
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील िानगाव येथे वधृ्द शेतिऱयाांच ेरािीव गाांधी िीवनदायी 
योिनेमध्ये वपरॅमीड हॉस्पीटल दौंड याांनी फसवणुि िेल्हयाची तक्रार 

  

(१)  ६३१४ (०७-०४-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य 
व िुटुांब िल्ह याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील कानगाव येथे वधृ्द शेतकऱयाींच े रािीव गाींधी 
िीवनदायी योिनेमध्ये पपरॅमीड हॉस्पी्ल दौंड याींनी फसवणुक केल्हयाची तक्रार जिल्हहाधधकारी, 
पुणे याींच्याकड ेददनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोिी दाखल केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेमध्ये पुणे जिल्ह्यातील अनेक नामाींककत 
रुग्णालयाींनी सहभाग न घेता अललप्त रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पुणे जिल्ह्यातील रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेत समापवष् असलेल्हया 
रुग्णालयाींकडून देखील रुग्णाींची अडवणूक केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेमध्ये पुणे जिल्ह्यातील रुबब हॉल जक्लनीक, 
िहाींगीर हॉजस्प्ल, सींचेती हॉजस्प्ल, मींगेशकर हॉजस्प्ल व बुधराणी हॉजस्प्ल या 
हॉजस्प्लचा समावेश होण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) :(१) होय, सदर तक्रार ददनाींक १७.११.२०१४ रोिी 
जिल्ह हाधधकारी, पुणे याींना सादर केली आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
      रािीव िीवनदायी  आरोग् य योिनेमध् ये समापवष ् होण् यासा प पुण् यातील रुबब हॉल 
जक्लननक, िहाींगीर हॉस् पी्ल, सींचतेी हॉस् पी्ल, मींगेशकर हॉस् पी्ल व बधुराणी हॉस् पी्ल  या 
रुग्णालयाींनी ऑनलाई अिय सादर केलेले नाहीत. 
(३) नाही. 
(४) पुणे जिल्हहयामध्ये योिना सुरु होण्याआधी सवय रुग्णालयाींची बै क घेऊन तयाींना 
योिनेसींदभायत व अींगीकरणाींची प्रकक्रया याबाबत मादहती देण्यात आली होती. सदर योिनमेध्ये 
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सहभागी होण े ही रुग्णालयाची ऐजच्िक बाब आहे. ज्या रुग्णालयाींना योिनेंतगयत सहभागी 
व्हावयाचे आहे तयाींनी ऑनलाईन अिय सादर करणे आवश्यक आहे. तयानींतर रुग्णालयाची 
तपासणी होऊन तयास अींगीकृत करण्याचा ननणयय झाल्हयास रुग्णालय व पवमा कीं पनी 
याींच्यामध्ये करार करण्यात येतो. तयामळेु योिनमेध्ये सहभागी होण्यास रुग्णालयावर सक्ती 
करता येत नाही. 

___________ 

शसांधुदगुव जिल्ह हा रुग् णालयात सोयी-सुववधाांचा अभाव असल्हयाबाबत 
  

(२)  ८०१६ (०८-०४-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावविननि आरोग् य व 
िुटुांब िल्ह याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसींधुदगुय जिल्ह ्यातील जिल्ह हा रुग् णालयात मोयाया प्रमाणात सोयी - सुपवधाींचा अभाव 
असल्ह याच ेनुकतेच माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, मौि े मसुरे (जि.लसींधुदगुय) येथील तरुणाींचा रुग् णालयाच् या हलगिणपणामुळेच 
मतृ यू झाल्ह याची घ्ना घडली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच जिल्ह हा रुग् णालयाच् या रुग् णवादहका बींदावस् थेत असून शववादहका नाही, डायलेलसस 
सें्र बींद पडलेले आहे, सी्ीस् कॅन मलशन बींद आहे, तसेच डॉक् ्राींकडून रुग् णाींकड ेपशैाची होत 
असलेली मागणी, रुग् णाींना अपमानास् पद वागणूक देणे आदद प्रकार सुरु आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्ह यास, यासींदभायत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त यात काय आढळून आले, 
(५) असल्हयास,तद्नुसार उक् त रुग् णालयात तातकाळ सोयी सुपवधा उपलब् ध करण् याबाबत 
शासरनान ेकोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल्ह यास, त याची पवलींबाची काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. मौिे मसुरे (जि.लसींधुदगूय) येथील दद.३१.१२.२०१४ रोिी सपयदींश झालेला रुग्ण 
जिल्हहा रुग्णालयात दाखल होतेवळेीच तयाची प्रकृती धचींतािनक होती. दाखल झाल्हयानींतर सदर 
रुग्णावर सवय प्रकारच ेतातडीच ेउपचार योग्य प्रकारे व वळेेवर करण्यात आले. तथापप, सपयदींश 
अनतपवषारी प्रकारातील असल्हयान ेसदर रुग्णाचा दद.१.०१.२०१५ रोिी सकाळी ११.४० वा मतृय ू
झाला आहे. 
(३) हे खरे नाही. जिल्हहा रुग्णालय लसींधुदगूय येथील ४ रुग्णवादहका चाल ू असून नवीन 
शववादहकेची मागणी करण्यात आली आहे. येथील उपलब्ध ६ डायलेसीस यींत्र कायायजन्वत असून 
सी.्ी.स्कॅन मलशनचे आयमुायन सींपल्हयाने सद्यजस्थतीत गरिेनुसार खािगी सें्रद्वारा 
सी.्ी.स्कॅन चाचण्या करुन घेण्यात येतात. रुग्णालयात रुग्णाींना कोणतयाही प्रकारे 
अपमानास्पद वागणूक देण्यात येत नाही तसचे पैशाची मागणी करण्यात येत नाही. 
(४), (५), व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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अप्पर वैतरणा धरणातील पाण्याचा राखीव साठा दषु्ट्िाळी भागातील  

ग्रामीण िनतेला देण्याबाबत 
  

(३)  ६१६८५ (०२-०८-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.अशमत घोडा 
(पालघर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईला पाणी पुरव ा करणाऱया अप्पर वैतरणा धरणातील पाण्याचा राखीव सा ा दषुकाळी 
भागातील ग्रामीण िनतेला देण्याचा ननणयय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननणययामळेु  या वषणही मान्सून वळेेत न आल्हयास मुींबईमध्ये पाणी ी्ंचाई 
ननमायण होव ूशकत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभायत मुींबई महानगरपाललकेने एक पत्र िलसींधारण पवभागाकड ेमाहे म,े 
२०१६ मध्ये  वा तयादरम्यान पा पवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर पत्रावर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१४-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.   
(३) हे खरे आहे. 
         बहृन्मुींबई महानगर पाललकेच्या अनतकरक्त महापाललका आयुक्त (प्रकल्हप) याींचे पत्र 
क्र.AMC/P/२५१, दद. ०६/०५/२०१६ अन्वये मा. प्रधान सधचव, िलसींपदा पवभाग, महाराषर 
शासन याींना उध्वय वतैरणा धरणाच्या ननभावणी सा यातून ५०% पाणी, पाऊस येईपयतं मुींबई 
शहराचा पाणी पुरव ा सुरळीत  ेवण्याच्या दृष्ीन ेसोडण्यात यावे अशी पवनींती करण्यात आली 
होती.  
(४) प्रश्न मुींबई महानगरपाललकेच्या मागणीनुसार उध्वय वैतरणा धरणातून दद.१७/०६/२०१६ ते 
दद.०४/०७/२०१६ पयतं १८.४६४ द.ल.घ.मी. इतके म्हणिेच ननभावणी सा याच्या १७.९२% पाणी 
सोडण्यात आले. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
गडधचरोली जिल्ह्यातील शसांचन प्रिल्हपाांिररता वन (सांवधवन) अधधननयम शशधथल िरण्याबाबत 

  

(४)  ६१८७८ (२५-०८-२०१६).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महामींडळाच े पत्र क्र.४६५१/ पवपापवम/काींता.२ (११/०८) दद .१५/१०/२००८ नुसार गडधचरोली 
जिल्ह्यातील लसींचन प्रकल्हपाींककरता वन (सींवधयन)अधधननयम लशधथल करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महामींडळाने  मा.राज्यपाल याींना असलेल्हया अधधकाराींच े (Shedul ५ Of 
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Constitution Of India ) अनुषींगाने तुलतुली व कारवाफा प्रकल्हपाककरता सदर  प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सध्या  एकूण लसींचन क्षमता २,११,१९० हे. के्षत्रापैकी   केवळ ७२,३३१ हे.लसींचन 
क्षमता असून सन १९८० च्या वन अधधननयमात लशधथलता लमळाल्हयास अनतकरक्त ४९,३९७ 
हेक््र लसींचन क्षमता ननमायण होईल व तयाचा शेतकरी ,मिूर आददवासी व गैरआददवासी 
इतयादीींना  मोयाया प्रमाणावर लाभ लमळेल,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मा. राज्यपाल याींना याबाबत अनेक पत्र ेददलेली असूनही आिपयतं कोणतीही 
काययवाही झालेली नाही,  हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास,गडधचरोली जिल्ह्यातील लसींचन प्रकल्हपाींककरता वन (सींवधयन) अधधननयम १९८० 
लशधथल करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१४-०२-२०१९) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय,अींशत: खरे आहे. जिल्ह्याची एकूण लसींचन क्षमता १०२७९८ हे.असून िुन २०१५ अखेर 
३२८९५ हे.लसींचन क्षमता ननमायण झाली आहे.वन अधधननयमात लशथीलता/सु् लमळाल्हयास ९ 
प्रकल्हपातुन ५८८२८ हे.लसींचन क्षमता ननमायण होऊ शकेल. 
(४) व (५) वन (सींवधयन) अधधननयम १९८० लशधथल करण्याबाबतची बाब कें द्र शासनाशी 
सींबींधधत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्य शशक्षण मांडळाने िाहहर िेलेल्हया सांचमान्यता यादीत  
शशक्षिाांच्या िागा ररक्त असल्हयाचे दाखववलेबाबत 

  

(५)  ६५१७२ (२७-०१-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.सांिय 
पोतनीस (िशलना), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी सींस्थाींच्या, माध्यलमक शाळाींच्या सन २०१५-१६ या वषायतील राज्य 
लशक्षण मींडळान ेिादहर केलेल्हया सींचमान्यता यादीत मुींबईतील तीन पवभागासह राज्यातील सवय 
जिल्ह्यातील शाळाींमध्ये ५ हिार ४८६ लशक्षकाींच्या िागा करक्त असल्हयाच ेदाखपवण्यात आले 
असून तया तुलनेत ४ हिार २२९ लशक्षक हे राज्यभरातील पवपवध शाळाींमधून अनतकरक्त  रत 
असल्हयाच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात सुमारे ३० हिार लशक्षकाींची गरि असताना लशक्षण पवभागाने केलेल्हया 
सींचमान्यतेनसुार राज्यातील शेकडो शाळाींमध्ये केवळ १ हिार २५७ लशक्षकाींचीच पदे करक्त 
असल्हयाच ेननदशयनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसचे ददनाींक २८ ऑगस््, २०१५ च्या शासन ननणययान े राज्य शासनन े सींच मान्यतचेे 
ननकष ननजश्चत केले असताींनाही ननकषानुसार अनेक शाळेतील लशक्षक पदे मींिूर करण्यात 
आलेली नसल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशयनास आले असनू, सींच 
मान्यतेत अनके त्रु्ी असल्हयाबाबत महाराषर राज्य माध्यलमक व उच्च माध्यलमक शाळा 
मुख्याध्यापक सींघ महामींडळाच्या वतीन े वेळोवळेी लशक्षण सींचालकाींच्या ननदशयनास आणूनही 
अद्याप कोणतीच काययवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्य लशक्षण मींडळ व लशक्षण पवभागाच्या मादहतीमध्ये पवरोधाभास असण्याची 
कारणे काय आहेत तसेच उपरोक्त प्रकरणी अनतकरक्त लशक्षकाींचा प्रश्न ननकाली काढण्याबाबत 
शासनाने कोणती  काययवाही केली वा  करण्यात येत  आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२६-०२-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. वेळोवळेी सींच मान्यता दरुुस्तीबाबत लशबीराींचे आयोिन करुन सींच मान्यता 
दरुुस्त करुन देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(४) अनतकरक्त लशक्षकाींच्या समायोिनाची काययवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत  नाही. 
  

