
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

गारगोटी (ता.भुदरगड, जि.िोल् हापूररू  शहरात स् वतां्र  अजनिनशमन द  यां्र णा उभारण्याबाबत 
  

(१   १२२८२ (०८-०३-२०१५ .   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गारगो्ी (ता.भुदरगड, जि.कोल् हाप)र  शहरात अद्याप स् वतीं्र  अजनिनशमन दल यीं्र ा ा 
काययरत नसल् याचम माहम नो हेंबर, २०१४ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम, हम खरम आहम 
काय, 
(२) असल् यास, या तालुक् याकतरता अजनिनशमन यीं्र ा ा नस याची कारा म काय आहमत, 
(३) असल् यास, या ठिकाा ी तातडीनम अजनिनशमन यीं्र ा ा उभार याकतरता शासनस् तरावुनन 
कोा ती काययवाही कम ली वा कर यात यमत आहम ? 
  
श्रीमती पूरांििा मुांड े (२०-०४-२०१७  : (१ , (२  व (३  राज्याच्या अजनिनशमन समवा 
सक्षमीकरा ासािी व बळक्ीकरा ासािी महाराषर अजनिनसुरक्षा अभभयान राबववयात यमत आहम. 
राज्यात राज्यस्तरीय अजनिनशमन समवा नसल्यामुळम ही समवा नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्था व 
ववशमष ननयोिन प्राधिकरा म याींच्यामाफतय त पुरववयात यमतम. सद्य:जस्थतीत राज्यातील तालुका 
मुख्यालयाच्या ठिकाा ी नगरपाभलका/नगरपींचायती स्थापन करयाची काययवाही सुुन आहम. 
यामध्यम गारगो्ी (भुदरगड  या तालुका मुख्यालयाचा दमखील समावमश अस)न नगरववकास 
ववभागास प्रस्ताव सादर करयात आलमला आहम. याबाबतची काययवाही पुा य झाल्यानींतर 
महाराषर अजनिनसुरक्षा अभभयान ही योिना या तालुक्याींना लाग) करयाचा ववचार करयात यमत 
आहम. 

___________ 
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यवतमाळ जिल् हा पूरररषद अधधिाऱयाांच्या शासिीय तनवासस् थानाांचे  
सेवा शुल् ि थिीत असल् याबाबत 

  

(२   १३७२७ (०८-०४-२०१५ .   श्री.रािद्र न निरधने (उमरडेड , श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार 
(वणी  :   सन्माननीय ग्रामवविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) यवमाळ जिल् ्यातील जिल् हा पतरषदमतील अधिकारी व कमयचाऱ याींना नाममा्र  शुल् कात 
शासकीय वसाहतीतील घर उपलब् ि कुनन ठदलम िातात, हम खरम आहम काय, 
(२) असल् यास, उपमुख् य काययकारी अधिकारी, उप काययकारी अभभयींता, ग् ववकास अधिकारी 
अशा प्रथम वगायच्या अधिकाऱ याींनीच शासकीय ननवासस् थानाींचम समवा शुल् क थकववलम आहम, या 
समवा शुल् काच् या वसुलीची िबाबदारी जिल् हा पतरषद बाींिकाम ववभागातीलच भलवपकावर 
असल् यामळुम दबावाखाली वसलुी होत नाही, हम ही खरम आहम काय, 
(३) असल् यास, सींबींिीत वतरष ि अधिकाऱ याींनी थम् वमतनात)न शासकीय ननवासस् थाींचम समवा शुल् क 
रक् कम कपात करावी असम आदमश दमननही पींचायत ववभागाचम अधिकारी आपलम उत् तरदानयत् व 
पार पाडत नाही, हम ही खरम आहम काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा कर यात यमत आहम ? 
  
श्रीमती पूरांििा मुांड े(२०-०४-२०१७  : (१  नाही 
(२  चार अधिकाऱयाींकड)न च्ई क्षम्र फतळानुसार समवा शुल्काची आकारा ी थककत होती. तथावप, 
या चारही अधिकाऱयाींनी समवा शलु्काची रक्कम जिल्हा ननिीत िमा कम लमली आहम. त्यामुळम 
सद्य:जस्थतीत कोा ाकडमही समवाशुल्क थककत नाही. 
(३  नाही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

फु ांब्री (जि.औरांगाबाद  येथे ि सांधारणाच्या िामात झा े ा गैरव्यवहार 
  

(३   १८०८६ (१७-०८-२०१५ .   श्री.अत ु सावे (औरांगाबाद पूरूवव  :   सन्माननीय रोिगार हमी 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) फुतलींब्री (जि.औरींगाबाद  यमथील उप अभभयींता, लघुभसींचन (िलसींिारा   उपववभाग, 
औरींगाबाद यीं्र ा मच् या कामासािी रोिगार हमी योिनमअतींगयत कुशल भागाच् या खचायसािी 
औरींगाबाद ववभागास प्राप् त झालमल् या ननधित)न कामाची अींमलबिावा ी करा ाऱ या शाखा 
अभभयींता तसमच तत् कालीन काययकारी अभभयींता याींनी सींगनमत कुनन करोडो ुनपयाींचा परस् पर 
गैरयवहार कम ला असल्याची तक्रार ठदनाींक ८ िानमवारी, २०१३ रोिी अधिक्षक अभभयींता 
लघुभसींचन (िलसींिारा   मींडळ, औरींगाबाद याींचमकडम दाखल कर यात आल् यानींतर याप्रकरा ी 
चौकशी कुनन सववस् तर व वस् तनुनष ि अहवाल दस् तऐवविासह अधिक्षक अभभयींता लघुभसींचन 
(िलसींिारा   याींनी ठदनाींक १८ िानमवारी, २०१३ रोिी तयार कम ला आहम, हम खरम आहम काय, 
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(२) असल् यास, सदर अहवालाच् या अनुषींगानम आतापय त शाखा अभभयींता तसमच काययकारी 
अभभयींता याींचमवर कोा ती कारवाई कम ली वा कर यात यमत आहम, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. ियिुमार राव  (०७-०६-२०१७  : (१  प्रस्तुत प्रकरा ी चौकशी अहवाल ठदनाींक १-३-२०१४ 
रोिी अधिक्षक अभभयींता, लघुभसींचन (िलसींिारा   मींडळ, औरींगाबाद याींचमकडम प्राप्त झाला आहम 
हम खरम आहम. 
(२  व (३  चौकशी अींती तक्रारीत कुिल्याही प्रकारचम तत््य आढळलम नसल्यानम कारवाई 
करयाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अांबरनाथ (जि.ठाणे  ता ुक् यात राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनते झा े ा गैरव्यवहार 

  

(४   ३०२५३ (२२-०१-२०१६ .   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड , श्री.सांिय िेळिर (ठाणे , 
श्री.पूराांडुरांग बरोरा (शहापूरूर , श्री.जितद्र न आव्हाड (मुांब्रा िळवा  :   सन्माननीय रोिगार हमी 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  अींबरनाथ (जि.िाा म  तालुक् यातील राषरीय रामामीा  रोिगार हमी योिनमतील बनाव् 
कामगाराींची बनाव् बॅंक खाती दाखव)न अधिकारी व िमकम दार याींच्या सींगनमतानम मोठ्या 
प्रमाा ात गैरयवहार झाल्याचम माहम सप् े्ंबर, २०१५ मध्यम वा त्या दरम्यान ननदशयनास आलम 
आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, याबाबत शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व चौकशीअींती काय आढळ)न आलम, 
(३  असल्यास, राषरीय रामामीा  रोिगार हमी योिनमत गैरयवहार करा ाऱ या सींबींधित अधिकारी 
व िमकम दार याींच्यावर कोा ती कारवाई करयात आली वा यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. ियिुमार राव  (१२-०६-२०१७  : (१  हम खरम नाही. 
(२  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गांगापूरूर (जि.नाशशि  धरणािवळी  मेगा पूरयवटन सांिु ाती   
बोट क् ब िायावजववत नसल्याबाबत 

  

(५   ४०७९५ (२०-०५-२०१६ .   श्री.छगन भुिबळ (येव ा  :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१  गींगाप)र (जि.नाभशक  िरा ािवळील ममगा पयय् न सींकुलातील िागनतक दिायच्या बो् 
क्लबची इमारत गत ठदड वषा पास)न प)ा य होव)नही माहम िानमवारी २०१६ पय त कायायजन्वत 
करयात आली नसल्याचम ननदशयनास आलम आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर पयय् न सींकुलातील कन्हमन्शन सें्रसािी ननिी मींि)र अस)नही सिुातरत 
प्रशासकीय मान्यतमचा प्रस्ताव शासनाकडम प्रलींबबत असल्यानम सदर प्रकल्पाचम काम माहम 
िानमवारी, २०१६ पय त करयात आलमलम नाही, हम ही खरम आहम काय,  
(३  असल्यास, याबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम,  
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय ? 
  
श्री. देवद्र न फडणवीस (०७-०६-२०१७  : (१  सदर बो् क्लब प)ा य होनन तयार करयात आलमला 
आहम व त्यासािी लागा ाऱया बो्ी खरमदी करयात आलमल्या आहमत. त्याबाबत काही 
पयायवरा वादी सींघ्नाींनी ववरोि कम ल्यामळुम काययवाही प्रलींबबत होती. त्यानींतरच्या काळात 
महाराषर पयय् न ववकास महामींडळानम पयायवरा  ववभागाची परवानगी घमनन काही बो्ी 
चालववयास मान्यता प्राप्त कम ली व त्यासींदभायतील त्या बो्ी चालववयाची ननववदा काढयात 
आली. प्राप्त ननववदमच्या प्रकक्रयमबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानम चौकशी चाल) आहम. 
(२  व (३  गींगाप)र यमथील कन्हमन्शन सें्रसािी सुिातरत प्रशासकीय मान्यतमचा प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त झाला अस)न त्याबाबत अधिकची माठहती मागववयात आली आहम. ती प्राप्त 
झाल्यानींतर नना यय घमयात यमईल. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िवाहर रोिगार योिनेतून घेण्यात येणाऱया ववहहरीच्या िाही िाचि अटी रद्द िरण्याबाबत 

  

(६   ४२४८३ (२१-०४-२०१६ .   श्री.ियिुमार गोरे (माण , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी , 
श्री.अस् म शेड (मा ाड पूरजश्चम , श्री.अशमन पूरटे  (मुांबादेवी  :   सन्माननीय रोिगार हमी 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनानम सुुन कम लमल्या िवाहर रोिगार योिनमत)न घमयात यमा ाऱया ववठहरीच्या काही 
िाचक अ्ी (६० आर क्षम्र  अ् रद्द कुनन १ तम २ आर क्षम्र ास परवानगी द्यावी व दोन्ही 
ववठहरीचम अींतर ५०० फत) ् रद्द हावी  रद्द करयात यावी तसमच मस््र व िॉब काडय बींद कुनन 
शाखा अभभयींता याींना मोिमाप कुनन शमतकऱयाींच्या नावम दमयक भमळयात यावम अशी मागा ी 
शमतकरी वगायत)न होत असल्याची माहम िानमवारी, २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली 
आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, या प्रकरा ी शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. ियिुमार राव  (०७-०६-२०१७  : (१  नाही. 
(२  व (३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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वसई (जि.पूरा घर  ता ुक्यात िद् र न शासनान ेअल्पूरभूधारि शेतिऱयाांच्या ववहीरीसाठी अनुदान 
मांिूर िरुनही ववहीरीांच ेिाम अपूरणूाववस्थेत असल्याबाबत 

  

(७   ४५२३६ (०३-०५-२०१६ .   श्री.वव ास तरे (बोईसर , श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर , 
श्री.पूरास्ि  धनारे (डहाणू  :   सन्माननीय रोिगार हमी मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) वसई (जि.पालघर  यमथील वसई पींचायत सभमतीनम सन १९९२ तम २००८-०९ या वषायत 
लमखापरीक्षा  अहवालामध्यम रामामीा  भागातील अल्पभ)िारक शमतकऱयाींना शमतीच्या पायासािी 
कें द्र शासनाच्या िवाहर ववहीर योतनमत)न ४८२ ववहीरी बाींिल्याचम दाखव)न कोट्यविी ुनपयाींचा 
गैरयवहार झालमला अस)न त्याची चौकशी करयाची मागा ी पींचायत सभमती (वसई  
सभापतीींनी कम ली असल्याचम ठदनाींक ६ िानमवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आलम, 
हम खरम आहम काय, 
(२) असल्यास, लमखा पतरक्षा  अहवालानींतर यातील कम वळ ७० ववहीरी िागमवर असल्याचम 
ननतरक्षा ात ननदशयनास आलम, हम ही खरम आहम काय, 
(३) असल्यास, शासनाद्वारम प्रत्यमक ववहीर खोदाईला ७० हिार ुनपयाचम अनुदान ३ ्प्प्यात 
दमयात आलम, हम ही खरम आहम काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरा ी शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार दोषीींवर शासनानम काय कारवाई कम ली वा करयात यमत आहम, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. ियिुमार राव  (०७-०६-२०१७  : (१ , (२  व (३  नाही. वसई (जि.पालघर  तालुक्यातील 
सन १९९२-९३ तम २००८-०९ या कालाविीत राज्य रोहयोअींतगयत एक) ा  ४८२ िवाहर ववहीरी 
मींि)र करयात आल्या होत्या. त्यासािी ुन.१,७३,१७,५४५/- इतकम  अनुदान ववतरीत करयात 
आलम होतम. मींि)र ४८२ ववहीरीींपैकी ३६१ िवाहर ववहीरी प)ा य झाल्या अस)न सदर ववहीरीींकरीता 
ुन.१,४६,४७,९८०/- इतक्या अनुदानाचम वा्प करयात आलम अस)न १२१ ववहीरी रद्द करयात 
आल्या आहमत. 
(४ , (५  व (६  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डहाणू (जि.पूरा घर  ता ुक्याती  सुयावनगर येथी  िामगार  
वसाहत िॉ नी बाांधिाम तोड े िात असल्याबाबत 

  

(८   ५१२६८ (०७-०५-२०१६ .   श्री.पूरास्ि  धनारे (डहाणू  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  डहाा ) (जि.पालघर  तालुक्यातील कासा सुयायनगर यमथील कामगार वसाहत कॉलनी 
बाींिकाम तोडलम िात अस)न शासनाच्या मालमत्तमची ववक्री कम ली िात असल्याचम माहम 
िानमवारी, २०१६ मध्यम वा त्या दरम्यान ननदशयनास आलम आहम, हम खरम आहम काय, 
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(२) तसमच उपरोक्त मालमत्तमच्या ववक्रीतील फतक्त २.५ को्ी नतिोरीत िमा झालम अस)न, 
उवयतरत रक्कम िमा कम ली िाा ार आहम काय, 
(३  असल्यास, या प्रकरा ी शासनानम चौकशी कम ली आहम काय, व तदनुसार दोषीींवर कोा ती 
कारवाई कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०५-२०१७  : (१  होय, हम खरम आहम. 
     िलसींपदा ववभागाच्या स)याय प्रकल्पावर काययरत अधिकारी व कमयचारी याींच्या 
ननवासस्थानासािी व कायायलयासािी सन १९७७ मध्यम स)यायनगर वसाहतीतील तात्पुरत्या 
इमारतीींचम बाींिकाम करयात आलम होतम. सदर इमारती सततच्या अनत पावसाच्या माऱयानम 
तसमच वापरात नसल्यानम व भववषयात उपयुक्तता नसल्यानम दमखभाल दुुनस्तीअभावी मोठ्या 
प्रमाा ावर क्षनतरामस्त झालमल्या होत्या. पतरा ाम स्वुनप, राहयास अयोनिय व िोकादायक 
असा ाऱया इमारतीचा आढावा घमव)न ननलेखन प्रस्तावास सक्षम स्तरावर मान्यता घमव)न ववहीत 
काययपध्दतीचा अवलींब कुनन ननलेखखत ननकामी साठहत्याची ववल्हमवा् लावयात आली आहम. 
(२  अींशत: खरम आहम. 

