दाखल कयलयलय आहय.
(३) हद.०३.१०.२०१७ चय ननवयदन अभभलयखावर उपलब्
(४)

नाही.

मय.अतल
ु रय डसश या प्रकर ात व्यापाऱ्यानय आतापयंत रु.२७,२६,३२७/- इतकी रकम वसल
ू

लाली असयानय, Resolution No.STA-२००४/CR-१०३/Taxation/Mantralaya Mumbai
हद.०५.०६.२००७ म ील अनक्र
ु माींक ६.१ नुसार Interim reward may be granted upto a

maximum of ५% of the amount of advance tax recovered on establishing
prima facie evasion

of tax after visit of the investigation authority on the

basis of the information provided by the informant, subject to a ceiling of Rs.
१०,०००/- अनुसार दय य असलयली रु.१०,०००/-इतकय बक्षीस रकम खबऱ्यास Axis Bank
नादय र्ादवारय ( नादय र् क्र०८७२८६) हद.२२.०६.२०१६ रोजी दय ण्यात आलयली आहय .
सदर प्रकर ात व्यापाऱ्याकडय उपलब्

असलयया उवशरीत वसुलीसाणी व्यापाऱ्यानय

अवपल दाखल कयलयलय आहय त, व सदर अवपलात नन य
श प्राप्त लायावर व व्यापाऱ्यानय दय य कर,

व्याज व र्ास्तीची रकम वसल
लायावर उवशरीत दय य बक्षक्षस दय ण्याची कायशवाही पू श
ु
करण्यात ययईल.

(५) वरीलप्रमा य.

___________

पाचोरा-भडगाांव (.ज.जळगाव) नगरपाशलिा हद्दीतील शेतिऱ्याांना रोजगार हमी योजनेचा
(३९)

ववशेष बाब म्हणून लाभ शमळणयाबाबत

९९३३३ (२६-१२-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाचोरा-भडगाींव नगरपाभलका हद्दीतील र्यतकऱ्याींना रोजगार हमी योजनयचा ववर्य
म्ह ून लाभ भमझण्याकररता

बाब

ोर ात्मक नन य
श )यण्याबाबत स्लाननक लोकप्रनतनन ीनी मा.

रोजगार हमी मींत्री याींना हदनाींक १९ सप््ें बर,२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास लयखी ननवयदन हदलय
आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, या ननवयदनानुसार सदर र्यतकऱ्याींना रोजगार हमी योजनयचा ववर्य
लाभ भमझण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(३) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

बाब म्ह ून

वि.स. ४१७ (30)

श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१)होय, हय खरय आहय.

(२) राज्यात “क” वगश नगरपरर द व नगर पींचायत क्षयत्रात राज्य रोजगार हमी योजनयची
अींमलबजाव ी कर यबाबत हदनाींक ३ माचश, २०१४ च्या र्ासन नन य
श ान्वयय सववस्तर सूचना
ननगशभमत करण्यात आलयया आहयत
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जव्हार (.ज.पाल)र) येथील िाळमाांडवी धबधब्यािडे जाणाऱ्या
रत्याच्या बाांधिामात झालेला गैरव्यवहार
(४०)

९९४४७ (२६-१२-२०१७).

श्री.पािल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय पयवटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जव्हार (जज.पाल)र) ययलील पयश्न स्लझ काझमाींडवी

ब बाकडय जा ारा रस्ता ३४५२

(३४५२२९३६) पयश्न अींतगशत सन २०१६-१७ मध्यय मींजूर असलयया कामात एक रुपयाही खचश
न करता अक कारी व कींत्रा्दार याींनी र्ासनाच्या नन ीचा अपहार कययाची बाब माहहती
अक कारात ननदर्शनास आलयली आहय , हय खरय आहय काय,
(२) असयास, सदर कामाच्या हणका ी कुणलयही काम लालयलय नसून काम कागदावर दाखवून
अवै रीत्या बनाव् दय यकय बनवन
अक कारी व कींत्रा्दार याींनी सींगनमत करून नन ी
ू
बझकावला आहय ,हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, या प्रकर ी चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनुसार दो ी अक कारी व
कींत्रा्दार याींच्यावर र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

श्री. जयिुमार रावल (०८-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) सदर रस्त्याच्या कामाबाबत कामय न
करताच

खो्ी

अभभयींता,प्रादय भर्क

िबलय

काढण्याबाबत

ववभाग,मुींबई

अभभयींता,दक्षता व गु

ननयींत्र

याींनी

प्राप्त

या

मींडझ, कोक

काम प्रगतीपलावर आहय .

