
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राजापूर (जज.रत् नाधीरी  तालुक् यातील हातदे - ममळांद या ीावाला  
जोडणाऱ्या सािवाची दरूवस्था लायायाबाबत 

  

(१   १२८९१ (०९-०४-२०१५ .   श्री.राजन साळवी (राजापूर  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजापूर (जज.रत् नागिरगरी  तालुक् यातील यीलील हातदी - ममळींद या गावाला जोडणाऱ्या 
साकवाची दरूवस्ला झाल्यानी ववद्याली, ग्रामस् लाींची गैरसोय होत असल्याची माहहती स् लाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास मा.साववजननक बाींधकाम मींत्री 
याींना पत्राद्वारी कळवनूही अद्यापी कोणतीच कायववाही की लीली नाही, ही खरी आही काय, 

(२) असल् यास, याबाबत शासनानी चौकशी की ली आही काय, चौकशीत काय आढळून आली व 
तदनुसार शासनानी कोणती कायववाही की ली आही वा करण् यात यीत आही, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०६-२०१६  :(१ , (२  व (३  सन २००२-०३ पूवी जजल्हा पररषदाींना 
साववजननक बाींधकाम ववभागाकडून साकव दरुुस्तीसाठी ३०५४ मागव पूल पररक्षण व दरुुस्ती या 
योजनीत्तर सींवगावखली साकव दरुुस्तीकरीता ननधी उपलब्ध होत होता. परींतू तद्नींतर सन 
२००२-२००३ पासून सींवगव अ ब क ड मध्यी साकव ही बाब अींतभूवत होत नाही. 
       सन २०१२-१३ या वषावपासून जजल्हा पररषद अींतगवत ग्रामीण मागव व इतर जजल्हा मागव 
दजावच्या रस्त्याींची दीखभाल दरुुस्ती हा योजनीत्तर कायवक्रम साववजननक बाींधकाम ववभागाकडून 
ग्राम ववकास ववभागाकडी हस्ताींतरीत करण्यात आलीला आही. 
        शासन ननणवय हद.१०.९.२०१२ अन्वयी जजल्हा पररषदीमार्व त इतर जजल्हा मागव व 
ग्रामीण मागव या रस्त्याींच्या दीखभाल दरुुस्तीकरीता ननधीची वा्प करण्याबाबत कायवपध्दती 
ववशद की ली आही. त्यानुसार या योजनीत्तर कायवक्रमासाठी ग् अ ब क ड तयार की ली असून 
ग् ड मधील अन्य व सींककणव कायवक्रम अींतगवत जजल्हा पररषदीनी साकव दरुुस्तीची काम 
करण्याची ननयोजन करणी अपीक्षक्षत आही. 
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     सींपूणव राज्यामध्यी जजल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रमीण मागव व इतर जजल्हा मागव 
रस्त्याींची एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. इतकी असून सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी 
शासनाकडी उपलब्ध असलील्या ननधीची वा्प रस्त्याींच्या लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात यीती. 
त्यानुसार रत्नागिरगरी जजल्हा पररषदीअींतगवत ग्रामीण मागव व इतर जजल्हा मागव रस्त्याींची एकूण 
लाींबी ८०८५.३५ कक.मी. इतकी आही. रस्ती व पलू, दरुुस्ती व परीरक्षण या कायवक्रमाअींतगवत सन 
२०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या आगिरलवक वषावसाठी रत्नागिरगरी जजल्हा पररषदीस एकूण 
रु.३७३३.८२ लक्ष तीराव्या ववत्त आयोगामध्यी सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्यी 
एकूण रु. ७६३.५८ लक्ष तर पूरहानी कायवक्रमासाठी रत्नागिरगरी जजल्हा पररषदीला रु.१७००.६३ लक्ष 
असा एकूण रु.६१९८.०३ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध् ा करुन दीण्यात आलीला आही. 

___________ 
  

अमरावती जजया्यात जजयाहा पररषदेच्या पदाधधिाऱ्याांच्या शासिीय  
ननवासस्थानाच्या िामाांमध्ये लालेला ीैरव्यवहार 

  

(२   १६९७२ (०४-०८-२०१५ .   प्रा.ववरेंद्र जीताप (धामणीाव रेयावे , श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी , अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१  अमरावती जजल््यात शीतकरी तसीच अपींगाची प्रश्न कायम असताना जजल्हा पररषदीच्या 
पदागिरधकाऱ्याींच्या शासकीय ननवासस्लानाच्या डागडुजीवर लाखो रुपयी खचव की ली जात असल्याची 
माही मी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आली आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, शासकीय ननवासस्लानाला डागडुजीच्या नावाखाली सींपूणव बदल करण्यात यीत 
असनू याकररता साववजननक बाींधकाम ववभागाकडून लाखो रुपयाींचा ननधी मींजूर करण्यात आला 
आही, ही खरी आही काय, 
(३) असल्यास, शासनानी याबाबत कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  व (२  होय. 
(३  ननवासस्लानी अत्यींत खराब असल्यामळुी ती दरुुस्त करणी आवश्यक होती. त्यामुळी 
ननवासस्लान दरुुस्तीची काम प्रशासकीय मान्यता, ताींत्रत्रक मान्यता तसीच, कायावरींभ आदीश 
झाल्यानुसारच करण्यात आली. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांीाबाद जजया ्यात महाराष्ट् र ग्रामीण रोजीार हमी योजनेती त असलेले ननयम डावलनू  
लाभार्थ याांना मातयता देगन ीैरव्यवहार िरत असयायाबाबत 

(३   १८०८४ (०४-०३-२०१६ .   श्री.अतलु सावे (औरांीाबाद पूव   :   सन्माननीय रोजीार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद जजल् ्यात महाराष   ग्रामीण रोजगर हमी योजनीतगवत ननयमात न बसणा-या 
लाभार्थ याांची ननवड करुन ग्रामसभीची मशर्ारस नसलील् या व दाररद्रयरीषीचा प्राधान् यक्रम डावलून 
ग् ववकास अगिरधकारी श्री.मशवाजी मानी याींनी प्रशासकीय मान् यता दी  गैरव् यवहार की ल् याची 
माही मी, २०१५ वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आही, ही खरी आही काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आही काय व चौकशीअींती काय आढळून 
आली, 
(३) असल् यास, चौकशीनुसार ग् ववकास अगिरधका-याींवर आतापयांत काय कारवाई की ली वा 
करण् यात यीत आही 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०६-२०१६  :(१  होय. 
(२  रोहयोच्या कामाींच्या सींदभावत अननयममतात असल्याची सकृतदशवनी आढळून आली आही. 
(३  सींबींगिरधत ग् ववकास अगिरधकारी याींना ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या हद.०५/०१/२०१६ 
च्या आदीशान्वयी ननलींबीत करण्यात आली असून त्याींची ववभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली 
आही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

फुलांब्री (जज.औरांीाबाद  तालुक् यात रोजीार हमी योजनेच् या िामात लालेला ीैरव् यवहार 
 

(४   १८०८५ (०७-०८-२०१५ .   श्री.अतलु सावे (औरांीाबाद पूव   :   सन्माननीय रोजीार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रु्लींब्री (जज.औरींगाबाद  तालकु् यातील शीवसा ती आळींद महाराष   ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनीच् या कामात की लीला गैरव् यवहार व अननयममतता याप्रकरणी साववजननक उपववभागातील 
शाखा अमभयींता श्री.पी.एस.दीवरी व उपअमभयींता याींची चौकशी करण् याची आदीश जजल् हागिरधकारी 
याींनी तहसीलदार याींना माही मी, २०१५ वा त्यादरम्यान हदली आहीत, ही खरी आही काय, 

(२) असल् यास, चौकशी पूणव झाली आही काय, त् यात काय आढळून आली आही व त् यानुसार 
दोषीींवर काय कारवाई की ली वा करण् यात यीत आही, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  होय. 
(२  प्रस्तुत प्रकरणी तपासणीत माहात्मा गाींधी राष ीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत 
रु्लींब्री तालुक्यातील शीवसा ती आळींद या रस्त्याींच्या कामाची अनीक तुकडी करुन ववत्तीय 
प्रशासकीय अगिरधकारी क्षीत्राबाहीर जा न ताींत्रत्रक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता दीण्यात 
आल्याची, रस्त्याींच्या कामामध्यी ६०.४० ही गुणोत्तर न राखता ताींत्रत्रक मान्यता व प्रशासकीय 
मान्यता दीण्यात आल्याची, अकुशलची काम पूणव न करता मोठ्या प्रमाणात कुशलचा ननधी 
ववतरीत करण्यात आल्याची आढळून आली आही. 
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     उपरोक्त अननयममततीबाबत जजल्हागिरधकारी याींच्या मार्व त तत्कालीन शाखा अमभयींता व 
तत्कालीन उपववभागीय अमभयींता याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशीचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त 
औरींगाबाद याींच्याकडी हदनाींक १.१२.२०१५ रोजी सादर करण्यात आला आही. तसीच तत्कालीन 
तहसीलदार रु्लींब्री याींची ववरुध्दसुध्दा ववभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर करण्याची ननदीश 
तहसलदार रु्लींब्री याींना जजल्हागिरधकाऱ्यामार्व त दीण्यात आली आहीत. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजनचेी िामे ननधी अभावी प्रलांबबत असयायाबाबत 
  

(५   २८४२९ (१४-०१-२०१६    श्री.छीन भुजबळ (येवला , श्री.वैभव वपचड (अिोला , श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा-िळवा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१  प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनीसाठी माही नोव्हेंबर, २०१४ रोजी पासून कें द्रानी ननधी न 
हदल्यामुळी सध्या सुरु असलीली १०४७ व प्रस्ताववत कामी प्रलींत्रबत आहीत, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, सदर अपूणव व प्रस्ताववत कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करून दीण्याबाबत शासनानी 
कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  व (२  कें द्र शासनानी प्रधानमींत्री ग्रामसहक योजनेंतगवत 
भाग-१ व भाग-२ साठी सुमारी रु.३००० को्ीचा कायवक्रम मींजूर की ला आही. त्याकरीता कें द्र 
शरासनानी सन २०१४-१५ मध्यी रु.२०७ को्ी व सन २०१५-१६ मध्यी रु. ५५३.३० को्ी असा 
एकूण रु. ७६०.३०  को्ी इतका ननधी ववतरीत की ला आही. 
     प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनीच्या कामाींच्या प्रमाणात कमी ननधी कें द्रशासनाकडून प्राप्त 
झाल्यानी योजनीच्या गतीवर पररणाम झाला आही. 
(३  राज्यास आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन दीण्यासाठी वीळोवीळी कें द्र शसनाकडी राज्यशासन 
स्तरावरुन पाठपुरावा करण्यात आलीला आही. 
     कें द्र शासनाच्या अगिरधकाऱ्यासोबतच्या प्रादीमशक आढावा बठैकाींमध्यीही राज्यास पुरीसा 
ननधी उपलब्ध करुन दीण्याची मागणी करण्यात आलीली आही. राज्याची ननधीची मागणी 
माींडण्याकररता मा.मींत्री (ग्रामववकास  महोदया व मा.राज्यमींत्री (ग्रामववकास  याींनी हदनाींक १ 
जून २०१५ रोजी मा.कें द्रीय ववत्त मींत्री व कें द्रीय ग्राम ववकास मींत्री याींची नवी हदल्ली यीली भी् 
घीतली आही. तसीच पत्राद्वारी पाठपुरावा करण्यात यीत असनू मा.मुख्यमींत्री याींनी त्याींच्या 
हद.०१.०८.२०१५ च्या पत्रान्वयी मा.प्रधानमींत्री व मा.कें द्रीय ग्रामीण ववकास मींत्री याींना ननधी 
ववतरीत करणीबाबत ववनींती की ली आही. 
  

___________ 
  



वव.स. १६६ (5  

तेर (जज.उस्मानाबाद  येथील यात्री ननवासाच्या बाांधिामासाठी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(६   २९२०३ (२०-०१-२०१६ .   श्री.राणाजीजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  तीर (जज.उस्मानाबाद  यीलील सींत गोरोबाकाकाची पुरातन समाधी मींहदर असनू ही ब दजावची 
तीलवक्षीत्र आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, सन २०११-१२ मध्यी पयव् न ववभागाकडून यीली यात्री ननवास बाींधकामासाठी 
ननधी दीण्यात यी न झालीली बाींधकाम अपुणाववस्लीत आही, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, उववररत कामासाठी ननधी दीण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा 
करण्यात यीत आही, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  होय, ही खरी आही. राज्य ननकष सममतीच्या हदनाींक २६ 
डडसेंबर, २०१३ रोजी झालील्या बठैकीत सदर तीलवक्षीत्रास “ब” वगव दजाव प्रदान करण्यात आला 
आही. 
(२  ही खरी नाही. 
सन २०११-१२ मध्यी जजल्हा वावषवक योजनीअींतगवत "पयव् नस्लळ ववकासासाठी मुलभूत सुववधा 
करीता अनुदान" या योजनीअींतगवत जजल्हा ननयोजन सममतीमार्व त, श्रीसींत गोरोबा काका मींहदर, 
तीर, यीली दक्षक्षण आवारातील ओव्हरीची बाींधकाम करणी मींजूर करण्यात आली होती. सदर काम 
हदनाींक ४ एवप्रल, २०१४ रोजी पूणव झाली आही. 
(३  सदर काम पूणव झाली असल्यानी उववररत ननधीची तरतूद करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनािडून राज्यात राबववयाया जाणाऱ्या योजनाांना ननधी उपलब्ध िरुन देण् याबाबत 
  

(७   २९२५९ (१६-०१-२०१६ .   डॉ.पतांीराव िदम (पलूस िडीेाव , श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी , 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसयालोड , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी , श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम , 
श्री.जयिुमार ीोरे (माण , श्री.सांग्राम थोपटे (भोर , श्री.अममत लनि (ररसोड  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  कें द्र शासनाकडून राज्यात राबववल्या जाणाऱ्या योजनाींना ली्  ननधी दीणी बींद की ल्यानी 
पींतप्रधान ग्रामसडक योजना, सवव मशक्षा अमभयानाींतगवत नवीन खोल्या बाींधकामी व 
एआयबीपीतींगवत यीणारी प्रकल्प अडचणीत आल्याची माही ऑगस््, २०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आली, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, ग्रामीण जीवनाशी सींबींगिरधत असलीली ही अपूणव कामी पूणव करण्यासाठी राज्य 
शासनाकडून ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  अींशत: खरी आही. 
(२  व (३  प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनीसाठी राज्यास आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन 
दीण्यासाठी वीळोवीळी कें द्र शासनास राज्यशासन स्तरावरुन पाठपुरवा करण्यात आलीला आही. 
     सवव मशक्षा अमभयानाींतगवत कें द्र शासनाकडून व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा ननधी 
मींजूर बाींधकामी व उपलब्ध ननधीच्या मयावदीत ववतरीत करण्यात यीतो. 
     राज्याची अलोपाय जस्लती व मा.राज्यपालाींची ननदेश ववचारात घी न एआयबीपीअींतगवत 
प्रकल्पास ननधी उपलब्ध करुन हदला जातो. 

