अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सोलापूर जिल्ह्यात अनेि गावाांमध्ये पाणी टां चाई ननमााण झाल्हयाबाबत

(१)

४५९७७ (१३-०५-२०१६).

श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य),

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यात माान िानन ारी मध्यनच निनी िला य मध्यम ्रककल्प, लघु ्रककल्प
कोल्ाापूर पध्दतीच्या बींधाऱयाींमधील पाणीसाठा

िा ६.८५ ्क्कन असून जिल््यातील अननक

गा ाींमध्यन पाणी्ीं चाई असल्याचन माान िानन ारी, २०१६ मध्यन

ा त्यादरम्यान ननद न
श ास आलन

आान , ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, पाण्याची ्ीं चाई असताना नागरीकाीं र आली असताना

ासनाच्या िाचक

अ्ीींमळ
ु न ्ँ करची मागणी कनली िात नााी, ान ाी खरन आान काय,

(३) असल्यास, नक्त पाणी ्ीं चाईचा व चार करता तातडीनन ्ँ कर पुर ठा जिल््यासाठी करुन
िाचक अ्ी श थील करण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

ा करण्यात यनत आान,

श्री. धगरीष महािन (१३-०२-२०१९) : (१) अीं त: खरन आान .
(२) ान खरन नााी.
जिल्ायातील कााी गा ात पाणी ्ीं चाई असल्यानन माान िानन ारी, २०१६ मध्यन ९ गा न
५

ाडयाीं र १०

ासकीय ्ँ करव्दारन वपण्याच्या पाण्याचा पुर ठा करण्यात आला ाोता. तसनच

आ श्यक तनथन अन्य नपाययोिनाींव्दारन वपण्याच्या पाण्याचा परु ठा करण्यात आलनला आान.
(३) मााराषर

ासन, मासूल

न व भाग,

ासन ननणशय क्र.एससी ाय-२०१४/्रक.क्र.२५८/म-७,

दद.३१.०१.२०१५ नुसार व भागीय, आयुक्त पुणन याींच्या दद.०२.०१.२०१६ च्या आदन ान् यन
जिल्ााधधकारी याींना असलनलन ्ँ कर मुिूरीचन अधधकारी ताशसलदार याींना ्रकदान करएयात आलन
ाोतन.

(४) ्रकश्न नद्ा त नााी.

___________

व .स. ५४७ (2)
चांडीगाव (ता.डहाणू) या गावातील ग्रामपांचायतीचा िारभार लोिशाही मागााने िरण्याबाबत
(२)

५२६४४ (०२-०४-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींडीगा

(ता.डााणू) ान दाा सदस्य असलनलन गा

असून तनथील ग्रामपींचायतीच्या सरपींचाची

िागा आदद ासी समािासाठी आरक्षित आान परीं तु आदद ासी समािाचन पात्र नमनद ार शमळत
नसल्यानन तनथन अननक

र्षे नन डणक
ू ाोऊ

कली नसल्यामळ
ु न सदराू ग्रामपींचायतीचा कारभार

ासनाकडूनच सुरु आान , ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, मुळ गा ात िर आदद ासी समािाचा नमनद ारच शमळत नसनल तर ाी
ग्रामपींचायत इतकी

र्षे आदद ासी समािासाठी आरक्षित ठन ून लोकाींचन

गा ाींचन नुकसान

करण्यात यनत आान , ान ाी खरन आान काय,

(३) असल्यास, आदद ासीींच्या व कासासाठी

अठरापगड िातीच्या ग्रामस्थाींच्या स ाांधगण

व कास करण्यासाठी आरिण ऐ िी अन्य न्याय मागश
लोक ााी मागाशनन ाोण्यासाठी कोणती नपाययोिना

ोधन
ू या ग्रामपींचायतीचा कारभार

ासनानन कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-०१-२०१९) : (१) ाोय.

(२) सदर ग्रामपींचायत अनुसूधचत िनत्रात यनत असून पींचायत व स्तार (अनस
ु ूधचत िनत्र)
अधधननयम, १९९६ अन् यन अनुसधू चत िनत्रातील ग्रामपींचायतीच्या ननम्म्यापनिा िास्त िागा

अनुसूधचत िमातीसाठी ठन ाव्या लागतात. तसनच अनुसूधचत िनत्रात यनणा-या ग्रामपींचायतीचन
सरपींच पद अनस
ु धू चत िमातीसाठी राखी

ठन ा न लागतन.

ग्रामपींचायत गठीत ाोऊ

तथावप, सदर ग्रामपींचायतीच्या लोकाींचन नक
ु सान

सदर

ग्रामपींचायतीमधून

अनुसूचीत

कलनली नााी.

िमातीचन

गैरसोय ाोऊ नयन म्ाणून ग्रामपींचायतीचा कारभार

नमनद ार

नपलब्ध

करणन ककीं ा अनुसूधचत िनत्र

राषरपती माोदयाींच्या अखत्यारीतील बाब आान.

गळण्यासींदभाशत जिल्ााधधकारी याींचनकडून ्रकस्ता

व भाग

नसल्यामळ
ु न

ग् व कास अधधकारी, पींचायत सशमती

डााणू याींचम
न ार्शत ्रक ासकाची ननमणक
ू करुन चालव ल्या िात आानत.
(३) राज्यात, अनुसूधचत िनत्राचा समा न

ाोत

गळणन ाी बाब मा.

तथावप, सदर ग्रामपींचायत अनुसूधचत िनत्रातून
्रकाप्त करुन घनऊन तो आदद ासी व कास

मा. राज्यपाल माोदयाींच्या कायाशलयामार्शत मा. राषरपती माोदयाींच्या व चाराथश

पाठव ण्यात यनईल.
(४) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________
येवला (नाशशि) येथे बसववण्यात आलेल्हया सौरहदव्यामध्ये झालेला गैरव्यवहार
(३)

५७८०७

(२३-०८-२०१६).

श्री.रािाभाऊ

(पराग)

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वािे

(शसन्नर) :

सन्माननीय

व .स. ५४७ (3)
(१) यन ला (नाश क) यनथील ग्रामपींचायतीनी १०% रक्कम भरल्यानींतर यात

ासनाच्या कीर्षी

व भागाकडून ९० % अनुदान दन ऊन बसव ण्यात आलनलन सौरदद न कााी दद सात बींद पडल्यानन
यात गैरव्य ाार झाल्याची बाब माान एव्रकल, २०१६ मध्यन

ा त्यादरम्यान ननद न
श ास आली, ान

खरन आान काय,
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी सींबींधधत अधधका-याींकडन तक्रार करुन दन खील
कोणतीाी कायश ााी करण्यात आलनली नााी, ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, या ्रककरणी

ासनानन चौक ी कनली आान काय

(४) असल्यास, तदनस
ु ार दोर्षीीं र

ासनानन कोणती कार ाई कनली

त्यात काय आढळून आलन,
ा करण्यात यनत आान ,

(५) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-०१-२०१९) : (१)

(२) नााी.

तथावप नाश क जिल्ायात यन ला तालक्
ु यात सन २०१४-१५ मध्यन जिल्ाा

ावर्षशक योिना

(बबगर आदद ासी) या योिनेंतगशत ९०% अनद
ु ाना र १९ ग्रामपींचायतीमार्शत एकूण १७० सौर
पथदद न बसव ण्यात आलन आान त. यापैकी सदयजस्थतीत १५२ सौरपथदद न चालू जस्थतीत असून
१८ सौरपथ दद न बींद आान त.
सदर योिननतील अ्ी

तीनुसार सौर पथदद न पुर ठा करणा-या पुर ठादार सींस्थननन सौर

पथदद न सींचाची नभारणी करून कायाशजन् ीत कनल्यानींतर पढ
ु ील ५

र्षाशकररता सींचाची दन खभाल

दरु
ु स्ती करणन बींधनकारक आान त्यानुसार बींद असलनलन सौरपथदद न दरु
ु स्ती करण्याबाबत
सींबींधधत पुर ठादारास कळव ण्यात आलनलन आान .
(३), (४)

(५) ्रकश्न नद्ा त नााी.

___________
बीड जिल्ह्यातील आष्ट्टी, पाटोदा व शशरूर येथील सम
ु ारे १० पयाटन स्थळाांच्या वविासासाठी
ननधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(४)

६२३९९ (२३-०८-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

बीड

जिल््यातील आष्ी,पा्ोदा

व कासासाठी पयश्न योिननतन
ू

श रूर यनथील

सुमारन

१०

पयश्न

स्थळाींच्या

ासनाकडन ननधीची मागणी करण्यात आली आान , ान खरन आान

काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणच्या पयश्न स्थळाींच्या व कासासाठी
ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ासनानन ननधी दन ण्याबाबत

ा करण्यात यनत आान ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०७-०२-२०१९) : (१) ान खरन नााी. बीड जिल्ायातील आष्ी, पा्ोदा

श रुर यनथील सुमारन १० पयश्न स्थळाींच्या व कासासाठी पयश्न योिननतून ननधीची मागणी
करण्याबाबत ्रकस्ता

िनत्रीय कायाशलयाकडून

ासनाकडन ्रकाप्त झालनला नााी.

व .स. ५४७ (4)
(२) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

(३) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

रायगड जिल्हहा पररषदे च्या वविास िामाांची चौिशी िरून शासनाच्या ननधी
वाटपाचे आदे श रद्द िरण्याबाबत
(५)

६५११० (२७-०१-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड जिल्ाा पररर्षदन तील समाि कल्याण व भागाकडून ३३ को्ी रूपयाींच्या व कास
कामाचन व भािन

करुन

ासनाच्या इश ्ें डरीग आदन

ददल्याचन ननद न
श ास आलन आान , ान खरन

आान काय
(२) असल्यास,जिल्ाा पररर्षदन च्या मुय य कायशकारी अधधकाऱयाींनी स् त:ाून व कास कामाींची
चौक ी करून ननधी
ा्पाचन आदन
तात्काळ रद्द करा नत अ ी मागणीचन नन नदन
लोक्रकनतननधीींनी मुय य कायशकारी अधधकारी, जिल्ाा पररर्षद,रायगड, आयुक्त, कोकण व भाग,

्रकधान सधच , ग्रामव कास व भाग, मा.ग्रामव कास मींत्री याींच्याकडन माान ऑक््ोबर, २०१६ मध्यन
ा त्यादरम्यान ददलन आान, ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, सदराू नन नदनाच्या अनुर्षींगानन
यनत आान ,
(४)

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात

नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२८-०१-२०१९) : (१) अीं त: खरन आान .

(२) लोक्रकनतननधीींचन नन नदन िनबत्रय स्तरा र ्रकाप्त झालनलन ददसतन तथावप ग्रामव कास व भाग
कायाशलयात अदयाप ्रकाप्त झालनलन ददसत नााी.

(३) सदर नन नदनाच्या अनर्ष
ु ींगानन मय 
ु य कायशकारी अधधकारी जि.प. रायगड याींना या्रककरणी
चौक ीअींती अधधकारी/कमशचारी दोर्षी आढळतील त्याींच्या र मााराषर नागरी सन ा ननयमानुसार
आ श्यक ती श स्तभींग व र्षयक कार ाई करण्याबाबत

ासन स्तरा रुन कळव ण्यात आलन

आान .
(४) ्रकश्न नदभ त नााी.
___________

वाघेरी (ता.िणिवली,जि.शसांधद
ु ग
ु )ा गावातील अनतधोिादायि झालेल्हया सािवाचे नत
ु नीिरण
िरण्याबाबत

(६)

८०२५३ (१४-०४-२०१७).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :

सन्माननीय ग्रामवविास

व .स. ५४७ (5)

(१) कणक ली (जि.शसींधुदग
ु )श तालुक्यातील ककती साक
डडसेंबर, २०१६ मध्यन
(२) असल्यास,

ा त्यादरम्यान

अत्यींत धोकादायक झाल्याचन माान

ासनाच्या ननद न
श ास आलन आान ान खरन आान काय,

ाघनरी (ता.कणक ली,जि.शसींधद
ु ग
ु )श

गा ातील अनतधोकादायक झालनला साक

ननधी नपलब्ध झालनला असताींनााी बाींधकाम सुरु झालनलन नााी, ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौक ी कनली आान काय,
(४)
कनली

असल्यास, त्यानुसार धोकादायक साक

न ीन बाींधण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी

ा करण्यात यनत आान ,

(५) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-०१-२०१९) : (१) साक

अत्यींत धोकादायक झाल्याचन ननद न
श ास

आलनलन नााी. तथावप कााी साक ाींची दरु
ु स्ती करणन आ श्यक आान .
(२)

जिल्ाा पररर्षदन मार्शत सदर गा ामध्यन न ीन साक

बाींधण्यासाठी ननधी ्रकाप्त झालनला

नााी. तथावप या गा ातील ओाोळा र िून्या साक ापासून सम
ु ारन १०० मी्र अींतरा र
सा ि
श ननक बाींधकाम व भागाकडून न ीन आर.सी.सी. साक
(३), (४)

बाींधण्यात आला आान .

