अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अहमदनगर जिल्हा शासि य ग्णालयायात मोयाया प्रमाणात क् राची ददे िरत असल्याबाबत
(१)

२३५९ (२२-१२-२०१४).

श्री.सांग्राम िगताद (अहमदनगर शहर) :

सन्माननीय

साववितनि आरोय व िट ट ां ब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर जिल्हा सासक य ग् ालयात मोयाया रमामा ात क््राची पद िरत असल्यान
ग् ाींना स चा लाभ ममळण्यास अकच ी यत ेहत, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, सदर पद िरत े ण्याची कार

काय ेहत,

(३) तसच सदर ग् ालयातील िरत असलली क््राची पद तातकीन भरण्याबाबत सासनान
को ती कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

क्. दीदि सावांत (०६-०८-२०१८) : (१) ह खर नाही.
ैद्यक य अधिकारी ग्-अ मिील एकू

मींिूर ५३ पदापैक ११ पद िरत असली तरी

ेयपीएचएस अींतगयत कींत्रा्ी तत् ा र व सषज्ाींची पद भरण्यात ेलली असल्यामुळ रु ाींना
स ा उपलब्ा करुन दण्यात यत ेह. त्यामुळ रु ाींची गैरसोय होत नाही.
(२)

(३)

ैद्यक य अधिकारी ग्-अ सीं गायतील िरत पद भरण्याची कायय ाही सरु
ु ेह.

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

वधाव जिल््यातीलया रोिगार, िृषी क्षेराचा वविास िरण्याबाबत
(२)

१२७५३ (०८-०४-२०१५).

श्री.समीर िटणावार (हहांगणघा ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िाय जिल््यातील रोिगार कृषी क्षत्राच्या व कासासह व्यसनािीनता कमी करण्याकिरता

ना ीन्यपू य योिनेंतगयत जिल्हा पिरषदला रमास्ता
याींनी कली ेह, ह खर ेह काय,

पाेव ण्याची सूचना

िाय जिल्हा पालकमींत्री

व .स. ४६५ (2)
(२) असल्यास, सदर रमास्ता

जिल्हा पिरषदमार्यत सासनास सादर करण्यात ेला ेह काय,

(३) असल्यास, त्यानुषींगान सासनान को ती कायय ाही कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मांटके (२४-०६-२०१८) : (१) ह खर नाही.
(२) रमाश्न उद््ा त नाही.
(३) रमाश्न उद््ा त नाही.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

नाांदगाव खांकश्े वर (जि.अमरावती) या तालयाटयातीलया ग्रामदांचायत अकगाव बट. व इतर िाही
ग्रामदांचायत अांतगवत खचलयाेल्या ववहहरीांचे अांदािदरिे सादर िरण्याबाबत

(३)

१७०१२

(१९-०८-२०१५).

प्रा.ववरें द्र

िगताद

(धामणगाव

रे ल्वे),

श्री.अममन

द े लया

(मटांबादे वी), अॅक.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.की.दी.सावांत
(नाांदेक उत्तर) :
(१) नाींदगा

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

खींकश् र (जि.अमरा ती) या तालक
ु यातील ग्रामपींचायत अकगा

बु.

इतर काही

ग्रामपींचायत अींतगयत खचलल्या व हहरीींच अींदािपत्रक सादर न कर ाऱ्या सींबींधिताीं र कायय ाही
करण्यासाेी स्थाननक लोकरमानतननिीनी ग्व कास अधिकारी, पींचायत सममती, नाींदगा
खींकश् र, अमरा ती याींना हदनाींक १४ एवरमाल, २०१५ रोिी
ेह, ह खर ेह काय,

ा त्यासुमारास लखी नन दन हदल

(२) असल्यास, सदरहू नन दना र सासनान को ती कायय ाही कली
(३) नसल्यास, व लींबाची कार काय ेहत ?

ा करण्यात यत ेह,

श्रीमती दांििा मटांके (०३-०७-२०१८) : (१) ह खर ेह.
(२) ग्रामपींचायत अकगाीं

ब.ु यथील ३९ खचलल्या व हहरीींना ताींत्रत्रक मान्यता

रमासासक य

मान्यता दण्यात ेली ेह. त्यापैक १३ व हहरी पू य झालल्या ेहत. उ िय रत व हहरीींबाबत
तक्रारी रमााप्त झाल्यान चौकसी सरु
ु होती. त्यामळ
ु काम सरु
ु झाली नव्हती. सद्य:जस्थतीत या

सींदभायतील जिल्हास्तरीय चौकसी सममतीचा अह ाल रमााप्त झाला असून त्यातील ननषकषायनस
ु ार
अपू य परीं तू पात्र व हहरीींची रमालींत्रबत कुसल दयक ननकाली काढण्यात ेली ेहत. चौकसी

अह ालानस
ु ार अपात्र ेरलल्या तीन लाभार्थयाांची रमासासक य मान्यता रद्द करण्याबाबत ग्
व कास अधिकाऱ्याींना कळव ण्यात ेल ेह. यामस ाय नाींदगा

खींकश् र पींचायत सममती

मिील इतर ग्रामपींचायतीम्य महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी

रोिगार हमी योिनच्या

ननकषारमामा

तसच ग्रामपींचयात स्तरा रुन रमााप्त ग्रामसभा ेरा ानुसार ेण

स्थाननक

मिुराींच्या माग ीनस
ु ार १०६ खचलल्या व हहरीींना ताींत्रत्रक मान्यता घऊन ग्व कास अधिकारी,
पींचायत सममती, नाींदगा

खींकश् र याींनी हद.३०.४.२०१५ रोिीच्या पत्रान् य रमासासक य मान्यता

हदलल्या ेहत.
(३) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

व .स. ४६५ (3)
राज्यात आदशव ग्राम योिना राबववण्याबाबत
(४)

४०३५० (०४-०५-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-दा ीलया (मशकी),

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे दूव)व , श्री.अतनलया िदम (तनफाक), श्री.वैभव नाईि (िटकाळ), श्री.छगन
भि
ट बळ (येवलयाा), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लयाातरू ग्रामीण), श्री.सतट नलया प्रभू (हदांकोशी), श्री.अशोि
दा ीलया (भाांकूद दजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यात सन २०१३-१५ या तीन

षायत १ हिार सतकऱ्याींनी ेत्महत्या कल्या रमाकर ी

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी दखल घ न
ू , सतकऱ्याींच्या
गा

दत्तक घण्याच ननदे स हदनाींक २१ िान ारी, २०१६ रोिी

हदल ेहत, ह खर ेह काय,

ाढत्या ेत्महत्या रोखण्यासाेी
ा त्यासम
ु ारास राज्य सासनास

(२) असल्यास, सतकऱ्याींच्या ेत्महत्या रोखण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच ेदस व चारात
घता, या ेिीच राज्य सासनान "ेदसय ग्राम योिनेंतगयत" गा
व िानपिरषद ३६२ सदस्याींना रमात्यक तीन गा

दत्त घण्याकिरता व िानसभा

दत्तक घण्याच ननदे स हदल ेहत, ह ही

खर ेह काय,
(३) असल्यास, सदरहू ेदसय ग्राम योिनेंतगयत अद्यापयांत ककती सदस्याींनी गा नन कून त्या
गा ात ेदसय ग्राम योिना सरु
ु कली ेह तसच ककती सदस्याींनी अद्यापपयांत गा
नन कण्याबाबत को तीही कायय ाही कलली नाही, ह ही खर ेह काय

(४) असल्यास, राज्यात ेदसय ग्राम योिना तातकीन राबव ण्याकरीता ननिी उपलबि करुन
दण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(५) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मांक
ट े (२१-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२) रमाश्न उद््ा त नाही.
(३) रमाश्न उद््ा त नाही.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
(५) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
नाांदेक जिल््यात शेततळयाांचे रे ि्कव गहाळ झाल्याबाबत
(५)

५४९७३ (२४-०८-२०१६).

(देण) :

श्री.सटभाष उफव दांडकतशेठ दा ीलया (अमलयाबाग), श्री.धैयश
व ीलया दा ीलया

सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदक जिल््यातील पा लो् मनरगा अींतगयत झालल्या सततळयाींच्या कामाची चौकसी चार
पथक करीत ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, चौकसी करताना सममतीन अनक दयक ताबयात घण्याच ेरव ल असता अनक
कामाींच रक्कय गहाळ झाल्याच चौकसीत ननदसयनास ेल, ह ही खर ेह काय,

व .स. ४६५ (4)
(३) असल्यास, मौि सलगरा बु. हतराळ, सा ळी, कलींबर ेदी व ्ाक च्या कामाची चौकसी

कली असता एम.बी. (मोिमाप बक
ु ाम्य) म्य खचय कल्याची नोंद घण्यात ेली नाही, ह ही
खर ेह काय,

(४) तसच नाींदक जिल््यात पा लो्, िलय
ु त मस ाराची काम कर ार कींत्रा्दार लातरू ,

उस्मानाबाद, परभ ी ेदी जिल््यात पा लो्, िलयुत मस ाराींची काम करीत असल्याबाबत
एका अधिकाऱ्यान ननदसयनास े ल ेह, ह ही खर ेह काय,
(५) असल्यास, या रमाकर ाची सासनान चौकसी कली ेह काय

त्यात काय ेढळून ेल,

(६) असल्यास, चौकसीनस
ु ार रक्क गहाळ कर ाऱ्या दोषीीं र सासनान को ती कार ाई कली
ा करण्यात यत ेह,

(७) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (०३-०८-२०१८) : (१) ह खर ेह.
(२) ह खर ेह.

(३) ह खर नाही.
(४) नाही.
(५)

(६) सदर रमाकर ी रमााथममक चौकसी करण्यात ेली असुन दोषी ेढळुन ेलल

अधिकारी तालक
ु ा कृषी अधिकारी -१, मींकळ कृषी अधिकारी -२ याींच व रु्द कृषी ेय
ु तालय
याींचकक रमासाक य कायय ाहीचा रमास्ता

सादर कला असून दोषी कमयचारी कृषी पयय क्षक -३ ,

कृषी साहाय्यक-६ याींना ननलींत्रबत कलल ेह.
(७) ननरीं क.

___________
भूम-दराांका-वाशी (जि.उस्मानाबाद) तालयाटयातीलया मनरे गाच्या माध्यमातून

(६)

५५३३२

िामे िरणाऱ्या मिूराांना थि त मिूरी दे ण्याबाबत

(१०-०८-२०१६).

श्री.राहटलया मो े (दराांका), श्री.राणािगिीतमसांह दा ीलया
सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(उस्मानाबाद) :

(१) भम
ू -पराींका- ासी (जि.उस्मानाबाद) ताल
ु यातील मनरगाच्या मा्यमातन
ू मिरू ानी काम
करुनही

गली

४

महहन

मिूरी

न

ममळाल्यामुळ

मिूराींनी

तहमसलदार

पराींका

याींच्या

कायायलयासमोर हदनाींक ६ िून, २०१६ रोिी पासन
ू उपोष ाला बसल होत, ह खर ेह काय,

(२) तसच मिूराींना त् रीत मिरू ी दण्याबाबत स्थाननक लोकरमानतननिीनी मा.रोिगार हमी
योिना मींत्री याींना हदनाींक ६ िन
ू , २०१६ रोिी
खर ेह काय,

ा त्यासम
ु ारास लखी नन दन हदल ेह, ह ही

(३) असल्यास, सदर नन दनानस
ु ार मिूराींना मिूरी दण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही
कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

व .स. ४६५ (5)
श्री. ियिटमार रावलया (०३-०८-२०१८) : (१) नाही. तथावप मौि खासापूरी यथील मािी सरपींच
श्री. सींकर चव्हा

याींनी यापू ी हद. ९ म २०१६ रोिी सन २०१२-१३

दयकाबाबत खासापूरी (चव्हा

ाकी) ता.परीं का, जि.उस्मानाबाद यथ उपोष

(२) होय. तथावप तत्कामलन मा.मींत्री (रोहयो) याींना सन २०१२-१३
दयकाबाबत नन दन करण्यात ेल होत.
(३)

(४) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी

तालुयाम्य सन २०१२-१३

त्यापू ीच्या रमालींत्रबत

कल ेह.

त्यापू ीच्या रमालींत्रबत

रोिगार हमी योिनेंतगयत पराींका,

त्यापू ीचा (कुसल

ासी या

अकुल) रु.३.६८ को्ी इतया रकमची

दयक रमालींत्रबत ेहत. भम
ू ताल
ु यातील को तही दयक रमालींत्रबत नाहीत. मौि खासापरु ी, ता.
पराींका यथील रमालींत्रबत दयकाचा रमास्ता

व भागीय ेयुत, औरीं गाबाद याींना सादर करण्यात

ेला ेह. तसच खासापुरी, ता.पराींका, जि.उस्मानाबाद यथील रमालींत्रबत मिूरीची दयक रमादान
करण्याच्या अनुषींगान मा.मींत्री (रोहयो) याींच्या अ्यक्षतखाली

मा.राज्यमींत्री (िलसींपदा)

याींच्या उपजस्थतीत हद.२६/९/२०१६ रोिी मुींबई यथ बैेक ेयोजित करण्यात ेली होती. सदर
बैेक त ेर न
ू हदलल्या काययप्दती रमामा

रमालींत्रबत दयक अदा करण्याची कायय ाही करण्याच

ननदस ेयुत, मनरगा, नागपूर याींना दण्यात ेल ेहत. रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
भस
ू ांदादन, प्रशासि य आणण वनववभागाच्या मान्यतेमशवाय िाही दा बांधारे प्रल्दाांच्या
वाढीव खचावलयाा मांिूरी हदल्याबाबत

(७)

८६२१७ (१२-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोद े

(भोर), श्री.अममन द े लया (मटांबादे वी) :

सन्माननीय िलयासांददा मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भूसींपादन, रमासासक य ेण
ाढी

नव भागाच्या मान्यतमस ाय काही पा्बींिार रमाकल्पाींच्या

खचायला मींिूरी हदली असल्याच माह एवरमाल, २०१७ म्य

ा त्यादरम्यान ननदसयनास

(२) असल्यास, राज्यातील ५८ रमाकल्पाींच्या खचायत ९ हिार को्ीींची

ाढ झाली ेह, ह ही खर

ेल ेह, ह खर ेह काय,
ेह काय,

(३) असल्यास, सदर रमाकल्प ननिायिरत
कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ळत पू य करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) नाही. तथापी िलसींपदा व भागाच्या हदनाींक
०९/१२/२०१३ च्या पत्रानुसार “रमास्ताव त असलल्या सि
ु ािरत रमासासक य मान्यता ककमतीच्या
तरतूदीींच्या मयायदत

या पू ी मींिूर रमासासक य मान्यता/सुिािरत रमासासक य मान्यता

अह ालाच्या व्याप्तीतील कामाींसाेी े श्यक “ब” भस
ू ींपादन या उपमसषाांतगयत उदा. भस
ू ींपादन,
पुन स
य न

न िममन हस्ताींतर

इ. साेी करा याच्या

ैिाननक कामाींकिरता

षयननहाय

मींिूर अथयसींकल्पीय तरतूदीींच्या मयायदत खचय करण्यास” सासनान मान्यता हदली ेह. यामळ
ु
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ज्या रमाकल्पाींचा सु. रमा.मा. रमााप्त नाही असा रमाकल्पाींचा भूसींपादनापो्ी हो ारी
ेली ेह. तसच सतकऱ्याींना
(२) नाही.