___________ 
  

 
िोिण वविासाच्या योिना मागी लावण्यासाठी समन्वयि म्हणून  

सनदी अधधिा-याांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(६)  ८५४१८ (२४-०८-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ननयोिन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण पवकासासींदभायत िाहीर करण्यात आलेल्हया सवय योिना मागण लावण्यासा प 
समन्वयक म्हणून सनदी अधधकारी ननयुक्त करण्याची घोषणा मा. मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक ११ 
एपप्रल,२०१६ रोिी वा तयासुमारास केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अद्यापही समन्वयक म्हणून सनदी अधधका-याींची ननयुक्त करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू पवकास योिनाींसा प समन्वयक म्हणून सनदी अधधका-याींची ननयुक्त 
करण्याबाबत शासनान ेअद्यापपयतं कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) कोकण पवभागाच्या पवकासासींदभायत एपप्रल, २०१६ मध्ये िाहीर करण्यात 
आलेले पयय् न, दळणवळण, कृषी, फलोतपादन, पयायवरण, मतस्यव्यवसाय पवकासाशा सींबींधधत  
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पवपवध काययक्रम / योिना / कामे ही अनेक मींत्रालयीन पवभागाींशी सींबींधधत आहेत. तयापकैी 
काही काययक्रम / योिना / कामे पूणय होऊन तयाचा अहवाल सींबींधधत मींत्रालयीन पवभागाींकडून 
सींसदीय कायय पवभागास सादर करण्यात आलेला आहे. 
      मींत्रालयीन प्रशासकीय पवभागाींचे अपर मुख्य सधचव / प्रधान सधचव / सधचव हे 
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधधकारी  असतात. तसेच तयाींच्या अधधनस्त असलेले के्षबत्रय 
स्तरावरील महासींचालक / व्यवस्थापकीय सींचालक / आयुक्त इतयादी अधधकारी देखील 
आय.ए.एस. दिायचे असतात. तयाींच्या स्तरावरुन पवकासासींदभायत पवपवध योिनाींना गती 
लमळावी व तया मागण लागाव्यात या दृष्ीकोनातून वळेोवेळी आढावा घेण्यात येत असतो. 
       कोकण पवकासासींदभायत िाहीर करण्यात आलेले पवपवध काययक्रम / योिना / कामे 
याींची व्यापकता पवचारात घेता तसेच तयाची िलद गतीने अींमलबिावणी होण्याच्या दृष ्ीन े
सदर कामासींदभायत करावयाचा समन्वय / सींननयींत्रण करण्यासा प केवळ एका सनदी 
अधधकाऱयाची नेमणूक ही  पूरेशी  रेल असे वा्त नाही. तयामुळे सदर  योिना / काययक्रम व 
कामाींना गती देण्याच्या दृष्ीन े कालबध्द काययक्रम तयार करुन तयाींच्या अींमलबिावणीत 
सुसूत्रता आणण्याच े व तयाचे सींननयींत्रण करण्याच े अधधकार मुींबई व मुींबई उपनगर या 
जिल्हहाींच्या सींदभायत “सींबींधधत जिल्ह्याच े पालक सधचव” याींना आणण कोकणातील इतर 
जिल्ह्याींच्या सींदभायत “पवभागीय आयुक्त, कोकण पवभाग” याींना सपूूदय करण्यात आले आहेत. 
  

___________ 
  

पालघर जिल्ह्यातील अनिे भागात पेसा िायद्याची अांमलबिावणी  
िरताना अयोग्य प्रिल्हप राबववत असल्हयाबाबत 

  

(७)  ८८९४६ (२२-०८-२०१७).   प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील अनेक भागात पेसा कायद्याची अींमलबिावणी करताना अयोग्य 
प्रकल्हप राबपवत असून अनके  ग्रामसभाींचा सल्हला न घेता  भूसींपादनाचा ननणयय घेत 
असल्हयामळेु नागकरकाींनी ददनाींक २९ म,े २०१७ रोिी जिल्हहाधधकारी कायायलयावर मोचाय काढला 
असल्हयाच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास,उक्त मागण्याींच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे व सदर मागण्या मान्य करण्याच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०१-२०१९) : (१)  हे खरे आहे.  
(२) होय. 
(३) मोचेकऱयाींच्या मागण्याींच ेस्वरुप थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. 
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   १. पसेा गावे िाहीर करणे. 
   २. ग्रामसभेच्या सींम्मतीलशवाय कोणताही प्रकल्हप लादला िाऊ नये. 
   ३. िमीनीींच्या योग्य नोंदी व देखभाल. 
   ४. वनहक्क कायद्याअींतगयत प्रलींबबत दावे व अपपल मान्य करणेबाबत. 
   ५. मनरेगा अींतगयत मिुराींना मिुरी-बेकारभतयाची रक्कम अदा करणे. 
   ६. जिल्ह्यात प्रतयेक घरी शौचालय बाींधून पाण्याचे दलुमयक्ष दरु करणे. 
     उक्त मागण्याींसदभायने जिल्हहाधधकारी,पालघर याींनी सवय सींबींधधत अधधकाऱयाींना आवश्यक 
ती काययवाही करण्याबाबतचे ननदेश ददले असून तयानुसार जिल्हहास्तरावर काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

नेर नगरपांचायत अांतगवत येणा-या अिांती (जि.यवतमाळ) गावात जिल्हहा पररषद शाळेमध्ये 
मुलाांना झेंडावांदनासाठी मज्िाव िरण्यात आल्हयाबाबत 

  

(८)  ८९३५७ (२८-११-२०१७).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेर नगरपींचायतीतींगयत येणा-या अिींती (जि.यवतमाळ) गावात जिल्हहा पकरषद शाळेमध्ये 
मुलाींना ते केवळ पारधी समािाचे असल्हयामळेु प्रिासतताकददनी झालेल्हया झेंडावींदनासा प 
मज्िाव करण्यात आल्हयाचा प्रकार माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, तयात काय आढळून आले व तयानुसार मुलाींना झेंडावींदनासा प मज्िाव  
करणा-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-०२-२०१९) : (१)  हे खरे नाही. 
(२),(३) व  (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील जिल्हहा पररषद शशक्षिाांच्या बदल्हयाांसाठी ग्रामवविास ववभागाने सवव समावेशि व 

स्वतांर धोरण आखल्हयाबाबत 
  

(९)  ९०२९६ (२२-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जिल्हहा पकरषद लशक्षकाींच्या बदल्हयाींसा प ग्रामपवकास पवभागाने सवय समावेशक 
आणण स्वतींत्र धोरण आखले असल्हयाचे माहे एपप्रल २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास 
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आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त धोरणामध्ये प्रतयेक जिल्हहयातील मुख्य काययकारी अधधकारी अवघड 
आणण सवयसाधारण के्षत्रच अद्याप ननश्चीत करु शकले नाही, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) जिल्हहा पकरषद लशक्षकाींच्या आींतरजिल्हहा बदलीसा प शासन ननणयय, दद.२४/४/२०१७ अन्वये 
व जिल्हहाींतगयत बदलीसा प शासन ननणयय दद.२७/२/२०१७ अन्वये सुधाकरत धोरण पवहीत 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  
खानापूर (ता. खानापूर-ववटा, जि. साांगली) पांचायत सशमतीच्या नवीन प्रशासिीय िायावलयाच्या 

फननवचरसाठी ननधी शमळण्याबाबत 
  

(१०)  ९१५२६ (१२-०८-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खानापूर पींचायत सलमतीची (ता. खानापूर-पव्ा जि. साींगली) नवीन इमारत तयार असनू 
कायायलयीन फननयचरचा प्रस्ताव प्रलींबीत असल्हयान े सदरच्या इमारतीचा कायायलयीन 
कामकािासा प उपयोग होत नसल्हयाची बाब माहे िून, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू फननयचरच्या प्रस्तावास मींिूरी न देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) खानापूर पींचायत सलमती (जि. साींगली) प्रशासकीय इमारतीच्या द काणी अींतगयत फननयचर 
 सुपवधेच्या कामास शा.नन. ददनाींक २८ िून, २०१७ अन्वये रु. १५४.३४ लक्ष इतक्या रक्कमचेी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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नांदरुबार जिल्ह ्यातील जिल्ह हा पररषदेंतगवत आरोग् य ववभागातील िमवचारीअअधधिा-याांच ेवेतन 
शमळण् यास होत असलेली हदरांगाई 

  

(११)  ९२२३४ (१२-०८-२०१७).   श्री.उदेशसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार जिल्ह्यातील जिल्हहा पकरषदेंतगयत आरोग्य पवभागातील कमयचारी/अधधका-याींचे 
वेतन ४ त े६ मदहन्यानींतर लमळत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास,तयानुसार कमयचारी/अधधकाऱयाींचे वेतन वेळत लमळण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०१-२०१९) : (१) नाही. 
   आरोग्य पवभागाींतगय कमयचाऱयाींचे देय असलेल्हया मदहन्याचे वेतन दरमहा ७ तारखेच्या आत 
अदा करण्यात येते. 
  वैद्यककय अधधकाऱयाींचे वेतनाबाबतीत शासनाने ददलेल्हया आदेशानुसार तालुका आरोग्य 
अधधकाऱयामाफय त प्रा.आ. कें द्र स्तरावरील वैद्यककय अधधकारी याींच े बायोमेरीक/मॅन्युएल 
हिेरीपत्रक प्राप्त झाल्हयानींतर सेवाथय प्रणालीद्वारे देयके कोषागारामाफय त पारीत होतात. 
(२), (३), व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िुिाणा (ता.नेवासा, जि. अहमदनगर) येथील स्मशानभूमीिड ेिाणारा रस्ता व रस्त्यावर 
वविेची सोय नसल्हयाबाबत 

  

(१२)  ९२६३२ (१२-०८-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुकाणा (ता.नेवासा, जि. अहमदनगर) येथील स्मशानभूमीकड े िाणारा रस्ता तसेच या 
रस्तयावर पविेची सोय नसल्हयाच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व तयानुसार या स्मशानभमूीकड े
िाणारा रस्ता व वीिेची सोय करण्याककरता शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०१-२०१९) : (१) होय,हे खरे आहे. 
(२) मौिे कुकाणा ता. नेवासा येथील स्मशानभूमीकड ेिाणारा रस्ता या रस्तयाचे सन २००६-०७ 
या आधथयक वषायत १२ वा पवतत आयोग या योिनेंतगयत रस्ता कॉ ींक्री्ीकरण करण्यात आलेले 
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आहे.ग्रामपींचायत कुकाणा याींनी माहे िनू २०१७ मध्ये रस्तयाच्या दोन्ही बािूला वाढलेल्हया 
वेड्या बाभळी पुणय काढून रस्ता मोकळा केलेला आहे. तसेच,रस्तयाच्या दोन्ही बािूस वीिेची 
सोय उपलब्ध करुन ददलेली असनू तयाींची ननयलमत दरुुस्ती केली िाते. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषदे अांतगवत प्राथशमि शशक्षिाांची िागा रोस्टर  
अभावी ररक्त असल्हयाबाबत 

  

(१३)  ९२६८० (२३-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील  जिल्हहा पकरषद अींतगयत प्राथलमक लशक्षकाींची सुमारे ८०५ िागा 
करक्त असल्हयाच ेमाहे िून मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आींतरजिल्हहा बदलीच्या प्रकीयेमळेु पदहल्हया ्प्प्याींमध्ये रोस््र उशीरा झाल्हयान े
लशक्षकाींचा समावशे झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,लशक्षकाींचा बदलीचा  दसुरा ्प्पा ग्रामपवकास पवभागान े राबवून तसेच 
पवद्यार्थयांचे शैक्षणणक दहत  लक्षात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील लशक्षकाींच्या  करक्त 
असलेल्हया  िागेवर आींतरजिल्हहा बदलीन े लशक्षकाींच्या ननयुक्ती करणार आहे,हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास,  या बाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची  कारणे  काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-०२-२०१९) :(१) अींशत : खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) राज्यातील जिल्हहा पकरषद लशक्षकाींच्या आींतरजिल्हहा बदलीचा दसुरा ्प्पा 
राबपवण्याची बाब शासनाच्या पवचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

ग्रामपांचायत िमवचा-याांच्या तक्रारीचे ननवारण िरण्यासाठी बैठि आयोजित िरण्याबाबत 
  

(१४)  १००५३६ (०४-०१-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायत कमयचा-याींच्या तक्रारीच े ननवारण करण्यासा प तसेच तयाींच्या सेवापवषयक 
बाबीसींदभायत तातकाळ बै क आयोजित करण्याची   सावींतवाडी तालुका ग्रामपींचायत कमयचारी 
सींघ्नेकडून ग्पवकास अधधका-याींना ननवेदनाद्वारे मागणी केली असून सींघ्नेकडून करण्यात 
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आलेल्हया मागण्याींची पतूयता न केल्हयास  ददनाींक ८ नोव्हेंबर,२०१७ रोिी पासून पींचायत 
सलमतीच्या कायायलयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा ननवेदनाद्वारे ग्पवकास अधधका-याींना 
देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पदाधधका-यासोबत वषायतून तीन बै का आयोजित करण्याचे आदेश शासनान े ददले 
असताींनाही एकही बै क घेतली नसल्हयाने कमयचा-याींचे नकुसान होत आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ग्रामपींचायत कमयचा-याींच्या समस्याींबाबत चचाय करण्यासा प ग् पवकास अधधकारी , 
पींचायत सलमती , सावींतवाडी याींच्या दालनात दद.९.११.२०१७ रोिी बै क आयोजित करण्यात 
आली होती. ग्रामपींचायत कमयचा-याींच्या समस्याींच्या पूतयतसेा प  दद.१४.११.२०१७ त े
१५.११.२०१७ रोिी ग्रामपींचायत बाींदा, कोलगाव, तळवड े, साींगेली येथे सींयकु्त कँम्प आयोजित 
करण्यात आला. तसेच ग्रामपींचायत कमयचा-याींच्या समस्याींच्या पूतयतेबाबत सींबींधधत 
ग्रामसेवकाींना सूचना देऊन सींबींधधत ग्रामसेवकाींकडून समस्याींची पूतयता करून घेण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

