
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

किनवट (जि.नाांदेड) तालकु्यातील जिल्हा पररषदेंतर्गत येणा-या प्राथममि आरोग् य िें ्र  व 
उपिें ्र ासाठी इमारत बाांधण्याबाबत  

  

(१)  ६८१५६ (२७-०१-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् (जि.नाींदेड) तालुक्यातील जिल्हा पररषदेंतगगत येणा-या प्राथममक आरोग् य कें ्र  व 
उपकें ्र ात पररचराची १७ व िीप चालकाची १६ पदे ररक् त ससुन या प्राथममक आरोग् य कें ्र ाला 
पक् की ामारत नाही तसेच मेि े धोीडी (रु)ु) या मोयाया गागातील प्राथममक आरोग्य कें ्र ात 
दोन डॉक् ्राींची नेमणकक ससताींना ककच डॉक् ्र प्रितिनयुक् तीवर ससल् याच े माहे िकन, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम् यान िनदशनगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, ररक् त ससलेली डॉक् ्राींची पदे गरुन प्रा.आ. कें ्र ासाठी पक् की ामारत 
धाींीण् याधाधत शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-१०-२०१८) : (१) हे सींशनत: खरे आहे. 
     ककनव् तालुक्यामध्ये ९ प्राथममक आरोग्य कें ्र  व ६५ उपकें ्र  कायगरत आहेत. ककनव् 
तालुक्यात जिल्हा पररषद सींतगगत येणा-या प्राथममक आरोग्य कें ्र ात वाहन चालकाींची १८ पदे 
मींिकर आहेत. त्यापैकी १६ पदे गरलेली ससकन  २ पदे ररक्त आहेत. तसेच, पररचराींची ६७ पदे 
मींिकर आहेत. त्यापैकी ४३ पदे गरलेली ससकन २३ पदे ररक्त आहेत. 
     ककनव् तालुक्यात सवग ९ प्राथममक आरोग्य कें ्र ाींना पक्क्या ामारती आहेत. तसेच ६५ 
उपकें ्र ापैकी ५८ उपकें ्र ाच्या ामारती पक्क्या आहेत. उवगरीत  उपकें ्र ाींना  ामारती नाहीत. 
(२) प्राथममक आरोग्य कें ्र  धोीडी (धु) ता.ककनव् येथे वैद्यककय सधीकारी, ग्-स सींवगागची 
दोन पदे मींिकर ससकन सद्य:जथथतीत या दोन्ही पदावर वैद्यककय सधीकारी कायगरत आहेत. 
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     प्राथममक  आरोग्य कें ्र ाची  िुनी ामारत पाडकन िनलेखखत करण्याधाधत तसेच नवीन 
ामारत धाींीकामाधाधत प्रशनासकीय कायगवाही  जिल्हा पररषद थतरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयात महात्मा र्ाांधी रोिर्ार हमी योिनेच्या िामावर िाम  
िरणा-या शेिडो मिूराांना प्रलांबबत मिूरी देण्याबाबत 

  

(२)  ७०६०३ (२७-०१-२०१७).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयात महात्मा गाींीी रोिगार हमी योिनेच्या कामावर काम करणा-या शनेकडो 
मिकराींची मिकरी त्याींना सद्यापही ममळाली नाही तसेच साहहत्य खरेदीचे पावणेसहा को्ी रुपये 
ही प्रलींबधत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यात काय आढळकन आले, 
(३) ससल्यास, चेकशनीनुसार या मिकराींना तातडीन े मिकरी देण्याधाधत शनासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
सद्यजथथतीत मिुराींची मिुरी वेळेवर करण्यात येत ससकन सींधींधीत प्रलींबधत प्रदान ेिनीी प्रदान 
उपलब्ीतेनुसार सदा करण्यात आली आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बनकिन्होळा (ता. मसल्लोड ,जि.औरांर्ाबाद) येथील पुलाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(३)  ९०४०० (२२-०८-२०१७).   श्री.अतलु सावे (औरांर्ाबाद पूवग) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धनककन्होळा  (ता.मसल्लोड, जि.औरींगाधाद) येथील थमशनानगकममकड ेिाणाऱ्या नदीपात्रातील 
रथत्यावर सवे केलेल्या िागी पलु न धाींीता रथता धािकला सोडकन दसुरीकड ेपुल धाींीण्यात 
आल्याच ेिनदशनगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय, 
(३) ससल्यास, चेकशनीनुसार सींधींधीत दोषीींवर शनासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. धर्रीष महािन (१५-१०-२०१८) : (१) नाही. 
(२) याधाधत कोणीही दोषी नसल्यामुळे कायगवाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अनुसुधचत िाती व अनुसुधचत िमातीमधील ववद्यार्थयागप्रमाणे ववमकु्त िाती, भटक्या िमाती, 
इतर मार्ास वर्ग व ववशेष मार्ास प्रवर्ागतील ववद्यार्थयाांना मशष्ट्यवतृ्ती व प्रततपूती देण्याबाबत 
  

(४)  ९५७६५ (०२-०१-२०१८).   श्री.छर्न भुिबळ (येवला) :   सन्माननीय ववमुक्त 
िाती/भटक्या िमाती व इतर मार्ासवर्ग आणण ववशेष मार्ास प्रवर्ग िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववमुक्त िाती, ग्क्या िमाती, ातर मागास वगग व ववशनेष मागास प्रवगागतील 
ववद्यार्थयाांच्या केवळ ६०५ स्यासक्रमाींनाच मशनषयवतृ्ती व प्रितपकती देण्याचा माहे ऑगथ्, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िनणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, प्रवगागतील ववद्यार्थयाांच्या कम.्ेक,कमधीक ा.व्यावसाियक स्यासक्रमाींना  
मशनषयवतृ्ती व प्रितपकतीमीकन वगळण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास,सनुसुधचत िाती व सन.ुिमातीींच्या ववद्यार्थयाांना िवळपास ववववी १३०० 
स्यासक्रमाींना  शनासनाच्या मशनषयवतृ्तीचा लाग ममळतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, सनुसुधचत िाती व सनुसुधचत िमातीमीील ववद्यार्थयागप्रमाणे प्रवगागच्या 
ववद्यार्थयाांना सवग स्यासक्रमाींसाठी मशनषयवतृ्ती व प्रितपकती देण्याधाधत शनासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास,ववलींधाची कारणे काय आहेत  ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१२-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) या ववगागाशनी सींधींधीत नाही. 
(४) व (५) कें ्र  शनासनाच्या मागगदशनगक सुचनानुसार राज्यातील ववमकु्त िाती, ग्क्या िमाती, 
ातर मागासवगग व ववशनेष मागास प्रवगागच्या ववद्यार्थयाांकरीता ५४४ स्यासक्रमाींना मॅहिकोत्तर 
मशनषयवतृ्ती, मशनक्षण फी, परीक्षा फी सनुजे्ञय आहे. 

___________ 
  

सन २०१७-१८ च्या अथगसांिल्पातील घोवषत िेलेल्या योिनाांचा शासन तनणगय सांबांधधत  
ववभार्ािडून तनर्गममत िरण्यास लार्त असलेला ववलांब 

  

(५)  ९६२१२ (०६-०१-२०१८).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवग) :   सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सन २०१७-१८ च्या सथगसींकल्पातील घोवषत केलेल्या योिनाींचा सद्याप पयांत शनासन 
िनणगय सींधींधीत ववगागाकडकन िनगगममत केले नसल्याच े माहे ऑक््ोधर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान िनदशनगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, घोवषत केलेल्या योिनाींची सींमलधिावणी करण्यात सडथळे येत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, सद्याप पयांत योिनाींच ेशनासन िनणगय िनगगममत न करणारे शनासनाच े ववगाग 
कोणते तसेच सथगसींकल्प माींडकन िवळपास ८ महहने होऊन देखील योिनाींचे शनासन िनणगय 
िनगगममत न करण्याची  कारणे काय आहेत, 
(४) ससल्यास, सन २०१७-१८ मीील घोवषत योिनाींची सींमलधिावणी तात्काळ पकणग 
करण्यासह योिनाींचा शनासन िनणगय िनगगममत करण्यास व सींमलधिावणी करण्यास ववलींध 
लावणाऱ्या सींधींधीताींवर शनासनाने  कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनर्ांटीवार (०९-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) सन २०१७-१८ च्या 
सथगसींकल्पातील घोषणाींच्या सनुषींगाने पणन उप ववगागाच्या ४ घोषणा, तसेच पदमु व पयग् न 
उप ववगागाींची प्रत्येकी कक घोषणा याप्रमाणे ककक ण ६ घोषणा वगळता उवगररत सवग 
घोषणाींधाधत आवश्यक धाधीींच्या सनुषींगान े सींधींधीत ववगागाींनी आवश्यकतेप्रमाणे प्रशनासकीय 
मान्यता, ताींबत्रक मान्यता, ववकास आराखडयास मींिकरी, मा.मींत्रीमींडळाची मान्यता घेणे व 
आवश्यक शनासन िनणगय िनगगममत करणे याधाधत आवश्यक कायगवाही केली आहे. पणन 
उपववगागाींतगगतच्या घोषणाींच्या सनुषींगान े कृषी पणन मींडळाकडकन प्रथताव प्राप्त करुन 
घेण्याधाधतची कायगवाही सुरु आहे. तर पदमु उप ववगागाच्या घोषणेच्या सनुषींगान े मा. 
मींत्रीमींडळाची मान्यता घेण्याची कायगवाही चालक आहे. तसेच पयग् न उप ववगागाच्या घोषणेच्या 
सनुषींगाने कायगवाहीसाठी प्रथताव ववगागाच्या ववचाराथग आहे. 
  

___________ 
  

िळर्ाांव जिल्हयातील नदीिोड योिनेसाठी जिल्हा तनयोिन सममतीतून तनधी देण्याबाबत 
  

(६)  १००७५५ (०२-०१-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयातील नदीिोड योिनेसाठी जिल्हा िनयोिन सममतीतकन िनीी देण्यात 
येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, नदीिोड योिनकेररता ककती िनीीची तरतकद करण्यात येणार आहे व 
जिल्हयातील कोणकोणत ेप्रकल्प पकणग होणार आहेत, 
(३) ससल्यास,िळगाींव जिल्हयातील नदीिोड योिनेसाठी िनीी देण्याधाधत शनासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धर्रीष महािन (२५-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) कायगकारी सींचालक, तापी पा्धींीारे ववकास महामींडळ, िळगाव या महामींडळासींतगगत 
ककक ण २८ नदीिोड प्रकल्पाना प्रशनासकीय मान्यता प्राप्त आहे. त्यापैकी १ प्रकल्प 
वनिममनीच्या सडचणीमुळे व १ प्रकल्प शनेतकऱ्याींच्या हरकतीमुळे सुरु झालेले नाहीत. उवगररत 
२६ प्रकल्पाींपैकी १० प्रकल्प गेितक दृष्या पकणग आहेत. उवगररत २ प्रकल्पाींच्या गकसींपादनासाठी 
व १६ प्रकल्पाींच े काम पकणग करण्यासाठी रु. ३५.६९ को्ी िनीीची आवश्यकता आहे. िनीी 
उपलब्ीतेनुसार सपकणग प्रकल्पाींच ेकाम पकणग करण्यात येईल. 
(३) सदर कामे लेखाशनीषग धींद झाल्यामुळे सन २०११ पासकन िनीी सगावी धींद होत.े काम ेसुरु 
करण्याकररता सींधींधीत लोकप्रितिनीी व शनेतकऱ्याींची मागणी होत ससल्याने शनासन िनणगय हद. 
२३/०८/२०१७ नुसार कायगवाही करण्यात येत आहे.  त्या सनुषींगाने ६ प्रकल्पाींचे सु.प्र.मा. 
सहवाल जिल्हाधीकारी, िळगाींव, याींचे कायागलयामाफग त िनयोिन ववगागाच्या हद. १६/०२/२००८ 
च्या शनासन िनणगयातील मागगदशनगक सकचनेनुसार शनासनास मान्यतसेाठी सादर केले आहेत. तसेच 
उवगररत १० प्रकल्पाींच े सु.प्र.मा.  प्रथताव सद्ययावत करण्याधाधत कायगवाही प्रगतीत आहे. 
सद्यजथथतीत नदीिोड प्रकल्पाच ेलेखामशनषग िनयोिन ववगागामाफग त सुरु करण्यात आले ससकन 
शनेतकऱ्याींना गकसींपादनाचा मोधदला वा्पाचे काम ववशनेष गकसींपादन सधीकारी याींच ेमाफग त सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ए.एन.एम. व िी.एन.एम. या नमसगर् िोसग मशिणाऱ्या वविाभि, ववमाप्र व इ.मा.व प्र 
वर्ागतील ववद्यार्थयाांची मशष्ट्यवतृ्ती पुन्हा सुरु िरण्याबाबत 

  

(७)  १०११९८ (०६-०१-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :  सन्माननीय ववमुक्त 
िाती/भटक्या िमाती व इतर मार्ासवर्ग आणण ववशेष मार्ास प्रवर्ग िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात क.कन.कम./जि.कन.कम. या नमसांग स्यासक्रमासाठी मॅहिकोत्तर  मशनषयवतृ्ती व  
मशनक्षण शनुल्क, पररक्षा शनुल्क प्रितपकवी योिनेचा वविागि, ववमाप्र व ामाव प्रवगागतील 
ववद्यार्थयाांना योिनेचा लाग धींद केल्याने पुन्हा सदर योिना सुरु करण्याधाधतच े िनवेदन 
थथािनक लोकप्रितनीीीींनी मा.सामाजिक न्यायमींत्री याींना हदनाींक ६ िलु,ै २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर िनवेदनानसुार मॅहिकोत्तर  मशनषयवतृ्ती व  मशनक्षण शनुल्क, पररक्षा शनुल्क 
प्रितपकवी योिना पुन्हा सुरु करण्याधाधत शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाचे कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम मशांदे (१२-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) कें ्र  शनासनाच्या मागगदशनगक सकचनानुसार क.कन.कम/ िी.कन.कम या स्यासक्रमासाठी 
मॅहिकोत्तर मशनषयवतृ्तीची योिना लागक नाही. 

