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 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील िॅन्टोमेन्ट बोर्ड विभागातील नागररिाांना स्थातनि प्रशासन  
ि नागरी सुविधाांचा अधधिार देण्याबाबत 

  

(१)  ३३९५ (१०-०४-२०१५).  श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कॅन््ोमेन्् बोर्ड विभागातील नागररकाींना राज्य घ्नेतील पररच्छेद ७ मधील 
तरतुदीप्रमाणे शिक्षण, आरोग्य, नागरी सुविधा आणण स्थाननक स्िराज्याचा अधधकार शमळत 
नसल्याची तक्रार या विभागातील नागरी सींघ्नाींनी िासनाकर् ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणयाींच ेस्िरुप काय, 
(३) िासनाच ेयाबाबत धोरण काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१५-०६-२०१६) :(१) राज्यातील कॅन््ोमेन्् बोर्ड विभागातील नागरीकाींना 
राज्् ा घ्नेतील पररच्छेद ७ मधील तरतुदीप्रमाणे शिक्षण, आरोग्य, नागरी सुविधा आणण 
स्थाननक स्िराज्याचा अधधकार शमळत नसल्याची तक्रार मा. लोकप्रनतननधीींनी िासनाकर् ेकेली 
आहे. 
(२) कॅन््ोमेन्् बोर्ाडला नगरपाशलकेचा दर्ाड देणे, तयाींचा जर्ल्हा िावषडक योर्ना (सिडसाधारण) 
अींतगडत समािेि करून तसेच १४ व्या वितत आयोगाींतगडत तयाींना ननधी उपलब्ध करून देणे. 
(३) सदर प्रस्ताि िासन स्तरािर तपासणयात येत आहे. 
  

___________ 
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राज् यातील पजनडन् याधाररत िोरर्िाहू शेतीसा प पाणलोट ि जनलसांिधडन मा यमातून  
ससांचनासा प पाण् याची लपल धता िावविण् याबाबत 

(२)  ५९११ (०९-०४-२०१५).   श्री.ख्िाजना बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.जनयिांतराि जनाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजनय मुांर्,े श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश चव्हाण :   सन्माननीय 
जनलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील पर्डन् याधाररत कोरर्िाहश िेतीसा प पाणलो् ि र्लसींिधडन मा यमातशन 
शसींचनासा प पाण याची उपलब् धता िाढविण यासा प महात मा ज् योनतबा लुले ि भशमी सींधारण 
अशभयानास राष रीय कव वष विकास योर्नेतशन ५० को्ीचा ननधी माहे र्ानेिारी, २०१५ म ये 
मींर्शर करण यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननधीतशन कोणकोणती काम े करण यात येणार आहेत त याच थोर् यात 
तपिील काय आहे ? 
 

श्रीमती पांिजना मुांर् े(१६-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०१४-१५ मये महातमा ज्योतीबा लुले र्ल भशमी सींधारण अशभयानासा प राषरीय 
कव वष विकास योर्नेतशन रु.५०.०० को्ी ननधीमधशन र्लयुत शििार अशभयानात ननिर्लेल्या 
गािात आणण महसशल ि िन विभागने सन २०१४-१५ मये ५० पसै ेि तया पेक्षा कमी पैसेिारी 
असलेल्या गािात पाझर तलाि, शसमें् ि माती नाला बींधारे, वपणयाच्या पाणयाचे स्रोत 
बळक्ीकरण करणे, दरुुस्ती करणे या र्लस्रोतातील गाळ काढणे तसेच विहहर पुनभडरण ि 
खोल सलग समतल चर या बाबीींची काम ेकरणयात येत आहेत. 

___________ 
 

 

 ाणे जजनल्ह्यातील महापासलिा आणण नगरपासलिाांमये अजननशमन  
अधधिारी-िमडचाऱयाांची सांख्या िमी असल्हयाबाबत 

 

(३)  ६८२६ (०६-०८-२०१५). अॅर्.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
 ािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे जर्ल््यातील महापाशलका आणण नगरपाशलकाींमये अजग्निमन अधधकारी-कमडचाऱयाींची 
सींख्या कमी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची चौकिी करणयात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ररत असलेली पदे ककती कालािधीत भरणयात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, कायडिाहीस होत असलेल्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१५-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नगरपररषदेकर्शन प्रस्ताि प्राप्त झाल्यािर सहा महहन्यात भरणयात येतील, अस े
जर्ल्हाधधकारी,  ाणे याींनी अहिाल सादर केला आहे. महानगरपाशलकेतील ररत असलेली पदे 
भरणयाची कायडिाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 



वि.प. ३ (3) 

  
घटस्फोटीत महहला ि त्याांच्या पाल्हयाांना शासिीय योजननाांचा  

लाभ समळताना येत असलेल्हया अर्चणीांबाबत 
  

(४)  ६८५८ (०३-०८-२०१५).   श्री.जनगन्नाथ सशांदे, अॅर्.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
अॅर्.तनरांजनन र्ािखरे, श्री.ख्िाजना बेग : सन्माननीय महहला ि बाल िल्हयाण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कौ्ुींबबक हहींसाचार, मारहाण, अतयाचार, हुींर्ा आदी कारणाींिरुन पतीपासशन विभत 
झालेल्या अथिा घ्स्लो्ीत महहलाींना स्ित:च्या नािाच ेओळखपर अथिा रहहिासाचा पुरािा 
देता येत नसल्याचे, बँक खाती उघर्ताना, िासकीय योर्नाींचा लाभ शमळिताना ककीं िा तयाींच्या 
मुलाींना िैक्षणणक प्रिेिाच्या िेळी अनकेदा अर्चणी ननमाडण होत असल्याची बाब ननदिडनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घ्स्लो्ाच्या प्रकरणात को्ाडकर्शन पो्गीची रकम सींमत होऊनही, राज्यातील 
सुमारे सार्चेार हर्ार महहला बँकेत खाते उघर्श न िकल्याने या रकमेपासशन िींधचत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घ्स्लो्ापशिी घर सोर्शन गेलेल्या अथिा घरातशन बाहेर काढलेल्या सदर 
महहलाींना बकँ खात े उघर्णयासा प ककीं िा अन्य कामाींसा प ओळखपराचा पुरािा ग्रा्य 
मानणयाबाबत िासनान ेकोणती कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) तसेच, ज्या महहलाींच ेपती घर सोर्शन गेले आहेत ककीं िा अन्य कारणान ेते विभत झाले 
असतील मार तयाींचा घ्स्लो् झाला नसले, अिा महहलाींना आपल्या मलुाींना िालेय 
कागदपराींच्या पशतडतसेा प िडर्लाींचे पुराि े सादर करणयास साींधगतले र्ात,े याबाबत िासन 
कोणती उपाययोर्ना केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजना मुांर् े(१०-०६-२०१६) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     घ्स्लो्ाच्या प्रकरणात ककीं िा कौ्ुींबबक हहींसाचारापासशन महहलाींचे सींरक्षण अधधननयम, 
२००५ अींतगडत न्यायालयीन प्रकक्रयेत अींतररम पो्गीचा आदेि झाला असेल, तर 
गैरअर्डदाराकर्शन मा.न्यायालयात प्रथम पो्गीची रकम रोखीन ेअदा करणयात येत.े तयानींतर 
सदर पो्गीची रकम मा.न्यायालयाकर्शन वपडर्त महहलेस रोखीन ेअदा करणयात येत.े 
     मा.न् यायालयाकर्शन पो्गीची रकम सींमत होऊनही सींबींधीत वपडर्त महहला बँकेत खात े
उघर्श न िकल्यामळेु नतला पो्गीची रकम प्राप्त होणयापासशन िींधचत राहािे लागले अिी 
एकही घ्ना कोणतयाही वपर्ीत महहलेने ननदिडनास आणशन हदलेली नाही. 
(३) घ्स्लो्ापशिी घर सोर्शन गेलेल्या अथिा घरातशन बाहेर काढलेल्या सदर महहलेन ेकौ्ुींबबक 
हहसाींचारापासशन महहलाींच े सींरक्षण अधधननयम २००५ अींतगडत ननयुत करणयात आलेल्या 
सींरक्षण अधधकाऱयाींकर् े अर्ड केला असले तर सींरक्षण अधधकारी सींबींधधत महहलेचे प्रकरण 
मा.न्यायालयात दाखल करुन ताबर्तोब कागदपर े वपडर्त महहलेला शमळिशन देणयाचा आदेि 
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न्यायालयाकर्शन प्राप्त करुन घेऊन ि तयाची अींमलबर्ािणी करुन सदर महहलेला आिश्यक ती 
कागदपर ेशमळिशन देणयात येतात ककीं िा सींरक्षण अधधकारी गैरअर्डदाराच्या नोकरीच्या ह काणी 
परव्यिहार करुन गैरअर्डदाराच े कागदपर े मागिशन घेता ि तयामुळे वपर्ीत महहला आधथडक 
लाभापासशन ि न्यायालयान ेहदलेल्या इतर आदेिापासशन िींधचत राहहल्या नाहीत. 
(३) विदयार्थयाांच्या प्रिेिाच्यािळेी आई ककीं िा िडर्ल याींच ेनाि लािणयाचा विकल्प  
विदयाथी/पालकाींना उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

शासनाने िैद्यिीय अधधिाऱयाांच्या पगारात घट िेल्हयाबाबत 
(५)  ७०२४ (०३-०८-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, र्ॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजनय दत्त, श्री.अशोि 
लफड  भाई जनगताप : सन्माननीय सािडजनतनि आरोन य आणण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने िैदयकीय अधधकाऱयाींची िेतन कपात केली असशन एनआरएचएम अींतगडत खार्गी 
र्ॉ्राींची सेिा ताशसका पदतीिर आणली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासकीय रुग्णालयात खार्गी र्ॉ्र न येणयास जर्ल्हा िल्यधचककतसक 
र्बाबदार असल्याच ेओरोस येथील स्थायी सशमतीने माहे एवप्रल, २०१५ मये िा तयादरम्यान 
ननदिडनास आणशन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासकीय रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींच्या तपासणीबाबत िासनान े कोणती 
पयाडयी उपाययोर्ना केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत (०४-०६-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. 
     िासकीय रुग्णालयाींमये ननयशमत वििेषतज्ाींची पदे ररत असल्यास तया ह काणी 
ताशसका ततिािर वििेष तज्ाींकर्शन सेिा घेतल्या र्ातात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िासकीय रुग्णालयाींमये वििेष तज्ाींची पदे ररत असल्यास ताशसका ततिािर वििेष 
तज्ाींकर्शन सेिा घेतल्या र्ातात ि रुग्णाींची गैरसोय होऊ हदली र्ात नाही. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________   

शासिीय आश्रमशाळाांमये रोजनांदारीिर िाम िरणाऱया 
 सशक्षिाांना पुणडिेळ सेिेत सामािनू घेण्याबाबत 

 (६)  ७५७० (०४-०८-२०१५).   र्ॉ.सुधीर ताांब े: सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िासकीय आश्रमिाळाींमये रोर्ींदारीिर शिक्षक नेमलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शिक्षकाींना पुणडिेळ सेिेत केव्हा घेणयात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (१५-०६-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सामान्य प्रिासन विभागाच े िासन पररपरक हद.२५/८/२००५ नसुार मा.सिोच्च 
न्यायालयान ेतातपुरतया/अस्थायी ननयुतया ननयशमत न करणयाबाबत हदलेल्या ननणडयाच्या बाबी 
ननदिडनास आणशन हदल्या आहेत. तरी प्रस्ततु प्रकरणी याविषयी विधी ि न्याय विभागामालड त 
अशभप्राय घेणयात आले असशन तयानुसार आयुत, आहदिासी विकास, नाशिक याींच्याकर्शन 
सुधाररत प्रस्ताि प्राप्त करून घेणयाची कायडिाही सुरू आहे. तसचे प्रकरणी विविध विभागाींमये 
अिा प्रकारच्या ननयुतया करणयात आल्यान े अस े ककती कमडचारी कायडरत आहेत तयाींचा 
एकबरत तपशिल घेिशन सामान्य प्रिासन विभागाकर्शन कायडिाही सरुू आहे. 

___________ 
 

ससांधुदगुड जजनल्हहा रुनणालयातील पररचाररिाांच् या मागण् या  
सोर्विण् यासांदभाडत िराियाची िायडिाही 

(७)  ७६०३ (३१-०७-२०१५).   श्री.हररससांग रा ोर्, श्री.सांजनय दत्त, श्री.अशोि लफड  भाई 
जनगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािडजनतनि आरोन य आणण िुटुांब िल्हयाण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधुदगुड जर्ल् हा रुग् णालयातील सिड पररचाररकाींनी विविध मागण याींसा प हदनाींक ५ म,े 
२०१५ रोर्ी दोन तासाचा सींप करण यात येणार असल् याच ेर्ाहीर केल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ 
मये िा त यादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पररचाररकाींच् या मागण या सोर्विण यासींदभाडत िासनाने काय कायडिाही केली 
आहे िा करण यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

र्ॉ. दीपि सािांत (३१-०५-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कामाच्या ह काणी सुरक्षा रक्षक नेमणयाविषयी सिड उपसींचालक ि जर्ल्हा िल्यधचककतसक 
याींना सशचना देणयात आल्या असशन, बींधपबरत पररचाररकाींच्या सेिा ननयशमत करणयाबाबत 
िासन ननणडय हदनाींक १५/४/२०१५ नुसार कायडिाही करणयात येत आहे. पररचाररकाींना 
उपलब्धतेनुसार िासकीय ननिासस्थान उपलब्ध करुन देणयात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई महानगरपासलिेच्या नगरसेिि तनधीतून होणारी सिड िाम ेईतनविदा  
पद्धतीने िेली जनातील असा  राि मांजनूर असताना ५० टक् िे वििास िाम े 

सी.र् ल्ह यू.सी.च् या िां त्राटदाराांिरू्न िरुन घेण् याचा घेतलेला तनणडय 
(८)  ७७७२ (०६-०८-२०१५). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजना बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजनोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.अदलु्हलाखान दरुाडणी, श्री.धनांजनय मुांर् े:   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाशलकेच ेमार्ी आयु त याींनी नगरसेिक ननधीतशन होणारी सिड काम ेयापुढे 
१०० ् के ईननविदा पधतीतीने केली र्ातील असा  राि मींर्शर केला होता. परींत ुआयु ताींची 
बदली झाल् यानींतर ५० ् के विकास काम े सी.र्ब् ल् यश.सी.च् या कीं रा्दाराींकर्शन करुन घेण याचा 
ननणडय मुींबई महापाशलकेन ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल् यास, अिाप्रकारे ननणडय बदलण याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच या पधतीतीमुळे भ्रष ्ाचार िाढीस प्रनतबींध होण यासा प िासनान ेकोणती उपाययोर्ना 
केली िा करण यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (२०-०६-२०१६) : (१) बवहन्मुींबई महानगरपाशलकेत सन ०१.०४.२०१२ 
पशिीपयांत ककरकोळ स्िरूपाची स्थापतय काम ेपार पार्णयासा प ननविदा मागिशन विभागननहाय 
ककरकोळ स्थापतय काम,े कीं रा्दाराची ननयुती करून करणयात येत होती. अिा प्रकारे विभाग 
पातळीिर पार पार्ल्या र्ाणाऱया ककरकोळ स्िरूपाच्या स्थापतय कामाींमये पारदिडकता ि 
र्बाबदारी/उततरदानयति येणयाकररता अिी काम ेई-को्ेिन ि अनस््ार े्ंर्ररींगच्या मायमातशन 
पार पार्णयाचा ननणडय घेणयात आला ि ही पदती डर्सेंबर, २०१२ पासशन अींमलात आणणयात 
आली होती. 
     हदनाींक २७ र्शन, २०१३ रोर्ी झालेल्या महापाशलका ग्नेतयाींच्या बै कीत विभाग 
पातळीिर उपलब्ध असलेल्या तरतुदीींपैकी ५०% तरतशद ही स्थापतय कामासा पच्या 
कीं रा्दाराींमालड त पार पार्ाियाच्या कामाींसा प िापरणयात यािी ि उिडररत तरतुदीींमधशन 
कराियाची काम े ई-को्ेिन/अनस््ार े्ंर्रीींगदिारे पार पार्णयात यािी असा ननणडय घेणयात 
आला. सदर ननदेिाींबाबत सशचना देणारे पररपरक ततकालीन महानगरपाशलका आयुताींच्या 
आदेिानुसार हदनाींक ६ लेब्रुिारी, २०१४ रोर्ी प्रस्ततु करणयात आले. सदर पररपरकान्िये, 
विभागामये करणयात येणाऱया कामाींपकैी ५०% ककरकोळ काम े कीं रा्दाराींमालड त तर ५०% 
काम ेदरपबरका/ अनस््ार ननविदा मागिशन करणयात येत होती. 
(२) सन २०१४ मधील लोकसभा ननिर्णुकीसा प लागश होणारी आचारसींहहता लक्षात घेऊन 
विभागपातळीिर पार पार्ाियाची स्थापतय काम ेपािसाळयानींतर तातर्ीन ेपशणड करणे आिश्यक 
असल्यान,े ही काम े पार पार्णयासा प दवििावषडक कीं रा् कालािधीसा प ककरकोळ काम े
कीं रा्दाराींची ननयुती करणयासा प ननविदा मागविणयात याव्यात ि अिा कामासा प विभाग 
पातळीिर उपलब्ध असलेल्या तरतुदीपैकी ५०% तरतशद ही स्थापतय कामासा पच्या 
कीं रा्दाराींमालड त पार पार्ाियाच्या कामासा प िापरणयात यािी ि उिडररत तरतुदीमधशन 
कराियाची कामे ई-को्ेिन/ अनस््ार े्ंर्ररींगदिारे पार पार्णयात यािीत असा ननणडय घेणयात 
आला. 
(३) हदनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१४ रोर्ीच्या िासन ननणडयानसुार रु.३ लाखापेक्षा र्ास्त कीं रा् 
रकमेच्या कामाींकररता ई-ननविदा पदतीनेच ननविदा मागविणे अननिायड केले आहे. तयानसुार 
नगरसेिक ननधीतशन होणारी रु.३ लाखापेक्षा र्ास्त रकमचेी सिड काम े ई-ननविदा मागिशन 
करणयात येत आहे. परींत,ु रू.३ लाखापेक्षा कमी ककीं मतीची अनपके्षक्षत कामे ककरकोळ काम े
कीं रा्दारामालड त करणयात येत आहे. 
    महापाशलकेमालड त ककरकोळ काम े करणयासा प विभागीय स्तरािर कीं रा्दाराची ननयुती 
करून काम े करणे तसेच, ई-को्ेिन ि अनस््ार े्ंर्ररींग ननविदेच्या मायमातशन ककरकोळ 
स्िरूपाची कामे पार पार्णे या नतन्ही प्रकाराींमये कीं रा्दार नेमणयाची प्रकक्रया ही स्पधाडतमक 
ि पारदिडक आहे ि ही सिड कामे महापाशलका अधधकाऱयाींकर्शन पशणड करून घेणयात येतात. 
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     सदर पदतीमळेु कोणतयाही प्रकारचा भ्रष्ाचार होऊ नये याबाबत महापाशलकेमालड त पशणड 
दक्षता घेतली र्ाते. तथावप, अनािधानाने एखादा प्रकार घर्ल्यास, महापाशलकेच्या प्रमखु 
अधधकारी (चौकिी) खातयामालड त महापाशलकेच्या प्रचशलत पदतीने सींपशणड चौकिी करून 
दींर्ातमक कायडिाही करणयात येत.े 

___________ 
 
 
 

सांजनय गाांधी लद्यानातील पाण्याच्या शोधाथड आलेल्हया हररणाांना  
भटक्या िुत्रयाांनी जनखमी िेल्हयाबाबत 

(९)  ८२१४ (३१-०७-२०१५). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजनसभये, श्री.रामराि िर्िुत,े    
श्री.अदलु्हलाखान दरुाडणी : सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई येथील सींर्य गाींधी उदयानातील दोन हरणे पाणयाच्या िोधाथड दतत मींदीर, 
मालार् येथे आली असता भ्या कुत्रयाींनी सदर हरणाींना र्खमी केल्याच े माहे म,े २०१५ 
मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींर्य गाींधी उदयानात  ेिणयात आलेल्या हरणाींसह इतर प्राणयाींसा प 
वपणयाच्या पाणयाची सोय करणेबाबत िासनान ेकोणती कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१२-०५-२०१६) : (१) हदनाींक ०२.०५.२०१५ रोर्ी सींर्य गाींधी राषरीय 
उदयानातील मालार् पररमींर्ळातील अनतक्रमण के्षरातील दतत मींदीर पररसरात विहहरीर्िळ 
पाणी वपणयासा प आलेल्या २ हरणाींचा पा लाग भ्या कुत्रयाींनी केल्याची घ्ना ननदिडनास 
आली आहे. सदर घ्नेत र्खमी झालेल्या एका हरणाचा मवतयश झालेला आहे. 
(२) सींर्य गाींधी राषरीय उदयानात  ेिणयात आलेल्या हरणाींसह इतर िन्यप्राणयाींना वपणयाच े
पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. तयाव्यनतररत उदयानात मुतपणे सींचार करणाऱया 
िन्यप्राणयाींसा प तळुिी ि विहार या तलािाींप्रमाणे नैसधगडक पाणि े-२४, कव बरम पाणि े-२१, 
बोअरिेल-०२, शसमें् बींधारे-१६ असे एकश ण ६३ पाणयाच्या स्रोतादिारे बारमाही पाणी उपलब्ध 
आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

 

राज्यातील रुनणालयाांमये िां त्राटी पदतीने र्ॉक्टराांची तनयुक्ती  
िरण्याऐिजनी िायमस्िरुपी तनयुक्ती िरण्याबाबत 

(१०)  १०७३८ (०३-०८-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि लफड  भाई जनगताप, श्री.सांजनय 
दत्त : सन्माननीय सािडजनतनि आरोन य आणण िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आरोग्य सेिमेये र्ॉ्राींच्या कीं रा्ी पदतीन ेननयुतया करणयात येत असशन 
तयाींच्या सेिेची िाश्िती नसल्यामुळे आरोग्य सेिेिर तयाचा पररणाम होत आहे ि रुग्णाींना 
अपेक्षक्षत सेिा शमळत नसल्याच ेहदसशन येत आहे, हे खरे आहे काय, 



वि.प. ३ (8) 

(२) असल्यास, राज्यात र्ॉ्राींची एकश ण ककती पदे मींर्शर आहेत ि तयापैकी ककती पदे 
कायमस्िरुपी भरलेली आहेत ि उिडररत पदे कायमस्िरुपी न भरणयाची कारणे काय आहेत, 
(३) राज्यातील विविध िासकीय रुग्णालयामधशन रुग्णाींना चाींगली रुग्णसेिा शमळािी यासा प 
आरोग्य सेिेत कीं रा्ी पदतीन े र्ॉ्राींची ननयुती करणयाऐिर्ी कायमस्िरुपी ननयुती 
करणयाबाबत िासनान ेकोणती कायडिाही केली िा करणयात येत आहे ? 
 
र्ॉ. दीपि सािांत (१९-०५-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज्यात सदयजस्थतीत िैदयकीय अधधकारी ग्-अ सींिगाडची एकश ण ७२०० पदे मींर्शर असशन 
तयापैकी ५७६९ पदे कायमस्िरुपी भरलेली आहेत. ३०३ िैदयकीय अधधकारी बींधपबरत तर २८० 
िैदयकीय अधधकारी अस्थायी स्िरुपात कायडरत आहेत. तयामुळे ननव्िळ ररत पदे ८४८ एिढी 
आहेत. ररत पदे स्ितींर ननिर्मींर्ळामालड त सरळसेिेने भरणयाची कायडिाही िेळोिेळी करणयात 
येते. 
(३) राज्यातील िासकीय रुग्णालयामधशन रुग्णाींना रुग्णसेिा देणयाकरीता स्ितींर 
ननिर्मींर्ळामालड त विहीत कायडपदतीनुसार स्थायी िैदयकीय अधधकाऱयाींची ननयुती करणयात 
येते. माहे ऑ्ोबर, २०१४ मये १८८१ िैदयककय अधधकाऱयाींच्या पदाींची र्ाहहरात देणयात 
आली होती. तयानुसार माहे एवप्रल, २०१४ ि म,े २०१५ मये १४५० िैदयकीय अधधकाऱयाींना 
ननयुतीचे आदेि देणयात आले होते. तर माहे र्ुल,ै २०१५ मये २८७ वििेषज् िैदयकीय 
अधधकाऱयाींच्या पदाींची र्ाहहरात देणयात आली होती. तयादिारे २३६ वििेषतज् िैदयकीय 
अधधकाऱयाींबरोबरच ४६६ एमबीबीएस अहडताधारक िैदयकीय अधधकाऱयाींना ननयुतीच े आदेि 
देणयात आले होत.े याव्यनतररत उिडररत ररत असलेली िैदयकीय अधधकाऱयाींची पदे 
भरणयाबाबत कायडिाही चालश आहे. 

___________ 
 

मौजन ेबोहरे (ता. अमळनेर, जजन.जनळगाांि) साने गुरुजनी लपसा जनलससांचन  
योजनना पुिडित सुरु िरण्याबाबत 

(११)  १०८२८ (०३-०८-२०१५). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौर् े बोहरे (ता. अमळनेर, जर्.र्ळगाींि) येथील िेतकऱयाींची र्ीिन सींर्ीिनी असणारी 
सान े गुरुर्ी उपसा र्लशसींचन ही योर्ना सन १९८३ मये कायाडजन्ित झालेली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उपसा र्लशसींचन योर्ना ही साधारणत: १० िषे सुरळीतपणे सुरु होती ि 
तयानींतर बींद पर्ली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सदर योर्ना पुन्हा कायाडजन्ित करणयासा प मौर् े मारिर् (ता. अमळनेर) ि 
आसपासच्या गािाींतील अनेकदा ननिेदने हदलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तयानुसार उपसा शसींचन योर्ना पुिडित सुरु करणयासा प िासनाने कोणती 
कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१६) : (१) होय. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील िचऱयाची समस्या सोर्विण्याबाबत 
  

(१२)  १०९५३ (०४-०८-२०१५).   र्ॉ.अपूिड हहरे : ताराककत प्रश्न क्रमाींक २९८६ ला हदनाींक १२ 
माचड, २०१६ रोर्ी हदलेल्या उततराच्या सींदभाडत सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात घनकचऱयाची योग्य विल्हेिा् मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेिानुसार 
नगरविकास मींरालयाने तयार केलेला कव ती आराखड्याची कालबद पदतीने अींमलबर्ािणी 
करणयाबाबत सिड नगरपाशलका ि महानगरपाशलकाींना ननदेि देणयाींत आलेले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान ेिेळोिेळी ननदेि देऊन तसेच नो्ीसा बर्ािशन देखील घन कचऱयाींची 
योग्य विल्हेिा् लािली र्ात नसल्याने विविध िहरात साथीचे प्रादभुाडि होत असल्याच े
ननदिडनास आले आहे काय, 
(३) असल्यास, घनकचरा, अस्िच्छतेमुळे रोगराई पसरु नये म्हणशन िासनान े विविध 
प्रयतनाींतगडत केलेल्या सिड उपायाींचा सक्षम आढािा घेणयाची आिश्यकता आहे, ही बाब 
िासनाचे ननदिडनास आली आहे काय, 
(४) असल्यास, नगरपाशलका, महानगरपाशलकाींकर्शन खार्गी  ेकेदाराींची ननयुती 
करणयाव्यनतररत कोणतीही  ोस कायडिाही केली र्ात नसल्यान े र्नतेच ेआरोग्य धोयात 
आले असशन अनेक िहरातशन कचऱयाचे सींकलन, विल्हेिा् याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी 
आहेत, या पाश्िडभशमीिर िासन कोणती वििेष उपाययोर्ना करणार आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१३-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नर्ीकच्या कालािधीत अिी बाब िासनाच्या ननदिडनास आलेली नाही. 
(३) ि (४) कें द्र िासनाच्या स्िच्छ भारत अशभयान (नागरी) च्या धतीिर राज्यातील नागरी 
भागात स्िच्छ महाराषर अशभयान (नागरी) ची अींमलबर्ािणी सरुू आहे. या अशभयानाींतगडत 
िहराींमधील घनकचरा ननशमडतीच्या र्ागीच विलगीकरण करून सींकशलत करणे, तयाची िाहतशक 
करणे, विकें हद्रत अथिा कें हद्रत पदतीने ओल्या कचऱयािर िहरातच प्रकक्रया करणे ि सुया 
कचऱयािर प्रकक्रया करणे तसेच िेि्ी शिल्लक राहहलेल्या कचऱयािर िास्रोत पदतीन े
पुनडप्रकक्रया करून तयाची विल्हेिा् लािणे, इतयादी बाबीचा समािेि करणयात आलेला आहे. 
तयानुसार कायडिाही करणयाबाबत राज्यातील नागरी स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींना सशचना देणयात 
आलेल्या आहेत. 

