
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगोली जिल्ह्यातील इांहदरा आवास योिनेच्या लाभार्थयाांना घरिुलाांचा प्रलांबित ननधी 
देण्यािाित 

  

(१)  ५८१४२ (२०-०८-२०१६).   श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागील दोन वर्ाापासून इींददरा आवास योजनेच्या लाभार्थयाांना घरकुलाींचा साडसेात को्ी 
रुपयाींचा ननधी द ींगोली जजल्ह्याला देण्याच ेउददष् आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास,या योजनमेुळे गरजू लाभार्थयाांना घरकुलाींसाठी प्रनतक्षा करावी लागणार आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, लाभार्थयाांना घरकुलाचा उवाररत ननधी कधी ममळणार व ननधी तात्काळ 
ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) :(१) सन २०१४-१५ मध्ये द ींगोली जजल्ह यास देण्यात आलेले 
एकूण उदिष् पूणा करण्यासाठी अपेक्षक्षत असलेल्हया कें द्र समरूप राज्य द श्याचा रू.१७.४१ को्ी 
ननधीपैकी रू.१३.९१ को्ी ननधी उपलब्ध करण्यात आला. 
(२) ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्हहा पररषद महहला व िालिल्हयाण ववभागास प्रोटीन पावडर युननजिलेस लाईफ 
सायन्स लल. या िां पन्यािडुन ननिृष्ट्ट दिााची प्रोटीन पावडर पुरववल्हयािाित 

  

(२)  ७३९३६ (१८-०४-२०१७).   डॉ.लमललांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर जजल्ह ा पररर्द मद ला व बालकल्हयाण ववभागास युननजजलेस लाईफ सायन्स मल. या 
कीं पन्याकडुन ननकृष् दजााची प्रो्ीन पावडर पुरववल्हयाचे मा े जानेवारी २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले,   े खरे आ े काय, 
(२)  असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
(३)  असल्हयास, दोर्ीींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
  
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४)  
       ग्रामीण भागातील अींगणवाडी कायाके्षत्रातील ६ मद न ेते ६ वर्ा वयोग्ातील बालकाींना 
प्रो्ीन पावडरचा पुरवठा करणे या योजनतेींगात सन २०१६-१७ या आर्थाक वर्ाात ववववध 
लेखामशर्ाांतगात प्राप्त तरतूद रू.४९.०० लक्ष इतकी आ े. 
       या योजनेतींगात प्रो्ीन पावडर खरेदी करण्यासाठी जजल्ह ा शल्हय र्चककत्सक, सामान्य 
रूग्णालय, चींद्रपूर याींच्याकडून प्राप्त प्रो्ीन कीं न््े्नसुार चींद्रपूर जजल्ह ा पररर्देने दद. 
३.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये ई ननववदा मागववल्हया  ोत्या. 
       सदर ई-ननववदा प्रकियेमध्ये एकूण ८ ननववदाधारक स भागी झाले  ोते. त्यापैकी ५ 
पात्र ननववदाधारकाींमधून युननजुल्हस लाईफ सायन्स मल., एम. आय.डी.सी. 
पररसर,कळमेश्वर,नागपूर या कीं पनीच्या प्रो्ीन पावडरचे दर सवाांत कमी असल्हयान े
त्याींच्याकडून प्राप्त नमुन्याची तपासणी अन्न ववश्लेर्क, प्रादेमशक लोक आरोग्य प्रयोगशाळा, 
नागपूर याींच्याकड े तपासणीसाठी पाठववण्यात आले. अन्न ववश्लेर्क,प्रादेमशक लोक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, नागपूर याींनी  दद. १५.१२.२०१६ रोजी जजल्ह ा पररर्द, चींद्रपूर याींना सादर केलेल्हया 
तपासणी अ वालामध्ये ननववदेत मागववण्यात आलेल्हया प्रो्ीनच्या प्रमाणापेक्षा म् णज े ३२% 
पेक्षा कमी प्रो्ीनच ेप्रमाण आढळून आले. 
        त्यानींतर दद. २७.१२.२०१६ रोजी सदर कीं पनीच्या प्रनतननधीन े त्याींच्याकडील प्रो्ीन 
पावडरमध्ये प्रो्ीनच े प्रमाण ३१.१०% असल्हयाबाबतचा अ वाल जजल्ह ा पररर्द, चींद्रपूर 
कायाालयास सादर केला. अन्न ववश्लेर्क, ररजनल पजब्लक  ेल्हथ लेबॉर्री, नागपूर याींनी 
३२.१०% प्रो्ीनचे प्रमाण असलेला अ वाल बनाव् असल्हयाने तो गा्य धरण्यात येवू नये 
असे जजल्ह ा पररर्द, चींद्रपूर कायाालयास कळववले. त्यामुळे युननजुल्हस लाईफ सायन्स मल. या 
कीं पनीच्या ववरोधात दद.२१.१.२०१७ रोजी रामनगर पोमलस स््ेशन , चींद्रपूर येथे तिार 
नोंदववण्यात आलेली असून कलम ४६८,४७१,४२०,३४ अन्वये गुन् याची नोंद करण्यात आली 
आ े.  
         तसेच चींद्रपूर जजल्ह ा पररर्देने सदरची खरेदी प्रकिया रि केलेली आ े.  
 
  

___________ 
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आपटा, न्हावा, साइा, िां रिाड,े िेळवणे (ता.पनवेल,जि.रायगड) ग्रामपांचायतीतील  
सदसयाांिड ेशौचालय नसल्हयािाित 

  

(३)  ७५०७१ (१८-०४-२०१७)  श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ननमाल भारत अमभयानातींगात प्रत्येक कु्ुींबाकड ेशौचालय आवश्यक असून त्याचा 
वापर ी बींधनकारक असताना पनवेल (जज.रायगड) तालकु्यातील आप्ा, न् ावा, साइा, कीं रजाड,े 
केळवणे ग्रामपींचायतीतील एकूण १४ सदस्याींकड े शौचालयच नसल्हयाचे मा े जानेवारी २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र व राज्य शासनामाफा त शौचालय बाींधण्यासाठी अनुदान ी ददले जाते अस े
असताना ी ज्या ग्रामपींचायत सदस्याकड ेशौचालय ना ी अथवा शौचालयाचा वापर करत ना ी 
अशा सदस्याींना सदस्यत्त्व अपात्रतेची कारवाइा करण्याची शासनाची तरतुद आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्हयास, जजल्ह ा पररर्द प्रशासनान े ननमाल ग्रामयोजनअेींतगात स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींच्या सवा जजल्ह ा पररर्द, पींचायत सममती व ग्रामपींचायत सदस्याींना शौचालय 
बाींधण्याच्या सचुना ी केल्हया असताना १४ ग्रामपींचायत सदस्याींकड ेशौचालये नसल्हयाचे मसध 
 ोवून ी जजल्ह ा पररर्द प्रशासनान ेकोणतीच कारवाइा केलेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर १४ ग्रामपींचायत सदस्याींवर कोणती 
कारवाइा केली वा करण्यात येत आ े, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) अशींत: खरे आ े 
(२)  ोय, 
(३) ग्रामपींचायत करींजाड,े आप्ा, न् ावा, केळवणे व साई या ग्रामपींचायती अींतगात ९ 
सदस्याींकड े वैयजक्तक शौचालय नसुन ते सावाजननक व सींयुक्त शौचालयाचा वापर करीत 
आ ेत. तसेच ५ सदस्य याींनी वयैजक्तक शौचालयाचे बाींधकाम केले असून त्याचा वापर करीत 
आ ेत. कोणी ी उघडयावर शौचास जात ना ी. 
(४) प्रश्न उदभवत ना ी.  
(५) प्रश्न उदभवत ना ी. 
  

___________ 
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उल्हहासनगर शासिीय प्रसुनतगहृ व रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्यािाित 
  
(४)  ७६५७४ (१५-०४-२०१७).   श्रीमती योयोती िलानी (उल्हहासनगर) : सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांि िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय प्रसूनतग ृ व रुग्णालय, उल्ह ासनगर – ४ (जज. ठाण)े येथे वैदयकीय अधीक्षक्षका  े 
पद १२ जून, २०१३ पासून, स्त्रीरोग प्रसुनततज्ञ  े पद ३१ मे, २०१४ पासून, सावाजननक आरोग्य 
पररचाररकाींची २ पदे सन २०१२ पासून, पररचाररका प्रसाववकेची १ पद सन २०१५ पासून तसेच 
ब ुउिेशीय आरोग्य कमाचाऱयाींची ६ पदे डी.एम.ओ.कड ेवगा केल्हयामळेु ररक्त आ े,  े खरे आ े 
काय 
(२)  असल्हयास, या ररक्त पदाींचा अनतररक्त भार अर्धकारी व कमाचाऱयाींवर पडत आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, उक्त ररक्त पदाींवर पूणावेळ स्वतींत्र ननयुक्त्या करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.एिनाथ लशांदे (२५-०२-२०१९) : (१)  े खरे आ े.  
(२)  े अींशत: खरे आ े. 
    रुग्ण कल्हयाण सममतीअींतगांत कीं त्रा्ीपध्दतीने स्त्रीरोगतज्ञाींची सेवा उपलब्ध करुन घेण्यात 
आली आ े.  तसेच आयुर् ववभागाकररता राषरीय आरोग्य अमभयानअींतगांत एक वैदयकीय 
अर्धकाऱयाची सेवा उपलब्ध करण्यात आलेली आ े व नागरी आरोग्य कें द्रामध्ये म ानगर 
पामलकेमाफा त राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगांत पररचारीकाींची पदे भरलेली आ ेत.  
(३) म ाराषर वैदयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतनबँड रु. १५६००-३९१०० गे्रड वेतन रु. 
६६००) मधील जजल्ह ा शल्हयर्चककत्सक, जजल्ह ा आरोग्य अर्धकारी व ववशेर्ज्ञाींची सरळ सेवेची 
पदे म ाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कके्षतून (दद. ३०.९.२०२१ पयांत) वगळून ती स्वींतत्र 
ननवडमींडळामाफा त भरण्याबाबत शासनान ेननणाय घेतला आ े.  त्यानुसार सदर सींवगाातील पदे 
भरण्याची कायावा ी सुरु आ े.  तसेच पदोन्नती को्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायावा ी सुरु 
आ े.   
     म ाराषर वैदयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतनबँड रु. १५६००-३९१०० गे्रड वेतन रु. 
५४००) मधील वैदयकीय अर्धकाऱयाींची सवा पदे भरलेली आ ेत.  
    तसचे ग्-क व ग्-ड सींवगाातील मींडळ स्तरावरील ररक्त पदे भरण्याची कायावा ी सुरु 
आ े.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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रायोयातील ग्रामपांचायतीच्या ननवडणूिाांमध्ये सरपांच ननवड थेट िनतेतून िरण्यािाित 
  

(५)  ७७६८० (२०-०४-२०१७)  श्री.िािुराव पाचणे (लशरुर), श्री.अननल िािर (खानापूर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीच्या ननवडणूकामध्ये सरपींच ननवड थे् जनतेतून व् ावी अशी 
मागणी अनके ग्रामस्थाींनी ग्रामववकास ववभागाकडे मा े नोव् ेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
पत्राव्दारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील ग्रामववकास ववभागाच्या अर्धकाऱयाींनी थे् सरपींच ननवडीबाबत 
दक्षक्षणेकडील राज्याींमध्ये जावून अ्यास केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील ग्रामपींचायतीच्या ननवडणुकाींमध्ये सरपींच ननवड थे् जनतेतून 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१२-०२-२०१९) : (१) राज्यातील ग्रामपींचायतीच्या ननवडणूकाींमध्ये सरपींच 
ननवड थे् जनतेतनू व् ावी अशा मागणीची ननवेदने  शासनास प्राप्त झाली  ोती. 
(२) ग्रामववकास ववभागाचे  अर्धकारी थे् सरपींच ननवडीबाबत  मध्यप्रदेश आणण गुजरात या 
राज्याींमध्ये अ्यासासाठी गेले  ोते.  
(३) सरपींच ननवड थे् जनतेतून  करण्याबाबत  कायदयात सुधारणा  करण्यात आली  आ े. 
(४) प्रश्न उदभवत ना ी. 
  