___________ 
  

नाीपूर जजयाहा पररषद सामातय प्रशासनाने माीासवीीय िम चाऱ्याांना  
देण्यात येणाऱ्या सांवीा च्या लाभाबाबत 

  

(८   २९३७१ (२२-०१-२०१६ .   श्री.सुननल िेदार (सावनेर , श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी , 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नागपूर जजल्हा पररषद सामान्य प्रशासन ही मागासवगीय कमवचाऱ्याींना सींवगावचा लाभ न 
दीता बनाव् कमवचाऱ्याींना सींवगावचा लाभ दीत असल्याची हदनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशवनास आली आही, ही खरी आही काय, 

(२) असल्यास, सतत १५ वषे बनाव् ववमुक्त जाती-भ्क्या जमाती कमवचाऱ्याींना सींवगावचा 
लाभ दी न पात्र उमीदवाराींना डावलण्याचा प्रकार जात पडताळणी सममतीच्या ननणवयानींतर 
ननदशवनास आला, ही ही खरी आही काय, 
(३) असल्यास, बनाव् उमीदवाराींच्या पदोन्नतीत सहकायव करणाऱ्या सींबींगिरधत अगिरधकाऱ्याींवर 
कारवाई करावी अशी मागणी भ्की -ववमुक्त कमवचारी सींघ्नीची प्रदीशाध्यक्ष याींनी 
मा.ग्रामववकास मींत्री व मा.सामाजजक न्याय मींत्री, समाजकल्याण आयुक्त, मुख्य कायवकारी 
अगिरधकारी याींना ननवीदनाद्वारी की ली आही, ही ही खरी आही काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१५-०६-२०१६  :(१  व (२  नाही. जजल्हा पररषद, नागपूर अींतगवत सन 
२००५ साली श्रीमती अलका सुननल खडतकर याींना पररचर पदावरुन कननषठ सहायक पदावर 
ववजाअ या राखीव प्रवगावतून जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अगिरधन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती दीण्यात आली होती. 
      तलावप, श्रीमती खडतकर याींची जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानी हद.१६/७/२०१५ रोजी 
त्याींना पुवीच्या पररचर वगव-४ पदावर पदावनत करण्यात आली आही. 
(३  होय. 
(४  व (५  सदर प्रकरणी प्रशासककय कायवपध्दतीनूसार कायववाही करण्यात आली असल्यामुळी 
अगिरधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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हेले ते वडीाांव (ता.हातिणांीले, जज.िोयाहापूर  व तासीाांव त े 
पेठीाांव या रस्त्याांची दरुवस्था लायायाबाबत 

  

(९   ३०४७५ (२२-१२-२०१५ .   श्री.हसन मुश्रीफ (िाील , श्री.पाांडुरांी बरोरा (शहापूर , 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा , डॉ.सुजजत ममणचिेर (हातिणांीले  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हीले ती वडगाींव (ता.हातकणींगली, जज.कोल्हापूर  व तासगाींव ती पीठगाींव या रस्त्याींची 
दरुवस्ला झाल्याची माही ऑगस््, २०१५ मध्यी वा त्या दरम्यान ननदशवनास आली, ही खरी आही 
काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याींची शासनानी पाहणी की ली आही काय, 
(३) असल्यास, पाहणीची ननषकषव काय आहीत व तद्नुसार सदर रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत 
शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०६-२०१६  :(१  प्रश्नाींककत रस्त्याची दरुवस्ला झालीली नाही. 
(२  जजल्हा पररषदीमार्व त पाहणी करण्यात आली आही. 
(३  प्रश्नाींककत रस्ता रस्ती ववकास योजना सन २००१-२०२१ नसुार प्ररामा ६ पासून हले 
मौ.वडगाव तासगाव ती वडगाींव रस्ता इतर जजल्हा मागव क्र. १९२ असून त्याची एकूण लाींबी 
१०.५०० कक.मी. आही. सदर रस्त्याींची सींपूणव लाींबी डाींबरी पषृठभागाची असनू सदर लाींबीपैकी 
०/०० ती १/०० कक.मी. व ३/०० ती ९/०० कक.मी. अशा एकूण ७.०० कक.मी. लाींबीतील रस्त्याची 
काम साववजननक बाींधकाम ववभागामार्व त पूणव करण्यात आलीली आही. 
     उववररत ३.५०० कक.मी खराब लाींबीतील दरुुस्तीची काम जजल्हा पररषदीला ववववध 
योजनीमधून प्राप्त ननधी व ननकषाच्या अगिरधन राहून प्रस्ताववत करण्याची जजल्हा पररषदीची 
ननयोजन आही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौज ेआांधळयाची वाडी (ता.िेज, जज.बीड  येथ ेववहीरीच्या बाांधिामात लालेला ीैरव्यवहार  
 

(१०   ३२००९ (१४-०१-२०१६ .   श्री.धैय शील पाटील (पेण , श्री.सुभाष उफ  पांडडतशेठ पाटील 
(अमलबाी , श्री.जीवा ीाववत (िळवण  :   सन्माननीय रोजीार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  बीड जजल््यात वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई दरू करण्यासाठी सन २०१४-१५ या आगिरलवक 
वषावत अनीक गावाींमध्यी रोजगार हमी योजनीअींतगवत ववहीरी मींजूर करण्यात आल्या आहीत, ही 
खरी आही काय, 

(२) असल्ययास, मौजी आींधळयाची वाडी (ता.की ज, जज.बीड  यीली प्रत्यक्षात ववहीरीची काम न 
करता बनाव् ववहीरीची काम दाखवून ११ लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार की ला, ही ही खरी आही 
काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची सींपणूव चौकशी करुन गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींगिरधताींवर शासनानी 
काय कारवाई की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  ही खरी आही. 
(२  व (३  महात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनी अींतगवत सन २०१४-१५ या आगिरलवक 
वषावत मौजी आींधळयाची वाडी ता.की ज, जज.बीड यीली वैयजक्तक जलमसींचन ववहहरी मींजूर 
करण्यात आलील्या नाहीत. तलावप, ग् ववकास अगिरधकारी पींचायत सममती की ज याींनी हद. 
२५/०४/२०११ व २८/०४/२०११ च्या आदीशा अन्वयी अनकु्रमी ५ व ११ जलमसींचन ववहहरीींना 
प्रशासकीय मान्यता हदलीली आही. 
     सदर जलमसींचन ववहहरीवर माचव २०१५ पयांत काहीही खचव झालीला नसताना बनाव् 
कायावरींभ आदीश व सींगणकीय प्रणालीमध्यी छीडछाड करुन ग्रामपींचायत आींधळीवाडी यीली 
झालील्या गैरव्यवहाराबाबत ग्ववकास अगिरधकारी नरीगा याींच्या मार्व त चौकशी करुन दोषी 
आढळून आलील्या तत्कालीन ग्ववकास अगिरधकारी, ताींत्रत्रक अगिरधकारी (कीं त्रा्ी , सहाय्यक 
कायवक्रम अगिरधकारी (कीं त्रा्ी , २ डा्ा एन् ी ऑपरी्र (कीं त्रा्ी  व ग्राम रोजगार सीवक पींचायत 
सममती की ज याींची ववरुध्द पोमलस ठाणी की ज यीली ग् ववकास अगिरधकारी पींचायत सममती की ज 
याींनी हदनाींक १/११/२०१५ रीजी एर्आयआर क्रमाींक २६६/२०१५ कलम ४६५, ४६८, ४७१, ४०८, 
४०९, ४२०, ३४ भा.दीं.वव. अन्वयी गुन्हा दाखल की ला आही. 
     तसीच सदर प्रकरणी जजल्हागिरधकारी बीड याींनी पींचायत सममती की ज यीलील दोषी आढळून 
आलील्या सींबींगिरधत १) कीं त्रा्ी ताींत्रत्रक अगिरधकारी श्री.व्ही.एम. घोळवी, 
२) कीं त्रा्ी सहाय्यक कायवक्रम अगिरधकारी श्री.अमोल एम. जोगदींड, ३) डा्ा एन् ी ऑपरी्र 
श्रीमती एस.डी.वायबसी व श्री.शीख जममर, ४) श्री.एस.डब्ल्यु. रो ी् या कीं त्रा्ी ताींत्रत्रक अगिरधकारी 
याींच्या सीवा समाप्त करण्यात आल्या आहीत. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मनुबाई-धचखली (जज.बुलढाणा  येथे बाांधण्यात आलेयाया समाज  
मांददराचे िाम ननिृष्ट्ट दजा च ेलायायाबाबत 

  

(११   ३४२७४ (१६-०१-२०१६ .   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मनुबाई-गिरचखली (जज.बुलढाणा  यीली बाींधण्यात आलील्या समाज मींहदराची काम ननकृष् 
दजावची साहहत्य वापरुन बाींधण्यात आल्याबाबत ग्रामपींचायत सदस्य याींनी गुणननयींत्रक दक्षता 
सममतीनी चौकशी करण्याबाबत मा.मुख्य कायवपालन अगिरधकारी, जजल्हा पररषद, बुलढाणा 
याींच्याकडी हदनाींक २९ जनू, २०१५ रोजी मागणी की ली आही, ही खरी आही काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार ननकृष् कामाची चौकशी / पाहणी करण्यात आली आही 
काय त्यात काय आढळून आली, 
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(३) तद्नुसार यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर काय कारवाई की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  होय, ही खरी आही. 
(२  होय. याबाबत प्रालममक तपासणी करण्यात आली आही. 
     सदरील काम ही जुन्या समाज मींहदर सभागहृाच्या दरुुस्तीची काम आही. जजल्हा 
पररषद बाींधकाम उपववभाग, बुलढाणा याींची पाहणी अहवालानसुार समाज मींहदराच्या दरुुस्तीच्या 
कामामध्यी प्लॅस््र व आरसीसी स्लॅबची काम करण्यात आली. जुन्या व नवीन बाींधकामामुळी 
जॉईं्मध्यी काही हठकाणी प्लॅस््रवर कॅ्रक हदसून यीतात. तलावप, आरसीसी स्लॅबची काम 
व्यवजस्लत आही. समाज मींहदराची काम सुजस्लतीत असून समाजाकरीता त्याचा वापर होत आही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वरोरा (जज.चांद्रपूर  तालुक्यातील ५४ ग्रामसेविाांच ेवेतन प्रलांबबत असयायाबाबत 
  

(१२   ३५०३९ (१६-०१-२०१६ .   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  वरोरा (जज.चींद्रपूर  तालुक्यातील ५४ ग्रामसीवकाींची वीतन मागील तीन महहन्यापासनू लककत 
आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, लककत वीतन तातडीनी दीण्याकररता या ग्रामसीवकाींनी हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी पासून असहकार आींदोलन पकुारली आही, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल् यास, या ग्रामसीवकाींची वीतन लककत असण्याची कारणी काय आहीत, 
(४  तसीच या ग्रामसीवकाींची लककत वीतन दीण्यासींदभावत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा 
करण्यात यीत आही, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०६-२०१६  :(१  नाही. 
(२  नाही. माही जनू ती ऑगस््, २०१५ या तीन महहन्याींची लककत वीतन तातडीनी 
ममळण्याकरीता व जोपयांत वीतन ममळत नाही, तोपयांत पींचायत सममतीनी मामसक/पाक्षक्षक 
सभीत बसणार नसलीबाबत ग्रामसीवक सींघ्नीनी ग् ववकास अगिरधकारी याींना पत्र हदली होती. 
(३  माही जून, २०१५ पासून जजल्हा पररषदीच् या वगव-३ व वगव-४ कमवचाऱ्याींची वीतन पींचायत राज 
सीवालव प्रणालीमधून करण्याची कायववाही सुरु झाली आही. सदर प्रकक्रया त्यावीळीस प्रालममक 
्प्यात असल्यामुळी ऑनलाईन वीतनाची अनुदान पींचायत सममती, वरोरा याींची स्तरावर उशीरानी 
प्राप्त झाल्यामुळी जून व जलु,ै २०१५ ची वीतन सप् े्ंबर, २०१५ व ऑगस््, २०१५ ची वीतन 
ऑक््ोंबर, २०१५ मध्यी अदा करण्यात आली. 
(४  व (५  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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चांद्रपूर येथील ग्रामपांचायतीचे ग्रामवविास अधधिाऱ्याांन े 
सरपांचाांना आधथ ि व्यवहार न सोपववयायाबाबत 