लालयया

प्रकर ी

तक्रारीच्या

चौकर्ी

करण्याचय

अनु ींगानय
आदय र्

मुख्य

अ ीक्षक

भवन, नवी मुींबई याींना हदलय असून चौकर्ीचय

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोला पांचायत सशमतीचे अधधिारी, गटवविास अधधिारी व हहांगणा तामसवाडी येथे प्रधान
वच्छता अशभयानातील शौचालयासाठी लाच )ेतल्याबाबत
(४१)

९९४८३ (२६-१२-२०१७).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतवजापूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

वि.स. ४१७ (31)
(१) अकोला पींचायत सभमतीचय अक कारी, ग्ववकास अक कारी व हहींग ा तामसवाडी ययलील
सरपींचाचा मुलगा व इतर तीन पींच प्र ान स्वच्छता अभभयानातील र्ौचालयासाणी १४ हजार
९०० रुपयाींची लाच )यतयाची )्ना माहय ऑगस्् ,२०१७ मध्यय वा त्यादरम्यान ननदर्शनास
आली, हय खरय आहय काय,
(२) असयास, या प्रकर ी चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीत काय आढझून आलय,

(३) असयास, तदनुसार लाच )य ाऱ्यावर र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा करण्यात ययत
आहय ,

(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२२-०३-२०१८) : (१) होय, हय अींर्त: खरय आहय .
(२) सदर प्रकर

न्यायप्रववषण असून प्रस्तुत प्रकर ी लाचलुचपत प्रनतबीं क ववभागाकडून

न्यायालयात अभभयोग दाखल करण्यासाणी मींजरू ीबाबतचा प्रस्ताव र्ासनास अदयाप प्राप्त
लालयला नाही.

(३) व (४) प्रस्तुत प्रकर ी मुख्य कायशकारी अक कारी, जजहा परर द, अकोला याींनी
हद.२६/९/२०१७ च्या आदय र्ान्वयय श्री.रमयर् कयर्वराव दय र्मख
ु , ववस्तार अक कारी (पीं), पींचायत

सभमती, अकोला याींचयववरुध्द लाचलुचपत प्रनतबीं क ववभाग, अकोला याींना हद.२३/८/२०१७
पासन
ू ननलींिबत कयलय आहय. तसयच हद.६/९/२०१७ च्या आदय र्ान्वयय श्री.स्वप्नील गोपालराव बदरखय

व प्रर्ाींत म ुकर ्ालय, समुह समन्वयक पींचायत सभमती, पींचायत सभमती ववभाग, अकोला
याींना हद.२२/८/२०१७ पासून राषरीय ग्रामी
कींत्रा्ी सयवयतून बडतफश कयलय आहय .

पययजल कायशक्रमा अतींगत
श समुह समन्वयक या

तसयच प्रस्तत
ु प्रकर ी श्री.वयलय, ग् ववकास अक कारी व श्री.पींड,य सहायक ग् ववकास

अक कारी याींनी सापझा पडताझ ीमध्यय प्रत्यक्ष लाचयची माग ी कयलयली अलवा लाचयची रकम

जस्वकारलयली हदसून ययत नसयानय, त्याींना सदयजस्लतीत ननलींिबत कर य उकचत वा्त नाही,
तलावप त्याींची इतरत्र बदली करण्यात यावी, असा नन य
श र्ासन स्तरावर

)यण्यात आला

आहय . त्यानुसार श्री.पींड,य सहायक ग् ववकास अक कारी याींची पदस्लापना ग् ववकास
अक कारी, पींचायत सभमती महागाींव, जज.यवतमाझ या पदावर हद.१४/२/२०१८ च्या आदय र्ान्वयय
करण्यात आली आहय .
तसयच,

