अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

दहहद ब.ु व दहहद खद
ु द (ता.बल
ु ढाणा) या गावाांना जोडणा-या अपघातप्रवण रस्त्याबाबत
(१)

२८७६५ (२३-१२-२०१५).

श्री.हर्दवधदन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहिद बु. व दहिद खुदद (ता.बुलडाणा) या गावाींना जोडणा-या रस््यावरील सदोघ टा्रस्ता
बाींधकामामळ
ु े अपटातप्रवण क्षेत्र ननमादण झाले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर टा् रस््यावरील चढाचा कोन ताींरिकत्रक ननकघानस
ा ार नसल्यामळ
ु े सदर
रस्ता अपटात प्रवण झाला आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ्याबाबत सासनाने चशकसी केली आिे काय व चशकसीत काय आढळान झाले,

(४) असल्यास, सदर रस्ता बाींधकामातील ताींरिकत्रक दोघ ननराकरणासाठी सासनाने कोणती
कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय, अींसत: खरे आिे .

(३) िोय, जजल्िा पररघदे मार्दत सवेक्षण करण्यात आले असान ३६० मी्र लाींबीची सुधारणा
आवश्यक आिे.

(४) सन २०१६-१७ जजल्िा वार्घदक योजनेअींतगदत काम अींतर्ात
द कन न ननधीयाया लपलधतधतेनुसार
काम िाती टेण्याचे जजल्िा पररघदे चे ननयोजन आिे.

___________
राधानगरी तालुक्यातील पश्श्चम भागातील ई.जी.मा व ग्रामीण रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२)

३४४३३ (१४-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश अबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राधानगरी तालुक्यातील पजश्चम र्ागातील म्िासुली, भर््तमवाडी, चशधरीवाडी, आप्ाळ,

केळोसी, गोतेवाडी, कुरणेवाडी, खामकरवाडी, धामोड येथील ई.जी.मा व ग्रामीण रस््याींची
दरु वस्था झालेली आिे , िे खरे आिे काय,

र्व.स. २२१ (2)
(२)

असल्यास, म्िासुली ते बावेली रस्ता प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेतुन सन २००२ मध्ये

पाणद िोऊन सुद्धा आजतागायत रस््याची दन 
ु स्ती करण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय,
(३)

असल्यास, सदर ग्रामीण रस््याींची पुनःबाींधणी करण्याकररता ग्रामर्वकास व सावदजननक

बाींधकाम र्वर्ाग आर्थदक ननधीची तरतद
ा करण्याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा
करण्यात येत आिे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०६-२०१६) : (१) अींसत: खरे आिे .

(२) सन २०१२-२०१३ मध्ये र्वसेघ दन 
ु स्ती अींतगदत सदर रस््यावर दन 
ु स्ती करण्यात आली
आिे .

(३) सींपण
ा द राज्यामध्ये जजल्िा पररघदाींयाया अख्याररतील ग्रामीण मागद व इतर जजल्िा मागद
रस््याींची सन २००१-२०२१ रस्ते र्वकास योजनेनुसार एकाण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी इतकी
असान अजस्त्वातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी इतकी आिे . सदर रस््याींयाया दन 
ु स्तीसाठी
सासनाकडे

लपलधतध

असलेल्या

ननधीचे

वा्प

रस््याींयाया

लाींबीयाया

व

मानव

र्वकास

ननदे सकाींयाया प्रमाणात करण्यात येते ्यानुसार कोल्िापार जजल्िा पररघदे अींतगदत ग्रामीण मागद
व इतर जजल्िा मागद रस््याींची एकाण लाींबी ६५४१.२५ कक.मी. इतकी असन
ा अजस्त्वातील लाींबी
५२५०.७९ कक.मी इतकी आिे . कोल्िापार जजल्िा पररघदे स रस्ते व पाल दन 
ु स्ती व परररक्षण या

कायदक्रमाींतगदत सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या आर्थदक वघादसाठी एकाण ४१९६.६१ लक्ष, तेराव्या

र्व्त आयोगाअींतगदत एकाण न .६७१.९० लक्ष तर पुरिानी कायदक्रमासाठी न .८०४.७० लक्ष असा
एकाण न .५६७३.२१ लक्ष इतका ननधी लपलधतध कन न दे ण्यात आलेला आिे .

रस्ते लाींबीचया प्रमाणात र्वर्ागास लपलधतध िोणारा ननधी अ्यींत अलप आिे . यालल्

सासन स्तरावर प्राप्त िोणाऱ्या मागण्या जास्त आिे त. प्रश्नाींककत राधानगरी तालुक्यातील

रस््याींयाया खराब लाींबीतील दन 
ु स्तीचे काम जजल्िा पररघदे ला र्वर्वध योजनाींमधान लपलधतध
ननधी व ननकघास अर्धन रािान ्प्प्या ्प्प्याने प्रस्तार्वत करण्याचे जजल्िा पररघदे चे प्रय्न
राितील.
___________
ववत्त आयोगािडून श्जल्हा ननयोजन मांडळाांना ज्या ननिर्ाद्वारे ननधीचे ववतरण िेले जाते
त्याच धतीवर श्जल्हा ननयोजन तालक्
ु याच्या वविासासाठी ननधीचे ववतरण िरण्याबाबत

(३)

३५३५४ (२०-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश अबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामीण रस्ते व इ.जज.मागद यासाठी जजल्िा ननयोजन मींडळामधान करण्यात येणाऱ्या

ननधीींचे र्वतरण पालकमींत्री याींयाया अध्यक्षतेखाली असल्यामळ
ु े तालुक्यातील एकाण रस््याींयाया
र्शगोलीक र्वस्ताराप्रमाणे योग्य प्रकारे िोत नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, र्व्त आयोगाकडान जजल्िा ननयोजन मींडळाींना ज्या ननकघाद्वारे ननधीचे
र्वतरण केले जाते ्याच धतीवर जजल्िा ननयोजन तालुक्यायाया र्वकासाठी ननधीचे र्वतरण
करण्यायाया ननणदयाबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ?

र्व.स. २२१ (3)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

(२) जजल्िा वार्घदक योजनेसाठी जजल्हयाींना ननधी वा्प सात्रायाया आधारे ननधी ननजश्चत
करण्यात येतो. मात्र जजल्हयाींना प्राप्त झालेला ननधी जजल्हयाींतगदत जजल्िा ननयोजन सभमतीने
कसा वा्प करावा या

बाबत सासनाचे कोणतेिी ननकघ/सत्र
ा नािी.
___________

रायगड श्जल््यातील िाही अवविससत क्षेत्रातील दग
द भागातील रस्त्याांना प्राधान्याने योजनेत
ु म
समाववष्ट्ट िरण्यासाठी मख्
ु यमांत्री ग्रामसडि योजनेचे ननिर् बदलण्याबाबत

(४)

३९७२३ (०४-०५-२०१६).

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

अॅड.आसशर् शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर), श्रीमती मननर्ा चौधरी
(दहहसर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल्हयातील कािी अर्वकभसत क्षेत्रातील दग
द र्ागातील रस््याींना प्राधान्याने
ु म

समार्वष् करण्यासाठी मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योजनेचे ननकघ ठरर्वताना सींपण
ा द जजल्हयाचे
सरासरी दरडोई ल्पन्न र्वचारात न टेता तालुका ननिाय र्वचारात घ्यावयाची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननधी मािे जानेवारी २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान मा.मख्
ु यमींत्री व मा. ग्रामर्वकास
मींत्री याींयायाकडे ननवेदनाद्वारे केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) तसेच दक्षक्षण रायगड मधील पाली, म्िसळा, तळा, श्रीवधदन व पोलादपार या अनतदग
द व
ु म
डोंगराळ र्ागात दरडोई ल्पन्नाचे प्रमाण अ्यल्प आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास, लक्त र्वर्ागातील अर्वकभसत क्षेत्रातील दग
द र्ागातील रस््याींना प्राधान्याने
ु म

योजनेत समार्वष् करण्यासाठी ननकघ बदलाबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२), (३) व (४) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगदत तालक
ु ाननिाय दरडोई ल्पन्न र्वचारात टेऊन
रस््याींयाया लाींबीचे लद्दीष् ननजश्चत करण्याची बाब सासनायाया र्वचाराधीन नािी.
___________
आिुडे-सुळे (ता.पन्हाळा, श्ज.िोल्हापूर) या गावादरम्यान धामणी नदीवरील िोल्हापूर
पध्दतीच्या बांधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूिडील रस्ता अरां द असल्याबाबत

(५)

३९९३५ (२९-०४-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरडिर (शाहूवाडी) :
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) आकुडे-सळ
ु े (ता.पन्िाळा, जज.कोल्िापरा ) या गावादरम्यान धामणी नदीवरील कोल्िापरा
पध्दतीयाया बींधाऱ्यायाया दोन्िी बाजाकडील रस्ता अन ीं द आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, वाितुकीयाया दृष्ीने सींरक्षक कठडा नसल्याने िा बींधारा अनतसय धोकादायक
बनला आिे , िे िी खरे आिे काय,

र्व.स. २२१ (4)
(३) असल्यास, सदर सींरक्षक कठडा बाींधण्यासाठी सासनाने कोणती कायदवािी केली वा
करण्यात ये आिे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) िे खरे नािी.

रस्ते र्वकाय योजना सन २००१-२०२१ नुसार सुळे ते आकुडे िा रस्ता ग्रामीण मागद

क्र. ४८ दजादचा असान सुजस्थतीत आिे . सदर रस््यायाया ०/६०० कक.मी. मध्ये प्रश्नाींककत बींधारा

येतो. सदर बींधाऱ्यायाया दोन्िी बाजस
ा असणारा ग्रामा.क्र.४८ सजु स्थतीत असन
ा ३.७५ मी न ीं दीचा
आिे . रस्ते ननकघानुसार ग्रामीण मागादची न ीं दी ककमान ३ मी. असणे जन रीचे आिे . ्याप्रमाणे
सदर रस्ता अन ीं द नािी.

(२) ते (४) कोल्िापार पध्दतीयाया बींधाऱ्यास गाडद स््ोन बसर्वण्यात आले आिे त. ्याचप्रमाणे
सदर कोल्िापार पध्दतीचा बींधारा सवद प्रकारयाया वाितुकीसाठी ननर्घध्द आिे .

बींधाऱ्यावरील रस््याींचा वापर र्क्त बींधारा दे खर्ाल दन 
ु स्तीसाठी

करण्यात येतो.

्यामुळे बींधाऱ्यावर कोठे िी कठडे बाींधणेत आलेले नािीत. तसेच सदर बींधारा पारात बुडणारा

असल्याने पार प्रवािास अडथळा िोवा नये यासाठी कठडे बाींधण्यात येत नािीत, असे जलसींपादा
र्वर्ागाने कळर्वले आिे.

___________
पन्हाळा (श्ज.िोल्हापरू ) येथे National Optical Fibre Network प्रिल्पातन
ू
फायबर िेबल जोडणीचे िाम ननिृष्ट्ट दजादचे असल्याबाबत

(६)

३९९५४ (०५-०५-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरडिर (शाहूवाडी) :
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) केंद्र सासनाने National Optical Fibre Network या योजनेद्वारे दे सातील सवद
ग्रामपींचायातीना ऑजप््कल र्ायबर केबल ने्वकद मधान ब्रॉड धतयाींड इीं्रने् कनेक्सन दे ण्याचा
प्रकल्प िाती टेतला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेसाठी तालुक्यातील कािी हठकाणी र्ाभमगत OFC केबल ्ाकण्याचे
काम केलेले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेसाठी पन्िाळा तालुक्यातील प्रजीमा १७ पासान नतरपन, कोलोली,

करीं जर्ेण, बाींहदवडे रस्ता इजजमा २१ रस््यायाया बाजास र्ाभमगत OFC केबल ्ाकण्यासाठी
सींबींर्धत ठे केदाराने बाजापट्टी खोदाईचे काम केलेले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, खोदाईचे केल्यामळ
ु े व ्या व्यवजस्थत न बज
ु र्वल्यामुळे रस््यायाया बाजापट्टीस
धोका ननमादण झाला असान ग्रामस्थाींची व वािनाींची गैरसोय िोत आिे व कािी हठकाणी
अपटाताींचे प्रकार टडत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, सदरचे ननकृष् काम ता्काळ थाींबर्वण्याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी
केली व सदर प्रकरणी सींबींर्धत ठे केदारावर सासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आिे ,
(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

र्व.स. २२१ (5)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे .

केंद्र सासनाने कोल्िापार जजल्हयातील गगनबावडा, गडहिींग्लज, िातकणींगले, कागल,

करवील, पन्िाळा, राधानगरी, भसरोळ या ८ तालुक्यामध्ये ऑप््ीकल र्ायबर केबल ने्वकद
मधन
ा ब्रॉड बॅड इीं्दरने् कनेक्सन दे ण्याचा प्रकल्प िाती टेतला आिे .
(२) व (३) िोय, िे खरे आिे .

(४) व (५) रस््याची बाजापट्टी खुदाई केल्यामळ
ु े व ्या व्यवजस्थत न बुजर्वल्यामुळे रस््यायाया

बाजापट्टीस धोका ननमादण झाला व याबाबत प्रस्तुत कामासाठी रस््याचे नुकसान झाल्यास ते
दन 
ु स्त करण्याची जबाबदारी र्ारत सींचार ननगम भल.कोल्िापरा याींची आिे. याप्रकरणी
रस््यायाया बाजुपट्टय
द त करण्याबाबत र्ारत
ु े सदर रस्ता पुवव
् ास दबाई रोभलींग केलेले नसल्यामळ
सींचार ननगम भल. (BBNL) कोल्िापार याींना लर्चत कायदवािी करण्याबाबत कळर्वण्यात आले
आिे .