स)याय प्रकल्प वसाहतीतील ननकामी / िोकादायक इमारती तोडयाचा व िागा 
साफतसफताई करयाचा खचय विा िाता प्राप्त भींगार साहीत्य ववक्री पो्ी मुल्यािारीत करासह 
ुन.७७,६२६.०० इतकी रक्कम शासन खाती िमा झालमली आहम. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भरणे (ता.डेड, जि.रत्नाधगरी  येथी  िोल्हापूरूरी पूरध्दतीच्या बांधाऱयाची झा े ी दरुवस्था 
  

(९   ५४२२८ (२४-०८-२०१६ .   श्री.िा ीदास िोळांबिर (वडाळा , श्री.तनतेश राण े
(िणिव ी  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) भरा म (ता.खमड, जि.रत्नाधगरी  यमथील िगबुडी नदीप)लािवळ १९७४ मध्यम बाींियात 
आलमल्या १२६ मी्र लाींबीचा कोल्हाप)री पध्दतीच्या बींिारा बाींि)न नात)वाडी िरा ात)न सोडयात 
यमा ारम पाा ी ‘भरा म’ िॅकवमलमध्यम सोडल्यानींतर खमड शहराला ववतरीत करून शहरातील पाा ी 
ी्ंचाइय कमी करयासािी सदरह) बींिाऱ याींची योिना राबववयात आली होती, हम खरम आहम काय, 
(२) असल्यास, सदरह) बींिाऱ याची दरुवस्था झाली अस)न सततच्या गतीमुळम पायाचाही अपयय 
होत आहम, इतकम च नहमतर ३७ स्तींभ  ३८८ गाळम असलमला हा बींिारा नुसता नावापुरताच 
राठहला अस)न सदरह) बींिाऱयाींची त्वरीत पुनयबाींिा ी करावी म्हा )न त्या पतरसरातील भरा म, 
सोखीवली, वमरला, सींवमा ी, ऐवनवरम आदी गावातील रामामस्थाींनी तसमच शमतकऱ याींनी काययकारी 
अभभयींता, िलसींपदा ववभाग, कोका  पा्बींिारम ववभाग, मा.पालकमीं्र ी, रत्नाधगरी जिल्हा, मा. 
िलसींपदा मीं्र ी, प्रिान सधचव, िलसींपदा ववभाग आदीींकडम मागील ३ वषायपास)न सातत्यानम 
मागा ी कम ल्यानींतर सन २०१५-२०१६ या आधथयक वषायत सदरह) भरा म बींिाऱयाींच्या 



वव.स. ३०६ (7  

पुनयबाींिा ीसािी १ को्ी ७५ हिाराची तरत)द कम लमली असतानाही आिभमतीस सदरह) बींिाऱयाींच्या 
पुनयबाींिा ीचम काम सुुन करयात आलमलम नाही, हम ही खरम आहम काय 
(३) असल्यास, अद्यापी सदरह) बींिाऱ याींच्या पुनयबाींिा ीचम काम सुुन न करयाची सवयसािारा  
कारा म काय आहमत 
(४) असल्यास, सदरह) बींिाऱ याींच्या पुनयबाींिा ीचम काम ववनाववलींब प)ा य होयाच्या दटष्ीनम 
शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२६-०४-२०१७  : (१  हम अींशत: खरम आहम. 

सदर बींिारा मुख्यत्वम कुनन भसींचनाकरीता पाा ी पुरविा करयासािी बाींियात आला 
आहम. तथावप, सदर बींिाऱयात)न खमड शहराला प्रत्यक्षात वपयासािी पाा ी पुरविा दमखील 
करयात यमत आहम. 
(२ , (३  व (४  भरा म बींिारा नादुुनस्त झाला अस)न नयानम सींिानकात बाींियाच्या 
अींदािप्र कास शासनानम ठद.१७.१२.२०१३ च्या शासन नना ययान्वयम ुन.१७५.६९ लक्षला प्रशासकीय 
मान्यता ठदली अस)न सक्षम अधिकाऱयानम अद्यावत दरस)ची नुसार ुन.१७९.६५ लक्ष रक्कममच्या 
अींदािप्र कास ताींब्र क मान्यता प्रदान कम ली आहम. 

सदर बींिाऱयाच्या पुनबा िा ीचम काम हाती घमयासािी ननववदा मींि)रीबाबत ची 
काययवाही क्षमब्र य स्तरावर सुुन अस)न ननववदा काययवाही प)ा य कुनन बींिारा दुुनस्तीची कामम हाती 
घमयाचम ननयोजित आहम. 

___________ 
  

महाराष्ट्राच ेपूराणी गुिरात ा न देण्याच्या शशफारशीबाबत 
  

(१०   ६५०६३ (०२-०१-२०१७ .   श्री.राधािृष्ट् ण ववड-ेपूराटी  (शशडी , श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरूरी , श्री.अब् द ु सत्तार (शसल् ोड  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दमा गींगा नार-पार नद्याींच्या िल ननयोिनाबाबत शासनानम नममलमल्या तज्ञ सभमतीचा 
अहवाल ठदनाींक २५ िुल,ै २०१६ रोिी वा त्यासुमारास िलसींपदा ववभागास सादर करयात 
आला आहम, हम खरम आहम काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवालात नार-पार खोऱयात)न गुिरातला दमयास काहीच पाा ी भशल्लक 
राहत नसल्याची भशफतारस सदर अहवालात करयात आली आहम, हम ही खरम आहम काय, 
(३) असल्यास, तरीसुध्दा नार-पार खोऱयातील २९ ्ीएमसी पायापैकी २१ ्ीएमसी पाा ी 
गुिरातला दमयाबाबत मा.मुख्यमींत्रयाींनी ठदनाींक १६ िानमवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास कें द्र 
शासनास पािववलमल्या प्र ात सहमती दशयववली होती, हम ही खरम आहम काय, 
(४) असल्यास, तज्ञ सभमतीच्या अहवालाच्या अनुषींगानम शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा 
करयात यमत आहम, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७  : (१  होय. 
(२) होय. सभमतीनम सींप)ा य पाा ी वापराचा बहृत आराखडा तयार कम लमला आहम. सदर अ्यास 
ढोबळ ताींब्र क पडताळा ी व यवहाययता तपासा ीवर आिारीत आहम. 
(३) प्रस्तावीत नार-पार, तापी नदीिोड योिनमत)न नार-पार, अींबबका उपखोऱ यातील ३०० दलघमी 
पायाचा धगरा ा खोऱ यात वापर करा म, सदर योिना राषरीय प्रकल्प म्हा )न राबववा म, तसमच 
राज्याच्या ठहस्याचम उवयतरत पायाची भरपाई तापी खोऱ यात अन्य्र  करा म या शतहसह महाराषर 
पार-तापी-नमयदा वळा  योिनमस समींती दमयाचा ववचार करू शकम ल अशा तडिोडीची शक्यता 
मा.मुख्यमीं्र ी याींनी ठद.१६ िानमवारी, २०१५ रोिी कें द्रीय िलसींसािन मीं्र ी महोदयाींच्या प्र ात 
यक्त कम ली होती. 
(४) सदर अहवाल ढोबळ ताींब्र क पडताळा ी व यवहाययता अ्यासावार आिातरत आहम. या 
अहवालातील पाा ी वापराचा बहृत आराखडयाचा सववस्तर ताींब्र क व आधथयक 
यवहाययता अ्यास करून त्यानींतरच शासन या बाबतचम िोरा  ननजश्चत करा ार आहम. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेतनमोण त ेसोनेवाडी इजिमा-२६७ व वपूरांपूरळे सोनेवाडी फाटा मा दाड त ेसांगमनेर  
या रस् त् याची झा े ी दरुवस्था 

  

(११   ६५०६४ (०५-०१-२०१७ .   श्री.राधािृष्ट् ण ववड-ेपूराटी  (शशडी , श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरूरी , श्री.अब् द ु सत्तार (शसल् ोड  :   सन्माननीय ग्रामवविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मौिम ननमोा  तम सोनमवाडी इजिमा-२६७ व वपींपळम सोनमवाडी फता्ा मालदाड तम सींगमनमर हा 
रस्ता दगडखाा ी व क्रम शरच्या अविड वाहतुकीनम खराब झाल्यामळुम सदर रस्त्याच्या 
दुुनस्तीकतरता गौा  खननि ननिीत)न ननिी भमळयाबाबतचा प्रस्ताव  जिल्हापतरषद, अहमदनगर 
याींच्याकड)न जिल्हाधिकारी याींच्याकडम पािववयास ववलींब झाल्यामळुम सदर रस्त्याच्या दुुनस्तीस 
ननिी उपलब्ि कुनन दमयात आला नाही, हम खरम आहम काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची दुुनस्ती तातडीनम करयाबाबत मा.ववरोिी पक्षनमता, वविानसभा 
याींनी ठदनाींक २९ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास मा.रामामववकास मीं्र ी याींना प्र ाद्वारम 
कळववयात यमननही याबाबत कोा तीही काययवाही कम ली नाही, हम ही खरम आहम काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरा ी चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याच्या दुुनस्तीसािी शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात 
यमत आहम, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ?  
  
श्रीमती पूरांििा मुांड े (२९-०५-२०१७  : (१  हम खरम नाही. अींदािप्र क ठद.१६.८.२०१६ अन्वयम 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याींच्याकडम जिल्हा पतरषदमनम पािववलम आहम. 
(२) हम खरम नाही. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्नाींककत रस्त्यामध्यम दोन रस्त्याींचा  समावमश आहम.  

अ  ननमोा  सोनमवाडी तम इजिमा-२६७ रामामीा  मागय क्र.४ या रस्त्याची लाींबी ४.५० 
कक.मी.आहम. त्यापैकी ०/०० तम ३/५०० कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृिभाग अस)न सुजस्थतीत आहम. 
उवयरीत लाींबीपकैी ३/५०० तम ४/१०० कक.मी. लाींबीचम रस्त्याचम ुन.११.०० लक्षचम काम सन २०१६-
१७ मध्यम रस्तम व पुल दुुनस्ती पतररक्षा  काययक्रमाींतगयत  मींि)र करयात आलम अस)न ननिीही 
ववतरीत करयात आला आहम.  
        ब  वपींपळम, सोनमवाडी फता्ा, मालदाड तम सींगमनमर रस्ता इतर जिल्हा मागय क्र.२६७ 
अस)न या रस्त्याची एक) ा  लाींबी ११.५०० कक.मी. आहम. त्यापैकी ६/०० तम ६/६०० कक.मी. 
लाींबीतील रस्त्याचम ुन.११.०० लक्षचम काम सन २०१६-१७ मध्यम रस्तम व पुल दुुनस्ती पतररक्षा  
काययक्रमाींतगयत  मींि)र करयात आलम अस)न ननिीही ववतरीत करयात आला आहम. उवयरीत 
लाींबीपैकी ७/५०० तम ११/५०० कक.मी. पषृिभाग डाींबरी अस)न सुजस्थतीत आहम.          
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््याच्या ६७० िोटीांच्या पूरयवटन वविास आराडडयास  
मांिुरी शमळण्यास होत अस ेल्या वव ांबाबाबत 

  

(१२   ६५१९९ (०९-०१-२०१७ .   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर  :   सन्माननीय पूरयवटन मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  रत्नाधगरी जिल््याच्या ६७० को्ीींचा पयय् न ववकास आराखडा शासनाला सादर करयात 
आला आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर आराखडयास मींिुरी दमव)न पठहल्या ्प्प्यात ८० को्ी रूपयम उपलब्ि 
करून दयावमत अशी मागा ी लोकप्रनतननिीींनी करूनही ववलींब लागत आहम, हम ही खरम आहम 
काय, 
(३  असल्यास, सदर आराखड्यास मींिुरी दमव)न ननिी दमयाबाबत शासनानम कोा ती काययवाही 
कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास,ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. ियिुमार राव  (०६-०६-२०१७  : (१ , (२ , (३  व (४  रत्नाधगरी जिल्हा पयय् न बहृत 
आराखड्यास मान्यता दमयाची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहम. तसमच रत्नाधगरी जिल्हा बहृत 
आराखड्याबाबत मा.मीं्र ी (पयय् न  याींच्या अध्यक्षतमखाली ठद.१३/७/२०१६ रोिी बैिक घमयात 
आली. सदर बैिकीत ऐवनतहाभसक, नैसधगयकदृषट्या सींपन्न, वारसास्थळम, महत्वाची तीथयस्थळम 
यामि)न (१  मालेश्वर, (२  माींडवी, (३  भा म्, (४  धथबा पॅलमस, (५  सावतसडा, (६  बाा को् 
ककल्ला, (७  रत्नदगुय ककल्ला ही पयय् न स्थळम ननवडयात आली अस)न त्याींचा प्राथम्यानम 
ववकास करयाचम िरलम. जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींच्या रू.८० को्ीच्या प्रस्तावाबाबत 
वरीलप्रमाा म प्रस्ताव करयाच्या तसमच कामाींसािी ननिीच्या मागा ीचा प्रस्ताव सादर करताींना 
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सावयिननक बाींिकाम ववभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱयाींच्या साक्षाींकनानम अींदािप्र क व नकाशम 
सादर करयाबाबत व ववठहत नमुन्यातील माठहती तसमच सधचव सभमतीच्या मान्यतमसािी 
माठहती व आवश्यक कागदप्र म सादर करयाच्या स)चना जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी व 
यवस्थापकीय सींचालक,महाराषर पयय् न ववकास महामींडळ याींना दमयात आल्या आहमत. तसमच 
२०१६-२०१७ या आधथयक वषायत प्रादमभशक पयय् न ववकास योिनमअींतगयत रत्नाधगरी जिल््यातील 
रू.२८४.४६ लक्षच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता दमयात आली आहम. 

___________ 
  

भांडारा जिल््याती  वैनगांगा नदीवर बाांधण्यात येत अस ेल्या गोसीडुदव या प्रिल्पूराच्या  
वाढती किां मतीनुसार तनधी शमळण्याबाबत 

  

(१३   ६५३०८ (०२-०१-२०१७ .   श्री.सुतन  प्रभू (हदांडोशी  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  ववदभायतील भींडारा जिल््यातील, वैनगींगा नदीवर बाींियात यमत असलमल्या, गोसीखुदय या 
प्रकल्पाच्या, १८,४९४ को्ी ुनपयाच्या प्रस्तावास शासनानम, ठदनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोिी 
सुिारीत प्रशासकीय मान्यता ठदली, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदरह) राषरीय भसींचन प्रकल्पाची मळु ३७२ को्ी असलमली ककीं मत आि 
१८,४९४ को्ी ुनपयावर गमली असल्यानम सदरह) प्रकल्पाची ककीं मत एवढया मोिया प्रमाा ात 
वाढयाची कारा म काय आहमत,   
(३  असल्यास, सदरह) प्रकल्पाची वाढती ककीं मत ववचारात घमता कें द्र व राज्य शासनाकड)न वमळमत 
ननिी प्राप्त कुनन प्रकल्पाचम ववकास कामम प)ा य करयाच्या दृष्ीनम शासनानम कोा ती काययवाही 
कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७  : (१  होय. 
मा. मीं्र ीमींडळाच्या ठद. ३०/८/२०१६ रोिी झालमल्या नना ययाच्या अनुषींगानम िलसींपदा ववभागानम 
ठदनाींक २१/०९/२०१६ रोिी सिुारीत प्रशासकीय मान्यता शासन नना यय ननगयभमत कम ला आहम. 
(२  प्रकल्प कायायन्वयीकरा ाचा कालाविी लाींबल्यानम झालमली दरवाढ, भ)सींपादन ककीं मतीत 
झालमली वाढ, पुनवयसन पॅकम ि, सींकल्पधच्र ातील बदलामळुम झालमली वाढ, जदतीय सिुारीत 
प्रशासकीय मान्यतमनींतर अींतभ)यत वाढीव घ्क, आस्थापना खचायतील वाढ हम प्रकल्पाच्या 
ककीं मतवाढीचम प्रमुख घ्क आहमत. 
(३  कम न्द्र पुरस्कृत प्रिानमीं्र ी कृषी भसींचाई योिनम अींतगयत कें द्रीय अथयसहाय य तसमच नाबाडय 
कडुन किय प्राप्त कुनन प्रकल्पाची कामम प)ा य करयाची काययवाही प्रगतीत आहम 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात पूरायाभूत सुववधाांचे प्रिल्पूर उभारण्याबाबत 
  

(१४   ६५३५९ (१६-०१-२०१७ .   अॅड.आशशष शे ार (वाांरे न पूरजश्चम , श्री.प्रशाांत ठािूर (पूरनवे  , 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे , श्री.अतु  भातडळिर (िाांहदव ी पूरूवव , अॅड.पूरराग अळवणी 
(वव ेपूरा े  :   सन्माननीय ववत् त मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्याच्या ववकासासािी आवश्यक पायाभुत सुवविाींच्या प्रकल्प उभारयासािी ननिी 
उपलब्ि कुनन दमयाकतरता व तम मागह लावयाकतरता राज्य शासनाच्या मुींबईतील आरम, 
धच्र नगरी तसमच अन्य भागाींतील पडीक िभमन ववकुन ककीं वा त्याींचम ववकास हक्क  हस्ताींतरा  
(्ीडीआर  ववकुन हा ननिी उभारयात यमा ार असल्याचम ठदनाींक १७ ऑगस््, २०१६ रोिी वा 
त्यानुसार ननदशयनास आलम आहम, हम खरम आहम काय, 
(२) असल्यास, त्यासािी ववत्त ववभागाचम अप्पर मुख्य, सधचव याींच्या अध्यक्षतमखाली एक 
सभमती स्थापन कम ली अस)न सभमतीस तीन मठहन्याींत शासनास अहवाल सादर करयास 
साींधगतलम आहम, हम ही खरम आहम काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहम काय, असल्यास, त् यात कोा कोा त्या 
उपाययोिना सुचववयात आल्या आहमत,  
(४) नसल्यास, अद्यापपय त अहवाल प्राप्त न होयाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०४-३०१७  : (१  नाही. 
(२  होय, राज्यात पायाभ)त सुवविाींचा ववकास िलद गतीनम होयासािी ववववि प्रशासकीय 
ववभागाींच्या ताब्यात असलमल्या िभमनीींचा वापर अधिक पतरा ामकारकपा म (Monetisation / 
Securitisation of Land) करयासािी उपाययोिना सुचववयासािी ठद.३.९.२०१६ च्या शासन 
नना ययान्वयम सभमतीची स्थापन करयात आली आहम. 
(३  सभमतीचा अहवाल अद्यावप अप्राप्त असल्यानम प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४  यासींदभायत सभमतीच्या बैिका अद्याप होत आहमत. 