श्री.वयलय,

ग्

ववकास

अक कारी

याींच्या

बदलीबाबतचा

प्रस्ताव

सक्षम

प्राक कर ाकडय मान्यतयसाणी सादर करण्यात आलयला आहय .
___________
यवलूज - पोले (ता.पन्हाळा .ज.िोल्हापूर) येथील िासारी नदीवरील
िोल्हापूर पद्धतीच्या बांधाऱ्याला तडे गेल्याबाबत

(४२)

९९९९६ (२६-१२-२०१७).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरडिर (शाहूवाडी) :

लाभक्षेत्र वविास ववभाग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ४१७ (32)
(१) यवलूज - पोलवेक (ता.पन्हाझा जज.कोहापूर) ययलील कासारी नदीवरील कोहापूरी पद्धतीच्या

बीं ाऱ्याला सुमारय ५० व वेक पू श लाली असून बीं ाऱ्याची मोठ्या प्रमा ात पडलड होवून मोणय तडय
पडलय आहय त, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, पुराच्या पाण्यानय वाहून यय ारी लाकडय वपलर मध्यय अडकयामुझय
वपलरना मोणय तडय गयलय आहय त, हय ही खरय आहय काय,

बीं ाऱ्याच्या

(३) असयास, वपलरना तडय गययामुझय लाखो भल्र पा ी वाया जावन
ू आजूबाजूच्या १४
गावातील वपण्याच्या पाण्याचा व र्यतीपाण्याचा प्रश्न ननमाश

उन्हाझी व रब्बी वपकाींचय नक
ु सान होत आहय, हय ही खरय आहय काय,

लाला असून, पाण्याअभावी

(४) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी करुन को ती उपाययोजना कयली वा करण्यात यय त
आहय ?
श्री. धगरीष महाजन (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) हय खरय आहय .
(३) नाही.
(४) सदर बीं ाऱ्याच्या ववर्य

दरु
ु स्ती कामास ववस्तार व सु ार ाींतगशत प्रर्ासकीय मान्यता

)यण्यासाणी अींदाजपत्रक तयार करण्याचय काम क्षयित्रय स्तरावर सुरु आहय .
___________

ववक्रमगड तालुक्यात (.ज.पाल)र) रोजगार हमी योजनेची िामे शमळत
नसल्याने मजुराांचे होणारे थलाांतर

(४३)

१००१६२ (२६-१२-२०१७).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
काय :-

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ववक्रमगड (जज.पाल)र) या आहदवासीबहुल तालुयातील भाताचय वपक नष् लायानय
स्लाननक मजुराींचय हो ारय स्ललाींतर रोखण्यासाणी रोहयोची कामय तातडीनय सरु
ु करण्याची माग ी
माहय ऑ्ोबर, २०१७ मध्यय वा त्या दरम्यान स्लाननक नागररकाींनी कयली आहय , हय खरय आहय
काय,
(२) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व त्यात काय आढझून आलय,
(३) असयास, चौकर्ीच्या अनु ग
ीं ानय स्लाननक मजुराींना रोहयोची कामय तातडीनय उपलब्

करुन

दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१३-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
ववक्रमगड तालुयात ३०२ कामय सुरु असून सदर कामाींवर ३५३७ मजूर उपजस्लती

आहय . कामाची माग ी कयलयया मजुराींना रोजगार उपलब्
___________

करुन दय ण्यात ययत आहय त.