(६) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________
इांहदरा आावास योजनेची िामे राज्यात असमाधानिारि असल्याबाबत
(७)

३९९८८ (०६-०५-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र सासनायाया वतीने राबर्वण्यात येणाऱ्या इींहदरा आवास योजनेयाया अींमलबजावणीमध्ये
जजल्िा व तालुकास्तरावर कमालीची भसर्थलता व दल
द िोत असल्याचे हदनाींक ३१ डडसेंबर,
ु क्ष
२०१५ रोजी वा ्यासुमारास प्रधान सर्चवाींनी टेतलेल्या जजल्िाननिाय खचादचा आढावा बैठकीत
ननदसदनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, लपरोक्त योजनेची अींमलबजावणी करण्यायाया दृष्ीने सासनाने कोणती
कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय.

(२) प्रधान सर्चव, ग्रामर्वकास व जलसींधारण र्वर्ाग याींनी हद.३१.१२.२०१५ रोजीयाया पत्रान्वये
सवद र्वर्ागीय आयुक्त याींना टरकुलाचे काम र्विीत कालावधीत पण
ा द करण्यायाया साचना हदल्या
आिे त.

टरकुल योजनाींची अींमबजावणी / सींननयींत्रणासाठी सासन ननणदय क्रमाींक इींआयो-

२०१५/प्र.क्र.४१३/ योजना -१० हद. १० र्ेब्रव
ु ारी २०१६ रोजीयाया अन्वये राज्य व्यवस्थापन कक्षग्रामीण गि
ृ ननमादण या कक्षाची स्थापना करण्यात आली आिे .

हद. १६.०२.२०१६ , हद.०४.०३.२०१६, हद. ०८.०३.२०१६ व हद.१७.०३.२०१६ या रोजी

जव्िडीओ कान्र्रसद्वारे योजनेचा वेळोवेळी आढावा टेतला आिे . तसेच सींचालक, राज्य
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गि
ृ ननमादण याींनी क्षेत्रीय स्तरावर वेळोवेळी र्े्ी दे ऊन कामायाया
वस्तजु स्थतीचा आढावा टेतला आिे.

र्व.स. २२१ (6)
पररणामस्वन प हद.३१.०३.२०१६ रोजी १,५७,२६० टरकुलापैकी १,४६,९१९ म्िणजेच ९३%

टरकुलाींना मींजारी दे ण्याची कायदवािी पाणद झाली आिे . तसेच PFMS प्रणालीद्वारे लार्ार्थयादयाया
बँक खा्यात न .३८९.४९ को्ी वगद करण्यात आले आिे त.
(३) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________
पुरार ग्रामपांचायत (ता.माणगाव, श्ज.रायगड) हद्दीतील घरिुल
न बाांधता रक्िमेचा अपहार िेल्याबाबत

(८)

४०९६५ (०४-०५-२०१६).

श्री.सभ
ु ार् उफद पांडडतशेठ पाटील (असलबाग) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुरार ग्रामपींचायत (ता.माणगाव, जज.रायगड) िद्दीतील टरकुल योजनेंतगदत श्री.अय्याज
मिम्मद अली पो्े रा. पारार याींनी टरकुल न बाींधता हदनाींक ५ नोव्िें बर, २०१४ रोजी धनादे स
क्र.८३७१८२ अन्वये न .३५,०००/- रक्कम स्वीकारली, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

अपाणद

बाींधकाम

असतानािी

धनादे स

दे णाऱ्या

अर्धकाऱ्याींर्वन द्ध

तसेच

लार्ाथीर्वन द्ध काय कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२६-०९-२०१६) : (१) िोय.
श्री.अय्याज मिम्मद अली पो्े

प्रसासकीय मान्यता दे ण्यात आली िोती.

याींना हद.०७/१२/२०१३ रोजी टरकुल बाींधकामास

सदर लार्ार्थयाांने बँक खाते क्रमाींक लसीरा सादर केल्यामळ
ु े पहिला िप्ता व दस
ु रा िप्ता

बाींधकाम सन 
ु झाल्यावर हद.२९/०३/२०१४ रोजीअदा करण्यात आला आिे . लार्ार्थयाांने छप्पर

काम पाणद कन न प्लास््रचे काम भसल्लक ठे वले िोते. तसेच लार्ार्थयाांचे सशचालयाचे काम
अपाणद असतानादे खील सदर लार्ार्थयाांस नतसरा िप्ता हद. २३.०५.२०१६ रोजी अदा करण्यात
आला आिे .

(२) टरकुल लार्ार्थयादस िप्ता वग ्द करणेबाबत अननयभमतता झाली ्याबाबत कननषठ
लेखार्धकारी व कननषठ सिायक, पींचायत सभमती, माणगाव याींना नो्ीसा दे ण्यात आल्या

आिे त. तसेच अपाणद टरकुल बाींधकामाबाबत ग्रामसेवक व लार्ार्थयाांला नो्ीस दे ण्यात आली
आिे . सद्य:जस्थतीत टरकुलाचे काम पाणद झाले आिे.
(३) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
िरां जघर (ता.सुधागड, श्ज.रायगड) येथील घरिुल योजनेंतगदत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत
(९)

४०९९८ (०५-०५-२०१६).

(पेण) :

श्री.सुभार् उफद पांडडतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयश
द ील पाटील

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

र्व.स. २२१ (7)
(१) मशजे खवली (ता.सुधागड, जज.रायगड) ग्रामपींचायत िद्दीतील करीं जटर येथील एकाच

कु्ाींबातील व्यक्तीने २ टरकुलाींचा लार् टेतल्याने पाली पींचायत सभमती समोर लपोघण
करण्यात आले असतानािी मािे जानेवारी, २०१६ पयांत लार्ाथी र्वरूध्द कोणतीिी कायदवािी
करण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, एकाच लार्ार्थयाांला दोन टरकुलाींचा लार् दे णाऱ्या अर्धकाऱ्यावर व सींबींर्धत
लार्ाथींवर सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय.

(२) लक्त प्रकरणी पींचायत सभमती सुधागड पाली मार्दत चशकसी करण्यात आली असान
चशकसीत त्कालीन सरपींच, श्रीमती सुलर्ा गणपत पवार व ्याींचे पती श्री गणपत कासीनाथ
पवार या दोटाींनी इींहदरा आवास योजनेअींतगदत टरकुलाचा लार् टेतल्याने ननषपन्न झाले आिे.

त्कालीन सरपींच, श्रीमती सल
ु र्ा गणपत पवार याींचेर्वन ध्द मिाराषर ग्रामपींचायत

अर्धननयम १९५८ कलम ३९(१) अन्वये कायदवािीचा प्रस्ताव जजल्िा पररघदकडे सादर करण्यात
आला िोता मात्र सरपींच याींचेर्वन ध्द हद. २३.११.२०१५ रोजी अर्वश्वास ठराव मींजार झालेला
असान ्याींना पदावन न बाद करण्यात आले आिे तसेच ग्रामपींचायत सिस्व रद्द करणेबाबत
पाली पींचायत सभमतीने जजल्िा पररघदे कडे प्रस्ताव सादर केला आिे . दब
ु ार टरकुलास मींजारी
दे णाऱ्या ग्रामसेवकाकडान न पये ९३,५००/- वसाल करण्यात आले आिे.
(३) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
अपांगाांसाठी वाटप िरण्यात येणाऱ्या झेरॉक्स मशीन एि वर्द होवन
ू गेले
तरी वाटप िेल्या नसल्याबाबत

(१०)

४११६५ (२८-०४-२०१६).

िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजदत) :
करतील काय :-

श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पींचायत सभमतीयाया माढा रोड कुडुव
द ाडी (जज.सोलापरा ) येथील कायादलयात समाजकल्याण
महिला व बालकल्याण र्वर्ागाकडान अपींगाींसाठी वा्प करण्यात येणाऱ्या झेरॉक्स मसीन एक
वघद िोऊन गेले तरी वा्प न केल्यामुळे पडान आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, अपींगाींना झेरॉक्स मसीन वा्प न करण्याची कारणे काय आिे त,
(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चशकसी केली आिे काय,
(४) असल्यास, चशकसीअींती सींबींधीत जबाबदार अर्धकाऱ्याींवर काय कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

र्व.स. २२१ (8)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) अींसत: खरे आिे .

(२) योजनेयाया अ्ी व सतीनुसार अपींग लार्ार्थयाांना ्याींचे र्विीत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी

आव्िान कन निी असी कागदपत्रे लार्ाथीकडान प्राप्त न झाल्याने लार्ार्थयाांची अींनतम ननवड
करता आली नािी. ्यामळ
ु े लार्ाथी ननवडीला र्वलींब झाला.

सद्य:जस्थतीत लार्ाथी ननवड झालेली असन
ा ५ झेरॉक्स मसीनचे वा्प झालेले आिे .

(३), (४) व (५) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
राज्यातील ग्रामीण व डोंगरी भागािरीता मुख्यमांत्री ग्रामसडि
योजनेच्या ननिर्ाांमध्ये बदल िरण्याबाबत

(११)

४१२३६ (०४-०५-२०१६).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण), श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण र्ागातील न जोडलेल्या गाींवाना तसेच वाड्यावस््याींना जोडणेकरीता
मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेची ननमीती करण्यात आली आिे काय, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या योजनेतींगत
द ग्रामीण र्ागातील रस््याींचा समावेस करण्याकरीता इतर जजल्िा
मागद या मागाांना प्राधान्य दे वान ग्रामीण र्ागातील ग्रामीण मागाांना दस
ु -या ्प्यात प्राधान्य
दे ण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, डोंगरी व दग
द तालक्
ु म
ु यात इतर जजल्िा मागद िे कमी प्रमाणात असल्याने तसेच
या मागाांवर राज्यायाया अथदसींकल्पातान ननधी भमळत असल्याने सदरयाया रस््याींची काींमे
बिुताींसी मागी लागली आिे त ्यामुळे ग्रामीण रस््याींना मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेतींगत
द
प्राधान्यक्रम द्यावे असी मागणी िोत आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, या योजनेतींगत
द टालण्यात आलेला ननकघ बदलण्याबाबत सासनाने कोणता
ननणदय टेतला आिे व अद्यापिी ननणदय टेतला नसल्यास ननणदय न टेण्याची कारणे काय
आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) नािी.

(३) असी मागणी प्राप्त नािी.
(४) आजभमतीस असा प्रस्ताव नािी.
___________
मौजे हदवशी खुदद (ता.पाटण, श्ज.सातारा) याहठिाणी ववद्यमान श्जल्हा पररर्द सदस्या
याांनी १३ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीचा अपव्यय िेल्याबाबत

(१२)

४१२४० (०६-०५-२०१६).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

र्व.स. २२१ (9)
(१) मशजे हदवसी खुदद, (ता.पा्ण, जज.सातारा) याहठकाणी जजल्िा पररघदे याया १३ व्या र्व्त
आयोगामधन
ा रक्कम न .२.४६ लक्ष चे सींरक्षक भर्ींत र्वद्यमान जजल्िा पररघद सदस्या याींनी
खाजगी जागेत स्वत:याया टराला सींरक्षण दे ण्याकरीता खचद केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, यासींदर्ादत सींबींधीत गाींवातील ग्रामस्थाींनी जजल्िा पररघदे चे मुख्य कायदकारी
अर्धकारी याींचेकडे लेखी तक्रार कन न या कामाींची लयाचस्तरीय चशकसी करावी असी मागणी
केली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, ग्रामस्थाींयाया मागणीवन न जजल्िा पररघदे चे मुख्य कायदकारी अर्धकारी याींचक
े डे
हदनाींक १८ सप््ें बर, २०१५ रोजी वा ्यासम
ु ारास या कामासींदर्ादत लयाचस्तरीय चशकसी
करण्याची पत्राद्वारे मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, जजल्िा पररघद सदस्याींनी स्वमालकीयाया टरार्ोवती सींरक्षक भर्ींत बाींधान
सासनायाया ननधीचा अपव्यय करणा-या या कामाींची सासनाने चशकसी कन न सींबींर्धतावर काय
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िे खरे नािी.

जजल्िा पररघदे याया १३ वा र्व्त आयोगायाया ननधीमधान हदवसी खु.II ता. पा्ण येथे

रस््यायाया कडेला
िे

खरे

आिे .

सींरक्षक भर्ींत बाींधकामसाठी न .२.४६ लाख इतका ननधी लपलधतध कन न हदला

तथार्प

सदर

सींरक्षक

भर्ींत

खाजगी

जागेत

बाींधण्यात

आलेली

ग्रामपींचायतीयाया रस््यायाया कडेस लर्ारली आिे .

नसान

(२) िोय.
(३) िोय.
(४) सदर सींरक्षक भर्ींत सींबींर्धत ग्रामपींचायतीने ्याींयाया हद. २७.२.२०१५ रोजीयाया ठरावानस
ु ार
हद. २८.२.२०१५ रोजी मागणी केली असल्याने बाींधण्यात आली आिे . या रस््याची नोंद
ग्रामपींचायतीकडील नमुना नीं.२६ ला टेण्यात आली आिे . लयाचस्तरीय चशकसी करण्यायाया
मागणीयाया अनुघींगाने करण्यात आलेल्या चशकसीमध्ये बाींधण्यात आलेली सींरक्षक भर्ींत मशजे

हदवसी ख.ु II गावाींतगदत आरल रस्ता ते ग्रामपींचायत ऑर्ीस या ग्रामपींचायतीयाया मालकीयाया
रस््यालगत बाींधण्यात आली असान रस््याचे र्ास्खलनापासान िोणारे नक
ु सान व अडथळा

्ाळण्याकरीता बाींधण्यात आली असल्याचे ननदसदनास आले आिे . ्यामुळे सींबींर्धताींवर कारवाई
करण्याचा प्रश्न लद््ावत नािी.
(५) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________
िोल्हापूर श्जल््यातील गावाांमध्ये ग्रामसेविाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(१३)

४१३९६ (०६-०५-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरडिर (शाहूवाडी) :
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्िापार जजल्हयात १ िजार ३० ग्रामपींचायती पैकी ८५० स्वतींत्र ग्रामपींचायती तर १८०
ग्रुप ग्रामपींचायती आिे त, िे खरे आिे काय,

र्व.स. २२१ (10)
(२) असल्यास, जजल्हयात केवळ ८५० ग्रामसेवक आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, अनेक ग्रामसेवकाींना अन्य गावाींचािी कारर्ार पािावा लागत असान ्यामळ
ु े
नागररकाींची प्रचींड गैरसोय िोत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, ररक्त असलेली ग्रामसेवकाींची पदे तातडीने र्रण्यासाठी सासनाने कोणती
कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२६-०९-२०१६) : (१) िोय. कोल्िापरा जजल्हयात १०३० ग्रामपींचायती असन
ा
्यापैकी ८९४ स्वतींत्र व १३६ ग्रुप ग्रामपींचायती आिे त.

