
   
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी 

  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
 

गहृ ववभागाच् या मरमार दकाि  ेअपरेे िमाचारी अस याबाबत 
  

(१)  ६२५५ (०९-०४-२०१५).   श्री.अमरससांह पांड त, श्री.धनांजय मेां  े:   
सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सन २००८ च् या वालालानसुार रा याच् या ग ा भलगागाच् या मरमार 
दलाकड े ९००० कममचाऱ याींची मलय यकता वस् याचे नमदु कर यात मल े
माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस् यास, सद्य:स्थितीत दीड लाख शथ ्ाींच् या गनगराचीचा गार केल  
५७७ कममचा-याींलर वस् याची बाब मााे नानेलारी, २०१५ मध्ये ला 
त्यादरम्यान गनदशमनास मली माे, ाे खरे माे काय, 
(३) वस् यास, मरमार दलाचे मधुगनकीकरच करुन कममचा-याींची गरती 
करचे सींदगामत माच्च् च न् यायालयाने लदले् या मदेशानसुार शासनाने कोचती 
कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस (२७-११-२०१७) : (१) ल (२) राय पोलीस भलगागामध्ये 
शथ्ाींच्या गनगराचीसाठी पोलीस कममचारी याींची ६०५ पदे मींनूर वसनू 
प्रत्यक्षात ६५३ पोलीस कममचारी ्पलब्ध करुन देयात मले माेतच 
(३) माच्च्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ औरींगाबाद याींनी ननलात याचचका क्रच 
०४/२०१५ मध्ये लदल्ेया न्याय गनचमयाच्या वनषुींगाने मयचुधक पोलीस 
दलाचा थलती्ं  गनमामच करचेबाबतचा प्रथताल पोलीस माासींचालक, मााराषर 
राय, मुींबई याींनी शासनास सादर केला माेच सदर प्रथतालास सामान्य 
प्रशासन भलगाग ल भलत्त भलगागाची मान्यता घेयाची कायमलााी करयात येत 
माेच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

मेांबईतीक कहान मकेाांमधीक िेपोषणाची समस्या सो ववण्यासाठी सायन 
रुग्णाकयात स्वतांत्र बाहयरुग्ण ववभाग सरेु िरण्याबाबत 

(२)  ८८३७ (३१-०७-२०१५).   श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सावाजननि 
मरोग् य व िेुेंांब ि याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील लाान मलुाींमधील कुपोषचाची समथया सोडभलयाबाबत सायन 
रुग्चालयात थलती्ं  बाायरुग्च भलगाग सरुु करयात मला माे या भलगागात 
मेडडकल न्यलूरशन िेरेपीच्या (एमएन्ी) सााय्याने कुपोभषत मलुाींलर ्पचार 
केले नाचार वस्याच ेमााे एभप्रल, २०१५ मध्ये ला त्यादरम्यान गनदशमनास 
मल,े ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, या न्यलूरशन िेरेपीचा (एमएन्ी)  प्रयोग रायातील सलम 
शासकीय रुग्चालयात राबभलयाबाबत शासनाने कोचती कायमलााी केली ला 
करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
 ॉ. दीपि सावांत (०२-११-२०१७) : (१) ाे खरे माेच 
(२) न्यलूरशन िेरेपीच्या (एमएन्ी) बाबत रायातील रुग्चालयात सदर िेरेपी 
राबभलयाबाबत सदर िेरेपी राबभलयाबाबत कोचताेी शासकीय मदेश 
गनगमममत झालेले नााीच 
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      मा् रायातील सलम शासकीय रुग्चालयात राबभलयात येचाऱया 
भलभलध योनना ्दाच पोषच पनुलमसन कें द्र, बाल ्पचार कें द्रात कुपोभषत 
बालकाींना ्पचारात्मक माार देयात येतोच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
  

परभणी जजहयातीक इन्फ्रा-२ च्या िामाबाबत 
  

(३)  १५०४५ (२७-०४-२०१६).   श्री.अब्देकाखान दरेााणी, श्री.धनांजय मेां ,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांड त : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) परगची स्न्ायातील इन्रा-२ वींतगमत मींनूर वसले्या कामाींना गनधी 
्पलब्ध करून देऊनाी भललात मदुतीत कीं ्ा्दाराींनी कामे पचुम न के्याने 
त्याींच्याभलरुध्द कारलाई करयात याली वशी मागची थिागनक लोकप्रगतगनधी 
याींनी माचऊनाम मी्ं ी याींच्याकड े मााे नानेलारी, २०१६ मध्ये ला त्यादरम्यान 
लेखी गनलदेनाव्दारे केली माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, भललात मदुतीत कामे न करचाऱया सींबींचध ींत कीं ्ा्दाराींच्या 
गनभलदा रद्द करचे, त्याींना काळ्या यादीत ्ाकचे तसेच प्रक्पाची लाढललेी 
ककींमत त्याींच्याकडून लसलू करचे ल इतर कारलाई तसेच त्याींचे सींगनयी्ं च 
करचाऱया नबाबदार वचधकाऱयाींभलरूध्द गनलींबनाची कायमलााी करचे मदी 
कारलाई माचमी्ं ी माोदयाींच्या थतरालरून करयात म्या माेत काय, 
(३) वस्यास, दोषी कीं ्ा्दार ल वचधकारी याींच्याभलरुध्द कारलाई 
करयाबाबत शासनाने कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 

  
श्री. चांद्रशखेर बावनिेळे (२०-११-२०१७) : (१) यासींबींधी थिागनक 
लोकप्रगतगनधी याींनी लदनाींक १०/०२/२०१६ च्या प्ान्लये माचऊनाम मी्ं ी 
याींच्याकड ेगनलेदन लदले माेच 
(२) ल (३) ाोयच 
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     परगची स्न््यातील इन्रा-२ योननेचे काम मेचसदुशमन इलेस्ररक्स 
या कीं ्ा्दारास लदनाींक ०६/०९/२०१४ रोनी देयात मले ाोतचे परींत ु
कीं ्ा्दाराने मामसक ्लद्दष्ाप्रमाचे काम न के्याम ेु त्याींना दोन ले ा 
गनयमानसुार नो्ीस बनालयात म्याच त्यानींतराी मामसक ्लद्दष्ाप्रमाचे 
काम न झा्याने “नो्ीस ्ु ्मममने्” देयात मलीच सदर नो्ीसा देऊन 
सधु्दा कामाच्या प्रगतीत सधुारचा मढ ून न म्याने कीं ्ा् वींशत: रद्द 
करुन थिागनक पात ीलर कीं ्ा्दाराने ााती न घेतले्या (Untouched) 
कामाच्या ६ गनभलदा काढयात म्या वसनू कामे प्रगतीपिालर माेतच 
तसेच कामाच्या भललींबाबद्दल कीं ्ा्ातील तरतदुीनसुार दींड मकारयात येत 
माेच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

राज्यातीक सवा महानगरपासकिा व नगरपासकिा क्षते्रातीक फेरीवायाांच्या 
अनतक्रमणापासनू पदपथ मके्त िरणेबाबत 

(४)  १७०८९ (२८-०४-२०१६).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबईसा रायातील सलम माानगरपामलका ल नगरपामलका क्षे् ातील 
फेरीला्याींच्या वगतक्रमचापासनू पदपि मरुत करचे, त्याींचे गनयमन ल 
गनयी्ं च करचारे सलमसमालशेक धोरच वींमलात मचयाचा प्रथताल वनेक 
मलान्यापासनू शासनाच्या भलचाराधीन माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, याबाबत गनचमय घेयात मला माे काय, गनचमयाचे थलरुप 
काय माे, 
(३) वस्यास, बेकायदेशीर फेरीला्याींचा ्पद्रल लाढत वसनू तसेच रथत्यालर 
बेकायदेशीरपचे खाद्यपदािम मशनलनू त्याींच्या ाोचाऱया भलक्रीम ेु ननतचे्या 
मरोग्यालर त्याचा भलपरीत पररचाम ाोत वस्याम ेु नभलन फेरीलाला 
धोरचाची वींमलबनालची ललकर करयाच्यादृष्ीने शासनाने कोचती कायमलााी 
केली ला करयात येत माे, 
(४) नस् यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस (१८-११-२०१७) : (१) ाे खरे माेच 
(२), (३) ल (४) कें द्र शासनाने लदनाींक १ मे, २०१४ पासनू पिभलके्रता 
(्पनीभलका सींरक्षच मणच पिभलक्रीचे भलगनयमन) वचधगनयम, २०१४ लाग ू
केला माेच 
     सदर वचधगनयमातील कलम ३६(१) नसुार राय शासनाने मााराषर 
पिभलके्रता (्पनीभलका सींरक्षच ल पिभलक्री भलगनयमन) (मााराषर) गनयम, 
२०१६, लदनाींक ३ ऑगथ्, २०१६ रोनी गनयमालली ल कलम ३८(१) नसुार 
लदनाींक ९ नानेलारी, २०१७ रोनी पिभलके्रता (्पनीभलकेचे सींरक्षच ल पिभलक्री 
भलगनयमन), २०१७ योनना प्रमसध्द केली माेच 
     सदर योननेतील तरतदुीनसुार माानगरपामलकेमाफम त पढुील कायमलााी 
करयात येत माेच 
  

___________ 
  

राज्यातीक अनदेाननत वसनतगहृासाठी स्वतांत्र स्त्री  
अधधक्षि पदाांच्या ननयके्तीबाबत 

(५)  २००६० (१६-०८-२०१६).    ॉ.अपवूा हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१६३०१ का हदनाांि ३१ माचा, २०१६ रोजी हदकेया उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय ववमके्त जाती/भुंक्या जमाती व इतर मागासवगा मणण ववशषे 
मागास प्रवगा ियाण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक भलगागातील माध्यममक मश्रमशा ाींसाठी मींनुर करयात 
मले्या ३८ मलाला वचधक्षकाींच्या पदाींपकैी प्रथताल प्रा्त झाल्ेया ९ 
मश्रमशा ाींमध्ये मलाला वचधक्षकाींच्या गनयरुतीस प्रादेमशक ्पायरुत, 
समानक्याच भलगाग, नामशक याींनी मींनुरी लदलेली माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, मींनुरी प्रदान करयात मल्ेया सलमच ३८ पदाींलर मलाला 
वचधक्षकाींच्या गनयरुतीस मान्यता देयात मली माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, केव्ाापयतं मींनुरी मम चे वपेक्षक्षत माे, नस्यास, भललींबाची 
कारचे काय माेत ? 
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प्रा. राम सशांदे (१६-११-२०१७) : (१) ाोय, वींशत: खरे माेच 
(२) ल (३)  नााीच 
     नामशक भलगागातील माध्यममक मश्रमशा ाींसाठी ३८ मलाला 
वचधक्षकाींची पदे मींनुर  करयात मली माेतच 
     त्यापकैी प्रा्त झाल्ेया ११ प्रथतालातील ८ मश्रमशा ाींमध्ये मलाला 
वचधक्षकाींच्या गनयरुती प्रथतालास प्रादेमशक ्पायरुत, समान क्याच 
भलगाग, नामशक याींनी मींनरुी लदलेली माे मणच ३ प्रथताल ्ु् ी पतूमतसेाठी 
परत केले माेतच 
  

___________ 
  

ममदार मणण खासदार याांच्या स्थाननि वविास ननधीांतगात होणाऱ्या 
जकयके्त सशवार योजनेत गरैव्यवहार झायाबाबत 

(६)  २०२८१ (१८-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हेस्नबान ूखसकफे, 
श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.मनांदराव पाुंीक, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
जकसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायात नलयरुत मशलार योननेसाठी ममदार मणच खासदार मपला 
थिागनक भलकास गनधी देत वसले तरी या कामामध्ये गरैव्यलाार ाोत 
वस्याच े गनररक्षच ऑब्झव्ामर ररसचम फाऊीं डशेन या सींथिेने केल्ेया 
पााचीनसुार लदनाींक ६ मे, २०१६ रोनी ला त्यासमुारास गनदशमनास मले माे, 
ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, लोकसागागातनू ाोचारी कामे वत्यींत कमी खचामत ाोत 
वसताींना ममदार ल खासदार गनधीच्या कामात प्रचींड प्रमाचात लु्  सरुु माे 
वसे या सींथिेने लदले्या वालालात नमदू करयात मले माे, ाे ाी खरे 
माे काय, 
(३) वस्यास, ्परोरत प्रकरची चौकशी करुन शासनाने कोचती कायमलााी 
केली ला करयात येत माे, नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
 