वि.स. ४१७ (33)
पाचोरा (.ज.जळगाांव) तालुक्यात लोहटार व िु-हाड येथील ग्रामपांचायतीचे
सरपांच व ग्रामसेविाांने िेलेला गैरव्यवहार

(४४)

१००७६० (०४-०१-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चौदाव्या ववत्त्त आयोगाच्या कामासींदभाशत पाचोरा ताल
ु यात (जज.जझगाींव) लोह्ार व

कुऱ्हाड ययलील ग्रामपींचयातीच्या सरपींचासह ग्रामसयवकाींवर गुन्हा नोंदवून अपहाराची रकम
वसूल करण्यात यावी असय लयखी ननवयदन स्लाननक लोकप्रनतनन ीनी वारीं वार जजहा परर दय च्या
मुख्य कायशकारी अक का-याींसह जजहाक कारी याींना हदलय आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, सदर ननवयदनानुसार को तीच कायशवाही करण्यात आली नाही, हय ही खरय आहय
काय,

(३) असयास,या प्रकर ी र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनुसार दो ीींवर र्ासनानय
को ती कारवाई कयली वा करण्यात ययत आहय ,

(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१२-०३-२०१८) : (१) नाही.

(२) व (३) नाही. सदर प्रकर ी जबाबदार ग्रामसयवकाींवर महाराषर जजहा परर द सयवा (भर्स्त
व अपील) अक ननयम १९६४ म ील तरतुदी नस
ु ार भर्स्तभींगवव यी कायशवाही प्रस्ताववत
करण्यात आलयली आहय. तसयच जबाबदार सरपींच याींच्या ववरुध्द महाराषर ग्रामपींचायत

अक ननयम १९५८ म ील कलम ३९(१) नस
ु ार अपात्र कर य सींबक त कायशवाही प्रस्ताववत
करण्यात आली आहय .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही

___________

मौजा वडधामना (.ज.नागपरू ) येथील ०.८१ हे क्टर आर एवढी जागा
आठवडी बाजारािरीता शमळणेबाबत

(४५)

१०१०८२ (२१-१२-२०१७).

श्री.सशमर मे)े (हहांगणा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मौजा वड ामना (जज.नागपरू ) ययलील ०.८१ हय ्र आर एवढी आणवडी बाजाराकरीता
ननजश्चत कयलयली जागा दय ण्याबाबत वव ानसभा सदस्य,

हहींग ा याींनी मा. महसुल मींत्री याींना

हदनाींक ०८ जल
ु ,ै २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननवयदन हदलय, हय खरय आहय काय,

(२) असयास, उत ननवयदनाच्या अनु ींगानय वड ामना ययलील ०.८१ हय ्र आर एवढी जागा
आणवडी बाजाराकरीता दय ण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(३) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

वि.स. ४१७ (34)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) मौजा वड ामना ता.हहींग ा जज.नागपरू
ययलील स.क्र.१९७ म ील आराजी १.७७ हय .आर. पैकी ०.८० हय .आर. र्ासकीय जागा आणवडी

बाजार व ओ्य बाीं कामाकरीता ग्रामपींचायत वड ामना याींना मींजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव
र्ासनास प्राप्त लालयला आहय. सदर प्रस्तावाबाबत सींबींक त ववभागाचय अभभप्राय प्राप्त करुन
)यण्यात ययत असून तदनींतर पुढील कायशवाही सींकजपत आहय .
___________

अांबरनाथ पूवव (.ज.ठाणे) भागात दय्ु यम ननबांधि
िायावलय सुर िरणयाबाबत

(४६)

१०१२७४ (२१-१२-२०१७).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) अींबरनाल पव
ू श (जज.णा य) भागात दय्ु यम ननबीं क कायाशलय सरु
ु करण्याबाबतचा प्रस्ताव
र्ासनाच्या ववचारा ीन आहय , हय खरय आहय काय,

(२) असयास, अींबरनाल पूवश भागात दय्ु यम ननबीं काचय कायाशलय तातडीनय सुरु करण्यात यावय
अर्ी माग ी हदनाींक १७ जुल,ै २०१७ रोजी स्लाननक लोकप्रनतनन ीनी कयली आहय , हय ही खरय
आहय काय,

(३) असयास, याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०३-२०१८) : (१) हय खरय नाही.
(२) होय.