(२) नािी. जजल्हयामध्ये एकाण ७०१ ग्रामसेवक व १८३ ग्रामर्वकास अर्धकारी असे एकाण ८८४
ग्रामसेवक / ग्रामर्वकास अर्धकारी कायदरत आिे त.

(३) कािी ग्रामसेवकाींना अन्य ग्रामपींचायतीींचा कायदर्ार पिावा लागत असला तरी नागरीकाींची
गैरसोय िोणार नािी. याबाबतची दक्षता टेण्यात येत.े
(४) व (५) ग्रामर्वकास अर्धकारी सींवगादची १० पदे व ग्रामसेवक सींवगादची १६ पदे ररक्त
आिे त. डडसेंबर, २०१५ मध्ये जाहिरात दे ऊन ्यापैकी ग्रामसेवकाींची सरळसेवेची ७ पदे र्रण्यात
आली

आिे त.

ग्रामर्वकास

अर्धकारी

र्रण्याबाबतची कायदवािी सन 
ु आिे.

सींवगादची

९

पदे

मायाददीत

स्पधाद

परीक्षेद्वारे

___________

मौजे सुजातपूर (ता.खामगाव, श्ज.बुलडाणा) हे गाव मुख्य रस्त्याशी जोडण्याबाबत
(१४)

४१४६३ (१७-०५-२०१६).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मशजे सज
ु ातपार (ता.खामगाव, जज.बुलडाणा) िे गाव राषरीय मिामागद क्र. ६ पासान जवळच
अींतरावर असान दे खील स्वातींत्र्य काळापासान मुख्य रस््यासी जोडले गेले नािी, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ०३ सप््ें बर, २०१५ रोजी
सींबींधीत र्वर्ागासी पत्र व्यविार करून िे गाव मख्
ु य रस््यासी जोडण्यात यावे असी मागणी
केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्ता करण्याबाबत जजल्िा पररघद, बाींधकाम र्वर्ाग याींनी कोणतीिी
कायदवािी केली नािी, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्वसेघ बाब म्िणान िे गाव मख्
ु य रस््यासी जोडण्याचे आदे स ता्काळ
दे ण्यासाठी कोणती सासनाने कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे .

(३) ते (५) नािी. लोकप्रनतननधीींनी सुचर्वलेल्या ज्ञानगींगा प्रकल्पायाया र्वतरीकेचा सेवापथ
पा्बींधारे र्वर्ागायाया अख्यारीत असान सेवापथावर काम करण्यास परवानगी भमळणेचा

र्व.स. २२१ (11)
प्रस्ताव पा्ीं बधारे र्वर्ागाकडे जजल्िा पररघदे ने पाठर्वला असता केवळ ३.२५ मी. माथा
न ीं दीमध्ये काम करता येईल असे कळर्वलेले आिे . एवढ्या कमी न ीं दीत रस््याचे काम िोऊ
सकत नािी. तसेच कॅनॉलचे लाींबी व्यनतररक्त पुढील वळण लाींबीमध्ये दानपत्राद्वारे जभमन

लपलधतध िोवा सकत नािी. यास्तव इजजमा-५५ (र्पींप्री दे समख
ु ) ते सज
ु ातपरु ग्रा.मा.२९ या
साधारणत: १.४०० कक.मी. लाींबीयाया रस््यायाया जभमनीबाबतचे दानपत्र प्राप्त कन न टेण्याचे
प्रय्न जजल्िा पररघदे मार्दत सुन  आिे त.

___________

धळ
ु े श्जल्हयाला १४ व्या ववत्त आयोगातन
ू जास्त ननधी समळण्याबाबत
(१५)

४१५६७ (०५-०५-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे
पश्श्चम) :

(साक्री),

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.आससफ

शेख

(मालेगाांव

मध्य),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे जजल्ियाला ८ महिन्याचा र्वलींबानींतर १४ व्या र्व्त आयोगातान ३९ को्ीींचा ननधी
भमळाला, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, जजल्ियाचा र्वचार करता सींबींर्धत ननधी कमी असन
ा जास्तीचा ननधी दे ण्यासाठी
सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) चशदाव्या केंद्रीय र्व्त आयोगाींतगदत केंद्र सासनाकडान
सन २०१५-१६ या आर्थदक वघादचा जनरल बेभसक ग्रॅ्ला पहिला िप्ता हद.१/७/२०१५ रोजी राज्य

सासनास प्राप्त झाला. प्रस्तात प्राप्त ननधी हद. १६/७/२०१५ रोजी सवद जजल्िा पररघदाींकडे
र्वतरीत करण्यात आला असान ्यामध्ये धुळे जजल्हयाला न .१९ को्ी ४८ लाख इतका ननधी
र्वतरीत करण्यात आला आिे .

तसेच, जनरल बेभसक ग्रँ्चा दस
ु रा िप्ता केंद्र सासनाकडान

हद. २०/१२/२०१५ रोजी

राज्य ससनास र्वतररत करण्यात आला. प्रस्तुत दस
ु ऱ्या िप््याची रक्कम ग्रामर्वकास
र्वर्ागाकडान हद.३/१२/२०१५ रोजी सवद जजल्िा पररघदाींकडे र्वतरीत करण्यात आली असान
्यामध्ये धळ
ु े जजल्हयाला न . १९ को्ी ४८ लाख इतका ननधी र्वतरीत करण्यात आला आिे .

(२) केंहद्रय र्व्त आयोगाींतगदत केंद्र सासनाकडान दे ण्यात येणाऱ्या मागददसदक सुचनाींनुसार राज्य
सासनाकडान अींमलबजावणी िोणे आवश्यक असते.

वरीलप्रमाणे चशदाव्या केंहद्रय र्व्त आयोगाींतगदत ननधी र्वतरणाबाबत केंद्र सासनायाया

मागददसदक सच
ा ना र्वचारात टेऊन ननधीचे र्वतरण जजल्हयाची लोकसींख्या (९०%) व क्षेत्रर्ळ

(१०%) याींयाया आधारे करण्याबाबतचा ननणदय राज्य सासनाने टेतला असन
ा ्या ननकघाप्रमाणे
धुळे जजल्हयाकरीताचा ननधी र्वतरणाची कायदवािी ग्रामर्वकास र्वर्ागाकडान करण्यात आली
आिे .

(३) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________

र्व.स. २२१ (12)
साांगली श्जल्हा पररर्दे च्या मालमत्त्यामध्ये झालेला गैरव्यवहार
(१६)

४१५७४ (०४-०५-२०१६).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल्िा पररघदे याया एकुण मालम्तेपैकी कािी मालम्ता खाजगी व्यक्तीींयाया नावे
असल्याची बाब मािे डडसेंबर, २०१५ याया अखेरीस ननदसदनास आली आिे ,िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, याबाबतची नेमकी सद्यजस्थती काय आिे ,
(३) असल्यास, यातील कािी मालम्ताींचे म्े ररयल काढान जजल्िा पररघदे याया परस्पर
र्वकण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची चशकसी केली आिे काय व चशकसीअींती काय आढळान आले,
(५) असल्यास, दोघीींवर सासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) अींसत: खरे आिे .

जजल्िा ननधीतान जजल्िा पररघदे ने व ग् अनुदानातान पींचायत सभमतीने ककीं वा

सासनायाया सिकायादने करण्यात आलेले प्रस्तुत काम पाणद करणे जजल्िा पररघदे ची जबाबदारी
आिे व ती जजल्िा पररघदे ची मालम्ता आिे . साींगली जजल्िा पररघदे याया अींतगदत र्वर्वध
र्वर्ागायाया

३००२

एवढ्या

मालम्ता

आिे त.

कािी

मालम्तेचे

अर्धकारी

अभर्लेखाचे

अद्ययावतीकरण न झाल्याचे खाजगी व्यक्तीयाया नावे असल्याचे ननदसदनास आले आिे .
प्रस्तुत मालम्ता जजल्िा पररघदे याया स्थायी सभमतीमध्ये जजल्िा पररघदे याया नावे िोण्याबाबत
ठराव केलेला आिे . ्यानस
ु ार जजल्िा पररघदे कडान कायदवािी करण्यात येत आिे .

(३) सदर मालम्तेचे म्े ररयल जजल्िा पररघदे याया परस्पर र्वकण्यात आल्याची बाब ननदसदनास
आलेली नािी.
(४), (५) व (६) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________
पवना नदीवरील गहुांजे साळूरे सािव पूलाची दरु वस्था झाल्याबाबत
(१७)

४१६४६ (०६-०५-२०१६).

श्री.सांजय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जजल्िा- पवन मावळ र्ागातील पडलेल्या जोरदार पावसामळ
ु े पवना नदीवरील गिुींजे
साळाब्रे साकव पाल ३ ते ४ वेळा पाण्याखाली गेला िोता, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, पावसाळ्यात ४ ते ५ वेळा नदीयाया पाण्यायाया पातळीत अचानक वाढ झाल्याने
पुलावरून पाणी वाित रािान पुलाचा हठसाळ झालेला र्राव वािान गेला आिे , िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्यास, र्वर्वध हठकाणावरून येणारे सेतकरी, दग्ु ध व्यावसानयक व ग्रामस्थाींची मोठी
गैरसोय िोत असान सवादना १० कक.मी. वळसा टालान ये जा करावी लागत आिे , िे िी खरे
आिे काय,

र्व.स. २२१ (13)
(४) असल्यास, या हठकाणी कायमस्वरूपी लीं च पाल बाींधण्यासाठी सासनाने कोणती कायदवािी
केली वा करण्यात येत आिे,
(५)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) मावळ तालुक्यातील अनतवषृ ्ी झाल्यास सदर पाल
पाण्याखाली जातो िे खरे आिे.
(२) व (३) िोय, िे खरे आिे .
(४) व (५) जजल्िा ननयोजन सभमतीकडान लपलधतध िोणारा ननधी व प्राथम्य क्रमानुसार पवना
नदीवरील गिुींजे साळाब्रे पल
ु ाचे बाींधकाम करण्याचे ननयोजन राहिल.
___________

सोलापूर श्जल््यात मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजना राबववण्याबाबत
(१८)

४१९८६ (०४-०५-२०१६).

श्री.गणपतराव दे शमख
ु (साांगोले) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरा

जजल्हयायाया

ग्रामीण

र्ागातील

५००

पेक्षा

जास्त

लोकसींख्या

असलेल्या

लोकवस््याींना बारमािी रस््याने जोडण्याचा मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेचा कायदक्रम िाती
टेतला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास,सोलापार जजल्हयासाठी सन २०१५-१६ साठी ककती ननधी राखान ठे वला आिे ,
(३) असल्यास,या रस््याची कामे प्र्यक्षात केव्िा सुन  करण्यात येणार आिे त

?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) सन २०१५-१६ या वघादत सोलापार जजल्हयातील ८२.६० कक.मी. लाींबीयाया रस््याींयाया
दजोन्नतीसाठी न . ४९.७१ को्ी रकमेयाया कामाींना मींजारी दे ण्यात आलेली आिे .

(३) मींजरा झालेल्या रस््याींयाया कामाींयाया ननर्वदा प्रकक्रया सन 
ु असन
ा ननर्वदा प्रकक्रया पण
ा द
झाल्यावर कामाींना सुन वात िोईल.

___________

धचखली (श्ज.बुलडाणा) येथे श्जल्हा पररर्द बाांधिाम ववभागातांगत
द ग्रामीण भागात येणाऱ्या
रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत

(१९)

४२०५४ (३०-०४-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) र्चखली (जज.बल
द ग्रामीण र्ागात येणाऱ्या
ु डाणा) येथे जजल्िा पररघद बाींधकाम र्वर्ागातींगत
रस््यायाया दन 
ु स्तीचे काम गेल्या दिा ते बारा वघादपासान न झाल्याने रस््याींची दरु वस्था

झाल्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय िोत असल्याचे मािे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान
ननदसदनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

र्व.स. २२१ (14)
(२) असल्यास, सदर रस््याींची दन 
ु स्ती करण्याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िे खरे नािी. र्चखली तालक्
ु यात इतर जजल्िा
मागद व ग्रामीण मागद दजादयाया रस््याींची एकाण १९९ कामे करण्यात आली असान सन २००४-०५

ते २०१६-१७ (मािे जान २०१६ पयांत) या मागील बारा वघादयाया कालावधीत एकाण न . २१७५.२४
लक्ष इतका खचद करण्यात आला आिे .

