अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

तरे ळा-िसार्डे (पारिर वार्डी) गर्डमट मागग व्हाया ंडार्डा (ताेदे वगर्ड, जिेससांधुदग
ु )ग
रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(१)

१४४५९ (१०-०४-२०१५)े

श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तरे ळा-कसार्डे (पारकर वार्डी) गर्डम् मागग व्हाया ंडार्डा (ताेवे वगर्ड, जिेससींधुवग
ु )ग रस््याची
वरु वस्था झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास,या रस््याच्या वरु वस्थेमळ
ु े पसरसरातील नागसरकाींचे हाल होत असन नागसरक

तसेच स्थादनक लोकरतिदतदनधीींनी रस्ते वस्
ु स्तीची वारीं वार माग ी कस्नही वस्
ु स्ती करयात
ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय, चौकशनीत काय ेढळन ेले व
तवनस
ु ार शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े

(२) व (३) रतिश्नाधधन रस््याचे नाव ओझरम कासार्डे ब्राह वार्डी (ेची े) गर्डमठ मागग असे
असन रस्ते ववकास ेराखर्डा सन २०११-२०२१ नस
ु ार हा रस्ता इेजिेमाे क्रे १२ असा नमव
ेहे े सवर रस्ता क कवली व वैभववार्डी या वोन तालुक्यातन िातोे

कासार्डे गावातील सससलका खा ीींमधुन काढलेली ससलीका, ट्रक व र्डींपर मधन ओव्हर

लोर्ड वाहतक या रस््याच्या २.७० ककेमीे लाींबीमधन होतेे या २.७० ककेमीे लाींबीपैकी ककेमीे
५/९०० ते ६/०० या साखळीमध्ये मोठा पुल व िोर्ड रस्ता १००.०० मी्रचे र्डाींबरीकर

व

मिबत
ु ीकर ाचे काम सावगिदनक बाींधकाम ववभागाकर्डन व १.२० ककेमीे लाींबीमध्ये रतिधान
मींत्री ग्राम सर्डक योिनेतन र्डाींबरीकर
करयात ेले ेहे े

मिबुतीकर

व नुतनीकर

सन २०१४-१५ मध्ये

वि.स. ३९० (2)
सवर

रस््याच्या

नावस्
ु स्त

लाींबीमधील

वस्
ु स्तीचे

काम

रस्ते

ववशनेष

वस्
ु स्ती

कायगक्रमाअींतगगत सन २०१५-१६ च्या ेधथगक वषागमध्ये उपलब्ध हो ाऱ्या दनधी व दनकषाच्या
अधधनतेने हाती घेयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
बािारवार्डी पाले (ताेभोर, जिेपुणे) या इतर जिल्हा मागग रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(२)

४२३७३ (२९-०४-२०१६)े

श्रीेसांग्राम थोपटे (भोर), श्रीेियिुमार गोरे (माण), श्रीेअसमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्रीेअस्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बािारवार्डी पाले (ताेभोर, जिेपु े) या इतर जिल्हा मागग रस््याची गेल्या वोन वषागपासन
वरु वस्था झाली असल्याने नागसरकाींची गैरसोय होत असल्याचे दवनाींक २२ िानेवारी, २०१६
रोिी वा ्या सुमारास दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्ता वस्
ु स्त करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात
येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०८-०१-२०१८) : (१) अशनींत: खरे ेहे े

(२) रतिश्नाींककत राेमाे११९ ते हातनोशनी बािारवार्डी पळसोशनी पाले रस्ता इतर जिल्हा मागग
क्रे९७ असन या रस््याची एक

लाींबी १२े०० ककेमीे ेहेे ्यापैकी १/०० ते ८/१०० ककेमीे

लाींबीतील रस्ता वि्न्नती करयाचे काम मयम
ु यमींत्री ग्रामसर्डक योिनेमधन रतिगतीपथावर ेहे े
(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

साांगली जिल्हा पररषदे तील आरोग्य सेवि आणण औषध ननमागण अधधिारी
(३)

पदाच्या पररक्षेच्या प्रश्नपत्रत्रिेत झालेला गैरिारभार

६१८३३ (१०-०८-२०१६)े

श्रीेवविय औटी (पारनेर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हा पसरषवे तील ेरोग्य सेवक ेण

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

औषध दनमाग

अधधकारी पवाच्या दवनाींक

२५ नोव्हें बर, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास पसरक्षेची रतिश्नपत्रत्रका ंु्ल्याने राधानगर पींचायत
ससमतीचे ववस्तार अधधकारी याींना न्यायालयाने पाच दववसाींची पोलीस कोठर्डी सन
ु ावल्याची
मादहती दवनाींक १९ एवरतिल, २०१६ रोिी वा ्या सुमारास दनवशनगनास ेली ेहे , हे खरे ेहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व ्यात काय ेढळन ेले,
(३) असल्यास, चौकशनीनुसार वोषीींवर शनासनाने को ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

वि.स. ३९० (3)

श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होये

(२) व (३) उपववभागीय पोसलस अधधकारी, शनहर ववभाग साींगली याींच्या तपासानस
ु ार
श्रीेअसभिीत ेनींवा पा्ील, ववस्तार अधधकारी (कृषी) पींचायत ससमती राधानगरी, जिल्हा

पसरषव कोल्हापर याींचा गुन््यात सहभाग असल्याचे ेढळन ेल्याने ्याींना दवे१७/०४/२०१६
ते दवे२१/०४/२०१६ पयंत ५ दववस पोसलस कोठर्डी वे यात ेली होतीे ्यामुळे ्याींना
दवे१७/०४/२०१६ पासन जिल्हा पसरषव सेवेतन दनलींत्रबत केले ेहे े तसेच श्रीेअसभिीत ेनींवा

पा्ील याींचे ववस्ध्व सहाय्यक ेयक्
े र्डे ववभागीय चौकशनी
ु त (चौकशनी) पु े ववभाग पु े याींचक
रतिस्ताववत केली ेहेे श्रीेअसभिीत पा्ील याींना दनलींत्रबत कस्न १ वषागचा कालावधी झाला

असल्याने ्याींना सेवेत पुन:स्थावपत करयाचा रतिस्ताव जिल्हा पसरषव कोल्हापर याींनी
ववभागीय ेयुक्त पु े याींचक
े र्डे दवे१९/०४/२०१७ च्या पत्रान्वये सावर केला ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
हहवरा आश्रम ग्रामपांचायतचे (जिेबुलााणा) सरपांच आणण सधचव याांनी िेलेला गैरिारभार
(४)

६६५८२ (२७-०१-२०१७)े

र्डॉेसांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहवरा ेश्रम ग्रामपींचायतचे (जिेबुलढा ा) सरपींच ेण

सधचव हे सवस्याींची दवशनाभल

कर े, ्याींना सभेमध्ये खो्ी मादहती वे ऊन वसरषठाींकर्डे वेगळीच मादहती सावर कर े , माससक
सभेमध्ये चुकीचे ठराव घेऊन रति्यक्ष अींमलबिाव ी मात्र वेगळीच कर े अशना रतिकारचे ेरोप
करीत याबाबतची तक्रार सात सवस्याींनी मेहकर ग्ववकास अधधकारी याींच्याकर्डे माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा ्या वरयान केली, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सरपींच व सधचव याींनी माहे सप््ें बर, २०१५ पासन ते ेिपयंत ग्रामपींचायत
मांगत केलेल्या को ्याही कामाचे व केलेल्या खचागचे को तेही दहशनेब दवलेले नाही, हे ही खरे
ेहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व ्यात काय ेढळन ेले,
(४) असल्यास, चौकशनीनुसार शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (०८-०१-२०१८) : (१) होय, ग्रामपींचायत वववेकानींव नगर (दहवराेश्रम)
येथील सात सवस्याींनी ग्रामपींचायतीच्या सरपींच, सधचव,

ग्रामपींचायत, वववेकानींवनगर याींना

उद्देशनन सलदहलेल्या दवे दनरीं क तक्रारीची रतित ग् ववकास अधधकारी पींचायत ससमती, मेहकर
याींच्याकर्डे दवे ०६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी रतिाप्त झाली ेहेे
(२) नाही, हे खरे नाही माहे , सप््ें बर २०१५ पासन ग्रामपींचायतीच्या सवग माससक सभाींमध्ये
पींचायतीचा मदहन्यातील िमा-खचागचा दहशनोब नमव करून तसे ठराव मींिर करयात ेले
ेहे ते

सींबींधधत

सात

सवस्याींनी

ग्रामपींचायतीकर्डे

केलेल्या

तक्रारीमधील

माग ीनुसार

वि.स. ३९० (4)
ग्रामपींचायतीच्या दवे २९/१०/२०१६ रोिीच्या सभेतील पासरत ठराव क्रे५ अन्वये दवे ०९/९/२०१५
ते ३०/०९/२०१६ या कालावधीतील िमाखचग सभेसमोर माींर्डयात ेला असन ्यावर चचाग
करून िमाखचग मींिर केलेला ेहे
(३) होय, सवर रतिकर ी ग्ववकास अधधकारी, पींचायत ससमती मेहकर याींचेमांगत चौकशनी
करयात ेलेली ेहेे पींचायतीच्या सात सवस्याींनी केलेल्या तक्रारीमध्ये रतिथमवशनगनी तथ्य
ेढळन ेलेले नाहीे
(४) ग्रामपींचायतीच्या सवग सवस्याींना ववश्वासात घेऊन दनयमानुसार कामे करयाबाबत
ग्रामपींचायतीचे सरपींच व सधचव याींना ग्ववकास अधधकारी, पींचायत ससमती, मेहकर याींनी
दवे १०/११/२०१६ च्या पत्रान्वये सचना दवल्या ेहे ते
(५) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
राज्यातील ५० हिार किेमीे रस्त्याांची झालेली दरु वस्था
(५)

६७६४५

(सशर्डी) :

(२७-०१-२०१७)े

श्रीेअसमन

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्रीेराधािृष्ट्ण

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ववखे-पाटील

(१) राज्यातील ९० हिार ५३२ ककेमीे च्या रस््याींपैकी ५० हिार ककेमीे लाींबीच्या रस््याींची
वरु वस्था झाली असल्याची मादहती माेवव्त मींत्री याींनी माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा
्यावरयान दवली, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, ्यासाठी ३० हिार को्ी स्पयाींची ेवश्यकता असन ग्रामी

भागातील

रस््याींच्या वस्
ु स्तीकसरता शनासनाने दनधीची तरतव केली नसल्याने रस्ते वस्
ु स्तीच्या कामास
ववलींब होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, रस््याच्या वस्
ु स्तीचे काम ता्काळ प ग करयाबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती

पांििा

मुांर्डे

(०५-०१-२०१८)

: (१)

राज्यातील

साधार त:

२

लाख

३०

हिार

ककेमीेरस््याींपैकी ६५ हिार ककेमीेचे रस्ते वस्
ु स्ती करयाची ेवश्यकता असल्याची मादहती
माेमींत्री (वव्त) याींनी सन २०१६ च्या पावसाळी अधधवेशननामध्ये सभागह
ृ ात दवली ेहेे

(२), (३) व (४) सन २०१६ च्या पावसाळी अधधवेशननामध्ये सभागह
ृ ाला माेमींत्री (वव्त व
दनयोिन) याींनी ेश्वाससत केल्यानुसार पुढील ३ वषागत ग्रामी

रस््याींकरीता २३ हिार को्ी

स्पयाींचा दनधी उभारयाबाबत माेमींत्री (वव्त व दनयोिन) याींच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा
दनयोिन ससमतीच्या दनधीमध्ये व र्डडागरी ववकास योिनेअींतगगत दनधीमध्ये वाढ कर े सींवभागत
दवनाींक १७ नोव्हें बर, २०१६ रोिी बैठक ेयोजित करयात ेली होतीे तथावप, शनासनाच्या
महसल व उ्पन्नाचे स्त्रोत ववचारात घेता स्यजस्थतीत एवढा दनधी उपलब्ध कस्न वे े शनक्य
नसल्याचे सधचत करयात ेले ेहे े
___________

वि.स. ३९० (5)
आषाणे (ताेििगत, जिेरायगर्ड) ठािूरवार्डीतील बांद असलेला रस्ता सुरु िरण्याबाबत
(६)

६९८९३ (२४-०१-२०१७)े

श्रीेसुरेश लार्ड (ििगत), श्रीेजितेंद्र आव्हार्ड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ेषा े (ताेकिगत, जिेरायगर्ड) ठाकरवार्डीतील अनेक वषागपासन बींव असलेला रस्ता सुस्
करयाबाबत तेथील ेदववासी बाींधवाींनी मुयमय असभयींता, सावगिदनक बाींधकाम ववभाग,