शशरोळ (जि.िोल्हहापूर) तालुक्यातील श्री के्षर नशृसांहवाडी येथील िन्यागत  
महापवावसाठी दसुरा टप्प्यातील ननधी देण्याबाबत 

  

(१५)  १०१३८६ (२६-१२-२०१७).   श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ) : सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  लशरोळ (जि.कोल्हहापूर) तालुक्यातील श्री के्षत्र नलृसींहवाडी येथे गेले तेरा मदहने सुरु 
असलेल्हया कन्यागत महापवायची साींगता झाली तरी दसु-या ्प्प्यातील ननधी अद्यापपययत 
ददलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व तयानसुार सदरचा ननधी तातकाळ 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०१-२०१९) :(१) नाही. 
(२) श्रीके्षत्र नलृसींहवाडी, ता. लशरोळ, जि. कोल्हहापूर येथील कन्यागत महापवय सोहळ्यासा प दद. 
२८.३.२०१८ रोिीच्या शासन ननणययान्वये, दसु-या ्प्प्यातील रु. २७.५६को्ीच्या कामाींना 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून पदहल्हया ्प्प्यातील एकूण रु. ६५३०.१८ लक्ष व दसु-
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या ्प्प्यातील रु. १७०.०१  लक्ष इतका ननधी जिल्हहाधधकारी, कोल्हहापूर याींना पवतरीत करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िुणबी समािाला ओ.बी.सी. प्रवगावत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(१६)  १०२६९४ (०२-०१-२०१८).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय ववमुक्त 
िातीअभटक्या िमाती व इतर मागासवगव आणण ववशेष मागास प्रवगव िल्हयाण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कुणबी समाि हा अतयींत उपेक्षक्षत व आधथयक दृष्या पवपन्नावस्थेत िीवन 
िगत असल्हयामळेु या समािाचा समावेश शासनान ेओ.बी.सी. प्रवगायत करावा अशी मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १६ नोव्हेंबर,२०१७ रोिी वा तयासुमारास मा. मुख्यमींत्री याींचेकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,सदर मागणीनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१३-०२-२०१९) : (१) ददनाींक ११.१२.२०१७ रोिीच े कुणबी स्वराज्य महासींघाच े
ननवेदन प्राप्त झाले हे खरे आहे. 
(२) व (३) कुणबी समाि याींनी सादर केलेल्हया ननवेदनात ११ मागण्या सींबींधधत पवभागास 
पा वून तयाींचा अहवाल सादर करण्याची पवनींती करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

टेपवाडी व वडरेु (ता. धचपळूण, जि. रत्नाधगरी ) येथील वडरेु ताांबडपाल त ेननवळी  
सीमा या रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(१७)  १०२९२८ (२१-१२-२०१७).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ्ेपवाडी व वडरेु  (ता. धचपळूण, जि. रतनाधगरी ) येथ े अनेक वषायपासून नादरुुस्त 
असलेल्हया वडरेु ताींबडपाल त े ननवळी सीमा या २ ककमीच्या रस्तयाची दरुुस्ती  करण्याची 
मागणी  तेथील ग्रामस्थाींनी  मा. मींत्री  सावयिननक बाींधकाम  (सावयिननक बाींधकाम व उपक्रम 
वगळून) याींच्याकड ेमाहे फेब्रुवारी,  २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे कोणती आहेत ?  
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श्रीमती पांििा मुांड े (१८-०२-२०१९) : (१) अशा प्रकारच े ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत 
नाही. 
(२)  प्रश्नाींककत ननवळी त ेनायशी हद्द ताींब्पाल धचींचवाडी शाखेसह रस्ता ग्रामीण मागय क्र.४५ 
असून या रस्तयाची एकूण लाींबी ७.०० कक.मी. आहे. तयापैकी ०/०० ते ४/५०० कक.मी. डाींबरी 
पषृ भाग सुजस्थतीत आहे.  ४/५०० त े ६/५०० कक.मी. लाींबीतील मिबुतीकरण व डाींबरीकरण 
तसेच  ६/५०० त े ७/०० कक.मी. लाींबीतील डाींबरीनुतनीकरण करणे आवश्यक असून जिल्हहा 
पकरषदेला पवपवध योिनाींमधून प्राप्त ननधीच्या उपलब्धतेनसुार प्राधान्यक्रमान े या रस्तयाच े
काम ्प्प्या- ्प्प्याने प्रस्तापवत करण्याचे जिल्हहा पकरषदेचा प्रयतन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

सावांतवाडी (जि.शसांधुदगुव) तालकु्यातील अनसीये येथील दसुगवाडी फाटा त ेदलीतवस्तीचा 
सावविननि रस्ता रहदारीसाठी खुला िरण्याबाबत 

  

(१८)  १०५२८२ (०७-०४-२०१८).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावींतवाडी (जि.लसींधुदगुय) तालकु्यातील  अनसीये येथील दसुगवाडी फा्ा त ेदलीतवस्तीचा 
सावयिननक रस्तासा प कै.नागलो दाींडगो या व्यजक्तने स्व खुशीने बक्षीस पत्राद्वारे िलमन 
ददल्हयानींतर ग्रामपींचायतीने सन २०११-२०१२ च्या शासनाचा ननधी खचय करून रस्ता ननमायण 
करण्यात आला आहे या रस्तयावरून वाहतूक सुरू असताना सदरहू सावयिननक रस्तयावर खड्ड े
मारून का्ेरी कुीं पण घालून दललत वस्तीतील ग्रामस्थाींचा मागय ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ 
रोिीपासून बींद करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,सदरहू रस्तयावरील सवय अनतक्रमण तवरीत दरू करून पवनापवलींब रस्ता 
रहदारीसा प खुला करण्यात यावा म्हणून तेथील दललत वस्तीतील ग्रामस्थाींनी तहसललदार, 
सावींतवाडी याींचेकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त ननवेदनानसुार सदरहू रस्ता बींद करणाऱया सींबींधधत दोषीींवर कारवाइय 
करण्यासह सदर रस्ता वाहतूकीसा प पुवयवत सुरू करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. तथापप, अशा आशयाचे ननवेदन 
अनलसये ग्रामपींचायतीच्या काही ग्रामस्थाींनी तहसीलदार, सावींतवाडी याींचेकड ेददनाींक  २/१/२०१८ 
च्या ननवेदनान्वये केले होत.े 
(२) होय. हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर अनतक्रमणाबाबत वस्तुजस्थती िाणण्यासा प मींडल अधधकारी, बाींदा याींचेमाफय त 
चौकशी करण्यात आली असनू सदर रस्ता कोणीही अडपवला नसल्हयाचा अहवाल  मींडल 
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अधधकारी, बाींदा याींनी ददला आहे. ग्रामपींचायत न.नीं.२३ नुसार हरीिनवाडी दगुसवाडी रस्ता ते 
हरीिनवाडी पयतं िाणारी पायवा् अशी रस्तयाची नोंद आहे. सदर पायवा्ीची लाींबी ९० मी्र 
व रुीं दी २ मी्र एवढी आहे. सद्य: जस्थतीत सदर पायवा्ेवर  कोणतयाही प्रकाराच ेकुीं पण व 
खड्ड ेमारलेले नसल्हयाच ेआढळून आले. 

___________ 
 

 महाराष्ट्र राज्य ग्रामपांचायत िमवचारी सांघ (ता.बारामती,जि.पुणे) याांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(१९)  १०५४६९ (०७-०४-२०१८).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तारय 
भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती 
सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य ग्रामपींचायत कमयचारी सींघ (ता.बारामती,जि.पुणे) याींनी आपल्हया पवपवध 
मागण्याींबाबतचे ननवेदन शासनाला पा पवले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ग्रामपींचायत कमयचाऱयाींनी ननवेदनाद्वारे कोणकोणतया मागण्या केल्हया आहेत, 
(३) असल्हयास,उक्त मागण्या मान्य करण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े (३१-०१-२०१९) : (१) महाराषर राज्य ग्रामपींचायत सींघ्ना, पुणे याींनी ६ 
मुद्दयाींबाबत उपमुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पकरषद, पुणे याींना दद. २२/६/२०१७ अन्वये 
ननवेदन सादर केले आहे. 
(२) 
१) माहे एपप्रल २०१६ त ेमाचय २०१७ या कालावधीतील ग्रामपींचायत कमयचारी अनुदान रक्कम 
राज्य शासनाकडून मींिूर करून आणली आहे ही रक्कम आपले कायायलयाकडून पींचायत 
सलमतीकड े वगय झाले असूनही सींबींधधत कमयचा-याींना अनुदानाची रक्कम अनकेदा मागणी 
करूनही लमळाली नाही तरी तवकरत वा्प व्हावी.  
२) िलसुरक्षा रक्षक मानधनाची रक्कम जिल्हहा पकरषद स्तरावरून पींचायत सलमतीकड े वगय 
झाले असून या मानधनाची रक्कम कमयचा-याींच्या बकँ खातयावर िमा झालेले नाही तरी ती 
रक्कम िमा होवून कमयचा-याींना लमळावी.             
३) दद. १/७/२००७ पासून महागाईशी ननगडीत राहणीमान भतता सरुू झालेला आहे अध्यापही 
काही द काणी याची अजिबात अींमलबिावणी वारींवार मागणी करूनही अमलात आणली िात 
नाही. तरी सगळीकड ेयाची का्ेकोरपणे अींमलबिावणी व्हावी. 
४) जिल्हहा पकरषदेमध्ये १०% आरक्षण योिना लागू आहे कृपया यामध्ये १०% च्या ऐविी 
यामध्ये वाढ करून २५% करण्यात यावी गतवषण जिल्हहा पकरषद सेवेमध्ये २३ कमयचा-याींना म े
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मध्ये सामावनू घेतले होते. सध्या िुल ैमदहना उिाडला असूनही अध्यापही प्रकक्रया सुरू नाही. 
तयामुळे, सींबींधधत पात्र कमयचा-याींचे फार मो े नुकसान होत आहे. तरी कृपया कमीत कमी 
१०% िागा भरून सवय पवभागामध्ये अनुशेष पुणय करण्यात येवून कमयचा-याींना न्याय द्यावा. 
५) गावची लोकसींख्या वाढत आहे व कामाचा ताणही कमयचा-याींवर होत आहे. आकृती बींधाच्या 
बाहेरील कमयचारी वषायनुवषे सतत व ननयलमतपणे काम करीत असूनही याींना स्थायी पदावर 
सामावून घेण्यात येवनू कमयचारी आकृतीबींध वाढवावा व कमयचा-याींना न्याय लमळावा.  
६) कमयचा-याींना शासनाच्या चतथुय वगायची वेतन शे्रणी अथवा नगरपाललका कमयचा-याींप्रमाणे 
वेतन कायम स्वरूपी पेन्शन योिना, अपघात पवमा योिना, कु्ुींब पवमा योिना लागू 
करण्याबाबत शासनाकड ेचाींगली लशफारस करावी. 
(३) होय. 
सदर ननवेदनातील ६ मागण्याींच्या अनुषींगान ेखालीलप्रमाणे काययवाही करण्यात आली आहे - 
१. माहे एपप्रल २०१६ त ेमाचय २०१७ या कालावधीतील ग्रा.पीं.कमयचारी अनुदानाची रक्कम वा्प 
करणेत आली आहे.  
२. उप मुख्य काययकारी अधधकारी, पाणी पुरव ा व स्वच्िता पवभाग, जिल्हहा पकरषद, पुणे 
याींच्या दद. २३/२/२०१८ च्या अहवालानसुार िलसुरक्षा मानधनाची रक्कम सवय पींचायत 
सलमतीकड ेवगय केली आहे. याबाबतचे पींचायत सलमतयाींकडून उपयोधगता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले 
आहे.  
३. कामगार आयुक्त कायायलय याींच े कडून वेळोवेळी दर सहामाही नींतर प्राप्त होणाऱया 
ग्रामपींचायत कमयचाऱयाींच्या पवशेष भतयाच्या (राहणीमान भतता) ननजश्चत केलेल्हया दरानुसार 
राहणीमान भतता अदा करण्याबाबत मुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पकरषद, पुणे याींच्या 
कायायलयाकडून वेळोवेळी जिल्हहयातील सवय ग्पवकास अधधकारी, पींचायत सलमती याींना 
कळपवण्यात आलेले आहे. तसेच चालू आधथयक वषायतही राहणीमान भतता अदा करण्याबाबत 
कळपवण्यात आलेले आहे. 
४. प्रतयेक भरतीवषण एकूण करक्त पदाींच्या िागाींपैकी ग्रामपींचायतीमधील १०% पात्र कमयचारी 
जिल्हहा पकरषदेमध्ये ननयुक्त केले िातात. पुढील भरतीवषण देखील अशाप्रकारे िागा भरण्यात 
येतील. 
५. व ६. ग्रामपींचायत कमयचा-याींना ननयलमत कमयचा-याींप्रमाणे वेतनशे्रणी देणेबाबत पवचार 
करण्यासा प व लोकसींख्या वाढीस अनुसरून आकृतीबींध सुधारण्याबाबत लशफारस करण्यासा प 
मुख्य काययकारी अधधकारी, जिल्हहा पकरषद, रायगड याींच्या अध्यक्षतखेाली ग्राम पवकास पवभाग, 
शासन पकरपत्रक क्र. व्हीपीएम २०१६/ प्र. क्र. १७६/पींरा ३, दद. २/८/२०१७ अन्वये सलमती गद त 
करण्यात आली आहे. सदर सलमतीने आपला अहवाल ददनाींक ३१/०५/२०१८ च्या पत्रान्वये सादर 
केला आहे. सदर अहवाल तपासून तयावर उधचत काययवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सांगणि पररचालिाांच ेवेतन प्रलांबबत असल्हयाबाबत  
  

