
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चव्वेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

तहससल िायाालय धचखली जि.बलुडाणा तलाठी सांवर्ाातील पदे ररक् त अस् याबाबत 
  

(१)  १०४०१ (०४-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तहससल कायाालय चचखली जि.बुलडाणा अींतगात तलाठी सींवगाातील ७ पदे ब-याच 
ददवसापासून ररक् त अस् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ रोिी अथवा त् या समुारास ननदर्ानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, र्ासनाकडून तलाठी पदे भरण् यासींदभाात कोणती कायावाही करण् यात आली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) अस् यास, ररक्त पदे भरण्यासींदभाात काय कायावाही करण्यात येणार आहे वा करण्यात 
येत आहे ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) तहससल कायाालय, चचखली, जि्हा 
बुलढाणा अींतगात तलाठी सींवगाातील ७ पदे ररक्त नसून ५ पदे ररक्त होती. सदर ररक्त पदे 
जि्हा अींतगात बद्यान ेददनाींक १६.०५.२०१५ च्या आदेर्ान्वये भरण्यात आलेली आहेत. 

___________ 
  

बुलढाणा जि् ्यामे ये ि ततथाके्षेत्राचे प्र् ताव अनुदानासाठी प्रलांबबत अस्याबाबत 
  

(२)  १०४०२ (०७-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि् ्यामे ये क नतथाषेेतराचाचे रस् ताव अनुदानासाठी सींबींच त  वभागाकड े ब-याच 
वर्ाापासून र्ासनाच् या नन ी अभावी रस्लींतबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, जि् ्यातील क वगा नतथषेेतराचाच् या  वकासाकररता वाढीव नन ीची तरतुद कनन 
देण् यात येणार आहे काय, 
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(३) क वगा नतथाषेेतराचासाठी वाढीव नन ीची तरतुद कनन देणार अस् यात ककती ददवसात वा 
केव् हा देणार ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०६-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     बुलढाणा जि््याकररता ‘क’ वगा तीथाषेेतराच  वकास योिनेकरीता मींिूर असले्या 
नन ीपेषेता िात मागणीचे रस्ताव रस्ाप्त झा्याने सन २०१३-१४ पासून काही रस्ताव 
मींिुरीकरीता रस्लींतबत आहेत. 
(२) व (३) बुलढाणा जि््याकरीता सन २०१४-१५ मेये ‘क’ वगा तीथाषेेतराच  वकास योिनेकरीता 
न.२०० लषेत इतका नन ी मींिूर होता. सदर नन ीव्यनतररक्त जि्हा ननयोिन ससमती, बुलढाणा 
याींनी न. १६८.३० लषेत एवढा नन ी पुन वाननयोिनाने उपलब्  कनन ददलेला आहे. तसचे सन 
२०१५-१६ मेये सदर योिनेकरीता न. २५० लषेत इतक्या नन ीची तरतूद केली असून, वाढीव 
नन ी उपलब्  कनन देण्यासाठी जि्हा ननयोिन ससमतीकड ेमागणी करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

पानमळ्याचा समावशे पीि वर्ाात न िे् यामळेु बुलढाणा  
जि् ्यातील पानमळयाांची सांख् या िमी ला्याबाबत 

  

(३)  १०४११ (०८-०३-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पानमळ्याचा समावेर्  पक वगाात न के् याम ेु बुलढाणा जि् ्यातील पानम याींची 
सींख् या ५ त े६ हिारावनन केव  ५० त े६० पानमळ्यापयतं झा्याची माहे िानेवारी, २०१५ 
रोिी अथवा त् या समुारास उकडक स आले अहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, बुलढाणा जि् ्याच् या पानमळ्याच् या सींख् येमे ये वाढ होण् याच् या ष्ष ्ीन ेतसेच 
पानमळ्याचा समावेर्  पक वगाात करण् याच् या अनुर्ींगान ेर्ासनाकडून काय कायावाही करण् यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(३) नस् यास,  वलींबाची सवासा ारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२३-०६-२०१५) : (१) नाही. जि्हातरावर या सींबीं ी कोणत्याही तक्रारी 
अथवा ननवेदन रस्ाप्त झालेले नाही. 
(२) व (३) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बुलढाणा जि् ्यातील िृषी ववभार्ाअांतर्ात शतेि-याांसाठी सन २०१२-१३  
पासून अद्यापपयतं अनुदान न समळा् याबाबत 

  

(४)  १०४१९ (०८-०३-५०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.असमत लनि (ररसोड) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि् ्यातील कव र्ी  वभागाअींतगात र्तेक-याींसाठी ४५ एच.पी.्ॅक् ्र खरेदीवर 
र्ासनाकडून अनुदान देण् याच े िाहीर केले असून अनके लाभाथश र्ेतक याींना सन २०१२-१३ 
पासून अदयापपयतं अनुदान न सम ा् याचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी अथवा त् या सुमारास 
उकडक स आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, लाभाथश र्ेतक-याींना अनुदान देण् यासींदभाात र्ासनाकडून काय कायावाही 
करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) नस्यास,  वलींबाची सवासा ारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) : (१)व (२) हे खरे नाही. 
     सन २०१२-१३ मेये कव र्ी याींतराचक करण योिन ेअींतगात बुलढाणा जि्हयासाठी न.४३.६३ 
लाख आचथाक तरतूदीच्या मयाादेत रस्थम येणायास रस्थम रस्ा ान्य या तत्त्वानुसार ९२ 
लाभार्थयांना लाभ देण्यात आला. 
     सन २०१३-१४ मेये सदर कायाक्रम राषरीय कव र्ी  वकास योिनेच्या नन ीतून 
राब वण्यात आ्यामु े, व सदर नन ीतून रॅक््रसाठी अनुदान अनजेु्ञय नस्यान,े त्या वर्ाात 
रॅक््र हा क्क वग ण्यात आला होता. 
     सन २०१४-१५ पासून सदर योिना कव र्ी याींतराचक करण उपअसभींयता म्हणून राब वण्यात 
येत असून, िानेवारी, २०१५ अथवा त्यासमुारास अनुदान न सम ा्याबाबत कोणतीही तक्रार 
रस्ाप्त झालेली नाही. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रािीव र्ाांधी जिवनदायी आरोग् य योिनेतांर्ात सांपुणा रा् यात  
् वतांत्र डााा पपरेार पदाची िमतरता अस्याबाबत 

  

(५)  १०४२० (०८-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.असमत लनि (ररसोड) :   
सन्माननीय सावाितनि आरोग्य आणण िुाुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) रािीव गाीं ी िीवनदायी आरोग् य योिनेतींगात सींपुणा रा् यात  वतींराच डा्ा पपरे्र पदाची 
कमतरता अस् याम ेु योिनेचा लाभ केण् यासाठी नग् णाींची गोरसोय होत अस् याच े माहे 
िानेवारी, २०१५ मेये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, नग् णाींची हे साींड थाींब वण् यासाठी रा् यात रस्त् येक रािीव गाीं ी िीवनदायी 
आरोग् य योिनेतींगात सुन असले् या हॉजप ्लला कायम वनपी डा्ा पपरे्रची पदे भरती 
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करण् यासींदभाात र्ासनाकडून काय कायावाही करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) अदयापपयतं पदे भरतीची कोणतीच कायावाही करण् यात आली नस् यास,  वलींबनाची 
सवासा ारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) : (१) नाही. 
(२) रािीव गाीं ी िीवनदायी आरोग्य योिनेंतगात अींगीकव त नग्णालये, ्ीपीए व  वमा कीं पनी 
याींच्यात झाले्या करारानसुार डा्ा एींरी पपरे्रची ननयुक्ती करणे सींबींच त नग्णालयाची 
िबाबदारी आहे. तथा प योिनेमेये समा वष् र्ासक य नग्णालयामेये योिनेच्या 
कामकािासाठी डा्ा एींरी पपरे्रची कीं राचा्ी तत्वावर ननयुक्ती कनन त्याींच्या वेतनावरील खचा 
नग्णालयास  वमा कीं पनीकडून रस्ाप्त होणाया दाव्याींच्या रक्कमेतनु भाग वण्यास तात्पुरत्या 
वनपात मींिुरी देण्यात आली आहे. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जि् ्यातील लडीडी आांतररा् य प्रि् पाांतर्ात बाधीत िुाूांबाांच् या पूनवासनाबाबत 
  

(६)  १०४३५ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुभाष साबणे (देर्लूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेड जि् ्यातील लेंडी आींतररा् य रस्क् पाींतगात बा ीत कु्ुींबाींना पूनवासनासाठी भखूींड 
वा्प करण् यासींब ी ननमााण हेात असले् या असींख् य अडचणी लषेतात केवून रस्क् प बा ीताींना 
भुखींड वा्प करण् यासाठी जि् हाच का-याींना खािगी वा्ा का्ीने भूसींपादन करण् याचे अच कार 
देण् याची मागणी रस्क् प बा ीत व लोकरस्नतनन ी याींनी माहे िानेवारी, २०१५ वा त् या समुारास 
र्ासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, र्ासनान े तर्ा रस्कारे जि् हाच का-याींना खािगी वा्ा का्ीने भूसींपादन 
करण् याचा अच कार ददले आहेत काय, 
(३) उक् त रस्करणी ननणाय न केत् यास पूनवासना सींबीं ी र्ासनाची उपाययोिना काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे नाही. 
(२) होय खािगी षेेतराचातील िसमन ससींचन व इतर रस्क् पासाठी खािगी वा्ाका्ीव् दारे थे् 
खरेदी पे दतीने केणे बाबत र्ासन ननणाय क्र.सींक णा ०३/२०१५/रस्.क्र.३४/अ-२, ददनाींक १२ म,े 
२०१५ अन् वये गठीत केले् या जि् हाच कारी असले् या ससमतीस अच कार ददलेले आहेत. 
(३) रस्श् न उद् ावत नाही.  