रतिावे सशनक कायागलय, मुींबई तसेच अधधक्षक, सावगिदनक बाींधकाम ववभाग, रायगर्ड याींच्याकर्डे
वारीं वार लेखी दनवेवन वे ऊनही अ्यापी को तीही कायगवाही केली नाही, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, यारतिकर ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीच्या अनुषग
ीं ाने बींव असलेला रस्ता ता्काळ सुस् करयाबाबत शनासनाने
को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाहीे

(२) जिल्हा पसरषवे मांगत रस््याची पाह ी करयात ेली ेहे े
(३) रतिश्नाींककत राज्यमागग क्रे७६ ते ेषा े गाव ते ेषा े ठाकरवार्डी हा रस्ता ग्रामी
क्रे १३५ असन ्याची एक

लाींबी ३.१० ककेमीे ेहे े या रस््याच्या एक

ते ०/८८५ ककेमीे मध्ये खािगी िमीन
िमीन

सींपावीत

कस्न

लाींबीपैकी ०/६९०

व १/०६५ ते ३/१०० ककेमीे मध्ये वन िमीन ेहे े

सवरचा भाग वगळता रस््यावरील वाहतुक सुस् ेहे े
खािगी

मागग

घे े

व

वनिसमनीच्या

भसींपावनाबाबत

वनहक्क

ससमतीचा ठराव कर ेबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत मा गाींव याींना जिल्हा पसरषवे मांगत
कळववयात ेले ेहे े
तसेच उवगरीत १/०२५ ककेमीेलाींबीचे र्डाींबरीकर

व कााँकक्र्ीकर ाचे काम सावगिदनक

बाींधकाम ववभागामांगत प ग करयात ेले ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
नाांदेर्ड जिल्हयातील िोटे िल्लुर (ताेदे गलुर) व टािळी (ताेत्रबलोली) येथील अपुणग असलेल्या
ननम्न पातळी बांधाऱ्याच्या िामास आवश्यि ननधी समळण्याबाबत

(७)

७०५४० (२७-०१-२०१७)े

श्रीेसभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींवेर्ड जिल्हयातील को्े कल्लुर (ताेवे गलुर) व ्ाकळी (ताेत्रबलोली) येथील अपु ग
असलेल्या दनन पातळी बींधाऱ्याच्या कामास ेवश्यक दनधीचा रतिस्ताव अधधक्षक असभयींता,

लघसु सींचन (िलसींधार ) मींर्डळ औरीं गाबाव याींच्याकर्डन मागववल्यानस
ु ार शनासनास रतिाप्त झाला
ेहे काय, हे खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (6)
(२) असल्यास, दनधी उपलब्धतेबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे,
(३) अ्यापी माग ी रतिस्ताव रतिाप्त झाला नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीे धगरीष महािन (०८-०१-२०१८) : (१) नाहीे तथावप, गोवावरी मराठवार्डा पा्बींधारे ववकास
महामींर्डळ याींचेकर्डील उध्वग मानार रतिकल्पाींतगगत को्े कल्लर बींधारा(ताे वे गलर) व ्ाकळी
बींधारा(ताे त्रबलोली) हे घ्क कामे रतिगतीपथावर ेहे े
(२) सन २०१७-१८ या ववज्तय वषागत को्े कल्लर बींधाऱ्यासाठी रूे४.४७ को्ी व ्ाकळी
बींधाऱ्यासाठी रूे ६.५३ को्ी(एक

रूे११.०० को्ी) दनधी ववतरीत करयात ेलेला ेहेे

(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
राज्यातील सवग ग्रामपांचायत िमगचा-याांना चतथ
ु ग श्रेणी लागु िरण्याबाबत
(८)

७१२४८ (२७-०१-२०१७)े

श्रीेओमप्रिाश ऊंग बच्चू िर्डू (अचलपरू ), श्रीेसशरीषदादा चौधरी

(अमळनेर), श्रीेववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), र्डॉेअननल बडार्डे (मोशी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवग ग्रामपींचायत कमगचा-याींना चतुथग श्रे ी लागु करयाबाबत महाराषट्र

राज्य

ग्रामपींचायत कमगचारी यदु नयन ताे चींद्रपर याींनी माग ी केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सवर माग ीनस
ु ार शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (०८-०१-२०१८) : (१) होये हे खरे
(२)

व

(३) महाराषट्र

राज्यातील

ग्रामपींचायत

ेहे े

कमगचा-याींना

उ्योग,

उिाग

व

कामगार

ववभागाच्या दवनाींक ०७/०८/२०१३ च्या अधधसचनेनुसार वेतन वे यात येतेे स्य:जस्थतीत ्याींना
चतुथश्र
ग े ी

लाग

करयाबाबत

शनासन

स्तरावर

रतिस्ताव

ववचाराधीन

नाहीे

तथावप

नगरपासलकाींमध्ये वेतनश्रे ी कशना पद्धतीने दवली िाते याचा अभयास करयाबाबत मयम
ु य
कायगकारी अधधकारी याींची एक ससमती नेमयात येत ेहे े
___________
धुळे तालुक्यातील राष्ट्रीय महामागग क्रे६ िाटसर ते सभरर्डणे रस्त्याची सध
ु ारणा िरण्याबाबत
(९)

७४४९६ (१४-०४-२०१७)े

श्रीेिुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुळे तालुक्यातील राषट्रीय महामागग क्रे६ का्सर ते सभरर्ड े रस्ता ककेमीे०० ते ३ ककेमीे
मध्ये सध
ु ार ा करयासाठी (अींवाजित रक्कम २० लक्ष स्े) जिल्हा वावषगक योिना सन २०१६-

१७ अींतगगत समावेशन करयाबाबत स्थादनक लोकरतिदतदनधधींनी अध्यक्ष जिल्हापसरषव, धुळे याींना
दवनाींक २३ नोव्हें बर,२०१६ रोिी वा ्यासुमारास लेखी दनवेवन दवले ेहे , हे खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (7)
(२) असल्यास, या दनवेवनानस
ु ार शनासनाने जिल्हा वावषगक योिना सन २०१६-१७ मध्ये सवर
कामाचा समावेशन कस्न दनधी पुरववयाबाबत को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहेे
(२)

माेअध्यक्ष, जिल्हा पसरषव धुळे याींनी सवरचे काम लेखासशनषग ५०५४ अींतगगत समावेशन

करयाबाबत रतिस्ताववत केले होतेे ्यास मींिरी समळालेली नसल्याने सवर काम सन २०१७-१८
च्या जिल्हा वावषगक दनयोिन ेराखड्यात समाववषठ करयाबाबत जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन
ेहे े
(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मौिे समळितखार-मळा (ताेअसलबाग, जिेरायगर्ड) या िोर्ड रस्त्याच्या दरू
ु स्तीबाबत
(१०)

७६५५१ (१५-०४-२०१७)े

श्रीेसभ
ु ाष उंग पांडर्डतशेठ पाटील (असलबाग) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे

समळकतखार-मळा (ताेअसलबाग,जिेरायगर्ड) ग्रामी

पासन वरू
ु स्त करयात ेला नसन सवर ग्रामी

िोर्ड रस्ता क्रे२६१ सन २००३

िोर्ड रस्ता तयार करयासाठी समळकतखार

येथील ग्रामस्थाींनी माहे माचग, २०१६ मध्ये वा ्या वरयान शनासनास दनवेवन दवले ेहे, हे
खरे ेहे काय,
(२) असल्यास,सवर रस््याची पाह ी केली ेहे काय व पाह ीनुसार समळकतखार-मळा
ग्रामी

िोर्ड रस्ता तयार करयासाठी शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (०५-०१-२०१८) : (१) मौिे समळखतकार-मळा या ग्रामी
२६१ सन २००३ पासन वस्
ु स्त करयात ेला नाही हे खरे ेहे े परीं तु
मध्ये वा ्या वरयान येथील ग्रामस्थाींनी दनवेवन दवल्याचे ेढळन

िोर्ड

मागग क्रे

माहे माचग, २०१६

येत नाहीे

(२) सवर रस््याची पहा ी जिल्हा पसरषवे मांगत करयात ेली असन रतिश्नाींककत रस््याची
एक

लाींबी १.०० ककेमीे ेहे े्यापैकी

मुस्मी पाऊलवा्े ची ेहे े

६०० मीेर्डाींबरी पषृ ठभाग असन उवगरीत ४०० मीेलाींबी

सवर रस्ता ५०५४ ४१२१ इतर जिल्हा ग्रामी

रस्ते ववकास व मिबुतीकर

या

लेखासशनषांतगगत सन २०१७-१८ च्या ेराखड्यात रतिस्ताववत करयात ेले ेहेे या कामास
मींिरी व दनधी रतिाप्त होताच काम हाती घेयात येईले
(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________

वि.स. ३९० (8)
पुनखेर्डा (ताेरावेर जिेिळगाव) येथील भोिर नदीवरील पुलाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(११)

८०५१४ (१२-०४-२०१७)े

श्रीेहरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुनखेर्डा (ताेरावेर,जिेिळगाव)
वरु वस्था झाल्यामुळे
खरे ेहे काय,

येथील भोकर नवीवरील ५० मी्र लाींबी असलेल्या पुलाची

पल वाहतक
ु ीस अ्यींत धोकावायक झाल्याचे दनवशनगनास ेले ेहे , हे

(२) असल्यास, सवर पुलाबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय,

(३) असल्यास, चौकशनीच्या अनष
ु ींगाने उक्त पल
ु ाची वस्
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े
(२) जिल्हा पसरषवे मांगत पाह ी करयात ेली ेहे े

(३) रस्ते ववकास योिना २००१-२०२१ अींतगगत रावेर-पुनखेर्डा-थेरोळा-धुरखेर्डा हा ग्रामी
क्रे११ असन ्याची एक

मागग

लाींबी १२.०० ककेमीे ेहे े या रस््यावर १/८०० ककेमीे मध्ये

सबमसीबल कािवे ेहे े स्यजस्थतीत पुल धोकावायक झाला असल्याने पल
ु ावस्न हो ारी
वाहतक
बींव करयात ेलेली असन वाहतक
सरु ळीत राह ेसाठी पल
ु
ु
ु ािवळ ता्परु ्या
स्वस्पाचा वळ

रस्ता तयार करयात ेला ेहे े

सावगिदनक बाींधकाम ववभागामांगत जिल्हा दनयोिन ससमतीकर्डे नवीन पुलाचे काम

मींिर होयासाठी रतिस्ताव पाठववयात ेला ेहे े
(४)

रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
तामसा (जिेनाांदेर्ड) येथील आठवर्डी बािारातील रस्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यवहार

(१२)

८०७२९ (१७-०४-२०१७)े

श्रीेप्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तामसा (जिेनाींवेर्ड) येथील ेठवर्डी बािारातील मागील वोन वषागपवीच १० लाख स्पये
खचग कस्नही र्डाींबरी रस्ता बनववयात ेला असन एकाच रात्री रस्ता उखर्डन ्ाकल्याचे माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा ्यावरयान दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवरचा रस्ता सीेसीे रस्ता करयाचा गु््तेवार ेण

सींबधधत शनाखा

असभयीं्याींनी गैरकारभार केलेला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, या रतिकर ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व ्यात काय ेढळन ेले,
(४) असल्यास,चौकशनीनस
ु ार रस््याचे काम दनकृष् विागचे
को ती कारवाई केली वा करयात येत ेहे ,

(५) नसल्यास,ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

कर ाऱ्या सींबींधधतावर शनासनाने

वि.स. ३९० (9)
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाहीे
(३), (४) व (५) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
नासशि येथील वालदे वी नदीपात्रातील चेहेर्डी व बेलतगव्हाण
(१३)

८२७६४

रस्त्याांना िोर्डणाऱ्या पुलाची झालेली दरु वस्था

(१२-०४-२०१७)े

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण (बागलाण) :

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासशनक येथील वालवे वी नवीपात्रातील चेहेर्डी व बेलतगव्हा

सन्माननीय

रस््याींना िोर्ड ाऱ्या पुलाची

वरु वस्था झाल्याचे माहे ंेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले ेहे , हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, सवर पल
ु ाबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय,

(३) असल्यास, चौकशनीचे दनषकषग काय ेहे त व ्यानुसार सवर पुलाची वस्
ु स्ती कर ेबाबत
शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े

