
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौज ेिरांबळी (जज.िोल् हापूरूरप पूराावाव धरणावरीक िोल्हापूरूर पूरध्दतीच्या बांधाऱ्याचे  
वजा पूरकूाच्या दसु्तीतीसा न धनधी ळमळयायाबाबत 

  

(१प  १०१३७ (०७-०४-२०१५प.   श्री.प्रिाश आबबािर (राधानवरीप :   सन्माननीय जकसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौज े करींबळी (जज.कोल् हाप)रप पा्गाध णरवाधरील कोल्हाप)र पदतीतीयाया बींणायायाचे धजा 
प)ल पडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त ीरुुस् तीसा त तातडीन े धनणी उपल ण कर् यासा त सासन धनव य तेतला 
काय, 
(३प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (२३-०८-२०१५प : (१प होय. 
(२प सीर कोल्हाप)र पदतीतीयाया बींणायायायाया ीरुुस्ती कामास दीनाींक २०/८/२०१४ रोजीयाया 
सासन धनव यान्धये प्रसासकीय मान्यता ीे्यात आली आहे. या कामासा त वधसेष ीरुुस्ती 
अींतग त धनणीची तरत)ी करुन कामे प)व  कर्याच ेधनयोजन आहे. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
 

अमरावती येथीक ळभकेदोरी नाल् यासा न धनधी ळमळयायाबाबत 
  

(२प  १२५३४ (०८-०४-२०१५प.   अॅड.यशोमती  ािूर (धतवसाप, श्री.अब् दकु सत्तार (ळसल्कोडप, 
श्री.अळमन पूराेक (मुांबादेवीप :  सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अमराधती येथील भिलेीोरी नाल् यासा त पाच को्ी रुपयाींचा धनणी उपल ण करुन दयाधेत 
या मागवीसह धतधसा मतीार सींतातील वधवधण वधकासाच े प्रश् न असलेले धनधेीन दीनाींक १ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी धा त् या समुारास मा.मु यमीं्ी याींना साीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या धनधेीनातल् या माग् या काय आहेत ध त् याधर सासनान ेकोवती काय धाही 
केली धा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 

श्री. धवरीष महाजन (१६-११-२०१५प : (१प अींसत: खरे आहे. मौजा भसींीधाडी, ता.धतधसा, जजल्हा 
अमराधती येथील गाधकयायाींच े मा.मुयमीं्ी याींना साीर केलेल धनधेीन दीनाींक १७/१/२०१५ 
रोजी प्राप्त झाले होते. 
     तसेच याबाबत लोकप्रधतधनणीींचे दीनाींक १७.११.२०१४ ध २७.११.२०१४ चे धनधेीन अधणक्षक 
अभियींता, नागप)र पा्बींणारे मींडळ, नागप)र मींडळास प्राप्त झाले आहे 
(२प सीर धनधेीनात धनम्न धणा  प्रकल्पाचे बुडीत के्ष्ातील अींजनभसींगी ध कौंड्यप)र या 
गाधाींना जोडवायाया  भिलीोरी नाल्याधरील पुल बाींण)न ीे्याची मागवी कर्यात आली आहे. 
     सीर काम साध जधनक बाींणकाम वधिागामार् त  ेध तत्धाधर कर्यात येवार अस)न, 
कामास मुय अभियींता, साध जधनक बाींणकाम वधिाग, अमराधती याींनी रु. ६००.०० लक्ष 
इतक्या रकमेकरीता दीनाींक २२.७.२०१५ रोजी ताींत्र्क अनुमती प्रीान केली आहे. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

कातूर जजल् ्यातीक रेणा नदीवरीक कातूर पूरध् दतीच ेबॅरेजेसची िाम े 
धनधी अभावी प्रकांबबत असल् याबाबत 

  

(३प  १३२६९ (०८-०४-२०१५प.   श्री.त्र्यांबिराव ळभसे (कातूर ग्रामीणप :   सन्माननीय जकसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लात)र जजल् ्यातील रेवा नीीधरील तनसरगाध, को.प.बींणारा, खरोळा को.प.बींणारा ध रेवाप)र 
को.प.बींणारा या लात)र पदत ीतीच े बररेजेसची काम े गत धषा पास)न धनणी अिाधी प्रलींत्रबत 
असल् याच ेमाहे जानेधारी, २०१५ मदतये धा त्याीरम्यान धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त कामाींना धनणी वधतरीत करुन काम े प)व  कर् याबाबत स् थाधनक 
लोकप्रधतधनणीींनी दीनाींक ६ रे्ब्रुधारी, २०१५ रोजी धा त् या सुमारास मा.वधत् त ध धनयोजन मीं्ी, 
मा.जलसींपीा मीं्ी ध काय कारी सींचालक याींचेकड ेधनधेीनादधारे मागवी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, सीर प्रकल् पाींना धनणी उपल दत ा करुन ीे् याबाबत ध काम ेप)व  कर् याबाबत 
सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(४) असल् यास, सीर कामे प)व  हो् यास तकती कालाधणी लागवार आहे, 
(५) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (२१-१०-२०१५प : (१प लात)र जजल््यातील रेवा नीीधरील लात)र पदतीतीयाया 
बररेजेसची कामे अथोपायाची जस्थती ध मा.राज्यपालाींयाया धनीेसानुसार उपलबण होवा-या 
धनणीत)न काम ेप)व  कर्या येत आहेत. 
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(२प होय, हे खरे आहे, 
(३प रेवा नीीधरील तनसरगाींध को.प. बींणारा नुतनीकरवाच ेकाम ८० ्क्के प)व  झालेले अस)न, 
रेवाप)र को.प. बींणा-यायाया नुतनीकरवाच े काम प)व  झालेले आहे. तसेच खरोळा को.प. 
बींणाया यायाया नुतनीकरवाचे काम अींधतम ्प्प्यात आहे. या योजनचेी उध रीत कामे अधभसष् 
धनणीत)न धनणी उपलणतेनसुार प)व  कर्याच ेधनयोजन आहे. 
(४प धनणी उपलणतेनुसार कामे सत्धर प)व  कर्यात येतील. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

धुळे जजल् हा पूरषरषदेच् या ळशषण ण ववभावाअांतव त अांतर जजल् हा बदकीसा न 
 एि हजार ळशषण ि प्रधतषण ा यादीत असल्याबाबत 

  

(४प  १६४९० (१७-०८-२०१५प.   श्री.िुणाक पूरााीक (धळेु ग्रामीणप, श्री.अळमन पूराेक (मुांबादेवीप, 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रीप, अॅड.िे.सी.पूराडवी (अक्िकिुवाप, श्रीमती धनम का वाववत (इवतपूरूरीप, 
श्री.अतीकम शेख (माकाड पूरजश्चमप :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 

(१) णुळे जजल् हा पररषीेया या भसक्षव वधिागाअींतग त अींतर जजल् हा बीलीसा त  क हजार भसक्षक 
प्रधतक्षा याीीत अस)न या कामासा त नेमलेली सभमती अदयाप अहधाल प)व  न करु सकल् याच े
माहे म,े २०१५ मदतये धा त्याीरम् यान धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सासनान े ही बीली प्रतिया लधकरात लधकर कर् याया या ष्जष्ने कोवती 
काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, त् याचा तपसील काय आहे, 
(४) सीर तपसील उपल ण नसल् यास त् यामागील वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े (२१-१२-२०१५प : (१प, (२प ,(३प ध (४प णळेु जजल्हा पररषीेयाया आींतर 
जजल्हा बीलीसा त धनयुक्त केलेल्या सभमतीन,े सींबींणीत भसक्षकाकड)न धेळोधळेी स)चना ध 
हरकती मागध)न, अींधतम याीी दी. २४/४/२०१५ रोजी प्रभसदती  कर्यात आली आहे. तर पती-
पत्नी  कत्र्करवक प्रस्ताधाअींतग त सबळ पुराव्या धनसी दी. ३०  वप्रल, २०१५ पयतं प्राप्त 
झालेल्या प्रस्ताधाींची आींतर जजल्हा बीलीींची याीी तयार कर्यात आली होती. तथावप दी. 
१८/५/२०१५ रोजी मा.उयाच न्यायालयाने अींतरीम स्थधगती दीलेली असल्याने बील्या होऊ 
सकल्या नाहीत. दी. १२/८/२०१५ रोजी मा.न्यायालयाने स्थधगती उ वधली असल्याने बीली 
प्रतिया प)ध धत सुरु झाली आहे. 

___________ 
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पूरुरमेपूराडा कघुप्रिल्पूराचे (जज.धुळेप काभषेण त्र ववतीतारीिरणाबाबत 
  

(५प  १६४९३ (१७-०८-२०१५प.   श्री.िुणाक पूरााीक (धळेु ग्रामीणप, श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रीप, 
अॅड.िे.सी.पूराडवी (अक्िकिुवाप, श्री.अळमन पूराेक (मुांबादेवीप, श्रीमती धनम का वाववत (इवतपूरूरीप, 
श्री.अतीकम शेख (माकाड पूरजश्चमप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१प णुळे जजल्हयातील पुरमेपाडा लतुप्रकल्पाचा लाि पुरमेपाडा,अनकधाडी, आधी, मोतव, हेंद्रवु, 
णारडा, णाडरी, बोरकुीं ड,भसरुड, बोळे, बाबरे आीी गाधाींना हव्या त्या प्रमावात होत नस)न 
मालेगाींध तालुक्यात)न धाहवाया या मौसम नीीचे धाह)न जावारे पावी पुरमेपाडा प्रकल्पात 
्ाकल्यास आधी पररमींडळातील सतेजभमन १०० ्क्के ओलीताखाली येईल असे माहे जानेधारी 
२०१५ मदतये धा त्याीरम्यान धनी सनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२पअसल्यास, सीर के्ष् ओलीताखाली आव्यासा त सासनान े काही णोरवात्मक धनव य 
ते् याचे  रवधले आहे काय, 
(३प असल्यास, त्याचा तपभसल काय, 
(४प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (२७-१०-२०१५प : (१प हे खरे नाही. 
(२प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  
आांतर जजल् हा बदकीन ेयेणाऱ् या प्राथळमि ळशषण िाांची प्रकांबबत प्रिरणे धनिाकी िा्यायाबाबत 

  

(६प  १६६९१ (१४-०८-२०१५प.   श्री.भारत भाकिे (पूरां्रपूरूरप, श्री.अळमन पूराेक (मुांबादेवीप, 
डॉ.सांतोष ाारफे (िळमनुरीप :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१प आींतर जजल् हा बीलीन ेयेवाया या प्राथभमक भसक्षकाींची प्रलींत्रबत प्रकरवे धनकाली काढाधीत या 
मागवीसा त भसक्षकाींनी सोलाप)र जजल् हा पररषीेसमोर बेमुीत णरवे आींीोलन केले असल् याच े
माहे म,े २०१५ मदतये  धा त् याीरम् यान धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२प असल् यास, उक्त प्रकरवे धनकाली काढ् याबाबत सासनाने कोवती काय धाही केली धा 
कर् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(२१-१२-२०१५प : (१प होय. 
(२प जजल्हा पररषीे अींतग त प्धनजश्चतीची काय धाही चाल) अस)न प)व  होताच समायोजन करुन 
प्रधग  धनहास ररक् त पीाधर अधतररक्त भसक्षकाींच ेसमायोजन कर्याची काय धाही कर्यात येत 
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आहे. आपसी आींतर जजल्हा बीलीन े सोलाप)र जजल्हा पररषीेअींतग त सामाध)न ते्याबाबत 
काय धाही चाल) आहे. 
(३प जजल्हा पररषीेकड े भसक्षकाींची पीे ररक्त नसल्याने ध सासन प् िमाींक जजपब 
४८१५/प्रि.१२२/१५/आस्था-१४ दीनाींक १८.०५.२०१५ अन्धये आर्ीई ॲक्् मणील तरतुीीनुसार 
भसक्षकाींयाया पीधनजश्चतीबाबात काय धाही प)व  होत नाही ध मा.न्यायाधणकरनायाया जैस े थ े
पररजस्थतीबाबत धनव य होत नाही तोपय त आपसी बीली व्यधतररक्त कोवत्याही 
प्रसासकीय/वधनींती बील्या कर्यास स्थधगती दीली होती. सीर स्थधगती सासन प् िमाींक - 
जजपब ४८१५प्रि.१२२/१५/ आस्था-१४ दीनाींक २८.०९.२०१५ रोजी उ वध्यात आलेली आहे. असा 
प्रकारे भसक्षकाींची पीे नसल्यान ेध बीलीस सासनाची स्थधगती असल्याने वधलींब झाला आहे. 