___________ 
  

महहांद (ता.पूराटण  येथी  प्रिल्पूरातांगवत बाधधत मौि ेचौगु ेवाडी येथी   
नागरी सुववधाांच्या िामाांना तनधी देण्याबाबत 

  

(१५   ६५४१२ (०२-०१-२०१७ .   श्री.शांभूराि देसाई (पूराटण  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  मठहींद (ता.पा्ा , जि.सातारा  यमथम कृषा ा खोरम ववकास महामींडळातींगयत लघ) पा्बींिारम 
तलाव प्रकल्प साकारयात आला अस)न या प्रकल्पामुळम अींशत: बाधित झालमल्या बोगेवाडी 
गाींवाचम मौिम चौगुलमवाडी यमथम पनुवयसन करयात यमत आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर गाींवाचम पुनवयसन करताना बोगेवाडी प्रकल्परामस्ताींना गाविाा  दमताना सन 
२००१-०२ मध्यम नागरी सुवविाींची कामम पुा य करयात आली होती परींत) या ठिकाा ी पायाची 
सोय नसल्यानम प्रकल्परामस्त इथम स्थलाींतरीत झालम नसल्यामुळम यमथम दमयात आलमल्या नागरी 
सुवविाींची दरुवस्था झाली आहम, हम ही खरम आहम काय, 
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(३  असल्यास, दरुवस्था झालमल्या नागरी सुवविाींची कामम कुनन प्रकल्परामस्ताींना स्थलाींतरीत 
करयात मदत हावी याकरीता ठदनाींक १५ फतम ब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास कृषा ा खोरम 
ववकास महामींडळाच्या सातारा पा्बींिारम ववभागाकडम प्र यवहार कम ला होता, हम ही खरम आहम 
काय, 
(४  असल्यास, लघ) पा्बींिारम ववभागाचम काययकारी अभभयींता याींनी या नागरी सुवविाींच्या 
कामाकरीता शासनाकड)न सुमारम २३ लक्ष ुनपयाींचा ननिी उपलब्ि हावा याकरीता शासनाकडम 
काययकारी सींचालक, कृषा ा खोरम ववकास महामींडळ याींचम माफतय त प्रस्ताव सादर कम ला आहम, हम ही 
खरम आहम काय, 
(५  असल्यास, या प्रस्तावाबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(६  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०६-२०१७  : (१) होय. 
(२) अींशत: खरम आहम. ननिी अभावी प्रकल्परामस्ताींच्या घराींच्या मुल्याींकनाचम पैसम वा्प न 
झाल्यामुळम प्रकल्परामस्त गाविाा ामध्यम स्थलाींतरीत झालम नाहीत. त्यामुळम पुरववयात आलमल्या 
नागरी सुवविा नादरुूस्त झालमल्या आहमत.  
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) नागरी सुवविाींच्या दरुूस्तीचम प्रस्तावास महामींडळाचम प्र  ठद. ६/१२/२०१६ अन्वयम मींि)री 
दमयात आली आहम. त्यापुढील काययवाही  क्षमब्र य स्तरावर प्रगतीपथावर आहम. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांर नपूरूर जिल्हयाती  गडबोरी ववतररिेच्या  ाभार्थयावना घोडाझरी प्रिल्पूराचे  
पूराणी उपूर ब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१६   ६५५१४ (०२-०१-२०१७ .   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरूरी  :   सन्माननीय ि सांपूरदा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  चींद्रप)र जिल्हयातील घोडाझरी प्रकल्पात भरप)र िलसािा असताींना गडबोरी ववततरकम ला 
अत्यींत अल्पप्रमाा ात पाा ी सोडल्याम)ळम गडबोरी ववततरकम चम लाभा्या च्या िान वपक पाया 
अभावी िोक्यात आल्याम)ळम घोडाझरी प्रकल्पाच्या पायासािी ८१ शमतकऱ याींनी सामुठहक 
आत्महत्या करयाचा इशारा मा.पालकमीं्र ी तथा ववत्त व ननयोिन मीं्र ी, जिल्हाधिकारी चींद्रप)र, 
काययकारी अभभयींता भसींचाई ववभाग चींद्रप)र याींना ठदलमल्या ननवमदनात)न कम ली असल्याची माठहती 
ठदनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननदशयनास आली, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, याप्रकरा ी चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(३  असल्यास, चौकशीनसुार लाभा्यायना घोडाझरी प्रकल्पाचम पाा ी उपलब्ि होयाकरीता 
शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१९-०४-२०१७  : (१  अींशत: खरम आहम.  
प्रकल्पाच्या पायासािी शमतकऱ याींनी सामुहीक आत्महत्या करयाबाबतची बातमी 

दैननक सकाळ ठद.२०/९/२०१६ मध्यम प्रकाशीत झाली होती. 
सदरबातमीच्या अनुषींगानम मा.मीं्र ी, ववत्त, ननयोिन व वनम याींचम प्र  क्र.५०२६, 

ठद.२०/०९/२०१६ अन्वयम व मा.गहृ राज्यमीं्र ी, भारत सरकार याींचम प्र  क्र.७०६२, ठद.०५/०९/२०१६ 
अन्वयम शमतकऱयाींचम ननवमदनाबाबत योनिय काययवाही करयाचम ननदेश सींबींधित क्षमब्र य कायायलयास 
प्राप्त झालम होतम. 
(२  याबाबत चौकशी करयात आली आहम.  

सींकल्पीत क्षम्र ापमक्षा िास्त क्षम्र ास भसींचनासािी पाा ी दमयात यमत असल्यामळुम पाा ी 
दमयास ववलींब झाला असल्याचम आढळलम आहम.  
(३  आवश्यक काययवाही करून भसींचन सुरळीत करयात आलम आहम.  
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्याती  धरणाांच्या पूराण्यावर आधाररत मांिूर २२ डािगी  
ववद्युत प्रिल्पूर रद्द िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१७   ६५६८३ (०२-०१-२०१७ .   श्री.अत ु भातडळिर (िाांहदव ी पूरूवव , श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पूरनवे  , श्री.वव ासराव िगतापूर (ित  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१  राज्यातील िरा ाींच्या पायावर आिातरत मींि)र २२ खािगी ववद्युत प्रकल्प सरकारकड)न 
रद्द करयात आल्याचम माहम सप् े्ंबर २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम आहम, हम खरम 
आहम काय, 
(२  असल्यास, सदरचम प्रकल्प रद्द करयाची कारा म काय आहमत तसमच सदरचम प्रकल्प चाल) 
झालम असतम तर ककती ममगावॉ् वीि राज्याला भमळा ार होती, 
(३  असल्यास, रद्द झालमल्या ठिकाा ी नवीन िलववद्युत प्रकल्प उभारयासािी शासनानम 
कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७  : (१  होय, हम खरम आहम. 
(२) लहान िलववद्युत प्रकल्प खािगीकरा ात)न राबववयाबाबत शासन िोरा  शासन नना यय 
क्र.PVT१२०४/(१६०/२००४)/िवव, ठद. १५.०९.२००५ अन्वयम िाहीर कम लमलम आहम. 
सदर खािगीकरा ाचम िोरा ा नसुार व ज्या प्रकल्पाींचम करारनामम झालम आहमत त्याकतरता 
करारनाम्यातील तरत)दी नुसार ननजश्चत करयात आलमलम प्रगती दशयक ्प्पम ववठहत कालाविीत 
प)ा य होन शकलम नाहीत असम िलववद्युत प्रकल्प खािगीकरा  िोरा  व िलववद्युत प्रकल्प 
ववकास करारनाम्या (HPDA) तील तरत)दी नुसार रद्द करयात आलम आहमत. सदर २२ 
प्रकल्पातील बहुताींश प्रकल्प अन्वमषा  स्तरावर रद्द कम ल्यानम या प्रकल्पामुळम ननमाया  होन 
शका ारी एक) ा  स्थावपत क्षमता नम)द करता यमत नाही. 
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(३) सदर िलववद्युत प्रकल्पाींबाबत प्रकल्प स्थळाींची िलननषपती, तसमच पायाची उपलब्िता 
ववचारात घमव)न ताींब्र क व आधथयक यवहाययतमचा प्राथभमक अ्यास कुनन फतम र ननववदा 
काढयासींबिी सींबींधिताींस ननदेश ठदलम आहमत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याती  ६ ि ववद्युत प्रिल्पूराच्या दरुूस्तीची िामे प्र ांबबत असल्याबाबत 
  

(१८   ६५८१६ (०६-०१-२०१७ .   श्री.तनतेश राण े (िणिव ी , श्री.पूरास्ि  धनारे (डहाणू , 
श्री.अत ु भातडळिर (िाांहदव ी पूरूवव , श्री.अशमत साटम (अांधेरी पूरजश्चम , श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पूरनवे  , श्री.वव ासराव िगतापूर (ित , श्री.रािद्र न निरधने (उमरडेड , श्री.वविास िुां भारे 
(नागपूरूर मध्य , श्री.धयैवशी  पूराटी  (पूरेण  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्य सरकारच्या मालकीचम असलमलम राज्यातील ४६५ ममगावॅ्  वीिननभमयती क्षमतमच्या 
कोयना नतसरा ्प्पा, वीर, भा्गर, कोयना डॅम फुत्, वैतरा ा व यमलदरी या ६ िलववद्युत 
प्रकल्पाची कालमयायदा सींपली असतानाही त्याची अद्याप दरुूस्ती झालमली नसल्यामुळम सदरह) 
प्रकल्पाची वीिननभमयती कोा त्याही क्षा ी बींद पडयाची जस्थती ननमाया  झाली असल् याचम माहम 
ऑगस् ्, २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम आहम, हम खरम आहम काय,  
(२) असल्यास, ३ हिार ६०० ममगावॅ्  वीिननमहती क्षमतमचम २६ िलववद्युत प्रकल्प अस)न 
उपरोक्त ६ प्रकल्पाला ४० पमक्षा िास्त कालाविी झाला आहम तसमच िलववद्युत प्रकल्पाला ३५ 
वषे झाल्यानींतर तमथील वीिननभमयती बींद करून त्याची ववनाववलींब दरुूस्ती करा म आवश्यक 
असतानाही अदयापपय त उपरोक्त ६ प्रकल्पाच्या दरुूस्तीचम काम हाती घमयात आलमलम नाही, हम 
ही खरम आहम काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(४) असल्यास, सदरह) ६ िलववद्युत ननभमयती प्रकल्पाच्या दरुूस्तीचम काम तात्काळ 
करयाबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (११-०४-२०१७  : (१  हम अींशत: खरम आहम. 

कोयना नतसरा ्प्पा िलववद्युत प्रकल्पास ४१ वष े ,वीर िलववद्युत प्रकल्पास ४१ 
वषे,भा्घर िलववद्युत प्रकल्पास ३९ वष,ेकोयना िरा  पायथा िलववद्युत प्रकल्पास ३६ वष,े 
वैतरा ा िलववद्युत प्रकल्पास ४० वषे व यमलदरी िलववद्युत प्रकल्पास ४८ वषे प)ा य झाली 
आहमत. तथापी या प्रकल्पावरील ववद्युत ननभमयती कोा त्याही क्षा ी बींद पडमल अशी जस्थती 
ननमाया  झालमली नाही. आवश्यकतम नुसार या प्रकल्पात)न वीि ननभमयती चाल) आहम. 
(२) होय, हम अींशत: खरम आहम. 
(३) याबाबत उपरोक्त सहा प्रकल्पाची पाहा ी करयात आली अस)न नुतनीकरा  व 
आिुननकीकरा  करयाची गरि असल्याचम आढळ)न आलम. 
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(४) शासनास वरीलपैकी वीर, भा्घर व कोयना स्तर-३ या प्रकल्पाींचम नुतनीकरा  व 
आिुननकीकरा   कामाचम सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झालमलम आहमत. तसमच यमलदरी,कोयना 
िरा  पायथा व वैतरा ा या िलववद्युत प्रकल्पाींचम नुतनीकरा  व आिुननकीकरा  कामाचम 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार  करयाचम  काम क्षम्र ीय स्तरावर सुुन आहम. या प्रकल्पाींच्या  
नुतनीकरा ाच्या  अींदािप्र कास शासनाकड)न  प्रशासकीय मान्यता प्रदान झाल्यानींतर ननिीच्या 
उपलब्ितम नुसार कामम हाती घमयात यमतील. 

