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अ.क्र.
1)

ठकीकीचील ीद्य
ु

के लेली क ययव ी

जिल्हािषद, अ् क्ष,अमा.ज लीििाटीलबेटमोगदेकद ाांनीबैठकीत जिल्हाजधकादी का ाल अ नाां डे  िषदसदातील जन ोिन भवनातील
्सेनमु के लेकी, नवीनबाांधण् ातआलेल् ाजन ोिनभवनातीलमख्ु   सभागहृ ाम े कै .डॉ.शांकददाविीचव्हाण ाांचे तैलजचत्रवजन ोिनभवन
सभागहृ ासभादताचे मािीगहृ मांत्रीअभादतसदकादच् ाजन ोिनआ ोगाचे इमादतीचे नामकदण फलक बसजवणे ा कामाांचे ्ां ािित्रकास ज नाांक
मािीउिा क्ष, तथा महादाष्टर दाय ाचे मािी मख्ु  मांत्री कै .डॉ.शांकददाव 31/01/2014दोिीरु.7.60लक्ष,च् ाकामासरशाशासकी मांिदी ऊ
े न
चव्हाण साहेबाांचे नाव ेण् ात ावे आजण सभागहृ ात त ाांचे तैलजचत्र जनधीउिलब्धकरुन ण्े  ातआलाआहे.तैलजचत्रवनामकदणफलक
लावण् ात ावाअ ्सा ठदाव माांडला. ा ठदावासव उिजतथतीत सव बसजवण् ाचे काम लवकदच िणु  कदण् ात े,लअ ्से का कादी
मा.खास ाद/आम ाद/जि.ि.् क्ष, महो ाांनी ्नमु ो न ज ले आजण ्जभ ांताअसा.बाां.जवभागअनाां डे  ाांनीकळजवलेआहे.
सभागहृ ात एकमताने ठदाव मान्  कदण् ात आला. ावद मा.् क्ष,अ
जिल्हाजन ोिनसजमतीमहो ाांनी्से सजु चतके ले कीअिढु ीलजिल्हा
जन ोिन सजमतीच् ा बैठकीि ंत सभागहृ ाचे नामकदण व तैलजचत्र
लावण् ाच् ासचु नाज ल् ा.
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मा.खा.श्री.सभु ा, वानखेडे ाांनी ्से नमु  के ले कीअ जकनवट हा
तालक
ु ा्जत गु मभाग्सल् ामळ
ु े  जकनवटवमाहदनगदिाजलके कडे िे
काम रशालांजबत आहेत. त ाकडे लक्ष, ऊ
े न जनकाली काढण् ाबाबत
साांजगतले. मािी मख्ु  मांत्री मा.श्री.्शोकदाविी चव्हाण साहेब ाांनी
सभागहृ ात ्से जन शे  ज ले कीअ माहदअ ्धािद ा नजवन
नगदिांचा तीम ेबदीचि े षदतआहेत. ाबाबति े भदण् ाकदीताजबां ु
नामावली मांिद करुन आणनु  ि  भदती कदण् ात ावी. ाबाबत
शासनाकडे जन माांतगतजवशे,सटु मागण् ात ेऊनि भदण् ात ावेतअ
्सेसचु जवले.