___________ 
  

चळे (ता.पूरां्रपूरूर, जज.सोकापूरूरप येथीक जजल् हापूरषरषद शाळेतीक ळशषण िाने वरीष्ट्    
अधधिाऱ् याांची पूररवानवी न घेता प्रधतळशषण ि नेमल्याबाबत 

  

(७प  १६६९३ (०६-०८-२०१५प.   श्री.भारत भाकिे (पूरां्रपूरूरप, श्री.अळमन पूराेक (मुांबादेवीप :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१प चळे (ता.पींढरप)र, जज.सोलाप)रप येथील जजल् हापररषी साळेतील भसक्षकाने धरीष   
अधणकाया याींची परधानगी न तेता ध प्रधतभसक्षक नेम् याची तरत)ी नसतानाही तथेील साळेत 
भसक्षकाची नेमव)क केल् याच ेमाहे  वप्रल २०१५ याया सेध्याया आ धडयात धनीस नास आले हे 
खरे आहे काय, 
(२प असल्यास, त्यानुषींगान ेसींबींणीत भसक्षकावधरोणात सासनाने काय कारधाई केली धा कर् यात 
येत आहे, 
(३प नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े (२१-१२-२०१५प : (१प नाही.साळेतील भसक्षका प्रसुती रजेधर गेल्याने साळा 
व्यधस्थापन सभमतीने वधनामानणन स्धयींसेधक नमेवुकीस परधानगी दील्याने तसी नेमवुक 
केली होती. 
(२प ध (३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

नायवाांव बाजार (जज.नाांदेडप येथीक पूरांचायत सळमती वोरवरीब नावरीिाांसा न  
तहळसक अांतव त ववववध योजना राबववया याबाबत 

  

(८प  १६९३५ (१७-०८-२०१५प.   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायवाांवप, श्री.अळमन पूराेक (मुांबादेवीप, 
प्रा.ववरेंद्र जवतापूर (धामणवाव रेल्वेप, श्री.िाळशराम पूरावरा (ळशरपूरूरप :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नायगाींध बाजार (जज.नाींीेडप येथील पींचायत सभमती गोरगरीब नागरीकाींसा त तहभसल 
अींतग त सासनाया या वधवधण योजना राबवध् यात येतात पव या काया लयातील सींबींधणत 
अधणकारी, कम चारी हे जजल् ्याया या द कावाह)न ये-जा करीत असल् यामुळे धररष  ाची णाक न 
रादहल् यामुळे गोरगरीब नागरीकाींना सासनाया या योजनाया या कामासा त धारींधार ये जा कराधी 
लागत असल् याच े माहे म,े २०१५ मदतये धा त्याीरम्यान धनीस नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त कारवास् तध गोरगरीब जनतेची गैरसोय होत असल्यामुळे सासनान े
कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 

श्रीमती पूरांिजा मुांड े(१६-१२-२०१५प : (१प, (२प ध (३प अींसत: खरे आहे. ग् वधकास अधणकारी, 
पींचायत सभमती नायगाींध यींनी पींचायत सभमती अींतग त कय रत सध  अधणकारी/कम चारी हे 
मुयालयी धास्तव्य करुन राहतात का याबाबत खा्ी केली असता काही अधणकारी/कम चारी हे 
मुयालयी धास्तव्य करुन राहत नाहीत असे धनीस नास आले. असा अधणकारी/कम चायायाींना 
मुयालयी राह्याबाबत नो्ीस काढ)न सुचना ीे्यात आलेल् या आहेत. तसेच गोरगरीब 
जनतेला सासनायाया योजनाींयाया कामासा त धारींधार ये-जा कराधी लागवार नाही याबाबतची 
ीक्षता ते्याबाबत स)चना दीलेल्या आहेत. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यातीक धडि ळसांचन ववहहरीचे मुल्याांिन िरयायाबाबत 
  

(९प  १६९६२ (१४-०८-२०१५प.   प्रा.ववरेंद्र जवतापूर (धामणवाव रेल्वेप, श्री.अळमन पूराेक 
(मुांबादेवीप, अॅड.यशोमती  ािूर (धतवसाप :   सन्माननीय रोजवार हमी योजना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अमराधती जजल् ्यातील णडक भसींचन वधदहरीचे म)ल् याींकन न करता जजल्हा पररषीेचे 
कधनष   अभियींता प्रधत माधळे हे रजेधर गेले असल् याने महाराषग रामामवधकास रोजगार हमी 
योजनाया या मजुराींना मजुरीपास)न धींधचत रहाधे लागले असल् याच े माहे म,े २०१५ मदतये धा 
त् याीरम्यान धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िातकुली तालुक् यातील मरेगा अींतग त भसींचन वधदहरीची ४६ कामे उपवधिागात 
ीे् यात आले या सींीिा त म)ल् याींकनासह हजेरीप् काया लयात साीर करवे गरजेच े होत े
ज् यामुळे कामाचा मोबीला मजुराींना तहसील काया लयामार् त ीे् यात आला असता परींतु या 
कामाकड ेश्री.माधळे याींनी ीलु क्ष केले ध ीीत  रजेधर परस् पर धनत)न गेले त् यामळेु कामाया या 
मुल् याींकना अिाधी मजुराींनी काम बींी केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ीोषीींधर सासनाने काय कारधाई केली धा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
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श्रीमती पूरांिजा मुांड े(०५-०१-२०१६प : (१प ध (२प होय, हे खरे आहे. 
(३प कधनष  अभियींता श्री. माधळे याींयाया वधरुदती भसस्तिींगायाया काय धाहीचा प्रस्ताध मुय 
काय कारी अधणकारी जजल्हा पररषी अमराधती याींना साीर कर्यात आला आहे. पुढील 
भसस्तिींगवधषयक काय धाही काय धाही अभियींता, रामामीव पावी पुरध ा वधिाग, जजल्हा पररषी, 
अमराधती याींचेकड ेसुरु आहे. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यातीक पूरांचायत सळमतीच्या माध्यमातून नेरवपूरांवळाई येथे  
रोजवार हमी योजनेच्या िामात झाकेका वैरव्यवहार 

  

(१०प  १७००९ (१७-०८-२०१५प.   प्रा.ववरेंद्र जवतापूर (धामणवाव रेल्वेप, श्री.अळमन पूराेक 
(मुांबादेवीप, डॉ.सांतोष ाारफे (िळमनुरीप, अॅड.यशोमती  ािूर (धतवसाप, श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायवाांवप :  सन्माननीय रोजवार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१प अमराधती जजल््यातील पींचायत सभमतीयाया मादतयमात)न नेरवपींगळाई येथ े रोजगार हमी 
योजनेधर मतृ व्यक्ती काम करत असल्याचे ीाखवध्यात आले अस)न त्यामुळे या योजनेत 
गैरव्यधहार झाल्याचे माहे माच , २०१५ मदतये धा त्याीरम्यान धनीस नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२प असल्यास, याप्रकरवी चौकसी कर्यात आली आहे काय ध चौकसीअींती काय आढळ)न 
आले, 
(३प असल्यास, या प्रकरवी सासनाने काय कारधाई केली धा कर्यात येत आहे, 
(४प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े (३०-१०-२०१५प : (१प या प्रकरवी गैरव्यधहार झालेला नाही, परींतु 
अधनयभमतता झाली. 
(२प होय, 

सीर प्रकरवी चौकसी कर्यात आली आहे. चौकसी अींती मतृ व्यक्तीच े नाध     
ई-मस््र धर आढळ)न आले. सीर व्यक्तीयाया नाधे असलेली मज)रीची रक्कम रु.१२६८/- ही 
त्याींयाया पोस्् खात्यामदतये जमा कर्यात आली आहे. 
(३प रामाम पींचायत, नेरवपींगळाई. ता. मोसी येथील काम रोजगार सेधक याींना कामाधरुन कमी 
कर्यात आले आहे. तसेच तत्कालीन रामामसेधक रामाम पींचायत, नेरवपींगळाई याींची  क 
धेतनधाढ रोख्यात आली आहे. 
(४प धनरींक. 

___________ 
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पूराकघर जजल््यातीक ४० हजार िम चाऱ्याांच े ाण ेजजल््यात  
समायोजन िरयायाच्या प्रतीतावाबाबत 

  

(११प  १७०३७ (१७-०९-२०१५प.   श्री.अळमन पूराेक (मुांबादेवीप, श्री.सुधनक िेदार (सावनेरप :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ावे जजल््याचे वधिाजन होऊन ८ मदहन ेझाले तरी पालतर जजल््यात काम करवायाया 
कम चायायाींना  ावे जजल््यात समायोजन कर्याचा प्रस्ताध सासन स्तराधर रामामवधकास 
वधिागाकड ेप्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  ावे जजल््याच े वधिाजन झाल्यानींतर नव्याने अजस्तत्धात आलेल्या पालतर 
जजल््यात काय रत असलेले, तसेच  ाव े जजल््यात धास्तव्य करवायाया ४ हजार भसक्षक ध 
भसक्षकेत्तर कम चायायाींयाया समायोजनाचा धनव य न झाल्यामुळे या कम चायायाींना सदतया पालतर 
जजल््यातच काम कराध ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरवी सासनाने तातडीने धनव य ते्यायायाष्ष्ीने कोवती काय धाही केली 
धा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े (१५-१२-२०१५प : (१प, (२प, (३प ध (४प  ावे जजल््याचे वधिाजन होऊन 
पालतर जजल््याची धनमीती कर्यात आली अस)न या ीोन्ही जजल््यातील जजल्हास्तराधरील 
ग्-क ध ग्-ड पी िरती कर्यायाया अनुषींगान,े ीोन्ही जजल््याींची नधीनतम लोकसींया 
(अनुसुधचत जाती ध जमातीप वधचारात तेऊन आरक्षव धनजश्चतीची काय धाही सामान्य प्रसासन 
वधिागादधारे प्रगतीपथाधर आहे. या ीोन्ही जजल््याींचे आरक्षव धनजश्चत झाल्यानींतर जुन्या 
 कत्र्त  ावे जजल््यातील कम चायायाींयाया वधकल्पानसुार वधिाजीत  ावे जजल््यात 
उपलणतेनुसार ्प्प्यान े समायोजन कर्यात येईल ध असी प्रिीया करताींना नधधनमीत 
पालतर जजल््यासा त पीे ररक्त राहवार नाहीत या ष्ष्ीकोनात)न पी िरती कर्यात येईल. 

___________ 
  
मौज ेवोताळवाडी (ता.सांवमेश् वर, जज.रत् नाधवरीप येथीक वोताळवाडी ते जजल् हा पूरषरषद मरा न 

शाळा ग्रामदेवता मांदीरापूरयतंच् या रती त् याची झाकेकी दरुवती था 
  

(१२प  १८३८० (१४-०८-२०१५प.   श्री.भातीिर जाधव (वुहावरप, श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवाप, 
श्री.अवधूत तािरे (श्रीवध नप, श्री.रमेश िदम (मोहोळप :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज े गोताळधाडी (ता.सींगमशे् धर, जज.रत् नाधगरीप येथील गोताळधाडी ते जजल् हा पररषी 
मरा त साळ रामामीेधता मींीीरापयतंया या रस् त् याची ीरुधस् था झाली अस)न गत १० धषा पास)न 
सीर रस् त् याची ीरुुस् ती कर् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) सीर प्रकरवी स् थाधनक नागररकाींनी दीनाींक २५ म,े २०१५ रोजी मा.पालकमीं्ी याींना लेखी 
धनधेीन ीेध)न रस् त् याची ीरुुस् ती कर् याची मागवी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सीर रस् त् याची पाहवी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, पाहवीचे धनष कष  काय आहेत ध त् यानुसार सीर रस् त् यात्याची ीरुुस् ती 
कर्याबाबत सासनान ेकोवती काय धाही केली धा कर् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(१५-१२-२०१५प : (१प ध (२प होय. 
(३प प्रश्नाींतकत रस्त्याची जजल्हा पररषी रत्नाधगरी मार् त पहावी कर्यात आली आहे. 
(४प ध (५प सींप)व  राज्यामदतये जजल्हा पररषीाींयाया अखत्याररतील रामामीव माग  ध इतर जजल्हा 
माग  रस्त्याींची  क) व लाींबी २३६८९०.०४ तक.मी इतकी अस)न सीर रस्त्याींयाया ीरुुस्तीसा त 
सासनाकड े उपलबण असलेल्या धनणीचे धा्प रस्त्यायाया लाींबीयाया प्रमावात कर्यात येत.े 
त्यानुसार रत्नाधगरी जजल्हा पररषीे अींतग त राममीव माग  ध इतर जजल्हा माग  रस्त्याची  क) व 
लाींबी ८०८५.३५ तक.मी. इतकी आहे. रस्त े ध प)ल, ीरुुस्ती ध परीक्षव या काय िमा अींतग त 
सन २०१२-१३, २०१३-१४ ध २०१४-१५ या आधथ क धषा सा त रत्नाधगरी जजल्हा पररषीेस  क) व 
रु.३७३३.८२ लक्ष तेराव्या वधत्त आयोगामदतये सन २०१२-२०१३-१४ ध २०१४-१५ मदतये  क) व 
रु.७६३.५८ लक्ष तर प)रहानी काय िमासा त रत्नाधगरी जजल्हा पररषीेला रु. १७००.६३ लक्ष असा 
 क) व रु.६१९८.०३ लक्ष इतका धनणी उपल ण करुन ीे्यात आलेला आहे. 
       प्रश्नाींतकत रस्त्यायाया लाींबीत तीन रस्त्याींचा समाधेस आहे. १) करींबेळे गाधची 
गोताडधाडी खींडागळेधाडी ते कनकाडी येरडधेाडी रस्ता रामामीव माग  ि.२११, २प मेती कनकाडी 
धाींझोळे बाधनीी कासार कोळधव कोंड्ये धनधण े कळकीरा रस्ता इतर जजल्हा माग  ि.९२,    
३प करींबळे गाधची णाधडधेाडी झोरेधाडी भमरगळधाडी त ेइजजमा ९२ रस्ता रामामीव माग  ि.२१२ 
       उपरोक्त रस्त्याींधर  स.्ी.धाहतकु सरु अस)न सीर रस्त्याींयाया खराब लाींबीतील रस् ते 
ीरुुस्तीची काम े अथ सींकल्पात/रस्ते वधसेष ीरुुस्ती काय िमात)न उपलण धनणी ध धनकषाचा 
अधणन राह)न प्रस्तावधत कर्याबाबत जजल्हा पररषीेचे प्रयत्न राहतील. 