___________ 
  

स्वदेश दशगन सहाय्य तनधी योिनेंतर्गत मसांधुदरु्ग जिल्हयाला प्राप्त झालेल्या तनधीबाबत 
  

(८)  १०५२८८ (०७-०४-२०१८).   श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें ्र  शनासनाच्या थवदेशन दशनगन योिनेंतगगत मसींीुदगुग जिल्हयासाठी सन २०१७-२०१८ या 
आधथगक वषागसाठी आतापयांत (डडसेंधर २०१७ सखेर) ककक ण ककती िनीी प्राप्त झालेला आहे, 
(२) ससल्यास, सदरहक योिनेंतगगत प्राप्त झालेल्या िनीीतकन मसींीुदगुग जिल्हयातील (तालुका 
िनहाय) ककती व कोणकोणती कामे हाती घेण्यात आली आहे व त्यासाठी प्रत्येकी ककती िनीी 
उपलब्ी करून देण्यात आलेला आहे, 
(३) ससल्यास,सदरहक योिनेंतगगत प्राप्त झालेल्या िनीीतकन थवीकारलेली काम े तात्काळ पकणग 
करण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) कें ्र ीय पयग् न मींत्रालयाने “थवदेशन दशनगन” 
योिनेंतगगत महाराषिाच्या “मसींीदुगुग कोथ्ल सककग ्” या प्रकल्पासाठी रुपये ८२.१७ को्ी 
कवढ्या रकमेस मान्यता हदलेली ससकन रुपये १२.७९ को्ी ातका िनीी महाराषि पयग्न 
ववकास महामींडळास ववतरीत केला आहे. 
(२) सदरहक योिनेंतगगत प्राप्त झालेल्या िनीीतकन मसींीुदगुग जिल््यातील हाती घेण्यात आलेली 
काम ेव त्याकररता उपलब्ी करुन देण्यात आलेल्या िनीीचा तपमशनल पुढीलप्रमाणे आहे :- 
स.क्र. 

 
थथळ सोयी सुववीा 

 
मींिकर िनीी 
(रु. को्ी) 

१ 
 

ववियदगुग 
 

तरींगते कॉ्ेि, पयग् क माहहती कें ्र , प्रसाीन गहृ, 
समु्र  ककनाऱ्याच े सौंदयीकरण, पदपथे, िेट्टीची 
शे्रणीवाढ, हाऊस धो्, तरींगती िटे्टी, रथत्यालगत ातर 
सोयीसुववीा   

१६.२१ 
 

२ 
 

देवगड 
 

िनरीक्षण ्ॉवर, उपाहार गहृ, िेट्टीची शे्रणीवाढ, पयग् क 
माहहती कें ्र , तींधु िनवासाचा िोता व ातर सोयी 
सुववीा  

६.४८ 
 

३ 
 

ममठधाव 
 

प्रसाीन गहृ, वाहनतळ, पदपथे, समु्र  ककनाऱ्याच े
सौंदयीकरण, गजिधो, समु्र  ककनाऱ्यावर िनरीक्षण 
्ॉवर, आपात्कालीन धचाव यींत्रणा व ातर सोयीसुववीा 

६.१७ 
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४ 
 

तारकली 
 

प्रसाीन गहृ, पदपथे, समु्र  ककनाऱ्याचे सौंदयीकरण, 
गजिधो, समु्र  ककनाऱ्यावर िनरीक्षण ्ॉवर, 
आपत्कालीन धचाव यींत्रणा, रथत्यालगत सोयी 
सुववीा    

१०.२३ 
 

५ 
 

तोंडवली 
 

ाींडोनेमशनयन कॉ्ेि, प्रसाीन गहेृ, पदपथे, समु्र  
ककनाऱ्याचे सौंदयीकरण, गजिधो, समु्र  ककनाऱ्यावर 
िनरीक्षण ्ॉवर, आपत्कालीन धचाव यींत्रणा, वाहनतळ, 
पयग् क माहहती कें ्र , तींधु िनवासाचा िोता, 
रथत्यालगत सोयी सुववीा 

१२.६८ 
 

६ िनवती ककल्ला प्रसाीान गहृ ०.२२ 
७ 
 

मशनरोडा 
 

ाींडोनेमशनयन कॉ्ेि (लॉग ह्स), प्रसाीन गहेृ, पदपथे, 
समु्र  ककनाऱ्याच े सौंदयीकरण, गजिधो, समु्र  
ककनाऱ्यावर िनरीक्षण ्ॉवर, आपत्कालीन धचाव 
यींत्रणा, पयग् क माहहती कें ्र  

९.७५ 
 

८ 
 

सागरेश्वर 
 

ाींडोनेमशनयन कॉ्ेि (लॉग ह्स), प्रसाीन गहेृ, पदपथे, 
समु्र  ककनाऱ्याच े सौंदयीकरण, गजिधो, समु्र  
ककनाऱ्यावर िनरीक्षण ्ॉवर, आपत्कालीन धचाव 
यींत्रणा, पयग् क माहहती कें ्र  

८.७९ 
 

९ 
 

मोचेमाड 
 

प्रसाीन गहृ, पदपथे, समु्र  ककनाऱ्याचे सौंदयीकरण, 
गजिधो, समु्र  ककनाऱ्यावर िनरीक्षण ्ॉवर, वाहनतळ, 
तींधु िनवासाचा िोता, आपत्कालीन धचाव यींत्रणा, 
पयग् क माहहती कें ्र , रथत्यालगत सोयी सुववीा 

६.५३ 
 

  हदशनादशनगक फलक १.२० 
  ातर शनुल्क ३.९१ 
  ककक ण ८२.१७ 

(३) व (४) वरील कामाींच्या सनषुींगाने प्रकल्पातील थथळे सीआरझडे धाधीत ससल्यान ेत्यास 
महाराषि कोथ्ल झोन मॅनेिमें् ॲथॉरर्ी (MCZMA) व थ्े् कन्व्हारनमें् ाम्पॅक्् 
ससेसमें् ॲथॉरर्ी (SEIAA) ची मान्यता घेण्यात आली आहे. सागरेश्वर, तारकली, ममठधाव 
व ववियदगुग या ४ हठकाणच्या कायागन्वयनासाठीची ई-िनववदा प्रक्रीया राधववण्यात आली आहे. 

___________ 
  

राज्यातील पाच वषागपेिा अधधि िाळ प्रलांबबत असलेल्या  
थिीत ववक्री िराची वसलूी िरण्याबाबत 

  

(९)  १०५७९० (०४-०४-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), 
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श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माचग, २०१६ सखेर प्रलींबधत ससलेल्या ववक्री कराची हदनाींक ११ ऑगथ्, २०१७ रोिी 
हदलेल्या माहहतीनसुार राज्यात मकल्यवीीत ववक्री कराची (व्हॅ्) ८० हिार ५०५ को्ी तर मुींधई 
ववक्रीकर सधीिनयमाची (धीकस्ी) २६ हिार ९९७ को्ी सशना समुारे १ लाख ७ हिार ५०२ 
को्ी रुपयाींच्या थकधाकीची वसकली करण्याच्या दृष्ीने कायगवाही करण्यास ववलींध होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, प्रलींबधत महसकलाची वसकली करण्याकररता आयकर ववगाग, पोथ् ऑकफस, 
पोलीस थ्ेशनन याींच्या मदतीची फलिनषपती काय आहे व प्रलींबधत महसकलाच्या वसकलीकररता 
िमीन महसकल सधीिनयमातींगगत व्यापाऱ्याींच्या मालमत्तेची िप्ती व मललाव याधाधत 
जिल्हाधीकाऱ्याींना कळववण्यात आले आहे काय, 
(३) ससल्यास,याधाधत शनासनान े चेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार थकधाकीची वसकली 
करण्यास ववलींध लावणाऱ्याींवर  शनासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. ववक्रीकर ववगागातील राज्यातील 
हद.०१.०४.२०१६ रोिी प्रलींबधत ससलेल्या महसकल थकधाकी १ लाख ७ हिार ५०२ को्ी पैकी 
मकल्यवधीगत ववक्रीकराची (व्हॅ्) रु.४३,७२२.०५ व मुींधई ववक्रीकर सधीिनयमाची (धीकस्ी) 
रु.२३,६२५.८८ सशनी ककक ण रु.६७,३४७.९३ को्ी ातकी माचग २०१८ सखेर मशनल्लक धाकी आहे. 
याचाच सथग मागील दोन वषागत सवपल आदेशन, िनीागरणा रद्द आदेशन, चुकदरुुथती आदेशन, 
प्रत्यक्षात वसकली सशना ववववी कारणान े ककक ण ४०,१५४.०७ को्ीच्या थकधाकीचा िनप्ारा 
करण्यात आला. 
(२) ववलींध झालेला नाही, तथावप थकधाकी सींधींीी सवग थत्रोताकडकन माहहती ममळवणे ही िनरींतर 
प्रकक्रया आहे. मागील दोन वषागत ववववी कायगवाहीद्वारे ककक ण ६६३२.०६ को्ी ातकी प्रत्यक्ष 
वसकली झाली आहे. िममन महसकल सधीिनयमाींतगगत कारवाई करण्याच े व महसकलाच्या 
वसकलीकररता िमीन महसकल सधीिनयमातींगगत व्यापाऱ्याींच्या मालमत्तेची िप्ती व मललाव 
करण्याच े सधीकार वथतक व सेवाकर ववगागास आहेत. त्यानसुार ककक ण १४,८९२ प्रकरणात 
रु.१५,८१२.७५ को्ी वसकलीसाठी कायगवाही सुरु आहे. 
(३) लागक नाही.  
(४) लागक नाही.  

 
___________ 
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मेरा बु. (ता.धचखली, जि.बुलढाणा) येथील ठेिेदारान ेमेरा मशवारातून  
पाटाचे िेलेले अपूणग खोदिाम 

  

(१०)  १०६४९८ (१३-०४-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेरा ध.ु (ता.धचखली, जि.धुलढाणा) येथील खडकपकणाग ववगागाच्या सधीका-याींनी 
कीं त्रा्दारामाफग त मेरा मशनवारातकन पा्ाच े हठकहठकाणी सीगव् खोदकाम केल्याच ेमाहे डडसेंधर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशनगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सनके शनेतात पकलाचे धाींीकाम केल्याने शनेतक-याींना शनतेीच्या नकुसानीचा मोधदला 
ममळालेला नाही तसेच  शनेतीला पा्ाचे पाणीही नसल्याने याधाधत वररषठ ववगागाकडकन चेकशनी 
करण्याची मागणी तेथील ग्रामथथाींनी सींधधीत सधीका-याींकड ेकेली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, सदर मागणीनुसार शनासनाने चेकशनी केली आहे काय व त्यानसुार शनतेकऱ्याींच्या 
मागण्याीं पकणग करण्यासह मेरा मशनवारातकन पा्ाच े खोदकाम सीगव् करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर 
कारवाई करण्याधाधत शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्री. धर्रीष महािन (१७-१०-२०१८) : (१) मेरा मशनवारातकन गकसींपादना सगावी पा्ाचे सा. क्र. 
८१५० ते १३७२० मी. पयांत दोन ग् वगळता खोदकाम माहे माचग, २०१८ मध्ये झाले आहे. 
(२) सींशनत: खरे आहे.  ग्रामथथाींनी िममनीचा मोधदला ममळणेधाधत मागणी केलेली आहे.  
तथावप शनेतीला पा्ाचे पाणीही नसल्याने  याधाधत चेकशनी करण्याची मागणी केलेली नाही. 
(३) सीीक्षक समगयींता व कायगकारी समगयींता याींनी कायगके्षत्रावर गे्ी देऊन गकसींपादनाच्या 
सडचणी सोडववण्याधाधत प्रयत्न केलेले आहे व सरळ खरेदीन ेिलुै २०१८ पयांत खरेदी करून 
मोधदला देण्याची कायगवाही करण्याच े िनयोिन आहे.  गकसींपादन सगावी िममन ताब्यात न 
आल्यान े कालव्याचे काही हठकाणी काम सपकणग राहहले  आहे व त्यास कीं त्रा्दार िधाधदार 
नसल्यान ेकायगवाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सींयुक्त मोिणी मीील प्राप्त तक्रारीच ेत्रु्ी पकतगतेमळेु ववलींध झालेला आहे. 

___________ 
  

भांडारदरा (जि.अहमदनर्र) येथील महाराष्ट्र पयगटन तनवास महामांडळाच्या  
पयगटन तनवासाची झालेली दरुवस्था 

  

(११)  १०७१३९ (०७-०४-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.जितें्र  
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)    गींडारदरा (जि.सहमदनगर) येथील महाराषि पयग् न िनवास महामींडळाच्या पयग्न 
िनवासाची दरुवथथा झाल्यान ेपावसाळयात िनम्म्याहकन सधीक कक्षामध्ये गळती (मलकेि) होत 
ससल्यान े पयग् काींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ससल्यास, याधाधत पयग् काींनी तक्रारी करुनही कोणतीच कायगवाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त पयग् न िनवासाच े
नुतनीकरण करण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) :(१) सींशनत: खरे आहे. 
(२) व (३) शनासन िनणगय, पयग् न व साींथकृितक कायग ववगाग क्र. धैठक-२०१७/१०/प्र.क्र. 
९६७/पयग् न, हद.६/२/२०१८ सन्वये गींडारदरा येथील महाराषि पयग् न ववकास महामींडळाच्या 
पयग् क िनवासाची शे्रणीवाढ करणे या कामासाठी रू.३६४.४८ लक्षच्या रकमेस प्रशनासकीय 
मान्यता देऊन रू.१००.०० लक्ष िनीी ववतरीत केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डहाणू, िव्हार (जि.पालघर) या तालुक्याांचा पयगटनाच्यादृष्ट्टीन ेवविास िरण्याबाबत 
  

(१२)  १०८३७५ (२८-०३-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतें्र  ठािूर (वसई) :   सन्माननीय पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणक, िव्हार (जि.पालघर) या तालुक्याींचा पयग् नाच्यादृष्ीन ेववकास करण्यासाठी तेथील 
नागररकाींनी व लोकप्रितिनीीींनी शनासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर मागणीनसुार शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०१-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) पालघर जिल््यातील डहाणक व िव्हार तालुक्यातील ववववी पयग् नववषयक ववकास 
कामाींसाठी रू.५१५.६३ लक्ष िनीी उपलब्ी करुन हदलेला आहे. 
     यामशनवाय पालघर जिल्हा पयग् न ववकास धहृत आराखड्यामध्ये िव्हार व डहाणक या 
थथळाींचा समावशेन ससकन सववगाजित ठाणे जिल््याच्या  जिल्हा िनयोिन सममतीन े ही 
हठकाणे पयग् न थथळे म्हणकन घोवषत केलेली आहेत. जिल्हा िनयोिन सममती,पालघर 
याींच्यामाफग त जिल््याचा पयग् नदृष्या ववकास करण्यासाठी पयग् न ववषयक सल्लागाराची 
नेमणकक केलेली आहे. 