सध्या या प्रकल्पावरील ववद्युत ननभमयती निाय ववभागाकड)न होतम. त्याींच्या 
नुतननकरा ाचम काम हम ववद्युत ननभमयती चाल) िमव)न करावी लागा ार असल्यानम तम निाय 
ववभागाच्या ननिीत)न करावम असा नना यय मा.मीं्र ी (िलसींपदा  याींच्या अध्यक्षतम खाली ठदनाींक 
२.२.२०१६ रोिीच्या बैिकीत झालमला आहम. 
(५  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उिनी धरणातून आष्ट्टी ता ुक्याती  ए  आय योिनेसाठी पूराणी पूररुवठा िरण्याबाबत 
  

(१९   ६६०८६ (०२-०१-२०१७ .   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  उिनी िरा ात)न आष्ी तालकु्यातील एल आय योिनमसािी पाा ी पुरविा करयाबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर प्रस्तावाचम थोडक्यात स्वरूप काय आहम, 
(३  असल्यास, सदरह) प्रस्तावाची अमींलबिावा ी करयाबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली 
वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७  : (१  होय. हम खरम आहम. 
(२) शासन नना यय ठद.२७.८.२००९ अन्वयम कृषा ा मरािवाडा भसींचन प्रकल्प (२३.६६ अ.घ.फुत.  
जिल्हा उस्मानाबाद व जि.बीड करीता ुन.४८४५.०५ को्ी रक्कममस प्रथम स.ुप्र.मा.प्रदान कम ली 
अस)न यामध्यम उपसा भसींचन योिना क्र.३ आष्ी या योिनमदारम आष्ी तालुक्यातील एक) ा  
२७५४३ हमक् ्र क्षम्र ास उिनी िरा ात)न ५.६८ अ.घ.फुत.पाा ी दमयाचम प्रस्ताववत आहम. या योिनमचम 
काम एक) ा  ५ ्प्प्यात करयाचम ननयोिन आहम. यामध्यम उिनी िलाशयावरील पमडगाव यमथ)न 
पाा ी उचल)न भसना िरा ात सोडा म, भसना िरा ातील पाा ी उचल)न खुीं म्फतळ सािवा  तलावात 
सािवा म व तमथ)न उपसादारम वपींपळा, लोा ी तलाव, काींबळी प्रकल्पात सोडा म. काींबळी 
प्रकल्पात)न उपसादारम कका ी प्रकल्प व तमथ)न पुढम मातक) ळी प्रकल्पात पाा ी सोडा म या कामाींचा 
समावमश आहम. 
(३) शासन नना यय ठद.२७.८.२००९ अन्वयम शासनानम या योिनमस सुिातरत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान कम ली आहम. प्रथम ्प्प्यात १.६८ अ.घ.फुत. पाा ी वापराचम मयायदमत कामम हाती घमयात यमत 
आहमत. कें द्रीय पयायवरा , वन व हवामान बदल ववभाग, ठदल्ली याींनी ठदनाींक १०.१२.२०१५  
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रोिी प्रस्तुत योिनमच्या TOR प्रस्तावास मान्यता ठदली अस)न, पयायवरा  मान्यतमसािी पुढील 
आवश्यक अ्यास (Environmental Impact Assessment (EIA) व (Environmental  
Management Plan) (EMP) प्रगतीपथावर आहम. पयायवरा  मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ननिी 
उपलब्ितमनुसार सदर योिनमचम काम करयाचम ननयोिन आहम. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
डाऱ या पूराण्याचे  ोणार (जि. ब ुढाणा  सरोवराती  पूराण्याची पूरातळी घट ी असल्याबाबत 

  

(२०   ६६६०३ (०९-०१-२०१७ .   डॉ.सांिय रायमु िर (मेहिर  :   सन्माननीय पूरयवटन मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  खाऱ या पायाचम लोा ार (जि. बुलढाा ा  सरोवरातील  पायाची पातळी घ्ली अस)न 
कािावर क्षारयुक्त पदाथायचम थर माहम ऑक््ोबर, २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम 
आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, पायाच्या पातळीत घ् होयाची कारा म काय आहमत, 
(३  तसमच या ठिकाा ी पयय् काींकतरता कोा त्याच सुवविा नसल्यानम पयय् कही यमत नसल्यानम 
शासनानम याबाबत कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम,  
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. ियिुमार राव  (१८-०४-२०१७  : (१  नाही. 
(२  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३  व (४  पयय् काींच्या सोयी-सुवविाींसािी सन २००० मध्यम लोा ार यमथम महाराषर पयय् न 
ववकास महामींडळानम पयय् क ननवास उभारलम अस)न त्यामध्यम ८ स)्स,् २ लोक ननवास, १ 
उपाहारगहृ, १ सभागहृ इत्यादी सुवविाींचा समावमश आहम. 
     सन २०१३-२०१४ या आधथयक वषायत लोा ार पयय् क ननवासाची श्रमा ीवाढ/नतुनीकरा  
करयाकतरता ुन.१४५ लक्ष ननिी मींि)र करयात आला अस)न महाराषर पयय् न ववकास 
महामींडळामाफतय त सदर काम ठद.१६/९/२०१४ रोिी प)ा य करयात आलम आहम. 
     लोा ार यमथम पयय् काींसािी आींतराषरीय दिायच्या सोयी-सुवविा उपलब्ि कुनन दमयासािी 
लोा ार पयय् न स्थळाचा ुन.९३.४६ को्ी इतक्या रकममचा आराखडा मा.मुख्यमीं्र ी याींच्या 
अध्यक्षतमखालील भशखर सभमतीच्या ठद.१५/३/२०१७ रोिी झालमल्या बैिकीत मींि)र करयात 
आला आहम. 

___________ 
  

िोल्हापूरूर जिल्हयामध्ये पूरयवटनाचा वविास िरण्यासाठी िरावयाच्या उपूराययोिना 
  

(२१   ६६६७९ (०९-०१-२१७ .   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांग े  :   सन्माननीय पूरयवटन 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१  दक्षक्षा  काशी म्हा )न ओळख असलमल्या कोल्हाप)र जिल्हयामध्यम पयय् न क्षम्र ाबाबत िाा ीव, 
समाींतर वाहत)क यीं्र ा ा, तसमच माठहती दमयाच्या यवस्थमचा अभाव यामुळम कोल्हाप)रच्या 
पयय् नाचा ववकास होत नाही, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, पयय् नाच्या ववकासात)न शहराच्या ववकासाला चालना दमयाकतरता शासनानम 
कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ?  
  
श्री. ियिुमार राव  (०७-०६-२०१७  : (१  नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावतनाही. तथावप, कोल्हाप)र जिल््यामध्यम २२ वदयळीच्या ठिकाा ी फतलक, 
कोल्हाप)र नगरपाभलका हद्दीत ३३१ माठहतीफतलक तसमच शहराींतगयत ववववि ठिकाा ी वाहतुकीच्या 
ववननयमनाचम फतलक बसववयात आलम आहमत. जिल््यातील पयय् न/िाभमयक/ऐवनतहाभसक 
स्थळाींसािी रामामीा  तीथयक्षम्र  ववकास योिना-ववशमष ननिी, प्रादमभशक पयय् न ववकास योिना, 
सामाजिक न्याय ववभाग इत्यादीमाफतय त ननिी उपलब्ि झाला आहम. जिल्हा ननयोिन 
सभमतीअींतगयत पयय् नासािी सन २०१६-२०१७ मध्यम रू.४ को्ी व इको-्ुतरझमसािी रू.२.५० 
को्ी ननिी उपलब्ि कुनन दमयात आलमला आहम. पन्हाळा यमथम लाई् अँड सानीं ड शो 
उभारयाकतरता व वन ववभागामाफतय त इको-्ुतरझमअींतगयत साहसी पयय् नासािी  ननिी उपलब्ि 
कुनन दमयात आला आहम. कोल्हाप)र जिल््यातील पयय् न स्थळाींचा ववकास करयासािी प्रयत्न 
कम लम िात अस)न त्यामुळम रोिगार ननभमयती व उत्पन्न वाढीस हातभार लावा म शक्य होा ार 
आहम. 

___________ 
  

चांर नपूरूर जिल््याती  शभसी ग्रामपूरांचायततांगवत ग्रामपूरांचायत िमवचाऱ याांने घरिु  योिनेची  
रक्िम स ग दोनदा घेऊन गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  

(२२   ६६७११ (०५-०१-२०१७ .   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  चींद्रप)र जिल््यातील भभसी रामामपींचायतील कमयचाऱ याींनम सलग दोनवमळा आपल्या आईच्या 
नावम घरकुल मींि)र कुनन घमत या योिनमची रक्कम घमव)न गैरयवहार कम ल्याचम नकुतमच माहम 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर गैरयवहाराची शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न 
आलम, 
(३  असल्यास, तद्नुसार गैरयवहार करा ाऱया रामामपींचायतील कमयचाऱयाींवर शासनानम काय 
कारवाई कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
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श्रीमती पूरांििा मुांड े(२१-०४-२०१७  : (१  होय. 
(२) होय. 

श्रीमती. रजिया अल्लाउद्दीन शमख याींना सन २००८-०९ व सन २०१५-१६ या वषायत 
घरकुलाचा लाभ दोनवमळा ठदल्याची बाब ननदशयनास आली आहम. 

श्री िावमद अल्लाउद्दीन शमख, रामामपींचायत कमयचारी व त्याची आई श्रीमती. रजिया 
अल्लाउद्दीन शमख याींचम एकच कु्ुींब आहम. कु्ुींबाला दोन वमळमस लाभ घमता यमत नाही असम माहीत 
अस)नही त्याींनी ही बाब रामामसमवक ककीं वा सरपींच याींच्या ननदशयनास आा )न ठदलमली नाही. 

श्रीमती. रजिया अल्लाउद्दीन शमख याींना सन २००८-०९ या वषायत घरकुलाचा लाभ 
भमळाल्याची शहाननशा न करता सरपींच श्री. अरववींद भसताराम रमवतकर व सींबींधित रामामसमवक 
श्री.आर.एम.बोपनवार याींनी सन २०१५-१६ या वषायत घरकुल मींिुरीचा प्रस्ताव पींचायत 
सभमतीस पािवल्याचम ननदशयनास आलम आहम.  
(३) घरकुल लाभाथह श्रीमती. रजिया अल्लाउद्दीन शमख याींना नो्ीस दमनन दसुऱ या वमळमस 
दमयात आलमलम घरकुलाचम अनुदान ुन. १ लक्ष भरा ा करयास व भरा ा न कम ल्यास त्याींचमववुनद्ध 
गुन्हा दाखल करयाची काययवाही प्रस्ताववत आहम. 

तसमच, सींबींधित सरपींच श्री. अरववींद भसताराम रमवतकर याींचम ववुनद्ध महाराषर 
रामामपींचायत अधिननयम १९५८ चम ३९(१) नुसार काययवाही प्रस्ताववत करयात आली आहम तसमच 
सींबींधित रामामसमवक श्री.आर.एम.बोपनवार याींचमववुनद्ध ववभागीय चौकशी सुुन करयात आली 
आहम. 

लाभाथहचा मलुगा श्री. िावमद अल्लनद्दीन शमख रामामपींचायत कमयचारी याींचा खुलासा 
घमनन त्याींचमववुनद्ध  ननयमानुसार काययवाही करयाचम प्रस्ताववत आहम. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

फोिुडी-मािव डा (ता.चामोशी, जि.चांर नपूरूर  या मुख्य मागावची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(२३   ६६७२३ (१६-१२-२०१६ .   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा  :   सन्माननीय ग्रामवविास मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फतोकुडह-माकय डा (ता.चामोशह, जि.चींद्रप)र  या मुख्य मागायची दरुवस्था झाल्याचम नुकतमच माहम 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम आहम, हम खरम आहम काय, 
(२) असल्यास, सदर मुख्यमागायवर ठिकठिकाा ी खड्डम पडल्यामळुम वाहनिारक ्र स्त झालम 
आहमत, हम ही खरम आहम काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरा ाची शासनानम चौकशी कम ली आहम काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगानम उक्त मागायची तात्काळ दुुनस्ती करयाबाबत शासनानम 
कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
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श्रीमती पूरांििा मुांड े(२९-०५-२०१७  : (१  व (२  हम खरम नाही. 
(३) व (४) फतोकुडह-माकय डा हा रस्ता माक डादमवी फतोकुडह चाकलपमि कान्होली वमलतुर वाघोली 
दो्कुली या इतर जिल्हा मागय क्र.५९ चा भाग रस्ता अस)न त्याची लाींबी ४.०० कक.मी. आहम. 
त्यापैकी ०/०० तम ०/५०० कक.मी. लाींबीतील काम मुख्यमीं्र ी रामामसडक योिनममि)न प)ा य 
करयात आलम आहम. ०/५०० तम १/५०० कक.मी. लाींबीमिील डाींबरीनुतनाकरा ाचम काम सन 
२०१४-१५ मध्यम  तसमच १/५०० तम ३/०० कक.मी. लाींबीतील डाींबरीनतुनीकरा ाचम काम २०१५-१६ 
मध्यम प)ा य करयात आलम अस)न रस्ता सुजस्थतीत आहम. ३/०० तम ४/०० कक.मी. लाींबीच्या 
डाींबरीनुतनीकरा ाचम कामही प)ा य करयात आलम आहम. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ब्रम्हपूरुरी (जि. चांर नपूरूर  ता ुक्याती  शेति-याांना गोसीडुदव िा व्याचे पूराणी देण्याबाबत 
  

(२४   ६६७५२ (०२-०१-२०१७ .   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  गोसीखुदय कालयाचम पाा ी शमतकऱ याींना भमळत नसल्यानम ब्रम्हपुरी तालुक्यातील       
(जि. चींद्रप)र  हिारो शमतकऱ याींनी नागप)र-गडधचरोली राज्य मागायवर ककन्ही गावािवळ ठदनाींक 
२६ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास रास्ता रोको आींदोलन कम लम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, याप्रकरा ी शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(३  असल्यास, त्यानुसार सदर कालयाचम पाा ी शमतकऱयाींना दमयाबाबत शासनानम कोा ती 
काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७  : (१  होय. 
(२  गोसीखुदय कालयाचम पाा ी ब्रम्हपुरी तालुक्यातील शमतकऱ याींना दमयात आलमलम आहम. 
गोसीखुदय उिवा कालयाच्या सा.क्र.४९७८० वुनन ननगयभमत होा ाऱ या B-३ शाखा कालयाच्या 
सा.क्र. ६५६० चम पुढम श्री. भरे या एका कास्तकारानम अडथळा ननमाया  कम ल्यामळुम त्याखाली 
यमा ाऱ या खरकडा, ककन्ही, ननमगाव, पाचगाींव रा मोचा  गाींगलवाडी यमथील लाभ िारकाींना 
पाा ी उपलब्ि कुनन दमयात अडचा  ननमाया  झाली होती. 
(३  तहभसलदार, ब्रम्हपुरी, पोलीस िाा मदार व िलसींपदा ववभागाचम अधिकारी याींचम समक्ष 
ठदनाींक २८/८/२०१६ ला कालवा सलग कुनन शमतकऱ याींना पाा ी दमयात आलम व त्यामुळम या 
भागातील ५ गावातील २५१ हमक््र क्षम्र  ओलीताखाली आा यात आलम. 
(४  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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रािगड (ता.वेल्हे  या किल्ल्याच्या पूरररसरात पूरयवटिाांसाठी सुववधा तनमावण  
िरण्यासाठी िमीन शमळण्याबाबत 

  

(२५   ६६९३३ (१६-१२-२०१६ .   श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर , श्री.अशमन पूरटे  (मुांबादेवी , 
श्री.अस् म शेड (मा ाड पूरजश्चम  :   सन्माननीय पूरयवटन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१  पुा म जिल््यातील ककल्लम माभलका ववकास प्रकल्पाींतगयत रािगड (ता.वमल्हम  या ककल्ल्याच्या 
पतरसरात पयय् काींसािी सुवविा ननमाया  करयासािी िमीन भमळा मबाबत महाराषर पयय् न 
ववकास महामींडळ, पुा म याींनी ठदनाींक १६ िानमवारी, २०१५ व लोक्रप्रनतननिीींनी ठदनाींक १३ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी जिल्हाधिकारी, पुा म याींच्याकडम ननवमदन ठदलम आहम, हम खरम आहम काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवमदनावर शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. ियिुमार राव  (०७-०६-२०१७  : (१ , (२  व (३  रािगड ककल्ल्याच्या पतरसरात 
पयय् काींसािी सोयी-सुवविा ननमाया  करयाकतरता िागा उपलब्ि कुनन दमयाबाबत मा.लोक 
प्रनतननिीींनी ठद.१६/९/२०१६ च्या प्र ान्वयम जिल्हाधिकारी, पुा म याींना ववनींती कम ली आहम. त्या 
अनुषींगानम महामींडळानम जिल्हाधिकारी,पुा म याींना िागा उपलब्ि कुनन दमयाबाबत ववनींती कम ली 
अस)न अद्याप िागा  उपलब्ि झालमली नाही. महामींडळाकड)न याबाबत पािपुरावा करयात 
यमत आहम. 