___________ 
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नाांदेड जि् ्यातील र् त् याची िाम ेप्रधान मांत्री ग्राम सडि योिनडीतर्ात प्रलांबबत  
ठेव् या प्रिरणी ् डोाेि ् रा् ाक् चर, जि.जि. िां  रक् शन व  

शांिर ि रक् शन याांच् यावर िारवाक िरयायाबाबत 
  

(७)  १०४३९ (०९-०४-२०१५).   श्री.सभुाष साबणे (देर्लूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेड जि् ्यातील (१) काव गाव-ब ेगाव (२) लोणी-अींबूलगा (३) मरखेल-लोणी 
ता.देगलूर या र त् याची कामे रस् ान मींराची ग्राम सडक योिनेंतगात िाणीवपूवाक रस्लींतबत ठेव् या 
रस्करणी इम् डो्ेक इन् रा ्क् चर, जि.जि. कीं न् रक् र्न व र्ींकर कन् रक् र्न याींच् यावर कारवा  
करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, कारवा च े वनप काय आहे, 
(३) उक् त कीं पनी व कीं न् रक् र्नवर कारवा  केली नस् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(४) उक् त काम ेरस्लींतबत ठेव् या रस्करणी र्ासनाची भुसमका काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) अींर्त: खरे आहे. रस्श्नाींक त काव गाींव-
ब ेगाींव या रत्याींच्या कीं राचा्दारास नुकसान भरपा  (Liquidity Damages) ची वसुलीची 
कायावाही करण्यात येत अस्याबाबत सूचना देण्यात आले्या आहेत. लोणी-अींबुलगा व 
मरखेल-लोणी या रत्याींची कामे  वदहत मुदतीत पुणा न के्यास गोपनीय अहवालामेये नोंद 
केण्यात ये ल याबाबत कीं राचा्दारास सूचना देण्यात आले्या आहेत. 
(४) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आमदार तनधीतील खचााच् या मयाादेत वाढ िरयायाबाबत 
  

(८)  १०४५८ (०७-०४-२०१५).   श्री.नरहरी णलरवाळ (ददांडोरी) :   सन्माननीय तनयोिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रा् यातील  व ानसभा व  व ानपररर्देच् या सद याींना  वतरीत करण् यात येणा-या नन ीच् या 
खचााच् या मयाादेत वाढ करण् याबाबत ननयोिन  वभागाकडून रस् ताव करण् यात आला आहे, हे 
खरे आहे का, 
(२) अस् यास त् याच े वनप काय व तो क ी पयतं अमींलात आणण् यात येणार आहे, 
(३) नस् यास अर्ा  वनपाच् या रस् तावाबाबत र्ासन  वचार करणार आहे का व क ी पयतं ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांाीवार (०९-०७-२०१५) : (१) होय, 
(२) व (३) आमदार थननक  वकास कायाक्रमाींतगात अनुजे्ञय नन ीमेये वाढ करणेबाबतचा 
रस्ताव र्ासनाच्या  वचारा ीन आहे. याबाबत र्ासनान े ननणाय केत्यानींतर आवश्यक 
कायावाही करण्यात ये ल. 

___________ 
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ििा रोर्ाच ेतनदान जि् हा पातळीवर िरणेबाबत 
  

(९)  १०४७२ (०७-०४-२०१५).   श्री.नरहरी णलरवाळ (ददांडोरी) :   सन्माननीय सावाितनि 
आरोग्य आणण िुाुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रा् यात कका नग् णाचे मोयया रस्माणातील वाढत े  वनप पाहाता जि् हा पात ीवरील 
नग् णालयात कका  रोगाचे ननदान करण् याकरीता तज्ञ व सु व ा उपलब् े ा कनन देण् याचा ननणाय 
र्ासनाने केतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास सदर ननणायाच े थोडक् यात  वनप काय आहे, सदर ननणायाची अींमलबिावणी 
र्ासन क ीपयतं करणार आहे, 
(३) नस् यास, उक् त रस्श् नी र्ासन अर्ा  वनपाचा ननणाय केणार आहे काय अस् यास क ी 
पयतं ? 

डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) जि्हा नग्णालयात कका रोग तज्ञ डॉक््राींची 
कमतरता लषेतात केता ्ा्ा नग्णालयाच्या मदतीन ेतज्ञ डॉक््राींची सेवा उपलब्  कनन देण्याच े
रस्यत्न ्ा्ा ममेोरीयल नग्णालयाबरोबर सुन आहे. 

___________ 
  

मुांबक-लाांिा-भाांबेड व् हाया देवख ख साखरपा मार्ज िाणारी िायम ् वख पी 
एस.ाी सेवा तनयसमतपणे आणण िायम् वख पी देयायाबाबत 

  

(१०)  १०४९३ (०८-०४-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश र ा्  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मुींब -लाींिा-भाींबेड व् हाया देवनख साखरपा मागे मुींब हून सका ी ८ वािता सु्णारी गाडी 
ठरा वक हींगामानींतर बींद केली िाते, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच गोवा महामागााने िाणा-या दोन कायम वनपी गाडया आहेत माराच मुींब -लाींिा-भाींबेड 
व् हाया देवनख साखरपा मागे िाणारी कायम  वनपी कोणतीही एस.्ी.नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) अस् यास, आनतल मागाावर राहात असले् या २५ ते ३० गावात ग्रामीण नागरीकाींना 
रस्वासाच् या ष्ष ्ीन ेराचासाला सामोरे िाव ेलागत,े हे खरे आहे काय, 
(४) अस् यास, एस.्ी.महामींड ाने या मागाावर गरि ु रस्वासी नागरीकाींना आपली सेवा 
ननयसमतपणे आणण कायम वनपी न देण् याची कारणे काय आहेत, 
(५) याबाबत एस.्ी.महामींड ाने रस्वासीींना तसेच नागरीकाींना आपली सेवा ननयसमतपणे आणण 
कायम वनपी देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१४-०७-२०१५) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
     हो ी, गणपती व उन्हा ी गदीचा हींगाम या कालाव ीत कोकणात मोयया रस्माणावर 
रस्वासी येत असतात, त्याच्या सोयीसाठी सदरची फेरी ठरा वत कालाव ीत सुन कनन त्यानींतर 
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भारमान कमी झा् यावर ती थचगत करण्यात येते. लाींिा आगारातून ये वण-बोरीवली ही 
गाडी गोवा महामागााने िाते. आतील मागाावर रहात असले्या २५ ते ३० गावातील नागररकाींना 
साखरपा बसथानक हे नजिक असून साखरपा बसथानकावनन एकूण ६ फे-या मुींब , पर , 
ठाणे, बोरीवली या मागाावर चालनात आहेत. 
(४) सदर मागाावर लाींिा-भाींबेड-मुींब  या मागाावर पुरेसे भारमान सम त नस्याने ननयमीत व 
कायमवनपी बससेवा देण्यात आलेली नाही. 
(५) रस्वासी गदीच्या हींगामात रस्वार्ाींची सोय होण्यासाठी या मागाावर लाींिा आगारामाफा त 
लाींिा-भाींबेड-मुींब  अर्ी फेरी चाल वण्यात येत.े 
(६) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रा् यातील अपांर्ाच् या अनुदातनत शाळाांमधील तनदेशि व िमाचा-याांना  
तनवतृ् ती वेतन व दपदान योिना लारु् नस्याबाबत 

  

(११)  १०४९८ (२३-०२-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश र ा्  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रा् यातील अपींगाच् या अनुदाननत र्ा ाींम ील ४०० ननदेर्क व कमाचा-याींना ननववत् ती वेतन 
व उपदान योिना लागु नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास,  वर्ेर् र्ा ाींम ील सर्षेतक व कमाचा-याींना सन १९८१ पासून सदर योिना लागु 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर योिनेचा रस् ताव र्ासनाकड ेरस्लींतबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (०९-०७-२०१५) : (१) अपींगाच्या ८६ कमार्ा ेम ील ७६६ ननदेर्क व 
सर्षेतकेतर कमाचारी याींना ननववत्ती वेतन योिना लागू नाही, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) रा्यातील अपींगाच्या कमार्ा ेम ील कमाचायाींना सेवाननववत्ती योिना लागू 
करण्याबाबतच्या रस्तावावर आयुक्त, अपींग क्याण, पुणे याींचेकडून अच कची मादहती 
माग वण्यात आलेली आहे. सदर मादहती रस्ाप्त होताच त्याअनुर्ींगाने पुढील कायावाही र्क्य 
आहे. 

___________ 
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अहमदनर्र जि््यात ्वातांत्र्य सैतनिाांचे बनावा प्रमाणपत्र तथा  
नामतनदजशनाच्या आधारे नोिरी समळवव्याबाबत 

  

(१२)  १०५४३ (०६-०४-२०१५).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वातींत्र्य सोननकाींचे बनाव् रस्माणपराच तथा नामननदेर्न केवून अहमदनगर जि््यात 
(तालुका ननहाय) ककती उमेदवाराींनी बनाव् नोकया सम  व्या आहेत,  
(२) अस्यास, र्ासन सेवेत वातींत्र्य सोननकाींच्या बनाव् रस्माणपराचादवारे ककती नोकया 
देण्यात आ्या व जवकारणायाींवर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) अस्यास, येथून पुढे अस े रस्कार होवू नयेत यासाठी कोणती उपाययोिना केली आहे 
अथवा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवडीद्र ्डणवीस (२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अहमदनगर जि् ्यात .संी.सींिय कव ष णराव 
झावरे, याींनी सहायक ननबीं क सहकारी सीं थेमे ये बनाव् नामननदेर्नाच् या आ ारे नोकरी 
सम  व् याबाबत ददनाींक ५ नोव् हेंबर, २००९ अन् वये तक्रार रस्ाप् त झाली असून सामान् य रस्र्ासन 
 वभाग र्ासन ननणाय ददनाींक २४ िून, १९९७ मे ये ददले् या अनुदेर्ानसुार जि् हाच कारी 
याींच् या अच पत् याखाली चशकर्ी कषेत नेमून सदर कषेतामाफा त चशकर्ी करण् याच े ननदेर् र्ासन 
 तरावनन देण् यात आले आहेत. याव् यनतररक् त बोगस रस्माणपराच तथा नामननदेर्न केनन 
कोणत् याही उमेदवारान ेनोकरी सम  व् याचे आढ ून आलेले नाही. 
(३) व (४) बनाव् नामननदेर्नासींदभाात तक्रार रस्ाप् त झा् यास त् या तक्रारीची चशकर्ी 
करण् यासाठी जि् हाच कारी याींच् या अच पत् याखाली चशकर्ी कषेत नेमण् याच् या सूचना व 
त् यासींदभाातील कायापे दती र्ासन ननणाय ददनाींक २४.६.१९९७ अन् वये अगोदरच  वदहत करण् यात 
आली आहे. 

___________ 
शेतीसाठी आधुतनि तांत्रज्ञानाचा वापर होणेबाबत 

  

(१३)  १०५४६ (०७-०४-२०१५).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रा् यात केव  ७० ्क् के षेेतराच कोरडवाहू आहे व केव  तथेेच चाींग् या उत् पादनासाठी तुर्ार 
व दठबक ससींचन पे दत जकारण् यासाठी र्ेतक-याींना रस्ववत् त करण् यासाठी कोणते नवे रस्योग सुन 
केले आहेत, 
(२) अस्यास, रस्योगाअींती र्ेतकयाींपयतं योिना पोहच वण्यासाठी कोणती रस्भावी 
अींमलबिावणी र्ासनान ेकेली आहे, 
(३) अस्यास, त् याचा तपर्ील काय आहे ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) :(१) रा्यात र्ेतकयाींनी तरु्ार व दठबक ससींचन पेदत 
जवकारण्यासाठी १९८६-८७ पासनू रा् य पुरकव त सु्म ससींचन योिना सुन केली.         



