अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

भांडारा जिल्हा पररषदे तांर्त
ग येणा-या ववववध ववभार्ातील िमगचारी शहराच्या हििाणापासन
ू
नोिरीजथित हििाणी ये-िा िरीत असल्याने ग्रामीण भार्ातील
नार्ररिाांची र्ैरसोय होत असल्याबाबत
(१) ४८०० (२२-१२-२०१४) श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

भींडारा

जिल्हा

पररषदे अींतगगत

येणा-या

विविध

विभागातील

कमगचारी

शहराच्या

ठिकाणापासन
ू नोकरीजथित ठिकाणी ये-िा करीत असल्याने ग्रामीण भागातील नागररकाींची
गैरसोय होत आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
मांबई शहराला १५८६ एमएलडी अततररक्त पाणी ममळण्यासािी दमणर्ांर्ा-वपांिाळ हा
प्रथताववत प्रिल्प िायागजववत िरण्याबाबत
(२)

६४५० (०१-०५-२०१५).

श्री.सतनल प्रभू (हदांडोशी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.जितेंद्र

आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.राहल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मश्रीफ
(िार्ल), श्री.प्रिाश सवे (मार्ािाणे), श्री.सतनल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दमणगींगा-वपींिाळ नदी प्रकल्प कायागजन्ित ााल्यास मुींबश शहराला १५८६ एमएलडी

वि.स. ५२८ (2)
अततररक्त पाणी िमळणार असल्याने दमणगींगा-वपींिाळ या प्रथतावित प्रकल्पाचे काम तातडीने
हाती घेण्यासािय या प्रकल्पाला राषरीय प्रकल्प घोवषत करािा अशी मागणी थिातनक
लोकप्रतततनधी याींनी ठदनाींक १२ िानेिारी,२०१५ रोिी िा त्यासुमारास मा.मुयमीं्ी याींच्याकडे
एका तनिेदनाद्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभागत कोणता तनणगय घेतला आहे ि त्यानुषग
ीं ाने कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धर्रीष महािन (०७-०२-२०१९) : (१) होय
(२) या सींदभागत केंद्रीय िलसींधारन मीं्ी, याींचेकडे मा.मुयमीं्ी याींचे प् ठद. १६/०१/२०१५

अन्िये सदरहू प्रकल्प राषरीय प्रकल्प म्हणून घोवषत व्हािा अशी विनींती केली आहे .
त्याचप्रमाणे केंद्रीय िलसींधारन मीं्ी याींचे अध्यक्षतेखाली होणा-या नदी िोड प्रकल्प बाबतच्या
ठद.१४/०५/२०१५ ि ठद.१३/०७/२०१५ रोिी निी ठदल्ली येिे ाालेल्या ४ थ्या ि ५ व्या बैिकीत
या बाबतची मागणी मा. राज्यमीं्ी (िलसींपदा) याींनी केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
िोल्हापूर जिल््यातील वाडी रत्नाधर्री येिील तीिगक्षेत्राच्या वविास
आराखड्याला मावयता दे ण्याबाबत

(३)

१०६३५

(१०-०५-२०१५)

श्री.उल्हास

पाटील

(मशरोळ),

श्री.चांद्रदीप

नरिे

(िरवीर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जिल््यातील िाडी रत्नागिरगरी येिील री ी ज्योततबा, करिीर तनिािसनी री ी

अींबाबाश,री ी क्षे् निृ सींहिाडी, कोपेश्िर मींठदर, खखद्रापूर, री ी दत्त भोिनपा् िशरोळ या प्रमख
ु

दे िथिासह जिल््यातील अन्य ठिकाणच्या तीिगक्षे्ाचा विकास व्हािा यासािय शासनाच्या ितीने
जिल्हा तनयोिन सिमती, कोल्हापूर या माध्यमातून तीिगक्षे् विकास आराखडा सन २०१३-१४
मध्ये करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषराचे कुलदै ित म्हणून प्रिसध्द असणारे री ी ज्योततबा दे िथिान ि करिीर
तनिािसनी री ी अींबाबाश, री ी क्षे् निृ सींहिाडी कोपेश्िर मींठदर खखद्रापरू , री ी दत्त भोिनपा्
िशरोळ या तीिगक्षे्ाच्या पररसराचा विकास करण्याची योिना अद्याप कायागजन्ित ाालेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर तीिगक्षे्ाच्या विकास आराखडयाला मान्यता दे िून तनधी दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांििा मांडे (०४-०१-२०१९) : (१) होय. अींशत: खरे आहे .
कोल्हापूर जिल्हयातील िाडी रत्नागिरगरी येिील री ी.ज्योततबा ि करिीर तनिासीनी

वि.स. ५२८ (3)
री ी.अींबाबाश याींचे ततिगक्षे् विकास आराखडे अींततम करण्यात आले आहे त. तसेच री ी क्षे्
निृ सींहिाडी येिील कन्यागत महापिगकाळासािय थितीं् तनधी उपलब्ध करून दे ण्यात आला आहे.
री ी कोपेश्िर मींठदर, खखद्रापूर ि

री ी दत्त भोिनपा् िशरोळ या दे िथिानाींचा तीिगक्षे्

विकास आराखडा शासनास प्राप्त ाालेला नाही.
(२) ि (३)

कोल्हापूर जिल्हयातील िाडी रत्नागिरगरी येिील री ी.ज्योततबा तीिगक्षे्ासािय ठद.

१.८.२०१७ रोिीच्या शासन तनणगयान्िये रु. २५.०० को्ीच्या कामाींना प्रशासकीय

मान्यता

दे ण्यात आली असन
ू रु. ५.०० को्ी इतका तनधी जिल्हागिरधकारी, कोल्हापूर याींच्याकडे वितरीत
करण्यात आला आहे . याबाबत सविथतर अींदािप्के तयार करण्याची कायगिाही दे िथिान
सिमतीमार्गत सरू
ू आहे.

शासनाकडे रु. ७२.०० को्ीचा

आराखडा

करिीर तनिािसनी री ी अींबाबाश तीिगक्षे् विकास

सादर करण्यात आला आहे . मा. मुयमीं्ी याींच्या अध्यक्षतेखालील िशखर सिमतीने

सदर आराखड्यास मान्यता ठदलेली आहे.

री ीक्षे् निृ सींहिाडी येिे कन्यागत महापिग काळासािय प्रिम ्प्प्यात रु. ६५.३० को्ीच्या

कामाींना प्रशासकीय मान्यता दे िून रु. ५९.८५ को्ी इतका तनधी वितरीत करण्यात आला आहे .
पठहल्या ्प्प्यातील सिग कामे पूणग ााली आहे त. तसेच

दस
ु -या ्प्प्यात

रु. २७.५६

को्ीच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता दे िून रु. १.७० को्ी इतका तनधी वितरीत करण्यात

आला आहे .सदर तनधीतन
ू प्राम
ु याने निृ सींहिाडी ि अींशत: खखद्रापरू ि िशरोळ येिे कामे
करण्यात येत आहे त.

___________
अमरावती जिल््यातील मेळघाट, धारणी येिील खोपनार र्ावामध्ये मलभत
ू
सोयी सववधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४) २७०७७ (१७-०८-२०१५) श्री.प्रभदास मभलावेिर (मेळघाट) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरािती जिल््यातील मेळघा्, धारणी येिील खोपनार गािामध्ये िीि, पाणी, रथते ि
दिाखाने अश्या कोणत्याही मुलभत
ू सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गाि डोंगरी ि दग
ग भागामध्ये असल्याने गािामध्ये पक्के रथते
ु म

नाहीत,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गािाींमध्ये मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (०४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) अमरािती जिल््यातील धारणी तालुक्यातील रीं गुबेली ग्रामपींचायत अींतगगत खोपनार हे गाि

वि.स. ५२८ (4)
अींतभत
ुग आहे . सदर गािाची सन २०११ ची लोकसींया ३४२ असून या गािात वपण्याच्या

पाण्याकररता िररषि भूिैज्ञातनक भू.स.वि.य., अमरािती या विभागामार्गत सौरऊिेिर आधाररत
दहु े री हातपींपाद्िारे योिना करण्यात आलेली आहे . सद्य:जथितीत सदर योिना सुरु असन
ू
सदर गािात दोन हातपींप कायगरत आहे त. या गािाचे अींतर तालक्
ु यापासन
ू ६० कक.मी. एिढे

आहे . खोपनार या गािास आिपयंत विद्युत पुरिठ्याची सोय महाराषर विद्युत िीि वितरण

कींपनीमार्गत पुरविण्यात आलेली नाही. तिावप सन २०१६-१७ मध्ये गािामध्ये ग्रामपींचायत
तनधीमधून ०२ ि िनविभाग कायागलय याींच्याकडून ०५ असे एकूण ०७ सौर पिठदिे गािामध्ये
लािण्यात आलेले असन
ते सिग सौर पिठदिे सद्य:जथितीत सरु
ू
ु आहे त. त्याचप्रमाणे

खोपनार हे गाि डोंगरी ि दग
ग भागामध्ये असल्यामुळे गािात वपण्याचे पाण्याकररता मुय
ु म

थ्ोत दोन कुपनिलका (हातपींप) असून सींपुणग गाि पाण्याकररता त्यािर तनभगर आहे.

गािाकररता मुय दळणिळणाकररता रथता चौराकींु ड, ता.धारणी या गािापासून असून सदर

रथता हा खडीकरण थिरुपाचा आहे . गािात आरोग्याच्या सोशच्या दृष्ीकोनातून आरोग्य उपकेंद्र

अजथतत्िात आहे . खोपनार गािातील नागरीक प्राम
ु याने शेतीचा व्यिसाय करीत असन
ू
उन्हाळ्याचे ठदिसात ते ग्रामपींचायतीचे महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी योिना अींतगगत कामािर

मिुरीकरीता येतात. त्यामुळे तेिील नागरकाींना आपल्या कामासािय पायपी् करािी लागत
नाही.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

रायर्ड जिल््यातील पाताळर्ांर्ा नदीला प्रदषणाचा धोिा तनमागण झाल्याबाबत
(५)

३१३५४ (२२-०१-२०१६).

श्री.भरतशेि र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल््यातील पाताळगींगा नदीच्या ततरािर थिातनक ग्रामपींचायतीकडून कचरा
्ाकत असल्याने या नदीला प्रदष
ु णाचा धोका तनमागण ााला आहे तसेच रायगड जिल््यातील
माणगाींिसह ७४ ग्रामपींचायतीींकडे हिारो जक्िीं्ल कचरा गोळा होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कचऱयाींची विल्हे िा् लािण्यासींदभागत तसेच डींवपींग ग्राऊींडसािय शासनाने
कोणती उपाययोिना केल्या आहे त,
(३) तसेच

सदरहू प्रदवु षत पाण्यामुळे शेतिमीन नापीक ााली असून नागररकाींचे आरोग्य
धोक्यात आलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत प्रदष
ु ण मींडळाने कारिाश करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२८ (5)
श्रीमती पांििा मांडे (०४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. रायगड जिल््यातील खालापूर तालुक्यात
पाताळगींगा ही नदी िाहत असन
ू या नदीच्या तीरािर थिातनक ग्रामपींचायतीींकडून कचरा

्ाकला िात नाही.तसेच माणगाि तालुक्यातील ७४ ग्रामपींचायतीींकडे गोळा होणा-या कच-याची

विल्हे िा् ग्रामपींचायतीींमार्गत करण्यात येत.े माणगाि तालक्
ु यातील कुिल्याही नदीच्या तीरािर
कचरा ्ाकला िात नाही. त्यामळ
ु े नदी प्रदष
ु णाचा धोका तनमागण ााला आहे अशी पररजथिती
नाही.