लवदररत रस््याींयाया खराब लाींबीतील दन 
ु स्तीची कामे जजल्िा पररघदे ला र्वर्वध योजनाींमधान

प्राप्त ननधी व ननकघायाया अर्धन रािान ्प्प्या ्प्प्याने प्रस्तार्वत करण्याचे जजल्िा पररघदे चे
ननयोजन आिे .
(३) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________
मौजे अांबवणे (ता.वेल्हे , श्ज.पुणे) येथील आठवडा
बाजार व धान्य बाजार पूवव
द त सर
ु िरणेबाबत

(२०)

४२३८३ (२९-०४-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.असमन

पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्रीमती ननमदला गाववत (इगतपरू ी) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मशजे अींबवणे (ता.वेल्िे , जज.पुणे) येथे यापावी आठवडा बाजार व धान्य बाजार र्रत िोता
परीं तु मागील कािी वघादपासान बींद झालेला असल्याने सदर बाजार पावव
द त सुन  करण्याबाबत
जजल्िार्धकारी, पण
ु े व लपर्वर्ागीय अर्धकारी, लपर्वर्ाग र्ोर याींना मािे नोव्िें बर, २०१५ मध्ये
वा ्या दरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदन हदले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबतीत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िे खरे नािी. मशजे अींबवणे येथील आठवडे बाजार व

धान्य बाजार पुवव
द त सुन  िोणेबाबत नोव्िें बर, २०१५ मध्ये व ्या सुमारास ननवेदन प्राप्त
झालेले नािी.

तथार्प, ग्रामपींचायत अींबवणे याींयाया हद. २६/०५/२०१६ रोजीयाया माभसक सर्ेत ठराव
क्र. ७ अन्वये मशजे अींबवणे येथे आठवडे बाजार सुन  िोणेबाबत मींजारी दे ण्यात आलेली असान,

मशजे अींबवणे येथे आठवडे बाजार सुन  करण्याबाबतचे सरपींच, ग्रामपींचायत अींबवणे याींचे
हद. ०४/०६/२०१६ रोजीचे ननवेदन हद. २२/०६/२०१६ रोजी लपर्वर्ागीय अर्धकारी, लपर्वर्ाग र्ोर
याींचेकडे प्राप्त झाले आिे.
(२) प्रस्तुत प्रकरणी ननयमानुसार आवश्यक ती कायदवािी करण्यात येत आिे .
(३) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________

र्व.स. २२१ (15)
अमरावती श्जल््यातील वपांगळादे वीच्या गडावरील रस्त्याचे िाम अपण
ू ादवस्थेत असल्याबाबत
(२१)

४२६९६ (२९-०४-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल्हयातील र्पींगळादे वीयाया गडावरील रस््याचे कािी हठकाणी डाींबरीकरण
करण्यात आले तर कािी हठकाणी काम अपाणद असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा
्यादरम्यान ननदसदनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, र्पींगळादे वीयाया गडावर येणाऱ्या र्ार्वकाींची गैरसोय िोत असल्यामळ
ु े या
रस््याचे डाींबरीकरण करण्यासाठी सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
गावठाण हद्दीतील इमारतीांना बाांधिाम परवानगी दे ण्याबाबत
(२२)

४२८९० (३०-०४-२०१६).

श्री.बाबुराव पाचणे (सशरर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गावठाण िद्दीतील इमारतीींना बाींधकाम परवानगी दे ण्याबाबत सासनाने हद. ११ डडसेंबर,
२०१५ रोजी ग्रामर्वकास र्वर्ागाने सासन ननणदय जािीर केला, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, पुणे जजल्ियातील ग्रामपींचायत िद्दीतील बाींधकामाींना हदनाींक १० र्ेब्रुवारी, २०१०
पासान र्वर्ागीय आयुक्त पुणे याींनी एका पत्रकाद्वारे बींदी आणली िोती, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, हदनाींक ११ डडसेंबर, २०१५ रोजीयाया सासन ननणदयानस
ु ार बाींधकामाची परवानगी
दे ण्यासाठी तालुका स्तरावर पींचायत सभमतीत आणण जजल्िा स्तरावर जजल्िा पररघदे त
नगररचना अर्धकाऱ्याची ननयुक्ती करण्यात येणार असल्याचे साींर्गतले आिे, िे िी खरे आिे
काय,

(४) असल्यास, जजल्िा स्तरावर व पींचायत सभमती स्तरावर नगररचना अर्धकाऱ्याची ननयक्
ु ती

करण्याबाबत व पुणे जजल्ियातील हदनाींक १० र्ेब्रुवारी, २०१० ते ११ डडसेंबर, २०१५ या
कालावधीत ग्रामपींचायत िद्दीत करण्यात आलेली अनर्धकृत बाींधकामे थोडासा दीं ड र्न न
अर्धकृत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१), (२) व (३) िोय, िे खरे आिे .

(४) व (५) हदनाींक १६ मे, २०१५ याया अर्धसच
ु नेद्वारे पींचायत सभमती स्तरावर पदस्थार्पत

केलेला पदभसध्द नगररचना अर्धकारी म्िणान, मिाराषर प्रादे भसक ननयोजन व नगररचना

र्व.स. २२१ (16)
अर्धननयम, १९६६ (१९६६ चा मिा. ३७) अन्वये ननयुक्त केलल्या जजल्िास्तरीय नगररचना
अर्धकाऱ्याची आणण जजल्िा पररघदे मध्ये पदस्थार्पत केलेला नगररचना र्वर्ागाचा पदभसध्द

जजल्िा प्रमुख मिाराषर प्रादे भसक ननयोजन व नगररचना अर्धननयम १९६६ (१६६६ चा मिा.

३७) अन्वये ननयक्
ु त केलेल्या र्वर्ागीय सिसींचालक, नगररचना याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली
आिे .

पुणे जजल्हयामध्ये अनर्धकृत बाींधकामे प्रसभमत करणेबाबत मिाराषर प्रादे भसक ननयोजन व

नगर रचना अर्धननयम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार कायदवािी करण्यात येत.े
___________

नासशि श्जल््यात इांहदरा आवास रमाई घरिुल आणण अन्य योजनेतून घरे बाांधण्याबाबत
(२३)

४३६८२ (०३-०५-२०१६).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरवाळ

(हदांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नाभसक जजल्हयात इींहदरा आवास टरकुल व रमाई टरकुल योजना आणण अन्य योजनेतान
हदनाींक ३१ माचद, २०१६ अखेर १५ िजार टरकुले बाींधण्याचे लहद्दष् ठरर्वण्यात आले आिे , िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर लहद्दष् पाणद करण्याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात
येत आिे ,
(३)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय.

तथार्प, सन २०१५-१६ वघादमध्ये नाभसक जजल्हयासाठी इींहदरा आवास योजनेअींतगदत

सुधाररत लहद्दष् ९९४८ व सबरी आवास योजनेअींतगदत १५०५ टरकुलाींचे असे एकाण ११४५३
टरकुलाींचे लहद्दष् दे ण्यात आले आिे .

(२) सासनायाया हद २७ जानेवारी, २०१६ रोजीयाया सासन ननणदयान्वये सुधाररत याद्याींना मींजारी
दे ण्याचे अर्धकार मुख्य कायदकारी अर्धकारी, जजल्िा पररघद याींना दे ण्यात आले आिे.
माचद

२०१६

आखेरीस

इींहदरा

आवास

योजनेंअतगदत

बाींधकामासाठी प्रसासकीय मान्यता दे ण्यात आली आिे.

९७३८

लार्ार्थयाांना

टरकुल

आहदवासी र्वकास र्वर्ागाने हद. १५ माचद, २०१६ रोजीयाया सासन ननणदयान्वये लार्ाथी
ननवडीबाबत साचना हदल्या आिे त.
(३) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________

र्व.स. २२१ (17)
मौजे ि-हाळ (ता.बबलोली, श्ज.नाांदेड) येथील मोिली हे गाव धमादबाद तालुक्यात तर िाऱ्हाळ
हे महसूल गाव बबलोली तालुक्यात समाववष्ट्ट िरण्याबाबत

(२४)

४४००९ (२०-०४-२०१६).

श्री.सभ
ु ार् साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मशजे क-िाळ (ता.रिकबलोली, जज.नाींदेड) या गावाची मोकली काऱ्िाळ ग् ग्रामपींचायतीचे
तालुका पुनरद चनेत मोकली िे गाव धमादबाद तालुक्यात तर काऱ्िाळ िे मिसाल गाव रिकबलोली

तालुक्यात समार्वष् करण्यात येऊन या दोन वेगवेगळ्या गावायाया ग्रामपींचायती स्थापन

करण्याची मागणी सन २००७ पासान ग्रामपींचायतीने ठराव मींजार कन न मा.आयुक्त कायादलय
यायायाकडे मागणी केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास या ग्रामपींचायतीमळ
ु े गावायाया र्वकास कामाना र्वलींब िोत आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासाठी सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात
येत आिे ,
(४) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय.
(२) नािी.

(३) हदनाींक १२ र्ेब्रव
ु ारी, २००४ याया सासन ननणदयानस
ु ार ज्या गावी स्वतींत्र ग्रामपींचायत
स्थापन करावयाची आिे . ्या गावाची लोकसींख्या २००० असणे आवश्यक आिे . आहदवासी

ककीं वा ताींडा या र्ागाींसाठी तसेच दोन गावाींत तीन कक.मी. पेक्षा अर्धक अींतर असल्यास असा
गावाची

लोकसींख्या १०००

ग्रामपींचायतीची

ननवडणक
ा

असणे

आवश्यक

िोऊन

दोन

आिे.

वघादयाया

तसेच

सदरील

कालावधीपयांत

सासन

ननणदयानस
ु ार

ग्रामपींचायतीचे

र्वर्ाजन

एकरिकत्रकरण / करता येत नािी. सन २०११ याया जनगणनेनुसार काऱ्िाळ या मिसुली गावाची
लोकसींख्या ३८५ इतकी असान, मश. मोकली-कऱ्िाळ या ग् ग्रामपींचायतीची ननवडणाक सप््ें बर,

२०१५ मध्ये झालेली आिे . सासन ननणदयातील ननकघाींची पातत
द ा िोत नसल्यामुळे मश.मोकली-

काऱ्िाळ या ग् ग्रामपींचायतीचे र्वर्ाजन कन न कऱ्िाळ या मिसल
ा ी गाव स्वतींत्र ग्रामपींचायत
स्थापन करता येत नािी.
(४) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________
नागपरू श्जल््यात पांडडत हदनदयाल उपाध्याय घरिुल खरे दी
अथदसहाय्य योजना सुर िरण्याबाबत

(२५)

४५५८२

(२५-०४-२०१६).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूद

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

र्व.स. २२१ (18)
(१) नागपार जजल्हयातील इींहदरा आवास योजना, रमाई आवास योजना, सबरी आवास योजना

व दाररद्र रे घख
े ालील र्ुभमिीन बेटर कु्ुींबाींना जागा खरे दी करण्यासाठी पींडडत हदनदयाल

लपाध्याय टरकुल खरे दी अथदसिाय्य योजना सुन  करण्यात येणार असल्याचे मािे जानेवारी
२०१६ याया नतसऱ्या आठवड्यात ननदसदनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनाींकडान जजल्हयातील २५ िजार बेटर लार्ार्थयाांना याचा लार्
भमळणार आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची अींमलबजावणी करण्यासाठी सासनाने कोणती कायदवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय

?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय.

“पींडडत दीनदयाळ लपाध्याय टरकुल जागा खरे दी अथदसिाय योजना” हद. ३०.१२.२०१५

सासन ननणदयान्वये सन 
ु करण्यात आलीआिे.

(२) पींडडत दीनदयाळ लपाध्याय जागा खरे दी योजनेअींतगदत ५०० चश.र्ु् जागा खरे दीसाठी न .

५०,०००/- पयांत अथदसिाय लपलधतध कन न दे ण्यात येणार आिे . सन २०१६-१७ या र्व्तीय
वघादसाठी न . २५/- को्ीची अथदसींकल्पीत तरतुद करण्यात आली असान राज्यामध्ये ५०००
लार्ार्थयाांना योजनेअींतगदत लार् दे ण्यात येणार आिे.

(३) जजल्िाननिाय लहद्दष् कळर्वण्यात आले असान पुढील कायदवािी सुन  आिे .
(४) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
पारोळा (श्ज.जळगाांव) येथील पांचायत ससमतीच्या इमारतीची दरु वस्था झाल्याबाबत
(२६)

४६०६९ (२९-०४-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पारोळा, (जज.जळगाींव) येथील पींचायत सभमतीची इमारत मोडकळीस आल्यामुळे नवीन
प्रसासकीय इमारत तयार करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १२ जानेवारी, २०१५
रोजी वा ्यासम
ु ारास मा.ग्रामर्वकास मींत्री याींना पत्र हदले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ननवेदनात लपजस्थत केलेल्या मुद्याींयाया सींदर्ादत सर्वस्तर वस्तुजस्थती अिवाल,
ररपो्द , अस्ती्वातील इमारत बाींधकामाचे र्ो्ो, इमारत बाींधकाम मोडकडीस आल्याबाबत
सक्षम प्रार्धकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, पींचायत सभमती ठराव, अस्ती्वातील व ननयोजीत बाींधकाम
दसदर्वणारा ले-आऊ् प्लॅ न, जागा मालकीचा लतारा इ्यादी तपभसलासि प्रस्ताव सासनाकडे
सादर केलेला असानिी ्यावर कोणतािी ननणदय टेण्यात आलेला नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चशकसी केली आिे काय व ्यात काय आढळान आले,
(४) असल्यास, चशकसीनुसार सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

र्व.स. २२१ (19)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) िोय.

(२) पारोळा पींचायत सभमतीच अजस्त्वातील इमारत जन
ु ी असल्यामुळे ्या हठकाणी नवीन

प्रसासकीय इमारत बाींधकाम करण्यासाठी जजल्िा पररघद, जळगाव याींनी हदनाींक २७.०६.२०१५
रोजी सादर केलेला प्रस्ताव र्वर्ागात प्राप्त झाल्याचे आढळान येत नािी.