(५) ्रकश्न नद्ा त नााी.

___________
रायगड जिल्हहा पररषदे च्या रुग्णालयात गेल्हया अनेि वषाापासन
ू पररचारिाांची पदे ररक्त
असल्हयाबाबत

(७)

८५९०८ (११-०८-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड

जिल्ाा

पररर्षदन च्या

रुग्णालयात

गनल्या

अननक

र्षाशपासन
ू

ररक्त असल्यानन रुग्णाींची गैरसोय ाोत असल्याचन माान िून,२०१७ मध्यन
ननद न
श ास आलन आान , ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, जिल्ाा

पररचारकाींची पदन
ा त्यादरम्यान

ासककय रुग्णालयात ९५ पररचाररकाींची पदन असून त्यातील ७८

पररचाररका कायशरत आान त, ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, सदराू पदन तात्काळ भरण्याबाबत
यनत आान ,

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१२-०२-२०१९) : (१) नााी.

(२) अधधपररचाररकाींच्या ९५ पदाींपैकी ७२ पदन भरलनली अााान त
कींत्रा्ी तत् ा र भरलनली आान.

त्या व्यनतररक्त १७ पदन
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(३) व त्त व भागाच्या दद. १६ मन २०१८ रोिीच्या

ासन ननणशयान् यन पदभरती र घालण्यात

आलनलन ननबशधीं नठव ण्यात आलनलन असन
ू िुन्या आकीतीबींधानुसार १००्क्कन पदभरती करण्यास
्रक ासकीय व भागाींना

मान्यता दन ण्यात आली आान .

सदर

कायश ााी करण्यात यनत आान .

ासन ननणशयानस
ु ार पदभरतीची

(४) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________
वैभववाडी (जि.शसांधुदग
ु )ा तालुक्यातील सागुांळवाडी-नावडे या रस्त्याांचे
िाम ननिॄष्ट्ट दिाांचे झाल्हयाबाबत

(८)

८६५२३ (१८-०८-२०१७).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ैभ

ाडी (जि.शसींधुदग
ु )श तालुक्यातील सागुींळ ाडी-ना डन या रस्त्याींचन काम मुय यमींत्री

ग्रामसडक योिननतून मींिूर झालन असून या रस्त्यासाठी ३ को्ी ६० लाख रूपयाींचा ननधीाी
मींिरू झाला असन
धधम्यागतीनन सरू
ू सदराू काम अत्यींत ननकॄष् दिाांचन
ु असल्यानन तनथील
ग्रामस्थाींनी कामकाि बींद पाडण्याचा माान एव्रकल, २०१७ मध्यन ा त्यादरम्यान इ ारा ददला
आान , ान खरन आान काय
(२) असल्यास,सदराू रस्त्याींच्या
रस्त्या रील काि नच्या ननकॄष् दिाांच्या बाींधकामाबाबत
ग्रामस्थाींनी अननक ्रकश्न नपजस्थत कनलन असन
ू ददनाींक २६ िानन ारी, २०१७ च्या ग्रामसभनमध्यन
या रस्त्याींचन काम दिेदार ाोण्यासाठी एक सशमतीाी स्थापन करण्यात आली आान , ान ाी खरन
आान काय

(३) असल्यास,सदराू कामाच्या दिाांबाबत तसनच कामाींच्या गतीबाबत चौक ी करण्यात आली
आान काय
चौक ीनस
ु ार सदराू काम ननकीष् दिाशचन करणाऱया र ासनानन कोणती कार ाई
कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३१-०१-२०१९) : (१)अीं त: खरन आान.
(२) ान खरन नााी.
(३)

(४) सदर कामाला ाोणाऱया व लींबाबाबत सींबींधधत कींत्रा्दारास काम श घ्र गतीनन

ननव दा अद्

तीनुसार सुरु करुन मुदतीत काम पुणश करण्याच्या कायशकारी अशभयींता,शसींधुदग
ू श

कायाशलयानन सुचना ददल्या आानत. सदर रस्त्याच्या कामास राज्य गुण त्ता ननरीिक याींनी भन्
ददली असून त्याींनी काम समाधानकारक असल्याचा

नरा ददला आान .

___________
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खामगाव (जि. बुलढाणा) तालुक्यात पांचायत सशमती अांतगात िायारत असलेल्हया ग्रामसेविाांची
ररक्त पदे भरण्याबाबत

(९)

९४८९० (२७-१०-२०१७).

अॅड.आिाश फांु डिर (खामगाांव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पींचायत सशमती खामगा
ररक्त आान त, ान खरन आान काय,

(जि. बल
ु ढाणा) अींतगशत कायशरत असलनल्या ग्रामसन काींची पदन

(२) असल्यास, या िागा ररक्त असल्यामळ
ु न एका ग्राम सन काला ३-३ गा ाचा अनतररक्त भार
ददल्यामुळन त्याींच्या मूळ गा ाची व कास कामन ्रकलींबबत रााीली आानत, ान ाी खरन आान काय,
(३) तसनच

नतकऱयाींना

बँकाचन किश काढण्याकररता

ासनाचन

इतर दाखलन शमळण्यासाठी

त्याींची गैरसोय ाोत आान , ान ाी खरन आान काय,
(४) असल्यास, ग्रामसन काच्या परीिा पूणश ाोऊनसुद्धा त्याींना ननयुक्त्या ददल्या नसल्यानन
ग्रामसन काींच्या ननयुक्त्या करण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(५) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१)
सशमती अींतगशत

ग्रामसन क

ररक्त आान त.

जिल्ाा पररर्षद बुलढाणा मध्यन खामगा

सीं गाशची ६८ मींिूर पदन असून त्यापैकी ६३ पदन भरलनली

पींचायत
५ पदन

(२) नााी. ५ ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायशभार ५ ग्रामसन काींकडन दन ण्यात आला. तथावप,
त्यामळ
ु न ग्रामसन काची मळ
ु गा ची कामन ्रकलींबबत नााीत.
(३) नााी.

नतक-याींना बँकनचन किश काढण्यासाठी

सींबींधीत आान .
(४) ददनाींक ०९/११/२०१४

इतर दाखलन दन णन ाी बाब मासुल व भागा ी

०२/१२/२०१५ च्या सरळसन ा भरतीमधन
ू अनुक्रमन ५

४ कींत्रा्ी

ग्रामसन क तसनच सन २०१५ पासन
आींतरजिल्ाा बदलीनन ५ ग्रामसन क असन एकूण १४
ू
ग्रामसन काींची पींचायत सशमती, खामगा
(५) ्रकश्न नद्ा त

यनथन पदास्थापना करण्यात आली आान .

नााी.
___________

(१०)

बुलढाणा पांचायत सशमती (जि. बल
ु ढाणा) नवीन इमारतीच्या बाांधिामाबाबत

९६०४८ (०६-०१-२०१८).

श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) बुलढाणा पींचायत सशमती (जि. बल
श नसाचा
ु ढाणा) न ीन इमारत बाींधकामाचा त्र्
ी ीच्या पुतत
्रकस्ता

ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी

्रकाप्त झाला आान , ान खरन आान काय,

ा त्यासुमारास जिल्ाा पररर्षद बुलढाणा याींच्याकडून

व .स. ५४७ (8)
(२) असल्यास, पींचायत सशमतीची न ीन इमारत बाींधकाम करण्याबाबतचा ्रकस्ता

्रकलींबबत

आान , ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास , पींचायत सशमती बुलढाणाच्या न ीन इमारतीच्या बाींधकामाच्या ्रकस्ता ास
मींिरु ी दन ण्यासा ननधी नपलब्ध करून दन ण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा

करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) अीं त: खरन आान .
(२)

(३) जिल्ाा पररर्षदन नन सादर कनलनल्या ्रकस्ता ात आढळून आलनल्या त्रु्ी जिल्ाा पररर्षदन ला

कळव ण्यात आलनल्या आान त.
झाल्यानींतर

जिल्ाा पररर्षदन कडून त्रु्ीींच्या पुतत
श स
न ा पररपुणश ्रकस्ता

्रकाप्त

ननधीच्या नपलब्धतननुसार सदर ्रकस्ता ास ्रक ासकीय मान्यता दन ण्याबाबत पुढील कायश ााी
करण्यात यनईल.

(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

येवला (जि.नाशशि) पांचायत सशमती सभापती व अधधिारी िमाचारी याांच्या ननवासस्थानाांच्या
इमारतीच्या बाांधिामासाठी प्रशासिीय मान्यता दे ण्याबाबत
(११)

९६१०७ (०३-०१-२०१८).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

यन ला

(जि.नाश क)

पींचायत

सशमती

सभापती

अधधकारी-कमशचारी

याींच्या

नन ासस्थानाींच्या इमारतीच्या बाींधकामासाठी मुय य कायशकारी अधधकारी, जिल्ाा पररर्षद नाश क
याींनी दद २७ माचश, २०१७, रोिी

ासनाकडन पाठव लनला ्रकस्ता

्रकलींबबत असल्यानन सदर

इमारतीींना ्रक ासकीय मान्यता दन ण्याकररता स्थाननक लोक्रकनतननधीींनी माान एव्रकल,
मध्यन

२०१७

ा त्यादरम्यान नन नदन ददलनलन आान , ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, सदर नन नदनाच्या अनुर्षींगानन नक्त इमारत बाींधकामास ्रक ासकीय मान्यता
दन ण्याबाबत
(३)

ासनानन कोणती कायश ााी

कनली

ा करण्यात यनत आान ,

नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) अीं त: खरन आान .

(२) जिल्ाा पररर्षदन कडून ददनाींक २७.०३.२०१७ रोिी ्रकाप्त झालनल्या ्रकस्ता ातील त्रु्ी जिल्ाा

पररर्षदन ला कळव ण्यात आलनल्या आान त. सदर त्र्
श नसा ददनाींक १५.०६.२०१८ रोिी
ु ीींच्या पत
ु त
्रकस्ता

्रकाप्त झाला असून छाननी अींती तसनच, ननधीच्या नपलब्धतननुसार सदर ्रकस्ता ास

्रक ासकीय मान्यता दन ण्याबाबत पढ
ु ील कायश ााी करण्यात यनईल.
(३) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

___________

व .स. ५४७ (9)
पाांढरिवडा (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील ग्रामसेविाांची पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(१२)

९९०२४ (०३-०१-२०१८).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाींढरक डा (जि.य तमाळ) तालुक्यातील

ग्रामसन काींची गनल्या ककत्यनक

र्षाशपासून ररक्त

पदन भरण्यात न आल्यामळ
ु न अननक ग्रामपींचायतीींची व कासकामन ्रकलींबबत आान त, ान खरन आान
काय,

(२) असल्यास, पींचायत सशमतीअींतगशत ७४ ग्रामपींचायती असून या ग्रामपींचायतीींचन कामकाि
कन ळ ४६ ग्रामसन क करीत आान त, ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, याबाबत
भरण्याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

चौक ीनुसार सदर पदन तात्काळ

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) नााी.
(२) नााी,

पींचायत सशमती पाींढरक डा यनथन ग्रामसन काींची ६० पदन मींिरू असन
ू त्यापैकी ५० पदन

भरण्यात आलनली आान त
आान त.
(३)

तसनच ग्रामव कास अधधकारी याींची ४ पदन मींिूर असून ३ पदन भरलनली

(४) व त्त व भागाच्या दद. १६ मन २०१८ रोिीच्या

ासन ननणशयान् यन पदभरती र

घालण्यात आलनलन ननबशधीं नठव ण्यात आलनलन असन
िुन्या आकीतीबींधानुसार १०० ्क्कन
ू
पदभरती करण्यास ्रक ासकीय व भागाींना

मान्यता दन ण्यात आली आान . सदर

ासन

ननणशयानुसार पदभरतीची कायश ााी करण्यात यनत आान .
___________
शसल्हलोड (जि.औरां गाबाद) या तालक्
ु यातील आमठाणा ते अांधारी या रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(१३)

१०२६९२ (०४-०१-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्हलोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव
मध्य),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

प्रा.वषाा

गायिवाड

(धारावी) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शसल्लोड (जि.औरीं गाबाद) या तालुकयातील आमठाणा तन अींधारी या रस्त्याची अत्यींत
दरु स्था झाल्यानन नागररकाींची गैरसोय ाोत असल्याचन माान ऑक््ोबर, २०१७ मध्यन

ा

त्यादरम्यान ननद न
श ास आलन आान , ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याची पााणी कनली आान काय

त्यात काय आढळून आलन,

(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रस्त्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत
ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

व .स. ५४७ (10)

श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) ान अीं तः खरन आान.