__________ 
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जनांगल भागाला लागुन असलेल्हया शेताांना िुां पणाची तार लपलध िरुन देण्याबाबत 
  

(१३)  ११०१४ (२२-१२-२०१५). श्री.समतेश भाांगडर्या, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ींगल भागाला लागुन असलेल्या िेतातील वपकाींना र्ींगली र्नािराींचा रास कमी व्हािा 
याकरीता िेताींभोिती लािणयात येणारे तारेच ेकुीं पण िेतकऱयाींना मालक दरात उपलब्ध करुन 
देणयाची योर्ना िन विभागाने प्रस्तावित केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक ह काणी िन विभाग र्ींगला भोिती कुीं पण लािुन र्ींगली र्नािराींपासशन 
िेतीच ेहोणारे नुकसान थाींबवित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्े िेतकरी स्ित: आपल्या ितेी भोिती कुीं पण लािणयास तयार आहेत तयाींना 
या योर्नेंतगडत मालक दरात कुीं पणाकरीता तार उपलब्ध करुन देणयात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१४-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
     िेतीभोिती का्ेरी तार कुीं पण केल्यास िन्यप्राणयाींच्या जर्िीतास धोका ननमाडण होणयाची 
ियता नाकारता येत नाही. तथावप जर्ल्हा ननयोर्न विकास मींर्ळाचे ननधीमधशन 
िनक्षरेालगतच्या िेतीला काही िनिवतताींमये ि काही व्यार स सींिधडन के्षरात सौर कुीं पन घालशन 
िन्यप्राणयाींपासशन िेतीच ेनुकसान थाींबविणयाचा प्रायोधगक ततिािर प्रयतन करणयात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 

 
शासनाने अांततम मान्यता हदलेल्हया पोस्टिर बालगहहे सुरु नसल्हयाबाबत 

  

(१४)  ११३७२ (२२-१२-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजनय दत्त, श्री.अशोि लफड  भाई 
जनगताप :  सन्माननीय महहला ि बाल िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने सन २००७-२००८ मये ककती स्ियींसेिी सींस्थाना बालगवहे चालिणयाची परिानगी 
हदली आहे, 
(२) असल्यास, अींनतम मान्यता आदेि असलेल्या पोस््िर ककती बालगवहे चालश आहेत, 
(३) असल्यास, काही बालगवहे अींनतम आदेि असलेल्या पोस््ाच्या व्यनतररत दसुऱया ह काणी 
चालश आहेत का, 
(४) असल्यास, तयाींनी कोणाच्या परिानगीने हे ह काण बदलेले आहेत, 
(५) असल्यास, िासनाची परिानगी न घेता ह काण बदलेले असले तर तयाींच्यािर िासनान े
कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे ? 
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श्रीमती पांिजना मुांर् े(११-०५-२०१६) : (१) सन २००७-०८ मये िासनाने ५४९ सींस्थाींना ततित: 
मान्यता हदलेली आहे. 
(२) ततित: मान्यता हदलेल्या सींस्थाींपैकी ज्या सींस्थाींनी ननकषानुसार सोयी पशणड केल्या 
तयाबाबतचा अहिाल सींबींधधत जर्ल्हा महहला ि बाल विकास अधधकारी याींचकेर्शन 
आयुतालयास प्राप्त झाल्यानींतर ५१४ सींस्थाींना अींनतम मान्यता आदेि आयुतालय 
स्तरािरुन ननगडशमत करणयात आलेले आहेत. 
(३) नाींदेर् जर्ल््यात ०३ तीन ि लातशर जर्ल््यात ०४ बालगवहाींना पोस््ाच्या पततयाव्यनतररत 
स्थलाींतरास परिानगी देणयात आलेली आहे. 
(४) आयुत, महहला ि बाल विकास आयुतालय, पुणे 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 

  
राज्यातील पयडटन स्थळाांच्या वििासाबाबत 

  

(१५)  ११६२८ (२३-१२-२०१५).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजनय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिड जर्ल््याींमये प्रतयेक पाच पयड् नस्थळे विकशसत केला र्ाणार असशन 
राज्यातील एकश ण १०० पयड् नस्थळे विकशसत करणयाचा ननणडय राज्य िासनाने घेतला 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील प्रतयेक जर्ल्हाधधकाऱयाींना आपआपल्या जर्ल््यातील कोणती 
पयड् नस्थळे विकशसत करता येतील याचा अहिाल सादर करणयास िासनाने साींधगतले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सिड जर्ल््यातील जर्ल्हाधधका-याींनी पयड् न विकासाबाबतचा अहिाल 
िासनास सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील पयड् न विकासासा प आिश्यक असणारा ननधी उभारणयाबाबत 
कोणती तरतुद करणयात आली िा येत आहे तसेच राज्यातील कोणकोणती पयड् न स्थळे 
विकशसत करणार आहे याबाबतचा तपिील काय, 
(५) अदयाप, उत प्रश्नबाबत कोणतीच कायडिाही होत नसल्यास विलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१७-०६-२०१५) : (१) ि (२) हदनाींक ४/११/२०१० च्या िासन ननणडयानुसार 
जर्ल्हाधधकाऱयाींकर्शन सींबींधधत जर्ल््याींचे पयड् न बवहत विकास आराखर् ेतयार करणयात आले 
आहेत. जर्ल्हाधधकारी याींना तयाींचे जर्ल््यातील आराखड्यातील कामाींचे प्राधान्यक्रम 
सादरकरणेबाबत महाराषर पयड् न विकास महामींर्ळामालड त कळविणयात आले आहे. 
(३) ११ जर्ल््याचे प्राधान्यक्रम प्राप्त झालेले आहेत. 
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(४) ि (५) सदर आराखर्याींची अींमलबर्ािणी िासनाच्या मान्यतेने कामाच्या प्राधान्य 
क्रमानुसार ि ननधीच्या उपलब्धतेनुसार करणयात येणार आहे. आराखर्याींची पुन्हा तपासणी 
करणयाबाबत व्यिस्थापकीय सींचालक, महाराषर पयड् न विकास महामींर्ळ, मुींबई याींना 
कळविणयात आले आहे. 

___________ 
 

परभणी महानगरपासलिेतील अधधिारी ि िमडचारी याांनी इनामी जनसमनीांिर  
तनयमबा्य बाांधिाम परिाननया हदल्हयाबाबत 

  

(१६)  ११७६८ (२३-१२-२०१५).   श्री.अदलु्हलाखान दरुाडणी, श्री.धनांजनय मुांर्,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडर्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सिे नीं. २ ही इनामी र्मीन असताींनाही अनतक्रमण करणाऱयाींच्या नािाींच्या नोंदी, कर 
आकारणी/मालमतता नोंदिही मये घेऊन तयाींना ननयमबा्यररतया बाींधकाम परिानग्या 
देणाऱया परभणी महानगरपाशलकेतील कर ि बाींधकाम विभागातील  अधधकारी ि कमडचारी 
याींच्यािर र्बाबदारी ननजश्चत करुन तयाींच्याविरुद कारिाई करुन अनुपालन अहिाल सादर 
करणयाच ेआदेि जर्ल्हाधधकारी, परभणी याींनी माहे म,े २०१५ मये िा तयादरम्यान आयुत, 
महानगरपाशलका परभणी याींना हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाि नोंदणी ि बाींधकाम परिानगी देऊन ननयम भींग करणाऱया सींबींधधत दोषी 
अधधकारी ि कमडचारी याींच्या विरुद कोणतीही सक्षम कारिाई न केल्याबाबत जर्ल्हाधधकारी 
याींनी आयुताींना हदनाींक १० ऑगस््, २०१५ रोर्ी िा तयासुमारास स्मरणपर देऊन पुन्हा 
सशचना केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी आयुत याींनी िेळ काढश  धोरण राबवित दोषीींना पा पिी 
घालणे तसेच नोंदी ि बाींधकाम परिानग्या रद्द करणे ि दोषी अधधकारी/कमडचारी याींच्यािर 
कारिाई न केल्यान ेतयाींचीही चौकिी करणयात आली आहे काय, 
(४) उत प्रकरणी िासनान ेकोणती कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१५-०६-२०१६) : १) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर प्रकरणी दोषी असलेल्या अधधकारी ि कमडचाऱयाींिर तातर्ीने कारिाई 
करणयाच्या सशचना आयुत, परभणी महानगरपाशलका याींना देणयात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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आपल्ह या आिर्ीनुसार र्ॉक् टराांची तनयुक् ती या योजननेंतगडत  
र्ॉक्टराांना तनयुक्ती पत्र देण्याबाबत 

  
(१७)  ११९९१ (२२-१२-२०१५). प्रा.जनोगेन्द्र ििार् े: सन्माननीय सािडजनतनि आरोन य आणण 
िुटुांब िल्हयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आरोग् य विभागान े आपल् या आिर्ीनसुार र्ॉ ्राींची ननयु ती या योर्नलेा मुींबई,  ाणे 
आणण राज् यातील ग्रामीण भागातील रुग् णालयाींम ये चाींगला प्रनतसाद शमळाला मार आपल् या 
आिर्ीनुसार ननयु ती करुन घेण यासा प सदर र्ॉ ्राींना आिश् यक असलेले ननयु ती पर 
अदयापही सींबींधधत र्ॉ्राींना न हदल् यान े बऱ याच र्ॉ ्राींनी सािडर्ननक आरोग् य विभागाची 
नोकरी सोर्ली असल् याच ेमाहे ऑ ्ोबर, २०१५ मये िा त यादरम्यान ननदिडनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उ त प्रकरणी सींबींधधत र्ॉ ्राींना त िररत ननयु ती पर देण याबाबत कोणती 
कायडिाही केली िा करण यात येत आहे, 
(३) तसेच ननयु ती पराअभािी ककती र्ॉ ्राींनी नोकरी सोर्ली ि अदयापपयांत ननयु तीपर न 
देण याची कारणे काय आहेत,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
र्ॉ. दीपि सािांत (१९-०५-२०१६) : (१) ि (२) सािडर्ननक आरोग्य विभागाींतगडत आरोग्य 
सींस्थाींमये िैदयकीय अधधकारी ग्-अ या पदािर स्ितींर ननिर्मींर्ळामालड त पार  रलेल्या 
उमेदिाराींना समुपदेिनादिारे सींमतीनुसार ररत पदािर ननयुती देणयाबाबत हदनाींक 
१.१०.२०१५ ि १८.११.२०१५ च्या िासन ननणडयान्िये आदेि देणयात आले आहेत. सदर 
आदेिामधील र् े िैदयकीय अधधकारी ननयुतीच्या ह काणी हर्र झाले नव्हते तयाींच े पुन्हा 
समुपदेिन घेऊन तयाींना तयाींच्या सींमतीनसुार हदनाींक ७.४.२०१६ च्या िासन ननणडयान्िये 
ननयुतीचे आदेि देणयात आले आहेत. 
(३) ि (४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील बालगहहाांची समस्या सोर्विण्याबाबत 
  

(१८)  १२०५७ (२२-१२-२०१५).   श्री.आनांद  ािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजना बेग, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ७५४४ ला 
हदनाींक २१ र्ुलै, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उततराच्या सींदभाडत सन्माननीय महहला ि बालवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महहला िा बालविकास विभागाच्या ननयींरणाखाली राज्यात अींदार्े हर्ारािर बालगवहे 
िासनाच्या मान्यतनेे अधधननयमाच्या चौक्ीत चालविली र्ातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालगवहाींच े३ िषाडपासशन १५६ को्ीच ेभोर्न अनुदान प्रलींबबत असशन सेिकाींना 
पगारही देणयात न आल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, १३ र्ुल,ै २०१५ च्या िासन ननणडयानसुार उत बालगवहाींची तपासणी करणयाचा 
ननणडय िासनाने घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत बाब १, २ ि ३ नुसार चौकिी करणयात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने बालगवहाींच्या समस्या सोर्विणयाबाबत िासन कोणती 
उपाययोर्ना करणार आहे िा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजना मुांर् े(१०-०६-२०१६) : (१) होय. 
२) प्रलींबबत ि चालश सन २०१५-१६ च्या आधथडक िषाडसा प भेार्न अनुदान प्रलींबबत आहे. 
   मार, बालगवहातील सेिकाींना िासनामालड त पगार देणे बाबतची कोणतीही तरतशद नाही.  
३) होय. 
४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
५) विभागाने रु.१५६.४५ को्ीची पुरिणी मागणी सादर केलेली होती. परींतु ननधी अभािी मींर्शर 
होऊ िकली नाही. 
६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

 

अहमदनगर जजनल्ह्यात अनेि ह िाणी रोहयोची िाम ेसुरु िरण्याबाबत 
  

(१९)  १३०९३ (२२-१२-२०१५).  र्ॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजनय दत्त, श्री.अशोि लफड  भाई जनगताप :   
सन्माननीय रोजनगार हमी योजनना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जर्ल््यात अनेक ह काणी रोहयोच्या कामाची मागणी असतानाही काम ेसुरु 
केली र्ात नाहीत कोपरगाि ि श्रीरामपशर तालुयाींत एकही काम सरुु नसल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मये िा तया दरम्यान ननदिडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील मर्ुराींच्या मागणीिर रोहयो कामे सुरु करणयाबाबत िासनाने कोणती 
कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजना मुांर् े(१०-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
          अहमदनगर जर्ल््यामये माहे ऑगस््, २०१५ अखेर १६०५ काम ेसुरू होती. सदर 
कामािर महहना अखेर सरासरी ३०७२ इतकी मर्ुर उपजस्थती होती. अहमदनगर जर्ल््यामये 
आर् अख्रेर १९५०३ इतकी कामे िेल्लिर असशन मर्शर क्षमता ३.४८ लाख इतकी आहे. 
          कोपरगाींि तालुयात माहे ऑगस््, २०१५ मये यींरणेमालड त २७ काम ेसुरु होती ि 
तयािर सरासरी ७९ मर्शर उपजस्थत होते. 
         श्रीरामपशर तालुयात माहे ऑगस््, २०१५ अखेर यींरणमेालां त २२ काम ेसुरू होती ि 
तयािर ५१ इतकी मर्शर उपजस्थती होती. 
२) तथावप राज्यातील ी्ंचाईसदृश्य पररजस्थती लक्षात घेता दषुकाळाबाबत कराियाच्या 
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उपाययोर्नेबाबत िासनान े हदनाींक २२/०१/२०१५ च्या परान्िये सविस्तर सशचना सिड 
सींबींधधताींना ननगडशमत केलेल्या आहेत. तसेच जर्ल््यात दषुकाळसदृश्य पररजस्थती ननमाडण 
झाल्याने कामाचा जस्थतीबाबत जर्ल्हा स्तरािर आढािा घेणयात आला असशन मर्शराींना 
कामाच्या मागणीनुसार कामे पुरविणयात यािीत अिा सशचना जर्ल्हाधधकारी ि मुख्य कायडकारी 
अधधकारी याींनी आढािा बै ककत हदलेल्या आहेत. 
३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 

  

सातारा जजनल्ह्यातील पुसेसािळी प्राथसमि आरोनय िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२०)  १३१९५ (२२-१२-२०१५). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजनय दत्त, श्री.अशोि लफड  भाई 
जनगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािडजनतनि आरोन य आणण िुटुांब िल्हयाण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जर्ल््यातील पसुेसािळी प्राथशमक आरोग्य कें द्रात पदे ररत असल्यामळेु रुग्णाींची 
गैरसोय होत आहे तसेच येथील अधधकारी ि कमडचारी याींच्यािर मो या प्रमाणािर कामाचा 
ताण ननमाडण झाला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ह काणची ररत पदे भरणयाबाबत िासनान ेकोणती कायडिाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

र्ॉ. दीपि सािांत (१९-०५-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     प्राथशमक आरोग्य कें द्र, पुसेसािळी, ता.ख्ाि, जर्.सातारा येथे एकश ण २० पदे मींर्शर 
असशन तयापैकी १९ पदे भरलेली आहेत. केिळ आरोग्य सेिक (पुरुष) हे एकमेि पद ररत 
आहे. 
(२) ि (३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

 

राज्यातील नव्याने तनमाडण झालेल्हया नगरपांचायतीला तनधी लपलध िरण्याबाबत 
  

(२१)  १४८०८ (२९-०४-२०१६). श्री.माणणिराि  ािरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नव्यान ेननमाडण झालेल्या नगरपींचायतीला सन २०१५-२०१६ मये िासन ननधी 
उपलब्ध करणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणतया कामाकररता ननधी उपलब्ध करणयात येणार आहे, ककती ननधी देणयात 
येणार आहे ि तयाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१७-०६-२०१६) : (१), (२) ि (३) नव्याने स्थापन होणाऱया 
नगरपररषदा/नगरपींचायतीचा सशननयोजर्त विकास करता यािा यासा प निीन स्थापना होणाऱया 
नगरपररषदा/नगरपींचायती याींच्या विकासासा प वििेष अथडसहा्य करणयाबाबत नगर विकास 
विभाग, िासन ननणडय क्र.सींकीणड-२०१२/प्र.क्र.२७/नवि-१६, हद.२७ र्शन, २०१२ अन्िये ननणडय 
घेतला आहे. 
    सदर योर्नेअींतगडत अ) घनकचरा व्यिस्थापन, ब) पाणीपरुि ा ि मलनन:स्सारण ि 
नागरी स्िच्छता, क) सामाजर्क पायाभशत सुविधाींचा विकास, र्) नागरी दळणिळण साधनाींचा 
विकास, इ) िालेय शिक्षणािी ननगर्ीत पायाभशत सुविधाींचा विकास, ई) नागरी आरोग्यािी 
ननगर्ीत पायाभशत सुविधाींचा विकास इतयादी विविध प्रकारची लोकोपयोगी काम ेअनुजे्य आहेत. 
    प्रस्तुत योर्नेअींतगडत नव्याने स्थापना होणाऱया नगरपररषदा/नगरपींचायतीींना तयाींच्या 
स्थापनेपासशन तीन विततीय िषाडसा प अथडसहा्य अनुजे्य आहे. सन २०१५-१६ या विततीय 
िषाडसा प नगर विकास विभाग िासन ननणडय क्र.सींकीणड/प्र.क्र.९७/नवि-१६ हदनाींक ८ माचड, २०१६ 
अन्िये “नव्यान े स्थापना केलेल्या नगरपींचायतीींना रू.७०,८७,५०,०००/- इतका ननधी वितरीत 
करणयात आला आहे. 

___________ 
 
 

राज्यात मुख्यमांत्री ग्रामसर्ि योजनना राबविणेबाबत 
(२२)  १४८६८ (०२-०५-२०१६). श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडर्त, श्री.धनांजनय मुांर्,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अदलु्हलाखान दरुाडणी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि लफड  भाई जनगताप, 
श्री.सांजनय दत्त : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १२१५२ ला हदनाींक १० र्जसेींबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या 
उततराच्या सींदभाडत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  पींतप्रधान ग्रामसर्क योर्नेच्या धतीिर राज्यात मुख्यमींरी ग्रामसर्क योर्ना राबविणयात 
येणार असल्याची घोषणा मा.ग्रामविकास मींरी याींनी ऑगस््, २०१५ च्या पहहल्या आ िर्यात 
केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या योर्नेच ेसिडसाधारण स्िरुप काय आहे. 
(३) असल्यास, मुख्यमींरी ग्रामसर्क योर्ना कोणकोणतया जर्ल्हयात प्राधान्यान े राबविणयात 
येणार आहे. तसेच सदर योर्नेला ककती खचड अपेक्षक्षत आहे ? 
 

 श्रीमती पांिजना मुांर् े(१३-०६-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मुख्यमींरी ग्राम सर्क योर्नअेींतगडत पुढील ५ िषाडत सन २०११ च्या र्नगणनेनुसार न 
र्ोर्लेल्या ५०० + लोकसींख्या असलेल्या बबगर आहदिासी ि २५० + लोकसींख्या असलेल्या 
आहदिासी गाि/ेिार्या/िस्तयाींना बारमाही रस्तयाने र्ोर्णयात येणार आहेत. तयासा प निीन 
र्ोर्णी ७३० कक.मी. ि रस्ते दर्ोन्नतीसा प ३०,००० कक.मी. लाींबीचे उहद्दष्े ननजश्चत करणयात 
आले आहे. 
(३) मुख्यमींरी ग्रामसर्क योर्ना राज्यातील सिड ३४ जर्ल््याींमये (मुींबई ि मुींबई उपनगर 
िगळशन) एकबरपणे राबविणयात येत आहे. 
     सदर योर्नेसा प अींदार् रुपये १३,८२८ को्ी खचड अपेक्षक्षत आहे. 
  

___________ 
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राज्यातील १ नोव्हेंबर, २००५ नांतर सेिेत आलेल्हया सिड िमडचा-याांना  
जनुनी पेन्शन योजनना लागू िरण्याबाबत 

(२३)  १५०१८ (०२-०५-२०१६). र्ॉ.सुधीर ताांब े: सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

१) हदनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर सेिेत आलेल्या सिडच कमडचा-याींना र्ुनी पेन्िन योर्ना 
लागश करािी यासा प राज्यातील िासकीय, ननमिासकीय ि कमडचा-याींनी राज्यभर आींदोलने 
केली, हे खरे आहे काय, 
२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०१-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ननिवततीितेनविषयक दानयतिाचा राज्य िासनाच्या नतर्ोरीिर साततयाने पर्णारा आधथडक 
भार िाढत असशन र्ुनी ननिवततीितेन योर्ना खधचडक  रत असल्यामुळे राज्य िासनाच्या सेिेत 
हदनाींक १.११.२००५ नींतर ननयुत होणाऱया कमडचाऱयाींना कें द्र िासनाच्या धतीिर “निीन 
पररभावषत अींिदायी ननिवततीितेन योर्ना” लागश करणयाबाबतचा धोरणातमक ननणडय िासनाने 
घेतला आहे. या सींदभाडतील िासन ननणडय हदनाींक ३१.१०.२००५ अन्िये ननगडशमत करणयात 
आला असशन राज्य िासनान े घेतलेल्या धोरणातमक ननणडयानुसार निीन योर्नकेररता राज्य 
िासन कें द्र िासनास साशमल झाले आहे. या योर्नअेींतगडत र्मा असलेली रकम कें द्रीय 
देखभाल अशभकरणाकर्े हस्ताींतररत करणयाची कायडिाही सुरु झाली आहे. तयामळेु िासनान े
घेतलेला धोरणातमक ननणडय रद्द करुन हदनाींक १.११.२००५ नींतर लागलेल्या सिड कमडचाऱयाींना 
र्ुनी ननिवततीिेतन योर्ना लागश करता येणार नाही. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

अिोला, बुलर्ाणा, िासशम जजनल्हहा पररषदेमधील िगड-१ ि िगड-२ ची  
मांजनूर ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२४)  १५१३० (०२-०५-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजनोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, बुलर्ाणा, िाशिम जर्ल्हा पररषदेमधील िगड-१ ि िगड-२ ची मींर्शर पदे अदयापी 
ररत असल्याच ेमाहे र्ानेिारी, २०१६ मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आले,  हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, मींर्ुर पदापकैी अकोल्यातील २५३ पैकी ७५ ररत पदे, बुलर्ाणयातील ररत पदे 
-९२८ ि िाशिम जर्ल्हा पररषदेत देखील पदे ररत असल्याच ेननदिडनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय आढळशन आले, 
(४) तदनुसार सदर पदे तातकाळ भरणयाबाबत िासनाने कोणती कायडिाही केली िा 
करणयात येत आहे ?  
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श्रीमती पांिजना मुांर् े(१३-०६-२०१६) : (१) ि (२) माहे र्ानेिारी, २०१६ अखेर अकोला, बुलर्ाणा, 
िाशिम या जर्ल्हा पररषदेतील महाराषर विकास सेिा ग्-अ मधील ३९ मींर्शर पदाींपकैी ३३ पदे 
भरलेली असशन ६ पदे ररत आहेत. महाराषर विकास सेिा ग्-ब मधील ३३ मींर्शर पदाींपैकी २२ 
पदे भरलेली असशन ११ पदे ररत आहेत. महाराषर विकास सेिा व्यनतररत अन्य सींिगाडतील 
ग्-अ च्या १७० मींर्शर पदाींपकैी १४२ पदे भरलेली असशन २८ पदे ररत आहेत. महाराषर 
विकास सेिा व्यनतररत अन्य सींिगाडतील ग्-ब च्या ५५२ मींर्शर पदाींपैकी ३९६ पदे भरलेली 
असशन १५६ पदे ररत आहेत. 
(३) ि (४) महाराषर विकास सेिा ग्-अ आणण ग्-ब मधील ररत पदे 
पदोन्नती/सरळसेिा/बदलीने भरणयाची कायडिाही सुरु आहे. महाराषर विकास सेिा व्यनतररत 
अन्य सींिगाडतील ग्-अ आणण ग्-ब ची ररत पदे तातकाळ भरणयाबाबत सींबींधधत विभागास 
कळविणयात येत आहे. 

___________ 
 

ग्रामीण भागात रोजनगार तनमाडण होण्यािररता खादी ि 
 ग्रामोद्योग मांर्ळाची स्थापना िरण्याबाबत 

(२५)  १५१९४ (२८-०४-२०१६). श्री.अतनल सोले, श्री.समतेश भाांगडर्या, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय लद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामीण भागात रोर्गार ननमाडण होणयाकररता िासनान े खादी ि ग्रामोदयोग 
मींर्ळाची स्थापना केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मींर्ळाच े कायड करणारे जर्ल्हा ग्रामोदयोग अधधकारी ककती जर्ल््यात 
कायडरत आहेत, मींर्ळातले ककती योर्नाींना सन २०१५-१६ मये कर्डिा्प करणयात आले, 
सदर लाभाथींची सींख्या ि कर्डिा्पाची रकम ककती आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील ग्रामीण भागात रोर्गार ननशमडतीसा प िासनाकर्शन कोणती कायडिाही 
केली िा करणयात येत आहे ? 
 श्री. सभुाष देसाई (२०-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) राज्यातील एकश ण १५ जर्ल्हयामये जर्ल्हा ग्रामोदयोग अधधकारी कायडरत आहेत. 
     मींर्ळामालड त सन २०१५-१६ या आधथडक िषाडमये एकश ण ६५१ लाभार्थयाांना ८७.१० लक्ष 
इतया रकमेचे कर्ड िा्प करणयात आले आहे. 

___________ 
 

राज्यात मेंवी चराईसा प लपलध असलेल्हया ि नसलेल्ह या िनविभागाच्या के्षत्राबाबत अययास 
िरण्यासा प शासनान ेस्थापन िेलेल्हया ससमतीच्या अहिालाबाबत 

(२६)  १५४७० (०२-०५-२०१३). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सतेजन ऊफड  बांटी पाटील, श्री.सांजनय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस े:  ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १३७४३ ला हदनाींक १० डर्सेंबर, २०१५ रोर्ी 
हदलेल्या उततराच्या सींदभाडत सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मेंढी चराईसा प उपलब्ध असलेल्या ि नसलेल् या िनविभागाच्या के्षराबाबत 
अ्यास करणयासा प िासनान े हदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोर्ी िा तया सुमारास एक सशमती 
स्थापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर सशमतीचा अहिाल माहे डर्सेंबर, २०१५ अखरे पशणड होईल अस ेआश्िासन 
मा.िन मींरी याींनी हदलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सशमतीचा अहिाल र्ाहीर केला आहे काय, तया अहिालाच े स्िरुप 
किाप्रकारचे आहे ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१४-०६-२०१६) : (१), (२) ि (३) हदनाींक ०२.०९.२०१५ रोर्ीच्या िासन 
ननणडयान्िये राज्यात मेंढी चराईसा प उपलब्ध असलेल्या ि नसलेल्या िनविभागाच्या 
के्षराबाबत अ्यास करणयासा प िासनाने एक सशमती ग पत करणयात आली आहे. सदर 
सशमतीने आपला अहिाल प्रधान मुख् य िनसींरक्षक (िन बल प्रमुख), महाराषर राज्य, नागपशर 
याींचे मालड त हदनाींक २८.०४.२०१६ रोर्ी िासनास सादर केला आहे. सदर अहिालाच े
िासनस्तरािर सींस्करण चालश आहे. सशमतीचा अहिाल र्ाहीर करणयात आलेला नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील िरळी नाक्याजनिळील पॅले रॉयल या इमारतीतील अनधधिह त मजनल्हयाांबाबत 
(२७)  १६३७५ (२९-०४-२०१६). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजनय मुांर्,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जनयिांतराि जनाधि, श्री.सांहदप बाजनोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िरळी नायार्िळील पॅले रॉयल या ५६ मर्ली इमारतीमधील १५ व्या 
मर्ल्यािरील िाहनतळ ि तयािरील १३ मर्ले बेकायदा असल्याचा ननकाल मा.उच्च 
न्यायालयान ेहदनाींक २७ र्ानेिारी, २०१६ रोर्ी िा तयासुमारास हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय ननदिडनास आले, 
तदनुसार सदर इमारतीतील अनधधकव त मर्ल्याींिर कोणती कारिाई केली िा करणयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१७-०६-२०१६) : (१) मुींबईतील िरळी नायार्िळील पॅले रॉयल या ५६ 
मर्ली इमारतीमधील िरचे १३ मर्ले ि सािडर्ननक िाहनतळाच्या र्ोतयािरील १५ मर्ल्याींचे 
बाींधकाम मा. उच्च न्यायालयाने  हदनाींक २२, २५ ि २७ र्ानिेारी, २०१६ रोर्ी हदलेल्या 
ननकालानसुार बकेायदा  रविले आहे. 
     मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर ननकालाची प्रत हदनाींक ०२.०४.२०१६ रोर्ी सींकेतस्थळािर 
प्रशसद करणयात आली आहे. 
(२) मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर ननकालाविरुद विकासकाींनी मा.सिोच्च न्यायालयात 
आव्हान हदले असशन सदर प्रकरण न्यायप्रविष  आहे, 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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शासनाच्या पयडटन धोरणाबाबत 
 

(२८) १६४९१ (२८-०४-२०१६).   श्री.जनगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषराला सन २०१५ पयांत र्ागनतक दर्ाडचे पयड् न राज्य म्हणशन नािारूपास 
आणणयासा प िासनाने निीन पयड् न धोरणाची घोषणा केली असशन महाराषर पयड् न विकास 
महामींर्ळच्या मायमातशन र्ाहीर करणयात आलेल्या या निीन पयड् न धोरणात शसींधुदगुडचा 
समािेि ‘वििेष पयड् न जर्ल्हा’ म्हणशन करणयात आलेला आहे ि माहे र्ानेिारी, २०१६ पासशन 
धोरणाची अींमलबर्ािणी करणयाच ेननजश्चत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या निीन पयड् न धोरणाचे थोर्यात स्िरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, या निीन पयड् न धोरणाींतगडत प्रतयक्षात ककती रकमेची गुींतिणशक करणयात 
येणार असशन या धोरणामुळे प्रतयक्षात ककती बेरोर्गाराींना रोर्गाराींच्या सींधी उपलब्ध होणार 
आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१७-०६-२०१६) : (१) पयड् न  विभागान ेनविन पयड् न धोरण २०१६ तयार 
केले असशन तयामये शसींधुदगुड, नागपशर ि औरींगाबाद या जर्ल््याींचा वििेष पयड् न जर्ल्हा 
म्हणशन समािेि करणयात आलेला आहे. या धोरणाची अींमलबर्ािणी हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ 
पासशन करणयात येणार आहे. 
(२) या धोरणाचे स्िरुप थोर्यात पुढीलप्रमाणे आहे. 