(१३   ३५०४३ (१४-०१-२०१६ .   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर यीलील ग्रामपींचायतीच्या ननवडणूका हो न महहना उल्ला तरी ग्रामपींचायतीची 
ग्रामववकास अगिरधकारी अद्यापही सरपींचाींना आगिरलवक व्यवहार सोपववत नसल्याची माही 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आही, ही खरी आही काय, 

(२) तसीच ग्रामपींचायतीनी प्रस्ताव पाररत करुनही ग्रामववकास अगिरधकारी मनमानी कारभार 
करीत असून त्याींची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात यीत आही, ही ही खरी आही काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी की ली आही काय व चौकशीअींती काय आढळून आली, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार ग्रामववकास अगिरधकारी, श्री.ववजय यीरावार याींचीवर कोणती कारवाई 
की ली वा करण्यात यीत आही, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०६-२०१६  :(१  नाही. 
(२  नाही. अशी तक्रार जजल्हा पररषदीस प्राप्त झाली नाही. 
(३ , (४  व (५  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायीड जजयाहयात पांतप्रधान ग्रामसडि योजनेमधनू सुरू िरण्यात  
आलेली ९ िाम ेही ननधी अभावी बांद असयायाबाबत 

(१४   ३५६८५ (२०-०१-२०१६ .   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवध न , श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१  रायगड जजल्हयात दगुवम गावी मुख्य रस्त्याींना जोडण्यासाठी पींतप्रधान ग्रामसडक 
योजनीमधून सुरू करण्यात आलीली ९ कामी ही ननधी अभावी बींद पडली आहीत, ही खरी आही 
काय, 
(२  असल्यास, कें द्र शासनानी सन २०१४ पासून ननधी उपलब्ध करुन न हदल्यामळुी योजनीतील 
सुमारी २२ को्ीची कामी बींद पडली आहीत, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, या प्रकरणी शासनानी चौकशी की ली आही काय, चौकशीअींती काय आढळून आली 
व त्यानसुार या प्रकरणी कोणती कारवाई की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४  उक्त कामी त्वरीत पूणव करण्याच्या ष्ष्ीनी शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात 
यीत आही ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१   व (२  अींशत: खरी आही. 
     रायगड जजल््यातील प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजना भाग २ मधील मींजूर ९ कामाींपकैी ४ 
कामी भोनतकष्ष्या पूणव झालीली असून उववरीत ५ कामी प्रगतीपलावर आहीत. सदर कामाींवर 
आतापयांत रु.५५७.६९ लक्ष इतका ननधी खचव करण्यात आलीला आही. 
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     कें द्र शासनाकडून मींजूर कायवक्रमाच्या प्रमाणात ननधी प्राप्त झालीला नसल्यानी कामाींच्या 
गतीवर पररणाम झालीला आही. 
(३  व (४  राज्याला आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन दीण्यासाठी वीळोवीळी कें द्र शासनास राज्य 
शासन स्तरावरुन पाठपूरावा करण्यात आलीला आही. कें द्र शासनाच्या अगिरधकाऱ्याींसोबतच्या 
प्रादीमशक आढावा बैठकाींमध्यीही राज्यास पूरीसा ननधी उपलब्ध करुन दीण्यींची मागणी करण्यात 
आलीली आही. राज्याची ननधीची मागणी माींडण्याकरीता मा.मींत्री (ग्रामववकास  महोदया व 
मा.राज्यमींत्री (ग्रामववकास  याींनी हद.१ जून, २०१५ रोजी मा.कें द्रीय ववत्त मींत्री व कें द्रीय 
ग्रामववकास मींत्री याींची नवी हदल्ली यीली भी् घीतली आही. तसीच पत्राद्वारी पाठपुरावा करण्यात 
यीत असून मा.मुख्यमींत्री याींनी त्याींच्या हद.१ ऑगस््, २०१५ च्या पत्रान्वयी मा.प्रधानमींत्री व 
मा.कें द्रीय ग्रामीण ववकास मींत्री याींना ननधी ववतरीत करणीबाबत ववनींती की ली आही. 

___________ 
  

जळीाव जजयाहयातील रावेर येथील रस्त्याांची ननधी अभावी लालेली दरुवस्था 
  

(१५   ३६०८५ (२२-१२-२०१५ .   श्री.हरीभाग जावळे (रावेर  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जळगाव जजल्हयातील रावीर यीलील आहदवासी भागातील ग्रामीण मागव ६९, ८८ व इतर 
जजल्हा मागव १६,९० या रस्त्याींची ननधी अभावी दरुवस्ला झालीली असल्यानी वारींवार अपघात 
होत असल्याची माही ऑक््ोबर,२०१५ मध्यी वा  त्या दरम्यान ननदशवनास आली, ही खरी आही 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी ननधी उपलब्ध करुन दीण्याबाबत शासनानी 
कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०६-२०१६  :(१  अींशत: खरी आही. 
(२) व (३) सींपूणव राज्यमध्यी जजल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागव व इतर जजल्हा 
मागव रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ती ववकास योजनीनुसार एकूण लाींबी २३६८९०.०४ कक.मी. 
इतकी असून अजस्तत्वातील लाींबी १९०९५५.२२ कक.मी. इतकी आही. 
     सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकडी उपलब्ध असलील्या ननधीची वा्प रस्त्याींच्या 
लाींबीच्या व मानव ववकास ननदेशकाच्या प्रमाणात करण्यात यीती त्यानुसार जळगाव जजल्हा 
पररषदी अींतगवत ग्रामीण मागव व इतर जजल्हा मागव रस्त्याींची एकूण लाींबी ८३३६.०४ कक.मी. 
इतकी असून अजस्तत्वातील लाींबी ८३३०.०५ कक.मी. इतकी आही. 
     रस्ती व पूल, दरुुस्ती व परीरक्षण या कायवक्रमा अींतगवत सन २०१२-१३ ती २०१४-१५ या 
आलवकक वषावसाठी जळगाव जजल्हा पररषदीस एकूण रु २६२०.३१ लक्ष, तीराव्या ववत्त 
आयोगामध्यी सन २०१२-१३ ती २०१४-१५ मध्यी एकूण रु. ९८४.९९ लक्ष तर पूरहानी 
कायवक्रमासाठी जळगाव जजल्हा पररषदीला रु ५७४.४० लक्ष असा एकूण रु ४१७९.७० लक्ष इतका 
ननधी उपलब्ध करुन दीण्यात आलीला आही. 
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     रस्ती लाींबीच्या प्रमाणात ववभागास उपलब्ध होणारा ननधी अत्यींत अल्प आही.  या उल् 
शासन स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या मागण्या या जास्त आहीत. 
     प्रश्नाींककत रोझोदा रै्जपूर ग्रामीण मागव क्र.६९, कळमोदा जानोरी ग्रामीण मागव क्र. ८८ 
लोहारा कुसुींबा उ्खीडा वववरा ऐनपूर इरत जजल्हा मागव क्र. १६ व डोंगरकठोरा ती डोंगरदी 
दीवस्लान इतर जजल्हा मागव क्र. ९० या रस्त्याींच्या मजबुतीकरणाची कामी जजल्हा पररषदीला 
ववववध योजनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकषास अगिरधन राहून प्रस्ताववत करण्याची जजल्हा 
पररषदीची प्रयत्न राहतील. 

___________ 
  

येरखेडा (ता.िामठी, जज.नाीपूर  ग्रामपांचायत हद्दीतील  
नाली बाांधिामात ीैरिारभार लायायाबाबत 

  

(१६   ३६२६७ (२०-०१-२०१६ .   डॉ.मममलांद माने (नाीपूर उत्तर  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  यीरखीडा (ता.कामठी, जज.नागपूर  ग्रामपींचायत हद्दीतील नाली बाींधकामात ग्रामववकास 
अगिरधकारी ककती बोंद्री व कननषठ अमभयींता जस्मता रासीकर याींनी गैरकारभार की ला आही, ही खरी 
आही काय, 
(२  रववदास नगर यीली दमलत वस्ती सुधार योजनेंतगवत पाच लक्ष रु. मसमें् कॉन्क्री ् नाली 
बाींधकाम करायची काम अपूणव असल्यानी पूणव झाल्याची खो ी् उपयोगिरगता प्रमाणपत्र ग्रामववकास 
अगिरधकारी ककती बोंदो व जस्मता रासीकर याींनी दी न अननयममतता व कतवव्यात कसुर की ली 
आही, ही ही खरी आही काय, 
(३  या सींबींधानी जजल्हा पररषद प्रशासनानी चौकशी की ली आही काय व चौकशीअींती काय 
आढळून आली, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०६-२०१६  :(१  होय. 
(२  होय. 
(३  होय. 
     चौकशी अहवालानुसार तत्कामलन ग्रामसीवक व कननषठ अमभयींता याींनी पदाचा दरुुपयोग 
करुन कतवव्यात कसूर की ली आही. त्यामुळी त्याींना ननलींत्रबत करण्यत आली असून त्याींची 
ववभागीय चौकशी प्रस्तावीत करण्यात आली आही. तसीच सींबींगिरधताींववरुध्द पोमलस ठाणी, कामठी 
यीली गुन्हा नोंदववण्यात आलीला आही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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वाडा (जज.पालघर  तालुक्यात पांतप्रधान ग्रामसडि योजनेंती त ननधी मांजूर िरण्याबाबत 
  

(१७   ३७८५९ (१४-०१-२०१६ .   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  वाडा (जज.पालघर  तालुक्यात प्रचींड वदवळीचा रस्ता असलील्या व मोठ्या प्रमाणात उद्योग 
धींदी असलील्या कुडुस-कोढला हा १० ककमीचा रस्ता असून यासाठी शासनानी पींतप्रधान 
ग्रामसडक योजनेंतगवत ४ को्ी ८३ लाख इतका ननधी मींजूर की ला आही, ही खरी आही काय, 

(२  असल्यास, सदर रस्त्याची काम ननकृष् दजावची झालीली असून तीलील सींबींगिरधत ठीकी दार व 
अगिरधकारी याींनी सींगनमतानी गैरव्यवहार की लीली आहीत, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, शासनानी दोषीींवर काय कारवाई की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  होय, ही खरी आही. 
(२ , (३  व (४  ही खरी नाही. 
     अनतभाराच्या वाहनाींच्या वाढलील्या वदवळीमुळी सा.क्र.२/१०० ती ४/०० दरम्यान रस्ता काही 
हठकाणी दबला आही. सदरची काम सुरु असताना त्या कामाची तपासणी राज्य गुणवत्ता 
ननरीक्षक याींनी की ली असनू सदर काम ननधावररत मानकानसुार असनू त्याींची शीरी समाधानकारक 
होती. 
      सा.क्र.०/०० ती ५/०० दरम्यान वाढलीली वाहतकू ध्यानात घी न त्यास अनुरुप धारण 
क्षमतीचा रस्ता बाींधण्याची साववजननक बाींधकाम ववभागाकडून प्रस्ताववत करण्यात आली आही. 
त्याकरीता रस्ता साववजननक बाींधकाम ववभागाकडी वगव करण्याची प्रकक्रया सुरु आही. 

___________ 
  

ठाणढुणी (ता.नतवसा, जज.अमरावती  या ीावाचे पनुवस न अांती त स्मशानभमूीिरीता  
सांपादीत िरण्यात आलेयाया शेतजममनीचा मोबदला ममळण्याबाबत 

  

(१८   ३८४८६ (२०-०१-२०१५ .   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ठाणढुणी (ता.नतवसा, जज.अमरावती  या गावाची पुनवसवन अींतगवत स्मशानभूमीकरीता 
सींपादीत करण्यात आलील्या शीतजममनीचा मोबदला वा पयाांयी शीतजममन ममळण्यासाठी मा. 
स्लाननक लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हागिरधकारी, अमरावती याींना माही सप् े्ंबर व ऑक््ोंबर, २०१५ 
मध्यी वा त्यादरम्यान लीखी ननवीदन हदली आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, सदरहू ननवीदनानसुार शीतकऱ्याींना शीतजममनीचा मोबदला वा पयावयी शीतजममन 
दीण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०६-२०१६  :(१  होय ही खरी आही. 
(२  ठाणढुणी (ता.नतवसा, जज.अमरावती  या गावाची पुनवसवन अींतगवत स्मशानभूमीकरीता 
शासनानी चाींदरू ढोरी यीलील जमीन ८/४७/१९८५-८६ मौजा चादरू ढोरी, ता. नतवासा, अन्वयी 
सींपादीत की लीली होती. परींत,ु ववभागीय आयुक्त अमरावती, याींची पत्र हद. ०५.०३.१९८८ अन्वयी 
मौजा चाींदरू ढोरी, ता.नतवसा, जज.अमरावती यीलील श्री.साहीब लक्ष्मणराव तो ी् याींची सव्हे 
नीं.४०/२ मधील २.०२ ही आर. जमीन सींपादनातून वगळण्यात आली असल्यामुळी वरील जमीन 
सींपादनाववषयीची पुढील कायववाही रद्द करण्यात आली असल्याबाबत हद.८/४/१९८८ अन्वयी 
सींबींगिरधतास कळववण्यात आली असून मा.ववधान सींभा सदस्याींना हद.२३.१०.२०१५ च्या पत्रान्वयी 
अवगत करण्यात आली आही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

बुलढाणा जजयायातील मलिापूर मतदार सांघातील मौजे रणीाव  
ते वववरा रस्त्याची दरुवस्था लायायाबाबत 

  

(१९   ३८५०१ (२०-०१-२०१६ .   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  बुलढाणा जजल्यातील मलकापूर मतदार सींघातील मौजी रणगाव ती वववरा १ कक.मी. 
लाींबीच्या रस्त्याची दरुवस्ला झाल्यामुळी नागररक, दचुाकी व चारचाकी वाहन चालकाींची गैरसोय 
होत असल्याची बाब माही नोव्हेंबर,२०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आही, ही खरी 
आही काय, 
(२  असल्यास, सदर रस्त्याची खडीकरण व डाींबरीकरण करणी अत्यावश्यक आही, ही ही खरी 
आही काय, 
(३  असल्यास, उपरोक्त रस्त्याच्या मजबुतीसाठी व डाींबरीकरण करण्यासाठी स्लाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी कायवकारी अमभयींता, जज.पीं. बाींधकाम ववभाग, बुलढाणा याींना सूगिरचत की ली 
आही, ही ही खरी आही काय, 
(४  असल्यास, याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही,  
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  व (२  अींशत: खरी आही. 
(३  जज.प.बाींधकाम ववभाग, बुलढाणाकडी अशा प्रकारची ननवीदन प्राप्त झाल्याची आढळून यीत 
नाही. 
(४  व (५  प्रश्नाींककत रणगाींव ती वववरा हा रस्ता जजल्हा मागव क्र.३६ चा भाग रस्ता असनू 
त्याची लींबी २/८०० कक.मी. आही. प्रश्नाींककत क्षतीग्रस्त रस्त्याच्या दरुुस्तीची  रु.९.७९ लक्ष 
रक्कमीची काम साववजननक बाींधकाम ववभागाकडी मींजूर आही. उववररत लाींबीची काम करण्याबाबत 
जजल्हा पररषदीकडील पत्र हदनाींक २२/१/२०१६ अन्वयी साववजननक बाींधकाम ववभाग, खामगाव 
याींना कळववण्यात आली आही. 