(३) अींबरनाल पूवश (जज.णा य) कायशक्षयत्रात मोठ्या प्रमा ात ववकास होत असयानय एकाच
कायाशलयात दस्त नोंद ीसाणी गदी होत आहय . दस्त नोंद ीसाणी यय ाऱ्या नागररकाींची जलद व
वयझयवर काम होत नसयानय गैरसोय ननमाश

होत असयाच्या तक्रारी होत असयाकार ानय

अींबरनाल तालुयात असलयया सह दय्ु यम ननबीं क वगश-२, उहासनगर क्र.२, उहासनगर
क्र.३ व उहासनगर क्र.४ या तीनही कायाशलयाचय कायशक्षयत्र सामाईक करण्याचा प्रस्ताव नोंद ी

महाननरीक्षक व मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पु य याींच्याकडून हद.१८.०१.२०१८ च्या
पत्रान्वयय र्ासनास प्राप्त लाला आहय . सदर प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारा ीन आहय.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ४१७ (35)
ननयोजन सशमतीतील ३० टक्िे ननधीच्या िपातीबाबत
(४७)

१०१३४२ (२६-१२-२०१७).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण

(भोिर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) र्ासनानय )ोव त कयलयया कजशमाफी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ दय ण्यासाणी जजहा ननयोजन
सभमतीच्या ३०% नन ी परत करण्याचय आदय र् दय ण्यात आलय असयाची बाब माहय नोव्हें बर
मध्यय वा त्यादरम्यान ननदवेक र्नास आली आहय, हय खरय आहय काय,
(२) असयास, जजहा ननयोजन सभमतीच्या वाव क
श आराखडयातन
ू वववव

योजनाींचय प्रस्ताव

सादर करण्यात आलय असून ननयोजन सभमतीनय सहा योजनयचा १००% नन ी ववतरीत कययामझ
ु य
र्ासनाच्या कपातीच्या
हय ही खरय आहय काय,

ोर ामुझय प्रस्ताववत ववकास कामाींना अडच ी ननमाश

लाया आहय त,

(३) असयास, याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०८-०३-२०१८) : (१) होय. ववत्त ववभागाच्या हदनाींक ३०.६.२०१७ च्या
पररपत्रकान्वयय महसूली लयख्यातील ७०% व भाींडवली लयख्यातील ८०% इतया मयाशदयत नन ी
उपलब्

करुन दय ऊन या मयाशदापयक्षा जादा ववतरीत कयलयला व प्रत्यक्ष खचश न लालयला नन ी

प्रत्यावपशत

करण्याबाबत

व

केंद्र पुरस्कीत

कायशक्रमाींसाणी

तरतद
ू ी

१००%

नन ी

ववतर

करण्याबाबतच्या हदलयया सूचनाींच्या अनु ींगानय आवश्यक कायशवाही करण्याबाबात र्ासनपत्र
हदनाींक १६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वयय सवश जजहाक का-याींना कझववण्यात आलय आहय .

(२) व (३) ववत्त ववभागाच्या हदनाींक ०१.०२.२०१८ च्या पररपत्रकानुसार जजहा वाव क
श योजना
(सवशसा ार

/ अनस
ु कू चत जाती )्क / अनस
ु कचत जमाती )्क योजना) तरतद
ू ी १००%

ववतरीत करण्यास मान्यता दय ण्यात आली आहय . त्यानु ींगानय कायशवाही करण्याबाबत र्ासनपत्र

हदनाींक ०२.०२.२०१८ अन्वयय सींबींक ताींना कझववण्यात आलय आहय . त्यामुझय जजहा वाव क
श
योजनाींतगशत प्रस्ताववत ववकास कामाींना अडच ी ननमाश
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

होण्याची र्यता हदसून ययत नाही.

