अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

महात्मा गाांधी रोजगार हमी योजनेंतगगत ववहीरी पुणग िरण्याबाबत
(१)

९२६६ (०९-०४-२०१५).

श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर नासन गरीे नतक-याींना विहीर ेाींधण्याकरीता ािाहर रोागार योाना राेवित
असत ि या उपयोगी योानच्या मायमातनन वििहर ेाींधण्यासा ज ाा ा धनधी नासनान ेीं
कल, त्यामु

नतकरी वििहरीच्या ंसींचनापासनन िींतचत रािहल आहत, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, नतक-याींच्या िहताथ श नासनान म.गा.र.गा योानें तगशत विहीर
कायाशन्िीत कली असनन स र कामािर ६०:४० च्या प्रमाणामु

ण्याची योाना

ि त्यात ताींत्रिक अडचणी यत

असल्यान नतकऱयाींची गैरसोय होत आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, म.गा.र.गा योानमय चालन वित्तीय िषााशत तकती विहीरी तयार कल्या आहत
ि विहीरीींची उद्दीष् पुणश करण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

श्री. जयिुमार रावल (०८-०९-२०१८) : (१) राज्यात रोागार हमी योानअींतगशत ािाहर विहीर
योाना राेविण्यात यत आह. या याान अींतगशत सन २००७-०८ नींतर नव्यान लक्ाींक

ण्यात

आलला नाही. तथ ावप सन २००७-०८ च्या लक्ाींकातील अपनणश असलल्या वििहरी पनणश करण्यात
यत आहत. ािाहर वििहरीींसा ज

य असलल्या रु.१ लक् अनु ानात िाढ करण्यात आली असन
न

स र अनु ान रु. २.५० लक्पयंत िाढविण्यात आल आह.

(२) महात्मा गाींधी नरगा अींतगशत ंसींचन वििहरीच लाभ

ण्याची योाना घण्यात यत असनन

त्याचा नतकऱयाींना मोठ्या प्रमाणािर लाभाा होत आह. तथ ावप ग्रामपींचायत स्तरािर मानर
सािहत्याच ६०:४० प्रमाणामु

ताींत्रिक अडचणी यत असल्यान ंसींचन वििहरीच्या कामासा ज या

प्रमाणात ि .३०-६-२०१५ पयंत स्
ु
(३)

महात्मा

गाींधी

नरगा

ण्यात आली होती.

अींतगशत

चालन

वित्त्तय

िषााशत

उपलब्ध

आकडिारीनुसार

आतापयंत१९८८१ वििहरी पुणश झाल्या आहत.वििहरीींच उिद्दष् पुणश करण्याच्या अनुषाींगान
कायशिाही करण्यात यत आह.

वि.स. ५०९ (2)
(४) महात्मा गाींधी नरगा अींतगशत ंसींचन वििहरीींची काम पुणश करण्यासा ज नासन धनणशय
ि .७/३/२०१५ अन्िय अधतररक्त सनचना

ण्यात आल्या आहत. ंसींचन वििहरीींच्या कामाींसा ज

सािहत्यािरील खचश करणेाेत ि . २६/५/२०१५ च्या आ नान्िय त्ाल्हयाींना

उिद्दष्

ण्यात

आल आह
___________
आष्ट्टी, पाटोदा व शशरूर तालुक्यातील अनेि वैयक्तीि ववहहरीांची
िामे जजल्हाधधिारी बीड याांनी बांद िेल्याबाबत

(२)

११०१७ (०६-०४-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आष्ी, पा्ो ा ि ंनरूर तालक्
ु यातील अनक िैयक्तीक वििहरीींची काम त्ाल्हातधकारी ेीड
याींनी ेीं

कलली आहत, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, अपुणश विहीर तकती आहत,

(३) असल्यास, िैयक्तीक वििहरीची काम कव्हा सुरु होतील ि त्यासा ज धनधी उपलब्ध करून
ण्यात यईल ?

श्री. जयिुमार रावल (०८-०९-२०१८) : (१) नाही.

(२) आष्ी तालुक्यामय ५०२, पा्ो ा तालुक्यामय ८४७ ि ंनरुर तालुक्यामय ११३२ वििहरी
अपनणश आहत.

(३) नासन पररपिक ि नाींक ३१ माचश, २०१८ अन्िय मग्रारोहयो अींतगशत घण्यात यणाऱया
ंसींचन वििहरीची काम पनणश करण्यासा ज विनषा मोहीम राेविण्यात यत आह.
___________

राज्यात जजल्हा पररषद आस्थापनेवरील िेंद्र प्रमख
ु ाांची १ हजार ४८ तर ववस्तार अधधिाऱयाांची
५०१ पदे ररक्त असल्याबाबत

(३)

३१५३६ (२२-०१-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात त्ाल्हा पररषा
अतधकाऱयाींची ५०१ प

आस्थ ापनिरील केंद्र प्रमुखाींची १ हाार ४८ तर विस्तार

ररक्त असल्याच माह सप््ें ेर, २०१५ मय िा त्या रम्यान धन नशनास

आल आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, ररक्त प

भरण्यासा ज नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

वि.स. ५०९ (3)
श्रीमती पांिजा मुांडे (०७-०९-२०१८) :(१) क्िीय कायाशलयाकडनन प्राप्त झालल्या मािहतीनस
ु ार
माह-सप््ें ेर, २०१५ अखर केंद्र प्रमुख ि विस्तार अतधकारी याींच्या ररक्त प ाींेाेतच वििरण
पि खालीलप्रमाण आह.

सांवगग

मांजूर पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

केंद्र प्रमुख

६००३

४१४९

१८५४

विस्तार अतधकारी (श्रणी-२ ि श्रणी-३)

२१४९

१५७०

५७९

(२) ि (३) माह डडसेंेर, २०१५ मय त्ाल्हा पररषा ाींमधील सर सिच्या कोट्यातील ग्-क
सींिगाशतील ररक्त प

प भरती करुन भरण्यात आलली आहत.

वित्त विभागान ि नाींक २ ान
न , २०१५ च्या नासन धनणशयानस
ु ार सर सिच्या

कोट्यातील ररक्त प ाींच्या ५० ्क्क तकीं िा एकनण सींिगाशच्या ४ ्क्क यापैकी ा कमी असल त
इतकीच प

भरण्याच्या सनचना ि ल्या आहत. त्यामु

असलली सिश प

भरण्यात धनेंध आल्यामु

सिश ररक्त प

सर सिच्या कोट्यातील ररक्त

भरता आलली नाहीत.

___________

रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन आत्महत्याग्रस्त सहा जजल््यात
१५३४ ववहीरी अपूणागवस्थेत असल्याबाबत

(४)

३६७९४ (२४-०१-२०१६).

डॉ.सुतनल दे शमुख (अमरावती) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरािती तालुक्यासह सहा त्ाल्हयातील वििहरी अपनणाशिस्थ त असल्याची ेाे रोागार
हमी याानच प्रधान सतचि याींना
नमु

ण्यात आलल्या रोागार हमी योानच्या कृती अहिालात

करण्यात आली आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, धडक ंसींचन वििहरी तात्का
कली आह िा करण्यात यत आहत,

पनणश करण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही

(३) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. जयिुमार रावल (०८-०९-२०१८) : (१) ि (२) ह खर नाही.

तथ ावप धडक ंसींचन वििहरी पनणश कण्याच्या दृष्ीन लाभार्थयांना प्रोत्साहीत करण्यासा ज

क्िीय स्तरािर कायशना ा घण्यात आल्या आहत. तसच, ि ोि ी आढिा ेै की घण्यात

आल्या आहत. ि .२५ ऑक््ोेर, २०१६ च्या नासन धनणशयान्िय ि .३० ान
न , २०१७ पयंत
मु तिाढ
कलल्या

ण्यात आली आह. सद्य:त्स्थ तीत अमरािती विभागातील धडक ि धडकमधनन िगश

अना

एकनण

प्रगतीपथ ािर आहत.

४०,२७२

वििहरी

पनणश

करण्यात

(३) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________

आलल्या

असनन

३,०६७

वििहरी

वि.स. ५०९ (4)
शेती रस्त्याांचा १०९ िोटीांचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत
(५)

३७७८५ (२०-०१-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नती रस्त्याींचा १०९ को्ीींचा प्रस्ताि गल्या पाच िषााशपासनन केंद्र नासनाच्या ग्रामविकास
विभागाकड प्रलींत्रेत आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, स रहन प्रस्तािासीं भाशत नासनान आतापयशत कना पद्धतीन पा परु ािा कला आह,
(३) असल्यास, या प्रस्तािाची सद्यत्स्थ ती काय ि प्रलींत्रेत प्रस्ताि पनणश करण्यासा ज नासनान
कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. जयिुमार रावल (३१-१०-२०१८) : (१) ह खर नाही.

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोागार हमी योानमधनन नती रस्त्याींचा प्रस्ताि केंद्र नासनाला
सा र करण्यात आलला नाही.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
रत्नाधगरी जजल््यात िोिण वविास िायगक्रमातगगत वविास िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(६)

४५२८८ (२७-०४-२०१६).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नातगरी त्ाल्हयात कोकण विकास कायशक्रमातगशत साकि
कासशक्रमातींगत
श , त्ाल्हा िावषाशक योाना (रस्त
कायाशलय इमारत परररक्ण

रु
ु स्ती, डोंगरी विकास

रु
ु स्ती), १३ व्या वित्त आयोग,(मागश ि पुल),

रु
ु स्ती, नाविण्यपण
न श योाना, तसच क िगश पयश्न स्थ  ाींचा

विकास कायशक्रमातींगत
श , उिशररत िैधाधनक विकास मींड ाकडील योाना, कायाशलय इमारत
परररक्ण
काय,

रु
श विकास काम मो या प्रमाणात प्रलींत्रेत आहत, ह खर आह
ु स्ती कायशक्रमातींगत

(२) असल्यास, उक्त कायशक्रमाींतगशत त्ाल्हयातील विकास कामाींना धनधी उपलब्ध होण्याेाेत
सातत्यान नासनाकड मागणी होत असतानाही सन २००९-२०१५ च्या योाना धनहाय प्राप्त
अनु ानापैकी २ को्ी ६ लाखाचा धनधी अखतचशत

रक्कम परत करण्यात आली आह, ह खर आह काय,

ाखिनन त्ाल्हा पररषा न नासनाकड स र

(३) असल्यास, त्ाल्हयात मो या प्रमाणात विकास काम कराियाची ंनल्लक असतानाही
त्ाल्हापररषा कडनन प्राप्त धनधी परत ााण्यामागची कारण काय आहत,

(४) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,

(५) असल्यास, त नुसार नासनाकड परत गलली रक्कम परत त्ाल्हयातील विकास कामाींना
ण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(६) नसल्यास, विलींेाची कारण काय अााहत ?

वि.स. ५०९ (5)
श्रीमती पांिजा मुांडे (०७-०९-२०१८) : (१) अींनत: खर आह.
(२) होय.

(३) ि (४) नासनास परत करण्यात आलल्या धनधीची कारण पढ
ु ीलप्रमाण : (i) काम पनणश
झालल्या कामाींिरील ेचत, (ii) ाागच्या अडचणीमु
(iii) अन्य योानतनतन काम पण
न श झाल्यामु

काम झाली नाहीत त्या कामाचा धनधी,

रािहलली रक्कम, (iv) मक्त ारान वििहत

मु तीत काम पनणश न कल्यान रािहलली रक्कम ि (v) ‘क’ िगश पयश्न मधील समुद्र
तकनाऱयालगत असलल्या कामाींना मरी्ाईम ेोडाशकडनन धनयोान असलल्या कामाींना मरी्ाईम
ेोडाशकडनन धनयोान विभागास ना-हरकत प्रमाणपि प्राप्त न झाल्यान काम झालली नाहीत.
त्यामु

त्या कामाींना ंनल्लक धनधी, स र धनधी

ोन िषााशपक्ा ाा ा कालािधीचा असल्यान

नासन धनणशय क्र.सींकीणश १००२/प्र.क्र.१२८/अथ ोपाय, ि नाींक ६.६.२००८ अन्िय परत करण्यात
आलला आह.
(५) नासन धनणशय, क्र.सींकीणश १००२/प्र.क्र.१२८/अथ ोपाय, ि नाींक ६.६.२००८ अन्िय कोकण
विकास कायशक्रमाींतगशत सन २००९-१२ या िषााशतील रु.२,५९,८५६/- अखतचशत धनधी नासनास ामा
कला. त्यापैकी रु.१,२१,०००/- इतका धनधी उपलब्ध करण्याेाेत त्ाल्हा पररषा च्या ेाींधकाम
विभागान त्ाल्हा धनयोान अतधकारी, त्ाल्हा धनयोान संमती, रत्नातगरी याींच्याकड मागणी
कली. त्यानींतर नासन धनणशय क्र.सींकीणश २०१५/प्र.क्र.१५ अथ ोपाय, ि नाींक २५.८.२०१५ अन्िय
अखतचशत रक्कम खचश करण्याच्या कायशप्रणाली नस
ु ार नासनाची मींारन ी घऊन कायशिाही
करण्यात आली.