___________ 
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नामशि शहरात इांददरा घरिुल योजनेअांती त तयार िेलेयाया सदननिाांची दरुवस्था लायायाबाबत 
  

(२०   ३९०६८ (२३-१२-२०१५ .   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  नामशक शहरात इींहदरा घरकुल योजनीअींतगवत कोट्यावधी रुपयी खचव करुन तयार की लील्या 
सदननकाींची दरुवस्ला झाली असनू शासनाची आगिरलवक नुकसान झाली आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, सदर योजनीअींतगवत एकूण ककती सदननका तयार करण्यात आल्या आहीत या 
सदननकाींचा लाभ अद्याप अनीक नागररकाींना घीता आला नाही, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, त्याची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  इींहदरा आवास योजना ही कें द्र पुरस्कृत योजना असून 
कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सचुनीनुसार योजनीची अींमलबजावणी की ली जाती. कें द्र शासनाच्या 
मागवदशवक तत्वानुसार इींहदरा आवास योजनी अींतगवत ग्रामीण भागातील दाररद्र्य रीषीखालील बीघर 
कु्ूींबाींना घरकुल बाींधकामासाठी अलवसहाय्य हदली जाती. सदर प्रश्न नामशक शहरातील इींहदरा 
घरकुल योजनीतील आही. सदर योजना नामशक शहरात राबवली जात नाही. 
(२  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
परभणी (जज.परभणी  पांचायत सममतीच्या ीटवविास अधधिाऱ्याांनी िेलेयाया ीैरव्यवहाराबाबत 

  

(२१   ३९१०५ (२२-०१-२०१६ .   श्री.मोहन फड (पाथरी  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  परभणी (जज.परभणी  पींचायत सममतीची ग्ववकास अगिरधकारी श्री.गोपाळ याींची ववरुध्द 
मशस्तभींग ववषयक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींनी हदनाींक १३ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास प्रधान सगिरचव, ग्रामववकास व जलसींधारण याींच्याकडी 
सादर की ला आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, सदर ग्ववकास अगिरधकाऱ्याववरुध्द बदल्याींमध्यी तसीच इतर योजनाींमध्यी 
गैरव्यवहार की ल्याच्या तक्रारी आहीत, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, सदर ग्ववकास अगिरधकारी यापुवी हजीरीप्ाच्या गैरव्यवहारात ननलींत्रबत झाली 
होती, ही ही खरी आही काय, 
(४  असल्यास, सदर ग्ववकास अगिरधकाऱ्याींववरुध्द अनीक तक्रारी असतानाही ववभागीय चौकशी 
करण्यास व त्यास मशक्षा होण्यास ववलींब होण्याची कारणी काय आहीत, 
(५  शासनानी सदर ग्ववकास अगिरधकारी तसीच त्यास सींरक्षण दीणाऱ्या अगिरधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई की ली वा करण्यात यीत आही, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६) :(१  होय. 
(२  सन २०१४-१५ मधील बदल्याींमध्यी गैरव्यवहार की ल्याच् या तक्रारी आहीत. 
(३  नाही. 
(४  श्री.गोपाळ, ग् ववकास अगिरधकारी याींच्याववरुध्दचा ववभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आही. 
(५  व (६  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भुसावळ तालुक्यातील ३९ ग्रामपांचायतीांमध्ये महाऑनलाईन सेवा पूव वत सुरु िरण्याबाबत 
  

(२२   ४०३३७ (०४-०५-२०१६ .   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भुसावळ तालुक्यातील ३९ ग्रामपींचायतीींमध्यी हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी पासून 
महाऑनलाईन सीवा बींद झाल्यानी ववववध प्रकारची दाखली आणण उतारी ममळववण्यासाठी तीलील 
नागररकाींना त्रास सहन करावा लागत आही, ही खरी आही काय, 
(२) असल्यास, भुसावळ तालकु्यातील ३७ ऑपरी्र बीरोजगार झाली आहीत, ही ही खरी आही 
काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आही काय व त्यात काय आढळून आली, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगानी महाऑनलाईन सीवा पूवववत सुरु करण्यासाठी शासनानी 
कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१०-०६-२०१६  :(१ , (२ , (३  व (४  महाऑनलाईन ही ई-पींचायत/सींग्राम 
प्रकल्पातील अींमलबजावणी यींत्रणा होती. १३ व्या ववत्त आयोगातून या प्रकल्पाची 
अींमलबजावणी करण्यात यीत होती. १३ व्या ववत्त आयोगाची मुदत सींपल्यामळुी 
महाऑनलईननी या प्रकल्पाींतगवत (डा्ा एन् ीसाठी  नीमलील्या सींगणक पररचालकाीं (VLE) ची 
सीवा करार हद.३१ डडसेंबर, २०१५ पासुन समाप्त की ली आहीत. ग्रामपींचायत पातळीवर ववववध 
सीवा दाखली दीण्याची वैधाननक जबाबदारी सींबींगिरधत ग्रामसीवक व सरपींचाची आही. त्यामुळी सीवा, 
दाखली ववतरण सुरु आही. 
      १४ व्या ववत्त आयोगतील ननधीतून ई-पींचायत/सींग्राम प्रकल्पाची सुधाररत धोरण 
ननजश्चतची काम ननणवयालव उच्च स्तरावर सादर आही. 
(५  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

 
 
 



वव.स. १६६ (17  

राज्यातील सांीणि परीचालिाांना मुदतवाढ देण्याबाबत 
  

(२३   ४०४६२ (०४-०५-२०१६ .   श्री.धैय शील पाटील (पेण , श्री.सुभाष उफ  पांडडतशेठ पाटील 
(अमलबाी , श्री.राहूल िुल (दौंड , श्री.राणाजीजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद , श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददवली पूव  , श्री.अजय चौधरी (मशवडी , श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण , 
श्री.शरददादा सोनावणे (जुतनर , श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड , अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा , 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी , श्री.योीेश दटळेिर (हडपसर , 
श्री.अजजत पवार (बारामती , श्री.राहुल मोटे (पराांडा , श्री.महेश (दादा  लाांडीे (भोसरी  :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात महाऑनलाईनच्या माध्यमामनू मागील चार वषावपासून राज्यातील 
ग्रामपींचायतीमध्यी काम करणाऱ्या सींगणक ऑपरी्रच्या कारारनामा ३१ डडसेंबरला सींपल्यानी 
त्याींची सीवा समाप्त झाल्यानी राज्यातील सुमारी २५ हजार सींगणक चालकाींची पाच महहन्याींची 
५६ को्ी २५ लाख रुपयाींची मानधन लकीत राहहल्याची माही जानीवारी, २०१६ मध्यी वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, राज्यातील गावामध्यी महाऑननलाईनमळुी ग्रामपींचायतीतून दाखली ममळत होती 
परींतू महाऑनलाईनच्या करारनामा सींपल्यानी राज्यातील ग्रामपींचायतीची कामी बींद झाली 
आहीत, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी की ली आही काय व त्यात काय आढळून आली, 
(४  असल्यास, त्यानुसार महाऑनलाईनच्या माध्यमातून ग्रामपींचायतीमध्यी काम करणाऱ्या 
सींगणक ऑपरी्राींची लकीत मानधन दीण्याबाबत तसीच ग्रामपींचायतीवर ऑर्लाईनच्या 
नामुषकीमुळी यीणाऱ्या कामाींची अडचण दरू करण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा 
करण्यात यीत आही, 
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०६-२०१६  :(१  ई-पींचायत प्रकल्पाची महाऑनलाईन ही अींमलबजावणी 
यींत्रणा आही. या प्रकल्पावरील ताींत्रीक मनुषयबळ महाऑनलाईन कडून उपलब्ध करुन दीण्यात 
आली होती. १३ व्या ववत्त आयोगातील ननधीतून या प्रकल्पाची अींमलबजावणी होत होती. १३ 
व्या ववत्त आयोगची मुदत समाप्त झाल्यानी महाऑनलाईननी हद.३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
त्याींनी उपलब्ध करुन हदलील्या ताींत्रीक मनुषयबळाची (VLE) सीवाकरार समाप्त की ली आहीत. 
महाऑनलाईनकडून जजल्हा पररषदाींना दीयक उमशरा दीण्यात आली. सदर दीयकी  अींनतम 
असल्यानी तपासणी व ताळमीळाींअतीच अदायगी करणी आवश्यक होती. त्यामुळी सदर दीयकाींची 
अदायगी ताळमीळ व तपासणीअींती करण्यात आली. 
(२  नाही. 
     दाखली दीण्याची वैधाननक जबाबदारी सींबींगिरधत ग्रामसीवक व सरपींचाींचीच असल्यानी दाखली 
दीण्याची काम सुरु आही. 
(३  प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
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(४  व (५  महाऑनलाईननी उपलब्ध करुन हदलील्या मनुषयबळाचा मोबदला अदा करण्याची 
वैधाननक जबाबदारी महाऑनलाईनची आही. जजल्हा पररषदाींकडून महाऑनलाईनला दीयकी  
अदायगी करण्यात आली आहीत. महाऑनलाईननी या प्रकल्पावरील मनुषयबळाचा मोबदला 
तातडीनी अदा करण्याबाबत शासनानी महाऑनलाईनला ननदेमशत की ली आही. चौदाव्या ववत्त 
आयोगातील ननधी व मागवदशवक सूचनाींनुसार ई-पींचायत/सींग्राम प्रकल्पाच्या सुधारीत धोरण 
ननजश्चत करुन त्याच्या अींमलबजावणीचा प्रस्ताव शासनाच्या उच्च स्तरावर ननणवयालव आही. 

___________ 
  

ग्रामीण भाीाच्या वविासासाठी १४ व्या ववत्त आयोीानुसार राज्यभरातील ग्रामपांचायतीांना 
द्यावयाच्या वविास ननधी प्राप्त होवूनही वविासाची िाम ेप्रलांबबत असयायाबाबत 

  

(२४   ४०५९१ (०५-०५-२०१६ .   श्री.ननतेश राणे (िणिवली , श्री.बसवराज पाटील (औसा  :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीण भागाच्या ववकासासाठी १४ व्या ववत्त आयोगानसुार राज्यभरातील ग्रामपींचायतीींना 
द्यावयाच्या ववकास ननधीची २ हप्ती जजल्हा पररषदाींना प्राप्त होवनू दीखील माही डडसेंबर २०१५ 
हा महहना सींपला तरीही ग्रामपींचायतीींना न ममळाल्यामळुी राज्यभरातील ग्रामपातळीवरील 
ववकासाची कामी प्रलींत्रबत आहीत, ही खरी आही काय, 

