
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौज ेपुसद (जज.यवतमाळ) येथील शासिीय जममनीवर ववहहर मांजुर  
िरुन खोदिामाच्या अनुदानाचा अपहार िेल्याबाबत 

(१)  २४५६९ (१४-०८-२०१५).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार 
(वणी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे पुसद (जज.यवतमाळ) येथील सावरगाींव (बींगला) मध् ये सासक य जनमनीवर मनरेगा 
अींतगगत िवीीर मींजुर कुनन खोदकामाच ेअनुदान घेतले आीे, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल् यास, सदर प्रकरणास सीा महीन े उल्ूनीी याबाबत कोणतीीी कायगवाीी सासनान े
केलेली नाीी, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल् यास, सावरगाींव बींगला येथील श्री.ुनपा राठोड व इतराींच् या सेतात सासक य योजनेतून 
िवीीर मींजूर झालेल् या जागे ऐवजी िवहीर सासक य जमीनीवर खोदण् यात आली, ीे ीी खरे 
आीे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी सासनाने कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत  ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१४-०२-२०१८) : (१) ीे खरे आीे. 
(२) ीे खरे नाीी. 
(३) ीे खरे आीे. 
(४) सासक य जनमनीवर करण्यात आलेले ६६% भागावरील खोदकाम बुजिवण्याची कायगवाीी 
पूणग करण्यात आली आीे. तसेच सचचव ग्रामपींचायत सावरगाव (बींगला), माजी सचचव, तलाठी, 
सरपींच ग्रामपींचायत सावरगाव ताींत्रिक अचिकारी (नरेगा), सीायक कायगक्रम अचिकारी, याींचे 
उपजथथतीत सींयुक्त मोका पाीणी अीवालानसुार श्री.ुनपा रत्ना राठोड, याींनी त्याींच्या 
थवमालक च्या सेतात मग्रारोीयो अींतगगत मींजूर असलेल्या िवीीरीचे खोदकाम थवखचागन े
मोजमाप पुथतीकेत नोंदिवलेल्या मोजमापानसुार पूणग केले आीे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाीी.  

___________ 
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िोल्हापूर जजल्हयातील गगनबावडा तालुिा पययटन तालुिा म्हणून जाहहर िरण्याबाबत 
  

(२)  ६८१४८ (२७-०१-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ीापूर जजल्ीयातील गगनबावडा तालुक्यामध्ये ऐहतीानसक आ ण प्राचीन हठकाण ेअनके 
पुरातन मींदीरे, मोठया प्रमाणात पडणारा पाऊस, कोदे, लखमापूर, वेसरफ, अणदरू येथील 
िरण,े औषिी वनथपतीन ेसमधृ्द दऱ्या-खोऱ्या आीेत, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, गगनबावडा तालुका ीा ३९ मीसूली गाींवे व वाडया-वथत्याींनी िवखूरलेला 
अिवकसीत व डोंगराळ तालुका आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, गगनबावडा तालकु्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पयग् क येतात, ीे ीी खरे आीे 
काय, 
(४) असल्यास, गगनबावडा तालकुा पयग् न तालुका म्ीणून जाहीर करण्याबाबत हनवेदने व 
पिव्यवीार केला आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(५) असल्यास, गगनबावडा तालकुा पयग् न तालकुा म्ीणून जाहीर करणेबाबत सासनाने कोणती 
कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) ीोय. 
(४) प्रश्नोक्त आसयाच ेहनवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाीी. 
(५) व (६)प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

मभवांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील देपोली येथील जजल्हा पररषदेच्या  
प्राथममि शाळेची झालेली दरुवस्था  

  

(३)  ६९८८४ (२७-०१-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नभवींडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील देपोली येथील जजल्ीा पररषदेच्या प्राथनमक साळेची 
दरुवथथा झालेली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोडकळीत आलेल्या इमारतीमध्ये साळेच ेवगग भरतात, ीे ीी खरे आीे 
काय, 
(३) असल्यास, पींचायत सनमती नसक्षण िवभाग व सवग नसक्षा अनभयान याींच्याकड े तक्रारी 
कुननीी दलुगक्ष केले जात असल्याचे माीे जनू, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आले, 
ीे ीी खरे आीे काय, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०२-२०१८) : (१) ीोय, ीे अींसत: खरे आीे.    
नभवींडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील देपोली येथील जजल्ीा पररषदेच्या प्राथनमक साळाींच्या २ वगग 
खोल्याींपकै  एक वगग खोलीच ेपि ेउडून गेली आीेत. सुरक्षक्षत असलेल्या एका वगग खोलीत वगग 
भरवण्यात येत आीेत. 
(२) ीे खरे नाीी. 
(३) नाीी. 
जजल्ीा हनयोजन सनमती, ठाणे याींनी सन २०१७-१८ मध्ये जजल्ीा पररषद साळा दुुनथतीकररता 
ुन.५६२५६९/- इतक्या हनिीची तरतूद केली आीे. त्यानूसर िवसषे दुुनथतीसाठी प्रसासक य 
मान्यता हद.१६.०६.२०१७ रोजी देण्यात आली आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

आरे िॉलनी परजापूर पाडा, मुांबई येथील नैसधगयि तलावाचे  
भुममपूजन होऊनही िाम सुरु न झाल्याबाबत 

  

(४)  ७२१७२ (२७-०१-२०१७).   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूवय), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाय), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय 
पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरे कॉलनी परजापूर पाडा, मुींबई येथील नसैचगगक तलावाचे सींविगन व सुसोभीकरण 
करण्याचा प्रथताव सन २०१४ रोजी मींजूर झाला, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सासनाच्या पयग् न िवभागामाफग त हदनाींक २६ ऑगथ्, २०१४ रोजी मा.मींिी 
मीोदयाींच्या उपजथथतीत सदर कामाचे भूनमपूजन करण्यात आले, ीे खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, सदर काम आजपयतं सुुन न झाल्यामळेु मा.मुख्यमींिी मीोदयाींकड े थथाहनक 
लोकप्रहतहनिीींनी सुिाररत आदेस काढण्यात आले, ीे ीी खरे आीे काय, 
(४) असल्यास, सदर सुिाररत आदेस काढल्यानींतर मीाराषर पयग् न िवकास मीामींडळ व 
सावगजहनक बाींिकाम िवभाग, मुींबई याींनी सदर काम सुुन करणे अपेक्षक्षत ीोते परींतु ते सुुन 
करण्यात आले नाीी, ीे ीी खरे आीे काय, 
(५) असल्यास, सदर काम त्वररत सुुन करण्याकररता सासनाने कोणती कायगवाीी केली वा 
करण्यात येत आीे, 
(६) नसल्यास,िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) ीोय. 
(३) ीोय. 
(४), (५) व (६) सुिाररत आदेस प्राप्त झाल्यानींतर हनिवदा प्रक्रक्रया पूणग कुनन काम सुुन 
करण्यात आले आीे. 

___________ 
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गडधचरोली जजल्हा पररषदेने नक्षलग्रस्त आहदवासी गावाांचा वविास व गोटुलच े 
बाांधिाम िरण्यासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(५)  ७२२७३ (२७-०१-२०१७).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर 
उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली जजल्ीा पररषदेने नक्षलग्रथत आहदवासी गावाींचा िवकास करण्यास व 
करमणुक च े सािन असलेल्या गो्ुलचे बाींिकामास सन २०१५-१६ मध्ये हनिीची तरतुद 
करण्यात आली, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर गो्ुल बाींिकाम हनिीमध्ये कोणकोणत्या गावाींमध्ये गो्ुलचे बाींिकामाच े
प्रथताव मींजूर करण्यात आले, 
(३) असल्यास, आतापयतं क्रकती गो्ुलचे प्रत्यक्ष बाींिकामाला सुुनवात करण्यात आलेली आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) सन २०१५-१६ या आचथगक वषागमध्ये नक्षलग्रथत भागाच्या िवकासासाठी िवसेष कृती 
कायगक्रम या हनयोजन िवभागामाफग त राबिवल्या जाणा-या योजनेंतगगत जजल्ीा हनयोजन सनमती, 
गडचचरोली याींचेमाफग त मौज ेताडगुडा, परसलगोंदी, मींगेर ता.ए्ापल्ली तसेच मौजे कोसमी नीं.१ 
ता.िानोरा या ४ गावाींमध्ये गो्ुल बाींिकामाींना एकूण ुन. ३४.०० लक्ष इतका हनिी मींजूर 
करण्यात आलेला आीे. 
(३) मौजे ताडगुडा, परसलगोंदी, मींगेर ता.ए्ापल्ली तसेच मौजे कोसमी नीं.१ ता.िानोरा या ४ 
गावाींमिील गो्ुल बाींिकामे पूणग झालेली आीेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
  

सजेिोट ममऱ् याबाांदा (ता.मालवण, जज.मसांधुदगुय) ग्रामपांचायतीतांगयत असलेल्या  
सजेिोट-वपरावाडी रस् त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(६)  ७६६३३ (१५-०४-२०१७).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सजेको् नम-याबाींदा (ता.मालवण, जज.नसींिुदगुग) ग्रामपींचायती अींतगगत असलेल्या सजेको्-
िपरावाडी रथता, ीा रथत े िवकास आराखडा सन २००१-२०२१ ग्रामीण रथता क्र.२४० असून 
सदरीू रथत्याींच्या एकूण लाींबीपकै  समुारे ४०० ीून अचिक मी्र अींतराच्या रथत्यावर 
अहतक्रमण करण्यात आलेले असनू सदरीू अहतक्रमण ी्िवण्यात यावे यासाठी ५ वषागपासून 
सातत्याने मा.ग्रामिवकास मींिी, मा.पालकमींिी, नसींिुदगुग जजल्ीा, मुख्य कायगकारी अचिकारी, 
जजल्ीा पररषद, नसींिुदगुग आदीकड ेतेथील नागरीकाींनी मागणी केलेली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास,सदरीू रथत्यावरील अहतक्रमणे िवनािवलींब ी्वनू रथत्याच े काम जजल्ीा 
पररषदेला िविवि योजनातून उपलब्ि हनिी व हनकषास अिीन राीून ्प्प्या्प्प्याने काम 



वि.स. ४०९ (5) 

करण्यात येइगल अस ेलोकप्रहतहनिीींना लेखी पिादवारे यापूवी कळिवण्यात आलेले असतानाीी 
आजपयतं  सदरीू रथत्याींवरील अहतक्रमणे ी्िवण्यात आले नाीी व रथत्याींचे रीं दीकरण व 
डाींबरीकरण इत्यादी कामे करण्यात आलेली नाीीत, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आीे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीनुसार सदरीू रथत्यावरील अहतक्रमणे ी्वून रथत्याच े रीं दीकरण व 
डाींबरीकरण करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) व (२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) जजल्ीा पररषदेमाफग त रथत्याची पाीणी करण्यात आली आीे. 
(४) प्रश्नाींक्रकत सजेको् िपरावाडी रथता ग्रामीण मागग क्र.२४० दजागचा असनू त्याची एकूण लाींबी 
१.०० क्रक.मी. आीे. एकूण लाींबीपकै  ०/०० त े०/४०० क्रक.मी. लाींबीचा रथता अजथतत्वात असून 
तो डाींबरी पषृठभागाचा आीे. 
     जजल्ीा पररषदेन ेहदलेल्या अदययावत माहीतीनुसार उवगरीत रथत्यावर अहतक्रमण झालेले 
नसून ०/४०० ते ०/५१५ क्रक.मी. भागामध्ये रथत्याची ुनीं दी २.०० मी्र व ०/५१५ त े १/०० 
क्रक.मी. भागामध्ये रथत्याची ुनीं दी ३.०० मी्र असल्याच े ग्रामपींचायत नमुना नीं.२३ वुनन 
आढळून येते. सदर रथत्याची ुनीं दी डाींबरीकरण करण्यासाठी पुरेसी नसल्यान ेरथत्यासाठी जागा 
कमीत कमी ४.०० मी्र ुनीं दीने उपलब्ि कुनन देण्याबाबत  सरपींच, ग्रामपींचायत याींना जजल्ीा 
पररषदेमाफग त कळिवण्यात आले आीे. 
     ग्रामपींचायतीन े जागा उपलब्ि कुनन हदल्यास सदर काम जजल्ीा वािषगक योजन/ रथते 
िवसेष दुुनथती इ. कायगक्रमामिून हनिीच्या उपलब्ितेनसुार ्प्प्या-्प्प्याने प्रथतािवत 
करण्याचा जजल्ीा पररषदेचा प्रयत्न आीे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
  