(२) प्रश्न उद्भित नसला तरी, याबाबत मुय कायगकारी अगिरधकारी, जि.प. रायगड याींना
आिश्यक ती कायगिाही करण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) ि (४) हे खरे नाही

(५) ि (६) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
पैिण येिील सांत एिनाि महाराि हदांडी मार्ग वविसीत िरुन सववधा दे ण्याबाबत
(६) ६२४४८ (२९-०८-२०१६) श्री.सांदीपानराव भमरे (पैिण) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींत ज्ञानेश्िर महाराि ठदींडी आळीं दी तसेच सींत तुकाराम महाराि ठदींडी दे हू येिन
ू
तनघणाऱया ठदींडीचा मागग चौपदरी करण्यात आला असून त्या ठदींडीसािय आरोग्यसेिा, पाणी
पुरििा, पोलीस बींदोबथत िे िला िातो तसेच पैिण येिील सींत एकनाि महाराि याींचा ठदींडी

मागग औरीं गाबाद, अहमदनगर, बीड,उथमानाबाद,सोलापरू या ५ जिल््यातन
ू िातो ि सम
ु ारे २५०
कक. मी. मागग अनेक ठिकाणी खड्ड्यातून, कडे कपारीतून, शेत मागागतून तर बीड जिल््यातील

धनगरिाडी या भागातील रथता डोंगर माथ्यातून िात असल्याने पालखी रि िारकऱयाींना
हाताने ४ ते ५ कक. मी. ढकलत न्यािा लागतो, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर मागागिर पालखी मागग असा रे डडयममधन
ू र्क्त र्लक लािला असून पालखी
बरोबर इतर कुिल्याच सोयी ि सवु िधा उपलब्ध करुन ठदलेल्या नाहीत ि बींदोबथतासािय र्क्त
१ हिालदार ठदला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांडे (०४-०१-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
शासनाने सींत एकनाि महाराि पैिण पालखीसािय ठदींडी मागग विकिसत केला आहे. सींत
एकनाि महारािाींची पालखी पैिणहून पींढरपूरकडे प्रथिान होत असताना मोठ्या प्रमाणािर

भाविक पालखी मागग म्हणून विकिसत केलेल्या मागागने प्रिास करण्याऐििी धनगरिाडी मागे
प्रिास करतात. सदर मागग डोंगरमाथ्यािरून िात असल्याने पालखी रि िारक-याींना हाताने ४
ते ५ कक.मी. ढकलत न्यािा लागतो.
(२) ि (३)

वि.स. ५२८ (6)
सींत एकनाि महाराि पैिण पालखीसािय पाण्याचा ्ॅं कर ि िैद्यकीय पिकाची सोय
केलेली असते. तसेच पोलीस अगिरधक्षक, औरीं गाबाद जिल््याच्या हद्दीत बींदोबथताकररता पोलीस
िाणे, पैिणचे कमगचारी नेमलेले असतात. अहमदनगर जिल््याच्या हद्दीत पालखी मागागिर ४
पोलीस कमगचारी, िाहतक
ू शाखेचे ४ कमगचारी नेमन
ू सोबत मोबाशल पेरोिलींग िे िले िाते.बीड
जिल््याच्या हद्दीत ५ पोलीस कमगचारी याींचा िाहनासह बींदोबथत पूरविला िातो. उथमानाबाद

जिल््याच्या हद्दीत १ पोलीस अगिरधकारी ि ५ पोलीस कमगचारी याींची नेमणूक केली िाते.सदर
मागागिर िीप पेरोिलींग िे िले िाते.सोलापूर जिल््याच्या हद्दीत पालखीसोबत १ स.पो.ति., ५
पोलीस कमगचारी, १० परू
ू ष होमगाडग, ५ महीला होमगाडग ि २५ थिातनक पोलीस िम् असा
बींदोबथत पुरविला िातो.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
मौिे मरळी, नाडे व पेिमशवापूर (ता.पाटण,जि.सातारा) या तीन ग्रामपांचायतीांना ग्रामसधचवालय
उभारण्यास तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(७) ६६१७४ (२७-०१-२०१७) श्री.शांभूराि दे साई (पाटण) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीींना ग्रामसगिरचिालय बाींधण्याकरीता शासनाने राज्याच्या ग्रामीण
विकास विभागामार्गत तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत तनणगय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मौिे मरळी,नाडे, पेििशिापरू (ता.पा्ण,जि.सातारा) या तीन ग्रामपींचायतीींना
ग्रामसगिरचिालय उभारण्याकरीता ग्रामीण विकास विभागामार्गत तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

लोकप्रतततनधीींनी मा.ग्रामविकास मीं्ी याींचक
े डे ठदनाींक ८ माचग, २०१६ ि ठदनाींक ६ िन
ू , २०१६
रोिी लेखी प्ाद्िारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरच्या तीन्ही ग्रामपींचायतीींना ग्रामसगिरचिालय उभारण्यास ग्रामीण विकास
विभागाच्या २५१५ या योिनेतींगत
ग तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे आश्िासन मा.ग्रामविकास मीं्ी
याींनी ठदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात ये त आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (०३-०१-२०१९) : (१) होय. तिावप, विविध लोकप्रतततनधीींमार्गत गािाींतगगत
ज्या मल
ु भूत सेिा सूचविण्यात येतात त्यापैकी ग्रामसगिरचिालय बाींधणे हे एक काम लेखाशीषग
२५१५१२३८ या शीषागतील असून उपलब्ध तनधी ि कामाच्या तनकडीनुसार तनधी वितरीत केला
िातो.

(२) हे खरे आहे .
(३) ि (४) उपरोक्त थिातनक लोकप्रतततनधीींनी सुचविल्याप्रमाणे सन २०१६-१७ मध्ये पा्ण
मतदारसींघाकरीता रु. २.०० को्ी तनधी मींिूर करण्यात आलेला आहे. तिावप, त्याींनी

वि.स. ५२८ (7)
सुचविलेल्या कामाींच्या यादीमध्ये प्रश्नाींकीत कामाींचा समािेश केलेला नसल्यामळ
ु े मुय

कायगकारी अगिरधकारी, जि.प. सातारा याींना “ग्रामपींचायतीींना िनसुविधाींसािय विशेष अनुदान” या

जिल्हा िावषगक योिनेंतगगत तसेच जिल्हा पररषदे च्या इतर योिनाींमधून सदर ग्रामपींचायतीींना

तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत योग्य ती कायगिाही करण्याबाबत तनदे श दे ण्यात आलेले
आहे त.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
खडिवासला (ता.हवेली,जि.पणे) जिल्हा पररषद बाांधिाम ववभार्ाची
रथत्याची िामे तनिृष्ट्ट दिागची झाल्याबाबत
(८) ७४१५७ (१४-०४-२०१७) श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खडकिासला (ता.हिेली,जि.पुणे)

अींतगगत प्रत्यक्ष पाहणीत जिल्हा पररषद बाींधकाम

विभागाची ििळपास साि ते पासष् ्क्के रथत्याची कामे तनकृष् दिागची ााल्याचे माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कालािधीमध्ये लोकप्रतततनधीनी सींबींगिरधत अगिरधकाऱयाींसमिेत खडकिासला
अींतगगत सिग कामाींची पाहणी केली असता पाहणीमध्ये रथत्याचे बाींधकाम तनकृष् दिागचे ााले
असल्याचे तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रथत्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(४) असल्यास,त्यानुसार रथत्याचे बाींधकाम तनकृष् दिागचे करणाऱयाींिर कारिाश करण्यासह
सदर रथत्याची दरु
ु थती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (०४-०१-२०१९) : (१)

ि

(२) नाही , हे खरे नाही.

खडकिासला मतदारसींघातील विविध लेखाशीषांतगगत आमदार/खासदार तनधी अींतगगत ७
कामे , जिल्हा तनयोिन सिमती ग्रामीण रथते ६ कामे, ग्रामपींचायत कायागलय ३ कामे,
थमशानभम
ू ी ३ कामे, अींगणिाडी १० कामे, जि.प. तनधी अींतगगत १० कामे, दिलतिथती अींतगगत
७ कामे , अल्पसींयाींक ३ कामे अशी एकूण ५८ कामे मींिरू करण्यात आली आहे त. त्यापैकी

२८ कामे पूणग असून १५ प्रगतीत आहे त. १४ तनविदाथतरािर असून २ कामाींना िागेची अडचण
आहे . सदर सिग कामे चाींगल्या दिागची असल्याबाबत उप अिभयींता, बाींधकाम उपविभाग,
पींचायत सिमती , हिेली याींचक
े डून अहिाल प्राप्त आहे .
(३) , (४) ि (५)

प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ५२८ (8)
पणे जिल्हयातील प्रत्येि तालक्यात एि अत्याधतनि ग्रामअभ्यामसिा िरण्याबाबत
(९) ७५८६४ (१४-०४-२०१७) श्री.सांग्राम िोपटे (भोर) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पुणे जिल्हा पररषदे ने प्रत्येक तालुक्यात एक अत्याधुतनक अशी ग्रामअभ्यािसका करण्याचा

तनणगय घेतला असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, प्राधान्याने थपधाग पररक्षेची तयारी करणा-या विदयाथ्यांना याचा र्ायदा होणार

आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सदर तनणगयाची अींमलबिािणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली

िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (०३-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

पुणे जिल्हा पररषदे ने ठद.

२४/११/२०१६ रोिीच्या िराि क्र. ९११ नुसार जिल्हा पररषदे च्या सन २०१६-१७ च्या मळ
ू

अींदािप्कामध्ये शाहु र्ुले आींबड
े कर ग्रामअभ्यािसका उभारणे या नाविण्यपण
ू ग योिनेसािय
तरतूद करण्यात आली आहे .त्यानष
ु ींगाने ठद. ५/०१/२०१७ च्या आदे शान्िये जिल्हा पररषदे ने पुणे
जिल््यातील १३ तालुक्याींना
आहे त.

शाहु र्ुले

आींबेडकर ग्रामअभ्यािसका मींिूर करण्यात आल्या

(२) हे खरे आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
येरडव (ता.रािापूर, जि. रत्नाधर्री ) येिील ग्रामपांचायतीमधील
ग्रामसेवविेने िेलेला र्ैरव्यवहार

(१०)

७८९४० (१८-०४-२०१७).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामसेविका, ग्रामपींचायत- येरडि (ता.रािापूर, जि. रत्नागिरगरी ) याींनी विविध करापो्ी

िमळणारी रक्कम बँकेत िमा न करता त्याचा अन्य कामासािय िे् िापर करणे, १५ ्क्के
अनुदानातून तनकृष् दिागचे साठहत्य खरे दी करणे इत्यादी गैरव्यिहार केल्याचे माहे र्ेब्रुिारी,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशनागस आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास,त्यानुसार सींबींगिरधत ग्रामसेविकेिर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२८ (9)
श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय,
(३) री ीमती सतेिा दशरि कोचरे कर, तत्कालीन ग्रामसेिक, ग्रामपींचायत येरडि याींनी करापो्ी
िमळणा-या रक्कमेतन
कायागलयीन कामासािय खचग केलेला आहे . मा् असा खचग करणे
ू
अतनयिमतता असल्याने री ीमती कोचरे कर याींची
करता एका िषागसािय रोखण्यात आली आहे .
(४)

एक िेतनिाढ पढ
ु ील िेतनिाढीिर पररणाम न

प्रश्न उद्भित नाही.
___________
िचारर्ड (ता.सालेिसा, जि. र्ोंहदया) येिील आहदवासीांचे राष्ट्रीय धाममगि थिळातील
दे वथिानाला `ब’ वर्ागचा दिाग दे ऊन सोई-सववधा परववण्याबाबत

(११) ७९१०६ (१९-०४-२०१७) श्री.सांिय पराम (आमर्ाव) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कचारगड (ता. सालेकसा, जि. गोंठदया) येिील आठदिासीींचे राषरीय धािमगक थिळातील
दे िथिानाला

`ब’

िगागचा

दिाग

दे ऊन

सोश-सवु िधा

परु विण्याबाबतचा

प्रथताि

आमगाि

लोकप्रतततनधीींनी प्रधान सगिरचि (ग्रामविकास) याींच्याकडे ठदनाींक १० माचग, २०१६ रोिी िा
त्यासुमारास सादर केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रथतािािर शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (०३-०१-२०१९) : (१) होय.

(२) री ीक्षे् पाशकोपार िलींगो मा कींकाली दे िथिान, कचारगड, ता. सालेकसा, जि. गोंठदया या
ततिगक्षे्ास राज्य तनकष सिमतीच्या ठद. ११.०८.२०१६ रोिीच्या बैिकीत “ब” िगग दिाग दे ण्यात
आला आहे . त्यानुसार प्रथतावित विकास कामाींबाबत सक्षम प्रागिरधका-याची मींिूरी असलेली
अींदािप्के मागविण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
राज्य शासनाने िाहीर िेलेल्या पयगटन धोरणाची अांमलबिावणी िरण्याबाबत
(१२) ७९१६६ (१९-०४-२०१७) श्री.डड मल्लीिािन
ूग रे ड्डी (रामटे ि) : सन्माननीय पयगटन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने ठदनाींक ४ मे,२०१६ रोिी पयग्न धोरण िाहीर केले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर पयग्न धोरणाींतगगत विविध सिमत्या थिापन करण्यात येणार होत्या

वि.स. ५२८ (10)
त्याींची थिापना करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर पयग्न धोरणाची अींमलबिािणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिमार रावल (१८-०१-२०१९) :(१) होय
(२) म
ु य सगिरचि याींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चागिरधकार सिमती थिापन करण्यात आली आहे .
(३) ि (४) पयग्न धोरण,२०१६ ची अींमलबिािणी करण्याची कायगिाही सुरु आहे .
___________
मसल्लोड (जि.औरां र्ाबाद) तालक्यातील ततिगक्षेत्र योिनेच्या “ि” दिागतील २१
िामाांसािी तनधी मांिूर िरण्याबाबत
(१३)

७९४६२ (२०-०४-२०१७).