(२) सवर पुलाची पहा ी जिल्हा पसरषवे मांगत करयात ेली ेहे े
(३) चेहर्डी व बेलतगव्हा

गावाींना िोर्ड ा-या ग्रामी

मागग क्रे४९ च्या साखळी क्रे२/८०० मध्ये

वालवे वी नवी ेहे े या नवीवर ५.५० मी्रचे १० गाळे असलेला बुर्ड ारा पुल ेहेे
अदतवषृ ्ीवरयान ेलेल्या परु ामळ
ु े वेअसरींग कोसगचा काही भाग वाहन गेला ेहे े
स्यजस्थतीत पुलाला धोका नसन वाहतुक सुस् ेहे े
या पुलाच्या वस्
ु स्तीचे काम सन २०१७-१८मध्ये

रस्ते व पुल वस्
ु स्ती पसररक्ष

कायगक्रमाींतगगत जिल्हा पसरषवे मांगत रतिस्ताववत करयात ेले ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
नागपरू जिल्हयातील ग्रामीण भागामधील अनतवष्ट्ृ टीमळ
ु े नि
ु सान
(१४)

झालेल्या रस्त्याांच्या दरु
ु स्तीिरीता ननधी समळण्याबाबत

८५०६२ (१८-०८-२०१७)े

श्रीेसुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपर जिल्हयातील ग्रामी

भागामधील अदतवषृ ्ीमुळे नक
ु सान झालेल्या रस््याींच्या

वस्
ु स्तीकरीता मागील तीन वषागपासन
ु दनधीच समळाला नाही, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१३-१४ या वशनांमध्ये अदतवषृ ्ीमळ
ु े ग्रामी

भागातील ८०३ रस्ते व ३०६

पुल खराब झाल्यामळ
ु े ्याची वरू
ु स्ती करीता नागपर जिल्हा पसरषवे ने ्यावेळी शनासनाकर्डे १५८
को्ी दनधीची माग ी केली असता शनासनाने केवळ ३२ को्ी रूपये नागपर जिल्हा पसरषवे ला
दवले, हे ही खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (10)
(३) असल्यास, सन २०१५-१६ मध्ये नागपर जिल्हयात झालेल्या अदतवषृ ्ीकरीता नागपर

जिल्हा पसरषवे ने ९७ को्ी रूपयाची माग ी केली ज्यापैकी कुठलाही दनधी नागपर जिल्हा
पसरषवे ला अ्यापपयंत रतिाप्त झालेला नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, नागपर जिल्हा पसरषवे ला सन २०१३-१४ चा उवगरीत दनधी व सन २०१५-१६ चा
माग ी केलेला दनधी ता्काळ ववतरीत करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा
करयात येत ेहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाहीे
(२) होय, हे खरे ेहे े

(३) व (४) सन २०१५-१६ मध्ये झालेल्या अदतवषृ ्ीमुळे क्षतीग्रस्त रस््याींच्या वस्
ु स्तीसाठी
जिल्हाधधकारी याींच्याकर्डे स्े १२२.६१ को्ी रक्कमेचा रतिस्ताव सावर केला होताे

्यानष
ु ींगाने

जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत स्े२८७.९१ लक्ष इतक्या रक्कमेची २५ कामे घेयात ेली ेहे ते
(५) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

आांबेत (जिेरायगर्ड) बौध्दवार्डीला िोर्डणा-या सािव पल
ु ाांची झालेली दरु वस्था
(१५)

८६०१९ (११-०८-२०१७)े

श्रीेभरतशेठ गोगावले (महार्ड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेींबेत (जिेरायगर्ड) बौध्ववार्डीला िोर्ड ाऱ्या साकव पल
ु ाींची वरु वस्था झाली असल्याचे माहे
िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सवरह पुलाचा मधला भाग व वपलर तु्ला असन याकर्डे वल
ग होत ेहे , हे
ु क्ष
ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवरह पल
ु ाची पाह ी शनासनाने केली ेहे काय व ्यात काय ेढळन ेले,

(४) असल्यास, तवनुसार पुलाच्या वस्
ु स्तीबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात
येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त

?

श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाहीे रतिश्नाींककत साकवाची वस्
ु स्ती
ग्रामपींचायत ेींबेत याींच्यामांगत करयात ेली असन स्यजस्थतीत साकव सुजस्थतीत ेहेे
सवर साकवावस्न वाहतुक सुस् ेहे े

(३) व (४) जिल्हा पसरषवे मांगत पाह ी करयात ेली ेहे े ेींबेत बौध्ववार्डी या ग्रामी
मागग क्रे ४१ वर काींक्री् बाींधकाम असलेला ३.०० मीेउीं चीचा साकव ेहेे या साकवाची
कायमस्वस्पी वस्
ु स्ती करयासाठी स्े १०.०० लक्षचे अींवािपत्रक तयार कस्न जिल्हा दनयोिन
ससमतीकर्डे दनधी मींिरीसाठी जिल्हा पसरषवे मांगत पाठववयात ेले ेहे े
(५) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

वि.स. ३९० (11)
मौिे धगरोली बेु (ताेमोताळा, जिेबुलााणा) येथील रस्त्याांची उां ची वााववण्याबाबत
(१६)

८६६९४ (१२-०८-२०१७)े

र्डॉेशसशिाांत खेर्डि
े र (ससांदखेर्ड रािा) :

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे धगरोली बेु (ताेमोताळा, जिेबल
ु ढा ा) येथील शनेतात िा ारा रस्ता

सन्माननीय
तलावातन सेत

बाींधन ्ाकलेला असल्याने पावसाळयात सेतुवर तीन ते चार ं् पा ी साचत असल्याने
गावक-याींनी सवर रस््याींची उीं ची पायाच्या पातळीच्या वर वोन ं् वाढववयाबाबत भससींचन
उपववभागीय अधधकारी, जिेप बुलढा ा तसेच तहससलवार याींच्याकर्डे दवनाींक २६ एवरतिल,२०१७
रोिी वा ्यासम
ु ारास पत्रव्यवहार कस्न माग ी केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, या माग ीच्या अनष
ु ींगाने रस््याींची उीं ची वाढववयासह दनधी समळयाबाबत
शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े
(२) सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा पसरषव सेस ंींर्डामधन

स्े५.०० लक्ष दनधीची तरतव कस्न

पावसाळ्यापवी रस््याची उीं ची वाढववयाचे काम प ग करयात ेले ेहे े
(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

खटिाळी ते समगा (ताेजिेहहांगोली) या रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(१७) ८६८९७ (२१-०८-२०१७)े

र्डॉेसांतोष टारंे (िळमनुरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ख्काळी ते समगा (ताेजिेदहींगोली) या रस््याची वरु वस्था झाल्याचे माहे एवरतिल, २०१७
मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सवर बाब स्थादनक लोकरतिदतदनधी कळमनुरी व ग्रामस्थाींनी कायगकारी असभयींता,
सावगिदनक बाींधकाम ववभाग, दहींगोली याींच्या दनवशनगनास े न दवली असन रस््याची वस्
ु स्ती
न झाल्यास ग्रामस्थाींनी उपोष ाचा इशनारा दवला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस््याची पाह ी केली ेहे काय व पाह ीनस
ु ार उक्त रस््याची वस्
ु स्ती
करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े

(२) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन ेले नाहीे
(३) रतिश्नाधधन रस्ता रतिरामा ०७ वर धचखलवार्डी, समगा, वग
ग ा ी असा रस्ता असन इतर
ु ध
जिल्हा मागग क्रे३५ विागचा ेहेे

सवर रस््याची एक

लाींबी ३.०० ककेमीे ेहे े रतिरामा ०७

पासन ०/०० ते १/०० ककेमी लाींबीतील रस्ता सजु स्थतीत ेहेे तसेच २/६०० ते ३/०० ककेमीे
या लाींबीतील रस््याच्या वस्
ु स्तीचे काम पुरहानी कायगक्रमातन सन २०१५-१६ मध्ये करयात
ेले असन सुजस्थतीत ेहे े

वि.स. ३९० (12)
१/०० ते २/६०० ही लाींबी नावस्
ु स्त असन ्यापैकी रस्ते व पुल वस्
ु स्ती पसररक्ष

कायगक्रमाींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये स्े२०.०० लक्ष ककमतीचे रस्ता वस्
ु स्तीचे काम मींिर ेहेे

उवगरीत लाींबीच्या वस्
ु स्तीचे काम सन २०१७-१८ चे रस्ते ववशनेष वस्
ु स्तीचे कायगक्रमात समाववष्
करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
आिरा (जिेिोल्हापरू ) तालक्
ु यातील आिरा-धचतळे मागागवर पल
ु बाांधण्याबाबत
(१८)

८७०४० (१२-०८-२०१७)े

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदगर्ड) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ेिरा

(जिेकोल्हापर)

तालुक्यातील

ेिरा-धचतळे

शनासनाच्या ववचाराधीन ेहे , हे खरे ेहे काय,

मागागवर

पुल

बाींधयाची

बाब

(२) असल्यास, या रतिकर ी चौकशनी करून उक्त मागागवर पल बाींधयाबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात

येत ेहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीे धगरीष महािन (०६-०१-२०१८) : (१) होये
(२) उचींगी रतिकल्पाच्या बुिर्डत क्षेत्रामध्ये सध्या अजस्त्वात असलेला ेिरा-चींवगर्ड रस््याचा
ह िेच रतिजिमा क्रे ७० चा िवळपास ७७५ मी्र भाग बिु र्डत क्षेत्रात येतोे सवर रस्ता उीं च
कस्न ्यावर एक पल व वोन मोरी बाींधकामे रतिस्ताववत ेहे ते पैकी पल
ु ाचे काम प ग झाले
ेहे े मोरी बाींधकामासाठी दनवववा दनजश्चत झालेली ेहे े
(३) पुनवगसनाची अर्डच

असन, रतिकल्पग्रस्ताींचा बाींधकामास तीव्र ववरोध ेहे े पुनवगसनाचा

रतिश्न सु्ल्यानींतर घळभर ीपवी सवरील कामे प ग कर ेचे दनयोिन ेहे े
___________

पेठवर्डगाांव ते तासगाांव (जिेिोल्हापूर) या रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(१९)

८७२२२

(१२-०८-२०१७)े

र्डॉेसुजित

समणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पेठवर्डगाींव ते तासगाींव (जिेकोल्हापर) हा सहा ककेमीे लाींबीचा रस्ता तेरा वषागपासन
अ्यींत नावस्
ु स्त अवस्थेत असल्याचे दनवशनगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सवर रस््याच्या वस्
ु स्ती अभावी या रस््यावर अनेक छो्े -मोठे अपघात होत
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, या रस््याची वस्
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा
करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

वि.स. ३९० (13)
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत खरे ेहेे
(२) हे खरे नाहीे

(३) सवर रस््याींची पहा ी जिल्हा पसरषवे मांगत करयात ेली असन रतिश्नाींककत पेठवर्डगाींव ते
तासगाींव हा रस्ता रतिाेराेमाे ६ पासन हे रले मौिे वर्डगाव तासगाव ते पेठवर्डगाव या इतर
जिल्हा मागग क्रे १९२ चा भाग रस्ता असन ्याची लाींबी ३.४०० ककेमीे ेहेे या लाींबीपैकी
१.५०० ककेमीे लाींबीचे सध
ु ार ा करयाचे काम सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा दनयोिन
ससमतीकर्डन रतिाप्त दनधीमधन करयात ेले ेहे े उवगरीत १.९०० ककेमीे लाींबीच्या रस््याची
वस्
ु स्ती दनधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार काम हाती घेयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहेे
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
मौिे िाजिगणे (ताेचांदगर्ड, जिेिोल्हापरू ) साठवण तलावात पाणी
साठववण्यासाठी तलावाचे िाम िरणेबाबत

(२०)

८७४९९ (१८-०८-२०१७)े

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदगर्ड) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे काजिग े (ताेचींवगर्ड, जिेकोल्हापर) या साठव

तलावात पावसाळयात पा ी

साठववयाचा दन य
ग शनासनाने माहे एवरतिल, २०१७ मध्ये घेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, ्यानुसार सवर साठव

तलावात पा ी साठववयासाठी तलावाचे काम

कर ेबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) असल्यास, सवर साठव

तलावाच्या कामाची स्य:जस्थती काय ेहे ?

