अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

हवेली (जि.पुणे) तालुक्यात वालोली येलील यायरान िनमनीतील अकतरमणमणे िा्याबाबत
(१)

१७६१४ (१०-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम लोपटे

(भोर), श्री.अनमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हवेली तालुक्यात ि.पुपु)ेव वालोली येलील गायरान पनमनीतील िकतरमणम)े काढयासा
ज्येष

नागरीकाींनी .प्हाधिकारी, पु)े याींना लेखी कनवेदन ददले िस्याचे माहे ्रिल, २०१५

मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) िस्यास, या गावातील गायरान पनमनीवरील िकतरमणम)े काढयाबाबत शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०२-२०१९) : ि१व होय, हे खरे ेहे ु

मौपे वालोली येलील गायरान पनमनीमध्ये िसलेली िकतरमणम)े काढयाबाबत गावातील ज्येष
नागररकाींनी माु मुख्यमींत्री व .प्हाधिकारी याींचक
े डे तरमणार िपा केला होताु
(२) व ि३)

ग्रामपींचायत वालोली िींतगात ्कू) ५०.४४ हे क््र इतके गायरान क्षेत्र ेहे ु

त्यानस
ु ार ग्रामपींचायतीने वालोली येलील गायरान ग् नींु १४१७, १२९/१, ११७७, ११७८, १५६७,
१४१३, १४१९, ११२३ या गायरान ग्ाींची मोप)ी करून लेऊन हद्दी कन.चचत करयात ेले्या
ेहे तु

सवेक्ष)ानुसार या गायरान पनमनीमध्ये १३१० िकतरमणम) िारक ेहे तु ्कू)

िकतरमणम) िारकाींपक
ै ी ३४० िकतरमणम)े ही ददु १/१/२०११ नींतरची ेहे तु
ग्रामपींचायतीच्या
िकतरमणम)े
व

काढयात

कनयो.पत

ेलेली

ेहे तु

ग्रामसधचवालयाच्या

पागेमिील

५७

ग्रामपींचायतीने

िकतरमणम)ाबाबत

व्यावसाकयक
ददु१६/११/२०१६

ददु३१/०५/२०१७ .प्हाधिकारी कायाालयाशनी पत्रव्यवहार केला िसून .प्हाधिकारी, पु)े

याींनी ग्रामपींचायत वालोली येलील िकतरमणम)े काढयाकररता उपरवभागीय िधिकारी, हवेली
याींना नोडल ऑफिसर म्ह)न
ू कनयक्
ु त केले ेहेु
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त्यानुसार ग् रवकास िधिकारी, पींचायत सनमती, हवेली व ग्रामपींचायत वालोली

याींनी उपरवभागीय िधिकारी, हवेली याींच्याशनी समन्वय सािून िकतरमणम) काढ)ेबाबतची
कायावाही तात्काळ करयाबाबत .प्हा पररषद, पु)े याींनी कळरवले ेहे ु

दरम्यान ग्रामरवकास रवभाग, मींत्रालय मींब
ु ई याींच्या ददु १६/०२/२०१८ च्या शनासन

कन)ायान्वये ग्रामी) भागातील शनासकीय पनमनीवरील ददु ०१/०१/२०११ पयंतची कनवासी
ियोपनाला केलेली िकतरमणम)े कनयनमत करयाबाबत योग्य ती कायावाही करयाबाबत
ग्रामपींचायत वालोली याींना ग्रवकास िधिकारी याींनी ददु ११/०७/२०१८ रोपीच्या पत्रान्वये
कळरवले ेहेु
___________
राज्यात नशक्षण ववस्तार अधधिारी व िेंद्र प्रमुखाांची पदे मोठया प्रमाणावर ररक्त असल्याबाबत
(२)

१९९९२ (०६-०८-२०१५).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.हर्षवधषन सपिाळ (बल
ु ्ाणा) :

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

(१व राज्यात नशनक्ष) रवस्तार िधिकारी व केंद्र िमुखाींची पदे मो या िमा)ावर ररक्त िसन
ू
पळगाींव .प्हापररषद शनाळाींतील केंद्र िमख
ु ाींची ८६ पदे दोन वषाापासन
ू ररक्त ेहे त, हे खरे
ेहे काय,

(२व िस्यास, सदरची पदे ररक्त िसयाची कार)े काय ेहे त,
(३व िस्यास, सदरील ररक्त पदे तात्काळ भरयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा
करयात येत ेहे ,
(४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व होयु

(२व, (३व व ि४व पळगाींव .प्हा पररषद िींतगात नशनक्ष) रवस्तार िधिकारी याींच्या सेवा
कनवत्ृ तीमळ
ु े सदरची पदोन्नतीची १३ पदे ररक्त ेहे तु

ददनाींक ०२-०२-२०१० च्या शनालेय

नशनक्ष) व रमणीडा रवभाग याींच्याकडील शनासन कन)ायानुसार केंद्र िमुखाींची ४० ्क्के पदे
सरळसेवेन,े ३० ्क्के पदे पदोन्नतीने व ३० ्क्के पदे मयााददत रवभागीय स्पिाा परीक्षाद्वारे
भर)ेबाबत ेदे नशनत केले होतेु

पळगाींव .प्हा पररषदे मध्ये केंद्र िमुखाची सरळसेवेची ६६

पदे व स्पिाा पररक्षेची ४९ पदे ररक्त ेहे तु

सरळसेवेने व मयााददत रवभागीय परीक्षेद्वारे केंद्र

िमख
ु ाची पदे भरयाच्या िनष
ु ींगाने शनालेय नशनक्ष) व रमणीडा रवभागाकडून कायावाही सरु
ु ेहे ु
___________

सोमवार पेठ (ता.पन्हाळा जि.िोल्हापूर) येलील ग्रामपांचायतीच्या सदस्याांनी यायरान खोटे
असेसमेंट उतारे िरून ववरमणी िेल्याबाबत

(३)

२९०६३ (२०-०१-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१व सोमवार पे

(ताुपन्हाळा, .पुको्हापूर) येलील ग्रामपींचायतीच्या सदस्याींनी ४३ गुीं े

गायरान खो्े िसेसमें् उतारे करून रवरमणी करयाचा िकार केला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२व िस्यास, सदर ग्रामपींचायत सदस्याींना िपात्र करयाचा िस्ताव ८ मदहने िलींबबत
े वयात येवन
ू त्यावर को)ताही कन)ाय लेयात ेला नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३व िस्यास सदर ग्रामपींचायतीची मुदत माहे पुल,ै २०१५ मध्ये सींपुष्ात ेली हे खरे ेहे
काय,

(४व िस्यास, शनासन पररपत्रक रमणुव्हीुपीु्म २६९०/ि३४१७व/२१ ददु१६ डडसेंबर, १९९१ व
शनासन पत्र ग्रामरवकास रवभाग रमणुव्हीुपीु्म १३८४/१५८१/ि२०५८व/२१ ददु९ ्रिल, १९८५
नुसार सदर सदस्याींवर िपात्रतेची कायावाही करयात ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(५व िस्यास शनासन, हे तुपुरस्पर ग्रामपींचायतीची मुदत सींपुष्ात येईपयंत िस्ताव िलींबबत

े व्याबाबत रवभागीय ेयुक्त, पु)े याींची चौकशनी केली ेहे काय व चौकशनीत काय ेढळून

ेले,

(६व तसेच शनासनाने सदर सदस्याींना िपात्र
कारवाई केली ेहे काय,

रवन
ू त्याींच्यावर िौपदारी गन्
ु हे दाखल करयाची

(७व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२७-०२-२०१९) : ि१व हे खरे नाहीु
सोमवार पे

(ताुपन्हाळा, .पुको्हापूरव येलील गायरान ग् नींु४६ मिील ४३.५

गुीं े क्षेत्र खो्ी नोंद करून रवरमणी केलेबाबत ददु ०७/०७/२०१४ रोपी .प्हास्तरीय लोकशनाही

ददनात श्रीु वसींत दे वताळे व इतर ग्रामस्ल याींनी तरमणार केलीु तद्नस
ु ार ग् रवकास िधिकारी,
पन्हाळा याींच्या चौकशनी िहवालानुसार ग्रामपींचायत पदाधिकारी याींना कार)े दाखवा नो्ीस
दे वन
खल
ू
ु ासा मागरवयात ेलाु त्याींचा खल
ु ासा िमान्य करून महाराषर ग्रामपींचायत

िधिकनयम १९५८ चे कलम ३९ नुसार सींबींधित पदाधिकारी व सदस्य याींचेवर कारवाई
करयाचा िस्ताव ददु ०७/०१/२०१५ रोपी रवभागीय ेयुक्त, पु)े याींचक
े डे सादर करयात
ेलाु तलारप, दरम्यानच्या कालाविीमध्ये सदर तरमणारीतील क्षेत्र हे गायरानातील ेहे फकीं वा
कसे याची शनहाकनशना करयासा

ग्रामपींचायतीने ददु १७/०७/२०१४ रोपी िकततातडीची मोप)ी

िी मोप)ी कायाालयाकडे भरून ददु २४/१२/२०१४ रोपी सदर पागेची मोप)ी करून लेतलीु
यामध्ये उपििीक्षक भूमी िनभलेख, पन्हाळा, .पु को्हापूर याींच्या िहवालानस
ु ार मोप)ीतील

हद्दी दाखरवले्या नकाशनानुसार तरमणारीत नमूद केलेले ४३.५ गुीं े क्षेत्र गायरानात येत नस्याचे
स्पष् झालेु त्यामळ
ु े खो्े िसेसमें् उतारे करून रवरमणी केली ेहे , िसे नाहीु
ि२) हे खरे नाहीु

सदर िकर)ी चौकशनी िहवाल मागरव)े, सींबींधितास नो्ीस दे वन
ू खुलासा माग)ी

कर)े, खुलाशनावर ग् रवकास िधिकारी याींचे िनभिाय ले),े ग्रामपींचायतीकडून मोप)ीची
कायावाही कर)े, त्यावर रवभागीय ेयुक्ताींचे कनदे शन ले),े सन
ु ावया ेयो.पत कर)े,
कागदपत्राींची

शनहाकनशना

व

पडताळ)ी

करून

कारवाईचा

कायापध्दतीस कालाविी लागला ेहे ु परीं तु िस्ताव िलींबबत

िस्ताव

पा रव)े

या

सींप)
ू ा

े वला ेहे , िसे झालेले नाहीु
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ि३) हे खरे नाहीु
सदर ग्रामपींचायतीची मुदत ददु ३१/८/२०१५ रोपी सींपुष्ात ेली ेहे ु

ि४) व ि५) हे खरे ेहेु

ग्रामपींचायतीच्या सदस्याींनी ४३ गींु े गायरान खो्े िसेसमें्

उतारे

करुन

रवरमणी

करयाचा िकार झालेला नाहीु

ग्रामपींचायत सावाबत्रक कनवड)ूक कायारमणम पाहीर झा्याने ददु २५/०७/२०१५ रोपी

ग्रामपींचायतीची कनवड)ूक झाली व ददु ३१/०८/२०१५ रोपी सरपींच कनवड होऊन नवीन

कायाकारर)ी ि.स्तत्वात े्याने, सदर िकर)ी रवभागीय ेयक्
ु त याींनी ददु ०९/०९/२०१५
रोपी सुनाव)ी लेऊन कन)ाय लेयास िविी नस्याने िकर) नस्तीबींद केलेु तसेच मापी
सरपींच, उपसरपींच िलवा सदस्य याींच्यारवरूध्द मागील बॉडीच्या काळात तरमणार िसेल व

मागील बॉडीच्या रवसपानानींतर पुन्हा नवीन बॉडीमध्ये सरपींच, उपसरपींच िलवा सदस्य म्ह)ून
कनवडून ेले िसेल तर सदरहू व्यक्तीरवरूध्द कायावाही करता ये)े शनक्य नाहीु
तसेच ग्रामपींचायतीकडील मानसक सभा ददु २९/०१/२०१२ राव रमणु ५९/१ व ५९/२ ने
नोंद केलेली पागा ही गायरान मध्ये येत नसन
ू ती श्रीु नाराय) नाना कदम याींच्या मालकी

हक्काची िस्याबाबत नगरपानलका, पन्हाळा याींचक
े डील सन १९४२ सालचा श्रीुकदम याींच्या
पूवप
ा ाींचे नाव नमूद िसलेला िसेसमें् उतारा व त्याींच्या कु्ुींबाची वींशनावळ इु कागदपत्रे
ग्रामपींचायत, सोमवारपे

याींच्याकडे श्रीुकदम याींनी सादर केली ेहे तु

ि६) िचन उद््ावत नाही
ि७) िचन उद््ावत नाहीु
___________
राययड जिल््यातील सावरोली खारपाडा मायाषवरील धामणी यावािवळ असलेल्या जिल्हा
पररर्द मराठी शाळे तील शौचालयाची साफसफाईची िामे
ववद्यार्थयाांिडून िरुन लेत असल्याबाबत
(४)

३३५४७ (२०-०६-२०१६).