(२) एकीकडी राज्य शासनाकडून ववकास कामाींच्या ववववध घोषणा होत आही आणण 
ग्रामववकासासाठी ननधी कमी पडू हदला जाणार नसल्याची साींगिरगतली जात असली तरीही 
राज्यभरातील वास्तव्य भीषण असल्यानी ग्रामीण भागातील जनतीमध्यी असींतोष ननमावण झाला 
आही, ही ही खरी आही काय, 
(३) असल्यास, को्यवधीचा ननधी सींबींगिरधत ग्रामपींचायतीींना ववतरीत न करता राज्यातील 
जजल्हा पररषदाींकडी पडून असल्याची सववसाधारण कारणी काय आहीत, 
(४) असल्यास, जजल्हा पररषदीकडी आलीला ववकास ननधी ववनाववलींब ग्रामपींचायतीींना वगव 
करण्याच्या दषॄ्ीनी शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०६-२०१६  :(१ , (२ , (३  व (४  कें द्र शासनाच्या मागवदशवक 
सूचनाींनुसार चौदाव्या ववत्त आयोगाींतगवत पहहल्या आगिरलवक वषावच्या (सन २०१५-१६) बीमसक 
गँ्र्च्या ववतरीत ननधीतून ग्रामपींचायतीींनी करावयाचा ववननयोग, त्याची ननयोजन व सींननयींत्रण 
याबाबतच्या धोरणात्मक ननणवय घीण्याची कायववाही सुरु होती. त्यामुळी सदर मागवदशवक सूचना 
ननगवममत होईपयांत सदर अनुदानातून कोणताही खचव करण्यात यी  नयी असी ननदेश हद.१६ 
जुल,ै २०१५ च्या शासन ननणवयान्वयी दीण्यात आली होती. 
     चौदाव्या कें द्रीय ववत्त आयोगाींतगवत कें हद्रय ववत्त मींत्रालयाच्या मागवदशवक सचूना हद.८ 
ऑक््ोबर, २०१५ च्या  पत्रान्वयी प्राप्त झाल्या आहीत. सदर मागवदशवक सचूना ववचारात घी न 
सन २०१५-१६ या पहहल्या आगिरलवक वषावच्या जनरल बीमसक गँ्र्च्या ववतरीत ननधीतून 
ग्रामपींचायतीनी घ्यावयाची कामी, ननयींत्रण इ. सींबींधीचा सववस्तर धोरणात्मक ननणवय ग्राम 
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ववकास ववभागानी हद.२१ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन ननणवयान्वयी ननगवममत की ला आही. 
त्यानुसार सदर ननधी खचव करण्याकररता ग्रामपींचायतीींना उपलब्ध करुन दीण्यात आला आही. 
(५  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शहापूर (जज.ठाणे  तालुक्यातील टािीपठार,आपटे खरीड, िानवे  
ते मूीाव येथील रस्त्याांची दरुवस्था लायायाबाबत 

  

(२५   ४०७१४ (०४-०५-२०१६ .   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा , श्री.बसवराज पाटील (औसा , 
श्री.ननतेश राण े(िणिवली , श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम , श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी  :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शहापूर (जज.ठाणी  तालुक्यातील ्ाकीपठार, आप ी् खरीड, कानवी ती मूगाव अशा १०.१७५ 
ककमीच्या अींतराच्या पींतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतगवत मींजूरी दीण्यात आली असून सदरहू 
एमडीआर ६३ या रस्त्याींसाठी भारत सरकारच्या ग्रामीण ववकास यींत्रणीकडून ५० को्ी २ लाख 
८ हजार ७२१ रूपयाींची अलवसहाय्य ममळाली असून ५ वषे दरुूस्ती दीखभालीसाठी ५ को्ी ३ लाख 
२३ हजार १३७ रूपयी इतका ननधी प्राप्त झाला असून हदनाींक २८ जुल,ै २०१४ रोजी वा 
त्यासुमारास सदरहू रस्त्याींची काम सुरू झाली आही, ही खरी आही काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्त्याींची मातीकाम (३६७४६ मी  जीएसबी (५०३.१५ मी  खडीकरण (ग्रीड 
२-४४६३१ मी  डाींबरीकरण, कारपी्, सीलको्सह (३२२२५ मी  क्री्ीकरण (१८५० मी  व एकूण 
१५ मोठ्या असी कामाींची स्वरूप असलीला हा रस्ता ठाणी यीलील आवी कीं न्स् क्शन कीं पनीला 
हदला आही, ही ही खरी आही काय, 
(३) असल्यास, ठीकी दार व अगिरधकारी याींच्या ननषकाळीपणामुळी पींतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतगवत 
सुरू असलीली सदर काम प्रलींत्रबत असनू रस्त्याची दरुवस्ला झाल्यानी प्रवाशाींची गैरसोय होत 
आही, ही ही खरी आही काय, 
(४) असल्यास, सदरहू रस्त्याींची झालीली दरुवस्ला, प्रलींत्रबत काम यामुळी प्रवाशाींच्या 
गैरसोयीबाबत तीलील ग्रामस्लाींनी सातत्याींनी मागील १ वषावपासनू उपअमभयींता, पींतप्रधान 
ग्रामसडक योजना, ठाणी पररसर, कायवकारी अमभयींता, जजल्हापररषद साववजननक बाींधकाम 
ववभाग, मा.ग्रामववकास मींत्री आदीकडी लीखी ननवीदनाद्वारी तक्रारी की ल्या आहीत, ही ही खरी आही 
काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी की ली आही काय व चौकशी अींती काय आढळून आली, 
(६) असल्यास, त्यानुसार शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  ही खरी आही. 
     तलावप प्रश्नाींककत कामाची ननववदा ककीं मत रु.५ को्ी २८ हजार असून ५ वषावच्या 
दीखभाल व दरुुस्तीसाठी रु. ५३,२३,१२७/- एवढी रक्कम मींजूर आही. 
(२  सदर रस्त्याची काम मी.आर.व्ही. कन्स् क्शन कीं पनी, ठाणी याींना हदली आही. 
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(३  कें द्र शासनाकडून राज्यास मींजूर कायवक्रमाच्या प्रमाणात अत्यल्प ननधी प्राप्त झाल्यामळुी 
योजनीतील कामाींच्या गतीवर पररणाम झाला आही. 
(४  प्रश्नाींककत रस्त्याची खडी उखडल्याची तक्रार हद.२५ जानीवारी, २०१६ रोजी प्राप्त झाली 
आही. तद् नींतर सदर रस्ता दरुुस्तीची काम हाती घीण्यात आली असनू सदर कामाकररता 
अद्यापपयांत रु.२३३.२३ लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आला आही. 
(५  व (६  राज्य गुणवत्ता ननररक्षक याींनी सदर काम समाधानकारक अमभप्राय हदली आहीत. 
सद्यजस्लतीत सदर रस्त्याची काम सुरु करण्यात आली असनू पावसाळ्यापूवी सदर काम पूणव 
करण्याची ननयोजजत आही. 

___________ 
  

िें द्र सरिारिडून राबववण्यात येणाऱ्या पांचायत राज सशक्तीिरण आणण यशवांत  
पांचायतराज अमभयान या दोतही योजना स्वतांत्रपणे राबववण्याबाबत 

  

(२६   ४०७४६ (०४-०५-२०१६ .   श्री.मांीलप्रभात लोढा (मलबार दहल  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  पींचायतराज सींस्लाच्या सक्षममकरणासाठी कें द्र सरकारकडून  राबववण्यात  यीणाऱ्या पींचायत 
राज सशक्तीकरण आणण यशवींत पींचायतराज अमभयान या दोन्ही योजना स्वतींत्रपणी 
राबववण्याचा ननणवय नुकताच राज्य शासनानी घीतला आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, सदर ननणवयावर अमींलबजावणी की व्हा पयांत होण्याची अपीक्षक्षत आही, 
(३  असल्यास, त्याची सववसाधारण स्वरूप काय आही ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  होय. 
(२  व (३  कें द्र शासनानी पींचायत राज सशक्तीकरण पुरस्कार या योजनीची ननकष व स्वरुप 
बदलीली असून, कें द्र शासनानी सन २०१५-१६ ऑनलाईन प्रश्नावली ववहहत की ली आही. त्यामुळी 
यशवींत पींचाय राज अमभयान ही योजना स्वतींत्रपणी राबववण्याचा शासन हद १८ नोव्हेंबर, २०१५ 
अन्वयी घीण्यात आला असून, त्याची अींमलबजावणी सन २०१५-१६ पासून करण्याचा ननणवय 
घीण्यात आला आही.या योजनीमध्यी सन २०१४-१५ मधील आगिरलवक वषावत की लील्या अत्युकृष् 
कामगिरगरीच्या अनुषींगानी पींचायत राज सींस्लाींना पुरस्कार दीण्यात आली आहीत. राज्य स्तरावर 
एकीं दरीत ९ पुरस्कार (जजल्हा पररषद-३, पींचायत सममती-३ व ग्रामपींचायत-३) व ववभाग 
स्तरावर एकीं दरीत ३६ (पींचायत सममती-१८ व ग्रामपींचायती-१८) इतकी  पुरस्कार दीण्यात आली. 

___________ 
  

हांसराज नीर (ता.खामीाव, जज. बुलढाणा  या भाीाचा मौजे जयपरू  
लाांड ेया ग्रामपांचायतीमध्ये समावशे िरण्याबाबत 

  

(२७   ४१४५८ (२०-०४-२०१६ .   अॅड.आिाश फुां डिर (खामीाांव  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१  हींसराज नगर या भागाचा मौजी जयपूर लाींडी या ग्रामपींचायतीकडी समावीश करण्याबाबत या 
पररसरातील नागररकाींनी व स्लाननक वव.प.स. लोकप्रनतननधी याींनी वारींवार शासनाकडी मागणी 
की ली आही, ही खरी आही काय,  
(२  असल्यास, या पररसरातील अनुक्रमी सवे नीं. १४२,१४४,१४५,१४७,१४८,१४९,१५० या सलग 
सवे नीं मध्यी एकूण १८०० लोकवस्ती आही, ही खरी आही काय,  
(३  असल्यास, जजल्हागिरधकारी बुलढाणा याींनी काढलील्या अगिरधसूचना क्र. /कवी/राजस्व -७/ कली 
/५४४/२०१५ हद. ५/०८/२०१५ वर हींसराज नगर या भागातील नागररकाींनी हरकती घीतल्या आही, 
ही खरी आही काय, 
(४  असल्यास, या हरकती नुसार  हींसराज नगर हा भाग स्वतींत्र्य ग्रामपींचायत म्हणून घोवषत 
न करण्याची कारणी काय आहीत, 
(५  असल्यास, या मागणीनुसार सदर पररसर मौजी जयपूर लाींडी या ग्रामपींचायतीत समावीश 
करणीबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली आही वा करण्यात यीत आही, 
(६  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०६-२०१६  :(१  होय, ही खरी आही. 
(२  अींशत: खरी आही. 
     नमूद सव ेनीं. मधील लोकसींख्या अींदाजी १८०० इतकी आही. या पररसरातील १४४, १४७, 
१४८, १४९ ही सवे नीं सलग आहीत. मात्र १४२, १४५, १५० सवे नीं. सलग नाहीत. 
(३  व (४  प्रारुप अगिरधसूचना हद. ५ ऑगस््, २०१५ बाबत तीन आक्षीप / हरकती प्राप्त झाल्या 
असून, प्राप्त तीनही हरकती ननकाली काढण्यात आलील्या आहीत. 
     नव्यानी मसहूली गाव म्हणून घोवषत झालील्या खामगाींव ग्रामीण या महसूली गावामध्यी 
हींसराज नगर या भागाचा समावीश असून शासन ननणवय हद. १२ र्ी ब्रुवारी, २००४ नुसार स्वतींत्र 
ग्रामपींचायत स्लापन करण्यासाठी स्वतींत्र महसूली गाव या घ्काचा ववचार करण्यात यीत 
असल्यामळुी हींसराज नगर हा भाग स्वतींत्र ग्रामपींचायत म्हणून घोवषत करता यीत नाही. 
(५  व (६  भौगोमलक सलगतीच्या अभावामळुी हींसराज नगर हा भाग जयपूर लाींडी या 
ग्रामपींचायतीमध्यी समाववष् करता यीत नाही. 
      तलावप, हींसराज नगर सह सींजीवनी कॉलनी सींत तकुाराम कॉलनी, गोपाळकृषण कॉलनी 
इ. भागासाठी हद. २६.१०.२०१५ रोजीच्या अगिरधसूचनीन्वयी “खामगाींव ग्रामीण” या नावानी महसलूी 
गाींव स्लापन झाली असनू, “खामगाींव ग्रामीण” या महसूली गावासाठी स्वतींत्र ग्रामपींचायत 
स्लापन करण्याच्या अनुषींगानी सदर भागाला महाराष  ग्रामपींचायत अगिरधननयम कलम ४ 
अन्वयी स्वतींत्र गाव म्हणून घोवषत करण्याबाबतची अगिरधसचूना हदनाींक १८ माचव, २०१६ रोजी 
राजपत्रात प्रमसध्द करण्यात आली आही. 