(२) सदर रस्त्याची पााणी करण्यात आलनली असून सदर रस्त्याच्या कााी भागात कााी
्रकमाणात खड्डन पडलनलन आान त.

(३) सन २०१६-१७ मध्यन कक.मी.०/००० तन १५/५०० पयांतचा रस्ता व

नर्ष दरु
ु स्तीअींतगशत

नुतनीकरण करण्यात आला आान. सन २०१८-१९ मध्यन कक.मी.१५/५०० तन २१/४०० पयांतचा
रस्ता दरु
ु स्तीसाठी ााती घनण्यात आलनला आान .
(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

___________
सालेिसा (जि. गोंहदया) येथील पांचायत सशमतीच्या िमाचाऱयाांच्या वसाहतीची झालेली दरु वस्था
(१४)

१०३६३२ (०६-०१-२०१८).

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सालनकसा (जि. गोंददया) यनथील पींचायत सशमतीच्या कमशचाऱयाींच्या
ाोऊन दन खील या िन्
ु या

साातीची दरु
ु स्ती

साातीला ४०

पन
श ास न झाल्यामळ
ु व क
ु न तनथील

असलनल्या कमशचा-याींच्या िी ाला धोका ननमाशण झाल्यानन या िीणश झालनल्या
करण्याची मागणी तनथील रदा ा ाींनी ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी
आान , ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, सदर

साातीची

ासनानन पााणी कनली आान काय

आलन,
(३) असल्यास, त्यानुसार धोकादायक
सुव धा नपलब्ध करून दन ण्याबाबत

मोडकळीस आलनल्या

साातीची दरु
ु स्ती

ा त्यासुमारास कनली

त्यात काय आढळून

साातीची दरु
ु स्ती

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

र्षे पूणश

ास्तव्यास

सोयी-

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) अीं त: खरन आान .
(२)

(३)

ासनाच्या दन खभाल- दरु
ु स्ती या लनखाश र्षाशअींतगशत गोंददया जिल्ाा पररर्षदन करीता

सन २०१७-१८ या
चालु आधथशक

र्षाशमध्यन रु. ३५.५६ लि इतका ननधी नपलब्ध करुन दन ण्यात आला असन
ू

र्षाशत या लनखाश र्षाशअींतगशत ननधी नपलब्ध करुन दन णन ्रकस्ताव त आान.

सदर नपलब्ध ननधीच्या मयाशदनत ्रकाधान्यानन आ श्यक दरु
ु स्तीचन काम जिल्ाा पररर्षदन मार्शत
ााती घन ून पुणश करण्यात यनणार आान .
(४)

्रकश्न नद्ा त

नााी.

___________
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िोल्हहापूर जिल्हहापररषदे ची मुख्य प्रशासिीय इमारतीच्या चौथ्या मिल्हयाच्या बाांधिामास
परवानगी शमळणेबाबत

(१५)

१०५४८५ (०७-०४-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापरू दक्षिण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्ाापरू जिल्ाा पररर्षदन कडील काम

ाढल्यामळ
ु न िागनची ्ीं चाई ननमाशण झाली असल्यानन

मुय य ्रक ासकीय इमारतीच्या चौथ्या मिल्याच्या बाींधकामास पर ानगीचा ्रकस्ता
ककत्यनक दद स मान्यतनसाठी

गनलन

ासनाकडन ्रकलींबबत असल्याची बाब माान िानन ारी, २०१८ मध्यन

ा त्या दरम्यान ननद न
श ास आली आान , ान खरन आान काय,
(२) असल्यास,याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

त्यात काय आढळून आलन,

(३) असल्यास, त्यानुसार सदर बाींधकामाला पर ानगी दन णनबाबत
कनली

ासनानन कोणती कायश ााी

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (११-०२-२०१९) : (१)
(३)

(२)

ान खरन आान.

(४) कोल्ाापूर जिल्ाा पररर्षद मुय य ्रक ासकीय इमारतीच्या चौथ्या मिल्याच्या

बाींधकामास ्रक ासकीय मान्यता दन णनबाबतचा ्रकस्ता

ासनाच्या व चाराधीन आान.

___________
िरवीर (जि.िोल्हहापूर) तालुक्यातील पांचायत सशमतीसाठी नवीन इमारत बाांधण्याबाबत
(१६)

१०५४८७ (०४-०४-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापूर दक्षिण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कर ीर (जि.कोल्ाापूर) तालुक्यातील पींचायत सशमतीचन बाींधकाम ान िागा नपलब्ध
नसल्यानन गनलन ककत्यनक दद स ्रकलींबबत असल्याची बाब माान िानन ारी,२०१८ मध्यन

ा त्या

दरम्यान ननद न
श ास आली, ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, याबाबत
(३) असल्यास, त्यानुसार
कायश ााी कनली
(४)

ासनानन चौक ी कनली आान काय,
िागा नपलब्ध करून ननधीची तरतूद करणनबाबत

ासनानन कोणती

ा करण्यात यनत आान ,

नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१), (२)

(३) अीं त: खरन आान .

कर ीर पींचायत सशमती इमारत बाींधकामाकरीता ्रकस्ताव त असलनली

ेंडापाकश, कोल्ाापूर यनथील

िागा सा ि
श ननक आरोग्य व भागाच्या ताब्यात आान. सदर िागा जिल्ाा पररर्षदन कडन ास्ताींतरीत
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करुन घनण्यासाठी मा. ्रकधान सधच , सा ि
श ननक आरोग्य व भाग, मींत्रालय याींच्याकडन ददनाींक
२०.०५.२०१४ च्या पत्रान् यन मागणी
्रकस्ता

सादर करण्यात आला आान . अदयाप िागा ास्ताींतरीत झालनली नााी. िागा जिल्ाा

पररर्षदन कडन ास्ताींतरीत झाल्यानींतर आ श्यक ती कायश ााी करण्यात यनईल.
(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

प्र.जि.मा.१८ ते राणेवाडी किल्हले बद
ु रगड (ता.राधानगरी,जि.िोल्हहापरू ) च्या ववशेष दे खभाल व
दरु
ु स्तीस प्रशासिीय मान्यता शमळण्याबाबत

(१७)

१०६४४४

(०५-०४-२०१८).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

्रक.जि.मा.१८ तन राणन ाडी ककल्लन बुदरगड ता.राधानगरी जि. कोल्ाापूर ान व

नर्ष दन खभाल

दरु
ु स्ती सन २०१७-१८ ्रकस्ताव त असून अदयाप सदरच्या कामास ्रक ासकीय मान्यता

दन ण्यात आली नााी, ान खरन आान काय,
(२)

असल्यास, मान्यता दन ऊन काम त् रीत सरु
ु करण्याच्या दृष्ीनन

कायश ााी कनली
(३)

ासनानन कोणती

ा करण्यात यनत आान

नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१२-०२-२०१९) : (१) ान खरन नााी. सदर कामास ्रक ासकीय मान्यता
शमळाली आान .

(२) सदर कामाची ननव दा मींिूर झाली असून दद.१८.०७.२०१८ रोिी कायाशरींभ आदन
आान .

(३) ्रकश्न नद्ा त

ददला

नााी.
___________

पांचायत सशमती बसमत, जिल्हहा हहांगोली येथे नवीन प्रशासिीय इमारत बाांधण्याचा प्रस्ताव
प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(१८)

१०६४४६ (०७-०४-२०१८).

(बसमत) :

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींचायत सशमती बसमत, जिल्ाा दाींगोली यनथन न ीन ्रक ासकीय इमारत बाींधण्याचा ्रकस्ता
मान्यतनसाठी

ासनाकडन ्रकलींबबत आान , ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, या ्रकस्ता ाला तातडीनन मींिूरी दन ण्याबाबत
करण्यात यनत आान ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा
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श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१)

(२) ान खरन नााी.

बसमत पींचायत सशमती ्रक ासकीय इमारत बाींधकामाच्या ्रकस्ता ास ददनाींक २६

माचश, २०१८ रोिी रु. २७१.८२ लि इतक्या रक्कमनची ्रक ासकीय मान्यता ्रकदान करण्यात
आलनली आान .
(३) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________
िळमनुरी जिल्हहा हहांगोली येथील पांचायत सशमतीची प्रशासिीय
इमारत बाांधिामाचा प्रस्तावाबाबत

(१९)

१०६४४७ (०५-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम)

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कळमनुरी जिल्ाा दाींगोली यनथील पींचायत सशमतीची ्रक ासकीय इमारत बाींधकामाचा

्रकस्ता
(२)

ासनास सादर करण्यात आला आान , ान खरन आान काय,

असल्यास, या ्रकस्ता ास त् रीत मींिूरी दन ऊन ्रक ासकीय इमारतीचन काम सुरु करण्याच्या

दृष्ीनन
(३)

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत आान ,

नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) ान खरन आान .
(२)

(३) पींचायत सशमती कळमनुरी जिल्ाा दाींगोली न ीन ्रक ासकीय इमारतीच्या

बाींधकामास

ाढी

ननधी

नपलब्ध

झाल्यानींतर

दन ण्याबाबत नधचत कायश ााी करण्यात यनईल.

्रकाथम्यक्रमानुसार

्रक ासकीय

मान्यता

___________
मौिे िोरे गाव (ता.िोरे गाव, जि.सातारा) येथील पांचायत सशमतीच्या नवीन प्रशासिीय
इमारतीचे िाम पूणा िरण्याबाबत
(२०)

१०७०२० (०९-०४-२०१८).

श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :
काय :(१) मौिन कोरन गा

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ),

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(ता.कोरन गा ,जि.सातारा) यनथील पींचायत सशमतीच्या न ीन ्रक ासकीय

इमारत बाींधण्याच्या ्रकस्ता ास ग्रामव कास व भागानन

ासन ननणशय ददनाींक १६ डडसेंबर,२०१५

अन् यन २५.१५ इतर ग्रामीण व कास कायशक्रम १०१ या श र्षशकाअींतगशत
मान्यता ददली आान , ान खरन आान काय,

ासनानन ्रक ासकीय
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(२) असल्यास,

ासनानन ्रक ासकीय मान्यता दन ऊनाी अदयापी इमारतीच्या कामाला सुरु ात

करण्यात आली नााी, ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, याबाबत
पूणश करण्याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

त्यानस
ु ार सदर इमारत तात्काळ

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (११-०२-२०१९) : (१) अीं त: खरन आान .
कोरन गा

पींचायत सशमती

न ीन ्रक ासकीय इमारत बाींधकामाच्या रुपयन ३८४.०० लि

ककीं मतीच्या अींदािपत्रकास ददनाींक २७.०२.२०१२ च्या

ासन ननणशयान् यन मान्यता ्रकदान

करण्यात आली आान .
(२) इमारत बाींधकामाच्या िागनत बदल झाल्यामळ
ु न कामास सुरु ात करण्यात आली नााी.
(३)

(४) कोरन गा

पींचायत सशमती ्रक ासकीय इमारत बाींधकामास

ासन ननणशय ददनाींक

२७.०२.२०१२ अन् यन ददलनली रुपयन ३८४.०० लि ककीं मतीची ्रक ासकीय मान्यता रद्द करुन
जिल्ाा पररर्षदन नन दद. ११.०१.२०१७ रोिी नव्यानन ्रकस्ता

सादर कनला आान. सदर ्रकस्ता ाबाबत

्रक ासकीय इमारतीच्या चालू बाींधकामाींना ननधी दन ण्याचन
___________
नाशशि जिल्हहा पररषदे त नोिरभरतीत झालेला गैरव्यवहार
(२१)

१०७६८० (०५-०४-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सुमन पाटील

(तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नाश क जिल्ाा पररर्षदन त नोकरभरतीत गैरव्य ााराबाबत करण्याींत यनत असलनली

चौक ी सशमतीचा अा ाल
(२)

असल्यास, चौक ी अा ालाची स स
श ाधारण स् रुप काय आान

ासनानन कोणती
(३)

ासनास ्रकाप्त झाला आान काय,

कार ाई कनली

ा करण्यात यनत आान ,

त्यानुसार

दोर्षीीं र

नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) सन २०१६ पासून सन २०१८ पयांत जिल्ाा पररर्षद
नाश कमध्यन नोकर भरती झालनली नााी.
(२) ्रकश्न नद्ा त नााी.
(३) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________
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उस्मानाबाद जिल्हहा पररषदे च्या वगा १ व २ तसेच वगा ‘ि’ व ‘ड’
ची पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(२२)

१०८२१५ (२८-०३-२०१८).