के लेली क ययव ी

व, 2013-14 म े ्जननशमन व आणीबाणी सेवाांचे बळकटीकदण
ोिने ्ांतगतरशााप्तरशाततावानस
ु ाद4नगदिषद, ाांना203.00लक्ष,जनधी
जवतदीतकदण् ातआला.धमाबा रु.18.80लक्ष,अउमदीरु.45.00लक्ष,अ
भोकदरु.50.00लक्ष,अमु खेडरु.90.00लक्ष,अनागदोतथान ोिने्ांतगत
6 नगद िषद, ाांना रु.142.00 लक्ष, जनधी जवतदीत कदण् ात आला.
मु खेडअभोकदअह गावअ्धािदवमाहद ाांनारशात ेकीरु.25.00लक्ष,व
जबलोलीनगदिषद, स
े रु.17.00लक्ष, ण्े ातआले.नागदी जलत ोिने
्ांतगत 7 नगद िषद, ाांना रु.170.00 लक्ष, जवतदीत कदण् ात आले.
उमदीअ कांु डलवाडीअ ह गावअ माहद ाांना रशात ेकी रु.20.00 लक्ष, आजण
नगदिाजलका/ नगदिांचा ती षदत ि ाबाबत चचा होत ्सताांना गे लदअभोकदअ्धािद ाांनारु.30.00लक्ष,जवतदीतकदण् ातआले.
कांु डलवाडीअ नगदिाजलके म े 25 ि े मांिद ्सनु  2 ि े भदलेली जकनवट नगद िषद, ल
े ा आज वासी ोिनेतनु  रुि े 40.00 लक्ष,
्सल् ाचे जि.जन.स.अस त अ श्री.के .बी.देडडडी ाांनी सभागहृ ाच् ा रशातताजवतकदण् ातआलेहोतेिदांतु 31माच्खेदत ाांनीिषदिणु रशातताव
जन शनास आणनु  ज ले. ावद मािी मख्ु  मांत्री मा.श्री.्शोकदाविी ज लानाही.जकनवटवमाहदनगदिाजलके कडे िीकाहीरशालांजबतरशाकदणे
चव्हाण ाांनी ्से जन शे  ज ले कीअ सव नगदिाजलके तील षदत ि ाचा होतीतीमख्ु  ाजधकादीआढावाबैठकीिवु नजनकालीकाढण् ातआलेसया
आढावाघेवनु िीि े जिल्हाजधकादी का ाल ाच् ाततदावदभदाव ाची रशालांजबतरशाकदणेनाहीत.
आहेततीव,्खेदभदण् ात ावीअय ाि ाांनाशासनाचीमांिदीलागते जिल्यातील नगदिाजलका मधील दाय ततदी  षदक्त ि ाांचा आढावा
त ासाठीचारशाततावत ादकरुनखास तु ामाफतशासनाससा दकदावा घेऊनज नाांक09/02/2014दोिीषदक्ति े भदण् ाचीका वाहीकदण् ात
आजणमांिदीघेण् ासाठीिाठिदु ावाकरुनि े भदण् ाबाबतसचु नाज ल् ा. आलीआहे.
मा.आ.श्री.शांकद्ण्णा धडगडगे ाांनी ्सा रशान उिजतथत के ला
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कीअ कां धाद नगदिाजलके चे रशातताव मांिदीसाठी िाठजवले ्सता रशाकल्ि
्जधकादीअ नगदिाजलका रशाशासनअ नाां डे  मांिदी ण्े  ास टाळाटाळ
कदतात. ाबाबत रशाकल्ि ्जधकादीअ नगदिाजलका रशाशासन ाांनी ्से
साांजगतले कीअ उमदीअ मु खेडअ ्धािद ा तीन नगदिाजलका सोडुन
कोणत ाहीनगदिाजलके चे रशाततावताांजत्रकमांिदीसहरशााताालेले नाहीत.
त ामळ
ु े  िढु ील का वाही कदता आलेली नाही. ावद मािी मख्ु  मांत्री
मा.श्री.्शोकदाविी चव्हाण ाांनी नगदिाजलका रशाशासनाच् ा कामावद
नादािी व् त करुन ाबाबत सव नगदिाजलकाांची बैठक घेवनु  जडसबबद
्खेदि ंतिणका वाहीकदण् ाच् ासचु नाज ल् ा.