श्रीे धगरीष महािन (०६-०१-२०१८) : (१) होये
(२) व (३) सवर रतिकल्पाचे काम हाती घेयात येऊन मे २०१७ अखेर रतिकल्पाचे काम प ग
कर ेत ेले ेहे े रतिकल्पाची साठव क्षमता ४.३४ वेलेघेमीे इतकी असन, दवे११/९/२०१७
रोिी रतिकल्पात ३.७८३ वेलेघेमीे (८७.२७ %) इतका पा ीसाठा झालेला ेहे े
___________
भर्डगाव-समथगनगर-धचांचेवार्डी-सामानगर्ड-नौिुर्ड-येणेचवांर्डी-बसगे-हलिणी (ताेगर्डहहांग्लि,
जिेिोल्हापूर) या रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(२१)

८७५१५ (१२-०८-२०१७)े

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदगर्ड) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

भर्डगाव-समथगनगर-धचींचेवार्डी-सामानगर्ड-नौकुर्ड-ये ेचवींर्डी-बसगे-हलक ी

(ताेगर्डदहींग्लि,

जिेकोल्हापर) या रस््याची वस्
ु स्ती करयाच्या माग ीसाठी भर्डगाव येथे माहे एवरतिल, २०१७
मध्ये वा ्या वरयान रास्ता रोको ेींवोलन करयात ेले, हे खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (14)
(२) असल्यास, उक्त माग ीच्या अनुषींगाने सवर रस््याची वस्
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने
को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े

(२) रतिश्नाींककत रस्ता रतिजिमा ५७ पासन धचींचवार्डी नौकुर्ड इजिमा १२० ला समळ ारा इतर
जिल्हा मागग क्रे १२३ असन ्याची एक

लाींबी ९.०० ककेमीे ेहे े या रस््याचा ०/०० ते

७/६०० ककेमीे र्डाींबरी पषृ ठभाग खराब झाला असन ्याची

ता्परु ती वस्
ु स्ती करयासाठी स्े

१.४३ लक्ष मींिर ेहे ते

रतिश्नाधधन रस्ता हा मुयमयमींत्री ग्रामसर्डक योिना सन २०१७-१८ च्या उदद्दष्ामध्ये

गर्डदहींग्लि तालुक्याच्या रतिाधान्यक्रम यावीमध्ये एक नींबरला समाववष् असन सव्हे क्ष ाचे काम
सस्
ु ेहे े

(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
खर्डी (जिेठाणे) शहरािवळ असलेल्या धामणी-तळे खाण पुलाची झालेली दरु वस्था
(२२)

८७७२६ (१२-०८-२०१७)े

श्रीेपाांर्डुरां ग बरोरा (शहापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खर्डी (जिेठा े) शनहरािवळ असलेल्या धाम ी-तळे खा

पल
ु ाची मोठया रतिमा ात वरु वस्था

झाली असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर पुलाची शनासनाने पाह ी केली ेहे काय,

(३) असल्यास, पाह ीचे दनषकषग काय ेहे त व ्यानुसार सवर पुलाची ता्काळ वस्
ु स्ती
करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े

(२) व (३) सवर पुलाची पाह ी जिल्हा पसरषवे मांगत करयात ेली ेहे ेहा साकव पावचारी

साकव ह न तयार करयात ेला होता, तथावप ्यावस्न वच
ु ाकी व चारचाकी वाहनाींची
वाहतुक सुस् होतीे

साकवाचा पत्रा काही भागात तु्लेला असल्याने चारचाकी वाहनाींच्या वाहतक
ु ीसाठी सवर

साकव बींव करयात ेलेला ेहे े या साकवाच्या वस्
ु स्तीचे काम सन २०१७-१८ अींतगगत
जिल्हा वावषगक योिनेमधन मींिर असन दनवववा रतिकक्रया रतिगतीत ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________

वि.स. ३९० (15)
श्रीेक्षेत्र लाखनवार्डी ते िरिगाव ंाटा (ताेअचलपूर, जिेअमरावती)
या रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(२३)

८८०४८ (१९-०८-२०१७)े

अॅर्डेयशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमगला गाववत

(इगतपरू ी), प्राेवषाग गायिवार्ड (धारावी), श्रीेअसमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्रीेअस्लम शेख (मालार्ड
पजश्चम), र्डॉेसांतोष टारंे (िळमनुरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीक्षेत्र लाखनवार्डी ते करिगाव ंा्ा (ताेअचलपर, जिेअमरावती) या ५ ककेमीेलाींबीच्या
रस््यात मोठ्या रतिमा ात खड्र्डे असल्यामळ
ु े वाहनचालकाींना तसेच रतिवाशनाींना त्रास सहन करावा
लागत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस््याची तातर्डीने वस्
ु स्ती करयाची माग ी नागसरकाींनी सावगिदनक
बाींधकाम ववभागाकर्डे केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर माग ीच्या अनुषींगाने उक्त रस््याची वस्
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने
को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे ेहे े

(३) रतिश्नाींककत रामा-२४ पासन बदहरम-बोववर्ड-करिगाव-लाखनवार्डी तळे गाव मोहना हा रस्ता
इतर जिल्हा मागग क्रे१४ असन ्याची एक

लाींबी १५.०० ककेमीे ेहेे यापैकी ०/०० ते

१२/५०० ककेमीे लाींबी ही मयम
ु यमींत्री ग्राम सर्डक योिनेच्या कोअर ने्वकग मध्ये समाववष्
करयात ेली ेहे े

सन २०१६-१७ मध्ये सवर रस््याचे ता्पुर्या स्वस्पात खड्र्डे भरयासाठी स्े२.०० लक्ष

मींिर झालेले असन खड्र्डे भरयाचे काम सुस् करयात ेले ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
ििगत (जिेरायगर्ड) तालुक्यातील पाली भूतीवली धरणाच्या वरच्या भागात आणण माथेरानच्या
पायथ्याच्या राांगेत असलेल्या आहदवासी वार्डयाांपयंत रस्ता नसल्याबाबत

(२४)

८८१७३

(२२-०८-२०१७)े

श्रीेसुरेश

लार्ड

(ििगत),

श्रीेमनोहर

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भो र

(उरण) :

(१) किगत (जिेरायगर्ड) तालक्
ु यातील पाली भतीवली धर ाच्या वरच्या भागात ेण

माथेरानच्या पायथ्याच्या राींगेत असलेल्या ेदववासी वार्डयाींपयंत रस्ता नसल्याने ेदववासी
िनतेला

वळ वळ ाकरीता

गैरसोय

होत

असल्याने

रस्ता

होयाकरीता

स्थादनक

लोकरतिदतदनधीींनी गेल्या ५ वषागपासन वारीं वार माग ी कस्नही अ्यापी को तीच कायगवाही
करयात ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (16)
(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व चौकशनीनुसार ेदववासी
वार्डयाींमध्ये रस्ते बाींधयाकसरता शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े

(२) व (३) किगत तालुक्यातील पाली भुतवली धर ाच्या वरच्या बािस व माथेरानच्या

पायथ्याशनी राींगेत असलेल्या वाड्याींना िोर्ड ारा रस्ता रस्ते ववकास योिना २००१-२०२१ नुसार
ग्रामी

मागग विागचा असन ्याचा क्रमाींक १४८ असा ेहे े सवर रस््याची एक

लाींबी १३.५०

ककेमीे ेहे े
ककरवली

ते

ककरवली

ठाकरवार्डी,

सावरगाव,

ठाकरवार्डी,

ेषा ेवार्डी,

धचींचवार्डी,

सागाचीवार्डी, बोरीचीवार्डी, भुतवलीवार्डी, नाग्याचीवार्डी, ेसलवार्डी, बेकरे वार्डी, धनगरवार्डी मागग,
ग्रामी

मागग क्रे १४८ या वाड्याींना िोर्डला िातोे

सवर दठका ी भौगोलीक पसरजस्थतीचा ववचार करता हा रस्ता वन ववभागातन तसेच
अदतवग
ग व अदतसींवेवनशनील ह िेच Eco Sensetive Zone मध्ये समाववष् ेहे े
ु म
्यामळ
ु े हा रस्ता कर े जिल्हा पसरषवे ला शनक्य होत नाहीे
___________

गौळवार्डी-वैिनाथ-माांर्डवणे (ताेििगत, जिेरायगर्ड) या रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(२५)

८८८३७ (१२-०८-२०१७)े

श्रीेसुरेश लार्ड (ििगत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गौळवार्डी-वैिनाथ-माींर्डव े

(ताेकिगत,

पसरसरात वरु वस्था होऊन रस््यातील

जिेरायगर्ड) या

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
रस््याची

्ा्ा

पॉवर

कींपनी

वगर्ड वर ेल्याने वाहन चालकाींना वाहने चालववने

अर्डच ीचे होत असन मोठ्या रतिमा ात अपघात होत असल्याचे दनवशनगनास ेले ेहे , हे खरे
ेहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रस््याची तातर्डीने वस्
ु स्ती करावी अशनी माग ी स्थादनक लोकरतिदतदनधीनी
वारीं वार कस्न सद्ध
ु ा अ्याप को तीही कायगवाही केली नाही, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असल्यास, सवर रस््याची वस्
ु स्ती न करयाची कार े काय ेहे ,

(४) असल्यास, उक्त रस््याची तातर्डीने वस्
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली
वा करयात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनते खरे ेहे े

(२) व (३) अशना रतिकारची माग ी रतिाप्त झाल्याची ेढळन येत नाहीे
(४) सभवपरी वैिनाथ गौळवार्डी भासलवर्डी वींिारवार्डी ते राज्यमागग ७९ ला िोर्ड ारा मागग

इतर

जिल्हा मागग क्रे ३० असन या रस््याच्या वस्
ु स्ती मींिरीचा रतिस्ताव जिल्हा दनयोिन ससमतीकर्डे
जिल्हा पसरषवे मांगत पाठववयात ेला ेहे े

वि.स. ३९० (17)
(५) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मांगळवेाा (जिेसोलापूर) तालुक्यातील रहाटे वार्डी-तामदर्डीच्या
सीमेवर असलेल्या पूलाची झालेली दरु वस्था

(२६)

८८९६१ (२२-०८-२०१७)े

श्रीेभारत भालिे (पांारपूर), प्राेवषाग गायिवार्ड (धारावी),

श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), अॅर्डेयशोमती ठािूर (नतवसा), र्डॉेसांतोष टारंे (िळमनुरी),
श्रीेअसमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्रीेअस्लम शेख (मालार्ड पजश्चम) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रहा्े वार्डी-तामवर्डीच्या (ताेमींगळवेढा, जिेसोलापर) सीमेवर असलेल्या पलाचे सींरक्षक कठर्डे
तु्ले असन पलाची वरु वस्था झाली असल्याचे माहे एवरतिल, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान
दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, पावसाळयात येथील ओढ्यातील अदतसरक्त पा ी हे ओढयातन न वाहता
शनेतातन वाहत असल्याने शनेतक-याींचे नक
ु सान होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, या रतिकर ी चौकशनी करून येथील पल
ु ाची वस्
ु स्ती करयासह ओढयाचे
खोलीकर

करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाहीे सवरचा पल
ु हा लो लेवल कािवे या
रतिकारचा ेहेे यामळ
ु े यावर कठर्डे नसताते रस््याच्या कर्डेला गार्डग स््ोन ेहे ते स्यजस्थतीत
सवरचा पुल वाहतक
ु ीस योग्य असन वाहतुक सुरळीत सुस् ेहेे

(२) सवरचा लो लेवल कािवे पुल हा सबमससगबल ह िेच पुर ेल्यास पायाखाली िा ारा
या रतिकारात मोर्डत असल्याने तो पायाखाली िातोे ओढ्याचे पात्र अस्ीं व झाल्याने पा ी
बािच्या शनेतात िातेे

(३) यादठका ी नवीन पुल बाींधयाची माग ी ेहे े

नवीन पलाचे बाींधकाम कर ेचे काम हे

नाबार्डग अथगसहाय्यातन ेरेेयेर्डीेएं २० मधन सावगिदनक बाींधकाम ववभागाकर्डे

मींिर

असन सुधारीत अींवािपत्रकास मींिरी घे ेबाबतची कायगवाही सावगिदनक बाींधकाम ववभागाकर्डन
सस्
ु ेहे े

(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
पारगाांव-मानेवार्डी-मनपार्डळे (ताेहातिणांगले, जिेिोल्हापूर)
या रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(२७)

८९२४२

(२२-०८-२०१७)े

र्डॉेसुजित

समणचेिर

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

वि.स. ३९० (18)

(१) पारगाींव-मानेवार्डी-मनपार्डळे व अींबप ते अींबपवार्डी (ताेहातक ींगले, जिेकोल्हापर) या
रस््याींची वरु वस्था झाली असन सवरच्या रस््याींची तातर्डीने वरू
ु स्ती न केल्यास

ेींवोलन

करयाचा इशनारा तेथील ग्रामस्थाींनी दवल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान
दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीनुसार सवर रस््याींची वस्
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने

को ती कायगवाही

केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) रस््याची वरु ावस्था झाली हे खरे ेहे परीं तु ेींवोलन
करयाचा इशनारा स्थादनक नागरीकाींनी दवलेला नाहीे

(२) जिल्हा पसरषवे मांगत जिल्हा पसरषवे च्या अख्यारीतील रस््याची पाह ी करयात ेली
ेहे े
(३) रतिश्नामध्ये एक