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नस्मानाबाद जिल्ाा पररर्षदन मध्यन
च्या एकूण ३९४ िागा बऱयाच
(२) असल्यास, याबाबत
करण्यासाठी
(३)

गश १

गश २ व्या एकूण १२७ िागा,

गश ‘क’

‘ड’

र्षाांपासून ररक्त आान त, ान खरन आान काय,

ासनानन चौक ी कनली आान

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

काय

त्यानुसार सदराु िागा भरती
ा करण्यात यनत आान ,

नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१)
व कास सन ा

(२) नस्मानाबाद जिल्ाा पररर्षदन तील मााराषर

गश-१ सीं गाशतील स श मींिूर पदन भरण्यात आली असन
ू ,

गश-२ सीं गाशतील मींिूर

पदाींपैकी २ पदन ररक्त आान त.

तसनच,मााराषर व कास सन ा
ररक्त आान त. तसनच

गळून

गश -१ सीं गाशतील १७

गश-२ सीं गाशतील ०७ पदन

गश-३ सीं गाशतील २८७ पदन ररक्त आान त.

मााराषर व कास सन ा
मााराषर व कास सन ा

गश-२ ची पदन भरण्याबाबत

गळून जिल्ाा पररर्षदन तील इतर

ासनस्तरा रून कायश ााी सूरू आान .
गश-१

गश-२ ची पदन सींबींधधत

्रक ासकीय व भागामार्शत ननमाशण करण्यात आली असून सदर पदन सींबींधधत व भागाकडून भरली
िातात. जिल्ाा पररर्षदन तील नक्त अधधकाऱयाींची स श ररक्त
्रक ासकीय व भागाींना

नळो नळी

सूचना ननगशशमत करण्यात आल्या आान त.

तसनच, जिल्ाा पररर्षदन तील “क”

मन,२०१८ च्या

पदन तात्काळ भरण्याबाबत सींबींधधत

“ड” सीं ल ररक्त पदभरती

रील ननबांध, दद.१६

ासन ननणशयान् यन नठव ण्यात आल्यानन, सदराू पदन जिल्ाा ननााय स्तरा र

भरण्याची कायश ााी सरू
ु आान .
(३) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

___________
यावल (जि.िळगाव) येथील पांचायत सशमती िायाालयाची झालेली दरु वस्था
(२३)

१०९५३२ (२८-०३-२०१८).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) या ल (जि.िळगा ) यनथील पींचायत सशमतीच्या

इमारतीचन न ीन बाींधकाम करण्यास

सन-२०१६ च्या अथशसींकल्पीय अधध न नात ्रक ासकीय मान्यता शमळालनली आान , ान खरन आान
काय,
(२)

असल्यास, या ल पींचायत सशमतीच्या

कोणतीाी कायश ााी

इमारतीचन

कनलनली नााी,ान ाी खरन आान काय,

बाींधकाम

करण्यास अदयापपयांत
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(३) असल्यास,याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

बाींधकाम तात्काळ करण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

त्यानुसार सदर इमारतीचन

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) या ल पींचायत सशमती न ीन ्रक ासकीय इमारत
बाींधकामाच्या ्रकस्ता ास

ा.नन. ददनाींक ३१.०३.२०१७ अन् यन रु. २७०.७८ लि इतक्या

रक्कमनची ्रक ासकीय मान्यता ्रकदान करण्यात आलनली आान.
(२)

(३) ान खरन नााी.
या ल पींचायत सशमती न ीन ्रक ासकीय इमारत बाींधकामाकरीता अधधिक अशभयींता

सा.बाीं. मीं. िळगा

याींच्याकडून ददनाींक १५.१२.२०१७ रोिी ताींबत्रक मान्यता ्रकदान

करण्यात आलनली असन
ू या कामाकरीता माचश २०१८ मध्यन रु. २०.०० लि ननधी व तरीत

करण्यात आलनला आान.
आान .

सन २०१८-१९ मध्यन ई-ननव दा कायश ााी करुन बाींधकामास सुरु ात करण्यात यनणार

(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

स्वमालिीची इमारत असलेल्हया ग्रामपांचायताना दरु
ु स्तीसह स्वमालिीचा ग्रामसभा हॉल
बाांधण्यािररता ननधीची तरतद
ू िरणेबाबत

(२४)

११००७४ (२८-०३-२०१८).

श्री.सांिय िदम (दापोली) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माान िानन ारी २०१८

ा त्या दरम्यान राज्यात ज्या ग्रामपींचतीींची इमारत स् मालकीची

नााी अश्या ग्रामपींचायतीना स् मालकीची इमारत व्ाा ी याकररता मींत्रीमींडळ बैठकीत स् गीय

बाळासाान ब ठाकरन स्मत
ी ी मातोश्री योिना सुरू करण्यास मान्यता ददली असून जिल्ाा
रत्नाधगरीमधील दापोली, मींडणगड

खनड या तालुक्यात असलनल्या अननक ग्रामपींचायतीच्या

स् मालकीच्या इमारतीमध्यन िागा कमी पडत असल्यानन ग्रामसभा घनणन, ग्रामपींचायत कारभार
ननयोिनबध्द चालणन अश्या अननक मात् ाच्या कामाींना अडथळा ननमाशण ाोत असल्याची बाब
ननद न
श ास आली आान ,ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, िनतनच्या मात् ाचन िनदाताथश ननणशय घनण्यासाठी सदरच्या ग्रामपींचायतीकडन
ग्रामसभनकररता पुरन ी िागा नपलब्ध नसल्यानन अननक ग्रामपींचायतमध्यन ग्रामसभनत कोणकोणतन

ननणशय झालन अथ ा ग्रामस्थाींना आपली बािू माींडण्यास अडचण ननमाशण ाोत असल्याची बाब
ननद न
श ास आली आान , ान ाी खरन आान काय,

व .स. ५४७ (17)

(३) असल्यास, याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

त्यानुसार स् मालकीची

ग्रामपींचायत इमारत असलनल्या ग्रामपींचायतीींना स् तींत्र कायाशलय तसनच ग्रामसभा सभागा
ी
बनव ण्यासाठी ननधी नपलब्ध करून दन णनबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात

यनत आान ,
(१) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (११-०२-२०१९) : (१)

(२) अीं त: खरन आान .

ज्या ग्रामपींचायतीींना स् त:च्या कायाशलयासाठी स् तींत्र इमारत नााी, अ ा ग्रामपींचायतीींना

मा.बाळासाान ब ठाकरन स्मत
ी ी मातोश्री योिननतून स् तींत्र कायाशलयाच्या इमारतीचन बाींधकाम करता
यनणार आान .

ग्रामपींचायतीसाठी स् मालकीचा ग्रामसभा ाॉल बाींधण्याकररता सींबींधधत लोक्रकनतननधीींनी
मागणी कनल्यास, ग्रामपींचायतीींना िन सवु धाींसाठी व
नपलब्ध करुन ददला िातो.

नर्ष अनद
ु ान या योिनेंतगशत ननधी

(३) ्रकश्न नद्ा त नााी.
(४) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________
पांचायत सशमती महागाव (जि. यवतमाळ) नववन प्रशासिीय इमारत बाांधण्याबाबतचा प्रस्ताव
शासनास सादर िरण्याबाबत
(२५)

११०५२५ (२८-०३-२०१८).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पींचायत सशमती माागा

त्र्
श ा करुन सव स्तर
ू ीची पत
ू त
िानन ारी,२०१७ रोिी

(जि. य तमाळ) नव न ्रक ासकीय इमारत बाींधण्याबाबतच्या
पररपण
ू श ्रकस्ता

ासनास सादर करण्याबाबत ददनाींक १२

ा त्यासुमारास अनतररक्त मुय य कायशकारी अधधकारी, जिल्ाापररर्षद,

य तमाळ याींच्या ग्रामव कास

िलसींधारण व भाग, अ र सधच

याींना कळव ण्यात आलन

आान , ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, त्यानस
ु ार सव स्तर

पररपण
ू श ्रकस्ता

सादर करण्यात आला आान काय तसनच

या ्रकस्ता ास मान्यता दन ण्यात आली आान काय,
(३) नसल्यास, त्याची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) ान खरन आान .

(२) जिल्ाा पररर्षदन नन ददनाींक १७.०३.२०१८ रोिी सादर कनलनला ्रकस्ता

पररपण
ु श नसन
ू यात

आढळून आलनल्या त्रु्ी ददनाींक ३१.०७.२०१८ च्या पत्रान् यन जिल्ाा पररर्षदन ला कळव ण्यात
आल्या आान त.

व .स. ५४७ (18)
सदर त्रु्ीींच्या पुतत
श नसा पररपुणश ्रकस्ता

्रकस्ता

अदयाप

ासनास ्रकाप्त झालनला नााी. पररपुणश

्रकाप्त ाोताच पुढील कायश ााी करण्यात यनईल.

(३) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

.

___________
हहांगोली जिल्हहा पररषद अांतगात असलेल्हया ववववध ववभागातील गट ‘अ’ व गट ‘ब’ सांवगाातील
पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(२६)

११०५९३ (०५-०४-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय ग्रामवविास

(१) दाींगोली जिल्ाा पररर्षदन मध्यन व व ध व भागातील ग् ‘अ’

ग् ‘ब’ सीं गाशतील पदन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :मोठया ्रकमाणा र मागील अननक

र्षाशपासून ररक्त असल्यामुळन जिल्ाा पररर्षदन च्या कामकािा र

पररणाम ाोत आान , ान खरन आान काय,

(२) असल्यास,दाींगोली जिल्ाा पररर्षदन तील व व ध व भागातील स श ररक्त पदन तातडीनन भरण्यात
या ी अ ा आ याच्या मागणीचन पत्र
ग्रामव कास मींत्री, ग्रामव कास राज्यमींत्री
१

ैषण ी घुगन जिल्ाा पररर्षद सदस्य याींनी मा.मय 
ु यमींत्री,
्रकधान सधच , ग्रामव कास व भाग आदीकडन मागील

र्षाशपासून सातत्यानन कनली आान, ान ाी खरन आान काय,

(३) असल्यास,सदर मागणीनुसार जिल्ाा पररर्षद दाींगोली अींतगशत असलनली स श ररक्त पदन
तात्काळ भरण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१), (२)

(३) जिल्ाा पररर्षद, दाींगोली अींतगशत व व ध

सीं गाशतील तसनच मााराषर व कास सन ा

इतर ्रक ासकीय व भागा ी सींबींधधत पदाींचा

सीं गाशतील ग्-अ
समा न

ग्-ब ची एकूण ६९ पदन ररक्त आान त. यामध्यन मााराषर व कास सन ा

आान .