___________ 
  

लसन्नर (जि.नालशि) तालुक्यातील पाांगरी िुदिू या 
 गावात घरिुल योिनेत झालेला गैरिारभार 

  

(६)  ८००७४ (१७-०४-२०१७)  श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसन्नर (जज.नामशक) तालकु्यातील   पाींगरी बुदकू या गावात घरकुल योजनेत बाथरुम न 
करताच अनुदान घेतले, पात्र नसताना लाभ घेण,े अधाव् बाींधकाम असताना ी पूणा अनुदानाचा 
लाभ घेण े असे गैरकारभार  ोत असल्हयाच े मा े ऑक््ोंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, त्यामुळे शासनान ेसदयाजस्थतीत राबववण्यात येणारी  ी योजना ननषकर्ा पूणा 
करत आ े की ना ी याची तपासणी करण्यासाठी तालुक्यातील १२८ गावात नवीन यादयाप्रमाणे 
 ाती घेतलेल्हया घरकुल योजनेची पथके नेमनू माद ती घेतली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, या चौकशीत काय आढळून झाले आ े व त्यानुसार दोर्ीींवर शासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२)   े खरे आ े. 
(३)  सन २०१६-१७ पासनू इींददरा आवास योजनचेे रुपाींतर प्रधानमींत्री आवास योजना (ग्रामीण) 
मध्ये झालेले आ े.   सामाजजक, आर्थाक व जात सवेक्षण २०११ नुसार  सदर योजनेची 
प्राधान्यिम यादी (GPL) आवास सॉफ््वर प्रमसध्द करण्यात येते.  त्यानुसार  प्रत्येक 
ग्रामपींचायतीमध्ये घरकुलास पात्र लाभार्थयाांची तपासणी व पडताळणी करण्यात आलेली आ े.  
पडताळणीमध्ये अपात्र असलेल्हया लाभार्थयाांना मूळ प्रपत्र-ब यादीतून वगळण्यात आलेले असून 
त्याींना घरकुलासाठी अपात्र ठरववण्यात आलेले आ े. 
    सदर प्रकरणी सींबींर्धत दोर्ी कमाचाऱयाींववरुध्द प्रशासकीय तसचे फौजदारी गुन् ा नोंदववणे 
आवश्यक असल्हयास त्याप्रमाणे कारवाई करण्याच े ननदेश मुख्य कायाकारी अर्धकारी, जज. प. 
नामशक याींचे स्तरावरुन देण्यात आले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  
  

___________ 
 

 

गडधचरोली जिल्हहयात तेंदपुत्ता घटि ववक्रीमध्ये झालेला गैरव्यवहार 
  
 

(७)  ८४५३२ (२०-०४-२०१७).   श्री.िृष्ट्णा गििे (आरमोरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) गडर्चरोली जजल्ह यात सन २०१६ मधील मसझन मध्ये  पैसा  अींतगात ग्रामपींचायतीमध्ये 
तेंदपुत्ता घ्काींची वविी करण्यात आली,  े खरे आ े काय, 
 

(२) असल्हयास, ककती ग्रामपींचायतीमध्ये सदर वविी प्रकीयेत अ्ी व शतीच ेपालन करते वळेी 
तेंदपुत् ता वविीची रक्कम, रॉयल्ह्ी व वविीकर ्ॅक्सची रक्कम मुदतीमध्ये भरली आ े, 
 

(३) असल्हयास, याबाबत चौकशीकरून कीं त्रा्दाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
 

श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१)  खरे आ े. 
           शासन ननणाय िमाींक: पसेा २०१२/ प्र.ि.६५/ पीं.रा.-२, ददनाींक १७.१२.२०१५ 
अन्वये  पेसा अींतगात पयााय िमाींक २ नुसार  ग्रामसभेने स्वत: तेंदपूानाची  वविी करण्याचा 
पयााय ननवडून  सन २०१६ तेंद ु ींगामात ग्रामसभा/ग्रामपींचायत पातळीवर तेंदपुानाची तेंद ुघ्क 
तयार करुन वविी केलेली आ े. 
(२)  एकुण ६१३ ग्रामसभेनी वविी प्रकिया केली असनू सदर ग्रामसभाींना तेंदपुत्ता वविीची 
रॉयल्ह्ी रक्कम मुदतीमध्ये प्राप्त झालेली असुन वविीकर भरण्यात आलेला ना ी. 
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(३) ग्रामसभेनी कीं त्रा्दाराकडुन अ्ी व शतीचे पालन करीत मदुतीत रॉयल्ह्ी रक्कम वसुल 
करण्यात आलेली आ े. परींतु प्रथम वर्ा असल्हयामुळे व सदरची प्रकिया  ींगामी स्वरुपाची 
असल्हयामळेु वेळेअभावी ग्रामसभेनी वविीकर कीं त्रा्दाराकडून  वसुल करण्याकररता ्ॅन व पॅन 
नींबर सादर न केल्हयामुळे वविी कर मुदतीमध्ये भरलेला ना ी. चाल ूवर्ाामध्ये ्ॅन व पॅन नींबर 
काढण्याकरीता ननदेश देण्यात आले आ ेत. तसेच तेंद ुसींकलन व वविी व्यवस्थापनासींदभाात 
मागादशानपर पुस्तके ग्रामसभेला परुववणेत आले आ ेत.  
(४) ्ॅन व पॅन नींबर ग्रामसभेनी काढून घेतलेले नसल्हयामुळे ववलींब झालेला आ े. 
  

___________ 
  

लशवणी िोतळ गावात (ता.ननलांगा, जि.लातूर) दललत महहलेस सरपांच 
 पदापासून पाच वषा दरू ठेवण्यात आल्हयािाित 

  

(८)  ८५७६५ (०४-०९-२०१७)  श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (लशडी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मशवणी कोतळ गावात (ता.ननलींगा, जज.लातूर) दमलत मद लेस सरपींच पदापासनू पाच वर्ा 
दरू ठेवण्यात आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सरपींच पद अनसुूर्चत जातीच्या मद लेसाठी राखीव असलेल्हया या गावात 
सींबींधीत मद ला सन २०१२ मध्ये बबनववरोध सदस्य म् णून ननवडून आली असताना सरपींच 
ननवडीच्या वेळी ती मद ला गैर जर  ोती  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
(४) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

 

श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी.  
(२) मौ.मशवणी कोतल ता.ननलींगा, जज.लातूर येथील ग्रामपींचायत सावाबत्रक ननवडणूक २०१२ 
मध्ये श्रीमती आयतनबोणे मींगलबाई बालाजी या मद ला अनसुूर्चत जमाती या राखीव 
प्रवगाातून सदस्यपदी बबनववरोध ननवडून आल्हया  ोत्या. 
     सरपींच पद  े अनुसूर्चत जमाती (मद ला) प्रवगाासाठी राखीव असल्हयामुळे सरपींच 
पदाच्या ननवडी दरम्यान उक्त मद ला सदस्य या ववशेर् बैठकीस  जर राद ल्हया ना ीत. तसेच 
त्याींनी सरपींच पदासाठी नामननदेशन पत्र दाखल केलेले  ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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उत्र े- ननिमवाडी (ता.पन्हाळा,जि.िोल्हहापूर) िांद रसता पूवावत सुरु िरण्यािाित 
 

(९)  ८५९२६ (११-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उत्र े - ननकमवाडी (ता.पन् ाळा,जज.कोल्ह ापूर)  ा पन् ाळगडावर जाण्यासाठीचा रस्ता सन 
१९७५ मध्ये करण्यात आला  ोता,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सदर रस्ता पन् ाळगडावर जाण्यासाठी अत्यींत जवळचा रस्ता असून उत्र े त े
पन् ाळगड अींतर फक्त ७ ककमीचे असून सदर रस्ता बींद असल्हयाने लोकाींना कोतोली-फा्ा -
वाघबीळ त ेपन् ाळा असा लाींबचा प्रवास करावा लागत आ े तसेच सदर रस्त्यात पावसाळ्यात 
दरडी कोसळत असल्हयाने सदर रस्ता पावसाळयात बींद  ोतो,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, सदर रस्त्याची पा णी केली आ े काय व त्यात काय आढळून झाले, 
(४)  असल्हयास, त्यानुसार  उत्र-ेननकमवाडी रस्ता पूवावत सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) या बाबतची दप्तरी नोंद  उपलब्ध ना ी. 
(२) कोतोली फा्ा वाघबीळ ते पन् ाळा  ा रस्ता सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत 
येत असनू सदर रस्त्यावर पावसाळ्यात दरड कोसळून रस्ता बींद झाल्हयाचे ननदशानास आलेले 
ना ी.   
तथावप,कोतोली वाघवे गुड े तीन दरवाजा मागे पन् ाळा  ा ६.०० कक.मी.चा रस्ता अवजड 
वा तुक वगळता  सोईस्कर व जवळचा आ े. 
(३) व (४) राज्य मागा १९१ पासून उत्र े ननकमवाडी ग्रामीण मागा ि. ७३ ची पा णी जजल्ह ा 
पररर्देमाफा त करण्यात आली असून या रस्त्याची लाींबी १.०० कक.मी. आ े. या रस्त्याचा 
पषृठभाग मुरमी आ े.  ी लाींबी वन खात्याच्या अखत्यारीत असल्हयाने वन ववभागाची परवानगी 
व अनुदान उपलब्धतनेींतर  सदरच ेकाम  ाती घेण्याच ेजजल्ह ा पररर्देचे ननयोजन आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
  
श्रीगोंदा तालुक्यात (जि.अहमदनगर) घरिुलाची िामे मोठया प्रमाणात प्रलांबित असल्हयािाित 

  

(१०)  ८७७४८ (१८-०८-२०१७) श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (जज.अ मदनगर) तालुक्यात घरकुलाची कामे मोठया प्रमाणात प्रलींबबत असल्हयाच े
मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आ े काय चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

___________ 
  

साांगली जिल्ह्यातील प्रधानमांत्री घरिुल आवास योिनेंतगात सुरु असलेली घरिुल  
िाांधिामे पाणी व वाळू टांचाईमुळे प्रलांबित असल्हयािाित 

  

(११)  ८८५९५ (०४-०९-२०१७).   श्री.अननल िािर (खानापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळवा, खानापूर, आ्पाडी तालुक्यातील (जज. साींगली) अनके गावात प्रधानमींत्री घरकुल 
आवास योजनअेींतगात सुरु असलेली घरकूल बाींधकामे पाणी व वाळू ी्ंचाईमळेु प्रलींबबत 
असल्हयाच ेमा े म,े २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, वाळू व पाण्याची ी्ंचाई दरू करण्याकररता शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

औांरगािाद जिल्हहयातील १३१ व िालन्यातील १२२ अशा एिूण २४३ जि.प. शाळाांिड े 
ववदयुत देयिाची रक्िम थिीत असल्हयािाित 

  
 

(१२)  ८८८४२ (११-०८-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्हलोड), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींरगाबाद जजल्ह यातील १३१ व जालन्यातील १२२ अशा एकूण २४३ जज.प. शाळाींकड े
ववदयुत देयकाच े३० लाख १३  जार ५६५ रुपये थकीत असल्हयाच ेमा े म,े २०१७  मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे म ाववतरणने सदर शाळाींची ववदयुत जोडणी तोडल्हयामुळे ई लननाग च े
काम बींद पडल्हयामुळे ववदयार्थयााच ेशैक्षणणक नुकसान  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभाात शासनाने ननणाय घेवून जज.प. फीं ड जजल्ह ा ननयोजन सममती शासन 
आदीमाफा त ननधी उपलब्ध करुन देवून सदर शाळाींच े थकीत ववदयुत देयके भरण्याबाबत 
कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय, अींशत: खरे आ े. 
     औरींगाबाद जजल्ह ापररर्देच्या का ी शाळाींनी सवामशक्षा अमभयानाअींतगात तरतुदीतून 
ववदयुत देयके अदा केलेली आ ेत तर जालना जजल्ह ा पररर्देकडील का ी शाळेवर सौर उजााची 
साधन ेउपलब्ध असल्हयामुळे पयाायी व्यवस्था झाली आ े. 
(३) औरींगाबाद जजल्ह ा पररर्देकडून सन २०१६-२०१७ च्या अींदाजपत्रकात तरतुदीची मागणी 
करण्यात आली  ोती. तथावप, तरतुद प्राप्त झालेली ना ी. 
         सवा मशक्षा अमभयान अींतगात शाळाींना अनुदान ददले जाते. सदर अनुदानातून शाळेच े
ववज बील भरण्यात येते. 
          जालना जजल्ह ा पररर्देकडून लोकवगाणीतूर सौर ऊजचेी पयाायी साधन े उपलब्ध 
केलेली आ ेत. त्यावर ई-लननाग सींच सुरु आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्भभवत ना ी. 
  