सुमतीबाई सुिळीिर उद्योधगनी महहला सक्षमीिरण योजना राबववण्याचा घेतलेला ननणयय 
  

(७)  ७७९४३ (१९-०४-२०१७).   डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुमतीबाई सुकळीकर उदयोचगनी महीला सक्षमीकरण योजना राबिवण्याचा हनणगय माीे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान घेण्यात आला आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेच ेथोडक्यात थवुनप काय आीे, 
(३) असल्यास, या योजनेचे अींमलबजावणी करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा 
करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) सुमतीबाई सकुळीकर उदयोचगनी महीला सक्षमीकरण योजनेअींतगगत मीाराषर राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अनभयानाींतगगत हनयनमत कजगफेड करणाऱ्या व कें द्र सासनाकडून व्याज अनुदान 
प्राप्त झालेल्या पाि महीला थवयीं सीायतयता समुीाींना सवलतीच्या व्याजदराने कजग उपलब्ि 
कुनन देण्यात येत.े 
(३) योजनेची अींमलबजावणी हदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजीच्या सासन हनणगयान्वये 
करण्यात येत आीे. त्यास अनुसुनन या योजनेच्या अींमलबजावणी सींदभागत मागगदसगक सूचना 
हदनाींक १६ जानेवारी, २०१७ च्या पिान्वये मीाराषर राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अनभयान याींनी 
सवग मुख्य कायगकारी अचिकारी, जजल्ीा पररषद याींना पाठिवण्यात आलेल्या आीेत. त्यानुसार 
या मागगदसगन सचूनाींच ेसामुहीक वाचन करण्यास व या योजनेची सींपूणग माहीती महीला थवयीं 
सीायतयता समुीाींना देण्याबाबत सवग जजल्ीयाींना कळिवण्यात आले आीे. त्यानुसार हदनाींक १० 
जानेवारी, २०१७ पयतं ४,६६२ महीला थवयीं सीायतयता समूीाींना ुन.१.५३ को्ी एवढे व्याज 
अनुदान उपलब्ि कुनन देण्यात आले आीे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

अहमदनगर जजल््यातील िोपडी येथे शाळेसाठी जागा देण्याबाबत 
  

(८)  ७९४९७ (१५-०४-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :  
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अीमदनगर जजल््यातील कोपडी येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आ ण खनुाची 
घ्ना घडल्यानींतर भैयतयूजी मीाराज प्र णत श्री.सदगुुन दत्त्त िानमगक आ ण परमाचथगक 
रथ्च्या वतीन ेगावात साळा सुुन करण्यासाठी दोन एकर जागा उपलब्ि कुनन दयावी असी 
मागणी ग्रामपींचायतीकड ेकेली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावाींच्या जवळ ग्रामपींचायतीच्या मालक ची क्रकीं वा सासक य जागा 
उपलब्ि नसल्याने साळेस अदयाप जागा हदली नाीी, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गावाजवळ साळा सुुन करण्यासाठी तातडीने जागा उपलब्ि कुनन 
देण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) ीे खरे नाीी.    
       कोपडी गावात साळा सुुन करण्यासाठी भैयतयुजी मीाराज प्र णत श्री.सदगुुन दत्त 
िानमगक आ ण परमाचथगक रथ्च्या वतीन ेग्रामपींचायतीकड ेजागा नमळणेबाबत लेखी अजग सादर 
केलेला नाीी. त्यामुळे त्याबाबत पढुील कायगवाीी करता आली नाीी. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
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मुांबईतील पययटनाला पायाभुत सुववधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(९)  ८३७४० (१९-०४-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय पययटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीेनलकॉप््रमिून मुींबई दसगन, सी प्लेन, समुद्रात पींचताराींक्रकत ीॉ्ेल असे प्रकल्प मीाराषर 
पयग् न िवकास मीामींडळाकडून मुींबईतील पयग् नाला चालना नमळण्यासाठी सुुन करण्याचा 
हनणगय ीोवून वषग उल्ले तरी अदयापी पायाभतू सुिविा उपलब्ि झालेल्या नाीीत, ीे खरे आीे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आीे काय व त्यात काय आढळून आले,  
(३) असल्यास, चौकसीच्या अनषुींगाने मुींबईतील पयग् नाला पायाभुत सुिविा उपलब्ि कुनन 
देण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१) ीेनलकॉप््रमिून मुींबई दसगन ीी सेवा खाजगी 
उदयोजकामाफग त जानेवारी, २०१६ मध्ये पयग् काींसाठी चालू करण्यात आली ीोती. परींत,ु एका 
अपघातामुळे पयग् काींची सींख्या कमी झाल्यान ेीी सेवा बींद करण्यात आली. सदर सेवा पुन्ीा 
सुुन करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आीेत. 
     राज्यात भजूल िवमान सवेा (सी प्लेन) सुुन करण्यासाठी या के्षिातील व्यावसाहयक 
सींथथेसी करारनामा केलेला असनू जागा उपलब्िता व िविवि परवानग्या प्राप्त कुनन 
घेण्याबाबत कायगवाीी चालू आीे. 
     समुद्रात ीॉ्ेल (फ्लो्ेल प्रकल्प-तरींगते उपाीारगीृ) कररता तात्पुरती जेट्टी उभारण्यासाठी 
बीृन्मुींबई मीानगरपानलकेन ेपरवानगी नाकारलेली आीे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हा पररषदेच्या पदोन्नती व वेतनवाढीमध्ये झालेला गैरिारभार 
  

(१०)  ८७२०८ (११-०८-२०१७).   डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ीापूर जजल्ीा पररषदेच्या कामकाजासाठी एमएस-सीआय्ीच ेप्रनसक्षण घेऊन प्रमाणपि 
घेणे बींिनकारक केले असताींना सदरचे प्रनसक्षण व प्रमाणपि न घेताच पदोन्नतीचा व 
वेतनवाढीचा लाभ घेतल्या प्रकरणी सुुन असलेली चौकसी पूणग झाली आीे काय, 
(२) असल्यास, चौकसीनुसार सींबचित अचिकारी-कमगचारी याींच्याकडून लाभाची रक्कम वसूल 
करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) ज्या कमगचाऱ्याींनी िवहीत मुदतीत सींगणक अीगता प्रमाणपि सादर केले नाीी त्याींना 
अहतप्रदान झालेल्या रकमेची वसलुी जजल्ीा पररषद थतरावर चाल ूआीे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
  

मांगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात दषु्ट्िाळी गावाांचा वविास मनरेगाच्या  
माध्यमातून ववववध फळवपिाांची लागवड िरण्याबाबत 

  

(११)  ८८९७४ (२१-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.वषाय गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमयला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात दषुकाळी गावाींचा िवकास मनरेगाच्या माध्यमातून 
िविवि फळिपकाींची लागवड कुनन ीोऊ सकतो, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सेतक-याींनी मनरेगाच्या माध्यमातून फळिपकाींची लागवड करावी यासाठी 
त्याींना प्रोत्साहीत करण्याबाबत सासन िवचारािीन असल्याचे नुकतचे हनदसगनास आले आीे, ीे 
ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४)  नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१६-०२-२०१८) : (१) ीे खरे आीे. 
(२) ीे खरे आीे. 
(३) सासन हनणगय क्रमाींक मग्रारोीयो २०१६/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१, हद.१.१०.२०१६ अन्वये समधृ्द 
जनकल्याण योजना सन-२०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपण े राबिवण्याबाबतच्या सूचना 
के्षिीय थतरावर देण्यात आल्या आीेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

राज्यातील शतेतळयाच्या अनुदानात भरीव वाढ िरण्याबाबत 
  

(१२)  ८९००८ (११-०८-२०१७).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अजय चौधरी (मशवडी), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सासनान ेसन २०१६ मध्ये पाच वषागत राज्यात ५ लाख सेततळी बाींिणार असी घोषणा 
केली ीोती, ीे खरे आीे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात माीे म,े २०१७ पयगत फक्त ५२१० सेततळी बाींिण्यात आली आीेत, ीे 
ीी खरे आीे काय 
(३) असल्यास, सेतात सेततळी बाींिण्यासाठी सासनाकडून देण्यात येणारे अनुदानीी कमी आीे, 
ीे ीी खरे आीे काय, 
(४) असल्यास, सासनान े सेतक-याींना प्रोत्साहीत करण्यासी सेततळयाच्या अनुदानात भरीव 
वाढ करण्याबाबत कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१) व (२) “मागेल त्याला सेततळे” ीी योजना राज्यात 
सासनाच्या हदनाींक १७ फेब्रुवारी, २०१७ व हद.१० ऑक््ोबर, २०१७ च्या सासन हनणगयान्वये 
राबिवण्यात येत आीे. या योजनअेींतगगत १,११,१११ इतक  सतेतळी बाींिण्याचे उहिष् ठेवण्यात 
आले आीे. माीे मे, २०१७ अखेर ३६,२९४ सेततळे पूणग झाली असनू, ११५३० काम े
प्रगतीपथावर आीेत.  
(३)  “मागेल त्याला सेततळे” योजनेअींतगगत व िविवि आकारमानानुसार कमाल ुन.५०,०००/- 
इतके अनुदान देय आीे.सदर योजना अनुदान तत्वावर आिारीत आीे. त्यानुसार राज्यात 
सदय:जथथतीत ५४,५२३ सेततळी पणूग झाले असून ५५३३ कामे प्रगतीपथावर आीेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  
येवला (जज नामशि) येथे ववमुक्त जाती–भटक्या जमाती, इतर मागासवगय आणण ववशेष मागास 

प्रवगायतील ववद्याथी आणण ववद्याथीनीांिररता स्वतांत्र वसनतगहेृ बाांधण्याबाबत 
  

(१३)  ८९१७७ (१६-०८-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय ववमुक्त 
जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगय आणण ववशेष मागास प्रवगय िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (जज नानसक) येथे िवमुक्त जाती – भ्क्या जमाती , इतर मागासवगग आ ण िवसेष 
मागास प्रवगागतील िवदयाथी आ ण िवदयाथीनीींकररता थवतींि वसहतगीेृ बाींिण्याची थथाहनक 
लोकप्रहतहनिीींनी हदनाींक १२ जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मागणी केली आीे, ीे खरे आीे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर मागणीवर सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(३)  नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२०-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) राज्यातील प्रत्येक जजल्ीयात मुले व मुलीींसाठी प्रत्येक  एक याप्रमाणे ७२ वसतीगीेृ सुर 
करण्याचा प्रथताव सासनाच्या िवचारािीन आीे. 
(३) प्रश्न उदववत नाीी. 