श्री.पाांडुरां य

बरोरा

(शहापूर),

श्री.सुरेश लाड (ििषत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.किसन

िलोरे

(मुरबाड),

श्री.हसन

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

मुश्रीफ

(िायल) :

(१) रायगड .प््यातील सावरोली खारपाडा मागाावरील िाम)ी गावापवळ िसले्या .प्हा
पररषद मरा

शनाळे तील शनौचालयाची सािसिाईची कामे रवद्यार्थयांकडून करुन लेतली पात

िस्याची तरमणार रवद्यार्थयांच्या पालकाींनी .प्हा पररषद, रायगड िशनासनाकडे माहे पल
ु ,ै
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) िस्यास, याबाबत तरमणार करुनही .प्हा पररषदे ने को)तीही कारवाई केली नाही, हे ही
खरे ेहे काय,
(३) िस्यास, रवद्यापानासा

ये)ाऱ्या रवद्यार्थयांकडून शनौचालय सिाईची कामे करुन लेत

िसताींना रवद्यार्थयााना पींतूसींसगा यासारखे ेपार झा्याची बाब कनदशनानास ेली ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,
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(४) िस्यास, याबाबत शनासनाने सींबींधितावर को)ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
(५) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०३-२०१९) : ि१व हे खरे नाहीु

(२व व ि३व स्वच्छता व श्रमिकतष ा याींचे महत्व रवदयार्थयांच्या िींगी रुपावे या उद्देशनाने
ददु९/७/२०१५ रोपी .प्हा पररषद शनाळा िाम)ी, ताुखालापूर, .पुरायगड या शनाळे तील नशनक्ाक

व रवदयार्थयांनी शनालेय पररसर व स्वच्छतागह
ृ ाची सिाई केली होतीु सदर िकर)ी सिाईची
कामे के्याने रवदयार्थयांना पींतस
ीं गा यासारखे ेपार झा्याची बाब कनदशनानास ेली नाहीु
ू स
(४व व ि५व िचन उद््ावत नाहीु

___________

िनाषटि एम्प्टा खुल्या िोळसा खाणीने सांपादीत िेलेल्या िनमनीच्या बाधीत
िुटुांबीयाांना योग्य मोबदला दे याबाबत

(५)

४५२१९ (२१-०४-२०१६).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चेकबराींप िताुभद्रावती, .पुचींद्रपूरव येलील ग्रामपींचायतीमध्ये नवीन रपपरबोडी हा भाग

ेयुिकनमाा) वसाहतीला लागून िसून नवीन रपपरबोडी भागात मागील २५ वषाापासून वस्ती
िसन
ू सध्
ु दा सदर वस्तीची नोंद ग्रामपींचायत रे कॉडा मध्ये तत्कालीन ग्रामसधचवाींनी लेतली

नस्यामळ
ु े कनाा्क ्म्््ा ख्
ु या कोळसा खा)ीने सींपादीत केले्या पनमनीचा ित्य्प
मोबदला या वस्तीतील कु्ुींबीयाींना नमळाला िस्याचे माहे
त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा

(२) िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व चौकशनीिींती काय ेढळून ेले,

(३) िस्यास, त्यानष
ु ींगाने सदर कोळसा खा)ीमळ
ु े बािीत कु्ुींबीयाींना योग्य मोबदला
दे याबाबत को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२७-०२-२०१९) : ि१व हे खरे नाहीु

ि२) ग् रवकास िधिकारी, पींचायत सनमती, भद्रावती याींच्या चौकशनीिींती ग्रामपींचायत
चेकबराींप िींतगात रपपरबोडी गावचे नमुना ८ र.पष्र मध्ये खालीलिमा)े नोंदी ददसून े्या
ेहे तु

सन

नोंद असलेल्या खातेदाराांची सांख्या

१९९१-९५

१८८

२००१-०२

२०१

२००५-०६

२१२

२००९-१०

२३४

२०११-१२

२७२
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ि३) भूसींपादन िकर) रमणमाींक ०७/६५/२००५-०६ मौपा चक बराींप ताु भद्रावती या िकर)ात

२२० खातेदाराींची कृषक पनमन ३८२.६४ हे ु ेर व २९४ खातेदाराींची िकृषक पनमन ३.२४ हे ु
ेर िशनी ्कु) ३८५.८८ हे ु ेर खापगी पनमन भूसींपादीत केली िसून त्याचा मोबदला

रक्कम रूपये १४,८०,५४,८४३/- ्वढा ेहेु भस
ू ींपादन िकर) रमणमाींक १५४/६५/२००५-०६ मौपा
चक बराींप िगाव ा)व ताु भद्रावती या िकर)ात १४० खातेदाराींचे १३४८२.८७५ चौुमीु व लरे
भस
ू ींपादीत केली िसन
ू त्याचा मोबदला रक्कम रूपये २,५४,९७,६८९/- ्वढा ेहे ु

सदर पनमनीचा / मालमत्तेचा मोबदला त्यावेळचा बापार भाव व भूसींपादन

िधिकनयमातील तरतुदी या नस
ु ार कनवाडा पारीत करून सींबींिीत पनमनिारकाींना िशनेतकरीींनाव
मोबदला िदा करयाची कायावाही उप.प्हाधिकारी िभूसींपादनव, चींद्रपूर याींच्याकडून करयात
येत ेहे ु

ि४) िचन उद््ावत नाहीु
___________
पाललर (जि.पाललर) पांचायत सनमतीच्या नशक्षण ववभायातील
प्रभारी यट नशक्षणाधधिारी याांच्या यैरिारभाराबाबत
(६)

५२५७९ (०६-०५-२०१६).

श्री.प्रशाांत बांब (यांयापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) पाललर ि.पुपाललरव पींचायत सनमतीच्या तत्कानलन िभारी ग् नशनक्ष)ाधिकारी याींनी
त्याींच्या िधिकार कक्षेबाहे र पावन
ू ददनाींक ९ स््ें बर, २०१४ रोपी ५० नशनक्षकाींची पदे भरुन
सदर नशनक्षकाींना िधिकृत करयासा
बदली करुन त्याींना िकतररक्त

२०-२२ वषे सेवा झाले्या नशनक्षकाींची िकतररक्त द का)ी

ररव्यािकर)ी सींबींधित नशनक्षकाींनी ददनाींक ३० स््ें बर, २०१४,

ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१४, ददनाींक १४ पानेवारी, २०१५ व ददनाींक ०६ नोव्हें बर, २०१५ च्या
तरमणार िपााद्वारे मुख्य सधचव, ििान सधचव िग्रामरवकासव, माुमींत्री िग्रामरवकासव व मुख्य
सधचव, महाराषर शनासन याींना कळवन
ू हा गैरकारभार कनदशनानास े)ला, हे खरे ेहे काय,

(२) िस्यास, तरमणारीच्या िनुषग
ीं ाने ििान सधचव िग्रामरवकासव याींनी ददनाींक २० ऑक््ोबर,
२०१४ रोपी मख्
ु य कायाकारी िधिकारी याींचे दालनात सुनाव)ी लेऊन तत्कालीन िभारी ग्

नशनक्ष)ाधिकारी याींच्या गैरकारभारामुळे ज्या नशनक्षकाींवर िन्याय झाला तो दरू करुन त्याींचे
लफकत वेतन तात्काळ िदा करयाचे ेदे शन दे ऊनही त्याची िींमलबपाव)ी तत्कालीन िभारी
ग् नशनक्ष)ाधिकारी याींनी केली नाही, हे ही खरे ेहे काय,
(३) िस्यास, यािकर)ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून ेले,

(४) िस्यास, त्यानुसार दोषीींवर शनासनाने को)ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ?
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श्री. धयरीर् महािन (१६-०३-२०१९) : ि१व हे खरे ेहे ु
(२व ििान सधचव याींच्या कनदे शनािमा)े वेतन िदा करयाची कायावाही करयात ेली िसून
िींमलबपाव)ीसध्
ु दा झाली ेहेु

(३व चौकशनी करयात ेलेली ेहे ु
(४व सींबींधिताींची रवभागीय चौकशनी सुरु ेहे ु

___________

”मेरा बु” (ता.धचखली, जि.बुल्ाणा) ग्रामपांचायतीमधील ग्रामसेविानी िेलेला यैरव्यवहार
(७)

५६७९६

(०१-०९-२०१६).

डॉ.शनशिाांत

खेडि
े र

(नसांदखेड

रािा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१व “मेरा बु” िताुधचखली, .पुबुलढा)ाव ग्रामपींचायतीमिील ग्रामसेवक पीु्ीु े्ोळे याींनी
केले्या गैरव्यवहाराची चौकशनी होऊन िौपदारी गुन्हा दाखल कर)ेबाबत मख्
ु यकायाकारी

िधिकारी, .प्हा पररषद बुलढा)ा याींना ददनाींक २८ माचा, २०१६ रोपी वा त्यासुमारास लेखी
कनवेदन ददले, हे खरे ेहे काय,

(२व िस्यास, या िकर)ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून ेले,

(३व िस्यास, त्यानुसार ग्रामपींचायतीमध्ये गैरव्यवहार कर)ाऱ्या ग्रामसेवकाींवर शनासनाने
को)ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,

(४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०२-२०१९) : (१) होयु

िसे कनवेदन िा्त झाले होतेु तलारप या

गावच्या ग्रामसेवकाचे नाींव पीु्ीु े्ोळे नसन
सीु्ीु े्ोळे िसे ेहे ु
ू

(२) होयु ग्रामकनिी व पा)ीपुरव ा कनिी मध्ये तसेच इतर योपनेित
ीं गात ििरातिर व
कनयमबाहय ख्चा झा्याचे ेढळून ेलेु सरपींच, सधचव व ग्राम पींचायत कमाचारी

याींचेकडून

्कू) रूु १०,९४,१५६/- इतकी रक्कम वसूल हो)े ेवचयक ेहे ु त्यापैकी ग्रामसेवकाींकडून रू
५,३७,७२८/- इतकी वसल
ू पात्र रक्कम कन.चचत झाली ेहेु

(३व व ि४व ग्राम सेवकाला ददु १०.०६.२०१५ रोपी कनलींबबत करयात ेले िसून सध्या

सींबींधित ग्रामसेवक कनयत वयोमानानस
ु ार सेवाकनवत्ृ त झाले ेहे ु श्रीु े्ोळे , तत्कालीन
ग्रामसेवक याींच्या सेवा पस्
ु तकात सेवाकनवत्ृ ती उपदान व इतर नमळ)ा-या लाभाच्या रक्कमेतन
ू

रूु५,३७,७२८/- इतकी वसल
ु पात्र रक्कम वसल
ु करयाबाबतची नोंद लेयात ेली ेहेु तसेच,

तहनसल कायाालय, धचखली याींच्याकडे महाराषर ग्राम पींचायत िधिकनयम १९५८ चे कलम १२९
नुसार तसेच, पमीन महसूलीच्या लकबाकीिमा)े सदर
ेहे ु

___________

रक्कम वसूलीचा िस्ताव सादर केला
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िळमनुरी (जि.हहांयोली) तालुक्यातील बेललर येलील जिल्हा पररर्द प्रालनमि
शाळे तील नशक्षिाांची ररक्त पदे भरयाबाबत

(८)

६५२३७ (०५-०१-२०१७).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१व बेललर िताुकळमनुरी, .पुदहींगोलीव येलील .प्हा पररषद िालनमक शनाळे तील नशनक्षकाींच्या

ररक्त पदामळ
ु े मल
ु ाींच्या नशनक्ष)ाचा िचन कनमाा) झा्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान कनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२व िस्यास, स्लाकनक ग्रामस्लाींनी नशनक्षकाींची ररक्त पदे भरयाबाबत माग)ी करुनही
को)तीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे ेहे काय,
(३व िस्यास, शनासनाने कळमनुरी तालक्
ु यातील बेललर येलील .प्हा पररषद शनाळे तील
नशनक्षकाींची िसलेली ररक्त पदे तातडीने भरयाबाबत को)ती कायावाही केली वा करयात येत
ेहे ,
(४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०३-२०१९) : ि१व िींशनत: खरे ेहे ु

(२व व ि३व माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िालनमक शनाळा बेललर येले नशनक्षकाींच्या ्कू) ०४
मींपूर पदाींपैकी ०१ पद ररक्त होतेु ते ररक्त पदही भरयात ेले ेहे ु या शनाळे त ररक्त पद
नाहीु

(४व िचन उद््ावत नाहीु
___________
रत्नाधयरी जिल्हयात पयषटन वविासासाठी ‘स्वदे श दशषन’ योिना सरू
ु िरयाबाबत
(९)

६५९१७ (२७-०१-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (युहायर) :

सन्माननीय पयषटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१व नसींिद
ु ग
ु ा .प्हयाच्या ितीवर रत्नाधगरी .प्हयात पया्न रवकासासा

‘स्वदे शन दशनान’

योपना सुरू करयाचा कन)ाय शनासनाने लेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२व िस्यास, सदर योपनेची िींमलबपाव)ी करयात ेली ेहे काय व त्यातून पया्काींना
को)को)त्या सोयी-सुरविा दे यात े्या ेहे त,
(३व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्री. ियिुमार रावल (०५-०४-२०१९) : ि१व व ि२व केंद्र शनासनाच्या स्वदे शन दशनान योपनेंतगात
रत्नाधगरी .प््यातील पया्न स्लळाींच्या रुपये ९८ु८७ को्ीच्या रवकास ेराखड्यास मान्यता
दे ऊन कनिी उपलब्ि करुन दे याबाबतचा िस्ताव केंद्र शनासनास सादर करयात ेलेला ेहे ु
िद्याप सदर ेराखड्यास केंद्र शनासनाची मान्यता िा्त झालेली नाहीु
ि३व िचन उद््ावत नाहीु

___________
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खानापूर (जि.साांयली) जिल्हा पररर्द यटामधील दहा ते बारा जिल्हा पररर्द शाळाांमध्ये
नशक्षिाांच्या िाया ररक्त असल्याबाबत

(१०)

६८४४५ (२७-०१-२०१७).

श्री.अकनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१व खानापूर ि.पुसाींगलीव .प्हा पररषद ग्ामिील दहा ते बारा .प्हा पररषद शनाळाींमध्ये
नशनक्षकाींच्या पागा ररक्त िस्याचे माहे स््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले
ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२व िस्यास, तालुक्यात नशनक्षकाींच्या ररक्त िस)ाऱ्या वीस पागाींपैकी ्को)ीस पागा

खानापूर ग्ातील केंद्रातच िस्याने याींसदभाात वररष ाींकडे वेळोवेळी ररक्त पदे त्वरीत
भरयासींबींिी माग)ी करुनही िद्यापी को)तीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३व िस्यास, नवीन शनैक्षण)क वषा सुरु होऊन दोन मदहने पू)ा झाले िसून नशनक्षकाींच्या ररक्त
पागाींमळ
ु े रवद्यार्थयांचे शनैक्षण)क नुकसान होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार शनासनाने नशनक्षकाींची
ररक्त पदे भरयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
(५व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व होयु

(२व, (३व, (४व व ि५व खानापूर पींचायत सनमती िींतगात ३२ पदे ररक्त िसून त्यापैकी १८ ररक्त

पदे खानापूर ग्ातील ेहे तु सदर ररक्त पदे ेींतर.प्हा बदलीने तसेच सवासािार) बदलीने
भरयाची तपवीप

े वलेली ेहेु मात्र रवद्यार्थयााचे शनैक्षण)क नक
ु सान होऊ नये यासा

िन्य

शनाळाींमिील नशनक्षकाींकडून िध्यापनाचे कनयोपन करयात येत ेहे ु
___________

राययड जिल्हा पररर्दे च्या ३९ प्रालनमि शाळा ववद्यार्थयींअभावी बांद झाल्याबाबत
(११)

७४०६१

(२०-०४-२०१७).