___________ 
  

मांगळवेढा(जि.सोलापूर) तालुक्यात प्रधानमांत्री आवास घरिुल योिनेंतगात  
वांधचत लाभार्थयाांना घरिुलाांचा लाभ लमळण्यािाित 

  

(१३)  ८८९७६ (११-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात  प्रधानमींत्री आवास घरकुल योजनेंतगात वींर्चत 
लाभार्थयाांना घरकुलाींचा लाभ ममळावा यासाठी शासनाच्या सूचनेनसुार लाभार्थयाांनी ग्रामपींचायत 
स्तरावर “ड” नमून्यात फॉमा भरुन ददले असल्हयाच ेमा े जानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, उक्त अजााची छाननी करुन पात्र लाभार्थयाांना घरकुलाींचा लाभ देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  कें द्र शासनान े प्रपत्र -ड मधील कु्ुींबाींचा तपशील नोंद  करण्यासाठी आवास +  े ॲप 
ववकमसत केले आ े. सदर आवास + ॲपच्या माध्यमातून सवके्षण करण्यात येत असून 
शासनपत्र दद.१०.८.२०१८ अन्वये याबाबत सवा के्षबत्रय स्तरावर मागादशाक सचूना देण्यात 
आलेल्हया आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी 
  

___________ 



वव.स. ५४९ (11) 

मानव वविास िायाक्रम व महहला व िालिल्हयाण ववभाग जिल्हहा पररषद माध्यमातून 
अनुसुधचत िाती व अनुसुधचत िमातीच्या ववद्याथीनीांना सायिलच ेवाटप िरण्यािाित 

  

(१४)  ८९८९१ (१२-०८-२०१७)  श्री.वविय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोददया जजल्ह ा  पररर्देतींगात शासनाने मानव ववकास कायािम व मद ला व बालकल्हयाण 
ववभाग जजल्ह ा पररर्द माध्यमातनू अनुसुर्चत जाती व अनुसुर्चत जमातीच्या ववदयाथीनीींना 
सन २०१६-१७ वर्ा  ोवून ी अदयापपयांत  सायकलचे वा्प झाले नसल्हयाचे ददनाींक  १३ 
एवप्रल,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
 (२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार ववदयाथीनीींना सायकलीच े वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  ोय. 
तथावप, याबाबतची  कोणती ी तिार अथवा ननवेदन दद. १३.४.२०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
प्राप्त झालेले ना ी. 
(२) व (३) सन २०१६-१७ मध्ये सायकल वा्पासाठी अथासींकल्हपीत केलेले रू. २५,९३,५००/- 
इतके अनुदान  े त्या आर्थाक वर्ाात खची न पडल्हयाने दद. २९.६.२०१७ रोजी जजल्ह ा पररर्देने 
सवासाधारण सभेचा ठराव घेऊन  ी अखर्चात रा ीलेली रक्कम  सन २०१७-१८ वर्ाात खचा 
करण्याची मान्यता घेण्यात घेण्यात आली. त्यानुसार ७४१ गरजू ववदयाथींना  दद. २३.२.२०१८ 
च्या आदेशान्वये सायकल वा्प करण्यात आलेले आ े.  
(४)  सन २०१६-१७ मध्ये मद ला व बालववकास सममतीकडून पात्र लाभाथींच्या अींनतम यादी 
प्राप्त न झाल्हयाने सन २०१६-१७ मध्ये या प्रयोजनासाठी अथासींकल्हपीत करण्यात आलेली 
रक्कम रू. २५,९३,५००/- खची पडली ना ी.  
  

___________ 
  

अिोला जिल्हहा पररषदेच्या आिी/मािी अध्यक्ाांवर अपात्रतेच्या िारवाईिाित 
  

(१५)  ९१२६८ (२२-०८-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल्ह ा पररर्देच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता सममतीचे अध्यक्ष अथाात पदमसध 
जज.प.अध्यक्ष याींनी कासली ता.जज. अकोला येथील गाव तलावाच्या दरुुस्ती ठरावावर स्वाक्षरी 
न केल्हयाने जजल्ह ा पररर्देचे तत्कालीन आजी/माजी अध्यक्षाींवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे, 
ववभागीय आयुक्त अमरावती याींनी मा े म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आदेश ददले आ ेत, 
 े खरे आ े काय, 
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(२) असल्हयास, कासली खु. व ब ु येथील पाण्याची ी्ंचाई दरू करण्यासाठी स्थाननक तलावाची 
दरुुस्तीचा ठराव मुख्य कायाकारी अर्धकारी जजल्ह ा पररर्द याींनी माींडून ३७ लक्ष रुपये मींजूर 
करून ननववदा काढून सुधा काम सुरु न केल्हयान ेम ाराषर जजल्ह ा पररर्द व पींचायत सममती 
अर्धननयम १९६१ च्या कलम २६७(अ) सदर प्रस्तावास मींजुरी तसचे कायाावा ीस्तव स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींच्याकड ेमागणी केली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय  व चौकशीनुसार उक्त जजल्ह ा 
पररर्देचे आजज/माजी अध्यक्षाींच ेअपात्रते प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) या प्रकरणात सध्या जजल्ह ा पररर्द ककीं वा प्रनतवादी याींचकेडून कोणत्या ी स्वरूपाचा प्रस्ताव 
ककीं वा अजा प्राप्त नसल्हयाने शासनादवारे चौकशीचा प्रश्न उद्भवला ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

धारणी (जि.अमरावती) तालकु्यासाठी िें द्र आणण रायोय सरिारच्या इांहदरा आवास  
योिनेंतगात आलेला ननधी िें द्राने परत मागववल्हयािाित 

  

(१६) ९२६४९ (२२-०८-२०१७)  श्री.प्रभुदास लभलावेिर (मळेघाट) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारणी (जज.अमरावती) तालुक्यासाठी  कें द्र आणण राज्य सरकारच्या इींददरा आवास 
योजनेंतगात आलेला २५ को्ीचा ननधी कें द्रान ेपरत मागववल्हयाची माद ती मा े मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास,तालुक्यातील ३८९४ इींददरा आवास योजनेचे लाभाथी यापासून वींर्चत राद ले 
असून उक्त ननधी परत जाण्याची कारणे काय आ ेत, 
(३) असल्हयास, तालुक्यातील लाभार्थयाांना सदर ू योजनेचे लाभ ममळावे याकरीता शासनान े
कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  सन २०१५-१६ पासून इींददरा आवास योजना ऑनलाईन करण्यात आल्हयामुळे पींचायत 
सममतीस्तरावरील अखर्चात ननधी रु.२२.४४ को्ी ददनाींक १८.४.२०१६ रोजी राज्य व्यवस्थापन 
कक्ष ग्रामीण ग ृननमााण याींचकेडील State Nodel Account (SNA) मध्ये जमा करण्यात 
आला. 
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(३) सप् े्ंबर, २०१७ पासून लाभाथींना PFMS प्रणालीदवारे ननधी ववतरीत करण्यात आला 
आ े.  २२५२ लाभार्थयाांना सदय:जस्थतीत FTO माफा त सदरचा ननधी ववतररत करण्यात आला 
आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
 

  

___________ 
  

दषु्ट् िाळग्रस ताांच् या मदतीसाठी गोळा िेलेला मदतननधी अधधिा्याांच् या  
हदरांगाईमुळे वाटपाववना पडून असल्ह यािाित 

  
 

(१७)  ९३५९१ (०५-१०-२०१७).   श्री.प्रशाांत िांि (गांगापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) औरींगाबादस  सींपूणा मराठवाड्यातील दषु काळग्रस् ताींच् या मदतीसाठी जजल्ह  ा पररर्द सींवगीय 
कमाचारी सींघ्ना तसचे ववववध मशक्षक सींघ्नाींचे पदार्धकारी, सदस् याींनी प्रत् येकी २०० रुपये 
याप्रमाण ेगोळा केलेला तब् बल २१ लाख रुपयाींचा मदतननधी वा्पाववना पडून असल्ह याची बाब 
ददनाींक २ जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
 

(२) असल्ह यास, शासककय मदतीपेक्षा अन् य सामाजजक सींघ्नाींची मदत दषु काळग्रस् ताींसाठी 
वेळेवर पो ोचली मात्र अर्धकाऱयाींच् या ददरींगाईमुळे  ी रक् कम ववत् त ववभागाच् या बकँ खात् यावर 
दीड वर्ाांपासून पडून आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
 

(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय व चौकशीनुसार दषु काळग्रस् ताींसाठी 
गोळा केलेला मदतननधी वा्पाववना पडून असलेल्हया जबाबदार अर्धकाऱयाींवर शासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१४-०२-२०१९) : (१) व (२)  दषुकाळग्रस्त पररजस्थती पा ता तत्कालीन 
 जजल्ह ा पररर्द अध्यक्षा,औरींगाबाद याींनी सवा कमाचारी याींचे प्रनतननधी व प्रशासकीय अर्धकारी 
 याींची दद.२०.२.२०१६ रोजी बैठक आयोजजत केली. सदर बैठकीमध्ये  अर्धकारी याींचे एका 
ददवसाचे वेतन व प्रती कमाचारी याींच्याकडून स्वेच्छेने रु.२००/- एवढी रक्कम जमा 
करण्याबाबत ननणाय घेण्यात आला. अशाप्रकारे माचा, २०१६ ते जून, २०१७ या कालावधीमध्ये 
्प्प्या्प्याने  रु.२४,०३,५१३/- एवढा सींकमलत झालेला ननधी जजल्ह ा पररर्देच्या ववत्त 
ववभागाकड ेजमा करण्यात आला. 
         सींकमलत झालेला ननधी  ा शासकीय ननधी नसून सदरचा ननधी मुख्य लेखा व 
ववत्त अर्धकारी याींच्या ननयींत्रणातील लेखामशर्ाामध्ये जमा करण्यात आलेला आ े.   सदर 
ननधी  ा ऐजच्छकतनेुसार सींकमलत करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आल्हयान े  यामध्ये 
अर्धकारी /कमाचारी जबाबदार ना ीत. 
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(३) जजल्ह ा पररर्देचे अध्यक्ष तसेच सवा कमाचारी  सींघ्ना याींच्याशी  ववचारववननमय करून 
दद.२४.७.२०१७,दद.१.१.२०१६ ते १०.७.२०१७ या कालावधीमध्ये औरींगाबाद जजल्ह यातील शासकीय 
अनुदानास पात्र १५८ आत्म त्याग्रस्त शेतकरी कु्ुींबास प्रत्येकी रु.१५,०००/- एवढी रक्कम 
धनादेशादवारे ववतरीत करण्यात आलेली आ े. 
(४) आचारसींद ता तसेच सींकमलत ननधी जमा करण्यास वेळ लागला असल्हयाने ननधी वा्पास 
ववलींब झाला आ े.  

___________ 
 

मोताळा (जि.िुलढाणा) तालिुा िाांधिाम उपववभाग िुलढाण्याला िोडण्यािाित 
 

(१८)  ९६०५१ (२२-१२-२०१७)  श्री.हषावधान सपिाळ (िलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील 
(लशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोताळा (जज.बुलढाणा)  ा सींपुणा तालकुा बुलढाणा जजल्ह  ा पररर्द बाींधकाम उपववभागास 
जोडलेला नसल्हयान े प्रशासकीय कामकाजाच् या ष्ष ्ीने गैरसोईचा असल्ह याची बाब ददनाींक १० 
ऑक् ्ोबर,२०१७ रोजी वा त् या सुमारास ननदेशनास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, सींपुणा मोताळा तालुक्याच े कामकाज सुरळीत,सोईस् कर  ोण् याच् या अनुर्ींगाने 
बाींधकाम उपववभाग बुलढाण् याला जोडण्याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त् या समुारास मखु् य कायाकारी अर्धकारी, जजल्ह  ा पररर्द बुलढाणा  
याींना  ननवेदन ददले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्ह यास, सदर ननवेदनानुसार मोताळा  ा सींपुणा तालकुा बाींधकाम उप ववभाग 
बुलढाण् याला जोडण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण् यात येत आ े, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी.    
(२)  ोय. 
(३) बाींधकाम उप ववभाग बुलढाणा व मलकापूर याींच ेकायाभाराचा (Work Load) ववचार करता 
मोताळा तालकुा बुलढाणा उप ववभागास जोडणे सध्यातरी सींयुक्तीक ना ी. 
(४) प्रश्न उद्भभवत ना ी.  