(६) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
खामगाव (ता.मेहिर, जज.बल
ु ढाणा) येथे धडि शसांचन योजनेतन
ू मांजरू ी
हदलेल्या ववहहरीांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(७)

५४४७४ (२४-०८-२०१६).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाि (ता.महकर, त्ा.ेुलढाणा) यथ  धडक ंसींचन योानतन
न नरगामय िगश कलल्या
तथ ा नतकरी आत्महत्याग्रस्त कु्ुींेाना प्राधान्यान लाभ

ण्याच्या दृष्ीन ताींत्रिक मींानरी

ि लल्या ६८४ पैकी ५६१ वििहरीींची काम प्रलींत्रेत असल्याच माह डडसेंेर, २०१५ मय िा
त्या रम्यान धन नशनास आल, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,

(३) असल्यास, चौकनीनस
ु ार या वििहरीींची काम तातडीन पनणश करण्यासह विहीरीींची काम
प्रलींत्रेत

िणाऱया अतधकाऱयाींिर कारिाई करण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा

करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

वि.स. ५०९ (6)
श्री. जयिुमार रावल (११-०९-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) ह खर नाही.

महकर (त्ा.ेल
ु ढाणा) तालुक्यात धडक ंसींचन वििहर योानतनन नरगामय िगश ११७

वििहरी ि नतकरी आत्महत्याग्रस्त कु्ुींेाच्या िारसाींना नरगा अींतगशत १११ वििहरी अना एकनण
२२८ वििहरीींना प्रनासतकय मान्यता

ण्यात आली आह. त्यापैकी ९६ वििहरीींची काम पण
न श झाली

असनन ६३ वििहरीींची काम प्रगतीपथ ािर आहत. तसच, ५ वििहरी रद्द करण्यात आल्या असनन
उिशररत वििहरी सुरू करुन वििहत मु तीत पनणश करण्याची कायशिाही सुरू आह.
___________

िोल्हापूर जजल्हयातील मनरे गा अधधतनयमाांचे उल्लांघन िरुन
अतनयशमतता व गैरव्यवहार िेल्याबाबत

(८)

५९३६४ (२४-०८-२०१६).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापनर त्ाल्हयातील मनरगा अतधधनयमाींच उल्लींघन करुन अधनयंमतता ि गैरव्यिहार
कल्याप्रकरणी मा.नालय ंनक्ण मींिी याींनी स र प्रकरणी विभागीय चौकनी करुन पुढील

ोन

मिहन्याच्या आत कारिाई कली ााईल ि िसल
ु ी असल तर िसल
ु ीही कली ााईल अस
आश्िासन

ऊन आा तब्ेल एक िषााशचा कालािधी उल्नन अ यापी कोणतीही कारिाई

झालली नाही, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,
(३) असल्यास, त्यानुसार
(४)

ोषाीींिर नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,

नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

श्री. जयिुमार रावल (१७-११-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) कोल्हापनर त्ाल्हयातील मनरगा
अींतगशत मागील

ोन िषााशमय कलल्या विविध कामाींमय िु्ी आढ न न आल्यान त्यानुषाींगान

सींेींधीताींिर करण्यात यत असलल्या कायशिाहीेाेतचा तपनील खालीलप्रमाण आह-

(अ) ाैत्या , आमनी-िाघोेािाडी, ेोलोली ता.करिीर यथ ील कामाींेाेत श्री.आि् ि इतर २
अपचारी याींच्याविरु

विभागीय चौकनी सुरु करण्यात आली आह.

(े) मौा िडकंनिाल, कीं लगाींि, चुये ि इस्पनली ता.करिीर यथ ील प्रकरणाींत सींेींधीत उप
अंभयींता याींच्याविरु

विभागीय चौकनी सुरु करण्याेाेतची प्रतक्रया सुरु आह.

(क) मौा सा नी ता.नाहनिाडी यथ ील प्रकरण्यात श्री.सि
ु े ि इतर अतधकारी/कमशचारी याींचेाेत
प्रकरण त्ाल्हातधकारी, कोल्हापनर याींच्यास्तरािर कायशिाही प्रलींत्रेत आह.
(ड) मौा थ रगाींि, ता.नाहनिाडी यथ ील पाणीं रस्त्याच्या कामाेाेत चौकनी संमतीकडनन प्राप्त
अहिालानस
ु ार सहाय्यक आयुक्त, नरगा, नागपनर याींनी ि लल्या सुचनाींनुसार त्ाल्हातधकारी,
कोल्हापरन याींनी ाेाे ार अतधकारी/कमशचारी याींचविरु
कारिाई प्रस्तावित करण्याेाेत त्ाल्हा पररषा

िसल
ु ीची कायशिाही ि प्रनासतकय

कोल्हापनर याींना क विल आह.

___________

वि.स. ५०९ (7)
मागेल त्याला शेततळे या योजनेत शेतिऱयाांना ५० हजार ऐवजी
किमान १ लाख रुपये अनुदान दे ण्याबाबत
(९)

६७७०९ (२७-०१-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :
काय :-

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कृषाी विभागामार्शत मागल त्याला नतत

या योानत नतकऱयाींना र्क्त ५० हाार रुपय

अनु ान ंम त, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, नततळ्याच काम पण
न श करण्यासा ज सम
ु ार २ लाखापयशत खचश यतो, ह ही खर
आह काय,

(३) असल्यास, ५० हाारा ऐिाी तकमान १ लाख रुपय अनु ान मींानर करण्याेाेत नासनान
कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. जयिुमार रावल (०७-०९-२०१८) : (१) होय, आकारमानाप्रमाण कमाल रु. ५०,०००/- इतक
अनु ान

य आह.

(२) ह खर नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
’ग्राम सांपूणग पररवतगन’ शमशनची अमांलबजावणी िरण्याबाबत
(१०)

७४००० (१४-०४-२०१७).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी),

श्री.सतु नल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर),
श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण), श्री.तनतेश राणे
(िणिवली),

श्री.अशमत

ववलासराव

दे शमख
ु

(लातूर

शहर),

श्री.राहूल

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

िुल

(दौंड) :

(१) मा.मुख्यमींत्रयाींनी उद्योगपती रतन्ा्ा, महानायक अंमताभ ेच्चन आणण काही नामिींत

उद्योगपतीींच्या उपत्स्थ तीत काापशर् सोनल ररस्पॉन्सत्रेंल्ी (सीएसआर) र्ींडातन
न एक हाार

गािाींचा विकास करण्यासा ज ‘ग्राम सींपनणश पररितशन’ ंमननची ि नाींक २५ ऑगस््, २०१६ रोाी
िा त्यासुमारास घोषाणा कली, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, याकररता राज्य ंमननची स्थ ापना, सरकार ि खाागी कींपन्याींच्या प्रधतधनधीींचा
सहभाग असलली कींपनी स्थ ापना याेाेी माह डडसेंेर, २०१६ अखर झालल्या नसनन ंमननच्या

अमींलेाािणीसा ज प्रत्यक त्ाल्हयात ंमनन कौत्न्सलची स्थ ापना करण्याेाेतचा मसु ा
ग्रामविकास विभागाकड मान्यतसा ज पडनन आह, ह ही खर आह काय,

वि.स. ५०९ (8)

(३) असल्यास, ग्रामविकासच ंमनन प्रथ म १०० गािामय ि नाींक २ ऑक््ोेर, २०१६
रोाीपासनन सुरु होईल अस ाािहर करुनही त्याची सुरुिात झालली नाही, ह ही खर आह काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकनी कली आह काय ि त्यानस
ु ार ग्राम सींपण
न श पररितशन ंमननची
तातडीन अींमलेाािणी करण्याच्या दृष्ीन नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत
आह,
(५)

नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-११-२०१८) : (१) होय, ह खर आह.
(२) ह खर नाही.

ग्राम सामात्ाक पररितशन र्ाऊींडनन या कींपनीची ि नाींक १३/१/२०१७ रोाी स्थ ापना
झालली आह. तसच त्ाल्हा अंभयान पररषा ची स्थ ापना करण्याेाेत ि नाींक २९/१२/२०१६
रोाी नासन धनणशय धनगशंमत करण्यात आलला आह.
(३) ह खर नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
मौजे तहागळा (ता.मांगरूळपीर, जज.वाशीम) येथील ग्रामसभेने मांजूर िेलेल्या
लाभार्थयाांना शसांचन ववहहरी दे ण्यास ववलांब लागत असल्याबाबत

(११)

७७८१७ (१५-०४-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौा तहाश ा
वििहरीींना मान्यता

(ता.मींगरू पीर, त्ा.िानीम)

यथ ील ग्रामसभन १० नतक-याींच्या ंसींचन

ण्याचा प्रस्ताि ि नाींक १५ ऑगस््,२०१६ रोाी िा त्यासम
ु ारास मींारु

कलाअसनन स र प्रस्तािािर ेराच का

कायशिाही न झाल्यान ंसींचन विहीर लाभार्थयांना

ि नाींक १ ाानिारी, २०१७ रोाीपासनन उपोषाण आीं ोलन करण्याचा इनारा विभागीय आयुक्त,
अमरािती याींना ि नाींक ९ डडसेंेर,२०१६ रोाी िा त्यासुमारास ि ला, ह ही खर आह काय,
(२) असल्यास, ग्रामसभन मींारन कलल्या १० लाभार्थयांना ंसींचन वििहरी

ण्यास विलींे

होण्याची कारण काय आहत,

(३) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि चौकनीत काय आढ न न आल,
(४) असल्यास, चौकनीनस
ु ार उक्त १० लाभार्थयांना ंसींचन वििहरी
कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(५) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?

ण्याेाेत नासनान कोणती

वि.स. ५०९ (9)
श्री. जयिुमार रावल (०७-०९-२०१८) : (१) होय, ह खर आह.

(२), (३) ि (४) सींेींतधत ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसभन ि नाींक ६ माचश, २०१८ रोाी मींानर
कलल्या १० लाभार्थयांपैकी पाि

रलल्या ९ लाभार्थयांना ंसींचन वििहरीचा लाभ ि लला आह.

(५) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
अमरावती जजल््यातील शभमटे िडीचा वविास िरण्यासाठी तनधी मांजुर िरण्याबाबत
(१२)

८२८०२ (१५-०४-२०१७).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरािती त्ाल्हयातील ंभम्कडीचा विकास करण्यासा ज नासनाच्या पिान्िय मा.
मुख्यमींिी याींच्या ंनर्ारनीनस
ु ार त्ाल्हयातधकारी अमरािती याींनी पयश्न विकास योानें तगशत

अींतगशत १०. ८५ को्ी रुपयाींचा धनधी मींाुर करण्याेाेतचा प्रस्ताि प्राप्त झालला आह, ह खर
आह काय,

(२) असल्यास, नासन अथ शसींकल्पामय धनधीची तरतन

करणार आह काय ि या कामाची

कायशकारी यींिणा सािशाधनक ेाींधकाम विभाग,अमरािती याींच्याकड

िण्यात आली आह,ह ही

खर आह काय,
(३) असल्यास, ंभम्कडीचा विकास करण्यासा ज नासनान कोणती कायशिाही कली िा
करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत

?

श्री. जयिुमार रावल (२२-११-२०१८) : (१) होय.

अमरािती त्ाल्हयातील ंभम्कडीचा विकास करण्यासा ज त्ाल्हातधकारी, अमरािती याींनी

रुपय १०.८५ को्ीचा प्रस्ताि महाराषर पयश्न विकास महामींड ास सा र कला होता. तथ ावप,
ि्
श ा करुन पन
ु ीींची पत
न त
ु : सा र कलल्या प्रस्तािाची महामींड ान छाननी करुन रुपय ९.९३
को्ीचा प्रस्ताि नासनास सा र कला.

(२) ि (३) नासन धनणशय, पयश्न ि साींस्कृधतक कायश विभाग, क्रमाींक- ेै क २०१७/१०/प्र.क्र.
९६७/पयश्न, ि नाींक

६.२.२०१८ अन्िय सन २०१७-१८ मय प्रा ंनक पयश्न विकास

योानेंतगशत ंभम्कडी, अमरािती यथ ील रुपय ३९८.३१ लक्च्या कामाींना मींानरी

ऊन रुपय

४०.०० लक् धनधी त्ाल्हातधकारी, अमरािती याींना वितरीत करण्यात आलला आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
राज्यात राबववण्यात येत असलेल्या स्माटग गाव योजनेबाबत
(१३)

८४८०५ (११-०८-२०१७).

श्री.सतु नल शशांदे (वरळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

वि.स. ५०९ (10)
(१) राज्यात स्मा्श ंस्ीच्या धतीिर स्मा्श गाींि योानेाेतच्या ि नाींक २१ नोव्हें ेर,२०१६
रोाीच्या नासन धनणशयानुसार राज्यातील तकती गािाींचा स र योानत समािन करण्यात आला
आह,

(२) तसच स र स्मा्श गाींि योानेंतगशत गािातील विकासकामाींसा ज तालक
ु ा ि त्ाल्हा स्तरािर
ग्रामपींचायतीींना तकती अनु ान उपलब्ध करुन

ण्यात यणार आह,

(३) असल्यास, स र धनणशयाच्या अनुषाींगान अींमलेाािणी करण्याेाेत नासनान कोणती
कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१७-११-२०१८) : (१) ि (२) ि नाींक २१ नोव्हें ेर, २०१६ च्या नासन
धनणशयामधील तरतु ीींनस
ु ार, स्मा्श ंस्ीच्या धतीिर स्मा्श गाि धनमाशण करण्याची योाना नाही.

स र नासन धनणशयानस
ु ार, स्मा्श ग्राम योाना राेविण्यात यत आह. या योानाींतगशत

स्मा्श ग्राम धनिडीच धनकषा ि गण
ु ाींकन विहीत प तीन तपासणी करुन करण्यात यत. त्ाल्हा

स्मा्श ग्राम म्हणनन धनिड करण्यात आलल्या ग्रामपींचायतीींना पाररतोवषाकाची रक्कम रु.४० लक्
ण्यात यत. त्याचप्रमाण, तालक
ु ा स्मा्श ग्राम धनिडलल्या ग्रामपींचायतीला पाररतोवषाकाची

रक्कम रु.१० लक्

ण्यात यत.