प्रा. राम सशांदे (०२-११-२०१७) : (१) वशी बाब मढ ली नााीच 
(२) ल (३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
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नागपरू शहरातीक एिा रुग्णाची ुंॉचाच्या उजे ात 
शस्त्रकक्रया िरावी कागयाबाबत 

  

(७)  २१४६० (२१-०४-२०१७).   श्री.समतशे भाांगड या, प्रा.अननक सोके :   
सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू शारातील शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालयात (मेडीकल) 
रुग्चालयातील भलद्यतु परुलठा खींडीत झा्याम ेु एका रुग्चाची ्ॉचमच्या 
्नेडात शथ्कक्रया कराली लाग्याची घ्ना लदनाींक २२ एभप्रल, २०१६ ला 
त्यादरम्यान गनदशमनास मली, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालयात त्या लदलशी तीन त ेचार 
ले ा सतत भलद्यतु परुलठा खींडीत झाललेा ाोता, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, सदर रुग्चालयाकड े ननरे्र वसनू त े सरुू व्ाायला ले  
लाग्याम ेु थिागनक डॉर्राींना ्ॉचमच्या ्नेडात प्रसतूी शथ्कक्रया कराली 
लागली, ाे ाी खरे माे काय, 
(४) वस्यास, शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालय ल रुग्चालयातील 
शथ्कक्रया ग ाातील ननरे्र व्यलथिा वत्याधगुनक करयासा मबुलकता 
लाढभलयात येचार माे काय, 
(५) नस्यास, पयामयी ्पाययोनना काय माे  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच 
(२) ाे खरे नााीच 
     शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालय ल रुग्चालय, नागपरू या सींथिेत 
लदनाींक २२/४/२०१६ रोनी दपुारी ३च४५ त े ५च१५ या दरम्यान फरत एकदा 
भलद्यतु परुलठा खींडीत झाला ाोताच 
(३) ाे खरे नााीच 
(४) शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालय ल रुग्चालय, नागपरू करीता पयामयी 
व्यलथिा म्ाचून वत्याधुगनक ननरे्र ्पलब्ध वसनू त े परेुशा प्रमाचात 
माेतच 
(५) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
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वदै्यकिय मस्थापना िायद्याच्या मसदे्याबाबत सधेारणा िरण्याबाबत 

  

(८)  २२००५ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.अननक भोसक,े श्री.ववक्रम िाळे, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.हेमांत ुंिक,े श्री.अमरससांह पांड त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६९६७ का 
हदनाांि २८ जेक,ै २०१५ रोजी हदकेया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
सावाजननि मरोग् य व िेुेंांब ि याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१)  रायात खानगी रुग्चालयाींकडून ाोचारी फसलचूक िाींबभलयासाठी 
रुग्चालयाींलर गनयी्ं च मचचाऱया लदै्यकीय मथिापना कायद्याचा मसदुा 
शासनाने तयार केला माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, सदर कायद्यात सधुारचा करयाची मागची मुींबईचे थिागनक 
लोकप्रगतगनधी याींनी माचसालमनगनक मरोग्य मी्ं ी याींच्याकड े लदनाींक       
२१ एभप्रल, २०१६ रोनी ला त्यासमुारास केली माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(३)  वस्यास, ्रत मागचीच्या वनषुींगाने कायदा मींनुरीबाबत शासनाने 
कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(४)  नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 

 ॉ. दीपि सावांत (०३-११-२०१७) : (१) ाे खरे माेच  
(२)  सदर प्ाची प्रत शासककय वमगलेख्यामध्ये मढ ली नााीच    
(३) सदर कायदयाच्या मींनरुी बाबतची कायमलााी सरुु माेच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
मेांबइा मधीक बोगस  ॉक्ुंराांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(९)  २३८५२ (२१-०४-२०१७).   श्री.जयांत पाुंीक, श्री.अमररशभाई पुेंक, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती हेस्नबान ू खसकफे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ११२८९ का हदनाांि १४ ड सेंबर, २०१५ रोजी हदकेया उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबइमत सन २०१४ त े२०१६ या तीन लषामत १४३ बोगस डॉर्र वस्याच े
गनदशमनास मले माे, ाे खरे माे काय, 
(२)  वस्यास, १४३ बोगस डॉर्राींपकैी फरत ४ डॉर्राींलर कारलाइम 
करयात मली वसनू ३ बोगस डॉर्राींलर न्यायालयात ख्ल े गरयात 
मलेले माेत, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, ्लमररत १३९ बोगस डॉर्राींलर शासनाने कोचती कारलाइम केली 
ला करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०२-११-२०१७) :(१) ाे वींशत: खरे माेच 
    मुींबईमध्ये सन २०१४ त े २०१६ या तीन लषामत एकूच ७० बोगस 
लदै्यकीय व्यालसागयकाींलर कारलाई करयात मली वस्याचे गनदशमनास 
मले माेच 
      सन २०१४ मध्ये - ७ गनु्ाे 
      सन २०१५ मध्ये - ४९ गनु्ाे 
      सन २०१६ मध्ये - १४ गनु्ाे 
(२) नााी, ाे खरे नााीच 
        सन २०१४ त े२०१६ या का ात एकूच ७० बोगस डॉर्सम भलरुध्द 
गनु्ाे नोंद करुन कारलाई करयात मलीच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
  

सोकापरू येथीक शासिीय िमाचाऱ्याांना जेनी ननवतृ्तीवेतन  
योजना काग ूिरण्याबाबत 

  

(१०)  २५५७० (२१-०४-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.मनांदराव पाुंीक, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ववत् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापरू येिील शासकीय कममचाऱयाींना नुनी गनल त्तीलेतन योनना लाग ू
कराली या प्रमखु मागचीसाठी कााी कामगार सींघ्नाींनी स्न्ााचधकारी, 
सोलापरू कायामलयालर मोचाम काढ्याच े मााे स् े्ंबर, २०१६ मध्ये ला 
त्यादरम्यान गनदशमनास मले, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, या मोचामची दखल घेत शासनाने शासकीय कममचाऱयाींना नुनी 
पेन्शन योनना लाग ूकरयाबाबत कोचती कायमलााी केली ला करयात येत 
माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. सधेीर मनेगांुंीवार (३१-१०-२०१७) : (१) ाोय, ाे खरे माेच 
(२) ल (३) राय शासनाच्या सेलेत लदनाींक १/११/२००५ नींतर गनयरुत 
ाोचाऱया कममचाऱयाींना नभलन पररगाभषत वींशदान गनल त्तीलेतन योनना लाग ू
करयाबाबतचा धोरचात्मक गनचमय शासनाने मींत्र्मींड ाच्या मान्यतनेे घेतला 
माेच ाा गनचमय कें द्र शासनाच्या धतीलर घेयात मला माेच 
     राय शासनाने घेतले्या धोरचात्मक गनचमयानसुार नलीन योननेकरीता 
राय शासन कें द्र शासनास साममल झाले वसनू या योननेंतगमत नमा 
वसलेली ररकम कें द्रीय देखगाल वमगकरचाकड े ाथताींतरीत करयाची 
कायमलााी झाली माेच त्याम ेु शासनाने घेतलेला धोरचात्मक गनचमय रद्द 
करुन राय शासकीय कममचाऱयाींना नुनी गनल तीलेतन योनना लाग ू
करयासींदगामत सध्या प्रयोनन नााीच 

___________ 
  

सातारा जज्यातीक जेन्फ्या पाझर तकावाांमधीक गाळ िाढून  
खोकीिरण िरण्याबाबात 

(११)  २५५८६ (२०-०४-२०१७).   श्री.मनांदराव पाुंीक, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.शरद रणवपस े:  लदनाींक ३ ऑगथ्, २०१६ रोनी 
सगाग ााच्या प्लालर ठेलयात मले्या यादी क्रमाींक ३ मधील प्रयन क्रमाींक 
१५४६६ ला लदले्या ्त्तराच्या सींदगामत सन्माननीय जकसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा स्न््यात सन १९७२ मध्ये बाींधलेले ४०० पाझर तलाल गा  ल 
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मातीने गरलेले वस्याने पाचीसाठा ाोत नााी ल कोरड ेाोत माेत, ाे खरे 
माे काय, 
(२) वस्यास, तलालातील गा  काढून खोलीकरच करयासाठी शासनाने 
कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (०१-११-२०१७) : (१) ाोय, ाे खरे माेच 
(२) सातारा स्न्ायात नलयरुत मशलार वमगयानाींतगमत डडझेलचा परुलठा 
करून लोकसागागातनू गा  काढयात येत वसनू मतापयतं १०८ तलालातनू 
१२ ानार ब्रास गा  काढयात मला माेच ्लमररत तलालातील गा  
काढयाच ेकाम ्््या्््याने प्रगतीत माेच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच   
  

___________ 
  
पणेे शहर व ग्रामीण ववभागात तीन हजाराहून अधधि िायारत पररचाररिा 

मरोग्य ववम्यापासनू वांधचत असयाबाबत 
 

(१२)  २६८२१ (१७-०४-२०१७).   श्री.अननक भोसक,े अॅ .जयदेव गायिवा , 
श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाुंीक :  सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पचेु शार ल ग्रामीच भलगागात तीन ानाराींाून वचधक पररचाररका 
कायमरत माेत, परींत ु सदर पररचाररका मरोग्य भलमा सींरक्षचापासनू गेले 
वनेक लषम लींचचत माेत,  ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, सदर पररचाररका मरोग्य भलमा सींरक्षचापासनू लींचचत 
राायाची सलमसाधारच कारचे काय माेत, 
(३) वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन पररचाररकाींना मरोग्य 
भलमा सींरक्षच देयाबाबत कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(४)  नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत  ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२३-१०-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच लदै्यकीय मशक्षच 
भलगागाच्या वखत्याररत पचेु शारातील ससनू सलोपचार रुग्चालय येत वसनू 
मरोग्य भलमा सींरक्षचाबाबत मााराषर गव्ानममें् नसेस फेडरेशन या 
सींघ्नेच्या मागचीनसुार माचमी्ं ी, लदै्यकीय मशक्षच याींच्यासोबत लदनाींक 
०५/०५/२०१५ रोनी झाले्या बठैकीत सदर सींघ्नेने मरोग्य भलमा लाग ू
करयाबाबत प्रथताल सादर कराला, वसे ठरले ाोतचे तिाभप, सदर प्रथताल 
वद्याप वप्रा्त माेच 
(२) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
  

पांतप्रधान मवास योजनेबाबत 
  

(१३)  २६८४२ (१३-०४-२०१७).   श्री.हेमांत ुंिक,े श्री.धनांजय मेां ,े 
अॅ .ननरांजन  ावखरे, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाुंीक, श्री.अननक भोसक,े 
अॅ .जयदेव गायिवा , श्री.रामराव व िेत,े अॅ .अननक परब, श्री.सनेनक 
तुंिरे, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.मनांद ठािूर, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरससांह 
पांड त, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.रवव ांद्र फाुंि, अॅ .राहेक नावेिर, 
मकिा .अनांत गा गीळ, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.अब्देकाखान दरेााणी :   
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सलांसाठी घरे या सींक्पनेतनू राबभलयात येत वसले्या पींतप्रधान 
मलास योननेतनू कोकच म्ााडा ने मचिमकदृष्या दबुमल मणच व्प ्त्पन्न 
ग्ाकरीता घरे बाींधयाचा गनचमय घेतला माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, कोकच म्ााडा कोचकोचत्या शारात सदराू घरे बाींधचार माे 
ल या ग ा प्रक्प योननेस केव्ाापासनू सरुुलात केली नाचार माे, 
(३) वस्यास, ठाचे मणच क्याच तालरुयात सलांसाठी घरे या सींक्पनेतनू 
राबभलयात येत वसले्या पींतप्रधान मलास योननेतनू कोकच म्ााडाने 
मचिमकदृष्या दबुमल मणच व्प ्त्पन्न ग्ाकरीता समुारे ३२ ानार ७३४ 
घरे बाींधयाचा गनचमय मााे नानेलारी, २०१७ मध्ये ला त्यादरम्यान घेतला 
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माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(४) वस्यास, सदराू घरे ाी गायरान नममनीलर बाींधयात येचार वसनू त्या 
नममनी म्ााडाच्या ताब्यात देयासाठी ाथताींतरीत करयात म्या माेत 
काय, तसेच या योननेची कें व्ाापासनू वींमलबनालची करयात येचार माे ल 
या योननेतनू ककती लागािीना घरे मम चार माेत, 
(५) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२७-११-२०१७) : (१) ाोयच 
(२) सदर घरे ठाचे स्न््यातील गींडाली, गोठेघर, ताचठाचे तसेच मशरढोच, 
ताचक्याच येि ेबाींधयात येचार माेच 
(३) ाोयच 
(४) सदर नममनीचा ताबा देयासींदगामत स्न्ााचधकारी, ठाचे याींनी लदनाींक 
११/०१/२०१७ रोनी मदेश लदले माेत, तसेच योननेच्या कामासाठी 
कीं ्ा्दाराची गनयरुती करयात मली वसनू कीं ्ा्दारास कायामदेश गनगमममत 
करयात मले माेतच 
(५) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