___________ 
 

मराठवाडयात घरिुलाांसाठी अनुदान देण्यािाित 
 

(१९)  ९६७७६ (२२-१२-२०१७) श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (लशडी), श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतवसा), श्री.त्र्यांििराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेघरासाठी मराठवाडयात ५८  जार ९८ घराींना मींजूरी ददली परींतु फक्त ८७७ घरेच बाींधून 
पूणा झाली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्हयास, ववभागातील उवाररत घरकूलाींसाठी दयावयाच्या अनदुानाचा पद ला, दसुरा आणण 
नतसरा  प्ता न ददल्हयामळेु ती घरकुलाींच ेबाींधकाम थाींबले आ े, े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास,याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय व चौकशीनुसार उवाररत घरकुलाींसाठी 
अुनदानाचा  प्ता तात्काळ देवून घरकुलाींच े बाींधकाम पूणा करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
(३) मराठवाड्यातील आठ जजल्ह्याींसाठी सन २०१६-१७ मध्ये ५८०८५ एवढ्या लाभाथींना  
ऑनलाईन मींजूरी देण्यात आली.  त्यापैकी  २८२०८ घरकुले पूणा झालेली आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
 

तुपूरवाडी-तेगीनहाळ (ता.गडहहांग्लि,जि. िोल्हहापूर) या रसत्याची दरुुसती िरण्यािाित 
  

(२०)  ९६९२८ (२२-१२-२०१७)  श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुपूरवाडी-तेगीन ाळ (ता.गडद ींग्लज,जज. कोल्ह ापूर) या स्त्याचे काम सन १९७२ च्या 
दषुकाळात रोजगार  मी योजनखेाली करण्यात आले  ोत े  ा रस्ता म ाराषर व कनाा्क या 
दोन् ी राज्याींना जोडणारा म त्वाचा रस्ता आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, या रस्त्याची दरुवस्था झाली असून  रस्ता वा तुकीस अयोग्य झाल्हयामुळे  
रस्त्याची  दरुुस्ती व खडीकरण करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २८ जुल,ै  
२०१७ रोजी मा. सावाजननक बाींधकाम मींत्री याींना ववनींती केली आ े ,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हया, सदर  रस्त्याची  दरुुस्ती करण्याबाबत   शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत  ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) प्रश्नाींककत तुपरवाडी ते तेर्गन ाळ  ा रस्ता ग्रामीण मागा ि. २५ असनू जजल्ह ा पररर्देच्या 
अखत्यारीत आ े. सदर रस्त्याींची पा णी जजल्ह ा पररर्देमाफा त करण्यात आली आ े. 
         या रस्त्याची एकूण लाींबी ४.७०० कक.मी. असून त्यापैकी ०/०० ते १/२०० कक.मी. 
डाींबरी पषृठभाग सुजस्थतीत आ े. १/२०० ते ३/२०० कक.मी. खडी पषृठभाग व ३/२०० ते ४/७०० 
कक.मी. मुरमी पषृठभाग खराब झाला असून या रस्त्याची दरुुस्ती करणे आवश्यक आ े. 
     सदर रस्त्याच्या खराब लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीच ेकाम  ननधीच्या उपलब्धतेनसुार  ाती 
घेण्याचे जजल्ह ा पररर्देचे ननयोजन आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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रायोयातील जिल्हहा पररषदेच्या ववशषे सभेिाित 
  

(२१)  ९८२३६ (२२-१२-२०१७).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जजल्ह ा पररर्देची ववशेर् सभा बोलववण्यासाठी जजल्ह ा पररर्देच्या सदस्याींपकैी 
ककमान एक पींचामाींश सदस्याींनी मागणी करण्याची अ् राज्य शासनान ेरि करुन त्याऐवजी 
आता ववशेर् सभेसाठी दोन पींचामाींश सदस्याींनी लेखी मागणी करणे बींधनकारक करण्याचा 
ननणाय शासनाने घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननणायाच्या अनुर्ींगाने शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) व (२)  ोय. 
   म ाराषर जजल्ह ा पररर्द व पींचायत सममती अर्धननयम, १९६१ मधील कलम १११ च्या 
पो्-कलम (३) मध्ये सुधारणेसाठीचे सन २०१७ चे ववधानसभा ववधेयक ि. ५५  े 
 ववधानसभेत दद. ११ ऑगस््, २०१७ रोजी “म ाराषर जजल्ह ा पररर्द व पींचायत सममती 
(सुधारणा) ववधेयक, २०१७ (सन २०१७ च े म ा.ववधेयक ि. ५५)” सींमत झाले व म ाराषर 
ववधानपररर्देत प्रलींबबत  ोते. 
       राज्य ववधानमींडळाच्या दोन् ी सभाग ृाींच ेकामकाज चाल ूनसल्हयाने म ाराषर जजल्ह ा 
पररर्द व पींचायत सममती अर्धननयम, १९६१ मधील कलम १११ च्या पो्-कलम (३) मध्ये 
सुधारणाींसाठी दद. ०७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी सन २०१७ चा म ाराषर अध्यादेश ि. २१ 
प्रख्यावपत करण्यात आला. तदनींतर सदर अध्यादेशाचे अर्धननयमात रुपाींतर करण्यासाठी सन 
२०१७ च्या द वाळी अर्धवेशनात म ाराषर ववधानसभा ववधेयक ि.७२ सादर करण्यात आले 
असता उक्त ववधेयक म ाराषर ववधानसभेन ेसींमत केले आ े.  
        म ाराषर ववधानपररर्देमध्ये सदर ववधेयक दद. २२ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
 मान्यतसेाठी सादर केले असता, त्यावर ववस्ततृ स्वरुपाची चचाा  ोऊन ववधेयकातील 
तरतूदीींबाबत जजल्ह ा पररर्दाींचे मत मागववण्याचा ननणाय घेण्यात आला. त्या अनुर्ींगाने सवा 
जजल्ह ा पररर्दाींचे मत शासन पत्र  दद.१६ जानेवारी, २०१७  अन्वये मागववण्यात आले आ े.  
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण रसत्याची झालेली दरुवसथा 
  

(२२)  ९८५९९ (२२-१२-२०१७) श्री.त्र्यांििराव लभस े (लातूर ग्रामीण) :  सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल्ह्यातील गोढाळा,कोष्गाव,मुरुड अकोला गातेगाव माींजरी साखरा पा्ी त े
चीखुडाा,मसला त ेभोसा, ळदगुा त ेलखनगाव,आदी ग्रामीण रस्त ेअत्यींत खराब झाल्हयान ेसदर 
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रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मुख्य कायाकारी अर्धकारी जजल्ह ा 
पररर्द लातूर ,कायाकारी अमभयींता जजल्ह ा पररर्द बाींधकाम लातूर याींच्याकड ेसन २०१७ मध्ये 
ननवेदनादवारे मागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सदर रस्त्याींची शासनाने पा णी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास,त्यानुसार रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी ककती ननधीची आवश्यकता असनू रस्त्याींची 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली  वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. मुरुड अकोला त ेगातेगाींव  ा रस्ता 
प्रमुख जजल्ह ा मागा दजााचा असून सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत आ े. 
(२) सदर रस्त्याींची पा णी जजल्ह ा पररर्द लातूर व सावाजननक बाींधकाम ववभाग याींच्यामाफा त 
करण्यात आली आ े. सदर रस्त्याींची दरुुस्ती करणे आवश्यक आ े. 
(३) प्रश्नामध्ये खालील रस्त्याींचा समावेश आ े. 
अ) गोढाळा-कोष्गाव  ा अवगीकृत रस्ता असल्हयान ेत्यावर शासनाच्या योजनतेून काम करता 
येत ना ी. 
आ) मुरुड अकोला गातेगाव  ा रस्ता प्रमुख जजल्ह ा  मागा ि. १३ चा भाग रस्ता असून 
सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत आ े.सदर रस्त्याच्या डाींबरी  पषृठभागातील  
खड्ड े भरण्याचे रु. ३७.३७ लक्षचे  काम पूणा करण्यात आले असून रस्ता वा तुकीसाठी  
सुजस्थतीत आ े. तसेच सदरील रस्त्यावरील  ४/०० ते ६/०० कक.मी. लाींबीतील सुधारणा 
करण्याचे रु.८०.०० लक्षचे काम मींजूर आ े. 
इ) गातेगाव त ेमाींजरी  ा ग्रामीण मागा ि. ८० असून या रस्त्याच्या  दरुुस्तीसाठी  रु.६४.०० 
लक्ष ननधी आवश्यक आ े. 
ई) साखरी पा्ी ते र्चखुडाा रस्ता  ा इतर जजल्ह ा मागा ि. १२६ असनू या रस्त्याचे काम 
मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेत मींजरू आ े. 
उ) मसला त े भोसा  ा रस्ता ग्रामीण मागा ि. ४८ असून या रस्त्याची लाींबी ३.०० कक.मी. 
आ े.त्यापकैी ०/०० ते १/७०० कक.मी. लाींबी जजल्ह ा वावर्ाक योजनेत मींजूर  आ े. उवारीत 
लाींबीच्या दरुुस्तीसाठी  रु ४४.०० लक्ष खचा अपेक्षक्षत आ े. 
ऊ) लखनगाव- ळदगुा ते रामा २३९  ा ग्रामीण मागा ि. १० असनू त्याची एकूण लाींबी २.०० 
कक.मी. आ े. त्यापैकी ०/०० त े ०/५०० कक.मी. लाींबी सुजस्थतीत आ े.  जजल्ह ा वावर्ाक 
योजनेअींतगात सदर कामास रु. १९.०० लक्ष ननधी प्राप्त असून उवारीत कामासाठी रु. १७.०० 
लक्ष  खचा अपेक्षक्षत आ े. 
     वरील रस्त्याींची मींजूर लाींबी वगळता उवारीत लाींबीच्या दरुुस्तीची काम ेजजल्ह ा पररर्देला 
ववववध योजनाींतगात प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अर्धन रा ून ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ताववत 
करण्याचे जजल्ह ा पररर्देचे ननयोजन आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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बिलोली (जि.नाांदेड) तालुक् यात पांतप्रधान आवास घरिुल योिनेच्या  
लाभापासून िहुसांख्य लाभाथी वांधचत असल्हयािाित 

 

(२३)  ९९३७१ (२६-१२-२०१७)  श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बबलोली (जज.नाींदेड) तालुकयात पींतप्रधान आवास घरकुल योजनेत गावपातळीवर ग्रामसभेत 
लाभधारकाींच्या यादीचे वाचन न करताच परस्पर घरकुल मींजूर झाल्हया या योजनेच्या 
लाभापासून ब ुसींख्य लाभाथी वींर्चत असल्हयाचे मा े सप् े्ंबर,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, या योजनेत अनेक गावात श्रीमींत लोकाींना दसु-याींदा लाभ ममळाला आ े, तसेच 
सधन व श्रीमींत लोकाींनी पदाचा गैरवापर करुन एकत्र कु्ूींबास ववभक्त दाखूवन घरकुले मींजूर 
केली आ ेत याची शासनान ेचौकशी करावी अशी मागणी वींर्चत राद लेल्हया लाभार्थयाांकडून  ोत 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, सदर मागणीनसुार शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यानुसार प्रत्येक 
गावातील कु्ूींबबयाींना या योजनचेा लाभ ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा 
करण्यात येत आ े 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  व (२)   े खरे ना ी. 
(३) चौकशीचा प्रश्न उद् ावत ना ी.        
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
 

नतवसा ( जि. अमरावती ) तालकु्यात मखु्यमांत्री फेलोलशप योिना महाराष्ट्र जव्हलेि सोशल 
रान्सलमशन लमशन अांतगात येणा्या ग्रामपांचायतीांना अनतररक्त ववशेष उद्दीष्ट्ट देण्यािाित 

 

(२४) ९९५२० (०४-०१-२०१८) अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतवसा (जज. अमरावती) तालुक्यात मुख्यमींत्री फेलोमशप योजना म ाराषर जव् लेज सोशल 
रान्सममशन ममशन अींतगात येणाऱया ग्रामपींचायतीींना अनतररक्त ववशेर् उिीष् देण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी करून ी अदयापी या प्रकरणी कोणती ी कायावा ी करण्यात 
आली नसल्हयाचे मा े ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकशी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३)  असल्हयास, त्यानुसार मुख्यमींत्री फेलोमशप योजना म ाराषर जव् लेज सोशल रान्सममशन 
ममशन अींतगात येणाऱया ग्रामपींचायतीींना अनतररक्त ववशेर् उिीष् देण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१) ना ी. 
     नतवसा (जज. अमरावती) तालुक्यात मुख्यमींत्री फेलोमशप योजना म ाराषर जव् लेज सोशल 
रान्सफॉमेशन ममशनअींतगात येणाऱया ग्रामपींचायतीींना अनतररक्त ववशेर् उिीष् देण्याबाबत मा. 
स्थाननक लोकप्रनतननधीनी सींबींधीताींकड ेवारींवार मागणी केली  े खरे आ े परींत ु या प्रकरणी 
कोणती ी कायावा ी करण्यात आली ना ी,  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