___________ 
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गोवधयन (जज.नामशि) येथील िलाग्रामचे बाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१४)  ८९१८१ (११-०८-२०१७).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय पययटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोविगन (जज.नानसक) येथील कलाग्रामचे बाींिकाम गेल्या वषगभरापासून बींद पडले आीेत, ीे 
खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सदर इमारत िवनावापर पडून राीू नये म्ीणून इमारत पूणग ीोण्याआिी हदल्ली 
ीा्च्या ितीवर िविवि राज्याींसी करार कुनन येथे लोककला िवक्र  प्रदसगन सुुन करण्यासाठी 
कलाग्रामचे एक्झके्यसुन प्लॅन तयार करावा असी मागणी लोकप्रहतहनिीींनी हदनाींक १२ जून, 
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास सासनाकड ेकेलेली आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार कलाग्रामचे बींद पडलेले काम 
पूणग करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१) नाीी. 
(२) अींसत: खरे आीे. मा.लोकप्रहतहनिीींनी असी मागणी हद.२७/८/२०१६ च्या पिान्वये केली 
आीे. 
(३) सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ि झालेला हनिी व प्रसासक य मान्यता नमळालेल्या कामाच्या 
वावानुसार प्रकल्पाची थथापत्य कामे पूणग करण्यात आली आीेत. ीा प्रकल्प P.P.P. तत्वावर 
कायागजन्वत ीोण्यासाठी मीामींडळामाफग त कायगवाीी प्रगतीत आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

नाांदगाांव (जज.नामशि) तालुक्यातील जातेगाांव या गावाला जोड ननधी ममळण्याबाबत 
  

(१५)  ८९४५१ (१८-०८-२०१७).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नानसक जजल््यातील नाींदगाींव तालुक्यातील जातेगाींव या गावाची आमदार आदसग गाींव 
योजन ेअींतगगत हनवड करण्यात आलेली आीे, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, आदसग ग्राम योजना राबिवण्याच्या ग्राम िवकास िवभाग सासन हनणगयानुसार 
आमदार हनिीतुन जातेगाींव गावामध्ये पाण्याची ्ाक  व नसमें् कॉ ींक्र ् बींिाऱ्यासाठी  हनिी 
उपलब्ि करन देण्यात आलेला आीे परींतु सासनाकडून अदयाप जोड हनिी सदर गावाला 
देण्यात आलेला नाीी, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार उपरोक्त आमदार 
आदसग गावाला सासनाकडून जोड हनिी उपलब्ि करन देण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी 
केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) सासनाकडून ४ को्ी हनिी आमदार आदसग ग्राम योजनसेाठी जोडहनिी म्ीणून प्राप्त 
झालेला आीे. साींसद आदसग ग्राम योजना व आमदार आदसग ग्राम योजनेंतगगत गठीत करण्यात 
आलेल्या सक्ती प्रदत्त सनमतीची बैठक मा.मुख्य सचचव याींच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात 
आलेल्या बैठक तील हनणगयाच्या अनुषींगान ेया सींदभागतील प्रथताव हनयोजन व िवत्त िवभागास 
मान्यतेसाठी पाठिवण्यात आला आीे. या सींदभागत हनणगय झाल्यावर हनिी िवतरीत करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील ४० जजल्हा पररषद शाळाांच्या  
इमारती धोिादायि असल्याबाबत 

  

(१६)  ८९७५५ (११-०८-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडया (जज.पालघर) तालकु्यात ४० ीून अचिक जजल्ीा पररषद  साळाींच्या इमारती 
अत्यींत िोकादायक असल्याच ेहदनाींक ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास हनदसगनास आले 
आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आीे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीनुसार साळाच्या इमारतीची तातडीने दुुनथती करण्याबाबत सासनान े
कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) ीे अींसत: खरे आीे. 
     मोखाडा तालुक्यात जजल्ीा पररषद २० साळाींच्या इमारती िोकादायक असल्याने सदर 
साळाींच्या इमारती हनलेखन करण्याची कायगवाीी सुुन आीे. 
     जजल्ीा हनयोजन सनमतीने सन २०१७-१८ मध्ये जजल्ीा पररषद प्राथनमक साळाींच्या िवसेष 
दुुनथतीसाठी ुन.५२५.०० लक्ष इतका हनिी मींजूर असून साळा दुुनथतीच्या कामाची अींदाजपिके 
तयार करण्याची कायगवाीी सुुन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

उमरेड (जज.नागपूर) तालुक्यातील झडुपी जांगलाची जममन ग्रामपांचायत  
सधचवाने िां त्राटदाराला बेिायदेशीरपणे हदल्याबाबत 

  

(१७)  ८९८८५ (२२-०८-२०१७).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वि.स. ४०९ (12) 

(१) उमरेड (जज.नागपूर) तालुक्यातील ग् ग्रामपींचायत, हनरव्ीा येथे पींचायत सनमती,उमरेड 
अींतगगत झडुपी जींगलाची जनमन ग्रामपींचायत सचचवान े कीं िा्दाराला िवनापरवाना भाडयाने 
हदल्याने वनसींपत्तीचे नकुसान झाले असल्याची बाब माीे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
हनदसगनास आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, गुराढोराींच्या चराईकरीता राखीव असलेली जनमन कीं िा्दाराला देण्यात आली 
असून सदर झडुपी जींगलातील तेंद ुवकृ्ष, हनलचगरी वकृ्ष व इतर झाड ेकीं िा्दारानी अवैिररत्या 
नष् केली आीेत, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार ग्रामपींचायत 
सचचव व कीं िा्दारावर सासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
     हद. १/३/२०१७ रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारीस अनुसरन हद. ३/५/२०१७ रोजी प्राप्त 
झालेल्या चौकसी अीवालास अनसुरन ीी बाब हनदसगनास आली आीे. 
(२) ग् ग्रामपींचायत, हनरव्ीा याींनी मानसक सभा हद. २७/०३/२०१५ ठराव क्र. ७ नुसार 
ग्रामपींचायतीच ेउत्पन्न वाढिवण्याच्या दृष्ीकोनातून प.ी.नीं. २० अ, भू.क्र.२२७ आराजी ४३.२३ 
ीे. आर जमीन ५ त े१५ वषागकरीता झडुपी जींगलाची जमीन कोणत्याीी सक्षम प्राचिकरणाची 
परवानगी प्राप्त नसताना ग्रामपींचायत, सरपींच व सचचव याींनी उक्त कीं िा्दाराला भाडयान े
हदल्याचे हदसून आले आीे. 
     सदर कीं िा्दाराने ठेका हदल्यानींतर झडुपी जींगलातील लीान झडुपे काढून जमीन साफ 
केल्याच ेहदसून आले आीे. माि जींगलामिील कोणत्याीी मोठया झाडाींची तोड झाली नसल्याच े
आढळून आले. सदर झडुपाींची क्ाई सुर असताींना गावक-याींनी ठेकेदारास िवरोि केल्यामुळे 
ठेकेदाराने सदर जनमनीवर इतर कोणतेीी काम केलेले नसल्याचे हदसून येते. त्यानींतर 
ग्रामपींचायत हनरव्ीाने साफ केलेल्या जागेवर मनरेगा योजनतेून िविवि प्रकारची उदा. 
सप्तपणी, कडुहनींब, तेंद,ू हनलचगरी, कॅसीया इत्यादी २८०० झाडाींची लागवड केल्याच े हदसून 
आले आीे. 
(३) या प्रकरणी ग्रामपींचायत हनरव्ीा येथील सरपींच व सचचव याींनी झडुपी जींगलाची जमीन 
कोणत्याीी सक्षम प्राचिकरणाची परवानगी प्राप्त नसताना भाडयाने हदली ीी बाब हनयमबाीय 
असल्यान े श्री. पी. यु. बोराड े तत्कालीन सचचव ग्रामपींचायत हनरव्ीा याींचे िवरध्द िवभागीय 
चौकसी सुर करण्यात आली आीे. तसेच, सरपींच ग्रामपींचायत हनरव्ीा याींचे िवरध्द मीाराषर 
ग्रामपींचायत अचिहनयम १९५८ चे कलम ३९(१) नुसार कायगवाीी करण्याबाबतचा प्रथताव 
िवभागीय आयकु्त, नागपूर िवभाग, नागपूर याींच्याकड ेहद. १६/१२/२०१७ रोजी सादर करण्यात 
आला आीे.        
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
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जालना जजल्हयातील सुमारे १३५० ग्रामपांचायत िायायलयात िाययरत  
असलेले िमयचारी वेतनापासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(१८)  ९०५६८ (१८-०८-२०१७).   श्री.राजेश टोप े(घनसावांगी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल्ीयातील सुमारे १३५० ग्रामपींचायत कायागलयात कायगरत असलेले कमगचारी 
वेतनापासनू वींचचत आीेत, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत सासनाने चौकसी केली आीे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार सदर कमगचाऱ्याींना तात्काळ वेतन देण्याबाबत सासनाने कोणती 
कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) नाीी. ीे खरे नाीी. 
(२) व (३) जालना जजल्ीयामध्ये एकूण ७७९ ग्रामपींचायती असुन त्यामध्ये एकूण १४२८ 
ग्रामपींचायत कमगचारी कायगरत आीेत.  सदर ग्रामपींचायत कमगचा-याींना माीे जनू, २०१७ पयतंचे 
वेतन अदा करण्यात आले आीे.  
           सासन हनणगय हदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ अन्वये जलुै, २०१७ ते सप् े्ंबर, २०१७ 
अखेरच े ग्रामपींचायतीचे वतेन अनुदान उपलब्ि कुनन देण्यात आले असून, याबाबतच्या 
िवतरणाची कायगवाीी ग् िवकास अचिकारी, पींचायत सनमती याींच्या माफग त करण्यात येत 
आीे. 
(४) नाीी. 