श्री.अब्दल सत्तार (मसल्लोड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िसल्लोड (जि.औरीं गाबाद) तालुक्यातील

ततिगक्षे् योिनेच्या

“क” दिागतील २१

कामाींसािय लागणा-या दोन को्ी पाच लाख रुपयाींच्या तनधी मागणीचा प्रथताि जिल्हा पररषद
बाींधकाम विभागाने जिल्हागिरधकारी याींच्याकडे पाििला असल्याचे माहे िानेिारी,२०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर प्रथतािाला मींिूरी दे ऊन तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने

कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (०१-०१-२०१९) : (१) ि (२)

होय.

सन २०१७-१८ च्या कृती आराखड्यात िसल्लोड तालुक्यातील एकूण २३ कामाींचा २६६.०० लक्ष

रुपयाींचा प्रथतावित बाींधकामाचा कायगक्रम सादर करण्यात आला आहे . सदर तीिगक्षे् कामाींच्या
प्रशासकीय मान्यतेची प्रककया चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
िोल्हापर येिील श्री अांबाबाई मांहदराचा तीिगक्षेत्र वविास
आराखडयातांर्त
ग वविास िरण्याबाबत
(१४) ८११९६ (२१-०४-२०१७) श्री.सरे श हाळवणिर (इचलिरां िी) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापुर जिल््यातील िाडी रत्नागिरगरी येिील री ी क्षे् िोततबा येिील विकास कामाींसािय

वि.स. ५२८ (11)
तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडयासािय २५ को्ीींचा तसेच री ी अींबाबाश मींठदर
पररसरातील विकासासािय करण्यात आलेल्या तीिग क्षे् विकास आराखडयातींगत
ग ७२ को्ी
रूपयाींचा तनधी मींिुर होिूनही प्रत्यक्ष कामास अद्याप सुरूिात ााली नसल्याची बाब माहे
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदशगनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींठदर पररसरात भाविकाींची मोिय गदी होत असल्यामुळे दशगन मींडप उभारणे,

पाकींग, भाविकाींना बसण्याची सोय, शौचालय सुविधा आदी अनेक कामे प्रलींबबत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर आराखडयातींगत
ग कामाींना सरु
ु िात करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांििा मांडे (०४-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) होय. अींशत: खरे आहे .
कोल्हापूर जिल्हयातील िाडी रत्नागिरगरी येिील री ी.ज्योततबा तीिगक्षे्ासािय ठद. १.८.२०१७

रोिीच्या शासन तनणगयान्िये रु. २५.०० को्ीच्या कामाींना प्रशासकीय

मान्यता

दे ण्यात आली

असून रु. ५.०० को्ी इतका तनधी जिल्हागिरधकारी, कोल्हापूर याींच्याकडे वितरीत करण्यात आला

आहे . याबाबत सविथतर अींदािप्के तयार करण्याची कायगिाही दे िथिान सिमतीमार्गत सूरू
आहे .

शासनाकडे रु. ७२.०० को्ीचा
आराखडा

करिीर तनिािसनी री ी अींबाबाश तीिगक्षे् विकास

सादर करण्यात आला आहे . मा. मुयमीं्ी याींच्या अध्यक्षतेखालील िशखर सिमतीने

सदर आराखड्यास मान्यता ठदलेली आहे.

___________
िोिळी तीिगक्षेत्र (ता.मक्ताईनर्र, जि.िळर्ाांव) या ततिगक्षेत्राच्या वविासिामाांना सधारीत
प्रशासिीय मावयता ममळण्याबाबत
(१५) ८३२१२ (१७-०४-२०१७) श्री.एिनािराव खडसे (मक्ताईनर्र) : सन्माननीय ग्रामवविास
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोिळी ततिगक्षे् (ता.मुक्ताशनगर, जि.िळगाींि) या तीिगक्षे्ाच्या विकास कामाींना ग्रामीण

तीिगक्षे् विकास योिनेंतगगत सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यासािय तनयोिन विभाग शासन
तनणगय, ठदनाींक ४ िुन, २०१५ अन्िये सदर प्रथताि मा.पालकमीं्ी याींच्या अध्यक्षतेखालील
जिल्हाथतरीय सिमती ि जिल्हागिरधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली कायगकारी सिमतीच्या मान्यतेने

शासनास सादर करण्याबाबत जिल्हागिरधकारी, िळगाींि याींना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा
त्यादरम्यान कळविण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जिल्हागिरधकारी, िळगाींि याींच्याकडून सदर प्रथताि शासनास प्राप्त ााला आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर प्रथतािािर उच्चागिरधकार सिमती ि िशखर सिमतीने मान्यता ठदली आहे
काय,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२८ (12)
श्रीमती पांििा मांडे (०१-०१-२०१९) :(१) हे खरे आहे .
(२) जिल्हागिरधकारी, िळगाींि याींनी सदर प्रथताि, तनयोिन विभाग शासन तनणगय, ठदनाींक ४
िून २०१५ अन्िये जिल्हाथतरीय सिमत्याींच्या मान्यतेने शासनास सादर केला आहे .

(३) सद्य:जथितीत सदर प्रथतािास उच्चागिरधकार सिमतीने मान्यता ठदली असन
िशखर
ू
सिमतीच्या मान्यतेसािय कायगिाही सूरू आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
मालवण (जि.मसांधदर्ग) तालक्यातील िाळसे धनर्रवाडी या डोंर्र माथ्यावर वसलेल्या
लोिवथत्याांना मलभत
ू सोयी-सववधा ममळण्याबाबत
(१६) ८५७२८ (२१-०८-२०१७) श्री.वैभव नाईि (िडाळ) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालिण (जि.िसींधुदग
ु )ग तालक्
ु यातील काळसे धनगरिाडी या डोंगर माथ्यािर िसलेल्या

लोकिथती गेल्या अनेक िषागपासून वपण्याच्या पाणी,िीि, रथते आठद नागरी सुविधाींपासून
िींगिरचत असल्याचे माहे मे,२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काळसे धनगरिाडीला तीन ककलोमी्र अींतरािरुन वपण्याचे पाणी आणािे
लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, तदनस
ु ार सदर धनगरिाडीला तात्काळ मल
ु भत
ू सोयी-सवु िधा परु विण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांडे (०३-१-२०१९) : (१) अींशतः खरे आहे .
(२)

अींशतः खरे आहे ,
काळसे धनगरिाडीमध्ये सािगितनक विहीर असून या विहीरीचे पाणी माहे माचग नींतर

सींपते.त्यानींतर तेिील लोक सुमारे २ ककमी िर असणा-या ा-याचे पाणी वपतात.
(३) होय

(४) याबाबत राषरीय पेयिल कायगक्रम या योिनेंतगगत काम प्रथतावित करण्यात आले होते.
तिावप, सदर योिनेचा दे खभाल खचग तेिील ग्रामथिाींना परिडणारा नसल्यामळ
ु े सदर योिना
प्रथतावित करण्यात आली नाही. सदर ठिकाणी बोअरिेल मींिूर करण्यात आलेली आहे . सदर
धनगरिाडीला िाणारा रथता करण्यास िमीन मालकाींचा विरोध असल्याने रथता करण्यात

आलेला नाही.यािशिाय गोसािी िाडी कडून सदर धनगरिाडीसािय रथता ताींब्कदृष्या योग्य
होशल का याबाबत अिभप्राय दे णेबाबतही ग् थतरािरुन तनदे िशत केलेले आहे.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

वि.स. ५२८ (13)
वाढोणा रामनाि (ता.नाांदर्ाांव, जि.अमरावती ) येिील बध्दे श्वर इतवारर्ीर महाराि
सांथिानच्या पोचमार्ागचे व त्यावरील पलाचे बाांधिाम िरण्याबाबत
(१७)

८८८७० (१२-०८-२०१७).

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल

(मांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती तनमगला र्ाववत
(इर्तपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) िाढोणा रामनाि (ता.नाींदगाींि खींडश्े िर, जि.अमरािती) येिील बध्
ु दे श्िर इतिारगीर महाराि
सींथिानच्या

पोचमागागचे ि त्यािरील पुलाचे बाींधकाम

सुरु न ााल्याने नागररकाींची ि

प्रामुयाने भाविकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,बुध्दे श्िर इतिारगीर महाराि सींथिानच्या

पोचमागागचे ि त्यािरील पल
ु ाचे

बाींधकाम तात्काळ पण
ू ग करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (०१-०१-२०१९) : (१) होय. अींशतः खरे आहे.
(२) िाढोणा रामनाि(ता.नाींदगाींि जि.अमरािती येिील बध
ु ेश्िर इतिारगीर महाराि सींथिानाच्या

पोचमागागचे मातीकाम ि मुरूमी अथतरीकरणाचे ि त्यािरील पुलाचे बाींधकाम सध्या पूणग ााले
असून पोच मागागच्या डाींबरीकरणाचे काम सरू
ू आहे.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
अहमदनर्र जिल्हयातील ग्रामपांचायत िमगचा-याांना नर्रपामलिा
िमगचा-याांप्रमाणे वेतनश्रेणी लार्ू िरण्याबाबत
(१८) ९५९४८ (२२-१२-२०१७) श्री.बाळासाहे ब िोरात (सांर्मनेर), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी),
श्री.अथलम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.नसीम

खान

(चाांहदवली) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर जिल्हयातील ग्रामपींचायत कमगचा-याींना नगरपािलका कमगचा-याींप्रमाणे लिकरच
िेतनरी ेणी सुरु होणार असल्याची माठहती राहता तालक
ु ा ग्रामपींचायत कमगचारी सींघ्नेचे
अध्यक्ष याींनी ठदनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यासुमारास ठदली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार ग्रामपींचायत कमगचा-याींना नगरपािलका कमगचा-याींप्रमाणे िेतनरी ेणी
लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२८ (14)
श्रीमती पांििा मांडे (०१-०१-२०१९) : (१) होय.हे खरे आहे.
(२) याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे . ग्रामविकास विभागाच्या ठद.२.८.२०१७ च्या शासन
पररप्कान्िये थिापन करण्यात आलेल्या सिमतीच्या िशर्ारशीनींतर ग्रामपींचायत
कमगचा-याींना नगरपािलका कमगचा-याींप्रमाणे िेतनरी ेणी सरू
ु करणेबाबत अींमलबिािणी

होणार

असल्याचे राहाता तालुका ग्रामपींचायत कमगचारी सींघ्नेचे अध्यक्ष ि पदागिरधकारी याींनी
साींगिरगतल्याचे आढळून आले.

(३) ि (४) ग्रामपींचायत कमगचा-याींच्या िेतन ि आकृततबींधाबाबत िशर्ारशी करण्यासािय मुय
कायगकारी अगिरधकारी, जिल्हा पररषद, रायगड याींच्या अध्यक्षतेखाली सिमती गियत करण्यात
आलेली आहे. सदर सिमतीने आपला अहिाल ठदनाींक ३१/५/२०१८ च्या प्ान्िये सादर केला
आहे . सदर अहिाल तपासून त्यािर उगिरचत कायगिाही करण्यात येत आहे .
___________
अमरावती जिल््यातील ग्रामसेविाांच्या र्ैरवतगनाबाबत
(१९)

९६०१७ (२२-१२-२०१७).

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती िािूर

(ततवसा), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बलढाणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अमरािती जिल््यातील चाींदरु बािार , नाींदगाि खींडश्े िर , धामणगाि रे ल्िे , चाींदरु रे ल्िे ,

या तालुक्यातील मोिकेच ग्रामसेिक सोडल्यास, बहुताींश ग्रामसेिक हे आपल्या कायागलयात
उपजथित न रहाता त्याींच्या मिीनस
ु ार कायागलयात येतात असे ठदनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ रोिी
िा त्यासुमारास तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदर ग्रामसेिकाींना कोणत्याही हिेरीप्कािर सही करािी लागत नसल्यामळ
ु े

प्रत्येक ग्रामपींचायत कायागलयात ग्रामपींचायत थतरािर िम्ब मशीन लािण्याची मागणी केली
आहे तसेच तलािय, कृषीसेिक, मींडळ अगिरधकारी

या तीन्ही अगिरधकाऱयाींचे िम्ब अपडे्

करण्यासािय ग्रामपींचायत थतरािर िम्ब मशीन लािण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार गैरितगन

करणाऱया

ग्रामसेिकािर कारिाश करण्यासह ग्रामपींचायत थतरािर िम्ब मशीन लािण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१)

होय, अध्यक्ष, जिल्हा पररषद, अमरािती याींनी

विविध ग्रामपींचायतीींना भे्ी ठदल्या असता ग्रामसेिक/ग्रामविकास अगिरधकारी हे मुयालयी
आढळून आले नाहीत. तसेच, त्याींनी हलचल पींिीिर नोंदी सध्
ु दा घेतलेल्या नसल्याचे
तनदशगनास आले होते.
(२)

नाही.