___________ 
  

सुयाव (जि.पूरा घर  धरणाच्या प्रिल्पूराचे िाम िरणाऱया िमवचाऱयाांच्या  
तनवास इमारतीची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(२६   ६७००३ (०२-०१-२०१७ .   श्री.अशमत घोडा (पूरा घर  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  डहाा ), पालघर, ववक्रमगड (जि.पालघर  तालुक्यातील शमतीला पाा ी पुरविा करयाच्या 
उद्दमशानम ४० वषायप)वह स)याय नदीवर िामा ी यमथम सुयाय िरा  बाींियात यमनन सदर प्रकल्पाचम 
कायायलय व कमयचा-याींच्या सोयीसुवविा आखा  ननवासासािी सुमारम ५० तम ६० एकर क्षम्र ामध्यम 
स)याय नगर यमथम लाखो ुनपयम खच)यन वसाहत बाींियात आली आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, १० वषायप)वह स)याय प्रकल्पाची सवय कायायलयम बींद कुनन सदर प्रकल्प भातसा 
कालवा क.१ (ता.शहाप)र, जि.िाा म  िोडयात यमनन तमथील सवय कमयचा-याींच्या बदल्या कम ल्या 
मा्र  १० तम १५ कमयचारी तमथम अि)न रहात अस)न गमल्या १५ वषायपास)न इमारतीची दुुनस्ती व 
दमखभाल न झाल्यामळुम इमारतीची पडझड झाली अस)न बाींिकाम व प्र म तु्लम अस)न 
इमारतीवर झाडमझडुपम वाढली असल्यानम तमथम राहत असलमल्या कमयचाऱ याींची मोिया प्रमाा ात 
गैरसोय होत आहम, हम ही खरम आहम काय, 
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(३  असल्यास, सदर इमारतीची शासनानम पाहा ी कम ली आहम काय व पाहा ीचम ननषकषय काय 
आहमत, 
(४  असल्यास, त्यानुसार सदर ननवास इमारतीची दुुनस्ती करयाबाबत शासनानम कोा ती 
काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७  : (१  होय, अींशत: खरम आहम. 

स)याय प्रकल्पाींगयत िरा  व कालयाच्या बाींिकामाच्या अनुषींगानम आवश्यक कायायलय 
व कमयचाऱ याींच्या ननवासासािी सुमारम ४४.५० हम. क्षम्र ावर सन १९७७ मध्यम तात्पुरत्या स्वुनपाच्या 
इमारतीींचम स)यायनगर वसाहतीत बाींिकाम करयात आलम होतम.  
(२) होय, अींशत: खरम आहम. 

ठद. ३१/५/२००८ रोिी तत्कालीन स)याय कालवा ववभाग क्र. १, स)यायनगर बींद करयात 
यमव)न सदर ववभागाचा काययभार भातसा कालवा ववभाग क्र. १ शहाप)र या कायायलयास 
िोडयात आला. सद्यजस्थतीत, सदर वसाहतीत प्रकल्पाशी सींबींिीत २२ कमयचारी ननवास 
करतात. 

अनतपियन्याच्या प्रदमशातील तात्पुरत्या स्वुनपाच्या ४० वषे िुन्या इमारतीींची मोिया 
प्रमाा ावर झीि झाली आहम. ननवास करा ाऱ या कमयचाऱ याींच्या ननवासाची तात्पुरती दुुनस्ती कुनन 
दमयात आली आहम. 
(३) मुख्य अभभयींता, िलसींपदा ववभाग, कोंका  प्रदमश, मुींबई याींनी ठद. ०६/१०/२०१५ रोिी 
कम लमल्या पाहा ी दौऱ याच्या अनुषींगानम सदर वसाहतीींमिील राहयास अयोनिय इमारतीींचा आढावा 
घमव)न ननलेखन करयात आलम  आहम. 
(४) नवननभमयत पालघर पा्बींिारम ववभाग, मनोर अींतगयत भसींचन शाखा स)यायनगर वसाहतीत 
काययरत करयाच्या अनुषींगानम कायायलयीन इमारती व कमयचा-यासािी आवश्यक ननवासस्थानम 
दुुनस्त करा मसािी प्राकलनम तयार करयाची काययवाही क्षम्र ीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहम. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पूरुणे जिल्हा पूरररषदेिडून मांिूर िरण्यात आ ेल्या इांहदरा आवास घरिू   
योिनेतांगवत  ाभार्थयाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(२७   ६७४६९ (१६-१२-२०१६ .   श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर , श्री.अशमन पूरटे  (मुांबादेवी , 
श्री.अस् म शेड (मा ाड पूरजश्चम  :   सन्माननीय ग्रामवविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१  पुा म जिल्हा पतरषदमकड)न मींि)र करयात आलमल्या इींठदरा आवास घरक) ल योिनमत घरक) ल 
मींि)रीच्या याद्या वमळमवर प्रभसध्द करयात यमव)न पींचायत सभमतीकड)न या लाभा्या ना ठदलम 
िाा ारम अनुदान तीन ्प्प्याींत व तमही वमळमवर भमळत नसल्याचा प्रकार ठदनाींक १९ ऑगस््, 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आला आहम, हम खरम आहम काय, 
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(२) असल्यास, याबाबतीत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्रीमती पूरांििा मुांड े(२१-०४-२०१७  : (१  होय. 
(२) घरकुल लाभा्या ना वमळमवर अनुदान प्राप्त होयासािी आवश्यक स)चना ग् ववकास 
अधिकाऱ याींना दमयात आल्या आहमत. 
(३) ववलींबाची सवयसािारा  कारा म खालीलप्रमाा म आहमत. 

१. लाभा्या चम बॅंक खातम क्रमाींक वमळमवर न भमळा म. 
२. FTO िनरम् कम ल्यानींतर PFMS प्रा ालीमध्यम लाभा्या च्या बॅंक खात्यावर 

प्रत्यक्ष अनुदान वगय होा मस ववलींब लागा म. 
३. महात्मा गाींिी राषरीय रामामीा  रोिगार हमी योिनेंतगयत घरकुलाींच्या 

लाभा्या कडुन हिमरी प्ाची मागा ी वमळमत न होा म. 
___________ 

  
पूरुणे जिल््याती  तनरा-देवघर, गुांिवणी चापूरेट व सातारा जिल््याती  धोम-ब िवडी 

प्रिल्पूराांची अनिे अपूरूणव िामे पूरूणव िरण्याबाबत 
  

(२८   ६७५१२ (०६-०१-२०१७ .   श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर , श्री.अशमन पूरटे  (मुांबादेवी , 
श्री.अस् म शेड (मा ाड पूरजश्चम  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१  पुा म जिल््यातील ननरा-दमवघर, गुींिवा ी चापम् व सातारा जिल््यातील िोम-बलकवडी 
प्रकल्पाींची अनमक अप)ा य कामम प)ा य करयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक ३० सप् े्ंबर, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा.िलसींपदा मीं्र ी, प्रिान सधचव, िलसींपदा ववभाग, मुख्य 
अभभयींता, िलसींपदा ववभाग याींना ननवमदन ठदलम आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर ननवमदनावर शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०६-०४-२०१७  : (१  होय. 
(२)  १.  ननरा दमवघर प्रकल्प :- ननरा दमवघर उिवा कालयाचम कक.मी.१ तम ३९ मिील 
कामम पुा य झालमली असुन, कक.मी.४० तम ६५ पय तची कामम ि)न २०१७ पय त पुा य करयाचम 
ननयोिन आहम. 

२. गुींिवा ी प्रकल्प :-गुींिवा ीिरा  व साींडयाचम काम पुा य झालमलम असुन, 
कालयाची कामम बींद नभलकम दारम करा मकरीता सववस्तर सींकल्पनाची काययवाही प्रगतीपथावर 
आहम. सन २०१६-१७ मध्यम ुन. ३० को्ी इतका ननिी अथयसींकजल्पत कम ला आहम. 
िो.पूर.बांधारे दरुूस्ती :- गुींिवा ी नदीवरील को. प. बींिारम दरुूस्तीची अींदािप्र कम  मान्यतमबाबतची 
काययवाही प्रगतीपथावर आहम. 
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३. िोम बलकवडी प्रकल्प प्रिानमीं्र ी कृषी भसींचाई योिनमत समाववष् अस)न या 
प्रकल्पासािी सन २०१६-१७ मध्यम ुन. ६० को्ी ननिी अथयसींकजल्पत कम ला अस)न प)ा य ननिी 
ववततरत कम ला आहम. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

झाडी (ता.मा ेगाव, जि. नाशशि  गावािवळी  छोटापूरू  व रस्ता  
अततवषृ्ट्टीने वाहून गेल्याबाबत 

  

(२९   ६७५९१ (०५-०१-२०१७ .   श्री.पूरांिि भुिबळ (नाांदगाव  :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  नाभशक जिल््यातील जिल्हा पतरषद नाभशक अींतगयत इ.व.द. ववभाग क्र. २ या ववभागाच्या 
अिीन असलमल्या मालमगाव तालकु्यातील इजिमा - ११४ धगरा ारम झाडी सावकावायडी िळगाव 
मळगाव तम प्रजिमा -५४ या रस्त्यावरील ककमी २/९०० मध्यम झाडी गावािवळील छो्ाप)ल व 
रस्ता सप् े्ंबर २०१६ मध्यम अनतवषृ्ीनम वाह)न गमलमला आहम तसमच या रस्त्यावरील मो-या व 
डाींबरीकरा ाच्या कामाचम नुकसान झाल्यामळुम झाडी गावापास)न या रस्त्यावरील अविड 
वाहनाींची वाहत)क प)ा यपा म बींद आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, याबाबत शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व चौकशीत काय आढळ)न आलमलम 
आहम, 
(३  असल्यास,उपरोक्त रस्त्याचम सींप)ा य लाींबीचम नुतनीकरा  व त्यावरील पुलाींचम बाींिकाम 
करयाबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्रीमती पूरांििा मुांड े(२९-०५-२०१७  : (१  ठद.२३.९.२०१६ च्या अनतवषृ्ीमुळम पमहडडप हमडवाॅल व 
पाईप वाह)न िाव)न काही तास वाहतुक बींद झाली होती, हम खरम आहम. 
(२) या बाबत जिल्हा पतरषदमकड)न पहाा ी करयात आली अस)न  सदर पमहडडप वाहुन गमलमलम 
पाईप पुन्हा िोडुन व दगड मुुनम ्ाकुन ठद.२४.९.२०१६ रोिी तात्पुरती दुुनस्ती कम ली अस)न 
वाहतुक सुरळीत करयात आली आहम. 
(३) प्रश्नाींककत रस्त्याची लाींबी १४.०० कक.मी. अस)न  या सींप)ा य लाींबीत एक) ा  १४ नाला 
कॅ्रासीींग अस)न त्यापकैी १० नाल्यावर िलननस:रा ाची बाींिकामम झालमली आहमत. त्यापैकी सा.क्र. 
२/९०० मिील  नाल्यावरील वाह)न गमलमलम पाईप पुन्हा िोडुन व दगड मुुनम ्ाक) न तात्पुरती 
दुुनस्ती करयात आली आहम. 

सन २०१६-१७ मध्यम रस्तम व पुल दुुनस्ती पतररक्षा  काययक्रमाींतगयत तालुका हद्द झाडी 
सावकारवाडी िळगाव (नन रस्ता सा.क्र.१०/५०० मध्यम मोरी दुुनस्तीचम ुन.३.०७ लक्षचम काम मींि)र 
करयात आलम आहम. 

सदर रस्त्याच्या १४.०० कक.मी. लाींबीपैकी ३.५० कक.मी. लाींबीमिील मिबुतीकरा  व 
डाींबरीकरा  तसमच १०.५० कक.मी. लाींबीतील डाींबरी पषृिभागाचम नतुनीकरा ाचम व सा.क्र.२/९०० 
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मिील स्लॅब ड्रमन बाींियाचम काम जिल्हा पतरषदमला ववववि योिनाींमि)न प्राप्त ननिी व 
ननकषानुसार प्राथम्यक्रमानम ्प्प्या-्प्प्यानम प्रस्ताववत करयाचा जिल्हा पतरषदमचा प्रयत्न 
आहम.       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औसा (जि. ातूर  ता ुक्याती  गाडवेाडी येथी  शेतिऱयाच्या नाव ेिे े ा गैरव्यवहार 
  

(३०   ६७६०० (१६-१२-२०१६ .   श्री.अब् द ु सत्तार (शसल् ोड , श्री.अशमन पूरटे  (मुांबादेवी , 
श्री.अस् म शेड (मा ाड पूरजश्चम , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी , श्री.िा ीदास िोळांबिर 
(वडाळा , श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर  :   सन्माननीय तनयोिन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१  औसा (जि.लात)र  तालुक्यातील गाडमवाडी यमथील शमतकरी सींगप्पा बोमा म याींना 
उस्मानाबादच्या इको बँकम नम व सोलाप)रच्या कॅनरा बँकम नम किय ठदल्याचम दाखव)न ती रक्कम 
परस्पर अन्य खात्याकडम वळववली असल्याचम ठदनाींक २० ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशयनास आलम, हम खरम आहम काय, 
(२  तसमच अनमक प्रकरा ाींत शमतकऱयाींच्या सींमतीभशवाय पतसींस्था, बँका शमतकऱयाींचम अनुदानाचा 
रकमा परस्पर इतर खात्याच्या किायत वळती करत असल्यानम याबाबत िोरा ात्मक नना यय 
घमयात यमा ार आहम काय, 
(३  असल्यास, शमतकऱयाच्या सहमतीभशवाय झालमल्या या परस्पर यवहाराबाबतची शासनानम 
चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(४  असल्यास, चौकशीनुसार दोषीींवर शासनानम कोा ती कारवाई कम ली वा करयात यमत आहम, 
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०९-०६-२०१७  : (१) लात)र जिल्हयातील औसा तालुक्यातील गाडमवाडी 
यमथील शमतकरी श्री.नरभसींग सींगप्पा बोमा म याींना कॅनरा बँक, सोलाप)र शाखा तसमच युको बँक, 
उस्मानाबाद याींनी किय मींि)र कम लमलम अस)न लोकमींगल मानली शुगर इींडस्रीि, लोहारा 
याींच्यासोबत झालमल्या कराराप्रमाा म नस उत्पादनाकरीता श्री.बोमा म याींना किय दमयात आलम. 
सदरील साखर कारखान्याला नसाचा पुरविा झाल्यानींतर साखर कारखान्याकड)न आलमल्या नस 
उत्पादकाींच्या पशैात)न खाती बींद कम ली.  
(२) अशी बाब सहकार आयुक्त व ननबींिक, सहकारी सींस्था, पुा म या कायायलयाच्या ननदशयनास 
आलमली नाही.  
(३), (४) व (५) याबाबत पोलीस िाा म, ककल्लारी याींच्या ठदनाींक ७.१२.२०१६ च्या प्र ान्वयम 
प्राप्त माठहतीनसुार सींबींधित लाभाथहनम याप्रकरा ी ठदलमल्या तक्रार अिायवुनन गुन्हा नोंद 
करयात आला आहम. श्री.नरभसींग बोमा म याींनी ठदनाींक ८.१२.२०१६ रोिी पोलीस िायात यमनन 
सदरची तक्रार त्याींनी गैरसमिुतीनम ठदलमली आहम. या प्रकरा ात त्याींची तक्रार नाही, असा लमखी 
िबाब ठदलमला आहम.   

