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महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

सन २०२२-२३ च्या पुरिणी मागणयाांिरील 

माननीय अध्यक्ाांनी मान्य केलेल्या कपाि सचूनाांची यादी 

मांगळिार, वदनाांक २३ ऑगस्ट, २०२२ 
  

ग्रामविकास विभाग 

कपाि सूचनाांची एकूण सांख्या - ३४ 
  

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: एल-३ 

मुख्य लेखाशीषष: २५१५, इिर ग्रामीण विकास कायषक्रम 

बाब क्रमाांक: १३९, रूपये:- ३,३५,५०,२३,०००/- 

श्री. सांजय जगिाप 

(१) ४४२६ १० पणेु जिल्हयातील परंुदर तालकु्यातील बराचसा भाग उंच डोंगराळ असनू ग्रामीण 

आह.े  येथे नेहमी कमी-िास्त पिजन्यवषृ्टी व मागील ३ ते ४  वर्ाजपासनू अजतवषृ्टी 

होत असल्याने अनेक रस्ते , लहान-मोठे पलू, दशजियाजवधी घाट, स्मशानभमूी 

वाहून गेलेले असणे, या भागाचा जवकास करण्यासाठी या गावाना मलुाभतू 

सोयीसजुवधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आह े तसेच या गावा, जिल्हयासाठी 

रस्ते, जपण्यासाठी पाणी, शेतीसाठी पाणी, शैक्षजणक सजुवधा तसेच आरोग्य व्यवस्था 

परुजवणे आवश्यक आह,े याकरीता परंुदर तालकु्यामधील गावांना मलुभतू सजुवधा व 

जवजवध जवकास कायजिमासाठी जनधीची तरतूद करावी, यासाठी शासनाने 

करावयाची कायजवाही व उपाययोिना.  

      श्री. दौलि दरोडा 

(२) ४३०६ १० पालघर जि.प. ने ग्रामजवकास जवभागात मा. लोकप्रजतजनधी यांनी मागणी केलेला 

३०५४ (२७३२) स्टेट योिनेतून ४ जवकासकामांना मंिुरी दणेेबाबत जदनांक 

१/५/२०२२ रोिी पाठजवलेला प्रस्ताव, त्या प्रस्तावास मंिरुी दणेेबाबतची अत्यंत 

महत्तवाची आवश्यकता मंिरी जमळाल्यास येथील गैरसोय  दरू होऊन नागरीकांना 

नजवन रस्ते मंिरी जमळणेत शासनाने व ग्रामजवकास जवभागाने व आवश्यकता 

मंिरुीबाबतची शासनाने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना.  

      श्री. विनोद वनकोले 

(३) ४३८६ १०० ग्रामीण भागातील मलुभतू व जवजवध जवकास कायजिमासाठी रुपये 

३३५५०२३००० इतक्या रकमेची तरतूद केली आह.े परंत,ु लोकप्रजतजनधींनी सन 

२०२२ - २३ च्या माचज मध्ये सचुजवलेल्या कामांना स्थजगती जदली असल्याने ती 

स्थजगती उठजवण्यात यावी तसेच त्याचं बरोबर मा.सदस्यांना ते कोणत्याही पक्षाचे 

असनू तरीही जकमान ०५ कोटी जनधी दरवर्ी त्यांच्या मतदार संघात सदस्यांच्या 

जशफारशीने शासनाने अग्रिमाने मंिरू करावा यासाठी  एक आकृती कायजिम 

राबजवण्याबाबत शासनाने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

  

      श्री. अवमन पटेल 

(४) ४३३८ १० संगमनेर (जि.रत्नाजगरी) तालकु्यातील उमरे मेन रस्ता ते कोंडउमरे या मागाजवरील ५ 

जकलोमीटर अंतराच्या रस्त्याची अत्यंत दरुावस्था झाल्यामळेु सदर रस्त्याच्या 

दरुुस्तीचे काम मंिरू करून सदर रस्त्याची तातडीने  खडीकरण व डांबरीकरण करून 

रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत उमरे ग्रामपंचायतीने ठराव मंिरू करून शासनाकडे 

पाठजवणे, सदर रस्त्याची दरुावस्था झाल्यामळेु नागररकांना व रुग्णांना कोंडउमरे 

येथील प्राथजमक आरोग्य कें द्ांमध्ये और्धाचारासाठी िाण्यासाठी 20 जकलोमीटर 

पेक्षा िास्त अंतर वळसा घालून प्रवास करावा लागणे, कोंडउमरे व आिूबािचू्या 

गावातील नागररकांच्या होणाऱ्या गैरसोयीचा जवचार करून रस्त्याच्या कामासाठी 

जनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाकडे अनेकदा जनवेदन व तिारी दणे्यात 

येणे, परंतु अद्यापही याबाबत शासनाने कोणतेही कायजवाही करण्यात न आल्याने 

स्थाजनक िनतेत पसरलेली तीव्र असंतोर्ाची व नारािीचे भावना, याबाबत राज्य 

शासनाने त्वररत चौकशी करून भजवष्यात उक्त रस्त्यामळेु  कोणतेही िीजवतहानी 

होऊ नये यासाठी सदर रस्त्यासाठी तातडीने जनधी उपलब्ध करण्याबाबत 

करावयाची कायजवाही व याबाबत शासनाची प्रजतजिया. 
  