___________ 
 

पूरुणे जजल्हा पूरषरषदेच्या मुिादमवाडी वाल्हे (ता.पूरुरांदरप येथीक प्राथळमि शाळेमध्ये एिा 
ळशषण िाने आपूरल्या जावी पूरोाळशक्षषण िेची िेकेकी नेमणूि 

 

(१३प  १८७३१ (१०-०८-२०१५प.   श्री.वैभव वपूरचड (अिोकेप, श्री.अवधूत तािरे (श्रीवध नप, 
श्री.रमेश िदम (मोहोळप, श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवाप :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१प पुवे जजल्हा पररषीेयाया मकुाीमधाडी धाल्हे (ता.पुरींीरप येथील प्राथभमक साळेमदतये 
श्री.सींदीप जगताप या भसक्षकान े साळेत आपल्या जागी पो्भसक्षक्षका नेम)न स्धत: मा् 
राजकारव, सिा, बै का ध  जभमन खरेीी-वधिी करीत असल्याची बाब धाल्हे कें द्र प्रमुखाींना 
साळेची तपासवी केली असता धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२प असल्यास, उक्त प्रकरवी सासनान ेचौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळ)न आले 
तदनुसार या प्रकरवी सींबींधणत ीोषीींवधरुदती काय कारधाई केली धा कर्यात येत आहे, 
(३प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
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श्रीमती पूरांिजा मुांड े(१५-१२-२०१५प : (१प होय. 
(२प मुकाीमधाडी, धाल्हे, ता.पुरींीर येथील उपभसक्षक श्री.सींीीप जगताप हे साळेत गैरहजर 
रहात अस)न मुलाींना भसकवध्यासा त अन् य भसक्षक्षकेची त्या साळेत धनयुक्ती केल्याची कें द्रप्रमखु 
धाल्हे याींनी सीर साळेस िे् दीली असता दीस)न आले. 
 ग्भसक्षवाधणकारी, पुरींीर याचे मार् त प्राथभमक चौकसी करुन सालेय कामकाजात 
हलगजीपवा ध असमाणनकारक कामकाजाबाबत दीनाींक २०.०४.२०१५ रोजी श्री. जगताप याींना 
कारवे ीाखधा नो्ीस बजाधली आहे तसेच महाराषग जजल्हा पररषी जजल्हा सेधा (भसस्त ध 
अपीलप धनयम ३(१प मणील  तरतुीीनुसार मुय काय कारी अधणकारी, जजल्हा पररषी, पुवे 
याींनी दीनाींक २९.०४.२०१५ याया आीेसान्धये श्री.जगताप याींना धनलींत्रबत केले आहे तसेच 
त्याींयायावधरुदती वधिागीय चौकसी प्रस्तावधत केली आहे. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

माडपूर येथीक (ता.महाडप प्राधथ मि शाळेतीक ईश् वर िाांबळे या  
ळशषण िाने शाळेतीक कहान मुकीांशी वैरवत न िेल्याबाबत 

  

(१४प  १८९४८ (१४-०८-२०१५प.   श्री.अवधूत तािरे (श्रीवध नप, श्री.रमेश िदम (मोहोळप, 
श्री.राहुक जवतापूर (श्रीवोंदाप, श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवाप, श्री.सुभाष उफ  पूरांडडतशे  पूरााीक 
(अळकबावप, श्री.धैय शीक पूरााीक (पूरेणप, श्री.जीवा वाववत (िळवणप :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल् हा पररषीेया या माडप येथील (ता.महाडप प्राधथ मक साळेतील ईश् धर काींबळे या 
भसक्षकाींवधरुदत ी साळेतील लहान ध कोध्या मुलीींसी लगधगक चाळे करीत असल् याबाबतचा गुन् हा 
लगधगक अत् याचारापास)न बालकाींच ेसींरक्षव कायीा २०१२ अन् धये पोभलसाींत गुन् हा  वप्रल, २०१५ 
या या सेध्या या सप् ताहात ीाखल कर् याींत आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लगधगक सोषव झालेल्या मुलीींयाया पालकाींनी ध स्थाधनक जागरुक मदहलाींनी या 
वधकृत भसक्षकाींधर कारधाई कर्याची मागवी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधणत भसक्षकाींची त्या साळेधरुन बीली करवेत आली परींतु त्याींचेधर गुन्हा 
ीाखल करुन त्याींना सेधते)न धनलींत्रबत कर्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच या प्रकरवी चौकसी करुन श्री.काींबळे याींना अ्क कर् यात आली आहे काय, 
(५) असल् यास, गुन्हा ीाखल करुन त्याींना धनलींत्रबत कर्याबाबत काय धाही न करवायाया 
सींबींधणताधर काय कारधाई कर्यात आली धा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 

श्रीमती पूरांिजा मुांड े(१५-१२-२०१५प : (१प ध (२प होय. 
(३प नाही. श्री.ईश्धर नागुराध काींबळे, प्राथभमक भसक्षक जज.प.साळा महड ता.खालाप)र याींनी 
साळेमदतये वधदयाधथ नीसी गैरधत न केल्याप्रकरवी त्याींना मुय काय कारी अधणकारी, जजल्हा 
पररषी रायगड याींचे दीनाींक २५-३-२०१५ याया आीेसान्धये धनलींत्रबत कर्यात आले आहे ध  
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श्री. काींबळे याींचेवधरुदती पोभलस स््ेसन, खालाप)र, जज.रायगड येथे गुनहा रजज.नीं. ५३/२०१५ 
िाीवध ३५४ लगधगक अपराणापास)न बालसींरक्षव अधणधनयम, २०१२ चे कलम ७ आर.डलु ८, ९ 
(सीप( लप( मप आर. डल ु१० अन्धये गुन्हा ीाखल केला आहे. 
(४प होय, श्री.काींबळे याींना दीनाींक १९/५/२०१५ रोजी अ्क कर्यात आली आहे. 
(५प ध (६प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
ळसांधुदवु  जजल् ्यातीक दोडामाव  येथीक सासोकी ग्रामपूरांचायतमाफ त सासोकी  

मुख् य रती ता ते वाघमळा रती त्याची दरुवतीथा झाल्याबाबत 
  

(१५प  १९४९४ (१७-०८-२०१५प.   श्री.वैभव नाईि (िुडाळप :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भसींणुीगु  जजल् ्यातील ीोडामाग  येथील सासोली रामामपींचायतमार् त सासोली मु य रस् ता त े
धातमळा रस् ता खडीकरव डाींबरीकरव ध ीरुुस् ती यासा त मींज)री ीे् यात आली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सीर रस् त् याींच ेकु ल् याही प्रकारच ेकाम प्रत् यक्ष जागेधर झाले नसताींना बनाध् 
मुल् याींकन करुन त् यातील लाखो रुपये रक् कम उचल कर् यात आल् याचे नुकतेच माहे  वप्रल, 
२०१५ मदतये धा त् याीरम्यान धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय ध त् यात काय आढळ)न आले, 
(४) असल्यास, ीोषीींधर काय कारधाई केली धा कर् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(२१-१२-२०१५प : (१प होय, हे खरे आहे. 
(२प ध (३प काय कारी अभियींता (बाींण.प, जजल्हा पररषी, भसींणुीगु  याींनी चौकसी केलेली अस)न 
त्याींनी दीलेल्या अहधालनुसार सीर काम प्रत्यक्ष होऊन प)व  झालेले आहे, परींतु सीरचे काम हे 
जजल्हास्तराधरुन काया रींि आीेस ीे्याप)धी कर्यात आल्यामुळे कामामदतये प्रसासकीय 
अधनयभमतता झाल्याचे दीस)न येत.े 
(४प याबाबत तत्कालीन साखा अभियींता, तसेच तत्कालीन सरींपच ध रामामसेधक याींचा अींधतम 
खुलासा मागवध्यात आले आहे. अींधतम खुलासा प्राप्त होताच सींबींधणताींधर तात्काळ प्रसासकीय 
कारधाई कर्यात येईल. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

इसवकी सुतारवाडी - रेवाेवाडी धत. नवकादेवी मांहदर (ता.काांजा, जज.रत् नाधवरीप  
पूरषरसराच्या वविासाबाबत 

  

(१६प  १९६१७ (१४-०८-२०१५प.   श्री.राजन साळवी (राजापूरूरप :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इसधली सुतारधाडी - रेध्ेधाडी धत. नधलाीेधी मींदीर (ता.लाींजा, जज.रत् नाधगरीप रसता 
ग्ारासह खडीकरव ध डाींबरीकरव तसेच वधकास कामे करवेबाबत दीनाींक २० नोव्हेंबर, २०१४ 
रोजी स् थाधनक रुामप रामामपींचायत इसधली - पनोरे रामामस् थाींनी मा.मु यमीं्ी तसचे रामामवधकास 
मीं्ी महोीयाींना प्व् यधहार करुनही अदयापी कोवतीच काय धाही झालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकसी केली आहे काय ध चौकसीअींती काय आढळ)न आले, 
(३) तसेच सीर रस् त् याकररता तात् काळ धनणी उपलबण करुन रस् त् याचे खडीकरव ध डाींबरीकरव 
कर्याबाबत कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(०८-१२-२०१५प : (१प सीर धनधेीन या वधिागाकड ेप्राप्त नाही. 
(२प जजल्हा पररषीेमार् त रस्त्याची पहावी कर्यात आली अस)न प्रश्नाींतकत रस्त्यायाया खराब 
लाींबीची ीरुुस्ती करवे आधश्यक असल्याच ेआढळ)न आले. 
(३प सन २००१-२०१२ रस्ते वधकास योजनेनुसार प्रश्नाींतकत रस्त्याचे नाध इसधली सतुारधाडी 
प्राथभमक साळा त े रेध्ेधाडी प्रजजमा ६३ ला जोडवा रस्ता अस)न सीर रस्ता रामामीव माग  
ि.११२ ीजा चा आहे. रस्त्याची  क) व लाींबी ३.५०० तक.मी. अस)न सीर रस्त्यायाया ०.६०० 
तक.मी. लाींबीतील मजबुतीकरव ध डाींबरीकरवाच ेकाम  वप्रल २०१३ मदतये प)व  कर्यात आले 
आहे. तसेच सन २०१५-१६ मदतये डोंगरी वधकास काय िमाींतग त या रस्त्याचे खडीकरव 
कर्याचे रु. १.०० लक्षचे काम प्रस्तावधत कर्यात आलेले आहे. 
       प्रश्नाींतकत रस्त्यायाया उध रीत खराब लाींबीतील ीरुुस्तीच े काम रस्ते वधसेष ीरुुस्ती 
काय िमाअींतग त उपलण धनणी ध धनकषायाया अधणन राह)न प्रस्तावधत कर्याचा जजल्हा 
पररषीेचा प्रयत्न रादहल. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

पूरक्व धरणावरीक एक्सप्रेस िॅनोकच्या िामासा न धनधी देयायाबाबत 
  

(१७प  २१०९३ (१४-०८-२०१५प.   श्री.हष वध न सपूरिाळ (बुक्ाणाप :   सन्माननीय जकसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पलढग (ता.मोताळा, जज.बुलढावाप येथील णरवातील ओधर फ्लो होवारे पावी नळगींगा, 
(ता.मोताळाप येथील णरवात सोड्याबाबतचा  क्सप्रसे कर नॉलचा सध े जलसींणारव 
वधिागामार् त कर्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उपरोक्त  क्सप्रेस कर नॉलच ेअींीाजप्क तयार कर्यात आले आहे काय, 
(३) सीर  क्सप्रेस कर नॉलच े कामासा त आधश्यक धनणी त्धरीत उपलण करुन ीे्याबाबत 
सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे ? 
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श्री. धवरीष महाजन (२७-१०-२०१५प : (१प नाही. 
     पलढग (ता.मोताळा, जज.बुलढावाप येथील णरवातील अधतररक्त सेधा नळगींगा, 
ता.(मोताळाप येधथल णरवात सोड्याबाबतचा  क्सप्रसे कर नॉलचा सधे जलसींणारव 
वधिागामार् त कर्यात येत नसुन जलसींपीा वधिागाींतग त बलुढावा पा्बींणारे वधिाग, 
बुलढावा या वधिागामार् त कर्यात येत आहे. 
(२प नाही, सीरचे अींीाजप्क तयार कर्याची काय धाही के्षत्र्य स्तराधर सुरु आहे. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

िोरडवाहू शेतीसा न िृषी वविास योजना व महाराष्ट्र  
ग्राळमण रोजवार हमी योजना राबववयायाबाबत 

  

(१८प  २१५१७ (१७-०८-२०१५प.   श्री.राजेश िाशीवार (सािोकीप :   सन्माननीय रोजवार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१प कोरडधाह) सेतीसा त सींरक्षक्षत भसींचनाचा सक्षम पया य म्हव)न सासनाने कृषी वधकास योजना 
ध महाराषग रामाभमव रोजगार हमी योजना राबवध्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२प असल्यास, सीर योजनेत काम करवायाया मजुराींधर मोठ्या प्रमावाधर बींणने लाी्यात 
आली अस)न त्याला १ मी्र कामासा त र्क्त १८१ रु. दीले जातात मा् बाहेर त्याला २९० त े
३०० रु. रोजी भमळत असल्याने त ेकाम कर्यास तयार होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३प असल्यास, पररवामी िींडारा जजल््यातील सेतत्याींची काम े प्रलींत्रबत असल्यामुळे सीर 
योजनेत काम करवायाया मजुराींधरील बणने कमी करुन त्याींची मींज)री धाढवध्यासींबींधणत 
सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(०५-०१-२०१६प : (१प होय. 
(२प हे खरे नाही. 
(३प िींडारा जजल््यात सेततळयाची काम े प्रलींत्रबत नाहीत. नरेगा अींतग त मज)रीचे ीर कें द्र 
सासनाकड)न धनजश्चत केले जातात ध त्याच ीरानुसार मजुराींना मजरुी ीे्यात येते. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

हातिां णवके (जज.िोल् हापूरूरप ताकुक् यातीक स्ई येथीक  
शाहूिाळकन बांधाऱ् याची दरुवतीथा झाल्याबाबत 

  

(१९प  २१९६८ (१४-०८-२०१५प.   डॉ.सुजजत ळमणचेिर (हातिणांवकेप, श्री.उल्हास पूरााीक 
(ळशरोळप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हातकीं वगले (जज.कोल् हाप)रप तालुक् यातील रुई येथील साह)काभलन बींणाया याच ेसींरक्षव क ड,े 
सींरक्षव भिींती ध वपलर मोडकळीस आल् यान ेतेथील नागररकाींनी पा्बींणारे खात् याकड ेधारींधार 
तीव्र आींीोलन केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या बींणा-याची पाहवी सासनाने केली आहे काय या पाहवीनुसार या बींणा-याया या 
ीरुुस् तीसा त सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, सीरची ीरुुस् तीचे काम केव् हापयतं प)व  कर् यात येवार आहे ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (२६-१०-२०१५प : (१प रुई को.प. पदतीतीयाया बींणायायाची ीरुस्ती करवे 
आधश्यक आहे. परींत ुतेथील नागरीकाींनी आींीोलन कलेले नाही. 
(२) सीर बींणायायाची ीरुुस्ती करवे आधश्यक असल्यान े त्याची पाहवी के्षत्र्य अधणकारी 
याींचेकड)न माहे ऑक््ोबर, २०१४ मदतये कर्यात आली अस)न ीरुुस्तीसा तच े रु. ३.७२ लक्ष 
तकीं मतीच े अींीाजप्क वधिागीय स्तराधर मींज)र कर्यात आले आहे. सन २०१५-२०१६ याया 
प्रापवस)चीमदतये सीर ीरुुस्तीयाया कामाचा अींत िाध करुन सीरचे काम प)व  कर्याचे धनयोजन 
आहे. 
(३) सन २०१५-१६ मदतये उपलण धनणीनुसार ीरुुस्तीच ेकामे कर्याचे धनयोजीत आहे. 