 व.स. ४४ (9) 

सन २०१०-११ पासून कें द्र र्ासनाने राषरीय सु्म ससींचन असभयान सुन केले. सदर असभयान 
सन २०१४-१५ साठी राषरीय र्ाश्वत र्ेती असभयानाींतगात र्तेावरील पाणी व्यवथापन 
उपअसभयान म्हणून राब वण्यात आले. त्याअींतगात अवर्ाण रस्वण षेेतराचातील अ्प व अत्य्प 
भू ारक र्ेतकयाींना ६०% व बहुभू ारक र्ेतकयाींना ४५% अनुदान ददले िाते. तसेच अवर्ाण 
रस्वण षेेतराचाबाहेरील अ्प व अत्य्प भू ारक र्ेतक-याींना ४५% व बहुभू ारक र्ेतकयाींना 
३५% अनुदान ददले िात.े सन २०१५-१६ पासून सदर उपअसभयान रस् ानमींराची कव  र् ससींचन 
योिनेंतगात “रस्नत थेंब अच क  पक" म्हणून राब वण्यात येणार आहे. 
(२) व (३) सु्म ससींचन योिनचेी िादहरात ववत्त पराचातून लेख, िादहरात देवनू, दरुेवनी 
आकार्वाणीवर तज्ञाींच्या मुलाखतीदवारे, कव  र् रस्दर्ानामेये, र्ेतकरी माससकातून र्ेतकयाींपयतं 
पोहोच वली िाते. तसेच ककसान कॉल सें्रच्या माेयमातून देखील मादहती ददली िात.े 

___________ 
  
मौि ेसु्त-ेतारापूर (ता.पांढरपूर,जि.सोलापूर) येथील सभमा नदीच्या पात्रात बांधारा बाांधयायाबाबत 
  

(१४)  १०५६७ (०७-०४-२०१५).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.जितडीद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मशिे सुत-ेतारापूर (ता.पींढरपरू,जि.सोलापूर) येथील सभमा नदीच्या पाराचात बीं ारा बाीं ण्यास 
सन २००९ मेये मींिूरी सम ूनही सदर रस्तावास अदयाप मान्यता देण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस्यास याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर बीं ायाच े काम तातडीन े करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायावाही केली नस्यास  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (०१-०७-२०१५) : (१) सदर रस्क्पास मींिूरी सन २००९ मेये सम ालेली 
नसून र्ासन ननणाय क्र. कोपबीं/४८७/१२८६/२१८/८७/लपा.१ दद.१४.०२.१९८९, अन्वये न. ८७.२४ 
लषेत इतक्या ककीं मतीस रस्र्ासक य मान्यता सम ाली होती. तथापी सदर रस्र्ासक य मान्यता 
व्यपगत झाली आहे. 
(२) सभमा नदीवर को.प.बीं ारा सुत े तारापूर या बीं ायाच्या खालील बािूस ९ कक.मी. 
अींतरावर को.बीं.पू ूि, ता.पींढरपूर, हा रस्क्प सन १९८८ मेये पणूा करण्यात आलेला आहे. 
सदर पू ूि बीं ायाींच्या पाण्याचा फुगव्ा मागील बािूस १७ कक.मी. पयतं होत असून, मींिूर 
सुते तारापूर बीं ारा थ ी ३.७९ मी. इतक्या उींचीचे प ूूि बीं ायाच े पाणी साठून राहते. 
त्यामु े रस्ता वत सुत ेतारापूर बीं ारा रस्क्पाचे सींकज्पत लाभषेेतराच २८०४ हे ऐविी ४५८ हे 
इतके होत.े त्यामु े रस्क्प हा आचथाक मापदींडात बसत नाही. 
(३) व (४) रस्श्न उद् ावत नाही. 

__________ 
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सोलापूर जि् ्यातील शासिनय शतनमशासिनय िायाालयातील अपांर्  
िमाचा-याांवर होणारे अत् याचार व अ याय थाांबववयायाबाबत 

  

(१५)  १०५७३ (०६-०४-२०१५).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.जितडीद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सामाजिि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) सोलापूर जि् ्यातील र्ासक य/ननमर्ासक य कायाालयातील अपींग कमाचा-याींवर होणारे 
अत् याचार व अन् याय याबाबतचे ननवेदन मा.मुख् यमींराची याींना महाराष र रा् य अपींग कमाचारी (अ 
ते ड) सींक्ना सोलापूर र्ाखा याींनी ददनाींक ११ नोव् हेंबर, २०१४ रोिी ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस् यास, सदर ननवेदनानुसार र्ासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदनात नमूद केले्या मागण्या ्या कायाालयाींर्ी सींबींच त आहेत ती कायाालये 
्या रस्र्ासक य  वभागाींच्या अखत्याररत येतात त्या रस्र्ासक य  वभागाींना रस्तुत रस्करणी 
तातडीन े कायावाही करण्याबाबत या  वभागाच्या दद. १८ डडसेंबर, २०१४ च्या पराचान्वये 
क  वण्यात आले आहे. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

माढा तालुक् यात (जि.सोलापूर) शतेतळयाच ेप्र् ताव प्रलांबबत अस्याबाबत 
  

(१६)  १०५८४ (०७-०४-२०१५).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.जितडीद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय ्लोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) माढा तालुक् यात (जि.सोलापरू) र्ेतत याच े रस् ताव मोयया रस्माणात रस्लींतबत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच ् या र्ेतक-याींची र्तेत ी मींिूर आहेत, त् याींना नन ी देण् यात आला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस् यास, रस्श् न भाग (१) व (२) बाबत र्ासनामाफा त चशकर्ी केली आहे काय, 
(४) अस् यास, चशकर्ीत काय आढ ून आले व तद नुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०७-२०१५) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(४) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ख बी समलच्या िामर्ाराांवर दपासमारीची वेळ आ्याबाबत 
  

(१७)  १०५८८ (०७-०४-२०१५).   श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.जितडीद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) : सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब   वकास ननयींराचण ननयमावली १९९१ ननयम ५८ (७) (ड) ची अींमलबिावणी न 
के्यामु े नबी समलच्या कामगाराींना उपासमारीची वे  आ्याबाबतचे ननवेदन मा.कामगार 
मींराची याींना चगरणी कामगार कमाचारी ननवारा आणण क्याणकारी सींक याींनी ददनाींक ३ नोव्हेंबर, 
२०११ रोिी वा त्यानींतर अनके व ेा ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, समल मालक कामगाराींच्याबाबत साम्यींस करार कनन कामगाराींना कामावर 
केत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, रस्श्न भाग (१) व (२) बाबत र्ासनामाफा त चशकर्ी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चशकर्ीत काय आढ ून आले व त्यानुसार सदर समलमेये काम करणारे 
तथा प समल व्यवथापनाने सेवतेून कमी केले्या कामगाराींची उपासमार होव ू नये म्हणून 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) : (१) चगरणी कामगार कमाचारी ननवारा आणण क् याणकारी 
सींक याींनी ददनाींक ३ नोव् हेंबर, २०११ रोिीचे ननवेदन तत् कालीन मा.मींराची (कामगार) याींना सादर 
केले होत.े सदर ननवेदनावर तत् कालीन मा.मींराची (कामगार) याींची असभद्प् पणी केवून सदर 
ननवेदन तत् कालीन मा.मींराची (व राचोदयोग) याींना पर पर सादर करण् यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) नबी समल व् यव थापनाने अदयापपयतं सन २००२-२००३ व २०११ मे ये मान् यतारस्ाप् त 
कामगार सींक्नेबरोबर करार कनन सुमारे ५०० कामगाराींनी  वेच् छा ननववत् ती  वीकारली आहे. 
त् यामु े कामगाराींना कामावर केत नाही अस ेम् हणणे योग् य होणार नाही. 
(३), (४) व (५) कामगाराींनी  वेच् छाननववत् ती जवकानन सदर  वेच् छाननववत् ती योिनेनुसार 
सम ालेले सवा फायदे जवकारलेले आहेत. 
     ददनाींक १५/११/२०११ रोिी तत् कालीन मा.मींराची (व राचोदयोग) याींच् या अे यषेततेखाली 
झाले् या बोठक त चगरणी मालक व कामगार याींनी आपआपसात सामींि याींने ननणाय केण् याच् या 
सूचना तत् कालीन मा.मींराची (व राचोदयोग) याींनी दद् या होत् या. 
     नबी समलचे कामकाि खोपोली येथे  थलाींतरीत केले असून तेथे ५५ कामगाराींना नव् यान े
काम सम ाले आहे. सदयजथतीत ( वेच् छा ननववत् ती केतलेले पींरतु रोिगार सम ण् याकरीता अिा 
केलेले) १० कामगाराींना नबी समलच् या िागे वरती सुन असले् या नवीन व् यवसायात काम 
देण् यात आलेले आहे. 

___________ 
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सेनर्ाांव (ता.जि.दहांर्ोली) येथील तोष्ट् णीवाल िला, वाणण् य व ववज्ञान महाववद्यालयास प्राप् त 
लाले् या अनुदानाच् या वापरासांबांधी नेमले्या चौिशी ससमतीच्या अहवालाबाबत 

  

(१८)  १०६०९ (०८-०४-२०१५).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.प्रदीप नाकि (किनवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितडीद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय दच् च व तांत्र 
सशक्षेण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सेनगाींव (ता.जि.दहींगोली) येथील अकराव् या व बाराव् या योिनेमे ये युिीसीकडून तोष णीवाल 
कला, वाणण् य व  वज्ञान महा वदयालयास रस्ाप् त झाले् या अनुदानाच् या वापरासींबीं ी चशकर्ी 
ससमती नेमण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, चशकर्ी ससमतीच् या अहवालात काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार सींबींच त 
महा वदयालय व सींथाचालका वने द र्ासनान ेकोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) चशकर्ी ससमतीने त्याींचा अहवाल  वदयापीठ अनुदान आयोग, पजश्चम  वभागीय कायाालय, 
पुणे याींना सादर केला आहे, या रस्करणी  वदयापीठ अनुदान आयोगाकडून पुढील कायावाही 
बाबतचे आदेर् रस्ाप्त झालेले नाहीत. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाड (जि.रायर्ड) तालुक् यातील बबरवाडी शहर पांचायतीांच् या अिायाक्षेम  
पे दतीने व वाढले् या बिेायदेशीर बाांधिामाबाबत 

  

(१९)  १०६२२ (०८-०४-२०१५).   श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) क्राींतीससींह नानासाहेब पुरोदहत महामोहोपाे याय द.वा.पोतदार व कामगार नेत ेगीं.द.आींबेकर 
याींच् या पुननत वा तव् यान े सींपुणा देर्ात पररचचत असलेले महाड (जि.रायगड) तालुक् यातील 
तबरवाडी र्हर पींचायतीींच् या अकायाषेतम पे दतीने व वाढले् या बेकायदेर्ीर बाीं कामान े
सम याींच् या  व ख् यात सापड् याचे नुकतेच माहे िानेवारी, २०१५ मे ये ननदर्ानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, यासींदभाात र्ासनाने पाहणी/ चशकर्ी केली आहे काय, त् यात काय आढ ून 
आले, 
(३) अस्यास, तदनुसार उक् त बकेायदेर्ीर बाीं काम तात् का  ह् वण् याबाबत र्ासन  तरावर 
काय कायावाही करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नस् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०६-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय याबाबत ग्  वकास अच कारी याींचेमाफा त चशकर्ी करण्यात आली असून काही 
बाीं कामे बेकायदेर्ीर अस्याच ेननदर्ानास आले आहे. 
(३) सदर बेकायदेर्ीर बाीं कामाम ील एक अनच कव त ्परी बाीं काम ह् वण्यात आले असून 
इतर बेकायदेर्ीर बाीं काम ह् वण्याबाबत ग्रामपींचायत तबरवाडीन ेनो्ीसा बिावले्या असून 
पुढील कायावाही चाल ूआहे. 
(४) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

महाड औद्योधर्ि के्षेत्रातील रासायतनि िां पनीतून सोडयायात  
येणा-या घाति साांडपायायामुळे होणारे प्रदषुण 

  