___________ 
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वरणगाव तळवेळ (ता.भुसावळ, जि.िळगाव  येथी  शसांचन योिना पूरूणव िरण्याबाबत 
  

(३१   ६७६५३ (०२-०१-२०१७ .   श्री.एिनाथराव डडस े (मुक्ताईनगर , श्री.सांिय साविारे 
(भुसावळ  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  वरा गाव तळवमळ (ता.भसुावळ, जि.िळगाव  यमथम भसींचन योिनमस ठदनाींक १२ ऑक््ोबर, 
१९९८ रोिी वा त्यासुमारास प्रशासकीय मान्यता भमळ)नही काम प्रलींबबत असताना योिना प)ा य 
करयासािी यमत असलमल्या अडचा ी द)र करयाबाबत शासनाची मींिुरी भमळावी यासािी 
काययकारी सींचालक, तापी पा्बींिारम महामींडळ, िळगाव याींनी िलसींपदा ववभागास सादर 
कम लमल्या प्रस्तावास मींिुरी दमयाबाबत मा.मुख्यमीं्र ी याींना तमथील लोकप्रनतननिीनम ठदनाींक ४ 
ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास प्र ाद्वारम मागा ी कम ली आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, या प्रकल्पास ठदनाींक ६ िुल,ै १९९९ रोिी ३०२.२६ को्ी ुनपयाींची मींिुर 
प्रशासकीय मान्यता तर सुप्रमा ुनपयम ९१६.८१ को्ी ठदनाींक ७ मम,२०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
दमयात आली, हम ही खरम आहम काय, 
(३  असल्यास, या प्रकरा ी शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(४  असल्यास, चौकशीनुसार शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१८-०४-२०१७  : (१  होय खरम आहम. 
(२  प्रकल्पास ुनपयम २२३.२४ को्ी ककीं मतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता ठदनाींक २२ ऑक््ोबर, 
१९९८ रोिी ठदली होती. यानींतर सन १९९९-२००० चम दरसुचीवर आिातरत नयानम प्रशासकीय 
मान्यता ठदनाींक ६ िुल,ै १९९९ रोिी ुनपयम ३०२.२५ को्ीस दमयात आली. सध्या ुनपयम ९१६.४१ 
को्ीचा प्रशासकीय मान्यतमचा सिुातरत प्रस्ताव मान्यताप)वय छाननीत व ववत्त ववभागाचम शमरम 
प)तयतमत आहम. 
(३ , (४  व (५  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

आहदवासी पूरररके्ष्र ाती  रमेडशी, वािळवाडी, भामटवाडी, भारसुि बॅरेिस ्व डैरडेडा दबु व े 
 घू पूराटबांधारे योिनाांना पूराणी उपूर ब्ध िरून देण्याबाबत 

 

(३२   ६८१८५ (०६-०१-२०१७ .   श्री.अशमत झनि (ररसोड , श्री.अशमन पूरटे  (मुांबादेवी , 
श्री.अस् म शडे (मा ाड पूरजश्चम , श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर  :   सन्माननीय ि सांपूरदा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  वाभशम जिल््यात ताा ी खोऱया अींतगयत का म्प)ा ाय व मोा ाय उपखोऱयातील बॅरमिमस ्व लघ) 
पा्बींिारम योिना पाा ी उपलब्ितम अभावी मान्यतमसािी प्रस्ताववत करयात आल्या नाही, हम 
खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, आठदवासी पतरक्षम्र ातील रममडशी, वाकळवाडी, भाम्वाडी, भारसुक बॅरमिस ् व 
खैरखमडा दबुलवमल लघ) पा्बींिारम योिनाींना पाा ी उपलब्ि करून दमयाबाबत ठदनाींक १७ 
िानमवारी, २०१३ रोिी वा त्यासमुारास लोकप्रनतननिीनी मागा ी कम ली होती, हम ही खरम आहम 
काय, 
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(३  असल्यास, याबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७  : (१  नाही, रममडशी, वाकळवाडी, भाींम्वाडी, मासुनळ, 
खैरखमडा व दबुलवमल या प्रकल्पाकरीता २२.५९ दलघमी पाा ी आरक्षक्षत आहम.   
(२) नाही, 
       तथापी मा. आमदार अभमत सुभाषराव झनक याींनी ठदनाींक १५/१२/२०१५ च्या प्र ान्वयम 
बॅरमिसचम अींदािप्र क / आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दमयाबाबत ननवमदन मा. मुख्यमीं्र ी 
महाराषर राज्य याींना सादर कम लम आहम. 
(३) मा. राज्यपाल याींचम ननदेशानुसार िोपय त राज्य शासन चालु प्रकल्पावरील ननिीच्या 
उपलब्ितमवर पतरा ाम न होव) दमता ननजश्चत कालमयायदमत प्रकल्प पुा य होयाच्या दृष्ीनम 
अनतरीक्त ननिी उपलब्ि कुनन दमत नाही, तोपय त नववन प्रकल्पाची कामम हाती घमता यमत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िृष्ट्णा डोरे मध्यम पूराटबांधारे (ता.वैभववाडी, जि.शसांधुदगुव  प्रिल्पूराती   
प्रिल्पूरग्रस्ताांचे पूरुनववसन िरण्याबाबत 

  

(३३   ६९५२८ (०२-०१-२०१७ .   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  कृषा ा खोरम मध्यम पा्बींिारम (ता.वैभववाडी, जि.भसींिुदगुय  प्रकल्पाची १४ वष े सुुनवात 
होनन अदयाप प्रकल्परामस्ताींचम पुनवयसन कम लम नसल्याचम ननदशयनास आलम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, या अनुषींगानम प्रकल्परामस्ताींना सन २०१३ च्या भ)सींपादन कायदयाप्रमाा म 
नुकसान भरपाई दमा ार असल्याचम मा ा़.पुनवयसन मीं्र ी याींनी माहम सप् े्ंबर, २०१६ मध्यम वा 
त्यादरम्यान िाहीर कम लम, हम ही खरम आहम काय, 
(३  असल्यास, त्यानुषींगानम प्रकल्परामस्ताींना नकुसान भरपाई दमनन त्याींचम पुनवयसन करयाबाबत 
शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१४-०६-२०१७  : (१) हम अींशत: खरम  आहम. वभैववाडी तालुक्यातील अरूा ा 
मध्यम पा्बींिारम (जि. भसींिुदगुय  प्रकल्पावर प्रकल्परामस्ताींचम पुनवयसन काययवाही प्रगतीपथावर 
आहम.  

जिल्हाधिकारी, भसींिुदगुय कायायलयामाफतय त प्रकल्परामस्ताींना भखुींड वा्पाकरीता      
ठद. ०२/०९/२०१३, २६/१२/२०१३ व ठद. ०४/०६/२०१४ रोिी नोठ्साींद्वारम कळववयात आलम होतम.   

तथापी प्रकल्परामस्ताींनी सदर नो्ीसा जस्वकारल्या नाहीत. प्रकल्परामस्ताींचम पुनवयसन 
मौिम माींगवली नतिा व वेंगसर यमथम ननयोजित अस)न ्या गाविाा ाींचम भ)सींपादन व भ)खींडाचम 
भसमाींकन प)ा य करून  त्यातील नागरी सुवविाींची ८०%  कामम प)ा य करयात आली आहमत. 
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(२) होय. ववभागीय आयुक्त कायायलय कोका  ववभाग, नवी मुींबई यमथम अरूा ा प्रकल्पाच्या 
पुनवयसन व भ)सींपादानाबाबत ठद. १७/०९/२०१६ रोिी सींपन्न झालमल्या बैिकीत मा. मीं्र ी, मदत 
व पुनवयसन याींनी बुडीत क्षम्र ातील ननवाडम भ)सींपादन, पुनवयसन व पुनस्थायपना बाबत नवीन 
पुनवयसन अधिननयम लाग) करयातबाबत तपास)न काययवाही करावी असम ववभागीय आयुक्त, 
कोका  भवन याींना  ननदेश ठदलम आहमत. 
(३) ननवाडम सुिातरत करून आयकु्त कायायलयानम शासनास मान्यतमसािी सादर कम लम अस)न 
काययवाही प्रगतीपथावर आहम. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
गोंहदया जिल््याती  धापूरेवाडा उपूरसा शसांचन प्रिल्पूर टप्पूरा-२ अांतगवत चोरडमारा व बोद् िसा 

या दोन उद्ववनश िेच्या प्रस्तावा ा मांिुरी देण्याबाबत 
  

(३४   ६९६५८ (०२-०१-२०१७ .   श्री.वविय रहाांगडा े (ततरोडा  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  िापमवाडा (जि.गोंठदया  उपसा भसींचन योिना प्रकल्प ्प्पा-२ अींतगयत चोरखमारा व 
बोद्लकसा या दोन उद्यवनभलकम चम प्रस्ताव प्राप्त झालम आहमत, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर प्रस्तावास मींिुरी दमयाबाबत व प्रस्तावास ननिी दमयाबाबत शासनानम 
कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७  : (१  नाही. 

तथापी, िापमवाडा जि. गोंठदया, उपसा भसींचन योिना ्प्पा-२ अींतगयत सराय 
उध्वयनभलका (चोरखमारा तलावात पाा ी सोडयास  व बोदलकसा उध्वयनभलका (बोदलकसा 
तलावात पाा ी सोडयास  बाबतची काययवाही क्षम्र ीय स्तरावर प्रगतीत आहम. 
(२  दोन्ही उध्वयनभलकम बाबत प्रस्तावाची काययवाही क्षम्र ीय स्तरावर प्रगतीत अस)न त्याबाबतची 
सद्यजस्थती खालीलप्रमाा म आहम. 

१  दोन्ही उध्वयनभलकाच्या सींरमखा प्रस्तावाींना प्रदमश कायायलयानम मींि)री ठदली आहम. 
२  बोदलकसा व सराय नभलकम चम सा.क्र. ० तम ८५१० पय तचम एकब्र त सववस्तर 

सींकल्पन व आराखडा म.स. सीं.नाभशक याींचम कड)न प्राप्त झालम असुन अींदािप्र काची प्रदमश 
कायायलयात तपासा ी सुुन आहम. 

३  बोदलकसा नभलकम चम सा.क्र.८५१० तम १९८०० पय तचम सववस्तर सींकल्पन व 
आराखडा म.स.सीं., नाभशक याींचमकड)न प्राप्त झालम अस)न अींदािप्र काची प्रदमश कायायलयात 
तपासा ी सुुन आहम. 

४  सराय नभलकम चम सा.क्र.८५१० तम १९९३० चम सींकल्पनाचम म.स. सीं.नाभशक यमथम 
प्रगतीत आहम. 
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ठदनाींक ३०/१/२०१७ रोिीचम ननिी पुनयवा्प आदमशानुसार िापमवाडा ्प्पा २ या 
प्रकल्पासािी ुन.१२.५४ को्ीचा अनततरक्त ननिी उपलब्ि कुनन दमयात आलमला आहम. 
(३  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेचाांदो ी (ता.शशराळा, जि.साांग ी  येथी  चाांदो ी (वारणा  धरणाच्या पूरररसराती  
सीसीटीव्ही िॅमेरे बांद असल्याबाबत 

  

(३५   ७००९२ (०२-०१-२०१७ .   श्री.धनिांय (सुधीर  गाडगीळ (साांग ी  :   सन्माननीय 
ि सांपूरदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१  मौिम चाींदोली (ता.भशराळा, जि.साींगली  यमथील चाींदोली (वारा ा  िरा ाच्या पतरसरातील 
सुरक्षमच्या दृष्ीनम महत्वाचम असलमलम सीसी्ीही कॅममरम बींद असल्याबाबतचम माहम सप् े्ंबर २०१६ 
मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, चाींदोली िरा  व पतरसर हा प्रचींड मोिा पतरसर असुनदमखील या ठिकाा ी अवघम 
सहा सीसी्ीही कॅममरम लावयात आलम होतम तसमच या पतरसरातील इतरही महत्वाच्या ठिकाा ी 
सीसी्ीही कॅममरम लावयाबाबत नना यय घमा ार आहम काय, 
(३  असल्यास, नादुुनस्त असलमलम सीसी्ीही कॅममरम त्वरीत दुुनस्त करयाबाबत शासनानम 
कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२६-०४-२०१७  : (१) व (२) नाही, हम खरम नाही. 

िरा ाच्या पतरसरातील सुरक्षमच्या दृष्ीनम िरा ाच्या ममन गम्वर १ जस्थर कॅममरा, 
उिया व डाया तीरावर प्रत्यमकी १ जस्थर कॅममरा व िरा ाच्या मा्यावर मध्यभागी १ कफतरता 
कॅममरा व िरा ाच्या उिया अिोबाि)स व डाया अिोबाि)स प्रत्यमकी १ जस्थर कॅममरा असम 
एकुा  ६ कॅममरम बसववयाचम काम प्रगतीत आहम. 

सदर काम १२ मठहन्यात प)ा य करावयाचम अस)न काम प)ा य करावयाची मुदत 
ठद.०९/०३/२०१७ पय त आहम. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
सोयगाव (जि.औरांगाबाद  ता ुक्याती  धरणाती  पूराणी चोरीन ेउपूरसा िरत असल्याबाबत 

  

(३६   ७०९५४ (२७-०१-२०१७ .   श्री.अब् द ु सत्तार (शसल् ोड  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  सोयगाव (जि.औरींगाबाद  तालुक्यातील सवय िरा म व पाझर तलाव कोरडम पडलम अस)न 
पा्बींिारम भसींचन ववभागानम याकडम दलुयक्ष कम ल्यानम िरा ातील पायाची चोरी होनन उपसा 
करयात यमत असल्यामुळम ७० गावात गींभीर पाा ी ी्ंचाई ननमाया  झाली असल्याचम माहम 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम आहम, हम खरम आहम काय, 
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(२  असल्यास, याप्रकरा ी शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(३  असल्यास, चौकशीनुसार पाा ीचोरी करा ाऱयाींवर कारवाई करयाबाबत व पाा ी ी्ंचाई 
असलमल्या गावात पाा ीपुरविा करयाबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत 
आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१७-०४-२०१७  : (१) हम खरम नाही.   

सोयगाव तालुक्यात माहम सप् े्ंबर, २०१६ दरम्यान एक) ा  ११ लघु प्रकल्पापैकी ३ 
प्रकल्पात १००%, इतर ३ प्रकल्पात सरासरी ६५% तसमच उवयतरत ५ लघु प्रकल्पात ३०% पमक्षा 
कमी पाा ीसािा उपलब्ि होता. दरम्यानच्या काळात पावसाळा असल्यानम कोिमही पाा ी ी्ंचाई 
बाबत तक्रार प्राप्त नस)न पाा ीचोरीमुळम पाा ी ी्ंचाईचा प्रश्न उद्् ावलमला नाही.   
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आिरा (जि.िोल्हापूरूर  ता ुक्याती  उचांगी धरणात पूराणी अडववण्याच्या तनणवयाबाबत 
  

(३७   ७११६९ (०६-०१-२०१७ .   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपूरेिर (चांदगड  :   सन्माननीय 
ि सांपूरदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१  आिरा (जि.कोल्हाप)र  तालुक्यातील उचींगी िरा ामुळम प्रकल्परामस्त होा ाऱया ५३ 
िरा रामस्ताींना २ को्ी ११ लाख रक्कममचम वा्प करून उचींगी िरा ात पाा ी अडववयाचा 
नना यय माहम ऑगस्् २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान घमतला आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, त्यानुसार शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७  : (१) मा. मीं्र ी, िलसींपदा याींचम अध्यक्षतमखाली ठद. 
२९/०७/२०१६ रोिी त्याींचम मीं्र ालयीन दालन, मुींबई यमथम सींपन्न बैिकीमध्यम “आवश्यक भ)सींपादन 
व पुनवयसन कुनन ि)न-२०१७ मध्यम घळभरा ी करयाचम ननयोिन करयात यावम” असा नना यय 
झालमला आहम. 
(२) प्रकल्परामस्ताींना स्वमच्छा पनुवयसन अनुदान वा्प करा मसािी, ुन. २.११ को्ी इतकी रक्कम 
उप जिल्हाधिकारी (पुनवयसन , कोल्हाप)र याींना ठद. ३१/३/२०१६ रोिी हस्ताींतरीत कम ली आहम. 
पुढील काययवाही महस)ल ववभागामाफतय त करयात  यमत आहम. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शभमा, शसना नदीसह सो ापूरूर जिल््याती  सवव नद्यावरी  िोल्हापूरूर पूरध्दतीच्या  
बांधाऱ याच्या दरवाज्याांची झा े ी दरुवस्था 

  

(३८   ७१२३५ (०२-०१-२०१७ .   श्री.बबनराव शशांदे (माढा  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  भभमा, भसना नदीसह सोलाप)र जिल््यातील सवय नद्यावरील कोल्हाप)र पध्दतीच्या 
बींिाऱ याींचम दरवािम खराब झालमलम असल्यानम बींिाऱ यामध्यम पाा ी अडलम िात नाही त्यामुळम 
जिल््यातील सवयच नद्यावरील खराब झालमलम दरवािम बदलयाची मागा ी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी कम ली आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर कोल्हाप)र पध्दतीच्या बींिाऱ यावरील खराब झालमल्या दरवाज्याींची पाहा ी 
शासनानम कम लमली आहम काय, 
(३  असल्यास, पाहा ीचम ननषकषय काय आहमत व तदनुसार सदरच्या खराब झालमलम दरवािम 
बसववयासािी शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२६-०४-२०१७  : (१) कोल्हाप)र पध्दतीच्या बींिाऱयाींचम पाा ी अडववलम िातम. 
तथावप, दरवािम िुनम असल्यामळुम त्यात)न काही प्रमाा ात पायाची गळती होत असतम. ही 
गळती थाींबववयाच्या दृष्ीनम क्षमब्र य स्तरावुनन आवश्यक त्या उपाययोिना करयात यमतात. 
(२) सींबींधित क्षमब्र य अधिकाऱयाींकड)न पाहा ी करयात आली आहम. 
(३) आवश्यकतमनुसार दरवािम बदलयासािी अींदािप्र क तयार करयाची काययवाही क्षमब्र य 
स्तरावर प्रगतीत आहम. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेिुसूर (ता.येव ा, जि.नाशशि  येथी  सांपूराहदत िमीनीच्या वाढीव  
नुिसान भरपूराईच्या प्र ांबबत रिमा अदा िरण्याबाबत 