नागपरू मे ीिक महाववद्याकय पररसरातीक मखे्य इमारतीच्या मागीक 
भागात अस्वच्छता ननमााण झायाबाबत 

  

(१४)  २६९५७ (१७-०४-२०१७).   प्रा.अननक सोके, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नागपरू मेडीकल मााभलद्यालय पररसरातील मखु्य इमारतीच्या मागील 
गागात मोठया प्रमाचात वथलच्छता ल कच-याींचे लढगारे गनमामच झा्याने 
रूग्चालयातील रूग्चाींचे मरोग्य धोरयात वस्याचे लदनाींक ३ डडसेंबर, २०१६ 
रोनी ला त्यासमुारास गनदशमनास मले, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ्परोरत प्रकरची शासनाने कोचती कायमलााी केली ला 
करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे कोचती माेत ?  
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श्री. धगरीष महाजन (०९-१०-२०१७) : (१) ाे खरे नााी 
(२) ल (३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
  
नागपरू सोमवार पेठ येथीक ववमा योजना िामगार रूग्णाकयात सोई सवेवधा 

व ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१५)  २७०२३ (१७-०४-२०१७).   प्रा.अननक सोके : सन्माननीय सावाजननि 
मरोग् य व िेुेंांब ि याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू सोमलार पेठ येिील कामगार भलमा योनना धारक  ल त्याींच े 
कु्ूींत्रबयाींसाठी वसले्या कामगार भलमा रूग्चालयात मरोग्य सभुलधेचा वगाल 
वसनू तिेे कममचा-याींची १८० पदे रररत वस्याच े लदनाींक  २९ नोव्ाेंबर, 
२०१६ रोनी ला त्यासमुारास गनदशमनास मले, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन सदर कामगार भलमा 
रूग्चालयात सोई सभुलधा देयाबाबत ल कामगाराींची रररत पदे गरयासाठी 
कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ?  
  
 ॉ. दीपि सावांत (३१-१०-२०१७) : (१) ाे वींशत: खरीं माेच 
     राकाभलयो रुग्चालय नागपरू येिे एकूच ३३२ मींनूर पदे वसनू त्यापकैी 
सद्य:स्थितीत १५४ पदे गरलेली ल १७८ पदे रररत माेतच 
      सदर रुग्चालयात भलमा रुग्चाींना लदै्यकीय सभुलधा परुभलताना वडि ा 
गनमामच ाोऊ नये याकरीता खानगी प्रयोगशा ा ल तपासची कें द्रामाफम त 
CGHS दराने भलमा रुग्चाींच्या ररताींच्या भलशषे तपासया ल सोनोग्राफी 
करयात येत वसनू राकाभल माामींड ामाफम त ले ोले ी १ लषामच्या कालालधी 
करीता ता्तरुत्या थलरुपात वींशकालीन भलशषेज्ाींची ल शासनामाफम त बींधपत्र्त 
वचधकारी ल पररचाररकाींची गनयरुती करयात येतचे 
     सद्य:स्थितीत सदर रुग्चालयाकरीता राकाभल माामींड ामाफम त 
वस्थिव्यींग श्यचचककत्सक, शरीर भलक ती शाथ्ज्, कान नाक घसा ल 
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मगषक (्रो) या चार वींशकालीन भलशषेज्ाींची ल शासनामाफम त ०६ बींधपत्र्त 
लदै्यकीय वचधकारी ल १३ बींधपत्र्त पररचाररकाींची गनयरुती करयात मली 
माेच      
(२) राकाभल योनना राय कायमकारी सममतीच्या लदच २९/०३/२०१६ रोनी 
झाले्या ५ व्या बठैकीत राकाभलयो रुग्चालय नागपरू करीता  एकूच १२ 
मोठ्या प्रकारची लदै्यकीय ्पकरचे ल यी्ं सामगु्री खरेदी करीता तत्लत: 
मान्यता लदली वसनू यासींदगामत पढुील कायमलााी सरुु माेच 
     शासन थतरालरील भलगागीय पदोन्नती सममतीच्या लदच १४/०८/२०१७ 
रोनी सींपन्न झाले्या बठैकीत एकूच १२ पदे पदोन्नतीने गरयाबाबत 
गनस्यचत झाले माेच 
    एकूच ३७ रररत पदे गरयाबाबत लदच १७/०७/२०१७ रोनी मााराषर 
लोकसेला मयोगाला मागचीप् पाठभलयात मले वसनू ्लमररत सींलगामच्या 
रररत पदाींबाबत कायमलााी सरुु माेच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

राज्याच्या बाांधिाम ननयमन मणण वविास िायद्यातीक तरतदेीबाबत 
(१६)  २७०४७ (१३-०४-२०१७).   श्री.धनांजय मेां ,े श्री.जयवांतराव जाधव, 
श्री.हेमांत ुंिक,े श्री.अमरससांह पांड त, अॅ .ननरांजन  ावखरे : सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सींसदेने सींमत केले्या बाींधकाम गनयमन मणच भलकास कायद्यात 
भलकासक धानीचे बदल के्यास ननक्षोग ्स याचा इशारा माचकें द्रीय 
ग ागनमामच मणच शारभलकास मींत्र्यानी रायाींना मााे नानेलारी, २०१७ मध्ये 
ला त्यादरम्यान  लदला माे, ाे खरे माे काय, 
(२)  वस्यास, या कायद्याच्या वनषुींगाने रायाने बनलले्या गनयमाच्या 
मसदु्यात वनेक भलकासक धानीया तरतदूी करयात मले्या माेत, ाे ाी 
खरे माे काय, 
(३) वस्यास, ननतकेडून मागभलयात मले्या सचूना ल ारकतीमध्ये 
नेमरया कोचत्या ारकती घेयात मल्ेया माेत, 
(४)  वस्यास, ननतनेे घेतले्या ारकती लक्षात घेलनू गनयमाच्या 
मसदु्यात  त्याप्रमाचे दरुुथत्या करयात येचार माेत काय, 
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(५) वस्यास, या  गनयमाचा मसधुा वींगतम ाोयासाठी मचखी ककती 
कालालधी वपेक्षक्षत माे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच 
     तिाभप, लदच १७/०१/२०१७ रोनी नली लद्ली येिे थिालर सींपदा 
(भलगनयमन ल भलकास) वचधगनयम, २०१६ च्या वींमलबनालची सींदगामत 
रायाींनी केल्या कायमलााीच्या मढाव्याकररता  मयोस्नत करयात मले्या 
बठैकीमध्ये राय शासन तयार करत वसलेले गनयम कें लद्रय वचधगनयमाशी 
ससुींगत ठेलालयाच्या सचूना देयात म्या ाोत्याच 
(२) नााीच 
(३), (४) ल (५) राय शासनाद्लारे लदच ०८/१२/२०१६ रोनी वचधसचूनेचे प्रारुप 
गनयम प्रमसध्द करयात मले ाोत े ल त्यासींदगामत ननतकेडून ारकती ल 
सचूना मागभलयात म्या ाोत्याच 
     भललात कालालधीमध्ये प्रा्त झाले्या ारकती ल सचूनासींदगामत 
सारासार भलचार करुन, मसदु्यामध्ये योग्य त्या दरुुथत्या करुन खाली नमदू 
केलेले ०५ गनयम वींगतमत: वचधसचूचत करयात मले माेत :- 
(व) मााराषर थिालर सींपदा (भलगनयमन ल भलकास) (थिालर सींपदा प्रक्पाींची 
नोंदची, थिालर  सींपदा  वमगकत्यामची नोंदची, व्यानदर  मणच सींकेत 
थि ालर त्याचे प्रक्न) गनयम, २०१७, लदच २१/०४/२०१७ रोनी प्रमसध्द 
(ब) मााराषर थिालर सींपदा गनयामक प्राचधकरच वचधकारी ल कममचारी 
(गनयरुती ल इतर सेलाशती) गनयम, २०१७ , लदच १७/०४/२०१७ रोनी प्रमसध्दच 
(क) मााराषर थिालर सींपदा वभपल न्यायाचधकरच वचधकारी ल कममचारी 
(गनयरुती ल इतर सेलाशती)  गनयम, २०१७, लदच २०/०४/२०१७ रोनी प्रमसध्दच 
(ड) मााराषर थिालर सींपदा (भलगनयमन ल भलकास) (व्यान शाथती, 
नकुसानगरपाई ल देय दींड याींची लसलूी तक्रारी ल वभपल इत्यादी नमनेू 
गनयम, २०१७, लदच १९/०४/२०१७ रोनी प्रमसध्दच 
(इ) मााराषर थिालर सींपदा गनयामक प्राचधकरच (लाभषमक लेखा भललरचप्ाच े
नमनेु ल लाभषमक वालाल) गनयम, २०१७, लदच १७/०४/२०१७ रोनी प्रमसध्दच 
  

___________ 
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नागपरू सपेर स्पेशासकुंी व शासकिय वदै्यकिय महाववद्याकयाका 
यांत्रसामगे्रीच्या दरेूस्तीिरीता ननधीची तरतदू िरण्याबाबत 

(१७)  २७०८९ (१७-०४-२०१७).   प्रा.अननक सोके :   सन्माननीय वदै्यिीय 
सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू सपुर थपेशामल्ी ल  शासककय लदै्यककय मााभलद्यालयाला 
यी्ं सामगु्रीच्या दरुूथतीकरीता वडीच को्ी रूपयाींची गरन वसताना 
शासनाकडून दरलषी रुपये ८ त े१० लाख देयात येत वस्याचे लदनाींक ७ 
डडसेंबर, २०१६ रोनी ला त्यासमुारास गनदशमनास मले, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, सदर वपऱू या गनधीच्या कमतरतमे ेु १९९ प्रकारची यी्ं सामगु्री 
दरुूथती करयास वडचची गनमामच ाोत वसनू लारींलार यी्ं  बींद पडत माेत, 
ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन गनधी ्पलब्ध 
करयासाठी कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (०२-११-२०१७) : (१) ल (२) ाे खरे नााीच 
(३) ल (४) प्रयन ्द्् ालत नााी 

___________ 
  

राज्यातीक शतेिऱ्याांच्या िृषी पांपाांना वीज जो ण्या देण्याबाबत 
(१८)  २८००४ (१३-०४-२०१७).    ॉ.अपवूा हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१९३३१ का हदनाांि १९ जेक,ै २०१६ रोजी हदकेया उत्तराच्या सांदभाात  
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायातील शतेकऱयाींनी क भषपींप लीन नोडची मम यासाठी मे, २०१६ 
वखेर वनम ल वनामत ररकम गरूनाी १ लाख ७३ ानार ९९१ शतेकरी लीन 
नोडची पासनू लींचचत वस्याचे गनदशमनास मले माे,  ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ्परोरत शतेकऱयाींच्या प्रलींत्रबत प्रथतालाींना मींनूरी देलनू प्रत्यक्ष 
लीन नोडची देयाबाबत शासनाने काय कायमलााी केली ला करयात येत 
माे, 
(३)  नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बावनिेळे (२०-११-२०१७) : (१) ाे खरे माेच 
     रायात माचम, २०१७ वखेर २,०५,५९० क षीपींप पसैे गरुन प्रलींत्रबत ाोतचे 
(२) रायात सन २०१६-१७ मध्ये भलदगम मराठलाडा भलशषे योनना, क षीपींप 
वनशुषे योनना, पायागतू मराखडा-२ योनना ल स्न्ाा लाभषमक योनना इच 
योनना राबभलयात येऊन १२५५२२ क षीपींपाच े ऊनीकरच करयात मलेच 
्लमररत प्रलींत्रबत क षीपींपाच्या लीन नोडया भलभलध योननाींतगमत देयात येत 
माेतच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  
ियाण- ोंबबवकी महानगरपासकिा क्षेत्रात नव्याने समाववष्ट्ुं झाकेया २७ 

