अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

चाळीसगाव व माळे गाव (जि.िळगाव) तालुक्यातील शेतिऱयाांच्या िममनीचे सपाटीिरण िरुन
त्याांची नोंद त्याांच्या ७/१२ वर िेल्याबाबत

(१)

१३३९२ (०८-०४-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर भुविकास महामींडळातर्फे प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली मद
ृ सींिारण अधिकारी,

जममन सि
ु ारणा जळगाि याींच्यामार्फफत चाळीसगाि पा्बींिारे उपविभागाच्या कायफक्षेत्रात पाझर

प्रकल्प लाभक्षेत्रात चाळीसगाि ि माळे गाि तालुक्यातील शेतकऱयाींच्या जममनीचे सपा्ीकरण
करण्यात आले असून या कामाचा कजाफचा बोजा सबींधित शेतकऱयाींच्या ७/१२ रे कॉडफिर
चढविण्यात आल्यामुळे शेतकऱयाींना कजफ ्ेण्यास अडचण येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार कोणती कायफिाही केली
िा करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीष महािन (२३-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्यात पडणाऱया दष्ट्ु िाळ व शेतिऱयाांसा स वतवतांत्र धनधी ममळयायाबाबत
(२)

२०५४७ (०६-०८-२०१५).

श्री.सुधनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दषु काळी पसरथितीती हाताळण्यासा त तसेच दषु काळरस्तत शेतक-याींना मदत
दे ण्यासा त आकथितमता धनिीत ९०० को्ीची िाढ करण्याचा धनणफय राज्याच्या मींत्री मींडळाने
ददनाींक २६ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ्ेतला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यापूिी राज्याचा आकथितमता धनिी ककती को्ीचा होता ि त्यात िाढ करण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, साखर उदयोगासा त शासनाने २००० को्ीचे पॅकेज जादहर केले असल्याने त्या
पॅकेजसा त लागणा-या धनिीचा या िाढीि धनिीत समािेश आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यात पडणारा दषु काळ ि शेतक-याींसा त तितींत्र धनिी शासनाने कोणती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०४-०५-२०१८) : (१) राषरीय कृवि विमा योजनेंतगफत शेतकऱयाींना

दे ण्यात येणाऱया नक
ु सान भरपाईच्या राज्य दहतयासा त रु.६३०.७४ को्ी, अिेळी पाऊस गारपी्
यामुळे पीक नक
ु सान बाधित शेतकऱयाींच्या मदतीसा त रु.२८१ को्ी ि जलयुक्त मशिार

कायफक्रमासा त रु.५० को्ी असा एकूण ९६२ को्ी इतका धनिी तातडीने उपलब्ि करुन
दे ण्यासा त मा.मींत्रीमींडळाच्या दद.२७.०५.२०१५ च्या धनणफयानस
ु ार आकथितमकता धनिीत रु.९६२
को्ीची तात्पुरती िाढ करण्यात आली आहे .

(२) महाराषर राज्याचा आकथितमकता धनिी हा मुींबई आकथितमकता अधिधनयम,

१९५६ अन्िये

तीापन करण्यात आला असून त्याची कायमतिरुपी मयाफदा रु. १५० को्ीची असून िरील
कारणामळ
ु े त्यामध्ये रु.९६२ को्ीची तात्पुरती िाढ करण्यात आली होती.
(३) नाही.

(४) राज्यात पडणाऱया दषु काळ ि शेतकऱयाींसा त तितींत्र धनिी उभारला जात नाही. तीावप,
दषु काळ

ि

नैसधगफक

आपत्ती

धनिारणाीफ

महसूल

ि

िन

विभागाच्या

अीफसक
ीं ल्पीय

अींदाजपत्रकात “२२४५, नैसधगफक आपत्तीच्या धनिारणासा त सहाय्य” या लेखाशीिाफखाली धनिीची
तरतूद करण्यात येते.

त्यानुिींगाने सन २०१५-१६ करीता रु.२१६३ को्ी, सन २०१६-१७ करीता

रु.५५७१ को्ी ि सन २०१७-१८ करीता रु.५५७२ को्ी धनिीची तरतद
ू करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

राज्यातील औरां गाबाद जिल्हा आरोग्य ववभागामार्फत चालवल्या िाणाऱया
सहा युनानी रुग्णालयाांमध्ये डॉक्टर उपलब्ध नसल्याबाबत

(३)

३८९५८ (२१-०१-२०१६).

श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरां गाबाद मध्य) :

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

औरीं गाबाद

थिजल्हा

पसरिदे च्या

सािफजधनक

आरोग्य

सन्माननीय

विभागातर्फे

युनानी

रुग्णालयामध्ये एक ही डॉक््र सेिेत नसताना दरििी औििे खरे दी केली जाते तसेच तीाधनक
धनिी लेखा विभागाने केलेल्या ऑडी्मध्ये या बाबीींिर ऑडड्रने आक्षेप नोंदिल्याची बाब माहे
जुलै ि ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये धनषपन्न झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील औििे खरे दीबाबत आरोग्य विभागाने रुग्णाींची

गैरसोय ्ाळण्यासा त

र्फामाफमसत्कडून उपचार केले जातात असे लेखी तपष्ीकरण आरोग्य विभागाला ददले, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, थिजल्हा आरोग्य विभागामार्फफत चालिल्या जाणाऱया सहा युनानी रुग्णालयाींमध्ये

मेडककल ऑकर्फसरचे एक पद मींजरू असताना तसेच डॉक््र उपलब्ि नसल्याने रुग्णाींची गैरसोय
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, डॉक््र उपलब्ि नसताना रुग्णालयाच्या नािाने औिि खरे दी करुन र्फॉमाफमसत्
रुग्णाींिर उपचार करीत असल्याने रुग्णाच्या जीिाला गींभीर िोका धनमाफण होण्याची शक्यता
असल्याने याबाबत चौकशी करुन दोिीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२४-०४-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे , औरीं गाबाद थिजल्हा पसरिदे अींतगफत
सहा यन
ु ानी िैदयकीय अधिका-याींची पदे मींजूर असून यापैकी ४ पदे राजीनामा/सेिाधनित्ृ तीमुळे
सरक्त आहे त.

(२) खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे . सहा यन
ु ानी रुग्णालयापैकी प्रत्येक रुग्णालयामध्ये आ िड्यातून दोन
ददिस काम पाहण्याबाबत कायफरत असलेल्या दोन युनानी िैदयकीय अधिकारी याींना आदे शीत
करण्यात आले आहे .

(४) औरीं गाबाद थिजल्हा पसरिद अींतगफत मींजूर ६ यन
ु ानी िैदयकीय अधिका-याींची पदे मींजरू
आहे त. त्यापैकी ४ पदे सरक्त आहे त. त्यामुळे रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये णूहणून औिि
धनमाफण अधिका-याींमार्फफत उपचार करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोिगार हमी योिनेअांतगफत किमान ३x३०x३ मी. आिारमानाचे
शेततळे तयार िरयायाची परवानगी दे यायाबाबत
(४)

४२३९३ (३०-०४-२०१६).

(मुांबादे वी),

प्रा.वषाफ

गायिवाड

श्री.पथ्
ृ वीराि चहाहाण (िराड दषिण), श्री.अममन

(धारावी),

डॉ.सांतोष

टारर्े

(िळमनुरी),

श्री.नसीम

पटे ल
खान

(चाांददवली), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती धनमफला गाववत
(इगतपूरी) :

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महात्मा गाींिी राषरीय रोजगार हमी योजनेअींतगफत रस्ामपींचायतीकडून १५x १५x३ मी.
आकारमानाचे शेततळे तयार करण्याची परिानगी ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१५ रोजीच्या शासन
धनणफयानुसार ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उल्लेखखत आकारमानाचे शेततळे अत्यींत लहान ि उपयोग क्षम नसल्यामळ
ु े
ककमान ३x३०x३ मी आकारमानाचे शेततळे तयार करण्याची परिानगी रस्ामपींचायतीला दे ण्याची

मागणी लोकप्रधतधनिीींनी ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१५ रोजी िा त्यादरणूयान केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सातारा, साींगली ि सोलापूर थिजल्हयातील अनेक तालुके सतत दषु काळरस्तत
असून तेीील मसींचन सुवििा िाढविणे आखण तेीील मजुराींना तत्परतेने काम उपलब्ि
करण्याच्या दृथिष्ने शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२४-०४-२०१८) : (१) होय.
महात्मा

गाींिी

राषरीय

रस्ामीण

रोजगार

हमी

योजनेअींतगफत

शेततळयाींची

कामे

रस्ामपींचायत/ यींत्रणामार्फफत ्ेण्यास शासन धनणफय ददनाींक १४ सप््ें बर,२०१५ अन्िये मान्यता
दे ण्यात आली आहे. त्यानुसार रस्ामपींचायतीमार्फफत छोट्या आकारमानाींच्या शेततळयाींची कामे
(१०X१०X३मी., १५X१०X३मी., ि १५X१५X३ मी.) अनुज्ञेय आहे त.

(२) शासन धनणफय ददनाींक १३ जुल,ै २०१६ अन्िये ३०X३०X३ मी. आकारमानाचे शेततळे
्ेण्यास परिानगी दे ण्यात आलेली आहे .

(३) ि (४) दषु काळाच्या पाश्िफभम
ू ीिर “मागेल त्याला शेततळे ” ही योजना शासनाने ददनाींक १७
र्फेब्रुिारी, २०१६ च्या शासन धनणफयान्िये जाहीर केली आहे. त्याचप्रमाणे महात्मा गाींिी

नरे गाअींतगफत शेततळयाींची कामे अनुज्ञेय आहे त. सातारा, साींगली ि सोलापूर थिजल्हयाींमध्ये
कामाींचे शेल्र्फ तयार

े िण्यात आले असन
ू , कामाची मागणी होताच कामे उपलब्ि करून

दे ण्याची तजिीज करण्यात आली आहे .

___________

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतांगत
फ ज्या शेतिऱयाांनी शासिीय
अनुदानासा स वतवखचाफने ववदहरी खोदल्या आहे त त्या शेतिऱयाांना अनुदान दे यायाबाबत
(५)

५३६४० (२९-०८-२०१६).

श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.प्रशाांत

ािूर (पनवेल),

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)फ , अॅड.आमशष शेलार
(वाांद्रे

पजश्चम),

श्री.वविय

श्री.राणािगिीतमसांह

पाटील

िाळे

(मशवािीनगर),

(उवतमानाबाद),

श्री.वैभव

श्री.अजित

वपचड

(अिोले),

पवार

(बारामती),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.राहुल िगताप
(श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आहाहाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.ददपि चहाहाण (र्लटण), श्री.सरु े श लाड
(ििफत), श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ुांड), श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपरू ), श्री.िालीदास िोळां बिर

(वडाळा), श्री.सुधनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर ( ाणे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मिरां द
िाधव-पाटील

(वाई),

श्रीमती

ददवपिा

चहाहाण

(बागलाण),

श्री.हसन

मश्र
ु ीर्

(िागल),

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ियांत

पाटील (इवतलामपूर), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.धनतेश राणे (िणिवली), श्री.भावतिर िाधव
(गुहागर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)फ , श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती धनमफला
गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
रोिगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ४३१ (5)
(१) राज्यातील अनस
ू ुधचत जाती-जमाती तसेच अल्पभूिारक शेतकऱयाींच्या शेतात महात्मा गाींिी
राषरीय रस्ामीण रोजगार हमी योजनेतींगफत तीन लाखापयफतच्या अनुदानािर मसींचन विदहरी

खोदण्याचा िडक कायफक्रम २०१४-१५ शासनाने हाती ्ेतला असुनही काही मोजकीच कामे
सोडली तर ही योजना अनद
ु ानाच्या ्प्प्यािर प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा
त्यादरणूयान धनदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उतमानाबाद, उमरगा, परीं डा आखण लोहरा या तालुक्यात मनरे गाींतगफत मींजूर
झालेल्या १,३३६ विदहरीपैकी ९१३ विहीरी पूणफ झाल्याचे साींगण्यात आले परीं तु प्रत्यक्षात अनेक

विदहरी केिळ कागदोपत्रीच पण
ददसत आहे तसेच जी कामे
ू फ असल्याचे या पाहणीतन
ू
प्रगतीपीािर आहे त असे साींगण्यात आली त्याची प्रत्यक्षात िततुथितीती िेगळी आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास,महात्मा गाींिी राषरीय रोजगार हमी योजने अींतगफत शेतकऱयाींना दे ण्यात येणाऱया
मसींचन विदहर योजनेची िततूथितीती कळताच बीड, उतमानाबाद,लातूर,परभणी थिजल्हा प्रशासनाने
विदहरीच्या कामाची चौकशी करण्याकरीता सरु
ु िात केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ च्या
धतसऱया िा चौथ्या आ िडयात धनदशफनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या थिजल्हयाींमध्ये अनेक द काणी बनाि् विदहरीींना मींजूरी दे ण्यात येणे,
लाभाथ्याफनी कजफ काढून विहीरीची कामे पूणफ केली असता त्याींना अनुदान न ममळणे, रोहयो

विभागातील अकुशल ि कुशल कामगाराींचे धनिी उपलब्ि नसल्यामळ
ु े लाखो रुपयाींचे दे णे
ीकीत असल्याचे धनदशफनास आले तसेच चार हजार विदहरीींच्या दे यकाबाबत तपष्ीकरण
उपलब्ि न होणे इ. अनेक गैरप्रकार या केलेल्या पहाणीमध्ये धनदशफनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(५) असल्यास, सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ या काळात विविि योजना अींतगफत विदहरीींना
दे ण्यात आलेली मींजरु ी ि २०११-२०१४ या काळात दे ण्यात आलेल्या मींजरु ीपैकी अपण
ू फ रादहलेली

विदहरीची कामे याबाबतचा तपास पूणफ न झाल्याने नेमक्या ककती विदहरी म.न.रे .गा. अींतगफत
या चार ते पाच थिजल्हयात पूणफ झाल्या आहे त याचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(६) असल्यास, महात्मा गाींिी राषरीय रस्ामीण रोजगार हमी योजनेतींगत
फ ज्या शेतकऱयाींनी
शासकीय अनद
ु ानासा त तिखचाफने विदहरी खोदल्या आहे त त्या शेतकऱयाींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. ियिुमार रावल (२४-०४-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३), (४) ि (५) अींशत: खरे आहे .
तीावप,

कामाच्या

मागणीनस
ु ार

मसींचन

विहरीींची

कामे

हाती

्ेऊन

खोदकामाची

(अकुशल) अदाई मजुराींच्या िैयथिक्तक खात्यािर ि बाींिकाम (कुशल) दे यकेही रस्ामपींचायतीच्या
खात्यािर िगफ करुन ही कामे पूणफ करण्याची दक्षता ्ेण्यात येते.