१. दोन राषरीय महामागाडिर िे साईर् सुविधाींच ेप्रायोधगक ततिािर काम. 
२. एक णखर्की योर्ना तसचे इव्हें्सा प पशिड मींर्शर स्थळे घोवषत करणे. 
३. प्रस्तावित पयड् न प्रकल्पाींचे मेगा, अल्रामेगा, लार्ड, शमर्ीयम, स्मॉल आणण मायक्रो 

असे गुींतिणशक आणण रोर्गार ननशमडती विचारात घेिशन िगीकरण करणयात येईल ि 
या िगीकरणानसुार कालािधी ि सिलतीच्या ्केिारीनुसार ने् व्हॅ्चा परतािा, 
ऐषाराम करात सश्, करमणशक करात सश्, विदयुत िुल्क (र्यु् ी), स््ॅम्प र्यु्ी 
यामये सश् दयायचे प्रोतसाहन समाविष् आहे. MTDC च्या मालकीच्या र्ागेसा प 
N.A. करात सश् देणयाचे प्रस्तावित आहे. 

४. दकुाने आणण आस्थापना कायदयाअींतगडत सिड लायसन्सेसच े दरिषी नशतनीकरण 
करणयाऐिर्ी दर ५ िषाांनी नशतनीकरण करणयाच ेप्रस्तावित आहे. 

५. खालील बाबीींसा प अनतररत प्रोतसाहने प्रस्तावित करणयात आली आहेत. 
 महहला उदयोर्काींचे पयड् न प्रकल्प 
 अपींगाींचे पयड् न प्रकल्प 
 माहहती/प्रदिडन कें द्राींचे पयड् न प्रकल्प 
 िाश्ित (Sustainable) पयड् न प्रकल्प 

(३) या पयड् न धोरणाचे सन २०२५ पयांत रुपये ३०,०००/- को्ीची गुींतिणशक आकवषडत 
करणयाच े उद्दीष् असशन रुपये १०.०० लक्ष निीन अनतररत रोर्गाराच्या सींधी ननमाडण होण े
अपेक्षक्षत आहे.                     ___________ 
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राज्यातील शतेिऱयाांसा प अपघाती विमा योजनना राबविण्याबाबत 
  

(२९)  १७०४१ (२७-०४-२०१६). श्री.हररससांग रा ोर्, श्री.सांजनय दत्त, श्री.अशोि लफड  भाई 
जनगताप,  
            र्ॉ.सुधीर ताांब े: सन्माननीय िह षी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १ को्ी ३७ लाख िेतकऱयाींच्या अपघाती विमा िासन काढणार असल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेतकऱयाींसा प विमा योर्ना राबविणयासा प िासनान े कोणती उपाययोर्ना 
केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्से (१७-०६-२०१६) : (१) राज्यात सन २००५-०६ पासशन िेतकरी अपघात 
विमा योर्ना राबविणयात येत असशन विम्याचा सींपशणड हप्ता राज्य िासनामालड त भरला र्ातो. 
(२) राज्यात िेती व्यिसाय करताना होणारे अपघात, िीर् पर्णे, पशर, सपडदींि, विींचुदींि, 
विर्ेचा िॉक बसणे इ. नैसधगडक आपततीमुळे होणारे अपघात, रस्तयािरील अपघात, िाहन 
अपघात, तसेच, अन्य कोणतयाही कारणामुळे होणाऱया अपघाताींमुळे येणारा मवतयश अथिा 
अपींगति यासा प राज्य िासनान ेहदनाींक १ डर्सेंबर, २०१५ ते हदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१६ या 
कालािधीसा प गोपीनाथ मुींर् े अपघात विमा योर्ना रुपये २ लाखाींच्या विमा सींरक्षणासह 
कायाडजन्ित केलेली आहे. या योर्नेंतगडत राज्यातील सिड ७/१२ धारक खातेदार िेतकऱयाींचा 
विमा उतरविणयात आलेला आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 

 ख्  

धामणगाांि रेल्हि े(जजन.अमरािती) येथील भुमी असभलेख िायाडलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३०)  १७११४ (२७-०४-२०१६). श्री.हररससांग रा ोर्, श्री.सांजनय दत्त, श्री.अशोि लफड  भाई 
जनगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  काय :- 
  

(१) धामणगाींि रेल्िे (जर्ल्हा अमरािती) येथील र्ुना दततापुरा भशमी अशभलेख कायाडलयात 
अनेक महतिाची पदे ररत असल्याने नागररकाींची गैरसोय होत आहे, येथे शस्ीझन चा ड्र 
केिळ नािाला उरला असशन एक णखर्की योर्ना लागश करणयाची गरर् ननमाडण झाली 
असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ मये िा तया दरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ररत पदे भरणयासोबतच येथ े नागररकाींची गैरसोय दशर व्हािी यासा प 
एक णखर्की योर्ना लागश करणयाबाबत िासनान े कोणती कायडिाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फर्णिीस (२८-०६-२०१६) : (१) ि (२)  
    उप अधीक्षक भशमी अशभलेख, धामणगाींि (रेल्िे) या कायाडलयामये एकश ण १६ पदे मींर्शर 
आहेत, तयापैकी िगड-३ सींिगाडतील शिरस्तेदार-१, ननमतानदार-१, प्रनतशलपी शलपीक-१ ि छाननी 
शलपीक-१ अिी एकश ण ४ पदे ररत आहेत. 
    चालश िषाडत ननयतकालीक बदलीच्या िेळी उप अधीक्षक भशमी अशभलेख, धामणगाींि (रेल्िे) 
कायाडलयातील ररत पदे भरणयाबाबतची कायडिाही ननयोजर्त आहे. तसेच सरळसेिा भरती 
अींतगडत अमरािती विभागासा प भशकरमापक/ शलपीक- ी्ंकलेखक याींची ३७ पदे भरणयाबाबतची 
प्रकक्रया सुरू आहे. 
    उप अधीक्षक भशमी अशभलेख, धामणगाींि (रेल्िे) या कायाडलयात एक णखर्की योर्ना 
सया सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

जजनल्हहा तनयोजनन मांर्ळाला रस्ते वििासाचा तनधी िाटप िरताना 
 िापरण्यात आलेले सुत्र तालुक्यासा प लागू िरण्याबाबत 

(३१)  १७२९२ (०२-०५-२०१६). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय तनयोजनन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाच्याितीने जर्ल्हा ननयोर्न मींर्ळाला रस्ते विकासाचा ननधी िा्प करताना 
िापरणयात आलेले सुर तालुयासा प लागश करणयाबाबतचा ननणडय माहे नोव्हेंबर, २०१५ मये 
िा तयादरम्यान घेणयात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणडयाचे स्िरुप काय आहे ि तयानसुार कोणती कायडिाही करणयात येत  
आहे ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०१-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

अनुिां पा तत्िाची तरतूद राजनपत्रत्रत अधधिाऱयाांना लागू िरण्याबाबत 
(३२)  १७३६४ (२८-०४-२०१६). श्री.धनांजनय मुांर् े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील रार्पबरत अधधकारी (िगड-१, िगड-२) याींचे कु्ुींबबयाींना अनकुीं पा ततिािर नोकरी 
शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाळुमालीया, रॉकेलचा गैरव्यिहार करणारे याींच े विरोधात मोहहम उघर्णारे 
अधधकारी याींना धमया देणयात येतात तसेच तयाींचेिर प्राणघातक हल्लेही करणयात येतात 
अिा समार्कीं ्काकर्शन अधधकाऱयाींच े काही बरेिाई् झाल्यास तयाींच्या िारसाींना िासकीय 
नोकरी शमळणेसा प रार्पबरत अधधकारी महासींघान ेमागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनुकीं पा ततिाची तरतशद रार्पबरत अधधकाऱयाींना लागश करणयाविषयी 
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मा.मुख्यमींरी याींनी आश्िासन हदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
 
(४) असल्यास, उपरोत प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायडिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१०-०६-२०१६) : (१) आणण (२) िासन ननणडय, सामान्य प्रिासन विभाग, 
हदनाींक २८.०३.२००१ नुसार अनकुीं पा ततिािरील ननयुतीचा लाभ केिळ ग् "क" ि ग्    
"र्" च्या कमडचाऱयाींच्या कु श् ींबबयाींना ग् "क" ि ग् "र्" मधील पदािर ननयुतीसा प अनुजे्य 
आहे. तथावप िासन िुदीपरक क्र. अकीं पा-१०१२/प्र.क्र.२०४/आ , हदनाींक १७.०९.२०१२ नुसार 
ग् अ/ब/क/र्/ मधील िासकीय अधधकारी अथिा कमडचाऱयास नक्षलिादी/ आतींकिादी/ 
दरोर्खेोर समार्विघातक याींच्या हल्ल्यात / कारिाईत मवतयश आल्यास अथिा िासन सेिते 
कायडरत असताींना स्ित:चा र्ीि धोयात घालशन प्रतयक्ष कतडव्य बर्ाित असताना मवतयशमखुी 
पर्ल्यास, अिा अधधकाऱयाींच्या ि कमडचाऱयाींच्या कु्ुींबातील पार व्यतीस अनुकीं पा ततिािर 
ननयुती देताना, तयाींचे नाि अनुकीं पाधारकाींच्या सामान्य प्रनतक्षासशचीमये न घेता, तयाींची 
िेगळी यादी करून पद उपलब्ध असल्यास ररत पदाींच्या ५ ्के मयाडदेची अ् शिथील करुन 
तयाींना सिड प्राथम्याने अनुकीं पा ननयुती देणयात येते. 
(३), (४) आणण (५) हदनाींक ३१.०८.२०१५ रोर्ी मा.मखु्यमींरी महोदयाींकर्ील अधधकारी/कमडचारी 
सींघ्नाींच्या बै कीमये हा मुद्दा उपजस्थत झाला होता. अनकुीं पा धोरण सुधारणेकरीता ग पत 
करणयात आलेल्या मींरीमींर्ळ उपसशमतीने तयाींचा अहिाल लिकर सादर करािा असे ननदेि 
मा.मुख्यमींरी याींनी सदर बै कीमये हदले आहेत. मा.मुख्यमींरी महोदयाींनी हदलेल्या 
ननदेिानुसार पुढील कायडिाही करणयात येत आहे. 

___________ 
 

पुण्यात पोसलसाांच्या वपस्तुलाची चोरी झाल्हयाबाबत 
  

(३३)  १७४१८ (२८-०४-२०१६). अॅर्.जनयदेि गायििार्, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणयात दारु वपल्यानींतर बसल्याह काणी झोपलेल्या पोशलसाींच्या वपस्तुलाची चोरी झाल्याची 
घ्ना माहे र्ानेिारी, २०१६ मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची िासनान ेचौकिी करून चोरी गेलेले वपस्तुल हस्तगत करणेबाबत 
ि कतव्याडत कसशर करणाऱया पोशलसाींिर कोणती कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१५-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी सींबींधधत पोलीस नाईक याींस ननलींबबत करणयात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 
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___________ 
नागपूर सुधार प्रन्यास िायाडलय इमारत बाांधिाम परिानगीसा प 

जनुन्या िावीि दरानुसार बाांधिाम शुल्हि घेत असल्हयाबाबत 
  

(३४)  १७८५७ (२९-०४-२०१६). श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपशर िहरामये इमारत बाींधकाम परिानगीसा प महानगरपाशलका ि नागपशर सुधार 
प्रन्यास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपशर महानगरपाशलकेने सन २०१५ मये इमारत बाींधकाम िुल्कामये िाढ 
केलेली होती तयानींतर प्रस्तावित केलेल्या दरात लेरबदल घ्-िाढ करुन निीन िुल्क आकारले 
असशन सदर दर नागपशर सुधार प्रन्यास कायाडलयामये लागश करणयात आलेले नसल्याचे हदनाींक 
९ र्ानेिारी २०१६ रोर्ी िा तया सुमारास ननदिडनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपशर सुधार प्रन्यास कायाडलय अर्शनपयांत र्ुन्या िाढीि दरानसुार बाींधकाम 
िुल्क घेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागपशर सुधार प्रन्यास कायाडलयाने सदर निीन िुल्कानुसार दर आकारणी केली 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१३-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५) नागपशर सुधार प्रन्यासदिारा विश्िस्त मींर्ळाचा  राि क्रमाींक ८/११०२ हदनाींक 
२९/११/२०११ नुसार इमारत बाींधकाम नकाि ेमींर्शराचे िुल्क आकारणयात येत होत.े 
     नागपशर महानगरपाशलकेदिारा इमारत बाींधकाम मींर्ुरीच ेनिीन दर हदनाींक १५/०७/२०१५ 
पासशन लागश करणयात आलेले आहेत. 
     तयाचधतीिर म्हणर्ेच नागपशर महानगरपाशलका ि नागपशर सुधार प्रन्यास च े दर 
एकसमान  ेिणयाच्या उदे्दिान े नागपशर सुधार प्रन्यासदिारे इमारत बाींधकाम मींर्ुरीचे िुल्क 
आकारणयाबाबत विश्िस्त मींर्ळाचा  राि क्रमाींक २०/१९५७ हदनाींक २२/०४/२०१६ झाला आहे. 
     तयाचनुसार, निीन इमारत बाींधकाम िुल्काची अींमलबर्ािणी हदनाींक १५/०५/२०१६ पासशन 
नागपशर सुधार प्रन्यासदिारा करणयात येत आहे. 

___________ 

 

मुांबईतील िमानी जनांक्शन त ेसािीनािा जनांक्शन पयतंच्या  
अांधेरी िुलाड रस्त्याच्या रखर्लेल्हया रुां दीिरणाबाबत 

  

(३५)  १८०५७ (२९-०४-२०१६). अरॅ्.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजना बेग, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कमानी र्ींिन ते साकीनाका र्ींिन पयांतच्या अींधेरी-कुलाड रस्तयाच्या 
रखर्लेल्या रुीं दीकरणासा प कुलाडिासीय आक्रमक झाले असल्याचे माहे र्ानेिारी, २०१६ मये 
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िा तयादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रहहिाश्याींच्या मागणीनुसार सदर रस्तयाच्या रुीं दीकरणाबाबत िासनान ेकोणती 
कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर रस्तयाच ेरुीं दीकरण ३ ्प्प्याींमये करणयाच ेमहापाशलकेमालड त प्रस्तावित आहे. यातील 
पहहला ्प्पा साकीनाका ते सलेदपशल, दसुरा ्प्पा सलेदपशल त े बैलबार्ार ि नतसरा ्प्पा 
बैलबार्ार ते कमानी असा आहे. 
     सदय:जस्थतीत पहहल्या ्प्प्याच्या १४ पार ननिासी गाळेधारकाींना पयाडयी र्ागा देऊन 
रस्ता रुीं दीकरणातील अर्थळा  रणारी घरे तोर्णयात आली आहेत. 
      तसेच, अननिासी गाळेधारकाींना पयाडयी र्ागा देणयाची कायडिाही महापाशलकेमालड त सुरु 
आहे. पहहल्या ्प्पयाच्या रुीं दीकरणाचे काम पशणड करणयात आल्यानींतर अनुक्रम े दसुरा ि 
नतसऱया ्प्प्याचे काम महापाशलकेमालड त करणयात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

घाटिोपर (मुांबई) येथे एिा तीन िषाडच्या मुलीिर झालेल्हया बलात्िार प्रिरणाबाबत 
  

(३६)  १८४९२ (२९-०४-२०१६). श्री.अशोि लफड  भाई जनगताप, श्री.जननादडन चाांदरूिर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  घा्कोपर (मुींबई) येथे एका तीन िषाडच्या मलुीिर बलातकार करणाऱया २२ िषीय तरुणास 
पोशलसाींनी अ्क केली असल्याच ेमाहे र्ानेिारी, २०१६ मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बलातकार करणाऱया सींिनयतािर गुन्हे नोंदविणयाबाबत िासनान े कोणती 
कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१८-०६-२०१६) : (१) सदरची घ्ना र्ानेिारी महहन्यात घर्लेली नसशन 
हद.२६.३.२०१६ रोर्ी घर्लेली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी घा्कोपर पोलीस  ाणे गु.र.क्र.१५३/१६ कलम ३५४, ३७६(२) (आय) (र्े) 
भा.द.वि. सह कलम ८, १२ बालकाींच े लैंधगक अतयाचारापासशन सींरक्षण अधधननयम, २०१२ 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करणयात आले आहे. आरोपीस अ्क करणयात आले आहे. गुन््याचा 
तपास सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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नक्षलग्रस्त भागासा प तसेच मुांबई पोसलसाांसा प अत्याधुतनि 

पदतीचे बुलेटप्रफु जॅनिेट पुरविण्याबाबत 
 

(३७)  १८५५७ (२९-०४-२०१६). श्री.जनयिांतराि जनाधि, श्री.समतशे भाांगडर्या, श्री.अतनल सोले :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जर्ल्हा पोलीस अधीक्षक, गर्धचरोली याींनी नक्षलग्रस्त कारिायाींचा मुकाबला करणयासा प 
हलया िर्नाचे निीन पदतीचे बुले्प्रुल रॅ्के् शमळणयासा प पा विलेला प्रस्ताि माहे 
लेब्रुिारी, २०१६ पयांत िासनाकर् ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गर्धचरोली जर्ल््यात बुले्प्रुल धचलखताविना नक्षलविरोधी मोहीम राबविली 
र्ात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई पोशलसाींसा प अतयाधुननक बुले्प्रलु रॅ्के् परुविणयाची बाब गत अनेक 
हदिसाींपासशन प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उत प्रकरणी िासनाने चौकिी करून नक्षलग्रस्त भागासा प तसेच मुींबई 
पोशलसाींसा प अतयाधुननक पदतीचे बुले्प्रुल रॅ्के् पुरविणयाबाबत कोणती कायडिाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१३-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     पोलीस अधधक्षक, गर्धचरोली याींचेकर् ेसया ६३३ नग बलेु्प्रुल रॅ्के् उपलब्ध आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     पोलीस महासींचालक कायाडलयाकर्शन सन २०१०-११ मये मुींबई पोलीसाींसा प ५४४ नग 
बुले्प्रुल रॅ्के् पुरविणयात आलेले आहेत. तसचे, पोलीस महासींचालक कायाडलयाकर्शन ननविदा 
प्रकक्रया पुणड होताच पोलीस आयुत, बवहन्मुींबई िहर याींना बलेु्प्रुल रॅ्के् पुरविणयाची 
तर्िीर्  ेिली आहे. 
(४) महाराषर पोलीस दलासा प ५,००० नग बुले्प्रुल रॅ्के् खरेदी करणयासा प निीन 
विननदेिानुसार हदनाींक ०४.०६.२०१५ पासशन ननविदा प्रशसद करणयात आलेली आहे. ननविदेमये 
भाग घेतलेल्या ननविदाकाराींनी सादर केलेल्या सॅम्पलची Ballistic आणण Thumbling तपासणी 
करणयाची कायडिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

लाभार्थयांना िें द्र पुरस्िह त योजननाांचा लाभ समळण्याबाबत 
(३८)  १८५७६ (०२-०५-२०१६). श्री.जनयिांतराि जनाधि : सन्माननीय तनयोजनन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र पुरस्कव त योर्नाींमये कें द्राने तेरा हर्ार को्ीींची कपात केल्यामळेु राषरीय कव षी 
विकास, एकाजतमक पाणलो् व्यिस्थापन, आतमा, रेिीम सींचालनालयाच्या योर्ना इतयादी 
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 योर्नाींच्या भवितव्याबाबत प्रश्नधचन्ह  ननमाडण झालेले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाभार्थयाांना कें द्र पुरस्कव त योर्नाींचा लाभ शमळणयासा प िासनाने कोणती 
कायडिाही केली िा करणयात येत आहे , 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०४-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र पुरस्कव त योर्नाींचा लाभ लाभार्थयाांना देणयात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

नासशि येथे सहाय्यि तनबांधि भाधगदारी सांस्थेच ेिायाडलय सुरु िरण्याबाबत 
(३९)  १८६१६ (२८-०४-२०१६). र्ॉ.अपूिड हहरे : सन्माननीय  मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाशिक येथील सहा्यक ननबींधक भागीदारी सींस्था याींच े कायाडलय सुरु करणयाच्या 
अनुषींगाने ननबींधक भागीदारी सींस्था याींचे अशभप्रायानुसार िासनस्तरािर ननणडय घेणयाचा 
प्रस्ताि विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननबींधक भागीदारी सींस्था याींच े अशभप्रायानुसार सदरील कायाडलय सुरु 
करणयाबाबत िासनान ेकोणता ननणडय घेतला आहे िा घेणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, सदरील ननणडय केव्हापयांत पशणड होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१६-०६-२०१६) : (१) ि (२), (३) होय, नाशिक येथे ननबींधक भागीदारी 
सींस्था कायाडलय सुरु करणयाचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन होता. तया अनुषींगान ेननबींधक 
भागीदारी सींस्था याींचे अशभप्रायानुसार ननबींधक भागीदारी सींस्था, मुींबई याींच्या कायडकके्षतील 
नाशिक, धुळे, नींदशरबार ि र्ालना हे जर्ल्हे भौगोशलक दृष्ीन े नजर्क असणाऱया सहायक 
ननबींधक, भागीदारी सींस्था, औरींगाबाद या कायाडलयाच्या कायडकके्षत िगड करणयाचा ननणडय विधी 
ि न्याय विभागाच्या िासन ननणडय क्र. ननभासीं-१२१४/११०/(४८/१४)/का.१७ हदनाींक ३.१२.२०१५ 
अन्िये घेणयात आला आहे. 

___________ 
 

मुांबई शहरात एडर्स इजजनप्ती या र्ासाांद्िारे णझिोचा विषाणू पसरत असल्हयाबाबत 
(४०)  १८६९४ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुतनल तटिरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई िहरात ताप, र्ेंग्यु ि धचकनगुननया याींसारख े आर्ार पसरणयास कारणीभशत 
असलेल्या एडर्स इजर्प्ती या र्ासाींदिारे णझकोचा विषाणश पसरत असल्याची बाब माहे, 
र्ानेिारी, २०१६ मये िा तयादरम्यान िासनाच्या ननदिडनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, णझको रोगाची लक्षणे काय आहेत, या रोगािर ननयींरण आणणयाबाबत िासनान े
कोणती कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (०१-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. सदर बाब मुींबई िहर िगळता 
िवततपरामये प्रशसद झाली होती. 
(२) णझका आर्ारात ताप, अींगािर रॅि/पुरळ येणे, र्ोळे येण,े साींधेदखुी, स्नायुदखुी, थकिा 
आणण र्ोकेदखुी ही लक्षणे सिडसाधरणपणे सौम्य स्िरुपाची असतात ि ती २ ते ७ हदिसाींपयांत 
राहतात. 
    णझका आर्ाराच्या प्रनतबींध ि ननयींरणासा प महापाशलकेमालड त खालीलप्रमाणे उपाययोर्ना 
करणयात येतात :- 
प्रसशक्षण 
 िासनाकर्शन प्राप्त मागडदिडक सशचना ि णझका आर्ारासींबींधी माहहती महापाशलकेच्या सिड 

रुग्णालये, दिाखान,े प्रसुतीगवहे, आरोग्य कें दे्र ि खार्गी रुग्णालयाींना वितरीत करणयात 
आली आहे. 

 महापाशलकेच्या से  र्ी. एस. िदैयकीय महाविदयालय ि के. ई. एम. रुग्णालयातले  
णझकासींबींधी हदनाींक १८.०२.२०१६ रोर्ी आयोर्ीत करणयात आलेल्या कायडिाळेत 
महानगरपाशलकेचे िररष  िैदयककय अधधकारी ि िैदयककय महाविदयालयातील र्ॉ्सड 
याींचे सींिेदीकरण करणयात आले. 

 महानगरपाशलकेच्या इतर िैदयककय अधधकाऱयाींच े हदनाींक २४.०२.२०१६, ०१.०३.२०१६ ि 
०५.०३.२०१६ रोर्ी णझका सींबींधधत प्रशिक्षण घेणयात आले. 

ताप रुनण सिेक्षण 
     सया अजस्ततिात ताप रुग्ण सिेक्षण अधधक प्रभािीपण े करणयासा प सिड आरोग्य 
सींस्थाींना सशचना देणयात आल्या आहेत. ताप रुग्ण सिेक्षण करताना गरोदर माताींकर् े
प्राधान्याने लक्ष देणयाच्या सशचना देणयात आल्या आहेत. 
मायक्रोससफॅली सिेक्षण 
     महापाशलकेच्या सिड  २८ प्रसुतीगवहात निर्ात बालकाींमये मायक्रोशसलॅलीसा प सिेक्षण 
करणयाबाबत सशचना हदल्या आहेत. सन २०१६ मये आतापयांत झालेल्या ४२०८  प्रसुतीमये 
एकही मायक्रोशसलॅली निर्ात बालकाची नोंद झालेली नाही. 
गरोदर जस्त्रयाांनी घ्याियाची िाळजनी 
     गरोदर जस्रयाींनी र्ासाींपासशन काळर्ी घेणयासा प िैयजतक सींरक्षणासा प सिडतोपरी  
काळर्ी घ्यािी.  तसेच, गरोदरपणात ३ आ िर् ेआधी णझकाग्रस्त देिात भे् हदली असल्यास, 
र्ॉ्राींना तयाप्रमाणे अिगत करािे र्ेणेकरुन गरर् भासल्यास णझकाचे ननदान करणयासा प 
तपासणी करता येईल. 
किटि तनयांत्रण लपाययोजनना 
     णझका आर्ार एडर्स र्ासामुळे पसरत असल्यान े पररसरात साचलेल्या ननकामी, 
ननरुपयोगी िस्तु नष् करणे, पररसर अशभयाींबरकी उपाययोर्ना राबविणे, र्ासोतपतती स्थानात 
गप्पी मासे सोर्ण,े उदे्रकग्रस्त भागात धु्रफलिारणी करणे, साप्ताहहक ्ॅमीफ्लॉसचा िापर करणे 
अिाप्रकारे एडर्स र्ास प्रनतबींधक उपाययोर्ना राबविणयात येत आहेत. 
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जननजनागहती 
     सिडसामान्य  र्नतेला णझका आर्ारासींबींधी माहहती देणयासा प हेल्पलाईन नींबर 
२४११४००० सुरु करणयात आला आहे. तसचे, णझका आर्ारासींबींधी माहहती देणारे २०००० 
पोस््सड महापाशलकेच्या आरोग्य सींस्थेतील र्ॉ्सड तसेच खार्गी िैदयककय व्यािसानयक याींना 
वितरीत करणयात आले आहे. 
विमानतळािर येणाऱया ि परदेशी प्रिाशाांच ेसिेक्षण 
    महापाशलकेतले  विमानपतन आरोग्य सींस्था, मुींबई याींच्यािी समन्िय साधशन हदनाींक 
०५.१२.२०१५ रोर्ी के्षरीय कायाडलय, पुणे ि राषरीय कक्कर्न्य आर्ार ननयींरण विभागातले  
विमानतळ पररसरात एर्ीस सव्हे  करणयात आला आहे. तयाचप्रमाणे इशमगे्रिन अधधकाऱयाींचे  
विमानपतन आरोग्य सींस्था, मुींबई याींच्यामालड त सींिेदीकरण करणयात आले आहे ि परदेिातशन 
येणाऱया प्रिािाींना णझकाबद्दल आरोग्य शिक्षण माहहती पक्षकाचे िा्प करणयात येत आहे. 
   तसेच, महापाशलकेमालेत विमानतळ ि बींदर पररसरात हदनाींक ११.०३.२०१६ ि १२.०३.२०१६ 
रोर्ी वििेष सव्हे करणयात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

पुणे येथील भूगाि मधील माताळिार्ीत एि राजनिीय पक्षाच्या तालुिा  
अयक्षाचा खून झाल्हयाबाबत 

(४१)  १८६९५ (२८-०४-२०१६). श्री.हररससांग रा ोर्, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील भशगाि मधील माताळिार्ीत एक रार्कीय पक्षाच्या तालुका अयक्षाची हदनाींक 
२२ नोव्हेंबर, २०१५ रोर्ी िा तयासुमारास १० त े१२ र्णाींनी सिस्र हल्ला करुन खशन केल्याची 
घ्ना ननदिडनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोत प्रकरणी िासनाने चौकिी करून दोषीिर कोणती कारिाई केली िा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१६-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. परींतु, सदर घ्ना ही हदनाींक 
२४.१२.२०१५ रोर्ी घर्ली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी पौर् पोलीस स््ेिन येथे गु.र.क्र.२६७/२०१५ भा.द.वि. कलम ३०२, १२०ब 
तसेच, भा.ह.का. कलम ३(२५), ४(२७) प्रमाणे गुन्हा नोंद असशन या गुन््यास महाराषर सींघ्ीत 
गुन्हगारी ननयींरण अधधननयम १९९९ चे कलम (१) (I) (II), ३(४)  ही िाढीि कलम ेलािणयात 
आलेली आहेत. सदर गुन््यातील एकुण ७ आरोपीींपकैी ६ आरोपीींना अ्क केली असशन १ 
आरोपी लरार आहे. सदर ७ ही आरोपीींविरुद मोका कायदयाींतगडत कारिाई करणयात आली 
असशन, सदय:जस्थतीत अ्क आरोपी हे न्यायालयीन को र्ीत असशन लरार आरोपीचा िोध सुरु 
आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 
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 ाणे येथील भूमी असभलेख िायाडलयातील अधधिारी ि िमडचाऱयाांिर 
होत असलेल्हया हल्हल्हयाांबाबत 

  

(४२)  १८८१० (२७-०४-२०१६). श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजनय दत्त : सन्माननीय  
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे येथ ेबदलेल्या भौगोशलक ि इतर पररजस्थतीनुसार समुारे १०० िषाडपुिीचे दस्ताऐिर् 
िासनाकर्शन अदययाित केले र्ात असल्यामळेु येथील भशमी अशभलेख अधधकारी ि कमडचारी 
याींच्यािर हल्ले होत असल्याच े प्रमाण िाढले असल्याचे माहे र्ानेिारी, २०१६ मये िा 
तयादरम्यान ननदिडनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान ेहल्ल्याींची दखल घेऊन सिे करणाऱया अधधकाऱयाींना ि कमडचाऱयाींना 
सींरक्षण देणयाबाबत कोणती कायडिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (२८-०६-२०१६) : (१) असे सिडसाधारणपण ेननदिडनास आले नाही. मागील 
काही महहन्यात  ाण े जर्ल््यात श्री.र्ी.पी.चौधरी, उप अधीक्षक भशमी अशभलेख, िहापशर याींना 
हदनाींक २६.१०.२०१५ रोर्ी ि श्री.ननलेि दबुळे, भशकरमापक, उप अधीक्षक भशमी अशभलेख, 
तलासरी याींना हदनाींक २०.०४.२०१६ रोर्ी िासकीय मोर्णीचे काम करीत असताना मारहाण 
करणयात आल्याच ेअपप्रसींग घर्ले होत.े पींरतु ही मारहाण समुारे १०० िषाडपशिीचे दस्ताऐिर् 
िासनाकर्शन अदयाित केले र्ात असल्यामळेु झालेली नसशन, िासकीय मोर्णी काम करीत 
असताना सींबींधधत अर्डदार ि लगतचे कब्र्ेदार याींच्यातील िैयजतक मतभेदामळेु र्ागेिर िाद 
ननमाडण होऊन झालेली आहे. 
(२) श्री.र्ी.पी.चौधरी, उप अधीक्षक भशमी अशभलेख, िहापशर ि श्री.ननलेि दबुळे, भशकरमापक, उप 
अधीक्षक भशमी अशभलेख, तलासरी याींना मारहाण करणाऱया ि मोर्णी कामात अर्थळा 
ननमाडण करणाऱया सींबींधधत व्यतीींिर पोलीसाींकर् े गुन्हे दाखल करणयात आलेले असशन, सदर 
प्रकरणी पोलीस विभागामालड त चौकिीची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

___________ 

 

राज्यातील प्रलांत्रबत प्रिल्हपाांसा प जनलसांपदा विभागास तनधी प्राप्त झाल्हयाबाबत 
  

(४३)  १९१०३ (०२-०५-२०१६).   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद  ािूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय जनलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनान े माहे र्ानेिारी, २०१६ मये िा तयादरम्यान र्लसींपदा विभागाला प्रलींबबत 
प्रकल्पासा प रुपये ७२७२ को्ी मींर्शर करून ननधी वितररत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा ननधी राज्यातील कोणकोणतया प्रकल्पािर मींर्शर करणयात आलेला आहे, 
आतापयांत कोणतया प्रकल्पािर ककती खचड करणयात आलेला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.प. ३ (31) 

श्री. धगरीष महाजनन (३१-०५-२०१६) : (१) सन २०१५-१६ या िषाडत वितत विभागाकर्शन 
र्लसींपदा विभागास एकश ण रु.७२७२.०३ को्ी इतका ननधी वितरणासा प उपलब्ध झाला, हे खरे 
आहे. तयापैकी विविध महामींर्ळाकर्ील विविध स्रोताींतगडत प्रकल्पाींच्या कामाकरीता 
रु.६६०१.२२५७ को्ी, र्लविदयुत प्रकल्पाींच्या कामाकरीता रु.३४९.९५३८ को्ी ि उिडररत 
रु.३२०.८५०५ को्ी इतका ननधी विविध योर्नाींतगडत आस्थापना, खारभशमी योर्ना, र्लविज्ान, 
याींबरकी काम,े ई-गव्हनडन्स, सामानयक योर्ना, महाराषर र्लके्षर सधुार प्रकल्प इतयादी करीता 
आहे. 
(२) ि (३) याबाबतची माहहती सींलग्न वििरणपरात दिडविली आहे. 