(२०)  १०६२३ (०६-०४-२०१५).   श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :   सन्माननीय पयाावरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाड (जि.रायगड) येथील औदयोचगक षेेतराचातील कातक अर्ा रासायननक कीं पनीच्या 
साींडपाणी नदी पाराचात सोडण्याच ेरस्कार रािरोसपणे सुन अस्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मेये 
वा त्यासुमारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, औदयोचगक षेेतराचातील सी ्ीपी कें द्रातनू सोडण्यात येणा-या कातक 
साींडपाण्यामु े व रासायननक रस्दरु्णाने आिुबािुच्या नागररकाींच्या आरोग्यावर तसेच नदीतील 
मासे व मगरीनाही मोठया रस्माणात याचा  ोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेपाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून आले, 
(४) तदनुसार नदी पाराचात साींडपाणी सोडणाया दोर्ी कीं पन्या वनेद कोणती कारवा  केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     तालुका आरोग्य अच कारी, पींचायत ससमती, महाड याींच े अहवालानुसार औदयोचगक 
षेेतराचातील सी ्ीपी कें द्रातनू नदीपाराचात सोडण्यात येणाया कातक साींडपाण्याम ेु व रासायननक 
रस्दरु्णामु े आिुबािुच्या लोकाींच्या आरोग्यावर दषुपपररणाम झा्याचे नग्ण रस्ाथसमक आरोग्य 
कें द्र, चचींभावे येथील बाहयनग्ण तथा आींतरनग्ण  वभागात आढ ून आले नाहीत. 
     सहायक आयुक्त, मत्यव्यवसाय, असलबाग याींचे अहवालानुसार सदर रस्करणी मास े
तसेच मगरी मे्याचे ननदर्ानास आले नाही अथवा त्यासींदभाात तक्रारी त्याींचे कायाालयास रस्ाप्त 
झाले्या नाहीत 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(४) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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रा् यातील व् यावसातयि अ यासरमामाला प्रवेश घेतले् या आधथाि दृष्ट् ्या दबुाल घािातील 
(कबीसी) ववद्यार्थ यांची सशष्ट् यवतृ् तीची रक् िम अद्याप देया यात आली नस्याबाबत 

  

(२१)  १०६२८ (०९-०४-२०१५).   श्री.द्हास पााील (सशरोळ), श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर 
दक्षक्षेण), श्री.प्रशाांत बांब (र्ांर्ापूर) :   सन्माननीय दच् च व तांत्र सशक्षेण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रा् यातील व् यावसानयक अ् यासक्रमाला रस्वेर् केतले् या आचथाक ष्ष ्या दबुाल क्कातील 
( बीसी)  वदयार्थ यांची सन २०१३ -१४ या र्ोषेतणणक वर्ााची सर्ष यववत् तीची रक् कम अदयाप 
देण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, सदरहू सर्ष यववत् तीची रक् कम उपरोक् त  वदयार्थ यानंा न देण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३)  अस् यास, उक् त रस्करणी र्ासनाने काय कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, तसेच 
सदर रक् कम ककती कालाव ीत देण् यात येण् याचे अपेषितषेतत आहे, 
(४) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहे व याबाबतची सदयःजथती काय आहे ? 

श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१५) : (१) नाही. 
(२) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(३) या  वभागाच्या र्ासन ननणाय दद.२४ माचा, २०१५ नुसार “सन २०१३-१४ या वर्ााच ेरस्लींतबत 
 .बी.सी.च ेर्ु्क अदा करणेसाठी” आदेर् ननगामीत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
राष्ट् रीय िृषी वविास योिनडीतर्ात बांदद् त तनवारा प्रणालीचा वापर िख न पुणे सातारा, साांर्ली 

व िो् हापूर जि् ्यातील क्षेारपड िसमन वविास िरया याबाबत 
  

(२२)  १०६३६ (०४-०४-२०१५).   श्री.द्हास पााील (सशरोळ) :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राष रीय कव र्ी  वकास योिनेंतगात बींदद त ननवारा रस्णालीचा वापर कनन पुणे सातारा, 
साींगली व को् हापूर जि् ्यातील षेतारपड िसमन  वकास करण् यासाठी माहे सप् ्ेंबर, २०११ 
पासून ही योिना सुन करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, को् हापूर जि् हयातील सर्रो  तालुक् यातील र्ेडर्ा , कुनीं दवाड व उदगाींव या 
गाींवाींचा सदर योिनेत समावेर् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस् यास, या योिनेत ककती षेेतराचाचा समावेर् आहेत व ककती लाभार्थ यांना त् याींचा लाभ 
आतापयतं सम ाला आहे, 
(४) अस् यास, सदर योिनेसाठी सन २०११-१२ या  वत् तीय वर्ाामे ये पुणे  वभागाींतगात 
को् हापूर जि् हयातील ककती नन ी मींिूर करण् यात आला व अदयाप ककती नन ीची 
आवश् यकता आहे. 
(५) अस् यास, सदरचा आवश् यक तो नन ी तातडीने मींिूर करण् यासींदभाात र्ासनान ेकोणती 
उपाययोिना केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०६-२०१५) : (१) व (२) होय. 
(३) सर्रो  तालुक्यातील एकुण षेतारपड षेेतराच १२१५ हे. असुन लाभाथश सींख्या ७०० आहे. 
आत्तापयतं लाभार्थयांना लाभ सम ालेला नसून सदर योिना रस्गतीपथावर अस्यान ेयोिना 
पूणा झा्यावरच लाभार्थयांना योिनेचा लाभ सम णार आहे. 
(४) सन २०११-१२ मेये को्हापूर जि््यातील कामाींना एकुण न.१०४८.०५ लषेत रस्र्ासक य 
मान्यता रस्ाप्त असुन, पुणे  वभागाींतगात को्हापूर जि््यातील कामाींना नन ी मींिूर करण्यात 
आलेला नाही. 
     सदय:जथतीत एकुण न.१४०.०० लषेत रस्लींतबत देयके अदा करणेसाठी नन ीची 
आवश्यकता आहे. 
(५) कें द्र र्ासनाकडून नन ी उपलब्  कनन देणेबाबत कव  र्  वभागास न.४१५.०० लषेत नन ी 
मागणी करण्यात आली असून सदर मागणीमेये न.१४०.०० लषेत को्हापूर  वभागाकरीता 
अींतभूात आहे. 

___________ 
 

मौि ेिुरण (ता.िुनर, जि.पुणे) येथील चार ससांमेाचे बांधाऱयाांच्या िामाचे प्र्तावाबाबत 
  

(२३)  १०६६२ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.नारायण पााील (िरमाळा), 
श्री.अिुान खोतिर (िालना), श्री.प्रिाश आबबािर (राधानर्री) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मशिे कुरण (ता.िुन्नर, जि.पुणे) येथील चार ससींमे्चे बीं ायाींच्या कामाच े रस्ताव 
ग्रामपींचायत कुरण याींनी ठराव करून पींचायत ससमती िुन्नर (जि.पुणे) याींच्याकड ेमाहे िनू, 
२०१४ मेये वा त्यासुमारास मींिुरीसाठी पाठ वले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उपरोक्त रस्तावास अदयापही मींिूरी देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) उपरोक्त दठकाणी चार ससमें् बीं ारे बाीं ण्यासाठी कोणती तातडीने कायावाही केली आहे व 
याबाबतची सदयजथती काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०७-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     मशि ेकुरण (ता.िुन्नर, जि.पुणे) येथे ससमें् बीं ारे बाीं णे कामाबाबतचा रस्ताव पींचायत 
ससमती िुन्नरकड ेआढ ून येत नाही. तथा प, मा.खासदार सर्नर लोकसभा मतदारसींक याींच े
या कामाचे सवेषेतण करणेबाबतच ेददनाींक ३ माचा, २०१५ रोिीचे पराच रस्ाप्त झाले आहे. 
(३) मा.खासदार याींच े पराचाच े अनुर्ींगाने सवेषेतण करणेबाबत उप असभयींता, छो्े पा्बीं ारे 
 वभाग आींबेगाव (िुन्नर) याींना जि्हा पररर्द, पुणे याींनी क  वले आहे. 

___________ 
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रत्नाधर्री जि््यातील सांर्मेश्वर तालुक्यात धरणाांवर िो्यवधी रूपयाांचा खचा िरूनही 
िालव्याचे व धरणाांची िाम अद्यापही अपूणा अस्याबाबत 

  

(२४)  १०६७२ (०७-०४-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रत्नाचगरी जि््यातील सींगमेश्वर तालुक्यात  रणाींवर को्यव ी रूपयाींचा खचा करूनही 
कालव्याचे व  रणाींची कामे अदयापही अपूणाच अस्याच ेनुकतचे माहे डडसेंबर, २०१४ मेये 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास,  रणाींची काम ेअपूणा अवथेत अस्याम ेु तसेच  रणाींमेये पाणी असूनही 
तालुका तहानलेला अस्याची जथती ननदर्ानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेपाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून आले, 
(४) तष्नुसार उक्त  रण व कालव्याींची कामे तात्का  पूणा करण्यासाठी र्ासन तरावर काय 
कायावाही करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (०९-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
     सींगमेश्वर तालुक्यात राींगव व साखरपा लपा योिनाींमेये अनुक्रमे ५.५२४ द.ल.क.मी. व 
३.६९२ द.ल.क.मी. पाणीसाठा ननमााण झाला असून कालवा काम ेरस्गती पथावर आहेत. 
     गडगडी लपा रस्क्पाचा सींक्पीत पाणीसाठा १३.५२६ दलकमी असनू ननसमाती पाणीसाठा 
७.४४४ द.ल.क.मी. आहे. 
     गडनदी मेयम रस्क्पाचा सींक्पीत पाणीसाठी ८३.२१२ दलकमी असून आिसमतीस 
७५.६२ दलकमी पाणीसाठा ननसमाती झालेली आहे. 
(४) गडनदी मेयम रस्क्पाचा समावेर् वेगवे शत ससींचन लाभा योिनेमेये करण्यात आलेला 
आहे. रस्क्पास आवश्यक िसमनीचे भ-ूसींपादन कनन नन ीच ेउपलब् तेनुसार कालव्याची काम े
पूणा करण्यात येत आहेत. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रत्नाधर्री जि््यातील सांर्मेश्वर तालुिा पांचायत ससमती िायाालयात ररक्त पदे अस्याबाबत 
  

(२५)  १०६७४ (०७-०४-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रत्नाचगरी जि््यातील सींगमेश्वर तालुका पींचायत ससमती कायाालयात गे्या काींही 
वर्ाापासून ररक्त पदे अस्यामु े अनतररक्त कामाींचा भार वररषठ रस्र्ासककय यींराचणेवर पडत 
अस्यान ेनुकतचे माहे िान,े २०१५ मेये ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या ररक्त पदाींमु े नागररकाींच्या कामाींवर देखील पररणाम होत आहे, हे ही खरे 
आह काय, 
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(३) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेसखोल चशकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून आले, 
(४) तदनुसार उक्त पदे तात्का  भरण्याबाबत र्ासन तरावर काय कायावाही करण्यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(५) नस्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२३-०६-२०१५) : (१), (२), (३), (४) व (५) रत्नाचगरी जि््यातील पींचायत 
ससमती सींगमेश्वर येथील ग्  वकास अच कारी ग्-अ चे पद भरले असून सहा, ग् वकास 
अच कारी ग्-ब हे पद ररक्त आहे. सदर ररक्त पद बदलीन/ेपदोन्नतीन ेभरण्यात येत आहे. 
महाराषर  वकास सेवा सींवगाा व्यनतररक्त अन्य वगा १ व वगा-२ सींवगाापोक  सर्षेतणाच कारी 
ग्-ब चे पद ररक्त असुन सदर ररक्त पद भरण्याबाबत सींबींच त रस्र्ासक य  वभागात 
क  वण्यात आले आहे. उपरोक्त ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायाभार अन्य कमाचायाकड ेदेण्यात 
आला आहे. 
     पींचायत ससमती सींगमेश्वर येथ ेवगा ३ व ४ ची सवा सींवगाातील ११५ पदे मींिूर असनू 
९९ पदे भरलेली आहेत व १६ पदे ररक्त आहेत. सदरची ररक्त पदे सर सेवेने व पदोन्नतीन े
भरण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
रािापूर तालुक्यातील (जि.रत्नाधर्री) लोिव्तीसह हमर्त्यावरील बार्ायतीलमधील आांबा, 
िाि ूिलमाांचा मोहोर दािावा, त्यावरील तुडतुडसेारख्या किािाांचा प्रादभुााव िमी होणेबाबत 