___________ 
  

औरांगाबाद जजल््यातील जजल्हा पररषद शाळाांमधील ९८ शाळाांच्या  
दरुुस्तीचे प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१९)  ९०५९१ (११-०८-२०१७).   श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव), श्री.सांदीपानराव भमुरे 
(पैठण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल््यातील ९८ जजल्ीा पररषद साळाींची दुुनथती करण्याचा प्रथताव प्रलींत्रबत 
असल्याच ेमाीे जून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, जजल्ीा पररषदेच्या नसक्षण िवभागाला जजल्ीा हनयोजन सनमतीकडून साळाींच्या 
खोल्या दुुनथतीकररता १ को्ी ुनपयाींचा हनिी मींजूर करण्यात आला आीे परींतु सदरीू प्रथताव 
प्रलींत्रबत असल्यान े िवदयार्थयांना गळक्या साळाींत बसावे लागणार आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार सदर साळाींची 
दुुनथती करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत  ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०२-२०१८) : (१) ीे खरे नाीी.    
     सन २०१७-१८ करीता जजल्ीा पररषदेच्या ११६ साळेच्या २२० वगग खोल्याींची दुुनथतीच े
हनयोजन करण्यात आले आीे.    
(२) व (३) ीे अींसत: खरे आीे. 
     जजल्ीा हनयोजन सनमतीन ेसन २०१७-१८ करीता १००.०० लक्ष इतका हनिी मींजूर केला 
असून साळा दुुनथतीचे दाहयत्व सुमारे ुन.२४७ लक्ष इतका असल्यान े दुुनथतीच्या कामाींना 
मान्यता देता आली नाीी. सन २०१७-१८ करीता जजल्ीा पररषद उपकरामिून ुन.४० लक्ष हनिी 
मींजूर करण्यात आला असून प्रसासक य मान्यता देण्याबाबतची कायगवाीी सुुन आीे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

चौदाव्या ववत्त्त आयोगाच्या ननधी खचायसांबांधी ग्रामपांचायतीनी तयार  
िेलेला गाव वविास आराखडा अपलोड िरण्याबाबत 

  

(२०)  ९०६०१ (१८-०८-२०१७).   श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चौदाव्या िवत्त्त आयोगाच्या हनिी खचागसींबींिी ग्रामपींचायतीनी तयार केलेला गाव िवकास 
आराखडा ग्रामिवकास िवभागान ेहनदेनसत केलेल्या प्लान प्लस या ऑनलाईन पो ग्लवर अपलोड 
कुनन त्यात खचागची माहीती न ्ाकल्यान े जजल्ीाभरातील ३९४ ग्रामपींचायतीच्या चौदाव्या 
िवत्त्त आयोगाच्या हनिीच्या खचागवर बींदी घालण्यात आल्याचे माीे म,े २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान हनदसगनास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, िवकास आराखडा अपलोड न केल्याने त्याचा दषुयपररणाम ३९४ ग्रामपींचायतीना 
झाला आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आीे काय व तदनुसार गाव िवकास आराखडा 
अपलोड न करणाऱ्या दोषीींवर सासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) नाीी, ीे खरे नाीी. 
(२) नाीी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
  

अिोला जजल्हा पररषदेच्या ववववध योजनाांचा ननधी अखधचयत राहहल्याबाबत  
  

(२१)  ९१८८२ (१२-०८-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत यजापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जजल्ीा पररषदेच्या िविवि योजनाींच े८० को्ी ४८ लाख ुनपये अखचचगत राहील्याच े
माीे म,े २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी मा.ग्रामिवकास मींिी, ग्रामिवकास सचचव व िवभागीय 
आयुक्ताींकडीेी तक्रार करण्यात आली आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची सासनान े चौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार सासनाने 
कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
     अकोला जजल्ीा पररषदेच्या िविवि योजनाींच े सन २०१०-११ ते सन २०१५-१६ या 
कालाविीतील ुन.६९ को्ी १२ लाख अखचचगत असल्याच ेहनदसगनास आले आीे. सदर अखचचगत 
हनिीपैक  ऑक््ोबर, २०१७ अखेर ुन.२७.६६ को्ी सासन खाती भरणा करण्यात आली आीे. 
उवगररत अखचचगत हनिी खचग करण्यास िवत्त िवभागाच्या हदनाींक २१.९.२०१७ च्या सासन 
हनणगयान्वये हदनाींक ३१.१२.२०१७ पयतं मुदतवाढ हदली आीे. त्याअनुषींगान े आवश्यक ती 
कायगवाीी चाल ूआीे.  
(२) ीे खरे नाीी. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

राज्यातील यात्रिेरुना िैलास-मानसरोवर व अमरनाथ यात्रिेररता अनुदान देण्याबाबत 
  

(२२)  ९२२२८ (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :    सन्माननीय पययटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कैलास-मानसरोवर व अमरनाथ यािकेररता उत्तरप्रदेस सरकार एक लाख ुनपये अनुदान 
देते त्याच ितीवर राज्यातील यािकेुननाीी कैलास-मानसरोवर व अमरनाथ यािकेररता १ लाख 
ुनपये तर वैषणवदेवी यािकेररता २५ ीजार ुनपये अनुदान देण्याचा प्रथताव सासनाच्या 
िवचारािीन आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रथतावानुसार यािकेुनना यािासाठी अनुदान देण्याबाबत सासनान ेकोणती 
कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) कैलास मानसरोवराच्या यािकेररता 
अथगसीायतय देण्याची मागणी प्राप्त झाली असून ती सासनाच्या िवचारािीन आीे. 
  

___________ 
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सोनई (जज.अहमदनगर) पेठेतील रस्ता दरुुस्तीचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२३)  ९२६२३ (२२-०८-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोनई (जज.अीमदनगर) पेठेतील रथता दुुनथतीचे काम सींथगतीने सुुन असून पूवीचा रथता 
न खोदता निवन रथत्याींची उींची वाढणार असल्याने पररसरातील घरे व दकुान ेखाली गेल्याने 
यींदाच्या पावसाळयात  घरात व दकुानाींत पाणी नसरण्याचा िोका हनमागण ीोणार असल्याच े
माीे म,े २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागत जजल्ीा पररषद अध्यक्ष याींनी जजल्ीा पररषदेचे उपमुख्य कायगकारी 
अचिकारी याींच्याकड ेतक्रार केली आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार  कोणती 
कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत  ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) ीे खरे नाीी. 
(२) ीे खरे नाीी, तथािप, सोनई येथील ग्रामथथाींनी मुख्य कायगकारी अचिकारी, जजल्ीा पररषद 
अीमदनगर  याींच्याकड े गणेसवाडी हीींगोणी सोनई ग्रामीण मागग क्र. १२७ च्या सा.क्र. ४/०० ते 
५/०० या लाींबीतील रथत्याच्या कामाबाबत तक्रार केली ीोती. 
(३) तक्रारीच्या अनुषींगाने जजल्ीा पररषदेमाफग त चौकसी करण्यात आली असून मींजूर रथत्याच्या 
लाींबीपैक  ४/८०० ते ५/०० क्रक.मी. लाींबी ीी  सोनई येथील जुन्या मुख्य बाजारपेठेमध्ये आीे. 
या २०० मी्र लाींबीमध्ये अींदाज े ५० घरे व दकुाने आीेत. यापकै  ३ घराींना जोते (Plinth 
Height) अजजबात नसून  ती घरे अजथतत्वातील जुन्या रथत्याच्या जमीन पातळीत आीेत. 
     मींजूर अींदाजपिकामध्ये मजबुतीकरण, डाींबरीकरण व बींद पाईप ग्ाराची तरतुद आीे. 
यामुळे रथत्याची उींची फक्त १२.५० से.मी. ने वाढणार ीोती. त्यामळेु प्रत्यक्षात काम करताींना 
अजथतत्वातील रथता समुारे ३० से.मी. खोदनू काढण्यात आला. म्ीणजेच जुन्या रथत्याची 
पातळी नवीन काम पुणग झाल्यानींतर पुवीच्या पातळीपेक्षा सुमारे १७ से.मी. खाली गेलेली आीे. 
यापेक्षा जाथत पातळी कमी करणे ताींत्रिकदृष्या सक्य नव्ीते.    
     मींजूर हनिवदेतील जलहनथसारणाची सवग काम े व्यवजथथत पूणग कुनन घेण्यात आलेली 
आीेत. त्यामुळे पावसाळ्यात घरात व दकुानात पाणी नसरण्याचा िोका नाीी. 
     तक्रार अजागतील सवग मुियाींच्या अनुषींगान ेताींत्रिकदृष्या सवग काम ेपूणग झालेली आीेत. 
त्यामुळे तक्रारदाराच े समािान झालेले असून त्याींनी तस े मुख्य कायगकारी अचिकारी, जजल्ीा 
पररषद अीमदनगर याींना कळिवले आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
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गडचाांदरू (जज.चांद्रपूर) नगर पररषदमध्ये तत्िालीन ग्रामवविास अधधिारी याांनी 
िमयचाऱ्याांची ननयमबाहय व अवैध भरती िेल्याबाबत 

  

(२४)  ९२८९१ (२३-०८-२०१७).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडचाींदरू (जज.चींद्रपूर) नगरपररषदेमध्ये माीे जुल,ै २०१४ मध्ये थथापन झालेली तत्कालीन 
ग्रामिवकास अचिकारी याींनी कमगचाऱ्याींची हनयमबाीय व अवैि भरती केल्याच ेहनदसगनास आले 
आीे, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सासनान ेचौकसी केली आीे काय, चौकसीत काय हनषपन झाले 
व त्यानुषींगाने कोणती कायगवाीी करण्यात आली वा येत आीे, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) ीे खरे नाीी.   
     ग्रामपींचायत कालाविीमध्ये झालेल्या कमगचा-याींच्या हनयुक्त्या ीया ग्रामपींचायत 
ठरावादवारे करण्यात आलेल्या असून त्या हनयमबाीय झाल्याचे हनदसगनास आलेले नाीी. 
(२) सदर प्रकरणी सासनाकडून कोणतीीी चौकसी करण्यात आलेली नाीी. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

अडसरे बुद्रिु (ता.इगतपुरी, जज.नामशि) येथ ेमानव वविास िाययक्रमाांतगयत  
अांगणवाडी बाांधिामात सरपांचानी िेलेला अपहार 

  

(२५)  ९३०५३ (२२-०८-२०१७).   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानव िवकास कायगक्रमाींतगगत अडसरे बुद्रकु (ता.इगतपुरी, जज.नानसक) येथे अींगणवाडी 
बाींिकामात सरपींचानी अपीार केल्याचे माीे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हनदसगनास आले 
आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालुक्यातील वाडीव-ीे येथील ४९ पाि लाभाथी मलुीींना सींथथेच्या 
गैरजबाबदारपणामुळे  हनिी िवतररत करता आला नाीी, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, दोन्ीी प्रकरणाची चौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार दोषीींवर सासनान े
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) ीोय. 
(३) अडसरे बु. ता. इगतपुरी येथील अींगणवाडी बाींिकामाची चौकसी कुनन सींबींचित सरपींच व 
ग्रामसेवक याींचे िवरोिात घो्ी पोलीस थ्ेसन ता.इगतपुरी येथे हद. १०/३/२०१७ रोजी गुन्ीा 
नोंदिवण्यात आला असून पोलीस कायगवाीी सुुन आीे.   
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     इगतपुरी तालुक्यातील वाडीव-ीे येथ े ४९ लाभाथी मुलीींच्या बँक खात्यावर मुलीींना 
सायकल खरेदीसाठी सींथथाचालकाींच्या आडमुठे िोरणामळेु आवश्यक हनिी वगग न केल्यान े
लाभाथी मुलीींना मोफत सायकल वा्प योजनेचा लाभ नमळाला नसल्याच ेचौकसी अीवालात 
आढळून आले ीोत.े त्याबाबत अीवालातील नसफारसीनुसार सन २०१६-१७ पासूनचे साळेच े
वेतनेतर अनुदान बींद करण्यात आले आीे. तसेच या प्रकरणातील दोषी मुख्यािापकाींची एक 
वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर पररणाम ीोणार नाीी असाररतीन ेएक वषागकररता बींद करण्याची 
नसक्षा देण्याबाबतच ेआदेस हनगगनमत करण्याबाबत सींथथेस लेखी कळिवण्यात आले आीे. तसेच 
साळेवर प्रसासक नमेण्याबाबत सखोल चौकसी सुुन आीे. तसेच हद. २७/५/२०१७ रोजी थथाहनक 
मान्यवराींच्या उपजथथतीत साळेच्या ४९ िवदयाचथगनीींना सायकल वा्प झालेले आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

अमलानाळा (ता.राजूरा, जज.चांद्रपूर) धरण पररसराचा वविास िरण्याबाबत 
  

(२६)  ९३०८९ (१९-०८-२०१७).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलानाळा (ता.राजूरा, जज.चींद्रपूर) िरण पररसराला “क” वगग पयं् न थथळ घोिषत 
करण्यात आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) तसेच सदर पररसराला पयं् न थथळ घोषीत करण्यात आल्यानींतर थथाहनकाींना रोजगार 
उपलब्ि ीोणार आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, सदर िरण पररसराचा  िवकास करण्यासाठी सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) ीोय. 
(३) व (४) ’क’ पयग् न थथळी पयग् काींसाठी सुिविािवषयक कामाींसाठी जजल्ीा वािषगक योजनेतून 
जजल्ीाचिकाऱ्याींमाफग त आवश्यकतनेुसार हनिी मींजूर कुनन िवतरीत केला जातो. त्यानुसार 
अमलनाळाचा प्रथताव जजल्ीा हनयोजन सनमतीच्या मान्यतेसाठी प्रथतािवत आीे. 