वि.स. ५२८ (15)
(३)

अध्यक्ष,

जिल्हा

पररषद,

अमरािती

याींनी

ठद.

२१.१२.२०१७

च्या

प्ान्िये

ग्रामसेिक/ग्रामविकास अगिरधकारी याींना मुयालयी रहाणेबाबत सुगिरचत केले
आहे .तसेच या बाबत ग् विकास अगिरधकारी याींना दे खखल कायगिाही
करण्याबाबत सगिरु चत करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
वामशम जिल्हयातील मालेर्ाव पांचायत सममती िायागलयाच्या पररसराची थवच्छता िरण्याबाबत
(२०)

९९४८० (०४-०१-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात थिच्छता अिभयान सुरु असताना िािशम जिल्हयातील मालेगाि पींचायत सिमती
कायागलयाच्या पररसरात सिग् अथिच्छता पसरली असून िागोिागी कच-याचे ठढग साचले
असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कायागलयाप्रमाणे शहरातील इतर शासकीय तनमशासकीय कायागलय
पररसरातही अथिच्छता पसरली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन येिील शासकीय-तनमशासकीय कायागलयाींच्या
पररसरात थिच्छता मोठहम हाती घेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (०३-०१-२०१९) : (१) ि (२) नाही, हे खरे नाही.
(३)
(४)

तनयिमत थिच्छता करण्यात येत असून चौकशीचा प्रश्न उद्भित नाही.
प्रश्न उद्भित नाही.

___________
आरे खातेली िािूरवाडी (ता.रोहा, जि.रायर्ड) येिील आहदवासीांच्या
घरिल व्यवहारात ग्रामसेवविेने िेलेला र्ैरव्यवहार

(२१) १००९६१ (०६-०१-२०१८) श्री.धैयश
ग ील पाटील (पेण) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आरे खातेली िाकूरिाडी (ता.रोहा, जि.रायगड) येिील आठदिासीींच्या घरकुल व्यिहारात

ग्रामसेविकेने गैरव्यिहार केल्याची तक्रार सिगहारा िन आींदोलन या सींघ्नेने ठदनाींक ८ मे,
२०१७ रोिी िा त्यासुमारास मुय कायगकारी अगिरधकारी, अिलबाग याींचेकडे केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास,त्यानुसार आठदिासीींच्या घरकुल व्यिहारात गैरव्यिहार करणाऱया ग्रामसेविकेिर
शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२८ (16)
श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) :(१) होय.
(२) प्राप्त अहिालात, सींबींगिरधत ग्रामसेविकेने कोणताही गैरव्यिहार केला नसल्याचे ठदसून आले
आहे .

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
पवहाळा (जि.िोल्हापूर) तालक्यातील िोडोली र्ावातील रथत्याांची झालेली दरवथिा
(२२)

१०१९६९

(०४-०१-२०१८) श्री.सत्यिीत

पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी) : सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जिल््यातील पन्हाळा तालक्
ु यातील कोडोली हे पररसरातील मोिय बािारपेि
असणारे अींदािे ७०००० हिार लोकसींखेचे गाि आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गािामध्ये राषरीय पेयिल योिनेचे काम गेल्या दोन िषागपासून सुरु
असल्याने गािातील सुमारे ५० ते ५५ ककमी अींतगगत रथत्याींची खुदाश केल्याने रथत्याींची

दरु िथिा ााली असून पािसाळ्यात रथत्याींना पडलेल्या खड्ड्याींमध्ये पाणी साचत असल्याने
सािीच्या रोगाींचा प्रादभ
ु ागि होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रथत्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय ि त्यानुसार कोडोली गािातील

अींतगगत रथत्याींच्या कामासािय िेगळा तनधी दे िून तात्काळ रथत्याींचे नुतनीकरण करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (०३-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) होय, हे अींशतः खरे आहे.
(३) कोडोली गािासािय राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत कामे ९० ्क्के पूणग ाालेली
असन
ू उिगररत कामे प्रगतीत आहेत.सदर योिनेमळ
ु े खद
ु ाश केल्याने खराब ाालेल्या रथत्याींिर
ग्रामपींचायतीने चरभराश करुन रथते बुिविण्याचे काम केलेले आहे .

तसेच, मा. लोकप्रतततनधीींनी सच
ु विलेल्या ग्रामीण भागातील गािाींतगगत मुलभूत

सुविधा पुरविणे (लेखाशीषग-२५१५-१२३८) या योिनेअींतगगत उपलब्ध तनधी विचारात घेऊन मा.

लोकप्रतततनधीींनी सुचविलेल्या कामाींना तनधी मींिूर करण्याचा तनणगय शासन थतरािर घेतला
िातो. सन २०१७-१८ मध्ये

मौिे िारणा कोडोली ता.पन्हाळा

कामासािय रु. ५.०० लक्ष तनधी मींिूर करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

येिे काँक्री्ीकरण करणे या
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वसई (जि.पालघर) तालक्यात अनागळा, सरुची बार् व रािोडी समद्रकिनाऱ्यावर
पयगटिाांसािी सरक्षा व्यवथिा िरणेबाबत
(२३) १०३१२८ (०१-०१-२०१८) श्री.पाथिल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िसश

(जि.पालघर)

तालुक्यात अनागळा,

सुरुची

बाग

ि

रािोडी

समुद्रककनाऱयािर

पयग्काींसािय सरु क्षा व्यिथिा करणेसािय थिातनक लोकप्रतततनगिरधींनी ठदनाींक २३ ऑगथ्, २०१६
रोिी िा त्यासुमारास मा.ग्रामविकास मीं्ी याींच्याकडे प्ान्िये मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त समुद्रककनाऱयािर पयग्काींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोिनेसािय प्रधान
सगिरचि, पयग्न विकास विभाग याींच्याकडे रु. ३,१५,८५०/- एिढा तनधी शासनाने उपलब्ध करुन
ठदलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर समुद्रककनाऱयािर पयग्काींसािय सुरक्षा व्यिथिा करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (०१-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) होय.
(३) िसश तालुक्यातील अनागळा, सुरुची बाग ि रािोडी समुद्रककनाऱयाींिर पयग्काींसािय सुरक्षा
व्यिथिा करणेसािय िीिरक्षक नेमणे, िाहनतळ तनजश्चत करणे, घनकचरा व्यिथिापन,
माठहती र्लक लािणे, इ. उपाययोिना करण्यात आल्या आहे त.

तसेच सरू क्षाविषयक लाशर्

िॅके्, मेगा र्ोन, लाशर् बो्,िॉच ्ॉिर, इ. साठहत्य खरे दीसािय प्रतत बीच रु. ३,१५,८५०/प्रमाणे तनधी मींिूर करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
अांत्योदय िामर्ार पररषदे द्वारे िळर्ाव जिल्हा पररषदे तील सफाई
िामर्ाराांच्या प्रलांबबत मार्ण्याांबाबत
(२४) १०४८९५ (०९-०४-२०१८) श्री.सांिय साविारे (भसावळ) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींत्योदय कामगार पररषदे द्िारे िळगाि जिल्हा परीषदे तील सर्ाश कामगाराींच्या प्रलींबबत
मागणीबाबत आमरण उपोषण ठदनाींक २२ िानेिारी, २०१८ रोिीपासून करण्याचे प् ठदनाींक ३
िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासम
ु ारास म
ु य कायगकारी अगिरधकारी, िळगाि याींना ठदले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू कामगाराींच्या प्रलींबबत मागण्या पूणग करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१)
(२)
(३)

होय.

मागण्याींच्या अनुषींगाने जिल्हा पररषद थतरािर कायगिाही करण्यात आली आहे .
प्रश्न उद्भित नाही.

___________
रायर्डमधील पयगटनथिळाांमध्ये पायाभूत सववधाांचा अभाव असल्याबाबत
(२५) १०५०४३ (०७-०४-२०१८) अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम),
श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन
(सायन-िोळीवाडा) : सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु शसह

रायगड

जिल््यात

पयग्क

पयग्नासािय

मोठ्या

सींयेने

येतात

परीं तु

पयग्नथिळाींमध्ये पायाभूत सुविधाींचा अभाि आखण क्षमतेपेक्षा िाथत येणाऱया पयग्काींमुळे
तेिील पयग्नथिळाींमध्ये विविध समथया तनमागण होत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये
िा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच मुींबश निीकच्या पयग्नथिळाींिर २५ डडसेंबर ते १ िानेिारी या कालािधीत
साधारणपणे सम
ु ारे ३ ते ४ लाख पयग्काींनी हिेरी लािली असन
ू एकाच िेळी एिढे पयग्क

दाखल ााल्याने िाहतूक समथया उद्भिली तसेच शासनाकडून िमळणाऱया सुविधाींही अपूऱया
पडल्याचे तनदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगड जिल््यातील पयग्न विकासासािय तयार करण्यात आलेल्या विकास
आराखड्याला दोन िषे होऊनही मींिरु ी िमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुसार रायगड जिल््यातील
पयग्नथिळाींचा पयग्नपूरक विकास ि पायाभूत सुविधा विकिसत करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिमार रावल (१८-०१-२०१९) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) होय

(३) नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
बोिटे (ता.येवला,जि.नामशि) येिील ग्रामसेविाने शौचालयाचे बाांधिाम
तनिृष्ट्ट दिागचे िरुन िेलेला र्ैरव्यवहार
(२६) १०६९३७

(०९-०४-२०१८) श्रीमती

सीमाताई

हहरे

(नामशि

पजश्चम) : सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बोक्े (ता.येिला,जि.नािशक) येिील ग्रामसेिकाने शौचालयाचे बाींधकाम तनकृष् दिागचे
करुन गैरव्यिहार केल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आली, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, थिातनक लोकप्रतततनधीींनी ग्विकास अगिरधकारी, पींचायत सिमती, येिला
याींच्याकडे लेखी तनिेदनाव्दारे सदर गैरव्यिहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे ,हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त तनिेदनानस
ु ार सदर गैरव्यिहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय ि
त्यानुसार सींबगिरधत दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्याची, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१) नाही, मौिे बोक्े , ता. येिला येिे सन २०१७-१८
शौचालय बाींधकाम उत्तम दिागचे आहे . याबाबत ग् विकास अगिरधकारी, पींचायत सिमती,
येिला याींनी समक्ष पडताळणी केली असता सिग शौचालय िापरत असन
ू लाभािी याींनी
कोणत्याही प्रकारची तक्रार केलेली नाही.