स्मा्श ग्राम पाररतोवषाकाींच्या रक्कमाींमधन
न सींेींतधत ग्रामपींचायतीींना नाविण्यापण
न श काम

करण्यासा ज खचश करण्यास परिानगी

ण्यात आली आह.

(३) सन २०१६-१७ मय प्रथ म स्तरािरील तालक
ु ा ३५१ स्मा्श ग्राम पींचायतीींची धनिड

कराियाची होती. माि, नाीं ड त्ाल्हयातील भोकर तालुक्यातील कोणत्याही ग्रामपींचायतीन
योानत सहभाग नों िला नसल्यान भोकर तालुका स्मा्श ग्राम धनिड करण्यात आल नाही.
आली

राज्यातील उिशररत ३५० तालक्
ु यात तालक
ु ास्तर स्मा्श ग्रामपींचायत धनिड करण्यात

असनन

४

तालुक्यात

प्रत्यकी

पाररतोवषाकाींची रक्कम समान विभागनन

ोन

ग्रामपींचायतीींना

ण्यात आली आह.

समानगुण

प्राप्त

झाल्यान

सन २०१७ मय धनिड झालल्या त्ाल्हा स्मा्श ग्रामपींचायतीींना पाररतोवषाकाींची

रक्कम वितरीत करण्याची कायशिाही सरु
ु आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________

वधाग येथील जलयुक्त शशवार आढावा बैठिीत घोवषत िेल्याप्रमाणे खचलेल्या व बज
ु लेल्या
ववहहरीसाठी सवग शेति-याांना समान मदत शमळण्याबाबत

(१४)

८८५३९ (१८-०८-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िधाश यथ ील ालयुक्त ंनिार आढािा ेै कीत घोवषात कल्याप्रमाण खचलल्या ि ेा
ु लल्या
वििहरीसा ज सरसक् सिश नतक-याींना समान म त ंम ण्याेाेत स्थ ाधनक लोकप्रधतधनधी
(िहींगणघा्) याींनी मा.मख्
ु यमींिी याींना ि नाींक २९ ान
न , २०१५ रोाी धनि न
कली होती, ह खर आह काय,

ऊन मागणी
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(२) असल्यास, उक्त मागणीिर नासनान कोणता धनणशय घतला आह,
(३) असल्यास, त्याच थ ोडक्यात स्िरूप काय आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. जयिुमार रावल (०७-०९-२०१८) : (१) होय, ह खर आह.
(२)

नासनान क्र.मग्रारो २०१४/ प्र.क्र.२५/ मग्रारो-१, ि नाींक २३ म, २०१४ चा नासन धनणशय

अतधक्रंमत करुन ि नाींक २० ाल
ु ,ै २०१५ चा सध
ु ाररत नासन धनणशय धनगशंमत कला आह.

(३) ि (४) ि नाींक २० ाुल,ै २०१५ च्या नासन धनणशयान्िय त्ाल्हयातील ज्या क्िामय

अधतिषृ ्ी अथ िा पनरपररत्स्थ ती धनमाशण झालली आह, त्या क्िातील तला ज, कृषाी सहायक ि
ताींत्रिक अतधकारी याींनी खचलल्या ि ेा
ु लल्या वििहरीींच सींयक्
ु तपण पींचनाम कराि ि
खचलल्या ि ेुालल्या वििहरीींच
करण्यात आलली आहत.

रु
ु स्तीींची काम नरगा अींतगशत पाि लाभार्थयांना अनुज्ञय
___________

नागपरू जजल्हा पररषद ग्रामीण वविास ववभागात प्रिल्प सांचालि नेमण्याबाबत
(१५)

८९३७६

(११-०८-२०१७).

श्री.वविास

िांु भारे

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरन त्ाल्हा पररषा

(नागपरू

मध्य) :

सन्माननीय

ग्रामीण विकास यींिणमार्शत ग्रामीण भागात उद्योगधनंमशती, पडडक

ांमनीचा विकास, इींि रा, रााीि तसच रमाई घरकुल योाना, ेचतग् सक्मीकरण, हररयाली
सारख्या विविध योाना राेविल्या ाात

असनन या महत्त्िाच्या विभागाला गल्या ३ िषाांपासनन

प्रकल्प सींचालक नसल्यान या विभागाच काम पनुधन विकास अतधकारी पाहत असल्याच माह
म, २०१७ मय िा त्या रम्यान धन नशनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, याेाेत चौकनी कली आह काय ि चौकनीनस
ु ार तातडीन प्रकल्प सींचालकाची
नमणनक करण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(३) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (३१-०८-२०१८) : (१) अींनत:

(२) या विभागाच्या ि .२७.०८.२०१५ ि ि .२०.०७.२०१७ च्या आ नान्िय प्रकल्प सींचालक,
त्ाल्हा ग्रामीण विकास यींिणा, नागपनर ह प

भरण्यात आलल आह.

(३) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
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रत्नाधगरी जजल््यातील जजल्हा पररषदे माफगत अांगणवाडी व प्राथशमि शाळाांिररता खरे दी
िरावयाच्या वॉटर कफल्टर व वॉटर प्युरीफायर खरे दी तनववदा प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यवहार
(१६)

९१५८९ (२२-०८-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रत्नातगरी त्ाल्हयातील त्ाल्हा पररषा

मार्शत

अींगणिाडी ि प्राथ ंमक ना ाींकररता खर ी

कराियाच्या िॉ्र तर्ल््र ि िॉ्र प्युरीर्ायर खर ी धनवि ा प्रतक्रयत
असनन धनकृष्

गैरव्यिहार झाला

ााशच्या सािहत्याची खर ी करण्यात आली असल्याची तक्रार स्थ ाधनक

नागररकाींनी मा.ग्रामविकास मींिी याींचकड कली आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकनी कली आह काय ि चौकनीत काय आढ न न आल,

(३) असल्यास, चौकनीनुसार िॉ्र तर्ल््र ि िॉ्र प्युरीर्ायर खर ी धनवि ा प्रतक्रयत
गैरव्यिहार करणाऱया

ोषाीींिर नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०१-१०-२०१८)

: (१) स रेाेत

स्थ ाधनक

(ग्रामविकास) याींचकड तक्रार प्राप्त झालली नाही.

नागररकाींकडनन मा.मींिी

(२) प्रश्न उद्भाित नाही.
(३) प्रश्न उद्भाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
शसरोचा (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीनी तनववदा न िाढता
िांत्राटदाराना तेंदप
ु त्ता सांिलनाचे िाम हदल्याबाबत

(१७)

९३३५५ (२१-०८-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ंसरोचा (त्ा.चींद्रपरन ) तालक्
ु यातील नागररकाींना मो या प्रमाणात रोागार उपलब्ध करुन
ण्या-या तें प
ु त्याचा हीं गाम सींपला असला तरी तें प
ु त्त्ता सींकलनातील गैरकामकााामु

अधतररक्त तें प
ु त्त्ता सींकलनाच्या ेोनसिर पररणाम झाला आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, अनक ग्रामपींचायतीनी कोणत्याही प्रकारची धनवि ा न काढता कींिा् ाराना
तें प
ु त्त्ता सींकलनाच काम ि ल आह, ह ही खर आह काय,

(३) असलयास, या प्रकरणी चौकनी कली आह काय ि चौकनीनस
ु ार नासनान कोणती
कायशिाही कली

िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?

वि.स. ५०९ (13)
श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-१०-२०१८) : (१) ह खर नाही.

(२) सन २०१६-१७ या िषााशत पींचायत संमती ंसरोंचा अींतगशत एकनण ३६ ग्रामसभनी स्ित:
तें प
न त्त्ता ंललाि करण्याच
ााहीरात न

रविल. त्यापैकी र्क्त एकाच ग्रामपींचायतीन ितशमान पिात

ता ग्रामसभा लािन
ु प्रत्यक् ंललाि प्रतक्रया पार पाडली.

(३) होय. स र प्रकरणी ग्विकास अतधकारी पींचायत संमती ंसरोंचा याींच्यामार्फशत चौकनी
करण्यात आली. स र चौकनीच्या आधार ग्रामसभस पुन्हा ित्ृ तपिात ााहीरात
ंललाि करण्याकरीता धन े ंनत करण्यात आल.

िुन पार नशक

(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
िेंद्र शासन पुरस्िृत मागास क्षेत्र अनुदान तनधी िायगक्रमाांतगगत नेमण्यात आलेल्या ४८३ िांत्राटी
िमगचा-याांना शासनाच्या सेवेत समाववष्ट्ट िरणेबाबत

(१८)

९३३७२ (१९-०८-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग बच्चू िडू (अचलपरू ) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १२ त्ाल्हयाींमय केंद्र नासन परु स्कृत मागास क्ि अनु ान धनधी कायशक्रम

२००७-०८ पासनन सुरु करण्यात आला ि या कायशक्रमाींतगशत सन २००९-२०१० मय १२
त्ाल्हयाींमय ४८३ कींिा्ी कमशचारी नमण्यात आल होत परीं तु ि नाींक ३१ ाुल,ै २०१६ रोाी
पासनन नासनान ही योाना ेीं

(२) असल्यास, स र योाना ेीं

करण्याचा धनणशय घतला, ह खर आह काय,
झाल्यामु

६ त ७ िषाश नासकीय सित काम करणा-या ४८३

कमशचा-याींचा रोागार सींपुष्ात आला, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि चौकनीनुसार

४८३ कमशचा-याींना

नासनाच्या सित समाविष् करून घण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात
यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०७-०९-२०१८) : (१) होय, ह खर आह.

(२) ि (३) मागास क्ि अनु ान धनधी योानच्या प्रभािी अमींलेाािणीसा ज अंभयींता,
लखापाल, समााप्रितशक ि सींगणक मािहती नों णीकार या स्िरूपाची प

कींिा्ी प तीन

उपलब्ध करून घण्यासा ज नासन धनणशय ि नाींक ३१ माचश, २०१० अन्िय मान्यता ि ली.
त्यानुसार सींेींतधत त्ाल्हा ग्रामीण विकास यींिणा याींनी ाािहरात प्रंस ध करून तात्पुरत्या
स्िरूपात कींिा्ी कमशचा-याींची धनयुक्ती कली होती. मागास क्ि अनु ान धनधी योानसीं भाशत
कामकाा पनणश झाल्यान समााप्रितशक ि सींगणक मािहती नों णीकार या

ोन कींिा्ी प ाींची

सिा ि नाींक ३० ान
न , २०१६ सींपषु ्ात आणली. तसच अंभयींता ि लखापाल या
प ाींची सिा ि नाींक ३१.०७.२०१६ रोाी सींपुष्ात आणली.
स रची प

ोन कींिा्ी

तात्पुरत्या स्िरूपाची असल्यान ि त्यािरील धनयुक्त्या कींिा्ी प तीन कलल्या

असल्यान त्याींना नासन सित समाविष् करता यत नाही.

वि.स. ५०९ (14)
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
वसांतराव नाईि ताांडा वस्ती योजनेतांगत
ग िोल्हापरू जजल््याला तनधी दे ण्याबाबत
(१९)

९५०६५ (२९-१२-२०१७).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय ववमुक्त

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

(१) कोल्हापनर त्ाल्हयात अनक ताींडा िस्ती असताींना

खील िसींतराि नाईक ताींडा िस्ती

योानतींगत
श कोल्हापनर त्ाल्हयाला धनधी ि ला नसल्याची ेाे माह ऑक््ोेर, २०१७ मय िा
त्या रम्यान धन नशनास आली आह, ह खर अााह काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकनी कली आह काय ि चौकनीत काय आढ न न आल,

(३) असल्यास, त्यानुसार िसींतराि नाईक ताींडा िस्ती योानतींगत
श कोल्हापनर त्ाल्हाला धनधी
ण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
प्रा. राम शशांदे (२६-११-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) िसींतराि नाईक ताींडा/िस्ती सुधार
योानेंतगशत

त्ाल्हातधकारी,

कोल्हापनर

याींच

अयक्तखाली

ग जत

संमती

मार्शत

ताींडा/िस्त्याींच्या कामाींच प्रस्ताि नासनास प्राप्त झालल नाहीत. स र प्रस्ताि नासनास प्राप्त
झाल्यास मान्यता

ण्याेाेत पुढील कायशिाही करण्यात यईल.
___________

आचरा (ता.मालवण, जज.शसांधुदग
ु )ग गावातील मजच्िमाराांसाठी बाांधण्यात
आलेले मतिमािेट वापरास आणण्यासाठी खुले िरण्याबाबत

(२०)

९६३०९ (२२-१२-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आचरा (ता.मालिण, त्ा.ंसींधु ग
ु )श गािातील मत्च्छमाराींसा ज ेाींधण्यात आलल माधछमाके्
माह ऑगस््, २०१७ मय िा त्या
असल्याची तारीख

रम्यान िापरात आणण्यासा ज खुल करण्यात यणार

ऊन सुद्धा अद्यापही याच काम अपनणि
श स्थ त आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या कामाच १३ लाख ३२ हाार रुपयाींची रक्कम ग्रामपींचायतकड ामा असननही
मत्च्छमाके्च काम अपनणश आह,ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याेाेत चौकनी कली आह काय ि चौकनीनस
ु ार स र मधछमाके् तात्का
िापरास खुल करण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

वि.स. ५०९ (15)
श्रीमती पांिजा मुांडे (०७-०९-२०१८) : (१) अींनत: खर आह.
मींड ान

मींानर कलल्या रु. १४७.३६ लाख

प्राप्त झाल होत.

धनधी कपात झाल्यामु

राषरीय मत्स्यकी विकास

अनु ानापैकी रु. १२८.९४ लाख

इतक अनु ान

काम पनणश करण्यास विलींे झालला आह.