ळ र भूसींपादन मोबदला अदा कर

ाढ ्ाळता

सय झाल ेह.

(३) राज्यातील रमाकल्प पू त्य ाच्या को त्या ्प्प्या र ेह, याबाबत ेढा ा घ न
ू त्या
रमाा्यान्यक्रमानुसार

ननिी उपलबितनुसार रमाकल्पाची काम पू य करण्याच ननयोिन ेह.

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेमाफवत झालयाेल्या साववितनि
ववहहरीवरुन दाईदलयााईन व ववद्यटत दटरवठा िरणेबाबत
(८)

८७०३२ (१२-०८-२०१७).

श्री.राणािगिीतमसांह दा ीलया (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद जिल््याम्य बऱ्याच गा ात सन २०१६-१७ म्य महात्मा गाींिी राषरीय
ग्रामी

रोिगार हमी योिनेंतगयत सा ि
य ननक व हहरीींची काम सुरु करण्यात ेली होती, ह खर

ेह काय,

(२) असल्यास, त्यापैक ककती व हहरीींची काम पू य करण्यात ेली ेहत,

(३) असल्यास, सदरील पू य झालल्या ज्या व हहरीत पा ी उपलबि ेह असा व हहरीचा
उपयोग पा ी पुर ेा योिनसाेी पाईपलाईन
रमास्ताव त ेहत, ह ही खर ेह काय,

व द्यत
ू पुर ेा कर

(४) असल्यास, त्यानुषींगान सासनान को ती कायय ाही कली
(५) नसल्यास, व लींबाची कार

या सींबींिी काम कर

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (०३-०८-२०१८) : (१) ह खर ेह.
(२) सन २०१६-१७ म्य उस्मानाबाद

जिल््यात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी

योिन अींतगयत १२२ पैक ३ व हीरीींची काम पु य करण्यात ेली ेहत.
(३) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी
कर

यासींबि
ीं ीत काम कर

(४)

(५) रमाश्न उद््ा त नाही.

रोिगार हमी योिन मिून पाईपलाईन

रमास्ताव त नाही.

रोिगार हमी
व द्युत पुर ेा

___________
रािगरु
ट नगर (ता.खेक, जि.दण
ट े) येथीलया दांचायत सममतीच्या ववववध
ववभागाांसाठी नवीन प्रशासि य इमारत बाांधण्याबाबत

(९)

९४२६९ (१९-०८-२०१७).

श्री.सटरेश गोरे (खेक आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांरी

व .स. ४६५ (7)
(१) रािगुरुनगर (ता.खक, जि.पु ) यथ पींचायत सममतीची व व ि व भागाींची कायायलय

व खुरलल्या जस्थतीत असून िागा अपुरी असून नागिरकाींची गैरसोय होत असल्यान स य
कायायलय एकाच इमारतीम्य े ण्यासाेी न ीन रमासासक य इमारत बाींिण्याची माग ी
स्थाननक लोकरमानतननिीींनी हदनाींक २६ म, २०१७ रोिी
याींचकक कली ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, न ीन रमासासक य इमारतीचा रमास्ता

ा त्यासम
ु ारास मा.ग्रामव कास मींत्री

पींचायत सममती खक याींच्या हदनाींक ०७

एवरमाल, २०१७ रोिीच्या मामसक सभत मान्यता घऊन जिल्हा पिरषद पु
िन
ू ,२०१७ रोिी
काय,

याींनी हदनाींक २१

ा त्यासम
ु ारास उपसधच , ग्रामव कास याींना सादर कला ेह, ह ही खर ेह

(३) असल्यास, सदर माग ीच्या अनुषींगान न ीन रमासासक य इमारत बाींिण्याबाबत सासनान
को ती कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (०७-१२-२०१७) : (१) ह खर ेह.
(२) ह खर ेह.

(३) रािगरु
ु नगर पींचायत सममती रमासासक य इमारत बाींिकामाचा रमास्ता
झाला ेह. रमासासक य इमारतीींच्या चालू बाींिकामाींना ननिी दण्याच दानयत्

सासनास रमााप्त
चालू

षायतील

अथयसींकल्पीय तरतूद व चारात घ ून राज्यातील न ीन पींचायत सममती बाींिकामाबाबत
माग ीचा रमाािान्यक्रम ेर ून पुढील कायय ाही करण्याच ननयोिन ेह.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
हहांगोलयाी येथीलया जिल्हा दिरषदे च्या प्रशासि य इमारतीची झालयाेलयाी दरट वस्था
(१०)

९६८५८ (०३-०१-२०१८).

श्री.तानािी मट िटलयाे (हहांगोलयाी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हहींगोली यथील जिल्हा पिरषदच्या रमासासक य इमारतीची तसच

याहेका ी उपलबि

असलल स् छता गह
ू तथील पिरसर दखील अस् च्छ
ृ ाचीही अत्यींत दरु स्था झाली असन
असल्याच माह ऑगस््, २०१७ म्य

ा त्यादरम्यान ननदसयनास ेल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, सदर रमासासक य इमारतीची पाह ी कली ेह काय
ेल,

पाह ीत काय ेढळून

(३) असल्यास, त्यानुसार सदर जिल्हा पिरषदच्या इमारतीची दरु
ु स्ती करण्याबाबत सासनान
को ती कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (१२-०७-२०१८) : (१) अींसत: खर ेह.
(२) होय, पहा ी कली ेह.
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पहा ीम्य

स् च्छता

गह
ृ ाची

ननयमीत

स् च्छता

कली

िात

असल्याच

तळमिल्यातील र्रसी काही रमामा ात दबल्याच ेढळून ेल ेह.
(३) जिल्हा पिरषद रमासासक य इमारती अींतगयत र्रसी दरु
ु स्ती

इतर अनुषींगीक काम, पिरसर

स् च्छता गह
ु स्तीसाेी जिल्हा पिरषद सस मिन
ू सन २०१७-१८ करीता रु. २०.५०
ृ ाच्या दरु

लक्ष ची तरतूद करण्यात ेली असून सदरची काम रमागतीत ेहत.
इमारत

पिरसर स् च्छ े ण्यासाेी सन २०१८ म्य स् यींरोिगार सींस्थाींची नम ूक

करण्यात ेली असन
ू त्याींच्या मार्यत इमारत

पिरसर स् च्छतच काम कल िात ेह.

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
यवतमाळ जिल््यातीलया आहदवासी आणण नक्षलयावादी भागात िाम िरणा-या
जिल्हा दिरषदे तीलया िमवचाऱ्याांचे वेतन अदा िरण्याबाबत
(११)

९९०१७ (२२-१२-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
काय :-

श्री.रािट तोकसाम (अणी), श्री.सांिय दरट ाम (आमगाव),

सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) य तमाळ जिल््यातील ेहद ासी ेण
जिल्हा पिरषदतील कमयचा-याींच एकस्तर

नक्षल ादी भागात २००६ नींतर काम कर ा-या
तनश्र ीच दा

काढा त तसच तीन महहन्याींच्या ेत त्याींच थक त

दोन महहन्याींच्या ेत ननकाली

तन द्या

न्यायालयाच्या नागपूर खींकपीेान हदल ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, उत ेदसानुसार सदरहू कमयचा-याींच
को ती कायय ाही कली ा करण्यात यत ेह,
(३) नसल्यास, व लींबाची कार

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

तन अदा करण्याबाबत सासनान

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (१८-०६-२०१८) : (१) होय.
(२)

अस ेदस मींब
ु ई उच्च

न्यायनन य
य ानुसार

कायय ाही

करण्याबाबत

मुख्य

काययकारी

अधिकारी, जिल्हा पिरषद, य तमाळ याींना सासनपत्र हदनाींक २०.९.२०१७ अन् य सूचना
हदलल्या ेहत.

मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पिरषद, य तमाळ याींनी हदनाींक १५.११.२०१७ च्या

ेदसानुसार ेहद ासी/नक्षलग्रस्त भागातील काययरत मसक्षक/कमयचारी याींना सामान्य रमासासन
व भागाच्या हदनाींक ६.८.२००२ च्या सासन नन य
य ाच्या अनुषींगान ६ व्या

तन ेयोगानस
ु ार

लाभ दण्याबाबत स य ग्व कास अधिकारी/ग् मसक्ष ाधिकारी याींना कायय ाही करण्याच
ेदस

हदल ेहत. तसच मसक्ष ाधिकारी (रमााथ.) जिल्हा पिरषद, य तमाळ कायायलयास रमााप्त

झालल्या रमास्ता ास त्या कायायलयाच्या
दण्यात ेली ेह.

हदनाींक २४.११.२०१७ च्या ेदसानस
ु ार मान्यता

(३) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________

व .स. ४६५ (9)

अांिनगाव सटिी (ता.दयावदूर, जि.अमरावती) येथीलया दांचायत
सममतीच्या इमारतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(१२)

१००४१६ (२६-१२-२०१७).

श्री.रमेश बांद
ट ीलयाे (दयावदरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींिनगा

सुिी (ता.दयायपूर, जि.अमरा ती) यथील पींचायत सममती इमारतीची दरु स्था

झाली असल्यान पींचायत सममती यथील अधिकारी

कमयचारी याींच्या िी ाला िोका ननमाय

झालला असन
ू अधिकाऱ्याींना कामकाि करण्याकिरता योय कायायलयही उपलबि नाही तसच
न ीन पींचायत सममती इमारतीच्या बाींिकामाचा रमास्ता

सादर कला ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, सदर रमास्ता ानस
ु ार न ीन पींचायत सममती इमारतीच बाींिकाम तात्काळ
करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(३) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (१२-०७-२०१८) : (१) ह खर ेह.
(२) अींिनगा

सि
ु ी पींचायत सममती रमासासक य इमारत बाींिकामाच्या रमास्ता ास हदनाींक ३१

माचय, २०१८ रोिी रु. ४३१.७९ लक्ष इतया रकमची रमासासक य मान्यता रमादान करण्यात
ेलली ेह.
(३) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
मशग्र (जि.दटणे) तालयाटयातीलया बी.ओ. ी. प्रिल्दाांतगवत बाांधण्यात
आलयाेल्या अनधधिृत गाळयाांबाबत

(१३)

१००४३७ (०६-०१-२०१८).

श्री.योगेश ह ळे िर (हकदसर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मसग्र (जि.पु ) तालुयातील बी.ओ.्ी. रमाकल्पाींतगयत बाींिण्यात ेलल गाळ अनधिकृत
असून त्यास सा ि
य ननक बाींिकाम व भागाची को तीही पर ानगी नसताना तसच या
गाळयाींच्या बाींिकामाींना पू त्य ाचा दाखला नसताना त्याींची सासक य दफ्तरी नोंद झाल्याच
माह ऑ्ोबर,

२०१७ म्य

ा त्यादरम्यान ननदसयनास ेल, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, या रमाकर ी सासनान चौकसी कली ेह काय

चौकसीत काय ेढळून ेल,

(३) असल्यास, त्यानुसार सदर या गाळयाींची परस्पर दफ्तरी नोंद कर ाऱ्या अधिकारी
ेकदाराीं र सासनान को ती कार ाई कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

व .स. ४६५ (10)
श्रीमती दांििा मटांके (१२-०७-२०१८) : (१)

(२) ह खर नाही.

मसग्र (जि.पु ) तालुयातील बी.ओ.्ी. रमाकल्पास ग्रामव कास व भागाच्या सासन नन य
य

हदनाींक २९.०४.२०१३ अन् य सासन मान्यता रमादान करण्यात ेलली असल्यामुळ सदर
रमाकल्पाअींतगयत बाींिण्यात ेलल गाळ अनधिकृत नाहीत.
(३)

रमाकल्प अद्याप पु य झालला नसल्यामुळ बाींिकामाअींतगयत गाळयाींची नोंद कलली नाही.

त्यामुळ अधिकारी

ेकदाराीं र कार ाईचा रमाश्न उद््ा त नाही.

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

िोल्हादूर जिल्हयातीलया आांबओ
े होळ, सोनटलयाे, धामणी, उचांगी, नागणवाकी, दध
ू गांगा, वारणा
प्रिल्द तनधी अणण भूसांदादनाववना प्रलयाांबबत असल्याबाबत

(१४)

१००७७१

(२६-१२-२०१७).

क्.सटजित

ममणचेिर

(हातिणांगलयाे) :

सन्माननीय

िलयासांददा मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जिल्हयातील ेींबओहोळ, सोनुले , िाम ी, उचींगी, नाग
अस अनक रमाकल्प ननिी अण

ार ा

भस
ू ींपादनाव ना रमालींत्रबत ेहत, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास,सदर रमाकल्प पु य करण्यासाेी तात्काळ ननिी
को ती कायय ाही कली

ाकी, दि
ू गींगा,

िममन दण्याबाबत सासनान

ा करण्यात यत ेह,

(३) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) होय. ेींबओहोळ, िाम ी, उचींगी, नागन ाकी या ४
रमाकल्पाींची काम मुख्य:त्
कालव्याची काम

पुन स
य नाच्या अकच ीमळ
रमालींत्रबत ेहत. दि
ु
ु गींगा रमाकल्पाच्या

भस
ू ींपादन

पुरसा ननिीअभा ी रमालींत्रबत ेहत.

ार ा रमाकल्पाच्या

कालव्याची काम पुरसा ननिी अभा ी रमालींत्रबत ेहत. सोनल
ु े रमाकल्पाच काम यापू ी सुिािरत
रमासासक य मान्यत अभा ी रमालींत्रबत होत.