जिल्ाा पररर्षदन तील ग्-अ
व भागाकडून

स श

सींबींधधत

गळून

ग्-ब मधील

्रक ासकीय

व भागाींना

ररक्त पदन तातडीनन भरण्याबाबत या
दद.२१.१२.२०१७

रोिीच्या

पत्रान् यन

कळव ण्यात आलन आान . ्रकस्तुत ररक्त पदन व दात मागाशनन भरण्याबाबतकायश ााी सुरु आान.
(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

___________
चांद्रपूर जिल्हहयातील ब्रम्हपुरी व शसांदेवाही येथे पांचायत सशमतीच्या नववन प्रशासिीय
इमारतीच्या बाांधिामासाठी ननधीसह मान्यता शमळण्याबाबत

(२७)

११०८४२ (०५-०४-२०१८).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

व .स. ५४७ (19)
(१) चींद्रपूर जिल्ायातील शसींदन ााी आिण ्रमम्ापूरी यनथील पींचायत सशमतीच्या नव न ्रक ासकीय
इमारतीचन बाींधकाम करण्यासाठीचा ्रकस्ता
पररर्षद चींद्रपूर याींनी

्रकस्ता

कायशकारी अशभींयता, बाींधकाम व भाग जिल्ाा

क्रमाींक बाव /वपओ-२/४२६१/२०१७ रूपयन ६ को्ी ७६ लि आिण

बाव /वपओ-२/४२६०/२०१७ रूपयन ६ को्ी ७६ लि ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोिी नस
ु ार
ग्रामव कास

िलसींधारण व भाग, बाींधकाम भ न, मझश ान पथ र्ो्श मुींबई याींच्याकडन

पाठव ण्यात आलन आान , ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, सदर दोन्ाी ्रकस्ता ास ्रकत्यनकी ६ को्ी ७६ लि रूपयन ननधी शमळण्यासा दोन्ाी
्रकस्ता ास मान्यता शमळण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(३) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१)

(२) ान खरन आान .

अनत. मुय य कायशकारी अधधकारी, जिल्ाा पररर्षद चींद्रपूर याींच्याकडून शसींदन ााी आिण ्रमम्ापूरी
पींचायत सशमतीच्या न ीन ्रक ासकीय इमारत बाींधकामाचन पररपण
ु श ्रकस्ता
ददनाींक २६.११.२०१८ रोिी ्रकाप्त झालन असून सदर ्रकस्ता ाींना

दन णनबाबत

ददनाींक २९.११.२०१८

्रक ासकीय मान्यता

ासनाच्या व चाराधीन आान .

(३) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

शशरुर शहरातुन प्रजिमा ९२ च्या िडेला बीओटी प्रिल्हपातील वाणणज्य इमारतीचे
बाांधिाम ववनापरवाना िेल्हयाबाबत

(२८)

१११९५४ (१०-०४-२०१८).

श्री.बाबरु ाव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श रुर (जि.पण
ु न)

यनथील पींचायत सशमतीच्या बाींधा

ापरा आिण ास्ताींतरीत करा

(बीओ्ी) ्रककल्पातील व्यापारी इमारतीच्या बाींधकामासाठी सा ि
श ननक बाींधकाम व भागाची
पर ानगी घनण्यात आली नसल्याचन माान

डडसेंबर,

२०१७ मध्यन

ा त्यादरम्यान

ननद न
श ास

आलन,ान खरन आान काय,
(२) असल्यास,
इमारतीचन

या ्रककल्पाची स्थळ पााणी करुन त् रीत अा ाल सादर करण्याचा आिण या

बाींधकाम थाींबव णण्याचा आदन

व भाग याींनी ददला
(३) असल्यास,

आान , ान ाी खरन आान काय,

श रुर

कायशकारी अशभयींता,

सा ि
श ननक बाींधकाम

ारातून ्रकजिमा ९२ च्या कडनला बीओ्ी ्रककल्पातील

बाींधुनसुध्दा इमारतीचन बाींधकाम सुरु करण्यापू ी

ािणज्य इमारत

सा ि
श ननक बाींधकाम व भागाची पर ानगी

घनतली नााी, ान ाी खरन आान काय,
(४) असल्यास,

या्रककरणी

ासनानन चौक ी कनली आान काय

त्यानुसार सींबींधधत दोर्षी

अधधकाऱयाीं र कार ाई करण्यासा सदर इमारतीचन बाींधकाम थाींबव ण्याबाबत
कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(५) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

ासनानन कोणती

व .स. ५४७ (20)
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) जिल्ाा पररर्षद बाींधकामाींतगशत श रुर बीओ्ी
्रककल्पास ग्रामव कास व भागाच्या

ासन ननणशय ददनाींक २२.०२.२०१३ अन् यन मान्यता ्रकदान

करण्यात आलनली आान . तसनच, सदर ्रककल्पामुळन सा ि
श ननक बाींधकाम व भागाच्या ननयमाींचा
भींग ाोत नसल्यानन पर ानगी घनण्याचा ्रकश्न नद्ा त
(२), (३),(४)

(५) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

नााी.
___________

जिल्हहा परीषद नाशशि येथे बनावट हदव्याांग प्रमाणपत्र सादर िरुन नोिरी शमळववल्हयाबाबत
(२९)

११२६४३ (०९-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जिल्ाा पररर्षद नाश क यनथन दोन कननषठ ्रक ासन अधधका-याींनी बना ् ददव्याींग ्रकमाणपत्र
सादर करुन नोकरी शमळव ल्याची बाब माान िानन ारी २०१८ मध्यन

ा त्या दरम्यान ननद न
श ास

आली, ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, िन.िन. रुग्णालयानन सींबधधताींचन ्रकमाणपत्र बना ् असल्याचन कळव लन असताींनााी
याच ्रकमाणपत्राींच्या आधारन ददव्याींगाींचन लाभ सींबधधताींनी शमळव लन आान त ,ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

(४) असल्यास, चौक ीनुसार सींबधधत दोर्षीीं र

त्यात काय आढळून आलन,

ासनानन कोणती कार ाई कनली

ा करण्यात यनत

आान ,

(५) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) नााी,

(२) नााी, सींबधधताींनी सदर ्रकमाणपत्राच्या आधारन ददव्यींगाचन लाभ शमळव लन नसून अपींग
्रकमाण ्रकत्राच्या आधारन बदलीचा लाभ घनतला आान .

(३) याबाबत सींबधधताींकडून खुलासा मागव ला असून ्रकाप्त खुला ाच्या आधारन सींबींधधताींच्या
अपींग ्रकमाणपत्राची पुन :खातरिमा करण्यात यनत आान .
(४) ्रकश्न नद्ा त नााी.
(५) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________

(३०)

िळगाांव जिल्ह्यातील पारोळा पांचायत सशमतीच्या इमारतीची झालेली दरु वस्था

११३९०८ (११-०४-२०१८).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िळगाीं

जिल््यातील पारोळा पींचायत सशमतीची इमारतीची दरु स्था झाली असून ती

कनव्ाााी कोसळुन दघ
श ना ाोण्याची
ु ्

क्यता असल्यामळ
ु न त्या िागी न ीन इमारत बाींधण्यात

या ी अ ी मागणी स्थाननक लोक्रकनतननधीींनी ददनाींक १३ िानन ारी, २०१५ रोिी
पत्रान् यन मा. ग्रामव कास मींत्री याींच्याकडन कनली आान , ान खरन आान काय,

त्यानींतराी

व .स. ५४७ (21)
(२) असल्यास, सदर पींचायत सशमतीच्या न ीन इमारतीचा परीपूणश ्रकस्ता

(अींदािपत्रक,

नका ासा) ग्रामव कास व भागाकडन सादर करण्यात आला आान , ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास,पारोळा

पींचायत

कोणती कायश ााी कनली

सशमतीच्या

इमारतीचन

ा करण्यात यनत आान ,

नुतनीकरण

करण्याबाबत

ासनानन

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) ान खरन आान .
(२) ान खरन नााी.

पारोळा पींचायत सशमतीची अजस्तत् ातील इमारत िुनी असल्यामुळन त्या दठकाणी न ीन

्रक ासकीय इमारत बाींधकाम करण्याबाबतचा ्रकस्ता
पररर्षद, िळगा

याींनी ददनाींक २७.०६.२०१५ रोिी

अनत. मुय य कायशकारी अधधकारी, जिल्ाा
सादर कनल्याचन कळव लन आान. तथावप,

सदराु ्रकस्ता ग्राम व कास व भागात ्रकाप्त झाल्याचन आढळून यनत नााी.
(३) पारोळा पींचायत सशमती न ीन ्रक ासकीय इमारत बाींधकामाचा पररपण
ु श ्रकस्ता
त्या स श कागदपत्राींसा
२३.०६.२०१६

आ श्यक

ासनास खास दत
ु ाकर ी सादर करण्याबाबत ददनाींक १८.०५.२०१६,

ददनाींक २२.०२.२०१८ च्या पत्रान् यन जिल्ाा पररर्षदन स कळव ण्यात आलन आान .

जिल्ाा पररर्षदन कडून अदयाप पररपुणश ्रकस्ता

्रकाप्त झालनला नााी. पररपुणश ्रकस्ता

्रकाप्त

झाल्यानींतर ननधीच्या नपलब्धतननस
ु ार पढ
ु ील कायश ााी करण्यात यनईल.
(४) ्रकश्न नद्ा त नााी.

___________
हहांगणघाट (जि.वधाा) तालक्
ु यातील पांचायत सशमती अांतगात १४ ररक्त पदाांची
पदस्थापना िरण्याबाबत

(३१)

११४२१३ (०६-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दाींगणघा् (जि. धाश) तालुक्यातील पींचायत सशमती अींतगशत १४ ररक्त पदाींची पदस्थापना
करण्याबाबत

स्थाननक

लोक्रकनतननधीींनी

त्यासुमारास मा.ग्रामव कास

(दाींगणघा्)

ददनाींक

४

माचश,२०१७

रोिी

ा

मा.िलसींधारण मींत्री याींना नन नदनाद ारन व नींती कनली आान , ान

खरन आान काय,

(२) असल्यास, नक्त नन नदनानुसार ररक्त पदन भरण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१२-०२-२०१९) : (१) ाोय.
(२)

(३) सदर ररक्त असलनली पदन स्पधाश परीिा/पदोन्नतीव्दारन भरण्याची कायश ााी सुरु आान .
___________

व .स. ५४७ (22)
सरस्वती, ताांबोळा, मातमळ, शशांदी, हहवराखांड, वपांपरी खांदारे , वपांपळखुटा, वढव (ता.लोणार,
जि.बुलढाणा) या गावाांमध्ये िाणा-या रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३२)

११९४८० (३१-०७-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ीं ी, दा राखींड, वपींपरी खींदारन , वपींपळखु्ा,
(१) सरस् ती, ताींबोळा, मातमळ, श द

ढ

(ता.लोणार,

जि.बल
ु ढाणा) या गा ाींमध्यन िाणा-या रस्त्याींची दरु स्था झाल्याचन माान माचश, २०१८ मध्यन
त्यादरम्यान

ा

ननद न
श ास आलन, ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याींची

ासनानन पााणी कनली आान काय

त्यात काय आढळून आलन,

(३) असल्यास,त्यानुसार सदर गा ात िाणाऱया रस्त्याींची तात्काळ दरु
ु स्ती करण्याबाबत
ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) अीं त: खरन आान.
(२)

आलन.
(३)

ाोय. सदर रस्त्याींची पााणी कनली असुन रस्त्याींच्या दरू
ु स्तीची गरि असल्याचन आढळुन
मुय यमींत्री ग्रामसडक योिननतींगत
श सन २०१७-१८ मध्यन रामा ५१ तन सरस् ती, ताींबोळा,

ात्ता, धचखला असन १०.५० कक.मी. लाींबीचन काम मींिूर असुन सदरचन काम ्रकगतीपथा र आान .
ीं ी,
श द

ीं ी, दा राखींड, वपींपरी खींदारन या गा ाींना िोडणारा इजिमा १४५ तन मातमळ,
मातमळ, श द
दा राखींड

या

३.२०

कक.मी.

लाींबीच्या

रस्त्याच्या

दिोन्नतीचन

काम

्रकमींग्रासयो

योिनेंतगशत करण्यात आलन असन
सदयजस्थतीत रस्ता सजु स्थतीत आान. सदरचा रस्ता
ु
दद.१३.०६.२०१८ रोिीच्या

ासन ननणशयान् यन ्रकजिमा ८६ म्ाणून दिोन्नत झाला असून सदर

रस्त्याची दन खभाल दरु
ु स्ती आता सा.बाीं.व भागाकडन आान.