___________ 
  

मौ. बारव् हा, ग्रामपूरांचायत, (ता.काखाांदरू, जज.भांडाराप येथीक महात् मा वाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण 
रोजवार योजनेअांतव त िरया यात आकेल् या िामामध् ये झाकेका वैरव् यवहार 

  

(२०प  २२१०४ (१७-०८-२०१५प.   श्री.सुधािर देशमुख (नावपूरूर पूरजश्चमप, श्री.िृष्ट्णा खोपूरड े
(नावपूरूर पूरूव प, श्री.वविास िुां भारे (नावपूरूर मध्यप, श्री.सधुािर िोहळे (नावपूरूर दक्षषण णप :   
सन्माननीय रोजवार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौ. बारव् हा, रामामपींचायत, (ता.लाखाींी)र, जज.िींडाराप येथील महात् मा गाींणी राष गीय रामामीव 
रोजगार योजनेअींतग त कर् यात आलेल् या अनेक कामामदत ये मो या प्रमावात गैरव् यधहार 
झाल् याचे धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या कामामदत ये तलाधाच ेखोलकरव कर् याकररता २० गक् ्र कामाधर होत ेतर 
ज् या भसमें् रस् त् याच ेबाींणकाम कर् यात आले अस ेीाखवधले  त् या रस् त् याच ेबाींणकाम कर् यात 
आलेले नसव,े तर काही रस् त् याधर प्रस् ताध ध धनवधीा न काढता मुरुम ्ाक् यात आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत वधिागीय आयुक् त, नागप)र, मु य काय पालन अधणकारी, जजल् हा 
पररषी िींडारा, खींडवधकास अधणकारी पींचायत सभमती लाखाींी)र याींना अनेक धळेा धनधेीन े
ीेऊनही अदयापपयतं काय धाही कर् यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सीर कामामदत ये गैरव् यधहार करवा-या सरपींच, उप सरपींच, रामामसेधक, पींचायती 
सीस् याींया या कामाची चौकसी करुन ीोषीींधर काय कारधाई केली धा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
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श्रीमती पूरांिजा मुांड े (११-०१-२०१६प : (१प नाही. तथावप, झालेल्या कामाींमदतये काही प्रमावात 
अधनयभमतता झाल्याचे धनीस नास आले आहे. 
(२प तलाधाचे खोलीकरव कामामदतये गाळ धाहत)क कर्याकररता २० गरक््र कामाधर होते हे 
खरे आहे. तथावप, बाींणकाम कर्यात आलेले नाही ध रस्त्यायाया कामाचे धनवधीा काढले नाही, 
हे खरे नाही. 
(३प नाही. 
(४प सीर प्रकरवी गैरव्यधहार झालेला नस)न काही प्रमावात अधनयभमतता झालेली आहे. 
अधनयभमततेस जबाबीार असलेल्या रामामपींचायत सधचध ध ताींत्र्क अधणकारी याींच े वधरुदती 
काय धाही कर्यात येत आहे. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही.  

___________ 
 

पूराकघर जजल् हा ती थापूरन हो न अयायापूरही रोतीार अभावी पूरदे षरक् त असल्याबाबत 
  

(२१प  २२७७१ (१७-०८-२०१५प.   श्री.ववकास तरे (बोईसरप, श्री.क्षषण तीज  ािूर (नाकासोपूराराप :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालतर जजल् हा स् थापन होऊन अदयापही रोस््र अिाधी सेकडो पीे न िरता ररक् त 
राहवार अस)न त् यामळेु प्रसासनाची काय क्षमता कमी होऊन जनतेया या कामाींना न् याय भमळवार 
नाही असी ताींत्र्क अडचव उद् ाधली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ही ताींत्र्क अडचव ीरु कर् यासा त रोस् ्र धेगळे कर् याची आधश् यकता असुन 
तसेच वधकल् पामुळे पालतर मणील बहुताींस कम चारी धग   ावे जज.प. मदत ये धग  होवार आहेत 
त् यात भसक्षकाींचे प्रमाव खुप मोठ्या प्रमावात आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) जजल्हा पररषी पालतरया या प्रसासकीय कामाया या सोयीया या ष्ष ्ीने ध जनतेस कोवताही 
्ास होवार नाही यासा त जजल्हा पररषी, पालतर मणील प्रलींत्रबत कम चारी िरती सुरु 
कर् याबाबत नवधन आकृतीबींण ध उधचत काय पदत ीती अनुसर् यास कोवती काय धाही केली धा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 

श्रीमती पूरांिजा मुांड े (१५-१२-२०१५प : (१प, (२प, (३प ध (४प  ावे जजल््याचे वधिाजन होऊन 
पालतर जजल््याची धनभम ती कर्यात आली अस)न या ीोन्ही जजल््यातील जजल्हास्तराधरील 
ग्-क ध ग्-ड पी िरती कर्यायाया अनुषींगान,े ीोन्ही जजल््याींची नधीनतम लोकसींया 
(अनुसुधचत जाती ध जमातीप वधचारात तेऊन आरक्षव धनजश्चतीची काय धाही सामान्य प्रसासन 
वधिागादधारे प्रगतीपथाधर आहे. या ीोन्ही जजल््याींचे आरक्षव धनजश्चत झाल्यानींतर जुन्या 
 कत्र्त  ावे जजल््यातील कम चायायाींयाया वधकल्पानसुार वधिाजीत  ावे जजल््यात 
उपलदततेनुसार ्प्प्यान े समायोजन कर्यात येईल ध असी प्रिीया करताींना नधधनमीत 
पालतर जजल््यासा त पीे ररक्त राहवार नाहीत या ष्ष्ीकोनात)न पी िरती कर्यात येईल. 

___________ 
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मे. अब् दकु केबर स कायस  ्या फम ने सव्हीस ाॅक्सबाबत िेकेकी फसवनूि 
  

(२२प  २२७८७ (११-०८-२०१५प.   श्री.ववकास तरे (बोईसरप :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाी येथील मे. अ ीलु लेबर सप् लायस  ्या र्म ने सहरातील वधवधण सींस् था, सींत्ना 
ध कीं पनीला कम चारी पुरवध् याचा व् यधसाय करुनही त् या वप्रत् यथ  िराधयाया या सव् हीस र्क् स 
बाबत सासनाची ७० लाख रुपयाींची र्सधव)क कर् यात आल् याचे प्रकरव माहे म,े २०१५ मदत ये 
धा त्या ीरम्यान धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सीर प्रकरवी सासनान े चौकसी कर्यात आली आहे काय, चौकसीयाया 
अनुषींगाने सींबींधणताींधर काय कारधाई कर् यात आली धा कर् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनवांाीवार (०७-०१-२०१६प : (१प होय, अींसत: खरे आहे. 
सहाय्यक आयुक्त, उत्पाीन सुल्क, सीमा सुल्क तथा सेधाकर आयुक्त काया लय, औरींगाबाी 
याींयायाकड)न प्राप्त मादहतीनसुार म.ेअीलु सप्लायस  याींनी सधेा कराची रु. ४५,१२,८३५/- 
र्सधव)क केल्याच ेलक्षात आल्याचे कळवधले आहे. 
(२प सहाय्यक आयुक्त, उत्पाीक सुल्क, सीमा सुल्क तथा सेधाकर आयुक्त काया लय, 
औरींगाबाी याींयायाकड)न प्राप्त मादहतीनुसार, तिार (FIR) ीाखल कर्यात आली. मा. उयाच 
न्यायालय, सीर (FIR) औरींगाबाी याींनी आरोपप् ीाखल कर्याच ेआीेस दीले आहेत. 
(३प लाग) नाही. 

___________ 
 
पूरांचायत सळमती रामाेि (जज.नावपूरूरप अांतव त असकेल् या नवरधन ग्रामपूरांचायतमध्ये रोजवार 

हमी योजनेतांव त िामात झाकेका वैरव्यवहार 
  

(२३प  २२८३० (१४-०८-२०१५प.   श्री.डड मल्कीिाजू न रेड्डी (रामाेिप, श्री.वविास िुां भारे 
(नावपूरूर मध्यप, श्री.सुधािर देशमुख (नावपूरूर पूरजश्चमप, श्री.िृष्ट्णा खोपूरड े (नावपूरूर पूरूव प :   
सन्माननीय रोजवार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नागप)र जजल््यातील महात्मा गाींणी राषगीय रामामीव रोजगार हमी योजना ध पींचायत 
सभमती राम्ेक (जज.नागप)रप अींतग त असलेल्या नगरणन रामामपींचायत नगरणन येथे रोजगार 
हमी योजनातींग त मनोरेगा योजनेत मतृ व्यक्तीच े जॉब काड  तयार कर्यात आले अस)न 
कामाधर नसलेल्या लोकाींचे नाधाने पगार काढवे,मज)राींकड)न कभमसन मागवे,कामात अनेक 
मदहला मजुराींया या मज)रीमदत ये अर्रातर्र करवे, त्रबहार प्न  अींतग त लाधलेल् या झाडाींबाबत 
खो्ी मादहती ीेध)न यामदतये मोठ्या प्रमावाधर गैरव्यधहार केल्याच े दीनाींक ११  वप्रल, २०१५ 
रोजी धा त्यासमुारास धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत रामामपींचायत सीस् याींनी तहभसल काया लयासमोर रामामपींचायत 
प्रसासनावधरोणात माहे  वप्रल, २०१५ धा त्याीरम्यान बेमुीत उपोषव केले, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल् यास, या प्रकरवी चौकसी केली आहे काय ध त् यात काय आढळ)न आले, 
(४) असल्यास,त्यानुषींगाने सींबींधणताींधर काय कारधाई केली धा कर् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े (११-०१-२०१६प : (१प प्रस्तुत प्रकरवी ीोन रामामपींचायत सीस्याींकड)न 
दीनाींक ११/३/२०१५ रोजी तिार प्राप्त झाली होती. 
(२प होय. 
(३प ध (४प सीर प्रकरवी प्राप्त तिारीच ेअनुषींगान े ग् वधकास अधणकारी, पींचायत सभमती 
राम्ेक याींनी दीनाींक १३/३/२०१५ नुसार, वधस्तार अधणकारी (पींचाप, सहायक काय्रिम अधणकारी 
(रोहयोप ध ताींत्र्क कृवष सहायक (रोहयोप पींचायत सभमती, राम्ेक याींना चौकसी कर्याबाबत 
आीेस दीले. 
     सीर तिार अजा  मणील नम)ी आरोप भसदती होत नसल्याचे चौकसीअींती स्पष् झाले. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
 

ग्राळमण रोजवार हमी (मनरेवाप योजने अांतव त पूररभणी, पूराथरी, मानवत, सोनपूरे   
ताकुक् यातीक ववहहर फेरभरणाबाबत 

(२४प  २२८४० (१४-०८-२०१५प.   श्री.मोहन फड (पूराथरीप :   सन्माननीय रोजवार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रामाभमव रोजगार हमी (मनरेगाप योजने अींतग त परिवी, पाथरी, मानधत, सोनपे  
तालुक् यातील वधदहर रे्रिरवाचे  रध)न दीलेले उदिष ् पुव  झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सीरह) काम तकती प्रमावात पुव  झाले, 
(३) तसेच काम पुव  हो्यायाया दीरींगाईबाबत ीोषीींधर काय कारधाई केली धा कर्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पूरांिजा मुांड े (०८-१२-२०१५प : (१प ध (२प रामामीव रोजगार हमी योजनेंतग त परिवी, 
पाथरी, मानधत, सोनपे  तालुक्यासा त वधदहर पुनि रवाचे उिीष्  रवध्यात आलेले नाही.  
तथावप या योजनेंतग त परिवी, पाथरी, सोनपे  ध मानधत या तालुक्यामदतये वधहीर 
पुनि रवाची ३८३ काम ेप)व  कर्यात आली आहेत त्याची तालुकाधनहाय मादहती खालीलप्रमावे 
आहे. 
पीं.स. पुव  काम े
परिवी १११ 
पाथरी ५९ 
मानधत १४६ 
सोनपे  ६७ 
एिूण ३८३ 
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(३) प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

पूररभणी ताकुक् यातीक दषु्ट् िाळी पूरषरजतीथतीमुळे मनरेवा अांतव त मजुराांना िाम देयायाबाबत 
  

(२५प  २२८८० (१४-०८-२०१६प.   डॉ.राहूक पूरााीक (पूररभणीप :   सन्माननीय रोजवार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परिवी तालुक् यातील ीषु काळी पररजस्थतीमुळे सासनाने मनरेगा अींतग त ६४५९६ मजुराींना 
काम ीे् यासा त वधवधण काम ेसुरु कर् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तसेच यापैकी र्क् त २४ हजार ६७ मजुराींनाचा काम ेीे् यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, इतराींना कामे न ीे् याची कारवे काय आहेत ध त् याींना कामे केव् हा ीे् यात 
येवार आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानुषींगान ेकोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(१५-०१-२०१६प : (१प होय, हे खरे आहे. 
(२प अींसत: खरे आहे. 
     परिवी तालुक्यामदतये ज्या मज)राींनी कामाची मागवी केली त्याींना काम उपलण करुन 
ीे्यात आले आहे. कोवत्याही मजुराींना काम े नाकारलेली नाहीत. तसचे पुढील कामाींयाया 
मागवीसा त रामामपींचायतधनहास सले्र्धर कामे उपलण केली आहेत. 
     परिवी तालुक्यामदतये ६५,५११ नोंीवीकृत मज)र आहेत. यापैकी सन २०१५-१६ मदतये 
३८३३ मजुराींनी कामाची मागवी केली. त्यापैकी ३७४७ मजुराींना काय उपलण करुन दीले. 
प्रत्यक्ष २६२५ मजुराींनी काम केले. त्यात)न ८२,५४२ मनुषयदीनाींची धनभम ती झाली. सदतया ७४५ 
काम ेप्रगतीपथाधर आहेत. 
(३प, (४प ध (५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
 

अमरावती जजल् ्यात ळसांचन ववहहर योजना अळभयान सांथ वतीने ससु् असल्याबाबत 
  

(२६प  २३३३५ (०७-०४-२०१५प.   डॉ.अधनक बोंड े(मोशीप :   सन्माननीय रोजवार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अमराधती जजल् ्यात णडक भसींचन वधदहरीया या ६९२ मींजुर वधदहरीपगकी केधळ १२१ वधदहरीींची 
कामे झाल् यामुळे अमराधती जजल् ्यात भसींचन वधदहर योजना अभियान सींथ गतीने सुरु आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत सासनान ेकाय कारधाई केली धा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
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श्रीमती पूरांिजा मुांड े (१३-०१-२०१६प : (१प  नाही अमराधती जिल््यात णडक भसींचन वधदहर 
योजन ेअींतग त ६८२ कामे मींज)र अस)न त्यापैकी आतापयतं ३५१ वधदहरीींची कामे प)व  झालेली 
आहेत. ११९ काम े प्रगतीपथाधर आहेत. २१२ वधदहरीींची काम ेलािार्थयांनी वधवधण कारवास्त्ध 
सुरु केलेली नाहीत. अप)व  वधदहरीींची काम े कर्यासा त ३०/६/२०१६ पयतं मुीतधाढ ीे्यात 
आली आहे. सीर काम े पाधसा्यानींतर हाती तेऊन प)व  कर्याची काय धाही तालुकास्तरीय 
यीं्वेकड)न कर्यात येत आहे. 
(२प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