(२) या रमाकल्पाींना सन २०१७-१८ म्य ग्.३०७.६१ को्ी
(कामासाेी

सन २०१८-१९ म्य ग्.८० ४७ को्ी

भूसींपादनासाेी) इतका ननिी उपलबि कग्न दण्यात ेला ेह.

(३) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
बचत ग ाना बँि ििव दे ण्यास
(१५)

१०१३६० (२६-१२-२०१७).

(भोिर),

श्री.अममन

द े लया

ाळा ाळ िरीत असल्याबाबत

श्री.की.दी.सावांत (नाांदेक उत्तर), श्रीमती अममता चव्हाण

(मब
टां ादे वी),

श्री.वविय

वकेट्टीवार

ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(ब्रम्हदूरी) :

(१) १ को्ी ८० लाखाचा ननिी रमााप्त असताना महाराषर राज्य ग्रामी

सन्माननीय
िी नोन्नती

अमभयानाींतगयत स् यींसहाय्यता बचत ग्ासाेी किय उपलबि कग्न दण्यास बँका ्ाळ्ाळ
करत असल्याची बाब ननदसयनास ेली ेह,

ह खर ेह काय,

व .स. ४६५ (11)
(२) असल्यास, दीक

षाय पासून २६७ बचत ग्ाच किय रमाकर

रमालींबीत असून दस
ु रीकक न ीन

बचत ग्ाच खात उघकण्यासाेी बँका तयार नसल्यान जिल्हा ग्रामी

व कास यींत्र ला ननिी

उपलबि करुन दण्यास सय होत नाही, ह ही खर ेह काय,
(३) असल्यास, या बँका र सासनान को ती कार ाई कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (२६-०७-२०१८) : (१) जिल्हा ग्रामी

व कास यींत्र ा याींच्याककील रमााप्त

अह ालानस
ु ार सन २०१७-१८ म्य सासनस्तरा रुन रु.१.८४ को्ी रकम खळत भाींक ल (RF)
साेी ममळाल असून स य खचय झालला ेह.
सन २०१७-१८ या ेधथयक

षायत नाींदक जिल्हयातील १६ तालुयाच भौनतक उहद्दष्

४७९१ बचत ग्ाींसाेी दण्यात ेलल ेह.

त्यापैक नाींदक जिल्हयातून (जिग्राव यीं, माव म

नाबाकय) २९६३ बचत ग्ाींच किय रमाकर ाींच रमास्ता

सींबि
ीं ीत बँक साखाींम्य सादर करण्यात

ेलल असन
ू त्यापैक डकसेंबर, २०१७ अखर १६९९ किय रमाकर

मींिरू करण्यात ेलल ेहत.

नाींदक जिल्हयासाेी ेधथयक दृष्या रु.४१.२१ को्ीच उहद्दष् असून त्यापैक रु.३८.३१

को्ीच रमास्ता

सादर करण्यात ेल ेह

सींबींिीत

ग्ाींना

बचत

बँकाींमार्यत

सा्यपत
ू ीची ्क ारी भौनतक ५७%
(२) जिल्हा ग्रामी

व तरीत

डकसेंबर, २०१७ अखर रु.१८.३४ को्ी किय

करण्यात

ेलल

ेह.

सदरील

बाबतची

ेधथयक ४८% ए ढी ेह.

व कास यींत्र ा याींच्याककील रमााप्त अह ालानस
ु ार २६७ बचत ग्ाींच खात

उघकण्यासाेीच रमाकर

बँकाींकक रमालींबीत होती. त्यापैक

३१ माचय, २०१८ अखर बँकाींनी १९६

बचत ग्ाींच खात उघकल असून ७१ बचत ग्ाींच खात उघक

रमालींबीत ेह.

७१ न ीन बचत

ग्ाींच खात उघकण्याबाबत बँकाींना सूचना दण्यात ेलल्या ेहत.

(३) जिल्हास्तरा रुन जिल्हास्तरीय बँकसय ेढा ा बैेक त हद. २९.०७.२०१७, हद. ४.१०.२०१७,
हद. २९.१२.२०१७ सदरील बाबत जिल्हाधिकारी नाींदक याींनी
अधिकारी याींना स य पात्र रमालींबीत रमाकर

ारीं ार सींबींिीत बँकच्या

रीषे

ननकाली काढण्याच्या सुचना हदल्या ेहत.

त्यानुसार बँकाींनी इष्ाींक पू य करण्याच मान्य कल ेह.

हद. ०७.१२.१०२७ रोिी राज्यस्तरीय बँकसय सममतीच्या बैेक म्य बँक स्तरा रुन

रमालींबीत किय रमाकर , न ीन बँक खाती उघकण्याबाबत हो ारी हदरीं गाई या रमाश्नाींबाबत सखोल
चचाय करण्यात ेली. सदर बैेक म्य बँकाींनी उपजस्थत कलल्या मुद्याींच ननराकर
करण्याबाबत मान्य कल.

स् यींसहाय्यता समूहाींना िास्तीत िास्त किय उपलबि करुन दण्याकरीता स््् बँक ऑर्

इींडकया, पींिाब नॅसनल बँक, बँक ऑर् महाराषर, बँक ऑर् बकोदा, ेयसीेयसीेय बँक,
ेयकीबीेय बँक इ. बँकाींसोबत करारनामा करण्यात ेला ेह.

ळो ळी व भागीय स्तरा रील ेढा ा काययसाळत सींबींिीत जिल्हयाींच्या Lead District
Manager

बँकच जिल्हा समन् यक याींचा रमालींबीत रमास्ता ाींचा ननप्ारा करण्याबाबत ेढा ा

घऊन, रमास्ता ाचा ननप्ारा करण्याबाबत सच
ू ना दण्यात ेल्या ेहत.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

व .स. ४६५ (12)
साांगलयाी जिल्हयामध्ये जिल्हा दिरषदे च्या अनेि इमारती धोिादायि असल्याबाबत
(१६)

१०१४२९ (२६-१२-२०१७).

श्री.धनिांय (सटधीर) गाकगीळ (साांगलयाी) :

ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हयाम्य जिल्हा पिरषदच्या मसक्ष , ेरोय

सन्माननीय

इतर व भागाच्या अनक

इमारती िोकादायक असून याम्य अपघात होण्याची सयता असल्याच माह ऑ्ोबर, २०१७
म्य

ा त्यादरम्यान ननदसयनास ेल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, को को त्या व भागाच्या ककती इमारती िोकादायक बनल्या ेहत

या

िोकादायक इमारतीींच स्रचरल ऑडक् करण्यात ेल ेह काय,
(३) असल्यास, सदर िोकादायक इमारती तात्काळ ननलेणखत करुन या हेका ी न ीन इमारती
बाींिण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मांक
ट े (१२-०७-२०१८) : (१) ह खर ेह.

(२) साींगली जिल्हा पिरषदच्या व व ि व भागाच्या अखत्यािरतील एकू

४८५ इमारती

िोकादायक बनल्या ेहत. सदर िोकादायक इमारतीींचा तपसील खालीलरमामा
मसक्ष

ेह :-

व भाग - २५८, ेरोय व भाग-२७,

पसुसीं ियन व भाग-२५, ग्रामपींचायत व भाग-१४०,
बाींिकाम व भाग-२२
उपरोत ४८५

महहला

बालकल्या

िोकादायक इमारतीींपैक

व भाग-१३.

३२० इमारतीींच स्रचरल ऑडक् करण्यात

ेलल ेह.
(३) ४८५ िोकादायक इमारतीींपैक ३५१ इमारती ननलेणखत (पाकण्यात) करण्यात ेलल्या असन
ू

या इमारतीींच्या बदल्यात सींबींधित उपभोता कायायलयाककून मींिरू ी ममळाल्यानींतर न ीन
इमारतीींच बाींिकाम करण्यात यईल.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

राज्यातीलया जिल्हा तनहाय तालया
ट यातीलया सवव बाांधिामाांची िामे िरण्यासाठी
सटमशक्षीत बेरोिगार स्थादत्य िांरा दाराांना दरवानगी दे ण्याबाबत

(१७)

१०१५९१ (२२-१२-२०१७).

श्री.नारायण दा ीलया (िरमाळा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जिल्हा ननहाय तालुयातील १५ लाखाींच्या ेतील स य बाींिकामाींची काम

करण्यासाेी समु सक्षीत बरोिगार स्थापत्य कींत्रा्दाराींना पर ानगी हदली ेह, ह खर ेह
काय,
(२)

असल्यास,

सुन्य

ेधििरत

अथयसींकल्पामुळ

सासनाककून

नोकरी

अथ ा

रोिगार

ममळण्याची सींिी ममळत नसल्यान राज्य भरातील ६५ हिारापक्षा अधिक अमभयींत बरोिगार
झाल ेह, ह ही खर ेह काय,

व .स. ४६५ (13)
(३) तसच ग्रामव कास व भागाच्या हद.२५ माचय, २०१५ रोिी काढलल्या सासननन य
य ामळ
ु सदर
अमभयींत कियबािारी झाल ेहत, ह ही खर ेह काय,

(४) असल्यास, काम कलल्या अमभयींत्याींना कामाची दयक दण्याबाबत सासनान को ती
कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(५) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (१८-०७-२०१८) : (१) ह खर नाही.
(२)

(३)

ज्या ग्रामपींचायती व कासकाम एिन्सी म्ह न
ू करण्यास तयार नसतील असी

काम, तसच रु.१५.०० लक्ष पक्षा िास्त ककीं मतीची व कासकाम, सुमसक्षक्षत बरोिगार अमभयींत
इतर याींना व हहत रमामा ात दण्याच िोर

अजस्तत् ात ेह.

(४) काम कलल्या अमभयींत्याींना त्याींच्या कामाची दयक

ळो ळी जिल्हा पिरषदमार्यत अदा

करण्यात यतात.
(५) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
दरभणी जिल्हा दिरषदे च्या बाांधिाम ववभागातून जिल्हा दिरषदें तगवत िरण्यात
आलयाेल्या िामाांची िागददरे गहाळ झाल्याबाबत

(१८)

१०२६८१ (०४-०१-२०१८).

क्.राहूलया दा ीलया (दरभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांरी

(१) परभ ी जिल्हा पिरषदच्या बाींिकाम व भागातन
ू जिल्हा पिरषदें तगयत करण्यात ेलल्या
कामाींची महत् पू य कागदपत्र गहाळ

झाल्याची

बाब माह ऑ्ोबर,

२०१७ म्य

ा

त्यादरम्यान ननदसयनास ेली ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, यारमाकर ी चौकसी करण्यात ेली ेह काय
ेह,

त्यात काय ेढळून ेल

(३) असल्यास, चौकसीच्या अनष
ु ींगान दोषी ेढळून ेलल्या सींबींधित अधिकाऱ्याीं र
कमयचाऱ्याीं र सासनान को ती कार ाई कली
(४) नसल्यास,व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मांक
ट े (१८-०७-२०१८) : (१) ह खर नाही.
(२), (३)

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

जिल्हा दिरषद भांकारा ग्रामीण वविास यांरणेच्या NRHM ववभागात आग
लयाागन
ू व्हावचर फाईलया व िॅशबि
ट िळाल्याबाबत
(१९)

१०३६७८ (०६-०१-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांकारा) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

व .स. ४६५ (14)
(१) जिल्हा पिरषद भींकारा ग्रामी
र्ाईल

व कास यींत्र च्या NRHM व भागात ेग लागून व्हा चर

कॅसबक
ु हदनाींक ८ िल
ु ,ै २०१७ रोिी

काय,

(२) असल्यास, रमाकर ाचा पोलीस

ा त्यासम
ु ारास िळालल ेह, ह खर ेह

इलजरक व भागाचा अह ाल रमााप्त झाला नाही, ह ही

खर ेह काय,
(३) असल्यास,याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
अधिकारी

कमयचाऱ्याीं र सासनान को ती कार ाई कली

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

चौकसीनुसार रमाकल्पातील

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (२६-०७-२०१८)

: (१) ह खर ेह.

(२) ह खर ेह.

(३) जिल्हा ग्रामी

व कास यींत्र ा भींकारा कायायलयातील सहायक लखा अधिकारी

िरषे सहायक लखा याींना ननलींत्रबत करण्यात ेल ेह.
भींकारा याींनी

िरषे सहायक लखा

स्थाननक गुन्ह अन् ष

दोन
साखा

सहायक लखा अधिकारी याींना अ्क कली असल्याबाबत

कळव लल ेह. तपासाची पुढील कायय ाही सुरु ेह.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

येवलयाा (जि.नामशि) तालयाटयासाठी शेतिऱ्याांना शेततळयाांचा लयााभ
ममळण्याििरता लयाक्षाांि वाढवन
ू दे ण्याबाबत

(२०)

१०५२२७ (०४-०४-२०१८).

श्री.छगन भि
ट बळ (येवलयाा) :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) य ला (जि.नामसक) यथ ४६१८ सतकऱ्याींनी मागल त्याला सततळ या योिनमिून

सतकऱ्याींसाेी अिय कलल असून त्यातील ७३० सतकऱ्याींना सततळयाचा लाभ ममळाला तर
३८८० सतकरी सततळयाींसाेी असलल्या लाभाच्या रमानतक्षत ेहत, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कलली ेह काय,
(३) असल्यास, चौकसीत काय ेढळून ेल
सततळयाींचा लाभ ममळण्याकिरता लक्षाींक
कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

तदनस
ु ार य ला ताल
ु यासाेी सतकऱ्याींना

ाढ ून दण्याकिरता सासनान को ती कायय ाही

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (३०-०६-२०१८) : (१) ह खर नाही. “मागल त्याला सततळ” या
योिनेंतगयत य ला (जि.नामसक) तालुयात हद.३१/३/२०१८ पयांत ६५१८ सतकऱ्याींच ऑनलाईन

अिय रमााप्त झालल ेहत.त्यापैक ताींत्रत्रक दृष्या पात्र अिायची सींख्या ५१८५ इतक ेह. पात्र
५१८५ अिायच्या अनुषींगान ४८०३ लाभार्थयाांना कायायरींभ ेदस दण्यात ेलल ेहत. त्यापैक

व व ि कार ामळ
ु २६८६ सततळी रद्द करण्यात ेली असन
ू ११६० सततळी पू य करण्यात
ेली ेहत. तसच ९२ सततळयाची काम सुरु ेहत.
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(२), (३)

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

राज्यात शासनातफे मागेलया त्यालयाा शेततळे योिना राबववण्याबाबत
(२१)

१०५७६५ (०४-०४-२०१८).