महाराष्ट्र िह ष्ट्णा खोरे वििास महामांर्ळ, पुणे 
(रुपये हर्ारात)        

अ.
क्र.
   

जजनल्हहा/प्रिल्हप    तरतूद 
२०१५-
२०१६ 

वितरीत 
तरतूद 

खचड 
(हद.१५/०३/२०१
६ अखेर) 

सशल्हलि तनधी 
अखधचडत 

राहण्याची िारणे 
१ २ ३ ४ ५ ६ 
 अे.आय.बी.पी.     
 मो े प्रिल्हप     
 जजनल्हहा पुणे     
१ धोम बलकिर्ी         १००  ९३४  ०   उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत.    
    

 एिूण जजनल्हहा पुणे    १०० ९३४ ०     
 जजनल्हहा सातारा            
१ धोम बलकिर्ी ३१९५०० २६५३४० २३७५७० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडहदत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ तारळी ६५०००० ४९९४०० ४९९४००  
 एिूण जजनल्हहा सातारा ९६९५०० ७६४७४० ७३६९७०  
 जर्ल्हा साींगली     
१ कव षणा-कोयना उशसींयो ७४०००० ४७९२२८ ४७९२२८  
 एिूण जजनल्हहा साांगली ७४०००० ४९९२२८ ४७९२२८  
 जजनल्हहा सोलापूर     
१ कव षणा-कोयना उशसींयो ६०००० ३८८५६ ३८८५६  
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 एिूण जजनल्हहा सोलापूर ६०००० ३८८५६ ३८८५६  
 एिूण मो े प्रिल्हप १७६९६०० १२८३७५८ १२५५०५४  
 एिूण अ.ेआय.बी.पी. १७६९६०० १२८३७५८ १२५५०५४  
 नाबार्ड     
 जजनल्हहा : िोल्हहापूर     
१ उचींगी ३०००० ३०००० ० महामींर्ळ 

स्तरािर प्रलींबबत 
दानयति ननरींक. 

२ नागनिार्ी १००० १००० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 

मयाडहदत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण िोल्हहापूर ३१००० ३१००० ०  
 जजनल्हहा : सातारा     
१ ननिकने २०००० २०००० ० पुनिडसन अर्चण 

असल्यामळेु 
ननधी अखधचडत. 

२ धचखली १० १० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 

मयाडहदत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण सातारा २००१० २००१० ०  
  ोि स्िरूपात  

(लिडररत महाराष्ट्र) 
० ०   

 एिूण नाबार्ड 
(मिह खोविम) 

५१०१० ५१०१० ०  

 शासन अांशदान     
 मो े प्रिल्हप     
 लिडररत महाराष्ट्र     
 जजनल्हहा पुणे 

 

    

१ भामा आसखेर् ७०००० ७०००० ० कालिा काम रद्द 
झाल्याने तसेच 
पुनिडसनचा 
प्रस्ताि िासनास 
खास बाब 
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म्हणशन सादर 
करणयात आला 
होता. परींतश 
प्रस्ताि ना मींर्शर 
झाल्याने ननधी 
अखधचडत  
 

 
२ चासकमान ९२३३० ९२३३० ७२२३४ भशसींपादन प्रक्रीया 

निीन 
कायदयामुळे बींद 
असल्यामळेु ि 
ननिार्या 
विरोधात 
न्यायालयात 
अपील दाखल. 

३ गुींर्िणी २५०००० २५००० २२००४२ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

४ कुकर्ी ४७००० ४७००० ४३२८१ सु.प्र.मा. 
नसल्यामळेु 

५ ननरा देिघर ८६००० ८६००० ३०५२८ निीन भशसींपादन 
कायदयामुळे 
भशसींपादन प्रक्रीया 
प्रलींबबत, िेनिार्ी 
उशसींयो ची 
वितरण व्यिस्था 
बींद पाईपलाईन 
दिारे करणयाचा 
प्रस्तािास 
मान्यता अप्राप्त 

६ ्ेमघर ३६००० ३६००० ३६०००  
७ कव षणा भीमा जस्थरीकरण १० १० ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण जजनल्हहा पुणे ५८१३४० ५८१३४० ४०२०८५  
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 जजनल्हहा सातारा     
१ कव षणा २८०००० २८०००० २८००००  
२ उरमोर्ी ४८०००० ४८०००० ४८००००  
३ ननरा देिघर १६४००० १६४००० ५८२१६ निीन भशसींपादन 

कायदयामुळे 
भशसींपादन प्रक्रीया 
प्रलींबबत, िेनिार्ी 
उशसींयो ची 
वितरण व्यिस्था 
बींद पाईपलाईन 
दिारे करणयाचा 
प्रस्तािास 
मान्यता अप्राप्त 

 एिूण जजनल्हहा सातारा ९२४००० ९२४००० ८१८२१६  
 जजनल्हहा साांगली     
१ कव षणा ८९६० ८९६० ८९६०  
२ िारणा १०० १०० ० सु.प्र.अभािी 
 एिूण जजनल्हहा साांगली ९०६० ९०६० ८९६०  
 जजनल्हहा िोल्हहापूर     
१ दधुगींगा आींतरराज्य प्रकल्प १८०००० १८०००० १८००००  
२ िारणा १००० १००० ० सु.प्र.मा. अभािी. 
 एिूण जजनल्हहा िोल्हहापूर १८१००० १८१००० १८००००  
 जजनल्हहा सोलापूर     
१ शभमा (उर्नी) ४११४३१ ४११४३१ ४११४३१  
२ कुकर्ी २०००० २०००० १८४१७ सु.प्र.मा. 

नसल्यामळेु 
३ शसना कोळेगाि ११००० ११००० ५४२९ अनाडळा उशसयो 

स्थधगत केल्यान े
काम बींद. 

४ ननरा देिघर १० १० ४ निीन भशसींपादन 
कायदयामुळे 
भशसींपादन प्रकीया 
प्रलींबबत. िेनिर्ी 
उशसींयो ची 
वितरण व्यिस्था 
बींद पाईपलाईन 
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व्दारे करणयाचा 
प्रस्तािास 
मान्यता 
अप्राप्त        

५ साींगोला िाखा कालिा 
प्रकल्प 

१६०००० १६०००० ० सु.प्र.मा. 
नसल्यामळेु 

 एिूण जजनल्हहा सोलापूर ६०२४४१    ६०२४
४१     

    

४३५२८१  

 जजनल्हहा अहमदनगर     
१  कुकर्ी  ५३००० ५३००० ४८८०७ सु.प्र.मा. 

नसल्यामळेु 
 एिुण जजनल्हहा अहमदनगर ५३००० ५३००० ४८८०७ ४८८०७ 
 एिुण मो े प्रिल्हप (लिडररत 

महाराष्ट्र) 
२३५०८४१ २३५०८४१ १८९३३४९  

 मरा िार्ा     
 जजनल्हहा लस्मानाबाद     
१ शसना कोळेगाि ४००००० ४००००० १९७४३५ अनाडळा उपसा 

शसींचन योर्ना 
स्थधगत केल्याने. 

 एिुण जजनल्हहा लस्मानाबाद ४००००० ४००००० १९७४३५  
 एिुण मो े प्रिल्हप 

(मरा िार्ा) 
४००००० ४००००० १९७४३५  

 एिुण मो े प्रिल्हप २७५०८४१ २७५०८४१ २०९०७८४  
 मयम प्रिल्हप     
 जर्ल्हा पुणे      
१ धचल्हेिार्ी २००००० २००००० ० भशसींपादन 

अर्चणीमुळे. 
२ कलमोर्ी १०० १०० ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण जजनल्हहा पुणे २००१०० २००१०० ०  
 जजनल्हहा सातारा     
१ िाींग ७०००० ७०००० ७००००  
२ कुर्ाळी  १५०० १५०० १५००  
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३ मोरणा (गुरेघर) १००००० १००००० ८८७५२ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

 एिूण जजनल्हहा सातारा १७१५०० १७१५०० १६०२५२   
 जजनल्हहा िोल्हहापूर    महामींर्ळ 

स्तरािर दानयति 
ननरींक 

१ आींबे ओव्होळ ११०००० ११०००० ८९९१९ उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत देयके 
नसल्यामळेु 

२ धामनी ४०००० ४०००० ०  
३ सलड नाला ७५००० ७५००० ७१७२४ महामींर्ळ 

स्तरािर दानयति 
ननरींक 

 एिूण जजनल्हहा िोल्हहापूर 
 
 

२२५००० २२५००० १६१६४३  

 जजनल्हहा सोलापूर 
 

    

१ वपींपळगाि ढाळे ९१०४९ ९१०४९ ३१४५३ भशसींपादन 
करणयास 
स्थाननक विरोध. 
तसेच 
भशसींपादनाचे दािे 
न्यायालयात 
प्रलींबबत.        

 एिूण जजनल्हहा सोलापूर ९१०४९ ९१०४९ ३१४५३  
 एिुण म.प्र.(लिडररत 

महाराष्ट्र) 
६८७६४९ ६८७६४९ ३५३३४८  

 एिुण मयम प्रिल्हप ६८७६४९ ६८७६४९ ३५३३४८  
 लपसा ससांचन योजनना     
 जजनल्हहा पुणे     
१ र्नाई शिरसाई उशसींयो १६१००० १६१००० २७४९६ भशसींपादन प्रक्रीया 

निीन 
कायदयामुळे बींद 
असल्यामळेु 
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२ पुरींदर २५०००० २५०००० ५५९०० स्थाननक ि 
लोकप्रनतननधी 
याींचे विरोधामुळे 
प्रकल्पाचे काम 
बींद. 

 एिूण जजनल्हहा पुणे ४११००० ४११००० ८३३९६  
 जजनल्हहा सातारा     
१ धनगरिार्ी उशसींयो १०० १०० ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ हणबरिार्ी उशसींयो १०० १०० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ जर्हे क ापशर १०० १०० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

४ कि े कें र्ळ ११०००० ११०००० ९४१९७ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

५ िाकुर् े १०००० १०००० ८५३४ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

६ िाींगना १२०००० १२०००० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक, के्षबरय 
अर्चण ि 
सींकल्पाना 
बाबतच्या 
अर्चणीमुळे 
प्रकल्प कामे 
प्राथशमक 
अिस्थेत 

७ िसना ११०००० ११०००० ११००००  
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८ े्ंभु उशसींयो (तारळी 
हहस्स्यासह) 

२८५०० २८५०० २८५००  

 एिूण जजनल्हहा सातारा ३७८८०० ३७८८०० २४१२३१  
 जर्ल्हा साींगली     
१ े्ंभु उशसींयो ७५२२०० ७५२२०० ७५२२००  
२ िाकुर् े ११०००० ११०००० ९३८७७ महामींर्ळ 

स्तरािर दानयति 
ननरींक 

 एिूण जजनल्हहा साांगली ८६२२०० ८६२२०० ८४६०७७  
 जजनल्हहा सोलापूर     
१ आष्ी ११०००० ११०००० ११००००  
२ बािी ११०००० ११०००० १०८७५४ उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ दहहगाि ११०००० ११०००० ८५२२० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

४ एकरुख ११०००० ११०००० ९८४१४ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

५ शिरापुर १५००० १५००० ० पयाडिरण 
विभागाची 
माळढोक पक्षी 
अभयारणय 
के्षरात काम 
करणयास 
परिानगीची 
अर्चण ि 
र्मीन खरेदी ि  
विक्री अर्चण 
असल्यामळेु 
कालव्याचे 
भशसींपादन रखरु्न 
काम बींद. 

६ शसनामाढा ११०००० ११०००० ३२७५७ सु.प्र.मा. 
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नसल्यामळेु 
ननधी अखधचडत. 

७ साींगोला १० १० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

८ े्ंभश उशसींयो १००० १००० १०००  
  ोक तरतुद २५०० २५०० ०  
 एिूण जजनल्हहा सोलापूर ५६८५१० ५६८५१० ४३६१४५  
 एिुण लससांयो(लिडररत 

महाराष्ट्र) 
२२२०५१० २२२०५१० १६०६८४९  

 मरा िार्ा     
 जजनल्हहा बीर्     
 मेहकरी मयम प्रकल्प  

(शसना मेहेकरी उशसींयोसह) 
१५०००० १५०००० ६४८० महामींर्ळ 

स्तरािर दानयति 
ननरींक 

 एिूण जजनल्हहा बीर् १५०००० १५०००० ६४८०  
 एिुण ल.ससां.यो. (मरा िार्ा) १५०००० १५०००० ६४८०  
 एिुण ल.ससां.यो. 

(मिह खोविम) 
२३७०५१० २३७०५१० १६१३३२९  

 भुसांपादन न्यायालयीन 
प्रिरणे 
(लिडररत महाराष्ट्र) 

१९०००० १९०००० १९००००  

 एिुण लिडररत महाराष्ट्र ५४४९००० ५४४९००० ४०४३५४६  
 भुसांपादन न्यायालयीन 

प्रिरणे (मरा िार्ा) 
९७९१४ ९७९१४ ९७७३८  

 एिुण मरा िार्ा ६४७९१४ ६४७९१४ ३०१६५३  
 एिुण शासन अांशदान 

(मिह खोविम) 
 

६०९६९१४ ६०९६९१४ ४३४५१९९  
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 लघु पाटबांधारे 
 

    

 लिडररत महाराष्ट्र 
 

    

 जजनल्हहा : सोलापुर     
१ एखतपुर सालखेर्ा १० १० ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 
 

२ सुस्ते तारापुर १० १० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ हततीद क्र.१ १० १० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

४ पौ् १० १० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिुण जजनल्हहा सोलापूर ४० ४० ०  
 जजनल्हहा : सातारा     
१ र्ाींभळी १०००० १०००० ० महामींर्ळ 

स्तरािर दानयति 
ननरींक 

२ कुसिर् े १० १० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिुण जजनल्हहा सातारा १००१० १००१० ०  
 जजनल्हहा : िोल्हहापूर     
१ सोनुले १० १० ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
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देयके नाहीत. 
२ काींर्ीणे २००८७ २००८७ ० महामींर्ळ 

स्तरािर दानयति 
ननरींक 

३ धचकोरा समन्यायी उशसींयो ४०००० ४०००० ० पुिीची ननविदा 
कायडिाही रद्द 
झाल्याने ननधी 
अखधचडत. 
 

 एिुण जजनल्हहा िोल्हहापूर 
 
 

६००९७ ६००९७ ०  

 जजनल्हहा : अहमदनगर     
१ पळसुींदे १५२२६२ १५२२६२  २५१४४ प्रकल्प 

बाींधकामासा प 
िाळु उपलब्ध न 
झाल्याने कामे 
सींथ गतीने सुरु. 

२ हहींगणी सेतुसह को.प.बींधारा १०००० १०००० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

 एिुण जजनल्हहा अहमदनगर १६२२६२ १६२२६२ २५१४४  
 अिसशष्ट्ट िाम ेलिडररत 

महाराष्ट्र 
९२६५४ ९२६५४ ४७६५८  

 सिेक्षणासा प  ोि तरतुद 
(लिडररत महाराष्ट्र) 

१००० १००० ०  

 एिुण ल.पा.(लिडररत 
महाराष्ट्र) 

३२६०६३ ३२६०६३ ७२८०२  

 मरा िार्ा     
 जजनल्हहा : बीर्     
१ कऱहेिार्ी १० १० ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिुण जजनल्हहा  बीर् १० १० ०  
 जजनल्हहा : लस्मानाबाद     
१ िर्गाि (गाींर्ा) सा.त. १०० १०० ० उपलब्ध ननधीच्या 
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मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ बेर्गा सा.त. १० १० ० उपलब्ध ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ गुगळगाि सा.त. १० १० ० उपलब्ध ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

४ िागदरी सा.त. १० १० ० उपलब्ध ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिुण जजनल्हहा लस्मानाबाद १३० १३० ०  
 अिसशष्ट्ट िाम े(मरा िार्ा) ४५६०० ४५६०० २५६४६  
 सिेक्षणासा प  ोि तरतुद 

(मरा िार्ा) 
१००० १००० ०  

 एिुण ल.पा. (मरा िार्ा) ४६७४० ४६७४० २५६४६  
 एिुण - ल.पा. (मिहखोविम) ३७२८०३ ३७२८०३ ९८४४८  
 विस्तार सुधारणा     
 मो े ि मयम     
 लिडररत महाराष्ट्र     
 १) अ.अ. ि प्रशासि, 

लाके्षविप्रा, सोलापुर 
    

१ आष्ी मर्बुतीकरण १ १ ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण १ १ ०  
 २) अ.अ., पुणे पाटबांधारे मांर्ळ, पुणे    
१ नीरा र्ािा कालिा 

आधुननकीकरण 
१ १ ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ िरसींगाि धरण गळती 
प्रनतबींधक उपाययोर्नचेे 
काम 

२०००० १४००० ७०८ सींकल्पनानींतर 
ननविदा प्रक्रीया 
प्रगनतपथािर, 
महामींर्ळ 
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स्तरािर दानयति 
ननरींक 

३ िे्लळ मयम प्रकल्प 
ता.इींदापशर जर्.पुणे, 
कालव्याचे काम 

२०००० १४००० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

४ निीन म ुा उर्िा 
कालव्यािरील ८ गािाींना 
पुल बाींधणे ि ४ गाि रस्ता 
पुलाींची ि वि.दरुुस्ती 

२०००० १४००० ३९९५ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

५ निीन म ुा उर्िा 
कालव्यािरील ८ गािाींना 
पुल बाींधणे ि ४ गाि रस्ता 
पुलाींची ि वि.दरुूस्ती 

१५००० १०५०० २४७२ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

६ िरसगाि धरणाच्या वििेष 
दरुुस्तीचा प्रस्ताि मोनोशलथ 
क्र. ७ ि ८ मये गळती 
प्रनतबींधक उपाययोर्नचेे 
काम 

२०००० १४००० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

७ र्ुना मु ा कालिा ककमी २८ 
ते ५६ मधील वििेष दशरूस्ती 
काम 

२०००० १४००० ३१८९ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

८ र्ुना मु ा उर्िा कालिा 
कक.मी. ५७ त े६८ मधील 
वि.दरुुस्ती काम 

२०००० १४००० ३५०० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

९ र्ुना मु ा उर्िा कालिा 
कक.मी. ६९ त े८२ मधील 
वििेष दरुुस्ती 

२०००० १३९९८ ७३७२ महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

 एिूण १५५००१ १०८४९९ २१२३६  
 (०३)अ.अ.ि प्रशा.,लाभके्षत्र वििास 

प्राधधिरण, पुणे 
   

१ कव षणा प्रकल्पाींतगडत धोम 
र्ाव्या कालव्यािरील ४ 
पुलाींचे बाींधकाम 

५००० ३५०० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

२ कव षणा प्रकल्पाअींतगडत कणहेर 
उर्व्या ि र्ाव्या 
कालव्यािरील २ पुलाींचे 

२५०० १७५० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 
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बाींधकाम 
 

 एिूण ७५०० ५२५० ०  
  ोक तरतशद १५७५००  ०  
  ोक स्िरुपात  २०६२५२   
 एिुण -मो े ि मयम ३२०००२ ३२०००२ २१२३६  
 विस्तार सुधारणा     
 ल.पा.     
 लिडररत महाराष्ट्र     
 (०१) अ.अ.ि प्रशा., लाके्षविप्रा, सोलापूर    
१ साींगोला तालुयातील ६ 

बींधाऱयाची दरुुस्ती (सोलापशर) 
१ ० ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एकश ण १ ० ०  
 (०२) अधीक्षि असभयांता, साांगली 

पाटबांधारे मांर्ळ, साांगली 
   

१ बोरगाि कोपबीं १ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ िेंद्री लपा तलाि 
ता.गर्हहींगलर्, जर्.कोल्हापशर 
कालव्याची वि.दश. 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ धचकोरा मयम 
प्रकल्पाींतगडत को.प. 
बींधाऱयाची वििेष दशरूस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

४ कुीं भी मयम प्रकल्पाींतगडत 
५ को.प. बींधाऱयाींची वििेष 
दरुूस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

५ राधानगरी प्रकल्पाींतगडत 
शिरगाि ि कोगे बींधारा ि 
राधानगरी रस्ता दरुुस्तीचे 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
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काम देयके नाहीत. 
 एिूण ५ ० ०  
 (०३) अ.अ.ि प्रशा., लाके्षविप्रा, पुणे    
१ िेंगरुळ ता.भुदरगर्, 

जर्.कोल्हापशर या को.प. 
बींधाऱयाची वि.दरुुस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण १ ० ०  
 (०४) अ.अ., िोल्हहापुर पाटबांधारे मांर्ळ, 

िोल्हहापुर 
   

१ िेंगरुळ ता.भुदरगर्, 
जर्.कोल्हापशर या को.प. 
बींधाऱयातची वि.दरुुस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ िेळोली, ता.भुदरगर्, 
जर्.कोल्हापशर या को.प. 
बींधाऱयाची वि.दरुुस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ करींबळी, जर्.कोल्हापशर को.प. 
बींधाऱयाची वि.दरुुस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

४ लये लघुप्रकल्पाींतगडत 
को.प.बींधारे क्र.१ ते १२ ची 
वििेष दशरूस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

५ पा्गाि प्रकल्पाींतगडत को.प. 
बींधाऱयाची वि. दरुुस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण ५ ० ०  
  ोि तरतुद २५००००    
  ोक स्िरुपात  २५००१२ ०  
 एिूण- लपा २५००१२ २५००१२ ०  
 पुरतनयांत्रण     
 ०१) अधीक्षि असभयांता ि प्रशासि,    
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लाके्षविप्रा, पुणे  
 

१ उीं ब्रर् पुर सींरक्षक योर्ना १ ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

 एिूण १ ० ०  
 ०२) अधीक्षि असभयांता, साांगली पाटबांधारे 

मांर्ळ, साांगली 
   

१ यििींतराि चव्हाण 
मेमोरीयल पशर सींरक्षण 
योर्ना 

१ ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

२ बनेिार्ी पुर सींरक्षण योर्ना 
(ता.िाळिा) 

१ ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

३ सा्पेिार्ी पुर सींरक्षण 
योर्ना (ता.िाळिा) 

१ ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

४ साींगली िहर पुरसींरक्षक 
काम (ता.शमरर्) 

४५०० ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

५ रे रे (खुदड) पुर सींरक्षण 
योर्ना (ता.करार्) 

१३२०१ ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

६ िा्ेगाि पुर सींरक्षण योर्ना 
(ता.िाळिा) 

२६७३ ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

७ शिराळा ि िाळिा 
(जर्.साींगली) तसचे 
हातकणींगले (जर्.कोल्हापशर) 
िारणा नदीिरील पशरसींरक्षक 
काम 

१०००० ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

८ शिराढोण येथील नदी 
का ािरील पशरसींरक्षक शभींत 
काम े

८५४३ ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

९ पुर सींरक्षक काम कव षणा 
घा् ता. शमरर् जर्. साींगली 

१९०० ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 
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१० पुर सींरक्षक काम द्यारी 
ता. पलुस जर्. साींगली 

२५०० ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

११ मौर् ेकुीं र्ल ता.पलुस 
जर्.साींगली येथील पुरसींरक्षक 
काम 

१ ० ० महामींर्ळ 
स्तरािर दानयति 
ननरींक 

  ोि तरतुद ११००० ० ०  
 एिूण ५४३२१ ० ०  
  ोि स्िरुपात ० ५४३२२ ०  
 एिूण- पुरतनयांत्रण ५४३२२ ५४३२२ ०  
 आर.आर.आर.     
  ोि तरतुद     
१ मरा िार्ा प्रदेि १०० १०० ० प्रकल्प ननजश्चती 

न झाल्यान े
अखधचडत. 

२ उिडररत महाराषर प्रदेि १५०००० १५०००० ०  
 एिूण १५०१०० १५०१०० ०  
 एिूण सिड (मिहखोविम, 

पुणे) 
९०६४७६३ ८५७८९२१ ५७१९९३७  

 विदभड पाटबांधारे वििास 
महामांर्ळ, नागपूर 

    

 अे.आय.बी.पी.     
 मो े प्रिल्हप     
 नागपूर विभाग     
 जजनल्हहा भांर्ारा     
१ बािनथर्ी १२०००० ७७७१३ ४९८९७ खचाडस मान्यता 

प्राप्त ि 
ननयोर्नास मींरु्री 
अप्राप्त 

२ गोसीखुदड  (३४.२०%) १०५६७८० ६८४३७७ ३६४८३६ सु.प्र.मा.अभािी, 
िाढीि खचाडस 
मान्यता प्राप्त 
परींतु ननयोर्नास 
मींरु्री अप्राप्त, 
सामींर्स्य 
करारापेक्षा काही 
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घ्कािर अधधक 
खचड झाला 
असल्याने तसेच 
वििेष आधथडक 
पॅकेर् अींतगडत 
मा.आयुत 
याींचेकरु्न मागणी 
अप्राप्त 

 एिुण जजनल्हहा भांर्ारा ११७६७८० ७६२०९० ४१४७३३  
 जजनल्हहा नागपूर     
१ गोसीखुदड  (७.८०%) २४१०२० १५६०८५ ८३२०८  
 एिुण जजनल्हहा नागपूर २४१०२० १५६०८५ ८३२०८  
 जजनल्हहा चांद्रपूर     
१ गोसीखुदड (५८.०० %) १७९२२०० ११६०६३९ ६१८७२९  
 एिुण जजनल्हहा चांद्रपूर १७९२२०० ११६०६३९ ६१८७२९  
 जजनल्हहा िधाड     
२ ननम्न िधाड २२७०००० १४७००६५ १०१०००० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिुण जजनल्हहा िधाड २२७०००० १४७००६५ १०१००००  
 एिुण नागपूर विभाग ५४८०००० ३५४८८७९ २१२६६७०  
 अमरािती विभाग     
 जजनल्हहा यितमाळ     
१ बेंबळा १०९७७०० ८६४०३३ ४४०१२८ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ उिड पैनगींगा ८०००० ६२७३३ ५०००० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिुण जजनल्हहा यितमाळ ११७७७०० ९२६७६६ ४९०१२८  
 एिुण अमरािती विभाग ११७७७०० ९२६७६६ ४९०१२८  
 एिुण: विपाविम 

(अे.आय.बी.पी.) 
६६५७७०० ४४७५६४५ २६१६७९८  

 नाबार्ड     
 जजनल्हहा : नागपूर     
१ तुरागोंदी ५००० ५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिुण नागपूर ५००० ५००० ०  
 जजनल्हहा : िधाड     
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१ शिरुर् लपा  २०००० २०००० १४३४२ प्रलींबबत 
मागणीच्या 
तुलनेत उपलब्ध 
ननधी कमी 

 एिुण िधाड २०००० २०००० १४३४२  
 एिुण नागपूर विभाग 

(नाबार्ड) 
२५००० २५००० १४३४२  

 अमरािती विभाग     
 जजनल्हहा : यितमाळ     
१ कोची अींबेझरी ५००० ५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिुण यितमाळ ५००० ५००० ०  
 जजनल्हहा : िासशम     
१ र्यपुर २०००० २०००० ० पयाडयी िनीकरण 

प्रस्ताि 
कायडिाहीत. 