___________ 
  
आष्ट्टी, पाटोदा व मशरूर (जि. बीड) तालुक्यातील पूणग झालेल्या प्रिल्पाांच्या दरुुस्तीसाठी िें ्र  

शासन पुरस्िृत ISBIG व DRIP-II अांतर्गत तनधी उपलब्ध िरून देणेबाबत 
  

(१३)  १०८५२६ (१३-०४-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), 
श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आष्ी, पा्ोदा व मशनरूर (जि. धीड) तालुक्यातील पकणग झालेल्या सुमारे १०० लघ ुपा्धींीारे 
योिनेवरील प्रकल्पाींचे मसींचन मोडकळीस आले ससल्याने त्याींच्या दरुुथतीसाठी कें ्र  शनासन 
पुरथकृत ISBIG व DRIP-II सींतगगत िनीी उपलब्ी करून देण्याधाधतची मागणी थथािनक 
लोकप्रितिनीीींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी िनवेदनाद्वारे मा. िलसींपदा 
मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर मागणीच्या सनुषींगाने आष्ी, पा्ोदा व मशनरूर तालुक्यातील (जि. धीड) 
पकणग झालेल्या प्रकल्पाींच्या दरुुथतीसाठी कें ्र  शनासन पुरथकृत ISBIG व DRIP-II सींतगगत िनीी 
तातडीन ेउपलब्ी करून देण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कें ्र  शनासन पुरथकृत ISBIG योिनेसींतगगत आष्ी,पा्ोदा व मशनरुर तालुक्यातील ककक ण १३ 
प्रकल्प प्रथताववत आहेत. ISBIG योिनाींतगगत प्रथतावाींना सद्याप कें ्र  शनासनाची मान्यता 
प्राप्त नाही. 
     तसेच DRIP-II योिनेसींतगगत के्षबत्रय कायागलयाकडकन आष्ी व पा्ोदा तालुक्यातील ७ 
प्रकल्पाींचे प्रथताव ववहहत मुदतीनींतर दरुुथतीसाठी प्रथताववत केले होते. त्यामळेु, ीरण 
सुरक्षक्षतता सींघ्ना, नामशनक याींचेकडकन शनासनास प्राप्त प्रथतावात सदर प्रकल्पाींचा समावेशन 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ििगत (जि.रायर्ड) तालुक्यातील पळसदरी येथील धरणाची झालेली दरुवस्था 
  

(१४)  १०८५८५ (१३-०४-२०१८).   श्री.सुभाष उफग  पांडडतशेठ पाटील (अमलबार्) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) किगत (जि.रायगड) तालुक्यातील  पळसदरी येथे सन १९१२ मध्ये रेल्वे प्रशनासनामाफग त 
वाफेच्या ाींजिनाला पाणी पुरववण्यासाठी ीरण धाींीण्यात आले होत ेव सन १९९० मध्ये वाफेच े
ाींजिन धींद केल्याने सदर ीरणाच्या देखगालीकड ेदलुगक्ष करण्यात आले,हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर ीरणाच्या देखगालीच्या दलुगक्षामुळे सदर ीरणाच्या मगींतीला झाडझेडुपे 
वाढकन ीरणाला तड ेगेले ससल्याने ीरण फु्ण्याची शनक्यता िनमागण झाली आहे तसेच  सदर 
ीरण धाींील्यापासकन यातील गाळ न काढल्यामुळे ीरणाच्या गाळात पयग् क सडकल्यान े
त्याींच्या मतृ्यकच ेप्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, सदर ीरणाची शनासनान ेपाहणी केली आहे काय व त्यानुसार सदर ीरणाच्या 
देखगाल व दरुूथतीसाठी शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धर्रीष महािन (२४-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सदर ीरण हे मध्य रेल्वेच्या व 
पयागयान ेकें ्र  शनासनाच्या सखत्याररतील आहे. यातकन रेल्वेचे वाफेच ेाींजिन, रेल्वे थ्ेशनन तसेच 
रेल्वेच्या िनवास थथानाींकरीताही पाणी देण्यात येत होत.े वळेोवेळी सदर ीरणाची देखगाल व 
दरुूथती केली िात ससल्याचे तसचे सदर ीरणाची जथथती चाींगली ससल्याच ेमध्य रेल्वेकडकन 
कळववण्यात आले आहे. तसचे सदर ीरणाची सन २००४ मध्ये दरुूथती करण्यात आल्याच ेव 
सन २०१८ मध्ये पुन: दरुूथती करण्याचे िनयोजित ससल्याचेही मध्य रेल्वेकडकन कळववण्यात 
आले आहे. 

___________ 
  

समधृ्द महाराष्ट्र िनिल्याण योिनेच्या माध्यमातून अदहल्यादेवी मसांचनववहीर वैयक्तीि 
लाभासाठी अल्पभूधारि शेति-याांना प्रस्ताव दाखल िरण्यास येत असलेल्या अडचणी 

  

(१५)  १०९१४२ (२८-०३-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायर्ाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.राणािर्िीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), श्री.जितें्र  आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर), श्री.नरें्र  
पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश लाड (ििगत), अॅड.आमशष 
शेलार (वाां्ेर  पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन 
आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िार्ल), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   
सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषि ग्रामीण रोहयोतींगगत समधृ्द महाराषि िनकल्याण योिनेच्या माध्यमातकन 
सहहल्यादेवी मसींचनववहीर वैयक्तीक लागासाठी सल्पगकीारक शनेतक-याींना प्रथताव दाखल 
करताना ३८ प्रकारचे वेगवेगळे प्रमाणपत्र त्यात ससणे धींीनकारक करण्यात आल्याने मसींचन 
ववहीरीसाठी प्रथताव दाखल  करणारे सल्पगकीारक लागाथी शनेतकरी याींची गैरसोय  होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यात काय आढळकन आले, 
(३) ससल्यास, त्यानुसार शनासनान ेकोणती  कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
    लागार्थयागकडकन आवश्यक ससलेल्या काही प्रमाणपत्राींचीच मागणी करण्यात येत.े  ३८ 
प्रकारचे प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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अमभनव भारत मांददर स्मारिाचा जिनोधार व नूतनीिरण िरणेबाबत 
  

(१६)  १०९२६० (०७-०४-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
पयगटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थवातींत्र पकवग काळातील क्राींतीकारकाींचे के्र  ससणारे समगनव गारत मींहदर थमारकाचा 
जिनोीार व नकतनीकरण करण्याची मागणी थथािनक लोकप्रितिनीीींनी हदनाींक २२ िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास मा. पयग् न मींत्री याींच्याकड े केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर मागणीनुसार समगनव गारत मींहदर थमारकाचा जिनोीार व नकतनीकरण 
करणेधाधत शनासनाने कोणती कायगवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ियिुमार रावल (०४-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) नामशनक शनहरासाठी पयग् न ववकास आराखडा तयार करण्याच े कायग नामशनक 
महानगरपामलकेतफे सुरु ससकन सदर प्रथताव नामशनक महानगरपामलकेकड े छाननी व पुढील 
कायगवाहीसाठी पाठववण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अधधिि अमभयांता व परीमांडळीय अधधिारी, दिता पथि (नार्पुर परीमांडळ) याांनी ताांबत्रि 

परीिण वववरणाच्या मादहतीसांबधी ददशाभूल िेल्याबाबत 
  

(१७)  ११००९१ (१०-०४-२०१८).   श्री.रामचां्र  अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सधीक्षक समगयींता व परीमींडळीय सधीकारी, दक्षता पथक (नागपुर परीमींडळ), िलसींपदा 
ववगाग, नागपुर या कायागलयाला थथािनक लोकप्रितिनीीद्वारे हदनाींक ०८ िानेवारी,२०१८ रोिी 
त्याींच्या के्षबत्रय कायागलयातफे करण्यात येणाऱ्या कामाचे ताींबत्रक परीक्षण (Technical Audit 
Report) सहवालाची हदनाींक ०१ िानेवारी, २०१२ ते ३० नोव्हेधर, २०१७ पयांत सववथतर 
वववरणासह माहहती देण्यात यावी ससे पत्र देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर सधीक्षक समगयींता व परीमींडळीय सधीकारी, दक्षता पथक (नागपुर परीमींडळ), 
िलसींपदा ववगाग, नागपुर याींनी हद. ०९/०१/२०१८ रोिी पत्र क्र. १२/ता.प. २०१८ नुसार 
थथािनक लोकप्रितनीीीींना कायागलयीन पत्र पाठवकन करण्यात येणाऱ्या कामाच ेताींबत्रक परीक्षण 
(Technical Audit Report) करण्याचा ीोरणात्मक िनणगय शनासनान ेमाहे िलु,ै २०१६ मध्ये 
घेतला आहे तथावप सदरहक ताींबत्रक परीक्षणास आवश्यक प्रपत्र े कोणत्या थवरूपाची ससावी 
यासींधींीीचा ववषय शनासनाच ेववचाराीीन ससल्याचे व सधींीी प्रपत्र ेिनगगममत झाल्यावर व सदर 
सहवालाची माहहती िनरींक आहे ससे पत्र देऊन उपरोक्त माहहती न देता सुचना केली व 
लोकप्रितिनीीची हदशनागकल केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) ससल्यास, या प्रकरणी शनासनाने ताींबत्रक परीक्षण (Technical Audit Report) सहवालाची 
माहहती न हदल्यामळेु सप्राप्त आहे तसेच शनासनाच्या ीोरणात्मक िनणगयानुसार यासींधींीी प्रपत्र े
िनगगममत झालेले नाही त्यामुळे सींधींीीत ववगागाला ताींबत्रक परीक्षण सहवाल तयार करण्यास 
ववलींध झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, याधाधत शनासनाने चेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार दोषी सधीकाऱ्यावर 
शनासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (१२-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सीीक्षक समगयींता व पररमींडळीय सधीकारी, दक्षता पथक (नागपकर परीमींडळ), 
िलसींपदा ववगाग, नागपकर याींनी ॲड. रामचीं्र  पुनािी सवसरे, ववीान सगा सदथय याींना  
हदनाींक ०९/०१/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये िलसींपदा ववगागाच्या ववववी के्षबत्रय कायागलयातफे 
करण्यात येणाऱ्या कामाचे ताींबत्रक परीक्षण  करण्याचा ीोरणात्मक िनणगय शनासनाने माहे िुल,ै 
२०१६ मध्ये घेतला आहे. तथापी सदरहक  ताींबत्रक परीक्षणास आवश्यक प्रपत्र ेकोणत्या थवरुपाची 
ससावी या सींधींीीचा  ववषय शनासनाचे ववचाराीीन आहे. या सींधींीी  प्रपत्र ेिनगगमीत झाल्यावर 
योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल. 
     मात्र, माहे िानेवारी २०१२ ते ३० नोव्हेंधर, २०१७ या कालावीीतील  ताींबत्रक पररक्षण 
सहवालाची माहहती िनरींक आहे ससे कळववण्याींत आले होते. 
     तद्नींतर िलसींपदा ववगागाींतगगत करण्यात येणाऱ्या कामाचे ताींबत्रक पररक्षण करण्यासाठी 
ववहहत करण्याची प्रपत्र े (वववरणपत्र)े शनासन पररपत्रक हदनाींक २१/५/२०१८ सन्वये िनगगममत 
करण्यात आलेली आहेत. त्यानुसार थथापत्य ववगागाच्या कामाींची ताींबत्रक पररक्षणाची कायगवाही 
सुरु करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी के्षबत्रय कायागलयामाफग त सन्माननीय ववीान 
सगा सदथय याींना वथतकजथथतीदशनगक माहहती देण्यात आली ससकन, त्याींना  कोणतीही माहहती 
देण्यास ्ाळा्ाळ वा हदशनागकल करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या सन २०१७-१८ या आधथगि वषाांच्या अथगसांिल्पातील  
िेवळ ४५ टक्िे तनधीच खचग झाल्याबाबत 

(१८)  ११०७२७ (२८-०३-२०१८).   श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या सन २०१७-१८ या आधथगक वषागच्या सथगसींकल्पाला राज्य शनासनाने ५५ ्क्के 
कात्री लावली ससकन, केवळ ४५ ्क्के िनीी माहे िानेवारी, २०१८ च्या पहहल्या सप्ताहापयांत 
खचग झाला ससकन  मींिकर िनीीही पडकन ससल्याची धाध िनदशनगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ससल्यास, सन २०१७-१८ च्या सथगसींकल्पात पायागकत सुववीा, शनेती, सामाजिक घ्क, 
शनैक्षखणक यासह सवगच ववगागाच्या सींदगागत मा.ववत्त मींत्री याींनी मोयाया घोषणा केलेल्या 
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ससतानाही या घोषणाींधाधतचा शनासन िनणगयही सींधधीत ववगागाींनी सद्यापपयांत काढलेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, या प्रकरणी शनासनाने चेकशनी केली आहे काय, 
(४) ससल्यास, त्यानुसार सींधधीत सधीकाऱ्याींवर शनासनाने कोणती  कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (२५-१०-२०१८) : (१) राज्याच्या सथगसींकल्पात समाववष् करण्यात 
आलेला िनीी ववतरीत करताना मागील वषागच्या खचागचा कल, ्प्प्या-्प्प्याने प्राप्त होणारी 
महसकली िमा व किग, ववतरीत िनीीच्या झालेल्या खचागचा वविनयोग तसचे वषगगरात सचानक 
उ भवणारा सनपेक्षक्षत तातडीचा खचग याधाधी ववचारात घेऊन महसकली व गाींडवली िनीी 
ववतरणाची मयागदा वळेोवळेी िनजश्चत करण्यात येत.े त्यानुसार िानेवारी, २०१८ सखेर आमदार 
थथािनक ववकास कायगक्रम, शनेतकऱ्यासींदगागतील योिना, मदत व पुनवगसन ात्यादी धाधी 
वगळता महसकली खचागचा ७०%  व गाींडवली खचागचा ८०% ातका िनीी उपलब्ी करुन देण्यात 
आला होता. डडसेंधर, २०१७ पयांतच्या पुरवणी मागण्याींसहीत सन २०१७-१८ चे सथगसींकल्पीय 
सींदाि रु.३,५०,३९१ को्ी (िनव्वळ) ातके होते. िानेवारी, २०१८ सखेर महालेखापाल 
कायागलयाच्या मामसक ववत्तीय लेख्यानुसार रु.१,९७,१५८ को्ी ातका खचग झालेला ससकन त्या 
खचागची सथगसींकल्पीत िनीीशनी ्क्केवारी ५६% ातकी येत.े तसेच माचग, २०१८ च्या पुरवण्या 
मागण्याींसहीत सन २०१७-१८ चे सथगसींकल्पीय सींदाि रु.३,५२,१८३ को्ी (िनव्वळ) ातके होते.       
महालेखापाल कायागलयाकडकन प्राप्त झालेल्या माचग, २०१८ च्या प्राथममक सहवालानुसार 
रु.२,८५,७६२ को्ी ातका खचग झालेला ससकन त्या खचागची सथगसींकजल्पत िनीीशनी ्क्केवारी 
८१% ातकी येत.े राज्याच्या सथगव्यवथथेमध्ये पिगन्यमानाचा मोठा पररणाम होत ससकन 
धहुताींशन योिनेचा आधथगक वषागचा खचग हा मोठया प्रमाणावर पावसाळा सींपल्यानींतर व दसुऱ्या 
सहामाहीमध्ये होतो. कें ्र  पुरथकृत कायगक्रमावरील खचग हा सपेक्षक्षत कें ्र ीय िनीी प्राप्त 
झाल्यावर तसचे योिनचेी प्राथममक तयारी व सपेक्षक्षत मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर सुरु होतो. 
त्यामुळे मींिकर िनीीही पडकन आहे ससे म्हणणे सींयुजक्तक होणार नाही. 
(२), (३), (४) व (५) सन २०१७-१८ च्या सथगसींकल्पातील घोषणाींच्या सनुषींगाने पणन उप 
ववगागाच्या ४ घोषणा, तसेच पदमु व पयग् न उप ववगागाींची प्रत्येकी कक घोषणा याप्रमाणे 
ककक ण ६ घोषणा वगळता उवगररत सवग घोषणाींधाधत आवश्यक धाधीींच्या सनुषींगाने सींधींधीत 
ववगागाींनी आवश्यकतेप्रमाणे प्रशनासकीय मान्यता, ताींबत्रक मान्यता, ववकास आराखडयास 
मींिकरी, मा.मींत्रीमींडळाची मान्यता घेणे व आवश्यक शनासन िनणगय िनगगममत करणे याधाधत 
आवश्यक कायगवाही केली आहे. पणन उपववगागाींतगगतच्या घोषणाींच्या सनुषींगान े कृषी पणन 
मींडळाकडकन प्रथताव प्राप्त करुन घेण्याधाधतची कायगवाही सुरु आहे. तर पदमु उप ववगागाच्या 
घोषणेच्या सनुषींगान ेमा. मींत्रीमींडळाची मान्यता घेण्याची कायगवाही चालक आहे. तसेच पयग् न 
उप ववगागाच्या घोषणेच्या सनुषींगाने कायगवाहीसाठी प्रथताव ववगागाच्या ववचाराथग आहे. 