रावेर (जि.िळगाव) मतदारसांघातील जिल्हहा पररषदेअांतगात सवा रसत्याांची झालेली दरुवसथा 
  

(२५)  १०१३२० (२६-१२-२०१७).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (जज.जळगाव) मतदारसींघातील जजल्ह ा पररर्दे अींतगात येत असलेल्हया सवा रस्त्याची 
दरुवस्था झाली असल्हयाच ेमा े नोव् ेंबर-२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्हयास,सदर रस्त्याची पा णी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास,त्यानुसार सदर रस्त्याच े नूतनीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)    अींशत: खरे आ े. 
(२)    सदर रस्त्याींची पा णी जजल्ह ा पररर्देमाफा त करण्यात आली असून रावेर ववधानसभा 
मतदार सींघाअींतगात इतर जजल्ह ा मागा व ग्रामीण मागााची एकूण लाींबी ८१२.७५ कक.मी. आ े. 
त्यापैकी ३५४.५५  कक.मी.लाींबी डाींबरी पषृठभाग, २१०.७० कक.मी. लाींबी खडी पषृठभाग व 
२४७.५० कक.मी.लाींबी माती/मुरुमी पषृठभागाची आ े. 
(३)    रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकड े उपलब्ध असलेल्हया ननधीच े वा्प  रस्त्याींच्या 
लाींबीच्या व मानव ववकास ननदेशकाच्या प्रमाणात करण्यात येते . 
  सन २०१६-१७ मध्ये रस्ते व पुल दरुुस्ती कायािम लेखामशर्ा ३०५४-२४१९ अींतगात जळगाव 
जजल्ह्यासाठी रु.७०३.३२ लक्ष तर सन २०१७-१८ मध्ये  रु.४२४.०० लक्ष एवढा ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आ े. 

जजल्ह ा पररर्देमाफा त ववववध योजनाींतगात उपलब्ध ननधीमधून रस्त्याींच्या  
नूतनीकरणाची काम े करण्यात येत आ ेत. 
(४)   प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
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गाउडदरा (ता.हवेली,जि.पुणे) येथील जिल्हहा पररषदेच्या शाळेची झालेली दरुवसथा 
 

(२६)  १०४८८३ (२८-०३-२०१८)  श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गाउडदरा (ता. वेली,जज.पुणे) येथील जजल्ह ा पररर्देच्या शाळेची मभींत कोसळून शाळेची 
दरुवस्था झाली असल्हयाची बाब मा े जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास,शाळेच्या जागेअभावी उन् ामध्ये वगा भरत असल्हयान ेपालक ववदयार्थयाांना शाळेत 
पाठवत नसल्हयाच ेननदशानास आले आ े, े  ी खरे आ े काय, 
(३)  असल्हयास,सदर शाळाींची शासनान े पा णी केली आ े काय व त्यानुसार सदर शाळाींची 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  व (२)  े खरे ना ी. 
(३) सवा मशक्षा अमभयान अींतगात जज.प.प्राथममक शाळा, गाउडदरा येथे ग् नीं.१२ मध्ये ४ वगा 
खोल्हयाींची नवीन इमारतीचे बाींधकाम करण्यात आले असनू सदर इमारतीचा सन २०१५  
अध्यापनासाठी वापर करण्यात येत आ े. जुन्या इमारतीचा वापर केला जात नसून ती पूणापणे 
बींद करण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद्भभवत ना ी.  

___________ 
 

धुळे जिल्हहयातील जिल्हहापररषद शाळाांमधील तब्िल १९८ वगा खोल्हया  
धोिादायि जसथतीत असल्हयािाित 

 

(२७) १०५८५७ (०५-०४-२०१८) श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अलमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.त्र्यांििराव लभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.हषावधान सपिाळ (िुलढाणा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) धुळे जजल्ह यातील जजल्ह ापररर्द शाळाींमधील तब्बल १९८ वगा खोल्हया धोकादायक जस्थतीत 
असल्हयाची माद ती मशक्षण ववभागाने ददलेल्हया माद तीनुसार मा े डडसेंबर,२०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, या शाळेच्या वगााची शासनान ेपा णी केली आ े काय व त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) असल्हयास,त्यानुसार उक्त शाळाच्या वगा खोल्हयाींच्या दरुुस्तीबाबत शासनान े कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) व (३)  ोय, याबाबत सवा ग्मशक्षणार्धकारी व सवा उपअमभयींता (बाींधकाम उपववभाग) 
याींची आढावा बैठक घेऊन जजल्ह ा पररर्द शाळाींच्या जुन्या इमारतीींचा सव े करुन, त्याींची 
सींयुक्त प ाणी करुन अ वाल सादर केला आ े. सदर अ वालानुसार मोडकळीस आलेल्हया सवा 
वगा खोल्हया इमारतीींचे ननलेखनासाठी ७७ प्रस्ताव मान्यतसेाठी सादर करण्यात आले आ ेत. 
उवाररत १२१ वगाखोल्हया दरुुस्तीसाठी व वगाखोल्हया बाींधकामासाठी अींदाजपत्रके तयार 
करण्याबाबतची कायावा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद्भभवत ना ी. 
  

___________ 
  

मौि ेवािण-िाधववाडी-खाांिेश्वरवाडी-रोहहदासवाडी (ता.पोलादपूर, जि.रायगड) या 
 रसत्याच ेिाम पूणा िरण्यािाित 

  

(२८) १०६१८७ (२८-०३-२०१८) श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.सुरेश लाड (ििात), 
श्री.भरतशठे गोगावले (महाड) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौज े वाकण-जाधववाडी-खाींबशे्वरवाडी-रोद दासवाडी (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) या ९०० 
मी्र लाींबीच्या रस्त्यापैकी वाकण-जाधववाडी ते खाींबेश्वरवाडी  ा ग्रामा-८३ या ६०० मी्र 
लाींबीच्या रस्त्याच ेमजबुतीकरण व डाींबरीकरणाच ेकाम ३०५४ रस्ते व पूल दरुुस्ती परररक्षण 
कायािमाींतगात मींजूर असून सदर रस्त्याचे मजबुतीकरण व खडीकरणाींस  डाींबरीकरण 
करण्यासाठी या भागातील ग्रामस्थाींनी मा.ग्रामववकास मींत्री/मा.ग्रामववकास राज्यमींत्री, 
जजल्ह ार्धकारी,रायगड याींना प्रत्यक्ष भे्ून मा े ऑगस््,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
अजा/ननवेदन सादर केली असनू ी अदयापपयांत कोणती ी कायावा ी करण्यात आलेली ना ी,  े 
खरे आ े काय, 
(२) तसेच उवाररत ३०० मी्र लाींबीच्या खाींबेश्वरवाडी ि.१ ते रोद दासवाडी या रस्त्याच्या 
मातीकाम, खडीकरण व डाींबरीकरण कामासाठी लागणारा ९ लक्ष रुपये ननधी उपलब्ध करुन 
देणार आ े काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यानसुार उक्त रस्त्याच्या 
कामाींसाठी ननधी देण्यास  तात्काळ रस्त्याचे काम पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
वाकण जाधववाडी- खाींबेश्वरवाडी असा रस्ता अजस्तत्वात असून  ा ग्रामीण मागा ि. ८६ आ े. 
या ६०० मी्र लाींबीच्या रस्त्याच ेडाींबरीकरणाचे काम मा े एवप्रल २०१७ मध्ये पूणा करण्यात 
आले आ े. 
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(२) व (३) खाींबेश्वरवाडी ते रोद दासवाडी पयात ३०० मी्र लाींबीचा रस्ता  ा योजनाबा्य रस्ता 
असल्हयान े त्यावर शासनाच्या योजनाींमधनू ननधी उपलब्ध करुन देता येत ना ी.  तथावप 
स्थाननक ववकास कायािमाींतगात लोकप्रनतननधीींनी काम सुचववल्हयास सदर काम जजल्ह ा 
पररर्देला करणे शक्य  ोईल.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
  

पांचायत सलमती सदसय सांघषा सलमती मराठवाडा ववभाग याांच्या प्रलांबित मागण्यािाित 
  

(२९)  १०६६६९ (०९-०४-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  िच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सत्तचे े ववकें द्रीकरण झाले नसल्हयान े पींचायत  राज सींकल्हपना अजस्तत्वात येवून ी  
पींचायत सममत्याींना पुरेसा ननधी, अर्धकार नसल्हयान ेग्रामीण भागाचा ववकास खुीं्त  
असल्हयाबाबत पींचायत सममती सदस्य सींघर्ा सममती  मराठवाडा ववभाग  याींनी  त्याींच्या  ११ 
मागण्याींच ेननवेदन शासनास ददले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सदर मागण्याींवर शासनान े कोणती कायावा ी  केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) व (३) सदर ननवेदनातील मागण्या या मींत्रालयातील ववववध प्रशासकीय ववभागाींशी सींबींर्धत 
असल्हयान े या मागण्याींवर तात्काळ कायावा ी करण्याबाबत सींबींर्धत ववभागाींना कळववण्यात 
आलेले आ े. 
  

___________ 
  

अमरावती जिल्ह हयाच्या ग्रामीण भागातील रसत्याची झालेली दरुवसथा 
  

(३०)  १०७००८ (०५-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्हवे), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्ह  याच्या ग्रामीण भागातील जवळपास २  जार ककलोमी्रच्या रस्त्याची 
दरुवस्था झाली असून जजल्ह ा ननयोजनाकडून वाढीव ननधी न ममळाल्हयान ेरस्ते ववकासाची कामे 
प्रलींबबत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सदर रस्त्याची शासनाने पा णी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास,त्यानुसार रस्ता ववकासाची काम ेकरण्यासाठी ननधी ममळण्यास  रस्ता दरुुस्त 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) जजल्ह ा पररर्देमाफा त सदर रस्त्याींची पा णी करण्यात आली आ े. 
(३) अमरावती जजल्ह्यातील  इतर जजल्ह ा मागा व ग्रामीण मागाांसाठी  जजल्ह ा वावर्ाक योजना 
सवासाधारण सन २०१७-१८ कररता लेखामशर्ा ३०५४-२०१६ मध्ये रु. १५.००  को्ी व  ५०५४-
४१५७ या लेखामशर्ाांतगात रु. २०.००  को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
 

तेलिुडगाव (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येथील खरे लाभाथी 
 घरिूलापासून वांधचत असल्हयािाित 

  

(३१)  १०७८७४ (०९-०४-२०१८) श्री.िाळासाहेि मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तेलकुडगाव (ता.नेवासा, जज.अ मदनगर) येथील खरे लाभाथी घरकूलापासनू वींर्चत 
असल्हयाच ेमा े डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार लाभार्थयाांना घरकूल योजनेचा लाभ देण्याकररता शासनान े कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  
  

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील इांहदरा आवास योिनेची घरिुलाांची िाम ेप्रलांबित असल्हयािाित 
  

(३२)  १०८१७९ (२८-०३-२०१८).   श्री.ििनराव लशांदे (माढा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्ह्यामध्ये सन २०१३-१४ या वर्ाामध्ये इींददरा आवास योजनेंतगात घरकुल 
बाींधण्यास शासकीय मींजूरी देऊन ी अदयापपयांत घरकुलाींची काम ेसुरु झालेली ना ीत,  े खरे 
आ े काय, 
(२)असल्हयास, तालकुानन ाय मींजूरीची सींख्या ककती आ े व अदयापपयांत कामे सुरु न 
झाल्हयाची कारणे काय आ ेत, 
(३) असल्हयास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास, त्यानुसार मींजूरी ददलेल्हया घरकुलाींची कामे वव ीत कालावधीत पूणा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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 श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
    सन २०१३-१४ या वर्ाामध्ये सोलापूर जजल्ह्यास इींददरा आवास योजना अींतगात १४८४ 
घरकुलाींच ेउिीष् प्राप्त झाले  ोते. त्यापैकी सवा घरकुलाींना मींजूरी देणेत आली असून १४८१ 
घरकुलाींच ेबाींधकाम पूणा झालेले आ ेत. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
 