श्री.िटणालया दा ीलया (धळ
ट े ग्रामीण), श्रीमती तनमवलयाा गाववत

(इगतदूरी), अॅक.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लयाातूर ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन द े लया (मटांबादे वी), श्री.अस्लयाम शेख (मालयााक दजश्चम), श्री.नसीम
खान (चाांहदवलयाी), श्री.भारत भालयािे (दांढरदूर), क्.सांतोष

ारफे (िळमनटरी), श्री.की.दी.सावांत

(नाांदेक उत्तर), प्रा.ववरें द्र िगताद (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषववधवन सदिाळ (बलया
ट ढाणा) :
सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सासनातर्े मागल त्याला सततळ दण्याची योिना राबव ण्यात ेली, परीं तु या
योिनेंतगयत जिल्हयातील रमात्यक तालुयाला १२५ रमामा
त्यापैंक

सततळयाींच उहद्दष् दण्यात ेल

िुळ जिल्हयात ेतापयांत र्त ६२ सततळ पू य करण्यात ेली असून सदर

योिनला अल्प रमानतसाद ममळत असल्याच माह िान ारी, २०१८ म्य

ा त्यादरम्यान

ननदसयनास ेल, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, सदर योिनला रमानतसाद अल्प रमामा ात ममळत असल्यान ही योिना ग्रामी
भागात राबव ण्याबाबत

िनिागत
ृ ी करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली

करण्यात यत ेह,
(३) नसल्यास, त्याची कार

ा

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (३०-०६-२०१८) : (१) ह अींसत: खर ेह. “मागल त्याला सततळ” ही
माग ी

अनुदान तत् ा ा रील योिना असुन सततळयाींच काम पू य करण्याची सींपू य

िबाबदारी लाभार्थयायची ेह. या योिनअींतगयत िळ
जिल्हयात ५०० सततळयाींचा लक्षाींक
ु

दण्यात ेला ेह. त्यानस
ु ार ३०४ सततळयाींना कायायरींभ ेदस दण्यात ेला असून माचय
२०१८ अखर ९० सततळी पू य करण्यात ेली ेहत.
(२) योिना रमाभा ीप

राबव ण्यासाेी स्थाननक

त्ृ तपत्रात योिनची रमाचार

रमामस्दी

करण्यात ेलली ेह. तसच, गा ागा ातील सभाींम्य, सासक य काययक्रमाींम्य योिनबाबत
िनिागत
ृ ी करण्यात ेलली ेह.
(३) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

राज्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी (मनरे गा) योिनेच्या
रोिगार तनममवतीत झालयाेलयाी घ
(२२)

१०६५०७ (२८-०३-२०१८).

अॅक.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी),

श्री.अममत झनि (िरसोक), श्री.अममत ववलयाासराव दे शमटख (लयाातूर शहर), श्री.रणिीत िाांबळे
(दे वळी), श्री.द
ृ वीराि चव्हाण (िराक दषक्षण), श्री.अतनलया बाबर (खानादूर) :
रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) राज्यात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी

रोिगार हमी (मनरगा) योिनची घसर

झाली

असून सन २०१५-१६ म्य सरासरी रमाती कु्ुींब मनुषय हद स ननममयती ६० होती, सन २०१६-१७
म्य ४९ हद सापयांत खाली ेल्याच मनरगाच्या
िान ारी २०१८ म्य

ावषयक अह ालातील ेकक ारीतन
ू माह

ा त्यादरम्यान ननदसयनास ेल, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, राज्यात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी
रोिगार ननममयतीत घ् झालाच मनरगाच्या

रोिगार हमी (मनरगा) योिनच्या

ावषयक अह ालात सदर बाब ननदसयनास ेली

ेह, ह ही खर ेह काय,
(३) असल्यास, रोिगार हमीच्या कामासाेी ननिी उपलबि करुन ग्रामी

भागातील मिूराींना

िास्तीत िास्त रोिगार ननममयती करण्यासाेी सासनान को ती कायय ाही कली

ा करण्यात

यत ेह,
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (२८-०६-२०१८) : (१) अींसत: खर ेह
(२) ह खर नाही.

(३) माग ी ेिारीत योिना असल्यान माग ी ेल्यास मिुराींना काम पुरव ली

िातील

यासाेी परु सा ननिी उपलबि ेह.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
ततवसा नगरदांचायत अांतगवत (जि.अमरावती) रोिगार हमी योिनेची िामे
िरण्यासाठी शासनाने दिरदरि तनगवममत िरण्याबाबत
(२३)

१०६६७७ (२८-०३-२०१८).

अॅक.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.आमसफ शेख (मालयाेगाांव

मध्य), श्री.राहटलया बोंद्रे (धचखलयाी), श्री.भारत भालयािे (दांढरदूर), श्री.अममन द े लया (मटांबादे वी),
श्रीमती तनमवलयाा गाववत (इगतदरू ी), श्री.अममत ववलयाासराव दे शमटख (लयाातूर शहर), श्री.िटणालया
दा ीलया (धळ
ट े ग्रामीण), प्रा.ववरें द्र िगताद (धामणगाव रे ल्वे), प्रा.वषाव गायिवाक (धारावी) :
सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरा ती जिल्हयातील नत सा नगरपींचायत अींतगयत रोिगार हमी योिनची काम
करण्यासाेी सासनान पिरपत्रक ननगयममत न कल्यामुळ मागील ३
योिनची काम बींद ेहत, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, नत सा नगरपींचायतमिील रोिगार हमी योिनच्या
व्य स्था सुरु करण्याबाबत अींमलबिा

ी

षायपासून रोिगार हमी
ि्बकाकय व तर

न झाल्यान नगरपींचायत सममतीच्या सदस्याींना

हदनाींक २६ िान ारी, २०१८ रोिीपासून ेींदोलन करण्याचा इसारा हदला ेह, ह ही खर ेह
काय,

व .स. ४६५ (17)

(३) असल्यास, नत सा नगरपींचायत क्षत्रात रोिगार हमी योिनची काम तात्काळ सुरु
करण्यासाेी सासन पिरपत्रक ननगयममत करुन ेदस दण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही
कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (२८-०६-२०१८) : (१) ह खर नाही.
(२)

ह खर नाही. तथावप त्याींनी

उपोष
(३)

हदनाींक ८ ऑगस््, २०१७ रोिी हदलल्या नन दनात ेमर

कर बाबत कळव ल ेह.
राज्यात

अींमलबिा

“क”

गय

नगरपिरषद

नगरपींचायत

क्षत्रात

रोिगार

हमी

योिनची

ी कर बाबत सासन नन य
य हदनाींक ३ माचय, २०१४ अन् य सव स्तर सूचना

ननगयममत करण्यात ेलल्या ेहत. त्यामुळ नत सा नगरपींचायत क्षत्रासाेी

गळयान पिरपत्रक

काढण्याची े श्यकता नाही.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
मौिे िौंढर दत्तमांहदर ते धचवेलयाी बांदर (ता.धचदळूण, जि.रत्नाधगरी) इतर
जिल्हा रस्त्याचे नटतनीिरण िरण्याबाबत

(२४)

१०६९६८ (२८-०३-२०१८).

श्री.अममन द े लया (मटांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-दा ीलया

(मशकी), श्री.अस्लयाम शेख (मालयााक दजश्चम), श्री.िालयाीदास िोळां बिर (वकाळा), प्रा.वषाव गायिवाक
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवलयाी), श्री.अममत ववलयाासराव दे शमख
ट (लयाातूर शहर), श्री.वविय
वकेट्टीवार (ब्रम्हदरू ी), श्री.की.दी.सावांत (नाांदेक उत्तर), क्.सांतोष

ारफे (िळमनरट ी), अॅक.यशोमती

ठािूर (ततवसा), श्री.िटणालया दा ीलया (धटळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोद े (भोर), श्रीमती तनमवलयाा

गाववत (इगतदूरी), श्री.हषववधवन सदिाळ (बटलयाढाणा), श्री.भारत भालयािे (दांढरदूर), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.राहटलया बोंद्रे (धचखलयाी), श्री.अममत झनि (िरसोक), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामदूर), श्री.अब्दलया
ट सत्तार (मसल्लयाोक), श्री.आमसफ शेख (मालयाेगाांव मध्य) : सन्माननीय
ग्रामवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौि कौंढर दत्तमींहदर त धच ली बींदर (ता.धचपळू , जि.रत्नाधगरी) हा रस्ता एकू
कक.मी लाींबीचा असन
ू सन २०१५-१६ म्य जिल्हा
त

४/५०

११

ावषयक योिनतन
ू या रस्त्याच क ळ ३/००

कक.मी लाींबीच्या रस्त्याच काम करण्यात ेल असून मुख्यमींत्री

ग्रामसकक

योिनेंतगयत सन २०१७-१८ म्य सदर रस्त्याींच्या ०/०० त ११/ लाींबीम्य काम करण्याच
सासनान रमास्ताव त कल असल्याच मा.राज्यमींत्री, ग्रामव कास याींनी लोकरमानतननिीींना लखी
कळव ल ेह, ह ही खर ेह काय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामास अद्यापही सुरु ात करण्यात ेली नसल्याच हदनाींक
१० िान ारी, २०१८ रोिी

ा त्यासुमारास ननदसयनास ेल ेह, ह ही खर ेह काय,

व .स. ४६५ (18)
(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय

त्यानुसार सदर रस्त्याच काम

सुरु कर ाऱ्यास हदरीं गाई कर ाऱ्या र कार ाई करण्यासह रस्त्याच काम करण्याबाबत सासनान
को ती कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (२६-०६-२०१८) : (१) मा.राज्यमींत्री (ग्रामव कास) याींनी

लोकरमानतननिीींना

लखी स् रुपात कळव ल्याच ेढळून यत नाही.
(२)

(३) मािर कोंढर धच ली या १०.२० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याला रु.६६४.१६ लक्ष इतया

रकमची सासन नन य
य हद.०८/०२/२०१८ अन् य रमासासक य मान्यता रमादान करण्यात ेली
असून सदर काम ननव दा रमाकक्रयत ेह.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

अमरावती जिल््यात शेततळयाांचे उद्दीष्ट्
(२५)

१०९०५० (०४-०४-२०१८).

दूणव िरण्याबाबत

अॅक.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र िगताद (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.हषववधवन सदिाळ (बटलयाढाणा), श्री.राहटलया बोंद्रे (धचखलयाी), श्री.अममत झनि (िरसोक),
श्रीमती तनमवलयाा गाववत (इगतदूरी) :
सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) अमरा ती जिल्हयात ४ हिार ५०० सततळ तयार करण्याच उद्दीष् असताींना ेतापयांत
क ळ १ हिार ७९० सततळी तयार झाली असल्याच माह डकसेंबर, २०१७ म्य

ा

त्यादरम्यान ननदसयनास ेल ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, कामाींच्या अींमलबिा

ीबाबत कृषी व भागाच्या उदासीनतमुळ काम पू य

होण्यास व लींब लागत असल्यान अनक सतकऱ्याींच्या सतातील कामाींना सरु
ु ातही होऊ सकली
नाही,ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास,याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय

त्यानस
ु ार अमरा ती जिल्हयातील

सततळयाींच उद्दीष् पू य करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (२९-०६-२०१८) : (१) होय.
(२), (३)

(४) माह डकसेंबर, २०१७

वपकाींची काढ ी झाली नसल्यान
यींत्र

सामग्री

सताम्य

े ण्यात

ा त्यादरम्यान बऱ्याच रमामा ात खरीप हीं गामातील

पीक काढ ीच्या अ स्थत असल्यान सततळ खोदण्याची
अकच

यत

होती.

त्यामळ
ु

काढ ी

नींतर

लगच

सततळयाींच्या कामाींना सुरु ात करण्यात ेली. सद्यजस्थतीत ३५२२ सततळयाची काम पू य
झाली असून १९५ काम रमागतीपथा र ेहत.
ेह.

क्षत्रीय स्तरा र ेढा ा बैेका घऊन लक्षाींक पू य करण्याबाबत पाेपुरा ा करण्यात यत
___________
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(२६)

नाांदेकसह मराठवाकयातीलया शेततळयाांची िामे दूणव िरण्याबाबत

१०९१६९ (०४-०४-२०१८).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण

(नायगाांव), श्री.की.दी.सावांत (नाांदेक उत्तर) :

सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदक जिल्हयात मागल त्याला सततळ या योिनअींतगयत उदीष्ाच्या अ घ २९ ्क
काम झाल असल्याच हदनाींक २९ डकसेंबर,२०१७ रोिी
खर ेह काय,

ा त्यासम
ु ारास ननदसयनास ेल ेह, ह

(२) असल्यास, यामळ
य होत ेह,
ु दषु काळी भागासाेी महत् ाच्या ेर ा-या या योिनकक दल
ु क्ष
ह ही

खर ेह काय,

(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय

त्यानस
ु ार नाींदक जिल््यात सदर

योिना तात्काळ राबव ण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (२९-०६-२०१८) : (१)

(२) ह अींसत: खर ेह. नाींदक जिल्हयात हद.२९

डकसेंबर, २०१७ रोिी “मागल त्याला सततळ” योिनअींतगयत १२८८ काम सुरु होती. त्यापैक

११७८ सततळी पू य होऊन ११० काम रमागतीपथा र होती. सद्य:जस्थती नाींदक जिल्हयात १४८३
सततळयाची काम पू य झाली असन
ू ५२ काम रमागतीपथा र ेहत.
(३)

(४)

क्षत्रीय स्तरा र बैेका घ ून लाभार्थयाांना मागयदसयन करण्याची कायय ाही करण्यात

यऊन “मागल त्याला सततळ” योिनअींतगयत नाींदक जिल्हयाचा हदलला लक्षाींक पू य करण्याच
ननयोिन करण्यात ेल ेह.

___________

’मागेलया त्यालयाा शेततळे ’ योिनेंतगवत दरभणी जिल््यात
(२७)

शेततळयाची िामे दूणव िरण्याबाबत

११००६० (०४-०४-२०१८).
क्.राहूलया दा ीलया (दरभणी) :
मांरी पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय :ु
ु

सन्माननीय रोिगार हमी

(१) ’मागल त्याला सततळ’ योिनेंतगयत परभ ी जिल््यासाेी ३ हिार सततळयाींच उहद्दष्
असताींना जिल््यात क ळ १३०५ सततळच पू य झालली ेहत, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
तात्काळ पू य करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(३) नसल्यास, व लींबाची कार

त्यानुसार सततळयाची काम

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (३०-०६-२०१८) : (१), (२)

(३) अींसत: खर ेह. “मागल त्याला

सततळ” योिन अींतगयत परभ ी जिल््यात हदनाींक ९/४/२०१८ पयांत ३५८४ लाभार्थयाांना
कायायरींभ ेदस दण्यात ेल असन
ू , त्यापैक १५१५ लाभार्थयाांनी सततळी पू य कली ेहत.
उ रय ीत सततळयाची काम लाभार्थयाांककून पू य करुन घण्याबाबत क्षत्रत्रय स्तरा रुन पाेपुरा ा
करण्यात यत ेह.