___________ 
  

उटावली (ता. ववक्रमगड, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीत झालेला गैरव्यवहार 
  

(२७)  ९३४६७ (२२-०८-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उ्ावली (ता.िवक्रमगड, जज.पालघर) ग्रामपींचायत १४ िवत्त आयोग व पेसा हनिी 
गैरव्यवीारा प्रकरणी चौकसी सुुन ीोती, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकसी पूणग झाली आीे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीच्या अनुषींगाने या प्रकरणात दोषी असलेल्यावर सासनान ेकाय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) ीोय. 
(३) ग्रामपींचायत उ्ावली, ता.िवक्रमगड येथील १४ वा िवत्त आयोग व पसेा हनिीच्या 
गैरव्यवीाराची चौकसी व्ीावी म्ीणुन तक्रार प्राप्त झाली ीोती. सदर तक्रारीमध्ये करण्यात 
आलेल्या तपासणीस अनुसुनन ग्रामिवकास अचिकारी, ग्रामपींचायत उ्ावली याींना हदनाींक 
८.१.२०१७ च्या पिान्वये नो्ीस बजावून खलुासा मागिवण्यात आला ीोता. ग्रामिवकास 
अचिकारी, ग्रामपींचायत उ्ावली याींनी हदनाींक १५.२.२०१७ रोजी सादर केलेला खुलासा व 
त्यासोबतची कागदपि ेयाींची पडताळणी केली असता कुठल्याीी प्रकारचा गैरव्यवीार झाल्याचे 
हदसून येत नाीी. त्यामुळे सींबींचित ग्रामिवकास अचिकारी याींच्यािवुनध्द कोणतीीी कायगवाीी 
प्रथतािवत नाीी. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

बेलोरा (ता.चाांदरूबाजार, जज.अमरावती) या ‘ब’ वगय तीथयके्षत्रास एि िोटी रुपयाांचा  
ननधी मांजूर होवूनही िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२८)  ९३९०४ (१९-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेलोरा (ता.चाींदरूबाजार, जज.अमरावती) या ‘ब’ वगग तीथगके्षिास एक को्ी ुनपयाींचा हनिी 
मींजूर ीोवूनीी दोन वषागपासनू कोणतेीी काम सुुन न करणाऱ् या दोषी अचिकाऱ् याींवर कारवाई 
करावी आ ण काम तातडीन े सुुन कराव े असी मागणी लोकप्रहतहनिीींनी िवभागीय आयुक्त, 
अमरावती याींचेकड ेहदनाींक ३० म,े २०१६ रोजी वा त्या सुमारास केली, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार तीथगके्षिाच ेप्रलींत्रबत काम सुुन करण्यासी दोषीीं अचिकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) नाीी, ीे खरे नाीी. 
     बलेोरा (ता.चाींदरूबाजार, जज.अमरावती) या ‘ब’ वगग तीथगके्षिास सासनाकडून सभागीृ 
बाींिकामासाठी ुन. ६१.७८ लक्ष हनिीस प्रसासक य मान्यता देण्यात आली आीे. सदर कामाचा 
कायागरींभ आदेस हद. २.८.२०१६ रोजी हनगगनमत करण्यात आला आीे. सदयजथथतीत मींजूर 
सभागीृाच ेथलॅबच ेकाम पूणग झाले आीे. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

िोथळी (ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाांव) या पययटनस्थळाचा वविास महाराष्ट्र  
पययटन वविास महामांडळामाफय त िरण्याबाबत 

  

(२९)  ९४११२ (१९-०८-२०१७).   श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय पययटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोथळी (ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाींव) या पयग् न थथळाच्या िवकास कामास हनिी मींजूर 
करण्याबाबतच्या प्रथतावास अींहतम मींजूरी देण्यात आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, क्रकती हनिी मींजूर कुनन देण्यात आला आीे, 
(३) असल्यास, कोथळी पयग् न थथळाचा िवकास तात्काळ करण्याबाबत सासनान े कोणती 
कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) हद.३०/११/२०१७ च्या सासन हनणगयादवारे र.४९८.९० लक्ष एवढ्या सुिाररत अींदाजपिकास 
प्रसासक य मान्यता देण्यात आली असून उवगररत आवश्यक असलेला र.३०० लक्ष हनिी 
जजल्ीाचिकारी,जळगाव याींना िवतरीत करण्यात  आलेला आीे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज मोझरी (जज.अमरावती) वविास आराखडयामध्ये  
वाढीव िामाचा समावेश िरण्याबाबत 

  

(३०)  ९६३७६ (०६-०१-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :  सन्माननीय ननयोजन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल्ीयातील राषरसींत तुकडोजी मीाराज मोझरी िवकास आराखडयामध्ये 
हनयोजत असलेल्या कामा व्यहतररक्त वाढीव कामाचा समावसे करण्याबाबतच े प्रथताव, 
जजल्ीाचिकारी, अमरावती, िवभागीय आयुक्त, अमरावती व लोकप्रहतहनिीकडून सासनास प्राप्त 
झाले असून या वाढीव कामाकरीता ३५ को्ी ुनपयाींचा हनिी मींजूर करण्यासाठी थथाहनक 
लोकप्रहतहनिीींनी मा.मुख्यमींिी याींना हदनाींक २९ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या सुमारास लेखी 
हनवेदन हदले आीे, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सदर हनवेदनानुसार प्रथतावास तात्काळ मींजूरी देण्यासी वाढीव कामाकरीता 
हनिी मींजूर करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०२-२०१८) : (१) ीोय. ीे खरे आीे.  
(२) व (३) थथाहनक लोकप्रहतहनिीींकडून प्राप्त हनवेदनाच्या अनुषींगाने प्रथताव सासनाच्या 
िवचारािीन आीे. 

___________ 
  

मसांधुदगुय जजल््यातील नापणे (ता.वैभववाडी), सावडाव (ता.िणिवली) व आांबोली 
(ता.सावांतवाडी) आदी धबधब्याच्या हठिाणी पययटन िें दे्र उभारण्याबाबत 

(३१)  ९७१९१ (२६-१२-२०१७).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :  सन्माननीय पययटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नसींिुदगुग जजल््यातील नापणे (ता.वैभववाडी), सावडाव (ता.कणकवली) व आींबोली 
(ता.सावींतवाडी) आदी बारमाीी वाीणाऱ्या िबिब्याच्या हठकाणी देसी-िवदेसी पयग् क मोठया 
प्रमाणात येत असल्यान े सदरीू हठकाणी पयग् न कें द्र िवनािवलींब िवकसीत करण्यात यावेत 
असी पयग् काींची सातत्याची मागणी िवचारात घेवून जजल्ीयाच्या मा.पालकमींिी याींनी सदरीू 
हठकाणी पयग् नदृष्या िवकनसत करण्यासाठी २ को्ी रपयाींच्या हनिीची घोषणा केलेली आीे, 
ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, मा.पालकमींिी याींनी २ को्ी रपयाींच्या हनिीची तरतूद केल्याची घोषणा 
केल्यानींतरीी अदयाप पयतं एकाीी हठकाणी पयग् न कें दे्र उभारण्याच्या दृष्ीन े सासनान े
कोणतीीी कायगवाीी केलेली नाीी, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची सासनाने चौकसी केली आीे काय व त्यानुसार नापणे, सावडाव व 
आींबोली या हठकाणी पयग् न कें दे्र उभारण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात 
येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) अींसत: खरे आीे. नापणे सावडावसाठी र.२.५० को्ीींच्या कामाींना मींजुरी देऊन र.२ को्ी 
िवतरीत केले आीेत. तसेच आींबोलीसाठी र.१.९४ को्ीींच्या कामाींना मींजुरी देऊन र.१.५५ को्ी 
िवतरीत केले आीेत. 
     चाींदा ते बाींदा सनमतीन े जजल्ीथतरीय यींिणाींकडून/के्षिीय यींिणाींकडून तसेच के्षिीय 
थतरावुनन योग्य ती माहीती सींकलीत कुनन त्या आिारावर योजना/काम ेअींहतम केलेली आीेत. 
नापणे, सावडाव व आींबोली याघ्काींच े सिवथतर अींदाजपिक व जागा उपलब्ि करण्याबाबत 
कायगवाीी सुुन असून जजल्ीाथतरीय यींिाणाींकडून जागा उपलब्ि झाल्यावर या घ्काींच े
कायागन्वये करण्यात येणार आीे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

ताांब-ेबाांबळेवाडी (ता.जुन्नर, जज.पुणे) ्या रस्त्याांच ेनुतनीिरण िरण्याबाबत 
  

(३२)  ९७२४३ (२२-१२-२०१७).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तळुजापूर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ताींबे ते बाींबळेवाडी (ता.जुन्नर, जज.पुणे) रथता अत्यींत अरीं द असून त्याची दरुवथथा झाली 
असल्याने वाीतुक अभावी थथाहनकाींची गैरसोय ीोत असल्याचे माीे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान हनदसगनास आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, ताींबे ते बाींबळेवाडी रथत्याच्या नतुनीकरणासाठी रक्कम रपये १६.०० लक्षचे 
अींदाजपिक तयार करन एकाजत्मक आहदवासी िवकास िवभाग प्रकल्प घोडगेाव याींच्याकड े
जजल्ीा पररषदेमाफग त मींजूरीसाठी पाठिवण्यात आलेले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सासनान ेचौकसी केली आीे काय व तदनुसार ताींब ेत ेबाींबळेवाडी  
रथत्याच्या नुतनीकरणासाठी पाठिवलेल्या अींदाजपिकास मींजूरी देवून रथत्याचे नुतनीकरण 
करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) प्रश्नाींक्रकत ताींब ेत ेबाींबळेवाडी ग्रामीण मागग क्र. ५५ असून या रथत्याची लाींबी २.०० क्रक.मी. 
आीे. त्यापैक  ०/०० ते १/४०० क्रक.मी. रथता डाींबरी पषृठभागाचा असून वाीतुक स योग्य आीे. 
त्यापुढील १/४०० ते २/०० क्रक.मी. लाींबीचा रथता ीा माती मुरमाचा गाडीवा् असून अुनीं द आीे. 
या लाींबीतील रथता सुिारण्याच ेअींदाजपिक तयार कुनन एकाजत्मक आहदवासी िवकास िवभाग 
प्रकल्प घोडगेाव याींना माचग, २०१७ मध्ये जजल्ीा पररषदेमाफग त पाठिवण्यात आले आीे. त्यास 
अदयाप मींजूरी प्राप्त झालेली नाीी. 
     तथािप सदर रथत्याच्या सुिारणा करण्याच्या कामास जजल्ीा हनयोजन सनमती- 
आहदवासी उपयोजनअेींतगगत ुन.२०.०० लक्ष क्रकमतीस प्रसासक य मींजूरी प्राप्त असून काम 
हनिवदा थतरावर आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

मौज ेचािण खाांबेश्वरवाडी-रोहहदासवाडी (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) या ९०० मीटर  
लाांबीच्या वाडीजोड रस्त्याचे नुतनीिरण िरण्याबाबत 