परभणी जिल्ह्यातील प्रधानमांत्री आवास योिनेिाित 
  

(३३)  १०९८४६ (०३-०४-२०१८) डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.वविय भाांिळे (जिांतूर) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्ह्यातील प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगात नोंदणी झालेल्हया ६  जार ५६ 
लाभार्थयाांपैकी केवळ ३०७ घरकुलाींचे काम पूणा झाली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१७-१८ या वर्ाात ६८२ घरे बाींधण्याच ेउिीष् असताींना अदयाप एका ी 
घरकुलाच ेकाम पूणा झालेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, परभणी जजल्ह्यातील प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगात घरकुलाची कामे तात्काळ 
पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
(३) परभणी जजल्ह्यात प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगात घरकूल बाींधकामास गती देण्याच्या 
अनुर्ींगान े लाभाथी समवेत तालकुास्तरावर समन्वय साधून घरकुलाची कामे गतीन े पूणा 
करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
 

ननरा (जि.पुणे) येथील पांतप्रधान आवास योिनेसाठी ग्रामीण भागातील ५०० चौ.फुटाच े
अनतक्रमण ननयमीत िरणे किां वा पुनावसन िरण्यािाित 

  

(३४)  ११०४४७ (०३-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   ननरा (जज.पुणे) येथील पींतप्रधान आवास योजनेसाठी ग्रामीण भागातील ५०० चौ.फु्ाच े
अनतिमण ननयमीत करणे ककीं वा पुनावसन करण्याचा ननणाय शासनान े घेतलेला आ े परींत ु
त्याची अींमलबजावणी अदयाप सरुु करण्यात आली नसल्हयाच ेमा े जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, शासन ननणायाची अमींलबजावणी लवकारात लवकर सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) सवाांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अींमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील 
दद.१.१.२०११ पूवीच े ५०० चौ. फु्ाींच े शासकीय जममनीवरील ननवासी प्रयोजनासाठी केलेली 
अनतिमणे ननयमानुकूल  करण्याच्या धोरणात सधुारणा करण्याबाबतचा ननणाय दद.१६.२.२०१८ 
च्या शासनननणायान्वये घेण्यात आलेला आ े. त्यानुसार सवेक्षण करण्यात आले असता असे 
ननदशानास आले आ े की, ननरा (जज. पुणे) ग्राम पींचायतीच्या कायाके्षत्रामध्ये शासन मालकीची 
जागा उपलब्ध ना ी तसेच गायरान के्षत्र ी उपलब्ध ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
 

साांगली जिल्ह हयातील (ता. लशराळा) जिल्ह हा पररषदेच्या अांतगात रसत्यासाठी सांपादीत 
 िरण्यात आलेल्ह या िलमनीचा मोिदला शेति-याांना लमळण् यािाित 

(३५) १११६४४ (०६-०४-२०१८) श्री.लशवािीराव नाईि (लशराळा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्ह  यातील (ता. मशराळा) जजल्ह  ा पररर्देच् या अखत् याररत असलेल्ह या मींगळूर 
मशींदेवाडी  िीतील ग् नीं. ५० एकूण के्षत्र ४  ेक् ्र ३५ आर के्षत्र पैकी  अींदाजे ०  ेक् ्र १२ 
आर के्षत्र जममन रस् त् यामध् ये बार्धत झाली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, सींबींर्धत बार्धत शेतकरी जममनीचा मोबदला ममळण् यासाठी शासनाकड ेवारवाींर 
मागणी करीत असनू ी व स् थाननक लोकप्रनतननधी त् याचा पाठपुरावा कररत असून ी अदयापी 
सींबींर्धत शेतक-याींना जममनीचा मोबदला ममळाला ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय व त्यानसुार सींबींर्धत बार्धत शतेक-
याींना जममनीची नुकसान भरपाई देण् याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण् यात 
येत आ े, 
(४) नसल्ह यास,ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
रस्ते ववकास योजना आराखडा सुची १९८१-२००१ मध्ये इ.जज.मा. ि. ११ व  रस्ते ववकास 
योजना आराखडा सचुी २००१-२०२१ प्रमाणे इ.जज.मा.ि. १० एकूण लाींबी ९.६० कक.मी. लाींबीचा 
रस्ता पूवीपासूनच अजस्तत्वात आ े. 
(२) श्री.पाींडुरींग शेणवी, मु.पो.मींगरुळ-मशींदेवाडी ता.मशराळा याींनी जममनीचा मोबदला 
ममळणेबाबत मागणी केली आ े, परींतू रस्ता पुवीपासूनच अजस्तत्वात असल्हयाने कोणत्या ी 
प्रकारची रस्त्याची नवीन आखणी  केलेली ना ी. त्यामळेु भूसींपादन करुन मोबदला देण्याचा 
प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) जजल्ह ा पररर्देमाफा त रस्त्याची पा णी करण्यात आली असून पूवीपासून अजस्तत्वात 
असलेल्हया रस्त्यावर डाींबरीकरणाचे काम केलेले आ े. कोणत्या ी प्रकारची रस्त्याची नवीन 
आखणी करुन काम केलेले ना ी. त्यामुळे जममनीची नकुसान भरपाई देण्याचा प्रश्न उद् ावत 
ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  
                                    ___________ 
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पुणे जिल्हहा पररषदेची मुलीांना मोफत सायिल वाटप 
िरण्याची योिना अयशसवी झाल्हयािाित 

  

(३६)  ११२००२ (११-०४-२०१८)  श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्ह ा पररर्देच्या मद ला व बालकल्हयाण ववभागाकडून शालेय मुलीींना पुरववण्यात येणाऱया 
सायकलची योजना अयशस्वी झाली असनू या योजनचेा ननधी इतरत्र वळववण्यात आला 
असल्हयाची माद ती ददनाींक ७ डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यासुमारास  ननदशानास आली आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, ववदयालयापासनू दरू अींतरावर रा णाऱया शालेय मशक्षण घेणाऱया 
ववदयार्थानीींच्या मशक्षणावर पररमाण  ोणार आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यानुसार सायकलची योजना 
पुनश्च सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?    
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१)  ोय. 
(२), (३) व (४)   पुणे जजल्ह ा पररर्देच्या मद ला व बाल कल्हयाण ववभागाला इयत्ता ५ वी त े
७ वी तील मशषयवतृ्ती/ प्राववण्य ममळववलेल्हया मुलीींना सायकल वा्प करणे या योजनेखाली 
सन २०१७-१८ मध्ये रु.३.२५ को्ी एवढी तरतूद करण्यात आली  ोती. याच प्रयोजनाथा मशक्षण 
ववभागामध्येसुध्दा तरतूद उपलब्ध असल्हयान े जजल्ह ा पररर्देच्या सवासाधारण सभेने 
दद.१२.७.२०१७ रोजी ठराव करून जजल्ह ा पररर्द व पींचायत सममती अर्धननयम १९६१ च्या 
कलम १३८ (२) अन्वये व शासन ननणाय ग्रामववकास ववभाग ि.झडेपीए २०१६/प्र.ि.५६/ववत्त-९, 
दद.७ ऑक््ोंबर,२०१७ मधील तरतूदीनुसार प्राप्त झालेल्हया अर्धकारात रु.३.२४ को्ी इतका 
ननधी मद ला व बाल ववकास ववभागाअींतगात १) ब ूउिेशीय मशलाई मशीन पुरववणे (DBT) २) 
कुपोवर्त बालकाींना आ ार पुरववणे या योजनाींकड ेवगा केलेला आ े. 
       सन २०१७-१८ मध्ये जजल्ह ा पररर्देच्या मशक्षण ववभागाकडून दद.२७.३.२०१८ च्या 
आदेशान्वये ५५० ववदयाथी व ववदयाथींना सायकल पुरववण्याचा आर्थाक लाभ देण्यात आलेला 
आ े. त्यामळेु दरू अींतरावर रा णाऱया शालेय मशक्षण घेणाऱया ववदयाथींनीच्या मशक्षणावर 
पररणाम झालेला ना ी. 
  

___________ 
  

हहांगोली जिल्ह्यामध्ये घरिुल योिनेच्या यादीत िनावट नावे दाखवून िेलेला गैरव्यवहार 
  

(३७)  ११२५५१ (०९-०४-२०१८)  श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) द ींगोली जजल्ह्यामध्ये घरकुल योजना अयशस्वी झाली असल्हयाने घरकुल लाभार्थयाांना 
घरकुल ममळणार नसल्हयाचे मा े नोव् ेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े, 
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 े खरे आ े काय, 
(२) तसेच या योजनेच्या यादीमध्ये बनाव् नाव दाखवले असुन गरजू लाभार्थयाांच ेनाव यादीत 
आले नसल्हयाच ेननदशानास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यानुसार शासनाने कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

ववववध आवास योिनेची प्रभावीपणे अांिलििावणीसाठी िा्य यांत्रणेेिडून  
रुिू झालेल्हया अलभयांत्याांना ननयलमत िरण्यािाित 

  

(३८) ११४०७९ (०९-०४-२०१८) श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववववध आवास योजनेची प्रभावीपणे अींबलबजावणी साठी बा्य यींत्रणेेकडून रुज ूझालेल्हया 
अमभयींत्याींना सेत ूसममती  माफा त ननयममत करण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीनी  
मा.ग्रामववकास मींत्री  याींना  ददनाींक २५ डडसेंबर,२०१७  रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन  ददले 
आ े,  े खरे आ े काय,  
 (२) असल्हयास,सदर ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत अाा े, 
 (३) नसल्हयास, ववलींबाचे कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२) कें द्र शासन पुरस्कृत व राज्य शासन पूरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनाींतगात ग ृ ननमााण 
अमभयींत्याींची ननयुक्ती बा्य यींत्रणेकडून तात्पुरत्या स्वरुपात कीं त्रा्ी पध्दतीवर करण्यात येत 
असल्हयान े सेत ु सममतीमाफा त त्याींना ननयममत करता येणे शक्य ना ी असे सींचालक राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण ग ृननमााण याींच्या दद.२४.४.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये लोकप्रनतननधी 
याींना कळववण्यात आले आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

हहांगोली ववषेश घटि योिना व आहदवासी उपाययोिनेंतगात देयिे प्रलांबित असल्हयािाित 
  

(३९)  ११४५७० (०७-०४-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) द ींगोली ववर्ेश घ्क योजना व आददवासी उपाययोजनेंतगात सन २०१६-१७ या वर्ाातील 
देयके पींचायत सममती स्तरावरुन जजल्ह ा पररर्ेदेकड ेमागील का ी मद न्यापासून प्रलींबबत असून 
त्याींत १०७ लाभार्थयाांचा समावेश आ े देयके ममळण्यासाठी जज.प.सदस्य याींनी जज.प. मुख्य 
कायाकारी अर्धका-याींना ननवेदन ददले आ े, े  ी खरे आ े काय, 
 

(२) असल्हयास, सदर ननवेदनानसुार प्रलींबबत देयके तात्काळ देण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
 

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२)  ोय. 
 

     सन २०१६-१७ मध्ये ववशरे् घ्क योजना (डॉ. बाबासा ेब आींबेडकर कृवर् स्वावलींबन 
योजना) व आददवासी उपयोजना मधील ननवड झालेल्हया लाभार्थयाांना त्याची देयके जजल्ह ा 
स्तरावरून अदा करावयाच्या मागादशाक सूचना कृवर् आयुक्तलयान ेदद.३.८.२०१७ च्या पत्रान्वये 
सवा मुख्य कायाकारी अर्धकारी याींना ददलेल्हया आ ेत. त्यानुसार सन २०१६-१७  या आर्थाक 
वर्ाात ववशेर् घ्क योजनेअींतगात द ींगोली जजल्ह यातील एकूण ५ तालुक्यामधून १०७ 
लाभार्थयाांची देयके प्राप्त झाली  ोती. त्यापैकी  पात्र १०३ लाभार्थयाांची रक्कम दद.२५.८.२०१८ 
रोजी धनादेशाव्दारे त्याींच्या बकँ खात्यात जमा करण्यात आलेली आ े.  उवारीत ४ 
लाभार्थयाांच्या देयकाींत त्रु्ी आढळल्हयाने व त्या त्रु्ीींची पूताता न केल्हयाने सदर देयके तालुका 
स्तरावर परत पाठववण्यात आलेली आ ेत. 
      डॉ. सनतश यशवींत पाचपूते,जजल्ह ा पररर्द सदस्य,द ींगोली याींनी दद.१८.१.२०१८ रोजी 
मुख्य कायाकारी अर्धकारी,जजल्ह ा पररर्द,द ींगोली याींना ववशेर् घ्क योजना व आददवासी 
उपाययोजना याींची देयके पुवीप्रमाणे पींचायत स्तरावर पारीत करण्याबाबत ननवेदन ददलेले 
आ े.  
     कृवर् आयुक्तालय,पुणे याींनी दद.२६.२.२०१८ च्या पत्रान्वये उपरोक्त योजनाींची देयके 
पुवीप्रमाणे पींचायत सममती स्तरावरून पारीत करून लाभार्थयाांच्या खाती जमा करून रक्कम 
जमा करण्याचे ननदेश ददलेले आ ेत. त्यानसुार पुढील देयके पींचायत सममती स्तरावरून अदा 
करण्यात आलेली आ ेत. 
     आददवासी उपाययोजने अींतगात एक ी देयक प्राप्त झालेले ना ी. 
 