श्री.मनोहर

भोईर

(उरण),

श्री.सुकनल

प्रभू

(हदांडोशी),

श्री.भरतशेठ योयावले (महाड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.आनशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पूव)ष , श्री.समीर िुणावार (हहांयणलाट), श्रीमती मकनर्ा चौधरी
(दहहसर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१व रायगड .प्हा पररषदे च्या ३९ िालनमक शनाळा रवद्यार्थयां िभावी बींद पड्या िसून ्क
ते पाच इतकी रवद्याली सींख्या िसले्या २११ शनाळा बींद पडयाच्या मागाावर िस्याचे माहे
पानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२व तसेच .प्हयात नशनक्षकाींची ्कू) ५२८ पदे ररक्त िस्याने मुले शनाळे त कनयनमत
येऊनही त्याींना नशनकवायला पुरेसे नशनक्षक नाहीत, हे ही खरे ेहे काय,

(३व िस्यास, सदरची ररक्त पदे िद्यापपयात न भरयाची कार)े काय ेहे त,
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(४व िस्यास, शनासनाने सदरहू .प्हयातील .प्हा पररषदाींच्या शनाळाींचा दपाा सि
ु ारून
िद्यावत नशनक्ष) उपलब्ि करून दे यासह उपरोक्त ररक्त पदे भरयाबाबत शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
(५व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व होय, हे िींशनत: खरे ेहे ु
(२व हे खरे नाहीु

(३व व ि४व .प्हा पररषद रायगड िींतगात नशनक्षकाींच्या ररक्त पदाींवर कनयक्
ु ती करयाची
कायावाही करयात येत िसून, शनाळाींचा दपाा सुिारुन रवदयार्थयांना िदययावत नशनक्ष)
उपलब्ि होयाच्या दृष्ीने िगत शनैक्षण)क महाराषर कायारमणम राबरवयात येत ेहे ु
(५व िचन उद््ावत नाहीु
___________
पररटवाडी (ता.ििषत, जि.अहदमनयर) येले जिल्हा पररर्दे च्या शाळे च्या
मुख्याध्यापिाांनी ववद्याधलषनीांचा ववनयभांय िेल्याबाबत
(१२)

७७०५८ (१९-०४-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१व परर्वाडी िताुकपात, .पुिहदमनगरव येले .प्हा पररषदे च्या शनाळे च्या मुख्याध्यापकाींनी
दोन रवद्याधलानीींचा रवनयभींग के्याने मख्
ु य कायाकारी िधिकारी, .प्हा पररषद, िहमदनगर

याींनी त्याींना कनलींबबत के्याची ल्ना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास
ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२व िस्यास, या िकर)ाची चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून ेले,

(३व िस्यास, त्यानुसार या मख्
ु याध्यापकावर शनासनाने को)ती कारवाई केली वा करयात
येत ेहे ,
(४व

नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०३-२०१९) : ि१व हे खरे ेहे ु

(२व सदर िकर)ी सींबींधित मख्
ु याध्यापकास कनलींबबत करयात ेले िसन
ू त्याींचेरवरुध्द

रवभागीय चौकशनी िस्तारवत करयात ेली ेहे ु तसेच त्याींच्यारवरुध्द पोनलस स््े शनन,
कपात, .पुिहमदनगर येले गुन्हा नोंदरवयात ेला ेहेु

(३व चौकशनी िधिकारी याींचा िींकतम िहवाल िा्त होताच कनयमानुसार कारवाई करयात
येईलु

(४व िचन उद््ावत नाहीु
___________
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िामोद, िळयाांव (जि.बुल्ाणा) तालुक्यातील ८९ शाळाांमध्ये मख्
ु याध्यापिाांसह
नशक्षिाांची तब्बल ९७ पदे ररक्त असल्याबाबत

(१३)

७७१११ (२०-०४-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१व

पामोद,

पळगाींव

ि.पुबल
ु ढा)ाव

तालुक्यामिील

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

८९

शनाळाींमध्ये

मख्
ु याध्यापकाींसह

नशनक्षकाींची ९७ पदे ररक्त िस्याचे माहे पानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास
ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२व िस्यास, उक्त पींचायत सनमती िींतगात उक्त ८९ िालनमक व माध्यनमक शनाळा येत
िसुन या ेददवासी तालुक्यातील शनाळाींकडे िशनासनाच्या दल
ा प)ामुळे मुख्याध्यापकाींसह
ु क्ष
नशनक्षकाींच्या

४१७

पदाींपैकी

९७

पदे

ररक्त

िस्याने

्का

नशनक्षकाींवर

दोन-दोन

वगा

साींभाळयाची पबाबदारी येत िसन
ू रवदयार्थयांच्या नशनक्ष)ावर याचा परर)ाम होत ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,

(३व िस्यास, याबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व होय, हे खरे ेहे ु

(२व व ि३व िींशनत: खरे ेहे ु शनैक्षण)क वषा २०१६-१७ करीता ज्या शनाळाींमध्ये नशनक्षकाींची सवा
पदे भरयात ेलेली ेहे त तेलील नशनक्षकाींची ददु३०/४/२०१७ पयंतच्या कालाविीकरीता
तात्पुरती कनयुक्ती द्रवनशनक्षकी व तीन नशनक्षकी शनाळाींमिील ररक्त पदाींवर करयात ेलेली
ेहे ु

(४व िचन उद््ावत नाहीु
___________
नशरोली पूलाची (ता.हातिणांयले, जि.िोल्हापूर) येलील पलहदवे बांद असल्याबाबत
(१४)

७७९४८

(१९-०४-२०१७).

डॉ.सुजित

नमणचेिर

(हातिणांयले) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ि१व नशनरोली पल
ू ाची िताुहातक)ींगले, .पुको्हापूरव येलील सुमारे पाचशने पलददवे बींद िस्याचे
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय,
ि२व िस्यास, सदरचे पलददवे बींद िसयाची कार)े काय ेहे त,
ि३व िस्यास, सदर पलददवे तातडीने सुरु करयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा
करयात येत ेहे ,

ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२७-०२-२०१९) : ि१) होय, हे िींशनत: खरे ेहे ु

नशनरोली पुलाची येले १५०० पलददवे िसून त्यापैकी १५० पलददवे माहे डडसेंबर, २०१६

च्या दरम्यान बींद होतेु सदर कालाविीमध्ये १५० पलददवे बींद होतेु
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ि२) ग्रामपींचायत रवद्युत कमाचारी रवकीराप नलुराम पा्ील याींचे िपलाती कनिन झा्याने
सदरचे पलददवे बींद होतेु

ि३) ग्रामपींचायत नशनरोली पल
ु ाची याींनी सहायक िनभयींता, महाराषर राज्य रवद्यत
ु रवतर)
कींपनी, शनाखा नशनरोली याींना ददु १८/१०/२०१६ च्या पत्रानुसार सदर पलददवे महारवतर)च्या

कमाचा-यामािात बसरव)ेची माग)ी केलेली होतीु परीं तु सहायक िनभयींता, महाराषर राज्य

रवद्युत रवतर) कींपनी, शनाखा नशनरोली याींनी सदरचे काम ग्रामपींचायत मािात िाधिकृत

व्यक्तीकडून करून घ्यावे िसे कळरवले होतेु त्यानस
ु ार, ग्रामपींचायत नशनरोली पल
ु ाची याींनी मेु
नशनवम इलेक्रीक्स ॲन्ड इीं.पकनिसा याींना पलददवे बसरव)ेबाबत िाधिकृत करून माहे डडसेंबर
ते माहे पानेवारी २०१७ िखेर १५० (१००%) पलददवे बसरव)ेचे कामकाप करून लेतलेले ेहेु
त्यानींतर ग्रामपींचायतीने मानसक सभा

राव रमणु ७६/८, ददु १७/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये

श्रीुसुयक
ा ाींत नामदे व चोपडे याींची रवद्युत कमाचारी म्ह)ून कनयनमत नेम)ूक केली ेहेु
ि४) िचन उद््ावत नाहीु

___________
ववद्याली यैरहिर राहहल्यास वयष नशक्षिाचे, िेंद्र प्रमख
ु ाचे आणण बीटमधील शाळाांतील
ववद्याली सांख्येनस
ु ार ववस्तार अधधिा-याचे वेतन िमी िरयाबाबत

(१५)

८१३४७ (२०-०४-२०१७).

(दे वळाली) :

श्री.सांतोर् दानवे

(भोिरदन), श्री.योयेश

(बाप)ू

लोलप

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१व रवद्यार्थयांच्या गैरहपेरीला ेळा लालयासा

शनाळे त प्सींख्येवर नोंदरवयात ेले्या

रवद्यार्थयांपैकी पर पाच ्क्क्याींपेक्षा िधिक रवद्याली गैरहपर रादह्यास वगा नशनक्षकाचे,
शनाळाींतील सींख्येनुसार केंद्र िमख
ु ाचे ेण) बी्मिील शनाळाींतील रवद्याली सींख्येनुसार रवस्तार
िधिका-याचे वेतन कमी करयाचे पररपत्रक पळगाव .प्हा पररषद मुख्य कायाकारी िधिकारी
याींनी काढ्याचे माहे िेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२व िस्यास, उक्त पररपत्रकामळ
ु े राज्यातील सवा नशनक्षकाींनी सींताप व्यक्त केला ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,

(३व िस्यास, .प्हा पररषदमध्येही शनाळे तील प्सींख्या वाढरवयाबाबत शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व हे खरे नाहीु
(२व, (३व व ि४व िचन उद््ावत नाहीु

___________
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अमरावती जिल्हा पररर्द अांतयषत नशक्षि सांवयाषची आांतरजिल्हा
बदलीमध्ये होत असलेला यैरव्यवहार
(१६)

८२९३७ (१४-०४-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफष बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ि१व िमरावती .प्हा पररषद िींतगात नशनक्षक सींवगााची ेींतर.प्हा बदली िफरमणया मागील ८
वषांपासून बींद िसन
ू ेींतर.प्हा बदलीमध्ये मोठ्या िमा)ावर गैरव्यवहार होत िस्याने या

िफरमणयेची सरवस्तर चौकशनी करावी िशनी माग)ी सदर लोकिकतकनिीींनी ददनाींक १७ ऑक््ोबर,
२०१६ रोपी वा त्यासम
ु ारास सधचव, ग्रामरवकास याींचेकडे केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास, या िकर)ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून ेले,
ि३व िस्यास, त्यानुसार शनासनाने दोषीवर को)ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०३-२०१९) : ि१व हे खरे ेहे ु

(२व व ि३व सदर िकर)ी िमरावती .प्हा पररषदे मािात चौकशनी सनमती नेमयात ेली
िसून, चौकशनीची कायावाही चालू ेहे ु
(४व िचन उद््ावत नाहीु

___________
पण
ु े जिल््यातील सरपांच आणण नयरसेवि ग्रामपांचायतीचे
िाम ई टें डररांयद्वारे िरीत असल्याबाबत

(१७)

८४९०१

(१२-०८-२०१७).

श्री.नभमराव

तापिीर

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(खडिवासला) :

सन्माननीय

ि१व तीन लाखापेक्षा िधिकच्या कामाींना ई ्ें डररींग बींिनकारक िसताींना .पुपु)े िींतगात

ग्रामपींचायतीचे सरपींच ेण) नगरसेवकाींची डड.प्ल नस.ग्नचर तयार नस्याचे ताींबत्रक कार)
दे ऊन ८५ ्क्के कामे ई ्ें डररींग न करता के्याचे सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास
ेले, हे खरे ेहे काय,
ि२व िस्यास, सदर िकर)ी दोषी िधिकारी ेण) कमाचाऱ्याींवर कारवाई करयाचे कळरवले
िसताींनासुध्दा ेतापयंत को)तीच कायावाही झाली नस्याचे कनदशनानास ेले ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,

ि३व िस्यास, या िकर)ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानस
ु ार दोषी िधिकारी व
कमाचाऱ्याींवर को)ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०६-०३-२०१९) : ि१) हे खरे नाहीु

प)
ु े .प्हयामध्ये १३९७ ग्रामपींचायतीींपैकी १३९७ ग्रामपींचायतीच्या सरपींचाींची डडपी्ल

नस.ग्नचर िा्त िसून सवा ग्रामपींचायतीींमध्ये ेवचयकतेनुसार ई-्ें डररींगचे काम सरू
ु ेहेु
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ि२) िचन उद््ावत नाहीु
ि३) िचन उद््ावत नाहीु
ि४) िचन उद््ावत नाहीु
___________
राज्यातील वविास िामे ठे िेदाराांिडून ववहहत वेळेत पूणष िरुन लेयाबाबत
(१८)

८७३८४ (२३-०८-२०१७).