(६) महात्मा गाींिी राषरीय रस्ामीण रोजगार हमी योजनेतील मसींचन विदहरी ही िैयथिक्तक
लाभाची योजना असन
ू अनद
ु ान तत्िािर आिासरत नसल्याने शेतकऱयाींना अनद
ु ान दे ण्याचा
प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ४३१ (6)
िळगाव जिल्हयातील शेती रवतत्याचा प्रवतताव मांिूरीअभावी प्रलांबबत असल्याबाबत
(६)

५४७९८ (२८-०८-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शेतक-याींचे आधीफक नर्फा होिून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासा त

शेती रतत्याींचा वििय

गेल्या पाच ििाफपासून केंद्र शासनाच्या रस्ामविकास विभागाकडे प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, जळगाि थिजल्हयातील १ हजार १११ कक.मी च्या शेती रतत्यासा त १०९ को्ीींचा
प्रतताि पूणफ होण्यासा त विलींब लागत असल्याने थिजल्हयातील सम
ु ारे १४८७ गािामिील दीड
हजार शेती रतते अपूणाफितीेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रतताि मींजरू ीअभािी प्रलींबबत राहण्यामागची कारणे काय आहे त याबाबत
शासनाने केंद्र शासनाकडे पा पुरािा केला आहे काय ि त्याचे तिरुप काय आहे ,

(४) असल्यास, सदर प्रततािास मींजूरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१०-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
महात्मा

गाींिी

राषरीय

रस्ामीण

रोजगार

हमी

योजनेमध्ये

अपेक्षक्षत

मनुषयददन

धनममफतीच्या अनुिींगाने िाविफक कृती आराखडा तयार केला जातो ि त्यामध्ये रस्ामपींचायत
ततरािरुन अनुज्ञेय कामाींचा समािेश आराखडयामध्ये करण्यात येतो. परीं तु या योजनेंतगफत केंद्र
शासनाकडे तितींत्र प्रतताि पा विण्याची तरतद
ू नाही.
(२) हे खरे नाही.

तीावप, रस्ामपींचायत ततरािर मींजूर कृती आराखडयाप्रमाणे शेत जोड रतत्याींची कामे

शेल्र्फिर ्ेण्यात आली असन
ू मजुराींच्या मागणीप्रमाणे कामे उपलब्ि करुन दे ण्यात येत

आहे त. सन २०१४-१५ ते आजतागायत रस्ामपींचायत ततरािर एकूण ४१६ कामे पण
ु फ करण्यात
आली असून त्यासा त रु.३५०१.४४ लक्ष इतका खचफ करण्यात आला आहे .
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
बोईसर (जि.पालघर) ग्रामपांचायतीच्या िामात झालेला गैरहायवहार
(७)

६६८५२

(२७-०१-२०१७).

श्री.अममत

घोडा

(पालघर),

श्री.दहतें द्र

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ािूर (वसई) :

(१) बोईसर (थिज.पाल्र) रस्ामपींचायतीच्या निधनिाफधचत सरपींच ि उपसरपींच या दो्ाींनी
बोईसर

रस्ामपींचायतीच्या

ददनाींक

१८

जुल,ै

२०१६

पूिीच्या

कालाििीमिील

झालेल्या

व्यिहारामध्ये अधनयममतता, चुकीच्या पध्दतीने केलेली कामे आखण आधीफक गैरव्यिहार

याबाबत तपेशल ऑडी् करण्याची लेखी मागणी मुख्य कायफकारी अधिकारी, थिजल्हा पसरिद,

वि.स. ४३१ (7)
पाल्र याींचक
े डे माहे जुल-ै ऑगत्, २०१६ मध्ये िा त्यादरणूयान धनिेदनादिारे केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच रस्ामपींचायतीचे िसरष

मलवपक याींनी लक्ष्मण कॉणूप्लेक्स कडून आलेल्या धनिीची

कॅशबक
ु ामध्ये नोंद न करता तो धनिी रतत्याींच्या कामासा त

खचफ केला तसेच अथिततत्िात

नसलेल्या झेरॉक्स कॉपीचे, रस्ामपींचायतीच्या दोन सायकलीच्या दरु
ु ततीचे ि ित्ृ त्तपत्रात

ददलेल्या जादहराती इत्यादीिर लाखो रुपयाींचा खचफ दाखविण्यात आला असून कायम सर्फाई
कामगार असताींनाही अनेक अधतसरक्त कामगार कींत्रा्ी पध्दतीने दाखविले, तसेच सन २०१५-

१६ या वित्त्तीय ििाफचे िॉऊचर सरपींच ि रस्ामविकास याींनी अधिका-याींची सही न ्ेता िापरले
असून ददनाींक १० ऑगत्,२०१६ रोजी िा त्यासुमारास त्याींना चौकशी काळात नोकरीिरुन
धनलींबबत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यासा त बोईसर रस्ामपींचायतीच्या मागील कायफकाळातील
तपेशल ऑडड् करण्याची मागणी निधनिाफधचत बोईसरच्या सरपींच ि उपसरपींच याींनी पाल्र
थिजल्हापसरिदे च्या मख्
ु य कायफकारी अधिका-याींकडे ददनाींक २५ जल
ु ,ै २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले ि
तद नुसार सींबधित कमफचा-याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१९-०४-२०१८) : (१) (२) (३) ि (४) पाल्र थिजल्हयातील बोईसर

रस्ामपींचायतीच्या निधनिाफधचत सरपींच ि उपसरपींच याींनी मुख्य कायफकारी अधिकारी, थिजल्हा
पसरिद, पाल्र याींच्याकडे बोईसर रस्ामपींचायतीींमध्ये झालेल्या आधीफक गैरव्यिहाराचे तपेशल
ऑडड् करण्याची मागणी केलेली आहे . तीावप सदर मागणी लेखी धनिेदनादिारे केलेली नसन
ू
तोंडी मागणी
थिजल्हा

केलेली आहे . सदरची तोंडी मागणी करण्यापूिीच मुख्य कायफकारी अधिकारी,

पसरिद,

पाल्र

कायाफलयाने

त्याींच्या

दद.९.११.२०१५

च्या

पत्रान्िये

बोईसर

रस्ामपींचायतीच्या दद.०१.०४.२०१० ते ३१.०३.२०१५ या कालाििीच्या विशेि लेखा परीक्षणाची
मागणी तीाधनक धनिी लेखा परीक्षा, मींब
े डे केली होती. त्यानि
ु ई याींचक
ु ींगाने तीाधनक धनिी
लेखा परीक्षा, मुींबई याींनी ददलेल्या धनदे शानस
ु ार मुख्य कायफकारी अधिकारी, पाल्र कायाफलयाने
त्याींच्या दद.३१.०३.२०१६ च्या पत्रान्िये, बोईसर रस्ामपींचायतीच्या सन २०१० पासूनच्या
सहाय्यक लेखापरीक्षा अधिकारी, तीाधनक धनिी लेखा परीक्षा कायाफलय,

ाणे/ पाल्र याींनी

केलेल्या लेखापसरक्षणाचे अहिाल उपसींचालक, तीाधनक धनिी लेखापसरक्षा याींना पा विले
आहे त.
बोईसर रस्ामपींचायतीचे िसरष

मलवपक री.ी.सींतोि मरा े

याींनी लक्ष्मण कॉणूप्लेक्स कडून

आलेल्या धनिीची कॅश बक
ु ामध्ये नोंद न करता तो धनिी रतत्याच्या कामासा त खचफ केला.

त्यामुळे विदयमान सरपींच, रस्ामपींचायत, बोईसर याींनी त्याींच्या ददनाींक ११/०८/२०१६ रोजीच्या
आदे शान्िये री.ी.सींतोि मरा े याींना धनलींबबत केले होते.

वि.स. ४३१ (8)

री.ी. मरा े

याींना धनलींबबत करताना सरपींच, रस्ामपींचायत, बोईसर याींनी महाराषर

रस्ामपींचायत अधिधनयम १९५८ चे कलम ६१ (१) नुसार रस्ामपींचायतीचा

राि ्ेऊन कायफिाही

न केल्यामळ
ु े री.ी. मरा े याींनी सदर धनलींबन आदे शाविरूद्ध केलेले अवपल मान्य करण्यात आले.
त्यामुळे री.ी.मरा े याींना पन
ु :तीावपत करण्यात आले.

तदनींतर री.ी.सींतोि मरा े , मलवपक याींना रस्ामपींचायतीने विविि मुद्दयाींिर मागविण्यात

आलेला खुलासा अमान्य करून रस्ामपींचायत मामसक सभा दद.२८/६/२०१७,

राि क्र.४०/१०

अन्िये रस्ामपींचायतीच्या दद.७/७/२०१७ रोजीच्या आदे शान्िये सेित
े न
ू बडतर्फफ करण्यात आले

आहे . सदर बडतर्फीच्या आदे शाविरूद्ध री.ी.मरा े याींनी २१/९/२०१७ रोजी ग् विकास अधिकारी,
पींचायत सममती पाल्र याींचक
े डे अवपल दाखल केले असून त्यािरील धनणफय प्रलींबबत आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
राज्यशासनाने अधधिचा धनधी उभारयायासा स शासिीय िमीन
ववक्री व तारण
(८)

६९३४८ (२४-०१-२०१६).

े वयायाचा घेतलेला धनणफय

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम),

श्रीमती धनमफला गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अशोि पाटील
(भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यशासन विकास कामाींसा त अधिकचा धनिी उभारण्यासा त शासकीय जमीनीच्या
मललािातून ि तारणातून दोन लाख को्ी उभारणार असल्याचे माहे ऑगत्, २०१६ रोजी िा
त्यादरणूयन धनदशफनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी िोरण

रविण्यासा त राज्य शासनाने सममती नेमली आहे , हे ही

खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सममतीने शासकीय जममनी विक्री ि तारण

े िण्याबाबत शासनास ददलेल्या

अहिालानस
ु ार शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२०-०३-२०१७) : (१) ि (२) नाही.

पायाभूत सुवििाींचा विकास जलदगतीने होण्यासा त विभागाच्या ताब्यात असलेल्या

जममनीींचा अधिक पसरणामकारकपणे करण्यासा त उपाययोजना सुचविण्यासा त सममतीची
तीापना दद.३.९.२०१६ च्या शासन धनणफयान्िये करण्यात आली आहे.

(३) ि (४) सममतीचा अहिाल अदयाप अप्राप्त असल्याने कायफिाहीचा प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ४३१ (9)
पालघर जिल्हयातील तलासरी ग्रामपांचायतीच्या अखत्यारीत िेलेल्या
िामाची मिुरी मिुराांना दे यायाबाबत
(९)

७१५४९ (१६-१२-२०१७).

श्री.दहतेंद्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ािूर (वसई) :

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री

(१) पाल्र थिजल्हयातील तलासरी रस्ामपींचायतीच्या अखत्यारीत केलेल्या कामाची मजुरी

ममळण्यासींदभाफत तीाधनक लोकप्रधतधनिी समिेत मजुराींचा ददनाींक ०४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी
िा त्या सुमारास तलासरी तहमसल कायाफलयािर मोचाफ काढण्यात आला होता, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, तद नुसार मजुराींना मजुरी दे ण्याबाबत ि मजुराींचे िेतन प्रलींबबत

े िणाऱया

दोिीींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२८-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रलींबबत दे यकाींबाबत चौकशी करण्यात आली असून चौकशीत दे यके दे णे बाकी असल्याचे
धनदशफनास आले. शासन धनणफय दद. ७ मे, २०१६ च्या आदे शान्िये तलासरी रस्ामपींचायतीचे

रुपाींतर नगरपींचायतीमध्ये झाल्याने रस्ामपींचायत असतानाच्या कालाििीतील मजुरी दे यके

कोणी अदा करािी याबाबत शासनाचे मागफदशफन मागविले होते. मागफदशफन प्राप्त होताच मजरु ी
दे यके अदा करण्यात आलेली आहेत.
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

नाांदेड जिल््यातील नायगाव पांचायत सममती वगफ िरयायात आलेल्या
(१०)

मुद्राांि शुल्ि अनुदानाच्या धनधीचा अपहार िेल्याबाबत

७२१६४ (२७-०१-२०१७).

डॉ.तुषार रा ोड (मुखेड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१३-१४ सालात नाींदेड थिजल्हयातील नायगाि पींचायत सममती िगफ करण्यात
आलेल्या मुद्राींक शुल्क अनुदानाचे ९० रस्ामपींचायतीचे रस्ामसेिक ते उपमुख्य कायफकारी
अधिकारी याींनी सींगनमताने १९ लाख ४६ हजार रुपये धनिीचा अपहार केला असल्याचे
धनदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच या प्रकरणी गैरव्यिहार करणाऱया अधिकाऱयाींकडूनच चौकशी केली जात असल्याचे
धनदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनस
ु ार गैरव्यिहार करणाऱया
अधिकाऱयाींिर ि त्याींना पा तशी ्ालणाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ४३१ (10)
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०४-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) चौकशी अहिालानुसार री.ी.डड.व्ही.जोगपे े विततार अधिकारी (पींचायत) याींना दद.१९/७/२०१६
रोजी धनलींबबत करुन त्याींची एक िाविफक िेतनिाढ बींद करण्यात आली आहे.

तत्कालीन उप मुख्य कायफकारी अधिकारी (पींचायत) याींची विभागीय चौकशी प्रततावित

करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
पुणे जिल्हा पररषदे च्या समाििल्याण ववभागा अांतगफत बेघर लाभाथीना
घरिुल दे यायाचा प्रवतताव छाननी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत

(११)

७४३९५

(१४-०४-२०१७).

श्री.मभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे थिजल्हा पसरिदे च्या समाजकल्याण विभागातींगत
फ
४०० बे्र लाभाथ्याांना ्रकुल
दे ण्याचा प्रतताि छाननी अभािी प्रलींबबत असल्याने योजनेचे लाभाीी लाभापासन
िींधचत
ू
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरणूयान धनदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्रकुल योजनेसा त एकूण १ हजार ३१६ लाभाथ्याांचे प्रतताि आले असून या

प्रततािाींची अदयाप छाननीच न झाल्याने योजेनेचे लाभाीी लाभापासून िींधचत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास,सदरची योजना िेळेत न राबविल्यास धनिी परत जाणार असल्याने याबाबत
शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२३-०४-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
रािापरू (जि.मसांधद
ु ग
ु )फ तालक्
ु यातील धाऊलवल्ली येथन
ू सोलगाांव या गावाला िोडणा-या
पाणांद रवतत्याला मांिुरी दे वूनही िाम प्रलांबीत असल्याबाबत

(१२)

८०४५८ (१५-०४-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर रस्ामीण रोजगार हमी योजनेअींतगफत सन २०१५-१६ मध्ये राजापूर (थिज.मसींिुदग
ु )फ
तालुक्यातील

िाऊलिल्ली येीून सोलगाींि या गािाला जोडणा-या पाणींद रतत्याला मींजुरी

दे ण्यात आली होती मात्र येीील थिजल्हा पसरिद, बाींिकाम उपविभाग कायाफलयाच्या मनमानी

वि.स. ४३१ (11)
कारभारामुळे या रतत्याला अदयाप सुरुिात झाली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरणूयान धनदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू काम सुरू न केल्यामळ
ु े सुमारे ५० मदहला कामगाराींना काम उपलब्ि
करून ददले नसल्याची बाब धनदशफनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सदरहू प्रकरणी सींबींिीत कींत्रा्दार ि अधिका-यािर शासनाने
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२२-०५-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

ददनाींक २१ जानेिारी,२०१७ रोजी िाऊलिल्ली ते सोलगाि या गािाला जोडणा-या पाणींद
रतत्याचे काम सुरु झाले असून ४ हजेरीपत्रकािर एकबत्रत रु.५८,४९२/- इतका खचफ झालेला
आहे .

(२) अींशत: खरे आहे.
सदर कामािर ३२ मदहला ि १२ पुरुि अशा एकूण ४४ मजूराींनी कामाची मागणी केली होती.

त्याींना पुढील कालाििीत त्याच गािातील व्हमी कींपोत्, नॅडप
े कींपोत्, गाळ काढणे ि
र्फळझाड लागिड या कामाींिर त्याींच्या मागणीनस
ु ार काम उपलब्ि करुन दे ण्यात आले आहे.
(३) ि (४) होय.

ग्विकास अधिकारी पींचायत सममती, राजपूर याींच्याकडून सींबींधिताींना नो्ीस काढण्यात

आली आहे.

्प्प्यात आहे .