(२) होय, मौिे बोक्े , ता. येिला येिील थिातनक लोकप्रतततनधीनी याींनी ग् विकास
अगिरधकारी, पींचायत सिमती येिला याींचक
े डे लेखी तनिेदनाव्दारे तक्रार केलेली आहे.
(३) पींचायत सिमती,येिला याींनी सदर प्रकरणाची चौकशी केली असता कोणत्याही प्रकारचा
गैरव्यिहार ि अतनयिमतता आढळून आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
अमरावती जिल्हयातील चाांदरू बािार येिील महाराष्ट्र ग्रामीण रोिर्ार हमी योिनेंतर्गत ववहीर
दरुथती योिनेच्या िामात ग्रामसेविाांनी िेलेला र्ैरव्यवहार

(२७) १०६९९४ (०९-०४-२०१८) अॅड.यशोमती िािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव

रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरािती जिल्हयातील चाींदरू बािार येिील महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअत
ीं गगत
विहीर

दरु
ु थती

योिनेच्या

कामात

रॉयल््ीच्या

नािाखाली

ग्रामसेिकाींनी

शेतक-याींकडून

तनयमबाहय िसुली सुरु केली असल्याची बाब माहे , डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींगिरधत ग्रामसेिकािर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४)

नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) होय, ग् विकास अगिरधकारी, पींचायत सिमती चाींदरु बािार थतरािर चौकशी करण्यात
आली.
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(३) ग् विकास अगिरधकारी, पचायत सिमती, चाींदरु याींच्या चौकशी अहिालानुसार तत्कालीन

ग्रामसेिक री ी. आर.बी. हिारे याींच्या कसुरी बाबत एक िेतनिाढ तात्पुरत्या थिरूपात
रोखण्यात आली. तसेच तक्रारीच्या अनुषींगाने ग्रामपींचायतीच्या प्राप्त तनधीत रक्कम रूपये

४४१५०/- इतकी रक्कम िसल
ु पा् िरली असन
ू त्याींच्या िेतनातन
ू कपात करून सींबींधीताींस अदा
करण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

िोल्हापरू जिल्हयातील र्ावे बारमाही रथत्याांना िोडण्याबाबत
(२८) १०७१५४ (२७-०३-२०१८) श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िपेिर (चांदर्ड), श्री.ियांत पाटील
(इथलामपूर), श्री.हसन मश्रीफ (िार्ल), श्रीमती समन पाटील (तासर्ाव - िविे महाांिाळ) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींदगड,

आिरा,

राधानगरी,

भुदरगड,

गडठहींग्लि

ि

शाहुिाडी (जि.कोल्हापूर) या
डोंगरी तालुक्यातील गािे बारमाही रथत्याींना िोडण्याबाबत ि या रथत्याींच्या कामासािय भरीि
थिरुपाचा तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत जिल््यातील सिग लोकप्रतततनधीींनी तनदशगने केली
होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त

तालुक्यातील

गािाींसािय

तनधी

दे ण्याबाबत तसेच

नादरु
ु थत

रथत्याींची तातडीने दरु
ु थती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) उक्त तालूक्यातील रथते दरु
ु थतीसािय सिगसाधारण जिल्हा िावषगक योिनेमधून
३०५४- ग्रामीण मागग रथत्याींचा विकास ि मिबत
ु ीकरण ्या लेखािशषांतगगत ५११.७० लक्ष,

५०५४- इतर जिल्हा मागग रथत्याींचा विकास ि मिबुतीकरण ्या लेखािशषांतगगत ७५१.६९ लक्ष
(एकूण तनधी १२६३.३९ लक्ष) इतका तनधी तसेच रथते ि पुल दरु
ु थती परररक्षण कायगक्रम

लेखािशषग ३०५४ (२४१९) अींतगगत १९५ लक्ष असा एकूण १४५८.३९ लक्ष इतका तनधी उपलब्ध
करुन दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

राज्यातील ग्रामपांचायत िमगचाऱ्याांच्या वेतनात वाढ िरण्याबाबत
(२९) १०७२२३ (०५-०४-२०१८) श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िपेिर (चांदर्ड), श्री.ियांत पाटील
(इथलामपूर), श्री.हसन मश्रीफ (िार्ल), श्रीमती समन पाटील (तासर्ाव - िविे महाांिाळ),
िमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये काम करणा-या कमगचा-याींना ककमान िेतनानुसार िेतन लागू
असुन सदर िेतन अत्यल्प असल्याने ग्रामपींचायत कमगचा-याींच्या िेतनात िाढ करण्याबाबत
शासन विचाराधीन आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामपींचायत कमगचा-याींच्या िेतनात िाढ तात्काळ करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीमती पांििा मांडे (०१-०१-२०१९) :(१) होय. हे खरे आहे.
(२) ि (३) ग्रामपींचायत कमगचा-याींच्या िेतन ि आकृततबींधाबाबत िशर्ारशी करण्यासािय म
ु य
कायगकारी अगिरधकारी, जिल्हा पररषद, रायगड याींच्या अध्यक्षतेखाली सिमती गियत करण्यात
आलेली होती. सदर सिमतीने शासनास

अहिाल सादर केलेला असून त्यािर

आहे .

कायगिाही सुरु

___________
िरमाळा (जि.सोलापूर) तालक्यातील डडसिळ ते िोंढार धचांचोली या रथत्यावरील इजिमामध्ये
पल व िोडरथता बाांधण्यासािी तनधी ममळण्याबाबत

(३०)

१०७३६३ (२८-०३-२०१८)

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील डडसकळ ते कोंढार गिरचच
ीं ोली या रथत्यािरील इजिमा-

१, कक.मी. ०/४०० मध्ये पल
ि िोडरथता बाींधण्यासािय २५ को्ी रुपयाींचा तनधी मींिूर
ु
करण्यात यािा अशी मागणी थिातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.ग्रामविकास मीं्ी ि मा.सािगितनक
बाींधकाम मीं्ी याींचेकडे सन २०१७ मध्ये तनिेदनाव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या तनिेदनानस
ु ार उक्त मागागिरील पुल ि िोडरथता बाींधण्यासािय आिश्यक
असलेला तनधी मींिूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्रश्नाींककत पुल हा इतर जिल्हा मागग क्र. १ िर आहे. जिल्हा पररषदे स दरिषी उपलब्ध

होणारा तनधीचा थ्ोत ि तनधीचे प्रमाण पाहता,सदर निीन पल
ु ासािय अींदाजित रु.२५.०० को्ी
तनधी जिल्हा पररषद थतरािर उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही.
त्यामुळे

लोकप्रतततनधीींच्या

मागणीनुसार

जिल्हा

पररषदे मार्गत

सािगितनक

बाींधकाम

विभागास सदर पुलाचे काम खास बाब म्हणून मींिूर करण्याबाबत प्रथतावित केले आहे .

सदर पुलािरुन िड िाहतक
ीं ोली ि
ु प्रततबींधीत करण्यात आली आहे . तिावप, कोंढार, गिरचच

पररसरातील ग्रामथिाींच्या मागणीनुसार

हलकी िाहतुक सुरक्षक्षत राहणेसािय सन २०१७-१८

जिल्हा िावषगक योिनेअींतगगत पल
ु ािरील पषृ िभागाची सध
ु ारणा करणे सा.क्र.०/०० ते १/००
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मध्ये रु. २१.०० लक्ष कामास मींिरू ी िमळाली आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
राधानर्री (जि.िोल्हापूर) तालक्यातील म्हासली-धामोड मार्े
िाणाऱ्या रथत्याची झालेली दरवथिा

(३१) १०७४४१ (०६-०४-२०१८) श्री.हसन मश्रीफ (िार्ल) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राधानगरी (जि.कोल्हापूर) तालुक्याच्या पजश्चमेकडील म्हासल
ु ी-धामोड हा रथता डोंगर
भागातन
ू िात असल्याने अनेक ठिकाणी मोिे चढ-उतार ि नागामोडी िळणे असल्याने तसेच

गेल्या अनेक िषागत रथत्यािर खडी ककीं िा डाींबर पडले नसल्याने रथत्याच्या रुीं दीकरणासह
रथत्याच्या दोन्ही बािल
ु ा सींरक्षक किडे बाींधण्याची आिश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,या रथत्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्यास,त्यानस
ु ार रथत्याच्या रुीं दीकरणासह रथत्याच्या दोन्ही बािुला सींरक्षक किडे
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांडे (२७-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) जिल्हा पररषदे ने सदर रथत्याची पाहणी केली आहे .
(३) सदरचा रथता हा इतर जिल्हा मागग क्र. ५३ दिागचा असन
ू त्याची एकूण लाींबी ८.४००
कक.मी आहे . तसेच रथते मानकाप्रमाणे त्याची रुीं दी ३.७५ मी. असून योग्य

आहे .

सदर

रथत्याच्या कक.मी. ४/५०० ते ६/१०० या लाींबीतील काम म
ु यमीं्ी ग्राम सडक योिने मधून
प्रगती पिािर आहे .

(४) प्रश्न उदभित नाही.
___________
अहमदनर्र जिल्हयातील नेवासा मतदार क्षेत्रातील हदघी येिील
ग्रामसेविाने िेलेला र्ैरिारभार
(३२) १०८१९४ (०९-०४-२०१८) श्री.बाळासाहे ब मरिटे (नेवासा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर जिल्हयातील नेिासा मतदार क्षे्ातील ठदघी येिील ग्रामसेिक री ी.ढाकणे
याींच्याबाबतच्या तक्रारी थिातनक लोकप्रतततनधीींनी मा. ग्रामविकास मीं्ी याींच्याकडे माहे माचग,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी तनिेदनाद्िारे केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या तनिेदनानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून
आले,

वि.स. ५२८ (23)
(३) असल्यास,त्यानस
ु ार दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) सदर प्रकरणी री ी. एम.एम. ढाकणे, ग्रामसेिक याींच्या सींदभागत री ी. दत्ता्ाय लक्ष्मण
तनकम, रा.ठदघी, ता. नेिासा याींनी पींचायत सिमती नेिासा ग् विकास अगिरधकारी याींच्याकडे
बदली सींदभागत तक्रार केली.या तक्रारी मध्ये री ी. ढाकणे िारीं िार गैरहिर असतात त्यामळ
ु े
लोकाींची कामे अडून रहातात असे नमूद केले आहे . या प्रकरणी विथतार अगिरधकारी (ग्रा.पीं)
पींचायत सिमती नेिासा याींनी चौकशी केली असता तक्रारीत तथ्य आढळून आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
धोटाने ख. ते धोटाने ब. (ता.नाांदर्ाांव,जि.नामशि) या ग्रामीण
मार्ागवरील भोर् नदीवर पूल बाांधण्याबाबत
(३३) १०९५०९ (२८-०३-२०१८) श्री.पांिि भिबळ (नाांदर्ाव) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धो्ाने खु. ते धो्ाने ब.ु (ता.नाींदगाींि,जि.नािशक) या ग्रामीण मागागिरील काळे िथतीििळ

भोग नदीिर पूल नसल्यामळ
ु े पािसाळ्यात नदीतील पाणी रथत्यािर येऊन िाहतूकीस अडचण
होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार भोग नदीिर पूल बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांडे (२७-१२-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) ि (३) होय, नाींदगाि तालक्
ु यातील धो्ाणे खुदग ते धो्ाणे बुद्रक
ु हा ग्रामीण मागग क्र.२
असून या रथत्यािरील काळे िथतीििळ कक.मी. ०/५०० िर मोिा नाला आहे . सदर नाल्याची

लाींबी अींदािे २५ मी. इतकी आहे. पािसाळ्यात सदर नाल्यात पाणी सािून िाहतक
ू ीस अडचण
होते.

सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा तनयोिन सिमतीमार्गत प्राप्त होणा-या तनयतव्ययाच्या
अनुषींगाने सदर काम समाविष् करण्याचा जिल्हा पररषदे चा प्रयत्न आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ५२८ (24)
िोल्हापूर जिल््यातील रथत्याची दरुथती व सधारण्यािरीता तनधी ममळण्याबाबत
(३४) १०९७०७

(२८-०३-२०१८) श्री.चांद्रदीप

नरिे

(िरवीर),

श्री.सत्यिीत

पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हा पररषदे ने रथत्याच्या दरु
ु थती ि सुधारण्याकरीता १,२०० को्ीींची मागणी
केली असताना शासनाने प्राधान्यक्रमाचा तनकष लािून १५ को्ीींचा र्ेर आराखडा मागविला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचा र्ेर आराखडा सादर करण्यात आला आहे काय ि त्यानस
ु ार ककती
तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, सदर तनधी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (२७-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
कोल्हापूर जिल्हा पररषदे ने रथते सुधारणा करणे कामाींसािय एकूण १२०२.६० को्ीची मागणी

जिल्हा तनयोिन सिमतीकडे केली आहे . शासनाने प्राधान्यक्रमाचा तनकष लािन
ू १५ को्ीचा
र्ेरआराखडा मागविलेला नाही.

(२) ि (३) प्रश्न उदभित नाही.
(४) प्रश्न उदभित नाही.
___________
राज्यातील आधिगि मार्ासवर्ग ववदयाथ्याांना ईबीसी मशष्ट्यवत्ृ तीसािीची
उत्पवन मयागदा वाढववण्याबाबत

(३५)

११०४५१ (२८-०३-२०१८).