___________ 
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१४ व्या ववत्त आयोीाचा सुमारे ४८ लाख रुपयाांचा ननधी  
जजयाहा पररषद, अहमदनीर याांना ममळण्याबाबत 

  

(२८   ४२०९३ (०५-०५-२०१६ .   श्री.ववजय औटी (पारनेर  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  कें द्र सरकार आणण राज्य सरकारच्या वतीनी सींयुक्तपणी दीण्यात यीणाऱ्या १४ व्या ववत्त 
आयोगाचा समुारी ४८ लाख रुपयाींचा ननधी माही ऑक््ोबर, २०१५ मध्यी जजल्हा पररषद, 
अहमदनगर याींना ममळालीला नाही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, या ननधी सींदभावत सरकारकडून मागवदशवन की लीली नसल्यानी हा ननधी 
ग्रामपींचायत पातळीवर वगव करता यीत नसल्याची जजल्हा पररषदीच्या अलव ववभागानी हदनाींक २२ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्या समुारास ननदशवनास आणली आही,ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, याप्रकरणी शासनानी आतापयांत जज.प.स मागवदशवन सींबींधीत ननधी ग्राम 
पींचायतीकडी वगव करण्यात आला आही काय, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०६-२०१६  :(१  ही खरी नाही. चौदाव्या कें हद्रय ववत्त आयोगाच्या 
मशर्ारशीनसुार हदनाींक १ एवप्रल, २०१५ ती हदनाींक ३१ माचव, २०२० या कालखींडात कें द्र 
शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्लाननक स्वराज्य सींस्लाींच्या बळक्ीकरणासाठी राज्याला 
बीमसक गँ्र् व परर्ॉमवन्स गँ्र् या २ प्रकारच्या गँ्रट्सच्या स्वरुपात अनुदान उपलब्ध करुन 
दीण्यात यीणार आही. प्रस्ततु ननधी हा की वळ ग्रामपींचायत स्तरासाठीच उपलबध करण्यात यीणार 
आही. चौदाव्या कें हद्रय ववत्त आयोगाींतगवत सन २०१५-१६ या आगिरलवक वषावचा बीमसक गँ्र्चा 
पहहला हप्ता हदनाींक १६/७/२०१५ व दसुरा हप्ता हदनाींक ३/१२/२०१५ च्या शासन ननणवयान्वयी 
जजल्हा पररषदाींना (ग्रामपींचायत स्तराकरीता  ववतरीत करण्यात आला आही. त्यानसुार 
अहमदनगर जजल्हा पररषदीस दोन्ही हप्त्याींची ममळून एकूण रुपयी ९५ को्ी १६ लाख इतक्या 
ननधीची ववतरण करण्यात आली आही. 
(२  कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सूचना ववचारात घी न सदर ननधीच्या ववननयोगासींबधी 
कायवपध्दती ववषद करणारा शासन ननणवय स्वतींत्रपणी ननगवममत करण्यात यीत असल्यानी असा 
शासन ननणवय ननगावममत होईपयांत सदर अनुदानातून कोणताही खचव करण्यात यी  नयी, अशा 
सूचना ग्राम ववकास ववभागानी हद.१६ जुल,ै २०१५ च्या शासन ननणवयान्वयी हदल्या होत्या. 
(३  चौदाव्या कें हद्रय ववत्त आयोगाींतगवत शासनाच्या मागवदशवक सचूना हद.८ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजी प्राप्त झाल्या. त्या ववचारात घी न पहहल्या आगिरलवक वषावच्या (सन २०१५-१६) बीमसक 
गँ्र्च्या ववतरीत ननधीतून ग्रामपींचायतीींनी करावयाचा ववननयोग, त्याची ननयोजन व सींननयींत्रण 
याबाबतच्या मागवदशवक सूचना ग्राम ववकास ववभागानी हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन 
ननणवयान्वयी ननगवममत की ल्या आहीत. त्यानुसार सदर ननधी खचव करण्याकररता ग्रामपींचायतीींना 
उपलब्ध करुन दीण्यात आला आही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रत् नाधीरी येथे मुख् यमांत्री ग्रामसडि योजनेअांती त जजया ्यातील  
एिूण १९ रस् त् याांची िामे सुरु िरण्याबाबत 

  

(२९   ४२१६४ (२८-०४-२०१६ .   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१  रत् नागिरगरी यीली मुख् यमींत्री ग्रामसडक योजनीअींतगवत जजल् ्यातील एकूण १९ रस् त् याींची ननवड 
करण्यात आली असल्याची माही जानीवारी, २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, ही खरी 
आही काय, 
(२  असल्यास, शासनानी ननणवय घीवून ननवडण्यात आलील्या रस्त्याींची कामी सुरु करण्याबाबत 
शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०६-२०१६  :(१  होय, ही खरी आही. 
(२  रत्नागिरगरी जजल््यातील मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ 
साठी ननवड करण्यात आलील्या एकूण १९ रस्त्याींपकैी ५ रस्त्याींची ननववदा प्रकक्रया सुरु असून 
उववररत १४ रस्त्याींच्या सवेक्षणाची काम सुरु आही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील पीआरआय प्रियापाांती त िाय रत िम चाऱ्याांना शासन सवेेत सामावून घेण्याबाबत 

  

(३०   ४२५३७ (०३-०५-२०१६ .   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री , श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम , 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी , श्री.अब् दलु सत्तार (मसयालोड , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी , 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांीमनेर  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील पीआरआय प्रकल्पाींतगवत कायवरत आलीली जजल्हा समन्वयक, सॉफ््वीअर इजज., 
जज.प.प.स. सींगणक पररचालक याींना शासन सीवीत सामावून घीणीबाबत महाराष  राज्य 
(सींगणक तज्ञ  जज.पीं./प.स सींग्राम कमवचारी सींघ्ना, जज.अहमदनगर याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना 
माही डडसेंबर, २०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान ननवीदन हदली आही, ही खरी आही काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवीदनानुसार सींगणक पररचालक याींना शासन सीवीत सामावून 
घीण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०६-२०१६  :(१  अींशत: खरी. 

काही जजल््यातील (सींगणक तज्ञ  जजल्हा पररषद/पींचायत सममती सींग्राम कमवचारी 
सींघ्ना (ननयोजजत  याींनी ननवीदनी हदली आहीत. तलावप महाराष  राज्य सीं.ग्रा.म (सींगणकीय 
ग्राममण महाराष   कमवचारी सींघ्ना (स्तर-जज.प./पीं.स , जज.अहमदनगर याींची डडसेंबर, २०१५ 
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मध्यी सींगणक पररचालक याींना शासन सीवीत घीण्याबाबतची ननवीदन प्राप्त झालीली नाही. तलावप 
या सींघ्नीनी हद. ५.४.२०१६ रोजी मा.मुख्यमींत्री याींना सींग्राम-२ प्रकल्प कायावजन्वत करण्याबाबत 
ननवीदन ववभागाला हद. २०.४.२०१६ रोजी प्राप्त झाली आही. 
(२  १४ व्या ववत्त आयोगातील ननधी वापरुन ई-गव्हवनवन्सच्या अनुषींगानी कामकाज 
करण्याबाबतच्या पींचायती राज मींत्रालयाच्या सुचना डडसेंबर, २०१५ अखीर प्राप्त झाल्या आहीत. 
त्यानुसार सींग्राम प्रकल्प अींमलबजावणीची सुधाररत धोरण शासनाच्या उच्च स्तरावर 
ववचाराधीन आही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे, नांदरुबार व जळीाांव जजया्याांमध्ये पांतप्रधान ग्रामसडि योजनते लालेला ीैरव्यवहार 
  

(३१   ४२६०० (०३-०५-२०१६ .   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री , श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम , 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी , श्री.अब् दलु सत्तार (मसयालोड , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी , 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब  पाटील (एरांडोल , श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर , श्री.उतमेश पाटील 
(चाळीसीाव , श्री.बाळासाहेब सानप (नामशि पूव   :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील उत्तर महाराष ातील धुळी, नींदरूबार व जळगाव जजल््यात पींतप्रधान सडक 
योजनीत गैरव्यवहार झाला असनू ठीकी दाराींनी ननकष आणण मानकी  डावलून कामी की ली 
असतानाही त्याींची त्रबली काढण्यात आली असल्याची माही जानीवारी २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आली, ही खरी आही काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनानी चौकशी की ली आही काय व त्यात काय आढळून आली, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  ही खरी नाही. 
(२ , (३  व (४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावतीसह सव च स्थाननि स्वराज्य सांस्थाांना ननधी वविास िामाांवर  
खच  िरण्यासाठी जजयाहापररषदेना माी दश ि सूचना देण्याबाबत 

  

(३२   ४२९४९ (०३-०५-२०१६ .   प्रा.ववरेंद्र जीताप (धामणीाव रेयावे , श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी , श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या १४ व्या ववत्त आयोगाच्या मशर्ारशीनुसार अमरावतीसह सववच स्लाननक 
स्वराज्य सींस्लाींना सन २०१५-१६ या आगिरलवक वषावसाठी बीमसक गॅ्रन्् दोन्ही हप्त्याींची ममळून 
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सुमारी १.६२३ को्ी ३२ लाख रुपयी जजल्हापररषदीकडी जमा असली तरी ही रक्कम खचव कशी 
करायची याबाबत शासनानी कोणत्याही मागवदशवक सूचना की ल्या नसल्यानी हा ननधी वापराववना 
पडून असल्याची माही डडसेंबर, २०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, ही खरी आही काय, 

(२) असल्यास, सदर ननधी ववकास कामाींवर खचव करण्यासाठी जजल्हापररषदीना मागवदशवक 
सूचना दीण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली आही वा करण्यात यीत आही, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  हदनाींक १६ जुल,ै २०१५ च्या शासन ननणवयान्वयी ननधी 
ववतररत करताना, सदर ननधीच्या  ववननयोगासींबींधी कायवपध्दती ववशद करणारा शासन ननणवय 
स्वतींत्रपणी ननगवममत करण्यात यीत असल्यानी असा शासन ननणवय ननगवममत होईपयांत सदर 
अनुदानातून कोणताही खचव करण्यात यी  नयी, अशा सूचना प्रस्तुत शासन ननणवयान्वयी 
दीण्यात आल्या होत्या. 
(२  चौदाव्या कें द्रीय ववत्त आयोगाींतगवत कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सूचना हदनाींक ८ 
ऑक््ोबर, २०१५ अन्वयी प्राप्त झाल्या आहीत. प्रस्तुत मागवदशवक सूचना ववचारात घी न, 
चौदाव्या ववत्त आयोगाच्या पहहल्या आगिरलवक वषावच्या ववतरीत ननधीतून ग्रामपींचायतीींनी 
घ्यावयाची ववकास कामी त्याची ननयोजन व कामी घीण्यासाठी अनसुरावयाची कायवपध्दती या 
सींदभावतील मागवदशवक सूचना ग्राम ववकास व जलसींधारण ववभागानी हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ 
च्या शासन ननणवयान्वयी ननगवममत की ल्या आहीत. त्यानुसार सदर ननधी खचव करण्यास अनुमती 
दीण्यात आली आही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ऑडडटस नी नोंदववलेयाया अहवालातील उणीवा दरू िरण्याबाबत 
  

(३३   ४३०६० (२९-०४-२०१६ .   प्रा.ववरेंद्र जीताप (धामणीाव रेयावे , श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी , श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  राज्यातील जजल्हा पररषदाींमार्व त राबववलील्या शासनाच्या योजनाींमध्यी तब्बल १ लाख २६ 
हजार ५२९ को्ी ७२ लाख रुपयी अडकूल पडली असल्याची स्लाननक ननधी लीखा ववभागाच्या 
अहवालात नोंदववण्यात आली असल्याची माही डडसेंबर, २०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आली आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, शासनानी ऑडड्सवनी नोंदववलील्या या अहवालातील उणीवा दरू करण्याबाबत 
तसीच स्पष्ीकरण दीण्याबाबत कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०६-२०१६  :(१  ही खरी नाही. स्लाननक ननधी लीखा पररक्षा नवी मुींबई 
याींच्या हद. १९/०३/२०१६ च्या पत्रामध्यी  सदर अहवालात ू मुद्रण चूक झाल्याची नमूद करुन 
सद्य:जस्लतीमध्यी राज्यात जजल्हा पररषदाींमार्व त राबववलील्या शासन योजनाींमध्यी सन १९६२-
६३ ती २०१२-१३ अखीर रु. १२ हजार २५४ को्ी ३७ लाख गुींतली असल्याची नमुद की ली आही. 
(२  स्लाननक ननधी लीखा ववभागाच्या लीखापररक्षण अहवालात समाववष् आक्षीपाींची अपुनपालनी 
सादर करण्याची कायववाही ननरींतर चालू असती. सींबींगिरधत जज.प. कडून आक्षीपाींवर कायववाही 
करुन अनुपालनी सादर की ली जातात व स्लाननक ननधी ववभागाकडून आक्षीप मान्य की ल्यास 
त्या लीखा आक्षीपामध्यी गुींतलीली रक्कम आक्षीपागिरधन राहत नाही. शासन स्तरावरुनही प्रलींत्रबत 
पररच्छीद  ननकाली काढण्याबाबत सातत्यानी सूचना हदल्या जातात. मा.प्र. सगिरचवाींच्या KRA 
मध्यीही या मुद्याींचा अींतभावव करण्यात आला असून प्रलींत्रबत पररच्छीद ननकाली काढण्यबाबत 
सातत्यानी आढावा घीण्यात यीत आही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लोणी (ता.नाांदीाव खांडशे्वर, जज.अमरावती  च्या वविास  
आराखड्यास ननधीसह मांजूरी देण्याबाबत 

  

(३४   ४३०८० (०३-०५-२०१६ .   प्रा.ववरेंद्र जीताप (धामणीाव रेयावे , श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम , श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी , श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  प्रज्ञाचकु्ष श्री सींत गुलाबराव महाराज जन्मस्लळ, लोणी (ता.नाींदगाव खींडीश्वर, 
जज.अमरावती  च्या ववकास आराखड्यास ननधीसह मींजूरी दीणीबाबतचा प्रस्ताव मा.मुख्यमींत्री 
याींना हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास व प्रधान सगिरचव, ग्रामववकास ववभाग 
याींच्याकडीही हदनाींक १३ जानीवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास स्लाननक लोकप्रनतननधीींनी सादर 
की ला, ही खरी आही काय, 

(२  असल्यास, उक्त ववकास आराखड्यास ननधी दीण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली 
वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  ही खरी आही. 
(२  सदर आराखड्यात ननयोजन ववभाग शासन ननणवय हदनाींक ४ जून, २०१५ अन्वयी 
जजल्हास्तरीय सममत्याींची मान्यता आवश्यक आही. सबब, सदर आराखडा जजल्हास्तरीय 
सममत्याींच्या मान्यतीनी शासनास सादर करणीबाबत जजल्हागिरधकारी, अमरावती याींना कळववण्यात 
आली आही. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मा.मुख्य सगिरचव याींच्या अध्यक्षतीखालील 
उच्चागिरधकार सममती व मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतीखालील मशखर सममतीसमोर मान्यतीसाठी 
सादर करण्यात यीईल. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजनचेी देयिे प्रलांबबत असयायाबाबत 
  