तसेच सदरचे काम सींबींधित यींत्रणेकडून पूणफ करण्यात येत असून काम अींधतम

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
नाांदेड जिल्हापररषदे िडे अपांगाच्या िल्याणासा स व पुनवफसनासा स
तरतद
ु िेलेल्या अखचीत धनधीबाबत

(१३)

८०६६६ (१४-०४-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड थिजल्हापसरिदे कडे अपींगाच्या कल्याणासा त ि पन
ु िफसनासा त तिउत्पन्नातील सन
२०१३-१४ मिील ५२ लाख २ हजार रुपये आखण सन २०१४-१५ मिील ४० लाख ४८ हजार
अशी एकूण ९२ लाख ५० हजार रुपयाींची तरतूद अदयापी अखधचफत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एिढया मो या प्रमाणािर रक्कम अखधचफत राहण्याची कारणे काय आहे त ि
यासींदभाफत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ४३१ (12)
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०४-२०१८) : (१) होय.
(२)

ि

(३)

होय.

तत्कालीन

समाज

कल्याण

अधिकारी,

थिजल्हा

पसरिद,

नाींदेड या

अधिकाऱयाींकडून सदर रक्कम अखचीत रादहलेली असून त्याींचे विरूध्द प्रशासकीय कारिाई सुरू
आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोळां ब (ता.मालवण, जि.मसांधद
ु ग
ु )फ ग्रामपांचायतीने पाणीपट्टी ग्रामवतथाांिडून
वसूल झालेली असताांनाही ग्रामवतथाांना नोटीसा ददल्याबाबत

(१४)

८६०७२ (१८-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोळीं ब (ता.मालिण, थिज.मसींिुदग
ु )फ रस्ामपींचायतीने सन २००३ पासून १०० ्क्के पाणीपट्टी
िसूली असल्याचा अहिाल शासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १०० ्क्के पाणीपट्टी रस्ामतीाींकडून िसूल झालेली असताींनाही रस्ामतीाींना

नो्ीसा बजाविण्यात आल्याची तक्रार रस्ामतीाींनी ददनाींक १८ माचफ, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास
ग्विकास अधिकारी ि मा.मुख्यमींत्र्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनि
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनुसार
शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२७-०४-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे .

(३) ि (४) ग् विकास अधिकारी, पींचायत सममती, मालिण याींनी १०० ्क्के िसुली अहिाल

सादर केलेबाबत तत्कामलन ि विदयमान रस्ामसेिक याींना नो्ीसा दे िून, त्याींचे खल
ु ासे
मागविले आहे त.

___________
िोरे गाव (जि.सातारा) पाणीपुरव ा अधधिि पदावर असलेल्या अधधिा-याांने
अनधधिृत नळिोडयाया दे ऊन िेलेला गैरहायवहार

(१५)

८७००३ (२१-०८-२०१७).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोरे गाि (थिज.सातारा) रस्ामपींचायत असताींना तेीील पाणीपरु ि ा अधिक्षक पदािर असलेले
धनतीन सािींत याींनी अनधिकृत नळजोडण्या दे ऊन मो या प्रमाणात गैरव्यिहार

केला

असून

यासींदभाफत त्याींचेविरुध्द चौकशी करुन ते दोिी आढळल्यामुळे त्याींना धनलींबबत करण्याींत आले
होते, हे खरे आहे काय,

वि.स. ४३१ (13)
(२) तसचे कोरे गाि रस्ामपींचायतीला नगर पींचायतचा दजाफ ममळाल्यानींतर धनतीन सािींत याींना
मुख्याधिकाऱयाींनी पदोन्नती माहे मे,२०१७ मध्ये िा त्यादरणूयान ददली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास,या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनस
ु ार शासनाने दोिीींिर
काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२५-०४-२०१८) : (१) नाही.

कोरे गाि रस्ामपींचायतीकडील सन २००५ मध्ये दद.२६ जानेिारी च्या प्रशासक रस्ामसभेत

राि

क्रमाींक-४(९) ने १८२ जणाींना अनधिकृत (बोगस) नळपाणी पुरि ा कनेक्शन ददलेबाबत सींबींधित
रस्ामपींचायत कमफचाऱयािर कारिाई व्हािी असा

राि करण्यात आला आहे . तीावप बोगस नळ

कनेक्शन िारकाची यादी ि त्याींना ज्या कमफचाऱयामार्फफत कनेक्शन ममळाली त्याचा उल्लेख
रािामध्ये ददसन
ू येत नाही. त्यामळ
ु े गैरव्यिहार झाला ककीं िा कसे याची पडताळणी पींचायत

सममती कोरे गाि येीील अधिकाऱयाींना करता आलेली नाही. रस्ामपींचायत कमफचारी री.ी.धनतीन
सािींत याींचेविरुध्द यासींदभाफत चौकशी केल्याचे अीिा ते दोिी आढळल्याचे रस्ामपींचायतीकडील
उपलब्ि कागदपत्राींिरुन ददसून येत नाही.

(२) दद.५ माचफ, २०१६ च्या शासन धनणफयाने कोरे गाि रस्ामपींचायतीचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर
झाले असून कोरे गाि नगरपींचायतीमध्ये कायाफलयीन कामकाजाच्या सोईकरीता कमफचाऱयाींच्या
कामकाजामध्ये बदल करण्यात आले आहे त. री.ी.धनतीन सािींत याींना पद्दोन्नती दे ण्यात आलेली
नसून कामकाजाच्या सोईनस
ु ार कायफभार सोपविण्यात आला आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
खेड (जि.पुणे) तालुक्याच्या पजश्चम भागात पवनचक्या उभ्या
िेलेल्या िागेचा िांपनीने िर न भरल्याबाबत

(१६) ८८४६० (११-०८-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खेड (थिज.पुणे) तालुक्याच्या पथिश्चम भागात िल्डफ िाईंड कींपनीने (पूिीची इनरकोन)
कींपनीने पिनचक्या उ्या केलेल्या जागेचा सींबींधित रस्ामपींचायतीचा कर भरणे आिश्यक
असतानाही अनेक ििे कर भरलेला नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास,चौकशीनस
ु ार कर न भरणाऱया उक्त कींपनीिर शासनाने कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ४३१ (14)
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) ि (४) मे. विन्ड िल्डफ इींडडया मल. या कींपनीचा पिनऊजाफ धनममफती प्रकल्प असून खेड
पींचायत सममतीतील ११ रस्ामपींचायतीींच्या हद्दीत एकूण ६९ पिनचक्क्याींचे मनोरे सन २०११-१२

पासन
ू अथिततत्िात आहे त. महाराषर रस्ामपींचायत कर ि र्फी धनयम, १९६० मिील तरतद
ु ीनस
ु ार
पिनचक्की मनोऱयाींिर मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येते ि पिनचक्की मनोऱयाींकसरता
कराींची कमाल रक्कम ही

रूपये १५,००० प्रती मेगािँ् आहे .

सदरील कींपनीकडे या ११ रस्ामपींचायतीींनी सन २०११-१२ पासून पूिल
फ क्षीने सन २०११-१२

ते २०१७-१८ अखेर एकूण रूपये ५७,००,०००/- इतकी कराची मागणी केली आहे . या करापैकी

रूपये २७,७२,०००/- एिढी कराची िसुली पाच रस्ामपींचायतीींकडून झाली आहे . उिफसरत सहा
रस्ामपींचायतीींकडून उिफसरत कराची रक्कम रूपये २९,२८,०००/आहे .

िसुल करण्याची कायफिाही सुरू

प्रततुत प्रकरणी पिनचक्की मनोऱयाींिर कर आकारणी केली नाही णूहणून सींबींधित सहा

रस्ामसेिकाींिर एक िेतनिाढ पढ
ु ील िेतनिाढीिर पसरणाम न करता रोखण्यात आल्याबाबतची
कारिाई करण्यात आली आहे .

___________

नांदोरा (जि.भांडारा) येथे रोिगार हमी योिनेच्या िामावर िेसीबीचा वापर होत असल्याबाबत
(१७)

८९४७८ (१९-०८-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात रोजगार हमी योजनेअींतगफत बरीच कामे झाली आहे त परीं तु अनेक द काणी बनाि्
काम

झाल्याचे

ददसून

येते

तर

काही

द काणी

बनाि्

प्रसारमाध्यमाींच्या आिारे तपष् होत आहे , हे खरे आहे काय,

मजूर

दाखविण्याचे

अनेक

(२) असल्यास, भींडारा तालुक्यातील नींदोरा येीे रोजगार हमी योजनेची कामे मींजूर झाली
असून ती कामे जेसीबी मशीनच्या सहायाने करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीनस
ु ार रोजगार हमी
योजनेच्या कामािर जेसीबीचा िापर करणाऱया अधिकारी/ पदाधिकाऱयािर शासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे .
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०३-०४-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
सोलापरू जिल््यातील शाळाांना सोलर यांत्रणा बसववयायाबाबत
(१८)

९१९७१ (२१-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

वि.स. ४३१ (15)
(१) सोलापूर थिजल्हा पसरिदे च्या मशक्षण विभागाला सन २०१६-१७ मध्ये ममळालेल्या सेस
र्फींडातील दोन को्ी ९८ लाख रुपयाींच्या मशल्लक रकमेतून थिजल्हयातील शाळाींना सोलर यींत्रणा
बसविण्याचा धनणफय ्ेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच गत आधीफक ििाफत याच कामासा त दोन लाख रुपयाींची तरतद
ू केली होती, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेच्या अींमलबजािणीबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०४-२०१८) : (१) होय.

(२), (३) ि (४) सन २०१६-१७ मध्ये थिजल्हा पसरिद प्राीममक शाळाींना ई-लधनांग ि सोलार
युधन् सादहत्य पुरि ा करणेसा त रु. २ को्ी तरतूद करण्यात आली होती. ताींबत्रक कारणातति
सदर योजनेची धनविदा प्रकक्रया प्रलींबबत आहे .
___________

राज्य मागासवगफ आयोगाने ओबीसीां सांवगाफतील िाती कक्रमीलेअरच्या
(१९)

तत्वामधून वगळणार असल्याबाबत

९६५२५ (०८-०१-२०१८).

श्री.सधु नल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती

ािूर

(धतवसा), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अमर

िाळे (आवी), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाफ गायिवाड

(धारावी), श्रीमती धनमफला गाववत (इगतपरू ी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांिय परु ाम
(आमगाव) :

सन्माननीय ववमक्
ु त िाती/भटक्या िमाती व इतर मागासवगफ आणण ववशेष

मागास प्रवगफ िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य मागासिगफ आयोगाने राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या अहिालात इतर
मागास प्रिगाफतील जाती कक्रमीलेअरच्या तत्िामिून िगळता येऊ शकेल अशी मशर्फारस केलेला

अहिाल सादर केलेला असल्याची मादहती माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरणूयान
धनदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या मशर्फारशीिर अमलबजािणी करण्यासा त मशर्फारसी सींदभाफतील हरकती
आखण सुचना शासनाने सींकेत तीळािर माधगतल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मुदयाींिर ओबीसी सीं््नामध्ये अींसतोिाचा िणिा पसरत असून शासनाने

ओबीसीच्या सिफ जातीींच्या बाबतीत एकच धनणफय ्ेिन
ू नॉन कक्रममलेअरची असींिैिाधनक अ्
सरसक् रदद करािी, अशी मागणी ओबीसी महासीं्ानी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ओबीसीच्या सिफ जातीींच्या बाबतीत एकच धनणफय ्ेिून नॉन-कक्रममलेअरची

असींिैिाधनक अ् सरसक् रदद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात
येत आहे
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ४३१ (16)
प्रा. राम मशांदे (१६-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) ि (४) राज्य मागासिगफ अयोगाच्या सदरहू मशर्फारशीिर जनतेच्या सूचना ि हरकती
मागविण्यात आल्या आहे त. जनतेकडून प्राप्त झालेल्या हरकती ि सच
ू ना आखण विजाभज,
इमाि ि विमाप्र या सिफ प्रिगाफच्या ््काींना कक्रममलेअर तत्िातून िगळता येईल ककीं िा कसे,
याबाबतचा

अहिाल

दद.२०.११.२०१७

च्या

पत्राव्दारे

राज्य

मागसिगफ

आयोग

मागविण्यात आलेला आहे , सदर अहिाल शासनास प्राप्त झालेला नाही.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

याींचेकडुन

___________

िेंद्राप्रमाणेच राज्यातही कक्रमी लेअरची मयाफदा वाढववयायाबाबत
(२०)

९६६०६ (०६-०१-२०१८).

श्री.सुधनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), अॅड.यशोमती

ािूर (धतवसा), श्री.अवतलम शेख (मालाड

पजश्चम), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अमर
िाळे (आवी), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय ववमुक्त िाती/भटक्या िमाती

व इतर मागासवगफ आणण ववशेष मागास प्रवगफ िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) केंद्र शासनाने केंद्रीय नोकऱयाींमिील आरक्षणाचा लाभ ्ेण्यासा त इतर मागासिगीयाींकसरता
असलेली कक्रमीलेअरीं ची मयाफदा ६ लाखािरुन ८ लाख करण्याचा धनणफय माहे ऑगत्, २०१७
मध्ये िा त्या दरणूयान ्ेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने कक्रमीलेअरची मयाफदा ६ लाख रुपये

े िली असून िाढत्या महागाईचा

विचार करता िाविफक उत्पन्नाची मयाफदा ८ लाख करणे आिश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी मा.विरोिी पक्षनेता वििानसभा, लोकप्रधतधनिीींनी आखण अनेक
इतर मागासिगींय सीं््नानी धनिेदनाव्दारे

कक्रमीलेअरची मयाफदा ८ लाख रुपये करण्याची

मागणी शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा.