सव नगद िषद, े कडन ज नाांक 30/11/2013 दोिी ्सलेले षदक्त
ि ाबाबत माजहती बोलाजवण् ात आली आहे. य ा मख्ु ाजधका- ाांचे
आतथािनाखचशासनाने ज लेल् ाम ा िे ेक्ष,ाकमी्सनजबां नामावली
मांिद करून घेण् ात आली आहेअ त ा नगद िषद, ाांना  लोकसभा
सावजत्रकजनवडणक
ु ाचे आ शआचादसांजहतासांिल् ानांतदजिल्हाजनवड
मांडळाकडे िषदजशष्टटम े माजहती भरून रशातताव सा द कदण् ाचे सचु ना
ण्े ातआलेआहे.
कांु डलवाडी नगदिषद, चे मख्ु ाजधकादी ाांनी साांजगतले कीअ त ाांचे
आतथािना खच 60% म ा िे ेक्ष,ा िातत ्सल् ामळ
ु े  ि े भदण् ाची
का वाहीकदण् ातआलीनाही.
नगदिषद, मख्ु ाजधका- ाांचीसवरशालांजबतरशाकदणाांचाआढावाबैठक
घेण् ात आली. माहे जडसबबद ्खेद ि ंत 90% िेक्ष,ा िातत रशाकदणे
जनकाली काढण् ात आली आहे. त्रटु ी ्सलेल् ा रशाकदणाांम े
मख्ु ाजधका- ाांनािढु ीलबैठकीि ंतत्रटु ीिणकरुनमा.जिल्हाजधकादी
ाांना समक्ष, भेटुन फे द रशातताव ण्े  ाबाबत व ाालेल् ा खचाचे
उि ोजगता रशामाणित्र सा द कदण् ाच् ा सचु ना ण्े ात आल् ाअ ्से
रशाकल्ि्जधकादीअनगदिाजलकारशाशासनअनाां डे  ाांनीकळजवलेआहे.
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जिल्हाजधकादी का ाल ातील बचत भवन ेथील ्िातकालीन कब द्र
(जडिातटद मननि
े मेन्ट सबटद) तथािन कदण् ाबाबतच् ा जव, ावद चचा
कदताांना मािी मख्ु  मांत्री मा.श्री.्शोकदाविी चव्हाण साहेब ाांनी ्से
नमु  के ले कीअ तीन जिल्याचे जवभागी  जडिातटद मननेिमेन्ट सबटद
तथािन कदण् ासाठी कब द्र शासनाांच् ा गहृ  मांत्राल ाकडे रशातताव सा द
कदावा. का कादी ्जभ ांताअ साविजनक बाांधकाम जवभागअ नाां डे  ाांनी
सल्लागाद सांतथेची म त घेऊन रशाथम आदाखडा त ाद करुन  ावा
आजण िषदिणु  रशातताव कब द्र शासनास सा द कदावाअ ्से जन शे  ज ले.
ावेळी मा.खा.श्री.सभु ा, वानखेडे ाांनी स द रशातताव दाय ततदावरुन
कब द्र शासनाकडे िाठजवल् ास त ाबाबत आिण मांिदीसाठी कब द्र
शासनाकडेरशा तनकरुअ्सेसाांजगतले.

उिदोत्िातकालीनकब द्र(जडिातटदमननेिमेन्टसबटद)रु.10.00
कोटी चा रशातताव ित्र क्र.5551 ज .15/05/2014 ्न्व े
मा.जिल्हाजधकादीअनाां डे  ाांनासा द.

एम.आद.,.िी.एस. (M.R.E.G.S.) ्ांतगत ाालेल् ा कामाम े
कलम 156 (3)्ांतगत्जधकादी/ कमचा- ावदगन्ु हे ाखल कदण् ात
ेत आहेत. ाबाबत चचा होत ्सताांना मािी मख्ु  मांत्री
मा.श्री.्शोकदाविी चव्हाण ाांनी ्से सचु ना ज ल् ा कीअ जिल्याम े
गन्ु हे ाखल होत ्सल् ाने ्जधकादी/ कमचादी काम कदा ला त ाद
नाहीत. त ामळ
ु े  मा.िालकमांत्री महो ाांनी जिल्हा िोजलस ्जधक्ष,क व
सांबजां धत ्जधका- ाांची बैठक आ ोजित करुन ाबाबत आव क तो
जनण  ावा.

निीकच् ाकालावधीतलोकसभेचीआ श्चादसांजहता्सल् ाने
बैठकीचे आ ोिन कदण् ात आलेले नाहीअ िदांतु सयजतथतीत
्चादसांजहता जशथील ााल् ाने मा.िालकमांत्री महो ाांच् ा
् क्ष,तेखाली जिल्हा िोलीस ्जधक्ष,क व सव ्जधकादी/ कमचादी
ाांची बैठक लवकदच घेण् ात े,लअ ्से उिजिल्हाजधकादी
(मग्रादोह ो)अनाां डे  ाांनीकळजवलेआहे.
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 ा जठकाणी ्से सा द कदण् ात ेते कीअ आित्ती व् वतथािन
का यारशामाणे नाां डे अ िदभणी व जहांगोली जिल्यासाठी मनिाअ नाां डे 
वाघाळा महािाजलका ही सांतथा नोडल ांत्रणा ्सल् ामळ
ु े  उिदोत
रशाकल्ि मा.आ ु तअ मनिा नाां डे  वाघाळा महािालीका ाांच् ाकडुन
का ान्वीन होण् ाबाबत का कादी ्जभ ांताअ साविजनक बाांधकाम
जवभागअनाां डे  ाांनीजवनांतीके लीआहे.
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दतते जवकासावदचचाहोतानाजनधीवाढवािदांतु दतत ाच् ाकामाांची
गणु वत्तासाांभाळलीिातनाहीअ्से मतमा.खा.श्री.सभु ा,वानखेडे ाांनी
व् क्तके ले.एकाजकलोमीटदसाठीरु.1.00कोटीहाकोणताडी.एस.आद.
(DSR) आणला.दाष्टरी महामागािेक्ष,ािाततखचरशाजिमाच् ादतत ावद
के लािातो.तदीतोदततामिबतु कदण् ात ेतनसल् ाचे बैठकीतनमु 
के ले.