  

(२६)  १०६७५ (०८-०४-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय ्लोत् पादन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रािापूर तालुक्यातील (जि.रत्नाचगरी) लोकवतीसह हमररत्यावरील बागायतीलम ील 
आींबा, कािू कलमाींचा मोहोर द्कावा, त्यावरील तुडतुडसेारख्या कक्काींचा रस्ादभुााव कमी व्हावा 
व चाींगली फ  ारणा व्हावी यासाठी के्या िाणाया  वर्ारी और् ाींच्या फवारणीींम ेु थाननक 
नागररकाींच्या आरोग्याींचा रस्श्न ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत सींबींच तानी वे ीच लषेत कालाव ेव फवारणीमु े होणारे रस्दरु्ण रोखावे 
अर्ी मागणी थाननक िनतेकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास याबाबत र्ासनाने सखोल चशकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून आले, 
(४) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०६-२०१५) : (१) अर्ी तक्रार कव र्ी  वभागाकड ेरस्ाप्त झालेली नाही. 
(२) अर्ी मागणी थाननक िनतकेडून रस्ाप्त झालेली नाही. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(४) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे जि्हयामेये अनिे नववन व्त्या दया राहत असनू त्याचा  
पररणाम मेय व पजश्चम रे्वेवर होत अस्याबाबत 

  

(२७)  १०६८३ (०६-०४-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाकि (ओवळा माजिवडा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे जि्हयामेये अनेक न वन वत्या उ्या राहत असनू त्याचा पररणाम मेय व 
पजश्चम रे्वेवर व ठाणे र्हरातील पररवहन सेवेवर होत अस्याने ठाणे र्हराला रस्ता वत 
मेरो रे्वे  वतार समरा-भाईंदर ते ददहसर पयतं करण्यात यावा, अर्ी मागणी थाननक 
लोकरस्नतनन ीींनी ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१५ रोिी मा.मुख्यमींराची याींचेकड े एका पराचादवारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या रस्करणी र्ासनाने कोणता ननणाय केतला आहे, 
(३) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवडीद्र ्डणवीस (०६-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) होय. ठाणे र्हराकरीता राब वण् यात येणा-या पायाभूत सु व ाींतगात ठाण् याची 
वाहतूक कोंडी कमी करण् याचा हेत ू साे य करण् यासाठी, मुींब  महानगर रस्देर्  वकास 
रस्ाच करणान े मेरो व मोनो रेलसारख े रस्क् प हाती केतले आहेत. मुींब  उपनगराींमे ये तसचे 
ठाणे र्हर ( वर्ेर् तः कोडबींदर रोडवरील) व जि् ्याींमे ये येत् या २ ते ३ दर्कात होणारी 
लोकसींख्या वाढ,  वकास आणण रोिगार वाढ तसचे मुींब र्ी ठाणे र्हर िोडण् याची ननकड 
लषेतात केता रस्ाच करणान े वडा ा-का्कोपर-ठाण े (तीन हात नाका) कासारवडवली मेरो 
रस्क् पाला स व तर रस्क् प अहवाल स् लागारामाफा त तयार केला आहे. सदर मेरो मागा ३२ 
कक.मी. असून या मागाावर ३०  थानके रस् ता वत आहेत. सदर रस्क् प अींमलबिावणीकरीता 
मुींब  महानगर रस्देर्  वकास रस्ाच करणाने मान् यता ददली असनू सदर अहवालावर 
र्ासन तरावर पुढील कायावाही सुन आहे. तसेच सवाकर् पररवहन अ् यासातील (CTS) 
सर्फारर्ीनसुार पुढील ्प् प् यात रस्ा ान् यक्रमानसुार सदर मागा कासारवडवली त े ददहसर पयतं 
िोडण् याच ेमुींब  महानगर रस्देर्  वकास रस्ाच करणामाफा त रस् ता वत आहे. 

___________ 
  

ठाणे शहरातील वाढत्या प्रदषूणाला प्रततबांध घालयायाबाबत िरावयाच्या दपाययोिना 
  

(२८)  १०६८४ (६-४-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाकि (ओवळा माजिवडा), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) :   सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) रा्यातील र्हरातील रस्दरू्णावर ननयींराचण ठेवण्यासाठी रस्दरू्ण ननयींराचण मींड ान े काही 
मापदींड कालुन ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, ठाणे र्हरात  व व   वकास कामे करणारे कीं राचा्दार आणण बाीं काम 
व्यावसानयक सादहत्याची ने-आण करताींना त्यातील  ुसलकणाींची माराचा ददले्या मानाींका पेषेता 
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ककतीतरी प् िात अस्याच े माहे िानेवारी, २०१५ मेये वा त्यासुमारास केले्या एका 
पाहणीत आढ ून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर रस्दरु्णास कारणीभूत ठरणारे बाीं काम व्यावसानयक आणण रत ेव अन्य 
थापत्यकाम े करणाया व  व व   वकास कामे करणारे ठेकेदाराींवर दींडात्मक कारवा  
करण्याचा ननणाय महापासलकेन ेमाहे िानेवारी, २०१५ मेये वा त्यासुमारास केतला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, रस्श्न भाग (३) वरील ननणायानुसार अदयापपयतं ककती बाीं काम व्यावसानयक 
आणण रते व अन्य थापत्यकामे करणाया व  व व   वकास कामे करणारे ठेकेदाराींवर 
कारवा  केली आहे, अस्यास, त्याींच्याकडून ककती दींडात्मक वसूली करण्यात आली व अदयाप 
्याींनी दींडात्मक रक्कम भरली नाही त्याींचेवर कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अस्यास, ठाणे र्हरातील या वाढत्या रस्दरू्णाला रस्नतबीं  कालण्यासाठी र्ासनाने कोणत्या 
उपाययोिना के्या वा करण्यात येत आहेत,  नस्यास, होणाया  वलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१४-७-२०१५) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) 
     महाराषर रस्दरू्ण ननयींराचण मींड ाच्या आकडवेारीनुसार स्फर व नायरोिन याींच ेरस्माण 
मानाींकापेषेता कमी अस्याचे आढ ून आले आहे. तथा प, श्वसनषेतम  ुसलकणाींच े रस्माण 
सरासरीपेषेता ककीं चचत अच क आढ ून आले आहे. 
     यासींदभाात ठाण े महानगरपासलकेने बाीं काम सादहत्याची न े आण करते व ेी होणाया 
रस्दरू्णावर ननयींराचण करण्याबाबत  वकासक, कीं राचा्दार व ठेकेदार याींचेवर न.५०००/- त े
न.२५०००/- या रस्माण े दींडात्मक कारवा  करण्यात येत आहे अस े २७.३.२०१५ च्या पराचान्वये 
क  वले आहे. 
   त्यानुसार आचथाक वर्ा २०११-१२ ते २०१४-१५ या कालाव ीत एकूण १२६५ 
व्यावसानयकाींकडून न.३० लषेत दींडाची वसुली के्याच े ठाणे महानगरपासलकेन े ददनाींक 
२७.३.२०१५ च्या पराचान्वये क  वले आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे शहरातील येरर (जि.ठाणे) येथील रा्य पयाान वविास महामांडळाच्या  
िारे्त िार्तति दिााच े“थीम पािा ” वविससत िरयायाबाबत 

  

(२९)  १०६८९ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाकि (ओवळा माजिवडा), श्री.अिुान खोतिर 
(िालना), श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) ठाणे र्हरातील येनर (जि.ठाणे) येथील महाराषर रा्य पया् न  वकास महामींड ाच्या 
िागेत िागनतक दिााच े “थीम पाका ”  वकससत करण्यात यावे अर्ी मागणी थाननक 
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लोकरस्नतनन ीींनी मा.मुख्यमींराची याींचेकड ेददनाींक १५ डडसेंबर, २०१४ रोिी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, या रस्करणी कोणता ननणाय केतला आहे व त्यानुर्ींगाने कोणती कायावाही केली 
आहे, 
(३) अदयापही यासींदभाात ननणाय केतला नस्यास होणाया  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवडीद्र ्डणवीस (२४-०६-२०१५) : (१) सदर ननवेदन रस्ाप्त झा्याचे आढ ून आले नाही. 
(२) व (३) रस्श् न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

समरा भाईंदर (जि. ठाणे) शहरातील सशवािी महाराि पुतळयावर ्न र्ो् डन ने् ा  
ते भाईंदर पजश्चम पयतंचा र् ता एसलव् हेाेड िरयायाबाबत 

  

(३०)  १०६९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाकि (ओवळा माजिवडा), श्री.अिुान खोतिर 
(िालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) समरा भाईंदर (जि. ठाणे) र्हरातील सर्वािी महाराि पुत यावर फन गो् डन ने ् त े
भाईंदर पजश्चम पयतंचा र ता एसलव् हे्ेड करण् यात यावा, अर्ी मागणी लोकरस्नतनन ीींनी            
मा. मुख् यमींराची याींचेकड ेददनाींक ८ डडसेंबर, २०१४ रािी एका पराचादवारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस् यास, या सींदभाात र्ासनाने कोणता ननणाय केतला आहे व त्यानुर्ींगाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवडीद्र ्डणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) समरा-भाईंदर र्हरातील राषरीय महामागा क्र.८ ते गो्डन ने् पयतंचा छराचपत सर्वािी 
महाराि मागाावर वाहतूक ची कोंडी होत अस्याने उड्डाणपूल बाीं ण्यासाठी न.२५६ को्ी 
रकमेच्या अींदािपराचकास व त्याककरता किा उभारण्यास समरा-भाईंदर महानगरपासलकेच्या 
महासभेन ेमान्यता ददली आहे. त्यानुसार समरा-भाईंदर महानगरपासलकेकडून कायावाही करण्यात 
येत आहे. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
अहमदनर्र जि््यातील मळुा डावा िालव्यावरील भार्डा चारी पाणी योिना  

दरुू्ती व थिनत वीिबीला अभावी बांद अस्याबाबत 
  

(३१)  १०७०८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सशवािीराव िर्ड ाले (राहुरी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अहमदनगर जि््यातील म ुा डावा कालव्यावरील भागडा चारी पाणी योिना देखभाल 
दरुूती व थक त वीिबीला अभावी बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, डाव्या कालव्याचे पाणी ्ेलपयतं गे्यासर्वाय भागडा चारी योिना सुरू 
करण्यास पा्बीं ारे  वभाग परवानगी देत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, भागडा चारीच्या  वदयुत भोयरी नादरुूत असून नन ी अभावी केव  १ मी्र 
वापरली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, भागडा चारी योिनेला मदत करण्यास र्ासन ्ा ा्ा  करत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) अस्यास, भागडा चारीवर १०० को्ी रूपये खचा करून ६३ साठवण तलावाींपोक  बहुताींर्ी 
साठवण तलाींवामेये पाणी िात नाही हे काम ननकव ष् दिााच ेझाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) अस्यास, वरील रस्तावाची चशकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(७) अस्यास, चशकर्ीनुसार र्ासन कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे? 
 