      श्री. अवजि पिार 

(५) ४४१४ १०० राज्यातील लोकप्रजतजनधींनी त्यांचे जवधानसभा मतदारसंघामध्ये जवकासकामे 

करण्यासाठी लेखाजशर्ज २५१५, १२३८ या अंतगजत कामे सचुवनू ती मान्यतेसाठी 

मा.मंत्री (ग्रामजवकास) यांचेकडे सादर करण्यात येतात. सन-२०२२-२०२३ या 

आजथजक वर्ाजत या प्रयोिनासाठी रुपये ६३५ कोटी इतका जनधी अथजसंकल्पीत 

असनू त्यातील आिरोिीचा खचज जनरंक आह.े असे असतानाही आता पावसाळी 

अजधवेशन सन-२०२२ मध्ये पनुश्च: रु.३३५ कोटींची परुवणी मागणी सादर करण्यात 

आली आह.े सदरचा जनधी सवज जवधीमंडळ सदस्यांच्या मतदारसंघ जनहाय समन्यायी 

वाटप करण्यात येईल जकंवा कसे, याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची 

कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      अॅड. अशोक पिार 

(६) ४४७२ १० जशरुर - हवेली मतदारसंघातील ( जि.पणेु ) स्रीट लाईटची योिना बंद असनू सरुु 

करणेबाबत व थकीत स्रीट लाईटची जबले शासनाकडून अदा करण्यात आवश्यकता 

असणे, ग्रामपंचायतीची आजथजक पररजस्थती नसल्याने संबंजधत ग्रामपंचायतील जवि 

जबल अदा करुन शकत नसणे, परंतु याबाबत कोणतीही कायजवाही न झाल्यामळेु 

ग्रामस्थांच्या मनात शासनाप्रती असलेले असंतोर्ाचे वातावरण, त्यामळेु याबाबत 

शासनाने तातडीने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(७) ४४७४ १० जशरुर - हवेली मतदारसंघातील ( जि.पणेु ) िनसजुवधा योिनेंतगजत कामाजवर्यी 

जदनांक 25 िानेवारी 2018 चा शासन जनणजय एका आजथजक वर्ाजत एका कामाला 

एका गावात रस्त्यासाठी 20 लाख, गटार लाईनसाठी रु. 15 लाख ही मयाजदा असनू 

त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी अथवा जशजथल करण्यात येणे, स्मशानभजूम शेड, व 

स्मशानभजूम सधुारणा या कामासाठी रु. 20 लाख मयाजदा ही गावाला असनू ती 

मयाजदा गावाला न ठेवता कामाला करण्यात येणे, म्हणिे याचा फायदा मोठया 

गावाला होईल िेथे एकापेक्षा िास्त स्मशानभजूम असणे, िनसजुवधा शासन 

जनणजयात दशजिया जवधी घाट या कामाचा समावेश करण्यात येणे, परंतु याबाबत 

कोणतीही कायजवाही न झाल्यामळेु ग्रामस्थांच्या मनात शासनाप्रती असलेले 

असंतोर्ाचे वातावरण, त्यामळेु याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायजवाही व 

उपाययोिना. 
  

(८) ४४७७ १० राज्यातील १५ जवत्त आयोग आराखडा बदल ग्रामपंचायत स्तरावरील अजधकारी 

CEO यांना आहते ते अजधकार गटजवकास अजधकाऱ्यांना जदल्यास िलद गतीने 

कामे पणूज आवश्यक असणे, परंतु याबाबत कोणतीही कायजवाही न होणे यामळेु 

असंतोर्ाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायजवाही व 

उपाययोिना. 
  

(९) ४४८४ १० जशरुर - हवेली मतदारसंघातील ( जि.पुणे ) ग्रामीण भागातील मलुभतू सजुवधा व 

जवजवध जवकास कायजिमांसाठी जनधी तरतूद आवश्यक असणे, परंतु याबाबत 

कोणतीही कायजवाही न होणे यामळेु असंतोर्ाचे वातावरण, याबाबत शासनाने 

तातडीने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. कुणाल पाटील 

(१०) ४२६७ १० धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील लजळंग ते सडगाव ते अिनाळे या ग्रामीण 

रस्त्याची अत्यंत दरुावस्था झालेली असणे, य रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले 

असल्याने पररसरातील शेतकरी व नागररकांना येता िातांना अतोनात त्रास सहन 

करावा लागत असणे, तसेच अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याने नागररकांमध्ये 

असंतोर्ाचे वातावरण जनमाजण झालेले असणे, पररणामी सदर रस्त्यांचे तातडीने 

दरुुस्ती, व नतुनीकरण करणेबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची तातडीची 

कायजवाही व उपाययोिना व याबाबत राज्यशासनाची प्रजतजिया. 
  