णझरवाळ (हदांडोरी) :

श्री.शामराव ऊफष बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.नरहरी

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

(१) राज्यात करयात ये)ारी रवकास कामे ई कनरवदे द्वारे

े केदाराींकडून करयात येतात मात्र

सदर रवकास कामे परवडत नस्याने मोठ्या िमा)ात िलींबबत ेहे त, हे खरे ेहे काय,
(२) िस्यास, .प्हाकनहाय फकती रवभागाची रवकास कामे िपू)ा ेहे त,
(३) िस्यास, राज्यात ई कनरवदे द्वारे हाती लेतलेली रवकास कामे

े केदाराींकडून रवदहत वेळेत

पू)ा कयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्री. सुधीर मुनयांटीवार (१५-०३-२०१९) : ि१) व ि२) िशनी वस्तु.स्लती नाही
ि३) िचन उद््ावत नाहीु
ि४) िचन उद््ावत नाहीु
___________
नशक्षिाांच्या आांतरजिल्हा बदली प्रकरमणयेत बबांद ू नामावली रोस्टर प्रणाली अद्यावत िरयाबाबत
(१९)

८९०१५ (११-०८-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नाययाांव), श्रीमती कनमषला याववत

(इयतपूरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्पहपूरी), श्री.अनमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली) :

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

ि१) शनासनाने नशनक्षकाींच्या ेींतर.प्हा बदली िफरमणयेत बबींद ू नामावली रोस््र ची कनयमावली
कन.चचत केली िस्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे
ेहे काय,
ि२) तसेच नाींदेड .प्हा पररषदे चे िद्याप रोस््र िद्यायावत न के्यामुळे येलील नशनक्षकाींच्या
बद्या िलींबबत ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

ि३) िस्यास, याबाबत चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार रोस््र ि)ाली िद्यावत
करयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि४) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व होय खरे ेहे ु
(२व होयु
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(३व नाींदेड .प्हा पररषदे ने तयार केले्या बबींद ू नामावलीस काही सींल्नाींनी हरकत लेत्याने
शनासनाने चौकशनीसा

सनमती ग त केलीु सनमतीने सादर केले्या िहवालावरुन सुिारीत

बबींद ू नामावली रवभागीय ेयक्
ु त िमाुव कुव, औरीं गाबाद याींनी मरा

व उदा ू माध्यमाची बबींद ू

नामावली ददु२२/५/२०१८ रोपी मींपूर केली ेहे ु या बबींद ू नामावलीस ्का सींल्नेने माुमुींबई
उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपी ात ेव्हान ददले िसून, िकर) न्यायिरवष

ेहेु

(४व िचन उद््ावत नाहीु

___________
सोलापूर जिल््यातील जिल्हा पररर्दे मधील अपांय प्रवयाषच्या यादीत झालेला यैरिारभार
(२०)

८९११० (११-०८-२०१७).

िुमारी प्रणणती नशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ि१) सोलापूर

.प््यातील

.प्हा

पररषदे तील

िपींग

कमाचाऱ्याींना

दे यात

ेले्या

पदोन्नतीमध्ये ज्या कमाचाऱ्याींची कनयुक्ती िपींग िवगाातून झालेली नाही त्याींचीच नावे यादीत
े्याने िींि, िपींग व क)ाबिीर कमाचाऱ्याींवर िन्याय झाला िसन
ू या पदोन्नतीची चौकशनी
करावी िशनी माग)ी .प्हा पररषदे तील िपींग कमाचाऱ्याींनी माुशनालेय नशनक्ष)मींत्री याींच्याकडे
केली ेहे , हे खरे ेहे काय,
ि२) िस्यास, या िकर)ी चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून ेले,
ि३)

िस्यास,

त्यानस
ु ार

िींि,

िपींग

व

क)ाबिीर

कमाचाऱ्याींना

पदोन्नती

दे यासह

पदोन्नतीच्या यादीत गैरिकार कर)ाऱ्याींवर कारवाई करयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही
केली वा करयात येत ेहे ,
ि४) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०३-२०१९) :ि१व हे खरे नाहीु

(२व व ि३व नशनक्ष) ििालनमकव रवभाग, .प्हा पररषद, सोलापूर याींचेकडून सन २०१० पासन
ू
िपींग ििींि, क)ाबिीरव िवगाातून पदोन्नती दे यात ेलेली नाहीु त्यामुळे पदोन्नती
दे यामध्ये गैरिकार होयाचा िचन उद््ावत नाहीु तसेच िपींग िमा)पत्र सादर करुन ज्या
नशनक्षकाींची सन २०१६ मध्ये सवासािार) व खास बाब बदली झालेली ेहे िशना नशनक्षकाींचे
िपींग िमा)पत्र तपास)ी करयात ेलेले ेहे ु ज्या नशनक्षकाींचे िपींग िमा)पत्र व िपींगत्व
ग्राहय िरयात ेलेले नाही िशना नशनक्षकाींना चौकशनीचे िधिन राहून .प्हयाींतगात बदली
करयात ेलेली ेहेु
(४व िचन उद््ावत नाहीु
___________
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लोहारा (जि.यवतमाळ) येलील जिल्हा पररर्दे च्या शाळे तील अपांय नशक्षिाांच्या कनयुक्तीबाबत
(२१)

९४१८० (२१-०८-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे याव) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१व लोहारा ि.पुयवतमाळव नशनक्ष) रवभागाकडून .प्हा पररषद शनाळे तील िकतरीक्त नशनक्षकाचे
समायोपन करयात येत िसताींना लोहारा येलील .प्हा पररषदे च्या शनाळे त ्कू) १९

नशनक्षकाींपैकी १६ िपींग नशनक्षक िस्याचे ददनाींक १९ पन
ू , २०१७ रोपी वा त्यासम
ु ारास
कनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२व िस्यास, ्का शनाळे मध्ये १६ िपींग नशनक्षकाींची कनयुक्ती केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४व नस्यास, रवलींबाींची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व िींशनत: खरे ेहे ु
(२व िींशनत: खरे ेहेु

(३व .प्हा पररषद उच्च िालनमक शनाळा, लोहारा ियवतमाळव येले सन २०१६ च्या सींच
मान्यतेनुसार ्कू) २० नशनक्षकाींची पदे मींपूर ेहे तु
कायारत ेहे तु

यापैकी ९ पदाींवर िपींग नशनक्षक

नशनक्षकाींच्या समप
ु दे शनन बदली िफरमणयेमध्ये सदर नशनक्षकाींनी या शनाळे ची कनवड

के्याने त्याींना पदस्लापना दे यात ेली ेहे ु

पींचायत सनमती, यवतमाळ िींतगात चौकशनी

सनमतीने सदर शनाळे ला ित्यक्ष भे् दे वून िपींग नशनक्षकाींचे िमा)पत्र व िध्यापनाबाबत चौकशनी
केली ेहे ु

(४व िचन उद््ावत नाहीु
___________
भेली (ता.तेल्हारा, जि.अिोला) येलील जिल्हापररर्दे च्या
मुख्याध्यापिानी आत्महत्या िेल्याबाबत
(२२)

९५३८३

(०३-०१-२०१८).

श्री.रणधीर

सावरिर

(अिोला

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पूव)ष :

सन्माननीय

ि१) भेली िताुते्हारा, .पुिकोलाव येलील .प्हापररषदे च्या मख्
ु याध्यापकाींनी माहे ऑगस््,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ेत्महत्या केली, हे खरे ेहे काय,

ि२) िस्यास, मुख्याध्यापकाने शनाळे तील नशनक्षकाींच्या त्रासामुळे ेत्महत्या के्याचे कनदशनानास
ेले, हे ही खरे ेहे काय,

ि३) िस्यास, या िकर)ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार सदर नशनक्षकाींवर
शनासनाने को)ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
ि४) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
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श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व होय, हे खरे ेहे ु

(२व, (३व व (४व सदर िकर) न्यायालयात िलींबबत िसून, त्यावर िींकतम कन)ाय झालेला
नाहीु

___________
औ्ा नायनाल (जि.हहांयोली) येलील येहळे याव सोळां िे जिल्हा
प्रशाळे तील नशक्षिाांच्या यैरवतषनाबाबत
(२३)

९६९०७ (०३-०१-२०१८).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी), श्री.अनमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्पहपूरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१) औढा नागनाल ि.पुदहींगोलीव येलील येहळे गाव सोळीं के .प्हा िशनाळे त नशनक्षक उशनीरा
शनाळे त येत िस्यामुळे येलील ग्रामस्लाींनी शनाळे ला कूलूप लावले िस्याचे ददनाींक ८ स््ें बर,

२०१७ मध्ये वा सुमारास कनदशनानास ेले िसून याबाबत ग्रामस्लाींनी .प्हा पररषदे चे मुख्य
कायाकारी िधिकारी याींना तरमणारीचे कनवेदन ददले ेहे , हे खरे ेहे काय,

ि२) िस्यास, या कनवेदनानस
ु ार शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून
ेले,

ि३) िस्यास, त्यानुसार सदर नशनक्षकाींवर कारवाई करुन या शनाळे त बायोमेरीक पध्दतीची
मशनीन लावयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि४) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व होय, हे खरे ेहे ु

(२व सींबींधित .प्हा िशनाळे बाबत ग् नशनक्ष)ाधिकारी पींचायत सनमती औढा (नाव याींच्याकडून

गैरहपर नशनक्षकाची मादहती मागवून गैरहपर नशनक्षकाींना सक्त ताकीद दे वून त्याची नोंद
सींबींधिताींच्या मळ
ू सेवाप.ु स्तकेत लेयात ेली ेहे ु

(३व ददनाींक २१ पून, २०१८ रोपी नशनक्षकाचे उप.स्लतीकरीता बायोमेरीक मशनीन बसरवयात
ेलेले िसून नशनक्षकाींची उप.स्लती नोंदरवयात येत ेहे ु
(४व िचन उद््ावत नाहीु

___________
तोरणे बु. (ता.खेड, जि.पुणे) येलील ग्रामपांचायतीमध्ये झालेला यैरिारभार
(२४)

९७९४४ (२२-१२-२०१७).

श्री.सांग्राम लोपटे (भोर), श्री.ियिुमार योरे (माण), श्री.अनमत

ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अनमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती कनमषला याववत (इयतपरू ी), श्री.बाळासाहे ब लोरात (सांयमनेर), श्री.राहूल िुल
(दौंड) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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ि१) दौंड ि.पुपु)ेव तालुक्यातील वडगाव बाींडे येलील रविवा सींधगता पोप् गरदरे याींना येलील
खेड तालुक्यातील तोर)े बुु येलील ग्रामपींचायतीने मत्ृ यूचा दाखला दे ऊन मयत

ररव्याची

बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
ि२) िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून ेले,

ि३) िस्यास, त्यानुसार दोषीींवर शनासनाने को)ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
ि४) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२७-०२-२०१९) : ि१) नाहीु

कैु सींगीता पोप् गरदरे याींचा मत्ृ यू ददनाींक ११/०६/२००९ रोपी तोर)े बुु ताु खेड

येले ेपारप)ामळ
ु े झालाु याची नोंद मयत सींगीता याींचे ददर श्रीुरवठ्ठल धगतापी गरदरे याींनी

ददु१८/६/२००९ रोपी ददले्या िपाावरून ग्रामपींचायतीमध्ये करयात ेली िसून त्यानुसार
मत्ृ यू दाखला दे यात ेलेला ेहेु

ि२) श्रीुदशनरल गेनबा गरदरे राु वडगाींव बाींड,े ताुदौंड, .पुप)
ु े याींनी ्कबत्रत कु्ुींबातील पमीन
हडपयाच्या उद्देशनाने श्रीमु सींगीता तक
ु ाराम पाींभळकर, राुेलेगाव पागा, ताुनशनरूर, .पुपु)े

याच कैु सींगीता पोप् गरदरे िस्याचे भासवून सींगनमताने खो्े पुरावे सादर केले िस्याचे
कनदशनानास े्याने मयत सींगीता पोप् गरदरे याींचे ददर श्रीुरवठ्ठल धगतापी गरदरे याींनी

यारवरूध्द यवत पोनलस स््े शनन येले गन्
ु हा रमणु ४२/२०११, ददु४/३/२०११ रोपी दाखल केलाु
सदर िकर) ेता िलम वगा न्याय दीं डाधिकारी, दौंड याींच्या न्यायालयात न्यायिरवष
ििौपदारी ख्ला, ेरसीसी नींु ५८८/२०११) ेहे ु
ि३) ग्रामपींचायतीने ददलेला दाखला योग्य िस्याने कारवाई करयाचा िचन उद््ावत नाहीु
ि४) िचन उद््ावत नाहीु
___________
राज्याच्या मायासवयीय (िातीच्या) यादीतील इतर मायासवयीय यादीमध्ये ‘लखेरा’ या
िातीच्या इांग्रिी शब्दलेखनात (Spelling) चुि झाल्याबाबत
(२५)

१०१४५२ (१८-०१-२०१८).

श्री.योवधषन शमाष (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय ववमक्
ु त

िाती/भटक्या िमाती व इतर मायासवयष आणण ववशेर् मायास प्रवयष िल्याण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१व राज्याच्या मागासवगीय िपातीच्याव यादी ददनाींक २६ स््ें बर, २००८ मध्ये इतर
मागासवगीय यादीमध्ये िुनुुरमणु९१ वर ‘लखेरा’ या पातीच्या इींग्रपी शनब्दलेखनात िSpellingव

चुक झा्यामुळे दरु
ु स्ती करयाबाबत माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान कनवेदन ददले,
हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास, सदर िकर)ी ददनाींक ९ पन
ू , २०१७ रोपी वा त्यासम
ु ारास शनासनास स्मर)पत्र
ददले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
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ि३व िस्यास, उक्त िकर)ी पातीच्या इींग्रपी शनब्दलेखनातील िSpellingव चूक दरु
ु स्ती
करयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि४व नस्यास, रवलींबाचे कार)े काय ेहे त ?
प्रा. राम नशांदे (१५-०३-२०१९) : ि१व, (२व व ि३व याबाबत राज्य मागासवगा ेयोगाकडून
िहवाल मागरवयात ेलेला ेहे ु

िहवाल िा्त झा्यानींतर योग्यती कायावाही करयात

येईलु
(४) िचन उद््ावत नाहीु
___________
लाांिा (जि.रत्नाधयरी) तालक्
ु यातील नशक्षिाांच्या जिल्हा पररर्दे तफे आदशष
नशक्षि पुरस्िारासाठी कनयमबा्य कनवड झाल्याबाबत

(२६)

१०६५०२ (०९-०४-२०१८).