___________
तऱ्हाळा ते पाडी ताड (ता.मांगरळपीर, .ज.वाशशम) येथील रोजगार हमी योजनेअांतगवत िामे
प्रशासकिय मान्यता शमळूनही प्रलांबबत असल्याबाबत
(४८)

१०१८०२ (२६-१२-२०१७).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तऱ्हाझा तय पाडी ताड (ता.मींगरुझपीर, जज.वाभर्म) ययलील पाींदन रस्ता म.ग्रा.रो.ह.
योजनेंतगशत “ब” स्तरावरील कामाला तहसीलदार, मींगरुझपीर याींनी हदनाींक १८ डडसेंबर,२०१४ व
हदनाींक ३० मय, २०१६ ला प्रर्ासककय मान्यता हदलयली आहय , हय खरय आहय काय,
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(२) असयास, दोन व वेक होऊनसद्ध
ु ा हा रस्ता तातडीनय पू श करण्यास सींबींक त जजहा प्रर्ासन
ववलींब करीत असयाबद्दल ग्रामस्ल व र्यतकऱ्याींनी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.मींत्री व सकचव रो.ह.यो.
तसयच याींना हदनाींक ०७ जून, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास तक्रार कयली आहय , हय ही खरय आहय
काय,

(३) असयास, या प्रकर ी र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व चौकर्ीनस
ु ार रस्ता पू श
करण्यास ववलींब लाव ाऱ्या अक काऱ्यावर र्ासनानय को ती कारवाई कयली वा करण्यात ययत
आहय ,

(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?
श्री. जयिुमार रावल (१२-०३-२०१८) : (१) व (२) हय खरय आहय .

(३) त-हाझा तय पाडी ताड रस्त्याचय काम प्रा ान्यानय करण्याच्या दृष्ीनय कायशवाही करण्यात
आली असन
ू सदयजस्लतीत हय काम सरु
ु आहय .

मग्रारोहयो अींतगशत जय जॉबकाडश ारक कामाची

माग ी करतात त्याींना अकुर्लचय कामावर सामावन
ू )यता ययत.य त्यानुसार मजुराींना सदर

कामावर सामावून )यण्यात आलय आहय . प्रकर ी कु ीही दो ी नसयामुझय याबाबत को ावरही
कायशवाही करण्यात आली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रत्नाधगरी .जल््याच्या ननयोजन सशमतीचा ५० % ननधी पुन्हा शासनािडे वगव िरणयाबाबत
(४९)

१०२०१६ (२६-१२-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ननयोजन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाकगरी जज्याच्या ननयोजन सभमतीचा ५० % नन ी पुन्हा र्ासनाकडय वगश करण्याचय
जजहा ननयोजन सभमतीला र्ासनानय आदय र् हदलय आहय त, हय खरय आहय काय,
(२) असयास, मझ
ु ातच जजहा ननयोजनासाणी उपलब्

हो ारा नन ी अत्यप असताींना व

रत्नाकगरी जज्याची भौगोभलक पररजस्लती लक्षात )यता भर्लक राह ारा नन ी अत्यींत अपुरा

पड ारा असून जज्यातील महत्वाींच्या ववकासकामाींवर त्याचा परर ाम हो ार असयानय
नन ीत कपात करण्यात ययऊ नयय अर्ी माग ी जजहा ननयोजन सभमती अध्यक्ष तला
पालकमींत्री रत्नाकगरी व स्लाननक लोकप्रनतनन ीींनी कयली आहय , हय ही खरय आहय काय,

(३) असयास, सदर माग ीनस
ु ार र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०३-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.

(३) ववत्त ववभागाच्या हदनाींक ०१.०२.२०१८ च्या पररपत्रकानुसार आता जजहा वाव क
श योजना
(सवशसा ार

/ अनुसूकचत जाती )्क / अनुसूकचत जमाती )्क योजना) तरतूदी १००%

ववतरीत करण्यास मान्यता दय ण्यात आली आहय . त्यानु ींगानय कायशवाही करण्याबाबत र्ासनपत्र
हदनाींक ०२.०२.२०१८ अन्वयय सींबींक ताींना कझववण्यात आलय आहय .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वि.स. ४१७ (37)

इतर मागासवगव ववभागासाठी आवश्यि असलेल्या पदाांचा आिृनतबांध
सुनन.श्चत िरन वतांत्र ननधी उपलब्ध िरणयाबाबत

(५०)

१०३६८१ (०६-०१-२०१८).