(२०)  १०६०८५ (०७-०४-२०१८).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश्वर (जि.रतनाधगरी) तालुक्यातील सींगणक पकरचालकाींना गत सहा मदहन्यापासून 
वेतन लमळाला नसल्हयाच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गत सहा मदहन्यापासून वेतन न लमळाल्हयामळेु पकरचालकाींवर उपासमारीची वळे 
आल्हयान ेिोपययत वेतन होत नाही तोपययत नवीन काययप्रणाली आतमसात करणार नसल्हयाचा 
इशारा पकरचालक सींघ्नेन ेददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व तदनुसार पकरचालकाींच्या  वेतन 
व अन्य मागण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय 
(३) िुलै २०१७ ते डडसेंबर २०१७ या कालावधीत ज्या कें द्र चालकाींना तयाींचा मोबदला लमळाला 
नाही, अशा कें द्र चालकाींनी, काही अपवाद वगळता, देयक सींगणक प्रणालीमध्ये तयाींनी केलेल्हया 
कामाची पुष्ी न केल्हयामुळे तयाींना मोबदल्हयाची रक्कम लमळाली नसल्हयाचे आढळून आले 
आहे. तयाअनुषींगान े देयक सींगणक प्रणालीवर मोबदल्हयाची पुष्ी करणे सींदभायत सदर कें द्र 
चालकाींचे पवशेष प्रलशक्षण आयोजित करणेबाबतच्या सचूना सीएससी-एसपीव्हीला देण्यात 
आल्हया आहेत.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
मािगाांव (ता.पाटण,जि.सातारा) येथील ग्रामपांचायतीच ेपदाधधिारी याांनी ग्रामपांचायती अांतगवत 

ववववध योिनाांच्या ननधीमध्ये िेलेला गैरव्यवहार 
  

(२१)  १०८७८३ (०९-०४-२०१८).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मािगाींव (ता.पा्ण,जि.सातारा) येथील ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामपींचायतीच ेपदाधधकारी 
याींनी राषरीय पेयिल योिनेमधनू पपण्याच्या पाण्याच्या योिनचे्या कामामध्ये तसेच या 
कामाकरीता िमा केलेली लोकवगयणी तर ग्रामननधीतून खरेदी केलेल्हया एलईडी पथददवे 
खरेदीमध्ये तयाचबरोबर घरकुल योिनेच े बनाव् प्रस्ताव तयार करुन शासनाच्या ननधीचा 
अपहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सवय अपहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई होणेबाबत 
ददनाींक ३० म,े २०१७ रोिीच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थाींनी एकमखुी  राव घेवून तसेच यासींदभायतील 
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लेखी तक्रार पवभागीय आयुक्त, जिल्हहाधधकारी,सातारा मुख्य काययकारी अधधकारी, उपमुख्य 
काययकारी अधधकारी (ग्रामपींचायत पवभाग) जिल्हहा पकरषद सातारा याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर गावच्या ग्रामस्थाींनी या अपहारासींदभायत अनेकदा लेखी तक्रार करुनही 
सदरच्या अपहाराची चौकशी करण्यास अधधका-याींकडून ्ाळा्ाळ केली िात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास,ग्पवकास अधधकारी,पींचायत सलमती,पा्ण याींनी ददनाींक ०३ िुल,ै२०१७ रोिी 
उपमुख्य काययकारी अधधकारी (ग्रामपींचायत पवभाग) जिल्हहा पकरषद सातारा याींना ददलेला 
यासींदभायतील अहवाल हा सींददग्ध असल्हयाच े सींबधधत ग्रामस्थाींच े मत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?  
 

श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     या योिनाींच्या ननधीमध्ये कोणतयाही प्रकारचा अपहार झालेला नाही.  
(२) यासींदभायत लेखी तक्रार प्राप्त झाली हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) होय,चौकशी केली आहे. तथापप, चौकशीमध्ये अपहार ननदशयनास आलेला नसल्हयान े
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील बांिारा-भटिे ववमुक्त ओबीसी समािाच्या मागण्याांवर ननणवय घेणेबाबत 
  

(२२)  १०९३९० (०७-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर) :  सन्माननीय ववमुक्त िातीअभटक्या 
िमाती व इतर मागासवगव आणण ववशेष मागास प्रवगव िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बींिारा-भ्के पवमुक्त ओबीसी समािबाींधवाींनी मुींबईतील आझाद मैदानामध्ये 
ददनाींक ५ िानेवारी,२०१८ रोिी मोचाय काढून आींदोलन केले होत े व यासींदभायतील मागण्याींच े
ननवेदन शासनाकड ेसादर केलेले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मागण्याीं पणुय करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (१३-०२-२०१९) :(१) होय, 
(२) व (३) राषरीय बींिारा क्राींतीदल याींच े ददनाींक ५.१.२०१८ चे सादर केलेल्हया ननवेदनाींत १८ 
मागण्या सींबधधत पवभागास पा वून तयाींचा अहवाल सादर करण्याची पवनींती करण्यात आली 
आहे. 

___________ 
 राज्यातील ग्राम पररवतवन योिनेंतगवत गावाांचा वविास आराखडा तयार िरण्याबाबत 
  

(२३)  ११०२१५ (०९-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्रीमती 
सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्राम पकरवतयन योिनेंतगयत सुमारे १ हिार गावाींचा पवकास आराखडा तयार 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरचा आराखडा तयार केलेला असल्हयास आराखड्याचे स्वरुप काय आहे व 
तयानुसार आतापयतं कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) महाराषरातील १००० गावाींच ेपकरवतयन घडवून आणण्याच्या दृष्ीने ग्रामीण भागात शाश्वत 
पवकासासह ही गाव ेसक्षम बनण्याककरता ग्राम सामाजिक पकरवतयन फाऊीं डशेनमाफय त काययक्रम  
राबपवण्याचा ननणयय शासनाने ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ च्या शासन ननणययान्वये घेतला आहे. 
तयानुसार या गावाींमध्ये गाव पातळीवर राबपवण्यात येत असलेल्हया सवय शासकीय योिना 
एकबत्रत करुन प्रतयेक गाव आदशय गाव करण्याचा फाऊीं डशेनचा उदे्दश आहे. तयानुसार ननवड 
झालेल्हया गावाींचा गाव पवकास आराखडा तयार करण्यात येत असुन तया गावाींमध्ये सवय 
शासकीय योिनाींच े एकबत्रकरण करुन तया योिना  राबपवण्यात येत आहेत.  तयालशवाय 
गावाींच्या पवकासासा प राज्यातील खािगी आणण सावयिननक कीं पन्या तसचे पवततीय सींस्था 
याींच्या कीं पनी सामाजिक दानयतवाच्या माध्यमातनू तयाींचेही सहाय्य घेण्यात येत आहे. 
पदहल्हया व दसूऱया ्प्प्यात ग्राम सामाजिक पकरवतयन अलभयानात १९ जिल्हहयाींतील ३५० 
ग्रामपींचायतीचा  समावेश करण्यात आलेला असुन यापकैी ७०० गावाींमध्ये ग्राम सामाजिक 
पकरवतयन अलभयानामाफय त काम ेसरुु आहेत. 
उवयकरत गावाींमध्ये  ग्राम सामाजिक पकरवतयन  फाऊीं डशेनमाफय त ्प्प्या्प्प्याने सवय शासकीय 
योिनाींचे एकबत्रकरण करुन गाव पवकास आराखडा तयार करुन अींमलबिावणी करण्यात येणार 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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हातिणांगले ग्रामपांचायतीच्या नुतन सदस्याांना अधधिार देण्याबाबत 
  

(२४)  ११०७०० (२८-०३-२०१८).   डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हातकणींगले ग्रामपींचायतीची ननवडणूक होवून लोकननयुक्त सरपींचासह चार सदस्य ननवडून 
आले परींत ुगणसींख्येपूतणअभावी नुतन सदस्याींना कोणतेही अधधकारी नाहीत तसचे प्रशासकीय 
अधधका-याींचे योग्य मागयदशयनाअभावी सवय कारभार बींद असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार या ग्रामपींचायतीला 
अधधकार देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्रीमती पांििा मुांड े (१४-०२-२०१९) : (१) मौि े हातकणींगले ग्रामपींचायतीची मुदत 
दद.२९.११.२०१७ रोिी सींपत असल्हयाने ननवडणूक काययक्रम घोपषत होवून दद. १६.१०.२०१७ रोिी 
ननवडणूक घेण्यात आली. ग्रामपींचायत हातकणींगलेककरता सरपींच १ व  सदस्य १७  अशी 
एकुण १८ ची काययकाकरणी होणे अपेक्षक्षत होते. परींतु हातकणींगले येथील ग्रामस्थाींनी 
हातकणींगले नगरपींचायत होणेककरता ग्रामपींचायत ननवडणूकीवर बदहषकार  ्ाकल्हयाने ज्या 
सदस्याींनी सरपींच १ व सदस्य ४ पदासा प नामननदेशनपत्र भरली अशी एकुण ५ पदे ननवडून 
आली व इतर करक्त सदस्य पदाककरता नामननदेशन पत्र ेदाखल न केल्हयान ेसदर ननवडणूक 
प्रकक्रयेमधून मौिे हातकणींगले या ग्रामपींचायतीची रचना कलम १० प्रमाणे पुणय झाली नाही व 
ग्रामपींचायत काययकारणी अजस्ततवात आली नाही. तयामळेु महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयम 
१९५८ चे कलम १५१ नुसार दद.१९.१.२०१८  रोिी प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली व 
सदरचे प्रशासकामाफय त ग्रामपींचायतीच े आवश्यक त े सवय कामकाि कायदेलशरकरतया योग्य 
मागयदशयनाखाली करण्यात आले. 
(२) माहे फेब्रुवारी २०१८ मधील करक्त पदाींच्या पो्ननवडणूकीच्या काययक्रमान्वये या 
ग्रामपींचायतीची ननवडणूक दद.२७.०२.२०१८ रोिी घेण्यात आली असून तयामध्ये सवय करक्त १३ 
सदस्याींची पदे भरण्यात आली असून काययकारणी मींडळ अजस्ततवात येऊन दद.१२.०३.२०१८ च्या 
पदहल्हया सभेनींतर मौिे ग्रामपींचायतीचे कामकाि सुरळीत चाल ूआहे. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील भटक्या व ववमुक्त िातीच्या लोिाांसाठी स्वतांर राष्ट्रीय आयोग गठीत िरण्याबाबत 
  