श्री.शनशिाांत नशांदे (िोरे याव) :
करतील काय :-

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१व लाींपा ि.प्हा रत्नाधगरीव तालुक्यातील .प्हा पररषदे तिे सन २०१७ मध्ये ेदशना नशनक्षक
पुरस्कारासा

कनवड करताींना कनयमबा्य कनवड झा्या ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२व िस्यास, लाींपा पींचायत सनमती नशनक्ष) रवभागाने शनाळे वर हपर नसले्या नशनक्षकाींची व
उस)वारी तत्वावर पींचायत सनमतीमध्ये कायारत िसले्या नशनक्षकाची कनवड केली ेहे , हे ही
खरे ेहे काय,
(३व िस्यास, ग् नशनक्ष)ाधिकारी याींनीही सदर िस्ताव पा रवताींना िकतकुल शनेरा ददलेला
िसताींना व स्लायी सनमतीने सध्
ु दा या रवषयी ेक्षेप लेतलेला िसताींना पुरस्कार रवतरीत
करयात ेले ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(४व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,

(५व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व, (२व, (३व, (४व व ि५व हे खरे नाहीु रत्नाधगरी .प्हा
पररषदे मािात शनासन कनकषानुसार तालुकास्तरावरील ग त केले्या सनमतीमािात छाननी
करुन .प्हा स्तरावर कनवडीचे

िस्ताव सादर केले पातातु

.प्हा स्तरावरील सनमतीमािात

शनासनाने रवदहत केले्या गु)दान तक्त्यानस
ु ार गु) ददले पातात व ित्येक तालुक्यातून ्क
व .प्हयासा

्क रवशनेष परु स्कारासा

नशनक्षकाींची कनवड केली पातेु त्यामळ
ु े कनवड

करताना कनयमबाहय कनवड झालेली नाहीु लाींपा ग्ातील नशनक्षकास त्याींचे कामकापाकरीता
नमळालेले सरासरी गु) पास्त िस्याने त्याींची ेदशना नशनक्षक पुरस्कारासा

.प्हा
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सनमतीतिे कनवड करयात ेलेली ेहे व त्यास रवभागीय ेयुक्त, कोक) रवभाग याींचे
मान्यतेनींतर पुरस्कार रवतर) करयात ेलेले ेहे तु

स्लायी सनमतीने लेतले्या ेक्षेपाींचे

कनराकर) करयात ेलेले ेहेु

___________
अमरावती जिल्हयाला वविासिामासाठी कनधी नमळयाबाबत
(२७)

१०७००३ (०५-०४-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (कतवसा), प्रा.ववरें द्र ियताप (धामणयाव

रे ल्वे), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (नशडी), श्री.भारत भालिे (पां्रपरू ), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्पहपूरी), श्री.बाळासाहे ब लोरात (सांयमनेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

ि१) िमरावती .प्हयाला रवकासकामासा

सन २०१५-१६ ते २०१६ पयात सुमारे १७० को्ी

रुपयाींचा कनिी िा्त झाला त्यापैकी तब्बल ८० को्ीही खचा होत नस्याची बाब माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेली, हे खरे ेहे काय,
ि२) िस्यास, काही पाचक ि्ीींमुळे ग्रामपींचायतीकडून हा कनिी वापरयास ्ाळा्ाळ
करयात येत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

ि३) िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे व त्यानस
ु ार िमरावती रवकासकामाींचा
िा्त झालेला कनिी वापरयासा

शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,

ि४) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-०३-२०१९) : (१व होयु
(२व नाहीु

(३व कनिी खचा होत ेहे ु
(४व िचनच उद््ावत नाहीु
___________
महाराष्ट्र पाणी पररर्दे ने सादर िेलेले आांतरखोरे पाणी
पररवहनाचे १९ प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत
(२८)

१०७८९७ (१०-०४-२०१८).

श्री.अकनल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१व राज्यातील दषु काळी भागातील पायाचा िचन सोडरवयाकरीता महाराषर पा)ी पररषदे ने
दोन वषाापुवी सादर केलेले ेींतरखोरे पा)ी पररवहनाचे १९ िस्ताव िलींबबत िस्याचे माहे
पानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास, सदरील िस्तावावर िदयापपयंत कन)ाय न लेयाची कार)े काय ेहे त,
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ि३व िस्यास, याबाबत तातडीने कन)ाय लेयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा
करयात येत ेहे ,
ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्री. धयरीर् महािन (११-०३-२०१९) : ि१) नाहीु
पा)ी पररषदे ने सादर केले्या १९ पा)ी पररवहन िस्तावापैकी गोदावरी खो-यातील ८
तापी खो-यातील ६ व कृष)ा खो-यातील ५ िस्ताव ेहे तु सदर ेींतरखोरे पा)ी पररवहन

िस्तावाद्वारे केले्या सच
ू नाींचा रवचार खोरे कनहाय ्का.त्मक पल ेराखडा तयार करताींना

कर)ेत ेला ेहे ु तसेच खो-यािींतगात पा)ी वळरव)ेकररता पा)ी उपलब्ितेनुसार वळ)
योपनाींचा समावेशन पल ेराखडयात करयात ेला ेहे ु
ि२) िचन उद््ावत नाहीु
ि३) राज्याच्या ेलापायाची .स्लती व माुराज्यपाल महोदयाींच्या कनदे शनाच्या ििीन राहून
पढ
ु ील कायावाही िगतीत ेहेु
ि४) िचन उद््ावत नाहीु

___________
रािापरू (जि.रत्नाधयरी) तालक्
ु यातील फुफेरे प्रालनमि आरोग्य िेंद्रात
ररक्त िमषचाऱयाांची पदे भरयाबाबत

(२९)

१११३४९ (०६-०४-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१व रापापूर ि.पुरत्नाधगरीव तालुक्यातील डोंगराळ पररसरातील िुिेरे िालनमक ेरोग्य
केंद्रातील मदहला सहाकयकेला मागील सहा मदहन्याींपासून रत्नाधगरीमिील .प्हा िनशनक्ष)
केंद्रात िकतकनयुक्ती दे यात े्याने िुिेरे पररसरात उपचारासा

मो

गैरसोय कनमाा)

झा्याचे नक
ु तेच माहे पानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे
ेहे काय,

(२व िस्यास, उपरोक्त िुिेरे ेरोग्य केंद्रात ररक्त कमाचारी पदाींमुळे मो या िमा)ात
रुग्)ाींची गैरसोय होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून ेले,
(४व िस्यास, तद्नस
ु ार शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
(५व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : ि१व िींशनत: खरे ेहे ु तलारप, िुिेरे िालनमक ेरोग्य
केंद्रात ्नुेरु्चु्मु िींतगात ेरोग्य सहाय्यक िमदहलाव या कायारत ेहे तु
(२) नाहीु
(३), (४) व ि५) िचन उद््ावत नाहीु
___________
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ग्रामपांचायत पाररवली (ता.नभवांडी, जि.ठाणे) क्षेत्रातील जिल्हा पररर्द शाळा ठािूरपाडा
(आळणखवली) िेंद्र िवाड या शाळे ला अवलड क्षेत्र लोवर्त िरयाबाबत

(३०)

११२३४१ (०६-०४-२०१८).

श्री.रुपेश म्पहात्रे (नभवांडी पव
ू )ष :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१व ग्रामपींचायत पाररवली िताुनभवींडी, .पु ा)ेव या क्षेत्रातील .प्हा पररषद शनाळा
िेळणखवलीव

केंद्र

कवाड,

ताुनभवींडी

नशनक्ष)ाधिकारी िमाध्युव, .प्हा पररषद,

या

शनाळे ला

िवलड

क्षेत्र

लोरषत

ाकूरपाडा

करयाबाबत

ा)े याींना स्लाकनक लोकिकतकनिी वारीं वार कनवेदन

ददले, हे खरे ेहे काय,
(२व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानस
ु ार को)ती कायावाही केली
वा करयात येत ेहे ,

(३व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व, (२व व ि३व िींशनत: खरे ेहेु शनासन कन)ाय
ददु२७/२/२०१७ मिील िोर)ात्मक तरतुदीनुसार .प्हा पररषद, मुख्य कायाकारी िधिकारी
याींनी िवलड क्षेत्र व सवासािार) क्षेत्र लोरषत करावयाचे ेहे ु लोरषत केले्या क्षेत्रात को)ता
बदल कर)े वा त्या बाबत काही ेक्षेप िस्यास रवभागीय ेयुक्ताींकडे दाद मागता येतेु
___________
तापी पाटबांधारे वविास महामांडळाांतयषत िळयाांव मध्यम प्रिल्प ववभाय-१ िळयाांव
ववभायातील पाचोरा तालुक्यातील नववन प्रस्ताववत िामे मांिूर िरुन कनधी नमळयाबाबत
(३१)

११३०५४ (१२-०४-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

ि१व तापी पा्बींिारे रवकास महामींडळाींतगात पळगाींव मध्यम िक्प रवभाग-१ पळगाींव
रवभागातील पाचोरा तालुक्यातील नरवन िस्तारवत कामे मींपूर होऊन कनिी नमळ)ेबाबत
स्लाकनक लोकिकतकनिीनी ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१७ रोपी वा त्यासुमारास माुपलसींपदा मींत्री
याींना कनवेदन ददले िसता काुसींु ितापीव याींना कायावाही करयाची कनदे शन दे यात ेले
ेहे त, हे खरे ेहे काय,
ि२व िस्यास, िद्यापपयंत या सींदभाात को)तीच कायावाही करयात ेली नाही, हे ही खरे
ेहे काय,
ि३व िस्यास,याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार पाचोरा तालुक्यातील
नरवन िस्तारवत कामे मींपूर करुन कनिी दे याबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा
करयात येत ेहे ,

ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
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श्री. धयरीर् महािन (०७-०३-२०१९) : ि१) होयु
ि२) नाहीु पाचोरा तालुक्यातील बहूळा िक्पाची रवतररका रमणु३, मायनर ३ व मायनर ६ चे
िींशनत: मातीकाम व बाींिकामे भस
ु ींपादनामळ
ु े िपू)ा होतीु सद्य.स्लती भस
ु ींपादन कायावाही पू)ा
झालेली ेहे ु उवाररत कामे लवकर

प)
ू ा करयाची कायावाही क्षेबत्रय स्तरावर करयात येईलु

ि३) बहुळा िक्पावर िक्प िहवालापेक्षा पास्त खचा झालेला ेहेु िक्पास सुिाररत
िशनासकीय मान्यतेचा िस्ताव तयार करयाची कायावाही क्षेबत्रय स्तरावर सुरु िसून, सदर

िस्तावाच्या सक्षम स्तरावरील मान्यतेनूसार व कनिी उपलब्ितेनूसार सुिाररत िशनासकीय
मान्यता िस्तावातील कामे हाती लेयात येतीलु
ि४) िचन उद््ावत नाहीु
___________
वानशम जिल्हयासाठी पाणीटां चाई कनवारणालष िेलेल्या उपाययोिनेचा
कनधी प्रलांबबत असल्याबाबत
(३२)

११६००० (०७-०४-२०१८).

श्री.अनमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ि१व वानशनम .प्हयासा

सन २०१६-१७ मध्ये पा)ी्ीं चाई कनवार)ाला केले्या उपाययोपनेचा

कनिी ्ँ कर मालक व खासगी रवहीर मालकाींना पींचायत सनमतीकडून िद्याप दे यात ेला
नस्याचे माहे पानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
ि२व िस्यास, ्ँ कर मालक व खासगी रवहीर मालक याींना तात्काळ कनिी दे याबाबत
शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे
ि३व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०५-०३-२०१९) : (१व होयु

(२व कनिी तात्काळ रवतर)ाबाबत सवा ग् रवकास िधिकारी याींना पाुरमणु/ रवत्त ् /िींकेक्ष)
१०/०७/२०१७

व पाुरमणुग्रापापू/.पपवा/लेखा/पा)ी ्ीं चाई/३४/२०१८ ददनाींक ०६/०१/२०१८ नुसार

सूचना दे यात ेलेले ेहे तुकनिी रवतर) करयात ेलेला ेहे ु
(३व िचनच उद््ावत नाहीु

___________

राज्यातील नशक्षिाांना एमएससीआयटी प्रनशक्षणाची मुदत वा्वून दे याबाबत
(३३)

११६९८४ (२०-०७-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अनमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.बाळासाहे ब लोरात (सांयमनेर), श्री.भारत भालिे

(पां्रपरू ), श्री.अमर िाळे (आवी), प्रा.वर्ाष यायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (कतवसा),
श्रीमती कनमषला याववत (इयतपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

रवुसु ५६५ ि24व
(१व

ओरोस

िताुमालव),

िनशनक्ष)ाची नशनक्षकाींसा

.पुनसींिुदग
ू वा

येलील

नशनक्षक

िधिवेशननात

्म्ससीेय्ी

िसलेली मुदत वाढवली पाईल िसे ेचवासन माुग्रामरवकास मींत्री

व माुशनालेय नशनक्ष)मींत्री याींनी ददले िस्याचे ददनाींक २६ माचा, २०१८ रोपी वा त्यासम
ु ारास
कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२व िस्यास, नशनक्षकाींसा

्म्ससीेय्ी िनशनक्ष)ाची मुदत माहे डडसेंबर, २००७ पयंन्त

होती परीं तु िनेक नशनक्षक दग
ा भागात िस्याने तसेच ग्रामी) भागात िनशनक्ष) केंद्राची
ु म

उपलब्िता नस्याने ब-याच नशनक्षकाींना हा ि्यासरमणम पू)ा करता ेला नाही त्यामुळे मुदत
सींप्यानींतर

राज्यातील

लाखो

नशनक्षकाींनी

्म्ससीेय्ीचे

िनशनक्ष)

प)
ू ा

केले

पींरतू

मुदतीनींतर हे िनशनक्ष) लेत्यामळ
ु े सींबींधित नशनक्षकाींना वेतनवाढ नाकारयात ेली, हे ही खरे
ेहे काय,

(३व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानस
ु ार को)ती कायावाही केली
वा करयात येत ेहे ,

(४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व, (२व व ि३व राज्य शनासकीय िधिकारी/कमाचारी याींनी
्म्ससीेय्ी िनशनक्ष) परीक्षा उत्ती)ा होयाचे बींिन हे िोर)

राज्य शनासनाने तयार केले

िसन
ू , त्याबाबतचे ेदे शन शनासनाच्या सामान्य िशनासन रवभागाने कनगानमत केलेले ेहे तु

ओरोस िताुमालव), .पुनसींिुदग
ु वा येलील नशनक्षक िधिवेशननात माुमींत्री महोदयाींनी ददले्या

ेचवासनानींतर त्यानुषींगाने उधचत कन)ाय लेयासींदभाात राज्य शनासनाच्या सामान्य िशनासन
रवभागामािात कायावाही सुरु ेहे ु
(४व िचन उद््ावत नाहीु

___________
राज्यात ग्रामवविास ववभायाांतयषत येणा-या जिल्हा पररर्दाांच्या
शाळाांच्या बदली प्रकिया ऑनलाईन िरयाबाबत

(३४)

११८३५२ (२४-०७-२०१८).