(११) ४२६८ १० धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील फागणे ते आणी या ग्रामीण रस्त्याची अत्यंत 

दरुावस्था झालेली असणे, या रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असल्याने 

पररसरातील शेतकरी व नागररकांना येता िातांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत 

असणे, त्यामळेु नागररकांमध्ये असंतोर्ाचे वातावरण जनमाजण झालेले असणे, 

पररणामी सदर रस्त्यांचे तातडीने खडीकरण व डांबरीकरण करून नतुनीकरण 

करणेबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची तातडीची कायजवाही व उपाययोिना. 
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(१२) ४३२८ १० धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील दयाणे ते मोरशेवडी ग्रामीण मागज -२४ या 

रस्त्याची अत्यंत दरुावस्था झालेली असणे, या रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले 

असल्याने पररसरातील शेतकरी व नागररकांना येता िातांना अतोनात त्रास सहन 

करावा लागत असणे, त्यामळेु नागररकांमध्ये असंतोर्ाचे वातावरण जनमाजण झालेले 

असणे, पररणामी सदर रस्त्यांचे तातडीने खडीकरण व डांबरीकरण करून नतुनीकरण 

करणेबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची तातडीची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. छगन भुजबळ 

(१३) ४२७७ १० श्री.िगदबंा दवेस्थान, कोटमगाव (खदुज) ता. येवला जि.नाजशक या तीथजक्षेत्रास “ब 

वगज” दिाज प्राप्त असणे, या तीथजस्थळी येणाऱ्या भाजवकांना मलूभतू सोयीसुजवधा 

उपलब्ध होण्यासाठी नाजशक जिल्हा पररर्दनेे जद.०४ माचज, २०२२ अन्वये येथील 

कामांना प्रशासकीय मान्यता जमळणेसाठी रू.२७८८.४८ लक्ष जकमतीच्या 

अंदािपत्रकांसह जवकास आराखडा शासनाला सादर केलेला असणे,या तीथजस्थळी 

येणाऱ्या भाजवकांना मलूभतू सोयी सजुवधा जमळण्याकररता सदर जवकास 

आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता दणेेसाठी शासनाने करावयाची कायजवाही व 

उपाययोिना. 
  

(१४) ४२७८ १० येवला जि.नाजशक या ग्रामीण भागातील गावांतगजत मलुभतू सजुवधा परुजवणे 

(लेखाशीर्ज २५१५ १२३८) या योिनेअंतगजत शासन जनणजय ि.जवकास -

२०२२/प्र.ि. ५०/योिना-६ जद. ३१ माचज,२०२२ आजण शासन जनणजय ि.जवकास -

२०२२/प्र.ि. ५०/योिना-६ जद. ६ मे,२०२२ या दोन शासन जनणजयान्वये  रु. १००० 

लक्षची जवकास कामे मंिरू असणे, मात्र ग्रामजवकास जवभागाचे पत्र िा.ि. जवकास-

२०२२/प्र.ि.२२७/यो-६ जद. २५ िलैु,२०२२ अन्वये ही कामे स्थजगत झालेली 

असणे, स्थाजनक लोकप्रजतजनधीनी जद. २० ऑगस्ट २०२२ रोिी जनवेदनाद्वारे या 

जवकासकामांना जदलेली स्थजगती रद्द करून जनधी मंिरू करण्याची मागणी केलेली 

असणे, येवला जि.नाजशक या ग्रामीण भागातील गावांतगजत मलुभतू सजुवधांसाठी या 

कामांची जनतांत गरि असल्यामळेु सदर कामांची स्थजगती रद्द करून जनधी उपलब्ध 

करून दणेेसाठी शासनाने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. बळिांि िानखडे 

(१५) ४२९५ १० ” दयाजपरू , अंिनगाव सिुी , अचलपरू या तालकु्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या 

प्रमाणात मलूभतू सजुवधेंचा अभाव आह.े गावांतगजत रस्ते , नाल्या , सभागहृ , 

वाचनालय , ग्रा.प. इमारत , जवजवध पतुळयांचे सौंदयीकरण , स्मशानशेड 

, स्मशानभमूी रस्ता , कब्रस्थान वालकंपाऊंड अशा जवजवध मलूभतू सजुवधा व 

जवकास कामे प्रलंजबत आह.े या प्रलंजबत जवकास कामे पणूज करण्याकररता आवश्यक 

जनधी उपलब्ध करुन दणे्याबाबत शासनाने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      कुमारी प्रवणिी वशांदे 

(१६) ४३०० १० महानगरपाजलका, जिल्हा पररर्द, नगरपाजलका व इतर स्थाजनक स्वराज्य संस्था 