वपींपळखु्ा या गा ाला िोडणारा रामा २२१ तन वपपळखु्ा, कोयाळी, कारन गा , खळन गा

ता.ाद्द ाा इजिमा क्र.१६८ लाींबी १७.७० कक.मी. रस्ता आान . वपपळख्
ु ा गा ापयांतची लाींबी ४.००

कक.मी. असून साखळी क्र. २/२०० तन ४/०० पयांत १.८० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचन काम

्रकधानमींत्री ग्राम सडक योलननअींतगशत करण्यात आलन असन
ू ाी लाींबी खड्डनव रदात सुजस्थतीत
आान . सुरळीत
्रकजिमा

८७

ाातुक सुरू आान . सदरचा रस्ता दद.१३.०६.२०१८ रोिीच्या

म्ाणून

दिोन्नत

सा.बाीं.व भागाकडन आान.
ढ

ान गा

सा.बाीं.व भागाकडन आान.
(४) ्रकश्न नद्ा त

झाला

असून

सदर

रस्त्याची

ासन ननणशयान् यन

दन खभाल

दरु
ु स्ती

आता

्रकजिमा ४४ या रस्त्या र असून सदर रस्त्याची दन खभाल दरु
ु स्ती

नााी.
___________

व .स. ५४७ (23)
नाशशि जिल्ह्यात मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेतून वगळण्यात आलेल्हया ७ पल
ु ाांची िामे
प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(३३)

११९९२१ (२४-०७-२०१८).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाश क जिल््यात सन २०१६-१७ अींतगशत मुय यमींत्री ग्रामसडक योिननतन
ू रस्त्याींची कामन
पूणश झाली आान त
७ पुलाींची कामन

कााी कामन ्रकगतीत आान त या रस्त्याीं रील ३० शम्रपनिा िास्त लाींबीींची

गळण्यात आली असल्यानन या पुलाींच्या बाींधकामाअभा ी रस्त्याींचन डाींबरीकरण

ाो ूनाी नागररकाींना त्याचा नपयोग ाोत नााी, ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, याबाबत

ासनानन चौक ी कनलनली आान काय

(३) असल्यास, त्या पल
ु ाींची बाींधकामन करण्याबाबत

त्यात काय आढळून आलन,

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा

करण्यात यनत आान ,
(४)

नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) अीं त: खरन आान.
(२)

आान .

(३) सदर पल
ु ाींचन स ेिण करुन सव स्तर अींदािपत्रकन तयार करण्याची कायश ााी ्रकगतीत

(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

रायगड जिल्हहयातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रातील ररक्त असल्हयामुळे उपचारासाठी येणा-या
(३४)

१२०२९५ (२८-०७-२०१८).

रूग्णाांची होत असलेली गैरसोय.

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्ायात अननक ्रकाथशमक आरोग्य केंद्रात अदयापाी आरोग्य सन क
तसनच इतर

सनव का

कमशचा-याींच्या िागा ररक्त असल्यामुळन नपचारासाठी यनणा-या रूग्णाींची गैरसोय

ाोत असल्याचन माान मन, २०१८ मध्यन

ा त्यादरम्यान ननद न
श ास आलन , ान खरन आान काय ,

(२) असल्यास, रायगड जिल्ायातील आरोग्य केंद्रात यनणा-या रूग्णाींना ररक्त असलनल्या
पदाींमुळन सन ा दन ण्यास अडचणी ननमाशण ाोत असून सदयजस्थतीत कायशरत असलनल्या आरोग्य
रिकाीं र अ लींबून राा न लागत आान , ाी ाी खरन आान काय ,

(३) असल्यास, रायगड जिल्ायात ्रकाथशमक आरोग्य केंद्रात आ श्यक कमशचा-याींच्या एकूण
िागाींपैकी ककती िागा भरल्या आान त
(४) असल्यास, नक्त ्रककरणी

ककती िागा ररक्त आान त

,

ासनानन चौक ी करून रूग्णाींना नत्तम आरोग्य सन ा

पुरव ण्यासाठी आरोग्य केंद्रात तात्काळ ररक्त पदन भरण्याबाबत कोणती कायश ााी कनली
करण्यात यनत आान,

(५) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

ा

व .स. ५४७ (24)
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) :(१) नााी.

(२) नााी. कायशरत असलनल्या आरोग्य कमशचा-यामार्शत आरोग्य सन ा ददल्या िात आान त.
(३) रायगड जिल्ायातील ्रकाथशमक आरोग्य केंद्रसाठी ११५८ पदन मींिूर असून ७०६ पदन भरलनली
आान त

४५२ पदन ररक्त आान त.

(४) व त्त व भागाच्या दद. १६ मन, २०१८ रोिीच्या

ासन ननणशयान् यन पदभरती र घालण्यात

आलनलन ननबशधीं नठव ण्यात आलनलन असन
ू िुन्या आकीतीबींधानुसार १००्क्कन पदभरती करण्यास
्रक ासकीय व भागाींना मान्यता दन ण्यात आली आान . सदर

ासन ननणशयानुसार पदभरतीची

कायश ााी करण्यात यनत आान .
(५) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

साांगली जिल्ह्यातील िाही ग्रामपांचायतीांनी वविासिामे ई ननववदे माफात न िेल्हयाबाबत
(३५)

१२०५९८ (२४-०७-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामपींचायतीींना व कासकामाींकरीता लोकसींय यननस
ु ार व कास कामाींसाठी
रुपयाींचा ननधी नपलब्ध कनला असून ५० ािाराीं रील सादात्य खरन दी

ावर्षशक लाखो

३ लाखाींच्या पुढील

व कासकामन ई-ननव दन मार्शत काढणन बींधनकारक कनलन आान , ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, साींगली जिल््यातील कााी ग्रामपींचायतीींनी

ासनाच्या या ननदे ाचन पालन न

करता ननव दन चा नस
ु ता र्ोसश करुन कामन करण्यात आल्याचन माान , एव्रकल २०१८ मध्यन
त्यादरम्यान ननद न
श ास आलन आान , ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, या ्रककरणी
कायश ााी कनली

ासनानन चौक ी कनली आान काय

ा करण्यात यनत आान ,

त्यानुसार

ा

ासनानन कोणती

(४) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) ान खरन आान .
(२) ान खरन नााी.

(३) ्रकश्न नद्ा त नााी.
(४) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________
महागाांव व उमरखेड ( जि.बुलढाणा) पांचायत सशमतीचे इमारत बाांधिाम
िरण्यासाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत

(३६)

१२०९४७ (२४-०७-२०१८).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

व .स. ५४७ (25)

(१) माागाीं
नपलब्ध

नमरखनड (जि.बुलढाणा) पींचायत सशमतीचन इमारत बाींधकाम करण्यासाठी ननधी

करण्याबाबत

माचश,२०१८ रोिी

स्थाननक

लोक्रकनतननधीनी

मा.ग्रामव कास

(२) असल्यास, या नन नदनानस
ु ार ननधी नपलब्ध करुन दन ण्याबाबत
कनली

मींत्री

याींना

ददनाींक

६

ा त्यासम
ु ारास लनखी नन नदन ददलन आान, ान खरन आान काय,

ासनानन कोणती कायश ााी

ा करण्यात यनत आान ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१)

?

ान खरन आान . (पींचायत सशमती माागाीं

नमरखनड

य तमाळ जिल््यात यनतात)
(२) माागाीं

नमरखनड पींचायत सशमती इमारत बाींधकामाकरीता जिल्ाा पररर्षदन नन ददनाींक

१७.०३.२०१८ रोिी सादर कनलनलन ्रकस्ता
३१.०७.२०१८

पररपुणश नसून यात आढळून आलनल्या त्रु्ी ददनाींक

ददनाींक ३०.०८.२०१८ च्या पत्रान् यन जिल्ाा पररर्षदन ला कळव ण्यात आल्या

आान त. सदर त्रु्ीींच्या पुतत
श स
न ा पररपुणश ्रकस्ता
पररपुणश ्रकस्ता

अदयाप

ासनास ्रकाप्त झालनलन नााीत.

्रकाप्त झाल्यानींतर ननधीच्या नपलब्धतननस
ु ार पुढील कायश ााी करण्यात यनईल.

(३) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

___________
सोलापुर जिल्ह्यातील पांढरपुर पांचायत सशमती िायाालयामध्ये नागररिाांना प्राथशमि सोयी
सुववधा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(३७) १२०९८७ (२४-०७-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरु (ता.पींढरपरु , जि.सोलापरू ) पींचायत सशमती कायाशलयामध्यन नागररकाींना ्रकाथशमक
सोयी सुव धा नपलब्ध नसून स् च्छता गा
ी ामध्यन दारूच्या बा्ल्या

कचरा

अस् च्छता

असल्यामळ
ु न कायाशलयामध्यन यनणाऱया नागररकाींची गैरसोय ाोत असल्याचन ददनाींक १४ मन,२०१८
रोिी

ा त्यासम
श ास आलन आान , ान खरन आान काय,
ु ारास ननद न

(२) असल्यास, पींढरपुर पींचायत सशमती कायाशलयामध्यन मदालाींसाठी स् तींत्र स् च्छतागा
ी

नसल्याचन नागररकाींनी अननकदा तक्रारी करून ाी अदयापपयांत कोणतीच कायश ााी कनली नााी,
ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास,याबाबत
स् च्छतागा
ी करण्याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय
ासनानन कोणती कायश ााी कनली

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) ान खरन नााी.

त्यानुसार मदालाींसाठी स् तींत्र

ा करण्यात यनत आान ,

व .स. ५४७ (26)
(२) ान खरन नााी.
पींढरपुर पींचायत सशमती कायाशलय आ ारामध्यन मदालाींसाठी स् तींत्र स् च्छतागा
ी ाची

सुव धा नपलब्ध असून त्या र मदाला ्रकसाधनगा
ी असा र्लक ला ण्यात आला आान .
(३)

स् तींत्र

(४) पींढरपरु पींचायत सशमती कायाशलय आ ारामधील स् च्छतागा
ी ोची साप्तााीक ररत्या
कामगारामार्शत

स् च्छता

करण्यात

यनतन.

तसनच,

आ ारामध्यन

नागरीकाींना

अ्याींगताींना वपण्याच्या पाण्याची सोय नपलब्ध आान . पींचायत सशमती आ ाराची
कमशचाऱयाकडून

गश ४

ळ
न ो नळी झाड लो् करुन स् च्छता कनली िातन.
___________

हातिणांगले (जि.िोल्हहापूर) तालुक्यातील िांु भोि येथील मध्यवस्तीत असणारी ग्रामपांचायत
इमारतीची झालेली दरु वस्था

(३८)

१२१२०२

(२४-०७-२०१८).

डॉ.सुजित

शमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ाातकणींगलन (जि.कोल्ाापूर) तालुक्यातील कींु भोि यनथील मध्य स्तीत असणारी ग्रामपींचायत
इमारतीची दरु स्था झाल्याचन माान माचश, २०१८ मध्यन

ा त्यादरम्यान ननद न
श ास आलन, ान खरन

आान काय,

(२) असल्यास, या इमारतीची तातडीनन दरु
ु स्ती करण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) ान खरन आान .

(२) कींु भोि यनथील मध्य स्तीत असणाऱया ग्रामपींचायत इमारतीची दरु स्था झाल्यामुळन सदर
ग्रामपींचायतीची इमारत ननलेिखत करण्याचा ठरा
इमारतीचन ननलेखन

करुन

इमारत

जिल्ाा पररर्षदन नन मींिूर कनला आान . सदर

पण
श णन न ीन बाींधण्याचन ननयोिन असन
ु प
ू , न ीन

इमारतीची अींदािपत्रकीय रक्कम रु. ९३,१२,००१/- अ ी आान . यासाठी जिल्ाा ग्रामव कास
ननधी मधून किश स् रुपात रक्कम रु. ६२,३४,०००/-

रक्कम रु. २९,७८,००१/- ची तरतद
ू करण्यात यनणार आान .
(३) ्रकश्न नद्ा त

१४ व्या व त्त आयोगामधून न रश रत

नााी.