श्री.अनमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(नशडी), श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्पहपरू ी), श्री.िालीदास

िोळां बिर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वर्ाष यायिवाड (धारावी), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब लोरात (सांयमनेर), डॉ.सांतोर्
टारफे

(िळमनुरी),

श्रीमती

कनमषला

याववत

(इयतपूरी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(नसल्लोड),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.आनसफ शेख (मालेयाांव मध्य),
श्री.अनमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.ियिुमार योरे (माण), िुमारी प्रणणती नशांदे

(सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुकनल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (कतवसा), प्रा.ववरें द्र
ियताप (धामणयाव रे ल्वे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हर्षवधषन सपिाळ (बल
ु ्ाणा),
श्री.अनमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराव नभसे (लातरू ग्रामीण) :
सन्माननीय ग्रामवविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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ि१) राज्यात ग्राम रवकास रवभागाींतगात ये)ा-या .प्हा पररषदाींच्या शनाळाींच्या बदली िफरमणयेत
पारदशनाकता यावी म्ह)ून ही िफकया ऑनलाईन करयात ेली ेहे मात्र

सव्हार डाऊन

िस्यामळ
ु े नशनक्षकाींना िपा करताींना िनेक िडच)ीींचा सामना करावा लागत िस्याचे
ददनाींक २० ्रिल,२०१८ रोपी वा त्या सम
ु ारास कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
ि२) िस्यास, िनेक नशनक्षकाींनी िपा भरयासा

रात्रभर पागून वा् पादहली तर िनेकाींनी

सायबर कॅिेच्या बाहे र राींगा लाव्या िस्याने हे िपा करयाबाबत नशनक्षकाींना मागादशनान
करयासा

पींचायत सनमतीच्या कायाालयात मागादशनान केंद्र उभारयात यावे िशनी सूचना

िसताींनाही बहुताींशन सनमती कायाालयाींमध्ये हे केंद्र उभारयात न े्याने सींबींधित नशनक्षकाींची
गैरसोय झाली ेहे ,हे ही खरे ेहे काय,

ि३) िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानस
ु ार मागादशनान केंद्र
उभारयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि४) नस्यास,रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व, (२व व ि३व .प्हा पररषद शनाळाींच्या ऑनलाईन

बदली िफरमणयेिींतगात सींग)क सव्हार डाऊन होयाची बाब तात्पुरत्या स्वरुपाची िसून, ताींबत्रक
कार)ामळ
ु े लडली ेहे ु

तदनींतर झाले्या दरु
ु स्तीनींतर सव्हार डाऊन समस्या उदभवलेली

नाहीु .प्हा पररषदाींचे बदलीपात्र नशनक्षक िपा भरयापासन
ू काही ताींबत्रक िडच)ीींमळ
ु े उपेक्षक्षत

राहू नयेत याकरीता सींबींधित पींचायत सनमतीमािात मागादशनान करयाच्या सूचना दे यात
ेले्या होत्याु
(४व िचन उद््ावत नाहीु
___________
वसईतील (जि.पाललर) नाळा येलील जिल्हा पररर्दे च्या शाळे मध्ये ववद्यार्थयाांशी यैरवतषन
िरणाऱयाांवर िारवाई िरयाबाबत
(३५)

११९५४२ (३१-०७-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसईतील ि.पुपाललरव नाळा येलील .प्हा पररषदे च्या शनाळे मध्ये स्लाकनक समापकीं्क
तरु)ाींकडून फरमणके्चे सामने भररवयात येत िसन
ू त्यामळ
ु े शनाळे च्या नभींतीचे ्लास््र, शनाळे चे
छ्पर कनलाले ेहे तसेच समापकीं्क तरु)ाींकडून शनाळे तील रवद्यालांना दमदा्ी, नशनरवगाळ

कर)े, शनाळे तील ेवारात मद्यपान कर)े, ि.चलल हावभाव करुन रवद्यार्थयांना नाहक त्रास
दे याचे िकार सुरु िस्याबाबतच्या तरमणारी स्लाकनक लोकिकतकनिी व नागरीकाींनी शनासनाकडे
माहे ्रिल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) िस्यास, या िकर)ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानस
ु ार सदर समापकीं्क
तरु)ाींवर शनासनाने को)ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
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श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०३-२०१९) : ि१व हे खरे ेहे ु

(२व याबाबत चौकशनीिींती या शनाळे च्या प्ाींग)ात केवळ फरमणके्चे सामने खेळले पात िस्याचे
ेढळून े्याने, िसे सामने खेळयास ेता िकतबींि केला ेहे ु
(३व िचन उद््ावत नाहीु

___________
राज्यातील नशक्षिाांच्या योग्य पद्धतीने बदल्या िरयाबाबत
(३६)

११९९०१ (२४-०७-२०१८).

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१व राज्यातील नशनक्षकाींच्या बदली ेदे शन यामध्ये िनेक लोळ िस्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये
कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
ि२व िस्यास, उपलब्ि पागाींपेक्षा िधिक नशनक्षकाींना ्का शनाळे वर रुपू होयाचे ेदे शन, बींद
शनाळे त बदली िसे िनेक िकार बद्याींमध्ये लड्या ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

ि३व िस्यास, या िकर)ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यात काय ेढळून ेले,

ि४व िस्यास, त्यानस
ु ार योग्य पद्धतीने नशनक्षकाींच्या बद्या करयाबाबत शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,

ि५व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-०३-२०१९) : ि१व नाहीु

(२व, (३व व ि४व राज्यातील नशनक्षकाींच्या ऑनलाईन बदली िकर)ी काही द का)ी मॅरपींगच्या
ताींबत्रक चुकाींमुळे िशना तुरळक बाबी कनदशनानास े्याु
े्या ेहे तु

मात्र त्या तात्काळ दरु
ु स्त करयात

(५व िचन उद््ावत नाहीु
___________
ओबीसी समािाचा लरिुलाचा िोटा वा्वून दे याबाबत
(३७)

१२०२७२ (२०-०७-२०१८).

श्री.चरण वालमारे (तम
ु सर) :

डॉ.दे वराव होळी (यडधचरोली), श्री.िृष्ट्णा यिबे (आरमोरी),

सन्माननीय ववमक्
ु त िाती/भटक्या िमाती व इतर मायासवयष

आणण ववशेर् मायास प्रवयष िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१व राज्यात ओबीसी वगळता मागास िवगाातील इतर ल्काींना मोठ्या िमा)ात लरकुलाचे
लाभ दे यात येत ेहे , हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास मात्र राज्यात ५५% हून िधिक सवांधिक लोकसींखेने िस)ाऱ्या ओबीसी
समापाला ित्य्प िमा)ात लरकुलाचा को्ा कन.चचत करयात ेलेला ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
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ि३व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार ओबीसी समापाचा
लरकुलाचा को्ा वाढवून दे याबाबत शनासनान को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि४व नस्यास,रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

प्रा. राम नशांदे (०६-०३-२०१९) : ि१व रवमुक्त पाती, भ्क्या पमाती व रवशनेष मागासिवगा
क्या) या नरवन रवभाग मािात सद्या ओबीसी समापासा
राबवली पात नाहीु

लरकुलाची को)तीही योपना

(२), (३) व ि४) िचनीं उद््ावत नाहीु
___________
िोल्हापूर जिल््यात पयषटिाांिरीता मुलभूत सुववधा उपलब्ध िरुन दे याबाबत
(३८)

१२०९५३ (२०-०७-२०१८).

सरुडिर (शाहूवाडी) :

श्री.रािेश क्षीरसायर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.सत्यिीत पाटील-

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

ि१व को्हापूर शनहरात िसले्या पया्न मादहती केंद्रामध्ये नागररकाींना केवळ पया्न स्लळाींचे
मादहतीपत्रक व ररसॉ्ा बफु कीं गचे काम करीत ेहे त तसेच को्हापरू .प्हयातील सहयाद्रीच्या
पवातराींगा, सभोवती लनदा् दहरवीगार झाडे, दनु माळ वनौषिाींचे भाींडार ेण) उीं च प ारावर

्काच दगडावर कोरलेली भव्य पाींडवकालीन ले)ी, बोरबे् येलील रम्य मोरपाईचे प ार पया्न
रवकासाच्या िकतक्षेत िसून या द का)ी मुलभुत सुरविाींचा िभाव िस्याचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय,
ि२व

िस्यास,

याबाबत

शनासनाने

चौकशनी

केली

ेहे

काय

व

त्यानुसार

याद का)ी

पया्काींकरीता मुलभुत सुरविा उपलब्ि करुन दे याबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा
करयात येत ेहे ,

ि३व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१५-०३-२०१९) : ि१व नाहीु

(२) को्हापूर शनहरात िसले्या मादहती केंद्रामध्ये महाराषर पया्न रवकास महामींडळामािात
पया्काींना पया्नस्लळाींचे मादहतीपत्रक व ररसॉ्ा बुफकीं गची सेवा उपलब्ि करुन दे यात ेली
ेहे ु

तसेच को्हापूर .प््यातील स्याद्रीच्या पवातराींगा, लनदा् दहरवीगार झाडे, दनु माळ

वनौषिाींचे भाींडार ेण) उीं च प ारावर ्काच दगडावर कोरलेली भव्य पाींडवकालीन ले)ी िशना

द का)ी पया्नाची कामे वन रवभागाकडून िचनलत कनयमातील तरतुदीस िधिन राहून
करयात येतातु सन २०१५-१६ मध्ये मोरपी दे वी प ारावर .प्हा वारषाक योपनेतून पायऱ्या

््पे बाींि)े, रवदहर ते भवानी मींददर पायऱ्या ््पे बाींि)े, नैसधगाक पायवा् व कचराकींु डी
इत्यादी पया्न रवकासाची कामे केलेली ेहे तु तसेच सन २०१६-१७ मध्ये .प्हा वारषाक
योपनेतून बोरबे् मींददर पररसरात नळपा)ी पुरव ा दाबननलका बसरव)े, मींददर पररसरात स्त्री
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व पुरुष िसािनगह
ृ बाींि)े, पया्क बै क व्यवस्ला कर)े, तारे चे कींु प) कर)े, सुसाईड पॉईं्
पवळील सूयाास्त दशनान पॉईं्वर सुरक्षा रे नलींग कर)े इत्यादी पया्न रवकासाची कामे केलेली
ेहे तु

(३) िचन उद््ावत नाहीु
___________
रािापूर (जि.रत्नाधयरी) तालुक्यात िोटयवधी खचष िरुन अिन
ुष ा मध्यम प्रिल्प, िाजिडाषचा
िामदा प्रिल्प, ताम्पहाणे, तळवडे, वाळवड व पाचल येले धरण प्रिल्प उभारले िात
असून या धरण प्रिल्पापैिी िाांही प्रिल्पाचे िाम अपूणष असल्याबाबत
(३९)

१२१२७० (२०-०७-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१व रापापूर ि.पुरत्नाधगरीव तालक्
ु यात को्याविी रुपये खचा करुन िपन
ुा ा मध्यम िक्प,
का.पडााचा पामदा िक्प, ताम्हा)े ,तळवडे,वाळवड व पाचल येले िर) िक्प उभारले पात

िसून या िर) िक्पापैकी काींही िक्पाचे काम सुरु ेहे तर काींही िक्पाचे काम िपू)ा
िस्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले, हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास, उक्त िर)ापैकी काही िर)ाींमध्ये पायाचा सा ा होऊनही कालव्या िभावी या
पायाचा उपयोग्य शनेतक-याींना करता येत नाही, हे ही खरे ेहे काय,
ि३व िस्यास, गे्या दोन वषाापासून या िर)ातील पायाचा उपयोग शनेतक-याींना झालेला
नस्याने शनेतकरी नाराप झाले ेहे त, हे ही खेर ेहे काय,

ि४व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार उपरोक्त िक्पाचे
काम तात्काळ पु)ा करयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि५व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्री. धयरीर् महािन (०७-०३-२०१९) : ि१) हे िींशनत: खरे ेहेु महामींडळाींतगात िपन
ुा ा मध्यम
पा्बींिारे िक्प, पामदा मध्यम पा्बींिारे िक्प, तळवडे लुपाु िक्प व ताम्हा)े
िचव्हा)वाडीव लुपाु िक्प, हे िक्प
िक्प हा पू)ा झालेला ेहे ु

बाींिकामािीन िसून पाचल येलील ददवाळवाडी लुपाु

वाळवडमरू लुपाु िक्प योपना मद
ू ,
ृ व पलसींिार) रवभागाच्या कायाकक्षेत येत िसन

सद्य.स्लतीत सदर िक्प िपू)ा िवस्लेत ेहे ु

ि२) हे िींशनत: खरे ेहेु वरीलपैकी बाींिकामािीन िपन
ुा ा व तळवडे िक्पाींमध्ये पा)ीसा ा
करयात येत िसून पामदा व चव्हा)वाडी िक्पाींमध्ये िद्याप पा)ीसा ा कनमाा) झालेला
नाहीु िपन
ुा ा िक्पाींतगात डावा कालवा फकुमीु ४ पयंत नसींचनासा
सा ा वाढरव)ेसा

व तळवडे िर)ात पा)ी

माहे मे-२०१८ मध्ये पा)ी सोडयात ेले होतेु तसेच स्लाकनक

लोकिकतकनिी व ग्रामस्लाींच्या माग)ी नुसार नदी का ा वरील गावाींतील पा)ी दनु भाक्य कमी
कर)ेसा

िपन
ुा ा नदीत ही पा)ी सोडयात ेले होतेु
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वाळवड िर)ाचे काम िगतीपलावर िसून, योपनामध्ये पा)ीसा ा कनमाा) झालेला नाहीु