कंत्राटदारांची नेमणकु करून त्यांच्या माफज त सफाई कामगारांचे मनषु्य बळ परुवठा 

करून घेत असणे, महानगरपाजलका, जिल्हा पररर्द, नगरपाजलका इत्यादींच्या 

आस्थापनेवरील सफाई कामगार काम करीत असताना त्यांचा गुदमरून अथवा 

कामावरील अपघातामळेु मतृ्य ु झाल्यास त्यांच्या वारसांना संबंजधत स्थाजनक 

स्वराज्य संस्थेकडून 10 लाखाची मदत दणे्याची तरतूद असणे, परंत ु

कंत्राटदारांमाफज त परुजवण्यात आलेल्या सफाई कामगारांचा अशा पररजस्थतीत मतृ्य ु

झाल्यास त्यांच्या वारसदारांना कंत्राटदार जकंवा महानगरपाजलका, जिल्हा पररर्द, 

नगरपाजलका इ. स्थाजनक स्वराज्य संस्थेकडून  कोणतीही मदत जदली िात नसणे, 

पररणामी सफाई कामगारांमध्ये पसरलेली तीव्र असंतोर्ाची भावना, याबाबत 

शासनाने चौकशी करुन  कंत्राटदारांमाफज त परुजवण्यात आलेल्या सफाई 

कामगारांच्या वारसदारांना मदत दणे्यासाठी स्थाजनक स्वराज्य संस्था अथवा 

कंत्राटदारांवर िबाबदारी जनजश्चत करण्यासाठी जनणजय घेण्याची आवश्यकता व 

याबाबत शासनाने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. अस्लम शेख 

(१७) ४४५३ १० पाचल, ता. रािापरू, जि. रत्नाजगरी येथील ग्रामपंचायतींतगजत येत असलेली 

अजतशय अस्वच्छ व घाणेरडी सवज प्रसाधनगहृ , मागील वर्जभरापासनू साफ केलेली 

नसल्यामळेु घाणीचे साम्राज्य जनमाजण होणे, पाचल येथे गेली ५५ वर्े दर बधुवारी 

आठवडा बािार भरत असणे, मासळी बािार इमारती िवळ असलेल्या 

प्रसाधनगहृांचे दरवािे पातळ जसमेंटच्या पत्र्याचे असल्याने तुटलेल्या अवस्थेत 

असणे, पररणामी मजहला वगाजची मोठया प्रमाणात कंुचबना होणे, रत्नाजगरी , 

जसंधदुगूज तसेच इतर जठकाणाहून मजहला जविेत्या भािी जविेत्यांना मासळी 

बािारच्या प्रसाधनगहृाची दरुावस्था होऊन घाणीच्या जवळख्यात अडकल्याने 

मजहलांची मोठी गैरसोय होणे, प्रसाधनगहृाच्या व्यवस्थेकडे ग्रामपंचायतीने दलुजक्ष 

केल्याने याबाबत स्थाजनक ग्रामस्थांनी पाचल ग्रामपंचायतीचे ग्राम जवकास 

अजधकारी तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे जनवेदन दणे्यात येऊनही शासनाने जनधी 

उपलब्ध करुन दणे्याबाबत होत असलेले अक्षम्य दलुजक्ष , याबाबत शासनाने 

तातडीने  करावयाची कायजवाही व उपाययोिना . 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एल-३ 

मुख्य लेखाशीषष: ३०५४, मागष ि पूल 

बाब क्रमाांक: १४०, रूपये:- १,२५,००,०००/- 

श्री. नानाभाऊ पटोले 

(१८) ४२६६ १० एकोडी िांभळी कोसमतोंडी रस्ता रामा ३५७ राज्यमागज ३५७ हा रस्ता एकोडी, 

ता.साकोली जि.भडंारा जक.मी.०/०० पासनू सरुु होऊन जकमी १५/९००  
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

कोसमतोंडी, ता.सडक अिुजनी, जिल्हा गोंजदयाला िाऊन पणूज होतो.  सदर रस्ता हा 

जिल्हा भंडारा व गोंदीयाला िोडणारा महत्वाचा रस्ता आह.े  सन २०२२ मध्य ेिलैु 

व ऑगस्ट मजहन्यात झालेल्या अजतवषृ्टीमळेु सदर रस्त्यातील जकमी ५/०० ते 

५/६०० व जकमी १४/८०० ते १५/००० या रस्त्याची जस्थती अत्यंत खराब झाली 

आह.े  याबाबत संबंजधत जवभागाकडे जनवेदन दऊेनही अद्याप कोणतीच कायजवाही 

करण्यात आलेली नाही, पररणामी िनतेत पसरलेले तीव्र असंतोर्,  करीता सदरील  

रस्त्यावरील जक.मी.९/१०० व ११/९०० मधील लहान पूलांची दरुुस्ती करणे 

आवश्यक असल्याने शासनाने तातडीने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. अवजि पिार 

(१९) ४४२१ १०० जिल्हा पररर्द क्षेत्रामध्ये दळणवळणाच्या मागाजच्या दरुुस्तीसाठी ग्रामजवकास 

जवभागाकडून जनधी उपलब्ध करण्यात येतो. पावसाळी अजधवेशन सन-2022 मध्ये 

या अंतगजत जचमणगाव-भाटमवाडी रस्ता ग्रामा-86 (ता.कोरेगांव जि.सातारा) या 

रस्त्याच्या सधुारणेसाठी रु.1.25 कोटींची तरतूद करण्यात आली आह.े या 

कामांच्या रक्कमेत कपात करुन अत्यंत तातडीच्या दरुुस्तीचा रस्ता मौिे औधं 

ता.खटाव जि.सातारा येथील ज्योती गॅस एिन्सी ते खबालवाडी रस्ता व गटार 

दरुुस्ती व सधुारणा करणेच्या कामाचा समावेश करण्यात यावा. याबाबत शासनाने 

करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      अॅड. अशोक पिार 

(२०) ४४८५ १० जशरुर - हवेली मतदारसंघातील ( जि.पणेु ) ग्रामीण रस्त्यांसाठी जनधीची तरतूद 

आवश्यक असणे, परंतु याबाबत कोणतीही कायजवाही न होणे यामळेु असंतोर्ाच े

वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. कुणाल पाटील 

(२१) ४३२७ १०  धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील दयाणे ते मोरशेवडी ग्रामीण मागज -२४ या 