मत्च्छमाके् िापरास खल
ु करण्यासा ज ग्रामपींचायतीन स्ित:कडील ि ोि ी ामा झालल्या
रकमतनन काम पनणश कली आहत.

(२) या कामाच रु. १३ लाख ३२ हाार रुपय ग्रामपींचायतीकड ामा होत.
१२,६४,४५७/- झालल्या कामाच
(३)

यक अ ा करणत आल आह.

मत्च्छमाके् िापरास खल
ु करण्यास अत्यािश्यक सवु िधा पाणी परु ि ा ि विद्यत
ु परु ि ा

याेाेतची काम आता पनणश झाली आहत.

महाराषर विधानपररषा

सींपताच उद्घा्न करुन माके् िापरास खल
ु करण्यात यईल.
(४)

स र रकमतनन रु.

धनधी कपात झाल्यामु

धनिडणनक आचारसींिहता

काम पनणश करण्यास विलींे झालला आह.
___________

अिोला जजल्हा पररषदे अांतरात नाववन्यपूणग योजनेंतगगत िेलेला गैरव्यवहार
(२१)

९६७७४ (२२-१२-२०१७).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ग :

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

त्ाल्हा

पररषा

अकोला

अींतगशत

सन

सी.सी.्ीव्ही कमर खर ी गैरव्यिहार प्रकरणी
चौकनी करण्याच आ न ि ल, ह खर आह काय,

२०१५-२०१६

मय

नाविन्यपनणश

सन्माननीय
योानेंतगशत

नासनान विभागीय आयक्
ु त, नागपरन याींना

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी विभागीय आयुक्त

नागपनर याींनी चौकनी अहिाल नासनास

सा र कला असनन उक्त अहिाल अपनणश असल्यान नासनान अद्याप अहिाल स्िीकारला नाही,
ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, उक्त अहिालात कोणत्या िु्ी धन नशनास आल्या असनन स र प्रकरणी
नासनान

ोषाी अतधकाऱयाींिर कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०१-१०-२०१८) : (१) होय ह खर आह.

(२) विभागीय आयुक्त नागपनर याींचकडनन प्राप्त अहिाल नासन स्तरािर स्िीकारण्यात आला
आह.

(३) विभागीय आयुक्त नागपनर याींनी सा र कलल्या चौकनी अहिालामय नमन
अनषा
न ींगान

ि्
ृ ीच्या

ोषाीींिर कारिाई करण्याेाेत विभागीय आयक्
ु त अमरािती याींना ि . २६.०२.२०१८

च्या पिाींन्िय क विण्यात आल आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________

वि.स. ५०९ (16)
हहांगोली जजल्हयातील मराठवाडा व ववदभग सीमेवरील असलेल्या पानिन्हे रगाव
येथील जजल्हा पररषदे च्या शाळे ची झालेली दरु वस्था
(२२) ९६८४६ (०३-०१-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अमर

िाळे

(आवी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िहींगोली त्ाल्हयातील मरा िाडा ि वि भश सीमिरील असलल्या पानकन्हरगाि यथ ील
त्ाल्हा पररषा च्या ना ची

रु िस्थ ा झाली असनन यथ ील िगशखोल्या ाुन्या ि कालेाहय

झाल्या आहत तसच या ना त विद्यार्थयांसा ज वपण्याच पाणी, स्िच्छतागह
न
ृ ाची सोय नसन
यथ ील विद्यार्थयांना

ण्यात यणारा पोषाक आहारही धनकृष्

ााश असतो, ह खर आह काय,

(२) असल्यास,याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि चौकनीनुसार स र ना तील
विद्यार्थयांना सोयी सुविधा ि पोषाक आहर

ण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा

करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०७-०९-२०१८) : (१) ह अींनत: खर आह.
(२) मौा पन्हरगाि त्ा.िहींगोली यथ ील त्ाल्हा पररषा
१२ िगश खोल्याची

ना ाच्या ६ िगश खोल्या चाींगल्या असनन

रु
ु स्ती प्रस्तावित आह.तसच ४ अधतररक्त िगश खोल्या प्रस्तावित आहत.

* विद्यार्थयांसा ज ना तील ेोरिलिरुन वपण्याच्या पाण्याची सवु िधा कलली आह.

* मुली ि मुलाींकरीता स्ितींि िगिग ी स्िच्छतागह
ृ ाची व्यिस्थ ा करण्यात आली आह.
* नालय पोषाण आहार चाींगल्या
(३) प्रश्न उद्भाित नाही.

ााशचा पुरविण्यात यतो.
___________

िराड तालुक्यातील हजारमाची (सदाशशवगड) ग्रामपांचायतीने ग्रामसभेत “सदाशशवगड”
(हजारमाची) येथे होणाऱया आांतरराष्ट्रीय भूिांप सांशोधन िेंद्रास स्वगीय
यशवांतराव चव्हाण याांचे नाव दे ण्याबाबतचा िेलेला ठराव

(२३)

९७४७४ (२२-१२-२०१७).

श्री.शामराव ऊफग बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कराड तालक्
ु यातील (त्ा.सातारा) हाारमाची (स ांनिगड) ग्रामपींचायतीन ि नाींक २
ऑक््ोेर,२०१७ रोाीच्या ेै कीत “स ांनिगड” (हाारमाची) यथ  होणाऱया आींतरराषरीय भनकींप
सींनोधन केंद्रास स्िगीय यनिींतराि चव्हाण याींच नाि

ण्याेाेतचा

पुढील कायशिाहीसा ज सींेींतधताींकड पा विला आह, ह खर आह काय,

राि सिाशनुमत करुन तो

वि.स. ५०९ (17)
(२) असल्यास, उक्त

रािाच्या सीं भाशत नासनान काय धनणशय घतला आह ि त्यानुसार

कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-१०-२०१८) : (१) होय.

मौा हाारमाची (स ांनिगड) ता. कराड यथ ील ग्राम पींचायतीन ि . २ ऑक््ोेर,

२०१७ रोाीच्या ग्रामसभत,

राि क्र. ७१ अन्िय “स ांनिगड” (हाारमाची) यथ  होणाऱया

आींतरराषरीय भक
न ीं प सींनोधन केंद्रास स्िगीय यनिींतराि चव्हाण, मााी उपपींतप्रधान भारत
सरकार” याींच नाि भक
न ीं प केंद्रास

णेाेतचा

राि कला. स र

राि ि .१३/११/२०१७ रोाी

ग्रामसभत कायम करण्यात आलला आह. याेाेतचा प्रस्ताि ग्रामपींचायत हाारमाची, ता.
कराड, त्ा. सातारा याींनी ि . ४/१/२०१८ च्या पिान्िय श्री.प्रमो
पर्थ
ृ िी विज्ञान मींिालय, निी ि ल्ली याींच्याकड

कुमार, िैज्ञाधनक सहाय्यक,

रािाच्या प्रतीींसह पा विला आह.

(२) “स ांनिगड” (हाारमाची) यथ  होणाऱया आींतरराषरीय भक
न ीं प सींनोधन केंद्रास “स्िगीय
यनिींतराि चव्हाण, मााी उपपींतप्रधान भारत सरकार” याींच नाि

ण्याेाेतचा प्रस्ताि ि .

३/३/२०१८ रोाीच्या पिान्िय या विभागान मा. सतचि, पर्थ
ृ िी विज्ञान मींिालय, निी ि ल्ली
याींच्याकड पा विला आह

(३) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
सोलापूर जिल्हा पररषद अांतगगत येणाऱया ७४ शाळाांची झालेली दरु वस्था
(२४)

९९८२२ (०६-०१-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापनर त्िल्हा पररषा

अींतगशत यणाऱया ७४ ना ाींच्या

रु
ु स्तीसा जचा प्रस्ताि

पररषा , ंनक्ण विभागाकड आला होता त्यासा ज २ को्ी ५ हाार १२२ रुपय धनधी
होता परीं तु या प्रस्तािाला त्ाल्हा धनयोान संमती याींच्याकडनन कि
एिढाच धनधी

त्ाल्हा
अपक्षक्त

१ को्ी ४० लाख

ऊन उिशररत धनधी नासनान नतकरी काश मार्ीसा ज कपात कला असल्याच

धन नशनास आल आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, सोलापनर त्ाल्हयतील िगिगळ्या तालक
ु यातील
ना ाींचा धनधी कपात करण्याची कारण कोणती आहत,

७४

मोडक ीस आलल्या

(३) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि चौकनीनुसार स र ७४ ना ाींना
रु
ु स्तीसा ज उिशररत धनधी

ण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०७-०९-२०१८) : (१) ि (२) ह अींनत: खर आह.

सन २०१७-१८ च्या महसल
न ी ि भाींडिली लख्याींतगशत अनक्र
ु म ३०% ि २०% कपात

करण्यात आली आह. तसच नतकऱयाींसा ज विविध प्रकारच्या काशमार्ी ि प्रोत्साहनपर लाभ

वि.स. ५०९ (18)
ण्याची योाना ााहीर करण्यात आली असनन िस्तु ि सिा विषायक काय ा GST मय

ाकातकर, प्रिनकर ि स्थ ाधनक स्िराज्य सींस्थ ाकर (LBT) विलीन झाल्यान महापालीकाींना
भरपाई राज्य नासनास द्यािी लागणार आह. हा खचश प्राथ म्यान कराियाचा असल्यान
नासनाला अथ शसींकल्पीत कलल्या खचाशिर धनयींिण
कलला आह.
(३)

त्ाल्हा पररषा

ना ा

आह.
(४)

िण क्रमप्राप्त झाल्यामु

धनधी कपात

रु
ु स्तीसा ज रु.३.६० को्ी िाढीि धनधीची मागणी करण्यात आली

प्रश्न उद्भाित नाही.
___________

पांढरपूर तालुिा व मांगळवेढा तालि
ु ा (जज.सोलापूर) येथील ग्रामीण भागातील दरु वस्था झालेल्या
रस्त्याांचा मुख्यमांत्री ग्रामसडि यजजनममध्ये व नेटविगमध्ये समावेश िरण्याबाबत

(२५)

९९९४७ (०६-०१-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपनर तालुका ि मींग िढा तालक
ु ा (त्ा.सोलापनर) यथ ील ग्रामीण भागातील

रु िस्थ ा

झालल्या रस्त्याींचा मुख्यमींिी ग्रामसडक यॊानॆमय ि न्िकशमय समािन करण्याेाेत
मा.मुख्यमींिी ि मा.ग्रामविकास मींिी याींना पींढरपनर लोकप्रधतधनधीींनी
िा त्यासम
ु ारास पिाद्िार विनींती कली आह,ह खर आह काय,

(२)असल्यास, स र पिानुसार सोलापनर यथ ील ग्रामीण भागातील

ि नाींक २५ म,२०१७ रोाी

रु िस्थ ा झालल्या रस्त्याींचा

मुख्यमींिी ग्रामसडक यॊानॆमय ि न्िकशमय समािन करण्याेाेत नासनान कोणती
कायशिाही कली िा करण्यात

यत आह,

(३) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत

?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-१०-२०१८) : (१) स रच पि आढ न न यत नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
िुडाळ (जज.शसांधुदग
ु )ग येथील शाळा इमारत दरु
ु स्ती प्रस्तावातील क्रमाांि
जजल्हा पररषदे िडून बदलले जात असल्याबाबत

(२६)

१००५४३ (०६-०१-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुडा
त्ाल्हा

(त्ा.ंसींधु ग
ु )श यथ ील ना ा इमारत

पररषा कडनन

असल्याेाेतची

े लल

ाात

असन
न

रु
ु स्तीसा ज पा विलल्या प्रस्तािातील क्रमाींक
स
ु -याच

ना ाींचा

समािन

कला

ाात

मािहती माह ऑक््ोेर, २०१७ मय िा त्या रम्यान झालल्या पींचायत

संमतीच्या ेै कीत ंनक्ण विस्तार अतधकारी याींनी ि ली आह, ह खर आह काय,

वि.स. ५०९ (19)
(२) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,
(३) असल्यास, त नुसार

ोषाीींिर नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-१०-२०१८) : (१) ह खर नाही.
• सिश पींचायत संमत्याींच ना ा
कलल्या या ीनुसार ना ा

रु
ु स्तीच प्रस्ताि त्ाल्हा पररषा

स्तरािर एकत्रित करुन तयार

रु
ु स्तीच प्रस्ताि मींानर कल ाातात.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
लातूर जजल््यातील महारष्ट्र जजल्हा प्राधधिरणािडून जजल्हा पररषद लातूर िडे हस्ताांतररत ६६
िमगचा-याांना शासनाच्या सेवा ववषयि लाभ शमळत नसल्याबाबत

(२७)

१०११६९ (२६-१२-२०१७).