गावाांतीक अनधधिृत बाांधिामाबाबत 
  

(१९)  २८१५८ (१३-०४-२०१७).   श्री.सजेजतससांह ठािूर : सन्माननीय 
मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) क्याच-डोंत्रबलली माानगरपामलका क्षे्ात नव्याने समाभलष् झाले्या २७ 
गालाींमध्ये गाडगी  पॅ्नमप्रमाचे ग्रामपींचायत का ात मोठया प्रमाचात 
वनचधक त बाींधकामे ्गारली वस्याच े मााे नानेलारी, २०१७ मध्ये ला 
त्यादरम्यान गनदशमनास मले माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ग्रामपींचायतीला बाींधकाम परलानगी देयाचा वचधकार 
नसताना ग्रामपींचायतीने लदले्या बाींधकाम परलानग्या देखील बेकायदेशीर 
मणच बोगस माेत, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, सदर प्रकरची शासनाने चौकशी केली माे काय, त्यात काय 
मढ ून मले, तद्नसुार बेकायदेशीर ल बोगस बाींधकामासींदगामत 
शासनथतरालर कोचता गनचमय घेयात मला ला येत माे, 
(४) तसेच, यास नबाबदार वसचा-या व्यरतीींलर कोचती कारलाई केली ला 
करयात  येत माे, 
(५) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१३-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच 
     क्याच-डोंत्रबलली माानगरपामलका क्षे्ात नव्याने समाभलष् केल्ेया 
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२७ गालाींचे ग्रामपींचायती कायामलयाकडून प्रा्त झाले्या वमगलेखात गाडगी  
पॅ्नमबाबत कोचतााी ््लेख करयात मलेला नााीच तसेच सदर बाब 
गनदशमनास मलेली नााीच 
(२) ाे खरे नााीच 
     ग्रामपींचायतीला बाींधकाम परलानगी देयाचे वचधकार नााीत, ाी बाब 
खरी माेच 
(३), (४) ल (५) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
  

नासशि येथे मेरो रेवे किां वा बीमरुंीएस प्रणाकी  
योजना अांमकात मणणेबाबत 

  

(२०)  २८३८५ (१३-०४-२०१७).    ॉ.अपवूा हहरे : सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक माानगरातील लाानाींची लाढती सींख्या ल सततची लाातकु कोंडी 
याम ेु ननतचेी ाोत वसलेली प्रचींड गरैसोय, ले  ल इींधनाचा ाोचारा 
वपव्यय इत्यादी बाबी भलचारात घेता मयच्ीचडीचपीच सींथिेने केल्ेया 
सलेक्षचानसुार नामशकमध्ये बीचमरच्ीचएसच प्रचाली ाा पयामय सचुभलला माे, 
ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, नामशक माानगरातील लाातकु कोंडीची समथया दरु ाोयाच े
दृष्ीने मणच शाराचा लाढता भलथतार भलचारात घेऊन सक्षम लाातकू 
व्यलथिा ्गी करयाच्या ्पायाींतगमत वबमन मास राींन्सी् कीं पनी मलच नली 
लद्ली याींचेमाफम त सलकंष लाातकू मराखडा तयार करयाची सरुु वसलेली 
प्रकक्रया पचुम झाली माे काय, 
(३) वस्यास, सदर सींथिमेाफम त सलकंष लाातकु मराखडा तयार ाोऊन तो 
शासनास प्रा्त झाला माे काय, तद्नसुार लाातकू व्यलथिेसाठी सचुभलयात 
मले्या ्पायाींचे सलमसाधारच थलरुप काय माे, 
(४) वस्यास, नामशक माानगरपामलका क्षे् ाची सधुाररत भलकास योनना 
तयार करयाची प्रगती पिालर वसलेली कायमलााी पचूम झाली माे काय, 
(५) वस्यास, लाातकू व्यलथिेबाबतचा बीचमरच्ीचएसच प्रचालीबाबत कोचती 
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कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(६) नस्यास, नामशक माानगरातील लाातकु सभुलधेसाठी बीचमरच्ीचएसच/मेरो 
रे्ले प्रचालीबाबतची कायमलााी केव्ाापयतं ाोचे वपके्षक्षत माे ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१५-११-२०१७) : (१) नााीच 
(२), (३), (४), (५) ल (६) नामशक माानगरपामलकेने शाराचा सधुारीत सलकंष 
लाातकू मराखडा तयार करयाचे काम मेससम वबमन मास रान्झी् कीं पनी 
मलमम्ेड (UMTC), नली लद्ली या तज् स्लागार सींथिेस देयात मले 
वसनू सदर स्लागाराने प्रारुप वालाल सादर केला वसनू वींगतम वालाल 
मााे नोव्ाेंबर वखेर प्रा्त झा्यानींतर नामशक माानगरपामलकेमाफम त ्चचत 
कायमलााी करयाचे गनयोस्नत माेच 
  

___________ 
  

मेांबई पजश्चम उपनगरातीक वाहतिू िों ीवर उपाययोजना  
िरण्यासाठी मराख ा तयार िरण्याबाबत 

  

(२१)  २९१२२ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती हेस्नबान ू खसकफे, श्री.जनादान 
चाांदरूिर : सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई पस्यचम ्पनगरातील लाींदे्र-खार मलींककीं ग रोडलर ाोचा-या लाातकू 
कोंडीलर ्पाययोनना करयासाठी माानगरपामलकेने मराखडा तयार केला 
वस्याचे लदनाींक ११ नानेलारी, २०१७ रोनी ला त्यासमुारास गनदशमनास मले 
माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, सदराू मराखडयाींतगमत  मल ींककीं ग रोडलर सब-ले बनभलला 
नाचार माे तसेच रथता रुीं दीकरच करयात येचार माे तसेच इतराी 
्पाययोनना करयात येचार वस्याचे गनदशमनास मले माे, ाे ाी खरे 
माे काय, 
(३)  नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१६-११-२०१७) : (१) लाींदे्र-खार मल ींक रोडसाठी 
माानगरपामलकेमाफम त कोचतााी मराखडा तयार करयात मलेला नसनू, 
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सदर रथत्यास २७.४५ मीच रुीं दीची गनयममत रेषा मींनूर करयात मलेली माेच 
(२) ल (३) सदर रथता ाा पचूम रुीं दीमध्ये बाुताींश लठकाची भलकमसत झालेला 
वसनू, या लठकाची रथता पचूम रुीं दीचा नााी त्या लठकाची पचूम रुीं दीचा रथता 
करयाचे प्रथताभलयात मले माेच 
     सदर रथत्याचे रुीं दीकरच तसेच रथत्यालगतच्या पट्टया खराब 
झा्याम ेु, लाींदे्र ्नमर रोड नींरशनपासनू ओमशलरापयतं १४ ककचमीच लाींबीच्या 
दोन्ाी बानूच्या रथत्यालगतच्या पट्टयाींची दरुुथती करयाचे काम 
माानगरपामलकेमाफम त ााती घेयात मले वसनू, मतापयतं ५०% लाींबीच्या 
रथत्यालगतच्या पट्टयाींच्या दरुुथतीचे काम पचूम करयात मले माेच 
  

___________ 
  

अिोका ताकके्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेतनू गावातीक  
रस्त्याांची िामे पणूा िरण्याबाबत 

  

(२२)  २९२५५ (१५-०४-२०१७).   प्रा.जोगेन्फ्द्र िवा  े: सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वकोला तालरुयात मााराषर माात्मा गाींधी ग्राममच रोनगार ामी 
योननेतनू नलसींधारचाच्या कामामशलाय वन्य कामाींना वघोभषत फा्ा 
लद्याने ग्राममच गागासाठी मात्लाच्या कामाींकड े रोायो भलगागासा पींचायत 
सममत्याींनी दलुमक्ष के्याच े मााे फेब्रलुारी, २०१७ मध्ये  ला त्यादरम्यान 
गनदशमनास मल,े ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, वनेक गालातील शते, रथत ेतसेच गालातील वींतगमत रथत्याींची 
कामे गे्या दोन लषामपासनू झालेली नााीत, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, रोायो योननेच्या कामाींचा मराखडा तयार करताींना ६०:४० 
वसे कामाींच ेप्रमाच गनस्यचत करयात मले वसतानााी कामे झालेली नााीत, 
ाे खरे माे काय, 
(४) वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन कोचती कायमलााी केली 
ला करयात येत माे,  
(५) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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श्री. जयिेमार रावक (०२-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच 
     वकोला तालरुयात मग्रारोायो वींतगमत नलसींधारचाच्या  कामामशलाय 
१६३ मस ींचन भललारी, २२ गरुाींचे गोठे, १५७ घरकुल, ३९ ल क्षलागलड, १४ 
शतेरथत,े  १९ शौचालय ल १ मस ींमे् बींधारा वशी  एकूच ४१५ कामे मााे १ 
नानेलारी, २०१७ त े३१ माचम, २०१७ या कालालधीत घेयात मली माेतच 
(२) ाे खरे नााीच 
        सन २०१५-१६ मध्ये शतेरथत े१३ ल वींतगमत रथत े ९, तसेच सन 
२०१६-१७ मध्ये शतेरथत े४९ ल वींतगमत रथत े२१ वशी एकूच ९२ वपचूम कामे 
ाोती, ती वनकु्रमे दोन लषामत पचूम करयात मलेली माेतच 
     सन २०१५-१६ ल २०१६-१७ मध्ये मनुराींच्या काम मागचीनसुार 
तालरुयातील इतर ग्रामपींचायतीमध्ये मींनूर मराखडयानसुार ३५ शतेरथत ेल 
३१ वींतगमत रथत ेवशी एकूच ६६ नलीन कामे सरुु करयात मली माेतच 
(३) ाे खरे नााीच 
     रोायो वींतगमत वपचूम वसलेली ल नलीन शतेरथता ल वींतगमत रथत्याींची 
कामे क ती मराखड्यामध्ये नमदू वसले्या ६०:४० प्रमाचाला गनस्यचत करुन 
मींनूर करयात मलेली माेतच 
(४) ल (५) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

िळमनरेी (जज.हहांगोकी) ताकके्यात जकयके्त सशवार योजनेंतगात ननधी 
अखधचात राहहयाबाबत 

(२३)  २९९३७ (१५-०४-२०१७).   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
जकसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) क मनरूी (स्नचलाींगोली) तालरुयात नलयरुत मशलार योननेंतगमत 
को्यलधी रुपयाींचा मराखडा तयार करुन १६ गालाींमध्ये कामे सरुु न 
झा्याने रुपये एक त ेसव्ला को्ी वखचचमत राला्याचे मााे नानेलारी, २०१७ 
मध्ये ला त्यादरम्यान गनदशमनास मल,े ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन कोचती कायमलााी केली 
ला करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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प्रा. राम सशांदे (०१-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच 
      क मनरुी तालरुयात नलयरुत मशलार वमगयान सन २०१६-१७ मध्ये 
लदच२२/९/२०१७ वखेर स्न्ााथतरीय सममतीने मान्यता लदले्या ५६२ 
कामाींपकैी ३०३ कामे पचूम करयात मली वसनू १६६ कामे प्रगतीपिालर 
माेतच प्रथततु कामाींलर मतापयतं रूच५११.२६ लक्ष गनधी खचम करयात मला 
माेच 
(२) ल (३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

मारेगाव (जज.यवतमाळ) शहरात चो-याांचे प्रमाण वाढयाबाबत 
  

(२४)  ३०६५५ (१३-०४-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मखे्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मारेगाल  (स्नचयलतमा ) शारात गरु्या चो-याींचे प्रमाच लाढल े
वस्याने नागररकाींमध्ये प्रचींड दाशत गनमामच झाली माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, या घ्नाींम ेु शारातील ननतचे्या सरुक्षक्षततचेा प्रयन गनमामच 
झाला माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, याबाबत पोमलसाींनी कोचती कायमलााी केली ला करयात येत 
माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (०३-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच 
     मारेगाींल शारात चोऱयाींचे प्रमाच लाढले नसनू सन २०१५ त ेसन २०१७ 
या कालालधीतील चोऱयाींचे खालील प्रमाचे गनु्ाे नोंद माेच 
 