___________
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िृष्ट्णा मभमा जस्थरीिरण योिना प्रलयाांबबत असल्याबाबत
(२८)

११००७१ (१०-०४-२०१८).

श्री.भारत भालयािे (दांढरदूर) :

सन्माननीय िलयासांददा मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कृष ा मभमा जस्थरीकर

योिना अनक

सोलापूर याींनी जिल्हा पिरषदच्या स स
य ािार
स ायनम
ु त एक मतान ेरा
१८ म्य

षायपासुन रमालींत्रबत असल्यामळ
ु जिल्हा पिरषद

बैेक म्य सदर योिना पू य व्हा ी यासाेी

मींिरु कग्न तो सासनाकक पाेव लला असल्याच माह िान ारी

ा त्यादरम्यान ननदय सनास ेल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, सदर कृष ा मभमा जस्थरीकर ासाेी िनतची रमाचींक माग ी असताना ही
सासनान अद्याप को तीही कार ाई कली नसल्याच ननदय सनास ेल ेह, ह ही खर ेह
काय,
(३) असल्यास,याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय

त्यानस
ु ार कृष ा मभमा जस्थरीकर

तातकीन योिना कायायन् ीत करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली

ा करण्यात यत

ेह,
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (०६-०७-२०१८) : (१) नाही.
(२) रमाथम कृष ा पा ी तीं्ा ल ादान राज्यास उपलबि कलल्या सींपू य पाण्याच ननयोिन
यापू ीच झाल असून त्यानुसार रमाकल्पाींची काम दखील ि ळपास पू य झाली असल्यान कृष ाभीमा जस्थरीकर

रमाकल्पासाेी पा ी उपलबि नाही. दस
ु ऱ्या कृष ा पा ी तीं्ा ल ादाचा अींनतम

नन य
य
हद.२९/१०/२०१३ रोिी िाहीर झाला असन
दस
ू , त्यानस
ु ार एका उपखोऱ्यातन
ू
ु ऱ्या
उपखोऱ्यात पा ी

ळव ण्यास ल ादान बींदी घातली ेह. त्यामळ
ु उ् य कृष ा उपखोऱ्यातून

भीमा उपखोऱ्यात पा ी

ळव

सय हो ार नाही. पयाययान भीमा जस्थरीकर

रमाकल्पासाेी

उ् य कृष ा उपखोऱ्यातून पा ी उपलबि हो ू सक ार नाही. तथावप द्व तीय कृष ा पा ी तीं्ा

ल ादान राज्यास भीमा उपखोऱ्यात सरासरी व श् ासाहयतन उपलबि कलल्या पाण्यातन
ू सदर
रमाकल्पास पा ी उपलबि कर

सय होईल ककीं ा कस याचा अ्यास करण्यात यत ेह. मा.

स ोच्च न्यायालयान तलींग ा

ेींध्ररमादस राज्याींच्या याधचकाींच्या अनुषींगान ल ाद नन ाकयास

स्थधगती हदली असल्यान अद्याप केंद्र सासनाच्या रािपत्रात अधिसधू चत झालला नाही.
(३) रमाश्न उद््ा त नाही.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
हहांगोलयाी जिल्हयात ग्रामीण व शहरी भागासाठीच्या घरिटलया
योिनाची िामे प्रलयाांबबत असल्याबाबत

(२९)

११०५०७ (०९-०४-२०१८).

क्.सांतोष

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ारफे (िळमनरट ी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

व .स. ४६५ (21)
(१) रमािानमींत्री े ास योिनेंतगयत हहींगोली जिल्हयातील ग्रामी
७१५ घरकुलाींना मींिूरी ममळालली असून त्यापैक
ेहत, ह खर ेह काय,

क ळ ७३१ घरकुलाची काम पू य झाली

(२) असल्यास, घरकुल लाभार्थयाांची काम झाल्यारमामा
व तरीत करण्याबाबत सासनाच िोर

भागासाेी गत षी ३ हिार

त्या त्या ्प्प्या र तीन हप्त्यात ननिी

असताना सासक य

योिना अककून पकल्या असल्यान लाभार्थयींना उघकया र रहा

रमासासक य अकच ीमळ
ु घरकुल

लागत ेह, ह ही खर ेह

काय,

(३) तसच ननिी अभा ी पू य झालल्या घरकुलाच्या लाभाथींना अद्यापपयांत ननयमानस
ु ार दय
असलली रकमही ममळालली नाही, ह ही खर ेह काय,
(४) असल्यास, या रमाकर ाची चौकसी कली ेह काय
(५) असल्यास, त्यानुसार हहींगोली जिल्हयात ग्रामी

त्यात काय ेढळून ेल,

भागासाेीच्या मींिूर करण्यात ेलल्या

स य घरकुल योिनाची काम तात्काळ पू य करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली

ा

करण्यात यत ेह,

(६) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (२१-०६-२०१८) : (१), (२)
(४), (५)

(३) नाही.

(६) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
दाांकलया
े ी, आरोस, िोंकूरा (ता.वेंगटलयााव, जि,मसांधटदग
ट )व या मागावचे रुां दीिरण
िरताना बागायतदाराांचे झालयाेलयाे नि
ट सान

(३०)

११०७७३ (०९-०४-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िटकाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दाींकली, ेरोस, कोंकूरा (ता. ेंगुलाय, जि,मसींिुदग
ु )य या ४ कक.मी. मागायच रुीं दीरक , खकीकर
काींबरीकर ाच तसच सींरक्ष

ह खर ेह काय,

मभींत बाींिण्याच काम मुख्यमींत्री ग्रामसकक योिनतून सुरु ेह,

(२) असल्यास, रस्त्याच्या रुीं दीकर

कामासाेी व ना मोबदला िमीन द ा-या िममनिारकाींना

बागायतीच्या बािल
ू ा असलली गा ेी झाक कींत्रा्दारान तोकल्यामळ
ु बागायतदाराींच कोट्य िी
रुपयाींच नक
ु सान झाल ेह, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, उत बागायतदाराींना नक
ु सान भरपाई दण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही
कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास,व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (१८-०७-२०१८) : (१) होय, ह खर ेह.
(२) ह खर नाही.

व .स. ४६५ (22)
रस्त्याच्या रुीं दीकर ासाेी तोका ी लाग ारी झाक बागायतदाराींनी स् त: तोकून घतलली

ेहत.
(३)

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
आरळा िळमोकी मध्यम प्रिल्दाांतगवत भीमाशांिर आहदवासी
उदसा मसांचन योिनाच्या रट ीांबाबत

(३१)

११११०० (२८-०३-२०१८).

श्री.सटरेश गोरे (खेक आळां दी) :

सन्माननीय िलयासांददा मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ेरळा कळमोकी म्यम रमाकल्पाींतगयत भीमासींकर ेहद ासी उपसा मसींचन (ता.खक,
जि.पु ) योिना भामा ेसखक िर
कग्न एकलहर

व भाग याींचककून िलसींिार

व भागाकक हस्ताींतिरत

कुक या दोन्ही योिनाींच रमााग्प रमाकल्प हदनाींक २० िुल,ै २०१६ रोिी

ा

त्यासुमारास सादर करण्यात ेल ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास,

हदनाींक ३१ ऑगस््,२०१६ रोिीच्या

सासनपत्र अन् य उपजस्थत कलल्या

रमास्ता ातील त्र्
य ा करण्याबाबत तसच िर ाच्या िलासयातन
रमाकल्पीय मसींचन
ु ीींची पत
ू त
ू
क्षत्राच्या ६ ्क पयांत उपसा मसींचनासाेी असलल्या मयायहदत क्षत्रातून सदर रमाकल्प असल्यान
त्याकिरता िलसींपदा व भागाककून करण्यात य ाऱ्या उपसा मसींचनाबरोबरच दोन्ही योिनाींच

क्षत्र समाव ष् ेह ककीं ा कस याबाबत खुलासा िलसींपदा व भागाककून रमााप्त कग्न घण्याची
ेण

सदर योिनसाेी खात्रीसीर पा ी उपलबि असलबाबत िलसींपदा व भागाच रमामा पत्र

रमााप्त करण्याची कायय ाही रमालींत्रबत ेह, ह ही खर ेह काय,
(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

त्यानुसार सासनान को ती

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) सदरील दोन्ही योिनाींच क्षत्र कलमोकी रमाकल्पाींतगयत समाव ष् नाही.
सदर उपसा मसींचन योिना ही िलसयातन
ू ६ ्क पयांत अनुज्य

मसींचन योिनमिून रमास्ताव त असल्यान

ैयजतक उपसा

गळया पा ी उपलबिता रमामा पत्राची े श्यकता

नाही.

(३) रमाश्न उद््ा त नाही.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
िेष्ट्ठ िलयातज्ञ याांच्या सममतीने सादर िेलयाेल्या मशफारशीांबाबत
(३२)

१११४३०

(िाांहदवलयाी दूव)व :

(११-०४-२०१८).

प्रा.वषाव

गायिवाक

(धारावी),

श्री.अतटलया

भातखळिर

सन्माननीय िलयासांददा मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

व .स. ४६५ (23)
(१) िषे िलतज् क्.माि रा

धचतळ याींच्या अ्यक्षतखाली स्थापन कलल्या सममतीन

िलसींपदा व भागासाेी स् तींत्र ननयमा ली असा ी

इतर बाबीींम्य सुिार ा करा ी असा

मसर्ारसी अस ारा अह ाल माह माचय,२०१४ म्य सासनास सदर कलला असन
सदर
ू
अह ालानस
ु ार व चार करण्यासाेी नन त्ृ त काययकारी सींचालक एस.एन.एसहस्त्रबु्द याींच्या
अ्यक्षतखाली सासनान सममती नमली
सधच

ए.पी.भा

काही हद सात त्याींच्याऐ िी नन त्ृ त काययकारी

याींच्य अ्यक्षतखाली सममती नमण्यास ेली

सदर सममतीन माह

नोव्हें बर, २०१६ म्य िलसींपदा व भागाच्या सधच ाना अह ाल सादर कलला ेह, ह खर ेह
काय,
(२) असल्यास, क्.माि रा

धचतळ सममतीन सादर कलल्या अह ालाच थोकयात स् रुप काय

ेह तसच त्या र ए.पी.भा

याींच्या अ्यक्षतखालील सममतीन सादर कलल्या अह ालाच

थोकयात स् रुप काय ेह,
(३) असल्यास, िलसींपदा व भागाची स् तींत्र ननयमा ली तयार करण्याबाबतचा अह ाल १३
महहन्यापासून सादर कग्न दखील अद्यापपयांत त्या र कायय ाही झाली नाही, ह ही खर ेह
काय,

(४) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
सासनान को ती कायय ाही कली
(५) नसल्यास ,व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

त्यानस
ु ार उत अह ाला र

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (०६-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) क्. माि रा
रमामा

धचतळ सममतीन सादर कलल्या अह ालाच स् रुप :-

मसींचनव षयक व सष चौकसी अह ालाच्या खींक-१ मिील पषृ े ५२३
नमूद कल ेह.

िलसींपदा

व भागाींतगयत

असलल्या

कामाच

स् रुप,

कामाची

र सममतीन खालील
व्याप्ती,

रमाकल्पाच्या

कामाम्य तसच उहद्दष्ाम्य असलल्या व व िाींगी बाि,ू सा ि
य ननक बाींिकाम व भागातील
कामापक्षा िलसींपदा व भागातील कामातील

गळप ा, काययप्दतीमिील बदल, इत्यादी

बाबीींचा व चार करता िलसींपदा व भागातील कामासाेी स् तींत्र ननयम पुजस्तका तयार कर

अत्या श्यक ेह. एकू च िलसींपदा व भागाचा स् तींत्र व भाग म्ह ून काययरत राहण्याचा
बराच मोेा काला िी झाल्यामळ
िलसींपदा
ु
करण्याची गरि ेह.
श्री.ए. पी. भा

व भागाची स् तींत्र ननयम पजु स्तका तयार

याींच्या अ्यक्षतखालील सममतीन सादर कलल्या अह ालाच थोकयात

स् रुप:रमास्तुत

ननयमा लीचा

ननयाम ली

तयार

करताींना

व द्यमान

महाराषर

सा ि
य ननक

बाींिकाम

उपलबि सासन ेदसाचा सममतीन अ्यास कला असन
ू त्यामिील काही

तरतूदीींसी सममती सहमत नसल्यान तर काही तरतूद सद्यजस्थतीम्य लागू नसल्यान
सममतीन े श्यक

ा्लल बदल कल ेहत.

व .स. ४६५ (24)
िलसींपदा व भागाककील कामाच्या स् रुपात झालल बदल, न नव न काययप्दती,
महामींकळ स्थापननींतर सासनस्तरा रुन ननगयममत झालल सासन नन य
य
ताींत्रत्रक

माहहती तींत्रज्ान, सींग क

सींकल्पन,

रमाकल्पाींच

कायायन् यन,

ापरामुळ झालल काययप्दतीतील

ताींत्रत्रक

काययप्दत, िलसींपदा व भागातींगत
य काययरत
तसच मसींचन रमाकल्प मसींचन व्य स्थापनास
बाबीींचा स क
य ीं ष ेढा ा घऊन
(३)

पिरपत्रक, बदलल

परीक्ष ,

मसींचन

बदल, रमाकल्प

व्य स्थापन,

महामींकळाची

अधिका-याींची कतयव्य, िबाबदारी
हस्तातींर

करण्याची काययप्दती

अधिकार
इत्यादी

ननयमा लीत समा स करण्यात ेला ेह.

(४) िलसींपदा व भागाच्या स् तींत्र ननयमा ली तयार करण्याचा रमास्ता

झाला असून, त्या र व धि

न्याय व भाग, ननयोिन व भाग

सासनास रमााप्त

व त्त व भागाच अमभरमााय

नुकतच रमााप्त झाल ेहत. त्यानुषींगान ननयमा ली तयार करण्याबाबतची कायय ाही सासन
स्तरा र रमागतीत ेह.