ि३) हे िींशनत: खरे ेहे ु

िपन
ुा ा व तळवडे या बाींिकामािीन िक्पाींमध्ये पा)ीसा ा करयात येत िसून िपन
ुा ा

िक्पाींतगात डावा कालवा फकुमीु ४ पयंत नसींचनासा
वाढरव)ेसा

व तळवडे िर)ात पा)ी सा ा

माहे मे, २०१८ मध्ये पा)ी सोडयात ेले होतेु

ि४) चौकशनीचा िचन उद््ावत नाहीु
िपन
ुा ा मध्यम पा्बींिारे िक्प केंद्र शनासनाच्या ििान मींत्री कृषी नसींचाई योपनाींतगात

उपलब्ि कनिीतन
ू डडसेंबर २०१९ पयंत प)
ु ा करयाचे कनयोपन ेहे ु िर)ाचे काम प)
ु ा झाले
िसुन कालव्याींची

७०% कामे प)
ु ा झाली ेहे त, उवारीत कालवे बींददस्ल ननलका ि)ालीद्वारे

करयाचे िस्तारवत िसून कामाींच्या कनरवदा िफरमणया िगतीपलावर ेहे तु सन २०१८-१९ मध्ये
डावा कालवा फकुमीु १ ते १६ व उपवा कालवा फकुमीु १ ते १७ मिील कालवे व रवतर)

व्यवस्ला पु)ा करुन नसींचन क्षेत्र ओलीताखाली े)याचे कनयोपन ेहे ु तळवडे िक्पाचे
२२९ हे ु क्षेत्र िपन
ुा ा िक्पाच्या डाव्या कालव्यावरुन बींददस्त ननलका ि)ालीव्दारे नसींचन

करयाचे कनयोपन ेहे ु पामदा व चव्हा)वाडी िक्पाींची कामे कनिीच्या उपलब्ितेनुसार पू)ा
करयाचे

कनयोपन

ेहे ु

“वाळवड”

योपनेचे

द्रवतीय

सुिाररत

िशनासफकय

मान्यतेचे

िींदापपत्रक पलसींिार) रवभागाच्या सन २०१७-१८ च्या दरसुचीनस
ु ार सुिारीत करुन सादर
करयाची कायावाही मद
ु ेहे ु
ृ व पलसींिार) रवभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावर सरु
ि५) िचन उद््ावत नाहीु

___________
नेवासा (जि.अहमदनयर) तालक्
ु यात िायिवाडी व मळ
ु ा पाटबांधारे
प्रिल्पासाठी सांपादन िेलेल्या िनमनीबाबत

(४०)

१२२१४९ (२४-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१व नेवासा ि.पुिहमदनगरव तालुक्यात पायकवाडी व मुळा पा्बींिारे िक्पासा
केले्या पनमनीबाबत तसेच िक्पग्रस्ताींचे िलींबबत मागया पू)ा करयासा

सींपादन

माहे ्रिल,

२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िक्प िधिकारी याींनी बै क लेऊन िक्पग्रस्ताींशनी चचाा केली, हे
खरे ेहे काय,
ि२व िस्यास, िक्पग्रस्ताींना त्याींच्या पनमनीचा मोबदला नमळयासह त्याींच्या िलींबबत
मागया पू)ा करयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि३व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्री. धयरीर् महािन (०८-०३-२०१९) : ि१व हे खरे नाहीु
ि२) व ि३) िचन उद््ावत नाहीु
___________
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चैतन्य बापू आश्रम पाल (ता.रावेर, जि.िळयाव) येलील पुलाचे नत
ु नीिरण िरयाबाबत
(४१)

१२२३७१ (२०-०७-२०१८).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय पयषटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ि१व पया्न स्लळ रवकास कर)ेिींतगात चैतन्य बापू ेश्रम, पाल िताुरावेर, .पुपळगावव
येलील पी)ा झाले्या पल
ु ाचे नत
ु नीकर) कर)ासा

स्लाकनक लोकिकतकनधिनी ददनाींक २८

माचा, २०१८ रोपी वा त्यासम
ु ारास पत्राद्वारे माग)ी केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास, सदर माग)ीनस
ु ार पी)ा झाले्या पुलाचे नुतनीकर) करयाबाबत शनासनाने
को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे,

ि३व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१५-०३-२०१९) : ि१व होयु

(२व िादे नशनक पया्न रवकास योपना २०१८-२०१९ िींतगात शनासन कन)ाय, पया्न व साींस्कृकतक

काया रवभाग, ददनाींक १८/२/२०१९ िन्वये चैतन्य बापू ेश्रम, पाल ि.पुपळगावव येलील पुलाचे
बाींिकाम कर)े व सभागह
ृ बाींिकाम या दोन कामाींसा

रूु१३०ु२४ लक्ष रकमेस िशनासकीय

मान्यता दे ऊन रूु१५ लक्ष कनिी .प्हाधिकारी, पळगाव याींना रवतरीत करयात ेलेला ेहेु
(३व िचन उद््ावत नाहीु
___________
दयाषपरू (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील महािाय पन
ु भषरण
योिना व नदीिोड प्रिल्प राबववयाबाबत

(४२)

१२३११० (२०-०७-२०१८).

श्री.रमेश बुांदीले (दयाषपूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१व सातपुडा पवाताच्या भागातील भूगभाातील पलपातळी झपाट्याने खालावत िस्याने
याकररता तापी पा्बींिारे रवकास महामींडळ पळगाव याींच्या िींतगात महाकाय पुनभारन योपना
व नदीपोड िक्प राबरवयात येत िसून सदरील योपना दयाापरू ि.पुिमरावतीव तालुका व

लगतच्या णखरकींु ड, सावरपानी, गौरखेडा शनहानरु ईु मध्यम व ललु िक्पाींना पोडयाबाबत
माुमुख्यमींत्री व माुपलसींपदा मींत्री
ि२व

िस्यास,

दयाापूर

याींच्याकडे माग)ी केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

तालुक्यामध्ये

महाकाय

पुनभारन

योपना

व

नदीपोड

िक्प

राबरवयाबाबत शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि३व नस्यास,रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्री. धयरीर् महािन (११-०३-२०१९) : ि१) होयु
ि२) महाकाय पुनभार) योपनेच्या पूवा व्यवहायाता िहवाला Prefeasibility नुसार तापी

नदीच्या डाव्या तीरावरील सातपुडा पवाताचा पायला ते पू)ाा नदी मिील क्षेत्र िित्यक्ष
नसींचनासा

िस्तारवत ेहे ु
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महाकाय पुनभार) योपनेचा िस्ताव तयार करयासा

सींसािन रवभागाच्या ेदे शनान्वये

केंद्र शनासनाच्या पल

्ास्क िोसाची स्लापना केली होतीु त्यानस
ु ार सदर

िक्पाद्वारे ित्यक्ष नसींचन क्षेत्र ४८,००० हे क््र, पुनभ
ा र)ाव्दारे िित्यक्ष िायदा हो)ारे क्षेत्र
३,०९,७८८ हे क््र व ्कू) िायदा हो)ारे क्षेत्र ३,५७,७८८ हे क््र ेहे ु

तापी महाकाय पुनभार) योपने िींतगात मध्यिदे शन व महाराषर राज्यातील सवा

ल्काचे सवेक्ष), िन्वेष) तसेच Geophysical aerial survey remote sensing सह इु

कामाच्या रुु २९.९३ को्ी फकीं मतीच्या िींदापपत्रकास शनासन कन)ाय ददु १२.०५.२०१५ िन्वये
सि
ु ाररत िशनासकीय मान्यता िा्त ेहे ु

महाकाय पुनभार) योपनेचा सरवस्तर िक्प िहवाल तयार करयाचे काम

रवरवितापू)ा व वैनशनष्यपू)ा िस्याने सदर िक्पाचा सरवस्तर िक्प िहवाल ेवचयक
सवेक्ष) व िन्वेष)ाच्या कामासादहत करयासा

WAPCOS या केंद्रशनासन िींगीकृत सींस्लेशनी

ददु५.५.२०१६ रोपी करारनामा करयात ेलेला ेहेु सदर करारानुसार सरवस्तर िक्प
िहवाल िसवेक्ष), िन्वेष) व Geophysical study सहव तयार करयाचे काम िगतीत ेहे ु

पूवा व्यवहायाता िहवालानस
ु ार िP.F.R) दयाापूर तालुक्यातील गावाींना िित्यक्ष

नसींचनाचा लाभ होवू शनकतोु सदर िक्प सद्य:.स्लतीत सवेक्ष)ािीन ेहेु
(३) िचन उद््ावत नाहीु

___________
धचपळूण (जि.रत्नाधयरी) तालुक्यातील नाांहदवसे प्रादे नशि नळपाणी योिनेच्या चि
ु ीच्या वीि
दे यि आिारणीमळ
ु े वीि पुरवठा खांडीत िरयात आल्याबाबत

(४३)

१२४१२८ (३०-०७-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ि१व धचपळू) ि.पुरत्नाधगरीव तालुक्यातील नाींददवसे िादे नशनक नळपा)ी योपनेच्या चुकीच्या
वीप दे यक ेकार)ीमळ
ु े लकीत रादहले्या वीप दे यकामळ
ु े कार)ास्तव वीप परु व ा खींडीत

करयात े्याने या योपनेवरील कळकव)े, वालो्ी, ओवळी या तीन गावामध्ये पा)ी ्ीं चाई
कनमाा) झाली ेहे, हे खरे ेहे काय,
ि२व िस्यास, या ग्रामस्लाींनी सींबिीत कायाालयाींकडे माग)ी करूनही दल
ा होत ेहे, हे ही
ु क्ष
खरे ेहे काय,

ि३व िस्यास,याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,

ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०५-०३-२०१९) : (१व होयु
(२व होयु
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(३व िध्यक्ष, .प्हा पररषद, रत्नाधगरी, मुख्य कायाकारी िधिकारी, रत्नाधगरी व तसेच वीप

रवतर) कींपनी िधिकारी याींच्या समवेत ददनाींक ९/५/२०१८ रोपी ्कबत्रत बै क लेवून िरकाची

रक्कम ३८ मदहन्याींची िस्याने ती ३८ समान ह्त्यामध्ये रवभागून भर)ेबाबत कन)ाय
लेयात ेला ेहे ुददनाींक ११/५/२०१८ पासन
ा त सरु
ू योपनेचा पा)ी परु व ा पव
ू व
ु कर)ेत ेला
ेहे ु

(४व िचनच उद््ावत नाहीु
___________
पयषटन ववभायािडून शासिीय िाया खासयी मालि किां वा
सांस्लाांना भाडे तत्वावर किां वा ववित दे याबाबत

(४४)

१२४७८३ (२०-०७-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नानशि मध्य) :

सन्माननीय

पयषटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ि१व पया्न रवभागाकडून शनासकीय पागा सन २००४ ते २०१४ दरम्यान खासगी मालक फकीं वा
सींस्लाींना भाडे तत्वाने / रवकत / भागीदारी तत्वावर दे यात ेलेली ेहे त, हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास, महाराषरात को े को े व फकती पागा भाडे तत्वाने / रवकत / भागीदारीतत्वावर
दे यात ेले्या ेहे त,
ि३व िस्यास, सदर पागा भाडे तत्वाने / रवकत / भागीदारी दद्याने शनासनाला पागाकनहाय्य
फकती महसल
ू दे यात ेलेला ेहे ,

ि४व िस्यास, सदर भाडे तत्वाने / रवकत / भागीदारी दद्याबाबत काही तरमणारी िा्त
झाले्या ेहे त काय ?
श्री. ियिुमार रावल (१५-०३-२०१९) : ि१व नाही, हे खरे नाहीु महाराषर पया्न रवकास
महामींडळाकडून पागा भाडेपट्टय
् ाने दे यात े्या ेहे तु

(२व महाराषर पया्न रवकास महामींडळामािात ्कू) २१ द का)च्या मालमत्ता भागीदारी
तत्वावर दे यात ेले्या ेहे तु

(३व उपरोक्त पागा महामींडळाच्या िस्याने महामींडळाने महसूल पमा केला िसून शनासनास
महसूल दे यात ेलेला नाहीु
(४व तरमणारी िा्त नाहीतु

___________
साांयली जिल्हयातील चाांदोली पयषटन क्षेत्र म्पहणून वविनसत िरयाबाबत
(४५)

१२४८०४ (२०-०७-२०१८).

श्री.नशवािीराव नाईि (नशराळा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयषटन
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ि१व साींगली .प्हयातील चाींदोली या पररसरात वार)ा िक्पाींतगात मो ा पलाशनय, वनराई,
बारमाही वाह)ारे झरे व िबिबे तसेच हा पररसर िभयारय व्याघ्र िक्प म्ह)ून लोरषत
झाला िस्याने येले पया्न क्षेत्र रवकास कर)ार ेहे , हे खरे ेहे काय,
ि२व िस्यास, चाींदोली हे मध्यवती द का) पया्न क्षेत्रासा

कनवड्यास साींगली, सातारा,

को्हापूर व रत्नाधगरी या पररसरातील नागररकाींना रोपगाराींची सींिी नमळू शनकेल तसेच
पय्ा काींची सींख्या वाढून शनासनाचा महसूल वाढू शनकेल,हे ही खरे ेहे काय,

ि३व िस्यास, वने, पा्बींिारे , सावापकनक बाींिकाम रवभाग व महसूल इत्यादी रवभागाच्या
िधिका-याींसमवेत
करयासा

सींयक्
ु त

बै क

लेवन
ू

चाींदेली

पररसर

पया्न

शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,

क्षेत्र

म्ह)न
ू

रवकनसत

ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (१५-०३-२०१९) : ि१व ते ि४व िस्तुत रवषयाबाबत माु मींत्री, पया्न याींच्या
िध्यक्षतेखाली

ददनाींक

२८ु३ु२०१८

रोपी

बै क

झालीु

सदर

बै कीस

माु

स्लाकनक

लोकिकतकनिी उप.स्लत होतेु सदर बै कीत झाले्या कन)ायानुसार ेवचयक ती कायावाही

करयाबाबत सवा सींबींधिताींना कळरवयात ेले ेहे व त्याबाबत पा पुरावा करयात येत
ेहे ु

___________
महामांडळाांचा एिबत्रत तोटा ३७ हिार िोटीांच्यावर येल्याबाबत
(४६)

१२६५८७ (०५-१२-२०१८).