यास्तव, पारोळा पींचायत सभमती नवीन प्रसासकीय इमारती बाींधकामाचा पररपाणद प्रस्ताव

आवश्यक ्या सवद कागदपत्राींसि खास दत
ु ाकरवी सासनास सादर करण्यायाया सुचना जजल्िा
पररघदे ला दे ण्यात आल्या आिे त.

(३), (४) व (५) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________
बुलढाणा श्जल््यातील पांचायत ससमती दे ंळगाांव येथील
सामान्य फांडची प्रिरणे प्रलांबीत असल्याबाबत

(२७)

४६१५५

(२५-०४-२०१६).

श्री.वविास

िांु भारे

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(नागपरू

मध्य) :

सन्माननीय

(१) बुलढाणा जजल्हयातील पींचायत सभमती दे ऊळगाींव येथील सन २०१२-१३ पुवी ननदसदनास

आलेले सामान्य र्ींडची २० प्रकरणे प्रलींबीत असान एक प्रकरणाची चशकसी बाकी असल्याचे
मािे जानेवारी, २०१६ याया सेव्याया आठवडयात ननदसदनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर पींचायत सभमतीमध्ये सन २०१२-१३ पव
ु ी योजनाींची ११ प्रकरणे प्रलींबीत
असान ४ प्रकरणाची प्राथभमक चशकसी झाली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सन २०१२-१३ पुवीची प्रकरणे असुन सुध्दा अद्यापिी ननकाली काढण्यात आली
नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िे खरे आिे .

सन २०१३-१३ पुवी ननदसदनास आलेल्या सामान्य र्ींडातील २० प्रकरणाची चशकसी

करण्यात आली असन
ा ्यापैकी १६ प्रकरणे नस्तीबींद करण्यात आली आिेत.

लवदररत ४ प्रकरणाची चशकसी करण्यात आली असन
ा वसल
ु ीची कायदवािी सन 
ु आिे .

(२) िे खरे आिे .

योजनाींयाया ११ प्रकरणाची प्राथभमक चशकसी पावद झाली असान ७ प्रकरणे नस्ती बींद

करण्यात आलेली आिे.
(३) अींसत: खरे आिे.

सन २०१२-१३ पुवीची सींपण
ा द प्रकरणाची चशकसी पाणद झाली असान ३१ प्रकरणापैकी २३

प्रकरणे नस्तीबींद झाली आिे त. लवदररत ८ प्रकरणाची वसल
ा ीची कायदवािी सुन  आिे.

(४) प्रकरणाची अभर्लेखे प्रर्ारात नसणे ग्रामसेवक मयत असणे इ. बाबीमुळे र्वलींब झालेला
आिे .

___________

र्व.स. २२१ (20)
चांद्रपूर श्जल््यात सांग्राम प्रिल्पाांतगदत ग्रामपांचायत, पांचायत ससमती आणण श्जल्हा पररर्दे त
िाम िरणाऱ्या सांगणि पररचालिाांचे मानधन प्रलांबबत असल्याबाबत

(२८)

४६१९५ (०३-०५-२०१६).

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

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

(१) चींद्रपार जजल्हयात सींग्राम प्रकल्पाींतगदत ग्रामपींचायत, पींचायत सभमती आणण जजल्िा
पररघदे त काम करणाऱ्या सींगणक पररचालकाींना मागील सात महिन्यापासान मानधन भमळाले
नसल्यामळ
ु े सींगणक पररचालकाींनी जजल्िा पररघदे समोर मागण्यासाठी आींदोलन केल्याचे मािे
जानेवारी, २०१६ याया दस
ु ऱ्या आठवडयात ननदसदनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सासनाने चशकसी केली आिे काय व चशकसीत काय आढळुन आले
आिे ,

(३) असल्यास, ्यानुघींगाने सींगणक पररचालकाींना मानधन दे ण्यासींदर्ादत सासनाने कोणती
कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िे खरे नािी.

तथार्प मािे ऑगस्् २०१५ ते डडसेंबर, २०१५ या कालावधीचे मानधन थकीत

असल्यामळ
ु े सींगणक पररचालकाींनी (VLE) ननवेदन हदले िोते. ्या अनुघींगाने ्याींनी चींद्रपार
जजल्िा पररघद प्रसासनासी चचाद केली आिे .
(२) प्रश्न लद््ावत नािी.
(३) व (४) जजल्िा पररघद व पींचायत सभमती स्तरावरील सींगणक पररचालक (VLE), तालुका /
जजल्िा

समन्वयक

याींचे

मािे

डडसेंबर,

२०१५

पयांतचा

मिाऑनलाईन कींपनीला अदा करण्यात आलेला आिे .

मनुषयबळाचा

सींपाणद

मोबदला

ग्रामपींचायत स्तरावरील सींगणक पररचालकाींचा (VLE) मािे नोव्िें बर, २०१५ पयांतचा

मनुषयबळाचा

सींपाणद

मोबदला

मिाऑनलाईन

कींपनीला

अदा

करण्यात

आलेला

आिे .

ताळमेळाअींती मािे डडसेंबर, २०१५ चा मनुषयबळ मोबदला अदा करण्यात येईल.
___________

अिोला श्जल््यात इांहदरा आवास योजनेंतगदत सन २०१४-२०१५ िररता दाररद्र रे र्ेखालील
लाभाथाांना घरिुलाांचा लाभ समळण्यासाठी ववलांब होत असल्याबाबत
(२९)

४६९४६ (०३-०५-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)द , डॉ.पतांगराव िदम (पलूस

िडेगाव), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अब्दल
ु सत्तार
(ससल्लोड), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरु ी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) केंद्र सासनामार्दत राबर्वण्यात येणाऱ्या इींहदरा आवास योजनेअींतगदत दाररद्रयरे घेखालील
गररब कु्ाींबाचे टरकुल योजनेअींतगदत सन २०१४-१५ या वघादत अकोला जजल्ियात ३०१४ टरकुल

र्व.स. २२१ (21)
बाींधकामे लहद्दष् सासनामार्दत जजल्िा ग्रामीण र्वकास यींत्रणला दे ण्यात आले िोते, िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, याकररता अकोला जजल्यातील सातिी पींचायत सभम्याींकडान लार्ार्थयाांचे प्रस्ताव
मागर्वण्यात आले असता हदनाींक २३ जानेवारी, २०१६ अखेर केवळ ५६९ प्रस्ताव प्राप्त झाले

असान, पींचायत सभमती व ग्रामसेवकाींकडान लार्ार्थयाांचे प्रस्ताव सादर करण्यात न आल्याने
अकोला जजल्ियात अनुदान वा्पासाठी ननधी लपलधतध असताना, २ िजार ४४५ टरकुलाींची कामे
प्रलींरिकबत असल्याने, दाररद्रय रे घेखालील सींबींर्धत लार्ाथी टरकुलाींयाया लार्ापासान वींर्चत आिे त,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर टरकुलाींचा लार् दे ण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अर्धकाऱ्याींयाया हदरीं गाईमुळे
प्रस्ताव सादर करण्यास र्वलींब झाला आिे , असल्यास, याप्रकरणी सासनाने चशकसी केली आिे
काय व चशकसीत काय आढळान आले,

(४) असल्यास, चशकसीनुसार दोघीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) नािी.

तथार्प, सन २०१४-१५ मध्ये एकाण २६८२ टरकुलाींचे लहद्दष् तर सन २०१५-१६ मध्ये

३४१४ टरकुलाींचे लहद्दष् अकोला जजल्हयास प्राप्त झाले आिे.
(२) नािी.

(३) प्रश्न लद््ावत नािी.
तथार्प, सन २०१५-१६ मध्ये दे ण्यात आलेल्या ३४१४ लहद्दष्ापैकी हदनाींक ३१ माचद,
२०१६ अखेर ३४०९ लार्ार्थयाांना प्रसासकीय मान्यता हदली आिे
लार्ार्थयाांना पहिला िप्ता

तसेच यापैकी ३१४१

व ९२ लार्ार्थयाांना दस
ु रा िप्ता अदा करण्यात आला आिे .

(४) व (५) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
रे णापूर व लातूर (श्ज.लातुर) तालक्
ु यातील ग्रामीण रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३०)

४७३९७ (०४-०५-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रे णापार व लातार (जज.लातुर) तालुक्यातील ग्रामीण जोडरस््याींची दरु वस्था झाली असान

वाितुकीस गैरसोयीचे झाल्याने सदर रस््याींची दन 
ु स्ती करण्याबाबत अनतररक्त मुख्य कायदकारी
अर्धकारी, जजल्िा पररघद लातार याींनी मािे जुलै, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान रस््याींची

र्वसेघ दन 
ु स्ती कायदक्रम २०१५-१६ अींतगदत प्रस्ताव कक्ष अर्धकारी, ग्रामर्वकास व जलसींधारण
र्वर्ाग, बाींधकाम र्वन, मुींबई याींयायाकडे मान्यतेसाठी सादर केला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर र्वसेघ दन 
ु स्ती कायदक्रमायाया प्रस्तावास ्वररत मींजुरी दे ण्याबाबत स्थाननक
लोकप्रनतननधी याींनी मा.ग्रामर्वकास मींत्री मिोदयाकडे हदनाींक २१ जुल,ै २०१५ रोजी वा ्या
सम
ु ारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

र्व.स. २२१ (22)
(३) असल्यास, सदर रस्ते दन 
ु स्तीयाया कामास सासनास ककती कालावधी लागेल,

(४) तसेच सदर रस्ते दन 
ु स्तीबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) :(१) व (२) िोय िे खरे आिे .

(३) व (४) सन २०१५-१६ अींतगदत रस्ते व पल
दन 
ु
ु स्ती परररक्षण कायदक्रमाींतगदत लातरा
जजल्हयातील कामाींना ननधी लपलधतधतेची मयाददा लक्षात टेवान लातरा तालुक्यातील न . १३६.००
लक्ष न ११४.५७ लक्षयाया कामाींना मींजारी दे ण्यात आलीआिे .
(५) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
रे णपूर व औसा (श्ज.लातुर) तालक्
ु यातील ग्रामीण जोडरस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३१)

४७६१४ (३०-०४-२०१६).

(मुांबादे वी) :

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.असमन पटे ल

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रे णपरा व औसा (जज.लातरु ) तालक्
ु यातील ग्रामीण जोडरस््याींची दरु वस्था झाल्याने सदर
रस््याींची दन 
ु स्ती करण्याबाबत अनतररक्त मुख्य कायदकारी अर्धकारी जजल्िा पररघद, लातुर
याींनी रस््याींची र्वसेघ दन 
ु स्ती कायदक्रम २०१५-१६ अींतगदत प्रस्ताव ग्रमार्वकास व जलसींधारण

र्वर्ाग, बाींधकाम र्वन, मींत्रालय, मुींबई याींयायाकडे मािे जान, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान
सादर केला असान अद्यापपयांत कोणतीच कायदवािी झालेली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाबाबत स्थाननक लोप्रनतननधी हदनाींक २१ जल
ु ,ै २०१५ रोजी वा
्यासुमारास प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत मा.ग्रामर्वकास मींत्री याींयायाकडे ननवेदनाद्वारे
मागणी केली िोती, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास मींजारी भमळण्याबाबत व रस््याींची दन 
ु स्ती करण्याबाबत
सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) ते (३) सन २०१५-१६ अींतगदत रस्ते व पुल दन 
ु स्ती

परररक्षण कायदक्रमाींतगदत लातार जजल्हयातील कामाींना ननधी लपलधतधतेची मयाददा लक्षात टेवान
रे णापरा तालक्
ु यातील

न ११४.५७ लक्षयाया कामाींना मींजरा ी दे ण्यात आली आिे . जजल्िा पररघदे ने

रस्ते व पुल दन 
ु स्ती परररक्षण कायदक्रमाींतगदत सन २०१५-१६ साठी सादर केलेल्या माळ
प्रस्तावामध्ये औसा तालुक्यातील कामाींचा समावेस केलेला नािी.

तसेच जजल्िा पररघद लातार याींयायाकडान प्राप्त अनतररक्त प्रस्तावाींना ननधी अर्ावी मींजारी

दे ता आलेली नािी.

(४) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________

र्व.स. २२१ (23)

गोंहदया श्जल्हयातील श्जल्हा पररर्दे साठी जलशुध्दीिरण
यांत्राच्या खरे दीसाठी ननववदा दे ण्याबाबत

(३२)

४८१०९ (३०-०४-२०१६).

श्री.सांजय परु ाम (आमगाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंहदया जजल्ियातील जजल्िा पररघद सन २०१३-१४ मध्ये जलसुध्दीकरण यींत्र खरे दीकररता
मींजार करण्यात आले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर खरे दीकररता ३ वेळा ननर्वदा रद्द करण्यात आल्या िो्या, िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्यास, सन २०१५ मध्ये ज्याींची ननर्वदा रद्द करण्यात आली ्याच ठे केदाराींना पुन्िा
्ें डरे दे ण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चशकसी केली आिे काय व चशकसीअींती काय आढळान आले,
(५) असल्यास, चशकसीनस
ु ार सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) नािी.
(३) िोय.

ननर्वदा र्रणाऱ्याींनी ननर्वदे याया अ्ी व सतीची पत
द ा केल्यानींतर, र्विीत कायदवािी पण
ु त
ा द

झाल्यावर पात्र ननर्वदाधारकास पुरवठा आदे स दे ण्यात आले.
(४), (५) व (६) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
मुांबई गोवा महामागादिडून गावडेवाडी धचदरिरवाडी (ता.िुडाळ, श्ज.ससांधुदग
ु )द ते
ग्रामपांचायतीपयांतच्या रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजादचे झाल्याबाबत

(३३)

४८१२५ (२५-०४-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्पींगळ
ु ी ग्रामपींचायतीने (ता.कुडाळ, जज.भसींधद
ु ग
ा )द नागरी सर्ु वधा योजनेतन
ा मींब
ु ई गोवा
मिामागादकडान गावडेवाडी र्चदरकरवाडी ते ग्रामपींचायतीपयांत केलेल्या रस््यायाया कामात खडी

माती भमर्श्रत असान साहि्य पण
द णे ननकृष् दजादचे िोत असल्याचे नुकतेच मािे जानेवारी,
ा प
२०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदसदनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ननकृष् कामाची सासनाने चशकसी केली आिे काय व ्यात काय
आढळान आले,

(३) असल्यास, .चशकसीनुसार दोघीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

र्व.स. २२१ (24)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िे खरे नािी.