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय ववमुक्त

जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगव आणण ववशेष मागास प्रवगव िल्याण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इतर मागासवगाशसाणी स्वतींत्र ववभागाची हदनाींक १० माचश, २०१७ रोजी ननभमशती कयली असून
या ववभागाींतगशत करण्यात यय ाऱ्या वववव

कया कारी योजनाींसाणी अलशसींकपीय तरतूद

भमझाली नसयाचय माहय सप््ें बर, २०१७ मध्यय वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आलय आहय , हय खरय
आहय काय,
(२) असयास, इतर मागासवगश

स्वतींत्र ववभाग र्ासनानय ननमाश

इतर

योजना

मागासवगीयासाणी

वववव

राबववण्यासाणी

नन ी

करुनही सदरहू ववभागास
उपलब्
नसयानय इतर

मागासवगाशसाणी कया कारी योजना राबववता ययत नाही, हय ही खरय आहय काय,
(३) असयास, याबाबत र्ासनानय चौकर्ी कयली आहय काय व त्यानस
ु ार इतर मागासवगश
ववभागासाणी आवश्यक असलयया पदाींचा आकीनतबीं

सुननजश्चत करुन स्वतींत्र नन ी उपलब्

करण्याबाबत र्ासनानय को ती कायशवाही कयली वा करण्यात ययत आहय ,
(४) नसयास, ववलींबाची कार य काय आहय त ?

प्रा. राम शशांदे (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) नाही. हय खरय नाही. मींित्रमींडझाच्या हद.२७.१२.२०१६

रोजी लालयया बैणकीतील नन य
श ानुसार सामान्य प्रर्ासन ववभागाच्या हद.०९.०३.२०१७ च्या
अक सूचनयन्वयय ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कया

ववभागाची ननभमशती करण्यात आलयली आहय .

सन २०१७-१८ या ववत्तीय व ाशमध्यय ववजाभज ववभागाच्या अखत्यारीतील योजनाींवरील सवश
खचश सामाजजक न्याय व ववर्य

सहाय्य ववभागाींतगशत करण्यात आलयया तरतुदीतून सध्या

भागववण्यात ययत आहय .

(३) हदनाींक २७.१२.२०१७ रोजीच्या मींित्रमींडझ नन य
श ानुसार नवननभमशत ववमुत जाती, भ्या
जमाती, इतर मागासवगश व ववर्य
त्यानस
ु ार

सामाजजक

न्याय

मागास प्रवगश कया

ववभागाच्या

ववभागाकररता ५१ पदय मींजूर आहय त.

हद.०९.०६.२०१७

च्या

र्ासन

नन य
श ान्वयय

या

ववभागाकररता ३० पदय मींजूर करण्यात आलयली आहयत. तसयच या ववभागाच्या हद.०६.१२.२०१७

च्या र्ासन नन य
श ान्वयय आ खी २१ पदय मींजूर करण्यात आली आहय त. त्यापैकी सामाजजक
न्याय व ववर्य
व ववर्य

सहाय्य ववभागाच्या हद.०९.०६.२०१७ च्या र्ासन नन य
श ान्वयय सामाजजक न्याय

सहाय्य ववभागाकडून २९ पदय या ववभागास वगश करण्यात आली असून सामान्य

प्रर्ासन ववभागामाफशत सकचवाचय १ पद भरण्यात आलय आहय . हद.०६.१२.२०१७ च्या र्ासन

नन य
श ान्वयय मींजूर करण्यात आलयली उवशररत २१ पदय भरण्याबाबत सामान्य प्रर्ासन ववभागाकडय
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहय . नवननभमशत ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कया
मींत्रालयीन प्रर्ासकीय ववभागासाणी एकू

या

४९ नवीन लयखार्ी श उ)डण्यात आलयली आहय त.

वि.स. ४१७ (38)
तसयच सदरहू नवीन लयखार्ी ांतगशत सन २०१८-१९ या ववत्तीय व ाशपासून अलशसींकपीय तरतूद
करण्यात यय ार आहय . क्षयित्रय स्तरावरील पदाींचा आकीनतबीं ननजश्चत करण्याचा प्रस्ताव ववत्त
ववभागाकडय प्रलींिबत आहय .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई.