(२५)  ११३०९८ (२८-०३-२०१८).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्रीमती समुन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव) :   सन्माननीय ववमकु्त िातीअभटक्या िमाती व इतर मागासवगव आणण ववशेष 
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मागास प्रवगव िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पपढयान-्पपढया भारतात राहणाऱया व १४ को्ी लोकसींख्या असलेल्हया भ्क्या व पवमुक्त 
िातीच्या लोकाींसा प स्वतींत्र राषरीय आयोग ग पत करण्याबाबतची लशफारस श्री लभकुिी इदात े
याींचे अध्यक्षतेखाली ननयुक्त केलेल्हया आयोगान ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,उक्त आयोगान े आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय व उक्त 
लशफारशी व्यनतकरक्त कोणकोणतया लशफारशी आयोगाने आपल्हया अहवालात केल्हया आहेत, 
(३) असल्हयास, सदर अहवालातील लशफारशी शासनाने मान्य केल्हया आहेत काय व 
अहवालातील लशफारशीची अींमलबिावणी केव्हापासून करण्याींत येणार आहे, 
(४) असल्हयास, अहवालातील लशफारशीची अींमलबिावणी तातकाळ करण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०५-०२-२०१९) : (१),(२),(३),(४) व (५) भ्क्या व पवमुक्त िातीच्या लोकाींसा प 
स्वतींत्र राषरीय आयोग ग पत करण्याची बाब ही कें द्र शासनाच्या अखतयारीतील आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील िुलवांतवाणी या िातीचा समावेश इतर मागासप्रवगावमध्ये िरण्याबाबत 
  

(२६)  ११५५९८ (०४-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ववमुक्त 
िातीअभटक्या िमाती व इतर मागासवगव आणण ववशेष मागास प्रवगव िल्हयाण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कुलवींतवाणी तसेच वैश्यवाणी ्या िातीचा इतर मागासवगय प्रवगायत अनुक्रमाींक 
१९० वर १९८९ पासून असणारा समावशे हा पवदहत प्रकक्रयेचा अवलींब न झाल्हयान े उच्च 
न्यायालयाच्या ननणययाच्या अनुषींगाने दोन्ही िाती इतर मागास प्रवगायतून वगळण्यात येवनू 
पुन्हा नव्याने समावशे करण्यासा प मागासवगय आयोगाकडून सवके्षण करून अहवाल सादर 
करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कुलवींतवाणी आणण वैश्यवाणी अशा दोन्हीींच ेअहवाल शासनास प्राप्त होवूनही 
फक्त वैश्यवाणी या एकाच िातीचा समावशे इतर मागासवगय प्रवगायत करण्यात आल्हयान े
कुलवींतवाणी या िातीचा सुद्धा समावेश इतर मागासवगय प्रवगायत पुन्हा करण्यात यावा अशी 
लेखी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २७ माचय,२०१६ रोिी वा  तयासुमारास 
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्य मागासवगय आयोगाकडून अहवाल क्र.४४ व ४५ नुसार वैश्यवाणी तसेच 
अहवाल क्र.४८ नुसार दोन्ही िातीचे अहवाल लशफारसीसह शासनास सादर केले असता दोन्ही 
िातीमधील फक्त वैश्यवाणी या िातीचा इतर मागासवगय यादी क्र.१९० मध्ये पुन्हा समावेश 
करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानसुार कुलवींतवाणी या 



पव.स. ५५० (21) 

िातीचा इतर मागासवगय प्रिातीमधे पुन्हा नव्यान े समावेश करण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१३-०२-२०१९) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) राज्य मागासवगय आयोगाचा याबाबतचा अहवाल क्र.४८ शासनास प्राप्त झाला असनू 
प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न  उद्भवत  नाही. 
  

___________ 
  

बहहणाबाईंच्या िन्मगावी उभारण्यात येणा-या बहहणाबाई स्मारिाबाबत 
  

(२७)  ११८६६५ (२४-०७-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िळगाव िवळील असोदा या बदहणाबाईंच्या िन्मगावी उभारण्यात येणा-या बदहणाबाई 
स्मारकाचा पवषय गेल्हया १० वषायपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, उक्त स्मारकाच्या मळू आराखडयात बदल केल्हयाचे माहे एपप्रल,२०१८ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, या स्मारकासा प ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे काय, 
(४)  नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) होय, बदहणाबाईं स्मारक बाींधकामासा प माहे माचय-२०१८ पयतं रु.३१६.८० लक्ष तसेच सन 
२०१८-१९ या आधथयक वषायत रु.७०.०० लक्ष एवढा ननधी जिल्हहा वापषयक योिनेंतगयत उपलब्ध 
करुन ददलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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दाभाडा (ता. धामणगाव रेल्हवे , जि. अमरावती) येथील जिल्हहा पररषदेतील शाळाांच्या वगव 
खोल्हयाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(२८)  ११८८६८ (३१-०७-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  दाभाडा (ता. धामणगाव रेल्हवे , जि. अमरावती) येथील जिल्हहा पकरषद शाळाींच्या वगय 
खोल्हयाचे ितावरील ्ीनपत्र े एक वषायपूवण वादळवारान े उडुन गेल्हयामुळे तेव्हापासुन सदर 
वगयखोल्हयाींची दरुुस्ती झाली नसल्हयाने सदर गावातील पवद्यार्थयांना जिव धोक्यात घालुन 
शाळेत बसाव ेलागत असल्हयाच े ददनाींक २ म,े २०१८ रोिी वा तयासुमारास ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर वगयखोल्हयाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय व तयानुसार वगयखोल्हयाींची 
दरुुस्तीबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  व (२) अींशत: खरे आहे. 
    दोन वगय खोल्हयाींची द्न पत्र े उडून गेली असून कें द्र प्रमुख, ग् लशक्षणाधधकारी/ 
उपलशक्षणाधधकारी याींनी नादरुुस्त खोल्हयाींची पींचायत सलमती स्तरावरुन पाहणी केली असून 
सदरहू खोल्हयाींच्या दरुुस्ती ऐविी ननलेखन करण्याबाबतच्या सूचना ददल्हया आहेत. पवद्यार्थयांना 
बसण्याककरता सुजस्थतीत ४ खोल्हया उपलब्ध असल्हयाने पवद्यार्थयांना जिव धोक्यात घालून 
वगायत बसण्याचा प्रश्न उद्भभवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
ग्रामपांचायत सरपांच व सदस्य शौचालय वापरासांबांधीच्या ग्रामसभेचा ठराव अननवायव असल्हयाने 

शासन पररपरिात सुधारणा िरण्याबाबत 
  

(२९)  १२०२५२ (३१-०७-२०१८).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर जिल्हहा पकरषद व पींचायत सलमती अधधननयम १९६१ कलम १६ च्या पो्कलम 
(१) च्या खींड (प) व महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयम १९५८ च्या कलम १४ च्या पो्कलम 
(१) च्या खींड (ि-५) नुसार नवननवायधचत सरपींच वा सदस्य याींनी सावयबत्रक ननवडणुकामध्ये 
नामननदेक अिय भरतेवेळी ग्रामसभेमध्ये  राव पाकरत करून शौचालय वापरा सींबींधीच ेप्रमाणपत्र 
सादर करणे शासनास बींधनकारक असल्हयाची तरतूद पकरपत्रकात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बहुतेक सरपींच व सदस्य याींना या पकरपत्रकातील तरतुदीची कल्हपना नसल्हयान े
तसेच ग्रामसेवक, खींडपवकास अधधकारी, जिल्हहापकरषदेची यींत्रणेमाफय त प्रतयक्षात नवननवायधचत 
सदस्याला मादहती न ददल्हयाने अनेकाींनी ती प्रकक्रया केली नसल्हयाने जिल्हहाधधकारी,अप्पर 
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जिल्हहाधधकारी व मखु्य काययकारी अधधकारी याींना तक्रारी दाखल करून सदर शासन 
पकरपत्रकाच्या अधधननयमातील तरतुदीचा गैरवापर होत असल्हयान ेअनेक सरपींच सदस्य याींना 
पदावरून दरु व्हावे लागत आहे तयामुळे यात सुधारणा व्हावी यासा प स्थाननक लोकप्रनतननधीन े
मा. मुख्यमींत्री व मा. ग्रामपवकास मींत्री याींना ददनाींक १९ माचय,२०१८ रोिी वा तयासुमारास 
ननवेदन ददलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (११-०२-२०१९) : (१) महाराषर जिल्हहा पकरषद व पींचायत सलमती 
अधधननयम १९६१ कलम १६ च्या पो्कलम (१) च्या खींड (प) व महाराषर ग्रामपींचायत 
अधधननयम १९५८ च्या कलम १४ च्या  पो्कलम (१) च्या खींड (ि-५) नुसार उमेदवाराींनी 
सावयबत्रक ननवडणुकीमध्ये नामननदेशन अिय भरतेवेळी “ग्रामसभमेध्ये  राव पाकरत करुन” 
शौचालय वापरासींबींधीचे प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत तरतुद होती. 
    तथापप,  सन २०१७ चा महाराषर अधधननयम क्र. २५ दद.१५.०४.२०१७ अन्वये 
“ग्रामसभेच्या  रावासोबत सींबींधधत पींचायतीच े प्रमाणपत्र” या मिकुरानींतर, “ककीं वा मुख्य 
काययकारी अधधकाऱयाचे ककीं वा तयाने पदननदेलशत केलेल्हया अधधकाऱयाच े प्रमाणपत्र, ककीं वा 
स्वयींप्रमाणपत्र” अशी सुधारणा करण्यात आली असून सदर सुधारणा ही ददनाींक ३१ िानेवारी, 
२०१७ पासून  अींमलात आली आहे. तयामुळे शौचालय वापरासींबींधी ग्रामसभेचा  राव 
बींधनकारक नाही. 
(२) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ननवेदन ददले आहे हे खरे आहे. 
    शौचालय वापर प्रमाणपत्रासींबींधी वरील प्रमाणे सुधारणा सींबींधधत अधधननयमामध्ये 
 करण्यात आली आहे. तसेच तयापुवण ददनाींक ७.१०.२०१६ रोिीच्या शासन पत्रान्वये ननवडणूक 
लढवु इजच्िणाऱया उमेदवाराकडुन शौचालयाच्या  प्रमाणपत्रासा प प्राप्त होणाऱया अिायवर ननणयय 
घेण्यासा प  पवशेष ग्रामसभेच े आयोिन करण्याबाबत  तसेच अपवादातमक पकरजस्थतीत 
 ग्रामसभचेे आयोिन होवु शकले नाही तर अशा पकरजस्थतीत सहायक ग् पवकास  अधधकारी 
याींनी ग्रामसेवकाच्या लशफारशीवरुन  शौचालयाचे प्रमाणपत्र देण्याची काययवाही करावी, अस े
 सवय सींबींधधत अधधकारी /कमयचारी याींना ननदेश देण्याबाबत सवय मुख्य काययकारी अधधकारी 
याींना  कळपवण्यात आलेले आहे.           
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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बाळापूर व पातुर (जि.अिोला) तालुक्यातील पांचायत सशमतीच्या गटवविास अधधिारी याांनी 
लक्षाांिापेक्षा िास्त ववहीरी मांिूर िेल्हयाबाबत 

  

(३०)  १२१४७८ (२३-०७-२०१८).   श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाळापूर व पातुर  (जि.अकोला) तालुक्यातील पींचायत सलमतीच्या ग्पवकास अधधकारी 
याींनी लक्षाींकापेक्षा िास्त पवहीरी मींिूर केल्हयाचे माहे म,े२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,या तालुक्यातील लाभार्थयांना अनुदानाचा दसुरा हप्ता देण्यास सींबींधधत अधधकारी 
्ाळा्ाळ करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व तयानुसार लाभार्थयांना तयाींच े
अनुदान तातकाळ पवतरीत करण्यासह लाभार्थयांना अनुदानाचा दसुरा हप्ता देण्यास पवलींब 
लावणाऱया अधधकाऱयावर कारवाई करण्याबाबत  शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०४-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगयत चालू असलेल्हया वैयजक्तक 
लसींचन पवदहरीींना ग्पवकास अधधकारी याींचमेाफय त ननयमानुसार अनदुान वा्प करणे सुरू आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

पोलादपूर (जि.रायगड) तालुक्यातील ग्रामीण रस्ता क्रमाांि २० िशेडी बांगला  
ते पळधचल रस्त्याांची झालेली दरुवस्था 

  