र्पींगुळी मोडकावड ते गावडेवाडी र्चदरकरवाडी रस्ता खडीकरण व

डाींबरीकरण करण्याचे

काम नागरी सुर्वधा योजनेमधान पाणद करण्यात आले आिे . ग्रामपींचायत र्पींगुळी याींनी मक््याने
टेतलेल्या सदरयाया कामासाठी आवश्यक साहि्य कामायाया जागेवर गोळा केल्यानींतर सासकीय

प्रयोगसाळे मध्ये गुणव्ता तपासणी करण्यात आलेली असन
ा , प्रयोगसाळे कडान प्राप्त झालेले

तपासणी अिवाल समाधानकारक आिे त. सदरील काम डडसेंबर, २०१५ मध्ये पाणद करण्यात
आले असान, कामाकररता वापरण्यात आलेली खडी माती भमर्श्रत असणे अथवा बाींधकाम
साहि्य ननकृष् दजादचे असण्याची कोणतीिी बाब ननदसदनास आलेली नािी.
(२), (३) व (४) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
वेले (ता.सावांतवाडी) येथे तेराव्या ववत्त आयोगातून समळालेला
पयादवरण ननधीचा अपहार झाल्याबाबत

(३४)

४८१६५ (२९-०४-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेल्या दोन वघादत कािीिी कामे न करता तेराव्या र्व्त आयोगातान भमळालेला पयादवरण
ननधीचा अपिार करण्यात आल्याचे नुकतेच मािे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान
ननदसदनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर पयादवरण ननधीतील ननधी एका व्यक्तीींयाया नावे ४ लाख २८ िजार
रक्कम परस्पर बळकावण्यात आली तर पाणीपुरवठा स्वयाछता सभमतीयाया १३ लाख ३८
िजारापैकी १ लाख ३८ िजार न पये व मागासवगीय ननधीिी बळकावण्यात आल्याबाबत
स्थाननक ग्रामस्थाींनी मा.मींत्री मिोदयाींना ननवेदन दे ऊन सदर बाब ननदसदनास आणलेली आिे ,
िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदर ननवेदनायाया अनुघींगाने अपिारप्रकरणी सासनाने चशकसी केली आिे काय,
्यात काय आढळान आले,

(४) तद्नस
ु ार या प्रकरणी दोघीींवर सासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय िे खरे आिे .
याबाबत

स्थाननक

नागरीकाींकडान

ननवेदन

ग्स्तरावर

प्राप्त

झाले

आिे.

सदर

ननवेदनामध्ये प्रत मा.पालकमींत्री याींना दे ण्यात आले बाबत नमद
ा आिे .

(३) सदर अपिार प्रकरणी ग् स्तरावन न चशकसी करण्यात आली आिे . या चशकसी दरम्यान
गैरव्यविार अपिार तसेच अननयभमतता झाली असल्याचे आढळान आले आिे.

(४) सदर चशकसीनींतर प्रथम दसदनी ग्रामसेवक दोघी असल्याचे आढळान आले असल्याने
तातडीची कारवाई म्िणान त्कालीन ग्रामसेवक याींना ननलींरिकबत करण्यात आलेले आिे .

र्व.स. २२१ (25)
तसेच लक्त प्रकरणी सरपींच, लपसरपींच आणण सदस्य दोघी असल्याचे आढळान आल्याने

मिाराषर ग्रामपींचायत अर्धननयम कलम ३९(१) नुसार अपात्रतेची कारवाई र्वर्ागीय आयुक्त,
कोकण र्वर्ाग याींचेकडे प्रस्तार्वत करण्यात आलेली आिे .
(५) असी बाब नािी.
___________
मलिापूर तालुक्यातील दादगाव ते भोटा मागादचा रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३५)

४८४७५ (०६-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलकापार मतदार सींटातील दादगाव ते र्ो्ा िा

सन्माननीय ग्रामवविास

एकाण २ कक .मी.लाींबीयाया रस्ताची

दरु वस्था झाली असान या रस््यावरून दच
ु ाकी, चारचाकी वािन धारकाींना, सेतकरी व
ग्रामस्थाींना गैरसोईचे िोत असल्याची बाब मािे मािे र्ेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान
ननदसदनास आली, िे िी खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस््याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करणे अ्यींत गरजेचे आिे , िे िी खरे
आिे काय,
(३) असल्यास, लपरोक्त रस््यायाया मातीकाम व

खडीकरणासाठी ६० लक्ष न पयाींयाया ननधीची

आवश्यकता असान याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायदकारी अभर्यींता,
जज.पीं.बाींधकाम र्वर्ाग बल
ु ढाणा याना सर्ा चत केले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे . तथार्प सदर रस््यावन न
वाितुक वददळ सुन  आिे .

(३) जजल्िा पररघदे कडे असा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळान येत नािी.

(४) व (५) मलकापार मतदार सींटातील दादगाींव ते र्ो्ा िा रस्ते र्वकास योजना सन २००१-

२०२१ नुसार इतर जजल्िा मागद क्र. ५४ चा र्ाग रस्ता आिे . सदर रस््याची लाींबी २.०० कक.मी.

आिे . या रस््यायाया दन 
ु स्तीचे काम जजल्िा पररघदे ला र्वर्वध योजनाींमधन
ा प्राप्त ननधी व
ननकघायाया अर्धन रािान ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्तार्वत करण्याबाबत जजल्िा पररघदे चा प्रय्न
राहिल.
___________
मलिापूर तालुक्यातील दहीगाव ते नाांदरु ा रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३६)

४८४७६ (०६-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

र्व.स. २२१ (26)
(१) मलकापार मतदार सींटातील दहिगाव ते नाींदरु ा िा एकाण २ कक .मी.लाींबीयाया रस््याची

दरु वस्था झाली असान या रस््यावरून दच
ु ाकी, चारचाकी वािन धारकाींना, सेतकरी व
ग्रामस्थाींना गैरसोईचे िोत असल्याची बाब मािे मािे र्ेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान
ननदसदनास आली, िे िी खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस््याचे डाींबरीकरण करणे अ्यींत गरजेचे आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, लपरोक्त रस््यायाया डाींबरीकरण व नातनीकरणासाठी ५० लक्ष न पयाींयाया ननधीची
आवश्यकता असान याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायदकारी अभर्यींता
जज.पीं.बाींधकाम र्वर्ाग बल
ु ढाणा याना सर्ा चत केले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे . तथार्प सदर रस््यावर
वाितक
ु वददळ सन 
ु आिे .

(३) जजल्िा पररघदे कडे असा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळान येत नािी.

(४) व (५) मलकापार मतदार सींटातील दहिगाींव ते नाींदरा ा रस्ते र्वकास योजना सन २००१-

२०२१ नुसार इतर जजल्िा मागद क्र. ३९ चा र्ाग आिे . या रस््याची लाींबी ५.०० कक.मी. असान
रस्ता डाींबरी पषृ ठर्ागाचा आिे .

जजल्िा वार्घदक योजना सन २०१५-१६ अींतगदत ३/०० ते ४/०० कक.मी. लाींबीतील

डाींबरी

नुतनीकरणाचे काम सावदजननक बाींधकाम र्वर्ागामार्दत प्रगतीत आिे .

लवदररत खराब रस््यायाया दन 
ु स्तीचे काम जजल्िा पररघदे ला र्वर्वध योजनाींमधन
ा प्राप्त

ननधी व ननकघायाया अर्धन रािान ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्तार्वत करण्याबाबत जजल्िा पररघदे चा
प्रय्न राहिल.
___________
मलिापूर तालुक्यातील सशरसोडी ते चाांदरू बबस्वा रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३७)

४८४७७ (०६-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलकापार मतदार सींटातील भसरसोडी ते चाींदरा रिकबस्वा िा एकाण २ कक .मी.लाींबीयाया

रस््याची दरु वस्था झाली असान या रस््यावरून दच
ु ाकी, चारचाकी वािन धारकाींना, सेतकरी व

ग्रामस्थाींना गैरसोईचे िोत असल्याची बाब मािे मािे र्ेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान
ननदसदनास आली, िे िी खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस््याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करणे अ्यींत गरजेचे आिे, िे िी खरे
आिे काय,
(३) असल्यास, लपरोक्त रस््यायाया मातीकाम व
आवश्यकता

असान

याबाबत

स्थाननक

खडीकरणासाठी ७० लक्ष न पयाींयाया ननधीची

लोकप्रनतननधीींनी

वेळोवेळी

कायदकारी

जज.पीं.बाींधकाम र्वर्ाग बल
ु ढाणा याना सर्ा चत केले आिे , िे िी खरे आिे काय,

अभर्यींता,

र्व.स. २२१ (27)
(४) असल्यास, याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे . तथार्प सदर रस््यावर
वाितुक वददळ सुन  आिे .

(३) जजल्िा पररघदे कडे असा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळान येत नािी.

(४) व (५) मलकापार मतदार सींटातील भसरसोडी ते चाींदरु रिकबस्वा िा रस्ते र्वकास योजना सन

२००१-२०२१ नस
ु ार इतर जजल्िा मागद क्र. ४० चा र्ाग रस्ता असन
ा या रस््याची लाींबी ३.००
कक.मी. आिे .

जजल्िा वार्घदक योजना सन २०१५-१६ अींतगदत ०/०० ते १/७०० कक.मी. लाींबीतील रस््याचे
खडीकरण डाींबरीकरणाचे काम सावदजननक बाींधकाम र्वर्ागाकडे मींजार असान ननर्वदा स्तरावर
आिे .

लवदररत लाींबीतील रस्ता दन 
ु स्तीचे काम जजल्िा पररघदे ला र्वर्वध योजनाींमधन
ा प्राप्त

ननधी व ननकघायाया अर्धन रािान प्रस्तार्वत करण्याबाबत जजल्िा पररघदे चा प्रय्न राहिल.
___________
मलिापरू तालक्
ु यातील पातोंडा ते अलमपरू रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३८)

४८४७८ (०६-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापार मतदार सींटातील पातोंडा ते अलमपार िा एकाण ३ कक.मी. लाींबीयाया रस््याची

दरु वस्था झाली असान या रस््यावरून दच
ु ाकी, चारचाकी वािन धारकाींना, सेतकरी व
ग्रामस्थाींना गैरसोईचे िोत असल्याची बाब मािे मािे र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान
ननदसदनास आली, िे िी खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस््याचे डाींबरीकरण व नत
ु नीकरण करणे अ्यींत गरजेचे आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, लपरोक्त रस््यायाया डाींबरीकरण व नत
ु नीकरणासाठी ७० लक्ष न पयाींयाया ननधीची
आवश्यकता असान याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायदकारी अभर्यींता,
जज.पीं.बाींधकाम र्वर्ाग बुलढाणा याना सार्चत केले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-१०-२०१६) : (१) ते (५) जजल्िा पररघदे कडे प्रश्नाींककीं त रस््याबाबत
ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळान येत नािी. मलकापार मतदार सींटातील पातोंडा ते अलमपार िा
रस्ता रस्ते र्वकास योजना सन २००१-२०२१ नुसार इतर जजल्िा मागद क्र. ४१ चा र्ाग रस्ता
असन
ा ्याची लाींबी ३.६०० कक.मी. आिे . सदर रस्ता डाींबरी पषृ ठर्ागाचा आिे .

र्व.स. २२१ (28)
जजल्िा वार्घदक योजना सन २०१५-१६ अींतगदत ०/०० ते २/६०० कक.मी. लाींबीतील डाींबरी
नुतनीकरणाचे काम सावदजननक बाींधकाम र्वर्ागाकडे पाणद केले आिे .

लवदररत लाींबीतील दन 
ु स्तीचे काम जजल्िा पररघदे ला र्वर्वध योजनाींमधान प्राप्त ननधी व

ननकघायाया अर्धन रािान प्रस्तार्वत करण्याबाबत जजल्िा पररघदे चा प्रय्न राहिल.
___________

मलिापूर तालुक्यातील दहहवडी ते रामा.६ रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३९)

४८४८० (०६-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलकापार मतदार सींटातील दहिवडी ते रामा.६ िा एकाण १ कक .मी.लाींबीयाया रस््याची
दरु वस्था झाल्यामळ
ु े रस््यावरून दच
ु ाकी, चारचाकी वािन धारकाींना तसेच सेतकरी व

ग्रामस्थाींना आवागमन करणे गैरसोईचे झाले असल्याची बाब मािे र्ेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा
्यादरम्यान ननदसदनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस््याचे डाींबरीकरण करणे अ्यींत गरजेचे आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, लपरोक्त रस््यायाया डाींबरीकरणासाठी ३५ लक्ष न पयाींयाया ननधीची आवश्यकता
असान याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायदकारी अभर्यींता, जज.पीं.बाींधकाम
र्वर्ाग बुलढाणा याना सार्चत केले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे . तथार्प सदर रस््यावर
वाितक
ु वददळ सन 
ु आिे .

(३) जजल्िा पररघदे कडे असा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळान येत नािी.

(४) व (५) मलकापार मतदार सींटातील दहिवडी ते रामा ६ िा रस्ते रसते र्वकास येाजना सन

२००१-२०२१ नुसार इतर जजल्िा मागद क्र. ४२ चा र्ाग रस्ता असन
ा सदर रस््याची लाींबी १.५०
कक.मी. आिे .