(३) ववशेर् घ्क योजनअेींतगात प्राप्त झालेली देयके  ी दद.५.१२.२०१७ ते दद.२१.१२.२०१७ या 
कालावधीतील आ ेत. प्रात्र लाभार्थयाांची सदर देयके मींजूर करून त्याींच्या बँक खात्यावर दद. 
२५.१.२०१८ रोजी रक्कम जमा करण्यात आलेली आ े. त्यामळेु लाभार्थयाांच्या रक्कम जमा 
करण्यास ववलींब झालेला ना ी.   
 
  

___________ 
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मु पो रािना पूणाा (ता. चाांदरू िािार, जि.अमरावती) येथील पांचायत सलमतीन ेतयार िेलेल्हया 
इांग्रिी यादीत नाव नसल्हयाने घरिुलाच्या लाभापासून लाभाथी वांधचत राहहल्हयािाित 

  

(४०)  ११५३५० (०७-०४-२०१८) श्री.ओमप्रिाश ऊफा  िच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) श्रीमती  सुभद्राबाई  अींबादास  अकोलकर याींच े मु पो राजना  पूणाा  (ता. चाींदरू 
बाजार,जज.अमरावती) येथील  पींचायत  सममतीन े तयार केलेल्हया इींग्रजी यादीत नाव  
नसल्हयान े घरकुलाच्या  लाभापासनू वींर्चत राद ल्हया आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत  शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास,त्यानुसार श्रीमती  सुभद्राबाई  अींबादास  अकोलकर  याींच े पींचायत  सममतीन े
तयार केलेल्हया इींग्रजी यादीत नाव घेूवन  घरकुल योजनचेा लाभ तात्काळ देण्याबाबत  
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२)  सामाजजक, आर्थाक, जात सवेक्षण-२०११ च्या 
माद तीच्या आधारे कें द्राकडूनGenerated Priority List (GPL) ची यादी आवाससॉफ््वर 
राज्याला प्राप्त  ोते. सदर GPL यादीमध्ये समाववष् असलेल्हया पात्र कु्ुींबाला प्रधानमींत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) चा लाभ ददला जातो. सदर यादीमधील लाभार्थयाांना ग्रामसभेन े
मान्यता ददल्हयानींतर जजल्ह ास्तरीत सममतीकडून कायमस्वरुपी प्रनतक्षायादी तयार करुन 
त्यानुसार लाभ ददला जातो. श्रीमती सुभद्राबाबई अींबादास अकोलकर, जज. अमरावती याींचे नाींव 
GPL  च्या यादीमध्ये समाववष् नसल्हयाच े आढळून आले आ े. 
(३) ज्या पात्र कु्ुींबाच्या नावाचा समावेश GPL मध्ये ना ी त्या पात्र कु्ुींबाला घरकुलाचा 
लाभा देण्यासाठी प्रपत्र-ड तयार करण्यात येत आ े. त्यानुसार श्रीमती सभुद्राबाई अींबादास 
अकोलकर, जज. अमरावती याींच्या नाींवाचा समावेश प्रपत्र-ड मध्ये करण्यात आला असून पुढील 
कायावा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
 

िुनी िव्हार ( जि.पालघर ) ग्रामपांचायत हददीतील िलशवली नां २ येथील रहहवाशी व ४ 
लाभार्थयाांनी घरिूल मांिूर िरुन अनुदान परसपर घेतल्हयािाित 

 

(४१)  ११५८०९ (०७-०४-२०१८)  श्री.अलमत घोडा (पालघर) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जुनी जव् ार ( जज.पालघर ) ग्रामपींचायत  ददीतील कमशवली नीं २ येथील रद वाशी गोववींद 
भाऊ भुसारा व त्याींच्या सोबत ४ लाभाथी अस े एकूण ५ लाभार्थयाांच े घरकूल मींजूर करुन 
अनुदान परस्पर काढून घेतल्हयाची बाब नुकतीच मा े जानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असलयास, सन २०१७-१८ मध्ये जनुी-जव् ार ग्रामपींचायतीपकैी कमशवली नीं २ येथील 
सुमशला रववींद्र भोये,सुरेश मावींजी भोय, गोववींद भाऊ भुसारा, दशरथ रामा चौधरी व सुरेश रामा 
चौधरी या पाच लाभाथ्र्याना इींददरा आवास व पींतप्रधान आवास योजनेतून गोववींद भाऊ भसुारा 
व दशरथ रामा चौधरी या दोघाींना घरकुल योजनेचा लाभ देऊन घरकुल पूणा करुन  देण्यात 
आल्हयाची दप्तरी नोंद करण्यात आलेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त दोन् ी लाभार्थयाांना प्रत्यक्षात घरकुल योजनेचा लाभच ममळालेला 
नसल्हयाची लेखी तिार करण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय व तदनुसार दोर्ीींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  व (२)   े खरे ना ी. 
(३)  े खरे आ े. 
   तथावप, श्री.गोववींद भाऊ भुसारा याींचे वडील कै.श्री.भाऊ लासु भुसारा याींना सन २००८-०९ 
यावर्ी इींददरा आवास योजनेतींगात लाभ देण्यात आला आ े.  त्याींच्या ननधनानींतर मलुगा  
म् णून श्री.गोंववद भुसारा याींना घरकुलाच ेअनुदान वगा करण्यात आले आ े  व  श्री.दशरथ 
रामा चौधरी याींना समाज कल्हयाण ववभागाकडील योजनेतून  घरकुल लाभ देण्यात आले आ े.  
श्री.सुरेश मावींजी भोये व श्री.सुरेश रामा चौधरी याींच ेपक्क घर असल्हयाकारणाने ते घरकुलाच्या 
लाभासाठी अपात्र ठरले आ े.  तसेच श्रीमती सुमशला रववींद्र भोये याींचे नाव SEC-२०११ च्या 
यादीमध्ये नसल्हयाने त्याींना प्रधानमींत्री आवास योजनेचा लाभ देण्यात आलेला ना ी.  त्याींच े
नाव प्रपत्र -ड मध्ये घेण्यात आलेले आ े. 
(४) व (५)  प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
  

मालवण ( जि. लसांधुदगुा ) तालुक्यातील मसुरे – डाांगमोड ेग्रामपांचायतीचे ववभािन िरून 
आांगणेवाडी – िीळवस – भोगलेवाडी अशा नवीन सवतांत्र ग्रामपांचायती ननमााण िरण्यािाित 

  

(४२) ११६६७४ (३०-०७-२०१८) श्री.ननतेश राण े (िणिवली) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण ( जज. मसींधुदगुा ) तालुक्यातील मसुरे – डाींगमोड ेग्रामपींचायतीचे ववभाजन करून 
आींगणेवाडी – बीळवस – भोगलेवाडी अशा नवीन स्वतींत्र ग्रामपींचायत ननमााण करण्यात यावी 
अशी मागणी तेथील ग्रामस्थाींनी जजल्ह ार्धकारी मसींधुदगुा जजल्ह ा, अध्यक्ष जजल्ह ापररर्द मसींधुदगुा, 
मा. पालकमींत्री मसींधुदगुा जजल्ह ा आदीींकड ेददनाींक २३ ऑक््ोबर,२०१७ रोजी व तत्पूवी मागील १ 
वर्ाापासून सातत्यान ेलेखी ननवेदनादवारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास,सदर ू मागणीच्या अनुर्ींगाने जजल्ह ापररर्द, मसींधुदगुा याींनी ददनाींक २७ माचा, 
२०१८ रोजीच्या मामसक सभेत ठराव पाररत करून आयुक्त ववभाग याींच्याकड ेमींजुरीसाठी सादर 
केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्हयास, आींगणेवाडी – बीळवस – भोगलेवाडी अशा नवीन स्वतींत्र ग्रामपींचायत ननमााण 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) मालवण (जज.मसींधुदगुा) तालुक्यातील ग्राम 
पींचायत मसुरे-डाींगमोड ेच े ववभाजन करुन आींगणेवाडी, बबळवस, भोगलेवाडी आणण देऊळवाडा 
खेरवींद  या नवीन स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, 
कोकण ववभाग याींचेमाफा त ददनाींक १८ जुल,ै २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला 
 ोता. 
    शासन ननणाय ि.व् ीपीएम २६०३/प्र.ि. १५४४/पीं.रा.४ (२२) ददनाींक १२ फेब्रुवारी, २००४ 
तसेच, शासन ननणाय ि.व् ीपीएम २०११/प्र.ि.१९१/ पींरा-४, ददनाींक ०४ माचा, २०१४ मधील 
सूचना ववचारात घेऊन ग्रामपींचायत स्थापनेकरीता भारताच्या सींववधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या 
खींड (छ) व म ाराषर ग्रामपींचायत अर्धननयम (सन १९५९ चा अर्धननयम ३)कलम ४ अन्वये 
गाव जा ीर करण्यात येते. 
     त्यानुर्ींगाने मसुरे-डाींगमोड ेग्रामपींचायतीचे ववभाजन  ोवून मड,े बबळवस व देऊळवाडा  ी 
स्वतींत्र गावे असल्हयाबाबतची ददनाींक ०२ नोव् ेंबर, २०१८ रोजी राजपत्रात प्रमसध्द करण्यात 
आलेली अर्धसूचना ददनाींक १२ नोव् ेंबर, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सवा सींबींर्धताींकड े
पाठववण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

ग्रामपांचायत िारवई हद्दीत ( ता.पनवेल, जि. रायगड ) महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरण या 
सांसथेिररता सांपादीत िेलेल्हया गायचरण िलमनीचा िर सांसथिेडून वसूल िरण्यािाित 

  

(४३)  ११७४५८ (२०-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायत बारवई  िीत (ता.पनवेल, जज. रायगड) सन १९८९ पासून म ाराषर जीवन 
प्रार्धकरण या सींस्थसेाठी ग्रामपींचायतीच्या मालकीची गायचरण जममन सींपाददत केली असनू 
आजपयांत घरपट्टी भरणा केला नसल्हयाबाबत वारींवार सींबर्धत प्रार्धकरणाच्या पनवेल येथील 
कायाालयास पत्रव्यव ार करुन ी आजपयांत घरपट्टी भरणा केला नसल्हयाचे ननदशानास आले,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार सदर प्रार्धकरणास तात्काळ घरपट्टी भरणा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४)   ग्रामपींचायत बारवई ता. पनवले, 
जज. रायगड  िीतील सव् े िमाींक ५४  ी गायचरण जमीन म ाराषर जीवन प्रार्धकरण या 
सींस्थेकररता सन १९८९ पासनू सींपाददत केलेली आ े. म ाराषर जीवन प्रार्धकरणाने त्यादठकाणी 
जलशुधीकरण कें द्र व पाणी साठवण ्ाक्या बाींधल्हया असून त्यापकैी का ी बाींधकामे नवी मुींबई 
म ानगर पामलकेस कायम स्वरूपी  स्ताींतर करण्यात आलेल्हया आ ेत. 
     सदर प्रार्धकरणास ग्रामपींचायतीमाफा त कर आकारणी केली असून वसुलीसाठी कलम 
१२९ अन्वये रर् नोद्सा देण्यात आलेल्हया आ ेत. 
    म ाराषर जीवन प्रार्धकरणाने जजल्ह ा पररर्द रायगड याींच्याकड ेकर माफीबाबत अवपल 
सादर केले आ े. 
  