(३३)  ९७२५५ (२२-१२-२०१७).   श्री.सुरेश लाड (िजयत) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे चाकण खाींबेश्वरवाडी-रोहीदासवाडी (ता.पोलादपूर,जज.रायगड) या ९०० मी्र लाींबीच्या 
वाडीजोड रथत्याचे ुनीं दीकरणासी-मजबुतीकरण-डाींबरीकरण कुनन देण्यासाठी या भागातील 
ग्रामथथाींनी मा.ग्रामिवकास मींिी, जजल्ीाचिकारी, रायगड याींना ऑगथ्, २०१७ अखेर व 
तत्पूवीीी वारींवार प्रत्यक्ष भे्ून अजग हनवेदने सादर कुननीी सदर रथत्याचे काम अदयापी सुुन 
करण्यात आले नाीी, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सदर रथत्याच्या ुनीं दीकरणासी-मजबुतीकरण-डाींबरीकरणाच्या कामासाठी माीे 
ऑक््ोबर, २०१७ अखेर क्रकती ुनपयाचा हनिी उपलब्ि कुनन देण्यात आलेला आीे व त्यापैक  
क्रकती हनिी आतापयतं खचग करण्यात आला आीे, 
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(३) असल्यास, सदर रथत्याचे काम तात्काळ पूणग करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी 
केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) ीे खरे नाीी. 
(२) मौजे वाकण खाींबेश्वरवाडी ीा रथता ग्रामीण मागग क्र.८३ असून सदर रथत्याच्या ६०० मी्र 
लाींबीच्या डाींबरीकरणासाठी रथत ेव पुल दुुनथती परररक्षण कायगक्रमाींतगगत ुन.१०.०० लक्ष हनिी 
उपलब्ि कुनन देण्यात आला असून ुन. १०.०० लक्ष माीे एिप्रल, २०१७ मध्ये खचग करण्यात 
आला आीे. 
(३) उवगरीत खाींबेश्वरवाडी ते रोहीदासवाडी ीा ३०० मी्रचा रथता योजनाबा्य असल्यान े३०५४ 
रथते व पुल दुुनथती परररक्षण कायगक्रमाींतगगत घेता येत नाीी. त्यासाठी लोकप्रहतहनिी याींनी 
सदर काम थथाहनक िवकास कायगक्रमाींतगगत प्रथतािवत करणे आवश्यक आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल््यातील आरे–वारे समुद्रकिनारी येणाऱ्या पययटिाांच्या  
सुरके्षसाठी जीवरक्षिासह अद्यावत सुववधा देण्याबाबत 

  

(३४)  ९७६०२ (२६-१२-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), िॅप्टन आर.तममल 
सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) : सन्माननीय पययटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जजल््यातील आरे–वारे समुद्रक्रकनारी येणाऱ्या पयग् काींच्या सुरके्षसाठी जीवरक्षकसी 
अदयावत सुिविाींचा अभाव असून काीी हदवसाींपूवी याच हठकाणी भरतीच्या पाण्यात फसलेल्या 
पाच पयग् काींपैक  एकाचा मतृ्यू झाल्याच ेहनदसगनास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, नसींिुदगुग जजल््यातील वायरी समुद्रक्रकनारी झालेल्या दघुग् नेनींतर जजल््यातील 
समुद्रक्रकनाऱ्याींच्या सुरक्षक्षततेसाठी सासनाकडून ५० लाखाींचा थवतींि आराखडा तयार करण्यात 
आला आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार रत्नाचगरी व 
नसींिुदगुग जजल््यातील समुद्रक्रकनाऱ्याींच्या सुरक्षक्षततेसाठी व पयग् नाच्या दृष्ीने जीवरक्षकासी 
अदयावत सोयी सुिविा पुरिवण्यासाठी सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यता येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (१७-०२-२०१८) : (१) ीोय. 
(२) ीोय. 
(३) ीोय. रत्नाचगरी जजल््यातील आरे व वारे या दोन लगतच्या समुद्रक्रकनाऱ्याींपैक  आरे 
समुद्रक्रकनारी पोीावयास गेलेल्या ५ पयग् काींपकै  एका पयग् काचा बडूुन मतृ्य ूझालेला आीे. 
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(४) राज्यातील समुद्रक्रकनाऱ्याींवरील (बीचसे) पयग् काींच्या सुरक्षा व्यवथथेसाठी करावयाच्या 
उपाययोजनाींबाबत हद.८/९/२००६ च्या सासन हनणगयान्वये हनयमावली तयार केलेली आीे. तसेच 
मा.उच्च न्यायालयाच्या हनदेसानुसार उपाययोजना करावयाच्या हनजश्चत केलेल्या 
समुद्रक्रकनाऱ्याींपैक  (बीचसे) ग्रामीण भागातील समुद्रक्रकनाऱ्याींसाठी ग्रामिवकास िवभाग व 
सीरी/नागरी भागासाठी नगर िवकास िवभाग ीे अींमलबजावणी यींिणा आीेत. 
     राज्यातील समुद्रक्रकनाऱ्याींवरील (बीचेस) पयग् काींच्या सुरक्षक्षततेसाठी करावयाच्या 
उपायायोजनाींच्या अींमलबजावणीबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या 
याचचकेच्या अनुषींगान े सन २०१६-२०१७ मध्ये पयग् न िवभागामाफग त रत्नाचगरी जजल््यातील 
हनजश्चत केलेल्या  समुद्रक्रकनाऱ्यावरील (बीचेस) सुरक्षा व्यवथथेसाठीच्या सािनसामग्रीकररता 
र.५३.८५ लक्ष व जीवरक्षक प्रनसक्षणासाठी रपये ६.४६ लक्ष हनिी उपलब्ि कुनन हदलेला आीे. 
तर नसींिुदगुग जजल््यासाठी सािनसामग्रीकररता र.४३.८५ लक्ष व जीवरक्ष प्रनसक्षणासाठी र.६.४६ 
लक्ष उपलब्ि कुनन हदले आीेत. 
     तसेच ग्रामिवकास िवभागाने नसींिुदगुग जजल््यासाठी र.५५.०० लक्ष व रत्नाचगरी 
जजल््यासाठी र.५४.०५ लक्ष रकमचेा हनिी मींजूर केला आीे. तसेच  हनजश्चत केलेल्या बीचवर 
जीवरक्षकाींच्या मानिनाकररता र.१.४४ लक्ष हनिी उपलब्ि कुनन हदलेला आीे. त्याचप्रमाण े
नसींिुदगुग जजल््याने जजल्ीा वािषगक योजन ेअींतगगत ुनपये १६६.६३ लक्ष हनिी मींजूर केला आीे. 
हनजश्चत केलेल्या बीचेसवर माहीती फलक, हदसादसगक फलक, िोक्याच्या सूचना देणारे फलक, 
आपत्कालीन प्रसींगी प्रथमोपचाराची माहीती देणारे फलक, िोक्याची सूचना देण्याकररता 
सायरन, बीचेसवर प्रकासवयवथथा, फ्लड लाई्स,् ्ेीळणी मनोरे (वॉच ्ॉवसग) इत्यादी 
व्यतवथथा केलेल्या आीेत. 
     राज्यातील समुद्र क्रकनाऱ्याींवर येणाऱ्या पयग् काींच्या सुरक्षा व्यवथथेसींदभागत मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयात जनहीत याचचका क्र.८९/२०१०  दाखल असून ती न्यायप्रिवष् आीे. 
  

___________ 
  

मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेनवीन दधुलगाव त े 
रा.मा.क्र.६ या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

  

(३५)  ९९३५० (०४-०१-२०१८).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर (जज.बलुढाणा) तालकु्यातील मौजे नवीन दिुलगाव ते रा.मा.क्र. ६ या रथत्याची 
दरुवथथा झाल्यान ेनागरीकाींची गैरसोयीच ेीोत असल्याचे माीे नोव्ीेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान हनदसगनास आले, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सदर रथत्याची लाींबी २ क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ४० लक्ष 
ुन. च्या हनिीची आवश्यकता असनू सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेचे असल्याने सदर 
रथता दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी  कायगकारी अनभयींता, जज.प. बाींिकाम, 
बुलढाणा याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रथत्याींची सासनाने पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथती 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) प्रश्नाींक्रकत रथत्याची पाीणी जजल्ीा पररषदेमाफग त करण्यात आली असून मौ.निवन 
दिुलगाव त े रा.मा. क्र.६ ीा ग्रामीण मागग क्र. १ दजागचा रथता असून त्याची एकूण लाींबी 
२.१०० क्रक.मी. आीे. त्यापैक  ०/०० त े२/०० क्रक.मी. लाींबी जळगाव जजल््यामध्ये येत असून 
या लाींबीमिील खडीकरण व डाींबरीकरण सावगजहनक बाींिकाम िवभाग जळगाींव याींच्यामाफग त 
करण्यात आले आीे. उवगरीत १०० मी्र लाींबी बुलडाणा जजल्ीा पररषदेच्या अखत्यारीत असून 
सदर भाग ीा नव ेदिुलगाींव गावातील अींतगगत रथता आीे. या रथत्याच्या दुुनथतीच ेकाम हनिी 
व हनकषाच्या अचिन राीून ीाती घेण्याचे जजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

मलिापुर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेतेलखेड पोचमागायची झालेली दरुवस्था 
  

(३६)  ९९३५२ (०४-०१-२०१८).   श्री.चैनसखु सांचेती (मलिापूर) :  सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापुर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील  मौजे तलेखेड पोचमागागची  दरुवथथा झाल्यान े
नागरीकाींची गैरसोयीचे ीोत असल्याचे माीे नोव्ीेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हनदसगनास 
आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची लाींबी १ क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ३० लक्ष 
ुन. च्या हनिीची आवश्यकता असनू सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेचे असल्याने सदर 
रथता दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी  कायगकारी अनभयींता, जज.प. बाींिकाम, 
बुलढाणा याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास,सदर रथत्याींची सासनाने पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथत 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) सदर रथत्याची जजल्ीा पररषदेमाफग त पीाणी करण्यात आली असून मौजे तेलखेड पोचमागग 
ीा ग्रामीण मागग क्र. ५ असून या रथत्याची एकूण लाींबी १.३५० क्रक.मी. आीे. त्यापकै  ०/०५० 
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ते ०/९५० क्रक.मी. लाींबीतील खडीकरण व डाींबरीकरणाचे काम पूणग करण्यात आले असून उवगरीत 
०/९५० ते १/३५० क्रक.मी. या लाींबीतील रथत्याचे मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सन 
२०१८-१९ मध्ये जजल्ीा वािषगक योजनेअींतगगत हनिी व हनकषाचे अचिन राीून प्रथतािवत 
करण्याचे जजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेनरवेल ते िोटेश्वर 
 मांहदर मागायची झालेली दरुवस्था 

  