जजल्िा वार्घदक योजना सन २०१५-१६ अींतगदत सदर रस््यायाया ०/०० ते ०/८०० कक.मी.
लाींबीतील डाींबरी नत
ु नीकरणाचे काम सावदजननक बाींधकाम र्वर्ागाकडे मींजार असान ननर्वदा
स्तरावर आिे . लवदररत रस्ता वाितक
ु ीस योग्य आिे .

___________

मलिापूर तालुक्यातील माळे गाव ते खडपगाव रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४०)

४८४८१ (०६-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

र्व.स. २२१ (29)
(१) मलकापार मतदार सींटातील माळे गाव ते खडपगाव िा एकाण २ कक .मी.लाींबीयाया रस््याची

दरु वस्था झाल्यामळ
ु े रस््यावरून दच
ु ाकी, चारचाकी वािन धारकाींना तसेच सेतकरी व
ग्रामस्थाींना

गैरसोईचे झाले असल्याची बाब मािे र्ेब्रुवारी, २०१६ वा ्यादरम्यान मध्ये

ननदसदनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस््याचे डाींबरीकरण करणे अ्यींत गरजेचे आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, लपरोक्त रस््यायाया डाींबरीकरणासाठी

४० लक्ष न पयाींयाया ननधीची आवश्यकता

असान याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायदकारी अभर्यींता, जज.पीं.बाींधकाम
र्वर्ाग बल
ु ढाणा याना सर्ा चत केले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे . तथार्प सदर रस््यावर
वाितक
ु वददळ सन 
ु आिे .

(३) जजल्िा पररघदे कडे असा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळान येत नािी.

(४) व (५) मलकापार मतदार सींटातील माळे गाींव ते खडदगाव िा रस्ता सन २००१-२०२१ याया

रस्ते र्वकास आराखड्यानुसर इतर जजल्िा मागद क्र. ४५ चा र्ाग रस्ता असान सदर र्ाग
रस््याची लाींबी २.०० कक.मी. आिे .

सदर रस््यायाया डाींबरीनत
ु नीकरणाचे काम जजल्िा पररघदे ला र्वर्वध योजनाींमधान प्राप्त

ननधी व ननकघास अर्धन रािान प्रस्तार्वत करण्याबाबत जजल्िा पररघदे चा प्रय्न राहिल.
___________
मलिापरू तालक्
ु यातील धानोरा ते िाटी रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४१)

४८४८२ (०६-०५-२०१६).

श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापार मतदार सींटातील धानोरा ते का्ी िा एकाण १ कक .मी.लाींबीचा रस््याची
दरु वस्था झाल्यामळ
ु े रस््यावरून दच
ु ाकी, चारचाकी वािन धारकाींना तसेच सेतकरी व

ग्रामस्थाींना आवागमन करणे गैरसोईचे झाले असल्याची बाब मािे र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ मध्ये वा
्यादरम्यान ननदसदनास आली आिे , िे खर आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रस््याचे डाींबरीकरण व नत
ु नीकरण करणे अ्यींत गरजेचे आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, लपरोक्त रस््यायाया डाींबरीकरण व नत
ु नीकरणासाठी २५ लक्ष न पयाींयाया ननधीची
आवश्यकता असान याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी कायदकारी अभर्यींता,
जज.पीं.बाींधकाम र्वर्ाग बुलढाणा याना सार्चत केले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

र्व.स. २२१ (30)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे . तथार्प सदर रस््यावर
वाितुक वददळ सुन  आिे .

(३) जजल्िा पररघदे कडे असा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळान येत नािी.

(४) व (५) मलकापरा मतदार सींटातील धानोरा ते कािी िा रस्ता रस्ते र्वकास येाजना सन
२००१-२०२१ नुसार इतर जजल्िा मागद क्र. ३३ चा र्ाग रस्ता आिे. सदर रस््याची लाींबी ३.६०
कक.मी. असन
ा सींपाणद लाींबी डाींबरी पषृ ठर्ागाची आिे .

जजल्िा वार्घदक योजना सन २०१५-१६ अींतगदत या रस््यायाया ०/०० ते १/०० कक.मी.

लाींबीतील डाींबरी नत
ु नीकरणाचे काम सावदजननक बाींधकाम र्वर्ागाकडे मींजरा असन
ा ननर्वदा
स्तरावर आिे . लवदररत रस्ता चाींगल्या जस्थतीत आिे .

___________
महसूल नि
ु सानीपोटी अिोला श्जल््यातील गट वविास अधधिारी, पांचायत ससमती अिोला,
याांना श्जल्हाधधिारी अिोला याांच्यािडून २२ लाख रपयाच दां ड लावल्याबाबत

(४२)

४८५२६

(१७-०५-२०१६).

श्री.रणधीर

सावरिर

(अिोला

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पूव)द :

सन्माननीय

(१) सासनायाया मिसाल नक
ु सानीपो्ी अकोला जजल्हयातील ग् र्वकास अर्धकारी, पींचायत
सभमती

अकोला,

याींना

जजल्िार्धकारी

अकोला

याींयाया

दीं ड लावण्यात आला, िे खरे आिे काय,

कडान

२२

लाख

न पयाींचा

(२) असल्यास या कींत्रा्दारायाया दे यकातान स्वाभम्व धनाची रक्कम कपात न करणे,
स्वाभम्व धनायाया तसेच गशण खननज वापरायाया पाव्या दे यका सोबत न जोडणे असा गींर्ीर
प्रकार ननदसदनास आला आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सासनाने चशकसी केली आिे काय,
(४) असल्यास चशकसीयाया अनुघग
ीं ाने मिसल
बुडर्वण्याऱ्या जबाबदार अर्धकारी/कींत्रा्दारावर
ा
सासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास र्वलींबची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०६-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे . जजल्िार्धकारी, अकोला याींनी
ननयुक्त केलेल्या चमुने मािे जानेवारी, २०१६ मध्ये ग्रा.पीं. मार्दत पुणद केलेल्या १३ व्या र्व्त

आयोग व दलीत वस्ती सुधार योजनेअींतगदत कामायाया नस्तीची तपासणी केली असता प्रथम
दसनी दोघी आढळलेल्या ग्राम पींचायतीवर स्वाभम्वधनापो्ी न .४०,८१,३३७/- न पये दीं ड
आकारला आिे.
(२) अींसत: खरे आिे . काम करणारी एजन्सी ग्रामपींचायत असल्याने दे यकाींचे अनुदान िे

कींत्रा्दारास र्वतरीत न करता सींबींर्धत ग्रामपींचायतीला र्वतरीत करण्यात आले आिे. एकाण

३२ ग्रामपींचायतीमधील ७२ कामावरील स्वाभम्वधनाची न .४,७२,२३५/- इतकी रक्कम कपात
करणे आवश्यक िोती. ्यापैकी जोडण्यात आलेले वाितुक पासेस ग्राहय धन न न .१,९५,०५०/इतकी रक्कम कपात करण्यात आली आिे. लवदररत न .२,७७,१८५/- रकमेची वसल
ु ी बाकी आिे .

र्व.स. २२१ (31)
(३) व (४) याबाबत जजल्िार्धकारी, अकोला याींयाया ननदे सानुसार तिभसलदार, अकोला याींयाया
पथकामार्दत

केलेल्या

चशकसीमध्ये

काम

करणारी

एजन्सी

ग्रामपींचायत

असल्याने

३२

ग्रामपींचायतीींचे ७२ कामातील स्वाभम्वधनाची दीं डासि एकाण न .४०,८१,३३७/- इतकी रक्म वसाल
कन न सासनखाती जमा करणेबाबत तिभसलदार, अकोला याींनी आदे स ननगदभमत केले आिे त.

सदर रक्कम वसालीयाया नो्ीसा ग् र्वकास अर्धकारी, पींचायत सभमती, अकोला याींचेमार्दत
सींबींर्धत ग्रामपींचायतीींना बजावण्यात आल्या असान ्याींचा खल
ु ासा मागर्वण्यात आला आिे .

(५) ग्रामपींचायतीींनी दीं डाची रक्कम मार् करण्याबाबत लपर्वर्ागीय अर्धकारी (मिसल
ा ) अकोला
याींचेकडे हदलेले

अपील

अजद पींचायत

सभमती

रस्तरावन न

हद.५.५.२०१६

याया

पत्रान्वये

लपर्वर्ागीय अर्धकारी याींचेकडे दाखल करण्यात आलेले आिे त. अपीलामधील अींनतम ननणदय
प्राप्त झाल्यानींतर ्यानुसार योग्य ती कायदवािी करण्यात येईल.
___________

बल
ु ढाणा तालक्
ु यातील ग्रासमण रस्ता क्र. २१ दरम्यानच्या घाटाच्या
चढमुळे नागररिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

(४३)

४८६१४ (०६-०५-२०१६).

श्री.हर्दवधदन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा तालुक्यातील दिीद बु. व दिीद ख.ु ग्राभमण रस्ता क्र. २१ दरम्यानचा टा्ाचा
चढ सासकीय ननयींमाींना अनस
ु रून मापदीं डाने बाींधलेला आिे काय,

(२) असल्यास, या सींदर्ादत स्थाननक नागररकाींयाया गैरसोईबाबतयाया तक्रारी प्राप्त झाल्या
आिे त काय व ्याींची चशकसी करण्यात आली काय,
(३) असल्यास, चशकसीयाया ननषकघादयाया अनुघींगाने सासनाने कोण्या लपाययोजना केल्या वा
करण्यात येत आिे त,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) नािी.

(२) िोय, जजल्िा पररघदे मार्दत सवेक्षण करण्यात आले आिे .
(३) व (४) टा् सध
ीं गदत काम
ु ारणा करण्याची आवश्यकता असन
ा जजल्िा वार्घदक योजनेअत
अींतर्त
ाद कन न ननधीयाया लपलधतधतेनुसार काम िाती टेण्याचे जजल्िा पररघदे चे ननयोजन आिे .
___________

औरां गाबाद शहरातील धचखलठाणा येथील वपसादे वी झालर क्षेत्रात ग्रामसेविाने वविासिाांना
ससडिोचे नाहरित प्रमाणपत्र व अिृर्ि परवाना नसताांना वविासिाांना परवानगी हदल्याबाबत
(४४)

४८९५२ (३०-०४-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)द :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

र्व.स. २२१ (32)
(१) औरीं गाबाद सिरातील र्चखलठाणा येथील र्पसादे वी झालर क्षेत्रात अनेक र्वकासक
ग्रामपींचायतीकडे बाींधकाम कामासाठी दाखल केलेले प्रस्ताव भसडकोने नािरकत प्रमाणपत्र न
टेता व जजल्िा प्रसासनाचा अकृघक परवाना नसतानाींिी ग्रामपींचायतीयाया ग्रामसेवकाींने आर्थदक

दे वाणटेवाण करून र्वकासकाींना हदल्याबाबत ९ र्वकासकाींवर र्शजदारी गन्
ु िे हदनाींक २८
जानेवारी, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास दाखल करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ग्रामसेवकाने सदर र्वकासकाींना भसडकोचे नािरकत प्रमाणपत्र व अकृघक
परवाना नसताींना र्वकासकाींना परवानगी हदल्याबाबत ग्रामसेवकाींवर प्रसासनाने काय कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय. भसडको

कायादलय, औरीं गाबाद याींनी सींबींर्धत

र्वकासकाींवर र्शजदारी गुन्िे दाखल केले आिे त.

(२) व (३) ग्रामपींचायत र्पसादे वीचे ग्रामसेवक याींनी ग्रामपींचायतीयाया माभसक सर्ेयाया
कायदव्ृ ताींतामध्ये भलखीत स्वन पात भसडको िद्दीतील मालम्ताींना व अकृघक नसलेल्या
बाींधकामाींना परवानगी दे ता येत असल्याबाबत मत नोंदवीले आिे . असे असले तरी ग्रामपींचायत
कायदकारीणी तसेच सरपींच याींनी परवानगी दे णेबाबत ठराव सींमत केल्यामुळे असा प्रकारे

परवानगी दे ण्यात आल्या आिे त. याबाबत ग् र्वकास अर्धकारी, पींचायत सभमती, औरीं गाबाद
याींनी सींबींर्धत ग्रामसेवक याींना कारणे दाखवा नोह्स बजावली आिे .
___________
खुलताबाद (श्ज.औरां गाबाद) मधील इांहदरा आवास घरिुल योजनेच्या
िामात होत असलेली अननयसमतता

(४५)

४९०८२ (२५-०४-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)द :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खुलताबाद (जज.औरीं गाबाद) मधील इींहदरा आवास टरकुल योजनेयाया कामात अननयभमतता
व कायदसाळे स गैरिजर असणाऱ्या १६ ग्रामसेवकाींर्वन ध्द कारवाई करण्याचा ननणदय अनतररक्त

मख्
ु य कायदकारी अर्धकारी, जजल्िा पररघद याींनी हदनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी वा
्यासुमारास टेतला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, इींहदरा आवास टरकुल योजनेत सन २०१५-१६ पावी मींजार झालेल्या लार्ायाांची
टरकुले अद्याप पाणद झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर टरकुले ककती कालावधीत पण
ा द करण्यात येणार असन
ा ्यासाठी सासनाने
कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

र्व.स. २२१ (33)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) िोय.