___________ 
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लातूर जिल््यातील भोिरांबा चाडर्ाव सायर्ाव त ेजिल्हा सरहद्द रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(१९)  ११११६३ (०५-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातकर जिल््यातील गोकरींधा-चाडगाव-सायगाव ते जिल्हा सरहद्द हा लातकर व धीड 
जिल््यास िोडणारा सत्यींत िवळचा रथता ससकन त्याची दरुवथथा झाली ससल्याने सदर 
रथत्याच्या कामास ववशनेष धाध म्हणकन मुख्यमींत्री ग्राम सडक योिनेंतगगत मींिुरी देण्याधाधत 
लातकर ग्रामीण लोकप्रतीिनधीनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड े िनवेदनाद्वारे मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदर प्रथताव तातडीने ववशनेष धाध म्हणकन  सादर करण्याच े िनदेशन 
मा.ग्रामववकास मींत्री महोदयाींनी सधचव प्र.मीं.ग्रा.सडक योिना आखण कायगकारी समगयींता प्रीान 
मींत्री ग्रामसडक योिना  लातकर याींना हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, सदर िनदेशनानुसार रथत्याच्या कामास मींिुरी देवकन तात्काळ रथता करण्याधाधत 
शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२९-०९-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मोरवड प्रजिमा ३ चा्ेगाींव त ेजिल्हा सरहद्द ता.जि.लातुर या रथत्याला ववशनेष धाध म्हणुन 
मींिुरी देणेधाधतचा प्रथताव सधीक्षक समगयींता (प्र.मीं.ग्रा.स.यो.), औरींगाधाद याींनी 
हद.१६.०५.२०१८ रोिी च्या पत्रान् वये शनासनास सादर केला ससनु त्याधाधत शनासनथतरावर 
पुढील कायगवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बामणी (जि.लातूर) येथील पूल बाांधिाम मुख्यमांत्री ग्रामसडि  
योिना नाबाडग अांतर्गत िरण्याबाबत 

  

(२०)  ११११६४ (०५-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सितवषृ्ीमळेु वाहकन गेलेला धामणी (जि.लातकर) येथील पलु धाींीकाम मुख्यमींत्री ग्रामसडक 
योिना नाधाडग सींतगगत करण्याधाधत लातकर ग्रामीण लोकप्रतीिनधीनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े
माहे डडसेंधर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िनवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, या मागणीनुसार सदर कामास मींिुरी देण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा  करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत  ? 
श्रीमती पांििा मुांड े(०४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
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(२) सदर पुलाच्या कामास शनासनाची तत्वत: मींिुरी प्रदान करण्यात आली ससुन सदर 
पुलाच्या कामाच े सववथतर सींदािपत्रक सादर करणेधाधत के्षबत्रय कायागलयास सचुना देण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा जिल्हा पररषदेच्या आरोग्य ववभार्ािड े१,७२८ पदे मांिूर  
असतानाही ६४९ पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२१)  १११८१७ (०५-०४-२०१८).   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेर्ाव), 
श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :  सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्हा पररषदेतील आरोग्य ववगागासाठी १७२८ पदे मींिकर ससकन त्यापैंकी ६४९ पदे 
ररक्त ससकन आरोग्य ववगागात सध्या सितररक्त कायगगारामळेु रुग्णाींचे दयनीय सवथथा झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, स ते ड सींवगागतील सींवगागिनहाय ककती व कोणकोणती पदे ररक्त आहेत व 
सदर पदे तातडीन ेगरण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०४-१०-२०१८) : (१) सातारा जिल्हा पररषदेमध्ये आरोग्य ववगागासाठी  
ककक ण १७२२ पदे मींिकर ससकन  त्यापैकी १०३६ पदे गरलेली आहेत. उवगरीत ६८६ पदे ररक्त 
आहेत. परींतु आरोग्य ववगाग, जिल्हा पररषद सातारा सींतगगत जिल्हयात आरोग्य सेवा उपलब्ी 
कमगचा-याींव्दारे राधववण्यात येत आहे. 
(२)  जिल्हा पररषद सातारा येथे  आरोग्य ववगागाींतगगत माहे कवप्रल २०१८ ची मींिकर  व ररक्त 
पदाींची सद्य:जथथती खालीलप्रमाण ेआहे :-             

स.क्र. सींवगग मींिकर पदे ररक्त पदे 
१ वैद्यकीय सधीकारी १५७ ५२ 
२ औषी िनमागण सधीकारी  ८७ ११ 
३ प्रयोगशनाळा तींत्रज्ञ ७ ३ 
४ कुषठरोग तींत्रज्ञ ५ ० 
५ आरोग्य पयगवेक्षक (पु.) १८ ३ 
६ आरोग्य सहायक (पु.)       १३४ ८ 
७ आरोग्य सेवक (प.ु) १० ्क्के ५१ ३७ 
८ आरोग्य सेवक (प.ु) ४० ्क्के  २०२ १०५ 
९ आरोग्य सेवक (प.ु) ५० ्क्के  २५३ १५० 
१० आरोग्य सेवक (म.) ६९६ ३१५ 
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११ आरोग्य सहाय्यक  (म.)  १०६ २ 
१२ आरोग्य पयगवेक्षक (म.) ६ ० 
             ककक ण १७२२ ६८६ 

     सावगििनक आरोग्य ववगागाने हद.१७/०१/२०१३ च्या शनासन िनणगयान्वये जिल्हा 
पररषदेसाठी सितररक्त मनुषयधळ मींिकर केलेले आहे. हे सितररक्त मींिकर केलेले मनुषयधळ 
गरण्यास सींचालक, आरोग्य सवेा याींनी हद.१७/०१/२०१६च्या पत्रान्वये मींिकरी हदली आहे. 
त्यामुळे आरोग्य सेवक (म.) २२०, आरोग्य सेवक (पु.) १७५, प्रयोगशनाळा तींत्रज्ञ २  पदे सशनी 
सितररक्त पदे िनमागण झाल्यान ेररक्त पदाींमध्ये वाढ झालेली आहे. 
   जिल्हा पररषदेतील ग्-क सींवगागतील पदे गरण्याधाधतची कायगपध्दती सामान्य प्रशनासन 
ववगागाने हद.१३ िकन,२०१८ रोिीच्या शनासन िनणगयान्वये िनजश्चत केलेली आहे. त्यानुसार 
जिल्हा पररषदेमीील सवग ववगागातील सरळसेवेच्या को्यातील ग्-क सींवगागत ररक्त ससलेली 
पदे गरण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
धचखलदरा पांचायत सममती (जि.अमरावती) अांतर्गत दहें्र ी र्ट ग्रामपांचायतीमध्ये समाववष्ट्ट 

असलेल्या िोटमी र्ावामध्ये मनरेर्ाच्या िामात झालेली अतनयममतता 
  

(२२)  १११८६४ (२८-०३-२०१८).   श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय रोिर्ार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखलदरा पींचायत सममती (जि.समरावती) सींतगगत दहें्र ी ग् ग्रामपींचायतीमध्ये समाववष् 
ससलेल्या को्मी गावामध्ये मनरेगाच्या कामामध्ये सिनयममतता झाली ससल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशनगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, याधाधत तक्रार दाखल करण्यात आली ससकन चेकशनीची मागणी करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, सदर मागणीनुसार शनासनान े चेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२०-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) दाखल केलेल्या तक्रारीच्या सनुषींगान े तक्रारीत नमकद हिेरी पत्रकाची पडताळणी होऊन 
त्यात ग्रामरोिगार सेवक हे दोषी ससल्याचे आढळकन आले.  ग् ववकास सधीकारी, पींचायत 
सममती, धचखलदरा याींचे सहवालावरुन सदर ग्रामरोिगार सेवकाला पदावरुन कमी करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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सांर्मेश्वर (जि.रत्नाधर्री) तालुक्यातील मौि ेवाांझोळे स्टॉप त ेर्ाविरवाडी ग्रामदेवता 
मांददरपयांतच्या रस्त्याच ेिाम िरण्याबाबत 

(२३)  ११२२३४ (०७-०४-२०१८).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील मेिे वाींझोळे थ्ॉप ते गावकरवाडी ग्रामदेवता 
मींहदर पयांतच्या रथत्याच े खडीकरण व डाींधरीकरण करणेधाधतची ववनींती लोकप्रितिनीीींनी 
हदनाींक १७ डडसेंधर,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा. रोिगार हमी मींत्री याींचकेड ेकरण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदरहु रथत्याचे काम महात्मा गाींीी राषिीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत 
आराखड्यात सद्यापही समाववष् करण्यात आलेले नसकन रथत्याच्या कामास जिल्हा 
पररषद,रत्नाधगरी याींचेकडुन सद्यापही मींिकर झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार सदर रथत्याच ेकाम 
महात्मा गाींीी राषिीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत आराखड्यात समाववष् करुन 
रथत्याचे काम तात्काळ करण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसगेमध्ये सशना प्रकारची मागणी केलेली हदसकन येत नाही. तथावप, 
मा.मींत्री (रोहयो) याींनी हदलेल्या िनदेशनानुसार ग्रामपींचायतीने सदरच ेकाम सन २०१७-१८ च्या 
पुरक आराखडयात समाववष् केलेले आहे. 
(२) सदरचे काम ग्रामपींचायतीच्या/पींचायत सममतीच्या आराखडयात नसल्यान े त्यास मींिुरी 
देता आलेली नाही. 
(३) मा.मींत्री महोदय याींच्या हदनाींक १७/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये ग्रामसगेन े सदरचे काम 
ग्रामसगेच्या आराखडयात घेतले ससकन मींिकरीसाठी सादर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबड (जि.िालना) तालुक्यातील वडीर्ो्र ी र्ावातील नार्ररिाांना  
शौचालयाच ेअनुदान ममळाले नसल्याबाबत 

(२४)  ११२३०४ (०७-०४-२०१८).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींधड (जि.िालना) तालुक्यातील वडीगो्र ी गावातील नागररकाींनी महात्मा गाींीी राषिीय 
ग्रमीण रोिगार हमी योिनेंतगगत मागील तीन महहन्यासखेरपयांत शनेचालयाच े धाींीकाम 
थवखचागन े पकणग केले यामध्ये ककक ण १८१ शनेचालय धाींीकाम झाले ससकन त्यापैकी फक्त १८ 
शनेचालयाच े सनुदान ममळाले तसेच उवगररत १६३ शनेचालयाींचे सनुदान सद्यापपयांत ममळाले 
नसल्याची धाध माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशनगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) ससल्यास, या गावातील नागररकाींनी आवश्यक त्या कागदपत्राींची पुतगता करुन सुध्दा 
शनेचालयाच े सनुदान देण्यास ्ाळा्ाळ होत ससल्याने त्याींनी शनेचालयाच्या धाींीकामासाठी 
घेतलेल्या उसनवारीला सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, या प्रकरणाची चेकशनी केली आहे काय व त्यानसुार शनेचालयाच्या सनुदानास 
ववलींध करणा-या सींधींधीत सधीका-याींवर शनासनान े कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियिुमार रावल (२४-०९-२०१८) : (१) हे सींशनत: खरे आहे. 
     थवच्छ गारत ममशनन सींतगगत वडीगो्र ी ग्रामपींचायतीमध्ये मोठया प्रमाणावर शनेचालयाची 
काम े सुरु होती. त्यामध्ये ि े लागाथी धेसलाईन सव्हेमध्ये होत े त्याींना थवच्छ गारत 
ममशननमीकन सनुदान ववतरीत करण्यात आलेले आहे. ज्या लागार्थयाांची नावे धेसलाईनमध्ये 
नव्हती त्याींनी नरेगा सींतगगत प्रथताव दाखल करणेधाधत कळववण्यात आले होत.े त्यानुसार 
१३० वैयजक्तक शनेचालयाच्या कामास मान्यता देण्यात आली होती. 
(२) ग्रामपींचायत, वडीगो्र ी, ता.सींधड, जि.िालना सींतगगत १३० वैयजक्तक शनेचालय कामास 
प्रशनासकीय मान्यता हदलेली ससकन त्यापैकी ४१ लागार्थयाांच्या हिेरीपत्रकाची मागणी केली 
ससता त्यापैकी पात्र ससणा-या १८ शनेचालय लागार्थयाांस हिेरीपत्रक ववतरीत करण्यात आलेले 
होते व त्याींच ेसकुशनल देयक सदा करण्यात आलेले आहे. उवगररत २३ लागार्थयाांचे हिेरीपत्रक 
मागणीचा प्रथताव त्रु्ी ससल्यामळेु सींधींधीत ग्रामपींचायतीींना परत करण्यात आलेला आहे. 
     प्रशनासकीय मान्यता हदलेल्या १३० लागार्थयाांनी शनेचालय धाींीकाम पुणग केलेले आहे, परींतु 
हद.१ नोव्हेंधर, २०१७ पासकन नरेगा कामास काम सुरु करण्यापुवी GEO Tagging सुरु 
झाल्यामुळे व लागार्थयींनी काम त्यापकवीच पुणग केले ससल्यामुळे GEO Tagging करता येत 
नाही. त्यामुळे उवगररत ११२ लागार्थयींच े हिेरीपत्रक ववतरीत करता आले नाही व सदर 
लागाथींस सनुदान ववतरीत करण्यात आले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्याच्या अथगसांिल्पातील तनधीपिैी सावगितनि बाांधिाम, िलसांपदा, अन्न व नार्री पुरवठा, 