 एिुण िासशम २०००० २०००० ०  
 जजनल्हहा : अिोला     
१ िहापशर ४०००० ४००००  तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ कि ा सेल ु १० १०  तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिूण अिोला ४००१० ४००१० ०  
 एिुण नाबार्ड (अमरािती 

विभाग) 
६५०१० ६५०१० ०  

 एिुण नाबार्ड (नागपूर 
विभाग) 

२५००० २५००० १४३४२  

 एिुण नाबार्ड वि.पा.वि.म., 
नागपूर 

९००१० ९००१० १४३४२  

 शासन अांशदान     
 मो े प्रिल्हप     
 नागपूर विभाग     
 जजनल्हहा नागपूर     
१ पेंच १२००००० १२००००० ५०१३२३ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ गोसीखुदड  (७.८०%) ५७७९८० ५७७९८० १९९५३८ सु.प्र.मा.अभािी, 
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िाढीि खचाडस 
मान्यता प्राप्त 
परींतु ननयोर्नास 
मींर्ुरी अप्राप्त, 
सामींर्स्य 
करारापेक्षा काही 
घ्कािर अधधक 
खचड झाला 
असल्यान ेतसेच 
वििेष आधथडक 
पॅकेर् अींतगडत 
मा.आयुत 
याींचेकरु्न 
मागणी अप्राप्त 

 एिूण जजनल्हहा नागपूर १७७७९८० १७७७९८० ७००८६१  
 जजनल्हहा भांर्ारा     
१ धापेिार्ा उ.शसीं.यो.्प्पा-II 

(१७%) 
५०००० ५०००० ५००००  

२ गोसीखुदड  (३४.२०%) २५३४२२० २५३४२२० ८७४८९९ सु.प्र.मा.अभािी, 
िाढीि खचाडस 
मान्यता प्राप्त 
परींतु ननयोर्नास 
मींर्ुरी अप्राप्त, 
सामींर्स्य 
करारापेक्षा काही 
घ्कािर अधधक 
खचड झाला 
असल्यान ेतसेच 
वििेष आधथडक 
पॅकेर् अींतगडत 
मा.आयुत 
याींचेकरु्न 
मागणी अप्राप्त 

३ बािनथर्ी ५१७२५० ५१७२५० ५१७२५० खचाडस मान्यता 
प्राप्त ि 
ननयोर्नास 
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मान्यता अप्राप्त 
 एिूण जजनल्हहा भांर्ारा ३१०१४७० ३१०१४७० १४४२१४९  
 जजनल्हहा िधाड     
१ उिड िधाड (२२%) १००० १००० ५९७ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ अींर्नसरा बॅरेर् १०००० १०००० ० िनर्शमनीची 

मागणी 
कायडिाहीत 
असल्यामळेु 

३ ननम्न िधाड ९५०००० ९५०००० ९५०००० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिूण जजनल्हहा िधाड ९६१००० ९६१००० ९५०५९७  
 जजनल्हहा गोंहदया     
१ धापेिार्ा उ.शसीं.यो. 

्प्पा-II (८३.००%) 
७०००० ७०००० ७००००   

 एिूण जजनल्हहा गोंहदया ७०००० ७०००० ७००००  
 जजनल्हहा चांद्रपूर     
१ हुमन ५००० ५००० ० िनर्शमनीकररता 

रु.१०४.९७ को्ी 
भराियाच ेअसुन 
उपलब्ध ननधी 
कमी 
असल्यामळेु 
ननधी अखधचडत. 

२ ननम्न पैनगींगा (२९.०० %) २५००० २५००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

३ गोसीखुदड  (५८.००%) ४२९७८०० ४२९७८०० १४८३७४७ सु.प्र.मा.अभािी, 
िाढीि खचाडस 
मान्यता प्राप्त 
परींतु ननयोर्नास 
मींर्ुरी अप्राप्त, 
सामींर्स्य 
करारापेक्षा काही 
घ्कािर अधधक 
खचड झाला 
असल्यान ेतसेच 
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वििेष आधथडक 
पॅकेर् अींतगडत 
मा.आयुत 
याींचेकरु्न 
मागणी अप्राप्त 

 एिूण जजनल्हहा चांद्रपूर ४३२७८०० ४३२७८०० १४८३७४७  
 जजनल्हहा गर्धचरोली     
१ तुलतुली १५०० १५०० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिूण जजनल्हहा गर्धचरोली १५०० १५०० ०  
 एिूण नागपूर विभाग १०२३९७५० १०२३९७५

० 
४६४७३५४  

 अमरािती विभाग     
 जजनल्हहा अमरािती     
१ उिड िधाड (७८%) ३१७००० ३१७००० १८९११७ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ ननम्न पेढी ७००००० ७००००० ४४६६५७ प्रलींबबत 

भशसींपादन 
मागणीच्या 
तुलनेत ननधी 
कमी. 

 एिूण जजनल्हहा अमरािती १०१७००० १०१७००० ६३५७७४  
 जजनल्हहा बुलवाणा     
१ बोधिर् पररसर उ.शसीं.यो. 

(३७.००%) 
१००००० १००००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२  जर्गाि (९१.३०%) २४९०००० २४९०००० २२३४९६८ भशसींपादन 

मागणी प्रलींबबत 
तया मानाने 
ननधी कमी 
असल्यामळेु 

३ कुऱहा-िढोदा (६८.००%) १०००००० १०००००० ४४१४६० विपाविम च्या 
िाट्याप्रमाणे 
ननधी वितरीत 
केला आहे. 

४ खर्कपशणाड ६०७५०० ६०७५०० ४२९६४० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 
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 एिूण जजनल्हहा बलुवाणा ४१९७५०० ४१९७५०० ३१०६०६८  
 जजनल्हहा अिोला     
१ जर्गाि (८.७०%) ६४०००० ६४०००० ५७४४५० भशसींपादन 

मागणी प्रलींबबत 
तया मानाने 
ननधी कमी 
असल्यामळेु 

 एिूण जजनल्हहा अिोला ६४०००० ६४००००  ५७४४५०  
 जजनल्हहा यितमाळ     
१ ननम्न पैनगींगा (७०.८०%) १००००० १००००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ बेंबळा २३८३०१० २३८३०१० १२१३८७७ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिूण जजनल्हहा यितमाळ 

 

२४८३०१० २४८३०१० १२१३८७७   

 एिुण मो े प्र. अमरािती 
विभाग 

८३३७५१० ८३३७५१० ५५३०१६९  

 एिुण मो े प्रिल्हप 
(विपाविम) 

१८५७७२६० १८५७७२६
० 

१०१७७५२३  

 मयम प्रिल्हप     
 नागपूर विभाग     
 जजनल्हहा नागपूर     
१ कार (२६.९०%) ४०००० ४०००० ४००००  
२ कन्हाननदी (कोची बॅरेर्) ६००००० ६००००० ६०००००  
३ सरापशर उशसीं.यो. ६०००० ६०००० ६००००  
४ धचींचघा् उशसींयो ५००० ५००० ० मागणी प्रलींबबत 

नाही. 
 एिूण जजनल्हहा नागपूर ७०५००० ७०५००० ७०००००  
 जजनल्हहा भांर्ारा     
१ करर्खेर्ा उ.शसीं.यो. ४०००० ४०००० १४२२१ सु.प्र.मा.अभािी 
२ ननम्न चुलबींद उ.शसीं.यो. २०००० २०००० ७८६३ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
३ सुरेिार्ा उ.शसीं.यो. ५००० ५००० ० िन प्रस्तािास 

मींर्ुरी अप्राप्त 
 एिूण जजनल्हहा भांर्ारा ६५००० ६५००० २२०८४  
 जजनल्हहा गोंहदया     
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१ धापेिार्ा उ.शसीं.यो.्प्पा-I १००० १००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२ कालपाथरी ३०००० ३०००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
ि खचाडच्या 
मींर्ुरीअन्िये 
प्रमाणपर 
अप्राप्त. 

३ रर्ेगाि का्ी २०००० २०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

४ तेढिा शििनी उ.शसीं.यो. ४०००० ४०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिूण जजनल्हहा गोंहदया ९१००० ९१००० ०  
 जजनल्हहा चांद्रपूर     
१ भेंर्ारा ५००० ५००० ० भशसींपादन/पनुिडस

न अर्चणीमुळे 
२ लालनाला (९३.६०%) १००० १००० १०००   
३ पोथरा (५२.००%) ५००० ५००० ५०००  
४ बोरघा् उ.शसीं.यो. ५०००० ५०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
५ पळसगाि आमर्ी उ.शसीं.यो. २०००० २०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
६ र्ोंगरगाि प्रकल्प १०००० १०००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
७ हदर्ोंरा बॅरेर् १००००० १००००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
८ धचींचर्ोह बॅरेर् (४८%) ४२०००० ४२०००० ३०६६६२ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिूण जजनल्हहा चांद्रपूर ६११००० ६११००० ३१२६६२  
 जजनल्हहा िधाड     
१ कार (७३.१०%) ५००० ५००० ५०००  
२ पोथरा (४८.००%) ४००० ४००० ४०००  
३ लालनाला (६.४०%) १००० १००० १०००  
 एिूण जजनल्हहा िधाड १०००० १०००० १००००  
 जजनल्हहा गर्धचरोली     
१ चेन्ना नदी १० १० ० िन प्रस्तािास 

मींर्ुरी अप्राप्त 
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२ कारिला १० १० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

३ र्ोंगरगाि  ाणेगाि उ.शसीं.यो. २०००० २०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

४ धचींचर्ोह बॅरेर् (५२%) ४८०००० ४८०००० ३५०५६५ तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

५ हल्दीपुरानी उशसींयो ८०००० ८०००० ५४३९४ तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

६ को्गल उशसींयो ४०००० ४०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

७ रेंगु्ा उशसींयो १०००० १०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

८ तलोदी मोकासा उशसींयो १०००० १०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिूण जजनल्हहा गर्धचरोली ६४००२० ६४००२० ४०४९५९  
 एिुण मयम प्र.(नागपूर 

विभाग) 
२१२२०२० २१२२०२० १४४९७०५   

 जजनल्हहा अमरािती     
१ बोर्ीनाला ३००००० ३००००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ पींढरी (िधाड र्ायव्हिडन) २४०००० २४०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
३ पेढी बॅरेर् ७५०० ७५०० ० भशसींपादन/पनुिडस

न अर्चणीमुळे 
४ सपन ४५००० ४५००० ४५०००  
५ िासनी ५००००० ५००००० ४३००६२ सु.प्र.मा.अभािी 
६ गगाड ४००००० ४००००० १७८३२३ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिूण जजनल्हहा अमरािती १४९२५०० १४९२५०० ६५३३८५   
 जजनल्हहा यितमाळ     
१ ्ाकळी र्ोलारी ६३२८३ ६३२८३ ४३४८८ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ िधाड बॅरेर् उ.शसीं.यो. २००००० २००००० १०६१८८ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिूण जजनल्हहा यितमाळ २६३२८३ २६३२८३ १४९६७६  
 जजनल्हहा अिोला     
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१ नेरधामणा बॅरेर् १६००००० १६००००० ८२०७६७ तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२ घुींगिी बॅरेर् १३०००० १३०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

३ का्ेपशणाड बॅरेर् ५०००० ५०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

४ उमा बॅरेर् २०००० २०००० २००००  
 एिूण जजनल्हहा अिोला १८००००० १८००००० ८४०७६७  
 एिूण मयम प्रिल्हप 

(अमरािती) 
३५५५७८३ ३५५५७८३ १६४३८२८  

 एिूण मयम प्रिल्हप 
(विपाविम) 

५६७७८०३ ५६७७८०३ ३०९३५३३  

 भुसांपादन न्यायालयीन 
प्रिरणे (नागपूर विभाग) 

७६६३३ ७६६३३ ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 गोदािरी खोरे बहहत 
आराखर्ा 

१०५ १०५ ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिुण (मो े ि मयम) 
नागपूर विभाग 

१२४३८५०८ १२४३८५०
८ 

६०९७०५९  

 गोदािरी खोरे बहहत 
आराखर्ा  
(अमरािती विभाग) 

१२०१६ १२०१६ ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 भुसांपादन न्यायालयीन 
प्रिरणे (अमरािती विभाग) 

२५०००० २५०००० १८१६७४ तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिुण (मो े ि मयम) 
अमरािती विभाग 

१२१५५३०९ १२१५५३०
९ 

७३५५६७१  

 एिुण अांशदान वि.पा.वि.म. २४५९३८१७ २४५९३८१
७ 

१३४५२७३०  

 लघु पाटबांधारे     
 नागपूर विभाग     
 जजनल्हहा : नागपूर     
१ सालई मोकासा १००० १००० १०००  
२ लखमापशर ल.पा. ५०००  ५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
३ सागरा ल.पा. १० १० ०  
 एिूण नागपूर ६०१० ६०१० १०००  
 जजनल्हहा : भांर्ारा     
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१ शभमलकसा १०००० १०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिूण भांर्ारा १०००० १०००० ०  
 जजनल्हहा : गोंहदया     
१ आसोली १० १० ० भशसींपादन 

अर्चणीमुळे 
२ ननमगाि १०००० १०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
३ पाींढरिाणी ५००० ५००० ० सु.प्र.मा.नसल्या

मुळे. 
४ वपींर्केपार १००० १००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
५ भुरा्ोला ५००० ५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिुण गोंहदया २१०१० २१०१० ०  
 जजनल्हहा : गर्धचरोली     
१ रु्म्मीनाला १० १० ० िन प्रस्तािास 

मान्यता अप्राप्त 
२ रु्रकान गुड्रा १० १० ० िन प्रस्तािास 

मान्यता अप्राप्त 
३ वपींपरी रर् १० १० ० िनर्शमनी बाबत 

प्रस्ताि 
कायडिाहीत 

 एिूण गर्धचरोली ३० ३० ०  
 जजनल्हहा : िधाड     
१ गोर्ी १००० १००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
 एिुण िधाड १००० १००० ०  
 जजनल्हहा :चांद्रपूर     
१ भर्गा नाला १० १० ०  
 एिुण चांद्रपूर १० १० ०  
 अिसशष्ट्  प्रदान े १५७३०० १५७३०० ९८९३८ तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
  ोि तरतूद (मालगुझारी 

तलाि) 
६०००० ६००००  तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
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  ोि तरतूद (सिेक्षण) १८१० १८१० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिुण ल.पा. नागपूर विभाग २५७१७० २५७१७० ९९९३८  
 अमरािती विभाग     
 जजनल्हहा : अमरािती     
१ सोनगाि (शििणी) २००००० २००००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२  िाघार्ी बॅरेर् ५००० ५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
३ करींर्गाि १६०००० १६०००० १६००००  

 

४ शभमर्ी ३५००० ३५००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
ि खचाडच्या 
मींर्ुरीअन्िये 
प्रमाणपर 
अप्राप्त. 

५ बोरनदी १००००० १००००० ११५९६  सु.प्र.मा.अभािी 
ि खचाडच्या 
मींर्ुरीअन्िये 
प्रमाणपर 
अप्राप्त. 

६ रार्शरा २२०००० २२०००० १३१९१५ तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

७ ्ाकळी कलाल २२०००० २२०००० २२००००  
८ समदा २००००० २००००० २०००००  
९ चाींदस िा ोर्ा ४०००० ४०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
१० चाींदीनदी ४०००० ४०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
११ ननम्न चारगर् १०००० १०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
१२ नाग ाणा-२ २०००० २०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
१३ पाकनदी ६०००० ६०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
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१४ भगार्ी १२०००० १२०००० ७८१६९ सु.प्र.मा.अभािी 
ि खचाडच्या 
मींर्ुरीअन्िये 
प्रमाणपर 
अप्राप्त. 

१५ चींद्रभागा बॅरेर् ५०००० ५०००० ५००००  
१६ ह्म्ाला १०००० १०००० ० िन विभागाची 

मान्यता अप्राप्त 
असल्यामळेु  

१७ झ्ामझरी १००० १००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

१८ ननम्न साखळी १४०००० १४०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

१९ रायगर् नदी प्रकल्प १२०००० १२०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 
 

 एिुण अमरािती १७५१००० १७५१००० ८५१६८०  
 

 
 जजनल्हहा : अिोला     
१ दगर्पारिा १५००० १५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ प ार नाला १० १० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
३ काींचनपुर १० १० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
४ िाई (सीं) २०४१०० २०४१०० १९०८५७ सु.प्र.मा.नसल्या

मुळे. 
५ नया अींदरुा १० १० १० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
६ का्ीपा्ी बॅरेर् १० १० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
७ कि ा बॅरेर् ३५०००० ३५०००० ३५००००  
८ पोप्खेर्ा-२ १०००० १०००० ० सु.प्र.मा.नसल्या

मुळे. 
९ िहापशर बवहत ल.पा. १००००० १००००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 



वि.प. ३ (60) 

 एिुण अिोला  ६७९१४० ६७९१४० ५४०८६७  
 जजनल्हहा : िासशम     
१ आर्गाि २५००० २५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ आरकधचींचाळा ५००० ५००० ० भशसींपादन/पनुिडस

न अर्चणीमुळे  
३ बोरखेर्ी ५०००० ५००००  ० सु.प्र.मा.अभािी 
४ इींगलिार्ी  २७५०० २७५०० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
५ र्यपशर बॅरेर् २०००० २०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
६ र्ुमदा बॅरेर् १००००० १००००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
७ कलमगव्हाण १००० १००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
८ कोकळगाि बॅरेर् ७५००० ७५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
९ शमझाडपशर १५०००० १५०००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
१० पळसखेर् २०००० २०००० ० सु.प्र.मा.अभािी ि 

खचाडस मींर्रुी 
अप्राप्त. 

११ पाींगराबींदी १४०००० १४०००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
ि खचाडस मींर्ुरी 
अप्राप्त. 

१२ रापेरी १०००० १०००० ० राषरीय िन्यर्ीि 
प्रस्ताि 
मान्यतेस्ति 
सादर. 

१३ सोनगव्हाण बॅरेर् ५००० ५००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

१४ उमरी १००० १००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

१५ उमरी (ब.ु) ल.पा. ५००० ५००० ० भशसींपादन ि 
पुनिडसन 
अर्चणीमुळे 
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१६ िर्गाींि १००० १००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
१७ िार्ी रायतळ १५०००० १५०००० ९१४८५ सु.प्र.मा.अभािी 
१८ िारा (र्हाींगीर) ११०००० ११०००० १२२५५ सु.प्र.मा.अभािी 
१९ िरुर् बॅरेर् ९०००० ९०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२० मींगळसा १०००० १०००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
२१ िाकद १५०००० १५०००० १५००००  
२२ िेलगाि ५००००  ५०००० ० िन र्मीन 

प्रस्ताि कें द्र 
िासनास सादर. 

२३ लाळेगाि २०००० २०००० ० भशसींपादन 
अर्चणीमुळे 

२४ पींचाळा ५०००० ५०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२५ पोहा-१ (सीं) १०००  १००० ० भशसींपादन ि 
पुनिडसन 
अर्चणीमुळे 

२६ धधल्ली बॅरेर् ७५००० ७५००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२७ गणेिपशर बॅरेर् २५००० २५००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२८ उखळी बॅरेर् ५०००० ५०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२९ स्िाशसन १००००० १००००० ० सु.प्र.मा.अभािी ि 
खचाडस मींरु्री 
अप्राप्त. 

३० घो्ा शििणी १००० १००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

३१ कुकसा (स) १००००० १००००० १०००००  
३२ वपींपरी मोर्क    १००० १००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत 
नाही.        

३३ बोरव्हा बॅरेर्    १००० १००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत 
नाही.     
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३४ सततर सािींगा    १०००  १०००    ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत 
नाही.        

३५ कुतरर्ोह ६००० ६०००     ०    तुतड मागणी 
प्रलींबबत 
नाही.        

३६ सुरखींर्ी ५०००    ५००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत 
नाही.        

३७ कीं झारा (सीं)    १००० १००० ०    भशसींपादन ि 
पुनिडसन 
अर्चणीमुळे    
    

    एिुण िासशम    १६३२५००  १६३२५०० ३५३७४०  
 जजनल्हहा : यितमाळ    

      
    

१ आींतरगाि ५००० ५००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२ कोहल १००० १००० १०००  
३ पाींरु्नाड  १००० १००० ०  तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही.  
४ धनसळ १००० १००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत 
नाही.        

५ धाबा तलाि  १००० १००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

६  महागाींि  १००० १०००  ० सु.प्र.मा.अभािी 
७ महादापशर १००० १००० ० सु.प्र.मा.अभािी 

     
८ आकपशरी १००० १००० ० भशसींपादन ि 

पुनिडसन 
अर्चणीमुळे 

९ खरबी १००० १००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

१० साींर्िा १००० १००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 
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११ दहेगाि गारगो्ी १००० १००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
१२ ह्िाींझरी १००० १००० ० भशसींपादन/पनुिडस

न अर्चणीमुळे 
१३ खर्ाड  १००० १००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
१४ आमर्ापशर ३०००० ३०००० २९८८०  तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
१५ लखमापशर २५००० २५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
१६ िरुर्येिती ५००० ५००० ० सु.प्र.मा.अभािी 
 एिुण यितमाळ ७७००० ७७००० ३०८८०  
 जजनल्हहा : बुलवाणा     
१ बोरखेर्ी १००० १००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
२ राहेरा १५००० १५००० १५०००  
३ ननम्न ज्ानगींगा-२ ६५००० ६५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
४ आलेिार्ी ४०००० ४०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
५ मासरुळ (उींचीकरण) १०००० १०००० ०  तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
६ अरकचेरी ८१००० ८१००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
७ चौंढी १०१००० १०१००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
८  हदग्रस ३०००० ३०००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
९ कोलारी ११००० ११००० ० भशसींपादन 

अर्चणीमुळे 
१०
  

दगुाडबोरी (सीं)  ४६००० ४६००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिुण बुलवाणा ४००००० ४००००० १५०००   
 अिसशष्ट्  प्रदान े ७०२४७० ७०२४७० ३७९२५६  तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
  ोि तरतूद (सिेक्षण) ५००० ५००० ० तुतड मागणी 

प्रलींबबत नाही. 
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 एिुण ल.पा. 
(अमरािती विभाग) 

५२४७११० ५२४७११० २१७१४२३  

 एिुण अांशदान ल.पा. 
(विपाविम) 

५५०४२८० ५५०४२८० २२७१३६१  

 विस्तार सुधारणा     
 मो े ि मयम     
 १) अ.अ. ि प्रशासि, 

लाके्षविप्रा, नागपुर  
    

१ खैरबींधा 
आधुननकीकरण 

१०००० ३५०० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२ चाींदपशर आधुननकीकरण १००००० ३५००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही.  

३ बाघ प्रकल्प र्ािा 
का.पुनस्थाडपना ि दरुुस्ती 

३०००० १०५०० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

४ निेगाि बाींध ७०००० २४५०० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

५ पेंच प्रकल्पाच्या र्ाव्या 
कालव्यािरील मौदा िाखा 
कालिा वितरण प्रणालीची 
वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

२०००० ७००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

४ पेंच प्रकल्पाच्या उर्व्या 
कालव्यािरील गुमथळा 
िाखा कालिा वितरण 
प्रणालीची वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

२०००० ७००० ०  तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

५ पेंच प्रकल्पाच्या उर्िा 
कालव्यािरील िर्ोदा 
वितरीकेिरील १) गींगा पाणी 
िापर सींस्था, २) सींत 
तुकाराम पाणी िापर सींस्था 
ि ३) उतकषड पाणी िापर 
सींस्था याींच ेकायडके्षरातील 
वितरण प्रणालीच्या दरुुस्ती 
ि पुनस्थाडपनचेे काम 
 

१ ० ०  
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६ पेंच र्लविदयुत प्रकल्प, 
तोतलार्ोह, ता.राम्ेक, जर्. 
नागपुर येथील धरण सुरक्षा 
सींबींधधत कामाची वििेष 
दरुुस्ती 

१ ० ०  

७ पेंच प्रकल्पाच्या र्ाव्या 
कालव्यािरील गोिरी 
उपिाखा कालव्यािरील १) 
मारोती महार्न पाणी िापर 
सींस्था, गोिरी २) सुयोग 
पाणी िापर सींस्था, पानसरा 
याींचे कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१ ० ०  

८ पेंच प्रकल्पाच्या र्ाव्या 
कालव्यािरील र्ी 
उपिाखेिरील अ वितरीका 
१)  ाणा पाणी िापर सींस्था, 
२) झरी पाणी िापर सींस्था, 
याींचे कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 
 

१ ० ०  

९ पेंच प्रकल्पाच्या र्ाव्या 
कालव्यािरील िहापुर िाखा 
कालव्यािरील १) लुलमोगरा 
पाणी िापर सींस्था, २) 
िहापुर पाणी िापर सींस्था, 
याींचे कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१ ० ०  

१० पेंच प्रकल्पाच्या उर्व्या 
कालव्यािरील माथनी 
वितरीका  कक.मी. ३ त े१० 
िरील १) धचींतामणी पाणी 
िापर सींस्था, २) कालिा 

१ ० ०  
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पाणी िापर सींस्था ि ३) 
र्य बर्रींग माथनी याींच े
कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

११ पेंच प्रकल्पाच्या उर्व्या 
कालव्यािरील भगुाि वितरीका 
ककमी. ४ ते ११ िरील १) सींत 
साितामाळी पाणी िापर 
सींस्था, २) िैषणिी पाणी 
िापर सींस्था याींचे 
कायडक्षरेातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१ ० ०  

१२ पेंच प्रकल्पाच्या उर्व्या 
कालव्यािरील ता.काम प 
अींतगडत पुच्छ वितरीका 
कक.मी. ७ त े१७ िरील 
ननन्हाई पाणी िापर सींस्था 
याींचे कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१ ०   

१३ पेंच प्रकल्पाच्या उर्व्या 
कालव्यािरील पुच्छ 
वितरीका  ककमी. ११ ते १७ 
िरील १) भुमीगींगा पाणी 
िापर सींस्था, २) मधुबन 
पाणी िापर सींस्था, २) र्य 
ककसान पाणी िापर सींस्था, 
४) निर्ीिन पाणी िापर 
सींस्था, ५) कािी पाणी 
िापर सींस्था याींचे 
कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१ ० ०  

१४ पेंच प्रकल्पाच्या उर्व्या 
कालव्यािरील भुगाि 

१ ० ०  
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वितरीकेिरील माऊली पाणी 
िापर सींस्था, अींबाळी याींच े
कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१५ पेंच प्रकल्पाच्या र्ाव्या 
कालव्यािरील मौदा िाखा 
कक.मी. ३४ त े३८ मधील 
गोिरी उपिाखा कक.मी.  
० ते ६.६४ च्या पानसारा 
वितरीका ि तयािर स्थावपत 
पानको् पाणी िापर सींस्था 
याींचे कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१ ० ०  

१६ पेंच प्रकल्पाच्या र्ाव्या 
कालव्यािरील गोिारी 
उपिाखेिरील १) िारदा 
पाणी िापर सींस्था, २) 
भागित पाणी िापर सींस्था 
याींचे कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१ ० ०  

१७ पेंच प्रकल्पाच्या र्ाव्या 
कालव्यािरील मौदा िाखा 
कक.मी. ३४-३८ १) सतीमाता 
पाणी िापर सींस्था,  २) 
उततर िाहहनी पाणी िापर 
सींस्था, ३) गर्ानन पाणी 
िापर सींस्था याींचे 
कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

१ ० ०  

१८ पेंच प्रकल्पाच्या र्ाव्या 
कालव्यािरील र्ी 
उपिाखेिरील १) खरार्ी 

१ ० ०  
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पाणी िापर सींस्था,  २) 
परसोर्ी पाणी िापर सींस्था 
याींचे कायडके्षरातील वितरण 
प्रणालीची  वििेष दरुुस्ती ि 
पुनस्थाडपना 

 एिूण २५००१४ ८७५०० ०  
 २) अ.अ., चांद्रपुर पाटबांधारे प्रिल्हप मांर्ळ, 

चांद्रपुर  
   

१ घोराझरी प्रकल्प नशतनीकरण १४५४५ ५०९२ ४५९८ तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

२ बोर नदी प्रकल्प नुतनीकरण ७४५१ ३७२५ ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

३ पकर्ीगुड्र्म प्रकल्पाची उींची 
िाढविण े

३१९४ ० ०  

४  कालीसरार मयम प्रकल्प 
ता.सालीकासा क्षतीग्रस्त 
साींर्व्याच ेवििेष दरुुस्तीचे 
काम 

२०५६ ७१९ ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

५ पींचधारानदी प्रकल्प ता सेलश 
जर् िधाड कालिे ि 
वितरणप्रणाली नुतनीकरण 

२०००० ५७३० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिूण ४७२४६ १५२६६ ४५९८  
 (०३) अ.अ., नागपूर पाटबांधारे मांर्ळ, 

नागपूर 
   

१  धाम प्रकल्पाची उींची 
िाढविण े

१०००० ३५०० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिूण १०००० ३५०० ०  
  ोक तरतशद ३०००००  ०  
  ोक स्िरुपात ० ५००९९४ ०  
 एिूण-मो े ि मयम ६०७२६० ६०७२६० ४५९८   
 विस्तार सुधारणा     
 ल.पा.     
 नागपुर विभाग     
 अधीक्षि असभयांता ि प्रशासि, लाके्षविप्रा, 