श्री. धर्रीष महािन (०१-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
     कारण पुच्छ भागातील ससींचनास पुरेसा  वसगा सम ा्यासर्वाय सर्र्ा भागातील  वमोचक 
उकडले िात नाहीत. भागडा चारी आ ी सुन के्यास पुच् छ भागातील ससींचन  वक ीत होते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर योिना ससींचन व्यवथापन  वभागाकड ेनव्याने हताींतरीत झाली आहे. त्यानुसार 
 वि बीलासाठी तसचे थापत्य कामासाठी व योिना चाल ुठेवणेसाठी २७०१ देखभाल दनुती 
या लेखासर्र्ांतगात अींदाि ेन. ५५ लषेत नन ीची तरतुद होणेसाठी चा रस्ताव षेेतराचीय तरावर 
तयार करण्याची कायावाही चालु आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
    भागडा पा पचारी वर न. १०० को्ी खचा झाला नाही. भागडा पा पचारी योिनेवर 
लाभषेेतराच  वकास रस्ाच करण, अहमदनगर अींतगात अहमदनगर मेयम रस्क्प  वभाग 
अहमदनगर माफा त माहे ०३/२०१५ अखेर रस्ता वत २८.२४ को्ी रक्कमेपोक  २५.१५ को्ी खचा 
झालेला आहे. या योिनेअींतगात भनन देण्यात येणाया तलावाची सींख्या ६३ नसुन ५९ आहे. 
पा पला नमेये असले्या तु् फु्ीमु े, व्हॉ्व दनुती, खींडीत  वदयुत पुरवठा व ग तीम ेु 
सन २०१३-१४ मेये ५९ पोक  २८ तलावामेये पाणी देण्यात आले. सवा तलावामे ये पाणी िात 
नाही. 
(६) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(७) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबकतील लोपडपट्टीवाशीयाांिरीता खार िसमनीवर मो्त घरे बाांधून देया याबाबत 
(३२)  १०७१६ (०८-०४-२०१५).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय 
र्हृतनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब तील झोपडपट्टीवासीयाींकरीता खार िसमनीवर मोफत करे बाीं ून देण् याची 
मा.मुख् यमींत्र्याींकडून कें द्र र्ासनाकड ेमागणी माहे सप् ्ेंबर, २०११ मे ये करण् यात आली होती, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) अस् यास, सदर रस्करणाबाबत कें द्र र्ासनाकडून कोणता ननणाय केण् यात आला वा येत 
आहे, 
(३) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता (०२-०७-२०१५) : (१) बवहन्मुींब तील कें द्र र्ासनाच्या मालक च्या समठागराच्या 
िसमनी झोपडपट्टी पुनवासनासाठी व परवडणाया कराींच्या ननसमातीसाठी उपयोगात आणण्यासाठी 
महाराषर र्ासनाकड ेरस्ा ान्यान ेवगा करण्यासींदभाात मा.मुख्यमींराची महोदयाींकडून दद.१३ नोव्हेंबर, 
२०१३ व दद. ३० डडसेंबर, २०१४ रोिीच्या पराचान्वये कें द्र र्ासनास  वनींती करण्यात आली आहे. 
(२) खार िसमनीसींदभाातील  वर्य तात्का  ननकाली काढण्यासाठी महसूल व वन  वभागामाफा त 
खालीलरस्माण ेकायावाही करण्यात आली/येत आहे :- 
     १) महसूल व वन  वभागाच्या दद.५.५.२०१५ रोिीच्या पराचान्वये  वभागीय आयुक्त, 
कोकण  वभाग याींना रस्लींतबत अ पलासींदभाात लवकरात लवकर ननणाय केण्याबाबत क  वण्यात 
आले आहे. 
याव्यनतररक्त खालील नमूद केले्या बाबी र्ासनच्या  वचाराथा आहेत. 
     १) खार िसमनीचा  वर्य हाता ण्यासाठी रस् ान सचचव (महसलू) याींची समन्वय 
अच कारी म्हणून नेमणूक करणे. 
     २) खार िसमनीच्या वापराबाबत एक बवहत आराखडा तयार करण्याच्या रस्कक्रयेवर 
सींननयींराचण ठेवण्यासाठी मुख्य सचचवाींच्या अेयषेततेखाली एक उच्चाच कार ससमती नेमणे. 
     ३) खार िसमनीचा  वर्य हाता ण्यासाठी एक वतींराच  वभाग थापन करण्याऐविी 
महसूल व वन  वभागाींतगात रस् ान सचचव (महसलू) याींच्या ननयींराचणाखाली एक वतींराच कषेत 
थापन करणे. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
नाांदरुा तालुक् यातील मौिे धाडी पोच र् ता अत् यांत नादखु ् त अस्याबाबत 

(३३)  १०७३५ (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जि् ्यातील मलकापूर  व ानसभा मतदारसींकातील नाींदरुा तालुक् यातील मशि े
 ाडी पोच र ता अत् यींत नादनु त असून या र त् यावनन सवा सामान्य नागररक दचुाक  व 
चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे राचासाच ेझाले अस् याची बाब माहे फेरुवुवारी, २०१५ 
मे ये ननदर्ानास आली असून या र त् याच् या दनु तीसाठी न.४० लषेत नन ीची आवश् यकता आहे, 
ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस् यास, सदर र ता दनु ती करणे अत् यींत गरिेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरोक् त र त् याची मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण् याबाबत  थाननक लोक रस्नतनन ी 
याींनी कायाकारी असभयींता, सा.बाीं.  वभाग खामगाींव याींना वे ोवे ी सूचचत केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली, 
(५) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालुक् यातील  ाडी पोच रता हा ग्रामीण मागा क्र.८ असून या रत्याची एकूण 
लाींबी १.१० कक.मी. आहे. सदर रत्याचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे काम जि्हा 
वा र्ाक योिनेअींतगात नन ी व ननकर्ास अच न राहून रस्ता वत करण्याचे जि्हा पररर्देचे 
ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदरुा तालुक् यातील मौिे नायर्ाांव ते ततिोडी पयातचा र् ता अत् यांत नादखु ् त अस्याबाबत 

  

(३४)  १०७३६ (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जि् ्यातील मलकापूर  व ानसभा मतदारसींकातील नाींदरुा तालुक् यातील मशि े
नायगाींव त े नतकोडी पयातचा र ता अत् यींत नादनु त असून या र त् यावनन सवा सामान् य 
नागररक दचुाक  व चारचाक  वाहन ाकाींना अवागमन करणे राचासाच ेझाले अस् याची बाब माहे 
२०१५ मे ये ननदर्ानास आली असून या र त् याच् या दनु तीसाठी न.३० लषेत नन ीची 
आवश् यकता आहे, ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस् यास, सदर र ता दनु ती करणे अत् यींत गरिेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरोक् त र त् याची मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण् याबाबत  थाननक लोक रस्नतनन ी 
याींनी कायाकारी असभयींता, सा.बाीं.  वभाग खामगाींव याींना वे ोवे ी सूचचत केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली, 
(५) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) होय अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालुक्यातील रामा ६ ते नायगाींव नतकोडी हा इ.जि.मा. ४४ दिााचा रता असून 
सदर रत्याची लाींबी २.८० कक.मी. असनू पवषठभाग खडीचा आहे. सदर रत्याचे मिबूतीकरण 
व डाींबरीकरणाचे काम जि्हा पररर्देला  व व  योिनाींम ून रस्ाप्त होणाया नन ी व 
ननकर्ाच्या अच न राहून करण्याच ेजि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नाांदरुा तालुक् यातील मौिे खुमर्ाांव ते सभलवडी पयचंा र् ता अत् यांत नादरु् त अस्याबाबत 
  

(३५)  १०७३७ (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि् ्यातल मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुक् यातील मशि े
खुमगाींव ते सभलवडी पयचंा र ता अत् यींत नादरु त असून या र त् यावनन सवा सामान् य 
नागररक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे राचासाचे झाले अस् याची बाब 
माहे फेरुवुवारी, २०१५ मे ये ननदर्ानास आली असून या र त् याच् या दनु तीसाठी न.५० लषेत 
नन ीची आवश् यकता आहे, ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस् यास, सदर र ता दनु ती करणे अत् यींत गरिेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरेक् त र त् याचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण् याबाबत  थाननक लोक रस्नतनन ी याींनी 
कायाकारी असभयींता, सा.बाीं.  वभाग, खामगाींव याींना व ेोवे ी सुचचत केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस् यास, याबाबत र्ासनान ेकेलेली कायावाही, 
(५) नस् यास,  वलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०७-०७-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालुक्यातील मशि ेखमुगाींव त ेसभलवडी हा रता इ.जि.मा. ४० दिााचा असनू या 
रत्याची लाींबी १.४०० कक.मी. असून पवषठभाग खडीचा आहे. सदर रत्याच्या मिबूतीकरण व 
डाींबरीकरणाच ेकाम जि्हा पररर्देला  व व  योिनाींम ून रस्ाप्त होणाया नन ी व ननकर्ाच्या 
अच न राहून करण्याच ेजि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेखातखेड त ेवडर्ाांव ते धानोरा र्ता (ता.नाांदरुा, जि.बुलडाणा)  
अत्यांत नादखु ्त अस्याबाबत 

  

(३६)  १०७४० (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि््यातील मलकापूर  व ासभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुक्यातील मशिे 
खातखेड ते वडगाींव ते  ानोरा रता अत्यींत नादनुत असुन या रत्यावरून सवा सामान्य 
नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे राचासाच ेझाले अस्याची बाब 
फेरुवु. २०१५ मेये ननदर्ानास आली असनु या रत्याच्या दरुूतीसाठी न.५० लषेत नन ीची 
आवश्यकता आहे ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रता दरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) उपरोक्त रत्याचे मिबतुीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक लोकाींनी वे ोवे ी 
सुचचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकेलेली कायावाही, 
(५) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालुक्यातील मशि े खातखेड ते वडगाींव हा रता सन २००१-२०२१  वकास 
योिनेनुसार ग्रामीण मागा क्र. २६ दिााच्या असून या रत्याची लाींबी २.०० कक.मी. असून 
पवषठभाग खडीचा आहे. 
     वडगाव ते  ानोरा हा रता ग्रामीण मागा क्र. २७ दिााचा असून या रत्याींची लाींबी १.०० 
कक.मी. असून पवषठभाग खडीचा आहे. सदर रत्याींचे मिबूतीकरण व डाींबरीकरण करण्याच े
काम जि्हा वा र्ाक योिनेअींतगात नन ी व ननकर्ास अच न राहून रस्ता वत करण्याचे जि्हा 
पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मौि ेरा.म.रमा.६ त ेिोलासर ते शलेर्ाांव मुिुां द र्त्यामधील ( ता.नाांदरुा जि.बलुढाणा)  
३ किमी लाांबी र्ता अत्यांत नादरुू्त अस्याबबत 