श्री.सांग्राम िोपटे (भोर), श्री.ियिमार र्ोरे (माण), श्री.भारत

भालिे (पांढरपूर), श्री.प्रशाांत िािूर (पनवेल), श्री.समीर िणावार (हहांर्णघाट), अॅड.आमशष
शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर),

श्री.राहूल िल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िवनर), श्री.अममत झनि (ररसोड) :
सन्माननीय ववमक्त िाती/भटक्या िमाती व इतर मार्ासवर्ग आणण ववशेष मार्ास प्रवर्ग
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील आगिरिक
ग मागासिगग विदयाथ्यांना शबीसी िशषयित्ृ तीसाियची उत्पन्न मयागदा ६
लाखाींिरुन

८

लाख

करण्याचा

शासनाने

तनणगय

घेतला

असतानाही

अदयाप

त्याची

अींमलबिािणी होत नसल्याचे ठदनाींक १० िानेिारी,२०१८ रोिी िा त्यासम
ु ारास तनदशगनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र सरकारच्या कौशल्यविकास मीं्ालयाच्या सहकायागने राज्यातील प्रिगागतील
तरुण- तरुणीींना २४ अभ्यासक्रमाींचे मोर्त कौशल्य विकास प्रिशक्षीत दे ण्याचे तनदे श मींब्मींडळ
उपसिमतीने ठदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ५२८ (25)
(३) असल्यास, सदरील तनणगय ि मींब्मींडळ उपसिमतीने ठदलेल्या तनदे शाची अींमलबिािणी
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम मशांदे (५-०१-२०१९) : (१) राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खािगी विनाअनुदातनत ि
कायम विनाअनुदातनत िशक्षण सींथिामधील व्यािसातयक अभ्यासक्रमाींसािय प्रिेश घेणाऱया
विमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासिगग ि विशेष मागासप्रिगागतील विद्याथ्यांच्या

शैक्षखणक शल्
ग पालकाींची उत्पन्न मयागदा रु. ६.०० लक्ष िरुन रु.
ु काच्या प्रततपत
ू ी योिनेतींगत
८.०० लक्ष करण्याच्या तनणगय या विभागाच्या ठद.०१/०१/२०१८ च्या शासन तनणगयान्िये घेतला
असून त्याची अींमलबिािणी सुरु आहे .

तसेच, उच्च ि तीं् िशक्षण विभागाने ठद.३१/०३/२०१८ च्या

शासन तनणगयान्िये

मान्यताप्राप्त व्यािसातयक ि बबगर व्यािसातयक अभ्यासक्रमाींमध्ये िशकणाऱया आगिरिक
ग दृष्या
दब
ग घ्कातील विद्याथ्यांना रािषी छ्पती शाहू महाराि िशक्षण शुल्क िशषयित्ृ तीसािय
ु ल
पालकाींची उत्पन्न मयागदा रुपये ६.०० लाखािरुन िावषगक रुपये ८.०० लाख करण्याबाबतचा
तनणगय घेतला असून या तनणगयाची अींमलबिािणी शैक्षखणक िषग २०१८-१९ पासुन सुरु आहे .

(२), (३) ि (४) सदर प्रथतािास केंद्रशासनाची तत्ित: मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे .
तसेच सदर कायगक्रम राबविण्यासािय आिश्यक तनधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त
कायगिाही सुरु आहे .

करुन

घेण्याची

___________

चाांदर रे ल्वे (जि. अमरावती) पांचायत सममतीतांर्त
ग असलेल्या ग्रामपांचायत, माांडवा
येिील ग्रामसेविाने िेलेला र्ैरव्यवहार
(३६) १११०४९ (०९-०४-२०१८) प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), श्री.हषगवधगन सपिाळ
(बलढाणा), श्री.रणिीत िाांबळे (दे वळी), अॅड.यशोमती िािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींदरु रे ल्िे (जि. अमरािती) पींचायत सिमतीतींगत
ग असलेल्या ग्रामपींचायत, माींडिा येिील
ग्रामसेिक री ी आर. एन. धाकडे याींनी ग्रामसभा इतीित
ू चोरी
ृ ाचे पान चोरी केली असन

केल्याबाबत तक्रारीची चौकशी होिून सींबध
ीं ीताींस ठदनाींक १८ ऑगथ्, २०१७ रोिी िा
त्यासुमारास कारणे दाखिा नो्ीस बिािण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१) होय.
(२) ग् विकास अगिरधकारी, पींचायत सिमती चाींदरु रे ल्िे याींच्याकडून री ी.आर. एन. धाकडे,

ग्रामसेिक याींना ठद. १८.८.२०१७ रोिी कारणे दाखिा नो्ीस बिािुन खुलासा मागविण्यात
आला चौकशीमध्ये री ी. धाकडे याींचा कोणताही गैरहे तु असल्याचे थपष् ााले नाही. त्यामळ
ु े
त्याींचेिर कारिाश करण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ५२८ (26)
मोताळा ते ररधोरा (ता.मोताळा, जि.बलढाणा) या रथत्याची दरुथती िरुन
या रथत्यावरील नळर्ांर्ा नदीवर पल बाांधण्याबाबत
(३७) १११४६५ (०६-०४-२०१८) श्री.हषगवधगन सपिाळ (बलढाणा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोताळा ते ररधोरा (ता. मोताळा, जि. बल
ु डाणा) हा रथता तनकृष् ि रहदारीस योग्य नसून
पल
ु ाचे बाींधकाम होत नसल्याने ररधोरा येिील नागररकाींनी तनिडणक
ू ाींिर बठहषकार घातल्याची
बाब माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नळगींगा नदीिर उपरोक्त पुलाच्या बाींधकामाच्या मागणीसािय थिातनक

नागररकाींनी अनेक िेळा आींदोलने केली असून तनधी अभािी सदर पुलाचे बाींधकाम प्रलींबीत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार मोताळा ते ररधोरा रथत्याच्या पुलाच्या बाींधकामासािय तनधी दे िून
बाींधकाम पूणग करणेबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (२७-१२-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे आहे .
(३) जिल्हा पररषदे मार्गत सदर रथत्याची पाहणी करण्यात आली आहे .
(४) मोताळा ते ररधोरा हा २.०० कक.मी.लाींबीचा योिनाबाहय रथता असल्याने त्यािर
शासनाच्या कोणत्याही योिनेतून तनधी उपलब्ध करुन दे ता येत नाही.
तिावप,

रथते

विकास

आराखडा

२००१-२१

मध्ये

सदर

रथत्याचा

समािेश

करण्याबाबतची कायगिाही जिल्हा पररषदे मार्गत सुरु आहे. सदर कायगिाही पूणग ााल्यािर
रथत्याचे काम

विविध योिनाीं अींतगगत उपलब्ध होणा-या तनधीनुसार ्प्प्या ्प्प्याने

प्रथतावित करण्याचे जिल्हा पररषदे चे तनयोिन आहे.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
औरां र्ाबाद जिल्हा पररषदे च्या पांचायत ववभार्ाने र्ेल्या महहवयात तीन ग्रामवविास
अधधिा-याांना ववथतार अधधिारी पदावर तनयमबाहय पदोवनती हदल्याबाबत
(३८) १११७२१ (०५-०४-२०१८) श्री.सांदीपानराव भमरे (पैिण) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद जिल्हा पररषदे च्या पींचायत विभागाने गेल्या मठहन्यात तीन ग्रामविकास
अगिरधका-याींना विथतार अगिरधकारी पदािर तनयमबाहय पदोन्ननती ठदल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये िा त्यादरम्यान आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या पदोन्नती तात्काळ रदद करण्याचे आदे श ठदले होते तसे पररप्क तनगगिमत
करुनही ग्रामविकास अगिरधका-याींना पदोन्नती दे ण्यात आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ५२८ (27)
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तदनुसार दोषी अगिरधका-याींिर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) :(१) होय.
(२), (३), (४) ि (५) शासन प् क्र.विसप्र २०१७/प्र.क्र.१४८ आथिा-७ ठद.१३ डडसेंबर, २०१७ च्या
अन्िये पदोन्नत करण्यात आलेल्या कमगचाऱयाींना पदािनत करुन कायगमुक्त करण्यात आले.
परीं तु सींबींगिरधत कमगचाऱयाींनी मा.उच्च न्यायालय,खींडपीि औरीं गाबाद येिे यागिरचका दाखल केली.

या यागिरचकेिर ठद.२१.१२.२०१७ रोिी आदे श दे ऊन यागिरचका कत्यांनी धारण केलेले पद िैसे िे
िे िण्याचे आदे श ठदल्याने सदरचे ग्रामविकास अगिरधकारी हे विथतार अगिरधकारी पदािर कायगरत
आहे त.

___________
बलढाणा (जि.बलढाणा) तालक्यातील अफिलपूर वाडी येिील जिल्हा पररषद
बाांधिाम ववभार्ामाफगत रथत्याचे िाम अपण
ू ग असल्याबाबत

(३९) १११९८७ (०७-०४-२०१८) डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) : सन्माननीय ग्रामवविास
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बुलढाणा (जि.बुलढाणा) तालक्
ु यातील अर्िलपूर िाडी येिील जिल्हा पररषद बाींधकाम

विभागामार्गत रथत्याचे अधगि् काम ााल्याचे नुकतेच माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा
त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

रथत्याच्या

अधगि्

कामाींमळ
ु े

अर्िलपरू िाडी

येिील

ग्रामथिाींना

दिाखान्याच्या ि इतर कामातनिमत्त्त िाण्याकररता िध्
ृ द, मठहला याींना गैरसोयीचे होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त रथत्याची पाहणी शासनाने केली आहे काय,

(४) असल्यास, तदनस
ु ार उक्त रथत्याची दरु
ु थती करण्यासािय तनधी दे ण्यासह रथता तात्काळ
दरु
ु थत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

श्रीमती पांििा मांडे (२७-१२-२०१८) : (१) ि (२)

हे खरे आहे.

(३) जिल्हा पररषदे मार्गत सदर रथत्याची पाहणी करण्यात आली आहे .
(४) अर्िलपरु िाडी बबरिसींगपरु हा ग्रामीण मागग ४ दिागचा रथता असन
ू त्याची एकूण लाींबी

१.७ कक.मी.आहे त्यापैकी ०/०० ते १/२०० पयंतचे डाींबरीकरणाचे काम पूणग ाालेले आहे.
तिावप,उिगररत १/२०० ते १/७०० हया साखळी क्रमाींकामध्ये ििमन उपलब्ध नसल्याने सदर
ििमन उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ग्रामथिाींना ि लोकप्रतततनधीींना विनींती करण्यात आली आहे.
ििमन उपलब्ध ााल्यास उिगररत रथत्याचे काम जिल्हा िावषगक योिनेतून प्रथतावित

करुन पण
ू ग करण्याचे जिल्हा पररषदे चे तनयोिन आहे .
(५)

प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ५२८ (28)
आसनर्ाांव, (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येिील राइपाडा ते भालतपाडाच्या िच्च्या
रथत्याचे खडीिरण व डाांबरीिरण िरण्याबाबत

(४०)

११२०७९ (१८-०४-२०१८).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ग , श्री.पाांडरां र् बरोरा (शहापूर),

श्री.सरे श लाड (ििगत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आसनगाींि, (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येिील राइपाडा ते भालतपाडाच्या असलेल्या आठदिासी
पाड्यातील लोकाींना दळणिळणासािय असलेल्या कच्च्या रथत्याचे खडीकरण ि डाींबरीकरण

करािे अशी मागणी अनेक िषांपासून आठदिासी ग्रामथिाींनी ठदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ ि
ठदनाींक २० िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासम
ु ारास मा.मुयमीं्ी, मा.सािगितनक बाींधकाम मीं्ी
ि सगिरचि,ग्रामविकास विभाग याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रथत्याचे खडीकरण ि डाींबरीकरण हे शासनाच्या िकर बाप्पा योिनेत
मींिूर होऊनही अद्याप रथत्याचे काम न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर रथत्याच्या खडीकरण ि डाींबरीकरणाच्या कामासािय ककती कालािधीत
तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येशल ि त्यानुषींगाने कायगिाहीची सद्यःजथिती काय आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (२७-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . ठदनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ च्या
प्ान्िये नागररकाींनी ग्रामविकास विभागाकडे सदर रथत्याच्या दरु
ु थतीबाबत मागणी केली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
वाडा (जि.पालघर) तालक्यातील आहदवासी अततदर्गम भार्ातील
रथते अपण
ू ागवथिेत असल्याबाबत
(४१) ११२३४६ (०५-०४-२०१८) श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पव
ू )ग : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िाडा (जि.पालघर) तालक्
ग भागात १. ओगदे पाचघर िोडरथता
ु यातील आठदिासी अततदग
ु म

कक.मी ७ ,२. ओगदे -र्णसगाींि-्ोकरे पाडा रथता ककमी ५, ३. खोडदे िोडरथता ककमी- २
आिपयंत पूणग करण्यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रथत्याची नविन कामे मींिूर करणेकररता शासन सन २०१८-१९
च्याआगिरिक
ग िषागच्या अिगसींकल्पात कामाींचे सिेक्षण करुन मींिरू ी दे णार आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार अपूणग रथते पूणग करण्यास मींिूर दे िन
ू रथते पूणग करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२८ (29)
श्रीमती पांििा मांडे (२७-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) सदर प्रश्नामध्ये ३ रथत्याींचा समािेश आहे .
(१) ओगदे पाचघर िोडरथता :- सदर रथता ग्रामीण मागग क्र.२८ दिागचा असून त्याची एकूण
लाींबी ५.०० कक.मी. आहे . या लाींबीपैकी २.४०० कक.मी. लाींबीत डाींबरीकरणाचे काम ाालेले आहे.
तसेच उिगररत लाींबी मुरमी पषृ िभागाची आहे . सदर लाींबीही िन विभागाच्या िागेत येत.े

(२) ओगदा र्णसगाींि ्ोकरे पाडा रथता :- सदर रथता ग्रामीण मागग क्र.५३ दिागचा असून
त्याची एकूण लाींबी ३.९०० कक.मी. असून डाींबरीपषृ ि- भागाची आहे . सदर रथता काही प्रमाणात
खराब ााला असन
ू दरु
ु थती करणे आिश्यक आहे.