तथार्प, कायदसाळे स गैरिजर असणाऱ्या ग्रामसेवकाींवर कारवाई करण्याबाबत अनतररक्त मख्
ु य
कायदकारी अर्धकारी, जजल्िा पररघद याींनी हदलेल्या तोंडी सच
ा नेनस
ु ार ग्र्वकास अर्धकारी,
पींचायत सभमती, खल
ु ताबाद याींनी हद.१२/०१/२०१६ रोजी सवद ग्रामसेवकाींना कारणे दाखवा
नो्ीस बजावली असान खल
ु ासा मार्गतला आिे. तसेच सवद ग्रामसेवकाींना सक्त ताकीदिी
दे ण्यात आली आिे .
(२) िोय.
पाणी ्ीं चाईमळ
ु े कािी टरकुले अपण
ा द आिे त. ्याचा सर्वस्तर तपसील खालीलप्रमाणे.
टरकुले

सन

एकाण मींजार

पुणद

अपाणद

२०१२-१३

१३४

११९

१५

२०१३-१४

३१७

२८९

२८

२०१४-१५

१६७

१४८

१९

(३) सदर टरकुले जल
ु ,ै २०१६ पयांत पण
ा द करण्यात येणार असन
ा ्यासाठी पींचायत सभमती
स्तरावर लार्ार्थयाांची कायदसाळा टेऊन टरकुल पाणद करण्यासाठी पाठपारावा करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
परभणी तालुक्यातील रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(४६)

४९२७० (०५-०५-२०१६).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) परर्णी तालुक्यातील सिापार, आवी, वाडी, तुळजापार, गोर्वींदपार, इस्माईलपार, ताराींगपार,
हदग्रज, कींु र्ारी बाजार इ्यादी अनेक रस््याींची दरु वस्था झाली असल्याचे ननदसदनास आले, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर खड्ड्याींमुळे नागररकाींची गैरसोय िोत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर रस््यावरील खड्डे र्रून रस््यावरील वािताक सुन ळीत िोण्यासाठी
कोण्या लपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२१-०९-२०१६) : (१) ते (४) अींसत: खरे आिे . जजल्िा पररघदे कडील
मैलमजाराींमार्दत

रस््याींवरील

पररघदे मार्दत सुन  आिे .
प्रश्नाींककत

खड्डे

रस््याींपैकी

र्न न

रस्ते

सुजस्थतीत

सिापरा -आवी-कींु र्ारी

इ.जज.मा.

ठे वण्याचा
क्र.३४

प्रय्न

व

जजल्िा

आवी-डडग्रस

इ.जज.मा.क्र. ३३ िे वाितक
ु ीस योग्य आिे त. सिापार-तुळजापार ग्रामा क्र.१० चे काम ३०५४ रस्ते
व पुल दन 
ु स्ती कायदक्रमाींतगदत मींजार आिे. आवी-ईस्माईलपार-सारीं गपार-गोंर्वदपार ग्रामा क्र.१३ चे
काम मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेअींतगदत सन २०१६-१७ मध्ये प्रस्तार्वत आिे .

र्व.स. २२१ (34)
रस्ते लाींबीयाया प्रमाणात र्वर्ागास लपलधतध िोणारा ननधी अ्यींत अल्प आिे. यालल्
सासन स्तरावर प्राप्त िोणाऱ्या मागण्या जास्त आिे त. लवदरीत इजजमा ३४ ते जुळजापार ग्रामा

क्र.९ गोर्वींदपार-कींु र्ारी ग्रामा.११ व कींु र्ारी-डडग्रस ग्राम क्र.१४ या रस््याींयाया दन 
ु स्तीची कामे

जजल्िा पररघदे ला र्वर्वध योजनाींमधन
ा प्राप्त ननधी व ननकघायाया अर्धन रािान ्प्प्या ्प्प्याने
प्रस्तार्वत करण्याबाबत जजल्िा पररघदे चा प्रय्न राहिल.
___________
सांगमेश्वर (श्ज.रत्नाधगरी) या तालक्
ु यातील मौजे गोताडवाडी ते श्जल्हापररर्द मराठी शाळा
ग्रामदे वता मांहदराच्या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याबाबत

(४७)

४९६५१ (३०-०४-२०१६).

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.ववजय वडेट्टीवार (रम्हपूरी), श्री. क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (जज.र्नार्गरी) या तालक्
ु यातील मशजे गोताडवाडी ते जजल्िापररघद मराठी साळा
ग्रामदे वता मींहदर या सुमारे अडीच कक.मी. अींतरायाया रस््याचे खडीकरण व डाींबरीकरणासाठी
ननधी लपलधतध कन न दे ण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधी व नागरीकाींनी सींबींर्धताींकडे मागणी

करण्यात येऊनिी अद्यापी ननधी लपलधतध करण्यात आला नसल्याचे मािे जानेवारी, २०१६
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदसदनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदरिा रस््यायाया कामासाठी ननधी लपलधतध कन न दे ण्याबाबत सासनाने
काेेणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त

?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०९-२०१६) : (१) िोय.

(२) व (३) सींपाणद राज्यामध्ये जजल्िा पररघदाींयाया अख्याररतील ग्रामीण मागद व इतर जजल्िा

मागद रस््याींची सन २००१-२०२१ रस्ते र्वकास योजनेनुसार एकाण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी.
इतकी असान अजस्त्वातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी. इतकी आिे .

सदर रस््याींयाया दन 
ु स्तीसाठी सासनाकडे लपलधतध असलेल्या ननधीचे वा्प रस््याींयाया

लाींबीयाया व मानव र्वकास ननदे सकाींयाया प्रमाणात करण्यात येते. ्यानस
ु ार र्नार्गरी जजल्िा
पररघदे अींतगदत ग्रामीण मागद व इतर जजल्िा मागद रस््याींची एकाण लाींबी ८०८५.३५ कक.मी.

इतकी असान अजस्त्वातील लाींबी ६४४१.११ कक.मी. इतकी आिे. रस्ते व पाल, दन 
ु स्ती व
परीरक्षण या कायदक्रमाअींतगदत सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या आर्थदक वघादसाठी र्नार्गरी
जजल्िा पररघदे स एकाण न . ४३५७.१७ लक्ष, तेराव्या र्व्त आयोगामध्ये सन २०१२-१३ ते २०१४-

१५ मध्ये एकाण न . ७६३.५८ लक्ष तर पारिानी कायदक्रमासाठी र्नार्गरी जजल्िा पररघदे ला न .
१७००.६३ लक्ष असा एकाण न . ६८२१.३८ लक्ष इतका ननधी लपलधतध कन न दे ण्यात आलेला
आिे .

रस्ते लाींबीयाया प्रमाणात र्वर्ागास लपलधतध िोणारा ननधी अ्यींत अल्प आिे यालल्
सासन स्तरावर प्राप्त िोणाऱ्या मागण्या जास्त आिे त.

र्व.स. २२१ (35)
प्रश्नाींककत गोताडवाडी जज.प.मराठी साळा ते ग्रामदे वता मींहदर या रस््याची लाींबी तीन
रस््यामध्ये अींतर्ात आिे. ्यापैकी करीं बळ
े े गावची गोताडवाडी खींडागळे वाडी ते कनकाडी
येरींडव
े ाडी ग्रामीण मागद क्र.२११ व मेटी कनकाडी वाींझोळे बावनदी कासार कोळवण कोंड्ये

ननवधे कळकदरा इतर जजल्िा मागद क्र. ९२ या रस््याची कामे जजल्िा वार्घदक योजना सन
२०१६-१७ अींतगदत प्रस्तार्वत आिेत. व लवदररत करीं बेळे गावची धावडेवाडी झोरे वाडी भमरगळवाडी
ते इजजमा क्र. ९२ ग्रामीण मागद क्र.२१२ या रस््याचे काम अथदसींकल्पात / रस्ते र्वसेघ दन 
ु स्ती
कायदक्रमाींतगदत ननधी व ननकघायाया अर्धन रािान ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्तार्वत करण्याचा जजल्िा
पररघदे चा प्रय्न राहिल.
___________
नाांदेड श्जल्हा पररर्द सशक्षण ववभागात झालेल्या बनावट व ननयम बा्य बदल्याांबाबत
(४८)

४९७५८ (३०-०४-२०१६).

डॉ.तुर्ार राठोड (मुखेड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जजल्िा पररघद भसक्षण र्वर्ागात बनाव् व ननयम बाहय बदल्याींचे सन २०१४ मध्ये
३२ प्रकरणे ननदसदनास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी नेमलेल्या चशकसी सभमतीयाया ४ अिवालावन न व र्वर्ागीय
आयुक्त औरीं गाबाद याींचे आदे स आणण जजल्िापररघद नाींदेड र्वधीज्ञ पॅनलचे अभर्प्रायानुसार
कायदवािी करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणामध्ये ज्या भसक्षक जस्वय सिाय्यकाींनी असे बनाव् व ननयमबाहय

आदे स काढले असा त्कालीन जजल्िापररघदे चे पदार्धकाऱ्याींयाया साींगण्यावन न व ्याींचे
प्रनतननधी म्िणान अर्धकाराचा वापर केला असल्याने त्कालीन जज.प.पदार्धकाऱ्याींना सिआरोपी
करण्यात आले नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची सासनाने चशकसी केली आिे काय व चशकसीअींती काय आढळान
आले,

(५) असल्यास, चशकसीनुसार सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) नाींदेड जजल्िा पररघद भसक्षण र्वर्ागात सन २०१४

मध्ये बनाव् व ननयमबाहय बदल्याींची एकुण ४४ प्रकरणे अद्यापपयांत ननदसदनास आली
आिे त.

(२) या प्रकरणात र्वर्वध ्प्प्यावर कायदवािी सन 
ु आिे.

(३), (४), (५) व (६) र्वर्ागीय आयुक्त कायादलयाने केलेल्या चशकसीनुसार २४ कमदचाऱ्याींर्वन ध्द
ननलींबनाची कायदवािी करण्यात आली असान १३ कमदचाऱ्याींर्वन ध्द पोभलस स््े सनमध्ये गुन्िे

दाखल केलेले आिे त. तथार्प, जजल्िा पररघद पदार्धकाऱ्याींना सिआरोपी करण्याबाबतचा ननणदय
पोलीस र्वर्ागाने घ्यावयाचा आिे.
___________

र्व.स. २२१ (36)

सावली (श्ज.चांद्रपुर) तालुक्यातील खेड्यापाड्यात गावे जोडण्यािररता िच्च्या रस्त्याांना पक्िे
रस्ते बनववण्याचे सुर असलेले िाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दजादचे असल्याबाबत

(४९)

५०१९६ (२५-०४-२०१६).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावली (जज.चींद्रपुर) तालुक्यातील खेड्यापाड्यात गावे जोडण्याकररता कयायाया रस््याींना
पक्के रस्ते बनर्वण्याचे सुन  असलेले काम अ्यींत ननकृष् दजादचे िोत असल्यायाया तक्रारी मािे
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींकडे तक्रारी केल्या आिे त, िे खरे
आिे काय,
(२) तसेच ननमगाव-पाथरी रस््याचे कामिी ननकृष् दजादचे झाले असान याींची चशकसी केली
आिे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्ते दन 
ु स्त करण्याबाबत सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात
येत आिे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०९-२०१६) : (१) ननमगाव-पाथरी या इतर जजल्िा मागद क्र. ११२ बाबत
तक्रार प्राप्त झाली िोती.

(२) तक्रारीयाया अनघ
ु ींगाने कामाची जजल्िा पररघदे मार्दत चशकसी करण्यात आली आिे .

(३) ननमगाव-पाथरी रस््याचा सरर्ेस ड्रेभसींगचा पषृ ठर्ाग कािी हठकाणी अींसत: खराब झाला
िोता तो, अींनतम दे यक अदा करण्यापुवी, कींत्रा्दाराकडान दन 
ु स्त कन न टेण्यात आला आिे .
(४) प्रश्न लद््ावत नािी.

___________
इांहदरा आवास योजने अांतगदत येवला (श्ज.नासशि) तालुक्यातील ३४९१ दाररद्र्यरे र्ेखालील वांधचत
लाभार्थयाांच्या घरिुल प्रस्तावास मांजुरी समळण्याबाबत

(५०)

५०४६६ (०६-०५-२०१६).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इींहदरा आवास योजने अींतगदत येवला (जज.नाभसक) तालुक्यातील ३४९१ दाररद्र्यरे घेखालील
वींर्चत लार्ार्थयाांयाया टरकुल प्रस्तावास मींजुरी भमळणेसाठी जजल्िार्धकारी, नाभसक याींनी हदनाींक
११ जानेवारी २०१६ रोजी वा ्यासुमारास बैठक टेतली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव मींजरु ीसाठी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १६ नोव्िें बर २०१५ रोजी वा
्यासम
ु ारास सासनाकडे मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावायाया मींजुरीसाठी सासनाने कोणती कायदवािी केली वा करण्यात
येत आिे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आिे त ?

र्व.स. २२१ (37)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०९-२०१६) : (१) व (२) िोय.

(३) लक्त प्रस्तावातील ३४९१ लार्ार्थयाांचा समावेस इींहदरा आवास योजनेयाया मळ
प्रनतक्षा
ा
यादीत नसल्याने ्याींना टरकुलाींचा लार् दे ण्यात आला नािी.

तथार्प, सासनायाया हद. २७ जानेवारी, २०१६ रोजीयाया सासन पररपत्रक क्रमाींक इींआयो-

२०१६/प्र.क्र..४१/ योजना-१० अन्वये इींहदरा आवास योजनेअींतगदत अनुसार्चत जाती, अनुसार्चत

जमाती व अल्पसींख्याकायाया बेटर/ कयाचे टर असलेल्या कु्ुींबाची याद्या सुधाररत करण्याचे

अर्धकार र्वर्ागीय आयुक्ताएवजी मुख्य कायदकारी अर्धकारी, जजल्िा पररघद याींना दे ण्यात
आले आिे.

लपरोक्त सासन पररपत्रकानस
ु ार येवला तालुक्यातील ६४७ लार्ार्थयाांचा समावेस सुधाररत

प्रनतक्षा यादीत केला असान २७० लार्ार्थयाांना टरकुल बाींधकामासाठी प्रसासकीय मान्यता
दे ण्यात आली आिे .

(४) प्रश्न लद््ावत नािी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
सासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपार.