  

(३९   ७१९२९ (०६-०१-२०१७ .   श्री.छगन भिुबळ (येव ा  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  मौिम कुस)र (ता.यमवला, जि.नाभशक  यमथील शमतकऱयाींच्या सींपाठदत कम लमल्या िमीनीच्या 
वाढीव नकुसान भरपाईच्या प्रलींबबत रकमा त्याींना अदा करयाची स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
माहम ऑगस््, २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान गोदावरी मरािवाडा पा्बींिारम ववकास महामींडळाकडम 
मागा ी कम लमली आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  तसमच नाींद)रमध्यममश्वर िलद कालयासािी सींपादीत झालमल्या मौिम मुखमड (ता.यमवला, 
जि.नाभशक  यमथील शमतकऱयाींच्या शमतिभमनीींच्या नुकसान भरपाईच्या रकमा अदा करयाची 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहम ऑगस््, २०१५ मध्यम वा त्यादरम्यान कम लमली मागा ी प्रलींबबत 
आहम, हम ही खरम आहम काय, 
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(३  असल्यास, सदर मागा ीवर शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१५-०५-२०१७  : (१  होय. 
(२) हम खरम आहम. 
(३) उध्वय गोदावरी प्रकल्पातींगयत कुस)र यमथील दरसवाडी पोहोच कालयासािी भुसींपादन कलम 
१८ खालील वाढीव दमय नुकसान भरपाई रक्कम ुन.४२.१४ लक्ष िानमवारी २०१७ मध्यम महस)ल 
ववभागाकडम सींबींिीताींना अदा करयासािी वगय करयात आली आहम. मौिम मुखमड यमथील ४३ 
एलएआर प्रकरा ातील एक) ा  रक्कम ुन.७.२४ को्ी इतकी रक्कम दमय आहम. मा.ठदवाा ी 
न्यायालयाचा नना ययाबाबत महामींडळाचम कायदम सल्लागार याींनी ठदलमल्या सल्लानुसार मा.उच्च 
न्यायालय यमथम अवपल दाखल करयात आलम आहम. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

 क्ष्मी त ाव (ता.राधानगरी, जि.िोल्हापूरूर  येथी  हायडोप्रोिेक्टमळेु िुवया ि ववद्युत 
प्रिल्पूरास पूराणी िमी शमळत असल्याने वीि तनशमवती डांडीत झाल्याबाबत 

  

(४०   ७३०६९ (०२-०१-२०१७ .   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी  :   सन्माननीय ि सांपूरदा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  लक्ष्मी तलाव (ता.रािानगरी, जि.कोल्हाप)र  यमथील हायडोप्रोिमक््मुळम िुन्या िलववद्युत 
प्रकल्पास पाा ी कमी भमळत असल्यानम वीि ननभमयती खींडीत झाल्यानम ती पुवयवत सरुू 
करा मसािी मा.राज्यमीं्र ी िलसींपदा याींचम अध्यक्षतमखाली बैिक नागप)र यमथम आयोजित कम ली 
होती, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, मा. राज्यमीं्र ी, िलसींपदा याींनी माहम डडसेंबर, २०१६ िुना शाह) कालीन 
िलववद्युत प्रकल्प पुा य क्षमतमनम कायायजन्वत करून ववि ननभमयती करा मबाबत निाय ववभागाचम 
वतरषि अधिकारी याींना आदमश ठदलम होतम, हम ही खरम आहम काय, 
(३  असल्यास, याबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०५-२०१७  : (१  होय, हम खरम आहम. 

याबाबत मा.राज्यमीं्र ी (िलसींपदा  याींचम अध्यक्षतमखाली ठद.०९.१२.२०१५ रोिी नागप)र 
यमथम बैिक सींपन्न झालमली आहम. 
(२  व (३  मा.राज्यमीं्र ी (िलसींपदा  याींनी ठद.०९.१२.२०१५ रोिी झालमल्या बैिकीत उिाय 
ववभागाींस कोा तमही आदमश ठदलमलम नाहीत. तथावप, रािानगरी प्रकल्पात)न तलाींक ५७५.५९ 
मी्रच्या खाली भशल्लक राहा ाऱया पा याचम व overflow spill मि)न उपलब्ि होा ाऱया 
पायाचा वविननभमयतीच्या दृष्ीनम वापराबाबतचम ननयोिन सादर करयाबाबत महाराषर कृषा ा 
खोरम ववकास महामींडळ, पुा म याींना ननदेश दमयात आलमलम आहमत. त्यानुसार सद्यजस्थतीत 
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भसींचन / बबगरभसींचनासािी पाा ी वापर कुनन, िुन्या ववद्युत गहृामि)न वीि ननभमयती करयात 
यमत आहम. 
(४  प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्य शासनाच्या िमवचाऱयाांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
 

(४१   ७५४६७ (०२-०१-२०१७ .   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांरे न पूरूवव , श्री.राधािृष्ट् ण ववड-ेपूराटी  
(शशडी , श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरूरी , श्री.सुतन  िेदार (सावनेर , श्री.अशमन पूरटे  (मुांबादेवी , 
श्री.अमर िाळे (आवी , श्री.अशमत वव ासराव देशमडु ( ातूर शहर , श्री.तिुाराम िात े
(अणुशक्ती नगर , श्री.प्रिाश फातपूरेिर (चद्बूर , श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे , श्री.ियप्रिाश 
मुांदडा (बसमत , श्री.प्रतापूर सरनाईि (ओवळा माजिवडा , श्री.चांर नदीपूर नरिे (िरवीर , 
श्री.सत्यिीत पूराटी -सरुडिर (शाहूवाडी , श्री.योगेश (बापूरू  घो पूर (देवळा ी , श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िु ाव , श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण , श्री.वव ास तरे (बोईसर , श्री.क्षक्षतीि 
ठािूर (ना ासोपूरारा , श्री.हहतद्र न ठािूर (वसई , डॉ.राहू  पूराटी  (पूररभणी , अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्टी , श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर , श्री.शभमराव तापूरिीर (डडिवास ा , श्री.अस् म 
शेड (मा ाड पूरजश्चम , श्री.अत ु भातडळिर (िाांहदव ी पूरूवव , श्री.प्रशाांत ठािूर (पूरनवे  , 
डॉ.शमश ांद मान े (नागपूरूर उत्तर , अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपूरांपूररी , श्री.किशोर पूराटी  
(पूराचोरा  :   सन्माननीय ववत् त मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१  राज्यातला समुारम १८ लाख सरकारी कमयचाऱयाींच्या मागयाींच्या सींदभायत ठदनाींक १८, १९ व 
२० िानमवारी, २०१७ या कालाविीत तीन ठदवसाींचा सींप करयात आला, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, राज्य सरकारच्या कमयचाऱ याींना सातया वमतन आयोगानम स)चववलमल्या 
वमतनश्रमा ीचा लाभ द्यावा, ५ ठदवसाींचा आिवडा करा म, समवाननवतृ्त्तीचम वय ६० वषय करावम 
इत्यादी ववववि मागयाींसदभायत मा.मुख्यमीं्र ी याींनी ठदनाींक ३ िानमवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास अधिकारी व कमयचारी सींघ्नम बरोबर बैिक घमतली, हम ही खरम आहम काय, 
(३  असल्यास, स्थाननक स्वराज्य सींस्था आखा  शाळा, महाववद्यालय या सवा सािी ५ ठदवसाींचा 
आिवडा करयाच्या राज्य शासकीय कमयचारी सींघ्ना, रािपब्र त अधिकारी सींघ्ना व भशक्षक 
भरती याींनी कम लमल्या मागा ीच्या अनुषींगानम राज्य शासनाच्या कमयचा-याींसािी कें द्र शासनाच्या 
ितहवर ५ ठदवसाींचा आिवडा करयाचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहम, हम ही खरम आहम 
काय, 
(४  असल्यास, सदर मागयाींवर शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१७  : (१  हम खरम नाही. महाराषर राज्य रािपब्र त अधिकारी 
महासींघ व सरकारी-ननमसरकारी कमयचारी भशक्षक सींघ्ना समन्वय सभमती, महाराषर याींनी 
कमयचाऱयाींच्या ववववि प्रलींबबत मागयाींसींदभायत ठदनाींक १८ िानमवारी, २०१७ तम ठदनाींक २० 
िानमवारी, २०१७ हया ३ ठदवसाींच्या कालाविीमध्यम राज्ययापी सींप करयाची नो्ीस शासनास 
ठदली होती, मा्र  मा.मुख्यमीं्र ी याींनी कम लमल्या आवाहनानुसार सदर सींप सींघ्नमनम स्थधगत 
कम ला.  
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(२  मा.मखु्यमीं्र ी महोदय याींचम समवमत ठदनाींक ३ िानमवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास 
सींघ्नमसोबत बैिक आयोजित करयात आलमली नाही. 
(३  होय. 
(४  राज्य शासनानम श्री.कम .पी.बक्षी, समवाननवतृ्त अपर मुख्य सधचव, महाराषर शासन याींच्या 
अध्यक्षतमखाली ठद.१७ िानमवारी, २०१७ च्या शासन नना ययान्वयम राज्य वमतन सुिारा ा सभमती – 
२०१७ ची स्थापना कम ली आहम.  राज्य शासकीय कायायलयाींसािी ५ ठदवसाींचा आिवडा लाग) 
करयाची सींघ्नमची मागा ी शासनाच्या ववचारािीन आहम.  शासकीय कमयचाऱयाींचम 
समवाननवतृ्तीचम वय ५८ वुनन ६० करा म याबाबत ववत्त ववभाग, शासन नना यय ठद.२४.११.२०१६ 
नुसार श्री.बी.सी.ख्ुआ, समवाननवतृ्त भा.प्र.सम.अधिकारी याींच्या अध्यक्षतमखाली सभमती नममली 
आहम. 
(५  ववलींब झालमला नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ (जि.ठाणे  ता ुक्याती  श्रीम ांगगडावरी  फ्युतनक्यु र 
प्रिल्पूराचे िाम प्र ांबबत असल्याबाबत 

  

(४२   ७६७८४ (०२-०१-२०१७ .   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड , श्री.बळीराम शसरसिर 
(बाळापूरूर  :   सन्माननीय पूरयवटन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  अींबरनाथ (जि.िाा म  तालुक्यातील श्रीमलींगगडावरील फ्युननक्यलुर प्रकल्पाचम काम प्रलींबबत 
असल्याचम माहम डडसेंबर २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान ननदशयनास आलम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, याबाबत शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व त्यात काय आढळ)न आलम, 
(३  असल्यास, तद्नुसार श्री हािीमलींग गडावरील फ्युननक्युलर प्रकल्पासािी ननिी उपलब्ि 
कुनन दमयाबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. ियिुमार राव  (०७-०६-२०१७  : (१ , (२ , (३  व (४  मलींगवाडी तम फ्युननक्युलर रमल्वमच्या 
अींबरनाथ यमथील लोअर स् म्शनपय तच्या पोहोच रस्त्याच्या रू.१०१०.२२ लक्ष एवढ्या ककीं मतीच्या 
कामाींना याप)वहच प्रशासकीय मान्यता दमनन रू.४४२ लक्ष एवढा ननिी ववतरीत करयात आला 
होता. आता शासन नना यय, पयय् न व साींस्कृनतक कायय ववभाग क्र.्ीडीसी-
२०१६/१०/प्र.क्र.७४०/पयय् न, ठद.४/१/२०१७ अन्वयम सदर कामासािी आा खी रू.१०० लक्ष एवढा 
ननिी ववतरीत करयात आला आहम. 

___________ 
  

मुिबधीर शासिीय िमवचाऱयाांना वाहतूि भत्ता मांिूर िरण्यासाठी  
शासन तनणवयात सुधारणा िरण्याबाबत 

  

(४३   ७८०३० (०२-०१-२०१७ .   श्री.पूरांिि भुिबळ (नाांदगाव  :   सन्माननीय ववत् त मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१  मुकबिीर शासकीय कमयचाऱयाींना वाहत)क भत्ता मींि)र करयासािी ववत्त ववभागानम ठदनाींक 
१० ऑगस््, २०१५ रोिी ननगयभमत कम लमल्या शासन नना ययात सुिारा ा करयासािी 
लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास शासनाकडम ननवमदन ठदलम 
आहम, हम खरम आहम काय,  
(२  असल्यास, राज्यस्तरीय का यबिीर असोभसएशन व लोकप्रनतननिीींच्या मागा ीप्रमाा म शासन 
नना ययात सुिारा ा करयासािी शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१७  : (१  होय, हम खरम आहम, 
(२) ठद.१०.०८.२०१५ च्या शासन नना ययात आवश्यक ती सुिारा ा कुनन ठद.१८.०४.२०१७ रोिी 
शासन प)रकप्र  क्रमाींक:वाहभ-२०१४/प्र.क्र.१६/समवा-५ ननगयभमत करयात आलम आहम. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याती  ववत्त ववभागािडून योिना आणण योिनेत्तर डचावच्या  
एिब्र िरणाच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४४   ७९१७२ (०२-०१-२०१७ .   श्री.डड मल् ीिािूवन रेड्डी (रामटेि  :   सन्माननीय ववत् त 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  राज्यातील ववत्त ववभागाकड)न योिना आखा  योिनमत्तर खचायच्या एकब्र करा ाचा प्रस्ताव 
माींडयात आला असल्याचम माहम िानमवारी, २०१७ च्या नतस-या आिवड्यात ननदशयनास आलम 
आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, सदर प्रस्तावाचम मींब्र मींडळाला सादरीकरा  कम ल्यानम योिना आखा  योिनमत्तर 
खचय एकब्र त करताना या दोन्ही खचायला आवश्यक खचय आखा  काययक्रमावरील खचय असम 
सींबोिलम िाा ार आहम, हम ही खरम आहम काय, 
(३  असल्यास, अनुस)धचत िमाती आखा  िातीसािी लोकसींख्यमच्या प्रमाा ात करयात यमा ारी 
तरत)द ववशमष घ्क योिना म्हा )न कायम राहा ार आहम, हम ही खरम आहम काय, 
(४  असल्यास, या अनुषींगानम शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम? 
(५  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१७  : (१  होय. शासन नना यय क्रमाींक सींकीा य-
२०१६/प्र.क्र.८८/अथय-१, ठद. २७ िानमवारी, २०१७ अन्वयम आधथयक वषय २०१७-१८ पास)न 
योिनाींतगयत व योिनमतर खचायचम एकब्र करा  करयाचा नना यय घमयात आलमला आहम.  
(२) अथयसींकल्पीय खचायचम “अननवायय खचय” व “काययक्रमाींवरील खचय” तसमच “महस)ली” व “इतर 
(भाींडवली, ऋा   खचय” याप्रमाा म वगहकरा  कम लम िाा ार आहम. 
(३) अनुस)धचत िाती उप योिना व आठदवासी उप योिनमसािी सन २०१६-१७ सािी 
योिनाींतगयत व योिनमतर मि)न प्राप्त झालमला ननिी म)ळ आश्वाभसत (Base commitment) 
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ननिी म्हा )न ननजश्चत करयात यमईल व अनुस)धचत िाती घ्क काययक्रम व आठदवासी घ्क 
काययक्रम याींच्यासािी सन २०१७-१८ मध्यम अथयसींकल्पीय तरत)द यापमक्षा कमी असा ार नाही.  
तसमच सध्याच्या योिनमतर मि)न वैयजक्तक लाभा्या सािीच्या योिना िर काययक्रमाींवरील 
खचायकडम वगय झाल्या तर त्या योिनाींचा ११.८% ननिी अनुस)धचत िाती घ्क काययक्रमाींसािी व 
९.४% ननिी आठदवासी घ्क काययक्रमाींसािी दमयात यमईल.  
(४) अनुस)धचत िाती घ्क काययक्रम व आठदवासी घ्क काययक्रम यामि)न राख)न िमवावयाच्या 
ननिीचम ववतरा , यवस्थापन व सींननयीं्र ा  सींदभायतील काययवाही अनुक्रमम सामाजिक न्याय व 
ववशमष सहाय य ववभाग व आठदवासी ववकास ववभागानम प)वह प्रमाा मच करावयाची आहम.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िेळिर सशमतीच्या अहवा ाती  शशफारशीची अांम बिावणी िरण्याबाबत 
  