(३७)  ९९३५४ (०४-०१-२०१८).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर (जज.बलुढाणा) तालुक्यातील मौजे नरवेल ते को्ेश्वर मींहदर या रथत्याची 
दरुवथथा झाल्यान ेतेथील नागरीकाींना गैरसोय ीोत असल्याच ेमाीे नोव्ीेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान हनदसगनास आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची लाींबी २ क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ६० लक्ष 
ुन. च्या हनिीची आवश्यकता असनू सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेचे असल्याने सदर 
रथता दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी  कायगकारी अनभयींता, जज.प. बाींिकाम, 
बुलढाणा याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, सदर रथत्याींची सासनान े पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथत 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) सदर रथत्याची जजल्ीा पररषदेमाफग त पाीणी करण्यात आली असून नरवेल को्ेश्वर मींदीर 
ीा रथता ग्रामीण मागग क्र. ८ असून सदर रथत्याची लाींबी २.८०० क्रक.मी. आीे. त्यापैक  ०/०० 
ते २/०० क्रक.मी. या लाींबीतील खडीकरण व मजबतुीकरणाचे काम झालेले आीे. तसेच सा.क्र. 
२/०० ते २/३०० या लाींबीमध्ये नळगींगा नदीवर एक पदरी मोठ्या पुलाचे बाींिकाम पोच 
मागागसी नाबाडग योजनेअींतगगत सावगजहनक बाींिकाम िवभागामाफग त पुणग करण्यात आलेले आीे. 
उवगरीत २/३०० ते २/८०० को्ेश्वर मींदीरापयतं ५०० मी्र लाींबीचा रथता बैलगाडीचा असून या 
रथत्याचे मातीकाम खडीकरणाच े काम हनिी व हनकषाचे अचिन राीून प्रथतािवत करण्याच े
जजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
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मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेभानगुरा त ेदसरखेड  
या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

  

(३८)  ९९४१७ (०४-०१-२०१८).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेभानगुरा ते दसरखेड या रथत्याची दरुवथथा 
झाल्याने तेथील नागरीकाींनागैरसोय ीोत असल्याचे माीे नोव्ीेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान हनदसगनास आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) सदर रथत्याची लाींबी २ क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ५० लक्ष ुन. च्या 
हनिीची आवश्यकता असून सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेच े असल्यान े सदर रथता 
दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी कायगकारी अनभयींता, जज.प. बाींिकाम, बलुढाणा 
याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास, सदर रथत्याींची सासनान े पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथत 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) सदर रथत्याची जजल्ीा पररषदेमाफग त पाीणी करण्यात आली असून मौजे.भानगुरा ते 
दसरखेड ीा रथता ग्रामीण मागग क्र.९ असून या रथत्याची एकूण लाींबी ३.७०० क्रक.मी. आीे. 
त्यापैक  २/०० ते ३/७०० क्रक.मी. या लाींबीमिील रथत्याच े खडीकरणाचे काम सन २०१७-१८ 
मध्ये करण्यात आले असून रथता सुजथथतीत आीे. ०/०० त े२/०० क्रक.मी. लाींबीतील रथत्याचे 
मजबुतीकरण व डाींबरीकरण करणे आवश्यक असून सन २०१८-१९ मध्ये जजल्ीा वािषगक 
योजनेअींतगगत सदर रथत्याच ेकाम प्रथतािवत करण्याचे जजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेदधुलगाव ते मोरखेड  
खुदय या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

  

(३९)  ९९४२० (०४-०१-२०१८).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर (जज.बलुढाणा) तालुक्यातील मौजे दिुलगाव त े मोरखेड खुदग या रथत्याची 
दरुवथथा झाल्यान ेतेथील नागरीकाींना गैरसोय ीोत असल्याचे माीे नोव्ीेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान हनदसगनास आले आीे, ीे खरे आीे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रथत्याची लाींबी ३ क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ३५ लक्ष 
ुन. च्या हनिीची आवश्यकता असनू सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेचे असल्याने सदर 
रथता दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी कायगकारी अनभयींता, जज.प. बाींिकाम 
बुलढाणा याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास,सदर रथत्याींची सासनाने पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथत 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) सदर रथत्याची जजल्ीा पररषदेमाफग त पाीणी करण्यात आली असून  मौज े दिुलगाव ते 
मोरखड ेख.ु ीा ग्रामीण मागग क्र.२५ असून त्याची एकूण लाींबी २.०० क्रक.मी. आीे. त्यापैक  
०/०० ते १/१०० क्रक.मी. लाींबीतील रथत्याच े खडीकरण सावगजहनक बाींिकाम िवभागामाफग त 
करण्यात आलेले आीे. १/१०० त े२/०० क्रक.मी. ीा एकूण ९०० मी.रथता बलैगाडीचा आीे. सदर 
रथत्याचे मजबुतीकरण व सींपूणग लाींबीतील डाींबरीकरणाच े काम जजल्ीा वािषगक योजनेअींतगगत 
हनिी व हनकषाच्या अचिन राीून प्रथतािवत करण्याच ेजजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  
मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेभाड्गणी त ेवरखेड रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

  

(४०)  ९९४२२ (२६-१२-२०१७).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौजे भाड्गणी त े वरखेड रथत्याची दरुवथथा 
झाल्यान े तेथील नागरीकाींना दळणवळण करण्यास गैरसोयीचे ीोत असल्याची बाब माीे 
नोव्ीेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आली आीे, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सदर रथत्याची लाींबी ३ क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ३० लक्ष 
ुन. च्या हनिीची आवश्यकता असनू सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेचे असल्याने सदर 
रथता दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी  कायगकारी अनभयींता, जज.प. बाींिकाम 
बुलढाणा याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास,सदर रथत्याींची सासनाने पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथत 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
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(३) सदर रथत्याची जजल्ीा पररषदेमाफग त पाीणी करण्यात आली असून मौज े भाडगणी त े
वरखेड ीा रथता ग्रामीण मागग क्र.२८ असून या रथत्याची एकूण लाींबी ४.०० क्रक.मी. आीे. 
त्यापैक  ०/०० त े१/३०० या लाींबीमध्ये डाींबरीकरण करण्यात आलेले आीे. उवगरीत १/३०० ते 
४/०० क्रक.मी. लाींबीतील खडीनुतनीकरण व डाींबरीकरणाच े काम जजल्ीा वािषगक योजनेअींतगगत 
हनिी व हनकषाच्या अचिन राीून प्रथतािवत करण्याच ेजजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील प्रजजमा. ९ ला जोडणारा धोंगडी  
पोच रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

(४१)  ९९४२४ (२६-१२-२०१७).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर (जज.बुलढाणा) तालकु्यातील प्रजजमा. ९ ला जोडणारा िोंगडी रथत्याची दरुवथथा 
झाल्यान े तेथील नागरीकाींना दळणवळण करण्यास गैरसोयीचे ीोत असल्याची बाब माीे 
नोव्ीेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची लाींबी १.३० क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी २५ 
लक्ष ुन, च्या हनिीची आवश्यकता असून सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेच ेअसल्यान े
सदर रथता दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी कायगकारी अनभयींता, जज.प. 
बाींिकाम बुलढाणा याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास,सदर रथत्याींची सासनाने पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथत 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) प्रजजमा ९ ला जोडणारा िोंगडी पोच रथता ीा ग्रामीण मागग क्र.४० असनू या रथत्याची 
एकूण लाींबी ३.२५० क्रक.मी. आीे. सदर रथत्याचे खडीकरणाच े काम करण्यात आलेले असून 
०/०० त े१/९०० क्रक.मी. लाींबीमिील रथता क्षतीग्रथत झाल्यान ेया लाींबीमिील खडीनुतनीकरण 
व ०/०० ते ३/२५० क्रक.मी. लाींबीमिील डाींबरीकरणाचे काम उपलब्ि हनिी व हनकषाचे अचिन 
राीून प्रथतािवत करण्याच ेजजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
 

मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेतालसवाडा त ेधचांचोल रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(४२)  ९९४२८ (२६-१२-२०१७).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मलकापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौजे तालसवाडा ते चचींचोल रथत्याची दरुवथथा 
झाल्यान े तेथील नागरीकाींना दळणवळण करण्यास गैरसोयीचे ीोत असल्याची बाब माीे 
नोव्ीेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची लाींबी २ क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ५० लक्ष 
ुन, च्या हनिीची आवश्यकता असनू सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेचे असल्याने सदर 
रथता दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी कायगकारी अनभयींता, जज.प. बाींिकाम 
बुलढाणा याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
(३) असल्यास,सदर रथत्याींची सासनाने पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथत 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) सदर रथत्याची पाीणी जजल्ीा पररषदेमाफग त करण्यात आली असून मौज े तालसवाडा त े
चचींचोल ीा ग्रामीण मागग क्र.४ असून या रथत्याची एकूण लाींबी ६.२०० क्रक.मी. आीे. त्यापैक  
०/०० ते १/०० क्रक.मी.या लाींबीमिील रथत्याचे मजबतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सन २०१६-
१७ मध्ये पूणग करण्यात आले आीे. १/०० ते २/०० क्रक.मी. रथता मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाच े
काम मींजूर असून हनिवदा प्रक्रक्रयेमध्ये आीे. ४/२०० ते ६/२०० क्रक.मी. लाींबीतील रथत्याच े
मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाच ेकाम पूणग करण्यात आलेले असून सदर रथता सुजथथतीत आीे. 
     २/२०० ते ४/२०० क्रक.मी. लाींबीतील रथता खडीचा असनू क्षतीग्रथत आीे. सदर क्षतीग्रथत 
रथत्याचे मजबुतीकरण व डाींबरीकरण करणे आवश्यक आीे. सदर काम उपलब्ि  हनिी व 
हनकषाचे अचिन राीून प्रथतािवत करण्याचे जजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौज ेलासुरा ते उमाळी रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(४३)  ९९४३१ (२६-१२-२०१७).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर (जज.बलुढाणा) तालकु्यातील मौज ेलासुरा त ेउमाळी रथत्याची दरुवथथा झाल्यान े
तेथील नागरीकाींना दळणवळण करण्यास गैरसोयीचे ीोत असल्याची बाब माीे नोव्ीेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची लाींबी २ क्रक.मी. असून या रथत्याच्या डाींबरीकरणासाठी ४० लक्ष 
ुन, च्या हनिीची आवश्यकता असनू सदर रथता दुुनथत करणे अत्यींत गरजेचे असल्याने सदर 
रथता दुुनथती करण्याबाबत थथाहनक लोकप्रहतहनिीींनी  कायगकारी अनभयींता, जज.प. बाींिकाम 
बुलढाणा याींना सूचचत केले आीे, ीे ीी खरे आीे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रथत्याींची सासनान े पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार रथता दुुनथत 
करण्यासाठी हनिी देवून रथता तातडीने दुुनथत करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली 
वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) ीोय, ीे खरे आीे. 
(३) सदर रथत्याची जजल्ीा पररषदेमाफग त पाीणी करण्यात आली असून मौजे लासुरा ते उमाळी 
ीा रथता ग्रामीण मागग क्र. ३६ असून या रथत्याची एकूण लाींबी ४.०० क्रक.मी. आीे. सींपूणग 
पषृठभाग खडीचा असून या रथत्याच्या खडीकरण व डाींबरीकरणाच े काम जजल्ीा वािषगक 
योजनेअींतगगत उपलब्ि हनिी व हनकषाच्या अचिन राीून प्रथतािवत करण्याचे जजल्ीा पररषदेचे 
हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