(३) खोडदे िोडरथता :- सदर रथता ग्रामीण मागग क्र.५८ दिागचा असून त्याची एकूण लाींबी
१.५०० कक.मी. असून खडीच्या पषृ िभागाची आहे . सदर रथता खराब ााला असून दरु
ु थती करणे
आिश्यक आहे.

उपरोक्त रथत्याींची कामे विविध योिनाींद्िारे उपलब्ध होणाऱया तनधीनुसार ्प्प्या्प्प्याने
प्रथतावित करण्याचे जिल्हा पररषदे चे तनयोिन आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

मायणी (जि.सातारा) येिील मख्य मार्ागचे खडीिरण व डाांबरीिरण िरण्याबाबत
(४२) ११४०७४ (२७-०३-२०१८) श्री.ियिमार र्ोरे (माण), श्री.सांग्राम िोपटे (भोर), श्री.बाळासाहे ब
िोरात (सांर्मनेर), श्री.अथलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मांबादे वी), प्रा.वषाग
र्ायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती िािूर (ततवसा), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मायणी (जि.सातारा) येिील म
ु य मागागिर होणा-या सततच्या िाहतक
ू कोंडीला पयागय

म्हणून लोकसहभागातून बायपास रोड तयार करण्यात आला मा् केिळ माती-मुरुमाच्या
भरािाने तयार केलेल्या या रथत्यािर खडीकरण ि डाींबरीकरण अद्याप करण्यात आले

नसल्याने नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू रथत्याचे खडीकरण ि डाींबरीकरण करण्यासह सदर रथत्याच्या खडीकरण
ि डाींबरीकरण करण्यास दल
ग करणा-यािर कारिाश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही
ु क्ष
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (२७-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) प्रश्नाींककत रथता हा योिनाबा्य रथता असल्याने त्यािर शासनाच्या योिनाींमधून तनधी
उपलब्ध

करुन

दे ता

येत

नाही तिावप

थिातनक

विकास

कायगक्रमाींतगगत

लोकप्रतततनधी याींनी सच
ु विल्यास जिल्हा पररषदे ला करणे शक्य होशल.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

सदर काम

वि.स. ५२८ (30)
ग्रामपांचायत सासोली (ता. दोडामार्ग, जि. सावांतवाडी) येिील
रथत्याच्या िामात झालेला र्ैरव्यवहार
(४३)

११६०५९

(११-०४-२०१८) श्री.सांतोष

दानवे

(भोिरदन),

श्री.सतनल

मशांदे

(वरळी),

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) ग्रामपींचायत सासोली (ता. दोडामागग, जि. सािींतिाडी) येिील सासोली म
ु य रथता ते

िाघमळा रथता खडीकरण,डाींबरीकरण ि दरु
ु थतीच्या कामात सदरहू ग्रामपींचायतीचे कीं्ा्ी
ग्रामसेिक याींनी अतनयिमतता केली असल्याबाबत विभागीय आयक्
ु त, कोकण विभाग याींनी
ठदनाींक ०२ ऑगथ्,२०१६ रोिीच्या आदे शात िशक्कामोतगब केले असतानाही, सदर प्रकरणी

त्याींच्यािर प्रशासकीय कारिाश करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने बिािलेल्या नो्ीसीचा खल
ु ासा

त्याींनी केलेला नसतानाही, तनयमानुसार सेिा सींपुष्ात आणण्याची कारिाश करण्याऐििी
ग्विकास अगिरधकारी, दोडामागग, उपमुय कायगकारी अगिरधकारी (ग्रामपींचायत विभाग), जि. प.,

िसींधुदग
ु ग आखण मुय कायगकारी अगिरधकारी, जि. प., िसींधुदग
ु ग याींनी सींगनमताने सींबगिरधत
ग्रामसेिकास शासन सेिेत तनयमबा्यररत्या कायम करण्यात आल्याची माठहती अगिरधकाराच्या
माध्यमातन
ू ठदनाींक २० र्ेब्रि
ु ारी, २०१८ रोिी िा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबगिरधत ग्रामसेिकाचा ३ िषांचा कीं्ा्ी कालािधी प्रकरणाच्या
ठदिशी पूणग होत नसल्याने त्याींना महाराषर जिल्हा पररषद (िशथत ि अपील) तनयम १९६४
लागू होत नसल्याने ग्रामविकास ि िलसींधारण विभागाकडील शासन तनणगय क्र. एपी्ी/

१०००/प्र.क्र. २५२/१३, ठदनाींक ०६ िन
ू , २००१ नस
ु ार कारिाश करणे क्रमप्राप्त असल्याचा लेखी

अिभप्राय कतनषि प्रशासकीय अगिरधकारी, जि. प., िसींधुदग
ु ग याींनी ठदलेला असतानाही उप मुय
कायगकारी अगिरधकारी (ग्राम) याींनी त्याकडे हे तुपुरथकर दल
ग करून सींबगिरधत ग्रामसेिकाची सेिा
ु क्ष

कायम करून त्याींचेिर प्रशासकीय कायगिाही प्रथतावित करण्याची िशर्ारस केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि सदर प्रकरणी पदाचा,
अगिरधकाराचा दरु
ु पयोग करून तनयमबा्य काम करणाऱया ग्विकास अगिरधकारी, दोडामागग, उप
मुय कायगकारी अगिरधकारी (ग्रामपींचायत) आखण मुय कायगकारी अगिरधकारी, जि. प., िसींधुदग
ु ग
याींचेिर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांडे (२६-१२-२०१८) : (१)

नाही.

ग्रामपींचायत सासोली (ता.दोडामागग, जि.

िसींधुदग
ु ग ) येिील सासोली मुय रथता ते िाघमळा रथता खडीकरण, डाींबरीकरण ि दरू
ु थतीच्या
ाालेल्या

अतनयमततेबाबत

मा.

विभागीय

आयक्
ु त

कोकण

विभाग

याींनी

काढलेल्या

तनषकषागमध्ये तत्कालीन सरपींच ि ग्रामसेिक याींना ाालेल्या अतनयिमततेस िबाबदार आहे त
असे नमूद केले आहे. त्यानस
ु ार सींबींगिरधत ग्रामसेविके विरूध्द विभागीय चौकशी प्रथतावित
करण्यात आली आहे .

वि.स. ५२८ (31)
(२)

नाही.

ग्

विकास

अगिरधकारी

पींचायत

ग्रामसविकेबद्दलचा

प्रथताि

ि

३

त्याींचे

सिमती,

िषागच्या

दोडामागग

कामाच्या

याींच्याकडील

मुल्यमापनानुसार

कीं्ा्ी
सींबींगिरधत

ग्रामसेविका याींची ग्रामसेिक या पदी सेिा तनयिमत करण्या बाबत केलेल्या िशर्ारशीींचा विचार
करून त्याींची ग्रामसेिक या पदी सेिा तनयिमत करण्यात आलेली आहे .
(३)

नाही.

शासनाच्या तनकषानस
ु ार तत्कालीन कीं्ा्ी ग्रामसेविका याींची सेिा ग्रामसेिक पदी

तनयिमत केलेली असल्याने ग्विकास अगिरधकारी, दोडामागग, उप मुय कायगकारी अगिरधकारी
(ग्रामपींचायत)

आखण

म
ु य

कायगकारी

अगिरधकारी,

जिल्हा

पररषद,

शासनाकउून कारिाशचा प्रश्न उद्दभित नाही.
(४)

िसींधुदग
ु ग

याींच्यािर

प्रश्न उद्भित नाही.
___________
र्ोहत्या बांदी िायद्यामळे शेतिऱ्याांना भािड िनावरे साांभाळणे आधिगि
दृष्ट््या र्ैरसोयीचे झाले असल्याबाबत

(४४)

१२२२९७ (२३-०७-२०१८).

श्री.सरे श र्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय रोिर्ार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोहत्या बींदी कायद्यामुळे शेतकऱयाींना भाकड िनािरे साींभाळणे आगिरिक
ग दृष्या जिककरीचे
ााल्याने अशी िनािरे सामाजिक सींथिाींच्या माध्यमातून चालविल्या िाणाऱया गोशालेमध्ये

सोडली िातात,परीं तु आगिरिक
ग अडचणीींमळ
ु े अशा सामाजिक सींथिा िनािराींसािय तनिारा शेड
उभारू शकत नसल्याने त्याींना ग्रामपींचायतच्या मार्गत सींथिाींना सामुठहक िनािराींचे गोिे

बाींधण्यासािय अशा गोठ्याींचा समािेश महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेत
करािा

अशी

मागणी

थिातनक

लोकप्रतततनधीींनी

ठदनाींक

१५

िानेिारी,२०१८ रोिी

िा

त्यासुमारास मा.मीं्ी ,रोिगार हमी योिना याींचेकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनष
ु ींगाने भाकड िनािराींसािय सामठु हक िनािराींचे गोिे
बाींधण्यासािय अशा गोठ्याींचा समािेश

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेत

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिमार रावल (०४-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) या विभागाच्या शासन तनणगय ठद.०५/११/२०१८ अन्िये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण
रोिगार हमी योिनेमध्ये अिभसरणाद्िारे घ्याियाच्या कामाींमध्ये बचत ग्ाींच्या िनािराींसािय
सामुठहक गोिे या कामाचा समािेश करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

वि.स. ५२८ (32)
िोल्हापूर जिल्हयातील िासारी नदीवरील यवलूि-पोले दरम्यान असणाऱ्या िोल्हापूर
पध्दतीच्या बांधाऱ्याची दरुथती िरण्याबाबत

(४५)

१२३१६४ (२३-०७-२०१८).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील कासारी नदीिरील यिलि
ू -पोले दरम्यान असणाऱया कोल्हापूर
पध्दतीचा बींधाऱयातन
ू पाणी गळती होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बींधा-यातुन होणा-या पाणी गळतीमळ
ु े शेतकऱयाींना पाणी िमळत नाही तरीसुध्दा
पा्बींधारे विभागामार्गत पाणीपट्टी िसूली करण्यासािय प्रयत्न करण्यात येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या पाणीगळती सींदभागत पा्बींधारे विभागाकडे तक्रार करुनही विभागाकडून
कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे का,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, सदर बींधारा दरु
ु थती करण्यासह तेिील शेतक-याींना येणा-या पाणीपट्टी सींदभागत
योग्य तो तनणगय घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धर्रीष महािन (०२-१-२०१९) : (१) होय
(२) नाही.
यिलि
ू -पोले बींधाऱयातन
ू गळतीमळ
ु े िाहून िाणारे पाणी बींधाऱयाच्या खालील बािस
ू
असणाऱया िशींगणापूर बींधाऱयात अडविले िाते.

िशींगणापूर बींधाऱयातून कोल्हापूर शहरास पाणीपुरििा होत असल्याने राधानगरी ि

दध
ू गींगा धरणामधून िारीं िार पाणी सोडले िाते. त्यामुळे िशींगणापूर बींधाऱयातील पाण्याच्या

र्ुगीमळ
ु े यिलि
ू पोले बींधाऱयाििळ पाणी उपलब्ध असते. सबब, शेतकऱयाींना पाणी ्ीं चाश
भासत नाही. त्यामळ
ु े िसींचीत क्षे्ािर शासन तनयमाप्रमाणे पाणीपट्टी आकारण्यात येते.
(३) नाही.

यिलूि-पोले बींधाऱयाच्या प्रथतींभाींची अत्यािरश्यक तातडीचे दरू
ु थतीचे काम सन २०१८-

१९ या वित्तीय िषागच्या िसींचन प्रापण सूचीमधून करण्याचे प्रथतावित आहे .
(४) चौकशीचा प्रश्न उद्भित नाही.