(३१)  १२४०१५ (३०-०७-२०१८).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पोलादपूर (जि.रायगड)  तालुक्यातील ग्रामीण रस्ता क्रमाींक २० कशेडी बींगला त ेपळधचल 
रस्तयाींची दरुवस्था झाल्हयाचे माहे एपप्रल,२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास ,या पवभागात पळधचल येथे प्राथलमक आरोग्य केद्र, माध्यलमक शाळा, प्राथलमक 
शाळा तसेच पळधचल,खडकण,े गोलदरा, मोरेवाडी, तामसड,े सावरीची वाडी गौळवाडी,िलाची 
वाडी, सातपानेवाडी आदद  गावे व वाडी वस्तीवर िाण्यासा प हा रस्ता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त रस्तयाची पाहणी शासनान ेकेली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास,तदनुसार  सदर रस्तयाची तातकाळ दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े कोणती 
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काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. प्रश्नाींककत ग्रामीण मागायचा 
क्र. २० नसून ६३ असा आहे. 
(३) सदर रस्तयाची पाहणी जिल्हहा पकरषदेमाफय त करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नाींककत रस्ता हा पोलादपरू तालुक्यातील इजिमा १६१ त े गोलदरा खडकवणे राममा 
क्र.६६ ला लमळणारा ग्रामीण मागय क्र.६३  असून या  रस्तयाची  एकूण लाींबी ५.५० कक.मी. 
इतकी आहे. सदर रस्तयाची दरुुस्ती करणे आवश्यक आहे. 
       सन २०१९-२० च्या  PCI  प्रमाण े या  रस्तयाचा  क्र. ०१ आहे.         
     जिल्हहा पकरषदेला ३०५४/५०५४ लेखालशषांतगयत प्राप्त ननधी व ननकषाच्या अधधन राहून 
PCI  प्राधान्यक्रमानुसार सदर रस्तयाचे काम करण्याचे जिल्हहा पकरषदेचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मानोरा तालुक्यातील (जि.वाशीम) आमगव्हाण त ेिोंडोली रस्त्याच ेडाांबरीिरणाचे  
िाम ननिृष्ट्ट दिावचे िेल्हयाबाबत 

  

(३२)  १२४१९४ (३१-०७-२०१८).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमगव्हाण ते कोंडोली   (ता.मानोरा,जि.वाशीम) रस्तयाचे डाींबरीकरणाचे काम 
कीं त्रा्दाराींनी एका रात्रीतून  पूणय केले असून तयामध्ये डाींबर ऐविी आईलचा अधधक वापर 
केल्हयामुळे येतया काही ददवसाींत रस्ता नादरुुस्त होण्याची शक्यता ननमायण झाली असल्हयाच े
माहे एपप्रल, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आले,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कामाची चौकशी करून कीं त्रा्दारावर कारवाई करण्याची मागणी 
नागकरकाींनी केली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी  करण्यात आली आहे काय व तयात काय आढळून आले,  
(४) असल्हयास, तयनुसार  सदर रस्तयाच ेबाींधकाम करणाऱया कीं त्रा्दारावर शासनान ेकोणती   
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) याबाबत लेखी मागणी जिल्हहा पकरषदेकड ेप्राप्त नाही. 
(३) रामा.आमगव्हाण ते कोडोली हा इजिमा ७० दिायचा रस्ता असनू तयाची एकूण लाींबी १२.५० 
कक.मी. आहे. सदर रस्तयाच्या साखळी क्र. ०/०० ते ०/४७५ मध्ये जिल्हहा वापषयक योिना 
सवयसाधारण सन २०१६-१७ अींतगयत रु. ७.७८ लक्ष चे काम करण्यात आले आहे. 
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       काययकारी अलभयींता याींनी कामाची पाहणी केली आहे. सदर काम अींदािपत्रकीय 
प्रावधानानुसार पूणय झालेले असून सदर रस्ता सुजस्थतीत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि जिल्ह्यातील रस्त्याच्या दरुुस्तीिररता ननधी देण्याबाबत 
  

(३३)  १२४९८६ (३०-०७-२०१८).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्ह्यातील रस्तयाींची दरुवस्था दरू करून दरुुस्तीसा प नालशक जिल्हहा पकरषदेने दोनश े
को्ी रुपयाींची मागणी केली होती परींतु केवळ सव्वा दोन को्ी रुपये रस्तयाच्या दरुुस्तीककरता 
लमळाल्हयाच ेमाहे एपप्रल, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दोनशे को्ी रुपयाींची मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असतानाही केवळ सव्वा 
दोन को्ी रुपये मींिूर करण्यात आले आहेत,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार नालशक जिल्ह्यातील 
रस्तयाींची दरुुस्ती करण्यासा प तातकाळ ननधी देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. नालशक जिल्हहा पकरषदेने दोनशे 
को्ी रुपयाींची मागणी केलेली नाही. तथापप सन २०१७-१८ करीता रु. २०१३.८९ लक्ष इतका 
ननधी लेखालशषय ३०५४  २४१९ रस्ते व पुल दरुुस्ती काययक्रमाींतगयत उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील उिनी पुनववशसत गावाांसाठी स्वतांर  
ग्रामपांचायत स्थापन िरण्याबाबत 

  

(३४)  १२५१७७ (३०-०७-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील उिनी पुनवयलसत गावाींसा प स्वतींत्र ग्रामपींचायत 
स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी करमाळ्याच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०१ ऑगस््,२०१७ 
रोिी वा तयानुसार ननवेदनाव्दारे मा.महसलू मींत्री  व मा.ग्रामपवकास मींत्री याींचकेड ेकेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ननवेदनातील मागणीच्या अनुषींगाने उिनीच्या पाण्यामळेु गावाींचे पवभािन 
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झाल्हयाने ग्रामपींचायत कायायलय,पोस्् ऑकफस,शाळा,बािारपे , बँक आदीींसा प पवदयार्थयांना 
बरेच अींतर प्रवास करावा लागत असल्हयान ेतयाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त पुनवयलसत गावाींना महसलुी गावाचा दिाय प्राप्त झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व तयानुसार उिनी पुनवयलसत 
गावाींसा प स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०२-२०१९) :(१), (२) व (३) मा. लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २८.०६.२०१८ 
रोिीच्या पत्रान्वये करमाळा तालकु्यातील वाींगी २, ३, ४ व लभवरवाडी या गावाींसा प स्वतींत्र 
ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासा पचे ननवेदन प्राप्त झालेले आहे. 
      करमाळा तालुक्यातील उिनी पनुवयलसत २८ गावे असून तयापैकी १७ गावाींना 
ग्रामपींचायत स्थापन आहेत. उवयकरत ११ पुनवयलसत गावाींपैकी ५ गावाींना महसलुी गावाचा दिाय 
प्राप्त नसून २ गावाींची मागणी नाही आणण वाींगी २, ३, ४ व लभवरवाडी या ४ पनुवयलसत 
गावाींची स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासा पची मागणी आहे. 
(४) ग्रामपींचायत वाींगी, ता. करमाळा या गु्रप ग्रामपींचायतीमधनू वाींगी क्र. १,२,३,४ व  
लभवरवाडी या पाच स्वतींत्र ग्रामपींचायत ननमायण करणेबाबतचा प्रस्ताव पवभागीय आयुक्त, पुणे 
पवभाग याींचेमाफय त  ददनाींक १४.०९.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला होता. 
        वाींगी १, वाींगी २, वाींगी ३, वाींगी ४ व लभवरवाडी या पनुवयलसत गावाींच ेपुनवयसन हे 
मूळ वाींगी ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतच झालेले असल्हयान े  सदरचा प्रस्ताव शासन ननणयय ददनाींक 
१२ फेब्रुवारी, २००४ व ददनाींक ४ माचय, २०१४ मधील ननकषात बसत नाही.   
         तयामळेु सदर प्रस्ताव शासनपत्र ददनाींक २५ िानेवारी, २०१९ अन्वये पवभागीय 
आयुक्त, पुणे पवभाग याींना परत पा पवण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
िुडाळ (जि. शसांधुदगुव) तालकु्यातील अणाव दाभािीवाडी त ेसुिळवाड (एम. आय. टी. एम. 

इांजिननअररांग िॉलेििड ेिाणाऱया) रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(३५)  १२६२७१ (३०-०७-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुडाळ  (जि. लसींधुदगुय) तालकु्यातील अणाव दाभािीवाडी ते सुकळवाड (एम. आय. ्ी. 
एम. इींजिननअकरींग कॉलेिकड े िाणाऱया) रस्तयाची दरुवस्था झाल्हयाची बाब माहे म,े २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान  ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू रस्तयाच्या दरुुस्तीसा प तातडीने ननधी उपलब्ध करून देण्याची  सरपींच, 
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ग्रामपींचायत अणाव  व मा. राज्यमींत्री – सहकार याींनी  मा. मुख्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक १० 
एपप्रल,२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू पत्रात केलेल्हया मागणीच्या अनुषींगान ेअणाव दाभािीवाडी त ेसुकळवाड 
या रस्तयाच्या दरुुस्तीसा प तातकाळ ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)    होय, हे खरे आहे. 
(२)    सदर मागणी या पवभागाकड ेप्राप्त झाल्हयाच ेआढळून येत नाही. 
(३)    प्रश्नाींककत  ओरोस जिल्हहा मुख्यालय ते अणाव दाभाचीवाडी तलाव मागे रस्ता ग्रामीण 
मागय क्र. १२०  हा ओरोस मुख्यालयातील पवद्यार्थयांना कॅालेिकड े िाणारा िवळचा मागय 
असून  सदर रस्तयाची दरुुस्ती करणे आवश्यक आहे.  जिल्हहा पकरषदेला जिल्हहा वापषयक 
योिना/रस्ते पवशेष  दरुुस्ती काययक्रमाींतगयत ननधी उपलब्धतेनसुार सदर रस्तयाचे काम ्प्प्या-
्प्प्याने प्रस्तापवत करण्याचा जिल्हहा पकरषदेचा प्रयतन आहे. 
   तसेच एम.आय.्ी.एम. इींजिननअरीींग कॅालेि हे प्रजिमा क्र. ३८ च्या सा.क्र. ४/८०० मध्ये  
आहे. सदर रस्ता सावयिननक बाींधकाम पवभागाच्या अखतयारीत असनू सुजस्थतीत आहे. 
(४)    प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िुनी पेंशन योिना पुवववत लागु िरण्याबाबत 
  

(३६)  १२६४२६ (०५-१२-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ववत् त मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िुनी पेंशन हक्क सींघ्न, पोलादपूर, जि. रायगड याींनी िुनी पेंशन मागणीसा प 
ददनाींक ५ सप् े्ंबर,२०१८ रोिीच्या सुमारास काळया कफती लावून आींदोलन केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या मागणीनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नवीन पेन्शन योिना लागू करण्याबाबतचा ननणयय राज्य शासनाने पूणय पवचाराींती घेतला 
असल्हयामळेु िुनी पेंशन योिना लागू करण्याबाबत  सद्यजस्थतीत कोणतीही काययवाही 
करण्यात आलेली नाही वा अपेक्षक्षत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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िरवाडी (जि.हहांगोली) गावात रुग्णाांना रुग्णालयात घेऊन िाण्यािरीता वाहन उपलब्ध िरुन 
देण्यासह नवीन रस्त ेबाांधण्याबाबत 

  

(३७)  १२६५५१ (१०-१२-२०१८).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), 
श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करवाडी (जि.दहींगोली) गावातील एका अडीच वषायच्या मुलीची अचानक प्रकृती अस्वस्थ 
झाल्हयाने तीला उपचारासा प रुग्णालयात घेऊन िाण्याकरीता वाहन नसल्हयान ेव रस्ते खराब 
असल्हयाने नतच्या आईवडडलाींना  सहा ककलोमी्र नाींदापूर आरोग्य रुग्णालयात पायी चालत 
िावे लागल्हयाची घ्ना ददनाींक २०  ऑगस््, २०१८ रोिी वा तयासुमारास ननदशयनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील अनके ग्रामीण भागात पक्के रस्ते व रुग्णाींना रुग्णालयात घेवून 
िाण्यासा प वाहन नसल्हयाने नागकरकाींची गैरसोय होत असल्हयाच ेननदशयनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व राज्यातील अनेक ग्रामीण 
भागासह करवाडी  गावात  रुग्णाींना रुग्णालयात घेऊन िाण्याकरीता वाहन उपलब्ध करुन 
नवीन रस्त ेबाींधण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) :  (१)    अींशत: खरे आहे. 
          (२), (३) व (४) करवाडी हे गाव प्राथलमक आरोग्य कें द्र पोतरा,ता.कळमनुरी च्या 
काययके्षत्रात आहे. येथ े१०२ ्ोल फ्री ची रुग्ण वादहका उपलब्ध आहे. तसेच ग्रामीण रुग्णालय 
कळमनुरी येथ े१०८ ्ोल फ्री ची रुग्णवादहका उपलब्ध आहे. 
       करवाडी वस्तीस दोन रस्ते असून सदर रस्त ेयोिनाबा्य आहेत. 
१)    हारवाडी ते करवाडी असा २.६०० कक.मी. लाींबीचा रस्ता असून सदर लाींबीपैकी सा.क्र. 
०/०० ते २/२०० कक.मी. पयतं आददवासी उपयोिनेंतगयत काम करण्यात आले आहे.    सा.क्र. 
२/२०० ते २/४०० कक.मी. पाींदण आहे व सा.क्र. २/४०० ते २/६०० गायरान आहे. 
२)    नाींदापूर  ते करवाडी रस्तयाची लाींबी  ३.२०० कक.मी. आहे सदरचा सींपूणय रस्ता महातमा 
गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेमधून करण्याचे प्रस्तापवत  असून एकूण लाींबीपैकी 
पदहल्हया १ कक.मी.अींतराच्या रस्तयाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. 
            सदरचे रस्ते योिनाबा्य असल्हयाने शासनाच्या योिनेमधून सदरच्या 
रस्तयासा प ननधी उपलब्ध करुन देता येत नाही.तयामुळे सदर दोन्ही रस्तयाींचा समावेश रस्त े
पवकास आराखड्यामध्ये करण्यासा प जिल्हहा पकरषदेकडून सावयिननक बाींधकाम पवभागास 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सद्यजस्थतीत लोकप्रनतननधीींनी सदरचे काम स्थाननक 
पवकास काययक्रमाींतगयत  सूचपवल्हयास सदरचे काम करण्याचे जिल्हहा पकरषदेचे ननयोिन आहे. 
  