वचक्रच 

 
लषम एकूच नोंद 

गनु्ाे 
त्यापकैी 
्घड 

्घडकीसचे 
प्रमाच 

व्क मरोपी 
सींख्या 

 

१ २०१५ ५ २ ४० 
 

२ 

२ २०१६ २ -- -- -- 

३ २०१७ २ २ १०० ३ 
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     मारेगाींल शारात चाल ु लषम २०१७ मध्ये मतापयतं चोरीच े २ गनु्ाे 
दाखल वसनू दोन्ाी गनु्ाे ्घडकीस मले माेतच यात ३ मरोपीींना व्क 
करुन मदु्देमाल ाथतगत केला माेच मारेगाींल पोमलसाींनी चोरीच्या गनु््याींना 
म ा घात्याम ेु नागररकाींमध्ये कोचत्यााी प्रकारच्या दाशतीच े लातालरच 
नसनू शाींतता माेच 
(२) ल (३) ाे खरे नााीच 
    मारेगाींल शारात सन २०१७ मध्ये घडले्या चोरीच्या गनु्ायातील 
मरोपीींभलरुध्द कायदेशीर कारलाई करयात म्याने तसेच शारात सतत 
पेरोलीींग ल रा्गथत प्रगालीपचे राबभलयात मल ेमाेच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
 

मेांबई माका  (पजश्चम) महापासकिेच्या पररसरातीक  
अनेि हॉुेंसमधीक अजग्नसरेक्षेबाबत 

 

(२५)  ३०९३९ (११-०८-२०१७).   श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत ुंिक,े 
श्री.सनेनक तुंिरे, श्री.नरेंद्र पाुंीक, श्री.मनांद ठािूर, अॅ .राहेक 
नावेिर : सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई, मालाड (पस्यचम) माापामलकेच्या पीच ्त्तर पररसरातील थकाय 
शॉट्स, काचपाड्याला रयबूा ्ेरेस, मस्लार ओरस, ममठचौकीला ल्ींबर्ू 
लॉन, कॅफे ओ १५, पॉप ्ेट्स, एव्ारशाईन नगरला थलाईस ऑफ लाईम, 
फीव्ार इत्यादी  ाॉ्ेलच्या वस्ग्नसरुक्षेबाबत वनेक ्ु् ी मढ ्या वसनू 
तक्रारीींच्या वनषुींगाने वस्ग्नशमन वचधकाऱयाींनी तपासचीत वस्ग्नसरुक्षेसींदगामत 
वस्ग्नरोधक यी्ं चा, ना ारकत प्रमाचप् ल इतर कागदप् ेया ाॉ्े्सकडून 
सादर केली नस्याची वस्ग्नशमन भलगागाकडून सादर वालालात मााे मे, 
२०१७ मध्ये ला त्यादरम्यान गनदशमनास मले माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, पीच ्त्तरच्या मरोग्य भलगागाकड े सदर वालाल पाठलनूाी 
भलगागाकडून परेुसे मनषुयब  नस्याचे कारच देलनू कारलाईस भललींब ाोत 
माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, ाॉ्ेलमध्ये येचाऱया नागररकाींचा सरुक्षेच्यादृष्ीने शासनाने 
कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस (१७-११-२०१७) : (१) मालाड (पस्यचम) येिील रयबुा 
्ेरेस, मस्व्ार ओरस, थलाईस ऑफ लाईम ल कफव्ार या ाॉ्े्सना 
ब ान्मुींबई माानगरपामलकेच्या वस्ग्नशमन भलगागामाफम त ना-ारकत प्रमाचप् 
देयात मलेले नााीच 
     तिाभप, थकाय शॉट्स, ल्ींबर्ू लॉन, कॅफे ओ १५ ल पॉप ्े्स या 
ाॉ्े्सना वस्ग्नशमन भलगागामाफम त ना-ारकत प्रमाचप् देयात मल े
माेच  
(२) ाे खरे नााीच 
(३) ब ान्मुींबई माानगरपामलकेमाफम त ८ ाॉ्े्सना मुींबई माानगरपामलका 
वचधगनयम १८८८ च्या कलम ३९४ वींतगमत गनरीक्षच वालाल देयात मला 
वसनू, ०६ ाॉ्े्सभलरुध्द न्यायालयीन ख्ले दाखल करयात मले माेतच   
     सदर प्रकरचे न्यायप्रभलषठ वसनू, सदर नागा माानगरपामलकेमाफम त 
गनरीक्षचाखाली ठेलयात म्या माेतच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
मेांबईतीक वाहतिू पोसकसाांच्या गरैव्यवहाराबाबत 

(२६)  ३११०० (११-०८-२०१७).   मकिा .अनांत गा गीळ :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २६७६० का हदनाांि १५ माचा, २०१७ रोजी हदकेया उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील लाातकू भलगागातील पोलीस मोठया प्रमाचात गरैव्यलाार करीत 
वस्याचे मााे म,े २०१७ मध्ये ला त्यादरम्यान गनदशमनास मले माे, ाे खरे 
माे काय, 
(२) वस्यास, ्परोरत ाोत वसलेला गरैव्यलाार रोखयासाठी शासनाने 
कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१७-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच 
     मा्, मुींबई लाातकू पोलीस भलगागात पलुी कायमरत वसलेले पोलीस 
ालालदार क्रमाींक २४००४ श्रीचसगुनल ्ोके याींनी माच्च्च न्यायालयात 
कक्रममनल रर् भपल्शन याचचका क्रमाींक ४६०६/२०१६ दाखल केलेली ाोतीच  
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सदर याचचकेचे माचन्यायालयाने कक्रममनल ननलात याचचकेमध्ये रुपाींतरच 
करुन नभलन ननलात याचचका क्रमाींक २०/२०१७ दाखल केली माेच  
याबाबतची वींगतम सनुालची माच्च्च न्यायालय, मुींबई येिे प्रलींत्रबत माेच 
(२) मुींबई लाातकू भलगागातील वचधकारी/ कममचाऱयाींभलरुध्द गरैव्यलााराच्या 
प्रा्त तक्रारीींची चौकशी करयासाठी लाातकू मखु्यालयात मााे ऑगथ्, 
२०१७ मध्ये भलशषे कक्ष थिापन करयात मला माेच 
     नागरीकाींना तक्रार करचे सलुग व्ााले याकरीता 
complaint.mumtraffic@mahapolice.gov.in ाा ई-मेल मयडी गनमामच 
केला माे ल चौकशीवींती कसरूदार कममचाऱयाींलर कारलाई केली नातचे 
     तसेच खालीलप्रमाचे ्पाययोनना वींमलात मच्या माेत :- 
     सीसीुंीव्ही चकन : शारातील मात्लाच्या नींरशनलरील एकूच ५,४०८ 
कॅमेऱयाींच्या मदतीने लाातकू गनयमाींचे ््लींघन करचाऱया लाानचालकाींलर 
प्रगालीपचे कारलाई करयात येतचे  दींडाची ररकम डडस्न्ल पेमें्द्लारे 
स्थलकारयाची सभुलधा करयात म्याने पारदशमकता मली माेच 
     ई-चकन उपिरणे : मााे ऑर्ोबर, २०१६ पासनू लाातकूीचे गनयमन 
करचाऱया वींमलदाराींना ९०० ई-चलन ्पकरचे भलतरीत करयाींत मलेली 
माेतच  तडनोड श्ुक ररकम गरताींना लाातकू पोमलसाींचा रोख रकमेच्या 
देलाचघेलाचीशी सींबींध येत नस्याने दींडलसलूीच्या कामात पारदशमकता मली 
माेच 
     हेपकाईन : लाातकूीच्या सींदगामतील तक्रारीींच्या गनलारचासाठी भलशषे 
मदत दरूध्लनी क्रमाींक ८४५४ ९९९ ९९९ ाा ्पलब्ध करुन देयाींत मलेला 
माेच 
     ब्रेथ ॲनाकायजर मसशन :  मद्यपी लाानचालकाींलर वींकुश ठेलयासाठी 
ल वपघाताला प्रगतबींध करयासाठी “ड्रींक वडँ ड्राईव्ा” मोलामेकरीता एकूच 
१७२ वत्याधुगनक ॲनालायनर ममशन लापरात माेतच  सदर ममशनमध्ये 
GPS सभुलधा ल छायाचच् घेयाची सभुलधा वसनू या ममशन मखु्यालयातील 
सव्ामरला नोडले्या माेतच  त्याम ेु लाातकू पोमलसाींच्या कामात पारदशमकता 
मलेली माेच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
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रायग  वेतन पथि िायााकयामध्ये सहायि केखाधधिारी  

पद ररक्त असयाबाबत 
  

(२७)  ३११८८ (११-०८-२०१७).   अॅ .ननरांजन  ावखरे :  सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायगड लेतन पिक कायामलयामध्ये साायक लखेाचधकारी पद मागील ८ 
त े ९ मलान्यापासनू रररत वस्याचे लदनाींक १ मे, २०१७ रोनी ला 
त्यासमुारास गनदशमनास मले, ाे खरे माे काय, 
(२) तसेच  रायगड स्न््यातील मशक्षकाींची सींख्या पााता तिेे ६ लेखाचधकारी 
वसचे गरनेचे वसनूाी पद रररत माेत, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, लेतन पिक कायामलयामध्ये लेखाचधकारी ्पलब्ध व्ााला, 
यासाठी लोकप्रगतगनधीमाफम त सींचालनालय, लेखा ल कोषागार येिे गनलेदन 
लदले माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(४) वस्यास, गनलेदनाच्या वनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन कोचती 
कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(५) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
 
श्री. सधेीर मनेगांुंीवार (२५-१०-२०१७) : (१) ाे खरे माेच 
    मशक्षचाचधकारी (प्रािममक) लेतन ल गगनगन पिक, रायगड या 
कायामलयात मााराषर भलत्त ल लेखा सेला सींलगामतील सााय्यक लखेा 
वचधकारी १ पद मींनुर माेच सदरच्या लदच १३/१२/२०१४ पासनू रररत 
वसले्या पदालर सींचालनालयाच्या लदच १०/०८/२०१७ रोनीच्या मदेशान्लये  
सााय्यक लेखा वचधकरी ची गनयरुती करयात मलेली माेच 
    वचधक्षक, लेतन गभलषय गनलामा गनधी पिक (माध्यममक), रायगड या 
कायामलयात मााराषर भलत्त ल लेखा सेला सींलगामतील सााय्यक लखेा 
वचधकारी १ पद  मींनुर माेच सदरच्या लदच ३१/०५/२०१६ पासनु रररत 
वसले्या पदालर सींचालनालयाच्या लदच १०/०८/२०१७ रोनीच्या मदेशान्लये 
सााय्यक लेखा वचधकारी  ची गनयरुती करयात मलेली माेच त्याम ेु 
सद्य:स्थितीत सदर पदे रररत नााीत 
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(२) ाे खरे नााीच 
    रायगड स्न््यामधील स्न्ाापररषदेमधील मशक्षकाींच्या लेतन 
पडता चीकरीता मााराषर  भलत्त ल लेखा सेला सींलगामतील लेखा वचधकारी ाे 
पद मींनुर वसनू वनदुागनत शा ाींमधील मशक्षकाींकरीता १ वशी दोन पदे 
मींनुर माेतच सद्य:स्थितीत सदर दोन्ाी पदाींलर लेखाचधकारी सींलगामतील 
वचधकारी कायमरत माेतच 
      मााराषरामधील सलम स्न््याींमध्ये मशक्षकाींच्या लेतन पडता चीकरीता 
लररलप्रमाचेच पदे मींनुर माेतच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
(५) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