राम

मशांदे

(१६-०४-२०१८)

:

(१),

(२),

(३),

(४)

ि

(५)

क्रेंद्र

शासनाने

इतर

मागासप्रिगाफमिील उन्नत ि प्रगत व्यक्ती /ग् िगळून आरक्षणाचे र्फायदे दे ण्यासा त
दद.१३.९.२०१७ च्या ऑकर्फस मेमोरीं न्डम

नुसार उत्पन्न मयाफदेत िाढ करुण ती रु ८ लाख

िािीक करण्यात आली आहे त्या अनुिगाने राज्यातील विमुक्त जाती, भ्क्या जमाती,इतर
मागासिगफ ि

विशेि मागासप्रिगफ

मिील उन्नत ि प्रगत व्यक्ती / ग् या करीता

नॉनकक्रममलेअर सा त उत्पन्न मयाफदा रु.६.०० लक्ष िरुन रु.८.०० लक्ष इतकी िाढ करण्यास
विजाभज इमाि ि विमाप्र कल्याण विभाग शासन धनणफय क्र.सीबीसी -१०/२००८/प्र.क्र.६९७/
विजाभज-१ दद.१६ डडसेंबर, २०१७ अन्िये मान्यता दे ण्यात आली आहे .
___________

वि.स. ४३१ (17)
शालेय ववद्याथ्याांच्या बँि खात्यातून सेवािर दां ड म्हणून रक्िम विा िेल्याबाबत
(२१)

९८२१५ (०६-०१-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय धनयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िाशीनाका, चें बूर, मुींबई येीील माहूलरोड बँक पामलकेच्या शाळे त मशकणाऱया २०० हून
अधिक विदयाथ्याांचा खझरो बॅलन्स बचत खात्यातून पाच हजार रुपयाींपेक्षा कमी बॅलन्स
असल्यामळ
ु े प्रत्येक मदहन्याला त्याींच्या जमा रकमेमिन
ू पैसे िजा केले जात आहे त असे
ददनाींक १४ सप््ें बर,२०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास धनदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एसबीआय बँक माहूल रोड शाखेचे व्यितीापक विश्िेश्िर ममरी.ा याींनी कमी
बॅलन्स असलेल्या खात्यातून प्रत्येक मदहन्याला िजा केलेले सेिाकर दीं ड आकारलेली रक्कम
मुलाींना परत ममळिून दे ण्याचे आश्िासन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुलाींचे िजा केलेले पैसे त्याींच्या खात्यात जमा करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२७-०४-२०१८) : (१) ि (२) होय.
(३)

अयोध्यानगर,

महानगरपामलका

मरा त

शाळा,

िाशीनाका,

चें बूर

या

शाळे ने

२००

विदयाथ्याांची यादी असल्याचे णूह्ले आहे . परीं तु प्रत्यक्षात ३४ खात्याींची यादी ददलेली असन
ू
विदयाथ्याांच्या पालकाींनी आणखी २ खात्याींची मादहती ददली आहे . एकूण ३६ (३४+२)
विदयाथ्याांच्या खात्याींमध्ये िजा केलेली सेिाशुल्काची रक्कम जमा करण्यात आली आहे . बाकी

खात्यासींबींिी शाळे बरोबर पा परु ािा चालू असन
ू यादी ममळताच मल
ु ाींचे पैसे तात्काळ त्याींच्या
खात्यात जमा करण्यात येतील, असे राज्यततरीय बँकर सममती, महाराषर राज्य याींनी
कळविले आहे.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्यातील इ.पी.एस. िमफचा-याांना दे यायात येणारे
धनवत्ृ त्तीवेतन वाढववयायाबाबत
(२२) ९९३३५ (०२-०१-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील

(१) राज्यातील इ.पी.एस. कमफचा-याींचा शासनाच्या सेिेत असताींना त्याींच्या पगारातून झालेल्या
कपातीतन
ू च दे ण्यात येणारे धनित्ृ तीिेतन हे कमी असल्यामळ
ु े या पेंशनमध्ये िाढ करण्याची
मागणी लोकप्रधतधनिीींनी ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१७ रोजी

याींच्याकडे लेखी धनिेदनादिारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

िा त्या सुमारास मा. मुख्यमींत्री

(२) असल्यास, या धनिेदनानस
ु ार शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ४३१ (18)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) इ.पी.एस योजना खाजगी आतीापनात काम करणाऱया कमफचारी याींना लागू असून, ही
पूणत
फ ा केंद्र शासनाच्या री.म ि रोजगार मींत्रालयाच्या अखत्यारीतील बाब आहे . त्यामुळे

सदर प्रकरणी महाराषर शासनाकडून कायफिाही अपेक्षक्षत नाही. याबाबत परतपर री.म ि रोजगार
मींत्रालय, केंद्रशासन याींचेबरोबर पत्रव्यिहार करण्याबाबत मा.वििानसभा सदतयाींना ददनाींक
१३/०४/२०१८ च्या अिफशासकीय पत्रान्िये मा.मींत्री महोदयाींच्या ततरािरून कळविण्यात आले
आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
मौ. साांगवी उमर (ता.दे गलूर, जि.नाांदेड) येथील माांिरा
नदीिा ालगत सांरिण मभांत बाांधयायाबाबत

(२३)

१००१३८ (०२-०१-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ.साींगिी उमर (ता.दे गलरू , थिज.नाींदेड) येीील माींजरा नदी का ालगत असलेल्या

शेतकऱयाींच्या शेतजममनी खचून जाऊन होणारे नक
ु सान ्ाळण्यासा त नदीका ालगत सींरक्षण

मभींत बाींिण्याबाबतचा प्रतताि कायफकारी सींचालक, गोदािरी ि मरा िाडा विकास महामींडळ,
औरीं गाबाद याींच्याकडून ददनाींक २४ माचफ,२०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास

पत्रान्िये मागविला आहे ,

हे खेर आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रततािानुसार माींजरा नदीका ालगत सींरक्षण मभींत बाींिण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२६-०३-२०१८) : (१) होय.
(२) सविततर अींदाजपत्रक तयार करुन प्रशासकीय मान्यतेतति सादर करण्याची कायफिाही
क्षेबत्रय ततरािर प्रगतीपीािर आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वतवयांरोिगार योिनाववषयी राष्ट्रीयिृत बकिाांच्या िारभाराबाबत
(२४)

१०१४८७ (०६-०१-२०१८).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :
काय :-

श्री.वविय रहाांगडाले (धतरोडा), श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर),

सन्माननीय धनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) शासनातर्फे युिकाींना अनेक शासकीय योजनाच्या माध्यमातून राषरीयकृत बँकेकडून
कजाफच्या तिरूपात आधीफक मदत ददली जाते परीं तु सन २०१५-१६ पासन
ू गोंददया थिजल्हयात
एकाही बँकेने शासकीय योजनेकसरता युिकाींना कजफ ददले नाही, हे खरे आहे काय,

वि.स. ४३१ (19)

(२) असल्यास, अशा बॅंकािर कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०४-२०१८) : (१), (२) ि (३) नाही.

विविि शासकीय योजनाींतगफत राषरीयकृत बँकाींदिारे गोंददया थिजल्हयातील युिकाींना

खालीलप्रमाणे कजफ वितरण करण्यात आले आहे . सन २०१५-१६ मध्ये एकूण ६५११ लाभाथ्याांना
रुपये ७६७२.०५ लक्ष आखण सन २०१६-१७ मध्ये एकूण ३२०७८ लाभाथ्याांना रुपये ११४७४.००
लक्ष इतक्या कजाफचे वितरण करण्यात आले.

___________

(२५)

रोिगार हमी योिनेंतगफत बांद पडलेली रवतत्याांची िामे सुरु िरयायाबाबत

१०१८१२ (२६-१२-२०१७).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रोजगार हमी योजनेंतगफत बींद पडलेली रतत्याींची कामे तात्काळ सरु
ु करणे, सन २०१३
मिील अधतिषृ ्ीमुळे खचलेल्या विदहरी रोजगार हमी योजना अींतगफत दरु
ु तत करणे तसेच

नरे गा अींतगफत रतत्याींची कामे तात्काळ सुरु करण्याबाबतची मागणी ददनाींक १६ माचफ,२०१७
रोजी िा त्यासम
ु ारास िामशम मतदार सीं्ाचे लोकप्रधतधनिी याींनी केली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच “तात्काळ कामे सरु
ु करण्यास सच
ू ना दयाव्यात” असे धनदे श मा.मींत्री, रोजगार हमी

योजना याींनी ददले असन
ू मा.मींत्री महोदयाींच्या धनदे शाचे पालन न करणारे थिजल्हा कायफक्रम
अधिकारी तीा थिजल्हाधिकारी िामशम याींचेिर शासनाने कोणती कारिाई

केली िा करण्यात

येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०४-०५-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सन २०१३ मिील अधतिषृ ्ीमुळे खचलेल्या विहीरी रोहयो अींतगफत दरु
ु तती करण्याची

मागणी दद.१६ माचफ, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास िामशम मतदार सीं्ाचे लोकप्रधतधनिी याींनी
केली हे खरे आहे .

(२) महात्मा गाींिी राषरीय रस्ामीण रोजगार हमी योजने अींतगफत अधतिषृ ्ीमळ
ु े खचलेल्या

विदहरीींचे अींतगफत दरु
ु ततीचे प्रतताि ग्विकास अधिकारी, तहमसलदार याींचेकडून ज्याप्रमाणे
थिजल्हाधिकारी कायाफलयास प्राप्त झाले त्याप्रमाणे त्या कामाींना मींजूरी दे ण्यात आल्या आहे त.
त्यामुळे मा.मींत्री महोदयाींच्या धनदे शाचे पालन झाले आहे .

तसेच मजरू ाींची मागणी लक्षात ्ेऊन प्राप्त मागणीप्रमाणे प्रीमत: प्रलींबीत असलेली

अपूणफ पाींदन रतत्याची कामे सुरु करण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ४३१ (20)
सालेिसा (जि.गोंददया) येथील तहमसल िृवष ववभागातांगत
फ ९२ गावात वांधचत असलेल्या
शेतिऱयाांसा स मसांचन सुववधाची योिना िायाफजन्वत िरयायाबाबत

(२६)

१०३६३९ (०३-०१-२०१८).

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सालेकसा (थिज.गोंददया) येीील अल्पिारक शेतकऱयाींसा त मागेल त्याला बोडी ही योजना
शासनाने सुरू केलेली असून तहमसल कृवि विभागातींगत
फ सन २०१६-१७ मध्ये ९२ गािात
अल्पिारक शेतक-याींना शेतीसा त मसींचन सुवििाचा लाभ उपलब्ि करून दे ण्यात आले
नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरणूयान धनदशफनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार उक्त तालक्
ु यातील ९२
गािाींमध्ये शेतीसा त पाण्याची योजना तात्काळ कायाफथिन्ित करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२६-०३-२०१८) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही.
“मागेल त्याला बोडी” योजने अींतगफत गोंददया थिजल्हयातील

सालेकसा तालुक्यातील ५०

पैसे पेक्षा कमी पैसेिारी असलेल्या १३ गािाींमध्ये सदर योजना राबविण्यात येत आहे .

सन २०१६-१७ या आीीक ििाफत १३ गािाींमिील एकूण २३ शेतकऱयाींनी या योजनेसा त

ऑनलाईन अजफ सादर केले आहे त.

त्यानस
ु ार

१७ लाभाीी पात्र

रले असुन १३ लाभाथ्याांना

कायाफरींभ आदे श दे ण्यात आले आहे त. त्यापैकी २ शेतकऱयाींनी बोडीची कामे पूणफ केली आहे त.
या योजनेची सालेकसा तालक्
ु यात विविि माध्यमाींदिारे प्रचार- प्रमसध्दी ि जनजागत
ृ ी

करण्यात आली आहे .

___________
राज्याची ३८ महामांडळे िायमची बांद िरयायात येणार असल्याबाबत
(२७)

१०४८५५ (०७-०४-२०१८).

(परभणी),

श्री.सरु े श

धानोरिर

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पूव)फ , डॉ.राहूल पाटील
ु
श्री.दहतेंद्र
ािूर (वसई), श्री.षितीि
ािूर

(वरोरा),

(नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर), श्री.त्र्यांबिराव
मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्री.जितेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत

पाटील (इवतलामपरू ), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.भावतिर िाधव (गुहागर), श्री.ददपि चहाहाण (र्लटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उवतमानाबाद), श्री.सुरेश लाड (ििफत),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती ददवपिा चहाहाण (बागलाण), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),

वि.स. ४३१ (21)
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िव े महाांिाळ), श्री.राधािृष्ट्ण
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्री.अवतलम
शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अममत

ववलासराव

दे शमुख

(लातरू

शहर),

डॉ.सांतोष टारर्े

(िळमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती

ािूर

(धतवसा), श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्लोड), श्री.आमसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.हषफवधफन
ु

सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुधनल िेदार (सावनेर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहुल
बोंद्रे (धचखली), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामपरू ), श्रीमती धनमफला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममत साटम

(अांधेरी पजश्चम), श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), अॅड.गौतम चाबुिवतवार
(वपांपरी), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :
करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्य शासनाच्या प्रमुख ५५ महामींडळापैकी आधीफकदृषट्या सक्षम असलेली महामींडळे च सरू
ु
े िण्याचे शासनाने

रविले असून याबाबतचा धनणफय ्ेण्यासा त राज्याच्या मुख्य सधचिाींच्या

अध्यक्षतेखाली एक सममती तीापन करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या महामींडळाींमध्ये कृषणाखोरे विकास महामींडळ बरखातत करुन पथिश्चम

महाराषरातील ख्ाि, माण, साींगोला, जत, कि्े महाींकाळ, आ्पाडी, खानापूर या दषु काळी

तालुक्यासा त निीन प्राधिकरण तीापन करण्याच्या मागणीबाबत शासनाने कोणता धनणफय
्ेतला आहे ,

(३) तसेच निीन ििाफत शासनाने ३८ महामींडळे बींद करण्याचा धनणफय ददनाींक १ जानेिारी,
२०१८ रोजी िा त्यासुमारlस ्ेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनेक महामींडळामुळे शासनािर आधीफक भार पडत असन
ू तोट्यात असलेल्या
महामींडळाींची मालमत्ता विकून कजफ र्फेड केली जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, बींद करण्यात येणारी महामींडळे कोणती ि सदरील महामींडळे बींद केल्यास या
महामींडळातील

कमफचारी

बेरोजगार

होणार

असल्याने

महामींडळातील

अधिकारी/कमफचारी

याींचेकसरता तिेच्छाधिकार धनित्ृ तीसारखी योजना लागू करायची िा त्याींना शासनाच्या अन्य

विभागात सामािन
ू ्ेण्यासह सदरील महामींडळाच्या अडचणी सोडिून पुनथिफ जिीत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०५-२०१८) : (१) नाही.

मा.मुख्य सधचि याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीमार्फफत तोट्यात चालणाऱया उपक्रमाींचा

आढािा ्ेण्यात आला आहे .
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) नाही

(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ४३१ (22)
राज्य सरिारी िमफचा-याांच्या ववववध मागयायाांबाबत
(२८)

१०५२४५ (२८-०३-२०१८).

श्री.अिय चौधरी (मशवडी), श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)फ ,

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अवतलम
शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती

ािूर (धतवसा), श्री.वविय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे
(लातूर ग्रामीण), श्री.सुभाष उर्फ पांडडतशे

पाटील (अमलबाग), श्री.पथ्
ृ वीराि चहाहाण (िराड

दषिण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),
प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),
श्रीमती धनमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.सुधनल मशांदे (वरळी),
अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां िी), श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उवतमानाबाद),
श्री.जितेंद्र आहाहाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इवतलामपरू ), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),

श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भावतिर िाधव (गुहागर), श्री.नरहरी
णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.ददपि चहाहाण (र्लटण), श्री.सुरेश लाड (ििफत), श्री.सांिय िदम (दापोली),

श्रीमती ददवपिा चहाहाण (बागलाण), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे
(इांदापरू ), डॉ. भारती लहाहे िर (वसोवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) केंद्र शासकीय कमफचाऱयाींना ददनाींक १ जानेिारी २०१६ पासन
ू ज्याप्रमाणे ७ व्या िेतन
आयोगाच्या मशर्फारशी लागू करण्यात आल्या त्याच ितीिर राज्य सरकारी कमफचाऱयाींना त्िरीत

सातिा िेतन आयोग लागू करणे, पाच ददिसाचा आ िडा करणे,धनित्ृ तीचे िय ५८ िरुन ६०
ििे करणे शासकीय नगरपामलका रस्ामपींचायती ि इतर तीाधनक तिराज्य सींतीाींमिील तसेच
मशक्षक मशक्षकेतर मदहला कमफचाऱयाींना बालसींगोपन रजा दे णे इत्यादी मागण्या लोकप्रधतधनिीनी
तसेच कमफचारी सीं््नेने मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे मागील सम
ु ारे १ ििाफपासून केल्या आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य सरकारी कमफचारी, अधिकाऱयाींना सातिा िेतन आयोग दे ण्यासींदभाफत
राज्य शासनाने जुलै २०१७ मध्ये राज्याचे माजी अधतसरक्त मुख्य सधचि (गह
ृ ) री.ी.बक्षी याींच्या
अध्यक्षतेखाली सममती नेमली आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदरहू बक्षी सममतीची कायफकक्षा जुलै २०१७ मध्ये धनथिश्चत करण्यात
आल्यानींतर आजममतीस सममतीचे कामकाज सरू
ु केले नसल्याची बाब ददनाींक ९ जानेिारी

२०१८ रोजी मा.मुख्यमींञी याींच्याकडे राजपबत्रत अधिकारी महासीं्ाच्या मशष्मींडळाने धनदशफनास
आणन
ू ददली आहे, हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, उक्त मागण्या पण
ू फ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ४३१ (23)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.