साविजनक बाांधकाम जवभागाकडुन का ान्वीत कदण् ात ेणा- ा
दतत ाांच् ा कामाांची गणु वत्ता दाखली िाते. नाां डे  जिल्हा दसचु ी ही
महादाष्टर शासनाच् ा माग शक सचु नेरशामाणे त ाद कदण् ात आली
्सनु  दसचु ीतील दहे इतदजिल्याच् ातल
ु नेतिवळिाससादखीच
आहेअ ्से का कादी ्जभ ांताअ सा.बाां.जवभागअ नाां डे  ाांनी कळजवले
आहे.

6)

मािीमख्ु  मांत्रीमा.श्री.्शोकदाविीचव्हाणसाहेबाांनी्से साांजगतले
कीअ दतत ाांच् ा कामाांची गणु वत्ता ठेवलेली नाहीअ हे सत  आहे. नाां डे /
भोकद दतत ासाठी 20 ते 22 कोटी जमळाले. सहा मजहन् ाम े दतता
खदाब ाालेला आहे तसेच नाां डे -ह गाांवअ नाां डे -लातदु  ा दतत ाच् ा
कामाांचीचौकशीाालीिाजहिे.तसेचिांतरशाधानग्रामसडक ोिनाकब द्री 
दाखीव जनधी (सीआदएफ) ा ोिने्ांतगत जिल्हा िषद,  आजण
साविजनक बाांधकाम जवभागाांच् ा ाालेल् ा कामाांची चौकशी ााली
िाजहिे. ा ोिने्ांतगतच् ा कामाांची ा ी चौकशीसाठी मा.सजचवअ
साविजनक बाांधकाम जवभागअ मांत्राल अ मांबु , ाांच् ाकडे िाठजवण् ाचे
जन ेशज ले.

नाां डे -भोकद ही लाांबी दाष्टरी  महामाग जवभाग नाां डे  ाांच् ा
्खत ाषदत ख
े भाल रुु ततीसाठी का ान्व ीत आहे. सन 2013-14
ा व,ात नाां डे  ते भोकद ा लाांबीत एकण िाच कामे रशागतीत होतीअ
त ािैकीकाहीकामेिणु कदण् ातआलेलीआहेत. द ानच् ाकाळात
भोकद शहदातुन िाणा- ा लाांबीम े नगदिषद, अ भोकद ाांनी
इलेरीकल िोलचे व ला,नचे कामअ दतत ाच् ा मधोमध के ल् ामळ
ु े  व
त ाचकालावधीतसततच् ािावसामळ
ु े  िाण् ाचाजनचदानााल् ामळ
ु े
दतत ाचािष्टृ ठभागकाहीजठकाणीखदाबाालेलाहोता.