रस्त्यावर असलेल्या नदीवरील पलू बांधण्याची मागणी पररसरातील शेतकरी व 

नागररकांना शासनाकडे केलेली असणे, पावसाळयात परुाचे पाणी वाहत असताना 

सामान्य नागररक व शेतकरी बांधवाना येता िातांना अतोनात त्रास सहन करावा 

लागत असण,े त्यामळेु नागररकांमध्ये असंतोर्ाचे वातावरण जनमाजण झालेले असणे, 

पररणामी दयाणे ते मोरशेवडी ग्रामीण मागज -२४ या रस्त्यावर असलेल्या नदीवर 

पलुाचे बांधकाम तातडीने करणेबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची तातडीची 

कायजवाही व उपाययोिना. 
  

(२२) ४३२९ १०  धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील दयाणे ते मोरशेवडी ग्रामीण मागज -२४ या 

रस्त्यावर असलेल्या नदीवरील पलू बांधण्याची मागणी पररसरातील शेतकरी व 

नागररकांना शासनाकडे केलेली असणे, पावसाळयात परुाचे पाणी वाहत असताना 

सामान्य नागररक व शेतकरी बांधवाना येता िातांना अतोनात त्रास सहन करावा 
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  सचूना 

क्र. 

रूपये   

लागत असणे, नदीच्या बािूला अनेक शेतकऱ्यांची शेती असनू परुाचे पाणी 

त्यांच्या शेतात जशरते त्यामळेु शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणे, त्यामळेु 

शेतकऱ्यांमध्ये असंतोर्ाचे वातावरण जनमाजण झालेले असणे, पररणामी दयाणे ते 

मोरशेवडी ग्रामीण मागज -२४ या रस्त्यावर असलेल्या नदीवर पलुाचे बांधकाम 

तातडीने करणेबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची तातडीची कायजवाही व 

उपाययोिना. 
  

(२३) ४३३० १० धळेु जिल्यातील धळेु तालकु्यातील दयाणे ते मोरशेवडी ग्रामीण मागज -२४ या 

रस्त्याची अत्यंत दरुावस्था झालेली असणे, या रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले 

असल्याने पररसरातील शेतकरी व नागररकांना येता िातांना अतोनात त्रास सहन 

करावा लागत असणे, त्यामळेु नागररकांमध्ये असंतोर्ाचे वातावरण जनमाजण झालेले 

असणे, पररणामी सदर रस्त्यांचे तातडीने खडीकरण व डांबरीकरण करून नतुनीकरण 

करणेबाबत शासनाने व करावयाची तातडीची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. छगन भुजबळ 

(२४) ४२८६ १० येवला व जनफाड (जि.नाजशक) तालकु्यातील ग्रामीण मागाांची सधुारणा करणेसाठी 

लोकप्रजतजनधीनी जद ८ िनू, २०२२ रोिी शासनाकडे मागणी केलेली असणे, या 

भागातील रस्त्यांची दरुवस्था झाल्यामळेु सदर रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी जनधीची 

जनतांत आवश्यकता असणे, ३०५४ रस्त्यांची सधुारणा या योिनेतून सदर 

रस्त्यांसाठी जनधी मंिरू करण्याकररता  शासनाने करावयाची कायजवाही व 

उपाययोिना. 
  

      श्री. बळिांि िानखडे 

(२५) ४२९६ १०  ” दयाजपरू मतदारसंघातील ग्रामीण मागाांची अवस्था अजतशय वाईट झाली असून 

सदर रस्त्यांच्या दखेभाल दरुुस्ती व बांधकामासाठी जिल्हा पररर्द अमरावती 

अंतगत जमळणारा जनधी अपुरा आह.े या वर्ी सततच्या झालेल्या पावसाने 

मतदारसंघातील ग्रामीण मागज मोठ्या प्रमाणात खराब झाले असनू रस्त्यांची अक्षरशा 

चाळण  झाली असनू याचा पररणाम ग्रामीण भागातील अथजव्यवस्थेवर होत आह.े 

दयाजपरू मतदारसंघात ग्रामीण मागाजचे िाळे मोठ्या प्रमाणात असनू या रस्त्यांच्या 

कामासाठी आवश्यक जनधी उपलब्ध करुन दणे्याबाबत शासनाने करावयाची 

कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. अस्लम शेख 

(२६) ४२५२ १० मौिे धामापरू (खालचावाडा)-बौध्दवाडी-भाटीवाडी मागे आंबेरी (तालकुा-

मालवण, जिल्हा-जसंधदुगूज) या 6.5 जक.मी. लांबीच्या ग्रामीण मागज िमांक-402 

रस्त्याच्या मिबतूीकरणासह-डांबरीकरणासाठी शासनाने माह ेजडसेंबर, 2021 अखेर 

रुपये 430.35 लक्ष इतका जनधी उपलब्ध ् करुन दवेनूही सा.ि.0/00 ते 1/500 

मधील रस्ता दरुुस्तीचे काम जवजवध योिनांतगजत प्राधान्याने प्रस्ताजवत करण्याबाबत 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