(४५   ७९५०७ (०२-०१-२०१७ .   श्री.अशमन पूरटे  (मुांबादेवी , श्री.राधािृष्ट् ण ववड-ेपूराटी  
(शशडी  :   सन्माननीय तनयोिन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  ववदभय-मरािवाडयासह मागासभागाींचा अनुशमष द)र करयाकतरता ननयुक्त कम लमल्या कम ळकर 
सभमतीनम सादर कम लमल्या अहवालातील भशफतारशीबाबत नना यय घमयाकतरता, मा.ववत्तमीं्र ी याींच्या 
अध्यक्षतमखाली ननयुक्त करयात आलमल्या सभमतीनम आपला अहवाल शासनास सादर कम ला 
आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, अहवालातील भशफतारशीींचम थोडक्यात स्वुनप काय आहम व सदर अहवाल सादर 
करयाच्या दृष्ीनम शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०५-२०१७  : (१  व (२  समतोल प्रादमभशक ववकास उच्चस्तरीय 
सभमतीच्या अहवालातील भशफतारशी  स्वीकारयासींदभायत मा. मीं्र ी (ववत्त व ननयोिन, वनम  
याींच्या अध्यक्षतमखाली गठित करयात आलमल्या मीं्र ीमींडळ उपसभमतीचा अहवाल अपमक्षक्षत 
आहम.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिो ा िायविारी अशभयांता (याांब्र िी  ि सांपूरदा ववभागामाफव त  
प्रिल्पूर मिूराांना मिूरी देण्याबाबत 

  

(४६   ८०००२ (०२-०१-२०१७ .   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  अकोला काययकारी अभभयींता (याींब्र की  िलसींपदा ववभाग या ववभागामाफतय त प्रकल्प 
दुुनस्तीची ककती व कोिम कोा ती कामम सुुन आहमत, 
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(२  असल्यास, सदर कामाींना मि)र पुरविा करयाचम कीं ्र ा् कोा त्या कीं पनीला ककीं वा सींस्थमला 
दमयात आलम आहम व या मि)राींना कीं ्र ा्दारानम िरव)न ठदलमलम पसैम दमयात आलम आहम काय, 
(३  असल्यास, या मि)राींना योनिय तम वमतन न दमा ाऱ या या कीं ्र ा्दारावर कारवाई करयाबाबत 
व मि)राींना मि)री दमयाबाबत शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (१९-०५-२०१७  : (१  याींब्र की ववभाग अकोला अींतगयत शहाप)र प्रकल्प, 
वान, का म्प)ा ाय खखरकुीं ड प्रकल्प, मोहगहान प्रकल्प, भशवनखुदय प्रकल्प, पळसोबढम प्रकल्प 
(ि.भश.अ. , तुलींगा प्रकल्प (ि.भश.अ. , कोलखमड प्रकल्प (ि.भश.अ. ,माींगुळ प्रकल्प (ि.भश.अ.  
या प्रकल्पाींचम कालवा स्वच्छता/मातीकाम इ. प्रकल्पाींची कामम खात्याींतगयत सुुन आहमत. तसमच या 
ववभागामाफतय त का म्प)ा ाय, पोप्खमड, दगडपारवा, म्हस, अडान, ननमगव वायाळ, सपान या 
प्रकल्पाींची द्वार दुुनस्ती व दमखभालीची कामम प्रगतीपथावर आहमत. 
(२) उपरोक्त नम)द कालवा स्वच्छतमची कामम खात्याींतगयत कम ली िातात. सदर कामास लागा ारम 
सींय्र चालक, वाहनचालक व मदतनीस याींची समवा ५ ववववि मि)र सहकारी सींस्था याींच्या 
कड)न घमयात यमतम. मि)र सहकारी सींस्था याींनी पुरववलमल्या कामगाराींचम वमतन सींबींिीत 
कीं ्र ा्दारास शासकीय प्रचभलत ननयमानुसार भुगतान करयात यमतम व कीं ्र ा्दारास त्यानम 
पुरववलमल्या कामगाराींचम वमतनाचम भुगतान दरमहा ववनाववलींब करयात यमतम. याींब्र की ववभाग, 
अकोला या कायायलयात कीं ्र ा्दाराच्या कोा त्याही कामगाराचम वमतन व भत्त्याबाबत कोा तीही 
तक्रार प्राप्त नाही. ननववदमद्वारम काययवाही करून सदर कामाींना मि)र पुरविा करयाचम कीं ्र ा् 
खालील सुभशक्षीत बमरोिगार सींस्था याींना दमयात आलम आहम. १. आिार बह)उद्दमभशय समवा 
सहकारी सींस्था मयाय., नागप)र. २. आदशय बमरोिगार बहुउद्दमभशय समवा सह. सींस्था, नागप)र. ३. 
ववद्यानींद सुभशक्षक्षत बमरोिगार सहकारी सींस्था, औरींगाबाद. ४. िनसमवा मा. मि)र कामगार 
सह. सींस्था मयाय. उरळ. ५.ववकास मा.मि)र कामगार सह. सींस्था मयाय. गोरमगाींव. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 
वाशशम येथी  ि सांपूरदा मांडळातांगवत शाडा अशभयांताची ररक्त पूरदे भरण्याबाबत 

  

(४७   ८१६४९ (०२-०१-२०१७ .   श्री.अशमत झनि (ररसोड  :   सन्माननीय ि सांपूरदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वाभशम यमथील िलसींपदा मींडळाअींतगयत शाखा अभभयींताची सुमारम ३५ पदम तसमच भसचींन 
यवस्थापनासािी आवश्य क असा ारी कालवा ननरीक्षक, मोिा ीदार, दप्तरी कारकुन ही पदम 
मोिया प्रमाा ात तरक्त आहमत, हम खरम आहम काय, 
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(२) असल्यास, वाभशम जिल्हा हा मा.राज्यपालाींनी ननिायरीत कम लमल्या भसचनाींच्या 
अनुशमषातींगयतचा जिल्हा असताींना जिल्हयात बॅरमिमस, ल.पा.योिना, मध्यम व लघु प्रकल्प, 
को.प. बींिारम अशी िवळपास १२५ प्रकल्प पुा य असुन भसींचन यवस्थापनामध्यम आवश्यक 
असा ारी तरक्त पदामळुम ववपरीत पतरा ाम होत आहम, हम ही खरम आहम काय, 
(३) असल्यास, शाखा अभभयींता,कालवा ननतरक्षक, मोिा ीदार, दप्तरी कारकुनाची तरक्त पदम 
भरयासींदभायत वाभशम जिल््यातील लोकप्रनतननिीनम ठदनाींक ०५ मम, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास  ननवमदनादारम मागा ी कम लमली आहम, हम ही खरम आहम काय, 
(४) असल्यास, सदर ननवमदनावर शासनानम कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०९-०५-२०१७  : (१  अींशत: खरम आहम. 
    वाभशम जिल्हयातील तरक्त पदाींचा तपभशल खालीलप्रमाा म आहम. 
 
अ.क्र. तपूरशी  एिूण मांिूर पूरदे िायवरत पूरदे ररक्त पूरदे ररक्त पूरदाांची 

टक्िेवारी 
१ शाखा अभभयींता ७१ ५८ १३ १६% 
२ कालवा ननतरक्षक ४८ १२ ३६ ७५% 
३ मोिा ीदार २४ ५ १९ ९१% 
४ दप्तरी कारक) न १६ ४ १२ ७५% 

 
(२  ज्या ठिकाा ी कमयचारी वगय कमी आहम त्याठिकाा ी कीं ्र ा्पध्दतीनम कमयचाऱयाींची ननयुक्ती 
करयाबाबतच्या स)चना शासनानम क्षमब्र य अधिकाऱयाींना ठदलमल्या आहमत. 
(३  होय. 
(४  सदर ननवमदनानुषींगानम मुख्य अभभयींता (ववप्र  िलसींपदा ववभाग अमरावती याींना 
ठद.०७.०६.२०१६ अन्वयम शाखा अभभयींता सींवगायची पदम भरयाच्या अनुषींगानम आवश्यक काययवाही 
करयाच्या स)चना दमयात आल्या आहमत. 

सरळसमवमनम कननषि अभभयींता सींवगायतील पदासािी घमयात आलमल्या स्पिाय 
पतरक्षानुसार माचय २०१७ मध्यम वाभशम जिल्हयाकरीता २८ पदाींना ननयुक्ती दमयात आली आहम. 
इतर पदम भरा मबाबत पतरमींडळीय स्तरावर काययवाही करयात यमत आहम. 
(५  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुर ना योिनेच ेििव बँिािडून वाटपूर होत नसल्याबाबत 
  

(४८   ८१६८७ (०२-०१-२०१७ .   श्री.डी.पूरी.सावांत (नाांदेड उत्तर  :   सन्माननीय तनयोिन मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  नाींदमड जिल्हयातील मुद्रा योिनमअींतगयत अींतभुयत असलमल्या बकँाींकड)न सुभशक्षीत 
बमरोिगाराींना ुन.५० हिार तम ुन.५ लाखापय त व ुन.५ लाख तम १० लाखापय त भशश ुया हमड खाली 
किय वा्प करा म बींिनकारक असताना सुध्दा बऱ याच बँका बमरोिगाराींना किय प्रकरा म मींि)र 
करत नसल्याची बाब माहम डडसेंबर, २०१६ च्या चौ्या आिवडयात ननदशयनास आली आहम, हम 
खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, या प्रकरा ी चौकशी कम ली आहम काय व चौकशीत काय आढळ)न आलम, 
(३  असल्यास, चौकशीनुसार सींबींधित बँकाींवर शासनानम कोा ती कारवाई कम ली वा करयात यमत 
आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०६-२०१७  : (१  हम खरम नाही. 

बँका योनिय किय प्रकरा ाींना किय वा्प करत आहमत. बँकाींमाफतय त मुद्रा योिनेंतगयत 
१५ िानमवारी २०१७ पय त एक) ा  ७,५३१ किय प्रकरा ाींना खालीलप्रमाा म ुनपयम १०९.७२ को्ी 
इतकम  किय वा्प झालम आहम. 

(i) भशशु ग् - ४३२१ किय प्रकरा ाींना ुन.१६४१.४८ लक्ष 
(ii) ककशोर ग् - ३००१ किय प्रकरा ाींना ुन.७६८७.७३ लक्ष 
(iii) तुना  ग् - २०९ किय प्रकरा ाींना ुन.१६४२.४१ लक्ष 

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
टेमघर धरणाच ेिायविारी अशभयांता पूरद ररक्त असल्याबाबत 

  

(४९   ८३०७३ (०२-०१-२०१७ .   श्रीमती मेधा िु िणी (िोथरुड  :   सन्माननीय ि सांपूरदा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१  म्मघर िरा ाचम काययकारी अभभयींता पद गमल्या सात मठहन्यापास)न तरक्त असल्याचम माहम 
िानमवारी, २०१७ मध्यम वा त्या दरम्यान ननदशयनास आलम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, त्यामुळम गळती सुुन असलमल्या या िरा ाच्या दमखभाल आखा  दुुनस्तीचम काम 
अनमक ठदवसाींपास)न प्रलींबबत आहम, हम ही खरम आहम काय, 
(३  असल्यास, याबाबत शासनानम चौकशी कम ली आहम काय व चौकशीनुसार शासनानम तरक्त पद 
भरयाबाबत कोा ती काययवाही कम ली वा करयात यमत आहम, 
(४  नसल्यास, ववलींबाची कारा म काय आहमत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१९-०५-२०१७  : (१) भामा आसखमड िरा  ववभाग, पुा म या ववभागाचम 
काययकारी अभभयींता हम पद ठदनाींक १८.०८.२०१६ पास)न तरक्त होतम. 
(२) हम खरम नाही.   

िरा ाच्या गळती प्रनतबींिक कामाची ननववदा प्रकक्रया प)ा य कुनन कामास प्रत्यक्ष 
सुुनवात झालमली आहम.  काम प्रगतीपथावर आहम. 
(३) व (४) िलसींपदा ववभाग, शासन आदमश, ठद.२०.०३.२०१७ अन्वयम काययकारी अभभयींता 
(स्थापत्य  सींवगायतील श्री.स.ुव.प्रदक्षक्षा म याींची सदर तरक्त पदी ननयुक्ती कम ली अस)न, तम 
ठद.०१.०४.२०१७ (म.प).  पास)न काययरत आहमत. 

___________ 
 

राज्यान ेघेत ेल्या ििावच ेववतनयोग योनियप्रिारे िरण्याबाबत 
  

(५०   ८३७८५ (०२-०१-२०१७ .   श्री.बसवराि पूराटी  (औसा  :   सन्माननीय ववत् त मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१  राज्याच्या महालमखापाल याींनी राज्याचम किय ३ लाख १९ हिार को्ीींवरून ३ लाख ५१ 
हिार को्ी झाल्याचम स्पष् कम लम व त्याचसोबत िवळ िवळ ५०% ननिी हा माचय मठहन्यात 
खचय होतो असम दमखील अहवालात नम)द कम लम आहम, शासनानम घमतलमल्या किायचम ववननयोग 
योनियप्रकारम करत नसल्याचम शमरम महालमखापालाींनी माहम डडसेंबर, २०१६ मध्यम वा त्यादरम्यान 
ठदलम असल्याचम ननदशयनास आलम आहम, हम खरम आहम काय, 
(२  असल्यास, किायची रक्कम फतक्त भाींडवली कामाींमध्यम खचय कम ली िावी यासािी शासनानम 
कोा ती उपाययोिना कम ली वा करयात यमत आहम, 
(३  नसल्यास, त्याची कारा म काय आहमत ? 

  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०६-२०१७  : (१ , (२  व (३  महालमखापाल मुींबई याींच्या सन २०१५-
१६ च्या लमख्यावरील ओझरता दृष्ीक्षमप या प्रकाशनामध्यम प्रभसध्द आकडमवारीनुसार राज्य 
शासनावरील सन २०१५-१६ मध्यम किय व दानयत्व ुन. ३,५१,३४१ को्ी दशयववयात आलम आहम. 

हम खरम आहम. तथावप महालमखापाल याींचम सन २०१५-१६ च्या ववत्तीय लमख्यानुसार 
राज्य शासनावरील प्रत्यक्ष (Actual) दानयत्व ुन. ३,२४,२०१ को्ी अधिक बबन यािी िमवी रू. 
२७,१४० को्ी आहम.राज्य शासनाच्या प्रचभलत काययपध्दतीत बबन यािी िमवीींची पतरगा ना 
दानयत्वामध्यम करयात यमत नाही. 

राज्याचम मध्यम मुदतीचम रािकोषीय िोरा ास अनुसरून राज्यास प्राप्त होा ारा 
महस)ल लक्षात घमता, राज्य शासनाकड)न राज्याच्या ववववि ववकास कामाींसािी किायची उभारा ी 
करयात यमतम व सदर रक्कममचा ववननयोग राज्याच्या ववववि ववकास कामासािीच (भाींडवली 
खचय  करयात यमतो तसमच प्रशासकीय ववभागाींनी उपलब्ि करून ठदलमला ननिी वमळमत खचय 
करावा ववत्तीय भशस्तीचम पालन हावम तसमच ववकासात्मक कामाींची प्रगती राखली िावी यासािी 
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ववभागाींनी खचायचम प्रमाा  योनिय तरत्या ननयोजित करून याबाबतचा आढावा प्रशासकीय 
ववभागाींनी सधचव स्तरावर घ्यावा व माचय अखमरीस प्रमाा ाबाहमर (Rush of Expenditure) 
खचय होा ार नाही. याबाबत दक्षता घमयाच्या स)चना वमळोवमळी सवय प्रशासकीय ववभागाींना 
दमयात आलमल्या आहमत. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवतह मुद्रा ालय, मुींबई. 