के लेली क ययव ी

िावसाळ ानांतद दतत ाचा ना रुु तत ाालेला िष्टृ ठभाग सांबजां धत
ठेके ादाकडुन िवु वत करुन घेण् ात आलेला आहे. आि दोिी दतता
वाहतक
ु ीसाठी सजु तथतीत ्सनु  वाहतक
ु  सदु ळीत सरुु  आहे. दाष्टरी 
महामाग जवभागामाफत के ल् ा िाणा- ा दतत ाची कामे ही चाांगल् ा
िाची के ली िातातअ ्से का कादी ्जभ ांताअ दाष्टरी  महामाग
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जवभागअनाां डे  ाांनीकळजवलेआहे.
नाां डे -लातदु  हा दतता रशा.दा.मा.-2 व 3 िाचा आहे. हा दतता
सा.बाां.जवभागअनाां डे च् ाका क्ष,ेत्रात ेतो.स ददततासदु ळीतवाहतक
ु ी
ोन  आहेअ ्से का कादी ्जभ ांताअ सा.बाां.जव.नाां डे  ाांनी कळजवले
आहे.
िांतरशाधानमांत्री ग्राम सडक ोिना ्ांतगत कामाांची तिासणी कदणे
कषदतावेळोवेळीदाय गणवु त्तासमन्व क ाांनाकामाांच् ारशागतीरशामाणे
ाजवभागामाफतकामाांची ा ीिाठजवण् ात ेतआहे वदाय गणु वत्ता
समन्व क ाांच् ामाफतकामाांचीतिासणीकदण् ाकषदतादाय गणु वत्ता
जनषदक्ष,क ाांची नेमणक
ु  के ली िाते तसेच ा रशामाणे कामाांच् ा
जवजवधततदावद दाष्टरी  गणु वत्ता जनषदक्ष,क तिासणी कदण् ाकषदता ा
जवभागाांतगत कामाांची ा ी दाय  गणु वत्ता समन्व क ाांच् ामाफत
दाष्टरी गणु वत्तासमन्व क ाांनािाठजवलीिातआहेअ्से का कादी
्जभ ांताअ (रशामांग्रास ो)अ म.ग्रामीण दतते जवकास सांतथाअ नाां डे  ाांनी
कळजवलेआहे.
नाां डे -भोकदअ नाां डे -ह गाांवअ नाां डे -लातदु  रशाधानमांत्री ग्राम सडक
ोिना आजण कब द्री  दाखीव जनधी (जसआदएफ) ोिनबतगत जिल्हा
िषद, आजणसाविजनकबाांधकामजवभगाकडे उिलब्धकरुनज लेल् ा
जनधीतुन घेण् ात आलेल् ा कामाांची चौकशी कदण् ाबाबत ा
का ाल ाने ज नाांक 27/12/2013 ्न्व े मा.सजचव (दतते)
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सा.बाां.जवभागअमांत्राल अमांबु , ाांनाकळजवलेआहे.
सजचव (दतते)अ सा.बाां.जवभागअ मांत्राल  ाांना चौकशीची का वाही
हाती घेण् ासाठी त ाांचे ित्र क्र.704 ज नाांक 20/01/2014 ्न्व े
कळजवण् ातआलेआहे.तसेचसन्माननी स त मा.खा.श्री.सभु ा,दाव
वानखेडे वमािीमख्ु  मांत्रीमा.श्री.्शोकदावचव्हाण ाांनाित्रक्र.705
ज नाांक 20/01/2014 च् ा ित्रान्व े कळजवण् ात आले आहेअ ्से
्जधक्ष,क्जभ ांताअसा.बाां.मांडळअनाां डे  ाांनीकळजवलेआहे.
7)

्ांबल
ु गादतता ्त ांत खदाब ाालेला आहेअ त ाबाबत लोक कोटात सन 2013-14 ा व,ात जिल्हा वाज,क ोिनबतगत ्ांबल
ु गा ा
िाणादआहेतअ्से मतमा.आ.श्री.हणमांतदाविाटीलबेटमोगदेकद ाांनी दतत ाचे डाांबदीकदणाचे कामिणु कदण् ातआले ्सनु स ददतत ावद
व् तके ले.
वाहतक
ु सदु ळीतिणे चालु आहेअ्से का कादी्जभ ांताअ(बाांधकाम)
जक्ष,णजवभागअजि.ि.नाां ेड ाांनीकळजवलेआहे.


8)

आब् ल्ु लािदु वाडी दतता खदाब ााल् ाबाबत मा.आ.श्री.वसांतदाव
चव्हाण ाांनी रशान उिजतथत के ला. ावद का कादी ्जभ ांता ाांनी ा
दतत ावद राफीक िातत ्सल् ामळ
ु े  दतता खदाब ााला ्सल् ाचे
साांजगतले. ावद मा.् क्ष,अजि.जन.स.महो ाांनी ाबाबत चौकशी करुन
्हवालसा दकदण् ाच् ासचु नाज ल् ा.