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपरू ) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरन त्ाल्हयातील महारषर त्ाल्हा प्रातधकरणाकडनन त्ाल्हा पररषा

लातरन कड हस्ताींतररत

६६ कमशचा-याींना राज्य नासनाच्या सिा विषायक धनयमाच्या तरतु ीनुसार ितन ि भत्त
ण्यात यत नाहीत, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, लातनर त्ाल्हयातील महारषर त्ाल्हा प्रातधकरणाकडनन त्ाल्हा पररषा

लातनर कड

हस्ताींतररत ६६ कमशचा-याींना मागील ४ मिहन्यापासनन ितन अ ा कल नाही, ह ही खर आह
काय,

(३) असल्यास,

मुख्य कायशकारी अतधकारी त्ाल्हा पररषा

लातनर याींनी प्रधान सतचि स्िच्छता

विभाग, मुींेई याींच्याकड १७ ऑक््ोेर,२०१७ रोाी िा त्यासुमारास पिान्िय स रील कमशचायाींच ितन ि भत्त अ ा करणसा ज धनधी उपलब्ध करून

ण्याची विनींती कली आह, ह ही

खर आह काय,
(४) असल्यास, स र विनींतीनुसार नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(५) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत

?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०७-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) स र कमशचा-याींच्या ितन ि भत्याींची अ ाई पाणी पुरि ा धनधी अींतगशत पाणी पट्टी िसुली
पासनन ामा होणा-या धनधीतनन करण्यात यत, पाणीपट्टीची िसल
ु ी अत्यींत अल्प असल्यान या
कमशचा-याींच ितन ि ीच अ ा होत नाही.
स्िच्छता

विभाग,

मींिालय

याींना

यास्ति अप्पर मख्
ु य सतचि, पाणी परु ि ा ि

ि .१७/१०/२०१७

अन्िय

तकमान

प्रातधकारणाकडनन ा ६६ कमशचारी त्ाल्हा पररषा , लातनरकड हस्ताींतरीत

महाराषर

ाीिन

झालल आहत,

त्याींच्या ितन ि भत्याींकरीता नासन स्तरािरुन २२१५-१९१४ या नासन लखा ंनषाां अींतगशत

वि.स. ५०९ (20)
धनधी उपलब्ध करण्याेाेत विनींती करण्यात आलली होती. या पिाच्या अनुषाींगान
मुख्य सतचि, पाणीपुरि ा

अप्पर

विभाग याींनी त्याींच ि .२नोव्हें ेर,२०१७ अन्िय क विल की, १९९८

मय झालल्या त्रिस्तरीय करारातील अ्ी ि नतीनुसार महाराषर ाीिन प्रातधकारणाकडनन
लातरन त्ाल्हा कमशचा-याींच ितन ि भत्त आणण धनित्ृ ती ितनाच्या खचाशची ाेाे ारी त्ाल्हा

पररषा ची असल्यामु ,पररणामकारक पाणीपट्टीची िसुली करुन कमशचा-याींच्या ितन ि भत्याचा
प्रश्न त्ाल्हा पररषा

स्तरािरुन धनकाली काढण्यात यईल.

पाणीपट्टी

िसुलीेाेत

पथ क

धनमाशण

करण्यात

पररणामकारक िसल
न ी करण्याची कायशिाही त्ाल्हा पररषा

आलली

आहत.

स्तरािर करण्यात

यत

त्याप्रमाण
आह.

(५) ग्राम पात ीिर पररणामकारक िसनली होत नसल्यान ि त ितनाची अ ाई होत नाही.
___________
ग्राम पांचायत भेंडवी (पां.स.राजुरा, जज.चांद्रपूर) येथे गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(२८)

१०१६५९ (२२-१२-२०१७).

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ग्राम

पींचायत

भेंडिी

(पीं.स.रााुरा,

त्ा.चींद्रपनर)

यथ 

आतथ शक

गैरव्यिहार

झाला

असल्याेाेतचा अहिाल सींिगश विकासा अतधकारी(उ.श्र.) पींचायत संमती राारु ा याींनी उपमख्
ु य

कायशकारी अतधकारी (पींचा.) त्ा.प. चींद्रपनर याींना ि नाींक ४ ाानिारी, २०१६ रोाी सा र कला
आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, स र अहिालाच्या अनुषाींगान

उपमुख्य कायशकारी अतधकारी (पींचा.) त्ाल्हा

पररषा ,चींद्रपरन याींनी कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(३) नसल्यास, विलींेाच कारण काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-१०-२०१८) : (१) होय, खर आह.
(२)

श्री. आनीं राि तकसन गडाम ि इतर ग्रामस्थ , रा.भेंडिी याींनी ि नाींक ०९.११.२०१५

रोाीच्या तक्रार अााशन्िय ग्रामपींचायत भेंडिी पींचायत संमती राारु ा

यथ ील सामान्य र्ींडातन
न

ि सींपनणश स्िच्छता अंभयानाअींतगशत ेाींधलल्या नौचालय तथ ा िक्
ृ लागिड करण्यात आलल्या
खचाशत प्रचींड अर्रातर्र झाली असल्याेाेत कलल्या तक्रारीच्या अनुषाींगान ग् विकास
अतधकारी, पींचायत संमती राारु ा याींनी
कला.

ि नाींक ४.०१.२०१६ रोाी चौकनी अहिाल सा र

यामय तत्कालीन ग्रामसिक श्री. एम.ा. नाग ित ि

श्री. आर.आर. डाहनल ह ोषाी
आढ ल्यान मुख्य कायशकारी अतधकारी, त्ाल्हा पररषा , चींद्रपनर याींच्या ि नाींक २९.३.२०१६
च्या आ नान्िय त्याींना धनलींत्रेत करण्यात आल होत. धनलींेनाचा कालािधी तीन मिहन्यापक्ा

ाास्त झाल्यान श्री. नाग ित ि श्री. डाहुल याींना ि नाींक १०.१०.२०१६ च्या आ नान्िय
त्याींना पनिि
श त प ािर घण्यात आल. तत्कांलन ग्रामसिक श्री. नाग ित याींच्याविरु
ि .१२.०४.२०१७

च्या

आ नान्िय ि

श्री.डाहुल याींच्याविरु
आ नान्िय विभागीय चौकनी सुरु करण्यात आली आह.
(३) विलींे झालला नाही.

___________

ि नाींक

०३.०३.२०१७

च्या

वि.स. ५०९ (21)
जजल्हा पररषद बुलडाण्याचे बाांधिाम ववभागाचे, स्वतांत्र ववभागीय
िायागलय खामगाव येथे िरणेबाबत

(२९)

१०२८१६ (०६-०१-२०१८).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ेुलढाणा त्ाल्हा पररषा

ेाींधकाम विभागाच्या विविध योानचा व्याप लक्ात घता

खामगाि यथ  अधतररक्त त्ाल्हा पररषा

ेाींधकाम विभाग सरु
ु करणेाेत लोकप्रधतधनधीींनी

ि नाींक ०९ डडसेंेर,२०१४ रोाी िा त्यासम
ु ारास पिाद्िार मागणी कली आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, मुख्य कायशकारी अतधकारी त्ाल्हा पररषा

ेुलढाणा याींचा याेाेतचा प्रस्ताि

पि क्र. ३१३८ ि नाींक ७ सप््ें ेर,२०१४ रोाी नासनास सा र कला आह, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, सा. ेाीं . विभागाप्रमाण खामगाि यथ  त्ाल्हा पररषा

ेाींधकाम विभागाच

स्ितींि विभाग खामगाि यथ  सरु
ु करण्यात आल्यास घा्ाखालील ६ तालुक्यातील प्रलींत्रेत
काम ाल

गतीन होणार असल्यान स र प्रस्तािास तात्का

कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

मींाुरी

ण्याेाेत नासनान

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०७-०९-२०१८) : (१) होय, ह खर आह,
(२) होय, ह खर आह

(३) ि (४) वित्त विभाग नासन धनणशय ि नाींक २/६/२०१५ अन्िय निीन प
ेीं ी घालण्यात आली आह. तथ ावप,त्ाल्हा पररषा

ेाींधकाम विभाग धनंमशती करण्याेाेतचा

प्रस्ताि वित्त विभागाच्या विचार विधनमयासह उच्चस्तरीय संमती समोर
सुरु आह.

धनंमशतीिर पुणश

िण्याची कायशिाही

___________
मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील धोंडामारयाची मेठ येथे शाळे वर
झाड िोसळल्याने शाळे चे झालेले नि
ु सान

(३०)

१०२८५९

(०६-०१-२०१८).

श्रीमती

मतनषा

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चौधरी

(१) मोखाडा (त्ा.पालघर) तालक्
ु यामधील धोंडामारयाची म
कोस न न ना च्या तीनपैकी

(दहहसर) :
यथ 

म मिहन्यामय झाड

ोन खोल्याींची पडझड झाली होती, त्या खोल्याींची

अद्यापही झालली नाही, ह खर आह काय,
(२)

असल्यास,

मागील

आ

सन्माननीय

मिहन्याींपासनन

रु
ु स्ती

प्रलींत्रेत

रािहल्यामु

रु
ु स्ती

ग्रामस्थ ाींनी

विद्यार्थयांना पींचायत संमती कायाशलयात ेसिण्याचा धनणशय घतला आह, ह ही खर आह
काय,
(३) असल्यास,स र ना ची नासनान पाहणी कली आह काय ि त्यानस
ु ार उक्त्त ना ाच
नुतनीकरण करण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

वि.स. ५०९ (22)
श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-१०-२०१८) : (१) ि (२) ह खर नाही.
तथ ावप, त्ाल्हा पररषा

िा

ामन

प्राथ ंमक ना च्या तीन िगशखोल्या ि २ स्िच्छतागह
ृ असनन

ना च्या िगश खोल्याींिर झाड कोस ल नसनन २ स्िच्छतागह
ृ ाींिर कोस ल होत.

स र स्िच्छतागह
ृ ाच ग्रामपींचायत खोच याींच्याकडनन निीन
आलली आहत.

ोन स्िच्छतागह
न
ृ ेाींधन

ण्यात

(३) सन २०१६-१७ मय धनयोान संमतीच्या धनधीमधनन स र ना च्या ३ िगश खोल्याींची

रु
ु स्ती करण्यात आली आह. सन २०१७-१८ मय ना च्या प्सींख्यनुसार एक अधतररक्त िगश

खोली मींारन करण्यात आली आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
चाांदवड (जज.नाशशि) तालक्
ु यातील शेलू ते पुरी रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३१)

१०३७७६ (०६-०१-२०१८).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) चाीं िड (त्ा.नांनक) तालक्
ु यातील नलन त परु ी रस्त्याची

रु िस्थ ा झाल्यान नागररकाींची

गैरसोय होत असल्याच माह सप््ें ेर, २०१७ मय िा त्या रम्यान धन नशनास आल आह, ह
खर आह काय,

(२) असल्यास, स र रस्त्याची नासनान पाहणी कली आह काय ि पाहणीत काय आढ न न
आल,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार स रहन रस्त्याची तात्का
कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

रु
ु स्ती करण्याेाेत नासनान कोणती

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०७-०९-२०१८) : (१) होय, ह खर आह.

(२) स र रस्त्याची नासनान पाहणी कली आह. पाहणीत रस्त्याच्या एकुण १६ तक.मी.
लाींेीपैकी १२ तक.मी. लाींेीत खड्ड पडुन रस्ता खराे झाल्याच आढ ु न आल.

(३) मुख्यमींिी ग्रामसडक योानतगशत सन २०१७-१८ मय स र ११.७३ तक.मी. लाींेीच्या

रस्त्याला रु. ६६४.९१ लक् इतक्या रक्कमची प्रनासतकय मान्यता प्र ान करण्यात आली असुन
स रच्या कामाची धनवि ा प्रतक्रया प्रगतीत आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
दे वळा (जज.नाशशि) तालक्
ु यातील चणिापरू झाडी एरां डगाव तलाव प्रलांबबत असल्याबाबत
(३२)

१०३७८६ (०३-०१-२०१८).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

वि.स. ५०९ (23)
(१) नांनक त्ाल्हयातील

ि ा तालुक्यातील चणकापनर झाडी एरीं डगाि तलाि गल्या ४५

िषाांपासनन प्रलींत्रेत असल्याच माह आागस््,२०१७ मय िा त्या रम्यान धन नशनास आल
आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या कालव्याींतगशत

षु का ी भागात

ोन लघप
ु ा्ेींधार, २३ पाझर तलाि, ११

ेींधार त्याींच्या क्मतच्या ५० ्क्क भरण्यासा ज चणकापनर धरणातन
न पनर पाणी

ण धनयोत्ात

आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, स रहन कालव्याची नासनान पाहणी कली आह काय ि त्यानुसार या कालव्याच
काम तात्का पण
न श करण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

श्री. धगरीष महाजन (३१-०८-२०१८) :(१) खर नाही,
पुनीं

प्रकल्पाच्या सन १९९९ च्या प्रथ म मींानर सु.प्र.मा. प्रस्तािामय या कामाचा अींतभाशि

असन
न एकनण ३४.५० तक.मी. पैकी ३१ तक.मी. पयंतची काम सन २०१७ मय पण
न श झाली आह.

(२) प्रकल्प अहिालानस
ु ार चणकापनर उािा िाढीि कालव्याद्िार २ ल.पा.तलाि २३ पाझर
तलाि ि ११ को.प.ेींधार त्याींच्या ५० ्क्क क्मतपयंत पनर पाण्यान भरण्याच प्रस्तावित आह.
(३)

चणकापनर उािा िाढीि कालव्याच तकमी १ त ३१ पयंतच काम ेहुताींनी पनणश झाल आह.
तकमी ३२ त ३५ मधील कामाच अीं ाापिकास महामींड ान ताींत्रिक मान्यता ि ली आह.
तथ ावप, विषायाींतकत ांमन महामींड ाच्या ताब्यात नसल्यान स र कामाच्या प्रारुप धनवि ा
सींचास महामींड ान स्थ तगती ि ली आह. सद्य:त्स्थ तीत या लाींेीतील कामासा ज ८.०९ ह. क्ि
भनसींपा नाची आिश्यकता असनन स र क्ि सर
ह

क्िासा ज

नतकऱयाींची

सींमती

प्राप्त

खर ीद्िार सींपा न कराियाच्या दृष्ीन ४.१५

झाली

असनन

उिशरीत

३.९४

ह.क्िाची

सींमती

ंम विण्याची कायशिाही क्त्रिय स्तरािर सरु
ीं ा नानींतर धनवि ा कायशिाही
ु आह. आिश्यक भस
न प
पनणश करुन काम हाती घण्याच धनयोान आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
नाशशि जजल्हा पररषद तनववदा प्रकक्रयेत हस्तक्षेप िेल्याबाबत
(३३)

१०५५०२ (२८-०३-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नांनक त्ाल्हा पररषा

अींतगशत २२ ेींधाऱयाच्या ई धनवि ा प्रतक्रयत हस्तक्प

कल्यामु

लघु पा्ेींधार विभाग, त्ा.प नांनक याींची विभागीय चौकनी सुरु कलली आह, ह खर आह
काय,

(२) असल्यास,स र चौकनीत काय आढ न न आल ि त्यानस
ु ार नासनान कोणती कायशिाही
कली िा करण्यात यत आह,

(३) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?