___________
िोंढर ते धचवेली बांदर (ता. धचपळूण, जि. रत्नाधगरी) येथील रस्त्याच्या िामाबाबत
(३९)

१२२४६४ (३१-०७-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु

(लातरू शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील

व .स. ५४७ (27)

(१) मौिन कोंढर तन धच नली बींदर (ता. धचपळूण, जि. रत्नाधगरी) या ११ कक.मी. लाींबीच्या
रस्त्याचन काम मुय यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगशत घनण्यात आलन आान , ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या कामासाठी रुपयन ६ को्ी ६४ लि तसनच दरु
ु स्तीच्या
कामासाठी

५१ लि रुपयाींची मान्यता दन ण्यात आली असून या कामाची ननव दा काढण्यात

आली असल्याचन मा. ग्रामव कास राज्यमींत्री याींनी ननद न
श ास आणलन असलन तरी या कामाची
ननव दा अदयाप काढण्याींत आली नसल्याचन

ा अदयाप एकाी ननव दा अींनतम करण्यात आली

नसल्याचन ददनाींक २१ मन, २०१८ रोिी ननद न
श ास आलन आान , ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, याबाबत
कामासाठी

ासनानन चौक ी कनली आान काय

त्यानुसार सदर रस्त्याच्या

दरु
ु स्तीच्या कामासाठी तात्काळ ननव दा काढण्यासा ननव दा काढण्यास व लींब

ला णाऱया सींबींधधताीं र

ासनानन कोणती कार ाई कनली

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) ान खरन आान .
(२) ान खरन नााी.
(३)

(४) कोकण व भागातील व धानपररर्षद स्थाननक ्रकाधधकारी मतदार सींघाची आचारसींदाता

दद.२०/४/२०१८ तन दद.२९/५/२०१८

व धानपररर्षद पद ीधर मतदार सींघाची आचारसींदाता

दद.२४/५/२०१८ तन दद.२८/६/२०१८ पयांत असल्यानन दस
ु री ननव दा ्रकशसद्ध करता आली नव्ाती.
सदर ननव दा दद.०३.०७.२०१८ रोिी ्रकशसद्ध करण्यात आली आान.
___________
बाळापूर तालुक्यातील (जि.अिोला) पांचायत सशमती मधील ववववध पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(४०)

१२२५८८

(२४-०७-२०१८).

श्री.बळीराम

शसरसिार

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(बाळापूर) :

सन्माननीय

(१) बाळापूर (जि.अकोल) तालुक्यातील पींचायत सशमतीमधील मींिूर ७० मात् ाच्या पदाींपैकी
१२ पदन तसनच १९ ग्रामसन क, ३ सींगणक ऑपरन ्र ाी पदन ररक्त असल्यानन तालुक्यातील
नतकरी

स श सामान्याींना

ासनाच्या व व ध योिनाींचा लाभ शमळव ण्यात अडचणी ननमाशण

ाोत आान त त्याकररता माशसक सभनत मींिरू ररक्त पदन ल करात ल कर भरण्याच्या मागणीचा
ठरा

करण्यात आल्याचन माान एव्रकल मध्यन ननद न
श ास आलन ान खरन आान काय ?

(२) असल्यास नक्त मागणीच्या अनुर्षींगानन चौक ी करण्यात आली आान काय
आढळून आलन,

(३) असल्यास,त्यानुर्षींगानन

तालक्
ु यातील नागररकाींना

दन ण्यासा ररक्त पदन भरण्याबाबत

ासनाच्या

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?

व व ध

त्यात काय

योिनाींचा लाभ

ा करण्यात यनत आान ,

व .स. ५४७ (28)

श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) :(१) ाोय,
(२) ाोय,

चौक ीअींती ११६ भरतीयोग्य पदन

असल्याचन ननदे नास आलन आान .

(३) जिल्ाा पररर्षद अकोला अधधनस्त कायशरत अधधकारी/कमशचाऱया मधुन ररक्त असलनल्या
पदाींचा अनतररक्त कायशभार सोप ून नागररकाींना व व ध योिनाींचा लाभ दन ण्याची कायश ााी
करण्यात आली आान .

तसनच व त्त व भागाच्या क्रमाींक सींककणश २०१८/्रक.क्र २०/ आपक
ु दद.१६/०५/२०१८

ासन ननणशयानुसार पदभरती

रील ननबांध

च्या

गळलन असून िुन्या आकीतीबींधानुसार १००% पदन

भरण्यास मान्यता ददली आान .त्या्रकमाणन कायश ााी करण्यात यनत आान .
(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

बाळापूर (जि.अिोला) तालुक्यातील बोरगाव वैराळे - अांदरु ा या ६ किमी
रस्त्याचे नुतनीिरण िरण्याबाबत

(४१)

१२२६१३

(३०-०७-२०१८).

श्री.बळीराम

शसरसिार

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बाळापूर (जि.अकोला) तालुक्यातील बोरगा
समा न

(बाळापूर) :

सन्माननीय

ैराळन - अींदरु ा या ६ ककमी लाींब रस्त्याचा

मय 
तात्काळ खडीकरण
ु यमींत्री ग्राम सड़क योिननत कनला असन
ू

डाींबरीकरण

करण्यात यनईल असन योिननचन नपकायशकारी अशभयींता याींनी िााीर कनलन आान , ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची
खडीकरण

ासनानन पााणी कनली आान काय

डाींबरीकरण करण्याबाबत

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

त्यानुसार सदर रस्त्याचन
ा करण्यात यनत आान ,

(३) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) ान खरन नााी.
(२) सदर कामास

ासन ननणशय क्र. मुग्रायो २०१८/्रक.क्र.५८४/बाींध-४, दद.२८/६/२०१८ अन् यन

्रक ासकीय मान्यता ्रकदान करण्यात आली असून सदयजस्थतीत कामाची ननव दा ्रकक्रीया सुरु
आान .

(३) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

ठाणे जिल्ह्यातील िल्हयाण तालि
ु ा पांचायत सशमतीचे िायाालय अनतधोिादायि झाल्हयाने
िायाालयाचे स्थलाांतर िरण्याबाबत

(४२) १२२६९७ (३०-०७-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

व .स. ५४७ (29)
(१)

ठाणन

जिल््यातील

कल्याण

तालक
ु ा

पींचायत

सशमतीचन

अस्ती ातील

कायाशलय

अनतधोकादायक झाल्यानन सदरचन कायाशलय मौिन गो नली यनथन स्थलाींतररत करण्याबाबत
मा.ग्रामव कास मींत्री याींचक
न डन स्थाननक लोक्रकनतननधीनी मागणी कनली आान ,ान खरन आान काय,
(२) असल्यास, याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

कायाशलय गो नली यनथन स्थलाींतररत करण्याबाबत

कल्याण तालक
ु ा पींचायत सशमती

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात

यनत आान ,
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) : (१) ान खरन आान .

(२) कल्याण तालक
न ी यनथन स्थलाींतरीत करणन नागरीकाींना
ु ा पींचायत सशमतीचन कायाशलय गो ल
सोयीचन नसल्यामुळन तसन न करण्याचा ननणशय जिल्ाा पररर्षद ठाणन बैठकीत घनण्यात आलनला

आान . सदय:जस्थतीत पींचायत सशमती कल्याण इमारतीचन स्रक्चरल ऑडी्नुसार धोकादायक
असलनला

३०

%

भाग

पाडण्याचन

न रश रत

७०%

इमारतीच्या

भागाचन

मिबुतीकरणाचन काम तात्काळ सरु
ु करण्याचन ननयोिन करण्यात आलनलन आान .
(३) ्रकश्न नद्ा त

दरु
ु स्तीचन

नााी.

___________
वाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील िुडूस दे वघर या रस्त्याच्या नुतनीिरणाचे व पल
ु ाच्या
उभारणीच्या िामास ववलांब लागत असल्हयाबाबत

(४३)

१२३६१० (३१-०७-२०१८).

(१)

ाडा

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि

ठािूर (नालासोपारा) : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(जि.पालघर)

तालुक्यातील कुडूस-दन घर या अींतगशत रस्त्याच्या नुतनीकरणाचन

दन घर गा ाच्या ाद्दीत छोट्या पल
ु ाच्या नभारणीचन काम सींथगतीनन सरु
ु आान, ान खरन आान काय,
(२)

असल्यास,या

रस्त्याच्या

कामाच्या

ननकीष्

दिाशकडन

लि

नधण्यासाठी

स्थाननक

्रकनतननधीींनी नपोर्षणाी कनलन ाोतन, ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास,याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

काम करण्यास ददरीं गाई करणाऱया सींबींधीत कींत्रा्दार
कार ाई कनली

त्यानस
ु ार सदर रस्त्याचन
अधधकाऱया र

पुलाचन

ासनानन कोणती

ा करण्यात यनत आान ,

(४) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) ान खरन नााी.
(२) ान खरन आान .
(३)

ासनानन ननमूण ददलनल्या राज्य गुण त्ता ननरीिक

ररषठ राज्य गुण त्ता ननरीिक

याींच्या मार्शत आींदोलन कत्याांसमोर कामाच्या गुण त्तनची तपासणी कनली. सदर तपासणीमध्यन
कोणतााी गींभीर मुद्दा ननद न
श ास आला नााी. यास्त सींबध
ीं ीत कींत्रा्दार
अधधकाऱया र
कार ाई करण्याचा ्रकश्न नद्ा त नााी.
(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

___________

व .स. ५४७ (30)

येळवडी-शाहुवाडी (ता.शाहुवाडी,जि. िोल्हहापूर) रस्त्यावरील सांरिि िठड्याचे बाांधिामा
िरण्याबाबत
(४४)

१२४२८४ (२०-०७-२०१८).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) यनळ डी- ााु ाडी (ता. ााु ाडी,जि. कोल्ाापरू ) ाा रस्ता ााु ाडी तालक्
ु याच्या पजश्चम
भागातील नागरीकाींना तालक्
मात् ाचा रस्ता
ु याच्या दठकाणी िाण्यासाठी अत्यींत ि ळचा
आान , ान खरन आान काय,
(२) असल्यास,

सदर मागाश र

कठडा बाींधण्याचन काम

मोठया ्रकमाणात रादारी

अदयावप

झाली आान , ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, सदर रस्त्याींची

असून या मागाश र न ीन सींरिक

पूणश झालन नसल्यानन अपघात ाोण्याची

ासनानन पााणी कनली आान काय

सींरिक कठड्याचन काम तात्काळ पूणश करण्याबाबत

क्यता ननमाशण

त्यानस
ु ार या रस्त्या रील

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा

करण्यात यनत आान ,
(४)

नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त?

श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) ाोय, ान खरन आान .
(२)

(३)

अीं तः खरन आान .

सदर मागाश र मोठ्या ्रकमाणात

ाातक
असून साखळी क्र.१७/५०० मध्यन सींरिक शभींत
ु

बाींधण्याचन काम सरु
ु असन
ू एकूण ४०.०० मी. लाींबीची सींरिक शभींत बाींधन
ू पण
ू श झाली आान .
(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

___________
हहांगोली येथील जिल्हहा पररषदे ची इमारत धोिादायि असल्हयाबाबत
(४५)

१२४४४२ (३०-०७-२०१८).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दाींगोली यनथील जिल्ाा पररर्षदन च्या आग सुरिनच्या पररिणामध्यन आणखी आगीच्या

यींत्राचा आ

क्यता असल्याचन अा ालामध्यन नमुद कनला असून ाी जिल्ाा पररर्षदन ची इमारत

धोकादायक असल्याचन माान एव्रकल, २०१८ मध्यन

ा त्या दरम्यान ननद न
श ास आलन आान , ान खरन

आान काय,
(२)

असल्यास,या जिल्ाा पररर्षदन च्या इमारतीमध्यन अननक

ग
न नगळया व भागाचन जिल्ाा

कायाशलय आान त त्यामुळन या इमारतीमध्यन जिल््यातील नागररकाींची मोठया ्रकमाणा र
असतन, ान ाी खरन आान काय,

दश ळ

व .स. ५४७ (31)
(३)

असल्यास, सदर जिल्ाा पररर्षदन ची

ासनानन पााणी कनली आान काय

पररर्षदन च्या इमारतीचन नुतनीकरण करण्याबाबत

त्यानुसार जिल्ाा

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यातत

यनत आान ,

(४) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) ाोय, अीं त: खरन आान .
(२)

ाोय, ान खरन आान .