  

(३७)  १०७४१ (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि््यातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुक्यातील मशि े
रा.म.क्र.६ ते कोलासर ते र्ेलगाींव मुकुीं द रत्याम ील ३ ककमी लाींबी रता अत्यींत नादरुूत 
असून या रत्यावनन सवा सामान्य नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन 
करणे राचासाच ेझाले अस्याची बाब फेरुवु. २०१५ मेये ननदर्ानास आली असुन या रत्याच्या 
दरुूतीसाठी न.५० लषेत नन ीची आवश्यकता आहे, ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रता दरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरोक्त रत्याचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक लोक रस्नतनी ी याींनी 
कायाकारी असभयींता, सा.बाीं.  वभाग, खामगाींव याींना वे ोवे ी सुचचत केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकेलेली कायावाही, 
(५) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
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(४) नाींदरुा तालुक् यातील मशिे कोलासर ते र्लेगाींव मकुुीं द हा रता सन २००१-२०२१ र ते 
 वकास योिनेनुसार इतर जि्हा मागा क्र.४२ चा भाग रता आहे. या भाग रत्याची लाींबी 
३.६०० कक.मी.असून पवष ठभाग डाींबरी आहे. सदर लाींबीपोक  १.६०० कक.मी. लाींबीतील डाींबरी 
नुतनीकरणाचे काम सन २०१४-१५ मेये पूणा करण्यात आले असून उवारीत २.०० कक.मी. 
लाींबीतील डाींबरी नुतनीकरणाचे काम जि्हा पररर्देला  व व  योिनाींम ून रस्ाप्त होणा-या 
नन ी न ननकर्ाच्या अच न राहून रस्ता वत करण्याचे जि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि े्ुली त ेिां डारी (ता. नाांदरुा जि.बुलडाणा) र्ता अत्यांत नादरुू्त अस्याबाबत 
  

(३८)  १०७४२ (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि््यातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुक्यातील मशि े
फुली ते कीं डारी रत्याम ील १/२०० ते २/२०० ककमी लाींबी रता अत्यींत नादरुूत असुन या 
रत्यावरून सवा सामान्य नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे 
राचासाचे झाले अस्याची बाब माहे फेरुवुवार, २०१५ मेये ननदर्ानास आली असुन या रत्याच्या 
दरुूतीसाठी न. १५ लषेत नन ीची आवश्यकता आहे, ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रता दरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरोक्त रत्याची मिबुतीकरणे व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक लोक रस्नतनी ी 
याींनी कायाकारी असभयींता, सार्वजनिक बाींधकाम  वभाग, खामगाींव याींना व ेोवे ी सुचचत केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकाय कायावाही केली आहे, 
(५) नस्यास,  वलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालकु् यातील मशि े फुली त े कीं डारी हा रत सन २००१-२०२१ रते  वकास 
योिनेनुसार ग्रामीण मागा क्र.३८ दिााचा असून या रत्याची एकूण लाींबी ३.६० कक.मी आहे. 
त्यापोक  १.०० कक.मी. लाींबीच े डाींबरीकरणाच े काम झालेले असून उवारीत २.०० कक.मी. 
लाींबीतील मिबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम जि्हा वा र्ाक योिनेअींतगात नन ी व 
ननकर्ाच्या अच न राहुन रस्ता वत करण्याच ेजि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बुलढाणा जि््यातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील नाांदरुा तालुक्यातील  
मौि ेवपांप्री अढाव त ेपोाळी र्ता अत्यांत नादखु ्त अस्याबाबत 

  

(३९)  १०७४३ (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि््यातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुक्यातील मशि े
 पींरस्ी अढाव त े पो् ी रत्याम ील २.५ ककमी लाींबी रता अत्यींत नादनुत असुन या 
रत्यावनन सवा सामान्य नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे 
राचासाच ेझाले अस्याची बाब माहे फेरुवुर्ारी, २०१५ मेये ननदर्ानास आली असुन या रत्याच्या 
दरुूतीसाठी न. ४० लषेत नन ीची आवश्यकता आहे, ही बाब खारी आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रता दरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उपरोक्त रत्याच े मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक लोक 
रस्नतनी ी याींनी कायाकारी असभयींता, सार्वजनिक बाांधकाम  वभाग, खामगाींव याींना व ेोवे ी 
सुचचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकाय कायावाही केली आहे, 
(५) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड ेननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बुलढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालुक्यातील  पींरस्ी अढाव ते पो् ी हा रता सन २००१-२०२१ रते  वकास 
योिनेनुसार इतर जि् हा मागा क्र. ४५ चा भाग रस्ता असूि या भाग रस््याची लाांबी 4.00 
कक.मी. आहे. सदर लाांबीपैकी १.०० कक.मी. लाींबीतील रत्याच ेडाींबरीकरणाच ेकाम सावािननक 
बाीं काम  वभागाकडून झालेले आहे. उवाररत ३.०० कक.मी. लाींबीतील रत्याचे मिबूतीकरण व 
डाींबरीकरणाचे काम जि्हा पररर्देला  व व  योिनापासून रस्ाप्त नन ी व ननकर्ाच्या अच न 
राहून रस्ता वत करण्याच ेजि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जि््यातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील नाांदरुा तालुक्यातील मौिे 
रामपुर पोच र्ता अत्यांत नादरुू्त अस्याबाबत 

  

(४०)  १०७४४ (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जि््यातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुक्यातील मशि े
रामपुर पोच रत्याम ील १ कक.मी. लाींबी रता अत्यींत नादरुूत असुन या रत्यावनन सवा 
सामान्य नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे राचासाचे झाले 
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अस्याची बाब फेरुवु. २०१५ मेये ननदर्ानास आली असनु या रत्याच्या दरुूतीसाठी न. २० 
लषेत निधीची आवश्यकता आहे ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रत्यान ेदरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उपरोक्त रत्याच ेमिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक लोकरस्नतनी ी 
याींनी कायाकारी असभयींता, सार्वजनिक बाांधकाम  वभाग, खामगाींव याींना व ेोवे ी सुचचत केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकाय कायावाही केली आहे, 
(५) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०७-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) जि्हा पररर्देकड े ननवेदन रस्ाप्त नाही. सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले 
आहे. 
(४) नाींदरुा तालुक्यातील मशि े रामपुर पोच रता हा सन २००१-२०२१ च्या रत े  वकास 
योिनेनुसार ग्रामीण मागा क्र.१२ दिााचा असून सदर रत्याची लाींबी ०.५० कक.मी. आहे. सदर 
रत्याचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे काम नन ी व ननकर्ाच्या अच न राहून जि्हा 
वा र्ाक योिनेअींतगात रस्ता वत करण्याचे जि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जि् ्यातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील नाांदरुा  
तालुक्यातील मौिे खुमर्ाांव ते मामुलवाडी र् त् याबाबत 

  

(४१)  १०७४५ (०७-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जि् ्यातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुक्यातील मशिे 
खुमगाींव ते मामुलवाडी र त् याम ील १ ककमी लाींबी र ता अत् यींत नादनु त असून या 
र त् यावनन सवा सामान् य नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे 
राचासाच े झाले अस् याची बाब फेरुवुवारी, २०१५ मे ये ननदर्ानास आली असनू या र त् याच् या 
दनु तीसाठी न. २० लषेत नन ीची आवश् यकता आहे ही बाब खरी आहे काय,  
(२) अस् यास, सदर र ता दनु ती करणे अत् यींत गरिेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरोक् त र त् याच ेमिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण् याबाबत  थाननक लोकरस्नतनन ी याींनी 
कायाकारी असभयींता, सावािननक बाीं काम  वभाग, खामगाींव याींना वे ोवे ी सुचचत केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस् यास, याबाबत र्ासनान ेकेलेली कायावाही, 
(५) नस् यास,  वलींबाची कारणे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालुक्यातील मशिे खमुगाींव ते मामुलवाडी हा रता सन २००१-२०२१ रते  वकास 
योिनेनुसार इतर जि्हा मागा क्र. ३९ चा भाग रता असुन या भाग रत्याची लाींबी ३.२० 
कक.मी. आहे. सदर रत्याची दनुती जि्हा पररर्देला  व व  योिनाींम ून रस्ाप्त नन ी व 
ननकर्ाच्या अच न राहून रस्ता वत करण्याच ेजि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जि् ्यातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील  
नाांदरुा तालुक्यातील मौि ेरा.म.६ ते सोनि र्त्याबाबत 

  

(४२)  १०७४७ (०८-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जि् ्यातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुकयातील मशिे 
रा.म.६ त ेसोनि रत्याम ील २ ककमी लाींबी र ता अत् यींत नादनु त असनू या र त् यावनन 
सवा सामान् य नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे राचासाचे झाले 
अस् याची बाब फेरुवुवारी, २०१५ मे ये ननदर्ानास आली असून या र त् याच् या दनु तीसाठी न. 
४० लषेत नन ीची आवश् यकता आहे ही बाब खरी आहे काय,  
(२) अस् यास, सदर र ता दनु ती करणे अत् यींत गरिेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरोक् त र त् याच ेमिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण् याबाबत  थाननक लोकरस्नतनन ी याींनी 
कायाकारी असभयींता, सावािननक बाीं काम  वभाग, खामगाींव याींना वे ोवे ी सुचचत केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस् यास, याबाबत र्ासनान ेकेलेली कायावाही, 
(५) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालकुयातील नाींदरुा दीगाव इतर जि्हा मागा क्र.३९ या रत्याचा नाींदरुा सोनि हा 
भाग रता आहे. नाींदरुा ते सोनि या भाग रत्याची लाींबी ४.०० कक.मी. आहे सदर लाींबीपोक  
१.०० कक.मी. लाींबीतील डाींबरीनुतनीकरणाच े काम सन २०१४-१५ मेये करण्यात आले आहे. 
उवारीत रत्याच े डाींबरीनुतनीकरणाचे काम जि्हा वा र्ाक योिनेअींतगात उपलब्  नन ी व 
ननकर्ाच्या अच न राहुन रस्ता वत करण्याच ेजि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बुलढाणा जि् ्यातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील  
नाांदरुा तालुक्यातील मौिे अलमपरू ते पातोंडा र्त्याबाबत 

  

(४३)  १०७४९ (०८-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जि् ्यातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील नाींदरुा तालुक्यातील मशि े
अलमपूर त ेपातोंडा र याम ील २ ककमी लाींबी र ता अत् यींत नादनु त असून या र त् यावनन 
सवा सामान् य नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना अवागमन करणे राचासाचे झाले 
अस् याची बाब फेरुवुवारी, २०१५ मे ये ननदर्ानास आली असून या र त् याच् या दनु तीसाठी    
न. ३५ लषेत नन ीची आवश् यकता आहे ही बाब खरी आहे काय,  
(२) अस् यास, सदर र ता दनु ती करणे अत् यींत गरिेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उपरोक् त र त् याच ेमिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण् याबाबत  थाननक लोकरस्नतनन ी याींनी 
कायाकारी असभयींता, सावािननक बाीं काम  वभाग, खामगाींव याींना वे ोवे ी सुचचत केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस् यास, याबाबत र्ासनान ेकेलेली कायावाही, 
(५) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) नाींदरुा तालुक्यातील मशिे अलमपूर त े पातोंडा हा रता सन २००१-२०२१ रते  वकास 
योिनेनुसार इतर जि्हा मागा क्र. ४१ चा भाग रता असुन त्याची लाींबी ४.०० कक.मी. आहे. 
सदर रत्याच्या डाींबरीनुतनीकरणाचे काम जि्हा पररर्देला  व व  योिनाींम ून रस्ाप्त 
होणाया नन ी व ननकर्ाच्या अच न राहुन रस्ता वत करण्याच े जि्हा पररर्देचे ननयोिन 
आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मलिापूर (जि.बुलढाणा) येथील मौिे देवधाबा ते भालेर्ाांव  
र्ावािवळील र्त्याच्या दखु ्तीबाबत 