श्री.अनमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (नशडी), श्री.अनमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर्
टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव नभसे (लातरू ग्रामीण), श्रीमती
कनमषला याववत (इयतपूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील

ि१व राज्यातील रवरवि महामींडळाींचा ेतापयंत ्कबत्रत फकीं वा सींधचत तो्ा हा ३७ हपार
को्ीींवर गेला िस्याचे माहे पुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशनानास ेले ेहे , हे खरे
ेहे काय,

ि२व िस्यास, २२ तोट्यातील मींडळाींपैकी िक्त दोन मींडळे बींद करयाची िफरमणया सुरु िसून
उवाररत २० मींडळे बींद करयाची िद्याप कायावाहीच झालेली नाही, हे ही खरे ेहे काय,

ि३व तसेच वीप बबले वसुली करयास ददरीं गाई करयात े्याने वीप रवतर) कींपनीला १५
हपार को्ीींचा तो्ा झाला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

ि४व िस्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व त्यानुसार शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,

ि५व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
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श्री. सध
ु ीर मुनयांटीवार (१५-०३-२०१९) : ि१व ्कू) ६६ कायाा.न्वत राज्य सावापकनक
उपरमणमाींपैकी ४२ उपरमणम नफ्यात चालत िसून उवारीत २४ उपरमणम तोट्यात चालत ेहे तु

राज्यातील सवा उपरमणमाींचा ्कबत्रत सींधचत तो्ा रूु ३५,२२१ु३५ को्ी इतका िस्याचे
कनदशनानास ेले ेहे ु
(२) िकायाा.न्वत िसलेले िचनािीन २२ उपरमणमाींचे पररसमापन करयाची कायावाही चालू ेहे ु

(३) व ि४) ऊपाा रवभागाच्या मादहतीनुसार राज्य शनासनाने पूवीच्या महाराषर राज्य रवद्युत
मींडळाचे रव.त्तय पुनरचाना करयाची हस्ताींतर) योपना, ददु७ पून, २००५ रोपी शनासन

िधिसच
ू नेद्वारे पाहीर केली होतीु कतचे शनासन कन)ाय ददु३१.०३.२०१६ नस
ु ार िींकतमीकर)
झाले व पूवीच्या महाराषर राज्य रवद्युत मींडळाच्या मत्तेचे पन
ु म्
ुा याींकन केलेु मत्ताींच्या

मू्यातील िरकामुळे, ज्या मत्ता ददु०५.०६.२००५ रोपी हस्ताींतररत के्या, त्याींचा रव.त्तय वषा
२००५-०६ ते

२०१४-१५ या कालाविीचा सींधचत लसारा रूपये १२,४१४ को्ी िसून त्याींची नोंद

सन २०१५-१६ च्या लेखा पुस्तकात लेतली ेहेु या सींधचत लसाऱ्यामुळे व सन २०१५-१६ या
वषी महारवतर)ाला झाले्या महसल
ू ी तोट्यामळ
ु े सन २०१५-१६ या वषी महारवतर) कींपनीस

्कू) रूपये १५,०२१ को्ी इतका तो्ा झालाु सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ या वषाात निा
झाला ेहे ु

(५) िचन उद््ावत नाहीु
___________
राज्यातील ग्रामपांचायत िमषचाऱयाच्या मायया पूणष िरयाबाबत
(४७)

१२७४०३ (१०-१२-२०१८).

िाधव-पाटील

(अहमदपूर),

श्री.नशरीर्दादा

श्री.ज्ञानराि चौयल
ु े (उमरया) :
करतील काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊफष बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव
चौधरी

(अमळनेर),

श्री.मोहन

फड

(पालरी),

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

ि१व राज्यातील २७८३७ ग्रामपींचायतीमध्ये सम
ु ारे ६० हपार कमाचारी कायारत िसन
ू ग्रामपींचायत

कमाचाऱ्याच्या मागया सींदभाात सींल्नेने पा पुरावा के्याने १०% ेरक्ष) १००% वेतन
िनुदान

इत्यादी

मागया

मींपूर

झा्या

परीं तु वरील कन)ायाची परर)ामकारक
ीं
िींमलबपाव)ीकररता सींल्नेच्या वतीने लॉगमाचाचे ेयोपन करयात ेले तसेच ग्रामपींचायत
कमाचाऱ्याींच्या मानिनात वाढ करून त्याींना रवरवि शनासकीय सवलती दे )ेबाबत उमरगा-लोहारा

येलील लोकिकतकनिी याींनी ददनाींक ११ पुल,ै २०१८ रोपी वा त्यासुमारास माुमुख्यमींत्री व
माुग्रामरवकास मींत्री याींना लेखी पत्राद्वारे रवनींती केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

ि२व तसेच ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींना लोकसींख्येच्या झोननुसार फकमान वेतन ५१०० ते ७१००

्वढे ददले पात िसून १००% वसुली न झा्यास शनासनाकडून केवळ ५०% वेतन िनुदान
ददले पाते व हे िनद
ु ानही ग्रामपींचायती रवकासकामाींवर खचा करत िस्याने ग्रामपींचायत
कमाचाऱ्याींची ेधलाक गैरसोय होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
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ि३व िस्यास, ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींच्या मानिनात वाढ करयाबाबत शनासनाने को)ती
कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२७-०२-२०१९) : ि१व होय, हे खरे ेहे ु

ि२) शनासन कन)ाय ददु२१/१/२००० िन्वये लोकसींख्येनुसार ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींचा ेकृतीबींि

कन.चचत करयात ेला िसन
ू सदर कमाचाऱ्याींच्या फकमान वेतनाच्या खचाातील ५० ्क्के
िनद
ु ान शनासनामािात उपलब्ि करुन दे याचा कन)ाय लेयात ेला ेहे ु

काही ग्रामपींचायतीींकडील उत्पन्नाची सािने व ेधलाक परर.स्लती रवचारात लेता

शनासन कन)ाय ददनाींक ४/३/२०१४ िन्वये ग्रामपींचायतीींची लोकसींख्या व उत्पन्न रवचारात
लेऊन कमाचाऱ्याींच्या फकमान वेतनासा

राज्य शनासनाचा दहस्सा

१०० ्क्के, ७५ ्क्के व

५०्क्के िसा करयात ेला ेहे ु मात्र सदर वाढीव दहचयास पात्र होयासा

ग्रामपींचायतीींनी

कनयमािमा)े दर चार वषांनी कनयनमतप)े िेरेकार)ी कर)े व गत वषाात सवा कराच्या
्कू) माग)ीची ९० ्क्के वसूली कर)े बींिनकारक करयात ेलेु

तलारप, ९० ्क्क्यापेक्षा कमी वसूली झा्यास फकती वेतन िदा करावे याबाबतची

स्पष्ता वरील शनासन कन)ायामध्ये नस्याने, शनासन कन)ाय ददनाींक १७/९/२०१८ िन्वये
ग्रामपींचायतीच्या सवा कराींच्या वसल
ू ीच्या ्क्केवारीनस
ु ार १०० ्क्के, ९० ्क्के, ७० ्क्के व
५० ्क्के फकमान वेतन िनुज्ञेय करयाबाबतचा कन)ाय लेयात ेला ेहेु

ि३) उदयोग, उपाा व कामगार रवभागाच्या ददनाींक ३/७/१९९० च्या िधिसूचनेनुसार ग्राम

पींचायत कमाचाऱ्याींना फकमान वेतन लागू करयात ेले ेहे ु उदयोग, उपाा व कामगार
रवभागाकडून सदर फकमान वेतनामध्ये ज्या-ज्या वेळी सि
ु ार)ा करयात येईल, त्या-त्या वेळी
ते सि
ु ाररत दर ग्रामपींचायत कमाचाऱ्याींना लागू राहतील िसा कन)ाय ददनाींक ४/३/२०१४
रोपीच्या शनासन कन)ायान्वये लेयात ेला ेहे ु
ि४) िचनच उद््ावत नाहीु
___________
मनरे या अांतयषत पूणत्ष वाचे प्रमाणपत्र MIS प्रणालीवरून िमी िरयाबाबत
(४८)

१२९४५९ (३०-११-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव नभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-

पाटील (नशडी), श्री.अनमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.बसवराि पाटील (औसा),

श्री.भारत भालिे (पां्रपूर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
प्रा.वर्ाष यायिवाड (धारावी), श्री.बाळासाहे ब लोरात (सांयमनेर) :

सन्माननीय रोियार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ि१व महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी) रोपगार हमी योपना महाराषर िींतगात औसा ि.पुलातरू व

तालुक्यातील नसींचन रवदहरीींची कामे िपू)ा िसतानाही सदर कामे पू)ा झा्याचे िनाविानाने
नोंदरवयात े्यामुळे सदर चुकीची दरु
ु स्ती करयासह व सदर रवदहरीींचे पू)त्ा वाचे िमा)पत्र
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MIS ि)ालीवरून कमी करून रवदहरीींचे िपू)ा काम पू)ा करयाबाबत लोकिकतकनिीींनी मुख्य

कायाकारी िधिकारी .प्हा पररषद, लातूर याींच्याकडे ददनाींक १९ पून, २०१८ रोपी वा
त्यासुमारास कनवेदनाद्वारे माग)ी केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास, सदर फकती रवदहरीींचे िस्ताव ग्रवकास िधिकारी, पींचायत सनमती औसा
ि.पुलातूरव याींनी मुख्य कायाकारी िधिकारी .प्हा पररषद, लातूर याींच्याकडे सादर केले
ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

ि३व िस्यास, सदर िपू)ा रवदहरीींचे िनाविानाने दाखल करयात ेलेले पू)त्ा वाचे िमा)पत्र

MIS ि)ालीवरून कमी करून रवदहरीींची िप)
ू ा कामे प)
ू ा करयासह िलींबबत दे यके दे याबाबत
शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि४व नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (०५-०३-२०१९) : ि१व व ि२व हे खरे ेहे ु
ि३)

नरे गा

कक्ष,

.पुपुलातरू

याींचे

पत्र

रमणु२०१८/.पपला/मग्राींराग्रारोहयो/कारव-१०२५

ददु२४/१२/२०१८ च्या पत्रान्वये माुेयुक्त, नरे गा नागपूर याींना पु)ा कामाचे िपु)ा कामात
रुपाींतर करयाबाबतचा िस्ताव सादर करयात येत ेहे ु
ि४) िचन उद््ावत नाहीु
___________
राज्यातील हि यात्रेिरुां च्या प्रवास व त्यातील सुववधाांवर लावयात
आलेली वस्तु आणण सेवा िर रद्द िरयाबाबत

(४९)

१२९५४५ (०५-१२-२०१८).

श्री.आनसफ शेख (मालेयाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(नशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्पहपरू ी), श्री.अनमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.भारत भालिे (पां्रपूर), श्री.सुकनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.त्र्यांबिराव नभसे (लातूर ग्रामीण) :
करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

ि१) राज्यातील िनेक भागाींतून मुस्लीम भारवक सौदी िरे बबयातील हप यात्रेसा

पात

िस्याने हप यात्रेकरुीं च्या िवास व त्यातील सुरविाींवर लावयात ेलेली वस्तु ेण) सेवा

कर रद्द करयाची माग)ी ि्पसींख्याक लोकिकतकनिीींनी शनासनाकडे माहे पल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

ि२) िस्यास, सदर माग)ीनस
ु ार शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि३) नस्यास, रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्री. सुधीर मुनयांटीवार (०६-०३-२०१९) : ि१व होयु

ि२) हप यात्रेकरुीं चे िवास वा त्यातील सुरविाींवर लावयात ेले्या वस्तु व सेवा कर रद्द
कर)ेबाबत GST Council च्या ३१व्या बै कीत चचाा करयात ेलीु सवा सहमतीने
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लेतले्या कन)ायानस
ु ार शनासनामािात को)त्याही िानमाक यात्रेसा्

पुररवयात ेले्या रवमान

िवासावर १८% ऐवपी ५% कर ेकारयात यावा, िसे कन.चचत झालेु त्यानुषींगाने केंद्र
शनासनाने िधिसूचना रमणु२७२०१८ ददु३१.१२.२०१८ रोपी कनगानमत केलीु तसेच महाराषर
शनासनाने तशनीच िधिसच
ू ना रमणु २७२०१८ ददु३१.१२.२०१८ रोपी कनगानमत केलेली ेहेु
ि३) लागू नाहीु

___________

मे.तळ
ु िाभवानी िांन्स्रक्शन, म.ु पो.शेनवाडी (ता.खटाव, जि.सातारा)
याांना नोंदणी प्रमाणपत्र दे याबाबत

(५०) १३००१९ (०६-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश सुवे (मायाठाणे) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि१व ग्रामरवकास व पलसींिार) रवभाग बाींिकाम भवन, मुींबई याींचे कडून मेु तळ
ु पाभवानी
कींन्स्रक्शनन,

माुपलसींपदा

मुुपोुशनेनवाडी
राज्यमींत्री

िताुख्ाव,

याींना

.पुसाताराव

लोकिकतकनिीींनी

याींना

ददनाींक

नोंद)ी

२२

िमा)पत्र

िेब्रुवारी,

दे याबाबत

२०१८

रोपी

वा

त्यासम
ु ारास लेखी कनवेदन दद्यानींतर उपसधचव, ग्रामरवकास व पलसींिार) याींना कायावाही
करयाचे ेदे शन ददले ेहे त, हे खरे ेहे काय,

ि२व िस्यास, त्यानुसार शनासनाने को)ती कायावाही केली वा करयात येत ेहे ,
ि३व नस्यास,रवलींबाची कार)े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१२-०२-२०१९) : ि१) व ि२) होय, कनवेदन िा्त झाले हे खरे ेहे ु

परीं तू तत्पुवी सदर िकर)ी कायावाही सरू
ु होतीु शनासन मींपूरीनस
ु ार .प्हा पररषद

सातारा याींचम
े ािात मेुतुळपाभवानी कन्स्रक्शनन, मुुपोुशनेनवाडी िताुख्ाव, .पुसाताराव याींना
नोंद)ी िमा)पत्र दे यात ेले ेहे ु
ि३) िचन उद््ावत नाहीु
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायषभार),

महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्र)पूवा सवा िफरमणया महाराषर रविानमींडळ सधचवालयाच्या सींग)क यींत्र)ेवर
मुद्र): शनासकीय मध्यवती मुद्र)ालय, मुींबईु