(५) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
िोल्हादूर जिल्हयात मिूराअभावी िामे प्रलयाांबबत असल्याबाबत
(३३)

१११५१० (०४-०४-२०१८).

क्.सटजित ममणचेिर (हातिणांगलयाे) :

सन्माननीय रोिगार

हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लाभार्थयाांच्या

पात्रतसाेी

दु िव्य साय,औद्योधगक
राषरीय ग्रामी
म्य

अस ा-या

अनक

अ्ी,

ऊस

उत्पादक

पट्टा

,िोकीला

साहतीमुळ सिन अस ा-या कोल्हापूर जिल्हयात महात्मा गाींिी

रोिगार हमी योिनला मिरू ्ीं चाई िा

त असल्याच माह डकसेंबर, २०१७

ा त्या दरम्यान ननदसयनास ेल, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, गल्या तीन

षायत अ घ्या १९८ मसींचन व हहरीना मींिूरी ममळूनही मिूराअभा ी

काम रमालींत्रबत ेहत, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास,व लींबाची कार

त्यानस
ु ार सासनान को ती

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (३०-०६-२०१८) : (१) ह खर नाही.

कोल्हापरू जिल््यात मनरगा अींतगयत घण्यात ेलल्या कामाींना मिरू ाींची ्ीं चाई िा

ली

नसून सींबींधित कामाींची कायय ाही सुरु ेह.
(२) ह खर नाही.

कोल्हापूर जिल््यात सद्यजस्थतीत एकू

१५२५ मसींचन व हहरी मींिूर करण्यात ेलल्या

ेहत. त्यापैक १४५५ व हहरी पू य झालल्या ेहत

उ िय रत ७० व हहरीींची काम रमागतीपथा र

ेहत. त्यामुळ मिुराअभा ी सदर काम रमालींत्रबत नाहीत.
(३)

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

व .स. ४६५ (25)
फटलयाांब्री (जि.औरां गाबाद) तालयाटयात मागेलया त्यालयाा शेततळे योिना अयशस्वी झाल्याबाबत
(३४)

१११७०८ (०४-०४-२०१८).

श्री.अस्लयाम शेख (मालयााक दजश्चम) :

श्री.अब्दलया
ट सत्तार (मसल्लयाोक), श्री.अममन द े लया (मटांबादे वी),
सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्हयातील र्ुलींब्री तालुयात मागल त्याला सततळ या योिनला सतक-याींचा
रमानतसाद ममळाला नसल्यान

या योिनत सतक-याींना कमी अनुदान तही

ळ र ममळत

नसल्यान ही योिना अयसस् ी झाली ेह, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय,
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार या योिनच्या अनद
ु ानात
ननिायरीत

ाढ करण्यासह अनद
ु ान सतक-याींना

ळत दण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (२९-०६-२०१८) : (१) नाही. “मागल त्याला सततळ” ही योिना अनद
ु ान

तत् ा रील योिना ेह. या योिनेंतगयत ता.र्ुलींब्री जि.औरीं गाबाद यथ ४१२ सततळयाींचा

लक्षाींक असताना ९३८ सतकऱ्याींच ऑनलाईन अिय रमााप्त झाल असुन त्यापैक ८१० लाभाथी
पात्र ेहत.तसच २५२ सततळयाींच काम पु य झाल असून

१५ सततळयाींच काम सुरु ेह.

माचय, २०१८ अखर २१४ लाभार्थयायना सततळयाच अनुदान अदा करण्यात ेलल ेह.
(२), (३)

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
मालयाादूर (ता.चोदका, जि.िळगाांव) येथीलया गटळ मध्यम प्रिल्दाच्या भस
ू ांदादनासाठी
आवश्यि तनधी उदलयाब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३५)

१११८८७ (११-०४-२०१८).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोदका) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलयासांददा

(१) मालापूर (ता.चोपका, जि.िळगाीं ) यथील गुळ म्यम रमाकल्पाच्या कामासाेी ११५ ह्र
िमीन सींपाहदत करा याची ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, सदर भूसींपादनासाेी सन २०१७-१८ च्या अथयसींकल्पात ननिीची तरतूद
करण्यात ेली नसल्यान या रमाकल्पाच्या कामासाेी ननिी उपलबि करुन दण्याबाबत स्थाननक
लोकरमानतननिीींनी हदनाींक १८ सप््ें बर,२०१७ रोिी

ा त्यासम
ु ारास मा.िलसींपदा मींत्री

मा.राज्यमींत्री याींच्याकक नन दनाद् ार माग ी कली ेह, ह खर ेह काय,

(३) असल्यास, सदर माग ीच्या अनुषींगान भूसींपादनासाेी े श्यक ननिी उपलबि करुन
दण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

ा करण्यात यत ेह,

व .स. ४६५ (26)
श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) गुळ म्यम रमाकल्पासाेी ९३.८३ ह. िमीन
सींपादनाची कायय ाही रमागतीत ेह.
(२) होय.
(३) गळ
म्यम रमाकल्पाच्या काल ा व तिरका कामासाेी थ् खरदी प्दतीन िमीन
ु
सींपादनाची कायय ाही क्षत्रत्रय स्तरा र सुरु असून, त्यानींतर ननिीची माग ी करण्यात य ार
ेह.

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
बटलयाढाणा तालयाटयात रोिगार हमी योिनेतांगत
व मिटराांना िाम दे ण्याबाबत
(३६)

१११९९१ (०४-०४-२०१८).

क्.शमशिाांत खेकि
े र (मसांदखेक रािा) :

सन्माननीय

रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बुलढा ा तालुयात रोिगार हमी योिनतींगत
य मिुराींच्या हाताला काम ममळत नसल्याच
नुकतच माह िान ारी,२०१८ म्य

ा त्यादरम्यान ननदसयनास ेल ेह,ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय

त्यात काय ेढळून ेल,

(३) असल्यास, त्यानुसार व व ि योिनेंतगयत मिुराींना काम ममळण्यासाेी सासनान को ती
कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (३०-०६-२०१८) : (१) ह खर नाही.

बल
ु ढा ा ताल
ु यात कामाची माग ी ेल्यानींतर मिुराींना सींबींधित ग्रामपींचायतमार्यत

तात्काळ काम उपलबि करुन दण्यात यतात.
(२) रमाश्न उद््ा त नाही.

(३) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी

रोिगार हमी योिनअींतगयत मिरू ाींनी कामाची माग ी

कल्यानुसार ग्रामपींचायतअींतगयत सल्र् रील काम त्याींना तात्काळ उपलबि करुन दण्यात
यतात.

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
दे हरे ि मध्यम प्रिल्दातीलया (जि.दालयाघर) बटकीत क्षेरातीलया शेति-याांचे दटनव
व सन िरण्याबाबत
(३७)

११२३०८ (११-०४-२०१८).

श्री.दास्िलया धनारे (कहाणू) :

सन्माननीय िलयासांददा मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साखर ग्रामपींचायत काययक्षत्रातील (जि.पालघर) दहरिी म्यम रमाकल्पातील बुकीत क्षत्रातील
५०० गिरब सतक-याींनी रमाकल्पाच्या कामाचा बराच काला िी गल्यान न ीन घर बाींिलली
ेहत, ह ही खर ेह काय,

व .स. ४६५ (27)
(२) असल्यास, न ीन बाींिलल्या घराींमुळ त्याींच क्षत्रही
करुन न ीन सव्हे करुन त्यारमामा
ही खर ेह काय.

ाढल्यामळ
ु सतक-याींनी िुना सव्हे रद्द

व स्थावपताींच पुनय सन करा

(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय

असी माग ी कलली ेह, ह

त्यानस
ु ार बाधित सतक-याींना

योय मोबदला द ून त्याींच पन
ु य सन करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली

ा

करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार
श्री. धगरीष महािन

काय ेहत ?

(३०-०७-२०१८) : (१) अींसत: खर ेह, साखर ग्रामपींचायतीच्या

हद.२१/०३/२०१८ रोिीच्या पत्रान् य कळव ल्यानुसार बुकीत क्षत्रात अींदाि २५ त ३० घर नव्यान
बाींिली

गली

ेहत.

तसच

खुकद

ग्रामपींचायतीच्या

हद.२७/०३/२०१८

रोिीच्या

पत्रान् य

कळव ल्यानूसार बुकीत क्षत्रात अींदाि ६० त ७० घर नव्यान बाींिली गली ेहत.
(२) होय. साखर ग्रामपींचायतीच्या हद.२१/०३/२०१८ च्या पत्रान् य
हद.२७/०३/२०१८ च्या पत्रानुसार न ीन स े कग्न त्यारमामा

खक
ु द ग्रामपींचायतीच्या

व स्थावपताींच पुन स
य न करण्याची

माग ी कली ेह.

(३) रमाश्न उद््ा त नाही. रमाकल्पग्रस्ताींच्या घराींचा सव्हे सन २००६-०७ साली पू य कल्यानींतर
निममनीच्या रमास्ता ास केंद्रसासनाची मान्यता, रमाकल्पाच्या घ्क भागाींच्या सींकल्पनासाेी

लागलला काला िी,

सई-व रार सहर महानगरपामलकसोबत सामींिस्य करार न झाल्यान

पुरसा ननिीची अनुपलबिता यामळ
ु रमात्यक्ष रमाकल्पाच काम अद्यापही सुरु झालल नाही.
रमाकल्पाच रमात्यक्ष काम सरु
ु कर पू ी बाधित हो ाऱ्या घराींच र्र सव्हे क्ष

करण्यात

य ून रमाचमलत ननयमानुसार उधचत कायय ाही करण्यात यईल.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
दाचलया (ता.रािादटर, जि.रत्नाधगरी) येथे अिन
टव ा धरणाचे िाम प्रलयाांबबत असल्याबाबत
(३८)

११२५८४ (११-०४-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािादरू ) :

सन्माननीय िलयासांददा

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाचल (ता.रािापरु , जि.रत्नाधगरी) यथ अिन
ुय ा िर ाच काम सींथगतीन सरु
ु असन
ू िर

रमाकल्पाींबरोबर कालव्याचही काम कल नसल्यान सतकऱ्याींना मसींचनाचा लाभ ममळालला नाही,
ह खर ेह काय,
(२) असल्यास,सदर िर ाच काम किीपययत पू य होण्याच अपक्षक्षत ेह

त्याकिरता ककती

ननिीची तरतूद करण्यात ेली ेह,

(३) असल्यास, या कामास लाग ाऱ्या व लींबाची चौकसी करुन अिन
ुय ा िर
काम पू य करण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

ा करण्यात यत ेह,

कालव्याची

व .स. ४६५ (28)
श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) नाही. अिन
ुय ा रमाकल्पाींतगयत िर ाच काम पू य झाल
असून का ा काल ा कक.मी. १ त १६ पयांतची काम पू य होत ेली ेहत. उि ा काल ा
कक.मी. १ त १७ ची काम रमागतीपथा र ेहत.
व तर

कालव्याची उ िय रत काम बींहदस्त नमलका

रमा ालीव्दार डकसेंबर २०१९ पयांत पू य करण्याच ननयोिन ेह.

(२) िर ाच काम सन २०१२ म्य पू य झाल असून कालव्याच्या कामासह रमाकल्प डकसेंबर
२०१९ पयांत पू य करण्याच ननयोिन ेह. याअनुषींगान रमाकल्पाचा केंद्र सासनाच्या

रमािानमींत्री

कृषी मसींचाई योिन अींतगयत समा स करण्यात ेला असन
ू सन २०१८-१९ या ेधथयक

षायत

रु. ८०.०० को्ीची अथयसींकल्पीय तरतद
ू करण्यात ेली ेह.
(३) रमाश्न उद््ा त नाही.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________

हदांकोरा बॅरेिचे (ता.वरोरा, जि.चांद्रदरू ) िाम बांद असल्याबाबत
(३९)

११३०२३ (११-०४-२०१८).

श्री.सटरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय िलयासांददा मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हदींकोरा बॅरिच (ता. रोरा, जि.चींद्रपूर) काम एका खािगी कींपनीन सुरु कल्यानींतर
रमाकल्पग्रस्त सममतीन ह काम माह िान ारी, २०१८ म्य

ा त्यादरम्यान बींद पाकल, ह खर

ेह काय,
(२) असल्यास, सदरच काम बींद करण्याची कार

काय ेह,

(३) असल्यास, रमाकल्पग्रस्ताींच्या मागण्या काय ेहत
कली

त्याबाबत सासनान को ती कायय ाही

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास,व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (३०-०७-२०१८) : (१) नाही.
(२) रमाश्न उद््ा त नाही.
(३) रमाकल्पग्रस्ताच्या
सींलन) खालील रमामा
१)

मागण्या-रमाकल्पग्रस्ताींच्या

मागण्या/नन दन

रमााप्त

झाल

ेहत.

असून

(रमात

सन १९९२ त २००० म्य ज्या सतकऱ्याींच्या िमीनी सींपाहदत करण्यात ेल्या

होत्या. न ीन भम
ू ीअधिग्रहन कायदा २०१३-१४ कलम २४(२) नस
ु ार त अधिग्रहन रद्द कर
क्रमरमााप्त ेह.

२) मागील १८

षायपासून सासनान सातबारा रक्कय र सींपाहदत िमीनीबाबतची नोंद

२०१६ म्य त् रीत सातबारा म्य कलली र्रर्ार रद्द करण्यात या ी.
३) िी सतिमीन रमाकल्पाम्य िात ेह ती अनतसय सवु पक

असल्यामळ
ु ही सतिमीन सींपाहदत कर
हदींकोरा

बॅरि

रमाकल्पग्रस्त

सींघषय

चाींगली उत्पन्न द ारी

योय नाही. तरी हा रमाकल्प रद्द करण्यात या ा.
सममतीन

रमाकल्पग्रस्ताींच रमाश्न समिा ून घऊन सद्य:जस्थती

हदलल्या

नन दनारमामा

हदींकोरा

भूसींपादन जस्थती व चारात घ ून

बॅरि
ाढी

व .स. ४६५ (29)
मोबदला दण्याबाबत हद. २३.४.२०१८ रोिी स्याद्री अनतथी गह
ृ मलबार हील, मुींबई यथ

मा.मुख्यमींत्री याींच अ्यक्षतखाली सींपन्न झालल्या बैेक त हदलल्या ननदे सानुसार सुिारीत
रमास्ता

सादर करण्याबाबत महामींकळाला सूधचत कल ेह.