(५) यिलूि कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱयाची पडाड ाालेल्या सिग दरू
ु थतीची कामे िसींचन ि

बबगर िसींचन पाणीपट्टीमधून करणे शक्य नसल्याने विशेष दरू
ु थती/विथतार ि सुधारणाींतगगत
प्रशासकीय मान्यता घेऊन करण्याचे तनयोिन आहे.
(६) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

वि.स. ५२८ (33)
धचमूर (जि.चांद्रपूर) तालक्यातील मदनापूर मासळ जिल्हा पररषद क्षेत्रातील
ग्रामपांचायत िेवडा अांतर्गत मनरे र्ाच्या िामात झालेला र्ैरव्यवहार

(४६) १२३८१५ (३१-०७-२०१८) श्री.सभाष साबणे (दे र्लूर) : सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गिरचमूर (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील मदनापूर मासळ जिल्हा पररषद क्षे्ातील ग्रामपींचायत
केिडा अींतगगत सन २०११ ते २०१६ या पाच िषागत मनरे गाच्या कामात लाखो रुपयाींचा
गैरव्यिहार ााल्याचे माहे र्ेब्रुिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले
आहे ,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिमार रावल (२८-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
सदर प्रकरणाची चौकशी जिल्हाथतरीय सिमतीमार्गत करण्यात आली. चौकशीमध्ये बोगस
मिुराींच्या नािे मिुरी अदा करणे, प्रमाणके, मोिमाप पुजथतका, सािा रजिथ्र, अींदािप्क,
आकजथमक खचागची दे यके ग्रामपींचायतीकडे न िे िता रक्कम अदा करणे इत्यादी कामात
अतनयिमतता आढळून आलेली आहे . सदर अतनयिमततेसािय सरपींच, ग्रामसेिक ि ग्रामरोिगार
हे िबाबदार असल्याचे आढळून आलेले आहे .

(३) चौकशी अहिालानुसार सींबींगिरधत दोषी ग्रामसेिक िसरपींच याींना जिल्हा पररषद, पींचायत
विभागाकडून कारणे दाखिा नो्ीस बिािण्यात आली असुन पुढील िशथतभींग विषयक
कायगिाही सरु
ु आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामरोिगार सेिक, ग्रामपींचायत केिाडा याींना ठद. ३१/३/२०१८
या पदािरुन दरु करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
धचखलदरा (जि.अमरावती) तालक्यातील दहें द्री र्ट ग्रामपांचायत येिील
सरपांचाने ग्रामसधचवाशी सांर्नमत िरुन िेलेला र्ैरव्यवहार
(४७) १२३९२४ (३१-०७-२०१८) श्री.प्रभदास मभलावेिर (मेळघाट) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गिरचखलदरा (जि.अमरािती) तालुक्यातील दहें द्री ग् ग्रामपींचायत येिील सरपींचाने पदाचा
गैरिापर करुन ग्रामसगिरचिाशी सींगनमत करुन लाखोंचा गैरव्यिहार केल्याची बाब माहे माचग,
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ५२८ (34)
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार सरपींच ि ग्रामसगिरचिािर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांडे (०१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने ग्विकास अगिरधकारी, पींचायत सिमती, गिरचखलदरा याींनी ठद.
०७/०४/२०१८ रोिी चौकशी केली असता सन २०१६-१७ ि २०१७-१८ मध्ये ाालेल्या कामाींमध्ये
अतनयिमतता ााल्याचे आढळून येत आहे .
उपरोक्त्ा अतनयिमततेमध्ये एकूण

रक्कम

रू. ६०,८३,२०९/- इतक्या रकमेचा सींशतयत

रकमेचा अपहार असल्याचे आढळून येत आहे. तिावप, सदर ग्रामपींचायतीचे थिातनक तनधी
लेखा, अमरािती मार्गत लेखा परीक्षण सुरू असन
ू , लेखा परीक्षणाअींती गैरव्यिहाराची रक्कम
तनजश्चत होशल.

(३) सींबींगिरधत सरपींच याींचेिर अविश्िास िराि पारीत ााला असन
ू सद्यजथितीत ते सरपींच

पदािर कायगरत नाहीत. तसेच सींबींगिरधत ग्रामसगिरचि हे सेिातनित्ृ त ााले असन
ू त्याींचेविरूध्द
विभागीय चौकशीची कायगिाही प्रथतावित करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
मेळघाट (जि. अमरावती) येिील अनेि ग्रामपांचायतीमध्ये िशल िामासािी लार्णारे र्ौण
खतनि याांचा ५० लाख रुपयाांचा महसल
ू ग्रामपांचायतिडे िकित असल्याबाबत
(४८) १२४०४९ (२८-०७-२०१८) श्री.प्रभदास मभलावेिर (मेळघाट) : सन्माननीय रोिर्ार हमी
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेळघा् (जि. अमरािती) येिे ग्रामपींचायत थतरािर महाराषर ग्रामीण रोिगार अींतगगत
अनेक ग्रामपींचायतीमध्ये को्यिधी रुपयाींची विकासकामे करण्यात आली त्यात कुशल
कामासािय लागणारे गौण खखनि याींचा ५० लाख रुपयाींचा महसल
ू तालुक्यातील ग्रामपींचायत

प्रशासनाकडे िककत असल्याचे माहे माचग, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर िककत रक्कम ३१ माचग पयंत भरण्याचे थपष् तनदे श तहिसलदार याींनी
ग्रामसेिकाींना ठदले असून सदर रक्कम मुदतीत न भरल्यास ग्रामसेिकाींिर कारिाश करण्यात
येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

सदर तनदे शानस
ु ार ग्रामसेिकाींनी सदर रक्कम भरली आहे काय ि सदर

रक्कम ग्रामसेिकाींनी भरली नसल्यास ग्रामसेिकाींिर कोणती कारिाश केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ५२८ (35)
श्री. ियिमार रावल (०३-०१-२०१९) : (१)

हे खरे आहे .

अमरािती जिल्हयातील गिरचखलदरा तालुक्यामध्ये सन २०१४-२०१५ ते २०१७-२०१८ या

कालािधीतील विविध शासकीय कायागलयाच्या विकास कामाींमध्ये िापरण्यात आलेल्या गौण
खतनिाची रॉयल््ी भरणा केली ककीं िा कसे याबाबत तपासणी करण्याकरीता पिक तनयक्
ु त

करण्यात आले होते. त्यानुसार तालुक्यातील ग्रामपींचायतीींची तपासणी करण्यात आली. पिक
तपासणी

अहिालानस
ु ार

ग्रामपींचायतीींना कळविले

रु.१३,४०,६९२/-

एिढी

रक्कम

शासनाकडे

भरणा

करणे

सिग

होते. त्यानुसार इतर दे य रकमेसह रु. १९,१०,५८८/- एिढी रक्कम

शासनाकडे भरणा केल्याचे तहिसलदार, गिरचखलदरा याींनी कळविले आहे .

तसेच धारणी तालुक्यामध्ये रोहयो अींतगगत शेतरथते कुशल कामाींचे गौण खतनि भरणा

करण्यासािय विशेष कॅम्प घेिून रे कॉडग तपासण्यात आले ि ग्रामपींचायतीींकडून रु. ४०,७०,०५६/एिढ्या रकमेचा भरणा केल्याचे तहिसलदार ि ग्विकास अगिरधकारी याींनी कळविले आहे.
(२) होय. याबाबत सींबींगिरधत तहिसलदार याींनी सींबींगिरधताींना कळविले होते.
(३) ग्रामपींचायत

कायागलयाींनी

सन

२०१४-२०१५,

२०१५-१६,

२०१६-१७,

कालािधीमधील गौण खतनि थिािमत्िधनाची रक्कम भरणा केल्याबबात

२०१७-१८

Grass

या

प्रणाली िर

तसेच चलन पािसींग नोंदिही िरून ठदसून येत,े असे सींबींगिरधत तहसीलदार ि ग् विकास

अगिरधकारी याींनी कळविले आहे . सबब,
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

गौण

खतनिाची रक्कम भरली आहे .

___________

चांदर्ड (जि.िोल्हापूर) तालक्यातील घटप्रभा नदीवर वपळणी
व भोर्ोली या िोल्हापरी बांधाऱ्याची दरुथती िरण्याबाबत

(४९)

१२४८९३ (२३-०७-२०१८)

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िपेिर (चांदर्ड), श्री.हसन मश्रीफ

(िार्ल) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील कानुर ब.ु

ते भोगोली येिील कोल्हापूरी बींधाऱयाचे

वपलर आखण बाींधकामातील दगड ढासळल्याने बींधाऱयाला धोका तनमागण ााला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े बींधाऱयाला गळती लागल्यामळ
ु े भोगोली कानूर पुींद्रा ि कानूरी खुदग या
गािातील शेतकऱयाींना पुरेसे पाणी िमळत नाही तसेच कानूर खद
ु ग ि वपळणीला िोडणारा
वपळणी कोल्हापूरी बींधाऱयाला दे खील गळती लागली असल्याने शेतकऱयाींना पुरेसे पाणी िमळत
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

दोन्ही

कोल्हापूरी

बींधाऱयाची

दरु
ु थती

करण्याबाबत

थिातनक

लोकप्रतततनधीींनी याींनी मा.िलसींपदा मीं्ी याींना ठदनाींक ७ माचग, २०१८ रोिी िा त्यासम
ु ारास
प्ाद्िारे विनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास,या दोन्ही बींधा-याच्या कामाची पहाणी शासनाने केली आहे काय ि त्यानस
ु ार
उक्त दोन्ही बींधाऱयाींची दरु
ु थती करण्याबाबत
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात

वि.स. ५२८ (36)
श्री. धर्रीष महािन (२०-१२-२०१८) : (१) नाही.
(२) अींशत: खरे आहे.
वपळणी कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱयाच्या पायामधन
ू अल्प प्रमाणात गळती होत

असल्याचे तनदशगनास आले आहे. तिावप, वपळणी ि बबिुर भोगोली या दोन्ही कोल्हापूरी
पध्दतीच्या बींधाऱयाच्या लाभक्षे्ातील शेतकऱयाींना परु े से पाणी ठदले िात आहे .
(३) होय.

(४) सदर दोन्ही कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱयाींची दरू
ु थती महामींडळ थतरािर शासन तनणगय

ठद.१७/११/२०१६ मधील तरतुदीनुसार बबगर िसींचन पाणीपट्टीच्या तनधीमधून करण्याचे प्रथतावित
आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

र्ोंहदया जिल््यामध्ये जिल्हा तनयोिन सममती र्ोंहदयामाफगत “५०५४ योिनेअांतर्गत” रथत्याांची
िेलेली िामे तनयमबा्य असल्याबाबत
(५०) १२५५६६ (२०-०७-२०१८) श्री.र्ोपालदास अग्रवाल (र्ोंहदया) : सन्माननीय तनयोिन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंठदया जिल््यामध्ये जिल्हा तनयोिन सिमती गोंठदया मार्गत सन २०१६-२०१७ िषागकररता
“५०५४ योिनेअींतगगत” ३ लाख रुपये लागत असलेली ग्राम अींतगगत रथत्याींची अनेक
तनयमबा्य कामे मींिूर करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले,
(३)

असल्यास,त्यानुसार सदर कामे प्रथतावित करणाऱया आखण कामे मींिूर करणाऱया सबींगिरधत

अगिरधकाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाश केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सधीर मनर्ांटीवार (०५-१-२०१९) : (१) ि (२) जिल्हा तनयोिन सिमती, गोंठदया याींचम
े ार्गत
सन २०१६-१७ करीता ५०५४ या योिनेंतगगत ग्राम विकास विभागाच्या शासन तनणगय क्र.
जििायो/१०१५/प्र.क्र.१९१/पीं.रा. ८, ठद. ०३/०९/२०१६ मधील विठहत मागगदशगक सूचनाींनुसार
कायागन्ियीन यीं्णेकडून प्रथताि मागविण्यात आले ि कायगकारी अिभयींता सािगितनक बाींधकाम
विभाग १ ि २ गोंठदया याींचक
े डून प्रथतावित करण्यात आलेल्या रु. ३.०० लक्षच्या १०४
कामाींपक
ै ी तनयेािन विभागाच्या शासन तनणगय, ठद. १६/०२/२००८ अन्िये प्रत्येकी रु. ३.००
लक्षच्या १०१ कामाींना प्रशासकीय मान्यता दे ऊन जिल्हा तनयोिन सिमती, गोंठदया याींचेकडून

वि.स. ५२८ (37)
तनधी वितरीत करण्यात आला. तिावप, यासींबींधी मा. लोकप्रतततनधी याींचेकडून जिल्हा

तनयोिन अगिरधकारी, जिल्हा तनयोिन सिमती, गोंठदया याींचेविरुध्द तक्रार प्राप्त ााल्यामुळे
जिल्हागिरधकारी तिा सदथय सगिरचि, जिल्हा तनयोिन सिमती, गोंठदया याींचेकडून अहिाल
मागविण्यात आले आहे त.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

ववधान भवन :
मांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायगभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
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