(३) अींशत: खरे आहे. राज्य िेतन सुिारणा सममती, २०१७ चे (बक्षी सममती) प्राीममक

कामकाज सरु
ु िातीपासन
ू सरु
ु होते. परीं तु राजपबत्रत अधिकारी महासीं्ाच्या मशष्मींडळाने दद.८
जानेिारी, २०१८ रोजी याबाबत मा.मुख्यमींत्र्याींना पत्र ददले होते.

(४) सातव्या िेतन आयोगाच्या अनुिींगाने शासनाने धनयुक्त केलेल्या राज्य िेतन सुिारणा

सममती, २०१७ (बक्षी सममती) चे कामकाज सुरु आहे . सममतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर
त्यािर उधचत धनणफय ्ेण्यात येईल.

पाच ददिसाींचा आ िडा करण्याबाबतचा प्रतताि माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये मा.मुख्यमींत्री

महोदयाींकडे सादर करण्यात आला असून महाराषर राजपबत्रत अधिकारी महासीं् ि अन्य
कमफचारी सीं््नाींच्या प्रधतधनिीींशी ददनाींक ७ जुल,ै २०१७ रोजी झालेल्या बै कीत सातिा िेतन

आयोग लागू करताना ५ ददिसाींचा आ िडा लागू करण्याबाबत विचार करण्यात येईल असे
मा.मख्
ु यमींत्री याींनी धनदे श ददले आहे त.

राज्य शासकीय कमफचाऱयाींचे सेिाधनित्ृ तीचे िय ५८ ििाफहून ६० ििे करणे योग्य होईल
ककीं िा कसे याबाबत अ्यास करुन सिफकि अहिाल शासनास सादर करण्याकरीता
दद.२४.११.२०१६ च्या शासन धनणफयान्िये री.ी.बी.सी.ख्ुआ (सेिाधनित्ृ त भा.प्र.से. अधिकारी)
याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती तीापन करण्यात आली आहे.

सदर सममती आपला अहिाल

लिकरच शासनास सादर करणार आहे . सदर अहिाल शासनास प्राप्त झाल्यानींतर याबाबतचा
धनणफय ्ेण्यात येईल.
मदहला कमफचाऱयाींना बालसींगोपन रजेसींदभाफतील प्रतताि शासनाच्या विचारािीन आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
”एि दे श, एि िर” प्रणाली धोरणानुसार सांपूणफ दे श भरात िीएसटी लागू िेल्याबाबत
(२९)

१०५६११ (२८-०३-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),

श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव िव े महाांिाळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.ददपि चहाहाण
(र्लटण), श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.वविय भाांबळे (जिांतरू ),
डॉ.सतीश (अयाणासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्रीमती ददवपिा
चहाहाण

(बागलाण),

श्री.दत्तात्रय

भरणे

(इांदापूर),

श्री.मशरीषदादा

चौधरी

(अमळनेर),

श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.ियदत्त िीरसागर
(बीड), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील

(इवतलामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आहाहाड (मुांब्रा
िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (ििफत), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील

(उवतमानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्रीमती सांध्यादे वी दे साईिुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वि.स. ४३१ (24)
(१) "एक दे श, एक कर" प्रणाली िोरणानुसार सींपूणफ दे शभरात जीएस्ी लागू करण्याींत आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील या कर प्रणालीची अींमलबजािणी करण्याींत येत असताना माहे
सप््ें बर, नोंव्हे बर, डडसेंबर, २०१७ या तीन मदहन्यात अपेक्षेपेक्षा जीएस्ी कराची कमी िसल
ु ी
झाल्याने राज्याला १ हजार ६४७ को्ी रु. ची तू् आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कर प्रणाली भरपाई केंद्र शासनाकडून ममळण्याबाबत मागणी

केली आहे तसेच केंद्र शासनाने राज्य शासनाला ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजीपयांत ककती
धनिी ददला आहे ,
(४) असल्यास, धनिी ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०५-२०१८) : (१) होय.

(२) जीएस्ीमध्ये अींतभ
फ त
ू झालेल्या कराींतगफत सन २०१५-१६ मध्ये प्राप्त झालेला महसल
ू
आिारभूत िरुन त्यािर १४ % िद्ध
ृ ी लक्षात ्ेऊन जीएस्ी अींतगफत अपेक्षीत महसूलाची
परीगणना करण्यात आली असन
ू , त्यानुसार माहे

सप््ें बर, नोव्हें बर ि डडसेंबर २०१७

(३) डडसेंबर २०१७ अखेर केंद्र शासनाकडे रु.१६७२ को्ी

मागणी करण्यात आली आहे . डडसेंबर

मदहन्यामध्ये अपेक्षेपेक्षा जीएस्ी कराची िसुली झालेली नाही.

२०१७ अखेर केंद्र शासनाकडून रु.८३४ को्ी नुकसान भरपाई प्राप्त झाली आहे .
(४) धनिी प्राप्त झाला आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
शासनाच्या खात्यावर पैसे िमा िरयायाचे शासनाने ददलेले आदे श
(३०)

१०५९७३ (०४-०४-२०१८).

(ब्रम्हपूरी),

श्री.नसीम

खान

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(चाांददवली),

श्री.अममत

ववलासराव

दे शमुख

(लातूर

शहर),

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्री.सुधनल िेदार (सावनेर),
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
डॉ.सांतोष

टारर्े

(िळमनुरी),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.भारत

भालिे

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(पांढरपूर) :

(१) राज्यातील विकास कामाींना गती दे ण्यासा त धनिीची कमतरता पडत असल्याने नव्याने
कजफ काढण्याची गरज पडत असन
ू , त्यासा त राज्याच्या धतजोरीत ५० हजार को्ी दाखविणे
आिश्यक असल्याने, एमएमआरडीए, णूहाडा, एसआरए, मसडको, एमआयडीसी सारख्या सींतीाना
शासनाच्या खात्यात पैसे जमा करण्याबाबत माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये

िा त्यादरणूयान

कळविले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाच्या आदे शानुसार कोणी ककती पैसे ददनाींक १५ जानेिारी, २०१८ अखेर
शासनाच्या खात्यािर जमा केले आहे त,
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(३) असल्यास,शासनाचे आदे श असतानाही ज्याींनी पैसे जमा केले नाहीत त्याींच्यािर शासनाने
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
वतपधाफ परीिाांवरील ववततू सेवा िर रद्द िरयायाबाबत
(३१)

१०६४६६

(०७-०४-२०१८).

श्री.अजित

पवार

(बारामती),

श्री.ददलीप वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील

(इवतलामपरू ), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई),
श्री.ददपि चहाहाण (र्लटण), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील

(उवतमानाबाद), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव - िव े महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट),
श्रीमती ददवपिा चहाहाण (बागलाण) :
करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मसडको, केंद्र सरकार, बँकाच्या परीक्षाींचे अजफ भरताना १२ ्क्के जी.एस.्ी. लािण्यात येत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

तपिाफ परीक्षा दे णाऱया बेरोजगार तरुणाींना िततु–सेिा कराचा मो ा र्फ्का

बसला असल्याने या तरुण–तरुणाींमध्ये नाराजीची भािना धनमाफण झाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार सदर ितत–ु सेिा कर
रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०५-२०१८) : (१) मसडको, केंद्र शासन तसेच बँकाच्या पसरक्षेचे अजफ
भरताना

त्याींनी

पुरि ा केलेल्या

मादहतीपत्रािर

१२% जीएस्ी

(६%

एसजीएस्ी+६%

सीजीएस्ी) कराचा दर आहे. िततू ि सेिा कर प्रणालीींतगफत मसडको, बँक इत्यादी सीं््ना
करपात्र

व्यक्तीच्या

व्याख्येमध्ये

येतात.

त्यामळ
ु े

त्याींनी

परीक्षेसा त

परु ि ा

केलेल्या

मादहतीपत्रकाचा समािेश व्यिसायामध्ये होतो ि त्यािर िततू ि सेिा कराची आकारणी केली
जाते.

(२) जीएस्ी अींतगफत कराचा जीएस्ीपूिफ काळातील कराच्या भाराइतकाच असल्याने करापो्ी
ककीं मतीमध्ये बदल अपेक्षक्षत नाही.
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(३) िततू ि सेिा अधिधनयमाींतगफत असलेले कराचे दर जीएस्ी कौथिन्सलदिारे धनथिश्चत केले

जातात. राज्य शासनाने जीएस्ी कौथिन्सलने धनथिश्चत केलेले कराचे दर थितिकृत करण्याचे
िोरण

रविले आहे.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

(३२)

राज्यातील हायापाऱयाांिडून थिीत ववक्रीिर वसूल िरयायाबाबत

१०६९४१ (२८-०३-२०१८).

श्री.सुधनल

राऊत

(मशवािीनगर) :

(ववक्रोळी),

श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य),

श्री.सुधािर

दे शमख
ु

(नागपूर

पजश्चम),

श्री.वविय

िाळे

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील हजारो व्यापा-याकडे २ हजार ८६० को्ी

१८ लाख रूपयाींचा विक्रीकर ीकीत

असून यातील बहुताींश व्यापा-याींनी आपले उदयोग-व्यिसाय बींद करुन पलायन केले असल्याची
बाब ददनाींक ६ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास धनदशफनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, व्यापाऱयाींकडील विक्रीकराच्या ीकबाकीचा आकडा ३१ माचफ २०१४ ला ४५००
को्ी, ३१ माचफ २०१५ ला ४९७४ को्ी, ३१ माचफ २०१६ ला २८६० को्ीींचा असुन या बेपत्ता
व्यापाऱयाींना विक्रीकर विभाग िसल
ु ीसा त शोित आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच ५ लाखापेक्षा अधिक रक्कम ीकीत असलेल्या प्रकरणात व्यापा-याींचे अदयािर
बँकखाते ि अन्य तपशील प्राप्तीकर खात्यामार्फफत मादहती ्ेऊन र्फौजदारी गन्
ु हे दाखल
करणार आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार ज्या द काणी पूिी

व्यिसाय होता त्या जागेबाबत तला त, तहमसलदार, नगरपामलका, महानगरपामलका, दय्ु यम
धनबींिक खरे दी-विक्री याींच्या अमभलेखाची तपासणी करून विक्रीकर बुडविलेल्या राज्यातील

हजारो व्यापा-याींकडून विक्रीकर ीकबाकी िसल
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२६-०४-२०१८) : (१) होय. विक्रीकर विभागाींतगफत लापता व्यापाऱयाकडून
ददनाींक ३१ माचफ २०१६ रोजीची प्रलींबबत असलेली िसूली रु.२८६०.१६ को्ी होती.
(२)

होय.

(३) िसल
ु ी प्रलींबबत असलेल्या

ि त्याचा निीन व्यिसायाचा

काही प्रकरणात व्यापारी व्यिसायाचे द काण सोडून गेल्यामुळे
ािद काणा सापडत नसल्याने प्रलींबबत ीकबाकीची िसल
ू ी

होण्यासा त अडचणी धनमाफण झालेल्या आहे त. अशा ५ लाखापेक्षा जातत ीकबाकी असलेल्या
सिफ प्रकरणाींत आयकर विभागाशी सींपकफ सािून प्रलींबबत ीकबाकीच्या िसूलीसा त व्यापाऱयाचे
अदययाित बँक खाते ि इतर तपशील ममळविण्यासा त विक्रीकर विभाग प्रयत्न करीत आहे.
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(४) बेपत्ता व्यापाऱयाींच्या बाबतीत नजीकचे पोलीस त्े शन, पोत् ऑकर्फस, कींपनी रथिजतरार
याींचे अमभलेख, इीं्रने् इत्यादी द काणी तपासणी करुन व्यापाऱयाींच्या उपलब्ितेबाबत
खातरजमा करण्याचे विक्रीकर अधिकाऱयाींना धनदे श ददलेले आहे त. तसेच ज्या द काणी अगोदर
व्यापाऱयाींचा व्यिसाय चालू होता, त्या जागेच्या बाबतीत तहमसलदार अीिा तला त याींचे
अमभलेख, नगरपामलका अीिा महानगरपामलका याींचा मालमत्ता विभाग तसेच सब रथिजतरार
याींचे अमभलेख इत्यादीींकडे चौकशी करुन व्यापाऱयाींचे

ािद काणा ि मालमत्ता शोिण्याचे

आदे श दे ण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्य शासनाने ३५० िोटी रुपयाांचा ओहाहर ड्राफ्ट िाढल्याबाबत
(३३)

१०७५४५ (०४-०४-२०१८).

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाफ गायिवाड
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती
ािूर (धतवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.आमसर् शेख

(मालेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.सधु नल
िेदार (सावनेर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.डी.पी.सावांत
(नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्रीमती धनमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.अिय
चौधरी (मशवडी) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यािर कजफ असलेल्या ७ लाख ११ हजार को्ी रुपयाींच्या व्याजाचा भरणा भारतीय त्े ्
बँकेतील खात्यािर जमा करण्यासा त राज्य सरकारच्या धतजोरीत पैसे नसल्याने ३५० को्ी
रुपयाींचा ओव्हर ड्राफ्् काढािा लागल्याची मादहती माहे जानेिारी,२०१८ मध्ये िा त्यादरणूयान
धनदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाला ओव्हर ड्रार्फ् काढण्याची िेळ आली असताना राज्यात मुींबई,निी
मुींबई,

ाणे, पुणे आखण नागपूर या प्रमुख्य शहराींमिील समध्
ृ दी महामागफ, मेरो, रान्सहाबफर

मलींक आखण कोत्ल रोड यासारख्या प्रकल्पासा त सुमारे ३५० लाख को्ी रुपयाींची कामे हाती
्ेण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्याच्या धतजोरीिर ७ लाख को्ी रुपयाींचे कजफ असताना ि जीएस्ीमुळे
राज्याच्या महसूलात ्् झाली असताना समध्
ृ दी महामागफ, मेरो, रान्सहाबफर मलींक आखण

कोत्ल रोड यासा त धनिी उभारण्याकरीता शासनाने कोणती तरतूद केली आहे िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही.

(३) जीएस्ीची अींमलबजािणी झाल्यानींतर जीएस्ी अींतगफत समाविष् झालेल्या कराींचा विचार
करता गतििीच्या तल
ु नेत १२%

िध्
ृ दी ददसून आली आहे . सदर िध्
ृ दीचा विचार करता

जीएस्ीच्या अिलींबनानींतर राज्याच्या महसल
ू ात ्् झाली असे णूहणता येणार नाही.
सदरच्या प्रकल्पाच्या खचाफचा भार राज्याच्या अीफसींकल्पािर येणार नाही.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
शासिीय सेवेतील ३० टक्िे पदे िमी िरयायाचा घेतलेला धनणफय
(३४)

१०७८२८ (०४-०४-२०१८).