वि.स. ५०९ (24)
श्रीमती पांिजा मुांडे (३१-०८-२०१८) :(१) अींनत: खर आह.
(२)

ोन कामाींच्या अधनयंमतत ेाेत नांनक त्ाल्हा पररषा न ि . ८/१/२०१८ रोाी सींेींतधत

श्री. ेापन विक्रम

सल, कायशकारी अंभयींता सयाच प नाम त्ाल्हा ालसींधारण अतधकारी,

त्ा.प. नांनक याींच विरु

खात चौकनी प्रस्तावित करणत आलली आह.

(३) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
ततवसा (जज.अमरावती) येथील अप्पर वधाग धरणाच्या पाटसरा नादरु
ु स्त होऊन फुटल्यामळ
ु े
शेति-याांच्या हरभरा वपिाांचे झालेले नुिसान

(३४)

१०६४६० (१३-०४-२०१८).

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

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) धतिसा (त्ा.अमरािती) यथ ील अपप्पर िधाश धरणाच्या पा्स-या का्री झड
ु ु पाींनी
व्यापलला असन
ु त्या ना रु
ु स्त होऊन र्ु्ल्यामु

धतिसा मधील नतक-याींच्या हरभरा वपकाींच

मो या प्रमाणत नुकसान झाल्याची ेाे माह डडसेंेर, २०१७ मय िा त्या रम्यान धन नशनास
आल, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,
(३) असल्यास, त्यानुसार नक
ु सानग्रस्त नतक-याींना तात्का

म त

ण्याेाेत नासनान

कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीष महाजन (०७-०९-२०१८) : (१) ह खर आह.
३०.११.२०१७
ेातमी प्रंस
(२) नाही.

च्या

लोकनाही

िाताश,

अमराितीच्या ित्ृ तपिामय

स र

झाली. परीं तु वपकाींच नक
ु सान झाल्याेाेत धनि न प्राप्त झालल नाहीत.

महाराषर पा्ेींधार अतधधनयम १९७६ ि २००५ अन्िय पा्चारीची

खभाल ि

रु
ु स्ती ही लाभधारकाींची ाेाे ारी आह. लाभधारकाींनी सामुिहकररत्या पा्चाऱयाींची सार्सर्ाई

करण्याच आिाहन ंसींचन हीं गामापि
न ी ााहीर प्रग्नाद्िार करण्यात यत.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
अधधक्षि अशभयांता व प्रशासि लाभक्षेत्र वविास प्राधधिरण, नागपुर अांतगगत

एम.डब्ल.ु एस.आय.पी. च्या िामात अधधिारी व िांत्राटदाराने िेलेला गैरव्यवहार
(३५)

१०८६४५ (१३-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

वि.स. ५०९ (25)
(१) अतधक्क अंभयींता ि प्रनासक लाभ क्ि विकास प्रातधकरण, नागपुर अींतगशत लघुपा्ेींधार

विभाग, नागपुर (नागपुर पा्ेींधार विभाग, ( क्षक्ण) नागपुर) ि पेंच पा्ेींधार विभाग, नागपुर
(भु ि ाल व्यिस्थ ापन पथ  नी प्रकल्प, नागपुर) अींतगशत सन २००८ त २०१४ च्या आतथ शक
िषााशत एम.डब्ल.ु एस.आय.पी िल्डश ेॅंकच्या धनधीतन
न सम
ु ार ३२५ को्ी रूपयाच ि विनषा
नविनीकरण कामासा ज सम
ु ार ८० को्ी रूपयाची कालि

रू
ु स्ती

रू
ु स्ती, लाईधनींगच काम, मुरूमाची

काम, काींतक्र्ची काम तसच रीनक्सधनींगची काम मो या प्रमाणात कींिा् ार एान्सी मार्शत

करण्यात यण, स र कामामय मािहती अतधकार अतधधनयमाींतगशत प्राप्त मािहतीच्या आधार
खो् एम.ेी. ेील तयार करण, काम न करताच

यक घिन
न गैरव्यिहार करणाऱया अतधकारी

कींिा् ाराविरूद्ध अतधक्क अंभयींता ि प्रनासक लाभक्ि विकास प्रातधकरण, नागपुर याींना
िारीं िार

अणखल

भारतीय

पिकार

सींघ,

नागपुर

ि

सामात्ाक

कायशकते

गैरव्यिहाराची चौकनी करण्याेाेत ि नाींक २७ ऑक््ोेर,२०१४ ि ि नाींक

याींच्या

तर्े

२९ म,२०१५ तसच

मा.मुख्यमींिी याींना ि नाींक १९ डडसेंेर,२०१७ रोाी लोकप्रधतधनधीींद्िार तक्रार कलली आह, ह
खर आह काय,

(२) तसच अतधक्क अंभयींता ि परीमींड

अतधकारी

क्ता पथ क (नागपुर परीमींड )

ालसींप ा विभाग, नागपुर याींना ही अणखल भारतीय पिकार सींघ, नागपुर ि सामात्ाक
कायशकते याींनी ि नाींक ०७ ि २७ ानन,२०१६, ि नाींक २३ नोव्हें ेर,२०१६ ि ि नाींक १४
डडसेंेर,२०१६ याप्रमाण िारीं िार तक्रार

िन
न ही प्रकरणाची चौकनी िा कायशिाही अद्यापयंत न

करण, चौकनी प्रलींत्रेत असण त्यामु

ि नाींक १९ डडसेंेर,२०१७ रोाी मा. मुख्यमींिी याींना

लोकप्रधतधनधीींन तक्रार कलली आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यानुसार

ोषाी अतधकारी ि

कींिा् ारािर नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीष महाजन (१०-०९-२०१८) : (१) ि (२) होय.
(३)

क्ता पथ क पररमींड , नागपरन याींच मार्शत चौकनी सुरु आह.

(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
मराठवाडयासाठी पजश्चम वाहहन्या नदयाांचे पाणी गोदावरी खो-यात वळववण्याबाबत
(३६)

१०८६९८ (१०-०४-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मरा िाडयातील गो ािरी न ीिर ेाींधलल्या ाायकिाडी धरणातील पाण्याची तु् भरुन
काढण्यासा ज नासनान पत्श्चम िािहन्या नद्याींच पाणी गो ािरी खो-यात ि विण्यासा ज सहा
मिहन्यात धनणशय घण्याच्या सच
न ना मा.उच्च न्यायालयाच्या असुनही नासन अ यापही

आिश्यक कायशिाही करीत नसल्याच माह ाानिारी, २०१८ मय िा त्या रम्यान धन नशनास
आल आह, ह खर आह काय,

वि.स. ५०९ (26)
(२)

असल्यास,

उक्त

कारणास्ति

ाायकिाडी

धरणाची

तु्

भरुन

धनघत

नसल्यान

मरा िाडयातील पाण्याचा तु्िडा धनमाशण झाला आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. धगरीष महाजन (०४-०९-२०१८) : (१) नाही.
तथ ावप ानहीत यातचका क्र.१७३/२०१३ धनणशयाच्या अनुषाींगान पत्श्चम िाहीनी नद्याींच

पाणी पि
न ेकड ि विणेाेत ऑगष् २००१ च्या अहिालातील ंनर्ारनी कल्याप्रमाण धनणशय

घण्यासा ज ६ महीन कालमयाश ा तसच २३ प्रिाही ि ण योानची कायशिाही करणसा ज १
िषााशची कालमयाश ा मा.उच्च न्यायालयान धनणशयान्िय ि लली आह.
(२) होय.
३) पत्श्चमिािहनी

मणगींगा, पार, िैतरणा, उल्हास खो-यातनन पनिक
े ड गो ािरी खो-यात पाणी

ि विण्यासा ज २३ प्रिाही ि ण योानाींची काम विविध ्प्प्यािर प्रगतीपथ ािर आहत. या २३
प्रिाही ि ण योानाींपकी १२ प्रिाही ि ण योाना पनणश झालल्या असनन ५ योाना
ेाींधकामाधीन आहत. ३ योानाींना नासनाची तत्ित: मान्यता आिश्यक आह.२

योानाींना

प्र.मा. आिश्यक आह. १ योाना प्राथ ंमक स्तरािर (भनसींपा न) आह.

या ंनिाय पार खोऱयातील पाणी उपसाव् ार गो ािरी खोऱयात ि विण्यासा ज उपसा

ाोड योाना क्र.३ ि ४ ता.प , त्ा.नांनक या योाना प्रस्तावित असुन सिेक्ण ि अन्िषाण
प्रगतीपथ ािर आह.
तसच

मणगींगा (एक र)-गो ािरी ि

मणगींगा-िैतरणा-गो ािरी या

ोन राज्याींतगशत

न ीाोड योानाींच सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करणेाेत नासनस्तरािरुन राषरीय
ालविकास अंभकरणास क विण्यात आल आह ि राषरीय ालविकास अंभकरणामार्शत
प्रकल्प अहिाला ेाेतची कायशिाही प्रगतीत आह. पार-गो ािरी न ी ाोड प्रकल्पाचा सविस्तर
प्रकल्प अहिाल

तयार करणच काम क्िीय स्तरािर प्रगतीत आह. उपरोक्त राज्याअींतगशत

न ी ाोड योाना हया आींतरराज्यीय न ी ाोड योाना पार-तापी-नमश ा ि

मणगींगा-वपींाा

सोेत राषरीय प्रकल्प म्हणन
न घण प्रस्तावित असन
न पढ
ु ील कायशिाही प्रगतीत आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
चाांदवड (जज.नाशशि) तालक्
ु यात मख्
ु यमांत्री ग्रामसडि योजनेतून मौजे मांगरूळ एनएस ३
गरू
ु दवारा ते जोफळपयांत रस्त्याचे िाम तनिृष्ट्ट दजागचे झाल्याबाबत

(३७)

१०९३१८ (०९-०४-२०१८).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) चाीं िड (त्ा.नांनक) तालुक्यात मुख्यमींिी ग्रामसडक योानतन
न मौा मींगरू

एनएस ३

गुरूद्िारा त ाोर् पयंत १२ तक.मी.च रस्त्याच काम सन २०१६-१७ पासनन सुरू आह, ह खर
आह काय,

वि.स. ५०९ (27)
(२) असल्यास, स र कामाच कींिा् ार (िांलया) याींच्या कामाेाेत स्थ ाधनक नागररकाींच्या
मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असनन ह काम धनकृष्

ााशच असल्यान कींिा् ाराना

यक अ ा करू

नय अनी स्थ ाधनक नागररकाींनी मागणी कली आह, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यानस
ु ार सींेींधीत
कींिा् ारािर नासनान कााणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (३१-०८-२०१८) :(१) होय, ह खर आह.
(२) ह खर नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
बाळापूर (जज.अिोला) तालुक्यातील शसांचन ववहहरी लाभार्थयाांिडून
अधधिाऱयाांनी घेतलेले पैसे त्याांना परत िरण्याबाबत

(३८)

१०९९६४ (०९-०४-२०१८).

श्री.गोवधगन शमाग (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेा ापनर (त्ा.अकोला) तालक्
ु यातील

ंसींचन वििहरीींसा ज ६४५ लक्ाींक असताना ९२४

लाभार्थयांना मींाुरी आ न ि ल, लक्ाींकापक्ा ाास्त २७९ आ नाींची पींचायत संमतीमय नों

नसल्याची ेाे माह ाानिारी २०१८ मय िा त्या रम्यान धन नशनास आली, ह खर आह
काय,
(२) असल्यास, लाभाथ ींना

यकासा ज िारीं िार सींेींधीत अतधका-याींकड ााि लागत असनन

सींेींधीत अतधकारी लाभार्थयांकडनन पैस घत आहत, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, ंसींचन वििहरी लाभार्थयांना त्याींच पैस त्िररत

ण्यासीं भाशत नासनान कोणती

कायशिाही कली आह िा करण्यात यत आह,
(४) असल्यास, या प्रकरणी

ोषाी अतधका-याींिर नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात

यत आह,
(५) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. जयिुमार रावल (०९-०९-२०१८) :(१) ह खर नाही.
(२) ह खर नाही.

(३) प्रश्न उद्भाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.
(५) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________

वि.स. ५०९ (28)
राज्यासह मराठवाड्यातील रोजगार हमी योजनें तगगत शमळणारी मजूरी
मजुराांना वेळेवर शमळत नसल्याबाबत

(३९)

११००५६ (०७-०४-२०१८).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),
श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री
ु ादे वी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यासह मरा िाड्यातील रोागार हमी योानें तगशत ंम णारी मारन ी ि िर ंम त नसन
न
कि

४९ ्क्क मानरी ि िर अ ा करण्यात आली असनन उिशररत ५१ ्क्क मानराींची रोहयो

योानेंतगशत कलल्या कामाची मारन ी अद्यापही

ण्यात आलली नसल्याच माह ाानिारी २०१८

मय िा त्या रम्यान धन नशनास आल, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, मानराींनी काम पनणश कल्यानींतर १५ ि िसाींच्या आत मानरी
असताींनाही एिढ्या मोठ्या प्रमाणात मानरी थ कीत

ण आिश्यक

िण्याची आली आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यानुसार रोागार हमी

योानेंतगशत काम करणाऱया माुराींना त्याींची मानरी ि िर न अ ा करणाऱया सींेींतधत
अतधकाऱयाींिर नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. जयिुमार रावल (०७-०९-२०१८) :(१) ह खर नाही.
आह.