पाचोरा (जज.जळगाांव) तालुक्यात मुद्रा बँि लोन योजना अयशस्वी झाल्याबाबत 
  

(४४)  १००७३३ (२६-१२-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा (जज.जळगाींव) तालकु्यात बँक अचिका-याींच्या गैरवतगणुक मुळे मुद्रा बकँ लोन 
योजना अयसथवी झाल्याची माीे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आले, ीे 
खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आीे काय व चौकसीनुसार या योजनेसींदभागत 
बँकाच्या दलुगक्षाबाबत सासनाने सींबींचिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०२-२०१८) : (१) व (२) नाीी. 
     जळगाींव जजल्ीयामध्ये सन २०१७-१८ मध्ये बँकाींनी प्रिानमींिी मुद्रा बँक योजनेंतगगत 
समािानकारक प्रमाणावर कजग वा्प केले आीे. जळगाींव जजल्ीयामध्ये प्रिानमींिी मुद्रा बँक 
योजनेअींतगगत हदनाींक १०.११.२०१७ अखेर १,०७,१७९ इतक  कजग खातेिारकाींची सींख्या असून 
कजग मींजूरीच्या नसस,ु क्रकसोर व तुनण या तीन ग्ात एकूण ुनपये ३५६.९४ को्ी इतक  
रक्कम कजगवा्पासाठी बँकाींकडून मींजूर करण्यात आली असून त्यापैक  ुनपये ३४६ को्ी इतके 
कजग प्रिानमींिी मुद्रा बकँ योजनेंतगगत िवतरीत करण्यात आले आीे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  
िजोद-अहहरवाडी-मो्गण (ता.रावरे, जज.जळगाव) इजजमा-१७ या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

  

(४५)  १०१३०८ (०४-०१-२०१८).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कजोद-अहीरवाडी-मो्गण (ता.रावेर, जज.जळगाव) इजजमा-१७ या रथत्याची दरुवथथा झाली 
असल्याच ेमाीे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आले, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याची सासनाने पाीणी केली आीे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार रथत्याची तात्काळ दुुनथती करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी 
केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) अींसत: खरे आीे. 
(२) व (३) प्रश्नाींक्रकत कजोद अहीरवाडी मोीगण या इतर जजल्ीा मागग क्र.१७ ची  जजल्ीा 
पररषदेमाफग त पाीणी करण्यात आली असनू सदर रथत्याची ४.९०० क्रक.मी लाींबी आीे. रथत्याचा 
सींपूणग पषृठभाग डाींबरी असून त्यापैक  १/८०० ते २/६०० क्रक.मी. व ३/९०० ते ४/९०० क्रक.मी. 
लाींबीतील काीी प्रमाणातील खड्ड े वगळता रथता सुजथथतीत आीे. उवगरीत लाींबीची दुुनथती 
करणे आवश्यक आीे. 
     जजल्ीा हनयोजन िवभागाींतगगत उपलब्ि हनिीमिून २/६०० त े ३/६०० क्रक.मी लाींबीच े
मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाच े काम जजल्ीा पररषदेमाफग त प्रथतािवत करण्यात आलेले असून 
उवगरीत लाींबीच्या दुुनथतीची कामे हनिी उपलब्ितेनसुार ीाती घेण्याचे जजल्ीा पररषदेचे 
हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

रावेर (जज.जळगाव) मतदार सांघातील अरावल-साांगवी खु.-राजोरा  
(ता.यावल) इजजमा-१० या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

(४६)  १०१३१६ (२६-१२-२०१७).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रावेर (जज.जळगाव) मतदारसींघातील अरावल-साींगवी खु.-राजोरा (ता.यावल) इजजमा-१० ीा 
रथता वाीतुक स अत्यींत खराब झालेला असल्याचे माीे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
हनदसगनास आले, 

(२) असल्यास, सदर रथत्याची पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार सदर रथत्याची तात्काळ 
दुुनथती करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) जजल्ीा पररषदेमाफग त अरावल-साींगवी ख-ुराजोरा या इतर जजल्ीा मागग क्र. १० रथत्याची 
पाीणी करण्यात आली असून या रथत्याचे मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सन २०१७-१८ 
अींतगगत ३०५४ २१३२ ग्रामीण रथते िवकास व मजबुतीकरण कायगक्रमामध्ये जजल्ीा पररषदेमाफग त 
प्रथतािवत करण्यात आले आीे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
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फैजपूर त ेिळमोदा (ता.यावल, जज.जळगाव) इजजमा-१३ या 
रस्त्याची झालेली दरुवस्था 

  

(४७)  १०१३१७ (०४-०१-२०१८).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फैजपूर ते कळमोदा (ता.यावल, जज.जळगाव) इजजमा-१० या रथत्याची दरुवथथा झाल्याच े 
माीे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हनदसगनास आले, ीे खरे आीे काय, 

(२) असल्यास, सदर रथत्याची सासनाने पाीणी केली आीे काय व पाीणीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रथता तात्काळ दुुनथत करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायगवाीी 
केली वा करण्यात येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) व (३) प्रश्नाींक्रकत फैजपूर ते कळमोदा या इतर जजल्ीा मागग क्र.१३ ची जजल्ीा 
पररषदेमाफग त पाीणी करण्यात आली असून सदर रथत्याची लाींबी ५.०० क्रक.मी. आीे. त्यापैक  
०/०० ते २/०० क्रक.मी. लाींबीचा डाींबरी पषृठभाग पूणगत:नष् झालेला आीे उवगरीत २/०० ते ५/०० 
क्रक.मी. लाींबीमध्ये खड्ड ेपडले आीेत. 
     जजल्ीा हनयोजन िवभागाींतगगत उपलब्ि हनिीमिून ०/०० ते १/०० क्रक.मी लाींबीच े
मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाच े काम जजल्ीा पररषदेमाफग त प्रथतािवत करण्यात आलेले असून 
उवगरीत लाींबीच्या दुुनथतीची कामे हनिी उपलब्ितेनसुार ीाती घेण्याचे जजल्ीा पररषदेचे 
हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील लव्हाळा-नननाईपरळे रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(४८)  १०१९७५ (०६-०१-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साीुवाडी (जज.कोल्ीापूर) तालुक्यातील लव्ीाळा-हननाईपरळे रथत्याला गेल्या २५ वषागत 
डाींबरीकरण करण्यात आले नाीी, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्यावरन आजूबाजूच्या चार त े पाच गावातील नागररकाींना गुडघाभर 
पाण्यातून ये-जा कराव ेलागत ेतसेच गावातील कडवी नदीवर मोठे िरण असल्यामुळे सींबींचित 
िवभागाच्या वाीनाींची ये-जा सुुन असते त्यामुळे सदर रथत्याची दरुवथथा झाली आीे, ीे ीी खरे 
आीे काय, 
(३) असल्यास, सदर रथत्याची सासनान े पाीणी केली आीे काय व त्यानुसार लव्ीाळा-
हननाईपरळे रथत्याच ेनुतनीकरण करण्याबाबत सासनाने कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात 
येत आीे, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१८) : (१) ीोय, ीे खरे आीे. 
(२) अींसत: खरे आीे. 
(३) प्रश्नाींक्रकत राषरीय मीामागग क्र.२०४ पासून लव्ीाळा परळे हननाई चौगुलेवाडी प्रजजमा क्र.२ 
ला नमळणारा इतर जजल्ीा मागग क्र.१९४  या रथत्याची एकूण लाींबी १०.५० क्रक.मी. असून  
रथत्याचा पषृठभाग खराब झालेला आीे. 
     सदर रथता ीा साीुवाडी तालुक्यातील डोंगरमाथा व अहतपावसाच्या िवभागात येत असून 
या  रथत्यावुनन कडवी मध्यम प्रकल्प िरण िवभागाची वाीन ेतसचे बॅाक्साईड वाीतुकीी सुुन 
असते. रथता दुुनथतीसाठी ुन.२५०.०० लक्ष हनिीची आवश्यकता आीे. जजल्ीा हनयोजन 
सनमतीच्या रथते दुुनथती यादीमध्ये अनुक्रमाींक १५ वर सदर रथत्याचा समावेस असून हनिीच्या 
उपलब्िते नुसार काम ीाती घेण्याचे जजल्ीा पररषदेचे हनयोजन आीे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

___________ 
  

जनधन योजनेच्या खात्याच ेमोठया खात्यामध्ये रूपाांतरीत िरण्याबाबत 
  

(४९)  १०२०७० (२६-१२-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चचखली (जज.कोल्ीापूर) तालुक्यात ग्रामीण भागातील ब-याच नागरीकाींनी प्रिान मींिी 
आवास योजना/रमाई आवास योजना, इींहदरा आवास योजनेच ेअनुदान नमळण्यासाठी पींचायत 
सनमती थतरावर जनिन योजनेच्या खात्याच ेक्रमाींक हदलेले आीेत परींत ुसदर खात्यातुन ५० 
ीजार रपयापेक्षा जाथत रक्कम काढता येत नसल्यामूळे लाभाथी अडचणीत सापडल्यान े
ग्िवकास िवकास अचिकारी चचखली जजल्ीा बुलढाणा याींनी प्रबींिक जजल्ीा अग्रीणी बॅंक 
बुलढाणा याींच्याकड े जनिन योजनेतींगगतच्या खात्याचा मोठया रक्कमेच्या खात्यात करण्यात 
यावा अस ेपि माीे ऑगथ्, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान हदले आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, जनिन योजन े अींतगगतच े खात े मोठ्या खात्यात रपातींरीत करण्यासाठी 
सासनाने कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०२-२०१८) : (१) व (२) नाीी. 
     तथािप, असा प्रकरणी यापूवी आवश्यक कागदपिाींच्या पडताळणीअभावी उघडलेली 
जनिन योजनेंतगगतची खाती लाभार्थयांकडून आवश्यक कागदपिाींची तसेच KYC पूतगता कुनन 
सामान्य खात्याींमध्ये ुनपाींतरीत करण्याबाबतच्या सूचना जजल्ीा ग्रामीण िवकास यींिणाींना तसेच 
जजल्ीाथतरीय बँकसग नम्ीींगमध्ये सींबींचित बँकाींना देण्यात आल्या आीेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाीी. 
  

___________ 
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िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील जाणा-या मागायच्या देखभाल व दरुुस्तीसाठी इतर जजल्हा 
मागय व ग्रामीण मागय या लेखामशषयिाखाली ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५०)  १०२६७१ (०४-०१-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जज.सोलापूर) तालकु्यातील जाणा-या मागागच्या देखभाल व दुुनथतीसाठी इतर 
जजल्ीा मागग व ग्रामीण मागग या लेखानसषगकाखाली हनिी उपलब्ि कुनन दयावा असी थथाहनक 
लोकप्रहतहनिीींनी मा.ग्रामिवकास मींिी याींचेकड े हदनाींक १२ जुल,ै २०१७ रोजीच्या पिाव्दारे  
मागणी केली आीे, ीे खरे आीे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार उक्त रथत्याच्या देखभाल व दुुनथतीसाठी हनिी देण्याबाबत 
सासनाने कोणती कायगवाीी केली वा करण्यात येत आीे, 
(३) नसल्यास,िवलींबाची कारणे काय आीेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) असा प्रकारच ेपि प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाीी. 
(२) रथत्याींच्या दुुनथतीसाठी सासनाकड ेउपलब्ि असलेल्या हनिीच ेवा्प  रथत्याींच्या लाींबीच्या 
व मानव िवकास हनदेसकाच्या प्रमाणात करण्यात येत.े 
     सन २०१७-१८ मध्ये रथत े व पुल दुुनथती कायगक्रम लेखानसषग ३०५४-२४१९ अींतगगत 
सोलापूर जजल््यासाठी ुन.५०३.३६ लक्ष एवढा हनिी उपलब्ि कुनन देण्यात आला आीे. 
     तसेच सन २०१७-१८ मध्ये जजल्ीा वािषगक योजना, रथते व पूल दुुनथती अींतगगत 
करमाळा तालुक्यासाठी ुन. २.१० को्ी हनिी उपलब्ि कुनन देण्यात आला आीे.      
(३) प्रश्न उद् ावत नाीी. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
सासक य मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