श्री.ददलीप

वळसे-पाटील

श्री.अधनल बाबर (खानापूर), श्री.अजित पवार (बारामती),

(आांबेगाव),

श्री.ियांत

पाटील

(इवतलामपूर),

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राहुल िगताप
(श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ),
श्री.सुरेश लाड (ििफत), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.ददपि चहाहाण (र्लटण), श्री.हनुमांत
डोळस

(माळमशरस),

श्री.राणािगिीतमसांह

पाटील

(उवतमानाबाद),

श्रीमती

सुमन

पाटील

(तासगाव - िव े महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती ददवपिा चहाहाण (बागलाण) :
सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वित्त विभागाने शासनातील ३० ्क्के पदे

कमी करुन निीन आकृधतबींि सादर

करण्याबाबत सिफ मींत्रालयीन विभागाना पसरपत्रकाींदिारे सूचना ददल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक ३१ डडसेंबर,२०१७ अखेर ककती ि कोणकोणत्या विभागाकडून असे

अहिाल प्राप्त झाले आहे त तसेच प्रत्येक मींत्रालयीन विभागातील ३० ्क्के याप्रमाणे एकूण
ककती ि कोणत्या सींिगाफतील पदे कमी होणार आहे त,

(३) असल्यास,शासनाने ३० ्क्के पदे कमी केल्यास बेरोजगारीमध्ये िाढ होिून कायफरत
असलेल्या कमफचाऱयाींिर अधतसरक्त कामाचा भार पडणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार ३० ्क्के पदे कमी
करण्याचा धनणफय र्फेरविचाराींती रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०५-२०१८) : (१) अींशतः खरे आहे , शासन पसरपत्रक दद. १६/०९/१६
अन्िये “प्रत्येक विभागाला आय.्ी. सोल्यश
ू न्सच्या माध्यमातन
ू गधतमानता आणण्यासा त

प्रयत्न करणे गरजेचे असून आय.्ी. सोल्यश
ू न्सच्या माध्यमातन
ू एकूण मानि सींसािनाची

मागणी ३०% पयांत खाली आणणे गरजेचे आहे . याकसरता विभागप्रमुखाींनी तितः लक्ष ्ाळणे
आिश्यक आहे. डेडीके्े ड आय.्ी. सल्लागार तसेच, ्ीम हे करु शकेल. याकसरता विभागाला
इन्सें्ीव्ह पण दे ता येईल”, अशा सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
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(२) ि (३) ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ अखेर २९ विभाग ि त्याींच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय
कायाफलये याींचे आकृतीबींि सुिासरत करण्याचे एकूण९४ प्रतताि या विभागास प्राप्त झालेले
आहे त.

सरसक् ३० ्क्के पदे कमी करण्याचा कोणताही प्रतताि नाही. तीावप सिफ विभागाींनी
सींगणकीकृतमादहती-तींत्रज्ञानाच्या उपयोगाच्या माध्यमातन
ू कामे गधतमान करण्याने ि पयाफयाने
मानि सींसािनाची आिश्यकता कमी होणार आहे.
(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
बुलढाणा तालुक्यातील िरडी सांग्राहि तलाव व मसरूळ येथील पद्मावती धरणातून
पाणी उपसा िरयायाबाबतचे प्रमाणपत्र ममळयायाबाबत

(३५)

१०७९६४ (२८-०३-२०१८).

अॅड.यशोमती

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा),
ािूर (धतवसा), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनरु ी) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचखली (थिज.बल
ु ढाणा) येीील ल्ू पा्बींिारे क्र २ कायाफलय शेगाि येीे तीलाींतसरत
करण्याचे शासनाचे आदे श असताींना सदर कायाफलय खामगाि येीे तीलाींतसरत केले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) तसेच बुलढाणा तालुक्यातील करडी सींरस्ाहक तलाि ि मसरूळ येीील पद्मािती िरणातून
पाणी उपसा करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र ममळणे क तण झाले असन
हजारो हे क््र क्षेत्र
ू
मसींचनापासून बाधित राहण्याची शक्यता धनमाफण झाली आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कायाफलय खामगाि येीे हलविण्याचे शासनाचे आदे श धनगफममत केले आहे
काय,
(४)

असल्यास, करडी

सींरस्ाहक

तलाि

ि

मसरूळ

येीील

पद्मािती

िरणातून

पाणी

उपसा करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र शेतकऱयाींना दे ण्यासा त शासनाने कोणती कायफिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२२-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) शासन धनणफय दद.३०.१०.२०१५ अन्िये या प्रकल्पाींतगफतच्या धनममफत लाभक्षेत्रातील मसींचन
व्यितीापनाची कामे बल
ु ढाणा पा्बींिारे विभागाींतगफत िगफ करण्यातआली आहे त. तीावप, करडी

सींरस्ाहक तलािातन
ू ४१८.१३ हे क््र क्षेत्रासा त तर मासरुळ ल्ु पा्बींिरे प्रकल्पातून एकूण

३१.७७ हे क््र क्षेत्रासा त दी्फ मुदतीचे परिाने अनक्र
ु मे बुलढाणा पा्बींिारे विभाग, बुलढाणा ि
ल्ु पा्बींिारे विभाग क्र.२, धचखली याींचेमार्फफत यापि
ू ी दे ण्यात आले आहे त.

(३) थिजगाींि प्रकल्प पूनिफसन विभाग, शेगाि हे विभागीय कायाफलय खामगाींि येीे तीलाींतरीत
करण्याचा प्रतताि शासनास प्राप्त झाला असून, विभागीय कायाफलयाचे मुख्यालय तीलाींतरीत
करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे .
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(४) बुलढाणा पा्बींिारे विभागाकडून सन २०१७-१८ या ििाफकरीता अजफदार शेतकरी ि
लाभक्षेत्रातील

लाभिारकाींना

हींगामी

मसींचनासा त

परिाने

दे ण्यात

आले

असून

या

प्रकल्पाींतगफतच्या उिफसरत मसींचन क्षेत्रासा त दीिफ मद
ु तीचे मसींचन परिाने दे ण्याची कायफिाही
बुलढाणा पा्बींिारे विभाग, बुलढाणा याींचेमार्फफत करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
राज्यातील पेरोल व डडझेलवर लावयायात आलेला दष्ट्ु िाळ उपिर
(३६)

१०८२१० (२८-०३-२०१८).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उवतमानाबाद), श्री.चांद्रदीप नरिे

(िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :
सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासनाने राज्यातील सिफ पेरोल ि डडझेल पींपािर ऑक््ोबर २०१५ पासन
ू दषु काळ

सेस णूहणून डडझेल ि पेरोलिर २ रु. प्रधतमल्र कर आकारला होता तसेच राज्यामध्ये २९
जानेिारी रोजी पेरोलचे दर प्रधतमल्र ८० रुपये ७७ पैसे तर डडझेलचा दर प्रधतमल्र ६७ रुपये
१८ पैसे इतका झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामध्ये आतापयांत अनक्र
ु मे एवप्रल २०१७ मध्ये प्रधतमल्र रु. ३ ने िाढ ि मे
२०१७ मध्ये परत प्रधतमल्र रु. २ ने िाढ केली असन
ू राज्य शासनास सन २०१३-१४ मध्ये
Vat

ि Sale Tax च्या रुपाने रु. १९०० को्ी महसूल जमा होत होता तसेच तोच महसुल

सन २०१६-१७ मध्ये रु. २३१६० को्ी झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच इतर राज्याच्या तुलनेत महाराषरातील पेरोल ि डडझेलचे दर सिाफधिक असून केंद्र
शासनाचे विविि कर सिफ राज्याींिर एकसारखेच आहे त पण महाराषरात अधतसरक्त सेस
करामूळे पेरोलिर ९ रुपये ि डडझेलिर १ रुपये कर आकारला जातो, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आतापयांत शासनास सदरहू दषु काळी सेस मिून ि Vat ि Sale Tax मिून
ककती धनिी जमा झाला असून सदरहु जमा झालेल्या धनिीचा विनीयोग कोणत्या विकास
कामाींसा त करण्यात आला आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०४-२०१८) : (१) नाही. शासनामार्फफत “दषु काळ सेस” या मशिाफखाली
पेरोल ि

डडझेलिर कराची आकारणी होत नाही. ददनाींक १ ऑक््ोबर २०१५ पूिी पेरोल ि

डडझेल िरील

असलेल्या कराच्या दरामध्ये रु.२ प्रधत मल्र िद्ध
ृ ी करण्यात आली.

(२) पेरोल, डडझेल तसेच विमानाच्या इींिन विक्रीतून सन २०१३-१४ मध्ये कर सींकलन
रु.१५००३ को्ी होते तर सन २०१६-१७ मध्ये कर सींकलन रु.१८९७७ को्ी होते.

(३) गुजरात, मध्य प्रदे श, तेलींगणा तसेच आींध्र प्रदे श या शेजारील राज्यापेक्षा महाराषरातील
डडझेलचे दर कमी आहे त.
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(४) मूल्यिधिफत कराींतगफत दषु काळी सेस या नािाने कोणताही कराची आकारणी होत नाही.
राज्यामध्ये सदय:थितीतीत पेरोलिरील कराचा दर २६%+९ रु.प्रधत मल्र (मुींबई,

ाणे, निी

मुींबई, औरीं गाबाद,सोलापूर, नाींदेड, नींदरु बार, नागपूर) २५%+९रु.प्रधत मल्र तसेच डडझेल िरील
कराचा दर २४%+१रु.प्रधत मल्र (मींब
ु ई,

ाणे, निी मींब
ु ई, औरीं गाबाद, सोलापरू , नाींदेड,

नींदरु बार, नागपूर) २१%+रु. प्रधत मल्र आहे . उपरोक्त दशफविलेल्या कराच्या दराप्रमाणे राज्यात

झालेल्या विक्रीिर मूल्यिधिफत कराचे सींकलन सन २०१६-१७ मध्ये रु.१८९७७ को्ी तर सन
२०१७-१८ मध्ये रु.२२६५२ को्ी झाले. राज्य शासनामार्फफत जमा होणारा कराचा महसूल हा

राज्याच्या एकबत्रत धनिीमध्ये जमा होतो ि विधनयोजन कायदयानस
ु ार त्याचा विधनयोग होतो.
त्यामुळे करापो्ी प्राप्त झालेला महसूल कोणत्या कामासा त िापरला गेला असे साींगता येणार
नाही.

(५) लागू नाही.

___________

याांबत्रिी ववभागाचे उपववभाग िायाफलय – सातवणा (ता.सेल,ू जि.िालना) येथून उपववभागीय
िायाफलय, आष्ट्टी (जि.बीड) येथे वतथलाांतरीत िरयायाबाबत

(३७)

१०८५२३ (२८-०३-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
काय :-

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुधनल मशांदे (वरळी),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) जलसींपदा मींत्रालयाच्या अींतगफत असलेल्या याींबत्रकी विभागाचे कायफकारी अमभयींता कायाफलय,
बीड येीे असतानाही केिळ एकच उपविभाग कायाफलय सातिणा (ता.सेल,ू थिज.जालना)

येीे

असून या कायाफलयाचे सींचालन बीड येीून होत नसल्याने याींबत्रकी विभागाचे उपविभाग
कायाफलय – सातिणा येीून उपविभागीय कायाफलय, आष्ी (थिज.बीड) येीे तीलाींतसरत करण्याची
मागणी तीाधनक लोकप्रधतधनिीींनी मा. जलसींपदा मींत्री याींना ददनाींक

२९ नोव्हें बर,२०१७ रोजी

िा त्यासम
ु ारास लेखी धनिेदनादिारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सल्यास, सदर मागणीच्या अनुिींगाने याींबत्रकी विभागाचे उपविभाग कायाफलय - सातिणा,
(ता.सेल,ू थिज.जालना) येीून उपविभागीय कायाफलय, आष्ी (थिज.बीड) येीे तातडीने तीलाींतरीत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२२-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) याींबत्रकी उपविभाग, सातोना, (ता.सेल,ू थिज.जालना) या उपविभागीय कायाफलयाचे
मुख्यालय सातोना येीून आष्ी (ता.आष्ी, थिज.बीड) येीे तीलाींतरीत करण्याची
बाब शासनाच्या विचारािीन आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ४३१ (32)

िलाप्रिाराांवर २८ टक्िे िर मानधनावर१८ टक्िे लागू
िेलेला िीएसटी िर िमी िरयायाबाबत

(३८)

१०९१११ (०५-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम),
ु
श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चहाहाण (नायगाांव),
श्री.अमर िाळे (आवी), अॅड.यशोमती

ािूर (धतवसा), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्रीमती

धनमफला गाववत (इगतपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत
भालिे (पांढरपूर), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.आमसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (मसल्लोड) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने कलाप्रकाराींिर २८ ्क्के तर मानिनािर १८ ्क्के जीएस्ी लागू केल्याने
“सींगीत कलाप्राकर महागले असल्याचे माहे जानेिारी,२०१८ रोजी िा त्यादरणूयान धनदशफनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यापि
ू ी सिफ कलाप्रकारास ७ ्क्के करमणक
ू कर होता ि त्याचा परतािाही
ममळत होता परीं तु सध्या मात्र शासनाने २८ ्क्के जीएस्ी लािल्याने १ हजार रुपयाींच्या
धतकक्ाला २८० रुपये जीएस्ी भरािा लागत असून उिफसरत ७२० रुपयाींमध्ये कायफक्रम

आयोजक सींतीाींना कलाकार, त्े ज सजाि्, रीं गमींच कमफचारी आदी विविि खचाफमुळे आधीफक
नुकसान होत असल्याने तो्ा सहन करािा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी परीं परागत चालत असलेल्या या कलाप्रकाराची जोपासना
करण्यासा त शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०७-०५-२०१८) : (१) जीएस्ी अींतगफत सींगीत कलाप्रकाराच्या धतकी्
दरािर १८% (९% सीजीएस्ी + ९%एसजीएस्ी) कर आकारणी होते. कलाकाराचे मानिन
प्रधत सादरीकरण रु.१ लक्ष ५० हजार पेक्षा जातत असल्यास त्यािर १८%

जीएस्ीची

आकारणी होते.
(२) ि (३) सींगीत कलाप्रकारािर प्रिेश धतकी्ाचा रु.२५० प्रधत व्यक्ती कर मार्फी असलेली सू्
शासनाने ददनाींक २५ जानेिारी, २०१८ पासन
ू रु.५०० प्रधत व्यक्ती धतकी्दरापयांत िाढविली

आहे . त्यामळ
ु े सािारणपणे सींगीत कलाप्रकारािर आकारण्यात येणाऱया प्रिेश द्की्ािर
जीएस्ीची आकारणी केली जात नाही. सिफसािारण द्की्ािर जीएस्ीची करमार्फी असल्याने

जीएस्ीमुळे कायफक्रम आयोजकास आधीफक तो्ा सहन करािा लागतो असे णूहणता येणार
नाही.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ४३१ (33)
आमदार वतथाधनि वविास धनधी अांतगफत होणाऱया वविास िामाांच्या
प्रवततावाांच्या मान्यतेची प्रकक्रया सल
ु भ िरणेबाबत
(३९)

११०१८१ (०४-०४-२०१८).

(सायन-िोळीवाडा),

श्री.नरें द्र

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन

पवार

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) :
करतील काय :(१)

आमदार

तीाधनक

विकास

(िल्याण

पजश्चम),

श्री.नरें द्र महे ता

(ममरा

भाईंदर),

सन्माननीय धनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
धनिी

अींतगफत

होणाऱया

विकासकामाींच्या

प्रततािाींच्या

मान्यतेसा त विविि तीाधनक सींतीाींकडून ्ेण्यात येणाऱया ना - हरकत प्रमाणपत्राींची िैिता
केिळ एका मदहन्याची असल्याचे धनदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ना - हरकत प्रमाणपत्र ममळाल्यानींतर थिजल्हा धनयोजन याींच्यामार्फफत केली
जाणारी प्रकक्रया ही िेळखाऊ असन
ू त्यानुसार ना - हरकत प्रमाणपत्राींची िैध्यता प्रत्यक्ष काम
सुरु होईपयांत समाप्त होत असल्याचे धनदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार सदर प्रकक्रया सल
ु भ
करण्यासा त शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१९-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.