मेांबई महानगरपासकिेि ून पजान्फ्यवकृ्षाांि  ेदकेाक्ष होत असयाबाबत 
  

(२८)  ३१२६८ (११-०८-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मखे्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईमध्ये वगोदरच वगतशय कमी वसले्या ल क्षाींकड ेमाानगरपामलकेने 
दलुमक्ष के्याने पनमन्यल क्षालर मोठया प्रमाचात ममलीबगचा प्रादगुामल झाला 
वसनू तसेच ल क्षाींच्या म ुानल  काँकक्र्ीकरच झा्याने बाुगचुी करींनाची 
झाड ेनामशषे ाोत वस्याचे लदनाींक २९ एभप्रल, २०१७ रोनी ला त्यासमुारास 
गनदशमनास मले माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ्परोरत प्रकरची शासनाने चौकशी करून कोचती कायमलााी 
केली ला करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१६-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच 
(२) सन २०१० मध्ये मुींबई शारातील पनमन्यल क्षाींलर मममलबग ककडीचा मोठया 
प्रमाचात प्रादगुामल ाोऊन झाड े सकुत चाल्याच े मढ ्याने ब ान्मुींबई 
माानगरपामलकेमाफम त खालीलप्रमाचे कायमलााी करयात मली/ येत माे :- 
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     • नैभलक, रासायगनक मणच याींत्र्की पध्दतीचा लापर करुन कक्काींचा 
नायना् करयात मलाच 
     • सदर झाडाींची सखोल शाथ्ीय पााची करुन, डॉच बा ासााेब सालींत 
कोकच क षी भलद्यापीठाने लदले्या वालालानसुार ल तज्ाींच्या 
मागमदशमनानसुार ककडग्रथत ल क्षाींलर ्पाययोनना करयात म्याच 
     • प्रत्येक पररमींड ातील कगनषठ ल क्ष वचधकाऱयाींना पनमन्यल क्ष 
गनरीक्षचाखाली ठेलयाच्या सचूना देयात म्याच 
     • पनमन्यल क्षाींच्या गोलतालचे काँकक्र् काढून ्ाकयाची कायमलााी सरुु 
माेच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
 

शासिीय वदै्यिीय महाववद्याकय, अिोका येथे मखे्य अधधसेवविाने इतराांचे 
मानससि छळ िेयाबाबत 

(२९)  ३१२८१ (१९-०८-२०१७).   श्री.हररसस ांग राठो  : सन्माननीय वदै्यिीय 
सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालय, वकोला येि े मखु्य वचधसेभलकेच्या 
रररत वसले्या पदालर  मााे फेब्रलुारी, २०१६  मध्ये ला त्यादरम्यान श्रीमती 
गे्रसी मारीमन रुनू झा्या, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास,  मखु्य वचधसेभलका याींनी रुनू झा्यापासनू सााय्यक 
वचधसेभलका ल इतर वचधसभेलकेचा लयैस्रतक कारचान ेमानमसक छ  केला, 
ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, याप्रकरची एका वचधसेभलकेने मखु्य वचधसेभलका वन्याय 
करीत वस्याबाबतची तक्रार वचधषठाता याींचेकड े केली वसता सदर 
प्रकरचाबाबत चौकशी सममती गठीत करयात मली ाोती, ाे ाी खरे माे 
काय,  
(४) वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन सममतीच्या 
वालालाच्या वनषुींगाने सींबींचधत दोषीलर कोचती कारलाई केली ला करयात 
येत माे, 
(५) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०६-११-२०१७) : (१) ाोय, ाे खरे माेच 
(२), (३), (४) ल (५) शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालय वकोला येिील रररत 
पदालर गनयरुत झाले्या वचधसेभलकेने एका साायक वचधसेभलकेचा मानमसक 
छ  के्याची तक्रार शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालय वकोला येि े प्रा्त 
झालेली माेच त्यानषुींगाने डॉचवगनल बा्ा, प्राच ल भलच न्यायलदै्यकशाथ् 
भलगाग याींच ेवध्यक्षतखेाली एक सदथयीय चौकशी सममती गठीत करयात 
मली वसनू वींगतम वालाल वद्याप वप्रा्त माेच 

___________ 
  
नागपरू येथीक समहान सेझ प्रिपात िां पन्फ्याांनी िामे सरेू न िेयाबाबत 

(३०)  ३१३६१ (११-०८-२०१७).   प्रा.अननक सोके, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.समतशे भाांगड या, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरससांह 
पांड त, श्री.धनांजय मेां ,े श्री.नरेंद्र पाुंीक : हदनाांि १६ ड सेंबर, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पुंकावर ठेवण्यात मकेया अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ७ मधीक प्रश्न क्रमाांि १९३५० का हदकेया उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ममाानच्या म ू प्रक्प वालालातील प्रथतालामध्ये ५० ्रके कपात 
करयात म्याची बाब गनदशमनास मली वसनू ाा प्रक्प पचूम करयाची 
कालमयामदा सन २०३० लरून सन २०४५ करयात मली माे, ाे खरे माे 
काय, 
(२) वस्यास, ्परोरत गनचमयास मींत्र्मींड ाची मान्यता घेयात मली नााी, 
ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, ममाान सेझ प्रक्पात ६६ कीं पन्याींना नागा ्पलब्ध करून 
देयात येऊन त्यापकैी १५ ्रके कीं पन्याींनी काम सरुू केले वसनू ५४ ्रके 
कीं पन्याींचे काम सरुू झाले नस्याचे लदनाींक २० एभप्रल, २०१७ रोनी ला 
त्यासमुारास गनदशमनास मले माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(४) वस्यास, सदर कीं पन्याींना नागा ्पलब्ध करून देयात येऊनाी 
वद्याप कामे सरुू न करचा-या कीं पन्याींलर शासन कोचती कायमलााी करचार 
माे, 
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(५) तसेच, म ू प्रक्प वालालानसुार ममाान प्रक्प साकारयाबाबत 
शासनाने कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(६) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (३०-१०-२०१७) : (१) ममाान प्रक्पाच्या गनधामररत क्षे् ात 
कोचतााी बदल करयात मलेला नााीच 
     सन २०००-२००१ मध्ये एल ॲड ्ी रॅम्बॉल याींनी तयार केलेला 
वालाल त्याले ेच्या भलमान लाातकुीबाबत वसले्या पररस्थितीनरुुप तयार 
केला ाोताच त्यानींतर ालाई प्रलासी लाातकू क्षे्ात झालेले बदल भलचारात 
घेऊन गारतीय भलमानपत्तन प्राचधकरच याींच्या मागमदशमनाखाली ालाई लाातकू 
प्रक्षेपचाबाबत पनुरमचना करयात मलीच त्यानसुार भलमानत ालरुन 
ााता यात येचाऱया प्रलासी सींख्येच्या प्रमाचात वींदाने ५० ्रके घ् 
करयात मली माेच तसेच, ाा प्रक्प पचूम करयाची कालमयामदा सन २०३० 
लरुन सन २०४५ करयात मली माेच 
(२) सद्य:स्थितीत मलययकता नााीच 
(३) ममाान सझे प्रक्पात ७१ कीं पन्याींना नागा देयात मली वसनू त्यापकैी 
२१ म्ाचनचे साधारचत: ३०% कीं पन्या कायमरत माेतच तर, ५ कीं पन्याींमध्ये 
(म्ाचन े साधारचत: ७%) बाींधकाम सरुु माेच ्रले्या ४५ (म्ाचन े
साधारचत: ६३%) कीं पन्याींमध्ये काम सरुु करयासाठी पाठपरुाला सरुु माेच 
(४) नानेलारी, २०१६ मध्ये या ्द्योगाींनी काम सरुु केले नव्ात,े वशा सलम 
्द्योगाींना नो्ीस पाठभलयात मली ाोतीच त्यातील कााी ्द्योगाींनी ्द्योग 
सरुु करयाची तयारी दशमभलली ल त े करयासाठी मदुतलाढ माचगतलीच 
त्याप्रमाचे मााराषर भलमानत  भलकास कीं च च्या सींचालक मींड ाने ऑर्ोबर, 
२०१६ मध्ये मींनूर केले्या तरतदुीनसुार सेझमधील इच्छुक गखूींड धारकाींना 
ठराभलक बाींधकाम भलाीत मदुतीत पचुम करयाच्या व्ीलर एभप्रल, २०१६ 
पासनू पढेु ४ लषांची मदुतलाढ देयात मली माेच 
(५) ममाान प्रक्प साकारयासाठी भलशषे थतरालर प्रयत्न सरुु माेतच 
(६) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
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राज्यात वदै्यिीय प्रवेशासासाठी नीुंच्या प्रवेश प्रकक्रयते  
पारदशािता नसयाबाबत 

(३१)  ३१९९४ (१८-०८-२०१७).   अॅ .जयदेव गायिवा  : सन्माननीय 
वदै्यिीय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायात लदै्यककय प्रलेशासाठी नी्च्या प्रलेश प्रकक्रयेत पारदशमकता 
नस्याने रायातील बाुताींश मााभलद्यालयाींनी प्रलेश प्रकक्रयेत गरैव्यलाार 
के्याचे मााे म,े २०१७ मध्ये ला त्यादरम्यान गनदशमनास मल,े ाे खरे माे 
काय, 
(२)  वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी केली माे काय,  चौकशीत 
काय मढ ून मले ल तद्नसूार लदै्यककय प्रलेश प्रकक्रया पारदशमक व्ााली 
म्ाचून कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०२-११-२०१७) : (१) नााी, ाे खरे नााीच रायातील 
लदै्यकीय व्यासक्रमाची प्रलेश प्रकक्रया ाी ‘नी्’ या सामाईक प्रलेश 
परीक्षेच्या गचुलत्तनेसुार एकत्र्त समपुदेशनाद्लारे मयरुत, राय सामाईक 
प्रलेश परीक्षा कक्ष याींचेमाफम त पारदशमकपचे राबभलयात येतचे 
(२) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

राज्यातीक शासिीय वदै्यिीय महाववद्याकयातीक अध्यापिाांची  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(३२)  ३२०५३ (१९-०८-२०१७).    ॉ.अपवूा हहरे :  हदनाांि ६ एवप्रक, २०१७ 
रोजी सभागहृाच्या पुंकावर ठेवण्यात मकेया अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ७ मधीक प्रश्न क्रमाांि २५७६३ का हदकेया उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) रायातील शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालयातील वध्यापकाींची रररत 
पदे गरयाची सरुु वसलेली कायमलााी पचुम करुन सदर रररत पदे गरयात 
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मली माेत काय, 
(२) वस्यास, नागगतक मरोग्य सींथिेच्या मानकानसुार (डब््यचुएचचओच) 
लोकसींख्येच्या तलुनेत १:१००० याप्रमाचे लदै्यकीय वचधकारी ्लद्दष् / ध्येय 
साधनेसींबींधीच्या भलचाराधीन बाबीलरील कायमलााी करयात मली माे काय, 
(३) नस्यास, भलचाराधीन प्रथतालालरील गनचमय ल कायमलााी केव्ाापयतं पचूम 
ाोचे वपेक्षक्षत माे ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (०१-११-२०१७) : (१) शासकीय लदै्यकीय 
मााभलद्यालयातील वध्यापकीय पदे मााराषर लोकसेला मयोगाच्या 
कायमकक्षेतनू लग ून गनलड मींड ामाफम त गरयाकररता मान्यता लदलेली माेच 
तदनसुार प्राध्यापक सींलगामची ३१ पदे, सायोगी प्राध्यापक सींलगामतील ३५ पदे 
ल सााय्यक प्राध्यापक या सींलगामतील १२२ पदे वशी एकूच १८८ पदे  
गरयाकररता गनलड मींड ामाफम त नालारात प्रमसद्ध करयात मली माेच 
त्याम ेु शासकीय लदै्यकीय मााभलद्यालयातील वध्यापकाींची रररत पदे 
गरयाची कायमलााी सरुू माेच 
(२) नागगतक मरोग्य सींघ्नेच्या मानाींकनानसुार रायामध्ये १:१३०० या 
प्रमाचात लोकसींख्येच्या तलुनेत लदै्यकीय (MBBS) डॉर्र ्पलब्ध माेतच 
त्यामध्ये मयलेुद, ाोममओपॅिी डॉर्राींची सींख्या भलचारात घेता नागगतक 
मरोग्य सींघ्नेच्या मानाींकापेक्षा नाथत डॉर्र रायात ्पलब्ध माेतच 
(३) रररत वध्यापकाींची पदे ६ मलान्यात गरचे वपके्षक्षत माेच 