३ रस््याींचा समावेशन ेहे े पार्डळी पारगाींव दनल्लेवार्डी ते जिल्हा हद्द

इतर जिल्हा मागग क्रे २६, व

राेमाे क्रे१९९ पासन कासारवार्डी अींबपवार्डी अींबप तळसींवे चावरे

इतर जिल्हा मागग क्रे १८२ हे वोन रस्ते जिल्हा पसरषवे च्या अख्यारीत असन मनपार्डळे
पार्डळी हा रतिमुख जिल्हा मागग असन सावगिदनक बाींधकाम ववभागाच्या अख्यारीत ेहे े

अ) पार्डळी पारगाींव दनल्लेवार्डी ते जिलाह हद्द या इतर जिल्हा मागग क्रे२६ या रस््याची

एक

लाींबी ९.७०० ककेमीे इतकी असन

०/०० ते ३/०० ककेमीे मध्ये

खड्र्डे पर्डले असन

रस्ता वस्
ु स्त कर े ेवश्यक ेहेे
ब)

राेमाे क्रे१९९ पासन कासारवार्डी अींबपवार्डी अींबप तळसींवे चावरे इतर जिल्हा मागग

क्रे १८२ या रस््याची एक

लाींबी १२.२०० ककेमीे इतकी असन सींप ग लाींबी र्डाींबरी

पषृ ठभागाची ेहेे ्यापैकी ४/०० ते ४/६०० ककेमीे र्डाींबरी पषृ ठभाग खराब झाला असन वस्
ु स्त
कर े ेवश्यक ेहे े स्यजस्थतीत रस््याची ककरकोळ वस्
ु स्ती मैलकामगार याींच्याकर्डन
करयात ेली ेहे े

तसेच जिल्हा पसरषवे च्या अख्यारीत असलेल्या अ व ब येथील रस््याींच्या नावस्
ु स्त

लाींबीतील वस्
ु स्तीचे काम जिल्हा पसरषवे ला ववववध योिनाींमधन रतिाप्त दनधी व दनकषाच्या
अधधन राहन ्प्प्या-्प्प्याने रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े

क) मनपार्डळी-मानेवार्डी वरयानचा रस्ता हा रतिमख
ु जिल्हा मागग क्रे१३ चा भाग ेहे े

या १.३०० ककेमीे भाग रस््याचे सावगिदनक बाींधकाम ववभागाकर्डन ५०५४ मागग व पल नाबार्डग-

२१ योिनेअींतगगत काम प ग करयात ेले असन स्यजस्थतीत रस्ता सुजस्थतीत ेहे व
वाहतुक सुरळीत सुस् ेहे
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

वि.स. ३९० (19)

चळणी (जिेपालघर) नदीवरील पल
ू ाची झालेली दरु वस्था
(२८)

८९७८७ (२२-०८-२०१७)े

श्रीेपास्िल धनारे (र्डहाणू) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चळ ी (जिेपालघर) नवीवरील पलाचा काही भाग पावसाळ्यात कोसळला असन पल
ु ाला
वववर पर्डल्याने पल वाहतुकीस धोकावायक झाला ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर पुलाची

शनासनाने पाह ी केली ेहे काय व

पाह ीचे दनषकषग काय

ेहे त,

(३) असल्यास, ्यानुसार सवर पुलाची वरू
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली
वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाहीे

(२) व (३) जिल्हा पसरषवे मांगत सवर पुलाची पाह ी करयात ेली असन राेमाे क्रे७२ ते
चळ ी गाींगोर्डी ते शने सरी रस्ता हा इतर जिल्हा मागग क्रे ३४ असन या रस््याच्या साखळी
क्रे१/८०० मध्ये नवीवर पल नसन ९०० समेसमेव्यासाचा ेरेसीेसीे पाईपचा १० राींगा असलेला
साकव ेहे े सवर साकवाच्या िोर्ड रस््याच्या र्डाव्या बािुकर्डील भराव अदतवषृ ्ीमळ
ु े पुराच्या
पायाने ढासळलेला होताे
ेहे े

सवर वाहुन गेलेला भराव तातर्डीने सींरक्षक्षत करयात ेलेला असन वाहतक
ु सरु ळीत सस्
ु
सन २०१७-१८ मध्ये ५०५४ मागग व पल िनिाती क्षेत्र या लेखासशनषागखाली सवर

रस््याच्या
मिबुतीकर

धावपट्टीचे

व

साकवाच्या

वोन्ही

बािुच्या

िोर्डरस््यास

सींरक्षक

सभींतीसह

करयाचे काम जिल्हा पसरषवे मांगत रतिस्ताववत करयात ेले ेहेे

(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मौिे-शेगाव (खोटरे ), (ताेसेनगाव, जिेहहांगोली) येथील शेगाव, खैरखेर्डा येथील प्रिल्प
बाधधताांसाठी पेय िल मांिरू िरण्याबाबत
(२९)

९००७६ (११-०८-२०१७)े

श्रीेअबू आिमी (मानखूदग सशवािीनगर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे-शनेगाव (खो्रे ), (ताेसेनगाव, जिेदहींगोली) येथील साठव

तलावाचे मींिर काम तसेच

सवर िागेतील बुर्डीत क्षेत्रात ववस्थावपत हो ाऱ्या अनुक्रमे ग् क्रे २०३ ते २०९, १२८ ते १३३

या अनुक्रमे शनेगाव, खैरखेर्डा येथील रतिकल्प बाधधताींसाठी पेय िल तातर्डीने मींिर करयाबाबत
राषट्रीय अपींग ववकास महासींघाच्या जिल्हाध्यक्ष तसेच कायगध्यक्ष याींनी माेमुयमयमींत्री, माेमींत्री
(िलसींधार ), माेराज्यमींत्री (िलसींधार ) व रतिधान सधचव (िलसींधार ) ेण

जिल्हाधधकारी

वि.स. ३९० (20)
(दहींगोली), मुयमय कायगपालन अधधकारी (जिल्हापसरषव दहींगोली) ेण

सींबींधधत ववभागाचे सक्षम

रतिाधधकारी याींच्याकर्डे माहे एवरतिल, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान लेखी दनवेवना्वारे माग ी
केली ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, ्यानुसार को ती कायगवाही करयात ेली वा करयाचे रतिस्ताववत केले ेहे ,

(३) असल्यास, माहे िन, २०१७ अखेरपयंत ककती जिल्हा रतिशनासनाकर्डन या सींवभागतील रतिस्ताव
शनासनास रतिाप्त झाले ेहे व ्यापैकी ककती रतिस्तावास त्वतः मींिुरी रति्यावपगत करयात
ेली ेहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीे धगरीष महािन (०६-०१-२०१८) : (१) नाही, तथावप शनेगाींव गावचे ग्रामपींचायतीने
दवे२०-०१-२०१६ रोिी दनवेवन वे ऊन गाव तलावाचे काम प ग कर ब
े ाबत ववनींती केली ेहे े
(२) सवर योिना स्थादनक, जिल्हास्तरीय असल्यामळ
ु े िलसींपवा ववभागास दनधी उपलब्ध होत
नाहीे तलावाची साठव

क्षमता ०े११ वलघमी इतकी अल्प असल्यामुळे तसेच तलावात ३ ते

४ मदहने पा ीसाठा राह शनकतोे या योिनेमधन पेयिल योिनेसाठी बारमाही पा ी उपलब्ध
होऊ शनक ार नाहीे
मौिे शनेगाींव (खोर्डके) ताे सेनगाींव, जिे दहींगोली येथील गाव तलाव रोिगार हमी
योिनेतन वगळयात ेला असन पा ीसाठा झालेला नाहीे १०० हे क््र पयंतचे रतिकल्प
स्थादनक

स्तर

/

जिल्हापसरषव

या

यींत्र ेकर्डे

ेहे ते

यासींबध
ीं ी

कायगवाही

िलसींधार

ववभागामांगत हो े ेवश्यक ेहेे
(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
नाांदरु ा (जिेबुलााणा) तालुक्यातील दहहगाव नाांदरु ा रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३०)

९०६०५ (११-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींवरु ा (जिेबुलढा ा) तालुक्यातील वदहगाव नाींवरु ा रस््याची वरु वस्था झाल्याने पसरसरातील
नागसरकाींना या रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत असल्याची बाब माहे िन, २०१७

मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता २ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ५०
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता असन सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत लोकरतिदतदनधीनी कायगकारी
असभयींता जिल्हा पसरषव बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस््याची पाह ी केली ेहे काय व ्यानस
ु ार रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी

दनधी वे ऊन रस्ता वस्
ु स्त करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत
ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

वि.स. ३९० (21)
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत खरे ेहेे

(२) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन येत नाहीे
(३) वदहगाव ते नाींवरु ा हा रस्ता इतर जिल्हा मागग क्रे ३९ चा भागरस्ता ेहे े या भाग
रस््याची लाींबी ५.०० ककेमीे असन सींप ग पषृ ठभाग र्डाींबरी ेहे े या एक

लाींबीपैकी २/०० ते

५/०० ककेमीे ही ३ ककेमीेलाींबी सुजस्थतीत ेहे े ०/०० ते २/०० या लाींबीमधील रस्ता वस्
ु स्तीचे
काम जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े
स्यजस्थतीत या रस््यावर वाहतक
ु सुस् ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
नाांदरु ा (जिेबुलााणा) तालुक्यातील मौिे सशरसोर्डी चाांदरू त्रबस्वा रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३१)

९०६०९ (११-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसख
सांचेती (मलिापूर) :
ु

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींवरु ा (जिेबुलढा ा) तालुक्यातील मौिे सशनरसोर्डी चाींवर त्रबस्वा
झाल्याने पसरसरातील नागसरकाींना या रस््याने वळ वळ

रस््याची वरु वस्था

कर े गैरसोयीचे होत असल्याची

बाब माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्यावरयान दनवशनगनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता २ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ७०
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता असन सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत लोकरतिदतदनधीनी कायगकारी
असभयींता जिल्हा पसरषव

बाींधकाम बल
ु ढा ा याींना सधचत केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस््याची पाह ी केली ेहे काय व पाह ीनस
ु ार रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी

दनधी वे ऊन रस्ता वस्
ु स्त करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत
ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत खरे ेहेे

(२) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन येत नाहीे
(३) सशनरसोर्डी चाींवरत्रबस्वा हा रस्ता सशनरसोर्डी चाींवरत्रबस्वा सभलवर्डी ते खम
ु गाींव रे ल्वेस््े शनन ते

अलमपर या इतर जिल्हा मागग क्रे ४० चा भाग रस्ता ेहे े या भाग रस््याची लाींबी ३/००
ककेमीे ेहे े ्यापैकी ०/०० ते १/७०० ककेमीे लाींबी र्डाींबरी पषृ ठभागाची

असन सुजस्थतीत

ेहे े उवगरीत १/७०० ते ३/०० ककेमीे लाींबी मुस्मी असन सवर रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी स्े६०.००

लक्ष दनधीची ेवश्यकता ेहेे सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत दनधी व
दनकषाच्या अधधन राहन

सवर रस््याचे काम रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे

ेहे े स्यजस्थतीत सवर रस््यावर वाहतक
ु सस्
ु ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

दनयोिन

वि.स. ३९० (22)
नाांदरु ा (जिेबुलााणा) तालुक्यातील पातडार्डा - अलमपूर रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३२)

९०६१५ (११-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींवरु ा (जिेबुलढा ा) तालुक्यातील मौिे पातडार्डा अलमपर रस््याची वरु वस्था झाल्याने
पसरसरातील नागसरकाींना या रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत असल्याचे माहे िन,

२०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता ३ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ७०
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता असन सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत लोकरतिदतदनधीींनी कायगकारी
असभयींता जिल्हा पसरषव बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस््याची पाह ी केली ेहे काय व पाह ीनस
ु ार रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी
दनधी वे ऊन रस्ता वस्
ु स्त करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत
ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े

(२) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन येत नाहीे
(३) सवर रस््याची जिल्हा पसरषवे मांगत पाह ी करयात ेली असन पातडार्डा-अलमपर हा
रस्ता कोवरखेर्ड पातडार्डा अलमपर येरळी राेमाे २७४ ला िोर्ड ारा या इतर जिल्हा मागग क्रे ४१
चा भाग रस्ता ेहे े या भाग रस््याची लाींबी ३.२०० ककेमीे ेहे े हा सींप ग रस्ता र्डाींबरी
पषृ ठभागाचा ेहे े सवर रस््याच्या लाींबीपैकी १/२०० ते ३/२००