आमदार तीाधनक विकास

कायफक्रमाींतगफत बह
ु ई महानगरपामलकेच्या विविि प्रभागाींकडून दे ण्यात येणाऱया ना-हरकत
ृ न्मींब

प्रमाणपत्राची मयाफदा ६० ददिस ते १ ििफ पयांत असते. तीावप, काही प्रभागाींकडून प्राप्त
होणाऱया ना-हरकत प्रमाणपत्राची मुदत ३० ददिसाींची असल्याचे आढळून आले आहे .

मात्र

सदर प्रमाणपत्रािर “ िाढीि मुदत आिश्यक असल्यास प्रमाणपत्राची विदहत मुदत सींपण्यापूिी

अजफ सादर करणे आिश्यक आहे,” असे नमद
ू केलेले असते. इतर मींडळ/प्राधिकरण (णूहाडा)
कडून ददल्या जाणाऱया ना हरकत प्रमाणपत्राची मुदत सिफसािारणपणे ३ ििफ असते.

(२) नाही. तीावप, ना-हरकत प्रमाणपत्र ्ेणे ही सींबींधित कायाफन्ियीन यींत्रणेची जबाबादारी
असते. त्यामुळे सदर प्रमाणपत्राची िैिता सींपल्यानींतर ती िाढिून ्ेण्यासा त सींबींधित
कायाफन्ियीन यींत्रणा, बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका ि सींबींधित जममनीची मालकी असणाऱया मींडळ

/ प्राधिकरण / तीाधनक तिराज्य सींतीेकडे मागणी करतात. असे प्रतताि परत थिजल्हा
धनयोजन सममती कायाफलयाकडे येत नाहीत.
(३) आमदार तीाधनक विकास कायफक्रमाींतगफत ददनाींक १२.७.२०१६ च्या शासन धनणफयान्िये सिफ
समािेशक मागफदशफक तत्िे विदहत करण्यात आली आहे त. सदर शासन धनणफयातील पसरच्छे द
३.१४ अन्िये, “मा. लोकप्रधतधनिीींकडून तीाधनक तिराज्य सींतीाींच्या हद्दीत प्रततावित केलेली
कामे तातडीने पूणफ व्हािीत णूहणून त्या कामासा त आिश्यक असलेले हमीपत्र/ना-हरकत
प्रमाणपत्र तीाधनक तिराज्य सींतीाींनी थिजल्हाधिकारी कायाफलयास/कायाफन्ियीन यींत्रींणाना त्िरीत
उपलब्ि करून दे ण्याची कायफिाही करािी”, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ४३१ (34)
िीवनावश्य ववततूांचे दर धनयांत्रणात आणयायाबाबत

(४०)

११२१६० (०४-०४-२०१८).

श्री.सुधनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रशाांत

ािूर (पनवेल),

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्रीमती मधनषा चौधरी (ददहसर) :
करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) जागधतक बाजारात खधनज तेलाच्या ककीं मतीत मो याप्रमाणात दरिाढ झाल्यामुळे राज्यात
त्याचा पसरणाम होिून महागाइफ मो या प्रमाणात िाढली असन
ू वित्तीय तु्ीिरही त्याचा

पसरणाम झाला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरणूयान धनदशफनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामळ
ु े राज्यातील सिफसामान्य जनता जीिनाश्यक िततुींच्या भाििाढीमुळे
त्रतत झाली आहे , हे ही खरी आहे काय,

(३) असल्यास, जीिनाश्यक िततच
ींु े दर धनयींत्रणात आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

शासनाचे प्राप्त महसूल ि शासनाने

रविलेल्या विविि लोककल्याणकारी योजनामळ
ु े काही प्रमाणात वित्तीय त्
ू झाली आहे . सन

२०१७-१८ करीता रु.१५ हजार ३७५ को्ी वित्तीय तू् आहे .

(२) हे खरे नाही, एकूण २५ जीिनािश्यक िततूींचा नामशक, पुणे, नागपूर, मुींबई या द काणचा
्ाऊक ि ककरकोळ दराींचा दै नींददन अहिाल केंद्र शासनास धनयममतपणे सादर केला जातो.

ददनाींक १७.०४.२०१८ रोजी केंद्र शासनास सादर केलेल्या अहिालािरुन असे तपष् होते की,
मागील ६ मदहन्याींच्या तुलनेत डाळी, काींदे,्ोमॅ्ो, िाींगी, कोबी या जीिनािश्यक िततूींचे
ककरकोळ दर कमी झाले आहे त. तर खादयतेले, गहू, ताींदळ
ू , ब्ा्ा याींचे ककरकोळ दर काही
प्रमाणात िाढले आहे त. साखर, गूळ, दि
याींचे ककरकोळ दर थितीर आहे त. एकींदरीत
ू
जीिनािश्यक िततूींचे दर धनयींबत्रत असल्याचे ददसून येते.

(३) सदय:थितीतीत, केंद्र शासनाने ददनाींक २७.०९.२०१७ च्या अधिसच
ू नेन्िये खादयतेल ि
खादयतेल बबया या जीिनािश्यक िततूींिर ददनाींक ३०.०९.२०१८ पयांत सा ा धनबांि लागू केले
आहे त. त्यास अनस
ु रून, राज्य शासनाने

ददनाींक ०८.१२.२०१७ आदे शान्िये राज्यात सोयाबीन

िगळून खादयतेल या जीिनािश्यक िततूींिर ददनाींक ३०.०९.२०१८ पयांत सा ा धनबांि लागू केले
आहे त.

राज्यात

जीिनािश्यक

िततू

अधिधनयम,

१९५५

ि

काळाबाजार

प्रधतबींि

तसेच

जीिनािश्यक िततच
ूीं ा सुरळीत पुरि ा अधिधनयम, १९८० अींतगफत धनयममतपणे कायफिाही

करण्यात येत आहे . याबाबत क्षेबत्रय कायाफलयाींना शासन पत्रान्िये सूचना दे ण्यात आल्या
आहे त.

वि.स. ४३१ (35)
भविषयात तूर/तूरडाळ, खादयतेल, खादयतेल बीया ि इतर कडिान्य याींच्या िाढीि

ककीं मती

धनयींत्रीत

करण्यासा त

कराियाच्या

उपाययोजनाींबाबतचा

कृधत

आराखडा

तयार

करण्यासा त, ददनाींक २८.१२.२०१५ च्या शासन धनणफयान्िये दर धनयींत्रक सममती गद त
करण्यात आली आहे. सदर सममतीच्या िेळोिेळी बै का ्ेऊन, जीिनािश्यक िततींच
ू े दर
धनयींबत्रत

े िण्याच्या अनुिींगाने कायफिाही करण्यात येत आहे .

(४) लागू नाही.

___________

नाांदेड जिल्हयातील मलांबोटी धरण िेत्रातील ववववध पदे ररक्त असल्याबाबत
(४१)

११३०११ (३१-०३-२०१८).

श्री.वसांतराव चहाहाण (नायगाांव) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड थिजल्हयातील मलींबो्ी िरण क्षेत्रातील ३ इींथिजधनयरसह ६६ कमफचा-याींची गरज
असताींना केिळ ५ कमफचारी आहेत तसेच कींिार उध्िफ मनार, पे िडज या तीन शाखेअींतगफत
१२८ कमफचा-याींची गरज असताींना केिळ १९ कमफचा-याींिर कारभार सुरु असल्याचे माहे
जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरणूयान धनदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार सरक्त पदे

भरण्याबाबत

शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महािन (२९-०५-२०१८) : (१) ि (२) सदय:थितीतीत नाींदेड थिजल्हयातील मलींबो्ी
िरण क्षेत्र तसेच कींिार उध्िफ मनार, पे िडज शाखेअत
ीं गफत पुरेसा कमफचारी िगफ उपलब्ि नाही,
ही िततुथितीती आहे . तीावप, जलसींपदा विभागाच्या सि
ु ारीत आकृतीबींि मींजूरीबाबतची
कायफिाही अींतीम ्प्प्यात असन
ू सुिारीत आकृतीबींिास मींजूरी प्राप्त झाल्यानींतर सदर सरक्त
पदे भरण्याबाबत प्रािान्याने कायफिाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्यातील ििफबािारी शेतिऱयाांना छत्रपती मशवािी महाराि शेतिरी सन्मान
योिना िाहीर िरुन ििफमार्ीची रक्िम दे यायाबाबत
(४२)

११३१४९ (१०-०४-२०१८).

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (मसल्लोड), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्रीमती धनमफला गाववत (इगतपूरी),
अॅड.यशोमती

ािूर (धतवसा), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ४३१ (36)
(१) राज्यातील कजफबाजारी शेतकऱयाींना छत्रपती मशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
जाहीर करुन कजफमार्फीची रक्कम दे ण्यासा त शासनाने

ाणे थिजल्हयाच्या विकास धनिीत गेल्या

ििीच्या ३०६ को्ी रुपयाींऐिजी याििी २३० को्ी रुपये णूहणजे सुमारे ७५ ्क्के कपात
करण्यात आल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरणूयान धनदशफनास आली, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामुळे थिजल्हाधिकारी कायाफलय ि थिजल्हा पसरिदे कडून ्ोवित करण्यात
आलेल्या अनेक महत्िाच्या योजना प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार थिजल्हयाच्या विकास धनिीत िाढ
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०८-०५-२०१८) : (१), (२), (३), (४) ि (५) छत्रपती मशिाजी महाराज
शेतकरी सन्मान योजनेंतगफत शेतकऱयाींच्या कजफमार्फीसा तची तरतूद करताींना थिजल्हा िाविफक

योजना िा राज्याच्या इतर कायफक्रम खचाफच्या योजनाींच्या धनिीमध्ये कोणतीही कपात
करण्यात आलेली नसून यासा त तितींत्रसरत्या तरतूद अीफसींकल्पीत करण्यात आली आहे .
राज्याच्या योजनाींच्या आकारमानाच्या अनुिींगाने थिजल्हा िाविफक योजनेसा त दयाियाचा धनिी

धनथिश्चत झाल्यानींतर तो विहीत कायफपध्दती अिलींबन
ू धनयोजन विभाग, सामाथिजक न्याय
विभाग ि आददिासी विकास विभागामार्फफत त्याींच्या अीफसक
ीं ल्पीय प्रकाशनात थिजल्हा धनहाय
तितींत्र मागणी खाली धनिी अीफसक
ीं ल्पीत करण्यात येतो.
तसेच राज्याच्या अीफसींकल्पात समाविष

करण्यात आलेला अधनिायफ ि कायफक्रम

खचाफसा त धनिी वितरीत करताींना मागील ििाफच्या खचाफचा कल ि ििफभरामध्ये ्प्प्या-्प्प्याने
प्राप्त होणारा महसूल तसेच ििफभरात अचानक उद्भिणारा अनपेक्षक्षत / तातडीचा खचफ याबाबी
विचारात ्ेऊन िेळािेळी धनिी वितरणाची मयाफदा धनथिश्चत करण्यात येते.

त्यानुिींगाने सन

२०१७-१८ या ििाफत िेळोिेळी अीफसींकल्पीत केलेला धनिी (आमदार तीाधनक विकास कायफक्रम

तसेच केंद्र पुरतकृत योजनेचा ि त्यानुरुप राज्य दहततयाचा धनिी िगळता), महसूली ७०% ि
भाींडिली ८०% या मयाफदेत वितरीत करण्याच्या सच
ू ना दद. ३०.६.२०१७ च्या पसरपत्रकान्िये
सींबींधित

प्रशासकीय

विभागाींना

दे ण्यात

आल्या

होत्या.

मात्र,

ददनाींक

१.२.२०१८

च्या

पसरपत्रकान्िये थिजल्हा िाविफक योजनाींच्या (सिफसािारण / अनुसूधचत जाती ््क / अनुसूधचत
जमाती ््क कायफक्रम) १००% तरतूदी वितरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे थिजल्हा योजनेच्या धनिीत कपात िा िाढ करण्याचा प्रश्न उद्भित नाही.
___________

जिल्हा पररषदे च्या बाांधिाम ववभागािडुन िरयायात येत असलेली वावषफि
योिनेतील िामे सावफिधनि बाांधिाम ववभागािडे दे यायाबाबत

(४३)

११३१६८ (२८-०३-२०१८).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय धनयोिन मांत्री

वि.स. ४३१ (37)
(१) थिजल्हा धनयोजन सममतीने तयार केलेल्या िाविफक आराखड्यास थिजल्हा पसरिदे च्या
सिफसािारण सभेची मान्यता बींिनकारक करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, थिजल्हा िाविफक योजनेतील कामे सच
ु विताना तीाधनक लोकप्रधतधनिीींची
मशर्फारशी विचारात ्ेतल्या जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, थिजल्हा धनयोजन सममती मार्फफत िाविफक योजनेतील कामे या पुिी सािफजधनक
बाींिकाम विभाग याींच्याकडुन करुन ्ेण्यात येत होती,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार थिजल्हा पसरिदे च्या

बाींिकाम विभागाकडुन करण्यात येत असलेली िाविफक योजनेतील कामे सािफजधनक बाींिकाम
विभागाकडे दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२४-०४-२०१८) :

(१) नाही. महाराषर थिजल्हा धनयोजन सममती (रचना

ि कामे) अधिधनयम, १९९८ मिील कलम १० मिील तरतद
ू ीनस
ु ार थिजल्हयातील पींचायतीींनी

आखण नगरपामलकाींनी तयार केलेल्या थिजल्हा िाविफक योजना विचारात ्ेऊन, एकबत्रत करुन,
थिजल्हयासा त विकास योजनेचा मसूदा तयार करण्याचे आखण सदर मसूदयाच्या मान्यतेसा त
राज्य शासनाकडे मशर्फारस करण्याचे कायफ थिजल्हा धनयोजन सममतीकडून केले जाते.

थिजल्हा िाविफक योजना (सिफसािारण) अींतगफत राबविण्यात येणा-या ज्या थिजल्हाततरीय

योजनाींची कायाफन्ियीन यींत्रणा थिजल्हा पसरिद आहे , अशा थिजल्हाततरीय योजनाींचा िाविफक
आराखडा थिजल्हा पसरिदे ने तयार करुन थिजल्हा धनयोजन सममतीच्या मान्यतेसा त पा विणे
आिश्यक आहे. थिजल्हयाकरीता उपलब्ि एकूण धनिी मयाफदेच्या प्रमाणात थिजल्हा पसरिदे ने
तयार केलेला िाविफक आराखडा विचारात ्ेऊन थिजल्हयाच्या िाविफक विकास आराखड्यात
त्याचा समािेश करण्याचे कायफ थिजल्हा धनयोजन सममतीने करणे अपेक्षक्षत आहे .
(२)

थिजल्हा

िाविफक

योजना

(सिफसािारण)

अींतगफत

राबविण्यात

येणा-या

थिजल्हाततरीय

योजनाींच्या सिफ कायाफन्ियीन यींत्रणाकडून योजनाधनहाय ि कामधनहाय िाविफक आराखडे थिजल्हा
धनयोजन सममतीकडे येणे अपेक्षक्षत असल्याने िाविफक आराखड्यात कामे समाविष् करण्याची
कायफिाही थिजल्हाततरीय योजनाींच्या सींबींधित कायाफन्ियीन यींत्रणाींची आहे .

(३) थिजल्हा िाविफक योजना (सिफसािारण) अींतगफत राबविण्यात येणा-या ज्या थिजल्हाततरीय
योजनाींच्या शासनधनणफयानुसार कायाफन्ियीन यींत्रणा सािफजधनक बाींिकाम विभाग आहे अशा
थिजल्हाततरीय योजनेतील सिफ कामे सािफजधनक बाींिकाम विभागाकडून होणे अपेक्षक्षत आहे .