नागपूर 
   

१ ररसाळा ल.पा. दरुुस्ती १ ० ०  
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 एिूण १ ० ०  
 अ.अ., नागपुर पाटबांधारे मांर्ळ, नागपुर    
१ को ी्ंबा को.प.बींधारा वििेष 

दशरूस्ती 
१ ० ०  

 एिूण १ ० ०  
 चांद्रपूर पाटबांधारे प्रिल्हप मांर्ळ, चांद्रपूर    
१ धानोरा उशसींयो वििेष 

दरुुस्ती 
१ ० ०  

२ भरोसा उशसींयो वििेष 
दरुुस्ती 

१ ० ०  

३ सोई् कोहपरा उशसींयो 
वििेष दरुुस्ती 

१ ०   

४ हर्स्ती उशसींयो वििेष 
दरुुस्ती 

१ ० ०  

५ शििणी उशसींयो वििेष 
दरुुस्ती 

१ ० ०  

६ पाींझरा बोथली ल.पा. वििेष 
दरुुस्ती 

१ ० ०  

७ खाींर्झेरी ल.पा. १ ० ०  
 एिूण ७ ० ०  
  ोि तरतुद ७९९९९  ०  
  ोक स्िरुपात ० ८०००८ ०  
 एिूण-नागपुर विभाग ८०००८ ८०००८ ०  
 अमरािती विभाग     
 अ.अ., लिड िधाड प्रिल्हप मांर्ळ, 

अमरािती 
   

१ र्ळका र्गताप ल.पा.वििेष 
दरुुस्ती 

१ ० ०  

  ोक स्िरुपात  १   
 एिूण-अमरािती विभाग १ १ ०  
 एिूण- ल.पा. ८०००९  ८०००९ ०  
 पुरतनयांत्रण     
 ०१) अधीक्षि असभयांता ि प्रशासि, 

लाके्षविप्रा, नागपूर 
   

१ लेंर्ीनाला िळण योर्ना १ ० ०  
२ यितमाळ जर्ल््यातील     



वि.प. ३ (70) 

विविध पुर सींरक्षक काम े
 १)  मौर् ेअकोला (बार्ार) 

येथील गािालगतच ेनाल्यास 
पदीिर पुरसींरक्षक शभींतीचे 
बाींधकाम करणे 
(ता.यितमाळ) 

२५० ० ०  

 २)  मौर् ेहहिरी येथील 
नाल्यािर पुरसींरक्षक शभींतीच े
बाींधकाम करणे 
(ता.यितमाळ) 
 

९०० ० ०  

 ३) मौर्े बेचखेर्ा येथील 
नाल्यािर पशरसींरक्षक शभींतीच े
बाींधकाम (ता.यितमाळ) 

४००० ० ०  

 ४) मौर्े माींगलादेिी येथ े
नाल्यािर पशरसींरक्षक शभींतीच े
बाींधकाम करणे 

२५०० ० ०  

 ५)  मौर् ेदहीलळ येथ े
नाल्यािर पशरसींरक्षक शभींतीच े
बाींधकाम करणे 

१५०० ० ०  

 ६) मौर्े रुई येथील 
नाल्यािर पशरसींरक्षक शभींतीच े
बाींधकाम करणे 

१ ० ०  

 ७) मौर्े शसगद येथील 
नाल्यािर पशरसींरक्षक शभींतीच े
बाींधकाम करणे 

१ ० ०  

 ८) मौर्े लेरी येथील 
नाल्यािर पशरसींरक्षक शभींतीच े
बाींधकाम करणे 

१ ० ०  

 ९) मौर्े देबुरिार्ी येथील 
नाल्यािर पशरसींरक्षक शभींतीच े
बाींधकाम 

१२०० ० ०  

 १०) मौर्े महगाींि कसबा 
येथील नाल्यािर पशरसींरक्षक 
शभींतीचे बाींधकाम करणे 

१ ० ०  

 ११)  अकोला पशरसींरक्षक 
योर्ना 

५००० ० ०  
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 एिूण १५३५५ ० ०  
 ०२) अधीक्षि असभयांता, बुलवाणा 

पाटबांधारे प्रिल्हप मांर्ळ, बुलवाणा 
   

१ राज्य सींरक्षक्षत स्मारक- 
मौर् ेबाळापुर जर्. अकोला 
येथील ऐनतहाशसक निबींदी 
दगाड/मजस्र्द सींरक्षणासा प 
मन नदीच्या का ािर पुर 
सींरक्षक शभींत बाींधणेबाबत 

१०००१ १०००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

   एिूण १०००१ १०००० ०  
 ०३) अधीक्षि असभयांता, अमरािती 

पाटबांधारे प्रिल्हप मांर्ळ, अमरािती 
   

१ िरुर् नगरपाशलका हद्दीत 
जर्.अमरािती येथील 
चुर्ामन नदी का ािर 
पुरसींरक्षक शभींत बाींधकाम 

२००१ २००० ० तुतड मागणी 
प्रलींबबत नाही. 

 एिूण २००१ २००० ०  
  ोक तरतुद १०४९६  ०  
 अकोला पुरसींरक्षक योर्ना 

अिमान याधचका 
० ३४५६ ०  

  ोक स्िरुपात ० २२३९७ ०  
 एिूण- पुरतनयांत्रण ३७८५३ ३७८५३ ०  
 आर.आर.आर.     
  ोि तरतुद     
१ नागपुर विभाग १५००० १५०००  प्रकल्प ननजश्चती 

न झाल्यान े
अखधचडत. 

२ अमरािती विभाग ८५००० ८५०००  

 एिूण १००००० १००००० ०  
 एिूण सिड (विपाविम, 

नागपुर) 
 

३७६७०९२९ ३५४८८८७
४ 

१८३५९८२९  

 अे.आय.बी.पी.     
 मो े प्रिल्हप     
 जजनल्हहा जनळगाांि     
१ िाघुर ५०००० ५०००० ३२४७१ वितरीकाींच्या 

कामासा प 
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िेतकऱयाींचा  
भशसींपादनास तीव्र  
विरोध असल्यान े
ि पयाडयी बींदीस्त 
पाईप लाईनच्या 
सींकल्पनास 
अदयाप मींर्ुरी  
नसल्याने. 

 एिूण जजनल्हहा जनळगाांि ५०००० ५०००० ३२४७१  
 एिूण मो े प्रिल्हप ५०००० ५०००० ३२४७१  
 मयम प्रिल्हप     
 जजनल्हहा धूळे     
१ लोअर पाींझरा (अकलपार्ा) ७०००० ४५३३२ ४५३३२  
 एिूण मयम प्रिल्हप ७०००० ४५३३२ ४५३३२  
 एिूण :अेआयबीपी १२०००० ९५३३२ ७७८०३  
 शासन अांशदान     
 मो े प्रिल्हप     
 जजनल्हहा जनळगाि     
१ उिड तापी- १ (हतनशर) ५०००० ५०००० ५००००  
२ उिड तापी- २ २००० २००० १९६९ उपलब्ध ननधीच्या 

मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ ननम्न तापी प्रकल्प पार्ळस े
(९४.४७%) 

२००००० २००००० १९९०६५ प्रलींबबत देयकाींची 
अदायगी 
करणेसा प पुरेसा 
ननधी उपलब्ध 
नाही. 

४ भागपुर ७०० ७०० ० िनर्मीनीचे 
हस्ताींतरण न 
झाल्यामुळे 

५ िरणगाि तळिेल उ.शसीं.यो. १९२७०० १९२७०० १९२३११ उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

६ कुऱहा-िढोदा उ.शसीं.यो.  १००००० १००००० ९७४४९ उपलब्ध 
ननधीच्या 
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मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

७ बोदिर् पररसर उ.शसीं.यो. ५०००० ५०००० ० अदयाप प्रतयक्ष 
कामास सुरुिात 
नाही. 

८ िाघुर १६००००० १६००००० २५१४५५ वितरीकाींच्या 
कामासा प 
िेतकऱयाींचा 
भशसींपादनास तीव्र 
विरोध असल्यान े
ि पयाडयी बींदीस्त 
पाईप लाईनच्या 
सींकल्पनास 
अदयाप मींर्ुरी 
नसल्याने. 

 एिूण जजनल्हहा जनळगाि २१९५४०० २१९५४०० ७९२२४९  
 जजनल्हहा नासशि     
१ पुनींद २३०००० २३०००० ४८६१३ प्रारुप ननविदा 

रद्द झाल्याने ि 
भशसींपादनास 
िेतकऱयाींचा तीव्र 
विरोध 
असल्यामळेु 
वितरीकाींची कामे 
प्रलींबबत. 

 एिूण जजनल्हहा नासशि २३०००० २३०००० ४८६१३  
 जजनल्हहा धूळे     
१ सुलिार्,ेर्ामलळ,कनोली 

उ.शसीं.यो. 
५०००० ५०००० ४८४७१ उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण जजनल्हहा धुळे ५०००० ५०००० ४८४७१  
 एिूण मो े प्रिल्हप २४७५४०० २४७५४०० ८८९३३३  
 मयम प्रिल्हप     
 जजनल्हहा जनळगाि     
१ अींर्नी उींची िाढीसह १५०००० १५०००० १४६९२८ भशसींपादन 
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अर्चणीमुळे 
२ िेलगाींि बॅरेर् १००००० १००००० ९६४११ भशसींपादन 

अर्चणीमुळे 
३ िरखेर् लोंढे १००००० १०००००  १६६४५४ भशसींपादन 

अर्चणीमुळे 
 िरखेर् लोंढे(NPV) ७०००० ७००००  
४ पद्मालया-२ उ.शसीं.यो. २०००० २०००० १६४३७ भशसींपादन 

अर्चणीमुळे 
 एिुण जनळगाि जजनल्हहा ४४०००० ४४०००० ४२६२३०  
 जजनल्हहा धूळे     
१ र्ामखेर्ी १५००० १५००० ० भशसींपादनास तीव्र 

विरोध 
असल्यामळेु 
वितरीकाींची कामे 
करता येत नाही. 

२ िार्ी िेिार्ी ३१०००० ३१०००० २०७७३३ कालव्याच्या 
कामासा प 
भशसींपादनास 
िेतकऱयाींचा तीव्र 
विरोध 
असल्यामळेु. 

३ लोअर पाींझरा (अकलपार्ा) ४३३६५० ४३३६५० ३५६२६६ कालव्याच्या 
कामासा प 
भशसींपादनास 
िेतकऱयाींचा तीव्र 
विरोध 
असल्यामळेु. 

 एिुण जजनल्हहा धुळे ७५८६५० ७५८६५० ५६३९९९  
 जजनल्हहा नांदरूबार     
१ दरा ४४६०० ४४६०० ० कामाच्या प्रारुप 

ननविदेस 
मान्यता प्राप्त 
झाली नसल्यान े

२ देहली ५०००० ५०००० ४९९६५  
३ कोरर्ीनाला ६५४०० ६५४०० ३१४०८ कालव्याच्या 

भशसींपादनास 



वि.प. ३ (75) 

िेतकऱयाींचा तीव्र 
विरोध असल्याने, 
बींहदस्त पाईप 
लाईनच्या कामास 
मान्यता अप्राप्त 
असल्यान े

४ नागन ४०००० ४०००० ३२१८९ कालव्याच्या 
भशसींपादनास 
िेतकऱयाींचा तीव्र 
विरोध असल्याने 
अदयाप काम 
हाती घेता आले 
नाही. 

५ प्रकािा बुराई उशसींयो १८८२० १८८२० ९०१० उधतीरण नशलका, 
पींपगवह, स्िीच 
यार्ड इ. 
घ्काींसा प 
खार्गी 
िा्ाघा्ीने 
भशींसपादन प्रकक्रया 
सुरु आहे. 

 एिूण जजनल्हहा नांदरूबार    २१८८२० २१८८२०  १२२५७२  
 जजनल्हहा 

नासशि                
    

    

१  माणणकपुींर्  ४०००० ४००००  १६१७१  कालिा ि 
वितरीकेसा प 
लागणाऱया 
भशसींपादनास 
िेतकऱयाींचा तीव्र 
विरोध असल्याने 
अदयाप काम 
हाती घेता आले 
नाही. 

 एिूण जजनल्हहा नासशि    ४००००  ४००००  
  

१६१७१    
        

 एिूण मयम प्रिल्हप    १४५७४७० १४५७४७०
  

११२८९७२     
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 भुसांपादनासा प  ोि 
(न्यायालयीन प्रिरणे)    
    

२००००० २००००० १९९८००    

 एिूण - शासन अांशदान ४१३२८७० ४१३२८७० २२१८१०५   
 लघु प्रिल्हप     
१ हींड्याकुीं ड्या १०० १०० ० वनजमीनीचे 

हस्तां्रण न 
झतल्यतमुळे  
 

२  कोतगाि  ३२६०० ३२६०० ० मुख्य धरणाची 
प्रस्तावित उींची 
िाढ रद्द 
झाल्यामुळे 

३ मुींदखेर्ा  ४०००० ४०००० ० भशसींपादन प्रकक्रया 
लाींबणीिर 
पर्ल्यामुळे    
    

४ काींग  ८०००० ८००००  
  

१०२३२ बींहदस्त कालिा 
प्रणालीच े
सींकल्पन अदयाप 
अींनतम न 
झाल्यामुळे 

५ िाघणझरा ३८६९० ३८६९० ६४२१    साींर्िा 
बाींधकामाच्या 
ननविदा प्रकक्रयेय 
लागलेला विलींब 
ि बींहदस्त 
कालिा प्रणाली 
सींकल्पन अींनतम 
न झाल्यामळेु 

६  ननमड्या  १० १० ०    ननयमक 
बै कीच्या 
मान्यतेनुसार 
प्रकल्प रद्द 
प्रस्तावित 
झाल्यामुळे  

   एिूण जनळगाांि    १९१४०० १९१४०० १६६५३  
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 जजनल्हहा-धुळे     
१ काब्राखर्क ल.पा. १५४४० १५४४० ० भुसींपादनास 

िेतकऱयाच्या 
तीव्र विरोधामुळे 

 एिूण धुळे १५४४० १५४४० ०  
 जजनल्हहा नांदरुबार     
१ भुरीिेल २७४८३ २७४८३ २०१२५ उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ रामपशर  १०  १० ०  उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ हररमहु १००० १००० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

४ इच्छागव्हाण १००० १००० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण नांदरुबार २९४९३ २९४९३ २०१२५  
 जजनल्हहा नासशि     
१ भेगु १०००  १००० ० उपलब्ध 

ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

 एिूण नासशि    १००० १००० ०     
 अिसशष्ट्ट िाम े १४०७८१ १४०७८१ १३९५०७ प्रलींबबत देयकाींची 

अदायगी 
करणेसा प पुरेसा 
ननधी उपलब्ध 
नाही. 

 सिेक्षणासा प  ोि तरतुद ७१३०० ७१३००  १६६६  सिेक्षणाची 
कामाचे ननयोर्न 
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विहहत िेळेत 
करता न 
आल्याने ननधी 
खचड होऊ िकला 
नाही. 

 एिूण अांशदान लपा    ४४९४१४ ४४९४१४ १७७९५१  
 विस्तार सुधारणा     
 मो े ि मयम     
 १) अ.अ. ि प्रिासक, लाके्षविप्रा, र्ळगाि    
१ करिींद उर्िा त् कालिा १०००० ५००० ० झालेल्या 

कामाची देयके 
अदयाप प्राप्त 
नाही. 

२ मालनगाि कालिा (विस्तार) १ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ धगरणा प्रकल्प वि.दरुुस्ती 
अींतगडत र्ामदा उर्िा का. 
सा.क्र.४०२५ िरील क्षतीग्रस्त 
र्लसेतुच्या ह काणी नवीन  

९६०० ६७२० १००० झालेल्या 
कामाची देयके 
अदयाप प्राप्त 
नाही. 

४  धगरणा र्ािा कालिा बब्रर् 
२०५०० िरील र्लसेतुची 
दरुूस्ती 

१०००० ७००० १००० झालेल्या 
कामाची देयके 
अदयाप प्राप्त 
नाही. 

५ पाींझरा मयम प्रकल्प मुख्य 
कालिा ि वितरण प्रणाली 
पाणी िापर साींस्थाना 
हस्ताींतर करणयासा प 
उिडरीत काम करणे. 

२०००० १४००० ८३ शिल्लक 
ननधीतुन 
भागविता 
येणयार्ोगी देयके 
प्रलींबबत 
नाहीत.        

६ धगरणा धरणाच्या 
सुरक्षक्षततेसा प वि.दरुुस्ती 

१७३०० १२११० ० झालेल्या 
कामाची देयके 
अदयाप प्राप्त 
नाही. 

७ दहेगाि बींधाऱ यािरील व्दारे ५००० २१०६  २१०६  
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दरुुस्ती अींतगडत निीन 
सेिाव्दारे ननशमडती ि  
उच्चालकासा प 
विदयुतीकरण करणे 

८ र्ामदा बींधाऱ यािरील र्ाव्या 
ि उर्व्या नतरािरील विविध 
र्लव्दार दशरूस्ती ि निीन 
सेिाव्दार ननशमडती काम 

७५०० २८८०    २८८०  

९ सोनिद प्रकल्पािरील 
िक्रव्दारे तसेच सेिाव्दारे 
याींची वििेष दरुुस्ती 

४००० २८०० १६९८ झालेल्या 
कामाची देयके 
अदयाप प्राप्त 
नाही. 

१० सोनिद प्रकल्पािरील धरण 
सुरक्षक्षतता बाबत वििेष 
दशरूस्ती काम 
 

३०००  २१०० २१००  

          एिूण   ८६४०१   
    

५४७१६ १०८६७  
 
 

 

 ०२) अ.अ., नासशि पाटबांधारे प्रिल्हप 
मांर्ळ, धुळे 

   

१ पाींझण र्ािा कालिा २०००० १०००० ० झालेल्या 
कामाची देयके 
अदयाप प्राप्त 
नाही.        

 एिूण  २०००० १०००० ०  
 (०३) अ.अ., जनळगाांि पाटबांधारे प्रिल्हप 

मांर्ळ, जनळगाांि 
   

१ र्ामदा र्ािा कालिा मधशन 
मर्गाि ता.भर्गाींि येथशन 
नततशर नदीत पाणी सोर्णे 

१       
   

० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ मुताईनगर उपसा शसींचन 
योर्ना 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 
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३ मुताईनगर उपसा शसींचन 
योर्ना ता. मुताईनगर 
जर्.र्ळगाींि 

१०००० ७००० ५५९८ प्रलींबबत देयकाींची 
अदायगी 
करणेसा प पुरेसा 
ननधी उपलब्ध 
नाही.        

 एिूण १०००२ ७००० ५५९८         
  ोि तरतूद ४२८९७ ० ०  
  ोि स्िरुपात ० ८७५८४  

  
०  

 एिुण विस्तार ि 
सुधारणा    

१५९३०० १५९३०० १६४६५  

 विस्तार सुधारणा     
 ल.पा.     
 ०१) अ.अ.ि प्रशा., लाके्षविप्रा, जनळगाि    
१  नकाणे लपा योर्ना मुख्य 

विमोचक विहीरीचे 
मर्बुतीकरण वििेष दरुुस्ती 
 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

२ िेलबारी लघ ुप्रकल्पाच्या 
वििेष दरुुस्ती 

१ ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

३ दधुखेर्ा लघु प्रकल्पाच्या 
वििेष दरुुस्तीचे काम 

१  ० ० उपलब्ध 
ननधीच्या 
मयाडदेत प्रलींबबत 
देयके नाहीत. 

            एिूण  ३ ० ०  
  ोि तरतुद    ५०००० ५०००३ ०  
 एिूण-तापाविम ५०००३ ५०००३ ०  
 

 पुरतनयांत्रण     
  ोक तरतुद    ४९९२७  ०  
  ोक स्िरुपात      ४९९२७ ०  
 एिूण ४९९२७ ४९९२७ ०  
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 आर.आर.आर.         
  ोि तरतुद     
१ उिडररत महाराषर 

प्रदेि 
१०० १०० ० प्रकल्प ननजश्चती न 

झाल्याने अखधचडत. 
 एिूण १००  १०० ०  
 

 एिूण सिड 
(तापाविम, जनळगाि) 

४९६१६१४ ४९३६९४६ २४९०३२४   

      
      

 

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
 

अ.
क्र. 
 
१ 

जिल्हा/प्रकल्प 
 
 
२ 

तरतूद 
२०१५-
२०१६ 
३ 

वितरीत 
तरतूद 

 
४ 

खर्च 
(दद.१५/०३/
२०१६) 
५ 

शिल्लक निधी 
अखर्र्चत राहण्यार्ी 

कारणे 
६ 

 अे.आय.बी.पी.     
 मो े प्रिल्हप     
 जजनल्हहा- ससांधुदगूड     
१ नतल्लारी १६०००० १०३६१७ ७६३७४ सदयजस्थतीत प्रलींबबत 

मागणी नाही. 
 एिूण- जजनल्हहा 

ससांधुदगुड 
१६०००० १०३६१७  ७६३७४  

 एिूण- मो े प्रिल्हप १६०००० १०३६१७ ७६३७४  
 मयम प्रिल्हप     
 जजनल्हहा-रत्नाधगरी     
१ अर्ुडना १६०००० १०३६१७ १०३५६५ प्रकल्पािरील मागणी 

र्ास्त असुन अतयल्प 
अनुदान शिल्लक 
आहे. 

२ गर्नदी ९०००० ५८२८४ ५८२२४  
 एिूण- जजनल्हहा 

रत्नाधगरी 
२५०००० १६१९०१ १६१७८९   

 जजनल्हहा- ससांधुदगूड     
१ अरुणा ७४०००० ४७९२२८ ४७५५३३ प्रकल्पािरील मागणी 
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र्ास्त असुन अतयल्प 
अनुदान शिल्लक 
आहे. 

२ नरर्ि े ३००००० १९४२८२ १९४२३१ प्रकल्पािरील मागणी 
र्ास्त असुन अतयल्प 
अनुदान शिल्लक 
आहे. 

 एिूण- जजनल्हहा 
ससांधुदगुड 

१०४०००० ६७३५१० ६६९७६४  

 एिूण- मयम 
प्रिल्हप 

१२९०००० ८३५४११ ८३१५५३  

 एिूण- 
अे.आय.बी.पी. 

१४५०००० ९३९०२८ ९०७९२७  

 

 नाबार्ड     
 जजनल्हहा- ाण े     
१  नामपार्ा १०००० १०००० ५१५३ िनर्शमनीमुळे 

कामाची प्रगती कमी 
 एिूण- जजनल्हहा  ाण े १०००० १००००  ५१५३  
 जजनल्हहा-रायगर्     
१ कोथेरी ८०००० ८०००० ५३६६३  पुनिडसन अर्चणीमुळे 

अपेक्षक्षत प्रगती नाही. 
 एिूण- रायगर् ८०००० ८०००० ५३६६३  
 जजनल्हहा- रत्नाधगरी     
१ आसगा ३०००० ३०००० १६०७२ प्रकल्पािरील प्रलींबबत 

मागणी नाही. 
२  ओझर ४०००० ४०००० १५२०७ प्रकल्पािरील प्रलींबबत 

मागणी नाही. 
३ चव्हाणिार्ी १०००० १०००० ३७२५ प्रकल्पािरील प्रलींबबत 

मागणी नाही. 
४ नतर् े १००००० १००००० ५६३४८ प्रकल्पािरील मागणी 

र्ास्त असुन अतयल्प 
अनुदान शिल्लक 
आहे. तसचे 
सु.प्र.मा.ची अर्चण. 

 एिूण- रत्नाधगरी १८००००  १८०००० ९१३५२   
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 ससांधुदगूड     
१ विर्ी ३०००० ३०००० २९८७५ प्रकल्पािरील मागणी 

र्ास्त असुन अतयल्प 
अनुदान शिल्लक 
आहे. 

 एिूण ससांधुदगूड ३०००० ३०००० २९८७५  
 एिूण-िो.पा.वि.मां. 

नाबार्ड 
३००००० ३००००० १८००४३  

 शासन अांशदान     
 मो े प्रकल्प     
 जजनल्हहा  ाण े     
१ भातसा ५०००० ५०००० २५९४७ भशसींपादन कलम ११ 

सा प मागणी र्ास्त 
असुन अतयल्प अनुदान 
उपलब्ध आहे. 

२ सुयाड ५००० ५००० ० एनपीव्ही रकम 
भरणेसा प मागणी 
र्ास्त असुन अतयल्प 
अनुदान उपलब्ध 
आहे.        

 एिूण: जजनल्हहा  ाणे ५५००० ५५००० २५९४७    
 जजनल्हहा ससांधुदगूड     
१ तळींबा १०००० १०००० ४३४६  सदयजस्थतीत 

धरणाची कामे बींद 
आहेत. 

२ नतल्लारी ७१०००० ७१०००० २५२२६१ सदयजस्थतीत प्रलींबबत 
मागणी नाही. 

 एिूण ससांधुदगूड ७२०००० ७२००००  २५६६०७  
 मयम प्रिल्हप     
 जजनल्हहा - रत्नाधगरी     
१ र्ामदा ३०००० ३०००० ० भशसींपादन अर्चण 
 एिूण- जजनल्हहा 

रत्नाधगरी 
३०००० ३०००० ०   

 जजनल्हहा- रायगर्     
१ हे्िण े १०००० १०००० ९७८५  प्रकल्पािरील प्रलींबबत 

मागणी र्ास्त असुन 
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अतयल्प अनुदान 
शिल्लक आहे. 

२ साींबरकुीं र्  १०० १०० ० भशसींपादन अर्चण 
 एिूण- जजनल्हहा 

रायगर् 
१०१०० १०१०० ९७८५  

 जजनल्हहा ससांधुदगूड     
१ देिघर १३०००० १३०००० १२९८५० प्रकल्पािरील प्रलींबबत 

मागणी र्ास्त असुन 
अतयल्प अनुदान 
शिल्लक आहे. 

२ कोलेसातींर्ी ७०००० ७०००० ६९७०० प्रकल्पािरील प्रलींबबत 
मागणी र्ास्त असुन 
अतयल्प अनुदान 
शिल्लक आहे. 

३ सरींबळा १०००० १०००० १००००  
 एिूण- जजनल्हहा 

ससांधुदगुड 
२१०००० २१०००० २०९५५०   

 एिूण-मो े ि 
मयम प्रिल्हप 
 

१०२५१०० १०२५१०० ५०१८८९  
    

 

 भुसांपादन 
न्यायालयीन प्रिरणे 

४००० ४०००  ४०००  

  ोि तरतुद २००० २००० २०००  
 एिूण-िो.पा.वि.मां. १०३११०० १०३११०० ५०७८८९  
 लघु प्रिल्हप     
 जजनल्हहा- ाण े     
१ कुििली ५०००० ५०००० ५००००  
२ पिाळे ४०००० ४०००० ० भशसींपादनाअभािी ि 

सु.प्र.मा.मळेु अपेक्षक्षत 
प्रगती नाही. 

३ पर्ाळे १२०००० १२०००० ४१९६७  प्रकल्पािरील मागणी 
प्रलींबबत असुनही 
सु.प्र.मा. अभािी 
अदायगी करता येत 
नाही. 

४ िाघ ११०००० ११०००० ४९२८ प्रकल्पािरील मागणी 
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प्रलींबबत असुनही 
सु.प्र.मा. अभािी 
अदायगी करता येत 
नाही. 

 एिूण- जजनल्हहा  ाण े ३२०००० ३२०००० ९६८९५  
 जजनल्हहा रायगर्     
१ िर्िेतिाि े १०० १०० ० सु.प्र.मा.अभािी 

अदायगी करता येत 
नाही. 

२ नागेश्िरी ६३०२५ ६३०२५ ६०२८४ प्रकल्पािरील प्रलींबबत 
मागणी र्ास्त असुन 
अतयल्प अनुदान 
शिल्लक आहे. 

३ पाली भुतािली १०० १०० ० प्रकल्पािरील प्रलींबबत 
मागणी र्ास्त असुन 
अतयल्प अनुदान 
शिल्लक आहे. 

४  काळिली धारिली २०००० २०००० २००००   
५ चणेरा १०० १०० ० िनर्मीन अर्चणीमळेु 

कामे बींद. 
६ कोंर्ाण े १०० १०० ० न्यायप्रविष  प्रकरण 
७  अींबोली ७०००० ७०००० १२२५० भशसींपादन, 

िनर्मीनीमुळे 
कामाची अपेक्षक्षत 
प्रगती नाही. 

 एिूण जजनल्हहा 
रायगर् 

१५३४२५ १५३४२५ ९२५३४   

 जजनल्हहा रत्नाधगरी     
१ येलोंदिार्ी ३०००० ३०००० २१००० प्रकल्पािरील प्रलींबबत 

मागणी र्ास्त असुन 
अतयल्प अनुदान 
शिल्लक आहे. 

२ न्यु माींर्ि े ५०००० ५०००० १३३७४ पुनिडसनामळेु 
धरणाच्या कामाची 
प्रगती कमी आहे. 

३ पोयनार १००००० १००००० ३१२३३  प्रकल्पािरील मागणी 
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प्रलींबबत असुनही 
सु.प्र.मा. अभािी 
अदायगी करता येत 
नाही. 

४ कुर्शप १०० १००  ० भशसींपादन अर्चण 
५ बेर्िेार्ी १२०००० १२०००० ११०८२२ प्रलींबबत मागणी नाही. 
६ राींघि २०००० २०००० ० प्रकल्पािरील मागणी 

प्रलींबबत असुनही 
सु.प्र.मा. अभािी 
अदायगी करता येत 
नाही. 

७ गर्गर्ी १०००० १०००० ० प्रकल्पािरील मागणी 
प्रलींबबत असुनही 
सु.प्र.मा. अभािी 
अदायगी करता येत 
नाही. 

८ मुचकुीं दी ८०००० ८०००० ७९९१९ प्रकल्पािरील प्रलींबबत 
मागणी र्ास्त असुन 
अतयल्प अनुदान 
शिल्लक आहे. 