(३) दाींगोली जिल्ाा पररर्षदन ची पााणी
आलनली आान.
पररर्षदन च्या

ासनानन नोंदणीकीत कनलनल्या अशभकरणामार्शत करण्यात

अजग्नसुरिा व्य स्थनचन परररिण करुन घनण्यात आलन आान .

इमारतीमधील

अजग्नरोधक

नुतनीकरण

नपाययोिना

दाींगोली जिल्ाा

करण्याकरीता

जिल्ाा

पररर्षदन नन अींदािपत्रक मागव लन असून ननधी नपलब्धतनसाठी पुढील कायश ााी ्रकगती पथा र
आान .

(४) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

शसांधुदग
ु ा जिल्हहयात मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगात रस्त्याांचे डाांबरीिरण िरण्याचे िाम
ननिृष्ट्ट दिााचे झाल्हयाबाबत

(४६)

१२५३३७ (३०-०७-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सा ि
श ननक बाींधकाम व भागामार्शत करण्यात यनणा-या रस्त्याची खडीकरण
डाींबरीकरणाची कामन १५ मन नींतर बींद करणन आ श्यक असताींना, शसींधुदग
ु श जिल्ायात मुय यमींत्री

ग्रामसडक योिनेंतगशत रस्त्याींची डाींबरीकरण करण्याची काम माान िून, २०१८ पयशत चालू
असल्यानन तसनच बना ् कामन कररत असल्यानन स्थाननक ग्रामस्थाींनी ाी कामन थाींबब ली
आान त, ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, मुय यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगशत मींिूर झालनल्या आयी-तळन खोल

झरन .

की् ाडी या रस्त्याचन डाींबरीकरण करण्याची मुदत सींपल्यानींतर भर पा साळयात डाींबरीकरण
कनलन िात ाोतन तसनच पााणीकररता कुणीाी सींबींधधत अधधकारी नपजस्थत नसल्यानन ग्रामस्थाींनी
ान काम थाींबव लन आान , ान ाी खनर आान काय,

(३) असल्यास, डाींबरीकरण करण्याची मुदत सींपल्याींनतर भर पा साळयात डाींबरीकरणाचन
ननकीष् दिाशचन काम करणा-या सींबधधत कींत्रा्दार

पााणीकररता नपजस्थत नसणा-या

अधधका-याीं र कार ाई करा ी अ ी तक्रार कस्तुरीमग
ी र्ानीं डन नचन अध्यि श्री. अनुपम काींबळी
याींनी माान िून, २०१८ मध्यन जिल्ााधधकारी शसींधुदग
न डन कनली आान , ान खरन आान काय,
ु श याींचक
(४) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनर्ष
ु ींगानन
आान ,

(५) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत

व .स. ५४७ (32)
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) :(१) ान खरन नााी.
(२) ान खरन नााी.
(३) ान खरन आान .
(४) सदर तक्रारीच्या अनर्ष
ु ींगानन SQC कायाशलय पण
ु न याींनी सदर कामाची SQM मार्शत दद.

०५.१०.२०१८ रोिी पााणी कनली असुन त्याचा अा ाल SQC कायाशलय पुणन याींचनकडन सादर
करण्याची कायश ााी ्रकगतीत आान .
(५) ्रकश्न नद्ा त

नााी.
___________

हहवाळे (ता. मालवण, जि. शसांधुदग
ु )ा येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रासभोवातालच्या सांरिण
शभांतीची अांदािपत्रिीय रक्िम दलदल िमीन दशावून वाढववल्हयाबाबत

(४७)

१२६२७२ (३१-०७-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दा ाळन (ता. माल ण, जि. शसींधुदग
ु )श यनथील ्रकाथशमक आरोग्य केंद्रा सभो तालीच्या सींरिण
शभींतीची अींदािपत्रकीय रक्कम दलदल िमीन द श न
ू ्रक. नप अशभयींता

कननषठ अशभयींता,

बाींधकाम (नपव भाग), माल ण,जि.प., शसींधुदग
ु श याींनी र्स णूक कनली असल्याची बाब ददनाींक
०१ िून,२०१८ रोिी

ा त्यासुमारास ननद न
श ास आली आान , ान खरन आान काय,

(२) असल्यास, सदर बाींधकामाची पााणी तथा त्रयस्थ पिामार्शत ताींबत्रक लनखा परीिण
ासनानन करण्यात आलन आान ,ान
(३) असल्यास, या ्रककरणी

ाी खरन आान काय,

ासनानन चौक ी कनली आान काय

त्यात काय

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार गैरव्य ाार करणाऱया सींबधधत अधधकाऱयाीं र
कार ाई कनल

आढळून आलन,

ासनानन कोणती

ा करण्यात यनत आान ,

(५) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (११-०२-२०१९) :
(२),(३),(४)

(१) ान खरन नााी.

(५) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________

मौिे वैतािवाडी (ता.चांदगड, जि.िोल्हहापूर) येथील गट नांबर २० व गट नांबर २८ या हठिाणी
मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगात रा.मा. यशवांतनगर ते तुडीये रस्त्याांची दरु
ु स्ती ववनापरवाना
िेल्हयाबाबत

(४८)

१२६२८७ (३१-०७-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

व .स. ५४७ (33)
(१) मुय यमींत्री ग्रामसडक योिननअींतगशत रस्ता करताना तो रस्ता ज्याींच्या िशमनीतून िातो
त्या िमीनमालकाींचन सींमतीपत्र घनणन सींबींधधत अधधका-याीं र बींधनकारक असतन, ान खरन आान
काय,
(२) असल्यास, मौिन

ैताक ाडी (ता.चींदगड, जि.कोल्ाापरू ) यनथन ग् नींबर २०

यादठकाणी मुय यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगशत रा.मा. य
करण्यात आलन, ान ाी खरन आान काय,

ग् नींबर २८

ींतनगर तन तुडीयन रस्ता दरु
ु स्तीचन काम

(३) असल्यास, सदर िमीन ाी सौ. सुननता मदन सामींत याींचन खािगी मालकीची असताना

मय 
ु यमींत्री ग्रामसडक योिननच्या अधधका-याींनी त्याींच्याकडून कोणतनाी सींमतीपत्र न घनता
सींबींधधत रस्त्याचन काम कनलन, ान ाी खरन आान काय,

(४) असल्यास, मुय यमींत्री ग्रामसडक योिननच्या सींबींधधत अधधका-याीं र ननलींबनाची कार ाई
करा ी अ ी तक्रार लोक्रकनतननधीींनी
२०१८ मध्यन

मुय यमींत्री ग्रामसडक योिननच्या सधच ाींकडन माान िून,

ा त्यादरम्यान कनली आान , ान ाी खरन आान काय,

(५) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनर्ष
ु ींगानन

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा करण्यात यनत

आान ,

(६) नसल्यास, व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१२-०२-२०१९) : (१)
असुन त्याचा समा न

सदर रस्ता पु ाशपार अजस्तत् ातील

ाी ा्ीचा

१९६१-८१, १९८१-२००१ च्या रस्तन व कास आराखडा सुधचत असल्यानन

सदर रस्त्याकरीता सींमतीपत्र घनण्याची आ श्यकता नााी.
(२) ाोय,ान खरन आान .
(३) ्रकश्न नद्ा त
(४)

नााी.

(५) ाोय,ान खरन आान.

सदर रस्ता पु ाशपार अजस्तत् ातील

ाी ा्ीचा असल्यानन सींमतीपत्र घनण्याची आ श्यकता

नााी.त्यामळ
ु न कायश ााी करण्याचा ्रकश्न नद्ा त
(६) ्रकश्न नद्ा त

नााी.

नााी.

___________
डडजिटल इांडडयाची घोषणा दे त जिल्हहा पररषद, पांचायत सशमती आणण ग्रामपांचायतीचे िमाखचा
ऑनलाईन पध्दतीने वप्रया सॉफ्टवेअरमध्ये भरण्याबाबत
(४९)

१३०२८३ (०७-१२-२०१८).

(शाहूवाडी) :
(१) राज्य

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ासनानन डडजि्ल इींडडया ची घोर्षणा दन त जिल्ाा पररर्षद, पींचायत सशमती आिण

ग्रामपींचायतीचन िमाखचश ऑनलाईन पध्दतीनन व्रकया सॉफ्् नअरमध्यन भरण्याचन आदन
ान खरन आान काय,

ददलन ाोतन,

व .स. ५४७ (34)
(२) असल्यास, कमशचारी नसल्याचन कारण पुढन करता कोल्ाापूर जिल्ायातील अननक तालुक्यात
लनखनच अदया यात कनलन नसल्याचन माान ऑगस््, २०१८ मध्यन

ा त्यादरम्यान ननद न
श ास आलन,

ान ाी खरन आान काय,
(३) असल्यास, याबाबत
कायश ााी कनली

ासनानन चौक ी कनली आान काय

चौक ीनस
ु ार

ा करण्यात यनत आान ,

ासनानन कोणती

(४) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (११-०२-२०१९) : (१) ाोय, ान खरन आान .
(२) अीं त: खरन आान .
(३)

जिल्ाा

पररर्षद,

करण्यासींदभाशत

पींचायत

सशमती

ग्रामपींचायत

याींच्याकडील

लनखन

अदया त

व भागीय आयुक्त, पुणन व भाग याींच्यास्तरा र आढा ा घनऊन नपलब्ध

मनुषयबळाद ारन लनखन अदया त करण्याच्या सच
ू ना दन ण्यात आलनल्या आान त. तसनच

स श

ग्रामपींचायतीींना ग् व कास अधधकारी याींच्यामार्शत सच
ू ना दन ण्यात आलनल्या आान त.
जिल्ाा पररर्षद, पींचायत सशमती

करण्यासाठी

ग्रामपींचायत स्तरा रील लनय याींची मादाती अदया त

ासन ननणशय, ददनाींक १५ माचश, २०१८ अन् यन ताींबत्रक मनुषयबळाच्या सन ा बा्य

यींत्रणनद ारन घनण्यास

त्याींच्यामार्शत लनखन अदया त करण्यास

लनखन अदया त करण्याचन काम

ासनानन मान्यता ददली आान.

्रकगतीपथा र आान .

(४) ्रकश्न नद्ा त नााी.
___________
रावेर (जि.िळगाव) मतदार सांघातील प्रधानमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगात मांिरू असलेले णखरोदािानोरी रस्त्याचे िाम प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(५०)

१३०९४३ (१०-१२-२०१८).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रा नर (जि.िळगा ) मतदार सींघातील ्रकधान मींत्री ग्रामसडक योिनेंतगशत मींिूर असलनल्या
िखरोदा-िानोरी रस्त्याचन काम सन-२०१४ मध्यन मींिूर करण्यात आलनलन असन
ू सदर काम
अदयापाी ्रकलींबबत असल्याचन माान ऑगस््-२०१८ मध्यन

ा त्यादरम्यान ननद न
श ास आलन, ान

खरन आान काय,
(२) असल्यास, याबाबत

ासनानन चौक ी कनली आान काय

त्यात काय आढळून आलन,

(३) असल्यास, त्यानुसार सदर रस्त्याचन काम तात्काळ पूणश करण्यासा
्रकलींबबत

ठन णा-या कींत्रा्दारा र कार ाई करण्याबाबत

करण्यात यनत आान काय,
(४) नसल्यास,व लींबाची कारणन काय आान त ?

रस्त्याचन काम

ासनानन कोणती कायश ााी कनली

ा

व .स. ५४७ (35)
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) :(१) ान खरन नााी.

सदर काम दद.३०/०६/२०१८ रोिी पण
ू श झालन आान .

(२) ्रकश्न नद्ा त
(३)

नााी.

(४) सदर कामास मक्तनदारानन व लींब कनल्यामळ
ु न दद.०१/०४/२०१७ तन दद.३०/०६/२०१८

पयांत रु.४९,२४०/- ्रकनत आठ डा दीं ड ला ण्यात आला ाोता.
___________

ववधान भवन :

जितें द्र भोळे

मुांबई.

सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपू श स श ्रककक्रया मााराषर व धानमींडळ सधच ालयाच्या सींगणक यींत्रणन र
मुद्रण:

ासकीय मध्य ती मुद्रणालय, मुींबई.