(४) थिजल्हा िाविफक योजना (सिफसािारण) अींतगफत राबविण्यात येणा-या ज्या थिजल्हाततरीय
योजना शासनधनणफयानस
ु ार थिजल्हा पसरिदे च्या बाींिकाम विभागाकडे िगफ करण्यात आलेल्या

आहे त अशा थिजल्हाततरीय योजनेतील सिफ कामे थिजल्हा पसरिदे च्या बाींिकाम विभागाकडून होणे
अपेक्षक्षत आहे .

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ४३१ (38)

मुांबईतील दादर-प्रभादे वी पररसरातील गैमन इांडडया प्रा.मल. या खासगी िांपनीने िेंद्र शासन व
राज्य शासनास दे य असलेल्या वेगवेगळ्या िराांची रक्िम थिववल्याबाबत

(४४)

११३६७८ (०७-०४-२०१८).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील दादर-प्रभादे िी पसरसरातील गैमन इींडडया प्रा.मल. या खासगी कींपनीने केंद्र शासन

ि राज्य शासनास दे य असलेल्या िेगिेगळया कराींचे ५५९६.८० करोड रुपये ददलेले नाहीत, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सदर कींपनीने सरकारी ि खासगी बँकाकडून ९४७२.०० करोड रुपये कजफ ्ेऊन

त्याींची र्फसिणूक केली असून

कींपनीत कायफरत असलेल्या कामगाराींची तसेच अधिकाऱयाींची

िेतन दे यके सुध्दा ददलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी भाींडूप पसरक्षेत्राचे आमदार याींनी दद.०५/०२/२०१८ रोजी मा.मुख्यमींत्री
आखण मा.महसल
मींत्री याींच्याकडे तक्रारिजा
ू
कींपनीची

धनिेदन दे ऊन चौकशी करण्याची तसेच

१५००.०० करोड रुपयाींची सींपत्ती जप्त करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे

काय,
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त कींपनीची सींपत्ती जप्त करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१८) : (१) राज्य शासनाची विक्रीकराची ीकबाकी गॅमन
इींडडया प्रा.मल.या कींपनीकडे खालीलप्रमाणे आहे :सन

ीकबाकी (रु.)

२००५-०६

१०२१७२५

अपील त्े

२००९-१०

९५४७५७१

हफ्ते सिलत आहे

२०११-१२

६९८९१७७

हफ्ते सिलत आहे

एकूण

१७५५८४७३

केंद्र शासनाची विविि कराची ीकबाकीची मादहती केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येते.

(२) सदर कींपनीने सरकारी ि खाजगी बँकाींकडून ककती कजे ्ेतली आहे त याची एकबत्रत

मादहती ममळणे क तण आहे कारण बँकाकडील कजाफची एकबत्रत मादहती राज्य शासनाकडे
उपलब्ि नसते तर प्रत्येक बँकेकडे असते.
(३) या प्रकरणी भाींडूप परीक्षेत्राचे मा.आमदार याींचे दद.०३.०२.२०१८ रोजीचे मा.महसूलमींत्री
याींच्याकडे तक्रारिजा धनिेदन प्राप्त झाल्याचे धनदशफनास आलेले आहे .

(४) राज्य शासनाच्या विक्रीकर ीकबाकी सींदभाफतील मादहती खालीलप्रमाणे आहे .
सन

ीकबाकी (रु.)

२००५-०६

१०२१७२५

अपील त्े

२००९-१०

९५४७५७१

हफ्ते सिलत आहे

वि.स. ४३१ (39)
२०११-१२

६९८९१७७

एकूण

१७५५८४७३

हफ्ते सिलत आहे

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोल्हापूर जिल्हयात उवफररत वैधाधनि वविास मांडळािडून मांिूरी
ददलेल्या व अपूणफ रादहलेल्या िामाांना धनधी ममळयायाबाबत

(४५)

११३७१८ (०४-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील

(इवतलामपूर) : सन्माननीय धनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर थिजल्हयात उिफसरत िैिाधनक विकास मींडळाकडून सन २००८-२००९ ि सन २००९१० ि सन २०१०-११ या ििाफत मींजूरी ददलेल्या ि अपूणफ रादहलेल्या कामाना धनिी
ममळण्यासा त ददनाींक

२६ र्फेब्रि
ु ारी,२०१५ रोजी नींतर केलेल्या धनिीच्या मागणीच्या सींदभाफत

थिजल्हा प्रशासनाकडून मादहती माधगतलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मादहतीच्या अनुिींगाने शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) धनयोजन विभागाव्दारे सदर प्रकरणाची थिजल्हाधिकारी, कोल्हापूर कडून प्राप्त मादहतीच्या
आिारे तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार शासनाकडून थिजल्हाधिकारी, कोल्हापूर मार्फफत धनिी

वितसरत झालेला नसतानाही थिजल्हा पसरिद कोल्हापरू याींनी काही कामाींना सरू
ु िात केली
असल्याचे धनदशफनास आले.

धनयोजन विभागाचे ददनाींक २४ जुल,ै २००९ रोजीच्या शासन धनणफयातील सूचनेनुसार र्फक्त
मींजूर कामाींकसरता प्रत्यक्ष धनिी वितसरत झाल्यानींतरच सुरूिात करणे अपेक्षक्षत होते.

यातति, सदरहू कामाींकसरता थिजल्हा पसरिद, कोल्हापूर याींना आता कोणताही धनिी दे य होत
नाही. तसेच, विकास मींडळाींना मा. राज्यपाल महोदयाींच्या धनदे शानस
ु ार सन २०११-२०१२ या
ििाफपासून (सन २०१४-२०१५ िगळता) ‘विशेि धनिी’ शासनादिारे उपलब्ि करून दे ण्यात येत
नाही.

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोल्हापूर जिल््याचे जहाहिन २०२२ च्या प्रवततावाबाबत
(४६)

११४०१३

(०९-०४-२०१८).

डॉ.सुजित

ममणचेिर

धनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

वि.स. ४३१ (40)
(१) कोल्हापूर थिजल्हयाचे थिव्हजन २०२२ राज्य शासनाकडे सादर करण्याकसरता प्रत्येक विभागाने

लोकप्रधतधनिीना विश्िासात ्ेऊन प्रतताि तयार करून माहे र्फेब्रुिारी, २०१८ अखेर सादर
करण्याच्या सूचना मा.पालकमींत्री, कोल्हापूर थिजल्हा याींनी माहे डडसेंबर, २०१७

मध्ये िा

त्यादरणूयान ददल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील प्रतताि शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, प्रततािानुसार शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०२-०५-२०१८) : (१) होय.

थिजल्हा िाविफक योजना (सिफसािारण) सन २०१८-१९ चा प्रारुप आराखडा हा “New India of
२०२२” च्या पाश्िफभूमीिर धनती आयोगाकडून दे ण्यात आलेल्या सूचनाींनुसार तयार करण्यात

आलेल्या, थिजल्हयाींच्या “थिव्हजन/सरझोल्युशन डॉक्युमें्” अींतगफत धनथिश्चत करण्यात आलेल्या,
१० ते १५ महत्िाच्या उदद्दष्ाींशी सस
ु ींगत असािा ि ही उदद्दष्े साध्य करण्यासा त सहाय्यभत
ू
असािा, या सूचनाींच्या अनुिींगाने “कोल्हापूर थिजल्हयाचे थिव्हजन २०२२” राज्य शासनाकडे सादर

करण्याकरीता थिजल्हयातील सिफ कायफरत शासकीय यींत्रणाींनी लोकप्रधतधनिीींच्या सच
ू ना विचारात
्ेऊन, तो तयार करुन माहे र्फेब्रुिारी, २०१८ अखेर सादर करण्याच्या सच
ू ना मा.पालकमींत्री,
कोल्हापूर याींनी ददनाींक ०६.१२.२०१७ च्या थिजल्हा धनयोजन सममतीच्या सभेत ददल्या होत्या.
(२) नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
मुद्रा लोन ववतरीत िरताना अिफदाराांना ववमा िाढयायाची सक्ती होत असल्याबाबत
(४७)

११४१११ (०४-०४-२०१८).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतरू ) :

सन्माननीय धनयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) त्े ् बँक ऑर्फ इींडडया शाखा थिजींतरू (थिज.परभणी) चे शाखा मार्फफत मद्र
ु ा लोन कसरता

अजफदाराकडून एस.बी.आय.बँकेची विमा सरीं क्षण पॅमलसी काढण्यास सक्तीबाबत ददनाींक १८

डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तीाधनक नागसरकाींने थिजल्हाधिकारी याींच्याकडे तक्रार केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनि
ु ींगाने शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०५-२०१८) : (१) होय.

(२) थिजल्हा अरस्णी बँकेमार्फफत सिफ बँकाींना मुद्रा लोन मींजूर करताना विमा पॉमलसी न
काढण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ४३१ (41)

राज्यातील रोिगार धनममफतीसा स वतथापन िेलेल्या ॲक्शन रुम मांत्रालयामध्ये
उवतमानाबाद जिल््याचा समावेश न िेल्याबाबत
(४८)

११४७४० (०९-०४-२०१८).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उवतमानाबाद) :

सन्माननीय

धनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील दासरद्रय धनमल
ुफ नासा त सींयक्
ु त राषर सीं्ाच्या सहकायाफने दे शातील पदहले
ॲक्शन रुम मींत्रालय तीापन करण्यात आलले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उतमानाबाद थिजल्हयात सिाफत जातत शेतकरी आत्महत्या झालेल्या असल्याने
उतमानाबाद थिजल्हयाचा त्यामध्ये समािेश होणे आिश्यक आहे , हे ही खरे काय,
(३) असल्यास, पदहल्या ्प्प्यात धनिडलेल्या २७ तालुक्यामध्ये उतमानाबाद थिजल्हयातील
तालुक्याींचा समािेश केला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार शासनाने कोणती
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

मानि विकास कायफक्रमामिीलच १३ थिजल्हयातील धनिडक २७ तालुक्याींमध्ये रोजगार

धनममफतीच्या योजना राबविण्यासा त

“Action Room to Reduce Poverty” हा धनयींत्रण

कक्ष सींयक्
ु त राषर (United Nations) च्या सहकायाफने तीापन करण्यात आला आहे .
(२), (३), (४) ि (५)

मानि विकास कायफक्रमाअींतगफत मशक्षण, आरोग्य ि बालकल्याण ि

उत्पन्निाढीच्या योजना राबविण्यात येत आहे त. सन २००१ च्या जनगणनेनुसार तालुक्यातील
तत्री साक्षरतेचे प्रमाण ि सन २००२ च्या सिेक्षणानुसार रस्ामीण भागातील दासरद्ररे िेखालील
कु्ुींबाींचे प्रमाण या दोन धनदे शाींकाच्या आिारे राज्यातील

ाणे, पाल्र, रायगड, मसींिद
ु ग
ु ,फ

नामशक, िुळे, नींदरु बार, जळगाींि, जालना, परभणी, दहींगोली, नाींदेड, बीड, बुलढाणा, अकोला,

िामशम, अमरािती, यितमाळ, नागपूर, भींडारा, गोंदीया, चींद्रपूर ि गडधचरोली या २३
थिजल्हयाींतील १२५ तालुक्याींची धनिड करण्यात आली आहे. “Action Room to Reduce

Poverty” या ‘धनयींत्रण कक्ष’ अींतगफत त्यापैकी १३ थिजल्हयाींतील धनिडक २७ तालुक्याींची धनिड
रोजगार धनममफतीविियक योजना राबविण्यासा त करण्यात आली आहे . तीावप उतमानाबाद

थिजल्हयाचा समािेश मानि विकास कायफक्रमामध्ये नसल्याने “Action Room to Reduce
Poverty” हा ‘धनयींत्रण कक्ष’ तीापन करतेिळ
े ी या १३ थिजल्हयाींमध्ये उतमानाबाद थिजल्हयाचा
समािेश करण्यात आलेला नाही.
___________

वि.स. ४३१ (42)
चांद्रपाडा (ता.वसई, जि.पालघर) येथे वतथाधनि आगरी, आददवासी बाांधवाच्या िममनी
(४९)

बेिायदे शीरपणे बळिावून अनधधिृत इमारती बाांधयायात आल्याबाबत

११४८३९ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

चींद्रपाडा (ता.िसई, थिज.पाल्र) येीे तीाधनक आगरी, आददिासी बाींििाच्या जममनी

बेकायदे शीरपणे बळकािून अनधिकृत इमारती बाींिण्यात येत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये िा त्यादरणूयान धनदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनततरािर चौकशी करण्यात आली आहे काय, तदनस
ु ार
दोिीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) ि (२) तत्कालीन िसई-विरार उपप्रदे शात विशेि
धनयोजन प्राधिकरण णूहणन
ू कायफरत असलेल्या शहर ि औदयोधगक विकास महामींडळाकडे
अशा प्रकारची लेखी तक्रार आढळून आली नाही. तीावप, िसई-विरार शहर महानगरपामलकेकडे
माहे सप््ें बर, २०१७ ते माहे एवप्रल, २०१८ या कालाििीत २० तक्रारी आढळून आल्या आहे त.

या तक्रारीींच्या अनुिींगाने ६ इमारती, ४५ रुम, ६७ थिप्लींी ि २ आर.सी.सी. थिप्लींी इतकी

बाींिकामे तोडण्यात आलेली आहे त. त्याचप्रमाणे महानगरपामलका अनधिकृत बाींिकामाींिर

धनयममतपणे धनषकासनाची कारिाई करीत असल्याचे िसई-विरार शहर महानगरपामलकेने
कळविले आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

िोल्हापरू सह ८ जिल््यातील उपववभागीय िायाफलये (िलसांपदा) एिबत्रत
(५०)

११५५१६ (१२-०४-२०१८).

िरयायाचा घेतलेला धनणफय

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू सह ८ थिजल्हयातील उपविभागीय कायाफलये (जलसींपदा) एकबत्रत करण्याचा

धनणफय महाराषर शासनाच्या जलसींपदा विभागाने ्ेतल्याने कोल्हापूर, साींगली, सातारा,
रत्नाधगरी, मसींिूदग
ु फ थिजल्हयातील िरणाींची दे खभाल ि सुरक्षेचा प्रश्न याबाबत सदरील कायाफलये
तीलाींतरीत करू नये यासा त मा.जलसींपदा मींत्री याींचेकडे तीाधनक लोकप्रधतधनिीींनी मागणी
केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ८ थिजल्हयाींमध्ये ६ मो े ७ मध्यम ि २० ल्ु प्रकल्पाींिर पण
ु े येीन
ू
धनयींत्रण

े िणेबाबत ि तसेच उपअमभयींता ते ग् ड चे कमफचारी याींचेपयांत या सिाांत

हतताींतरीत करण्यासह कोल्हापूर साींगली, सातारा, रत्नाधगरी, मसींिूदग
ु फ थिजल्हयाचे कायाफलये
एकत्रीत

आणाियाची

असतील

तर

पे

नाका

थिजल्हा

साींगली

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

या

मध्यिती

द काणी

वि.स. ४३१ (43)

श्री. धगरीष महािन (२३-०५-२०१८) : (१)

होय.

(२) मुख्य दिार उभारणी विभागीय पीक क्र.३, पुणे या कायाफलयाच्या कायफक्षेत्राच्या दृष्ीने
पण
ु े येीील कायाफलयाचे मख्
ु यालय िारणा िसाहत, पे

नाका, थिजल्हा साींगली या

मध्यिती द काणी तीलाींतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

ववधान भवन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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