सींपनणश राज्यात माुराींना ि त मानरी ंम ण्याेाेतची ्क्किारी ही ६८.०१ ्क्क

मरा िाड्यातील ेीड, परभणी ि िहींगोली

त्ाल्हयामय ह प्रमाण कमी असनन सरासरी

३१.१७ ्क्क आह.

(२) ि (३) मानरी ि िर अ ा करण्यात न आल्याच्या कारणास्ति

ेीड ि िहींगोली त्ाल्हयात

अद्यापपयंत अनुक्रम रु.१३,१८,२३३/- ि रु.२,३७,३७३/- एिढी रक्कम सींेींतधत कमशचारी /
अतधकारी याींच्याकडनन िसनल करण्यात आली आह.

परभणी त्ाल्हयामय १७४ अतधकारी /

कमशचारी याींना ाेाे ार धरण्यात आल असन
न एकनण रु.४,२९,९०८/- इतका
आला

आह.

औरीं गाेा

विभाग

िग ता,

उिशररत

राज्यात

ंम ण्याेाेतची ्क्किारी ही सरासरी ७०.५९ ्क्क आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

माुराींना

ीं ड आकारण्यात
ि त

मानरी

___________

बाळापुर (जज.अिोला) तालुक्याचा ववहीर ६४५ लक्षाांि असताांना ९२४ लाभार्थयाांचे
मांजुरीचे आदे श िाढल्याबाबत

(४०)

११०३०९ (११-०४-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ग :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला त्ाल्हा पररषा च्या ि नाींक १४ डडसेंेर २०१७ रोाी झालल्या स्थ ायी संमतीच्या
सभत ेा ापुर (त्ा.अकोला) तालक्
ु याचा विहीर ६४५ लक्ाींक असताींना ९२४ लाभार्थयांच मींाुरी
आ न काढण्यात आल्याच धन नशनास आल, ह खर आह काय,

वि.स. ५०९ (29)
(२)

असल्यास, उक्त ९२४ मींाुरी आ नापैकी २७९ मींाुरी आ नाची पींचायत संमती ेा ापुर

यथ ील कायाशलयात कु च नों

नसल्याच ि सनन आल, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास,एका लाभार्थयाशला २ लाख १६ हाार रुपय प्र ान कल्यािर त्याची विहीर
लक्ाींकाेाहर असल्याच धन नशनास आल्यािर स र लाभार्थयाशचा
आला, ह ही खर आह काय,
(४) असल्यास,

स
ु रा हप्ता रोखन
न

िण्यात

या प्रकरणी नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,

(५) असल्यास, त्यानुसार

ोषाी अतधकाऱयाींिर नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत

आह,

(६) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. जयिुमार रावल (०४-०९-२०१८) :(१) होय, ह खर आह.
(२) नाही, ह खर नाही.

पींचायत संमती ेा ापुर स्तरािर ंसींचन वििहर लाभाथ ींच प्रनासकीय मींाुरीच

रत्ास््र

िण्यात आल असनन त्यामय एकनण २७९

ंसींचन वििहर लाभाथ ींच प्रनाकीय मींानरी

ि ल्याच्या नों ी उपलब्ध आहत.
(३) होय, ह खर आह.
(४) होय.
चौकनी

करण्यात

आली

असन
न

अकोला

त्ाल्हयातील

ेा ापुर

तालुक्यातील

ग्रामपींचायतीमय भा
ु ल सिेक्ण यींिणा, अकोला याींनी ि लल्या लक्ाींक पक्ा ाा ा वििहरीींना
मींाुरी

ण्यात आलली आह. ाा ा झालल्या वििहरीींची काम पींचायत संमती स्तरािर स्थ गीत

कली असन
िािढि लक्ाींक ंम ण्याकररता मा.िररष
न
यींिणा, अकोला याींच्याकड मागणी कलली आह.
(५)
कारण

भि
ु ैज्ञाधनक भा
ु ल सिेक्ण विकास

ोषाी अतधकाऱयाींविरुद्ध मुख्य कायशकारी अतधकारी, त्ाल्हा पररषा
ाखिा नो्ीस

ऊन स्पष्ीकरण मागविण्यात आल आह.

(६) प्रश्न उद्भाित नाही.

अकोला कायाशलयाकडनन

___________

रत्नाधगरी जजल्हा तनयोजन सशमतीने गेल्या आधथगि वषागसाठीचे २९ िोटी १६ लाखाची मुदत
सांपली तरी तनधी अखधचगत असल्याबाबत

(४१)

१११३६५ (०४-०४-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय तनयोजन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नातगरी त्ाल्हा धनयोान संमतीन गल्या आतथ शक िषााशसा जच २९ को्ी १६ लाखाची
मु त माह डडसेंेर, २०१७ मय

सींपली तरी खची पडल नसल्याच माह ाानिारी,२०१८ मय

िा त्या रम्यान धन नशनास आल, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, सन २०१६-१७ च

ाधयत्ि २९ को्ी

१६ लाख आणण त्यामधील वितररत धनधी

२० को्ी इतका असनन प्रत्यक्ात त्यामधील १६ को्ी ६०लाख इतकाच धनधी खची पडला आह,
ह ही खर आह काय,

वि.स. ५०९ (30)

(३) असल्यास, या प्रकरणी नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,
(४) असल्यास, त्यानुसार धनधी अखतचशत

िणाऱयािर नासनान कोणती कारिाई कली िा

करण्यात यत आह,

(५) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०९-२०१८) : (१) ि (२) त्ाल्हातधकारी रत्नातगरी याींचकडनन प्राप्त

अहिालानस
ु ार त्ाल्हा िावषाशक योाना (सिशसाधारण) सन २०१७-१८ मय उपलब्ध रु.१७०.९९
को्ी धनधी पैकी वितरीत झालला ७० % इतका धनधी ३१ डडसेंेर २०१७ अखर खचश झाला

होता,तथ ावप वित्त विभाग पररपिक क्रमाींक अथ शसीं-२०१७/प्र.क्र.७५/अथ श-३, ि नाींक ०१ र्ब्रुिारी

,२०१८,अन्िय त्ाल्हा िावषाशक योाना (सिशसाधारण) अींतगशत रत्नातगरी त्ाल्हयाला १००% धनधी
रु.१७०.९९

को्ी उपलब्ध होऊन ३१ माचश २०१८ पयशत सींपनणश धनधी खचश करण्यात आला आह.

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
प्रधानमांत्री सडि योजनें तगगत मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेतील घुणिी ते चावरे या रस्त्याचे
िाम तनिृष्ट्ट दजागचे झाल्याबाबत

(४२)

१११४९५

(०५-०४-२०१८).

डॉ.सजु जत

शमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य नासनाच्या प्रधानमींिी सडक योानअींतगशत मख्
ु यमींिी ग्रामसडक योानतील घण
ु की
त चािर या रस्त्याच काम अत्यींत धनकृष्

ााशच झाल असनन याेाेतची तक्रार नाखा

अंभयींता याींच्याकड माह ाानिारी, २०१८ मय िा त्या रम्यान करण्यात आली आह, ह खर
आह काय,
(२) असल्यास, या रस्त्याची पाहणी नासनान कली आह काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार स र रस्त्याच काम धनकृष्
कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,

ााशच करणाऱया

ोषाीींिर नासनान

(४) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (३१-०८-२०१८) : (१) अींनत: खर आह.
(२) होय.

(३) ि (४) स र रस्त्याची पाहणी ि तपासणी राज्य गुणित्ता धनररक्क तसच िररष

राज्य

गुणित्ता धनररक्क याींनी कली असनन स र कामास समाधानकारक नरा ि ला आह. त्यामु
कारिाई करण्याचा प्रश्न उद्भाित नाही.

___________

वि.स. ५०९ (31)
ग्रुप ग्रामपांचायत मोज (ता.वाडा,जज.पालघर) येथील ग्रामपांचायतीने मौजे वपांपरोळी येथे
तबेल्याचे अनधधिृत बाांधिाम तसेच नाल्याचा प्रवाह बदलल्याबाबत

(४३)

११२०३५ (११-०४-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे

(शभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ग्रुप ग्रामपींचायत मोा (ता.िाडा,त्ा.पालघर) यथ ील ग्रामपींचायतीन मौा वपींपरो ी यथ 

तेल्याच अनतधकृत ेाींधकाम तसच नाल्याचा प्रिाह े लल्यान ि नाींक ४ ऑक््ोेर,२०१७
रोाी िा त्यासम
ु ारास त्ाल्हातधकारी, पालघर याींना धनि न ि लल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, स र ि काणी विना परिानगी ंनिाय िैतरणा न ीिरुन पाणी उपसा करण्यात
यत, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, पींचायतीन अनक ि ा नो्ीसा

ऊन

कलला नाही, ह ही खर आह काय,

खील कोणत्याही प्रकारच खुलासा

(४) असल्यास,या प्रकरणी नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यानुसार तेल्याच अनतधकृत
ेाींधकाम ि नाल्याचा प्रिाह े लणाऱया

ोषाीींिर नासनान कोणती कारिाई कली िा करण्यात

यत आह,
(५) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०९-२०१८) : (१) होय ह खर आह.
(२) ह खर नाही.

कायशकारी अंभयींता,

ाण पा्ेींधार विभाग क िा- ाण याींच्या अहिालानुसार सन

२०१६-१७ या िषााशसा ज तात्परु त्या स्िरुपात पाणीउचल करण्यासा ज महाराषर पा्ेींधार
अतधधनयम १९७६ च्या तरतु ीन्िय
घण्यात आला आह.

पाणी अाश नमुना -७ सींेींतधत नतक-याकडनन भरणा करुन

सन २०१७-१८ सा ज मागणी नसनन पाणी उचल परिानगी

नाही.

ण्यात आली

(३) होय ह खर आह.
श्री. सींाय मोहनलाल नमाश याींनी तेल्याच ेाींधकाम करण्याकामी ि . २७.०३.२०१७
रोाी ग्रुप ग्रामपींचायत, मोा याींच्याकड अाश कला.
काग पि तसच N/A असल्याचा

तथ ावप, स र अााशसोेत त्याींनी वििहत

स्ताऐिा ाोडला नसल्यान यािर ि . ३०.०५.२०१७ रोाीच्या

मांसक सभत िाचन करुन तो धनकाली काढण्यात आला.
३.०६.२०१७ रोाी ग्रामपींचायत कमशचारी
त पि त्स्िकारल नाही.

ोन-तीन ि ा नो्ीस

स र पि ग्रामपींचायतीन पोस््ान

याींनी श्री. सींाय मोहनलाल नमाश याींना ि नाींक
ि ल्या आहत.

अनतधकृत ेाींधकामाेाेत ि .
ण्याकररता गला असता त्याींनी

पा विल. तसच ग्रामपींचायत, मोा

६.०९.२०१७ ि ि . २२.०९.२०१७ रोाी नो्ीसा

परीं तु श्री. नमाश याींनी स र नो्ीनीचा खुलासा सा र कलला नाही.

यास्ति

याेाेत ग्रप
ु ग्रामपींचायत मोा याींनी तहंसल ार, िाडा याींना ि नाींक

२९.०९.२०१७ रोाी ि मा. त्ाल्हातधकारी, पालघर याींना ि . ४.१०.२०१७ रोाी धनि नाद्िार
क विल आह.

वि.स. ५०९ (32)
(४)

विस्तार

अतधकारी,

पींचायत

संमती,

िाडा

स यत्स्थ तीमय श्री. नमाश याींनी राहत घर, गित
धनिास घर, रखिाल ार कत्रेन ेाींधलल आह.

याींनी

क्िीय

पाहणी

ि पढा सा िणनकीच

िली आह.

पाण्याचा उपसा करत असल्याच प्रथ म
कोरडा आह.
याींना

असता

गो ाम, कामगार

आा अखर ग्रामपींचायतीन स र ेाींधकामािर

कर आकारणी कली नसन
न ि . १८ ाल
ु ,ै २०१७ च्या पररपिकानस
ु ार
आकारणी करण्याची तािीा

कली

ग्रामपींचायतीन कर

नाल्याचा प्रिाह े लल्याच तसच

नशनी ि सनन यत नाही.

धतथ  अनतधकृत

सद्यत्स्थ तीमय नाला

ग्रप
ु ग्रामपींचायत मोा सरपींच याींनी ि . ४/१०/२०१७ रोाी त्ाल्हातधकारी, पालघर

धनि न ि ल होत त्याि ी श्री. नमाश याींनी

नाल्यात सोडल होत.

त्याींच्या तेल्यातील नण मलमनि

परीं तन धनि न ि ल्यानींतर सींेींतधताींनी त्याींच्या ाागमय नोषाखड्डा

घऊन मलमनि

धनच-याची उपाययोाना कल्याच ि सनन यत. त्यामु

ग्रामपींचायतीन

ि .

ानािराींच मलमनि नण ि साींडपाणी सोडल ाात
४/१०/२०१७

अन्िय

सद्यत्स्थ तीमय

म्हणनन नाला ेातधत होत नाही.

त्ाल्हातधकारी

याींना

क विल

असल्यान,

ग्रामपींचायतीकडनन कोणत्याही प्रकारची पुढील कायशिाही कलली नाही.