स दीलदतत ाचे मांिद्ां ािित्रकारशामाणे कामकदण् ातआलेले आहे.
मळ
ु  मांिद ्ां ािित्रक Pavement Design Specisication 20
रशामाणेरशाजतज वस42वाहनेकषदताकदण् ातआलेहोते.दतत ाचेकाम
िणु ााल् ावदवाळवाहतक
ु व ळवाढल् ामळ
ु े  रशाजतअज वस402वाहने
िातआहे वदतत ाचािष्टृ ठ भागखचनिातआहे. ाबाबतचा्हवाल
्जधक्ष,क्जभ ांताअसा.बाां.मांडळअनाां डे  ाांनासा दकदण् ातआलेला
आहे विढु ीलका वाहीरशागतीिथावदआहेअ्से का कादी्जभ ांताअ
(रशामांग्रास ो)अ महादाष्टर ग्रामीण दतते जवकास सांतथाअ नाां डे  ाांनी
कळजवलेआहे.
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अ.क्र.
9)

ठकीकीचील ीद्य
ु

के लेली क ययव ी

बेटक जबलोली मु तािदु  दतता के व्हा चालु कदणाद? ्से जवचादले ना गाांवबेटकजबलोलीमतु तािदु  ादतत ाचेकाममांिदजनजव च्े  ा्टी
्सतालवकदचदतताचालु कदणाद्सल् ाचेका कादी्जभ ांता ाांनी ो,जनवादण कालावधी ्ांतगत सांबजां धत ठेके ादामाफंत कदण् ात ेत
साांजगतले.
आहेअ ्से का कादी ्जभ ांताअ (रशामांग्रास ो)अ महादाष्टर ग्रामीण दतते
जवकाससांतथाअनाां डे  ाांनीकळजवलेआहे.

10) मािी मख्ु  मांत्री मा.श्री.्शोकदाविी चव्हाण साहेबाांनी ्से जन ेश
ज ले कीअ रशात ेक मत ादसांघात जकमान हा- हा दतत ाांच् ा कामाांना
का कादी्जभ ांता ाांनीभेटी ेऊनकामाांचीगणु वत्तातिासनु ्हवाल
सा दकदावाअ्शाकामाांचे रशात ेकमत ादसांघात2-3कामे जनवडुनथड
िाटनकडुनमल्ु  ामािनक्रासचेकग गकदावीआजणचौकशी्ांतीिोजनक,
जनघेलत ानस
ु ादसांबजां धतावदका वाहीकदण् ाचेजन शे ज ले.

1.  रशात ेक मत ाद सांघातील 10 िेक्ष,ा िातत कामे तिासली ्सनु 
ाालेल् ा कामाांचा गणु वत्तेचा िा चाांगला दाखण् ात ेत आहे. ािढु े
त्र तथिाटनकडुनतिासण् ाकरुनगणु वत्तेबाबत खातदिमाकदण् ात
े,लअ्से का कादी्जभ ांताअ(बाां) जक्ष,णवसा.बाां.जव.नाां डे  ाांनी
कळजवलेआहे.

11) नागिद-बोदी-िाडन-तळ
ु िािदु  महामागावद बाांधण् ात आलेल् ा भु ादी
मागाचे ्धवट बाांधकामामळ
ु े  ्िघाताचे रशामाण फाद मोठड ा रशामाणात
वाढले ्सल् ाने िाडुन रुु ततीकदण् ाचे सन्माननी स त ासौ.वां ना
लहानकद ाांनी सभागहृ ात नमु  के ले. ाबाबत सांबजां धत ्जधका- ाांनी
तातकाळ आव क ती का वाही कदण् ाचे सचु ना मा.् क्ष,अ
जि.जन.स.महो ाांनीज ल् ा.

नागिद-बोदी-िाडन-तळ
ु िािदु महामागावदबाांधण् ातआलेल् ाभु ादी
मागाबाबत सचु नेरशामाणे का वाही िणु  कदण् ात आली आहे व
सयाजतथतीत वाहतक
ु  व ळ सदु ळीत आहेअ ्से का कादी ्जभ ांताअ
सा.बाां.जवभागअनाां डे  ाांनीकळजवलेआहे.