जिल्हापररर्द, जसंधदुगूज (सा.बा.जवभाग) यांना मा.सा.बा.मंत्री यांनी सचूना दवेनूही 

डांबरीकरणाचे काम अद्यापपयजत हाती न घेतल्याने रेती वाहून नेणाऱ्या डंपरच्या 

वाहतूकीने संपूणज रस्त्यात खड्ेड पडून वाहतूकीस खराब होणे,  सन 2018, 2019, 

2020, 20221 या चार वर्ाजमध्ये झालेल्या िोरदार पावसाने या रस्त्याला 

जठकजठकाणी खड्डे, खाचखळगे पडलेले असल्याने रजहवाश्यांना या रस्त्याने 

चालणे, वाहन चालवणे धोकादायक झालेले आह.े  या पररसरातील ग्रामस्थांनी 

मागील काही वर्ाजपासून सातत्याने या रस्त्याचे मिबतूीकरणासह-डांबरीकरणाच े

काम पणूज करुन या मागाजने एस.टी.बस वाहतुक सजुवधा उपलब्ध करुन दणे्याची 

मागणी मा.पालकमंत्री, मा.सा.बां.मंत्री, मा.पररवहन मंत्री, मा.जिल्हाजधकारी, 

जसंधदुगूज/मा.अजधक्षक अजभयंता, सा.बां.मंडळ, रत्नाजगरी/कायजकारी अजभयंता, 

सा.बा.उपजवभाग, सावंतवाडी आदींकडे सातत्याने केलेली असतांनाही शासनाच े

ग्राजमण रस्ता म्हणनू िाणीवपूवजक झालेले व होत असलेले दलुजक्ष, संपणूज रस्ता 

वाहतुकीस अयोग्य ् झाल्याने या भागातील नागरीकांना चांगल्या रस्त्याअभावी 

सोसाव्या लागणाऱ्या दळणवळणाच्या गंभीर समस्या, धामापरू-आंबेरी गावांतील 

नागरीकांचा रहदारीचा मखु्य ् मागज असल्याने चांगल्या रस्त्याअभावी अनेक 

अडचणींनी या भागातील नागरीक हरैाण होणे, त्याच्यामध्ये पसरलेली जतव्र् 

संतापाची लाट, या संपणूज रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम तातडीने हाती घेवनू या 

मागाजने एस.टी.वाहतूक सजुवधा उपलब्ध ् करुन दणे्यासाठी शासनाने केलेली वा 

करावयाची कायजवाही व उपाययोिना.  
  

(२७) ४२५३ १०  मौिे तुळस (कािरमळी)-वडखोल मागे वेंगुलाज (तालकुा-वेंगुलाज, जिल्हा-जसंधदुगूज) 

ग्रा.मा.ि.109 मा.मखु्यमंत्री ग्रामसडक योिना सन 2018-2019 अंतगजत 

मिबतूीकरणासह-डांबरीकरणाच्या कामासाठी शासनाने रु.129.28 लक्ष जनधी 

मंिरू करुन दणेे,  सदर रस्त्यासाठी वापरण्यांत आलेली खडी व डांबर जनकृष््ट दिाजचे 

वापरल्याने तसेच, रस्त्याच्या दोन्ही बािनेू पाणी वाहून िाण्यासाठी गटर खोदलेले 

नसल्याने िोरदार अजतवषृ्टीने रस्त्यात खडे पडलेले असणे, या मागाजकडे शासनाच े

ग्राजमण रस्ता म्हणून िाणीवपूवजक झालेले व होत असलेले अक्षम्य ृ दलुजक्ष, संपणूज 

रस्ता वाहतुकीस अयोग्य झाल्याने या भागातील नागरीकांना चांगल्या रस्त्याअभावी 

सोसाव्या लागणाऱ्या दळणवळणाच्या गंभीर समस्या, सदरचा रस्ता या भागातील 

नागरीकांचा रहदारीचा मखु्य ् मागज असल्याने चांगल्या रस्त्याअभावी अनेक 

अडचणींनी या भागातील नागरीक हरैाण होणे, त्याच्यामध्ये पसरलेली संतापाची 

लाट, या संपणूज रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम तातडीने हाती घेवनू या मागाजने 

एस.टी.वाहतूक सजुवधा उपलब्ध ्करुन दणे्यासाठी शासनाने केलेली वा करावयाची 

कायजवाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(२८) ४२५५ १० मौिे धामापरू (खालचावाडा) (तालकुा-मालवण, जिल्हा-जसंधदुगूज) येथे शासनाने 

गावडेवाडी-कासारवाडी ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा पक्का दगडी वाडीिोड 

(शेत/पाणंद) रस्ता लाखो रुपये खचज करुन बांधनू दणेे, सद्य:जस्थतीत या वाडीिोड 

रस्त्यावर ग्रामस्थ, जनलप्रभा सजुद्क यांच्या घराच्यामागे दोन फणसांची वाळवी 

लागलेली झाडे केव्हाही वादळी-वाऱ्याने, िोरदार अजतवषृ्टीने वाटेने येणाऱ्या-

िाणाऱ्या ग्रामस्थांच्या अंगावर कोसळून जिवीतहानी, जवत्तहानी होण्याची जनमाजण 

झालेली शक्यता,  सदरचा वाडीिोड रस्ता ग्रामस्थांचा नेहमीचा रहदारीचा, 

वदजळीचा रस्ता असल्याने हा रस्ता ररक्षा, स्कूटर शेतकामाकरीता आवश्यक 

असणारी साधने-अविारे, गुरे-ढोरे ने-आण करण्याकररता ग्रामस्थांच्या उपयोगात 

असणे, अशाप्रकारे शेतीसाठी आवश्यक असणारे बारमाही शेतरस्ते शासनाच्या 

योिनांमध्ये येत नसल्याने शासनाने ‘मा.पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ता दरुुस्ती’ 