(३५   ४३२६७ (०३-०५-२०१६ .   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेीाव , श्री.पाांडुरांी बरोरा (शहापूर , 
श्री.भास्िर जाधव (ीुहाीर , श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा , श्री.सुरेश लाड (िज त , 
श्री.जयिुमार ीोरे (माण , श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी , श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर , 
श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई , श्री.हसन मशु्रीफ (िाील , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड , 
श्री.शामराव गफ  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  पींतप्रधान ग्रामसडक योजनीच्या माध्यमातून सन २०१५-१६ या आगिरलवक वषावत राज्यात तीन 
हजार को्ीची रस्ती मींजूर करण्यात आली असून आतापयांत अवधी ३०० को्ीचा ननधी 
ममळाल्यानी या रस्त्याींच्या कामाबाबत प्रश्नगिरचन्ह ननमावण झाली, ही खरी आही काय, 

(२  तसीच राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ती व पूल उभारणीसाठी उपयुक्त ठरलील्या 
प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनीच्या ननधी वा्पात अपीक्षक्षत ननधी हदला नसल्यामळुी कीं त्रा्दाराींनी 
कामी बींद की ली असल्यानी अनीक कामी अपूणाववस्लीत असल्याची माही जानीवारी, २०१६ मध्यी वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, उववररत ननधी कें द्र शासनाकडून ममळण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली 
वा करण्यात यीत आही, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  अींशत: खरी आही. 
     प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनीअींतगवत सन २०१२-१३ ती  सन २०१३-१४ मध्यी एकूण रु. 
३००४ को्ीचा कायवक्रम मींजूर असून त्यासाठी सन २०१५-१६ या आगिरलवक वषावत कें द्र शासन व 
राज्य शासनाकडून एकूण रु. ७२९.६८ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला आही. 
(२  प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनीअींतगवत मींजूर कायवक्रमाच्या प्रमाणात कमी ननधी कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त झाल्यानी योजनीच्या कामावर पररणाम झाला आही. 
(३  व (४  राज्यात आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन दीण्यासाठी वीळोवीळी कें द्र शासनास राज्य 
शासन स्तरावरुन पाठपुरावा करण्यात आलीला आही. 

__________ 
  

वेंीसर-बौध्दवाडी (जज.मसांधुदीु   येथील अरुणा नदीवरील पुलाचे  
िाम अपूणा वस्थेत असयायाबाबत 

  

(३६   ४४५६७ (२१-०४-२०१६ .   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१  वेंगसर-बौध्दवाडी (जज.मसींधदुगुव  यीलील अरुणा नदीवरील पुलाची काम अपूणाववस्लीत 
असल्याची नुकतीच माही जानीवारी, २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आही, ही खरी 
आही काय, 
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(२) असल्यास, सदर पुलाकररता प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजीनीतींगवत महाराष  ग्रामीण रस्ती 
ववकास सींस्ला मसींधुदगुव अींतगवत मींजूर हो न हदनाींक २० नोव्हेंबर, २०१५ साली नवीन पुलाच्या 
बाींधकामाला प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यात आली होती त्यापैकी पलुाची ७० ्क्की  काम पूणव झाली 
असून ३० ्क्की  काम अपूणाववस्लीत आही, ही ही खरी आही काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त गावातील ग्रामस्लाींची पुलाअभावी हाल होत असून त्याींना नदी पार 
करताींना शाररररक कसरत करावी लागत असल्यामुळी पुलाची प्रलींत्रबत काम पूणव करण्यासाठी 
वेंगसरची माजी सरपींच व ग्रामस्लाींनी लीखी ननवीदनाद्वारी खासदार तसीच सींबींगिरधताींकडी की ली 
आही, ही ही खरी आही काय, 
(४) असल्यास, सदरहू पुलाची काम पूणव होण्याच्या ष्ष्ीनी शासनानी कोणती कायववाही की ली वा 
करण्यात यीत आही, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०६-२०१६  :(१ , (२  व (३  होय, ही खरी आही. 
(४  व (५  सदर पुलाच्या ५ गाळ्याींपैकी ३ गाळ्याची काम पूणव झाली असून आतापयांत सदर 
कामास रु. ९३.२६ लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आला आही. सदर काम प्रगतीपलावर आही. 

___________ 
  

ग्रामीण भाीाच्या वविासासाठी १४ व्या ववत्त आयोीानुसार राज्यभरातील  
ग्रामपांचायतीना द्यावयाच्या वविास ननधीबाबत 

  

(३७   ४४६१३ (०३-०५-२०१६ .   श्री.सुरेश लाड (िज त , श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा , 
श्री.पाांडुरांी बरोरा (शहापूर , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ग्रामीण भागाच्या ववकासासाठी १४ व्या ववत्त आयोगानसुार राज्यभरातील ग्रामपींचायतीना 
द्यावयाच्या ववकास ननधीची दोन हफ्ती जजल्हा पररषदाींना प्राप्त हो न दीखील माही डडसेंबर, 
२०१५ महहना सींपत आला तरी ग्रामपींचायतीींना ननधी न ममळाल्यानी राज्यभरातील 
ग्रामपातळीवर ववकासाची कामी प्रलींत्रबत आहीत, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०६-२०१६  :(१  व (२  हद. १६ जुल,ै २०१५ च्या शासन ननणवयान्वयी 
ननधी ववतररत करताना, सदर ननधीच्या ववननयोगासींबींधी कायवपध्दती ववशद करणारा शासन 
ननणवय स्वतींत्रपणी ननगवममत करण्यात यीत असल्यानी असा शासन ननणवय ननगवममत होईपयांत 
सदर अनुदानातनू कोणताही खचव करण्यात यी  नयी अशा सचूना प्रस्तुत शासन ननणवयान्वयी 
दीण्यात आल्या होत्या. 
     चौदाव्या कें द्रीय ववत्त आयोगाींतगवत कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सूचना हद. ८ ऑक््ोबर, 
२०१५ अन्वयी प्राप्त झाल्या आहीत. प्रस्तुत मागवदशवक सूचना ववचारात घी न, चौदाव्या ववत्त 
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आयोगाच्या पहहल्या आगिरलवक वषावच्या ववतरीत ननधीतून ग्रामपींचायतीींनी घ्यावयाची ववकास 
कामी त्याची ननयोजन व कामी घीण्यासाठी अनुसरावयाची कायवपध्दती या सींदभावतील मागवदशवक 
सूचना ग्राम ववकास व जलसींधारण ववभागानी हद. २१ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन ननणवयान्वयी 
ननगवममत करण्यात आल्या आहीत. त्यानुसार सदर ननधी खचव करण्यास अनुमती दीण्यात आली 
असून ग्रामपींचायतीकडून खचावची ननयोजन करण्यात यीत आही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायीड जजयाहयातील खालापूर पांचायत सममतीच्या इमारतीचे िाम प्रलांबबत असयायाबाबत 
  

(३८   ४४६१४ (२१-०४-२०१६ .   श्री.सुरेश लाड (िज त , श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा , 
श्री.पाांडुरांी बरोरा (शहापूर , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील खालापूर पींचायत सममतीच्या इमारतीची काम पाच वषावपासून 
अपूणाववस्लीत असल्यानी नागरीकाींची गैरसोय होत आही, ही खरी आही काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानी चौकशी की ली आही काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आली व तद्नुसार सदर पींचायत सममती इमारतीची 
बाींधकाम करण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  अींशत: खरी आही. 
(२  व (३  खालापूर पींचायत सममती प्रशासकीय इमातीची बाींधकाम पुणव झाली असनू इमारत 
वापरात आणण्याची कायववाही सुरु आही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जजयाहा पररषदेचे अधधिारी व िम चारी याांचे वेतन थकित असयायाबाबत 
  

(३९   ४५२३५ (०३-०५-२०१६ .   श्री.ववलास तरे (बोईसर , श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर , 
श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा , श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्हा पररषदीची अगिरधकारी व कमवचारी याींची माही ऑक््ोबर, २०१५ पासून ची वीतन 
लककत आहीत, ही खरी आही काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनानी चौकशी की ली आही काय व चौकशीअींती काय आढळून आली, 
(३) असल्यास, त्या अनुषींगानी जजल्हा पररषदीची अगिरधकारी व कमवचारी याींची लककत वीतन 
तात्काळ दीण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०६-२०१६  :(१  अशी बाब नाही. 
(२ , (३  व (४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िोयाहापूर जजयाहा पररषदेच्या समाजियायाण ववभाीान ेअपांी व्यक्तीांना स्वयांरोजीार उपलब्ध 

िरुन देण्यािररता “पत्रावळी” तयार िरणारे यांत्र नादरुुस्त असयायाबाबत 
  

(४०   ४५३०१ (२८-०४-२०१६ .   डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांीले  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  कोल्हापूर जजल्हा पररषदीच्या समाजकल्याण ववभागानी अपींग व्यक्तीींना स्वयींरोजगार 
उपलब्ध करुन दीण्याकररता “पत्रावळी” तयार करणाऱ्या यींत्राची वा्प की ली त्या यींत्रातून पत्रावीळी 
ऐवजी द्रोण बाहीर यी  लागल्याची माही ऑगस््, २०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, 
ही खरी आही काय, 

(२  असल्यास, याबाबत शासनानी चौकशी की ली आही काय, त्यात काय आढळून आली, 
(३  असल्यास, यासींदभावत शासनानी दोषीींवर काय कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४  नसल्यास,ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०६-२०१६  :(१  ही खरी नाही. 
     सन २०१४-१५ मध्यी स्वननधीतून अपींग व्यक्तीींना ८४ नग, पत्रावळी ममशन खरीदी की ल्या 
असून, ममशन सोबत पत्रावळी व द्रोण असी दोन साची पुरववण्यात आली आहीत. प्राप्त 
साहहत्याची ताींत्रत्रक तपासणी झालीली असून पात्र लाभार्थयाांना साहहत्याची वा्प झालीली आही. 
(२ , (३  व (४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेिवडदरा (ता.इीतपुरी, जज.नामशि  ीावामध्ये स्वतांत्र  
ग्रामपांचायतीची स्थापना िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४१   ४५५३३ (३०-०४-२०१६ .   श्री.राजाभाग (पराी  वाज े (मसतनर  :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  मौजी कवडदरा (ता.इगतपुरी, जज.नामशक  गावाला कवडदरा- भरवीर ही गु्रप ग्रामपींचायत 
असून कवडदरा गाव स्वतींत्र ग्रामपींचायत होण्याकरीताची सवव ननकष पूणव करत असनू गावाला 
गु्रप ग्रामपींचायत मधून स्वतींत्र करुन वीगळ्या ग्रामपींचायतीची स्लापना करण्यासाठी शासनाकडी 
प्रस्ताव पाठववला असल्याची माही जानीवारी, २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आही, 
ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  



वव.स. १६६ (31  

श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०६-२०१६  :(१  ही खरी नाही. 
      ग्रामपींचायत भरववर खुदव मधून ववभाजन करुन कवडदरा यीली स्वतींत्र ग्रामपींचायत 
स्लापन करणीबाबतचा प्रस्ताव जजल्हा पररषद, नामशक या कायावलयाच्या हदनाींक ०६/०३/२०१४ 
च्या पत्रान्वयी ववभागीय आयुक्त, नामशक ववभाग याींचीकडी सादर करण्यात आला होता. 
       तलावप, तत्कामलन पररजस्लतीमध्यी ग्रामपींचातीची मुदत सींपण्यास सहा महहन्याींपीक्षा 
कमी कालावधी मशल्लक राहहलीला असल्यामळुी, ननवडणूक आयोगाच्या सुचनाींनसुार सदरील 
प्रस्ताव शासनास सादर करता यीणार नसल्यामुळी ववभागीय आयुकत कायावलय, नामशक ववभाग 
याींनी हदनाींक ११ माचव, २०१४ च्या पत्रान्वयी सदर प्रस्ताव जजल्हा पररषद, नामशक याींचीकडी 
परत पाठववला आही. 
      ग्रामपींचायत भरववर खुदवची ववभाजन करुन कवडदरा यीली स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्लापन 
करणीबाबतचा प्रस्ताव जानीवारी, २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान शासनास सादर करण्यात आलीला 
नाही. 
(२  व (३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांीोली जजयाहयातील औांढा नाीनाथ येथील पांचायत सममतीच ेीटवविास  
अधधिारी याांच्यावर िारवाई िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४२   ४६३५५ (२८-०४-२०१६ .   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  हहींगोली जजल्हयातील औींढा नागनाल यीलील पींचायत सममतीची ग्ववकास अगिरधकारी 
याींच् याववरुध् द मोठया प्रमाणात तक्रारी असून त् याींच् यावर कारवाई करण् यात यावी यासाठी 
जजल् हापररषद मुख् य कायवकारी अगिरधकारी याींनी ववभागीय आयकु् ताींकडी प्रस् ताव पाठववला आही, ही 
खरी आही काय, 
(२  असल् यास, सदर प्रस्तावावर शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  होय. 
(२  व (३  ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्याकडून ववभागीय चौकशीचा उगिरचत प्रस्ताव 
मागववण्यात आला आही. सदर प्रस्ताव प्राप्त होताच ननयमानुसार कायववाही करण्यात यीईल. 