९ काकेिार्ी १२०००० १२०००० ८२८७८ प्रकल्पािरील मागणी 
प्रलींबबत असुनही 
सु.प्र.मा. अभािी 
अदायगी करता येत 
नाही. 

१० िेलारिार्ी ३०००० ३०००० २०००० प्रकल्पािरील प्रलींबबत 
मागणी र्ास्त असुन 
अतयल्प अनुदान 
शिल्लक आहे.  

११ तळि् ५००००  ५००००  ० मागणी असुनही 
सु.प्र.मा./भशसींपादनामु
ळे अदायगी करता 
येत नाही. 

 एिूण जजनल्हहा 
रत्नाधगरी 

६१०१०० ६१०१००  ३५९२२६  

 जजनल्हहा ससांधुदगूड     
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१ तळेरे  १०० १०० ० भशसींपादन अर्चण 
२ ननरुखे  १०० १०० ० भशसींपादन अर्चण 
३ नाधिर् े ४००००  ४०००० १०५०२ प्रकल्पािरील मागणी 

प्रलींबबत असुनही 
सु.प्र.मा. नसल्यामुळे 
कामाची देयके अदा 
करता येत नाहीत. 

४ ओ्ाि ४०००० ४०००० १३२२६ भशसींपादनामुळे 
अपेक्षक्षत प्रगती नाही. 

५ देंदोनिार्ी १०० १०० ० िनर्मीन ि सु.प्र.मा. 
अर्चण 

६ शिरशिींगे १०० १०० ० िनर्मीन ि सु.प्र.मा. 
अर्चण 

७ तरींदळे ५०००० ५००००  ० प्रकल्पािरील मागणी 
प्रलींबबत असुनही 
सु.प्र.मा. ि 
कालव्याऐिर्ी 
बींदनलीका प्रस्तािास 
मान्यता नसल्यामुळे 
अदायगी नाही. 

 एिूण जजनल्हहा 
ससांधुदगूड 

१३०४०० १३०४०० २३७२८  

 अिसशष्ट्ट िाम े १८२२०० १८२२०० २८७५१  
 सिेक्षणासा प  ोि 

तरतुद 
४००० ४००० ०  

 एिूण लघ ुप्रिल्हप 
िो.पा.वि.मां. 

१४००१२५ १४००१२५ ६०११३४   

 विस्तार सुधारणा     
 मो े ि मयम     
 १) अ.अ.,  ाणे पाटबांधारे मांर्ळ, 

 ाणे 
   

१ रार्नाला र्ािा 
कालिा नुतनी करण 

७०००० ० ०  

२ र्ोलिहाल 
मर्बुतीकरणाची 
काम े 

१ ० ०  
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 एिूण ७०००१ ० ०  
 २) अ.अ., िोिण पाटबांधारे 

मांर्ळ, रत्नाधगरी 
   

१ नातुिार्ी मयम 
प्रकल्प 

१ ० ०  

 एिूण १ ० ०  
  ोक तरतुद १८०००० ० ०  
  ोक स्िरुपात ० २५०००२ ०  
 एिुण-मो े ि 

मयम 
२५०००२ २५०००२  ०  

 विस्तार सुधारणा     
 ल.पा.     
 अधीक्षि असभयांता 

िोिण पाटबांधारे 
मांर्ळ, रत्नाधगरी 

    

१  लणसिार्ी ल.पा १ ० ०  
२ धामापुर ल.पा. १ ० ०  
३ भरणे को.प.बीं., 

जर्.रतनाधगरी 
१७५६८ ३०७५ ०  

 एकश ण १७५७० ३०७५ ०  
 अधीक्षि असभयांता,  ाणे 

पाटबांधारे मांर्ळ,  ाणे 
   

१ िरींध ल.पा.तलाि 
वििेष दरुुस्ती 

१ ० ०  

२ ननर्ामपुर,ता.माण
गाि जर्.रायगर् 
येथील काळ 
नदीिरील ननर्ामपुर 
को.प.बीं.वििेष 
दरुुस्ती 

१ ० ०  

३ कुर्की लपायो 
सा.क्र.९० मी येथे 
असलेले मुख्य 
विमोचक पार्शन 
नविन विमोचकाचे 
बाींधकाम 

५०५५ ८८५ ०  
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४ काले ल.पा. सा.क्र. 
६० मी. मुख्य 
विमोचक 
आर.सी.सी. विहीर 
बाींधण े

२६८५ ४७० ०  

 एिूण ७७४२ १३५५ ०  
  ोक तरतुद १००००० ० ०  
  ोक स्िरुपात ० १२०८८२  ०  
 एिूण ल.पा. १२५३१२ १२५३१२  ०  
 पुरननयींरण     
 ०१) अधीक्षि असभयांता,  ाणे 

पाटबांधारे मांर्ळ,  ाणे  
   

१ कर्डत पशर सींरक्षण 
योर्ना 

१ ० ०  

  ोि तरतुद १०००० ० ०  
  ोि स्िरुपात ० १०००१ ०  
 एिूण-पुरतनयांत्रण १०००१ १०००१ ०  
 आर.आर.आर.     
  ोि तरतुद 

 
    

१ उिडररत महाराषर 
प्रदेि 

१०० १००  ० प्रकल्प ननजश्चती न 
झाल्याने अखधचडत. 

 एिूण १०० १०० ०  
 एिूण सिड 

(िोपाविम,  ाणे) 
४५६६६४० ४०५५६६८ २१९६९९३  

 
 गोदािरी मरा िार्ा पा्बींधारे विकास महामींर्ळ, औरींगाबाद  
 अे.आय.बी.पी.     
 मो े प्रिल्हप     
 मरा िार्ा     
 जजनल्हहा नाांदेर्     
१ अप्पर पेनगींगा 

प्रकल्प 
७०००००  ५४८९१७ ५४८३३८ प्रलींबबत देयके अदा 

करणयासा प पुरेसा 
ननधी उपलब्ध नाही. 

 एिूण जजनल्हहा नाांदेर् ७०००००  ५४८९१७ ५४८३३८  
 जजनल्हहा परभणी     
१ लोअर दधुना ३००००० ३०००००  २७१३२०  सु.प्र.मा.अभािी 
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प्रलींबबत 
 एिूण जजनल्हहा 

परभणी 
३०००००  ३००००० २७१३२०  

 एिूण मो े प्रिल्हप 
(मरा िार्ा) 

१०००००० ८४८९१७ ८१९६५८  

 लिडररत महाराष्ट्र     
 मो े प्रिल्हप     
 जजनल्हहा नासशि      
१ नाींदरु मधमेश्िर 

प्रकल्प 
२५०००० १६१९०१ १६१९०१  

 एिूण जजनल्हहा 
नासशि 

२५०००० १६१९०१ १६१९०१  

 एिूण लिडररत 
महाराष्ट्र 

२५०००० १६१९०१  १६१९०१  

 एिूण : अेआयबीपी 
(गोमपाविम) 

१२५०००० १०१०८१८ ९८१५५९  

 नाबार्ड     
 मो े प्रिल्हप     
 जजनल्हहा नाांदेर् 

 
    

१ अप्पर पेनगींगा 
प्रकल्पाींतगडत 
पैनींगगा उच्च 
पातळी बींधारे 

    

 १) ककनि् १२१६७४  १२१६७४ १०१९६६ प्रलींबबत देयके ननरींक 
२ िींकरराि चव्हाण 

विषणुपुरी प्रकल्प 
भाग-१ 

    

 १) ककिळा उशसींयो ८४८४० ८४८४० ८४८४०  
 एिूण जजनल्हहा नाांदेर् २०६५१४ २०६५१४ १८६८०६  
 एिूण नाबार्ड (मो े 

प्रिल्हप) 
२०६५१४ २०६५१४ १८६८०६  

 लघु पाटबांधारे  
(नाबार्ड) 

    

 जजनल्हहा औरांगाबाद     
१ बनो्ी १ १ ०  
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२ ह््िी सा.त. १ १ ०  
३ िनगाींिपोहरी १९४६० १९४६० १९४६०  
 एिूण औरांगाबाद १९४६२  १९४६२ १९४६०  
 एिूण नाबार्ड ल.पा. १९४६२ १९४६२ १९४६०  
 एिूण नाबार्ड 

(गोमपाविम) 
२२५९७६ २२५९७६ २०६२६६   

 शासन अांशदान     
 मो े प्रिल्हप     
 जजनल्हहा औरांगाबाद      
१ नाींदरु मधमेश्िर 

कालिा 
७००० ७००० ७०००  

 एिूण जजनल्हहा 
औरांगाबाद 

७०००  ७००० ७०००   

 जजनल्हहा परभणी     
१ िींकरराि चव्हाण 

विषणुपुरी प्रकल्प 
्प्पा-२ 
 

    

 १) तारुगव्हाण ३०३८० ३०३८० ३०३८०  
 

 २) र्ायकिार्ी 
प्रकल्प ्प्पा-२ 
(मार्लगाि उर्िा 
का.) 

१ १ ०  

 ३) लोअर दधुना १२२८३९० १२२८३९०  ४०६११४ सु.प्र.मा.अभािी 
प्रलींबबत 

 एिूण जजनल्हहा 
परभणी 

१२५८७७१ १२५८७७१ ४३६४९४  

 जजनल्हहा हहांगोली     
१ अप्पर पेनगींगा २८००० २८००० २८०००  
 एिूण जजनल्हहा 

हहांगोली 
२८००० २८००० २८०००  

 जजनल्हहा नाांदेर्     
१ अप्पर पेनगींगा 

प्रकल्प (५ उच्च 
पातळी बींधारे) 
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 १) हदगर्ी ९४७०० ९४७०० ९४७००   
 २) भींर्ारिार्ी ५०००० ५०००० ५००००  
 ३) मारेगाि ७०००० ७०००० ७००००  
 ४) मोहपशर १८०००० १८०००० १८००००   
 ५) ककनि् ३८३२६ ३८३२६ ३८३२६   
२ ननम्न पेनगींगा 

प्रकल्पाींतगडत 
    

 १) उनकेश्िर 
उ.पा.बीं. 

३३९५० ३३९५० ३३९५०  

३ िींकरराि चव्हाण 
विषणुपुरी प्रकल्प 
भाग-१  

    

 १) कोळींबी उशसींयो १२६००० १२६००० १२६०००  
 २) र्रेला उशसींयो १४००० १४००० २२३३  प्रलींबबत देयके ननरींक 
 ३) शिराढोण उशसींयो ७००० ७००० ७०००  
 ४) ककिळा सा.त. १ १ ०  
 ५) भशविकास काम े १ १ ०  
 ६) अींतेश्िर बींधारा २०५००० २०५००० २०५०००  
४ लेंर्ी प्रकल्प २३१००० २३१००० २३१०००  
 एिूण जजनल्हहा नाांदेर् १०४९९७८ १०४९९७८ १०३८२०९  
 जजनल्हहा बीर्     
१ र्ायकिार्ी प्रकल्प 

्प्पा-२ 
    

 १) रोिनपुरी बींधारा ५०००० ५००००  ५००००  
 २) शिरसमागड 

बींधारा 
७०००० ७०००० ५६५४५ प्रलींबबत देयके ननरींक 

 ३) मार्लगाि 
प्रकल्प उींची िाढ 

१ ० ०  

२ कव षणा मरा िार्ा ९०००० ९०००० ९००००  
 एिूण जजनल्हहा बीर् २१०००१ २१०००१ १९६५४५  
 जजनल्हहा लातूर     
१ माींर्रा प्रकल्प 

बॅरेर्ेस 
    

 १) माींर्रा प्रकल्प 
(प्रिाही 

७०००० ७०००० ७००००    

 २) धनेगाींि बॅरेर् १ १ ०  
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 ३) साई बॅरेर् १ १ ०  
 ४) शििणी बॅरेर्  १९०००० १९०००० १९००००  
 ५) ्ाकळगाि 

(देिळा) 
१ १ ०  

 ६) होसुर बॅरेर् २००००० २००००० १५७६२९ प्रलींबबत देयके ननरींक 
२ “लोअर तेरणा 

प्रकल्प १ उशसींयो, २ 
बॅरेर्ेस ि ९ 
कोपबींचे 
आधुननकीकरण” 

    

 १) ननम्न तेरणा 
अस्तरीकरण 

१०५००० १०५००० १०५०००  

 २) ककल्लारी कि ा 
बींधारा 

१२०००० १२०००० ८९०८० प्रलींबबत देयके ननरींक 

 ३) रार्ेगाि बींधारा १४००० १४००० १४०००  
 ४) शलींबाळा को.प.बीं. 

नुतनीकरण 
२५९० २५९० २५९०  

 ५) मदनसुरी  
को.प.बीं. नुतनीकरण 
 

१०५० १०५० १०५०  

 ६) तगरखेर्ा 
को.प.बीं. नुतनीकरण 

१०५० १०५० १०५०  

 ७) सोनखेर्ा 
को.प.बीं. नुतनीकरण 

७००० ७००० ६०८८ प्रलींबबत देयके ननरींक 

 ८) औराद को.प.बीं. 
नुतनीकरण 

१४००० १४००० १४०००   

 एिूण जजनल्हहा लातुर ७२४६९३ ७२४६९३ ६५०४८८   
 जजनल्हहा लस्मानाबाद     
१ कव षणा मरा िार्ा 

प्रकल्प 
    

 अ) उपसा शसींचन 
योर्ना-१ 

    

 १) सोनधगरी १४९५०० १४९५०० १४९५००  
 २) कालिे ि 

वितरणव्यिस्था, 
सा िण 

४५०००० ४५०००० ४२७९३५ प्रलींबबत देयकाची 
अदायगी करणयासा प 
पुरेसा ननधी उपलब्ध 
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तलािासहहत नाही. 
 ३) इसरुप २५०० २५०० २५००  
 ४) यििींर्ी ९६०० ९६०० ९६००  
 ५) इराचीिार्ी 

सा.त. 
३०००० ३००००  ३००००  

 ६) दधुाळिार्ी 
सा.त. 

३०००० ३०००० ३००००  

  ५२४३०० ५२४३०० ५२४३००  
 ब) उपसा शसींचन 

योर्ना-२ 
    

 १) रामदरा ५०००० ५०००० ५००००  
 २) अचलेर १२३०० १२३०० १२३००  
 ३) र्ोंगरी शसींदलळ १०००० १०००० १००००  
 ४) घा्ने बींधारा १००००० १००००० १०००००   
 ५) नळदगुड बींधारा-१ ५०००० ५०००० ५००००  
 ६) नळदगुड बींधारा-२ ५३५७० ५३५७० ८९१६ प्रलींबबत देयके ननरींक 
२ कव षणा भीमा 

जस्थरीकरण 
    

 १) सोमनथळी बॅरेर् १२०००० १२०००० १२००००  
 २) उधती् बॅरेर् १ १ ०  
 ३) ननरा-भीमा र्ोर् 

बोगदा 
१० १० ०  

३ माींर्रा प्रकल्प, १२ 
बॅरेर्ेस 

    

 १) लासरा बॅरेर् १ १ ०  
४ लोअर तेरणा प्रकल्प     
 १) ननम्न तेरणा 

प्रकल्प प्रिाही 
३५००० ३५००० ३५०००   

 २) कामेगाि बॅरेर् ४००००  ४०००० २८००० ननविदा ककीं मतीपेक्षा 
र्ास्त खचड झालेला 
आहे. 

 एकश ण जर्ल्हा 
उस्मानाबाद 

१६६६७८२ १६६६७८२  १५८८०५१   

 एकश ण मो े प्रकल्प 
(मरा िार्ा) 

४९४५२२५ ४९४५२२५ ३९४४७८७  

 उिडररत महाराषर     
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 जर्ल्हा अहमदनगर     
१ अप्पर प्रिरा 

ननळिींर्-े२ 
    

 १) अप्पर प्रिरा 
ननळिींर्-े२ (धरण) 

१८०००० १८००००  १८००००   

 २) अप्पर प्रिरा 
ननळिींर्-े२ (कालिा) 

३३०००० ३३०००० ३३००००  

२ मुळा प्रकल्पाींतगडत     
 १) िाींभोरी पाईप 

चारी 
१ १ ०  

 एकश ण जर्ल्हा 
अहमदनगर 

५१०००१ ५१०००१ ५१००००  

 जर्ल्हा नाशिक     
१ कर्िा प्रकल्प ३४१६२५ ३४१६२५ १५२००९ प्रलींबबत देयके ननरींक 
२ अप्पर गोदािरी 

प्रकल्प 
    

 १) पुनेगाींि प्रकल्प ४०००० ४०००० २६०२१ प्र.मा./सु.प्र.मा. 
मान्यतेअभािी प्रलींबबत. 

 २) माींर्रपार्ा २०००० २०००० ८३८ प्र.मा./सु.प्र.मा. 
मान्यतेअभािी प्रलींबबत. 

 ३) हट्टीपार्ा १०००० १०००० १००००  
 ४) ननािी १०००० १०००० ० प्र.मा./स.ुप्र.मा. 

मान्यतेअभािी 
प्रलींबबत. 

 ५) ८ प्रिाही िळण 
योर्ना 

२००००  २०००० २७२ प्र.मा./स.ुप्र.मा. 
मान्यतेअभािी 
प्रलींबबत. 

 ६) िाघार् त े
करींर्िण र्ोर् 
बोगदा 

१ १ ०  

३ नाींदरु मधमेश्िर 
प्रकल्प 

७१०००० ७१०००० ७०७८०९ प्रलींबबत देयके ननरींक  

 एकश ण जर्ल्हा 
नाशिक 

११५१६२६ ११५१६२६ ८९६९४९  

 एिूण मो े प्रिल्हप 
(लिडररत महाराष्ट्र) 

१६६१६२७ १६६१६२७ १४०६९४९  
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 एिूण मो े प्रिल्हप 
(गोमपाविम) 

६६०६८५२  ६६०६८५२ ५३५१७३६  

 मयम प्रिल्हप     
 जजनल्हहा औरांगाबाद      
१ शििना्ाकळी १०६००० १०६००० १०६०००  
२ ब्र्मगव्हाण २२०००० २२०००० ९८८१९ प्रलींबबत देयके ननरींक 
 एिूण जजनल्हहा 

औरांगाबाद 
३२६००० ३२६०००  २०४८१९  

 जजनल्हहा नाांदेर्     
१ बाभळी बॅरेर् २८००० २८००० २८०००   
२  बळेगाि बॅरेर् २८०००० २८०००० २८००००  
३ अप्पर मनार 

प्रकल्प, १ उशसींयो 
आणण २ बॅरेर्ेस 

१५०००० १५०००० १५००००  

 एिूण जजनल्हहा नाांदेर् ४५८०००  ४५८००० ४५८०००  
 जजनल्हहा बीर्     
१ शसींदलणा उींची 

िाढविण े
१ १ ०  

२ अप्पर कुीं र्शलका ७०००० ७०००० ६५५०८ देयके वितरणास्ति 
प्रस्तावित आहेत. 

 एिूण जजनल्हहा बीर् ७०००१ ७०००१ ६५५०८  
 जजनल्हहा लातूर     
१ अप्पर मनार प्रकल्प १ १ ०  
२ रायगव्हाण कलर्र 

कालिा 
१ १ ०  

 एिूण जजनल्हहा लातूर २ २ ०  
 एिूण मयम 

प्रिल्हप (मरा िार्ा) 
८५४००३ ८५४००३ ७२८३२७  

 लिडररत महाराष्ट्र     
 जजनल्हहा अहमदनगर     
१ तार्नापशर उशसींयो 

्प्पा-२ 
१८०००० १८०००० ६३२१३  प्रलींबबत देयके ननरींक 

 एिूण जजनल्हहा 
अहमदनगर 

१८०००० १८००००  ६३२१३  

 एिूण मयम 
प्रिल्हप (लिडररत 

१८०००० १८०००० ६३२१३  
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महाराष्ट्र) 
 एिूण मयम 

प्रिल्हप 
गो.म.पा.वि.मां. 

१०३४००३ १०३४००३ ७९१५४०   

 भुसांपादन 
न्यायालयीन प्रिरणे 
(मरा िार्ा) 

७६२७५८ ७६२७५८  ७६२७५८   

 एिूण अांशदान 
(मो े ि मयम) 
मरा िार्ा  

५७९९२२८ ५७९९२२८ ४६७३११४  

 एिूण -मरा िार्ा ६५६१९८६ ६५६१९८६ ५४३५८७२  
  ोि तरतुद 

(भुसांपादन 
न्यायालयीन 
प्रिरणाांसह) (लिडररत 
महाराष्ट्र) 
 

१६५८७८ १६५८७८ १६५८७८   

 गोदािरी खोरे बहहत 
आराखर्ा (लिडररत 
महाराष्ट्र) 
 

२५००० २५००० १३८६८ प्रलींबबत देयके ननरींक 

 एिूण लिडररत 
महाराष्ट्र 

१८४१६२७ १८४१६२७ १४७०१६२  

 एिूण : लिडररत 
महाराष्ट्र 

२०३२५०५ २०३२५०५  १६४९९०८ 
  

 

 एिूण : अांशदान 
(मो े ि मय म) 

८५९४४९१ ८५९४४९१ ७०८५७८०  

 लघु पाटबांधारे 
योजनना 

    

 जजनल्हहा- औरांगाबाद     
१ देिगाींि रींगारी ७००० ७००० ७०००  
२ भरार्ी ल.पा. १ १ ०  
३ वपींप्री (मालेगाि) १ १ ०  
४ साताळ वप्रींप्री सा.त. १ १ ०  
५ इ्ेिार्ी सा.त. १ १ ०  
६ नाींदगाि १३३२८ १३३२८ १६८४ सु.प्र.मा.अभािी 

प्रलींबबत 
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 एिूण जजनल्हहा 
औरांगाबाद 

२०३३२ २०३३२ ८६८४  

 जजनल्हहा-जनालना     
१ बानेगाि सा.त. १०३८९२ १०३८९२ ९७६३ प्रलींबबत देयके ननरींक 
२ पळसखेर्ा  

एलएमआय 
५७४०० ५७४०० १३९९६ प्रलींबबत देयके ननरींक 

३ बरबर्ा एलएमआय ७००० ७००० ७०००  
४ पा्ोदा सा.त. ४२००० ४२००० ४२०००  
५ हातिण एलएमआय २१००० २१००० ३८७५  प्रलींबबत देयके ननरींक 
६ उस्िद देि ाणा 

को.प.बीं. 
१ १ ०  

७ अींबा को.प.बीं. १ १ ०  
८ िाघाळा को.प.बीं. १ १ ०  
९ पाथरिाला ३५०० ३५०० १६७ सु.प्र.मा. नसल्यामुळे 

ननधी अखधचडत. 
 एिूण जजनल्हहा 

जनालना 
२३४७९५ २३४७९५ ७६८०१  

 जजनल्हहा परभणी     
१ हरींगुळ सा.त. १ १ ०  
२ हहिरखेर्ा सा त १ १ ०  
३ पे  वपींपळगाींि १ १ ०  
४ चोरिर् १ १ ०  
 एिूण जजनल्हहा 

परभणी 
४ ४ ०  

 जजनल्हहा नाांदेर्     
 पा्ोदा एलएमआय १ १ ०  
 मणणरामखेर् 

एलएमआय 
१ १ ०  

 चोरर् सा त १ १ ०  
 दरेसरसम सा.त. १ १ ०  
 एिूण जजनल्हहा नाांदेर् ४ ४ ०  
 जजनल्हहा बीर्     
१ ्ुकुर सा.त. १ १ ०  
२ सारापोरा सा त ३५००० ३५००० ३२९०३ सु.प्र.मा.अभािी 

कामाची देयके 
प्रलींबबत 
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३ सारणी साींगिी १ १ ०  
४ अरणिार्ी  २०३३०  २०३३० ९६५८ सदर कामाची ननविदा 

विखींर्ीत करणयात 
आलेली असल्यामुळे. 

५ बदामकानर्ी १४००० १४००० ० भशसींपादन कायडिाही 
पुणड न झाल्याने खचड 
होऊ िकला नाही. 

६ रेपेिार्ी ७००० ७००० २५०८ भशसींपादन कायडिाही 
पुणड न झाल्याने खचड 
होऊ िकला नाही. 

 एिूण जजनल्हहा बीर् ७६३३२ ७६३३२ ४५०६९  
 जजनल्हहा लातूर     
१ उधगलेिार्ी सा त १ १ ०  
२ सताळा सा.त. ७००० ७००० १५३० भशसींपादन कायडिाही 

पुणड झालेली 
नसल्यामळेु 

३ चौंर्ी सा त १०२२९३ १०२२९३ १३१०६ भशसींपादन कायडिाही 
पुणड झालेली नसुन 
भशसींपादनासा प 
ननधीची गरर् 

४ भादा सा त १ १ ०  
५ धोंर्ी हहप्परगा सात  १ १ ०  
६ बोरसुरी सा.त. १ १ ०  
७ िैरागर् सा.त.  २८००० २८००० ७५१०  प्रकल्प PIL मये 

असशन िासन ननणडय 
झाल्यानींतर खचड 
अपेक्षक्षत. 

 एिूण जजनल्हहा लातूर १३७२९७ १३७२९७  २२१४६  
 जजनल्हहा लस्मानाबाद     
 ताििीगर् सा त १ १ ०  
 सारोळा सा.त १ १ ०  
 र्ागर्ी एमआयएस १ १ ०  
 गौर सा त १ १ ०  
 उपळाई सा त १ १ ०  
 एिूण जजनल्हहा 

लस्मानाबाद 
५ ५ ०  
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 जजनल्हहा - हहांगोली     
१ वपींपळखुीं्ा १ १ ०  
२ हळदिार्ी १ १ ०  
३ निलगव्हाण १२५८०० १२५८०० ६११९१ प्रलींबबत दानयति 

ननरींक 
४ बोराळा-२ सा.त. १ १ ०  
५ अींभेरी १ १ ०  
 एिुण जजनल्हहा 

हहांगोली 
१२५८०४ १२५८०४ ६११९१  

 अिशिष् काम े
(मरा िार्ा) 

५०३८१२ ५०३८१२  ३५१२८४ प्रलींबबत देयकाची 
अदायगीसा प पुरेसा 
ननधी उपलब्ध नाही. 

 सिेक्षणासा प  ोक 
तरतुद 

१०००० १०००० १७५० प्रलींबबत देयके ननरींक  

 एिूण ल.पा. 
(मरा िार्ा) 

११०८३८५ ११०८३८५ ५६६९२५  

 जजनल्हहा अहमदनगर     
१ वपींपळगाि खाींर् १५०००० १५०००० १५००००  
 एिूण जजनल्हहा 

अहमदनगर 
१५०००० १५०००० १५००००  

 जजनल्हहा नासशि     
१ अप्पर कर्िा १ १ ०  
 एिूण जजनल्हहा 

नासशि 
१ १ ०  

 अिसशष्ट्ट िाम े 
(लिडररत महाराष्ट्र) 

९०००० ९०००० ९००००   

 सिेक्षणासा प  ोि 
तरतुद 

१०००० १०००० १००००  

 एिूण ल.पा. 
(लिडररत महाराष्ट्र) 

२५०००१ २५०००१  २५००००  

 एिूण ल.पा. 
(गोमपाविम) 

१३५८३८६  १३५८३८६ ८१६९२५   

 विस्तार सुधारणा     
 मो े ि मयम     
 मरा िार्ा     
 (०१) अ.अ., नाांदेर् पाटबांधारे    
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मांर्ळ, नाांदेर् 
१ करर्खेर् मयम 

प्रकल्प 
१ १ ०  

२ कुीं द्राळा मयम 
प्रकल्प 

१ १ ०  

३ र्ोंगरगाि मयम 
प्रकल्प 

१ १ ०  

४ लोणी मयम 
प्रकल्प 

१ १ ०  

५ महाशलींगी मयम 
प्रकल्प 

१ १ ०  

६ िींकरराि चव्हाण 
विषणुपुरी उपसा 
शसींचन योर्नेतील 
चार ८५० अ.ि. 
व्ही.्ी. पींपाची ि 
सींलग्न उपकरणाींची 
वििेष दरुुस्ती 
 
 

५२००० ४७७०० ४७७००  

७ िींकरराि चव्हाण 
विषणुपुरी शसींचन 
योर्नेच्या एच्ी ि 
एल्ी विदयुत 
यींरणेचे नुतनीकरण 
ि वििेष दरुुस्ती 

५४६४० ४९७२० ४९७२०  

८ िींकररािर्ी चव्हाण 
विषणुपशरी प्रकल्प 
असरर्न येथील 
वििेष दरुूस्ती 
अींतगडत विषणुपशरी 
बींधाऱ यािरील विविध 
र्लव्दारे ि याींबरकी 
घ्क कामाची 
दरुुस्ती ि 
नुतनीकरण 

३९०५० ३५५११ ३५५११   

९ िींकररािर्ी चव्हाण ४६६७९ ३१०८५ २८३२४  



वि.प. ३ (102) 

विषणुपशरी प्रकल्प 
असरर्न येथील 
विषणुपशरी 
बींधाऱयािरील निीन 
रेलीींग, ननरीक्षण 
पादचारी पुल 
नशमडती करून 
उभारणी 
करणयासा पच े
वििेष दरुुस्ती 

१० िींकररािर्ी चव्हाण 
विषणुपुरी प्रकल्प 
असरर्न येथील 
उदरण नशलका ि 
घ्क भागाींचे 
याींबरकी दरुुस्ती 

३६२९७ ३६२८० ३३०५८   सु.प्र.मा. अभािी 
शिल्लक 

 एकश ण २२८६७१ २००३०१  १९४३१३  
 (०२) अ.अ.ि प्रिासक, 

लाक्षेविप्रा, बीर् 
    

१ व्ह्ी म.प्र. १ १ ०  
२ देिर्डन मयम 

प्रकल्प 
१ १ ०  

 एकश ण २ २ ०  
 (०३) अ.अ.ि प्रशासि, लाके्षविप्रा, 

औरांगाबाद 
   

१ करपरा म.प्र. १०००० ७००० ७०००   
२ पै ण र्ािा कालिा 

कक मी ३२.६५० मौ 
दहयाळा येथ े
सी्ीबी बाींधकामाच े
काम 

११४८६ ८०४० ० ननविदा प्रक्रीया सुरु 
आहे. 