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________
धगरणा नदीवर दहहगाव बांधा-यातीलया गाळ िाढून दटनस्
व थादनेची िामे िरण्यास तनधी दे णेबाबत
(४०)

११३०५५ (१२-०४-२०१८).

श्री.किशोर दा ीलया (दाचोरा) :

सन्माननीय िलयासांददा मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धगर ा नदी र दहहगा

बींिा-यातील गाळ काढून पुनस्
य थापनची काम करण्यास ननिी

उपलबि करुन ममळ बाबत स्थाननक लोकरमानतननिीींनी हदनाींक १९ डकसेंबर, २०१७ रोिी
त्यासुमारास

ा

मा.िलसींपदा मींत्री याींना नन दन हदल असता का.सीं. (तापी) याींना कायय ाही

करण्याची ननदे स दण्यात ेल होत, ह खर ेह काय,
(२) असल्यास, अद्यापपयांत या सींदभायत को तीच कायय ाही करण्यात ेली नाही, ह ही खर
ेह काय,
(३) असल्यास,याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय

त्यानस
ु ार धगर ा नदी र दहहगा

बींिा-यातील गाळ काढून पुनस्
य थापनची काम करण्यास ननिी दण्याबाबत सासनान को ती
कायय ाही कली

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (०७-०७-२०१८) : (१) होय.
(२)

(३) ह खर नाही. गाळम
ु त िर

ेण

गाळयुत मस ार योिन अींतगयत सतक-

याींककून स् खचायन गाळ काढण्याची कायय ाही सुग् ेह. मातीभरा

ेण

अश्मप्ल

सजु स्थतीत असल्यान दग्
ु स्तीची े श्यकता नाही. कालव्या रील स ापथ हा मातीिर ासाेी
पोहोच रस्ता
ेह.

ापर त यत असन
ू याींत्रत्रक व भागामार्यत दग्
ु स्तीच काम कर च रमास्ताव त

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________
नाांदेक जिल्हयातीलया अनेि प्रिल्दाांच्या बाबतीत तेथीलया अधधिा-याांनी
दटरवठादाराशी सांगनमत िरुन िेलयाेलयाा गैरव्यवहार
(४१)

११३०६५ (१३-०४-२०१८).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय िलयासांददा

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदक जिल्हयातील पा्बींिार व भाग, पू ाय व भाग, लेंकी रमाकल्प, लघु पा्बींिार रमाकल्प,
परभ ी, ेण

व ष ुपुरी रमाकल्प क्रमाींक २

िलसींपदा व भागाम्य सन २०१० त १०१५ या

व .स. ४६५ (30)
काळात ननयमबाहय स््सनरी खरदी करुन राज्य सासनाच १४ को्ी रुपयाींच नुकसान कल
असल्याच माह िान ारी, २०१८ म्य

ा त्यादरम्यान ननदसयनास ेल ेह, ह खर ेह

काय,
(२) असल्यास,या रमाकर ी नाींदकच्या कव ता स््सनरीच्या मालकाींनी श्री. मस रमासाद गोपीककसन
तोष ी ाल याींनी लोकायुताींपययत पाेपुरा ा करुनसु्दा

मागील चार

षायत दोषीीं र को तीही

कार ाई कली नाही,ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, नाींदक जिल्हयातील अनक रमाकल्पाींच्या बाबतीत तथील सींबींधित बहुताींसी
अधिका-याींनी परु ेादारासी ममळून गैरव्य हार कला असल्यान याबाबत सासनान चौकसी कली
ेह काय

त्यानस
ु ार दोषीीं अधिकाऱ्याीं र सासनान को ती कार ाई कली

ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

ा करण्यात यत

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (०७-०८-२०१८) : (१)

(२) या रमाकर ी रमााप्त झालल्या तक्रारीच

अनुषींगान अिीक्षक अमभयींता,दक्षता पथक,औरीं गाबाद याींचमार्यत रमााथममक अन् ष

करण्यात

ेलल ेह.
(३)

(४) रमााथममक अन् ष ाींती रमास्तत
ु रमाकर ी अननयममतता झाल्याच ननदसयनास ेल

असन
ू , त्यानष
ु ींगान िबाबदार असलल्या अधिका-याींव रु्द मसस्तभींगाची कार ाई करण्याचा
रमास्ता

पत्रान् य

अिीक्षक अमभयींता, दक्षता पथक, औरीं गाबाद याींचककून हदनाींक २९.०५.२०१८ च्या
मागव ण्यात

ेला

ेह.

ननयमानुसार कायय ाही करण्यात यईल.

सदर

रमास्ता

रमााप्त

झाल्यानींतर

सींबि
ीं ीताींव रु्द

___________

मागेलया त्यालयाा शेततळे योिनेििरता अिव िरुनही शेतिऱ्याांना शेततळे ममळत नसल्याबाबत
(४२)

११३०९२ (०४-०४-२०१८).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार

(१) सन २०१६ म्य सासनान राज्यभरात मागल त्याला सततळ ही योिना राबव ण्याचा
नन य
य घतला मात्र सतक-याींनी या योिनकिरता अिय करुनही त्याींना सततळ ममळत नसल्याच
माह िान ारी, २०१८ म्य

ा त्यादरम्यान ननदसयनास ेल ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, राज्यातील पियन्या र ेिािरत कोरक ाहू सतीसाेी पा लो्
िलसीं ियन
मा्यमातून िलमसींचनाची उपलबिता ाढव ण्यासाेी तसच सींरक्षक्षत
साश् त मसींचनाची
सुव िा ननमाय

करण्यासाेी योिना राबव ण्याचा नन य
य
घतला रमाायोधगक तत् ा र या

योिनचा लाभ घतलल्या सतक-याींना खरीप हीं गामात पा साच्या खकीत काला िीत र्ायदाही
झाला परीं तु स्यजस्थतीत या योिनकिरता अिय करुनही सतक-याींना सततळ ममळत नसल्यान
त्याींची गैरसोय होत ेह, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
ममळण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

त्यानुसार सतकऱ्याींना सततळ

ा करण्यात यत ेह,

व .स. ४६५ (31)
श्री. ियिटमार रावलया (२९-०६-२०१८) : (१)

(२) ह खर नाही. “मागल त्याला सततळ” या

योिनेंतगयत राज्यात हदनाींक ३१ माचय, २०१८ अखर ३,०६,२२७ अिय रमााप्त झाल होत. त्यापैक
तालुकास्तरीय सममतीन १,९६,१४९ अिाांना मींिूरी हदली होती. तसच १,७५,४२६ सतळयाींना
कायायरींभ ेदस दण्यात ेल होत. ेिममतीस ७७,५९२ सततळयाींची काम पू य झाली असन
ू
५,३५३ सततळयाची काम रमागतीपथा र ेहत.
(३)

(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

राज्यात फळबागाचे प्रमाण वाढत नसल्याबाबत
(४३)

११३१३० (११-०४-२०१८).

श्री.की.एस.अहहरे (साक्र ), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-दा ीलया (मशकी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भारत भालयािे (दांढरदूर), प्रा.वषाव गायिवाक (धारावी),
श्री.ियिटमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोद े (भोर), श्री.अस्लयाम शेख (मालयााक दजश्चम),
श्री.अममन द े लया (मटांबादे वी), श्री.की.दी.सावांत (नाांदेक उत्तर), क्.सांतोष

ारफे (िळमनटरी),

श्री.नसीम खान (चाांहदवलयाी), श्रीमती तनमवलयाा गाववत (इगतदूरी), श्री.अब्दलया
ट सत्तार (मसल्लयाोक),
प्रा.ववरें द्र िगताद (धामणगाव रे ल्वे), अॅक.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय रोिगार

हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रोिगार हमी योिनच्या नव्या रचनत कृषी ेण

कृषी सींलन क्षत्रासी सींबींधित अकरा

योिनाचा समा स करण्यात ेला असन
ू , त्यापैक पाच योिना थ् कृषी व भागासी सींबींिीत
ेहत तथावप योिना राबव ताना महसल
ू व भागान कृषी व भागा र कुरघोकी कली असन
ू ,
र्ळबागा

ाढव ण्यासाेी सतकरी नन कीच्या अ्ी कृषी व भागाऐ िी महसल
ू व भाग ेर त

असल्यान सासक य बींिन अधिक ककक हो ून त्याचा पिर ाम र्ळबागा न

ाढण्यात झाला

ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, २०१७-१८ साली ९४ हिार ह्र क्षत्रा र र्ळबागा उभारण्याच उहद्दष् असताना
डकसेंबर, २०१७ अखर क ळ १५ हिार ह्र

सतकऱ्याींनी र्ळबागा उभारल्या असून

सतकऱ्याींनी नव्या योिनकक दल
य
कल असल्याची बाब माह
ु क्ष

िान ारी, २०१८ म्य

ा

त्यादरम्यान ननदसयनास ेली, ह खर ेह काय,
(३)

असल्यास, यारमाकर ी

सासनान

चौकसी कली

ाढव ण्याच्या दृष्ीन सासनान को ती उपाययोिना कली
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

गाींिी

राषरीय

त्यानुसार र्ळबागा

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (२९-०६-२०१८) : (१), (२)
महात्मा

ेह काय

ग्रामी

(३) ह खर नाही.

रोिगार

काययक्रमाची क्षत्रीय स्तरा र रमाभा ी अींमलबिा

हमी

योिन

अींतगयत

ी यींत्र ा म्ह न
घोवषत करण्यात
ू

ेलल ेह. तसच कृषी व भागाला अींदािपत्रक तयार कर , ई-मस््र भर
अकुसल मिुरीची दयक रमादान कर , ताींत्रत्रक मान्यता द

ेहत या योिनअींतगयत सन २०१७-१८ या
करण्यात ेली ेह.

लाग क

ी करण्याच्या दृष्ीन हद. ३ सप््बर, २०१६

च्या सासन नन य
य ान् य कृवष व भागाला अमलबिा
कुसल

र्ळबाग

पारीत कर ,

इ. अधिकार दण्यात ेल

षायत १६०३० ह्र क्षत्रा र र्ळबाग लाग क

व .स. ४६५ (32)
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालया
ट यातीलया अनेि लयााभाथीचे अनद
ट ान
खात्यावर िमा झालयाे नसल्याबाबत

(४४)

११३६४६ (०४-०४-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािादूर) :

सन्माननीय रोिगार हमी

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमश् र (जि.रत्नाधगरी) तालुयातील अनक लाभाथीच सन २०१७-१८ या ेधथयक
महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी

रोिागर हमी योिनतींगत
य ेींबा ेण

षायत

कािू या र्ळवपकाींची

लाग कीतील अनुदान अदयापी खात्या र िमा झाल नसल्याच माह िान ारी,२०१८ म्य

ा

त्यादरम्यान ननदसयनास ेल ेह, ह खर ेह काय,

(२) तसच लाभार्थयाांबरोबरच रोिगार स काींचही मानिन रमालींत्रबत असल्याच ननदसयनास ेल
ेह, ह खर ेह काय,
(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
(४) असल्यास, तद्नस
ु ार लाभार्थयाांच अनुदान
सासनान को ती कायय ाही कली
(५) नसल्यास, व लींबाची कार

रोिगार स काींच मानिन तात्काळ दण्याबाबत

ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (३०-०६-२०१८) : (१)
योिनेंतगयत ेींबा

त्यात काय ेढळून ेल,

नाही, महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी

कािू या र्ळवपकाची सन २०१७-१८ साेीची मिुरी

रोिगार हमी

साहीत्याची रकम

सींबींिीताच्या ना ा र िमा करण्यात ेली ेह.
(२) नाही. सन २०१६-१७

सन २०१७-१८ या ेधथयक

षायच ग्रामरोिगार स काच मानिन

सींबींिीत ग्रामपींचायतीच्या खात्या र िमा करण्यात ेल ेह. सींगमश् र तालुयातील
ग्रामरोिगार स काच माह र्ब्रु ारी २०१८ च मानिन अदा करण्याची कायय ाही सुरु ेह.
(३), (४)

(५) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

नामशि जिल््यात मागीलया ३ वषाांदासून दष्ट्ट िाळी दिरजस्थतीमटळे काळीांब
फळवदिाच्या लयाागवकीत लयाक्षणीय घ

(४५)

११४१८६ (०४-०४-२०१८).

क्.राहूलया आहे र (चाांदवक) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामसक जिल््यात मागील ३

झाल्याबाबत

सन्माननीय रोिगार हमी मांरी

षाांपासन
काळीींब र्ळवपकाच्या
ू दषु काळी पिरजस्थतीमळ
ु

लाग कीत लक्ष ीय घ् झाली ेह, ह खर ेह काय,

(२) असल्यास, स्या समािानकारक पा सामुळ काळीींब लाग कीसाेी माग ी मोयाया रमामा ात
सतक-याींककून होत असून रोिगार हमी योिनेंतगयत र्लोत्पादन व कास काययक्रम सन २०१७१८ या
काय,

षायत नामसक जिल््यासाेी अद्यापही लक्षाींक रमााप्त झालला नाही, ह ही खर ेह

व .स. ४६५ (33)
(३) असल्यास, मागील

षी जिल््यात १८०० ह्र काळीींब लाग कीसाेी मान्यता दण्यात

ेली असतानाही लाग क मुदत

ाढ ून न ममळाल्यान लाग क होऊ सकली नाही तसच

िलयुत मस ारामुळ िममनीतील पाण्याच्या पातळीत

ाढ झाली असल्यान सतक-याींचा मोयाया

रमामा ात र्ळ वपकाकक कल असन
ू काळीींब र्ळबाग लाग क करण्याकरीता उत्सक
ु ेहत, ह
ही खर ेह काय,
(४) असल्यास,

महाराषर ग्रामी

रोिगार हमी योिनेंतगयत असलल्या िाचक अ्ीींमळ
ु सतक-

याींना लाग कीस अकच ी ननमाय
पढ
ु ील सतक-यास महाराषर ग्रामी

झाल्या असून दोन ह्र पक्षा अधिक क्षत्र

६०

षायच्या

रोिगार हमी योिनम्य लाभ घता यत नाही, ह ही खर

ेह काय,

(५) असल्यास, सासन रोिगार हमी योिनेंतगयत राज्यासाेी असलल्या लक्षाींकात
उत्तर महाराषरासाेी काळीींब ५००० ह्र
काळीींब र्ळवपकासाेी लक्षाींक ममळा

त्यापैक

ाढ कग्न

नामसक जिल््यासाेी ३००० ह्र

याकरीता सासनान को ती कायय ाही कली

ा करण्यात

यत ेह,
(६) नसल्यास,व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (३०-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२) मा. मींत्री (कृषी) याींच्या अ्यक्षतखाली

मा.मींत्री (रोहयो) याींच्या सहअ्यक्षतखाली

हद.२५/४/२०१७ रािी मींत्रालय मुींबई यथ झालल्या बैेक त राज्य रोिगार हमी योिनमिून
र्ळबाग लाग कीकरीता सन २०१७-१८ पासन
ू लक्षाींक न दण्याचा तसच महात्मा गाींिी राषरीय
ग्रामी

रोिगार हमी योिनच्या मा्यमातून लक्षाींक द ून कल्प क्ष
ृ र्ळबाग लाग क योिना

पू य करण्याचा नन य
य घण्यात ेला ेह.