महाराषर ग्रामपींचायत अतधधनयम कलम ५२(१)( ोन) नुसार ज्या गािाच्या इतर

क्िात (गाि ाण

क्िाव्यधतररक्त) त्ाल्हातधकारी तकीं िा ज्याींचकड त्ाल्हातधकारी याींच ेाींधकाम

परिानगीच अतधकार सोपविण्यात

आल असतील अना तहंसल ाराींच्या

ााशपक्ा कमी

नसलल्या इतर कोणत्याही अतधका-याींची पनिप
श रिानगी आिश्यक आह.

ााश

ि . ६/१/२०१८

पासनन पालघर त्ाल्हयाकररता प्रा ंनक योाना लागन झालली असल्यान तसच स रच
अनतधकृत ेाींधकाम गाि ाणाेाहरील असल्यान या अनुषाींगान पढ
ु ील कायशिाही करण्याेाेत
त्ाल्हातधकारी, पालघर याींना क विण्यात यत आह.
(५) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
नागापूर (डोणगावां, जज.बुलढाणा) या गावाचा वविास गटवविास अधधिारी मेहिर, ववस्तारी
अधधिारी व ग्रामसेवि याांच्या तनयोजनशन्
ू य िारभाराबाबत

(४४)

११२७५३ (०७-०४-२०१८).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

(१) नागापरन (डोणगािीं, त्ा.ेल
ु ढाणा) या गािाचा विकास गल्या

ोन िषााशपासन
न ग्विकास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अतधकारी, महकर,विस्तारी अतधकारी ि ग्रामसिक याींच्या धनयोानननन्य कारभारामु

प्रलींत्रेत

असनन या प्रकरणी त्याींची चौकनी करुन कारिाई करण्याची मागणी सरपींच याींनी त्ाल्हातधकारी
याींच्याकड माह ऑक््ोेर, २०१७ मय िा त्या रम्यान कली आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,

(३) असल्यास,चौकनीनुसार सींेींतधत अतधकारी ि ग्रामसिकािर नासनान कोणती कारिाई कली
िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?

वि.स. ५०९ (33)
श्रीमती पांिजा मुांडे (३१-०९-२०१८) :(१) होय, ह खर आह.

(२) होय, स र प्रकरणी ग् विकास अतधकारी, पींचायत संमती, महकर याींचकडनन चौकनी
करण्यात आलली आह. ग्रामपींचायतीच्या अींतगशत िा ामु

अडथ  ा धनमाशण झालला होता. तथ ावप, प्रत्यक् चौकनीअींती
साींगण्यात यऊन सिशमान्य तोडगा धनघाल्यामु

विकास काम करताींना ग्रामसिकास
ोन्ही ेााच्
ु या लोकाींना समाािन
ु

ि विकास कामाचा अडथ  ा

रन झाल्यामु

तक्रारकते सरपींच याींच समाधान होऊन तक्रार नसल्याेाेत ि नाींक २२.११.२०१७ रोाी लखी
ाेाे सा र कलला आह.
(३)

ि नाींक

२२.११.२०१७

रोाी

सरपींच,

ग्रामपींचायत

नसल्याेाेत क विल्यानुसार ि प्रत्यक् चौकनी अींती
साींगण्यात यऊन सिशमान्य तोडगा धनघाल्यामु

कायाशलय,

नागपरन

याींनी

तक्रार

ोन्ही ेााुच्या लोकाींना समाािुन

सींेींतधत अतधकारी ि ग्रामसिकािर कायशिाही

करण्याचा प्रश्न उद्भाित नाही.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
रोजगार हमी योजनेतील मजुराांना वेळेत मजुरी न हदल्याने उस्मानाबाद
जजल््यातील आठही पांचायत सशमत्याांना दां ड आिारल्याबाबत

(४५)

११३३३२ (११-०४-२०१८).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रोागार हमी योानतील माुराींना ि त माुरी न ि ल्यान उस्मानाेा
आ ही पींचायत संमत्याींना

ीं ड आकारण्यात आला असनन लाखो रुपयाींच्या

करण्यात आली आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, ि त माुराींना पैस न ि ल्यान तहसील कायाशलयाींनाही

त्ाल्हयातील

ीं डाची िसनली सुरु

ीं ड आकारण्यात आल

आहत, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, राषरीयकृत ेँकत खात असतानाही मारु ाींना ि त मारु ी न ि ल्यान
आकारण्यात आलल्या एकनण
िसनल करण्यात आली आह,

ीं डापैकी तकती रक्कम कोणकोणत्या ग्विकास अतधकाऱयाींकडनन

(४) नसल्यास, त्याची कारण काय आहत ?
श्री. जयिुमार रावल (०९-०९-२०१८) :(१) होय, ह खर आह.
(२) होय, ह खर आह.
(३) उस्मानाेा

त्ाल्हयात मारु ाींना ि त माुरी न ि ल्यान रु.१,४६,३३०/- एिढी रक्कम

सींेींतधत पींचायत संमती ि सींेींतधत अतधकारी याींच्याकडनन िसल
ु करण्यात आली आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________

वि.स. ५०९ (34)
िजगत तालुक्यात (जज.रायगड) मख्
ु यमांत्री ग्रामसडि योजनेंतगगत
रस्त्याांची िामे अपूणग असल्याबाबत

(४६)

११४२४९ (०६-०४-२०१८).

श्री.सुरेश लाड (िजगत) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) काशत तालुक्यात (त्ा.रायगड) मुख्यमींिी ग्रामसडक योानअींतगशत सन २०१७ मय ५५

को्ीची रस्त्याींची काम मींारन करण्यात आली होती परीं तु एकही गािाींच रस्त पण
न श करण्यात
आल नाहीत,ह खर आह काय,

(२) असल्यास,याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यात काय आढ न न आल,
(३) असल्यास, त्यानुसार रस्त्याची काम तात्का
कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत

पनणश करण्याेाेत नासनान कोणती

?

श्रीमती पांिजा मुांडे (३१-०९-२०१८) : (१) ह खर नाही.

मुख्यमींिी ग्रामसडक योानअींतगशत सन २०१६-१७ मय मींाुर २ रस्त्याींच काम पुणश

झाल आह. उिशरीत काम प्रगतीपथ ािर आहत.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________
आधथगि वषागच्या अखेरीस घाईघाईत येणा-या शासिीय खरे दीच्या प्रस्तावाांना मांजूरी न
दे ण्याबाबत ववत्त ववभागाने िाढलेला आदे श

(४७)

११५११७ (०४-०४-२०१८).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :
सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आतथ शक िषााशच्या अखरीस घाईघाईत यणाऱया नासकीय खर ीच्या प्रस्तािाींना मींानरी

ण्यात

यऊ नय अस आ न वित्त्त विभागान माह र्ब्रुिारी, २०१८ मय िा त्या रम्यान काढल
आहत, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या आ नान मिहला ि ेालकल्याण, आि िासी विकास, सामात्ाक न्याय,
ंनक्ण, आरोग्य इत्या ी विभागाींकडनन राेविण्यात यणा-या कल्याणकारी योानाींिर पररणाम
झाला आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह
कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

काय ि त्यानुसार नासनान कोणती

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०९-२०१८) : (१) होय.

(२) अना प्रकारची कोणतीही मािहती वित्त विभागास प्राप्त झालली नाही.
(३) प्रश्न उद्भाित नाही.
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(४) प्रश्न उद्भाित नाही.
___________
राज्याच्या अथगसांिल्पातील तनधी अखधचगत असल्याबाबत
(४८)

११६९६६ (२०-०७-२०१८).

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

ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िुणाल पाटील
(धळ
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे
(लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) २०१७-१८ च्या अथ शसींकल्पात करण्यात आलली आतथ शक तरतन
सींथ गतीन खचश करण्यात आली आह,ह खर आह काय,

विविध विभागाींकडनन

(२) असल्यास,अथ शसींकल्पातील २ लाख ६१ हाार ४९८ को्ी रुपयाींच्या तरतन ीपैकी ६५ हाार
५०० को्ी रुपय नि्च्या तीन मिहन्यात तात्का
विकासकामाींकड

खचश करण्यात आल्यान विभागाच

ल
श झाल आह,ह ही खर आह काय,
ु क्

(३) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यानस
ु ार नासनान कोणती
कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०७-०९-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) वित्तीय व्यिस्थ ापनासा ज प्रत्यक
विभागात मांसक धनधी वििरणपि तयार करुन त्यानुसार खचश करािा लागतो. राज्याच्या

अथ शव्यिस्थ िर पाशन्यमानाचा मो ा पररणाम होत असन
न ेहुताींन योानचा आतथ शक िषााशचा खचश
हा मो या प्रमाणािर पािसा ा सींपल्यानींतर ि स
ु ऱया सहामाहीमय होतो. केंद्र पुरस्कृत
योानाींिरील खचश हा अपक्षक्त केंिद्रय धनधी प्राप्त झाल्यानींतर तसच योानची प्राथ ंमक तयारी
ि अपक्षक्त मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर सरु
ु होतो.

महालखापाल कायाशलयाकडनन प्राप्त झालल्या प्राथ ंमक मािहतीनुसार सन २०१७-१८

मय राज्य नासनाव् ार रु.२,६९,४१४ को्ी एिढा खचश करण्यात आलला असनन नि्च्या तीन
मिहन्याींमय रु.१,०१,८६८ को्ी एिढा खचश झालला आह. त्यामु
कामाींकड

विभागाींव् ार विकास

ल
श होतो अस म्हणण सींयत्ु क्तक होणार नाही.
ु क्

विभागाींव् ार मो या प्रमाणािर िैयत्क्तक लाभाच्या योाना राेविण्यात यतात ि
स र योानाींसा ज धनधीची कमतरता भासणार नाही याेाेत नासन क्ीे

आह. तसच

ालसींप ा विभाग ि सािशाधनक ेाींधकाम विभाग याींच्याव् ार हाती घण्यात आलल पायाभनत
सुविधा धनमाशण करण्याच प्रकल्प प्रगती पथ ािर असन
न त्याींना योग्य तो धनधी
करुन

ण्यात यत आह.

___________

रिषाी उपलब्ध
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सहायि अधधदान व लेखा अधधिारी याांच्याववरुध्द अधधदान व लेखा िायागलय, फोटग येथील
िमगचा-याांनी िेलेल्या तक्रारीच्या अनुषांगाने झालेल्या चौिशीचा अहवाल
(४९)

१२०४५७ (२०-०७-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सहायक अतध ान ि लखा अतधकारी याींच्याविरु

अतध ान ि लखा कायाशलय, र्ो्श

यथ ील कमशचा-याींनी कलल्या तक्रारीच्या अनुषाींगान झालल्या चौकनीचा अहिाल नासनास सा र
कला आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या अहिालात काय आढ न न आल,

(३) असल्यास, या अहिालानस
ु ार सहायक अतध ान ि लखा अतधकारी याींच्यािर नासनान
कोणती कारिाई कली िा करण्यात यत आह,

(४) नसल्यास, विलींेाची कारण काय आहत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०९-२०१८) : (१) होय, ह खर आह.
(२)

मिहलाींच लैंतगक छ ापासन
न सींरक्ण (प्रधतेींध,मनाई ि धनिारण) अतधधनयम २०१३

अींतगशत संमतीन चौकनीमय श्री.समीर भा्कर, सहायक अतध ान ि लखा अतधकारी
याींचविरु

लैंतगक गैरितशनाच आरोप ंस

होत असल्याचा धनषकषाश नों विला आह तसच त्या

अनुषाींगान संमतीन सेींधीत सहायक अतध ान ि लखा अतधकारी याींच्यािर

पका

िण्याची

ंनक्ा ेाािण्याेाेत ंनर्ारस कली आह.

(३) सेींधीत सहायक अतध ान ि लखा अतधकारी याींच्याविरु

महाराषर नागरी सिा (ंनस्त

ि अपील) धनयम १९७९ च्या धनयम १० खाली ज्ञापन ेाािण्यात आल आह ि त्यानुसार
पुढील कायशिाही करण्यात यत आह.
(४) प्रश्न उद्भाित नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य सरिारची िागदोपत्री लॉटरी बांद िरून ऑनलाईन
लॉटरी सुरू िरण्याचा प्रस्ताव
(५०)

१२१९८० (२०-०७-२०१८).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य सरकारची काग ोपिी लॉ्री ेीं

करून एवप्रल २०१८ पासनन ऑनलाईन

लॉ्री सरू
ु करण्याचा प्रस्ताि नासनाच्या विचाराधीन आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास,
कल्यामु

नातील इतर राज्याींनी काग ोपिी लॉ्री ेीं

राज्याच्या महसुलाच मो

करून ऑनलाईन लॉ्री सुरू

नुकसान झाल आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याेाेत नासनान चौकनी कली आह काय ि त्यानस
ु ार स र ऑनलाईन लॉ्री
सुरु करण्याेाेत नासनान कोणती कायशिाही कली िा करण्यात यत आह,
(४) नसल्यास,विलींेाची कारण काय आहत ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-०८-२०१८) : (१) ह खर नाही.
महाराषर राज्याची पपर लॉ्री चालन

करण्याची ेाे नासनाच्या विचाराधीन आह.

िनन महाराषर राज्याची ऑनलाईन लॉ्री सुरू

(२) ह खर नाही.
(३) महाराषर राज्य लॉ्री मींड ाच्या ेै कीत झालल्या धनणशयानुसार महाराषर राज्याची

ऑनलाईन लॉ्री सुरू करण्याेाेत तपंनलिार प्रकल्प अहिाल (DPR) तयार करून घण्यात
यत आह.

(४) प्रन ् उद्भाित नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपनिश सिश प्रतक्रया महाराषर विधानमींड

सतचिालयाच्या सींगणक यींिणिर
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