र्हृतनमागण, पयागवरण, पाणीपुरवठा या  ववभार्ाांनी दहा टक्िे तनधी  
देखील खचग िेलेला नसल्याबाबत 

  

(२५)  ११३६८४ (२८-०३-२०१८).   श्री.योरे्श दटळेिर (हडपसर), श्री.अिय चौधरी (मशवडी) :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गत वषीच्या सथगसींकल्पातकन शनासनान े ववववी ववगागाींना ववकासकाम ेकरण्यासाठी मींिकर 
केलेल्या िनीीपैकी फक्त ३८ ्क्केच िनीी खचग झाला तसचे आधथगक वषग सींपण्यास केवळ 
दोन महहन े राहहले ससताना राज्याच्या सथगसींकल्पातील िनीीपैकी सावगििनक धाींीकाम, 
िलसींपदा, सन्न व नागरी पुरवठा, गहृिनमागण, पयागवरण, पाणीपुरवठा व आहदवासी ववकास या 
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ववगागाने दहा ्क्के िनीी देखील खचग केलेला नसल्याची धाध हदनाींक २३ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास िनदशनगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास,राज्याच ेककक ण सथगसींकल्पीय सींदाि ३,६९,१८५.३१३ को्ी रुपयाींच ेहोत,े त्यापैकी 
२,२७,१०२.८५५ को्ी रुपये ववत्त ववगागाने त्या त्या ववगागाींना वगग केले, मात्र त्यापैकी फक्त 
१,४०,६३९.८८ को्ी रुपये खचग झाले हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, याधाधत शनासनाने चेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार आधथगक वषागसाठी 
ववकासकामे व योिना पकणग करण्यासाठी ववत्त ववगागाकडकन ववगागाींना देण्यात येणा-या 
िनीीचा पकणग वविनयोग न करणा-या ववगागाींवर शनासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (०४-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) महसकली िमा व उगारण्यात 
येणारे किग हे ्प्प्या-्प्प्याने प्राप्त होत ससल्याने प्रशनासकीय ववगागाींना सथगसींकल्प सींदाि 
ववतरण व सींिनयींत्रण प्रणालीवर (धीम्स) मामसक िनीी वववरणपत्र तयार करुन िनीी उपलब्ी 
करणे ही प्रचमलत पध्दत आहे. त्यानुषींगान ेप्रशनासकीय ववगागाींना माहे िानेवारी-२०१८ पयांत 
महसकली खचागच्या ७०% व गाींडवली खचागच्या ८०% कवढा िनीी उपलब्ी करुन देण्यात आलेला 
होता.   
     डडसेंधर-२०१७ पयांतच्या पुरवण्या मागण्याींसहहत सन २०१७-१८ चे सथगसींकल्पीय सींदाि 
रु.३,५०,३९१ को्ी (िनव्वळ) ातके आहेत. िानेवारी-२०१८ सखेर महालेखापाल कायागलयाच्या 
 मामसक ववजत्तय लेख्यामध्ये रु. १,९७,१५८ को्ी ातका खचग झालेला ससकन त्या खचागची 
सथगसींकल्पीत िनीीशनी ्क्केवारी ५६% ातकी येते.  
    सावगििनक धाींीकाम ववगाग, िलसींपदा ववगाग व सन्न व नागरी पुरवठा ववगाग या 
ववगागाींना उपलब्ी करुन हदलेला िनीी त्याींच्या सखत्यारीतील सधीकारी, महामींडळ, 
ात्यादीच्या थवीय प्रपींची खात्यामीकन होत ससल्यान ेव हा खचग कोषागारामीकन होत नसल्यान े
सदर खचागची नोंद सथगसींकल्प ववतरण व सींिनयींत्रण प्रणालीवर (धीम्स) होत नाही.  सावगििनक 
धाींीकाम ववगाग  (Hybrid Annuity वगळकन), िलसींपदा ववगाग व सन्न व नागरी पुरवठा 
ववगाग या ववगागाींना ववतरीत केलेल्या तरतकदीपैकी सनकु्रम े६८%, ७६% व ७८% ातका खचग 
झालेला आहे. पाणी पुरवठा ववगाग, आहदवासी ववकास ववगाग, पयागवरण ववगाग व गहृिनमागण 
ववगागाकड ेमोयाया प्रमाणावर कें ्र  पुरथकृत योिनाींसाठी िनीी सथगसींकल्पीत ससकन सपेक्षक्षत 
कें ्र ीय िनीी न ममळाल्याने तो व समरुप राज्य हहथसा खचग झाला नाही.  त्यामुळे या 
ववगागाींचा खचग कमी हदसत आहे.   
     राज्याच्या सथगव्यवथथेमध्ये पिगन्यमानाचा मोठा वा्ा ससकन पावसाळा सींपल्यानींतर 
मोयाया प्रमाणावर काम ेहाती घेण्यात येतात.  त्यामळेु राज्यामध्ये माहे ऑक््ोधर ते माहे म े
या कालावीीमध्ये खचग करण्याचा कल हदसकन येतो.  त्यामुळे सथगसींकल्पीत िनीीपैकी वेतन, 
िनवतृ्तीवेतन, व्याि व किागची परतफेड याव्यितररक्त होणारा खचग हा ववत्तीय वषागच्या 
शनेव्च्या ३ महहन्यात मोयाया प्रमाणावर करण्यात येतो.  
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     प्रशनासकीय ववगागाींनी खचागचे प्रमाण योग्यररत्या िनयोजित करावे व दर तीन महहन्याींनी 
सधचवथतरावर आढावा घ्यावा तसेच वषागच्या शनेव्च्या महहन्यात प्रमाणाधाहेर खचग होणार 
नाही, याची दक्षता घ्यावी, सशना सकचना वेळोवळेी देण्यात आलेल्या आहेत.   

___________ 
  

महात्मा र्ाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिर्ार हमी योिनेंतर्गत वयैजक्ति मसांचन  
ववदहरीचा लाभ शहरी शेतिऱ्यानाां ममळणेबाबत 

  

(२६)  ११५०८१ (०६-०४-२०१८).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामर्ाांव) :  सन्माननीय रोिर्ार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींीी राषिीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत वयैजक्तक मसींचन ववहहरीचा लाग 
केवळ ग्रामीण गागात वाथतव्यास ससलेल्या शनेतकऱ्यानाींच ममळतो, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, शनहरी गागातही सनेक शनतेकरी वपढ्यानवपढ्या वाथतव्यास ससल्यान े त्याींना 
िॉध काडग ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, शनहरात राहकन ग्रामीण गागात २५ ते ५० कक.मी. वाहनाने िाऊन शनेती करणे 
शनक्य ससल्यामळेु शनहरी गागातील ग्रामीण गागात शनेती ससणाऱ्या शनेतकऱ्याींनाही समाववष् 
करण्यासाठी  महात्मा गाींीी राषिीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत वैयजक्तक मसींचन 
ववहहरीच्या िनकषात धदल करणेधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (०९-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.               
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
    हद. १७ डडसेंधर, २०१२ च्या शनासन िनणगयानसुार महात्मा गाींीी राषिीय ग्रामीण रोिगार 
हमी योिनेसींतगगत वैयजक्तक मसींचन ववहहरीचा लाग घेणारा लागाथी हा िॉधकाडग ीारक ससला 
पाहहिे तसेच, त्याने मिकर म्हणकन काम करुन मिकरी घेणे आवश्यक आहे.  महाराषि रोिगार 
हमी सधीिनयम, १९७७ नुसार कोणत्याही ग्रामीण के्षत्रात राहणाऱ्या आखण सकुशनल  
सींगमेहनतीच ेकाम करण्यास तयार ससणारी प्रत्येक कु्ुींधातील प्रेढ व्यक्ती ही िॉधकाडग साठी 
पात्र ससल्यामळेु शनहरी गागात वाथतव्यास ससलेल्या व ग्रामीण गागात शनेती करणाऱ्या 
शनेतकऱ्याींना िॉधकाडग देता येत नाही.  त्यामुळे िॉधकाडग सगावी सशना शनेतकऱ्याींना वैयजक्तक 
मसींचन ववहहरीचा लाग देता येत नाही.  तसेच, सदर तरतुद ही कें ्र  शनासनाची ससल्यामुळे 
त्यात राज्यथतरावर धदल करता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील ववत्त ववभार्ाांतर्गत येणाऱ्या लेखाधधिारी आणण सहाय्यि लेखाधधिारी  
पदावर पात्र िमगचा-याांना तनयुक्ती ददली नसल्याबाबत 

  

(२७)  ११६६०७ (२३-०७-२०१८).   श्री.तनतेश राण े (िणिवली) :  सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववत्त ववगागाींतगगत येणाऱ्या लेखाधीकारी आखण सहाय्यक लेखाधीका-याींची 
मोयाया सींख्येने पदे ररक्त ससल्यान े या पदाच्या िनयुक्तीधाधत ववववी ववगागातील 
कमगचाऱ्याींची माहे म े २०१६ मध्ये महाराषि लोकसेवा आयोगाद्वारे (कम.पी.कस.सी) परीक्षा 
घेण्यात आली ससकन या परीके्षत ककक ण ३०२ कमगचारी पास झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदरहक उत्तीणग कमगचा-याींपैकी काहीींना २ वषागनींतर शनासनाने िनयुक्त केले 
ससले तरीही सद्यावप ११६ पात्र कमगचा-याींना िनयुक्त केले नसल्याने सदर कमगचारी 
िनयुक्तीच्या प्रतीके्षत आहेत तर दसुरीकड े आिही राज्यातील ववगागाींतगगत येणाऱ्या 
लेखाधीकारी आखण सहाय्यक लेखाधीकारी पदाची ककुण ५१९ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ससल्यास, सदरहक ररक्त पदावर महाराषि लोकसेवा आयोगाद्वारे माहे म े २०१५ मध्ये 
घेतलेल्या परीके्षत उत्तीणग झालेल्या मात्र सद्यावप िनयुक्ती न हदलेल्याींना या ररक्त पदावर 
िनयुक्त न करण्याची सवगसाीारण कारणे काय, 
(४) ससल्यास, सदरहक िनयुक्तीच्या प्रतीके्षत ससलेल्या पात्र ११६ कमगचा-याींना त्वररत िनयुक्ती 
देण्याच्या दृष्ीने शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (१८-०९-२०१८) : (१) नाही. तथावप म-े२०१५ महाराषि लोकसेवा 
आयोगाव्दारे “महाराषि ववत्त व लेखा सेवा वगग-३ परीक्षा, सहाय्यक लेखा सधीकारी” घेण्यात 
आली होती. सदर परीके्षत ककक ण २७९ कमगचारी उत्तीणग झाले आहेत. 
(२) सींशनत: खरे आहे. सद्यापी १२२ कमगचारी िनयुक्तीच्या प्रितके्षत आहेत. सद्य:जथथतीत 
सहायक लेखा सधीकारी व लेखा सधीकारी सींवगागत सनकु्रमे २०९ व १६० सशनी ककक ण ३६९ पदे 
ररक्त आहेत. 
(३) व (४) सहायक लेखा सधीकारी सींवगागतील श्रीम. सुवणाग सींत व ातर याींनी मा. महाराषि 
प्रशनासकीय न्यायाधीकरण, मुींधई येथे दावा दाखल केला आहे. मा. महाराषि प्रशनासकीय 
न्यायाधीकरणान े सदर दाव्याचा िनणगय शनासनाच्या ववरोीात पारीत केला आहे. सदर 
िनणगयाच्या ववरोीात शनासनान े मा. उच्च न्यायालय, मुींधई येथ े रर् वप्ीशनन दाखल केली 
ससकन प्रकरण न्याय प्रववष् आहे. त्यामकळे िनयुक्तीच्या प्रितके्षत ससलेल्या कमगचाऱ्याींना 
िनयुक्ती देता येणे शनक्य झाले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ववववध ववभार्ाांना ददलेल्या वविास तनधीच्या ववतनयोर्तेच्या 
तपमशलाची पडताळणी िेली नसल्याबाबत 

  

(२८)  ११७०४१ (२०-०७-२०१८).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारने ववववी ववगागाींना हदलेल्या तब्धल ६० हिार को्ी रूपयाींच्या ववकास 
िनीीचा  कशनाप्रकारे वविनयोग झाला याची पडताळणी केली नसल्याचा ठपका कॅगने त्याींच्या 
सहवालात ठेवला ससकन ववशनेष म्हणिे ज्या खात्याींना आखण थथािनक थवराज्य सींथथाींना राज्य 
सरकारने या िनीीच्या वापराधाधत िधाधदार ीरले नसल्याचहेी सहवालात नमुद केले  
ससल्याची धाध हदनाींक ३१ माचग, २०१८ रोिी वा त्या दरम्यान िनदशनगनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसचे ववगागाकडकन डडसेंधर, २०१७ पयांत ३८,८८४ को्ी रुपयाच्या िनीी वापराची प्रमाणपत्र े
शनासनाकड ेिमा झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार ज्या ववगागाींनी आखण 
थथािनक थवराज्य सींथथाींनी िनीी वविनयोगतेचा तपमशनल व हहशनोध हदलेला नाही त्याींच्यावर  
शनासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (२६-०९-२०१८) : (१) सींशनत: खरे आहे. प्रशनासकीय ववगाग व थवायत्त 
सींथथा  / वाखणज्य उपक्रम याींच्याकडकन उपयोधगता प्रमाणपत्र े वेळेवर सादर केली िात 
नसल्याची धाध कॅगच्या सहवालात नमकद करण्यात आली आहे.  
(२) गारताच े िनयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींच्या राज्य ववत्तव्यवथथेवरील सहवालानुसार 
(हद.३१.३.२०१७ रोिी सींपलेल्या वषागचा सहवाल) सन २०१६-१७ सखेरीस  रू.६०,३२१.७८ को्ी 
रक्कमेची ३८,८८४ कवढी उपयोधगता प्रमाणपत्र ेववववी ववगागाींकड ेप्रलींबधत आहेत.  
(३) प्रलींबधत उपयोधगता प्रमाणपत्र े महालेखापाल कायागलयास ववहहत कालावीीत सादर 
करण्याच्या व प्रलींबधतता कमी करण्याच्या सकचना ववत्त ववगागामाफग त वेळोवेळी सवग 
प्रशनासकीय ववगागाींना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर प्रमाणपत्र ेववहीत कालावीीत सादर 
न केल्यास सींधींधीताींववरूद्ध करावयाच्या कायगवाहीधाधत देखील प्रशनासकीय ववगागाींना सकचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ढािमोली (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधर्री) येथे धरण बाांधण्याबाबत 
  