बदनापूरूर (जज.जाकनाप येथीक दाभाडी येथे मनरेवाच् या िामाांसा न मजूराांची 
मावणी असताांनाही िामे रॅक् ारन ेसुस् असल्याबाबत 

  

(२७प  २३८१३ (१४-०८-२०१५प.   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदनप :   सन्माननीय रोजवार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बीनाप)र (जज.जालनाप येथील ीािाडी येथे मनरेगाया या कामाींसा त मज)राींची मागवी 
असताींनाही ही काम ेगरक् ्रने सुरु झाल् याया या धनषेणाथ  महाराष ग राज् य सेतमजुर युधनयन (लाल 
बाध्ाप या या धतीन ेराज)र-औरींगाबाी मागा धर रास् ता रोको आींीोलन माहे  वप्रल, २०१५ मदतये 
धा त् याीरम्यान कर् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सीर प्रकरवी चौकसी केली आहे काय ध त् यात काय आढळ)न आले, 
(३) असल्यास, तदनुसार कोवती काय धाही कर् यात आली धा येत आहे, 
(४) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(०५-०१-२०१६प : (१प रस्ता रोको आींीोलन कर्यात आले, हे खरे आहे. 
(२प मौजे ीािाडी येथील कीं पा  ्में् बींडीगयाया कामाींना जजल्हा धनयोजन ध वधकास मींडळ 
जालना याींचे मींज)री ओीस ि. ४३५, दी. ९.३.२०१५ अन्धये  काजत्मक पावलो् वधकास 
काय िम योजने अींतग त मभसनदधारे कामे मींज)र असल्यान ेत्यानसुार ध माग ीस क स)चनाींन)सार 
जी काम ेमभसनदधारे करवे अपेक्षक्षत होत,े ती कामे मभसनदधारे केली आहेत. 
     मौजे ीािाडी ता.बीनाप)र येथील मज)राींयाया मागवीप्रमावे तत्काळ कामाींच े धनयोजन 
करुन म.रामा. रो.ह.यो अींतग त कृषी वधिागामार् त कामे सुरु कर्यात आली. त्यामदतये 
कीं पा  ्मे् बींडीींगची काम े सुरु कर्यात येध)न मींज)राींना कामे उपलण करुन ीे्यात आली 
आहेत. मौज ेीािाडी येथ े२०७७ इतके मनुषय दीधस रोजगार धनभम ती झाली अस)न मज)राींना  
त्याींची मज)री अीा कर्यात आली आहे. 
(३प ध (४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
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जाकना जजल््यात महात्मा वाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजवार हमी योजनेच् या 
हजारो मजुराांना िाम ेदेयायाबाबत 

  

(२८प  २३८१४ (१४-०८-२०१५प.   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदनप :   सन्माननीय रोजवार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) जार्राबाी (जज.जालनाप तालकु् यात येथे गेल् या ीोन मदहन् याींपास)न महात्मा गाींणी राषगीय 
रामामीव रोजगार हमी योजनेया या हजारो मजुराींनी ीषु काळात काम ेदया असी मागवी करुनही 
काम े सुरु होत नसल् यामळेु ध अधणका-याींया या उीाभसन णोरवामळेु मज)राींधर उपासमारी ध 
स् थलाींतर कर् याची धेळ आली आहे तसचे सींबींधणत ीोषी अधणकायायाींवधरुदती काय धाही कराधी 
असी मागवी स्थाधनक लोकप्रधतधनधणींनी मा.मुयमीं्ीमहोीयाींना दीनाींक ८  वप्रल, २०१५ रोजी 
धा दीलेल्या धनधेीनादधारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मज)राींना काम ेनसल् यामुळे सुमारे ४५० मज)राींधर उपासमारीची धेळ आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकसी केली आहे काय ध त् यात काय आढळ)न आले, 
(४) असल्यास, तदनुसार मज)राींना तात् काळ काम उपल ण करुन ीे् याया या ष्ष ्ीन े काय 
काय धाही धा कर्यात येत आहे, 
(५) तसेच सीर प्रकरवी ीोषी व्यक्तीधर काय कारधाई केली धा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े (०५-०१-२०१६प : (१प, (२प, (३प ध (४प म.रामा.रो.ह.यो. अींतग त जालना 
जजल््यात मींज)र काम ेचाल) न केल्याबिल सींबींधणत ीोषी अधणकायायाींवधरुदती कारधाई कर्याची 
मागवी श्री. सींतोष पा्ील ीानधे, वधणानसिाींना सीस्य याींनी मा. मुयमी्ं ी याींना दीनाींक 
५.४.२०१५ याया प्ान्धये केली आहे. 
     जालना जजल््यातील जार्राबाी तालुक्यामदतये महात्मा गाींणी राषगीय रामामीव रोजगार 
हमी योजने अींतग त १३० कामाींना प्रसासकीय मींजुरी ीे्यात आली अस)न कामाींना काया रींि 
आीेस ीे्यात आले आहेत. त्यापैकी सदतया २६ काम े सुरु आहेत. सबब, काम े सुरु होत 
नसल्यामळेु मज)रीधर उपासमारी ध स्थलाींतर कर्याची धेळ आली आहे, हे खरे नाही. 
(५प ध (६प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

महात्मा वाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजवार हमी योजनेतांव त वयैजक्ति  
ळसांचन ववहहरीांची िामे अपूरूणा वतीथते असल्याबाबत 

  

(२९प  २३८१६ (१७-०८-२०१५प.   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदनप :   सन्माननीय रोजवार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महात्मा गाींणी राषगीय रामामीव रोजगार हमी योजनतेींग त धैयजक्तक भसींचन वधदहरीींची अप)व  
असलेली काम े येत्या ज)न, मदहन्याअखेरपयतं प)व  कराधते, असे स्पष् आीेस राज्य 



वध.स. ११३ (21प 

सासनायाया रामामवधकास ध जलसींणारव वधिागातरे् राज्यातील सध  जजल्हा पररषी काया लयाींना 
बजाध्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जालना जजल््यासह राज्यिरातील अनेक जजल््यात तकती धैयजक्तक भसींचन 
वधदहरीींयाया मींज)रीचा आकडा तकती आहे, 
(३) तसेच  क्या जालना जजल््यात साडनेऊ हजार वधदहरीींपैकी तबल साडपेाच हजार 
वधदहरीींची काम ेअप)व  आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळ)न आले, 
(५) तदनुसार सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(३०-१०-२०१५प : (१प हे खरे नाही. 
       तथावप, राज्य रोजगार हमी योजनेअींतग त जधाहर/णडक भसींचन वधदहर योजनेतील 
इतर लािार्थयांयाया अप)व  असलेल्या वधदहरी दीनाींक ३० ज)न, २०१५ पयतं प)व  कर्यायाया 
स)चना रोजगार हमी योजन वधिागाकड)न ीे्यात आलेल् या होत्या. ही मुीत आता सासन 
धनव य दीनाींक २९ जुल,ै २०१५ अन्धये दीनाींक ३० ज)न, २०१६ पयतं धाढवध्यात आलेली आहे. 
(२प महात्मा गाींणी नरेगा योजनअेींतग आजभमतीस  क) व १,७०,६२२ इतक्या वधदहरीींना मींज)री 
ीे्यात आलेली आहे. यापैकी जालना जजल््यात १२,७४१ इतक्या वधदहरी मींज)र कर्यात 
आलेल्या आहेत. 
(३प जालना जजल््यात  क) व मींज)र वधदहरीपैकी ११,०२७ भसींचन वधदहरीींची काम ेहाती ते्यात 
आली अस)न  क) व ४,४२५ इतक्या वधदहरी प)व  झाल्या  आहेत ध ६,६०७ वधदहरीींचे कामे अप)व  
आहेत. 
(४प ध (५प अप)व  वधहीरी प)व  कर्याची काय धाही सुरु अस)न त्याधर खालीलप्रमावे 
उपाययोजना कर्यात आलेल्या आहेत - अप के्ष्ीय स्तराधर उद् ाधवायाया अडचवी ी)र 
कर्यासा त सासन पररप्क दीनाींक ७ माच , २०१५ अन्धये पुढीलप्रमावे अधतररक्त स)चना 
ीे्यात आलेल्या आहेत. 
       १प जाीा कीं ्ा्ी मनुषयबळ उपल ण करुन ीेवे. 
       २प रामामपींचायतीस /इतर यीं्वेस प्राणान्याने अरामीम उपलण करुन ीेवे. 
       ३प पा्तेचे धनकष भसधथल करुन ीेवे. 
बप धेळोधेळी मीं्ालयीन स्तराधर, वधिागीय स्तराधर वधवधण बै का, के्ष्ीय िे्ी आयोजजत 
कर्यात आलेल्या आहे. 
कप सासन प्  दीनाींक २६ म,े २०१५ अन्धये भसींचन वधदहरीींयाया सादहत्याधरील खचा सा त 
प्रत्येक जजल््याींना कुसल खचा च ेउदिष्  ीे्यत आलेले होते. 
डप तसेच सासन पररप्क दीनाींक २० म,े २०१५ अन्धये सन २०१५-१६ याया लेबर बजे्मदतये 
भसींचन वधदहरीींसा त २०% धनणीची तरत)ी कर्यात आलेली आहे. 
(६प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
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िामशेत (ता.मावळ, जज.पूरुणेप येथीक इांद्रायणी नदीच्या पूरात्रातीक  
िोल्हापूरूरी बांधाऱ्याच्या दसु्तीतीबाबत 

  

(३०प  २४२४९ (१४-०८-२०१५प.   श्री.सांजय (बाळाप भेवड े (मावळप :   सन्माननीय जकसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुवे जजल् हा - माधळ तालुक् यातील कामसेत येथे सेतक-याींना सेती ध वप् यासा त मुबलक 
पावी भमळाध,े म् हव)न सासनान े इींद्रायवी पा्ात २० धषा पुधी १० लाख रुपये खच  करुन 
कोल् हाप)र पदत ीतीचा बींणारा बाींणला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या बींणा-याींया या भिींती पडल् या अस)न लोखींडी प् ले् पा् यात पडल् या आहेत 
त् यामुळे पा् याची गळती मोठ्या प्रमावत होत अस)न आगामी काळात २५ गाधातील 
पावीयोजना बींी पड् याची सक् यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, धडीधळे णरवातनु पावी सोडल् यानींतर या बींणा-यात पावी राहत नसुन पुव  
पावी धाहुन जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, धडीधळे पा्बींणारे वधिागाया या धतीन े २०१४-१५ अींतग त या बींणाया याया या 
ीरुुस् तीसा त खच  रु.७० लक्ष रुपयाचा प्रस् ताध साीर केला आहे काय असल् यास, बींणा-याची 
तातडीन ेीरुुस् ती हो् याया या ष्ष ्ीन ेसासनान ेकोवती काय धाही केली धा कर् यात येत आहे ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (२६-१०-२०१५प : (१प होय, 
(२) अींसत: खरे आहे. 
     बींणारा नाीरुुस्त झालेला आहे.  परींतु या बींणायायाधर अधलींबुन असलेल्या पावी 
योजनासा त ध सेतीसा त आधश्यक पावी उपलण कर्यात आलेले आहे. 
(३) अींसत: खरे आहे. 
     इींद्रायवी नीीधर को.प. बींणायायाची श्रृींखला बाींण्यात आली असल्यामुळे या बींणात्यात)न 
पावी धाहुन जात असले, तरी त ेधनम्न बाजुयाया बींणायायादधारे धापर्यात येत आहे. 
(४) होय, 
     नान-ेनावोली को.प. बींणायायायाया वधसेष ीरुस्तीचा प्रस्ताध तयार कर्याची काय धाही 
के्ष्ीय स्तराधर प्रगतीत आहे. 

___________ 
  
िोल् हापूरूर जजल् ्यातीक धामणी मध् यम प्रिल् पूर, राई, ता.राधानवरी या प्रिल् पूरास िृष्ट् णा खोरे 

वविास मांडळान ेहदकेल्या मान्यतबेाबत 
  

(३१प  २४२८७ (१४-०८-२०१५प.   श्री.चांद्रदीपूर नरिे (िरवीरप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल् हाप)र जजल् ्यातील णामवी मदत यम प्रकल् प, राई, ता.राणानगरी या प्रकल् पास कृष वा 
खोरे वधकास मींडळाने रुपये १२०.३० को्ी रक् कमेस दीनाींक २४ डडसेंबर, १९९६ रोजी मान् यता 
दीली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, कोल् हाप)र जजल् ्यातील णामवी मदत यम प्रकल् प, राई, ता.राणानगरी या णरवास 
दीनाींक ९ रे्ब्रुधारी, २००५ रोजी सुणारीत प्रसासकीय मान् यता तेऊन णरवाची सींया ६५० मी. 
ने खाली सरकधली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नधीन धहन अींतर प्रस् ताध मु य अभियींता याींनी मींज)र केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, त् याप्रमाव े ेकेीाराींना ीेयके अीा केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, प)धीया या धहन अींतरानुसार  ेकेीाराला जाीा रक्कम अीा कर्यात आल्याबाबत 
सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (१०-१२-२०१५प : (१प होय. 
(२प म)ळ मींज)र सींरेखेयाया पायामदतये धनजभमन येत असल्यान े तसेच, प्रकल्पामुळे बाधणत 
होवारे धनयत धनक्षे् ध धन्यजीध के्ष् कमी कर्यायाया ष्ष्ीने, णरवाची सींरेखा ६५० मी. न े
खाली सरकध)न माहे ११/२००० मदतये णरवाचे काम सुरु कर्यात आले ध सीर बीललेल्या 
सींरखेस महामींडळाने २००२ मदतये काया त्तर मान्यता दीली. त्यास अनुसरुन साीर केलेल्या 
प्रथम सुणाररत प्रसासकीय मान्यता अहधालास महामींडळाने दी. ९ रे्ब्रुधारी, २०१५ अन्धये 
मान्यता दीली आहे. 
(३प धनवधीा सत -३८ याया प्रस्ताधास मान्यता ीेताना धहन अींतरास मान्यता दीली आहे.  
(४प खोीकाम, सींणानक ध लोहसळी या बाबीींचे पररवाम १२५ ्क्क्यापेक्षा जास्त झाल्यामुळे 
सीर बाबीींची ीेयके धनवधीा सत  ३८ प्रमावे अीा कर्यात आलेली आहेत. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(६प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  
िोल् हापूरूर जजल् ्यातीक ववनबावडा ताकुक् यातीक शेणवड ेत ेअणदरू दर यान िुां भी नदीवरीक 

िोल् हापूरूर पूरध् दतीच्या बांधा-याची दसु्तीती िरणेबाबत 
  

(३२प  २४३११ (१४-०८-२०१५प.   श्री.चांद्रदीपूर नरिे (िरवीरप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हाप)र जजल् ्यातील गगनबाधडा तालुक् यातील सेवधड े ते अवी)र ीरम् यान कुीं िी 
नीीधरील कोल् हाप)र पदत ीतीचा बींणा-याचा स् लरब वपलरसह माहे  वप्रल, २०१५ मदत ये धा त्या 
ीरम्यान पडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अवी)र पररसरातील नगररकाींना गगनबाधडा ध कोल् हाप)र येथे जावेकरीता कुीं िी 
नीीधर नागररकाींनी लाकडी साकध बाींणला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पाधसा्यापुधी सीर कोल् हाप)र पदत ीतीचा बींणारा ीरुुस् त करवेची मागवी 
रामामस् थाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत सासनान ेकोवती काय धाही केली धा कर् यात येत आहे ? 
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श्री. धवरीष महाजन (२८-१०-२०१५प : (१प होय. 
(२प होय. 
(३प होय. 
(४प कुीं िी नीीधरील सेवधड े येथील को.प. बींणायायाींयाया ीरुुस्तीकरीता धनयमीत ीेखिाल ध 
ीरुुस्ती अींतग त प्राप्त होवायाया धनणीतुन रु. ७.०५ लक्ष तकीं मतीयाया अत्याधश्यक ीरुुस्तीयाया 
कामाची धनवधीा धनजश्चत कर्यात आली आहे. याधषीयाया पाधसा्या नींतर ही ीरुुस्तीची काम े
कर्याचे धनयोजीत आहे. 