(३) हदनाींक २२/१२/२०१७ च्या सासन नन य
य ान् य महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी
योिनतींगत
य र्ळबाग लाग कीसाेी हद. १५ र्ब्रु ारी, २०१८ पयांत मद
ु त
ेह.
(४)

रोिगार हमी

ाढ दण्यात ेली

(५) ह खर नाही, सदर योिना केंद्रसासनाच्या मागयदसयक सच
ु नानुसार राबव ण्यात यत.

महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी
योिनेंतगयत सन २०१६-१७

रोिगार हमी योिनच्या सम्
ृ द महाराषर िनकल्या

सन २०१७-१८ साेी नामसक जिल्हयाला ५२०० ह्र क्षत्रा र

र्ळबाग लाग कीचा लक्षाींक दण्यात ेला ेह. त्यापैक हद.३१ माचय २०१८ पयांत १२५८.२०
ह्र क्षत्रा र र्ळबाग लाग क झालली ेह. या योिनेंतगयत

ावषयक ग्रामसभत क्षत्र, वपक

लाभाथी नन कीची मुभा दण्यात ेली असल्यान माग ी रमामा

काळीींब वपकाची लाग क कर

सय ेह.

(६) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

मोखाका (जि.दालयाघर) तालयाटयातीलया १७ गावाांतीलया वांचतत मिटराांना
रोिगाराची िामे उदलयाब्ध िग्न दे ण्याबाबत

(४६)

११४७७२ (०४-०४-२०१८).

श्री.दास्िलया धनारे (कहाणू) : सन्माननीय रोिगार हमी मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

व .स. ४६५ (34)
(१) मोखाका (जि.पालघर) तालुयातील १७ गा ाींतील

ींचनत मिुराींना रोिगाराची काम उपलबि

कग्न दण्यात ेली नसल्याबाबत तहसीलदार, मोखाका याींच्या कायायलया र हदनाींक २१
सप््ें बर, २०१७ रोिी श्रमिी ी सींघ्नच्या

तीन ेींदोलन करण्यात ेल होत, ह खर ेह

काय,
(२) असल्यास, उत रमाकर ी रोिगाराची माग ी कलल्या मिूराींना काम दण्याबाबत मा. मींत्री
(व त्त

ननयोिन), मा.मींत्री (ेद ासी व कास), सधच , (रोिगार हमी योिना) याींच्याकक

हदनाींक २५ सप््ें बर, २०१७

ा त्यासुमारास समथयन या सींस्थन लखी नन दनाद् ार कली ेह,

ह ही खर ेह काय,
(३)

असल्यास,

मोखाका

यथील

ग्रामपींचायत

हद्दीतील

तसच

गा -पाडयाींतील

मिूराींनी

रोिगाराची काम ममळण्यासाेी तहसली रमासासनाकक २,२७२ अिय दाखल कल ेहत, ह ही खर
ेह काय,
(४) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
रोिगाराची काम दण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली
(५) नसल्यास, व लींबाची कार

त्यानस
ु ार सदर मिूराींना तात्काळ
ा करण्यात यत ेह,

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (३०-०६-२०१८) : (१) ह खर नाही.

हद.१.११.२०१७ रोिी श्रमिी ी सींघ्नसम त कामाच ननयोिन करण्यासाेी ेढा ा बैेक
घण्यात ेली.
(२) ह खर ेह.
(३) अींसत: खर ेह.
मोखाका तालुयातील १५ गा ाींतील १५९८ मिूराींनी कामाची माग ी कली ेह.
(४) मिरू ाींना त्याींच्या कामाच्या माग ीनस
ु ार काम परु व ण्यात ेली ेहत.
(५) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

देरणी ते िादणी दयांत शेतीची सवव िामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोिगार
हमी योिनेंतगवत िरण्याबाबत
(४७)

११५३५९ (०४-०४-२०१८).

िाधव-दा ीलया (अहमददूर) :
काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िकू (अचलयादूर), श्री.ववनायिराव

सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मा.मुख्यमींत्री तसच मींत्री ेण

सधच

याींच्या सोबत झालल्या हदनाींक २४ ऑगस््, २०१७

रोिीच्या बैेक त हदलल्या काला िीत पर ी त काप ीपयांत सतीची स य काम महाराषर
ग्रामी

रोिगार हमी योिनेंतगयत घण्याबाबत झालल्या नन य
य ाची अींमलबिा

ी न कर ाऱ्या

अधिकाऱ्याीं रील कार ाई तसच अन्य मागण्याबाबत अद्यावप को तीही कायय ाही न झाल्यास
लोकरमानतननिीनी, अचलपूर याींनी मींत्री महोदयाींना ेींदोलन करण्याबाबत लखी इसारा हदला
ेह, ह खर ेह काय,

व .स. ४६५ (35)
(२) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय
सतीची

स य

काम

महाराषर

नन य
य ाची अींमलबिा

ग्रामी

रोिगार

हमी

त्यानस
ु ार पर ी त काप ी पयांत

योिनेंतगयत

घण्याबाबत

झालल्या

ी न कर ाऱ्या अधिकाऱ्याीं र सासनान को ती कार ाई कली

ा

करण्यात यत ेह,
(३) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. ियिटमार रावलया (२८-०६-२०१८) : (१) ह खर ेह.
(२) केंद्र सासनाच्या मागयदसयक तत् ातील रमाकर

काप ी ही काम महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामी

पाच मिील पिर. क्र. ७.३.२ अन् य पर ी त
रोिगार हमी अींतगयत अनुज्य नाहीत.

यासाेी केंद्र सासनाची पर ानगी े श्यक असल्यान सदर रमास्ता

केंद्र सासनास हदनाींक २२

माचय, २०१८ च्या पत्रान् य पाेव ण्यात ेलला ेह. केंद्र सासनाककून याबाबतच ेदस रमााप्त
होताच पुढील कायय ाही करण्यात यईल.
(३) रमाश्न उद््ा त नाही.

___________

मौिे धामादूर (खालयाचावाका)-बौध्दवाकी-भा ीवाकी-आांबेरी मागे चौिे (ता.मालयावण, जि.मसांधटदग
ट )व
(४८)

या रस्त्याचे नटतनीिरण िरण्याबाबत

११५६६७ (११-०४-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िटकाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौि

िामापरू

(खालचा ाका)-बौ्द ाकी-भा्ी ाकी-ेींबरी

मागे

जि.मसींिुदग
ु )य या रस्त्याच्या १/८०० त ३/०० ककमी लाींबीच्या रस्त्याच

चौक

(ता.माल

,

चौक व्हाया बा खोल-

ेींबरी ग्रामा-४०८ या रस्त्याच काम मुख्यमींत्री ग्रामसकक योिनम्य मींिूर ेह, ह खर ेह
काय,

(२) असल्यास, सींपू य रस्त्याच काींबरीकर , रुीं दीकर ासह मिबत
ू ीकर

कामासाेी माह

िान ारी, २०१८ अखरपयांत ककती ननिी ग्रामव कास व भागान जिल्हा पिरषदला उपलबि करुन
हदला ेह,

(३) असल्यास, मींिूर ननिीच्या अनुषींगान उत रस्त्याच नुतनीकर
को ती कायय ाही कली

करण्याबाबत सासनान

ा करण्यात यत ेह,

(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्रीमती दांििा मटांके (२६-०६-२०१८) : (१) होय, ह खर ेह.

(२) सदर रस्त्याच्या कामास मुख्यमींत्री ग्रामसकक योिनेंतगयत सन २०१६-१७ म्य रु.४३०.३५

लक्ष इतया रकमची रमासासककय मान्यता रमादान करण्यात ेली असन
ू सदर कामाच्या ५
षे ननयममत

दखभाल

दरु
ु स्तीसाेी रु.२७.१३ लक्ष इतक

रमागतीनुसार े श्यक तो ननिी

रकम मींिूर ेह.कामाच्या

ळो ळी उपलबि कग्न दत ेह.

(३) सद्यजस्थतीत या रस्त्या र मातीकाम, मोऱ्या बाींिकाम कर , सींरक्षक मभींत बाींिण्याच
तसच GSB च काम रमागतीपथा र ेह.
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(४) सा.क्र. ५/२०० त ५/९०० या ७०० मी. लाींबी मिील िमीन मालकाींनी हरकत घतल्यान
सदर लाींबीम्य सद्याजस्थतीत काम बींद ेह. िमीन मालकाींसी चचाय कग्न िमीन
उपलबितसाेी कायय ाही सग्
ु ेह.

___________

भांकारा जिल्यातीलया नेरलयाा उदसा मसांचन योिनेमध्ये िमीन सांदाहदत
िेलयाेल्या शेतिऱ्याांना मोबदलयाा ममळण्याबाबत
(४९)

११५७१८ (१२-०४-२०१८).

श्री.वविय रहाांगकालयाे (ततरोका) :

सन्माननीय िलयासांददा

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींकारा जिल्यातील लाखनी तालुयात नरला उपसा मसींचन योिनकिरता पिरसरातील

सतक-याींनी सन २००५-०६ म्य ेपल्या उपिाऊ सतिममनी सींपाहदत कल्या ेहत, ह खर
ेह काय,
(२) असल्यास, सदर सींपाहदत कग्न १० त १२ लो्ूनही सासनातर्े सतक-याींना अद्याप
मोबदला दण्यात ेला नाही, ह ही खर ेह काय,

(३) असल्यास, याबाबत सासनान चौकसी कली ेह काय

त्यानुसार सदर सतकऱ्याींना

त्याींच्या सींपाहदत कलल्या िममनीचा मोबदला दण्याबाबत सासनान को ती कायय ाही कली

ा

करण्यात यत ेह,
(४) नसल्यास, व लींबाची कार

काय ेहत ?

श्री. धगरीष महािन (२७-०७-२०१८) : (१) नाही.
सन २००५-०६ म्य सींपाहदत कलल्या नसून सन २०१० म्य लाखनी तालुयातील

३६.२२ ह. खािगी िमीन भि
य नरला उपसा मसींचन
ू ारकाच्या सींमतीन गोसीखद
ु य रमाकल्पातींगत
योिनच्या कालव्याकिरता ताबयात घण्यात ेली होती.
(२) नाही.

उपरोत ३६.२२ ह. खािगी िमीनीपैक जिल्हाधिकारी भींकारा याींच सममतीन २४.८६ ह.
िागसाेी मल्
ू याींकनास मींिरू ी हदली. त्यानस
ु ार १५९ भि
ू ारकाींना मोबदला हदला ेह. परीं तु
११.३६ ह. क्षत्रातींगत
य सतक-याींना अद्याप मोबदला ममळाला नाही.
(३) या रमाकर ी कलम - ६ ची कायय ाही

षय २०१३ पयांत न झाल्यान सदर भूसींपादन रमाकर

व्यपगत झाल्यामळ
ु सरळ खरदीन २४.८६ ह. िमीनीच सींपादन करण्यात ेल ेह.
११.३६ ह. भूसींपादन सरळ खरदी पद्धतीन रमास्ताव त असून ेपसी
िास्त ना

असल्यान सींमतीपत्र रमााप्त न हो , मयत

रमालींत्रबत ेह.
(४) रमाश्न उद््ा त नाही.
___________

ाद, ७/१२

ारस नोंदी नस

उ िय रत

र एकापक्षा

इत्यादी कार ामळ
ु
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भातकुली (जि.अमरावती) तालुक्यातील ग्रामीण युवकाांकररता ओपन जिम बाांधण्याबाबत
(५०)

१२०६७७ (२०-०७-२०१८).

अॅड.यशोमती ठाकूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

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

(१) भातकुली (जि.अमरावती) तालुक्यातील ग्रामीण युवकाींकररता ओपन जिमची आवश्यकता

असून त्याकररता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्ाित जिल्हा वार्ीक योिना अींतगित नाववण्य पूणि
योिनेमधून रु.३० लक्ष मींिूर करण्यात यावेत अशी मागणी नागररकाींच्या वतीने स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी करुनही अदयाप को तीही कायिवाही शासनाने केली नसल्याचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, भातकुली तालुक्यातील खोलापूर, वाकी सायपूर, ढीं गारखेडा (सोनारखेडा), ननरुळ
गींगामाई, वाठोडा (शुक्लेश्वर), धामोरी या भागातील ग्रामीण युवकाकररता ओपन जिमची

आवश्यकता असुन या सवि ग्रामपींचायताकडे स्वत:ची मोकळी िागा असल्यान या िाग र
जिम बाींिण्याची मागणी करुनही कोणतीही कायिवाही
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

याबाबत

शासनाने

चौकशी

केली

करीत नसल्याने यव
ु काींची गैरसोय होत
आहे

काय

व

त्यानस
ु ार

भातकुली

(जि.अमरावती) तालुक्यातील ग्रामीण युवकाींकररता ओपन जिम बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०९-१०-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) जिल्हा स्तरावर सींबींर्धत यींत्रणेला प्रस्ताववत ठठकाणी ओपन जिमसाठी अींदािपत्रक तयार
करण्याबाबत सींबींर्धत ग्रामपींचायतीस “व्यायाम शाळा ववकास अनुदान” या योिना

अींतगित

सन २०१८-१९ मध्ये प्रस्ताव सादर करण्यास जिल्हार्धकारी, अमरावती याींचेकडून ठदनाींक
१५.०३.२०१८ रोिी

कळववण्यात आलेले आहे . सींबींधीत ग्राम पींचायतीीं कडून प्रस्ताव प्राप्त

झाल्यावर जिल्हा ननयोिन सममती अमरावतीचे मान्यतेने पढ
ु ील कायिवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ा त नाही.

___________

ववधान भवन :
मटांबई.

क्. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु पू य स य रमाकक्रया महाराषर व िानमींकळ सधच ालयाच्या सींग क यींत्र
मुद्र : सासक य म्य ती मुद्र ालय, मुींबई.
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