___________ 
  

उमरगा ते फललसांग नगर (पाटील ताांडा) (ता.उमरगा, जि.लातूर) रसता तयार िरण्यािाित 
  

(४४)  ११८७४९ (२४-०७-२०१८) श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अलमन 
पटेल (मुांिादेवी), श्री.हषावधान सपिाळ (िुलढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.आलसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्हलोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा त ेफलमसींग नगर (पा्ील ताींडा) (ता.उमरगा, जज.लातरू) असा रस्ता तयार करुन 
ममळण्याबाबत स्थाननक नागरीकाींनी मा.मुख्यमींत्री, मुख्य कायाकारी अर्धकारी, जजल्ह ा पररर्द 
लातूर याींनी ददनाींक १२ म,े२०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन े देऊन मागणी केली आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास,सदर ननवेदनानुसार सदर रस्ता तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  ोय  े खरे आ े. तथावप, सदर रस्ता लातूर जजल्ह ा 
पररर्द अींतगात येत नसून उस्मानाबाद जजल्ह ा पररर्देअींतगात येतो. 
(२) उस्मानाबाद  जजल्ह ा पररर्दे अींतगात ग्रामीण मागा व इतर जजल्ह ा मागा रस्त्याींची एकूण 
लाींबी ४८७६.६०  कक.मी. इतकी आ े. 
         शासन ननणायातील तरतुदीनुसार तालुक्यातील रस्त्याींची सूची PCI च्या 
प्राधान्यिमानसुार तयार करण्यात येते. 
         सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकड े उपलब्ध असलेल्हया ननधीच े वा्प  
रस्त्याींच्या लाींबीच्या व मानव ववकास ननदेशकाच्या प्रमाणात करण्यात येत े. 
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    रस्ते, पूल दरुुस्ती व परीरक्षण या कायािमा अींतगात   सन २०१६-१७ या आर्थाक 
वर्ाासाठी उस्मानाबाद जजल्ह ा पररर्देस रु.८१५.९२ लक्ष व सन २०१७-१८ मध्ये रु. ६६७.९२  
लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आ े. 
जजल्ह ा पररर्देला ववववध योजनाींतगात प्राप्त ननधी व ननकर्ाच्या अर्धन रा ून PCI  
प्राधान्यिमानसुार सदर रस्त्याच ेकाम करण्याचा जजल्ह ा पररर्देचा प्रयत्न आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
 

आणी (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील िहुताांश गावाांत जिल्हहा पररषदेच्या िाांधिाम  
ववभागातांगात झालेले रसत्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दिााचे असल्हयािाित 

 

(४५)  ११९३३२ (३०-०७-२०१८) श्री.राि ु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणी  (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील ब ुताींश गावाींत मोठ्या प्रमाणात जजल्ह ा पररर्देच्या 
बाींधकाम ववभागाअींतगात रस्ता खडीकरण, डाींबरीकरण सुरू असून  े काम ननकृष् दजााच े ोत 
असल्हयाची तिार नागररकाींकडून  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, उक्त रस्ता बाींधकामात वापरल्हया जाणा-या साद त्याची तपासणी करण्यात 
आली आ े, े  ी खरे आ  काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार ननकृष् रस्ता बाींधकाम करणा-या कीं त्रा्दार व अर्धका-याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. आणी उपववभागाींतगात दोन रस्त्याींच्या 
कामाबाबत तिारी प्राप्त झाल्हया  ोत्या. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) व (४) माळद वरा लोनबे ळ शेलु अींजनखेड इचोरा माळेगाींव सावळी इतर जजल्ह ा मागा ि. 
१४२ व आणी कोळवण ग्रामीण मागा ि. ७१ या दोन रस्त्याींच्या कामाबाबत तिारी प्राप्त 
झाल्हया  ोत्या. तथावप, सदर दोन् ी काम े गुणवत्तापुवाक पुणा करण्यात आली असल्हयान े 
कीं त्रा्दार व अर्धका-याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत ना ी.  

___________ 
  

रावेर (जि.िळगाव) तालुक्यातील ३०५४ व ५०५४ अांतगात 
 मांिूर असलेल्हया रसत्याांच्या िामाांिाित 

  

(४६)  १२०२६७ (२४-०७-२०१८).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (जज.जळगाव) तालुक्यातील ३०५४ व ५०५४ अींतगात रस्त्याींची कामे मागील १ 
वर्ाापासून मींजूर करण्यात आलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्हयास, या १ वर्ाापासून मींजूर असलेल्हया कामाींबाबत अदयाप कोणती ी  कायावा ी 
अथवा ननववदा प्रकिया सींबींर्धत ववभागामाफा त पूणा करण्यात  आलेली नसल्हयाच ेमा े म-े२०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास,सदर रस्त्याींची पा णी केली आ े काय व त्यानसुार  वा तुकीस या रस्त्याींची 
कामे  तात्काळ पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े 
काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

 
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  े खरे ना ी, सदर योजनअेींतगात कामाींना मींजूरी मा े 
फेब्रुवारी व माचा २०१८ मध्ये देण्यात आली  आ े. 
(२) ८ कामाींना कायाारींभ आदेश देण्यात आले आ ेत. तर ४ कामाींच्या ननववदा प्रकिया प्रगतीत 
आ ेत. 
(३) मींजूर रस्त्याींची पा णी जजल्ह ा पररर्देमाफा त करण्यात आली असून काम े ववद त मुदतीत 
पूणा करण्याच ेजजल्ह ा पररर्देचे ननयोजन आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी.  
 

___________ 
  

यावल (जि.िळगाव) तालुक्यातील दसुखेडा रेल्हवेगेट त ेदसुखेडा  
गावामध्ये िाणा-या रसत्याची झालेली दरुवसथा 

  
 

(४७)  १२०७६६ (३१-०७-२०१८).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यावल (जज.जळगाव) तालुक्यातील दसुखेडा रेल्हवेगे् ते दसुखेडा गावामध्ये जाणाऱया 
रस्त्याची दरुवस्था झाली असल्हयाचे ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सदर रस्त्याची शासनाने पा णी केली आ े काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास,त्यानुसार  सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्यबाबत  शासनाने कोणती कायावा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आ ेत ? 

 
श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) जजल्ह ा पररर्देमाफा त सदर रस्त्याची पा णी करण्यात आली आ े. 
    दसुखेडा रेल्हवेगे् त ेदसुखेडा  ा रस्ता इतर जजल्ह ा मागा ि.८ चा भाग रस्ता असून या 
भाग रस्त्याची लाींबी ०/०० त े १/२५० कक.मी. आ े. सदर लाींबी  वा तुक वदाळीमुळे व 
पावसामळेु खराब झाली आ े. या रस्त्याच ेमजबुतीकरण व डाींबरीकरण  करण्याची आवश्यकता 
आ े.  
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(३) सदर रस्ता PCI प्राधान्य िम यादीत अनुिमाींक १६ वर आ े. तरी या रस्त्याच े
मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम ३०५४ २१३२ ग्रामीण रस्ते ववकास व मजबुतीकरण ककीं वा 
५०५४ इतर जजल्ह ा रस्ते ववकास व मजबुतीकरण सन २०१८-१९ अींतगात ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार  प्रस्ताववत करण्याचे जजल्ह ा पररर्देचे ननयोजन आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  
सावनेर व िळमेश्वर (जि.नागपूर) तालूक्यातील रसत्याांच्या दरुूसतीसाठी ननधी लमळण्यािाित 

 
  

(४८)  १२०८५१ (२४-०७-२०१८)  श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.हषावधान सपिाळ (िुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्हलोड) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावनेर व कळमेश्वर (जज. नागपूर) या तालूक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक रस्ते 
नादरुूस्त असल्हयामुळे या रस्त्याींच्या दरुूस्तीसाठी ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ्प्या-्प्यान े
रस्त्याींची काम ेकरण्यात येईल असे मा. ग्रामववकास राज्यमींत्री आश्वासन ददले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्हयास, सावनेर व कळमेश्वर तालूक्यातील अत्यींत नादरुुस्त रस्त्याींची काम े
करण्यासाठी यावर्ी ककमान ५० को्ी रूपये ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावा ी केली  वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) नागपूर जजल्ह ा पररर्दे अींतगात ग्रामीण मागा व इतर जजल्ह ा मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी 
१०९५०.४८ कक.मी. इतकी आ े. 
      सदर रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकड े उपलब्ध असलेल्हया ननधीच े वा्प  
रस्त्याींच्या लाींबीच्या व मानव ववकास ननदेशकाच्या प्रमाणात करण्यात येत े. 
  रस्ते व  पूल, दरुुस्ती व परीरक्षण या कायािमा अींतगात नागपूर जजल्ह्यासाठी 
सन २०१६-१७ या आर्थाक वर्ाासाठी रु.२४९०.९६ लक्ष व सन २०१७-१८ मध्ये रु. ८११.४२ लक्ष  
इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आ े.            
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
 
  

___________ 
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सािोरे ते डॉक्टरवाडी ग्रालमण मागा (ता. नाांदगाांव, जि. नालशि) या  
ग्रालमण मागााची झालेली दरुवसथा 

  

(४९)  १२१६८० (३०-०७-२०१८) श्री.पांिि भुििळ (नाांदगाव) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकोरे ते डॉक््रवाडी ग्राममण मागा (ता. नाींदगाींव, जज. नामशक) या ग्राममण मागााची 
दरुवस्था झाल्हयामळेु डॉक््रवाडी,कोकणवाडा,बाभूळवाडी या गावातील नागररकाींची गैरसोय  ोत 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली आ े काय व त्यात काय आढळून आले 
आ े, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार सदर रस्त्याची ववशेर् दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) प्रश्नाींककत साकोरे त ेडॅाक््रवाडी या इतर जजल्ह ा मागा ि. १५५ ची जजल्ह ा पररर्देमाफा त 
पा णी करण्यात आली असून या रस्त्याची दरुुस्ती करणे आवश्यक आ े. 
(३) सदर रस्ता मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेच्या आराखड्यामध्ये (M-५)समाववष् आ े. 
प्राधान्यिमानसुार सदर रस्त्याच ेकाम  करण्याचे ननयोजन आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

िुदनुर ते किरवाड (ता.चांदगड, जि.िोल्हहापूर ) या रसत्याची झालेली दरुावसथा 
  

(५०)  १२३०३३ (२०-०७-२०१८)  श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुदनुर ते ककरवाड (ता.चींदगड, जज.कोल्ह ापूर) या  चार कक.मी. लाींबीच्या कक्वाड गावाला 
जोडणाऱया एकमेव मुख्य रस्त्याची दरुवस्था झाल्हयामुळे  रस्त्यावरील चारचाकी वा तूक बींद 
करण्यात आली असनू त्यामुळे नागररकाींची अत्यींत गैरसोय  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, या रस्त्याची पा णी त मसलदार, चींदगड  व  स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली  
असून रस्त्याची तात्काळ  दरुुस्ती करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.सावाजननक बाींधकाम मींत्री 
याींना  ददनाींक ७ माचा, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास पत्राव्दारे कळववले आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत  शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
(४) असल्हयास,  त्यानुसार सदर रस्त्याची तात्काळ दरुुस्ती करण्याबाबत  शासनान े कोणती 
कायावा ी केली वा करण्यात येत आ े,  
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. 
सदर रस्त्यावरुन दचुाकी  वा तुक सुरु असून  इतर जजल्ह ा मागा ि. १५४ व  १५५ या पयाायी 
मागााने चारचाकी वा तकु सुरु आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) प्रश्नाींककत रस्ता जजल्ह ा पररर्देच्या अखत्यारीत असून या रस्त्याची पा णी जजल्ह ा 
पररर्देमाफा त करण्यात आली आ े. 
(४) चींदगड तालकुा  ा अनतपावसाळी ववभागात येत असल्हयान ेया ववभागातील अनतपावसामळेु 
रस्ते खराब  ोण्याच े प्रमाण जास्त आ े. सदर रस्ता  प्रजजमा ६५ पासून कुदनूर कक्वाड 
जजल्ह ा  िीपयातचा रस्ता इतर जजल्ह ा मागा ि.१५६ असून या रस्त्याची लाींबी ३.१० कक.मी. 
इतकी आ े. या रस्त्याची दरुुस्ती करणे आवश्यक आ े. या रस्त्यावरील मोरीच्या बाींधकामास 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार रस्त्याच्या  दरुुस्तीचे काम  ाती 
घेण्याचा जजल्ह ा पररर्देचा प्रयत्न आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
  

___________ 
 
 
 

 ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मुांिई.   सधचव (िायाभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकिया म ाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