___________ 
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िोयना िलववद्युत प्रिल्हपाचे पाणी दषु्ट्िाळी भागात वळववण्याबाबत 
  

(३८)  १२६८४८ (०५-१२-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोयना िलपवद्युतचे पाणी दषुकाळी भागात वळपवण्यासा प उच्चस्तरीय अयायासग्ाची 
िलसींपदा पवभागान ेननयुक्ती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त अयायासग्ाने अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू अहवालानसुार शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे, 
(४) नसल्हयास,तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१४-०२-२०१९) : (१) होय, 
   ददनाींक ०२/०८/२०१८ च्या शासन ननणययान्वये अयायासग्ाची ननयुक्ती केली आहे. 
(२) नाही. 
        सदर अयायासग्ाचा अहवाल मे,२०१९ पययन्त शासनास सादर होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय, ननमशासिीय शशक्षि-शशक्षिेत्तर व प्राध्यापि  
याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

  

(३९)  १२६९२६ (०५-१२-२०१८).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :   
सन्माननीय ववत् त मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   राज्यातील ददनाींक  १ िानेवारी, २००६  ते १६ फेब्रुवारी,२००९  या कालावधीत 
सेवाननवतृत झालेल्हया शासकीय ननमशासकीय लशक्षक-लशक्षकेततर प्राध्यापक या सींवगायतील 
कतयचाऱयाना   सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाण े ५० ्क्के ननवतृती वतेन व इतर लाभ द्यावेत 
असा ननणयय मा. सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक ११ ऑक््ोबर,२०१७ रोिी वा तयासुमारास  ददला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, याबाबतचा शासन ननणयय लवकरच काढण्यात येईल अस े लेखी पत्र साींगली 
जिल्हहा पेन्शनसय असोलसएशन याींना देवूनही   शासन ननणयय काढण्यात आलेला नसून ददनाींक 
१ िानेवारी, २०१७  पासूनच्या महागाई भततयाचा फरक व ददनाींक १ िानेवारी, २०१८ पासून 
सधुारीत महागाई भतता अद्यापही लमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)   असल्हयास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानसुार शासकीय, 
ननमशासकीय लशक्षक-लशक्षकेततर, प्राध्यापक याींच्या प्रलींबीत असलेल्हया मागण्याींवर तातकाळ 
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ननणयय घेण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)   नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०२-२०१९) : (१) राज्यातील ददनाींक १ िानेवारी २००६ त े २६ 
फेब्रुवारी, २००९ या कालावधीत सेवाननवतृत झालेल्हया ननवतृतीवतेनधारकाींना सहाव्या वेतन 
आयोगाप्रमाणे लाभ देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या दद.९.५.२०१४ च्या आदेशापवरुध्द 
शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याधचका मा.न्यायालयाने दद.११.१०.२०१७ 
रोिी फे्ाळली हे खरे आहे.  
(२) व (३) कोषागारामाफय त ननवजृततवेतन घेत असलेल्हया ननवजृततवेतनधारकाींना दद.१.१.२०१७ 
पासूनचा महागाई भततयाचा व दद.१.१.२०१८ पासूनचा सधुाकरत महागाई भतता देण्यात आलेला 
आहे. राज्यातील ददनाींक १ िानेवारी २००६ त े२६ फेब्रुवारी, २००९ या कालावधीत सेवाननवतृत 
झालेल्हया ननवतृतीवतेनधारकाींना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाण ेलाभ देण्याबाबतचा शासन ननणयय 
दद.२७.१२.२०१८ रोिी ननगयलमत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ९७० आश्रमशाळाांच्या गेल्हया तीन वषावतील िामिािाची  
चौिशी िरण्यासाठी नेमलेल्हया सशमतीबाबत 

  

(४०)  १२६९४४ (०४-१२-२०१८).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्रीमती 
मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय ववमुक्त िातीअभटक्या िमाती व इतर मागासवगव 
आणण ववशेष मागास प्रवगव िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पवमुक्त िाती, भ्क्या िमातीींच ेदोन लाख पवद्याथण लशकत असलेल्हया राज्यातील ९७० 
आश्रमशाळाींच्या गेल्हया तीन वषायतील कामकािाची चौकशी करण्यासा प ददनाींक ०३ ऑगस््, 
२०१८ रोिी वा तयासुमारास सेवा ननवतृतत उपायुक्त शोभा कुलकणण याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सलमती ग पत केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, आश्रमशाळाींमधील लशक्षक लशक्षकेततर कमयचाऱयाींच्या पदाींना बबींद ू
ननयमावलीप्रमाणे लमळालेल्हया मान्यतेची चौकशी व  वसींतराव नाईक महामींडळातील किय 
प्रकरणाींचीही चौकशी करणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,सदर सलमती कोणकोणतया मुद्याींवर चौकशी करुन ककती कालावधीत अहवाल 
सादर करणार आहे व सलमतीच्या कामकािासा प येणारा खचय वसींतराव नाईक महामींडळाकडून 
घेणार आहे काय, 
(४) तसेच पवमुक्त िाती भ्क्या िमातीच्या आणखी नवीन आश्रमशाळा वाढतया 
लोकसींख्येच्या आधारावर सुरु करणार आहे काय ? 
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प्रा. राम शशांदे (०५-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) होय 
(४) शासन ननणयय दद.३१ मे २००६ अन्वये पवमुक्त िाती, भ्क्या िमाती पवशेष मागासप्रवगय 
आणण उसतोड कामगाराींच्या मुलाींसा प नपवन प्राथलमक व माध्यलमक आश्रमशाळा सुरु न 
करण्याचा शासनान ेननणयय घेतला असून अद्यापही सदर ननणयय कायम आहे. 
  

___________ 
 

वाडा (जि. पालघर) तालुक्यातील रस्त्याांची िामे ननिृष्ट्ट दिावची झाल्हयाबाबत 
  

(४१)  १२७५३९ (१०-१२-२०१८).   अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), िॅप्टन आर.तशमल सले्हवन (सायन-िोळीवाडा) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि. पालघर) तालुक्यात जिल्हहा पकरषद बाींधकाम पवभाग व सावयिननक बाींधकाम 
पवभागाकडून कोन-ेतुसे रस्ता, तुस-ेकोयना वसाहत रस्ता, मोहो्याचा पाडा- उसर रस्ता, मे्- 
घोणसई व तानसा फामय रस्ता या रस्तयाींची कामे ननकृष् दिायची झाल्हयाची  ददनाींक २९ िुल,ै 
२०१८ रोिी ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सवय रस्तयाच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी स्थाननक नागकरकाींनी केलीे े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर मागणीनुसार रस्तयाींच्या कामाची चौकशी केली आहे काय व तयानुसार 
सदर रस्तयाींच ेकामे ननकृष् दिायचे करणा-या कीं त्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सदर रस्तयाींची पाहणी जिल्हहा पकरषद व सावयिननक बाींधकाम पवभाग याींच्यामाफय त 
करण्यात आली आहे.  प्रश्नाींककत कोन-ेतुसे व तुस-ेकोयना वसाहत हा एकच रस्ता असून तो 
इतर जिल्हहा मागय क्र.९१ असा आहे. या रस्तयाची एकूण लाींबी ११.०० कक.मी.आहे. तयापकैी 
सा.क्र. ०/३०० ते ००/७०० व ३/५०० ते ४/२६५ या लाींबीचे खडीकरण व डाींबरीकरण लेखालशषय 
५०५४ अींतगयत म े२०१८ मध्ये पूणय करण्यात आले आहे. 
    मे् घोणसई व तानसा फामय हा इतर जिल्हहा मागय क्र. ९५ असून या रस्तयाची एकूण 
लाींबी ८.५० कक.मी. आहे. तयापैकी सा.क्र०/०० त े०/४५०, ६/०० त े६/१२६  व ६/२५२ त े६/५३२ 
या लाींबीचे खडीकरण व डाींबरीकरण लेखालशषय ५०५४ अींतगयत म े२०१८मध्ये पूणय करण्यात आले 
आहे. 
    पावसाळ्यात अनतवषृ्ीमुळे, अविड वाहतुकीमुळे, तसेच लोखींडी करींग असलेल्हया रॅक््रच्या 
वाहतुकीमळेु सदर रस्तयाींवर काही द काणी खड्ड े पडले आहेत. पावसाळ्याचा कालावधी हा 
ननकरक्षण कालावधी असल्हयाने तसेच रस्ता सुजस्थतीत केल्हयानींतरच  ेकेदारास देयक अदा 
करण्यात येणार आहे. 
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   तसेच मोहो्याचापाडा-उसर या इतर जिल्हहा मागय क्र.९५ या रस्तयाच े मिबतूीकरण व 
डाींबरीकरणाचे काम सावयिननक बाींधकाम पवभागाकड ेमींिूर आहे. सदर कामास अद्याप सुरुवात 
केलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 वाांिरी त ेचालबडी (ता.िेळापूर,जि.यवतमाळ) रस्त्याच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दिावचे झाल्हयाबाबत 
  

(४२)  १२८२६१ (१०-१२-२०१८).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींिरी ते चालबडण  (ता.केळापूर,जि.यवतमाळ) रस्तयाचे बाींधकाम ननकृष् दिायचे झाले 
असून तयाबाबत चौकशी करण्याबाबत जिल्हहा पकरषद बाींधकाम पवभाग क्रमाींक १, यवतमाळ 
याींनी उप अलभयींता, जिल्हहा पकरषद बाींधकाम उपपवभाग, पाींढरकवडा याींना ददनाींक ८ 
माचय,२०१८ रोिी वा तयासुमारास पत्र देऊन काययवाहीच ेआदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, तयानुसार सींबींधधत दोषी कीं त्रा्दार व अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 श्रीमती पांििा मुांड े (१३-०२-२०१९) : (१) चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते, 
तथापप रस्तयाच ेबाींधकाम ननकृष् दिायच ेझालेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्नाींककत रस्तयाच्या कामाबाबत लोकप्रनतननधी याींनी केलेल्हया तक्रारीच्या अनुषींगाने 
कामाची तपासणी राज्य गुणवतता ननकरक्षण याींच्या माफय त करण्यात आली. सदर काम योग्य 
दिायचे आढळून आले असल्हयाने कीं त्रा्दार व अधधका-याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

पाचोरा (जि.िळगाांव) शहरातील ववववध बँिाांववषयी असलेल्हया तक्रारीबाबत 
  

(४३)  १२९३४४ (०५-१२-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ननयोिन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा  (जि.िळगाींव) शहरातील पवपवध बँकापवषयी असलेल्हया तक्रारीच्या अनुषींगान े
प्राींतअधधकारी कायायलयात माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान स्थाननक 
लोकप्रनतननधीच्या अध्यक्षतखेाली बै क आयोजित करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या बै कीत कोणकोणतया तक्रारी करण्यात आल्हया आहेत,  
(३) असल्हयास, या तक्रारी सोडपवण्याककरता कोणत े ननणयय घेण्यात आले आहेत व तयाींचे 
स्वरुप काय आहे ?  
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 श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०६-०२-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) या बै कीत तालुक्यातील पवपवध बँकाींमध्ये येणाऱया अडचणीींबाबत तक्रारी करण्यात आल्हया 
आहेत. 
(३) प्राप्त तक्रारी सोडपवण्याकरीता बै कीस उपजस्थत असलेल्हया बकेँच्या मॅनेिर / प्रनतननधी 
याींना आवश्यक सूचना देण्यात आल्हया आहेत.  
  