___________ 
  

राज्य बबयाडस  असोमसएशन याांच्या माीण्याबाबत 
  

(४३   ४८०३१ (२९-०४-२०१६ .   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेीाव  :   सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य त्रबल्डसव असोमसएशन महाराष  राज्य याींनी मा. ववत्त मींत्री तसीच अनतररक्त मुख्य 
सगिरचव, ववत्त ववभागाला हदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास आपल्या 
मागण्याची ननवीदन हदली आही, ही खरी आही काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवीदनात कोणत्या मागण्या की ल्या आहीत, 
(३) असल्यास, या ननवीदनाच्या अनुषींगानी शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत 
आही, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्री. सुधीर मुनीांटीवार (०२-०६-२०१६  :(१  नाही. ननवीदन अप्राप्त आही. 
(२  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जजया्यातील ग्रामपांचायत सांीणि पररचालिाांना  
माीील तीन मदहतयाांच ेमानधन देण्याबाबत 

(४४   ४८१५५ (२९-०४-२०१६ .   श्री.हररष वपांपळे (मुनत  जापूर  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््यातील ग्रामपींचायत सींगणक पररचालकाींची मागील तीन महहन्याींची मानधन 
ममळाली नाही, ही खरी आही काय, 

(२  असल्यास, सदर जजल््यात जवळपास ५०० सींगणक पररचालक कायवरत आहीत त्याची 
एकूण १ को्ी रुपयाींची महाआनँलाईन कीं पनीकडी मानधन लककत असल्याची बाब माही 
जानीवारी, २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशावनास आली आही, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, सदर प्रकरणी सींगणक पररचालक सींघ्नीतरे् अकोला जजल्हा पररषदीची मुख्य 
कायवकारी अगिरधकारी याींना ननवीदन दीवूनही जजल्हा प्रशासनानी कोणतीही कायववाही की ली नाही, ही 
ही खरी आही काय, 
(४  असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आही, ही ही खरी आही काय, 
(५  असल्यास, चौकशीनूसार मानधन ननधी कीं पनीला न दीणाऱ्या अगिरधकाऱ्याींवर काय कारवाई 
की ली वा करण्यात यीत आही, 
(६  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०६-२०१६  :(१  नाही. 
(२ , (३ , (४ , (५  व (६  महाऑनलाईन कडून जजल्हा पररषदीला दीयकी  ववलींबानी सादर 
करण्यात आली. तसीच महाऑनलाईनच्या दीयकाींची अींतीम स्वरुपात प्रदान असल्यानी जजल्हा 
पररषद व महाऑनलाईनच्या ताळमीळाअींती दीयक अदा करण्यात आली. तसीच 
महाऑनलाईनकडून सींगणक पररचालक (VLE) ना डडसेंबर, २०१५ पयांतचा मोबदला अदा 
करण्यात आलीला आही. 

___________ 
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मौज ेतळवड े(ता.खेड, जज.पुणे  येथील जजयाहा पररषदेमाफ त िरण्यात  
आलेयाया रस्ते दरुुस्तीचे िाम अपणुा वस्थेत असयायाबाबत 

(४५   ४८१८९ (०४-०५-२०१६ .   श्री.सुरेश ीोरे (खेड आळांदी  :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१  मौजी तळवडी (ता.खीड, जज.पुणी  यीलील जजल्हा पररषदीमार्व त करण्यात आलील्या रस्ती 
दरुुस्तीची काम कीं त्रा्दारानी अपणूव ठीवल्याची माही जानीवारी २०१६ मध्यी वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आली, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, याबाबत कायवकारी अमभयींता बाींधकाम ववभाग उत्तर, जजल्हा पररषद, पुणी याींनी 
हदनाींक २४ जून, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास उपअमभयींता, उपववभाग, खीड याींस अहवाल सादर 
करण्याची आदीश हदली आहीत, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, रस्त्याची काम अपूणाववस्लीत ठीवलील्या कीं त्रा्दारावर शासनानी काय कारवाई 
की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े (१४-०६-२०१६  :(१  सदर काम कीं त्रा्दारानी अपूणव ठीवल्याची माही जून, 
२०१५ मध्यी ननदशवनास आली होती व त्याच महहन्यात काम पूणव झाली आही. 
(२  होय. 
(३  व (४  काम पूणव करुन रस्ता वाहतकूीस योग्य की लीला असल्यानी कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पांतप्रधान ग्रामसडि योजनेअांती त जळीाांव ग्रामीण रस्त्याांची  
िाम ेअपूण  ननधीअभावी प्रलांबबत असयायाबाबत 

(४६   ४८२६३ (३०-०४-२०१६ .   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  पींतप्रधान ग्रामसडक योजनीअींतगवत जळगाींव ग्रामीण रस्त्याींसाठी ५६ को्ीच्या ननधीपैकी 
की वळ १३ को्ीचा ननधी आतापयांत प्राप्त झाला आही, ही खरी आही काय, 

(२  असल्यास, अपूणव ननधी अभावी या रस्त्याींची कामी लाींबली असून काही कामी सींलगतीनी 
सुरु असल्याची माही ऑगस््, २०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, ही ही खरी आही 
काय, 
(३  असल्यास, सदरचा ननधी ममळण्याकररता वारींवार पाठपुरावा करुनही ननधी प्राप्त झाला 
नाही, ही ही खरी आही काय, 
(४  असल्यास, सदरचा ननधी तातडीनी ममळण्यासींदभावत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा 
करण्यात यीत आही, 
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  ही खरी नाही. 
     प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजना-२ अींतगवतच्या जळगाव जजल््यातील एकूण रु. ५६.२० 
को्ीच्या कामाींना आतापयांत रु. ३१.२२ को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आही. 
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(२  प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनीच्या कामाींच्या प्रमाणात कमी ननधी कें द्र शासनाकडून प्राप्त 
झाल्यानी योजनीच्या कामावर पररणाम झाला आही. 
(३ , (४  व (५  राज्यात आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन दीण्यासाठी वीळोवीळी कें द्र शासनाकडी 
राज्य शासन स्तरावरुन पाठपुरावा करण्यात आलीला आही. 
     कें द्र शासनानी सन २०१५-१६ मध्यी रु. ५५३.३० को्ी ननधी राज्यात ववतरीत की लीला 
आही. 

 ___________ 
  

माीासवीीयाांना जजया हा पररषदेच् या समाजिया याण सममतीमाफ त  
स् वयांरोजीार उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 

  

(४७   ४८२९४ (३०-०४-२०१६ .   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  मागासवगीयाींना स्वयींरोजगाराकररता वस्तूींच् या चक् की, मींडप साहहत् य, शीवया ममशन, 
वपको-र्ॉमल ममशन अशा प्रकारी वस् तूींची जजल् हा पररषदीच् या समाजकल् याण सममतीमार्व त वा्प 
करुन त् याींना स् वयींरोजगार उपलब् ध करुन दीण् यात यीतो, ही खरी आही काय, 

(२  जळगाींव जजल् हा पररषदीच् या उत् पादनातून समाजकल् याण ववभागाला २० ्क् की  रक् कम हदली 
जात असून त् यातनू समाजकल् याण सममती या मागासवगायाींच् या ननगिरधतून ववद्युत इलीक्  ीक 
हायमास् ् लॅम् प जास् तीच् या प्रमाणात घीत असून यामुळी मागासवगीयाींचा ननधी कमी होत आही, 
ही ही खरी आही काय, 
(३  असल् यास, अशा प्रकारी मागासवगीयाींच् या ननधीतून ववद्युत पलहदव् याींच् या खरीदीवर काही 
मयावदा आणून मागासवगायाींना वैयजक्तकररत् या रोजगार उपलब् ध करण् याकरीता शासनानी 
कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०६-२०१६  :(१  होय. 
(२  जजल्हा पररषदीच्या २०% ननधीतून वैयजक्तक तसीच सामुहहक स्वरुपाच्या योजना जजल्हा 
पररषद सववसाधारण सभीच्या मान्यतीनी घीण्यात आलील्या असून सवव ननधी मागासवगीयाींच्या 
कल्याणासाठी खचव करण्यात आला असल्यानी मागावगीयाींचा ननधी कमी झालीला नाही. 
(३  व (४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साांीली जजयाहयातील मशराळा मतदार सांघातील खेड (धनीरवाडा  आणण पाांचुब्री येथ े 
प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजनतेांी त सुरु असलेयाया पुलाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(४८   ४८३३६ (३०-०४-२०१६ .   श्री.मशवाजीराव नाईि (मशराळा  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१  साींगली जजल्हयातील मशराळा मतदार सींघातील खीड (धनगरवाडा  आणण पाींचुब्री यीली 
प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनीच्या अींतगवत पुल बाींधण्याकररता मी. वप्रती सींगम कन्स् क्शन, 
कराड या सींस्लीस मींजूर ननववदीपीक्षा २०% जादा रक्कम दीवून काम हदली असल्याची ननदशवनास 
आली आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, याकामासाठी कमीतकमी दीकार हा अींदाजपत्रकीय रक्कमीपीक्षा २०% जास्त 
असल्यामळुी व कें द्रशासनाकडून रुपयी १ को्ी १७ लाख ८८ हजार व राज्य शासनाकडून रुपयी 
१४ लाख ९२ हजार इतकी हहश्याींची रक्कम मींजूर करण्यात यावी अशी मशर्ारस अगिरधक्षक 
अमभयींता, प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजना, पुणी याींनी त्याींच्या हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वयी मा. मुख्य अमभयींता, प्रधानमींत्री गामसडक योजना, मुींबई याींना की ली आही,  
ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, प्रस्ततृ प्रकरणी अगिरधकची रक्कम मींजूर करण्याकररता आदीश दीण्याबाबत 
स्लाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.ग्रामववकास मींत्री महोदयाींना हदनाींक ४ र्ी ब्रुवारी, २०१६ रोजी 
लीखी ननवीदन हदली आही, ही ही खरी आही काय, 
(४  असल्यास, उक्त ननवीदावर शासनानी कोणती कायववाही की ली वा करण्यात यीत आही, 
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  ही खरी नाही. 
(२  होय, ही खरी आही. 
(३  होय, ही खरी आही. 
(४  व (५  सदर प्रकरणी ननववदीची ज्यादा रक्कम राज्य शासनाच्या बचतीतून करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव हद.१८.२.२०१६ च्या शासन पत्रान्वयी राष ीय ग्रामीण रस्ती ववकास सींस्लीत (NRRDA) 
मान्यतीस्तव पाठववण्यात आला आही. 

___________ 
  

िोथळज रस्त्याची दरुवस्था लायायाबाबत 
  

(४९   ४८३६४ (२८-०४-२०१६ .   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी , श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी  :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  हहींगोलीपासून काही अींतरावर असलील्या कोलळज रस्त्याची दरुवस्ला झाली असल्यानी 
गावकऱ्याींना यी-जा करण्यास गैरसोयीची होत असल्यामुळी या रस्त्याची दरुुस्ती व्हावी अशी 
ग्रामस्लाींची मागणी असल्याची माही डडसेंबर, २०१५ मध्यी वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, ही 
खरी आही काय, 
(२  असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनानी कोणती कायववाही की ली वा 
करण्यात यीत आही, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०६-२०१६  :(१  होय, ही खरी आही. 
(२  व (३  कोलळज यीली मुख्य रत्यावरुन जाण्याकरीता दोन मागव असून त्यापैकी ग्रामीण मागव 
४० हा जजल्हा मुख्यालयासाठी जवळचा मागव असून त्याची गावापयांत जाण्यासाठी एकूण लाींबी 
३.०० कक.मी. एवढी आही. सदर रस्ता खडीचा असून वाहतुक योग्य आही. परींतु सदर रस्त्यावर 
कयाधु नदीवर नवीन मोठ्या  पुलाची बाींधकाम साववजननक बाींधकाम ववभागामार्व त सुरु 
असल्यानी वाहतुक बींद आही. कोलळज गाींवाकरीता ग्रामीण मागव -४० चा भाग दसुरा पयावयी 
मागव असनू तो गावापासनू ती जजल्हा मुख्यालयाींपयांत डाींबरी असून सुजस्लतीत आही. 
       साववजननक बाींधकाम ववभागाअींतगवत कयाध ु नदीवर प्रगतीत असलील्या पलुाची काम 
पुणव झाल्यानींतर त्याची पोच मागव व रस्त्याची काम जजल्हा पररषदीला ववववध योजनाींमधून 
प्राप्त ननधी व ननकषानुसार प्रस्ताववत करण्याबाबत जजल्हा पररषदीची ननयोजन आही. 

___________ 
  

औरांीाबाद, वैजापूर, ीांीापूर, मसयालोड, ितनड, सोयीाव व खुलताबाद (जज.औरांीाबाद   
पांचायत सममत्याांचा अखधच त ननधी पांचायत सममत्याांना पुतहा देण्याबाबत 

(५०   ४९००३ (३०-०४-२०१६ .   श्री.अतलु सावे (औरांीाबाद पूव   :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१  औरींगाबाद, वैजापूर, गींगापूर, मसल्लोड, कन्नड, सोयगाव व खलुताबाद (जज.औरींगाबाद  या 
८ पींचायत सममत्याींनी गील्या ३ वषावतील अखगिरचवत की लीला ननधी जजल्हा पररषदीच्या नतजोरीत 
जमा करण्यात आला आही, ही खरी आही काय, 
(२  असल्यास, ननधी अखगिरचवत राहण्याची कारणी काय आहीत व सदर अखगिरचवत ननधी सदर 
पींचायत सममत्याींनी पुन्हा दीण्याबाबत जजल्हा पररषदीच्या ववत्त ववभागानी शासनाकडी परवानगी 
मागिरगतली आही, ही ही खरी आही काय, 
(३  असल्यास, जजल्हा पररषदीच्या प्रस्तावावर शासनानी कोणती कायवावही की ली वा करण्यात 
यीत आही, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारणी काय आहीत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०६-२०१६  :(१  होय. 
(२  होय. 
(३  जजल्हा पररषदीनी अखगिरचवत ननधी खचव करण्याबाबतच्या शासनास सादर की लील्या प्रस्तावास 
शासनानी सन २०१५-१६ मध्यी मान्यता हदलीली आही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 _________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