योिना राबवनू वाडीिोड रस्ते रहदारीस जनरधोक करण्याबाबतच्या सचूना 

राज्यातील सवज जिल्हापररर्दा/ग्रामपंचायतींना जनगजजमत करणे,  सदरची धोकादायक 

झाडे तोडण्याबाबत ग्रामस्थांनी 14 म,े 2019, 13 एजप्रल, 2020,  13 म,े 2020, 

17 मे, 2022  रोिी वा त्यासुमारास ग्रामपंचायत, धामापरू यांचेकडे तसेच, 18 मे, 

2020 रोिी मा.जिल्हाजधकारी, जसंधदुगूज यांचेकडे प्रत्यक्ष भटूेन अिज/जनवेदने दवेनू 

या वाडीिोड (शेत/पाणंद) रस्त्यावरील वाळवी लागलेली फणसाची झाडे तोडून 

रस्ता रहदारीसाठी जनधोक करण्याबाबत जवनंती करणे, मा.जिल्हाजधकारी, जसंधदुगूज 

कायाजलयाने पत्र ि.डेस्क-8/कायाज-5/काजव-68/2022, जदनांक 31 मे, 2022 

रोिीच्या पत्रानसुार ‘मा.उपजवभागीय अजधकारी (महसूल), कुडाळ’ यांना 

अिाजमधील मदु्यांच्या अनरु्ंगाने वस्तुजस्थतीची चौकशी करुन पढुील जनयमाधीन 

कायजवाही करण्याबाबत जनदशे दणेे,  उपजवभागीय दंडाजधकारी कायाजलय, कुडाळ 

यांनी त्यांचे पत्र िमांक-फौि/सजुद्क/धो.झाड/आवक ि.2514/2022, जदनांक 02 

िनू, 2022 नसूार (१) कायजकारी दडंाजधकारी, मालवण (२) पोलीस जनररक्षक, 

मालवण यांना प्रत्यक्ष वस्तूजस्थतीची स्थळी पहाणी करुन, अिजप्रकरणी फौिदारी 

प्रजिया संजहता, 1973 चे कलम 133 प्रमाणे कायजवाही करणे, त्याबाबतचा 

सजवस्तर अहवाल िाब-िबाब, पंचयादी व आपले स्वयंस्पष््ट अजभप्रयासह चौकशी 

अहवाल पाठजवण्याबाबत कळजवणे, अशाप्रकारे शासनाचे धोकादायक अवस्थेतील 

झाडे हटजवण्याबाबत ग्रामस्थांच्या मागणीकडे िाणीवपवूजक झालेले व होत असलेले 

अक्षम्य दलुजक्ष, िनजहताबाबत असलेली अनास्था, गावडेवाडी-कासारवाडी 

वाडीिोड (शेत/पाणंद) रस्त्यावर वाळवी लागून धोकादायक अवस्थेत असलेली 

फणसाची झाडे तातडीने तोडून घेण्याच्या कामी शासनाने केलेली वा करावयाची 

कायजवाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(२९) ४४४९ १० तारामुंबरी (ता.दवेगड, जि. जसंधदुगूज) िामसंडे नगरपंचायत अंतगजत गावातील मरुमणे 

भागातील प्रभाग ि. क्य ु १७ मधील श्री. भालचंद् कुबल यांच्या 

जनवासस्थानािवळ उतरुन िाण्यासाठीच्या पाय-यांचे काम अपणूज राजहलेले असणे, 

ग्रामस्थाचा दळणवळणाचा एकमेव मागज असल्याने तसेच गौरी- गणपतीचे आगमन 

व जवसिजनचा मागज असल्याने येथील ग्रामस्थांना येण्या-िाण्यास हाल सोसाचे 

लागत असल्यामळेु सदरच्या पाय-यांचे बांधकामासाठी तातडीने जनधी मंिरू करुन 

दिेदार बांधकाम करुन दणे्याबाबत नगरपंचायत व जिल्हा प्रशासनाकडे ग्रामस्थांनी 

पत्राद्वारे केलेली मागणी, त्याकडे िाणीवपूवजक होत असलेले दलुजक्ष व टाळाटाळ, 

सदर प्रकरणी ग्रामस्थांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोर्, याबाबत शासनाने तातडीने 

चौकशी करुन करावयाची कायजवाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एल-५ 

मुख्य लेखाशीषष: ३६०४, स्थावनक सांस्था ि पांचायि राज सांस्था याांना 

नुकसान भरपाईच्या ि अवभहस्िाांवकि रक्कमा देणे 

बाब क्रमाांक: १४२, रूपये:- ९,६४,००,००,०००/- 

श्री. विनोद वनकोले 

(३०) ४३९० १०० ग्रामपंचायतीच्या पथ जदव्यांच्या जवद्यतु देयकांची थकबाकी महाजवतरण कंपनीस 