(२९)  ११७०६३ (२४-०७-२०१८).   श्री.भास्िर िाधव (रु्हार्र) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ढाकमोली (ता.धचपळकण, जि.रत्नाधगरी) पींचक्रोशनीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ढाकमोली येथ े
ीरण धाींीण्याधाधत सन २००६ ते २००९ या कालावीीत सव्हे करण्यात आला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ससल्यास, सव्हे केल्यानींतर सदर ीरणाचे काम तात्काळ करण्याधाधत शनासनाने कोणती 
कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२३-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर योिनेच ेसव्हेक्षण पकणग झाल्यावर प्रकल्पाच ेसींदािपत्रक माहे कवप्रल, २००७ मध्ये 
के्षत्रीय कायागलयास सादर करण्यात आले होते. 
     तथावप, महाराषि िलसींपत्ती िनयमन प्राधीकरण याींच्या हदनाींक ५.८.२०१० रोिीच्या 
पत्रान्वये मा.राज्यपाल महोदयाींच्या िनदेशनानुसार रत्नाधगरी जिल्हयात मसींचनाचा सनशुनेष ससला 
तरी जिल्हयात त्यावळेी प्रगतीपथावर ससलेल्या योिनामीकन मसींचनाचा सनुशनेष गरून येणार 
ससल्याने रत्नाधगरी जिल्हयात नववन मसींचन प्रकल्पाची आवश्यकता नाही, ससे कळववले आहे. 
त्यामुळे सद्य:जथथतीत प्रकल्पास प्रशनासकीय मान्यता देण्याधाधतची कायगवाही थथधगत 
ठेवण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभग आणण मराठवाड्यातील िलमसांचन प्रिल्पाांसाठी तनधी ममळण्याबाबत 
  

(३०)  ११७२६४ (२०-०७-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाां्ेर  पूवग), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१)  ववदगग आखण मराठवाड्यातील िलमसींचन प्रकल्पाींसाठी कें ्र  शनासनाने राज्य शनासनाला ४ 
हिार को्ीची ववशनेष आधथगक मदत हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, मराठवाडा व ववदगागतील िलमसींचन प्रकल्पाींच्या ववकासासाठी १४ हिार को्ीची 
आवश्यकता ससल्याने उवगररत १० हिार को्ी रुपयाींची तरतकद शनासनाने केली आहे काय, 
(३) ससल्यास, मराठवाडा व ववदगागतील लघु िलमसींचन प्रकल्पाींचा ववकास या उपलब्ी 
होणाऱ् या िनीीतकन करण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२२-१०-२०१८) : (१)    ववदगग व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रथत 
जिल््यातील आखण उवगररत महाराषिातील सवषगणप्रवण जिल््यातील ककक ण ९१ मसींचन प्रकल्प 
पकणग करणेसाठी ववशनेष पॅकेिच्या थवरुपात रु.३८३१.४२ को्ीच े कें ्र ीय सथगसहाय्य उपलब्ी 
करुन देण्यास कें ्र  शनासनाने हद.३० िुल,ै २०१८ च्या पत्रान्वये मान्यता हदली आहे. 
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(२) व (३) सदर ९१ पा्धींीारे प्रकल्पाींची हद.०१ कवप्रल, २०१८ ची उवगररत ककीं मत रु.१३६५१.६१ 
को्ी ातकी आहे. कें ्र ीय सथगसहाय्य वगळता उवगररत ककीं मतीसाठी राज्य हहथसा म्हणकन 
नाधाडगकडकन किग प्राप्त होणार आहे. यासाठी नाधाडगला राज्य शनासनामाफग त प्रथताव सादर 
करण्यात येणार आहे.       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदेड जिल्हयातील र्ोदावरी नदीवर िायागजन्वत १३ उपसा िलमसांचन योिना बांद झाल्याबाबत 
(३१)  ११७९०३ (२०-०७-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायर्ाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयातील गोदावरी नदीवर कायागजन्वत १३ उपसा िलमसींचन योिना धींद झाले 
ससल्याच ेहदनाींक १३ कवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास िनदशनगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ससल्यास, उक्त योिनाींसाठी वापरात येणारे ककमान ७४ दलघमी पाणी शनेिारील तेलींगणा 
राज्यात िात ससुन वाढत्या उषणतेमुळे िलसाठयात झपा्यान े घ् होत ससल्याने नाींदेड 
जिल्हयात केवळ ३७ ्क्के िलसाठा राहहला ससल्यान ेनागररकाींची पाण्यासगावी गैरसोय होत 
आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास,याधाधत शनासनान े चेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार धींद झालेल्या उपसा 
िलमसींचन योिना सुरु करण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२४-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर धींद योिनाींचा पाणी वापर ववचारात घेऊनच िवळपास त्याच पाणीवापरा कवढा 
(७७.६० दलघमी) धागळी धींीारा गोदावरी नदीवर धाींीण्यात आला ससनु मा. सवोच्च 
न्यायालयाच्या िनदेशनानुसार सदर मयागदेत लागार्थयाांना पाणीसाठा वापरासाठी उपलब्ी करण्यात 
येत आहे. 
(३) धागळी धींीारा धाींीण्यात आल्यामुळे व धींद उपसा मसींचन योिनाींसाठीचा पाणीवापर या 
धींीा-यातकन वैयक्तीक उपसा मसींचनाद्वारे करणे, सपेक्षक्षत ससल्यामुळे या योिना पुनगथथावपत 
करण्याचा प्रथताव सद्यःजथथतीत ववचाराीीन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भोिर (जि.नाांदेड) येथील सुधा प्रिल्पाचे दोन्ही िालवे नादरुुस्त असल्याबाबत 
(३२)  ११७९७३ (२०-०७-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोकर (जि.नाींदेड) येथील सीुा प्रकल्पाच ेदोन्ही कालव ेनादरुुथत ससल्यामळेु आसपासच्या 
पररसरातील चार गावातील शनेतीचे पाण्यासगावी नकुसान होत ससल्याच े हदनाींक १३ कवप्रल, 
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास िनदशनगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदरहक प्रकल्पाला दोन कालवे िोडण्यात आले होते या कालव्यावरुन रेणापकर, 
कोळगाव ख,ु कोळगाव रु),ुगारगो्वाडी (हद), नाींदा ख ु या गावातील शनतेीला पाणी ममळण े
गरिेचे होत ेया प्रकल्पाला िोडणारे दोन्ही कालव ेनादरुुथत ससल्याने कोळगाींव ख,ु कोळगाव 
रु)ु,गारगो्वाडी (हद) नाींदा खु या गावातील शनेती मसींचनापासकन वींधचत राहत ससल्यान े
शनेतकऱ् याींची गैरसोय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, याधाधत शनासनाने चेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार शनासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धर्रीष महािन (२४-१०-२०१८) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) प्रकल्पाचे दोन्ही कालवे डोंगर पायर्थयालगत िात ससकन डोंगरावरुन येणा-या पावसाच्या 
पाण्यामळेु कालव्याच ेकाही हठकाणी फु क्न नुकसान झाले आहे. त्यामुळे प्रश्नात नमकद गावाींना 
कालव्याद्वारे शनेतीसाठी पाणी देता आले नाही, ही वथतुजथथती आहे. 
(३) याधाधत सीीक्षक समगयींता नाींदेड पा्धींीारे मींडळ, नाींदेड याींनी कायगकारी समगयींता, 
ववषणुपकरी प्रकल्प ववगाग क्र.२ व कायगकारी समगयींता नाींदेड पा्धींीारे ववगाग (उत्तर) नाींदेड 
याींचे समवेत सववथतर पाहणी (वॉक थ्रक सव्हे) करुन कालव्यातकन पाणी िाण्याच्या दृष्ीन े
आवश्यक कायगवाही करण्याच्या सकचना हदल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी सोडतीचे िाम िरणाऱ्या िमगचाऱ्याांची स्थायी तनयुजक्त िरण्याबाबत 

  

(३३)  ११८१४० (२०-०७-२०१८).   श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषि राज्य लॉ्री सोडतीचे काम करणारे व १७ वषे कायगरत ससणाऱ्या  २० 
कमगचाऱ्याींची सद्यापपयांत शनासन सेवेत थथायी िनयुजक्त  केली नसल्याची धाध माहे म,े २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशनगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदरहक कमगचाऱ्याींची शनासन सेवते थथायी िनयुजक्त करण्याचे आदेशन मॅ्न े
हदलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, मॅ्च्या आदेशनान्वये सदरहक कमगचाऱ्याींची थथायी िनयुजक्त करण्याधाधत 
शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (२४-०८-२०१८) : (१)  हे खरे नाही, 
(२)  होय, हे खरे आहे, 
(३) व (४) महाराषि प्रशनासकीय न्यायाधीकरणाने हद.२२/०१/२०१६ रोिी सदर कमगचाऱ्याींच्या 
थथायी िनयुक्तीधाधत सहा आठवडयाच्या मुदतीत ववचार करावा ससे िनदेशन हदले होते. परींत ु
सदर मुदतवाढीसाठी शनासनाने मा. महाराषि प्रशनासकीय न्यायाधीकरणात सिग दाखल केला. 
सदर सिग मा. न्यायालयाने फे्ाळल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयामध्ये हद.१६/०४/२०१६ रोिी 
रर् याधचका दाखल करण्यात आली.  याधाधत मा. उच्च न्यायालयाने महाराषि प्रशनासकीय 
न्यायाधीकरणाच्या हद. २२/०१/२०१६ रोिीच्या आदेशनास मा.उच्च न्यायालयाने हद २७/०४/२०१६ 
च्या आदेशनान्वये थथधगती हदली ससकन सींितम िनणगय होईपयांत मा. उच्च न्यायालयाच्या 
परवानगी मशनवाय सदर कमगचाऱ्याींच्या सेवा समाप्त करू नये, ससा िनणगय हदला आहे. 
  

___________ 
  

भोर (जि.पुणे) येथील नीरा नदीच ेपाणी शेती व वपण्यासाठी ममळण्यािररता  बाांधण्यात 
आलेल्या िोल्हापूर पध्दतीच्या बांधाऱ्याचे िाम तनिृष्ट्ट दिागच ेझाल्याबाबत 

  

(३४)  ११९१६४ (२४-०७-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), 
श्री.ियिुमार र्ोरे (माण), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर 
शहर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.वषाग र्ायिवाड 
(धारावी), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :  सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोर (जि.पुणे) येथील नीरा नदीचे पाणी शनेती व वपण्यासाठी ममळण्याकररता  धाींीण्यात 
आलेल्या कोल्हापकर पध्दतीच्या धींीारे धाींीले परींत ुसदरील धींीा-याचे काम हे िनकृष् दिागच े
झाले ससल्यान े धींीारे िनखळले ससकन त्याची दरुवथथा झाली ससल्यान े पाणी थाींधतच 
नसल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशनगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रकरणी पा्धींीारे ववगाग दलुगक्ष करीत ससकन या धींीा-याची त्वरीत 
दरुुथती करण्यात यावी सशनी मागणी ग्रामथथाींकडकन होत आहे, हे ही खरे आह काय, 
(३) ससल्यास, सदर धींीाऱ्याची शनासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार उपरोक्त धींीा-
याींची तपासणी करुन सदरील धींीा-याची दरुुथती करण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. धर्रीष महािन (२४-१०-२०१८) : (१) सींशनत: खरे आहे 
(२) थथािनक लोकप्रितिनीीींकडकन या धींीाऱ्याची त्वरीत दरुूथती करण्याधाधत मागणी होत आहे. 
(३) उपरोक्त धींीाऱ्याच्या दरुूथतीची सींदािपत्रके के्षबत्रय थतरावर तयार केली ससकन ववशनेष 
दरुूथती सींतगगत मान्यता घेऊन िनीीच्या उपलब्ीतेनुसार काम ेहाती घेण्याचे िनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हा िोषार्ार िायागलयातील पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३५)  ११९२३८ (२०-०७-२०१८).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरें्र  िर्ताप (धामणर्ाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुलढाणा जिल्हा कोषागार कायागलयाकड े जिल््यातील सवग शनासकीय िनमशनासकीय, 
मशनषयवतृ्तीसह मोयाया प्रमाणात देयके धनवकन व सदा करणे धाधतची सनके कामे ररक्त 
पदाींमुळे प्रलींबधत ससल्याची धाध हदनाींक २० म,े २०१८ रोिी वा त् या सुमारास िनदशनगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, जिल् हा कोषागारात ९२ पदे मींिकर ससताींना फक् त ३६ कमगचा-याींवरच 
कोषागाराचा कारगार चालत ससल्याने ररक्त पदाींमुळे वतेन, िनवतृ्ती ीारकाींच े पेन्शनन, 
ववद्यार्थयाांची मशनषयवतृ्ती तथा ातर शनासकीय देणी वळेेवर हदली िात नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) ससल्यास,याधाधत शनासनाने चेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार जिल्हा कोषागारातील 
ररक्त पदे तात्काळ गरण्याधाधत शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (१८-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. जिल्हा कोषागारात ९२ मींिकर पदे आहेत. त्यापकैी ५५ पदे गरलेली ससकन ३७ 
ररक्त पदे  आहेत. सध्या कायगरत कमगचाऱ्याींकडकन कामकािाचा िनप्ारा करण्यात येत आहे. 
(३) ररक्त पदे धा्ययींत्रणेव्दारे तात्पुरत्या थवरुपात गरण्याधाधतची कायगवाही सुरु आहे. तसेच 
शनासन िनणगय हद.१६ म,े २०१८ नुसार ररक्त पदे गरण्याधाधतही उधचत कायगवाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हयात मारे्ल त्याला शेततळे योिनेत झालेला रै्रव्यवहार 
  

(३६)  ११९४१२ (२३-०७-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) धुलढाणा जिल्हयात मागेल त्याला शनेततळे या योिनकेड ेशनेतक-याींनी पाठ कफरववल्याने या 
योिनेच ेलक्षाींक पकणग करण्यासाठी काही वररषठ सधीका-याींचा गोपनीय सहवाल या योिनेच्या 
यशनथवीतेवर सवलींधकन ससल्यान ेया योिनेत गैरव्यवहार झाल्याचे माहे कवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त् यादरम्यान िनदशनगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यात काय आढळकन आले, 
(३) ससल्यास, त्यानुसार सींधधीतावर  शनासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     “मागेल त्याला शनतेतळे” योिनेसींतगगत धुलढाणा जिल््यास ५,००० शनेततळयाींचा लक्षाींक 
देण्यात आलेला आहे. माहे िलुै,२०१८ च्या सखेरीस ६,९६५ लागार्थयाांना कायागरींग आदेशन 
देण्यात आले ससकन ४,६४८ शनेततळयाींची कामे पकणग झाली आहेत. तसेच ३५२ कामे प्रगतीपथावर 
आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदर्ाांव (जि.नामशि) तालुक्यातील नाग्या-साक्या प्रिल्पाच्या उिव्या िालव्याची ववतररिा 