___________ 
 

बुक्ाणा जजल् ्यातीक मकिापूरूर ववधानसभा मतदार सांघातीक मौज ेदसरखेड त ेधचांचोक व 
मौज ेधनांबोळी जोडरतीता या रतीत्याांची झाकेकी दरुवतीथा 

(३३प  २५४२९ (१७-०९-२०१५प.   श्री.चैनसुख सांचेती (मकिापूरूरप :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बुलढावा जजल् ्यातील मलकाप)र वधणानसिा मतीार सींतातील मौज ेीसरखेड त ेधचींचोल ध 
मौज े धनींबोळी जोडरस् ता या रस्त्याींची ीरुधस्था झाल्यामुळे या रस् त् याधरुन ीचुाकी, चारचाकी 
धाहनणारकाींना ध सध  सामान् य नागरीकाींनी गैरसोय होत असल् याची बाब माहे ज)न, २०१५ धा 
त्याीरम्यान धनीस नास आली असुन या रस् त् याया या खडीकरव कामासा त प्रत्येकी रु. २० लक्ष   
धनणीची आधश् यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सीर रस् त् याच ेखडीकरव करवे अत् यींत गरजेचे आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) उपरोक् त रस् त् याचे खडीकरव कर् याबाबत स् थाधनक लोक प्रधतधनणी याींनी मा.काय कारी 
अभियींता, जजल्हा पररषी,बाींणकाम वधिाग, बुलढावा याींना सुधचत केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, याबाबत सासनान ेकोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पूरांिजा मुांड े(१७-१२-२०१५प : (१प ध (२प प्रश्नाींतकत रस्त्याची तात्पुरती ीरुुस्ती कर्यात 
आली अस)न सदय:जस्थतीत सीर रस्त्याधर धाहतकु सुरळीत सुरु आहे. 
(३प बाींणकाम वधिाग, जजल्हा पररषी बुलडावाकड ेअसा प्रकारच ेधनधेीन आढळ)न येत नाही. 
(४प मलाकप)र तालुक्यातील मौजे धनींबोळी जोडरस्ता हा सन २००१-२०२१ रस्ते वधकास 
योजनेनुसार इतर जजल्हा माग  ि. २४ चा िा रस्त अस)न या िाग रस्त्याची लाींबी १.२० 
तक.मी. आहे सीर रस्त्याचा पषृ िाग खडीचा आहे. या रस्त्यायाया खडीनुतनीकरवाचे काम 
जजल्हा पररषीेला वधवधण योजनमेण)न प्राप्त धनणी ध धनकष याींयाया अधणन राह)न ्प्प्या-
्प्प्याने कर्याचे जजल्हा पररषीेचे धनयोजन आहे. 
     तसेच मौजे ीसरखेड ते धचींचोल हा योजनाबा्य रस्ता अस)न सन २०१५-१६ या धषा त  
१३ धा वधत्त आयोग जजल्हा स्तर अींतग त सीर रस्त्याच ेमुरमीकरवाच ेकाम प)व  कर्यात 
आले आहे. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
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मौज ेहल् कारवाडी, आसवाव, िामवेाडी, माणवाव, तुिेवाडी, जांवमहट्टी (ता.चांदवड, 
जज.िोल्हापूरूरप येथीक िोल् हापूरूरी पूरध् दतीच् या बांधा-याची झाकेकी दरुवती था 

  

(३४प  २५५४७ (१७-०९-२०१५प.   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपूरेिर (चांदवडप, श्री.रमशे िदम 
(मोहोळप, श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवाप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हाप)र जजल् ्यातील चींीगड तालुक् यातील मौजे हल् लारधाडी, आसगाध, कामेधाडी, 
मावगाध, तुकेधाडी, जींगमहट्टी या कोल् हाप)री पदत ीतीया या बींणा-याची ीरुधस् था झाल् याची माहे 
 वप्रल २०१५ मदत ये धा त् याीरम्यान धनीस नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) सीर बींणा-याची ीरुुस् ती करवेबाबत मा.जलसींपीा मीं्ी याींना चींीगडचे लोकप्रधतधनणी याींनी 
दी.१५/६/२०१५ रोजी लेखी धनधेीनादधारे मागवी केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरवी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकसीत काय आढळ)न आले ध तीनसुार सीर बींणा-याची ीरुुस् ती करवेबाबत 
सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 

श्री. धवरीष महाजन (२९-१०-२०१५प : (१प अींसत: खरे आहे. 
काय कारी अभियींता, कोल्हाप)र पा्बींणारे वधिाग, कोल्हाप)र याींयाया सन २०१३-१४ याया पाहवी 
मदतये बींणायायाींयाया ीरुुस्तीची बाब धनीस नास आली आहे. 
(२प होय. 
(३प होय. 
(४प सीर बींणायायाींची पाहवी कर्यात आली आहे. त्यानसुार आसगाींध ध तुकेधाडी या 
बींणायायाींना सदयजस्थतीत ीरुुस्तीची आधश्यकता नाही. मा् कामेधाडी ध मावगाींध या कोल्हाप)र 
पदतीतीयाया बींणायायाींची ीरुुस्ती करवे आधश्यक असल्याने सन २०१३-१४ याया प्रापवस)चीत 
समावधष् कर्यात आली होती. तथावप, धनणीअिाधी काम ेहाती तेता आली नाहीत. 
     धनणीयाया उपलणतेनुसार सन २०१५-१६ मदतये कामेधाडी, मावगाींध, हल्लारधाडी ध 
जींगमहट्टी या बींणायायाींची ीरुुस्ती काम ेहाती ते्याचे प्रस्तावधत आहे. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

धन न तेरणा प्रिल् पूर, मािणी (ता.कोहारा, जज.उती मानाबादप येथीक धन न तेरणा उजवा 
िाकव् यावरीक पूरे साांववी, एिोंडी व िव ा येथ ेपूरुक बाांधयायाबाबत 

  

(३५प  २६१४३ (१७-०८-२०१५प.   श्री.ज्ञानराज चौवुके (उमरवाप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धनम् न तेरवा प्रकल् प, माकवी (ता.लोहारा, जज.उस् मानाबाीप येथील धनम् न तेरवा उजधा 
कालव् याधरील पे साींगधी,  कोंडी ध कध ा येथ ेअनुिमे तक.मी.१८, २२ ध २५ या अींतराधर 
आधश् यक तेथे पुल बाींणवेबाबत उमरगा- लोहारा येथील स् थाधनक लोकप्रधतधनणी याींनी काय कारी 
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अभियींता, धनम् न तेरवा कालधा वधिाग ि.२, लात)र याींना दीनाींक १  वप्रल, २०१३ रोजी धा 
त्यासुमारास लेखी प्ादधारे सुधचत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त धनधेीनाया या अनुषींगाने सींबींधणातादधारे कोवतीच काय धाही न झालेल् या 
कारवान े पररसरातील नागररकाींना वधवधण गैरसोयीचा सामना कराधा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरवी सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 

श्री. धवरीष महाजन (२४-०२-२०१६प : (१प होय. 
(२प हे खरे नाही. 
    उक्त धनधेीनायाया अनुषींगान ेधनम्न तेरवा उजव्या कालव्याधरील प)ल सा.ि. १८०१३ मी. 
ध सा.ि. २४३९८ मी. चा समाधेस धनम्न तेरवा प्रकल्पायाया ततृीय सुणारीत प्रसासकीय 
मान्यता प्राप्त अींीाजप्कात अस)न महामींडळायाया दी. १२/०९/२००८ याया प्ान्धये मान्यता 
प्राप्त आहे. 
    तसेच सा.ि. २२२७० मी. पुलायाया बाींणकामास काय कारी सींचालक, गोीाधरी मरा धाडा 
पा्बींणारे वधकास महामींडळाने दी. २१/०८/२००८ याया प्ान्धये मान्यता कळवधली आहे. सीर 
पुलास समाधेस धनम्न तेरवा प्रकल्पायाया प्रस्तावधत चतुथ  सणुारीत प्रसासकीय मान्यता 
प्रस्ताधात कर्यात आला आहे. 
(३प ध (४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

िासारसाई िुसवाव (ता.मावळप येथीक रतीत्याची झाकेकी दरुवतीथा 
  

(३६प  २६२६९ (१७-०९-२०१५प.   श्री.कक्ष्मण जवतापूर (धचांचवडप :   सन्माननीय जकसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कासारसाई कुसगाध (ता.माधळप येथील रस् त् याया या ीरुधस् थमेुळे कासारसाई णरवाया या 
भिींतीधरुन साध जधनक धाहत)क चाल) असल् याचे माहे ज)न, २०१५ मदत ये धनीस नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सीर रस् ता खाडी, माती मुरूम यापास)न बनवधलेला असतानाही या रस् त् याधरुन 
अधजड धाहने णोकाीायक धाहत)क करत असल् यान े रस् त् याचा िराध खचल् यास मोठ्या 
प्रमावाधर णरवाला णोका धनमा व होऊ सकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरवी चौकसी कर् यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त णोकाीायक धाहत)क थाींबवध् याकरीता सासनाने कोवती उपाययोजना 
केली धा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
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श्री. धवरीष महाजन (२६-१०-२०१५प : (१प होय. 
     णरवायाया खालील बाज)चा रस्ता पाधसा्यात खराब झाल्याने जनतेची गैरसोय होऊ नये 
म्हव)न ज)न, २०१५ मदतये अल्प कालाधणीसा त धाहत)क णरव मार्थयाधरुन सुरु कर्यात आली 
होती. 
(२प हे खरे नाही. 
     कासारसाई-कुसींगाध रस्ता णरवायाया धनम्न बाज)ने बाींण्यात आला अस)न या 
रस्त्याधरील धाहतुकीमुळे णरवास णोका धनमा व होत नाही. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
 

सावरवाव फॉरेती ा त ेवााोद फााा (ता.मनोरा, जज.वाळशमप येथीक  
रती ता अपूरूण वतीथेत असल्याबाबत 

  

(३७प  २६५५० (१७-०८-२०१५प.   श्री.राजेंद्र पूरााणी (िारांजाप :   सन्माननीय रोजवार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) साधरगाध र्ॉरेस् ् ते धा्ोी र्ा्ा (ता.मनोरा, जज.धाभसमप येथील हा रस् ता सन २००४ 
मदत ये रोजगार हमी योजना अींतग त मींज)र झाला अस)न अदयापपयतंही रस् ता प)व  झाला 
नसल् यामळेु या िागातील नागररकाींनी दीनाींक १ म,े २०१५ रोजी धा त्यासमारास बेमुीत 
उपोषव करुन सीर रस् ता तातडीने प)व  कर् याची मागवी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सीर मागवीया या अनुषींगाने सासनाने कोवती काय धाही केली धा कर् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पूरांिजा मुांड े(०५-१२-२०१५प : (१प होय. 
(२प साधरगाध येथील रोहायो अींतग त मींज)र झालेल्या रस्त्याची  क) व लाींबी ४.५० तक.मी. पकैी 
सुरधातीची रस्ता लाींबी १.५० तक.मी.च ेकाम प)व  झालेले आहे. उध ररत ३.००  तक.मी.चा रस्ता 
धन जभमनीयाया मान्यतेअिाधी काम प)व  होऊ सकले नाही. सीर रस्त्याच े काम प)व  
कर्यास्तध धन सींधण न अधणधनयम १९८० अींतग त या रस्त्यायाया धन जभमनीचा 
धळतीकरवाचा ऑनलाईन प्रस्ताध काय कारी अभियींता बाींणकाम वधिाग जज.प.धाभसम याींच े
ऑनलाईन प्रस्ताध ि. र्.पी./ म. च/रस्ता/१२१५८, दी. २९.४.२०१५ अन्धये प्रणान मुय 
धनसरींक्षक, नागप)र याींचकेड े मींज)रीस्तध साीर कर्यात आला आहे. धन वधिागान े
प्रस्ताधामदतये काही ्ु्ी उपजस्थती केल्या आहेत. त्याच े अनुपालन सींबींधणत जजल्हा पररषी 
बाींण  ींकाम वधिाग याींचमेार् त सुरु आहे. धन जमीन धळती कर्यायाया प्रस्ताधास धन खात्याची 
मान्यता प्राप्त होताच रस्त्याचे काम प)व  कर्यात येईल. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
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बदनापूरूर (जज.जाकनाप ताकुक् यातीक धचतोडा येथीक रोजवार हमी योजनेअांतव त ववहहरीच्या 
िामात झाकेल्या वैरव्यवहाराची पूरनु चौिशी िरयायाबाबत 

  

(३८प  २६५८६ (१७-०८-२०१५प.   श्री.अजु न खोतिर (जाकनाप :   सन्माननीय रोजवार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१प बीनाप)र (जज.जालनाप तालुक् यातील धचतोडा येथील रोजगार हमी योजनअेींतग त २०१३-१४ 
मदतये झालेल्या वधदहरीयाया कामात गैरव्यधहाराची झाल्याप्रकरवी साीर केलेला चौकसी अहधाल 
रे््ाळ)न पनु चौकसीची मागवी करुन ६ मदहने उल्ले तरी सीरची चौकसी सुरु झालेली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२प असल्यास, सीरची चौकसी अदयापपयतं न कर्याची कारवे काय आहेत, 
(३प या प्रकरवी पुन चौकसी झालेली असल्यास, त्याींचा अहधाल साीर केला आहे काय, 
(४प असल्यास, अहधालानसुार पुढे कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े (०५-०१-२०१६प : (१प, (२प, (३प, (४प ध (५प मौज े धचतोडा, ता.बीनाप)र 
जज.जालना येथील ३० मींज)र भसींचन वधहीरीयाया कामातील गैरव्यधहारबाबतचा चौकसी अहधाल 
स्थायी सभमतीयाया बै कीत रे््ाळ्यात आला. तदनींतर सीर प्रकरवाची रे्र चौकसी 
कर्यासा त श्री. स. स.लोखड,े  तत्कालीन ग्वधकास अधणकारी, िोकरीन ध 
श्री. स. ल.जाणध उप अभियींता, जजल्हा रामामवधकास यीं्वा, जालना याींची पुन चौकसी सभमती 
नेम्यात आली. तथावप, श्री.लोखींड े याींची जजल््या बाहेर बीली झाल्याने ध श्री.जाणध 
सेधाधनधतृ्त झाल्यान े पुन चौकसी होध) सकली नाही. सदय:जस्थतीत या प्रकरवाची पुन चौकसी 
कर्यासा त श्री. स.डी.सुय धींसी, सहायक प्रकल्प अधणकारी, जजल्हा रामामीव वधकास यीं्वा, 
जालना ध श्री. स.डी.मोडधान, उप अभियींता, भसींचन उप वधिाग, जालना याींना आीेभसत केले 
आहे ध पुन चौकसी चाल) आहे. 