  

(४४)  १०७५० (१०-०४-२०१५).   श्री.चैनसखु सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि दपरमाम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मलकापूर (जि.बुलढाणा) येथील मशि ेदेव ाबा ते मलकापूर र त् यावर मालेगाींव गाींवािव  
कक.मी. ५ /८०० या भागात खोलग् भाग अस् याम ेु या र त् यावनन सवासामान् य नागररक, 
दचुाक  व चारचाक  वाहन  ारकाींना येण्या-िाण्यासाठी गोरसो च ेहोत अस्याच ेमाहे फेरुवुवारी, 
२०१५ मे ये ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, या खोलग् भागात लहान पलु बाीं णे अत्यींत गरिेचे असनू त्याचे बाीं काम 
करण् यासाठी न.५० लषेत नन ीची आवश् यकता असून याबाबत  थननक लोकरस्नतनन ी याींनी 
कायाकारी असभयींता, सा.बाीं.  वभाग, खामगाींव याींना व ेोवे ी सूचचत केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस् यास, याबाबत र्ासनान ेचशकर्ी केली आहे काय, चशकर्ीत काय आढ ून आले व 
तदनुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस् यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पााील (०८-०६-२०१५) : (१) रस्श् नाींककत र त् याच् या खोलग् दठकाणी पावसाळ्यात 
वाहनचालकाींस वाहतकू स गोरसोयीचे होत,े हे खरे आहे, 
(२) होय. 
(३) सदर पुलाच ेबाीं काम नन ी व ननकर् रस्ा ान् याने हाती केण् याच ेननयोिन राहील. 
(४) रस्श् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जि्हयातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील र्त्याच्या दरुू्तीबाबत 
  

(४५)  १०७५१ (०९-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बुलढाणा जि्हयातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील मशि ेराषरीय महामागा क्र.६ 
ते ए.पी.एम.सी. बेलाड पयतंचा रता अत्यींत नादरुूत असून या रत्यावरून सवासामान्य 
नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन ारकाींना अवागमन करणे राचासाचे झाले अस्याची बाब 
माहे फेरुवुवारी, २०१५ मेये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली असून या रत्याच्या 
दरुूतीसाठी रू.३० लषेत नन ीची आवश्यकता आहे ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रता दरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उपरोक्त रत्याचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक 
लोकरस्नतनन ी याींनी कायाकारी असभयींता, सावािननक बाीं काम  वभाग, खामगाींव याींना 
वे ोवे ी सुचचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकेलेली कायावाही, 
(५) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) मलकापूर तालुक्यातील रा.म.६ ते ए.पी.एम.सी. बेलाड पयतंचा रता हा इतर जि्हा मागा 
क्र. २४ रा.मा. ६ ते बलेाड, नकणश, दाता ा या रत्याचा भाग असनु या भाग रत्याची लाींबी 
१.०० कक.मी. आहे. सदर रत्याच्या डाींबरीनतुनीकरणाच े काम जि्हा पररर्देला  व व  
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योिनाींम ून रस्ाप्त नन ी व ननकर्ाच्या अच न राहून रस्ता वत करण्याचे जि्हा पररर्देचे 
ननयोिनआहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जि्हयातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील  
मौि ेतघणी र्ता अत्यांत नादरुू्त अस्याबाबत 

  

(४६)  १०७५२ (०९-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि्हयातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील मशि े नकणश त े माकनेर 
रत्यातील ३ ककमी लाींबीचा रता अत्यींत नादरुूत असून या रत्यावरून सवासामान्य 
नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन ारकाींना अवागमन करणे राचासाचे झाले अस्याची बाब 
माहे फेरुवुवारी, २०१५ मेये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली असून या रत्याच्या 
दरुूतीसाठी रू.६० लषेत नन ीची आवश्यकता आहे ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रता दरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उपरोक्त रत्याचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक 
लोकरस्नतनन ी याींनी कायाकारी असभयींता, सावािननक बाीं काम  वभाग, खामगाव याींना 
वे ोव ी सुचचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली आहे, 
(५) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बलुढाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप् त नाही. 
(४) मलकापूर तालुकयातील मशि े नकणश ते माकनेर हा रता सन २००१-२०२१ रते  वकास 
योिनेनुसार इतर जि्हा मागा क्र.३२ चा भाग रता असून या भाग रत्याची लाींबी ३.०० 
कक.मी. असून पवषठभाग खडीचा आहे. सदर रत्याच्या मिबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम 
जि्हा पररर्देला  व व  योिनाींम ून रस्ाप्त होणा-या नन ी व ननकर्ाच्या अच न राहुन 
रस्ता वत करण्याच ेजि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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बुलढाणा जि्हयातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील मौि ेभालेर्ाव त ेतनांबोळा 
र्त्यातील १ किमी लाांबीचा र्ता अत्यांत नादरुू्त ला्याबाबत 

 

(४७)  १०७५३ (०९-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि्हयातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील मशिे भालेगाव ते ननींबो ा 
रत्यातील १ ककमी लाींबीचा रता अत्यींत नादरुूत असून या रत्यावरून सवासामान्य 
नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन ारकाींना अवागमन करणे राचासाचे झाले अस्याची बाब 
माहे फेरुवुवारी, २०१५ मेये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली असून या रत्याच्या 
दरुूतीसाठी रू.२० लषेत नन ीची आवश्यकता आहे ही बाब खरी आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर रता दरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उपरोक्त रत्याचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक 
लोकरस्नतनन ी याींनी कायाकारी असभयींता, सावािननक बाीं काम  वभाग, खामगाव याींना 
वे ोव ी सुचचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली आहे, 
(५) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०७-०७-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) सावािननक बाीं काम  वभागाकड े ननवेदन ददले आहे. जि्हा पररर्द बुलडाणाकड े अर्ा 
रस्कारचे ननवेदन रस्ाप्त नाही. 
(४) मलकापूर तालुक्यातील भालेगाव त े ननींबो ा इतर जि्हा मागा क्र. २४ चा भाग रता 
असुन त्याची लाींबी १.२०० कक.मी. आहे. सदर रत्याच्या मिबुतीकरण व डाींबरीकरणाच ेकाम 
जि्हा पररर्देला  व व  योिनाींम ून रस्ाप्त नन ी व ननकर्ाच्या अच न राहुन रस्ता वत 
करण्याचे जि्हा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
बुलढाणा जि्हयातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील मौि ेर्ौलखेड ते पोचमार्ा 

मलिापूर बोदवड मार्ाास िोडणारा र्ता अत्यांत नादरुू्त अस्याबाबत 
  

(४८)  १०७५४ (०९-०४-२०१५).   श्री.चैनसुख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा जि्हयातील मलकापूर  व ानसभा मतदार सींकातील मशिे गशलखेड त ेपोचमागा 
मलकापूर बोदवड मागाास िोडणारा हा रता ०.७५ ककमी लाींबीचा रता अत्यींत नादरुूत 
असून या रत्यावरून सवासामान्य नागरीक, दचुाक  व चारचाक  वाहन ारकाींना अवागमन 
करणे राचासाच ेझाले अस्याची बाब माहे फेरुवुवारी, २०१५ मेये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास 
आली असून या रत्याच्या दरुूतीसाठी रू.२० लषेत नन ीची आवश्यकता आहे ही बाब खरी 
आहे काय, 
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(२) अस्यास, सदर रता दरुूती करणे अत्यींत गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उपरोक्त रत्याचे मिबुतीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत थाननक 
लोकरस्नतनन ी याींनी कायाकारी असभयींता, जि.प. बाीं काम  वभाग, बुलढाणा याींना व ेोव ी 
सुचचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायावाही केली आहे, 
(५) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) ही बाब खरी नाही. सदर रत्याींचे डाींबरीकरणाचे काम 
मागील वर्श सावािननक बाीं काम  वभागाने पूणा केले आहे. 
(२) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(३) जि्हा पररर्द बुलढाणाकड ेननवेदन रस्ाप्त झा्याच ेआढ ून येत नाही. 
(४) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(५) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रावेर (जि.िळर्ाांव) येथून िाणा-या अांिलेश् वर - बऱहाणपूर रा्य महामार्ा ४ वरील र्त्याच े

मिबुतीिरण व डाांबरीिरणाच ेिाम तनिृष्ट् ा व अत्यांत सांथर्तीने होत अस्याबाबत 
  

(४९)  १०८४५ (१०-०४-२०१५).   श्री.हरीभार िावळे (रावेर) :   सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि दपरमाम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (जि.ि गाींव) येथनू िाणा-या अींकलेश् वर - बहाणपूर रा्य महामागा ४ वरील 
रत्याचे मिबतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम ननकव ष ् व अत्यींत सींथगतीने होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस् यास, याबाबत र्ासनान ेचशकर्ी केली आहे काय, चशकर्ीत काय आढ ून आले व 
तदनुसार सदर रत्याच े मिबतुीकरण व डाींबरीकरणाच े काम ननकव ष् व अत्यींत सींथ गतीन े
करणाया अच कारी व ठेकेदाराीं वनेद र्ासनान ेकोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सदयजथती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पााील (१५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
अींकलेश्वर-ब-हाणपूर रता कक.मी. ३३५/० ते ३७०/०० ही लाींबी रावरे तालुक् यातून िाते. सदर 
लाींबीत एकूण चार कामे सुन आहेत. सींक णा काम ेवग ता, सदर काम पूणा झाली असून सदर 
काम ेसजुथतीत आहेत. 
(२) रस्श्न उद् ावत नाही. 
(३) रस्श्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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रावेर मतदारसांघातील र् त्याचे मिबुतीिरण, डाांबरीिरण व पुलाांची  
बाांधिामे सुख  लालेले नस्याबाबत 

  

(५०)  १०८४६ (०९-०४-२०१५).   श्री.हरीभार िावळे (रावेर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रावेर मतदारसींकातील जि् हा व इतर मागा आददवासी ५०५४ ०४०२ या लेखा सर्र्ाअींतगात 
असलेले र त े मागील काही वर्ाापासून मींिूर असूनही त् याींच े मिबुतीकरण, डाींबरीकरण व 
पुलाींची बाीं काम ेसुन झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, उक्त रस्लींतबत कामे पूणा करण् यास र्ासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे 
(३) नस्यास,  वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२३-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) 
     रावेर, जि. ि गाव येथील रत्याींची ५२ काम ेआददवासी उपयोिनेतींगात मींिूर असून 
सदयजथतीत त्यापोक  ३३ कामे पूणा करण्यात आलेली आहेत. उवाररत कामाींबाबत कायावाही 
सुन आहे. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासक य मेयवतश मुद्रणालय, मुींब . 