ककेमीे लाींबी सुजस्थतीत ेहे े

उवगरीत ०/०० ते १/२०० ककेमीे लाींबीमधील रस्ता वस्
ु स्तीसाठी स्े२५.०० लक्ष दनधीची
ेवश्यकता असन सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा वावषगक योिनेअत
ीं गगत दनधी व दनकषाच्या

अधधन राहन सवर काम रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहेे सवर रस््यावर
वाहतुक सुस् ेहेे

(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मलिापरू (ताेनाांदरु ा,जिेबल
ु ााणा) येथील राे माे क्रे ६ ते नायगाव
नतिोर्डी या रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(३३)

९०६१७ (२२-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसख
सांचेती (मलिापूर) :
ु

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापर (ताेनाींवरु ा, जिेबुलढा ा) येथील राे माे क्रे ६ ते नायगाव दतकोर्डी मागग
नावस्
ु स्त असन सवर रस्ता नावस्
ु स्त असल्यामळ
ु े पसरसरातील नागसरकाींना या रस््याने
वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान

दनवशनगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (23)
(२) असल्यास, सवर रस्ता २ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ६०
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी वेळोवेळी कायगकारी
असभयींता जिेपे बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, सवर रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी दनधी वे वुन रस्ता वस्
ु स्त करयाबाबत शनासनाने
को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े
(२) होय, हे खरे ेहे े

(३) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन ेले नाहीे
(४)

रतिश्नाींककत

राेमाे क्रे६ ते नायगाींव दतकोर्डी (ताेनाींवरु ा) हा रस्ता इतर जिल्हा मागग

क्रे४४ चा भाग रस्ता असन या भाग रस््याची लाींबी ३.०० ककेमीे ेहे े ०/०० ते ३/०० खर्डी

नतनीकर ाचे व ०/०० ते १/०० ककेमीे लाींबीचे र्डाींबरी नतनीकर ाचे काम सावगिदनक बाींधकाम
ववभागामांगत करयात ेले असन रस्ता सुजस्थतीत ेहे े
१/०० ते २/३०० ककेमीे लाींबीमध्ये र्डाींबरीकर ाचे

पसररक्ष

काम ३०५४ रस्ते व पुल वस्
ु स्ती

कायगक्रमाींतगगत जिल्हा पसरषवे कर्डे मींिर असन सवर काम दनवववा स्तरावर ेहे े

उवगरीत ०.७०० ककेमीे लाींबीचे र्डाींबरीकर ाचे काम जिल्हा वावषगक योिनेअत
ीं गगत दनधी व
दनकषाच्या अधधन राहन रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े
(५) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मलिापूर (ताेनाांदरु ा, जिेबुलााणा) येथील दहहवर्डी राेमाेक्र-६ मागग (खुमगाांव)
या रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(३४)

९०६२१ (१२-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलकापर (ताेनाींवरु ा, जिेबुलढा ा) येथील वदहवर्डी राेमाेक्रे ६ मागग (खम
ु गाींव) नावस्
ु स्त
असन सवर रस्ता नावस्
ु स्त असल्यामळ
ु े पसरसरातील नागसरकाींना या रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्यावरयान दनवशनगनास ेले ेहे,
हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता २ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ७०
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता असन सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी
कायगकारी असभयींता जिेपे बाींधकाम बल
ु ढा ा याींना सधचत केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी दनधी वे वुन रस्ता वस्
ु स्त करयाबाबत शनासनाने
को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

वि.स. ३९० (24)
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत खरे ेहेे

(२) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन येत नाहीे
(३) राेमाेमे क्रे६ ते वदहवर्डी खम
ु गाव हा इतर जिल्हा मागग क्रे ४२ चा भाग रस्ता ेहे े या
भाग रस््याची एक

लाींबी ५.८०० ककेमीे ेहेे ्यापैकी २.१० ककेमीे रस्ता क्षतीग्रस्त असन

्याच्या वस्
ु स्तीचे काम जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत दनधी व दनकषाच्या अधधन राहुन
रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े स्यजस्थतीत या रस््यावर वाहतुक सुस्
ेहे े

(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मलिापूर (ताेनाांदरु ा, जिेबुलााणा) येथील धानोरा-िाटी रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३५)

९०६२३ (१२-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलकापर (ताेनाींवरु ा, जिेबुलढा ा) येथील धानोरा-का्ी मागग नावस्
ु स्त असन सवर रस्ता
नावस्
ु स्त असल्यामळ
ु े पसरसरातील सवग नागसरकाींना या रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे

होत असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता १ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी २५
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता असन सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधी कायगकारी
असभयींता जिेपे बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी दनधी वे वुन रस्ता वस्
ु स्त करयाबाबत शनासनाने
को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े

(२) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन येत नाहीे
(३) धानोरा-का्ी हा रस्ता वर्डोवा सशनरसोर्डी वव्ाळी धानोरा का्ी उमाळी भार्डग ी या इतर
जिल्हा मागग क्रे ३३ चा भाग रस्ता असन या भाग रस््याची लाींबी ३.२०० ककेमीे ेहे े हा
सींप ग रस्ता र्डाींबरी पषृ ठभागाचा ेहे े सवर रस््याच्या लाींबीपैकी ०/०० ते २/५००

ककेमीे लाींबी

सुजस्थतीत ेहे े उवगरीत २/५०० ते ३/२०० ककेमीे क्षदतग्रस्त लाींबीची वस्
ु स्ती सन २०१७-१८

मध्ये जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन रतिस्ताववत करयाचे
जिल्हा पसरषवे चे

दनयोिन ेहे े सवर रस््यावर वाहतुक सुस् ेहे े

(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

वि.स. ३९० (25)
मलिापूर (ताेनाांदरु ा, जिेबुलााणा) येथील ननमखेर्ड - र्डौलखेर्ड प्रेजिेमाे ला
िोर्डणाऱ्या रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(३६)

९०६२६ (२२-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापर (ताेनाींवरु ा, जिेबल
ु ढा ा) येथील दनमखेर्ड-र्डौलखेर्ड रतिेजिेमाे ला िोर्ड ारा मागग

नावस्
ु स्त असन सवर रस्ता नावस्
ु स्त असल्यामुळे पसरसरातील नागसरकाींना या रस््याने
वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान

दनवशनगनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता २ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ५०
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी वेळोवेळी कायगकारी
असभयींता जिेपे बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असल्यास, सवर रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी दनधी वे वन रस्ता वस्
ु स्त करयाबाबत शनासनाने
को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े

(२) दनमखेर्ड ते र्डौलखेर्ड रस््याची लाींबी १.८०० ककेमीे असन ्यापैकी ०.८०० ककेमीे रस््याचे
र्डाींबरीकर

करयात ेले असन उवगरीत १.०० ककेमीे साठी स्े २५.०० लक्ष ेवश्यक ेहे ते

(३) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन ेले नाहीे
(४) रतिश्नाींककत रस््याच्या १.०० ककेमीे खर्डीच्या रस््याचे र्डाींबरीकर

कर े ेवश्यक ेहेे

सवर काम सन २०१७-१८ च्या जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन
रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहेे
(५) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मलिापूर (जिेबुलााणा) तालुक्यातील मौिे अनुराबाद ंाटा ते अनरु ाबाद
पान्हे रा येथील रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(३७)

९०६३० (१२-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसख
सांचेती (मलिापूर) :
ु

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापर (जिेबुलढा ा) तालक्
ु यातील अनुराबाव ंा्ा ते अनुराबाव पान्हे रा मागग नावस्
ु स्त
असन सवर रस्ता नावस्
ु स्त असल्यामुळे पसरसरातील

नागसरकाींना या रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेली
ेहे , हे खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (26)
(२) असल्यास, सवर रस्ता १े५० ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी

३० लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता असन सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी
कायगकारी असभयींता जिेपे बाींधकाम बल
ु ढा ा याींना सधचत केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी दनधी वे ऊन वस्
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने
को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े

(२) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन येत नाहीे
(३) रतिश्नाींककत कींु र्ड बु राेमाे ६ अनुराबाव ंा्ा ते अनुराबाव पान्हे रा मागग इतर जिल्हा मागग
क्रे २९ विागचा असन ्याची लाींबी ८.९५० ककेमीे ेहे े ्यापैकी ०/०० ते १/८०० ककेमीे लाींबी

खर्डीपषृ ठभागाची, १/८०० ते ४/६०० ककेमीे अस्ती्वात नसलेली लाींबी, ४/६०० ते ६/२०० ककेमीे
मुरमी

पषृ ठभागाची

लाींबी

व

६/२००

ते

८/९५०

ककेमीे

अस्ती्वात

नसलेली

लाींबी

ेहे े अनुराबाव ंा्ा ते अनुराबाव गाव या ४/५०० ककेमीे लाींबीच्या रस््याच्या वस्
ु स्तीचे काम
३०५४ रस्ते व पुल वस्
ु स्ती पसररक्ष

कायगक्रमाींतगगत ्प्प्या-्प्प्याने रतिस्ताववत करयाचा

जिल्हा पसरषवे चा रतिय्न असन उवगरीत लाींबीच्या रस्ता वस्
ु स्ती काम ववववध योिनाींतगगत रतिाप्त
दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन रतिस्ताववत करयाचा जिल्हा पसरषवे चा रतिय्न ेहेे
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मलिापरू (जिेबल
ु ााणा) तालक्
ु यातील भानगरु ा - वववरा रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३८)

९०६३१ (१८-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसख
ु सांचेती (मलिापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापर (जिेबल
ु ढा ा) तालक्
ु यातील भानगरु ा-वववरा रस््याची वरु वस्था झाल्याने तेथील
नागसरक व वच
ु ाकी, चारचाकी वाहन धारकाींना या रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत

असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता २ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ४५
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी वेळोवेळी कायगकारी

असभयींता जिेपे बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले असन याबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) अींशनत: खरे ेहे े

(३) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन येत नाहीे भानगुरा ते वववरा या इतर
जिल्हा मागग क्रे ३० रस््याची एक

लाींबी ४.०० ककेमीे ेहेे ्यापैकी २/०० ते ४/०० ककेमीे

वि.स. ३९० (27)
या क्षतीग्रस्त लाींबीची वस्
ु स्ती करयासाठी स्े ४९.९० लक्ष खचग अपेक्षक्षत ेहे े या क्षदतग्रस्त
लाींबीची वस्
ु स्ती सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत दनधी व दनकषाच्या अधधन
राहन रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े

तसेच भानगुरा हे गाव रस्ता इजिमा क्रे २२ ने व वववरा हे गाव रतिजिमा क्रे ८ या

र्डाींबरी रस््याने िोर्डयात ेलेले ेहे ते
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
मलिापूर (जिेबुलााणा) तालुक्यातील नरवेल-हरसोर्डा रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(३९)

९०६३३ (१८-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापर (जिेबुलढा ा) तालक्
ु यातील नरवेल-हरसोर्डा रस््याची वरु वस्था झाल्याने तेथील
नागसरक व वच
ु ाकी, चारचाकी वाहन धारकाींना या रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत

असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता २ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ४०
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी वेळोवेळी कायगकारी

असभयींता जिेपे बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले असन याबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) अींशनत खरे ेहे े
(३) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे

इतर जिल्हा मागग क्रे२४ असन ्याची एक
ककेमीे लाींबी सुजस्थतीत ेहे े

ेढळन येत नाहीे नरवेल ते हरसोर्डा हा रस्ता

लाींबी ४.०० ककेमीे ेहे े ्यापैकी २/०० ते ४/००

०/०० ते २/०० या क्षतीग्रस्त लाींबीची वस्
ु स्ती जिल्हा वावषगक

योिनेअत
ीं गगत दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन
ेहे े स्यजस्थतीत या रस््यावर वाहतुक सुस् ेहेे
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

मलिापूर (जिेबुलााणा) तालुक्यातील उमाळी-भार्डगणी रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(४०)

९०६३९ (१८-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसुख सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मलकापर (जिेबुलढा ा) तालुक्यातील उमाळी - भार्डग ी रस््याची वरु वस्था झाल्याने

तेथील नागसरक व वच
ु ाकी, चारचाकी वाहन धारकाींना या रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे

होत असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (28)
(२) असल्यास, सवर रस्ता ३ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ७५
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी वेळोवेळी कायगकारी

असभयींता जिेपे बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले असन याबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त

?