___________ 
  

शभवांडी ( जि.ठाणे ) तालुक्यातील अनगाांव िवळील वपळांझ ेया गावच्या रस्त्यासह  
पूल वाहून गेल्हयाबाबत 

  

(४४)  १२९६८४ (१०-१२-२०१८).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  लभवींडी ( जि. ाणे ) तालुक्यातील अनगाींव िवळील पपळींझ ेया गावच्या रस्तयासह पूल 
वाहून गेल्हयाची घ्ना नकुतीच माहे िुल,ै२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान घडलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पपळींझ े गावच्या रस्तयाची चार मदहन्यापूवणच नव्याने उभारणी केली 
असताींनाही यावषणच्या अनतवषृ्ीमळेु रस्ता व पुलही वाहून गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त रस्ता व पलुाची शासनान ेपाहणी केली आहे काय व तयानुसार ननकृष् 
दिायच े काम करणा-या कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करण्यासह रस्तयाची व पुलाची पुनयबाींधणी 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१)    अींशत  खरे आहे. 
(२) व (३) जिल्हहा पकरषदेमाफय त सदर रस्तयाची पाहणी करण्यात आली असनू लभवींडी 
तालुक्यातील पपळींझ े बेंदरपाडा नींबरपाडा भवरपाडा हा रस्ता ग्रामीण मागय क्र. १०० दिायचा 
असून या रस्तयाची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी. आहे. सदर रस्तयाच्या  सा.क्र. ०/०० ते १/६०० 
या पषृ भागाचे मिबुतीकरणाच े काम एम.एम.आर.डी.ए. बा्य रस्ते सुधारणा अींतगयत 
करण्यात आलेले होते. 
        तथापप, िुल ै २०१८ मधील अनतवषृ्ीत िुन्या अजस्ततवातील मोरीच्या द काणी 
पाण्याच्या मोयाया प्रवाहामुळे रस्तयाचा  ७० मी्र लाींबीचा पषृ भाग वाहुन गेलेला आहे. 
सींबींधधत  ेकेदारान ेसदर कामाचा पवमा काढलेला असल्हयामुळे अनतवषृ्ीमुळे  बाधधत झालेल्हया 
रस्तयाची दरुुस्ती ही  पवमा रक्कमेतून सींबींधधत  ेकेदाराकडून करुन घेण्यात येत आहे.  
      सदरचा रस्ता  अनतवषृ्ीमुळे वाहून गेला असल्हयान े तसेच अनतवषृ्ीमुळे बाधधत 
झालेल्हया रस्तयाची दरुुस्ती पवमा रक्कमेतून सींबींधधत  ेकेदाराकडून करुन घेण्यात येत 
असल्हयान े  ेकेदारावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
४)    प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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िृष्ट्णा खो-यातील पाणी पुवेिडील िृष्ट्णा आणण भीमा खो-यातील दषु्ट्िाळी भागािड े
वळववण्यासाठी स्थापन िेलेल्हया अभ्यासगटाच्या अहवालाबाबत 

  

(४५)  १३०७२० (०६-१२-२०१८).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना िलपवदयुत प्रकल्हप व ्ा्ा िलपवदयुत प्रकल्हप समुहातुन वीि ननलमयतीसा प 
कृषणा खो-यातील पाणी पुवेकडील कृषणा आणण भीमा खो-यातील दषुकाळी भागाकड े
वळपवण्यासा प िलसींपदा पवभागाचे ननवतृत सधचव श्री. अ.पा. भावे याींच्या अध्यके्षतेखाली 
अयायासग्ाची ददनाींक २ ऑगस््, २०१८ रोिी ननयुक्ती केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, या अयायास ग्ाच्या काययकक्षा कोणेकोणतया आहेत व अहवाल शासनास प्राप्त 
झाला आहे काय, 
(३) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. धगरीष महािन (१२-०२-२०१९) :  (१) होय, 
(२) अ) सदर  अयायास ग्ाच्या  काययकक्षा पुढील प्रमाणे आहेत. 
     १. ्ा्ा िलपवद्युत प्रकल्हपासा प मागील ९० वषांपासून मुळशी व इतर धरणातून भीमा 
उपखोऱयातील दरवषण अींदाि े ४२.५० TMC पाणी पजश्चमेकड े वीिननलमयतीसा प वळपवण्यात 
येते. उध्वय भीमा हे तु्ीच ेउपखोरे असून बहुताींश भाग हा दषुकाळग्रस्त आहे. तसेच लसींचन, 
शहरीकरणामळेु पपण्याचे पाणी व औद्योधगक के्षत्राककरता उध्वय भीमा उपखोऱयात पाण्याची खूप 
मो प मागणी आहे. तयानुसार ्ा्ा िलपवद्युत प्रकल्हपाककरता पजश्चमेकड े वीि ननलमयतीसा प 
वळपवण्यात येणारे पाणी ्प्प्या्प्प्याने कमी करून पूवेकड े मळू उध्वय भीमा उपखोऱयातच 
वळपवण्याकरीता वषयननहाय ्प्पे  रपवणे. 
    २.सद्य:जस्थतीत पजश्चमेकड े वीिननलमयतीसा प वळपवण्यात येणारे पाणी ्प्प्या्प्प्यान े
कमी करताींना वीिननलमयतीसा प सध्याची ननमायण केलेली व्यवस्था इष्तम काययक्षमतनेे 
उपयोगात आणण्यासा प तयामध्ये कराव्या लागणाऱया बदलाींबाबत उपाययोिना सुचपवणे (उदा. 
पारींपकरक वीि ननलमयती कें द्राऐविी उदींचन योिनेत रुपाींतरण करणे), िेणेकरून पाण्याचा 
अतयल्हप वापर होऊन काही प्रमाणात वीि ननलमयती करणे शक्य होईल. 
    ३. कोयना व ्ा्ा कीं पनीच्या िलपवद्युत प्रकल्हपाींच्या अविलाचा प्रस्थापपत वापर 
कोकणात लसींचन, पपण्याकरीता व औद्योधगक के्षत्रासा प करण्यात येतो. अशा पकरजस्थतीत 
पाणी बींद केल्हयास सदर भागाककरता पाणी उपलब्ध होणार नाही. याअनुषींगाने सध्या वापरात 
येणाऱया पाण्यासा प कोकणातील िलस्त्रोताींचा पवकास करण्याबाबत उपाययोिना सचुपवणे. 
       ४. प्रथम कृषणा पाणी तीं्ा लवाद १ च्या ननवाडयानुसार कोयना िलपवद्युत प्रकल्हप 
्प्पा १, २ व ४ मधून वीि ननलमयती करून ६७.५० अघफू पाणी पजश्चमेकड ेवळपवण्यात येते. 
तयामुळे सदर पाणी लसींचन व पपण्याच्या पाण्याच्या गरिेककरता ्प्प्या्प्प्यान े कमी करून 
इतर उपखोऱयामध्ये वळपवण्यास बींधन असणार नाही. तयाककरता पूवेकडील लसींचन, पपण्याचे 
पाणी व औद्योधगक के्षत्राच्या मागणीच्या अनुषींगान ेउपरोक्त मुद्या क्र. २ व ३ स्वतींत्रपण ेया 
प्रकल्हपासा प सुध्दा अयायास करून अहवाल सादर करणे. 
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       ५. सदर प्रस्तावामुळे ननमायण होणाऱया सींभाव्य कायदेपवषयक बाबीींचा परामशय घेवून 
तया अनुषींगाने पुढील काययवाहीची ददशा व ्प्पे सुचपवणे. 
       ब) सदर अयायास ग्ाचा अहवाल मे, २०१९ पययन्त प्राप्त होणे अपेक्षीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

नागपूर जिल्हहयातील महाववद्यालये  ओ.बी.सी एस.सी.एस. ववद्याथ्याांिडून शशक्षण पररक्षा व 
इतर शुल्हि आिारत असल्हयाबाबत 

  

(४६)  १३११४८ (०४-१२-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), डॉ.शमशलांद मान े
(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय ववमुक्त िातीअभटक्या िमाती व इतर मागासवगव आणण 
ववशेष मागास प्रवगव िल्हयाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर जिल्हहयातील महापवद्यालयाींना लशषयावतृतीच्या माध्यमातुन ओ.बी.सी एस.सी.एस. 
पवद्यार्थयांना  लशक्षण परीक्षा आणण इतर शुल्हक शासनाकडून  देण्यात येत  असताींनाही  
अनेक महापवद्यालये  पवद्यार्थयांकडून उक् त शुल्हक आकारून  पवद्यार्थयांची लु् करीत 
असल्हयाचे ददनाींक १७ ऑगस््,२०१८ रोिी वा तया सुमारास  ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्हयास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार पवद्यार्थयांची लु् 
करणाऱ या महापवद्यालयाींवर कोणती  कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शशांदे (०५-०१-२०१९) : (१) नाही . 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मराठवाड्यात सातत्याने ननमावण होणाऱया पाण्याच्या बबिट समस्येवर िायमस्वरूपी मागव 
िाढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्हया अभ्यास गटाच्या अहवालाबाबत 

  

(४७)  १३१४९७ (०७-१२-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मरा वाड्यात साततयान ेननमायण होणाऱया पाण्याच्या बबक् समस्येवर कायमस्वरूपी मागय 
काढण्यासा प मरा वाडा प्रदेशास इतर भागाच्या नदीखोऱयातील पाणी वळपवण्यासा प प्रस्तापवत 
नदीवळण योिनेचा अहवाल तयार करण्यासा प खानदेशातील िळगावच्या तापी पा्बींधारे 
पवकास महामींडळाचे काययकारी सींचालक याींच्या अध्यक्षतेखाली एक अयायास ग् शासनाने माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान नमेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू अयायासग्ाचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू अयायास ग्ाच्या अहवालात नमूद केल्हया लशफारसीीं कोणतया आहेत, 
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(४) असल्हयास, सदरहू लशफारसीींची तातडीन े अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (१३-०२-२०१९) : (१)  मरा वाडा ककीं वा इतर तु् ीच्या खोऱयात पवपुलतेच्या 
खोऱयातून पाणी वळपवण्यासा प प्रवाही वळण योिना तसेच उपसा वळण योिनाींच े(नदी िोड 
प्रकल्हप) ननयोिन करण्यात येत आहे.  सदर योिना ननधी उपलब्धतेनुसार ्प्प्या ्प्प्यान े
घेण्यासा प सदर योिनाींचे प्राधान्यक्रम  रपवणे व या वळण योिनाींचे मापदींड ननजश्चत 
करण्यासा प काययकारी सींचालक, तापी पा्बींधारे पवकास महामींडळ, िळगाींव याींच्या 
अध्यक्षतेखाली व प्रतयेक महामींडळातून प्रतयेकी एक मुख्य अलभयींता घेऊन शासन ननणयय 
दद.१३/०८/२०१८ व शुध्दीपत्रक दद.१२/१०/२०१८ अन्वये एक अयायासग् गद त करण्यात आला 
आहे.  
(२), (३) व (४) सदर अयायास ग्ाचा काययकाळ दद.१५/०९/२०१८ पयतं होता.  तथापप,  
अहवाल तयार करण्याककरता स्थापन करण्यात आलेल्हया अयायासग्ाच्या कामाची व्याप्ती 
िास्त असल्हयामळेु तसेच सदर अहवाल पकरणामकारककरतया तयार करण्यासा प शासन ननणयय 
दद.१२/१०/२०१८ अन्वये अयायासग्ास दद.३१/१२/२०१८ पयतं मदुतवाढ देण्यात आली आहे. 
अद्याप अयायासग्ाकडून अहवाल शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मोखाडा, ववक्रमगड, िव्हार व डहाणू (जि. पालघर) या तालुक्यात  
घरिुल योिनेत झालेला गैरव्यवहार 

  

(४८)  १३२०३१ (१०-१२-२०१८).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आधथयकदृष्या दबुयल, दाकरद्र रेषेखालील कु्ुींबाना घरकुल योिनेअींतगयत कें द्र शासनाने 
घरकुल योिना कायायजन्वत केली असून मोखाडा, पवक्रमगड, िव्हार व डहाणू (जि. पालघर) या 
द काणी या योिनेच्या अींमलबिावणीमध्ये अनेक गैरव्यवहार होवनू घरकुलासा प आलेले पैस े
हे ग्रामसेवक व सरपींच याींच्या सींयुक्त खातयात बँकेत िमा होत असल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, तयानुसार दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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राज्य सरिारी िमवचा-याांना लागू िरण्यात आलेले पररभावषत  
अांशदान ननवतृ्तीवेतन योिनेबाबत 

  

(४९)  १३२१०८ (०४-१२-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ववत् त मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारी कमयचा-याींना लागू करण्यात आलेले पकरभापषत अींशदान  ननवतृतीवेतन 
योिनेवर माहे नोव्हेंबर, २०१५ नींतर अींमलबिावणी होत नसल्हयाच े ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींशदान पकरभापषत अींशदान  ननवतृतीवेतन योिनामध्ये िमा न करणा-या 
अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यात रोिांदारीसाठी होत असलेले मिुराांच ेस्थलाांतर 
 (५०)  १३३४८८ (३०-११-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िव्हार (जि.पालघर) तालकु्यात बेरोिगारी वाढल्हयान े तया पकरसरातील आददवासी  
स्थलाींतरीत करीत असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास,तयानुसार मिुराींना रोिगार लमळण्याच्या दृष्ीन े शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास,पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियिुमार रावल (०३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

 ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायवभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 

__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवय सवय प्रकक्रया महाराषर पवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवतण मुद्रणालय, मुींबई. 