___________ 
  

बोरवाांवच्या (ता.हदवाव, जज.नाांदेडप ग्रामसेविाांन ेवावच्या वविासासा न  
आकेका धनधी घरवुती व्यवहारात वापूररल्याबाबत 

  

(३९प  २६७८६ (१७-०८-२०१५प.   श्री.हेमांत पूरााीक (नाांदेड दक्षषण णप, श्री.सभुाष साबणे (देवकूरप :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१प बोरगाींध (ता.हीगाध, जज.नाींीेडप रामामसेधकाींने गाधयाया वधकासासा त धनणी तरगुती 
व्यधहारात धापरल्याची बाब माहे मे, २०१५ मदतये धा त्याीरम्यान धनीस नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२प असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळ)न आले, 
(३प चौसनीनसुार सींबींधणत रामामसेधकाींधर काय कारधाई केली धा कर्यात येत आहे, 
(४प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
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श्रीमती पूरांिजा मुांड े (१६-१२-२०१५प : (१प ध (२प नाही, रामामपींचायत बोरगाींध (ता. हीगाध, 
जज.नाींीेडप या गाधयाया वधकासासा त मागास के्ष् अनुीान धनणीमण)न अींगवधाडी बाींणकाम, 
साळेची सींरक्षव भिींत, ीभलतधस्ती रस्ता ध नाली बाींणकाम तसेच पावीपुरध ा कामासा त 
अनुीान प्राप्त झाले होते. यापैकी ीलीतधस्ती रस्ता ध नाली बाींणकाम आणव पावी परुध ा ही 
काम ेप)व  झालेली आहेत, उध ररत कामे करवे सुरु आहे. 
     रामामसेधक याींनी बॅंकेत)न अनुिम ेदीनाींक ६.९.२०१४ रोजी ध दीनाींक २३.१.२०१५ रोजी रु. 
५,००,०००/- ध रु ९७,००० अनुीान काढले आहे, असा प्रकारे  क) व रु. ५,९७,०००/- धनणी 
काढला आहे. सींबींधणत रामामसेधकाने उचलेल्या धनणीपैकी साळेसा त सींरक्षव भिींत रु. ३,००,०००/- 
ीभलत धस्ती ध नाली बाींणकामासा त रु. ७३,०००/- ध अींगवधाडी बाींणकामासा त रु. २,००,०००/- 
असा  क) व रु. ५,७३,०००/- खच  केल्याचे तपासवी अींती दीस)न येते. सींबींधणत रामामसेधकान े
गाधासा त आलेल्या धनणीतील कामे  वप्रल, २०१५ मदतये वधलींबाने सुरु केली असल्याचे दीस)न 
येते. तसेच अप)व  कामे प)व  करवे बाकी आहे. बँकेत)न उचल केलेली रु. २४,०००/- रक्कम 
खचा पेक्षा जास्त अस)न याबाबत अधनयभमतता झाल्याचे दीस)न येत.े 
(३प ध (४प सीर अधनयभमततेस जबाबीार असल्यामुळे, जाीा उचल धस)ल करुन त्याधरील 
व्याज सींबींधणत रामामसेधकाकड)न धस)ल कर्याकरीता पीं.स. हीगाध याींना परधानगी ीे्यात 
आली आहे. तसचे सींबींधणत रामामसेधकाची  क धावष क धेतन धाढ कायमस्धरुपी रोख्याची 
सास्ती कर्यात आली आहे. 

___________ 
  

एिा िां त्राादाराका ४० िोाी स्पूरयाांचा ववक्रीिर पूररतावा िेल्याबाबत 
  

(४०प  २८२३४ (१७-११-२०१५प.   श्री.योवेश सावर (चारिोपूरप, श्री.अतुक साव े(औरांवाबाद पूरूव प, 
श्रीमती सीमाताई हहरे (नाळशि पूरजश्चमप :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१प वधिी करात अधनयभमतता करुन व्यापायायाना ध कीं ्ा्ीाराींना कोट्यधणी रुपयाींचा परताधा 
करवायाया वधिीधर आयुक्त परताधा लेखापररक्षव पुवे याींना धनलींत्रबत केल्याच े दीनाींक ३ 
ऑगस््, २०१५ रोजी धा त्यासमुारास धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२प असल्यास,  का कीं ्ा्ीाराला ४० को्ी रुपयाींचा वधिीकर परताधा केल्याचेही धनीस नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३प असल्यास, सीर बाबत सासनाने कोवाधर ध कोवत्या स्धरुपाची कारधाई केली धा 
कर्यात येत आहे, 
(४प नसल्यास, वधलींबाचे कारवे काय आहेत  ? 
  
श्री. सुधीर मुनवांाीवार (१८-१२-२०१५प : (१प हे खरे नाही. वधिी करता अधनयभमता करुन 
व्यापायायाना ध कीं ्ा्ीाराींना कोट्यधणी रुपयाींचा परताधा करवायाया वधिीकर उपआयुक्त, 
परताधा लेखापररक्षव, पुवे याींना दी. ०८.०७.२०१५ रोजीयाया सासन आीेसान्धये धनलींत्रबत 
कर्यात आले आहे. 
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(२प ध (३प प्रस्तुत प्रकरवी तीन व्यापायायाींयाया प्रकरवाींमदतये अधनयभमतता करुन 
रु.३६,४७,८३,४३५/- धढा परताधा ीेवायाया वधिीकर उपआयुक्त याींना सासनायाया दी. 
०८.०७.२०१५ रोजीयाया आीेसान्धये धनलींत्रबत कर्यात आलेले अस)न, अदयाप ते धनलींबनाणीन 
आहेत. वधिीकर उपआयुक्त (धनलींत्रबतप याींयायावधरुदती महाराषग नागरी सेधा (भसस्त ध अपीलप 
धनयम १९७९ अन्धये  धनयम ८ खाली वधिागीय चौकसी कर्यासींीिा त  आधश्यक काय धाही 
सुरु आहे. या प्रकरवामदतये व्यापायायाींकड)न धस)ली ीेखील कर्यात आली आहे. 
     १. मे.बी.्ी.पा्ील ॲन्ड सन्स रु. १८,००,५८,६६४/- 
     २. मे.महालक्ष्मी इन्रा प्रोजके््स भल. रु. १४,३५,७८,१०४/- 
     ३. मे.महालक्ष्मी बी.्ी.पा्ील जॉईं् व्हेंचर या प्रकरवी लेखा पररक्षव कर्यात आले 
अस)न, पररक्षवामदतये व्यापायायास वधिीकराची मागवी धनताली नाही. 
     तथावप, मे.बी.्ी.पा्ील ॲन्ड सन्स, बेळगाध ध व्यापायायाचे प्रधतधनणी याींयायावधरुदती 
बनाध् प्ाींयाया अनुषींगान े साह)प)री पोलीस स््ेसन, कोल्हाप)र येथे FIR ीाखल कर्यात 
आलेला आहे. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  
बुकडाणा पूरााबांधारे ववभावाअांतव त असकेल्या कघु मध्यम प्रिल्पूराची दरुवतीथा झाल्याबाबत 

  

(४१प  २९१८९ (१४-०१-२०१६प.   श्री.हष वध न सपूरिाळ (बुक्ाणाप :   सन्माननीय जकसांपूरदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडावा पा्बींणारे अींतग त ७४ लतु प्रकल्पाींचा समाधेस आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापैकी १४ लतु प्रकल्प हे पज न्यमाना भसधाय ीेखिाल ध ीरुूस्तीकड े
झालेल्या ीलु क्षामुळे कोरड ेपडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे सीर प्रकल्पाींयाया के्ष्ात भसींचनाचा त्रबक् प्रश्न धनमा व झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सीर प्रकल्पाींयाया वधसेष ीरुूस्ती, खोलीकरव ध रुीं ीीकरवाबाबत कोवती 
उपाययोजना केली धा कर्यात येत आहेत, 
(५प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (०४-०३-२०१६प : (१प अींसत: खरे आहे. 
बुलढावा पा्बींणारे वधिागाींतग त ७८ लतु प्रकल्प पुव  झालेले अस)न ८ प्रकल्प बाींणकामाणीन 
आहेत. 
(२प सन २०१५-१६ मदतये जजल््यात सरासरीपेक्षा कमी प्रमावात पाऊस झाल्यामळेु १४ 
प्रकल्पात अपयकु्त पावीसा ा उपलण न झाल्याने सीर प्रकल्प कोरड ेपडलेले आहे. ीेखिाल 
ीरुुस्तीकड ेीलु क्ष झाल्यामळेु सीर प्रकल्प कोरड ेपडले असी धस्त)जस्थती नाही. 
(३प णरवात पावी उपलण न झाल्यामुळे भसींचनाचा प्रश्न धनमा व झाला आहे, हे खरे आहे. 
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(४प नमुी १४ प्रकल्पापैकी केसध भसधवी प्रकल्पायाया वधसेष ीरुुस्तीचे काम प)व  कर्यात 
आलेले आहे. लोवधाडी प्रकल्प बाींणकामाणीन आहे. उध ररत प्रकल्पाची कामे आधश्यकतेनुसार 
्प्या्प्याने वधसेष ीरुुस्तीअींतग त कर्याच ेधनयोजजत आहे. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

िळमनुरी (जज.हहांवोकीप या ताकुक्यातीक पूरांचायत सळमती अांतव त येणाऱ्या  
िाया कयातीक िम चाऱ्याांना वेतन ळमळयायाबाबत 

  

(४२प  ३०१६७ (२२-०१-२०१६प.   डॉ.सांतोष ाारफे (िळमनुरीप, श्री.अळमन पूराेक (मुांबादेवीप, 
श्रीमती धनम का वाववत (इवतपूरूरीप, श्री.नसीम खान (चाांहदवकीप, अॅड.यशोमती  ािूर 
(धतवसाप :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कळमनुरी (जज.दहींगोलीप या तालुक्यातील पींचायत सभमती अींतग त येवायाया काया लयातील 
सेकडो कम चायायाींना मागील तीन चार मदहन्यापास)न धेतन भमळाले नसल्यामळेु त्याींयायाधर 
उपासमारीची धळे आल्याने त्याींयायात तीव्र असींतोष धनमा व झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मदतये धा त्याीरम्यान धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सेकडो कम चायायाींच ेधेतन तातडीन ेीे्याबाबत तसेच या कम चायायाींना धेतन 
ीे्यास दीरींगाई करवायाया ीोषीींधर कारधाई कर्याबाबत सासनान ेकोवती काय धाही केली धा 
कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(२४-०२-२०१६प : (१प हे खरे नाही. 
(२प ध (३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
 

नावभीड ताकुक्यातीक (जज.चांद्रपूरूरप इांग्रजिाळकन घोडाझरी तकावाच्या  
मुख्य नहराची दरुवतीथा झाल्याबाबत 

 

(४३प  ३५०४५ (१४-०१-२०१६प.   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोराप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१प नागिीड तालुक्यातील (जज.चींद्रप)रप इींरामजकाभलन तोडाझरी तलाधायाया मुय नहर, ऐन 
हींगामायाया धेळेत रु््ल्याने सतेकयायाींचे लाखो रुपयाींच ेनुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२प असल्यास, या धनकृष् कामाींची चौकसी करुन सींबींधणत अधणकारी ध कीं ्ा्ीाराींधर कारधाई 
कर्याची मागवी स्थाधनक लोकप्रधतधनणीींनी सींबींधणत अधणकायायाींकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३प असल्यास, यासींीिा त सासनान े चौकसी केली आहे काय ध चौकसीअींती काय आढळ)न 
आले, 
(४प असल्यास, चौकसीनुसार कोवती कारधाई केली धा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
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श्री. धवरीष महाजन (०४-०३-२०१६प : (१प हे अींसत: खरे आहे. 
    दीनाींक २.१०.२०१५ ला साखळी िमाींक १३८५० ला मुय कालधा रु् )्न जधळपास ०.४० 
हेक््र के्ष्ाचे नकुसान झाले आहे. 
(२प हे खरे नाही. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  
जाकना जजल्हयात इांहदरा आवास योजनेमाफ त िमी कोिाांना घरिुकाचे वाापूर झाल्याबाबत 

  