श्रीमती पांििा मांुर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे ेहे े

(३) अशना रतिकारचे दनवेवन रतिाप्त झाल्याचे ेढळन येत नाहीे उमाळी भार्डग ी हा रस्ता
वर्डोवा सशनरसोर्डी वव्ाळी धानोरा का्ी उमाळी भार्डग ी या इतर जिल्हा मागग क्रे ३३ चा भाग
रस्ता ेहे े या भाग रस््याची लाींबी ४.०० ककेमीे ेहेे ्यापैकी १.१०० ककेमीे रस््याचा
पषृ ठभाग र्डाींबरी असन सजु स्थतीत ेहे े उवगरीत २.९०० ककेमीे क्षतीग्रस्त रस््याच्या वस्
ु स्तीचे

काम जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन रतिस्ताववत करयाचे
जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े
स्यजस्थतीत या रस््यावर वाहतुक सुस् ेहेे

(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
इचलिरां िी (जिेिोल्हापूर) वाहति
ु समस्या सोर्डववण्यासाठी ४ इतर जिल्हा
मागांची प्रमख
ु जिल्हा मागग अशी दिोन्नोती िरण्याबाबत

(४१)

९०९२४

(१८-०८-२०१७)े

श्रीेसुरेश

हाळवणिर

(इचलिरां िी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इचलकरीं िी (जिेकोल्हापर) वाहतुक समस्या सोर्डववयासाठी ४ इतर जिल्हा मागांची रतिमुख
जिल्हा मागग अशनी वि्न्नोती करयाबाबत तपास ी अहवाल सावर करयाचा ेवे शन माे मींत्री
ग्रामववकास याींनी माहे एवरतिल, २०१६ मध्ये वा ्या वरयान दवला ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवरील ेवे शनाच्या अनुषींगाने शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात
येत ेहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े

(२) इचलकरीं िी ववधानसभा मतवार सींघातील वाहतक समस्या सोर्डववयासाठी १) इचलकरीं िी
चींवर इींगळी रस्ता इजिमा क्रे३७ २) हुपरी चींवर कबनुर रस्ता इजिमा क्रे३६, ३) कोरोची
तारवाळ दनमसशनरगाव रस्ता ग्राेमाे क्रे३५ व ४) इचलकरीं िी स्ई चींवर ेभार बोर्डग रस्ता
ग्राेमाे क्रे ९३ या ४ इतर जिल्हा मागग व ग्रामी
वि्न्नतीसाठी समावेशन होताे

मागग विागच्या रस््याींची रतिमख
ु जिल्हा मागग

वि.स. ३९० (29)
तथापी सावगिदनक बाींधकाम ववभागाच्या दवे २०.७.२०१६ च्या पसरपत्रकान्वये रतिमख
ु

जिल्हा मागग विाग करीता इतर जिल्हा मागग रस््याींची ककमान १२ मीेस्ीं वी ेवश्यक असन
अनक्र
ु माींक १, ३ व ४

हे रस्ते ही अ् प ग करीत नाहीत ्यामळ
ु े वि्न्नतीसाठी पात्र नाहीते

अनुक्रमाींक २ येथील रस््याचा रतिस्ताव सावगिदनक बाींधकाम ववभागाकर्डे वि्न्नतीसाठी जिल्हा
पसरषवे मांगत पाठववयात ेला ेहे े
(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे
___________
मलिापूर (जिेबुलााणा) तालुक्यातील मौिे वपांपळखुटा महादे व - ते िाांभूळधाबा - आळां द (४२)

९०९३८ (१८-०८-२०१७)े

वर्डिी रस्त्याची झालेली दरु वस्था

श्रीेचैनसख
सांचेती (मलिापूर) :
ु

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलकापर (जिेबुलढा ा) तालक्
ु यातील मौिे वपींपळखु्ा महावे व ते- िाींभळधाबा - ेळीं व वर्डिी रस््याची वरु वस्था झाल्याने तेथील नागसरक व वच
ु ाकी, चारचाकी वाहन धारकाींना या
रस््याने वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान

दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता २ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ५०
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी वेळोवेळी कायगकारी

असभयींता जिेपे बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले असन याबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) अींशनत: खरे ेहे े

(३) स्थादनक लोकरतिदतदनधी याींनी सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत कायगकारी असभयींता, जिेपेबाींधकाम
ववभाग बल
ु र्डा ा याींना सधु चत केल्याचे ेढळन येत नाहीे

मौिे वपींपळखु्ा महावे व-िाींभळ
ु धाबा-ेळीं व-वर्डिी हा रस्ता इतर जिल्हा मागग २७ विागचा
असन या रस््याची एक

लाींबी ११/५०० ककेमीे ेहे े ्यापैकी वपींपळखु्ा-िाींभुळधाबा ते

ेळीं व या रस््याची लाींबी ६े५०० ककेमीे असन रस््याचा पषृ ठभाग र्डाींबरी ेहेे ेळीं व ते
वर्डिी या रस््याची लाींबी ५े०० ककेमीे असन यामधील १े५०० ककेमीे रस्ता मस्
ु मी असन

उवगरीत ३े५०० ककेमीे लाींबीचा रस्ता अजस्त्वात नाहीे िाींभुळधाबा ते ेळीं व रस््याची लाींबी

३े०० ककेमीेअसन ्यापैकी १े५०० ककेमीेलाींबीच्या र्डाींबरी पषृ ठभागाची वस्
ु स्ती कर े ेवश्यक
ेहे े सवर रस्ता वस्
ु स्तीसाठी स्े३०े०० लक्ष दनधीची ेवश्यकता ेहे े
जिल्हा वावषगक योिनेअत
ीं गगत

रतिाप्त दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन सवर काम

रतिस्ताववत करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहेे
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

वि.स. ३९० (30)

मलिापूर (जिेबुलााणा) तालुक्यातील वाघोळा-दसरखेर्ड-वववरा-रणगावभालेगाव रस्त्याची झालेली दरु वस्था

(४३)

९०९४४ (१८-०८-२०१७)े

श्रीेचैनसख
सांचेती (मलिापूर) :
ु

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मलकापर

(जिेबल
ु ढा ा)

तालुक्यातील

मौिे

वाघोळा-वसरखेर्ड-वववरा-र गाव-भालेगाव

रस््याची वरु वस्था झाल्याने तेथील नागसरक व वच
ु ाकी, चारचाकी वाहन धारकाींना या रस््याने
वळ वळ

कर े गैरसोयीचे होत असल्याचे माहे िन, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान

दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असल्यास, सवर रस्ता ३ ककेमीे लाींबीचा नावस्
ु स्त असन या रस््याच्या वस्
ु स्तीसाठी ७५
लक्ष स्े दनधीची ेवश्यकता ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, सवर रस्ता वस्
ु स्तीबाबत स्थानीक लोकरतिदतदनधीींनी वेळोवेळी कायगकारी

असभयींता जिेपे बाींधकाम बुलढा ा याींना सधचत केले असन याबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) अींशनत खरे ेहे े
(३) रतिश्नाींककत रस्ता इतर जिल्हा मागग क्रे ३६ चा भागरस्ता
भाग

ेहे े वाघोळा ते वसरखेर्ड या

रस््याची लाींबी ३/०० ककेमीे ेहे े वववरा ते र गाव भागरस््याच्या २/८०० ककेमीे

लाींबीपैकी १/८०० ककेमीे चा रस्ता अजस्त्वात नाहीे उवगरीत रस्ता सुजस्थतीत ेहेे र गाव ते

भालेगाींव व भालेगाींव पोच मागागची लाींबी ३.०० ककेमीे असन या रस््याची वस्
ु स्ती कर े
ेवश्यक ेहेे

वसरखेर्ड-वववरा हा रस्ता रतिमुख जिल्हा मागग क्रे ८ विागचा असन सुजस्थतीत ेहे े

वरील इतर जिल्हा मागग क्रे ३६ च्या क्षदतग्रस्त भाग रस््याच्या वस्
ु स्तीचा रतिस्ताव

जिल्हा वावषगक योिना सन २०१७-१८ अींतगगत दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन रतिस्ताववत
करयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

खानापूर आणण आटपार्डी (जिेसाांगली) तालुक्यातील
ग्रामीण भागातील रस्ते दरु
ु स्त िरण्याबाबत

(४४)

९१५२८ (१९-०८-२०१७)े

श्रीेअननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खानापर ेण

े्पार्डी (जिेसाींगली) तालुक्यातील

ग्रामी

भागातील रस््याींची वरु वस्था

झाली असन सवर रस््याींच्या वस्
ु स्तीकरीता वारीं वार तेथील नागरीकाींनी सींबींधीत अधधका-याींना
दनवेवनेही दवली ेहे त, हे खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (31)
(२) असल्यास, सवर रस््याींची पाह ी केली ेहे काय व पाह ीत काय ेढळन ेले,
(३) असल्यास,पाह ीनुसार उक्त रस््याींची वस्
ु स्ती करयासह दनधी उपलब्ध कस्न वे याबाबत
शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त

?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत खरे ेहेे

(२) जिल्हा पसरषवे मांगत सवर रस््याींची पाह ी करयात ेली ेहे े खानापर तालुक्यातील
इतर जिल्हा मागग व ग्रामी

मागागची एक

लाींबी ६८५.५७ ककेमीे असन ्यापैकी ४०५.४७

ककेमीे लाींबी सुजस्थतीत ेहे े उवगरीत २८०.१० ककेमीे लाींबीची वस्
ु स्ती कर े ेवश्यक ेहे े
े्पा्ी तालुक्यातील इतर जिल्हा मागग व ग्रामी

ककेमीे असन ्यापैकी

मागागची एक

लाींबी ७२३.३०

३७८.३० ककेमीे लाींबी सुजस्थतीत ेहे े उवगरीत ३४५.०० ककेमीे

लाींबीची वस्
ु स्ती कर े ेवश्यक ेहे े

(३) रस््याींच्या वस्
ु स्तीसाठी शनासनाकर्डे उपलब्ध असलेल्या दनधीचे वा्प

रस््याींच्या लाींबीच्या

व मानव ववकास दनवे शनकाच्या रतिमा ात करयात येतेे
सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये जिल्हा
ककरकोळ वस्
ु स्ती अींतगगत

वावषगक योिना, रस्ते व पल वस्
ु स्ती तसेच

खानापर तालुक्यासाठी स्े ४५७े ४३ लक्ष

दनधी उपलब्ध कस्न

वे यात ेला असन ्यामध्ये ३१ कामे घेयात ेली ेहे ते तसेच े्पा्ी

तालक्
ु यासाठी

स्े४५२े५० लक्ष दनधी उपलब्ध कस्न वे यात ेला असन ्यामध्ये २७ कामे जिल्हा
पसरषवे मांगत घेयात ेली ेहे ते
उवगरीत खराब रस््याींची वस्
ु स्ती जिल्हा पसरषवे ला ववववध योिनाींमधन रतिाप्त दनधी व

दनकषानस
ु ार ्प्प्या-्प्प्याने रतिस्ताववत करयाचा जिल्हा पसरषवे चा रतिय्न ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________
रोहा (जिेरायगर्ड) तालुक्यातील वानरिडार्ड रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(४५)

९१८४४ (२२-०८-२०१७)े

श्रीेसभ
ु ाष उंग पांडर्डतशेठ पाटील (असलबाग) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रोहा (जिेरायगर्ड) तालक्
ु यातील जिल्हा रायगर्ड ग्रामपींचायत हद्दीतील वानरकडार्ड रस्ता हा
नावरू
ु स्त असन रस््याचे काम अप ागवस्थेत असल्यामुळे नागरीकाींची गैरसोय होत ेहे ,हे खरे
ेहे काय,

(२) असल्यास, सवर रस््याची पाह ी केली ेहे काय व त्नुसार रस््याचे अप ग काम प ग
करयासाठी दनधी वे याबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास,ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े

रतिश्नाधीन रस््याचे नाव वानरकडार्ड रस्ता नसन वाींवरखोर्डा असे ेहे े

वि.स. ३९० (32)
(२) रतिश्नाींककत रतिजिमा ५३
या

रस््याची

एक

ते वाींवरखोर्डा धनगरवार्डी हा रस्ता ग्रामी

लाींबी

२.००

ककेमीे

ेहे े

सन

२०१६-१७

मागग क्रे २१४ असन
मध्ये

जिल्हा

वावषगक

योिनेअत
ीं गगत या रस््याच्या ०/०० ते १/५०० ककेमीे लाींबीतील बीेबीेएमे चे काम सावगिदनक
बाींधकाम ववभागामांगत करयात ेले ेहेे
०/०० ते १/२०० ककेमीेमध्ये कारपे् ससलको् व १/२०० ते २/०० ककेमीे मध्ये सींप ग
रस्ता नवीन करयाचे स्े३५.०० लक्षचे काम सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा दनयोिन ससमतीकर्डे
जिल्हा पसरषवे ने मींिरीसाठी पाठववले ेहे े
(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