प्रधान करण्यासाठी रुपये ९६४००००००० इतकी तरतूद करण्यात आली आह.े 

परंतु, माझ्या १२८ डहाण ू (अ.ि.) जवधानसभा मतदार संघातील अनेक शाळांची 

जविेचे देयक वेळेवर भरले नाही. म्हणून वीि खंजडत करण्यात आली असल्याची 

तसेच अनेक शाळा अंधारात असनू शाळेमध्ये जवद्यार्थयाांसाठी दणे्यात आलेले 

संगणक, ई- स्कूल साजहत्य आदी जविे अभावी तसेच संगणक जशक्षक नसल्याने 

धळूखात बंद आहते. त्यामध्ये शासनाने सवज शाळांचे, आश्रम शाळेचे, वसतीगहृाच े

शाळांमध्ये तसेच ग्रामपंचायतीचे जविेचे जबल दर मजहन्याला महाजवतरणाला दणे्यात 

यावी, स्टँन्ड बाय उपाययोिना करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायजवाही व 

उपाययोिना 
  

      श्री. अवजि पिार 

(३१) ४४१५ १०० ग्रामीण क्षेत्रातील रस्त्यावरील जविेच्या जदव्यांच्या दयेकांची रक्कम भरण्यासाठी 

ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकडून 100% आजथजक मदत करण्यात येते. यासाठी 

सन-2022-23 या आजथजक वर्ाजत या प्रयोिनासाठी रुपये 228 कोटी इतका जनधी 

अथजसंकल्पीत असनू त्यातील आि रोिीचा खचज जनरंक आह.े असे असतानाही 

आता पावसाळी अजधवेशन सन-2022 मध्ये पनुश्च: रु.९६४ कोटींची परुवणी 

मागणी सादर करण्यात आली आह.े या संपूणज जनधीतून पंचायत संस्थांच्या गरिा 

पणूज होऊन यापढेु कोणतीही थकबाकी शासनावर राहणार नाही याबाबत शासनाने 

करावयाची तातडीची कायजवाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      अॅड. अशोक पिार 

(३२) ४४८३ १० जशरुर - हवेली मतदारसंघातील ( जि.पणेु ) स्रीट लाईटची योिना बंद असनू सरुु 

करणेबाबत व थकीत स्रीट लाईटची जबले शासनाकडून अदा करण्यात आवश्यकता 

असणे, ग्रामपंचायतीची आजथजक पररजस्थती नसल्याने संबंजधत ग्रामपंचायतील जवि 

जबल अदा करुन शकत नसणे, परंतु याबाबत कोणतीही कायजवाही न झाल्यामळेु 

ग्रामस्थांच्या मनात शासनाप्रती असलेले असंतोर्ाचे वातावरण, जनमाजण होणे 

त्यामळेु याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायजवाही व उपाययोिना.  

      श्री. धनांजय मुांडे 

(३३) ४४५५ १० बीड जिल्यातील अंबािोगाई तालकु्यांतगजत पसू-20 खेडी योिना यांतगजत 20 

गावांना पाणी परुवठा केला िाणे व त्याचे समुारे 60 लाख रुपये इतके जवद्यतु जबल 

महाजवतरणला दणेे थकीत असणे, अंबािोगाई तालकु्यातील 20 गावांना पाणी 

परुवठा करणारी सदर योिना व प्रत्यक्ष पाणी परुवठा यामळेु धोक्यात आला असणे 

व त्यामुळे नागररकांना प्रचंड त्रास होऊन सरकारजवरुद्ध असंतोर् जनमाजण होणे, 

ग्रामजवकास जवभागाचे याबाबत झालेले दलुजक्ष व सदर दयेक जबले तात्काळ अदा 

करून योिना अबाजधत ठेवणेबाबत शासनाने करावयाची कायजवाही व 

उपाययोिना.  

      श्री. बळिांि िानखडे 

(३४) ४४०१ १० ”नगर पररर्द दयाजपरू जि. अमरावती येथील २१ िनू २०२१ च्या शासन 

अजधसचूनेनसुार हद्दवाढ झाली असनू यात गायवाडी , जशवर , लेहेंगाव , पेठ 

इतबारपरू , िहानपरू या ग्रामपंचायती मधील शहरालगत असणारा भाग मोठ्या 

प्रमाणात समाजवष्ट झाला असनू मध्यंतरीच्या काळात संबंजधत ग्रामपंचायतीने 

वीिजबल न भरल्याने हा भाग अंधारात होता. सदर ग्रामपंचायतींमाफज त थकीत  

वीिजबल भरण्याकररता जनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनाने करावयाची 

कायजवाही व उपाययोिना. 
  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

विधान भिन   राजेन्र भागिि, 

मुांबई,   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २३ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
  

याची प्रि : 

(१) मंत्री व राज्यमंत्री 

(२) जवधानसभचेे सवज सदस्य. 

(३) ग्रामजवकास जवभाग (१० प्रती) 

(४) संसदीय कायज जवभाग. 

(५) जवत्त जवभाग.  
                                                                                                                               _____________________________________________ 

शासकीय मध्यवती मदु्णालय, मुंबई 