(४४प  ३६५२८ (२०-०१-२०१६प.   श्री.राजेश ाोपूरे (घनसावांवीप, श्री.अजु न खोतिर (जाकनाप :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१प जालना जजल्हयात इींदीरा आधास योजनेमार् त तरे भमळ्यासा त सन २०१५-२०१६ या 
धषा त अत्यींत कमी लोकाींना तरकुलाचे धा्प कर्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२प असल्यास, उक्त प्रकरवी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(३प असल्यास, चौकसीत काय आढळ)न आले ध तदनुसार पुवे जजल्हयातील सीर इींदीरा 
आधास लािार्थयानंा जागेचा प्रश्न सोडध)न तरकुले ीे्याबाबत सासनाने कोवती काय धाही केली 
धा कर्यात येत आहे, 
(४प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पूरांिजा मुांड े(१८-०५-२०१६प : (१प होय. 
     सन २०१५-१६ मदतये जालना जजल््यास इींदीरा आधास योजने अींतग त ३,०५८ तरकुलाींच े
उदिष् ीे्यात आले आहे. अनुसुधचत जाती ध जमाती, अल्प सींयाक प्रधगा तील लािार्थयांना 
इींदीरा आधास योजनेव्यधतररक्त रमाई आधास योजना, सबरी आधास योजना ध राजीध गाींणी 
रामामीव धनधारा योजना ि. ०१ अींतग त तरकुलाींचा लाि ीे्यात येतो. त्यामुळे अनुसुधचत 
जाती ध जमाती, अल्प सींयाक प्रधगा गाचे तरकुल पा् लािाथी भसल्लक नसल्यामुळे सन 
२०१५-१६ सा त कमी तरकुलाींच ेधा्प झाल्याच ेदीस)न येत.े 
(२प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
(३प इींदीरा आधास योजनेअींतग त पा् असलेल्या लािार्थयांना स्धत:ची जागा नसल्यामुळे 
तरकुलाींचे बाींणकाम करता येत नाही. आसा लािार्थयानंा तरकुलाचा लाि ीे्यासा त सासनाने 
दीनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ याया सासन धनव यानुसार ंपींडीत ीीनीयाळ उपादतयाय तरकुल जागा 
खरेीी अथ सहाय्य योजनां सुरु केली आहे. या योजनअेींतग त स्धत:ची जागा नसलेल्या तरकुल 
पा् लािार्थया ला जागा खरेीीसा त रु.५०,०००/- प्रधत लािाथी अथ सहाय्य ीे्यात येवार आहे. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
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राज्य शासिीय िम चाऱ्याांना महावाई भत्त्यात ६ ाक्क्याांची वा् देयायाबाबत 
  

(४५प  ३६७८४ (१४-०१-२०१५प.   श्री.हदकीपूर वळस-ेपूरााीक (आांबेवावप :   सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कें द्र सासनान ेमाहे जानेधारी आणव माहे जुल,ै २०१५ पास)न कें द्रीय कम चायायाींना ६ ्क्के 
प्रमावे महागाई ित्यात १२ ्क्क्याींची धाढ दीली असताींना राज्य सासनान े याींयाया 
अधणकारी/कम चायायाींना केधळ माहे जानेधारी, २०१५ ची धाढ नुकतीच माहे ऑक््ोंबर, २०१५ 
मदतये ीे्याच ेजाहीर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य सासकीय कम चायायाींना माहे जुल,ै २०१५ ची ६ ्क्क्याींची धाढ प्रलींत्रबत 
 ेध्याची कारवे काय आहेत, 
(३) तसेच माहे जलु,ै २०१५ ची ६ ्क्क्याींची धाढ राज्य सासतकय कम चायायाींना तातडीन े
ीे्याबाबत सासनान ेकोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनवांाीवार (०३-०२-२०१६प : (१प होय. 
      दीनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ याया सासन धनव यान्धये राज्य सासकीय कम चायायाींयाया 
महागाई ित्त्याचा ीर दीनाींक १ जानेधारी, २०१५ पास)न १०७% धरुन ११३% कर्यात आलेला 
आहे. सीर ६%  धाढ दीनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ पास)न रोखीने ीे्यात आली आहे. तर 
दीनाींक १ जानेधारी, २०१५ ते ३० सप् े्ंबर, २०१५ पयतंयाया थकबाकीयाया रकमेयाया आहरवाच े
आीेस दी. १५ जानेधारी, २०१६ रोजी धनग भमत कर्यात आले आहेत. 
(२प ध (३प राज्य सासनायाया मया दीत साणनसींपत्तीचा तसेच राज्याची तत्कालीन आधथ क 
जस्थती वधतारात तेऊन महागाई ित्त्याबाबत त्या त्या धेळी धनव य तेतला जातो. 

___________ 
 

िृष्ट्णा खोरे वविास महामांडळावतं महहांद मध् यम धरण प्रिल् पूराच् या 
 ळभांतीची दरुवतीथा झाल्याबाबत 

  

(४६प  ३६८४० (२२-०१-२०१६प.   श्री.शांभूराज देसाई (पूरााणप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृष वा खोरे वधकास महामींडळा अींतग त सातारा जजल् ्यातील पा्वा तालकुयात मदहींी 
गाधाजधळील धाींग नीीधर सुमारे १५ धषा पुधी मदहींी मदत यम णरव प्रकल् पाचे काम कर् यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मदत यम णरव प्रकल् पाया या साींडव् याया या बाजलुा मो या प्रमावात पडझड 
झाल् याने साींडव् याया या भिींतीला गळती लागली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, साींडव् याया या भिींतीची पडझड होऊन गळती लागली असल् याचे धनीस नास 
येऊनही सींबींधणत वधिागान ेत् याया या ीरुुस् तीचे काम हाती न तेतल् याने णरवाला णोका धनमा व 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत राज् य सासनाने कोवता धनव य तेतला आहे, 
(५) नसल् यास, धनव य न ते् याची सध साणारव कारवे काय आहेत ? 
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श्री. धवरीष महाजन (०३-०३-२०१६प : (१प होय. 
(२प होय. 
(३प साींडव्याची गळती थाींबवध्याकररता वधसेष ीरुुस्ती अींीाजप्क तयार कर्यात आले आहे. 
तथावप, णरवास णोका सींिधत नाही. 
(४प साींडधा भिींतीच े वधसेष ीरुुस्तीचे काम धनणीयाया उपलणतेनसुार हाती ते्याचे धनयोजन 
आहे. 
(५प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  

अधर पूरुस व कोअर पूरसु प्रिल्पूराच ेपूराणी अयायापूरयतं शेतजळमनीत सोडके नसल्याबाबत 
  

(४७प  ३७९४८ (२२-०१-२०१५प.   श्री.राजेंद्र नजरधन े(उमरखेडप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अणर पुस ध लोअर पुस प्रकल्प पुसी (जज.यधतमाळप ीोन्हीही तुडुींब िरलेले असताींना 
याधषी कमी पाऊस झाल्यान े नोव्हेंबर, महीना सुरु होध)नही अदयापयतं कर नॉल सार् न 
केल्याने ध आत्महत्यारामस्त यधतमाळ जजल््यात या धषी पाऊस कमी झाल्याने ीोन्ही 
णरवातील पावी सेतकयायाींना ीे्याबाबत सासन स्तराधर जलसींपीा वधिाग सेतीला पावी 
सोड्याबाबत तात्काळ काय धाही करवार आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरवी कोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (०४-०३-२०१६प : (१प ध (२प यधतमाळ जजल््यातील पसु मो ा प्रकल्प ध 
अणरपुस मदतयम प्रकल्पाचा रबी हींगामाच ेसुरुधातीस १५ नोव्हेंबर रोजीचा उपलण पावी सा ा 
अनुिमे ५९.१५ ीलतमी (६५ ्क्केप ध ५६.८७ ीलतमी (९५ ्क्केप इतका होता. पुस मोठ्या 
प्रकल्पायाया कालधा ध वधतरव प्रवालीची पुनस्था पनेची काम े महाराषग जलके्ष् सणुार 
प्रकल्पाींतग त पुव    कर्यात आलेली आहे. लािणारकाींयाया मागवीनुसार दी. १९/११/२०१५ रोजी 
भसींचनासा त पावी सोड्यात आलेले आहे. तसचे अणर पुस मदतयम प्रकल्पाधरील कालव्यायाया 
अत्याधश्यक लाींबीतील तकमान ीरुुस्त्या करुन लािणारकाींयाया मागवीनुसार दी. २५/११/२०१५ 
रोजी भसींचनासा तपावी सोड्यात आलेले आहे. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
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मरा वाड्यातीक सा वण तकाव, अध वा िॅनक पूरूण  िरयायाबाबत 
  

(४८प  ३८८०१ (२०-०१-२०१६प.   श्री.सुस्पूरळसांव नाईि (नवापूरूरप, प्रा.ववरेंद्र जवतापूर (धामणवाव 
रेल्वेप, श्री.डी.पूरी.सावांत (नाांदेड उत्तरप :  सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१प मरा धाड्यातील प्रलींत्रबत सा धव तलाध, अण ध् कर नल ध बींी पडलेले भलप्् इररगेसन 
यामुळे मरा धाड्याला ीषुकाळाचा सामना कराधा लागत असल्याचे माहे म,े २०१५ मदतये धा 
त्या ीरम्यान धनीस नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२प असल्यास, सीर प्रकल्प पवु त्धास ने्याबाबत सासनाने कोवती काय धाही केली धा 
कर्यात येत आहे, 
(३प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (०४-०३-२०१६प : (१प हे खरे नाही. 
     मरा धाड्यामदतये मागील काही धषा पास)न झालेला अत्यल्प ध असमतोल पज न्यमानामुळे 
णरवामदतये अत्यल्प पावीसा त होत आहे. त्यामुळे मरा धाड्याला ीषुकाळाचा सामना कराधा 
लागत आहे. 
(२प अपुव  प्रकल्प प)व  कर्यासा त मा.राज्यपाल याींच ेधनीेसानुसार ध उपलण अथोपायानसुार 
प्राणान्यिम  ररध्यात येऊन प्रकल्पाींची कामे प)व  कर्याच ेधनयोजन आहे. 
(३प प्रश्न उद् ाधत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातीक दक्षषण ण सोकापूरूर उत्तर सोकापूरूर व अक्िकिोा ताकुक्यातीक  
िाकव्याचे िाम धनधीअभावी प्रकांबबत असल्याबाबत 

  

(४९प  ३९११७ (२०-०१-२०१६प.   श्री.भारत भाकिे (पूरां्रपूरूरप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१प राज्यातील ीक्षक्षव सोलाप)र उत्तर सोलाप)र ध अक्कलको्  तालुक्यातील २२ गाधाींयाया 
हिीतील १५५९९ हेक््र सेती के्ष् ओलीताखाली आव्यासा त सन २००४ साली राज्यपाल 
ी्ंचाई काय िमात)न ीेगाध साखा कालव्याचे काम अपुरी धनणी अिाधीमुळे ११ धषा  नींतरही प)व  
होऊ सकले नसल्याच माहे ऑक््ोबर, २०१५ ीरम्यान धनीस नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२प असल्यास, सीर प्रकल्पायाया पुव त्धासा त आवखी ३१० को्ीची आधश्यकता आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३प असल्यास, सीर कालव्याचे काम प)व त्धास ने्यासा त धनणीची उपलणता करुन 
ीे्याबाबत सासनान ेकोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(४प नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
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श्री. धवरीष महाजन (०३-०३-२०१६प : (१प भिमा (उजतीप प्रकल्पाींतग त सन २००४ मदतये ीेगाध 
साखा कालधा मींज)र झाला अस)न त्याची तकीं मत रक्कम रु. ९४.८० को्ी होती. कालव्यात २६ 
्क्के काम प)व  झाले आहे. राज्यपाल ी्ंचाई काय िमात)न रु. ५ को्ी धनणी राज्यपाल धनणी 
वधतररत कर्याच ेसु्ानसुार उपलदत ा झाला ध त्यामण)न तक. मी. ५ ते २४ मणील मातीकाम 
अींसत: कर्यात आले. 
(२प ीेगाध साखा कालव्याची अदयाधत तकीं मत रु. ३८५.५५ को्ी अस)न डडसेंबर २०१५ अखेर रु 
१०१.४० को्ी इतका चाच  झाला आहे. सीर प्रकल्पायाया प)व त्धासा त आवखी २८४.१५ को्ी 
आधश्यक आहे. 
(३प धनणीयाया उपलणतेनसुार काम प)व  कर्याच ेधनयोजन आहे. 
(४प धनणीचा अनुलणता. 

___________ 
  

िोिण पूरााबांधारे वविास महामांडळाचे ७७ प्रिल्पूर अपूरूणा वतीथते असल्याबाबत 
  

(५०प  ३९२२१ (२०-०१-२०१६प.   श्री.सुधनक ळशांदे (वरळीप :   सन्माननीय जकसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकव पा्बींणारे वधकास महामींडळाींतग त हाती ते्यात आलेल्या ९० पा्बींणारे प्रकल्पाींपैकी 
७७ प्रकल्प अप)वा धस्थेत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१५ याया धतसयाया सप्ताहात 
धनीस नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सीर अप)व  प्रकल्पाींयाया प)तीसा त कोट्याधणी रुपयाींयाया धनणीची आधश्यकता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सीरह) अप)व  प्रकल्प तातडीने प)व  कर्यासा त आधश्यक धनणी उपलण करुन 
ीे्याबाबत सासनान ेकोवती काय धाही केली धा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वधलींबाची कारवे काय आहेत ? 
  
श्री. धवरीष महाजन (०३-०३-२०१६प : (१प नाही. 
     कोकव पा्बींणारे वधकास महामींडळामार् त आता पयतं ९३ पा्बींणारे प्रकल्पाची बाींणकाम े
हाती ते्यात आली अस)न त्यापैकी ३७ प्रकल्पाींची कामे बहुतींसी प)व  करुन अथ सींकल्पीय 
तरत)ीीत)न धगळ्यात आली आहेत. सीर प्रकल्पाींची उध ररत काम े अवधभसष् तरतुीीत)न 
प्रस्तावधत आहेत. 
(२प होय 
     सदय:जस्थतीत बाींणकामाधणन प्रकल्पाींसा त अींीाज े रु. १६०५२.४७ को्ी धनणी अींीाजजत 
अस)न त्यापैकी माच  २०१५ अखरे रु. ७१००.२८ को्ी खच  झाला आहे. सीर प्रकल्प प)व  
कर्यासा त अींीाज ेरु. ८९५२.१९ को्ी धनणीची आधश्यकता आहे. 
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(३प अप)व  प्रकल्प प)व  कर्यासा त कें द्रसासनायाया धेगधणीत भसींचन लाि योजना नाबाड  
अींतग त प्रस्तावधत कर्यात येत आहे. मा. राज्यपाल याींचे धनीेसानुसार ध राज्यायाया 
अथीपायानुसार काम ेप)व  कर्याचे धनयोजन आहे. 
(४प प्रश्न उद् ाधत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
सासकीय मदतयधती मुद्रवालय, मुींबई. 