___________ 
 

मेांबईतीक महहकाांच्या सरेक्षबेाबत 
  

(३३)  ३२६०४ (११-०८-२०१७).   श्री.अमररशभाई पुेंक, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत लदनाींक १ एभप्रल, २०१६ त े ३० माचम, २०१७ याकालालधीत 
सामलूाक वत्याचाराच े समुारे ११ गनु्ाे दाखल झाले माेत,  ाे खरे माे 
काय, 
(२) वस्यास, मुींबईत मलालाींच्या सरुक्षेचा  प्रयन गनमामच झाला माे, ाे ाी 
खरे माे काय, 
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(३) वस्यास, ्परोरत प्रकरची शासनाने कोचती कायमलााी केली ला 
करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१०-१०-२०१७) : (१) ाोय, ाे खरे माेच 
     ११ गनु्ाे ्घडकीस मले माेतच 
(२) ाे, खरे नााीच 
(३) बाल लैंचगक शोषचालर ब ान्मुींबई पोलीस मयरुतालयामाफम त करयात 
मले्या ्पाययोनना पढुीलप्रमाचे माेच 
    * पोलीस दीदी योननेमाफम त शा ा ल पररसरातील मलुाींना वनो खी 
व्यरतीबाबत दक्षता घेयाच ेमागमदशमन करतातच 
     शा ेमध्ये भलद्यार्थयांना बॅड ्च ल गडु ्च बाबत मागमदशमन केले 
नातचे 
    * मोा्ला कमम्ीतील पोलीस मम् सगासद याींच ेबठैका घेऊन मलुाींना 
बााेर सोडू नये, वनो खी, सींशयीत ला््यास पोमलसाींना खबर देचे वयया 
सचूना देयात येतातच 
    * पोलीस ठाचे ाद्दीत त्रबनतारी सींदेश लाान बी् वचधकारी याींचेमाफम त 
गथत घालयात येतचे 
    * मलाला कक्षाची थिापना केली माेच 
    * मलाला दक्षता कमम्ी थिापन करयात मली माेच 
    * मलाला छेडछाड भलरोधी पिके तयार करयात मली माेच 
     * ९४ मलाला ल बाल सरुक्षा गथत पिके तयार करयात मली माेच 
     * १०२ मलाला बी् माशमल मो्ार सायकल लाानासा नेमयात मले 
माेच 
     * भलशषे ाे्पलाईन १००, १०३ ल १०९० सरूू करयात मली माेतच 
     * पोथको कायदाप्रमाचे कठोर कारलाई करयात येतचे 
     * गनममनषुय नागेच्या लठकाची सीसी्ीव्ाी कॅमेरे, प्रकाश व्यलथिा 
करयाचे ्पाययोनना राबभलयात येतचे       
(४) प्रयन ्दगलत नााीच 

___________ 
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ियाण शहरातीक अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 

  

(३४)  ३२७१० (११-०८-२०१७).   अॅ .अननक परब :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४३१९ का हदनाांि १४ ड सेंबर, २०१६ रोजी हदकेया उत्तराच्या सांदभाात  
सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) क्याच शारातील मशलानी चौक त े पोलीस ्पायरुत पररमींड -३ या 
रथत्याच्या दतुफाम ताब्यात घेतले्या नागेच्या मोबद्यात लाढील मनल े
बाींधयास नगररचना भलगागाने मींनूरी लदली नस्याने सदरची बाींधकामे 
गनषकामसत करयात मली माेत, ाे खरे माे काय, 
(२) नस्यास, सदर वनचधक त बाींधकाम गनषकामसत करयास भललींब 
ाोयाची कारचे काय माेत, 
(३) तसेच, याबाबत  सींबींचधत वचधकाऱ याींलर नबाबदारी गनस्यचत करयात 
मली माे काय, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (०८-११-२०१७) : (१) ल (२) क्याच शारातील मशलानी 
चौक त े पोलीस ्पायरुत पररमींड -३ या रथत्याच्या भलकास योननेतील 
रुीं दीनसुार बाचधत ाोचाऱया बाींधकामाींना माानगरपामलकेच्या नगररचना 
भलगागाने लदले्या मसमाींकनानसुार बाींधकामे गनषकामसत करयात मलेली 
माेतच ्लमररत नागेलर माे त्याच स्थितीत दरुुथती करयाकरीता सींबींचधत 
बाचधत बाींधकाम धारकाींस माानगरपामलकेमाफम त वनमुती देयात मलेली 
माेच 
(३) ल (४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
  

मसशया बँिेच्या मदतीने राज्यात िृबत्रम चौपाुंया तयार िरण्याबाबत 
  

(३५)  ३२८५० (११-०८-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.ववनायिराव मुेें :   
सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायात १० लठकाची ममशया बँकेच्या मदतीने क त्र्म चौपा्या तयार 
करयाचे शासनाने ठरभलले वस्याच ेमााे माचम, २०१७ मध्ये ला त्यादरम्यान 
गनदशमनास मले माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, यासींदगामत शासनाने कोचती कायमलााी केली ला करयात येत 
माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१६-११-२०१७) : (१) ाोय, ाे खरे माेच 
(२) रायात ममशया भलकास बँकेच्या मदतीने क त्र्म चौपाट्या तयार 
करयासाठी शाथलत ककनारा सींरक्षच मणच व्यलथिापन प्रक्प राबभलयात 
येत माेच या प्रक्पाींतगमत कामाींची वींमलबनालची ल व्यलथिापकीय यी्ं चा 
म्ाचून मााराषर मेरी्ाईम बोडम काम करीत माेच प्रक्पाच्या दसुऱया 
्््यात ११ लठकाचाींची गनलड करयात मली वसनू प्रक्प स्लागाराने पलूम 
सव्ाेक्षच करुन ताींत्र्क ल मचिमक वालाल सादर केला माेच सदर कामासाठी 
मलययक गनधीकररता ममशया भलकास बँकेकडून कनम घेचेबाबतचा प्रथताल 
शासनाच्या भलचाराधीन वसनू कनम ्पलब्ध झा्यास पढुील कायमलााीचा 
भलचार करयात येईलच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

ववदभाातीक दां ारी दकदक िेही (जज.गोंहदया) व व ाधाम जीवाश्म पािा  
(जज.ग धचरोकी) या दोन हठिाणाांना जैवववववधता  

वारसास्थळाचा ननधी समळण्याबाबत 
(३६)  ३२९२२ (१८-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश गजसभये : सन्माननीय वने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भलदगामतील दींडारी दलदल कुाी (स्नचगोंलदया) ल लडाधाम नीलायम पाकम  
(स्नचगडचचरोली) या दोन लठकाचाींना नैलभलभलधता लारसाथि ाचा दनाम 
शासनाने लदला माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ाा दनाम लद्याम ेु त्यालठकाची कोचकोचती कामे ााती 
घेयात येचार माे, 
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(३) यासाठी शासनाने ककती गनधी मींनूर केलेला माे ल त्यापकैी ककती गनधी 
खचम करयात मला माे ? 
  
श्री. सधेीर मनेगांुंीवार (१८-११-२०१७) : (१)  ाोयच 
(२) ल (३) सन २०१७-१८ या मचिमक लषामत राय योननेंतगमत लनक्षे्ातील 
पयम् न थि ाचा भलकास (२४०६ २२९५) या योननेंतगमत शासन गनचमय लदच 
१८/५/२०१७ वन्लये लधमम फॉसील पाकम  ला रुच ८३.७५ लक्ष गनधी मींनूर 
करयात मला माेच सदर गनधीतनू स्नलायम वलशषे मशक्षच कें द्र, फॉसील 
ररस््लका, पायाची ्ाकी ल पाईपलाईन, लॉ्र थ ॅ्ंड, रथता दरुुथती ल क्ल म्, 
रर्ेगन ींग लाल, सोलर यरुत बोरलेल मसस्थ्म, मालाती दशमक सचूना फलक, 
प्रनाती नसुार रोपे लागलड,  प्रसाधन ग ा ्गारचे, सोलर लाई्, वलशषे 
्द्यान साफसफाई, देखरेख चौकीदार, गतकी् घर दरुुथती, JFMC सीड मनी 
इच कामे करयाची कायमलााी सरुु माेच 

___________ 
किसान सहिारी स्ुंाचा िारखाना (जज.धेळे) व जळगाव जजहा सहिारी मिा 

उत्पादि सांस्था (जज.जळगाव) या सहिारी सांस्थाांना  
ववक्री िरात सवकत देण्याबाबत 

(३७)  ३२९५६ (१८-०८-२०१७).   श्री.जयांत पाुंीक : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सामलुाक प्रोत्साान योनना सन १९९३ नसुार नलीन ्द्योग 
्गारचीकररता ‘डी’ मणच ‘डी ्लस’ झोनमध्ये गुींतलचूकीच्या १०० ्रके 
भलक्री करामध्ये सललत देयात येत,े ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ककसान साकारी थ्ाचम कारखाना (स्नचधु े) ल न गाल 
स्न्ाा साकारी मका ्त्पादक सींथिा (स्नचन गाल) या साकारी तत्लालर 
मरयालर प्रकक्रया करून थ्ाचम बनभलचाऱया प्रक्पाींना शासनाकडून गाग 
गाींडलल ल शासनाच्या िक ामीलर राषरीय साकारी भलकास गनगम याींचेकडून 
कनम ्पलब्ध करयात मले, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, रुपये ५०च०० को्ी गुींतलचकू वसलेले ्परोरत दोन्ाी प्रक्प 
भलक्रीकरासाठी पा् वसताना व्यलथिापनाच्या वडचचीम ेु बींद पडले माेत, 
ाे ाी खरे माे काय, 
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(४) वस्यास, सामलुाक प्रोत्साान योनना सन १९९३ च्या म ु 
सींक्पनेनसुार गुींतलचूकीच्या प्रमाचात भलक्री करामध्ये सललत मम चे 
मलययक वसताना ्परोरत दोन्ाी प्रक्पाींची राय साकारी बँकेने वत्यींत 
कमी ककींमतीत भलक्री करुन नलीन सींथिेच्या खरेदीची ककींमत रुपये १५च०० 
को्ी इतकीच मयामलदत वस्याम ेु या ककींमतीलर सललत देयाऐलनी म ु 
प्रक्पाच्या रुपये ५०च०० को्ी गुींतलचकूीलर सललत लदलेली माे, ाे ाी खरे 
माे काय, 
(५) वस्यास, शासनाच्या या धोरचाम ेु वन्य यगुन्लर पररचाम ाोत 
वसनू शासनाच ेमासलूीचे नकुसान ाोत माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(६) वस्यास, याप्रकरची शासनाने कोचती कायमलााी केली ला करयात येत 
माे ? 
 

श्री. सभेाष देसाई (२७-११-२०१७) : (१) ाोय ाे खरे माेच 
(२) ाोय, ाे खरे माेच 
(३) ाोय, ाे खरे माेच 
     मेचककसान साकारी थ्ाचम कारखाना स्नचधु े ाा घ्क व्यलथिापनाच्या 
वडचचीम ेु बींद पडला ाोताच घ्क सन २००९ मध्ये एनपीए मध्ये गे्याने 
बँकेमाफम त सन २०१० मध्ये मेचरेडको डडसान प्राचमलच याींना भलक्री करयात 
मला माेच 
     मेचन गाल स्न्ाा साकारी थ्ाचम ्त्पादक साकारी सींथिा, न गाल 
सततच्या तो्याम ेु ाा कारखाना थलत: सींथिेकडून पनुस्नमलीत करचे ल 
चाललचे शरय नस्याम ेु तसेच बँक कनम ल इतर देची देचे शरय 
नस्याची खा्ी झा्याम ेु माचम, २००३ पासनू ाी सींथिा वलसायानात 
म्याम ेु कनम परुलठादार बँकेने सींथिा ताब्यात घेऊन ाा प्रक्प मेचऑनेथ् 
डरेरव्ाे्ीव्ा प्राचमलच याींना भलक्री केलेला माेच 
(४) सामलुाक प्रोत्साान योनना सन १९९३ वींतगमत पा् स्थिर गाींडलली 
गुींतलचूकीलर प्रोत्सााने वनजु्ेय ाोतातच एखादया पा्ता प्रमाचप् प्रा्त 
घ्काची मालकी ाथताींतरीत झा्यास त्याचे पा्ता प्रमाचप् सधु्दा 
ाथताींतरीत करयाची तरतदु माेच  
(५) ाे खरे नााीच 
(६) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
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सश ी येथीक साई सांस्थान याांनी ननळवां  ेधरणाच्या  