क्रमाांि-१ दरुुस्तीसाठीचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३७)  १२०७०७ (२०-०७-२०१८).   श्री.पांिि भिुबळ (नाांदर्ाव) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कायगकारी समगयींता पा्धींीारे ववगाग मालेगाींव (जि.नामशनक) या ववगागान े नाींदगाींव 
(जि.नामशनक) तालुक्यातील नाग्या-साक्या प्रकल्पाच्या उिव्या कालव्याची ववतररका क्रमाींक-१ 
दरुुथतीसाठीचा प्रथताव प्रशनासकीय मींिुरी देवकन िनीीची तरतकद करण्याधाधत कायगकारी 
सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्धींीारे महामींडळ, औरींगाधाद याींच्या कायागलयाकड े माहे मे, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, सदरच्या प्रथतावास मान्यता देण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रथताव त्रु्ीपकतगतनेींतर महामींडळामाफग त शनासनास सादर करण्याची कायगवाही 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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महात्मा र्ाांधी रोिर्ार हमी योिनेतांर्गत आष्ट्टी, पाटोदा व मशरूर (जि.बीड) तालुक्यातील 

अनेि िुशल व अिुशल िामार्ाराांची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३८)  १२१११४ (२३-०७-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :  सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींीी रोिगार हमी योिनेतींगगत आष्ी, पा्ोदा व मशनरूर (जि.धीड) तालुक्यातील 
सनेक कुशनल व सकुशनल कामागाराींची देयके प्रलींबधत ससल्याची धाध माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान िनदशनगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, या प्रकरणी शनासनाने चेकशनी केली आहे काय व त्यात काय आढळकन आले, 
(३) ससल्यास, त्यानुसार सदरहक कामगाराींची देयके तातडीन े सदा करण्याधाधत शनासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२४-१०-२०१८) : (१) होय. 
सींशनत: खरे आहे. 
(२) व (३) िनीी सगावी मग्रारोहयो सींतगगत धीड जिल््यातील आष्ी, पा्ोदा व मशनरूर 
(कासार) तालुक्यातील कुशनल व सकुशनल मिुराींची देयके काही प्रमाणात प्रलींबधत ससल्याच े
िनदशनगनास आले. याथतव शनासनाने िकन, २०१८ मध्ये िनीी उपलब्ी करून हदला. िनीी 
ममळाल्यानींतर त्याच  हदवशनी मिुराींची देयके सदा करण्यात आलेली ससल्याने सद्यजथथतीत 
मिुराींची देयके सदा करणे प्रलींबधत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
फुलांब्री (जि.औरांर्ाबाद) तालुक्यात शेतिरी व शेतमिूराांना रोहयो अांतर्गत रोिर्ार देण्याबाबत 

  

(३९)  १२२३९२ (२३-०७-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी) :   सन्माननीय रोिर्ार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फुलींरु)ी (जि.औरींगाधाद) तालुक्यात रोिगार हमी योिनेची काम ेसुरु नसल्यान े शनेतमिकर 
धेरोिगार झाले ससल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशनगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ससल्यास, शनेतमिकराींना रोिगार देण्यासाठी रोहयोची काम ेतात्काळ देण्याधाधत शनासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रावल (२०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     फुलींरु)ी तालुक्यात म,े २०१८ ककुण ३२४ काम ेसुरु होती. त्याकामावर ११७१० मिुराींना 
रोिगार उपलब्ी करून देण्यात आलेला आहे. त्याव्दारे ६२७०७ ऐवढी मनुषयहदन िनममगती 
झालेली आहे.    
(२) मग्रारोहयो ही मागणी प्रवण योिना आहे. या सींतगगत मिुराींनी केलेल्या मागणी प्रमाणे व 
कुशनल थवरुपाची कामे उपलब्ी करुन देणे व ग्रामीण गागात थथायी थवरुपाींच े दिेदार व 
ह्काऊ मालमत्ता िनमागण करणे, हा या कामाचा उदे्दशन आहे. त्यानुसार या कायगक्रमातींगगत 
कामाींचे व खचागच े िनयोिन करण्यात आले ससुन फुलींरु)ी तालुक्यात माहे म े २०१८ या 
महहन्यात ववववी थवरुपाची ककुण ९३९ कामे सेल्फवर उपलब्ी करून घेण्यात आली होती. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शाळेच्या वसतीर्हृातील सांचालिाांच्या सांर्नमतान ेसांस्था चालि  
खोटी वसतीर्हृ दाखवनू तनधी घेत असल्याबाबत 

  

(४०)  १२२४२१ (२०-०७-२०१८).   श्री.आमसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य) :   सन्माननीय ववमुक्त 
िाती/भटक्या िमाती व इतर मार्ासवर्ग आणण ववशेष मार्ास प्रवर्ग िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववमुक्त िाती व ग्क्या िमाती, ातर मागास वगग कल्याण महाराष् राज्य, पुणे 
ववगाग याींच े माफग त प्राथममक,माध्यममक,उच्च माध्यममक  शनाळा ससकन ककत्येक शनाळाींच्या 
वसतीगहृातील सींचालकाींच्या सींगनमताने सींथथा चालक  खो्ी वसतीगहृ दाखवकन शनासनाचा 
िनीी घेत ससल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशनगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ससल्यास, या प्रकरणी शनासनाने चेकशनी केली आहे काय व त्यात काय आढळकन आले, 
(३) ससल्यास, त्यानुसार शनाळाींसाठी वसतीगहेृ धाींीण्यासह खो्ी वसतीगहेृ दाखवकन िनीी 
घेणाऱ्या वसतीगहृातील सींचालक व सींथथाचालकाींवर कारवाई करण्याधाधत शनासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२०-०८-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही, 
(२), (३) व (४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यातील खडखड डोममहीरा धरणातून होत असलेली र्ळती 
  

(४१)  १२२६१५ (२०-०७-२०१८).   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यातील खडखड डोममहीरा ीरण िागोिागी पाझरत ससल्यान े
त्यावर खचग झालेले ७३ को्ी वाया गेले ससकन सहा वषागपकवी धाींीलेल्या या ीरणावर 
आतापयगत १३२ को्ीीं खचग करुनही गळती थाींधत नसल्याच े माहे कवप्रल,२०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान िनदशनगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय  व त्यात काय आढळकन आले, 
(३) ससल्यास, तदनुसार ीरणाच े काम िनकृष् दिागचे करणाऱ्या  कीं त्रा्दारावर  शनासनान े 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२३-१०-२०१८) : (१) सींशनत: खरे आहे. 
     डोममहहरा ीरणावर आतापयांत ९८.३२ को्ी ातका खचग झालेला आहे. सन २०११ पासकन 
साींडव्यातकन गळती होत ससल्याच ेिनदशनगनास आले आहे. तज्ञ सममतीने सुचववल्यानसुार साींडवा 
व पक्ष मगींतीतकन होणा-या गळतीवर गळती प्रितधींीक उपाययोिनेच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) होय. 
     हदनाींक ८/३/२०११ सन्वये डोममहीरा ीरणातील गळती सींधींीी चेकशनीसाठी बत्रसदथयीय 
सममती गठीत करण्यात आली ससकन सममतीच्या सहवालानसुार, सींधींधीत ठेकेदाराींवर व 
सधीका-याींवर दोषारोप िनजश्चत करून त्याधाधतची चेकशनी प्रादेमशनक ववशनेष चेकशनी सधीकारी, 
कोकण गवन, नवी मुींधई याींचमेाफग त सुरू आहे. 
(३) सदर कामास िधाधदार ससणा-या ठेकेदारावर आधथगक दींडात्मक कायगवाही प्रथताववत 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दक्षिण सोलापूर सीना नदीचा बांधारा दरुुस्त िरण्याबाबत 
  

(४२)  १२२९२० (२०-०७-२०१८).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण सोलापकर सीना नदीला हदड वषागपकवी आलेल्या पुरामध्ये धींीारा फु्ला, या धींीा-
याच्या दरुुथतीची मागणी सतत करुनही दखल घेण्यात न आल्याने शनेतक-याींनी नदी पात्रात 
आींदोलन केल्यामुळे िनीी उपलब्ी करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, या कामाच्या गमुीपुिनासाठी आलेल्या सहकारमींत्री याींना थथािनक शनेतक-याींनी 
हदनाींक १३ म,े२०१८ रोिी वा त्यासुमारास आींदोलन करुन ववरोी केला , हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, सदर धींीाऱ्याची शनासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानुसार धींीाऱ्याची 
दरुुथती करण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धर्रीष महािन (२३-१०-२०१८) : (१) सींशनत: खरे आहे. 
     हद.०१.०१.२०१६ रोिी झालेल्या सितवषृ्ीमळेु सीना नदीस पकर आला होता. त्याचवेळी 
उथमानाधाद जिल््यात सीना नदीवर ससणाऱ्या सीना कोळेगाव ीरणातकन सुमारे ६० हिार त े
६५ हिार क्यकसेक्स ातका ववसगग सीना नदीत सोडण्यात आला होता. तो नदीपात्राधाहेर 
पसरल्याने धींदलगी को.प.धींीाऱ्याचा काही गाग वाहकन गेला. 
(२) या कामाचे गकमीपकिन मा.सहकार मींत्री याींच्या हथत े शनिनवार हद.१२ मे २०१८ रोिी झाले 
व तेथे काही थथािनक शनेतकऱ्याींनी ववरोी केला होता. 
(३) धींदलगी को.प.धींीारा दरुूथती कामाच ेकायागरींग आदेशन हद.१६/०५/२०१८ रोिी देण्यात आले 
ससकन सध्या ववशनेष दरुूथतीच ेकाम के्षबत्रय थतरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मिरे िावे (ता.चांदर्ड, जि.िोल्हापूर) येथील वापराववना पडून  
असलेल्या पाटबांधारे िॉलनीबाबत 

  

(४३)  १२३०४३ (२०-०७-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िार्ल), श्री.जितें्र  आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिरे काव े (ता.चींदगड, जि.कोल्हापकर) येथ े ३० वषागपकवी मुरकु्ेवाडी रथत्यावर पा्धींीारे 
ववगागाच्या सधीकाऱ्याींना राहण्यासाठी कॉलनी धाींीण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, प्रकल्पाचे काम पकणग  झाल्यानींतर सदर कॉलनीतील िनवासथथाने गेल्या सनके 
वषागपासकन ररकामी ससल्यान े त्याचा वापर पयग् क लोक सवैी वापरासाठी करीत ससल्यान े
तसेच त्याहठकाणी यापकवी सुरु करण्यात आलेले रेमसींडमेसयल थकक ल आता धींद पडल्याने सदर 
ामारती आता ववनावापर पडकन आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, उक्त कॉलनीतील िनवासथथाने शनासकीय कायागलयासाठी वापरात आणण्याच्या 
सींदगागत थथािनक लोकप्रितिनीीनी हदनाींक २२ माचग,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे 
शनासनाला ववनींती केली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, याधाधत शनासनाने चेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार शनासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२३-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) सशनींत: खरे आहे. 
     िींगमहट्टी मध्यम प्रकल्पाच ेकाम सन २००४ मध्ये पकणग झालेनींतर तेथील कायागलय व 
कमगचारी ातरत्र हालववल्यामुळे सदर वसाहतीतील ामारती मोकळया होत्या सदर ररकाम्या 
ामारती गाड े तत्वावर ममळण्याधाधत नरमसींगराव गुरुनाथ पा्ील, पजब्लक चॅरो्ेधल िथ्, 
हलकणी ता.चींदगड या सथथेन ेमागणी केली होती. त्यानसुार महामींडळाकडकन हद. ६/८/२००४ 
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च्या पत्रान्वये सींथथेसोधत ररतसर करारनामा करुन सदर ामारत गाडतेत्वावर हदली आहे. 
सध्या सदरच्या ामारती सींथथेच्या ताब्यात आहेत. 
(३) व (४) होय, सदर पत्राच्या सनुषींगाने नरमसींगराव गुरुनाथ पा्ील पजब्लक चॅरो्ेधल िथ्, 
हलकणी ता. चींदगड या सींथथेच्या ताब्यात ससलेली ामारती परत घेऊन त्या ातर ववगागाींना 
आवश्यक आहेत ककीं वा कस,े याची पडताडणी करुन त्यानुसार पढुील कायगवाही करण्यात येत 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील रोहयो अांतर्गत िां त्राटी िमगचाऱ्याांच्या समस्याांबाबत 
  

(४४)  १२३१११ (२३-०७-२०१८).   श्री.रमेश बुांदीले (दयागपूर) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील रोहयो सींतगगत  कीं त्रा्ी कमगचारी याींची पदे  आवश्यक ससताना सुद्धा कमी 
करण्यात येत आहेत तसेच रोहयोच्या कीं त्रा्ी कमगचारी याींना ातर योिनेतील कमगचारी पेक्षा 
मानीन कमी देण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच गववषयिनवागह िनीीधाधत कें ्र  शनासनाच ेआदेशन ससताना देखील राज्यात त्याधाधत 
कोणतीही कायगवाही केली नाही व कीं त्रा्ी कमगचारी याींची कोणत्याही प्रकारची चेकशनी न करता 
त्याींना कामावरून कमी करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास,याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यानसुार रोहयो सींतगगत  कीं त्रा्ी 
कमगचारी याींच्या समथया सोडववण्याधाधत शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) गववषयिनवागह िनीीधाधत कें ्र  सरकारच्या सकचना आहेत. तथावप, राज्यामध्ये कीं त्रा्ी 
मनुषयधळ धाहयथथ सींथथेमाफग त िनयुक्त होत ससल्यामळेु याधाधत िनणगय झालेला नाही. 
      महात्मा गाींीी राषिीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना ही मागणी आीारीत ससल्यान े
प्रितवषी िनममगत होणाऱ्या मनुषयहदनाच्या प्रमाणात आवश्यक मनुषयधळ िनयुक्त करण्यात 
येते. त्यामुळे कीं त्रा्ी कमगचारी याींना कामावरुन कमी करण्यात येत ेसशनी धाध नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
खडिवासला िुना मळुा मुठा उिवा िालव्याच ेअस्तरीिरण व पुलाांची उांची वाढववण्याबाबत 

  