इसवली (ताेलाांिा, जिेरत्नाधगरी) गावातील सुतारवार्डी व्हाया रे वटे वार्डी ते नवलादे वी
(४६)

मांदीर या रस्त्याची झालेली दरु वस्था

९२०५१ (१२-०८-२०१७)े

र्डॉेभारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इसवली-पनोरे (ताेलाींिा, जिेर्नाधगरी) येथील ग्रुप ग्रामपींचायतीींतगगत ये ाऱ्या इसवली
गावातील सुतारवार्डी व्हाया रे व्े वार्डी ते नवलावे वी मींवीर या रस््याची वरु वस्था झाल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा ्या वरयान दनवशनगनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२)

असल्यास, सवर रस््याचे र्डाींबरीकर

करयाबाबत लोकरतिदतदनधी

तसेच स्थादनक

नागरीकाींनी माेमुयमयमींत्री, माेग्रामववकास मींत्री, मुयमय कायगकारी असभयींता याींच्याकर्डे दवनाींक
२८ एवरतिल, २०१७ रोिी वा ्या सम
ु ारास पत्राव्वारे माग ी केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रतिकर ी शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व चौकशनीनुसार गावातील
रस््याचे र्डाींबरीकर

करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े
(२) होय, हे खरे ेहे े

(३) इसवली सुतारवार्डी रतिाथसमक शनाळा ते रे व्े वार्डी रतिजिमा ६३ ला िोर्ड ारा रस्ता ग्रामी
मागग क्रे११२ ेहेे रस््याची एक
लाींबीतील मिबुतीकर

लाींबी ३.५०० ककेमीे असन सवर रस््याच्या ०.६०० ककेमीे

व र्डाींबरीकर ाचे काम सन २०१२- २०१३ मध्ये प ग करयात ेले

ेहे े तसेच सन २०१५-१६ मध्ये र्डडागरी ववकास कायगक्रमाींतगगत या रस््याचे खर्डीकर
करयाचे ₹१.०० लक्षचे काम प ग करयात ेले ेहे े
जिल्हा पसरषवे ला ववववध योिनेंतगगत रतिाप्त हो ा-या दनधीमधन कामाची दनकर्ड व
रतिाथयक्रमानुसार रस््याींची कामे हाती घेतली िाताते

रतिश्नाींककत रस््याच्या र्डाींबरीकर ाचे काम रस्ते ववशनेष वस्
ु स्ती कायगक्रमाअींतगगत उपलब्ध

दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन ्प्प्या-्प्प्याने रतिस्ताववत करयाचा जिल्हा पसरषवे चा रतिय्न
ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

वि.स. ३९० (33)
मुेआांबर्डोस (व्हाळवार्डी) पोेनाांद्रि
ु (ताेमालवण, जिेससांधुदग
ु )ग येथील नागरभट ते मीरीयेल
रस्त्याचे रुां दीिरण व र्डाांबरीिरण िरण्याबाबत

(४७)

९२१७२ (२२-०८-२०१७)े

श्रीेसुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुेेींबर्डोस (व्हाळवार्डी) पोेनाींद्रक
ु (ताे मालव , जिेससींधुवग
ु )ग येथील ग्रामस्थाींनी नागरभ्
ते मीरीयेल रस््याचे स्ीं वीकर

व र्डाींबरीकर

करयाबाबत दवनाींक १४ माचग, २०१७ रोिी वा

्या सम
ु ारास दनवेवन दवले, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सवर रस््याची पाह ी केली ेहे काय व पाह ीचे दनषकषग काय ेहे त,
(३) असल्यास, ्यानुसार सवर रस््याचे काम ता्काळ करयाबाबत शनासनाने को ती
कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े

(२) जिल्हा पसरषवे मांगत सवर रस््याची पाह ी करयात ेली ेहे े
(३) रतिश्नाधधन ग्रामी

मागग क्रे २९७ रस््याची एक

लाींबी ९.०० ककेमीे ेहे े मात्र रति्यक्षात

लाींबी ७.५०० ककेमीे इतकी ेहे े सींप ग रस्ता र्डाींबरी पषृ ठभागाचा ेहे े सवर लाींबीपैकी ०/५००

ते १/९७० व २/८७३ ते ५/५९० ककेमीे चे काम रतिधानमींत्री ग्रामसर्डक योिनेअींतगगत माचग २००८
मध्ये प ग झालेले ेहे े कींत्रा्वाराने करावयाच्या वे खभाल वस्
ु स्तीचा कालावधी माचग २०१३

मध्ये प ग झाला ेहे े्यामळ
ु े सन २०१४-१५ मध्ये १३ व्या वव्त ेयोग अींतगगत १े५९३
ककेमीे लाींबीचे र्डाींबरी नत
ु नीकर ाचे

स्े१९े९५ लक्षचे काम प ग करयात ेले असन सवर

लाींबी सुजस्थतीत ेहे े उवगरीत लाींबीपैकी १े८०० ककेमीे लाींबीचे सन २०१५-१६ मध्ये ववशनेष
वस्
ु स्तीअींतगगत स्े१९े९९ लक्षचे र्डाींबरीकर

व नत
ु नीकर ाचे काम मींिर असन कायागरींभ ेवे शन

वे याची कायगवाही सुस् ेहेे तसेच उवगरीत ०े७९४ ककेमीे लाींबीच्या नुतनीकर ाचे काम सन
२०१७-१८ मध्ये रतिस्ताववत करयाचे दनयोिन ेहेे
उवगरीत

नावस्
ु स्त

लाींबीतील

रस््याच्या

वस्
ु स्तीचे

काम

जिल्हा

पसरषवे ला

ववववध

योिनाींमधन रतिाप्त दनधी व दनकषाच्या अधधन राहन ्प्प्या-्प्प्याने रतिस्ताववत करयाचे
जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहे े
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

पोंाळी (जिेयवतमाळ) या ग्रामीण भागातील रस्त्याांची झालेली दरु वस्था
(४८)

९३८०२ (२२-०८-२०१७)े

श्रीेरािेंद्र निरधने (उमरखेर्ड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पोंाळी (जिेयवतमाळ) या ग्रामी

भागातील रस््याींची वरु वस्था झाली असन याबाबत

स्थादनकाींनी वारीं वार सींबधधत ववभागाकर्डे तक्रार कस्नही अ्याप या रस््याींची वस्
ु स्ती करयात
ेली नाही, हे खरे ेहे काय,

वि.स. ३९० (34)
(२) असल्यास, सवर रस््याची शनासनाने पाह ी केली ेहे काय व पाह ीनस
ु ार या रस््याींची
तातर्डीने वस्
ु स्ती करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाहीे

(२) जिल्हा पसरषवे मांगत पाह ी करयात ेली असन पोंाळी हे गाव उमरखेर्ड पस
ु व
राज्यमागग क्रे २६२ मागागवर जस्थत ेहेे पोंाळी या ग्रामी

भागात ठळकप े एक

पाच

रस्ते अजस्त्वात ेहे ते ्यापैकी पोंाळी िनन
ु ा इतर जिल्हा मागग क्रे १८२ , रामा २६२ ला
िोर्ड ारा ग्रामी
ग्रामी
ग्रामी

मागग क्रे २३ व पोंाळी साखर कारखाना ते रतिजिमा ३६ ला िोर्ड ारा

मागग क्रे २५ हे तीन रस्ते वाहतुकीस सुजस्थतीत ेहे ते

रामा २६२ ते कळमल
ु ा हातला गगनमाळ इतर जिल्हा मागग क्रे १९४ व पोंाळी कुप्ी
मागग क्रे ३१ या रस््याींच्या वस्
ु स्तीचे काम सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा वावषगक योिना

या लेखासशनषागतगगत मींिर असन रतिगतीत ेहेे
(३) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

अमरावती जिल्हयातील प्रस्ताववत १ ते ३० िामाला ननधी दे ण्याबाबत
(४९)

९४१९२ (१९-०८-२०१७)े

श्रीेरवव राणा (बर्डनेरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माेमयम
ु यमींत्री याींच्या ेवे शनान्वये ग्रामववकास ववभाग कक्ष अधधकारी याींचे पत्रक क्रे जिप/
बाींध/ता/रतिेरे /४७६१/२०१७ दवे १९/०६/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये अदत मुकाअ जिप अमरावती

याींनी १ ते ३० कामे रतिस्ताववत ्याींचे पत्र दवनाींक १९ िन, २०१७ रोिी ग्रामववकास ववभागाला
रतिाप्त झाले असन ्या रतिस्तावामध्ये सवग ग्रामी
उक्त कामे मींिर केल्यास ग्रामी

ववभागाशनी दनगिर्डत कामे असन शनासनाने

िनतेला ंायवा होईल, हे खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सवरच्या रतिस्ताववत १ ते ३० कामाला रतिशनासकीय मान्यता वे ऊन दनधी उपलब्ध
करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे े

(२) व (३) रस््याींच्या वस्
ु स्तीसाठी शनासनाकर्डे उपलब्ध असलेल्या दनधीचे वा्प

रस््याींच्या

लाींबीच्या व मानव ववकास दनवे शनकाच्या रतिमा ात करयात येतेे
रस्ते व पल, वस्
ु स्ती व परीरक्ष

या कायगक्रमा अींतगगत सन २०१६-१७ या ेधथगक

वषागसाठी अमरावती जिल्हा पसरषवे स स्े८०१.१६ लक्ष दनधी उपलब्ध कस्न वे यात ेला ेहे े
जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत उपलब्ध हो ाऱ्या दनधीमधन तालुका स्तरावर ग्राम ववकास

ववभाग, दवे३ सप््ें बर, २०१६ मधील मागगवशनगक सचनाींनस
ु ार

(PCI) ेधारे रतिाधान्यक्रम

या्या तयार कस्न या रतिाधान्यक्रम यावीनस
ु ार/गु ाींकनानुसार पात्र रस्ते दनवर्डयाचे व या
ेधारे रस््याचे वरु स्तीचे काम घेयात येतेे

वि.स. ३९० (35)
रतिश्नाधधन १ ते ३० कामाींपैकी २ कामाींना ३०५४ रस्ते व पुल वस्
ु स्ती पसररक्ष

कायगक्रमाींतगगत दनधी मींिर करयात ेला ेहे े
___________

पोलादपूर (जिेरत्नाधगरी) तालुक्यातील रस्त्याांची झालेली दरु वस्था
(५०)

९४२८४ (१९-०८-२०१७)े

श्रीेसांतोष दानवे (भोिरदन), श्रीेनारायण िुचे (बदनापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पोलावपर (जिेर्नाधगरी) तालुक्यात

गेल्या ५ मदहन्याींपवी सवग ग्रामपींचायतीींना भारत

वरसींचार दनगम सलसम्े र्डकर्डन िोर्डयासाठी रस््यालगतच्या साईर्डपट्टीवर चर ख न ऑप््ीकल
ंायबर केबल्स ्ाकयात ेल्यामळ
ु े सींप ग तालक्
ु यातील तसेच रायगर्ड जिल्हा पसरषवे च्या
सवगच रस््याींची वरु वस्था झाली असन सवर चरमध्ये पावसाचे पा ी सशनरल्यामळ
ु े रूींवावले

ेहे त तसेच चरावरील मातीच्या थरामुळे रस््यावर धचखल झाला असल्याने मोठ्या रतिमा ात
वाहतुकीला अर्डथळा दनमाग

होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(२) असल्यास, सवरह रस््याींची कामे करयाची क्षमता रायगर्ड जिेपे कर्डे नसल्याने सवगच
रस्ते सावगिदनक बाींधकाम ववभागाकर्डे वगग करयाची गरि व्यक्त केली िात ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली ेहे काय व चौकशनीनुसार सवरह रस्ते वस्
ु स्ती
करयाबाबत शनासनाने को ती कायगवाही केली वा करयात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०५-०१-२०१८) : (१) अींशनत: खरे ेहे े
(२) हे खरे नाहीे

(३) या रस््याींची पाह ी जिल्हा पसरषवे मांगत करयात ेली असन व्यवस्थापक, भारत
सींचार दनगम सले रायगर्ड-असलबाग याींच्याकर्डे पोलावपर तालक्
ु यातील १८ नावस्
ु स्त रस्ते
पुवव
ग त करयासाठी स्े१२६.२८ लक्ष दनधीची माग ी जिल्हा पसरषवे ने केली ेहे े दनधी
उपलब्ध होताच रस्ता वस्
ु स्तीची कामे हाती घेयाचे जिल्हा पसरषवे चे दनयोिन ेहेे
(४) रतिश्न उ्भावत नाहीे

___________

ववधान भवन :

र्डॉे अनांत िळसे

मुांब े

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभाे
_________________________
शनासकीय मध्यवती मद्र
ु ालय, मींब
ु ईे