३ र्ायकिार्ी प्रकल्प 
पै ण धरणाच ेव्दार 
दरुुस्ती ि 
नुतनीकरणाचे काम 

९५६६ ८१२२ ४८५८ काम पुणड झालेले 
आहे. 

४ पै ण र्ािा कालिा ८५७७ ७२७८ ४७९९ काम पुणड झालेले 
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का्ननयामक काम े
ि इतर व्दारे  
दरुुस्ती ि 
नुतनीकरणाचे काम. 

आहे. 

५ पै ण र्ािा कालिा 
कक.मी. १९/९०० 
मधील र्लसतेुची 
वि.दरुुस्ती 

५००० ३५०० ० अींदार्परकास 
मान्यता अप्राप्त. 

६ ६    पै ण र्ािा 
कालिा कक.मी. 
१/८२३ मधील 
सायलनची 
वि.दरुुस्ती  

५००० ३५०० ० अींदार्परकास 
मान्यता अप्राप्त. 

 एिूण ४९६२९ ३७४४० १६६५७  
  ोि तरतूद 

(मरा िार्ा) 
६१३३३ १०१८९२ ०  

  ोक स्िरूपात ० ० ०  
 एिूण (१०)(०२) ६१३३३ १०१८९२ ०  
 एिूण-मरा िार्ा ३३९६३५ ३३९६३५ २१०९७०  
 लिडररत महाराष्ट्र     
 १) अ.अ. ि प्रशासि, लाके्षविप्रा, 

नासशि 
   

१ गोदािरी कालिा 
नशतनीकरण 

१०० १८ ० प्र.मा./स.ुप्र.मा. 
मान्यतेअभािी 
प्रलींबबत. 

२ मुळा र्ािा कालिा - 
मुळा चारी 
नशतनीकरण 

१ ० ०  

३ प्रिरा उर्िा कालिा 
नशतनीकरण 

१ ० ०  

४ प्रिरा र्ािा कालिा 
( वितरण प्रणाली) 
वििेष दरुुस्ती 

१ ० ०  

५ मुळा उर्िा कालिा 
- वितरण व्यिस्था 
वििेष दरुुस्ती 

५०००० ८७५० ६६६७ प्रलींबबत देयके ननरींक 
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६ पालखेर् उर्िा 
कालिा नशतनीकरण 

१ ० ०  

७ भोर्ापुर र्ािा 
कालिा नशतनीकरण 

१ ० ०  

८ माींर्ओहोळ 
कालव्याचे 
अस्तरीकरण 

१ ० ०  

९ आढळा म.प्र. 
कालिा नुतनीकरण 

१ ० ०  

१० पालखेर् र्ािा 
कालिा नुतनीकरण 

१ ० ०  

११ प्रिरा उर्िा 
कालव्यािरील 
मसुळिार्ी अींनतम 
तलाि मर्बुतीकरण 
ि इतर अनुषींधगक 
कामाची वििेष 
दरुुस्ती 
 

१ ० ०  

१२ भींर्ारधरा धरण, 
ता.अकोले, 
जर्.अहमदनगरचे 
वििेष दरुुस्तीच्या 
(िॉल्ि दरुुस्ती) 
 

५५२५ ५५२४ ५५२४  

१३ मुळा उर्िा कालिा 
िरील कक.मी. ४८ त े
५२ मधील अींनतम 
वितरीकेिरील लघु 
वितरीका क्र.३ 
मधील दरुुस्ती कामे 
ि पाथर्ी िाखा 
कालव्यािरील 
दरुुस्ती  
 

२९५२३ ५१६७ ० प्रलींबबत देयके ननरींक 

१४ गोदािरी कालि े
आधुननकीकरण, 

२००००० ३५००० २३११ प्रलींबबत देयके ननरींक 
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कालि े
नुतनीकरणाच्या 
उिडररत कामासा प 
 

१५ मुळा (ज्ानेश्िर 
सागर) धरणाच े
दिार दरुुस्ती ि 
नुतनीकरण तसेच 
विविध र्लदिाराची 
वििेष दरुुस्ती 
 

२०००० ३५०० ० प्रलींबबत देयके ननरींक 

१६ मुळा धरण उर्व्या 
कालव्यािरील का् 
विमोचक दिाराींची 
दरुुस्ती करणे 
 

५००० ८७५ ० प्रलींबबत देयके ननरींक 

१७ िाघार् मयम 
प्रकल्प वििेष 
दरुुस्ती काम 
 
 

७५०० १३१३ २७ प्रलींबबत देयके ननरींक 

१८ िाघार् मयम 
प्रकल्पाच्या उर्व्या 
ि र्ाव्या 
कालव्याच्या 
पुनस्थाडपनेच ेवििेष 
दरुुस्ती काम 

२०००० ३५०० १७४३ प्रलींबबत देयके ननरींक 

१९ घा्शिळ पारगाींि 
मयम प्रकल्प 
ता.शिरुर जर्ल्हा 
बीर् धरणाच्या 
वििेष दरुुस्तीचे 
काम. 

१२६७० ८८६९ ८३९५ प्रलींबबत देयके ननरींक 

 घाटशीळ पारगाि 
मयम 

प्रिल्हपाांतगडत 

    

२० धरणाचे पुच्छ 
कालव्यातील 

९९१ ९९० ५१७  प्रलींबबत देयके ननरींक 
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अर्थळे दरु करणे. 
२१ धरणाचे खालील 

नदीचे सरळीकरण 
करणे. 

९९३  ९९२ ५९४ प्रलींबबत देयके ननरींक 

२२ धरणाचे 
साींर्व्यामये पुल 
बाींधण े

१४९४ १४९३ १४९३  

२३ धरणाचा रॉक ्ो, 
अश्मप्ल ि 
एसर्ब्ल्युएल ची 
दरुुस्ती 

५८४ ५८३  ४४० प्रलींबबत देयके ननरींक 

  ोक तरतुद ८७९१८ ० ०  
  ोक स्िरुपात ० ३६५७३३ ०  
 एिुण -लिडररत 

महाराष्ट्र 
४४२३०७ ४४२३०७ २७७११  

 एिुण मो े ि 
मयम 

७८१९४२ ७८१९४२ २३८६८१  

 विस्तार सुधारणा     
 ल.पा.     
 मरा िार्ा     
 ०१) अ.अ., बीर् पाटबांधारे प्रिल्हप 

मांर्ळ, परळी िैजननाथ  
   

१ कुलाड ल.पा. जर्.बीर् 
वििेष दरुुस्ती 

१ ० ०  

 एिूण १ ० ०  
 ०२) अ.अ., नाांदेर् पाटबांधारे 

मांर्ळ, नाांदेर् 
   

१ कोल्हा लघु 
पा्बींधारे प्रकल्प 

१ ० ०  

२ शिरुर लघु पा्बींधारे 
प्रकल्प 

१ ० ०  

३ हानेगाि-१ लघु 
पा्बींधारे प्रकल्प 

१ ० ०  

 एिूण ३ ० ०  
  ोि तरतुद १००००० ० ०  
  ोि स्िरुपात ० १००००४ ०  
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 एिूण-मरा िार्ा १००००४ १००००४ ०  
 लिडररत महाराष्ट्र     
 (०१) अ.अ.ि प्रशासि, लाके्षविप्रा, 

नासशि 
   

१ कोनाींब ेउर्िा 
कालिा 

१ ० ०  

२ पुनतगाींि ल.पा. 
योर्ना 

१ ० ०  

३ राहशरी तालुयातील 
को प बींधारा 
मानोरी ि 
िाींर्ळपोहीच्या 
कायमस्िरुपी 
दरुुस्तीचे काम. 

६९२६ १२१२ ० प्रलींबबत देयके ननरींक 

४ कुततरिार्ी ल.पा. तलाि, ता. 
पाथर्ी, जर्. अहमदनगर 

   

 अ) मुख्य विमोचक 
अश्मप्ल दरुुस्ती 

८३१ ८३० ६१४ प्रलींबबत देयके ननरींक 
 
  

 ब) धरणाच्या 
भरािाची, सींरक्षक 
भरािाची ि सींरक्षक 
भरािाच्या 
अश्िप्लाची 
दरुुस्ती 

९१३ ९१२  ९१३   

 एिूण ८६७२ २९५४ १५२७  
  ोक तरतुद ९८२५८  ० ०  
  ोक स्िरुपात ० १०३९७६   
 एिूण-लिडरीत 

महाराष्ट्र 
१०६९३० १०६९३० १५२७  

 एिूण -विस्तार ि 
सुधारणा ल.पा 

२०६९३४ २०६९३४ १५२७  

 पुरतनयांत्रण     
 ०१) अधीक्षि असभयांता ि 

प्रशासि, लाके्षविप्रा, नासशि 
   

१ नाींदरु मधमेश्िर ५००० ० ०  
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तसेच सायखेर्ा, 
चाींदोरी पशरसींरक्षक 
काम े

२ सायखेर्ा, करींर्गाि 
ि को ुरे, ता.ननलार् 
जर्. नाशिक, 
गोदािरी नदीतील 
पाणिेली काढणयाची 
कामे 

२५०० ० ०  

३ गोदािरी नदीिर 
्ाकळी पररसरात 
नासर्ी गोदािरी 
सींगमाच्या खालील 
भागात उर्व्या 
नतरािर घा् बाींधणे 

६०००० २९४०० २८६५९ प्रलींबबत देयके ननरींक 

४ गोदािरी नदीिर पींचक 
पररसरात र्नादडन 
स्िामी पलुाच्या 
खालील भागात 
उर्व्या नतरािर घा् 
बाींधणे 

४५००० २२०५० २२०५०  

५ गोदािरी नदीिर 
पींचक पररसरात 
र्नादडन स्िामी 
पुलाच्या खालील 
भागात र्ाव्या 
नतरािर घा् बाींधण े

६२००० ३०३८० ३०३८०  

६ गोदािरी नदीच्या 
उर्व्या नतरािर 
्ाळकु्ेश्िर पुल त े
कन्नमिार 
पुलादरम्यान घा्ाचे 
बाींधकाम 

७२५०० ३५५२५ ३५५२५  

७ गोदािरी नदीच्या 
उर्व्या नतरािर 
कन्नमिार पलुाच्या 
ननम्न बार्ुस 
घा्ाच ेबाींधकाम 

४२५०० २०८२५ २०८२५  
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८ गोदािरी नदीच्या 
उर्व्या नतरािर 
लक्ष्मीनारायण 
पुलाच्या उिड 
बार्ुस घा्ाचे 
बाींधकाम 

४१००० २००९० २००९०   

९ गोदािरी नदीच्या 
र्ाव्या नतरािर 
लक्ष्मीनारायण पलु 
ते कवपला सींगम 
दरम्यान घा्ाच े
बाींधकाम 
 

४७५०० २३२७५ २३२७५   

१० त्रयींबकेश्िर येथे 
गोदािरी नदीिर  
उर्व्या नतरािरील 
घा् बाींधणे ि 
पादचारी पुल बाींधणे 
 

 

२५००० १२२५० १२२५०  

११ त्रयींबकेश्िर येथे 
गोदािरी नदीिर  
र्ाव्या नतरािरील 
घा् बाींधणे ि 
पादचारी पुल बाींधणे 

१२५०० ६१२५ ६१२५  

१२ त्रयींबकेश्िर अहहल्या 
नदीिर निीन घा् 
बाींधण,े पादचारी 
पुल बाींधण ेि 
पोहोच रस्ता तयार 
करणे 

२४००० ११७६०  ११७६०   

१३ त्रयींबकेश्िर येथे 
गोदािरी-अहहल्या 
सींगमािरील घा्ाची 
दरुुस्ती ि 
नुतनीकरण 

४०० १९६ १९६  

१४ कन्नमिार पशल त े ८०००० ३९२००  ३८६६८   
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लक्ष्मी नारायण पशल 
येथील गोदािरी 
नदीच्या उर्व्या 
त्ािरील शसींहस्थ 
कुीं भमेळा 
घा्ार्िळील 
के्षराचा विकास ि 
घा्ाच े
विदयुतीकरण. 

१५ मौर् ेिानगाि ि 
मसेिार्ी जर्. बीर् 
या प्रकल्पातुन 
िाहणाऱया पुराच्या 
पाणयामळेु होणारे 
नुकसान 
्ाळणयासा प 
(गॅबबयन पधतीतीची) 
सींरक्षक शभींत बाींधण े

३००१ ३००० ३०००   

  ोक तरतुद ४०० ० ०  
  ोक स्िरुपात ० २६९२२५ ०  
 एिूण-पुरतनयांत्रण ५२३३०१ ५२३३०१ २५२८०३  
 आर.आर.आर.     
  ोक तरतुद     
१ मरा िार्ा प्रदेि २००००० २००००० ० प्रकल्प ननजश्चती न 

झाल्याने अखधचडत. २ उिडररत महाराषर 
प्रदेि 

५०००० ५०००० ० 

 एिूण २५०००० २५०००० ०  
 एिूण सिड 

(गोमपाविम, 
औरांगाबाद) 

१३१९१०३० १२९५१८४८ ९५८३५४१  

 जनलविद्युत प्रिल्हप      
 घा्घर उदींचन 

र्.वि.प्र 
१६०००० १६०००० २७५०० कीं रा्दाराचे र्ीआरबी 

लेम च ेभुगतान न 
झाल्यामुळे. 

 कोयना ्प्पा-४ 
र्.वि.प्र 

५४२०० ५४२०० २६०२८ ननयोजर्त कामे 
होणार नसल्यामुळे. 
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 कोयना धरण 
पायथा विदयुतगवह 
(र्ािा तीर) 

२९०३६  २९०३६ १९४७० सु.प्र.मा. नसल्यामुळे 

 सरदार सरोिर 
र्.वि.प्र. 
 (स्थापतय ि 
पुनिडसनाची कामे) 

१७५४७७ १७५४७७ ७९८४ सु.प्र.मा. नसल्यामुळे 

 सरदार सरोिर 
(महाराषराचा 
हहस्सा) 

२५१०६२४ २५१०६२४ २५१०६२४  

 काळ र्.वि.प्र. ३४०००० ३४०००० २८६३३६  सु.प्र.मा. नसल्यामुळे 
 कुीं भे र्.वि.प्र ८६००० ८६००० ६४०६८ सु.प्र.मा. नसल्यामुळे  
 िान र्.वि.प्र २००० २००० ४५४ ननयोजर्त कामाींना 

मींर्ुरी प्राप्त 
नसल्याने. 

 सहस्रकुीं र् 
(बहुउदे्दशिय) 
र्लविदयुत प्रकल्प 
 

१ १ ०  

 भींर्ारदरा 
र्लविदयुत प्रकल्प 
्प्पा-२ 

१४१२०० १४१२०० ० विदयुतगवहाचे 
कामापो्ी लिाद 
ननणडयानुसार देय 
रकमेबाबत अदयाप 
ननणडय झाला 
नसल्याने. 

 नुतनीकरण ि 
आधुननकीकरण िीर 
र्लविदयुत प्रकल्प 

१००० १००० ४८८ सविस्तर प्रकल्प 
अहिालास प्र.मा. 
प्राप्त न झाल्यान े

 एिुण ३४९९५३८ ३४९९५३८ ३०१४८०९  
 

----------------- 
नागपूर महानगरपासलिेद्िारे सांपत्ती िरािर लािण्यात आलेले  

२ टक्िे दांर् रद्द िरण्याबाबत 
(४४)  १९२४६ (२८-०४-२०१६). श्री.प्रिाश गजनसभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपशर महापाशलकेदिारे सींपतती मुल्याींकनाकररता सव्हेक्षणासा प सशमती केव्हा स्थापन 
करणयात आली आहे ि या सशमतीच्या आर्तागायत ककती बै का झाल्या आहेत,  
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(२) नागपशरमधील दहाही झोनला रुपये २८६.२६ को्ीच ेलक्ष्य हदले आहे काय, 
(३) असल्यास, तयापेक्षा ककती ननधी मालमतता करािर िासनान े २ ्के अिास्ति (दींर्) 
लािणयाचा ननणडय घेतला आहे ि उत २ ्के दींर् गरीब नागररक भरु िकत नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गरीब नागररकाींना मालमतता करािर २ ्के दींर् अन्यायकारक असशन िासन 
तो रद्द करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१३-०६-२०१६) : (१) नागपशर महानगरपाशलकेदिारा मालमतता 
मुल्याींकनाकरीता सव्हेक्षणाकरीता अिी स्ितींर सशमती नाही. 
     तथावप, नागपशर महानगरपाशलकेत कर ि कर सींकलन सशमती कायडरत आहे. 
(२) नाही. 
(३) महाराषर महानगरपाशलका अधधननयम, १९४९ चे पररशिष् “र्” प्रकरण ८ च े कराधान 
ननयम क्र.४१ अन्िये विहीत कालािधीत करदातयाने मालमतता कर महानगरपाशलका खातयात 
र्मा न केल्यास २ ्के प्रनत माह दराने दींर् आकारणयाची तरतुद आहे. 
(४) उत प्रमाणे नमशद केल्यानसुार विहीत कालािधीत करदातयाने मालमतता कर अदा न 
केल्यास महापाशलका अधधननयमात अिी २ ्के दींर् आकारणयाची तरतशद आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 अमरािती बार असोससएशन लायब्ररीला तनधी देण्याबाबत 

(४५)  १९२६९ (०२-०५-२०१६). श्री.नागो गाणार : सन्माननीय तनयोजनन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती बार असोशसएिन याींना लायब्ररीकरीता ५०,००० हर्ाराींचा ननधी आमदार 
स्थाननक विकास कायडक्रम २०१४-१५ अींतगडत िासनाकर्शन मींर्शर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरािती र्ीस्री् बार असोशसएिनच्या पदाधधकाऱयाींनी सदरहश ननधीबाबत 
जर्ल्हा ननयोर्न अधधकारी, अमरािती याींच्याकर् े विचारणा केली असता जर्ल्हा ननयोर्न 
अधधकाऱयाींनी तयाींच्यािी अस्य ि उधती्पणे िाताडलाप करुन तयाींचा अपमान केल्याच े माहे 
डर्सेंबर, २०१५ मये िा तयादरम्यान ननदिडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी चौकिी करणयात आली आहे काय, चौकिीचे ननषकषड काय 
आहेत ि तयानुसार मींर्शर ननधी बार असोशसएिनला न देणयाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, बार असोशसएिन पदाधधकाऱयाींिी उधती्पण े िागणाऱया जर्ल्हा ननयोर्न 
अधधकाऱयाींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०१-०६-२०१६) : (१) नाही, सन २०१५-१६ मये १३ बार 
असोशसएिनच्या लायब्ररीींकरीता प्रनत लायब्ररी रु.५०,०००/- प्रमाणे एकश ण रु.६,५०,०००/- इतका 
ननधी मींर्शर करणयात आलेला आहे. 
(२), (३) ि (४) आमदार स्थाननक विकास कायडक्रमाींतगडत, सिडसमाििेक मागडदिडक 
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सशचनाींनुसार, बार असोशसएिनला लायब्ररीकरीता मींर्शर ननधी, प्रमुख जर्ल्हा ि सर न्यायाधीि 
याींच्याकर् े हदला र्ातो. सदर प्रकरणी, अमरािती र्ीस्री् बार असोशिएिनचे पदाधधकारी 
याींनी, जर्ल्हा ननयोर्न अधधकारी अमरािती, याींच्याकर् ेविचारणा केली होती. तयाींचे समाधान 
न झाल्यान े जर्ल्हा ननयोर्न अधधकारी, अमरािती याींच्या विरुद तक्रारीच े ननिेदन 
जर्ल्हाधधकारी अमरािती याींना हदले. तयासींदभाडत अप्पर जर्ल्हाधधकारी, अमरािती याींनी 
हदलेल्या चौकिी अहिालािरुन ि नोंदविलेल्या मतानुसार, जर्ल्हा ननयोर्न अधधकारी, 
अमरािती, याींनी येणाऱया नागररकाींना सौर्न्याची िागणशक दयािी ि लोकसेिकाच्या भािनेतशन 
काम कराि ेअिी समर् देणयात आलेली आहे. 

___________ 

 अिोला महानगरपासलिेतील ररक्त असलेली ताांत्रत्रि पदे भरण्याबाबत 
(४६)  ३०२३४ (०४-०८-२०१२). श्री.गोपीकिसन बाजनोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला महानगरपाशलकेतील बहुताींि ताींबरक पदे ररत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच ताींबरक पदे स्थायी स्िरूपात भरणयात न आल्यामुळे विविध प्रकारची विकासकाम े
प्रलींबबत आहेत ककीं िा तयाच्यािरील खचड अना ायी पदतीने होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िरील पदे स्थायी स्िरूपात भरणयाबाबत िासनाने कोणती कायडिाही केली आहे 
िा करणयात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१३-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) सदरची पदे ररत राहणयाच्या मागील मुख्य कारण हे अकोला महानगरपाशलकेच्या 
आकव तीबींध ि सेिाप्रिेि ननयम अदयाप ननजश्चत नाहीत, हे आहे. 
(३) हे खरे नाही. तथावप, ही काम े उपलब्ध कमडचाऱयाींकर्शन ि मानधन ततिािर ननयुत 
केलेल्या ताींबरक कमडचाऱयाींकर्शन करून घेतली र्ातात. 
(४) अकोला महानगरपाशलकेच्या आकव तीबींध ि सेिाप्रिेि ननयम ननजश्चत झाल्यानींतर, सदरची 
पदे महापाशलकेच्या स्तरािर स्थायी स्िरूपात भरती करता येऊ िकतील.  

तथावप, िगड-१ ि िगड-२ मधील पदे प्रनतननयुतीन े भरणयाबाबत महापाशलकेन े
केलेल्या विनींतीनुसार सदरची पदे प्रनतननयुतीने भरणयासा प अधधकारी उपलब्ध करून 
देणयाबाबत िासनस्तरािरील ररत पदाींिी सींबींधीत मशळ विभागाींना िेळोिळेी विनींती करणयात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
अिोला महानगरपासलिेच्या पूरि अनुदानाबाबत 

(४७)  ३७०८२ (१६-०५-२०१३). श्री.गोपीकिसन बाजनोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील अमरािती, चींद्रपशर ि लातशर या महानगरपाशलका अजस्ततिात आल्यानींतर 
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तयाींना पशरक अनुदान देणयात आले होते. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील महानगरपाशलकाींप्रमाणे अकोला महानगरपाशलकेला अजस्ततिात 
आल्यापासुन त े आर्पयांत राज्य िासनाकर्शन कोणतयाही प्रकारचे पशरक अनुदान देणयात 
आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एिढया िषाडपासशन अकोला मनपाला पुरक अनदुान न शमळणयाची कारणे 
कोणती ि या अनुषींगान ेिासन स्तरािर काय कायडिाही करणयात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१३-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) हे खरे नाही.  

     िासन पररपरक, नगरविकास विभाग, क्रमाींक-अमपा-२५०३/१५९४/प्र.क्र.५९/०४/नवि-२६ 

हद.२०/०४/२००४ ि समक्रमाींक हदनाींक १/६/२००४ िासन ननणडयानसुार महापशलका अजस्ततिात 
आल्यापासशन सन २००६-२००७ पयांत अकोला महानगरपाशलकेस पशरक अनुदान वितरीत 
करणयात आलेले आहे. 

   वितरीत करणयात आलेल्या अनुदानाची िस्तुजस्थती खालील प्रमाणे :- 
 

अ.क्र िषड वितरीत केलेली रकम रुपये 

१ २००२-२००३ ३,१२,९४,५६४/- 
२ २००३-२००४ ५,४०,९१,७९७/- 
३ २००४-२००५ ३,३८,९०,६१७/- 
४ २००५-२००६ २,९७,३५,२००/- 
५ २००६-२००७ १,३८,१५,०००/- 

 
अिोला महानगरपासलिा िासशम ि बुलवाण्याच्या नगरपररषदेच्या िराराबाबत 

 

(४८) ३७१०२ (१६-०५-२०१३). श्री.गोपीकिसन बाजनोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाशलका तयाचप्रमाणे िाशिम ि बुलढाणा नगरपाशलकेच्या हद्दीतील ककती 
्के रहहिासी दरिषी ननयशमत ्ॅस भरतात, 
(२) तसेच अकोला महानगरपाशलका िाशिम ि बुलढाणा नगरपररषदेच्या हद्दीतील कर न 
भरणाऱयाींची ्केिारी ककती आहे. 
(३) तयाचप्रमाणे अकोला महानगरपाशलका िाशिम ि बुलढाणा नगरपररषद मधील अनेक 
भागात आर्पािेतो कर आकारणी झालेली नाही, हे देखील खरे आहे काय, 
(४) महानगरपाशलका ि नगरपाशलका याींचा महसशल िाढिणयाकररता अतयींत महतिपशणड 
विषयािर िासनाकर्शन या प्रकरणी काय कायडिाही करणयात येत आहे, 
(५) असल्यास, र्नतेचा आींदोलनातमक पविरा पाहता नगरपाशलकेकर्शन कायदयापेक्षा र्ास्त 
िसुली केली र्ाते हे खरे आहे काय ? 
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श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१३-०६-२०१६) :  (१) याबाबतची ्केिारी खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

(अ)  अकोला महानगरपाशलका अींदार् ७०% 

(ब)  िाशिम नगरपररषद ७०% ि 
(ि) बुलढाणा नगरपररषद ८० त े९०% 

 

(२) याबाबतची ्केिारी खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

(अ) अकोला महानगरपाशलका अींदार् े३०% 

(ब)  िाशिम नगरपररषद- ३०% ि 
(ि) बुलढाणा नगरपररषद १०% ते २०% 

 

(३) याबाबतची िस्तुजस्थती खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

(अ) अकोला महानगरपाशलका काही भागात कर आकारणी झालेली 
नाही हे खरे आहे, 

(ब)  िाशिम नगरपररषद हे खरे नाही. 
(ि) बुलढाणा नगरपररषद हे खरे नाही. 

 

(४) याबाबतची िस्तुजस्थती खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

(अ) अकोला महानगरपाशलका महापाशलकेच्या चारही झोनमधील 
मालमतताींचे काम पशणड झाले असशन, तयानुसार सदरची माहहती 
सींगणकीकव त करुन, तयानुसार सुधाररत देयके पा विणयाच ेकाम 
महापाशलका स्तरािर सुरु आहे. 
 

(ब)  िाशिम नगरपररषद-पुरिणी आकारणी केली र्ाते. चतुथड िावषडक 
कर आकारणी िळेेिर करणयात येते. थकीत मालमतताधारकाींना 
थकीत रकमेिर २% िास्ती लािली र्ात.े तसेच हदनाींक 
०१/०४/२०१३ पासशन प्रनतिषड रु.८१४/- ऐिर्ी रु.२०००/- इतकी 
पाणी करात िाढ करणयात आलेली आहे. 

(ि) बुलढाणा नगरपररषद-महसशल िाढीसा प र्ीआयएस प्रणालदिारे  

िहरातील मालमतताींचे सव्हेक्षण करणयाबाबतची कायडिाही सुरु 
आहे. 

 

(५) हे खरे नाही. 
___________ 

 

यितमाळ नगरपररषदेचे अधधिारी याांनी हदघड मुदतीिर भार्पेट्टीिर  
हदलेल्हया जनागेचे नुतनीिरण िरण्याबाबतचा प्रस्ताि 

(४९)  ४८०८६ (२७-०१-२०१४). श्री.नागो गाणार : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) मुख्याधधकारी नगर पररषद यितमाळ (सामान्य प्रिासन विभाग) याींनी हदघड मुदतीच्या 
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भार् ेपट्टयािर हदलेल्या र्ागेचे नतुनीकरण करणयाबाबतचा प्रस्ताि मा. सधचि, नगर विकास 
विभाग याींच्याकर् े हदनाींक १ लेब्रुिारी, २०१० ि हदनाींक २ र्ानेिारी, २०१२ रोर्ी िा तया 
समुारास पा विला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािािर िासनान ेअदयापपयांत कोणतीही कायडिाही केली नाही, 
(३) असल्यास, तयाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्तािािर िासन कायडिाही करणार आहे काय ? 
 

श्री. देिेंद्र फर्णिीस (१५-०६-२०१६) : (१) ि (२) याबाबत सुधाररत प्रस्ताि पा विणयाबाबत 
जर्ल्हाधधकारी, यितमाळ याींना कळविणयात आले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

 

___________ 
 

 िळिण (जजन. नासशि) येथील िाांदा ि र्ासळांब तनयाडत तसेच  
शीतगहह सुविधा िें द्र िायाडजन्ित नसल्हयाबाबत 

(५०)  ५१२२६ (२३-०६-२०१४). र्ॉ. अपूिड हहरे : सन्माननीय ऊजनाडमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) कळिण (जर्.नाशिक) तालुयातील ि उततर महाराषरातील पहहले काींदा ि र्ाळीींब ननयाडत 
िीतगवह सुविधा कें द्र िीर् पुरि ा होत नसल्यान े ि अन्य अर्चणीींमुळे कायाडजन्ित झाले 
नसल्याच ेननदिडनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तब्बल १३ को्ीींचा ननधी खचशडन प्रतयक्षात आलेला हा प्रकल्प पररसरातील 
िेतकऱयाींच ेसुविधेसा प कायाडजन्ित होणयासा प िासनाने कोणती कायडिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबत कायडिाही न होणयाची कारणे काय आहेत ि सदर सुविधा कें द्र 
केव्हापयांत कायाडजन्ित होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२३-०६-२०१६) : (१) हे अींित: खरे आहे. सदरच्या िीतगवह सुविधा 
कें द्राला करणयात आलेला िीर् पुरि ा, थकबाकीचा भरणा न केल्यामुळे महावितरण 
कीं पनीकर्शन तातपुरता बींद करणयात आलेला आहे. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

विधान भिन :   लत्तमससांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मुद्रणपशिड सिड प्रककया महाराषर विधानमींर्ळ सधचिालयाच्या सींगणक यींरणेिर करणयात आली आहे. 

मुद्रण: िासकीय मयिती मुद्रणालय, मुींबई. 
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