(४५)  १२३८४५ (२४-०७-२०१८).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खडकवासला िुना मुळा मुठा उिवा कालवा (धेधी कालवा) यातुन हदनाींक २८ म,े२०१८ 
रोिी उन्हाळी आवतगनाच्या वळेी कालव्याच्या पाणी गळतीमुळे हवलेी तालुक्यातील 
सोरतापवाडी, कुीं िीरवाडी व लोणी काळगोर येथील रथत्याचे व शनेतीच े मोठया प्रमाणात 
नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, या कालव्यातुन आवगतन सोडण्यापुवी कालव्यावररल सवग पुलाींची उींची वाढववणे, 
तसेच लोकवथतीच्या हठकाणी कालव्याच ेसथतररकरण करण्याची मागणी ग्रामथथानी करुनही 
सद्यापपयांत कोणतीही कायगवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, कालव्यातुन वाहणाऱ्या सशनुध्द पाण्यामुळे सनेक हठकाणचे वपण्याच्या पाण्याचे 
नैसधगगक स्रोत खराध झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यानसुार कालव्याच ेसथतरीकरण 
करुन पुलाींची उींची वाढववण्याधाधत शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२३-१०-२०१८) : (१) नाही. 
(२)  नाही. 
(३) खरे आहे. 
(४) िुना मुठा उिवा कालव्यावरील पकणग झालेल्या व प्रगतीत ससलेल्या पुलाींची उींची योग्य 
पातळीवर ठेवण्यात आलेली आहे. 
    गळतीच े हठकाणी व आवश्यक त्या हठकाणी कालवा सथतरीकरण बधगर मसींचन 
पाणीपट्टीच्या ४०% उपलब्ी होणाऱ्या सनुदानातकन पकणग करण्याचे िनयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नार्पूर जिलहयातील सावनेर तालकु्यातील आठ र्ावाांना उमरी मध्यम  
प्रिल्पाव्दारे मसांचनाची सोय उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४६)  १२४०९५ (२४-०७-२०१८).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :  
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपकर जिल्हयातील उमरी मध्यम प्रकल्पातींगगत मसींचनाला सुरुवात झाली ससताींनाही 
सावनेर (जि.नागपकर) तालुक्यातील आठ गाव े मसींचनापासकन वधचींत ससल्यामुळे उमरी 
प्रकल्पातींगगत खापा लघ ुकालव्याचे ववथतार व सुीारणा करून सदर आठ गावाींना मसींचनाची 
सोय उपलब्ी करून देण्याधाधत लोकप्रितिनीीींनी सधीक्षक समगयींता लागके्षत्र ववकास 
प्राधीकरण, नागपकर याींना हदनाींक २६ ऑगथ्, २०१७ रोिी व त्यानींतर वारींवार िनवेदन हदली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, या िनवेदनानुसार सावनेर तालुक्यातील आठ गावाींना मसींचनाची सोय उपलब्ी 
करून देण्यासाठीच्या प्रथतावास प्रशनासकीय मान्यता देवकन िनीी देण्यासह उमरी प्रकल्पातींगगत 
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खापा लघु कालव्याचे ववथतार व सुीारणा करण्यासाठी शनासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. धर्रीष महािन (२४-१०-२०१८) : (१)होय, हे खरे आहे. 
(२) उमरी मध्यम प्रकल्पाींतगगतच्या खापा लघ ुकालव्याचा ववशनेष दरुुथती सींतगगत प्रथताववत 
रु.७२.८७ लक्ष ककीं मतीचा प्रशनासकीय मान्यतेचा प्रथताव िलसींपदा ववगाग, शनासन िनणगय 
हद.३१.०८.२०१८ नुसार शनासनास सादर करणेधाधतची कायगवाही के्षबत्रय थतरावर प्रगती पथावर 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रु्रुदेव नर्र, मोझरी (ता.ततवसा, जि.अमरावती) येथील दासटेिडी 
येथील वविास आराखडयाबाबत 

  

(४७)  १२४५३२ (२०-०७-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय तनयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुरुदेव नगर, मोझरी (ता.ितवसा, जि.समरावती) येथील दास्ेकडी येथे तयार झालेल्या 
ामारतीमध्ये राषिसींत तकुडोिी महाराि प्रमशनक्षण व सींशनोीन सींथथाचा प्रथताव सींचालक, 
डॉ.पींिाधराव देशनमखु ववदगग प्रशनासकीय व ववकास प्रमशनक्षण प्रधोधीनी, समरावती याींचेकडकन 
प्राप्त झाला ससल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनदशनगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) ससल्यास, मोझरी ववकास आराखडयाींतगगत मींिुर रु.१५०.८३ को्ीच्या आराखडयामीकन 
दास्ेकडी पररसरात शनासकीय िममनी २५ ककर व सींथथचेी िमीन १६ ककर यामध्ये शनैक्षखणक 
सींकुलाच े धाींीकाम, गक्त िनवासाच े धाींीकाम, ग्रामववकास प्रधोधीनी, ववशनेष सितथीगहृाच े
धाींीकाम, दास्ेकडी पररसरातील कॉ ींक्री् रोड व नाली धाींीकाम, सरींक्षण मगींतीची काम सशनी 
ककीं दर २९.१९ को्ीची कामे पुणगत्वास आलेली ससुन ामारतीचा योग्य लोकोपयोग होण्यासाठी 
उक्त प्रथतावास मींिुरी देऊन िनीी देण्याधाधत शनासनान ेकाेेणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (११-०९-२०१८) :(१) सींशनत: खरे आहे. 
 गुरुदेव नगर, मोझरी (ता.ितवसा, जि.समरावती) येथील दास्ेकडी येथे तयार झालेल्या 
ामारतीमध्ये “राषिसींत तुकडोिी महाराि प्रमशनक्षण व सींशनोीन सींथथा” गुरूदेवनगर, मोझरी 
तालुका ितवसा जिल्हा समरावती येथ े तयार करण्याधाधतचा प्रथताव, हद.२८ मे, २०१८ च्या 
पत्रान्वये ववगागीय आयकु्त, समरावती याींच्याकडकन शनासनास पाठववण्यात आला आहे. 
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(२) मोझरी ववकास आराखड्याींतगगत दास्ेकडी पररसरातील पकणग झालेल्या सवग वाथतुींधाधत 
शनासनास प्राप्त झालेल्या प्रथतावाींच्या सनुषींगाने ीोरणात्मक िनणगय घेण्याची कायगवाही शनासन 
थतरावर सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रधानमांत्री आवास योिनेच्या लाभार्थयाांना नरेर्ा अांतर्गत ममळणारे मिुरीसाठीच ेअततररक्त 
अनुदान विग  िोड अभावी ममळत नसल्याबाबत 

  

(४८)  १२४६८६ (२३-०७-२०१८).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय रोिर्ार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रीानमींत्री आवास योिनेच्या लागार्थयाांना नरेगा सींतगगत ममळणारे मिुरीसाठीच े१८ हिार 
रुपयाींचे सितररक्त सनुदान वकग  कोड सगावी ममळत नसल्यान ेसमुारे १६ लागार्थयाांना उदगीर 
पींचायत सममतीत वारींवार िाव े लागत ससल्याची धाध हदनाींक २३ म,े २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास िनदशनगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास, नरेगा सींतगगत ममळणारे १८ हिार रुपयाींच ेसनुदानासाठी सींधींधीत लागार्थयागचा 
वकग  कोड िनरे् करण्याची िधाधदारी कन.आय.सी.,हदल्ली याींची ससताना हेर येथील समुारे 
१६ तर उदगीर तालुक्यातील २५० लागाथी शनासनाच्या ताींबत्रक सडचणीमुळे वींधचत रहात आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार ताींबत्रक सडचण दकर 
करुन सथवा मॅन्युसली पयागयी व्यवथथा करुन सींधींधीत वींधचत लागार्थयाांना देय सनुदान 
ममळवकन देण्यासाठी हदरींगाई करणाऱ्या मनरेगाच े ताींबत्रक सहाय्यक वा सन्य सींधींधीताींवर 
शनासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२४-१०-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सींशनत: खरे आहे. 
(३) या प्रकरणी चेकशनी करण्यात आली ससुन चेकशनीत मेिे हेर तालुका उदगीर येथील 
प्रीानमींत्री आवास योिनेच्या लागार्थयाांच ेवकग  कोड िनरे् झाले नसल्यामळेु त्या लागार्थयाांचे 
मथ्र काढण्यास सडचण येत होती. परींतक हह सडचण दकर करण्यात आली ससकन प्रीानमींत्री 
आवास योिनामीील ज्या लागार्थयाांचे वकग  कोड िनरे् झालेले आहेत, त्या सवग लागार्थयाांच े
मथ्र काढण्यात आलेले आहेत. लातुर जिल्हातील सवग सींधधीत लागार्थयाांना लाग देण्यात 
आलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मौि ेटािव े(ता. मशराळा, जि.साांर्ली) येथील िलसेतूांची पुनबाांधणी िरण् याबाबत 
  

(४९)  १२४८१९ (२४-०७-२०१८).   श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेिे ्ाकवे (ता.मशनराळा, जि.साींगली) येथील पा्धींीारे ववगागाींतगगत मध् यम प्रकल् पाच े
डाव् या कॅनॉलवरील िलसेतक थ ्ीलच् या पर्याचे धनववण् यात आल् याने ते िीणग ससल्यान े
पाण् याची मोठया प्रमाणात गळती होत ससल्यान े सदर िलसेतकींची आरसीसीमध् ये पुनधाांीणी 
करण् याधाधत थ थािनक लोकप्रितिनीी व ग्रामथ थाींनी आींदोलने करुन सींधींधीत ववगागाच् या 
वररष ठ सधीका-याींकड ेलेखी थ वरुपात िनवेदने हदली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल् यास, सदर िलसेतकींच् या पुनधाांीणीसाठी साींगली पा्धींीारे मींडळाकड े िनीीची 
उपलब् ीता होत नसल् यान े उक्त काम े प्रलींबधत राहहली ससकन तेथील ग्रामथ थाींच े आधथगक 
नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ससल्यास, याधाधत चेकशनी केली आहे काय व चेकशनीनसुार ्ाकवे तलाव् याच् या िलसेतकींची 
पुनधाांीणी व डाव् या कॅनॉलची दरुुथ ती करण्याधाधत शनासनाने कोणती कायगवाही केली  वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धर्रीष महािन (२३-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     ओढ्यातील वाहकन िाणाऱ्या पाण्याचा मसींचनासाठी लाग होत ससल्यान े शनेतकऱ्याींच े
आधथगक नुकसान झालेले नाही. 
(३) सदर कामाची िनववदा िनजश्चत करण्यात आली ससकन सींधींधीत ठेकेदाराने काम सुरू न 
केल्यान ेिनववदा शनतीनुसार सींधींधीत ठेकेदारावर दींडात्मक कायगवाही करून सदर कामाची 
नव्याने िनववदा िनजश्चत करण्याची कायगवाही प्रगती पथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायर्ड जिल्हयातील िाळ - िुां भ ेिलववद्युत प्रिल्पाच्या प्रलांबबत िामाबाबत 
  

(५०)  १२५११० (२४-०७-२०१८).   श्री.अतनल (अण्णा) र्ोटे (धुळे शहर) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्हयातील काळ - कुीं ग ेिलववद्युत प्रकल्पाच ेकामास हद.१५ ऑक््ोधर १९९८ 
मध्ये समुारे १०० को्ी सींदाजित खचागस शनासनाने मींिकरी हदल्यानींतर हद.१७ नोव्हेंधर २००६ 
पासकन प्रत्यक्षात कुीं गे ीरणाच्या कामास सरुूवात करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ससल्यास,कुीं गे प्रकल्प िनममगती, कुीं गे िलववद्युत धहुउदे्दशनीय प्रकल्पाची योिना तत्कालीन 
राज्याचे मखु्यमींत्री ब्या.क.आर.सींतलेु याींनी आखली होती या प्रकल्पामुळे वषगगर वीि व पाणी 
या मकलगकत गरिाचे हमखास िनराकरण व कॄषी व उद्योगाला चालना ममळकन मागासलेल्या 
कोकणचा ववकास झाला ससता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) ससल्यास, ततृीय सीुाररत प्रशनासकीय मान्यतेनुसार कुीं गे िलववद्युत प्रकल्पासाठी २५८ 
को्ी ३७ लाख ५१ हिार रूपये खचागची प्रशनासकीय मींिकरी हदनाींक ६ िानेवारी, २०११ रोिी 
ममळकन पुन्हा प्रत्यक्ष कामास सरुूवात होवकन हदनाींक १५ नोव्हेंधर, २०१७ पयांत सुरूवातीला 
सुमारे १०० को्ीींची कुीं ग ेप्रकल्पाला मान्यता ससताना हा प्रकल्प ववलींधामळेु २०० को्ी १२ 
लाख ३७ हिार कवढा सवाढव्य खचग होवकनही प्रलींबधत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ससल्यास,कुीं गे िलववद्युत प्रकल्पाचे पुनवगसन गकसींपादन व वन िममनी हथताींतरणाची 
कामे वगळता उवगररत सवग घ्क गागाची धाींीकाम ेमे २०१५ पासकन धींद करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) ससल्यास, याधाधत शनासनान ेचेकशनी केली आहे काय व त्यानुसार धींद प्रकल्प तात्काळ 
पकणग करण्याधाधत शनासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास,ववलींधाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महािन (२४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. याधाधत नमकद करण्यात येत ेकी, 
१५ ऑक््ोधर, १९९८ रोिीच े शनासन िनणगयानुसार रु.९७.२४ को्ी सींदाजित ककीं मतीच्या कुीं ग े
िल ववद्युत प्रकल्पात (१X १० मे.वॅ् ) प्रशनासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) सींशनत: खरे आहे. 
कुीं गे प्रकल्पाचा उदे्दशन िलववद्युत िनममगती करणे हा आहे. 
(३) होय, हे  खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
     प्रकल्पावरील खचग ततृीय सुप्रमा ककीं मतीपेक्षा िाथत ससल्याने सदर प्रकल्पावरील 
धाींीकामे थथधगत ठेवण्यात आली आहेत. 
(५) काळ व कुीं गे िववप्रच्या  प्रथताववत चतुथग सुप्रमाधाधत  सद्याजथथतीमध्ये राज्य ताींबत्रक 
सल्लागार सममती कक्ष, पुणे येथ ेछाननी प्रगतीपथावर आहे.  
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या सध्यक्षतेखाली हद.०९/०६/२०१६ रोिी झालेल्या मा.मुख्यमींत्री 
फ्लॅगशनीप कायगक्रम आढावा धैठकीच्या ाितवतृ्तानसुार काळ(१x१५M.W.) व कुीं ग े(१x१० मे.वॅ् ) 
िलववद्युत प्रकल्पावर शनासनामाफग त गुतवणकक न करता प्रकल्प BOT पध्दतीने करण्याच्या 
सुचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानसुार  कायगवाही समाींतरररत्या प्रगतीपथावर आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मु्र णपकवग सवग प्रकक्रया महाराषि ववीानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मु्र ण: शनासकीय मध्यवती मु्र णालय, मुींधई. 