2.जन ोिनजवभागाकडुनजनजव ारशाक्री ातुनत्र तथसांतथाजन ु त
करुनकामाांचीतिासणीकदण् ात े,ल.
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अ.क्र.

ठकीकीचील ीद्य
ु

के लेली क ययव ी

12) कु ळा म म रशाकल्ि उमदी रशाकल्िाच् ा कन नॉलची रुु तती करुन कु ळा म म रशाकल्ि ता.उमदी च् ा कालव् ाची रू
ु तती करून
िाणी लवकद सोडण् ात ावेअ ्शीही मागणी सन्माननी  स त ाांनी कालव् ास िाणी सोडण् ात आले ्सन त ा रशाकल्िावद दब्बी हांगाम
के ली.
शतवीिणे दाबजवण् ात आला आहेअ ्से का कादी ्जभ ांताअ नाां डे 
िाटबांधादेजवभागअनाां डे  ाांनीकळजवलेआहे.
13) बैठकीत चचा होत ्सताांना मा.् क्ष,अ जि.जन.स.महो ाांनी माहद
ेथेतलावातिडुन4व् तीमतृ ााल् ाअ्शीिी घु टनाघडलीतशी
घु टनािन्ु हाघडुन ेअ ासाठीतलावातीलशेवाळे काढणेअफदशी रुु तत
कदणेवइतदआव ककामेकदण् ाबाबतजन शे ज ले.

िदु ाततव जवभागाकडुन रु.2.00 कोटी खचाचे ्ां ािित्रक सा द
के ले ्सनु  स द ्ां ािित्रक फोरस सल्लागाद माफत ्ांजतम करुन
श्रीक्ष,ेत्रमाहुदगडजवकासरशााजधकदणाांतगतनैसजगकवसाांतकृतीकिदु ातन
तथळाांच् ाजवकासाचाआदाखडाशासनाससा दकदण् ात े,लआजण
जनधीउिलब्धहोताचकामहातीघेण् ात े,ल.

14) मािी मख्ु  मांत्री मा.श्री.्शोकदाविी चव्हाण साहेबाांनी सभागहृ ात
्सेजन शे ज लेकीअमा.उच्चन् ा ाल खांडिीठंदांगाबा  ाांनीनाां डे 
ेथे आ ु ताल  तथािन कदण् ाचा जनण  ज लेला आहे. मा.उच्च
न् ा ाल खांडिीठंदांगाबा  ाांनीज लेल् ाजनण ानस
ु ाद3मजहन् ाच् ा
आत जनण  घेण् ाच् ा सचु ना ज लेल् ा आहेत. त ानस
ु ाद महसल
ु 
जवभागाांनेका वाहीकदण् ाच् ासचु नाज ल् ा.

मा.उच्च न् ा ाल अ खांडिीठ ंदांगाबा  ाांनी ज नाांक
23/09/2013 दोिी ्ांजतम आ शे  िाषदत करुन मांत्रीमांडळाने ज नाांक
05/01/2009 दोिी नाां डे  ेथे नजवन महसल
ु  जवभाग (जवभागी 
आ ु ताल ) जनमाण कदण् ाचा घेतलेला जनण  महादाष्टर िमीन
महसल
ु  ्जधजन मअ 1966 मधील कलम 4(4) ा तदतु ीनस
ु ाद
का शे ीद ्सलेबाबत ्जभरशाा  नडग जवलेला आहे. मा.उच्च
न् ा ाल ाने िढु े ्सेहीआ जे शतके ले आहे कीअनजवनमहसल
ु जवभाग
जनमाण कदणेबाबतचा दाय  शासनाचा जनण  हा चाद व,ािवनचा
्सल् ामळ
ु े  नजवन जवभागी  आ ु ताल  जनमाण कदण् ासांबधाने
9

आव कतीका वाही ाआ शे ाच् ाज नाांकािासनतीनमजहन् ाच् ा
आत सरुु  कदावीअ ्से आ जे शत के ले आहे ्सल् ाचे कळवन ा
रशाकदणातउजचतका वाहीकदण् ासाठीआ शे ाचीरशातमा.्िदमख्ु  
सजचव (महसल
ु )अ महसल
ु  व वन जवभागअ मांत्राल अ मांबु , ाांना ज नाांक
18/02/2013्न्व ेसा दकदण् ातआलेआहे.
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