िाकव्याांसाठी ननधी हदयाबाबत 
  

(३८)  ३३०६२ (११-०८-२०१७).    ॉ.सधेीर ताांबे : सन्माननीय जकसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशडी येिील साई सींथिान याींनी गन लींड ेधरचाच्या कालव्याींसाठी रुपये 
५०० को्ी शासनास लदले माेत, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, ाा गनधी शासनाकड ेप्रा्त झाला माे काय, त्यानषुींगाने मशडी 
सींथिानाने शासनास  कोचत्या व्ी ल शती घात्या माेत, 
(३) वस्यास, गन ींलड ेधरचाच्या कालव्याची कामे त्लरीत पचूम करयासाठी 
शासनाने कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 

श्री. धगरीष महाजन (१३-११-२०१७) : (१) नााीच 
     श्रीचसाईबाबा सींथिान, मशडी, याींच्या व्यलथिापन सममतीच्या बठैकीमध्ये 
गन लींड ेप्रक्पाच्या कालव्याींच्या कामास श्रीच साईबाबा सींथिान, मशडी याींचे 
कडून रुच ५०० को्ी गनधी परतीच्या बोलीलर मााराषर शासनास ्पलब्ध 
करुन देयाबाबत चचाम झाली ल लदच २४/५/२०१७ रोनीच्या बठैकीत त्यास 
मान्यता देयात मली माेच 
(२) सदर गनधी शासनास प्रा्त झालेला नााीच श्रीच साईबाबा सींथिान, मशडी 
याींच्याकडून सदर गनधी ्पलब्ध करुन देयास खालील व्ी प्रथताभलत 
माेतच  
     गन लींड ेधरचामध्ये पाची मरक्षचाची ल धरचाच्या गाग गाींडललाची रुच 
१८३.९३ को्ी मा् ररकम माफ कराली, वशी मागची शासनाकड ेकरालीच  
तसेच रुच ५०० को्ी गनधी कोचकोचत्या कामाींलर ल कशा पध्दतीने  
लापरचार माे,  याचा ब ् द मराखडा सममतीसमोर सादर करचेबाबत 
नलसींपदा भलगागास क भलचेत यालेच  परींत ुकालव्याींचे मतापयतं झाले्या 
कामाच्या खचामसाठी ककीं ला देयके वदा करचेसाठी ाा गनधी लापरता येचार 
नााी ल एक भलशषे बाब म्ाचून ाा गनधी फरत कालव्याींचे यापढुील 
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कामासाठीच लापरयात याला ल या कालव्याींचे काम नस-नसे पचूम ाोईल, 
त्याप्रमाचात ््या-््याने गनधी लगम करचेत येईलच 
(३) प्रक्पाच्या रुपये २३६९.९५ को्ी इतरया रकमेच्या चतिुम सधुाररत 
प्रशासकीय वालालास शासनाने लदनाींक २१/६/२०१७ वन्लये मान्यता लदली 
माेच 
      सन २०१७-१८ या मचिमक लषामत प्रक्पास एकूच रुपये ४६.६० को्ी 
इतरया गनधीची तरतदू केली माेच 
(४) प्रयन ्दगलत नााीच 

___________ 
  

राज्यात मखे्यमांत्री सौर िृषी वाहहनी योजना सरेु िरण्याबाबत 
(३९)  ३३१३४ (१९-०८-२०१७).   श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननक सोके, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१)  रायात शतेकऱ याींना माफक दरात ल त्याींच्या सोयीनसुार लीन परुलठा 
्पलब्ध ाोयासाठी  मखु्यमी्ं ी सौर क षी लालानी योनना राबभलयास लदनाींक 
३० मे, २०१७ रोनी ला त्यासमुारास मींत्र् मींड  बठैकीत मान्यता देयात 
मली  माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, त्याम ेु पारींपाररक लीनेची मोठी बचत ाोऊन गतचा लापर 
इतर कामाींसाठी करचे शरय ाोचार वस्याने पीपीपी तत्लालर सरुु करयात 
येचाऱया या योननेचे थलरुप काय माे ल त्याची वींमलबनालची केव्ाापासनू 
करयात येचार माे, 
(३) वस्यास, ्रत योननेची वींमलबनालची करयासाठी लाभषमक ककती 
गनधीची मलययकता माे, सदर गनधी कशाप्रकारे ्पलब्ध करयात येचार 
माे ल प्रत्यक्षात ककती गनधी ्पलब्ध करयात मला माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिेळे (२१-११-२०१७) : (१)  ्द्योग, ऊनाम ल कामगार 
भलगागाच्या ऊनाम शाखेव्दारे लदच १४ नून, २०१७ रोनीच्या शासन गनचमयानसुार 
रायातील या ग्रामीच  गागामध्ये गालठाच ल क षी लालानीच ेभललगीकरच 
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झाले माे वशा लठकाची क षी लालानीचे सौर ऊनेव्दारे भलद्यतुीकरच 
करयाच्या ्द्देशाने “मखु्यमी्ं ी सौर क षी लालानी योनना” सरुू करयात 
मली माेच 
(२) मखु्यमी्ं ी सौर क षी लालानी योननेची ठ क लमैशष्े खालीलप्रमाचे 
माेत:- 
१) रायातील या ग्रामीच गागामध्ये गालठाच ल क षी लालानीचे 
भललगीकरच झाले माे वशा लठकाची क षी लालानीचे सौर ऊनेव्दारे 
भलद्यतुीकरचाची योनना माेच  
२) याचा फायदा क षी ग्रााकाींना शतेीसाठी ल  पाचीपरुलठा करचाऱया मलफ्् 
इररगेशन योननाींना लीन परुलठा करयासाठी ाोचार माेच  
३) या योननेची वींमलबनालची माागनमममती या कीं पनीव्दारे मााऊनाम ल 
मााभलतरच कीं पनीच्या सााय्याने करयात येईलच  सदर योनना खानगी-लोक 
सागाग तत्लालर राबभलयात येईलच 
४) पारदशमक ल थपधामत्मक गनभलदा प्रकक्रया राबलनू खानगी गुींतलचूकदार 
गनलडून त्याींच्यासमलेत सौर क षी लालानी प्रक्प ्गारयाकररता भलमशष् 
कालालधीकररता करार करयात येईलच 
५) प्रक्पाची ्गारची ल  देखगाल दरुूथती खानगी गुींतलचूकदाराकडून 
ाोईलच 
६) याम ेु पारींपररक लीनेची बचत ाोऊन वशा भलनचेा लापर इतर 
्त्पादनक्षम कामासाठी ाोईलच तसेच मााभलतरच कीं पनीचा भलनेच्या खरेदीलरील 
खचम कमी ाोईलच 
     या योननेंतगमत माींनरडा (को ींबी), ताच स्नच यलतमा  ल रा ेगचमसध्दी, 
ताच पारनेर, स्नच वामदनगर येि े प्रत्येकी २ मेचलचॅ क्षमतचेे पिदशी प्रक्प 
करयात येत वसनू यामशलाय माागनमममतीव्दारे भलदगम, मराठलाडा,पस्यचम  ल 
्त्तर मााराषर क्षे्ात प्रत्येकी ५० मेचलचॅ क्षमतचेे प्रक्प ्गारयाकररता 
गनभलदा प्रकक्रया सरुू करयात मली माेच  
(३) माागनमममती कीं पनीतफे ्रत योननेंतगमत  रायात २०० मेचलचॅ क्षमतचेे 
सौर ऊनाम क षी लालानी प्रक्प ्गारयाकररता लागचाऱया मलूगतू सभुलधाींसाठी 
सन २०१७-१८ या मचिमक लषामत रूच २०० को्ी  इतरया गनधीची मलययकता 
माेच  सदर गनधी ाररत ऊनाम गनधीमधून तसेच कें द्र शासनाकडून प्रा्त 
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ाोचाऱया सींगाभलत व्यलाायमता वींतर गनधी (VGF)  व्दारे ्पलब्ध करयात 
येचार माेच सदर योननेत मलययकतनेसुार भलनेच्या गनषकासनासाठी ाोचारा 
खचम मााऊनाम माफम त ्पलब्ध करून देयात येत माेच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
 

राज्यातीक प्रयोगशाळा सहाय्यि सांवगाातीक िमाचाऱ्याांच्या समस्याांबाबत 
(४०)  ३३१४१ (१९-०८-२०१७). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननक 
सोके : सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) रायातील प्रयोगशा ा सााय्यक सींलगामतील कममचाऱयाींच्या समथयाींबाबतच े
गनलेदन लोकप्रगतगनधीींनी माचलदै्यकीय मशक्षच मींत्र्याींना मााे मे, २०१७ च्या 
गतसऱया मठलडयात लदले ाोत,े ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, सदर गनलेदनाच्या वनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन 
प्रयोगशा ा सााय्यक सींलगामतील कममचाऱयाींच्या समथया दरू करयासाठी 
कोचती कायमलााी केली  ला करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (३०-१०-२०१७) : (१) ाे खरे माेच 
(२) प्रयोगशा ा सााय्यक सींलगामतील कममचाऱयाींच्या बाुताींशी मागया ाया 
धोरचात्मक बाबीींशी सींबींचधत वस्याने सदर मागया शासनाच्या भलचाराधीन 
माेच  
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
चाांदपरू तकावात (ता.तमेसर, जज.भां ारा) गाळ जमा झायामळेे 

वपधचांग उख याबाबत 
 (४१)  ३३२९९ (१०-०८-२०१७).   श्री.पररणय फेिे : सन्माननीय जकसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाींदपरू तलालात (ताचतमुसर, स्नचगींडारा) गा  नमा झा्याम ेु तलाल 
पचूमपचे गरुन भपचीींग ्खड्याने दगड ्घड ेपड्याच ेमााे नून, २०१७ मध्ये 
ला त्यादरम्यान  गनदशमनास मले, ाे खरे माे काय, 
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(२) वस्यास, थिागनक को ी बाींधल याच तलालातनू पारींपाररक पध्दतीने 
मासेमारी करीत माेत परींत ु भपचीींग ्खड्याम ेु स्नलीताानी ाोयाची 
शरयता माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, याबाबत थिागनक नागरीकाींनी स्न्ााचधकारी याींचेकड ेले ोले ी 
गनलेदने लदलेली वसनू याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोचती कायमलााी 
केली ला  करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०७-११-२०१७) : (१) ल (२) नााीच 
  चाींदपरू मध्यम प्रक्पाच्या नलाशयातनू मासेमारी करीता प्रचलीत 
गनयमानसुार मत्थयभलगागामाफम त मागासलगीय बाु्द्देशीय मत्थयपालन 
साकारी सींथिा मलमी्ेड चाींदपरू या थिागनक सींथिेला लषम २०१३-१४ त े
२०१७-१८ करीता कीं ्ा् देयात मले माेच त्यानसुार सदर मत्थयपालन 
सींथिेद्लारे मासेमारी करयात येत माेच 
       नलाशयाची लदच ८/७/२०१७ रोनी ्पभलगागीय वमगयींता याींनी प्रत्यक्ष 
पााची केली वसता नलाशयाचे भपचीींग व्यलस्थित वसनू त े ्खड्याच े
गनदशमनास मलेले नााीच      
(३) ्पभलगागीय वमगयींता याींनी प्रत्यक्ष नलाशयाची पााची केली वसता 
भपचीींग  ्खडले नस्याचे मढ लेच त्याम ेु चौकशी करयाचा प्रयन 
्द्् ालत नााीच  
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

ग धचरोकी शहरातीक तकाव खोकीिरणाबाबत 
(४२)  ३३५१० (१०-०८-२०१७).   श्री.समतशे भाांगड या : सन्माननीय जकसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गडचचरोली शारातील तलालाच े खोलीकरचातनू गनघचाऱया मातीची 
साठलचकू तलाल पररसरातच करयात येत माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, झाल्ेया तलालाचे खोलीकरच ल साठलचूक केले्या मातीच्या 
प्रमाचामध्ये मोठी तफालत माे, ाे ाी खरे माे काय, 
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(३) वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन कोचती कायमलााी केली 
ला करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (०७-११-२०१७) : (१) वींशत: खरे माेच सदर तलाल ाा 
गडचचरोली शारात वस्याम ेु तलालातील साठलेला गा  साठभलयाकररता 
पयामयी नागा ्पलब्ध नााीच 
(२) ाोय, शतेकऱयाींनी  शतेीच्या  कामाकरीता  गा  ने्याम ेु  ल कााी 
गा  या कामादरम्यान रॅम्पकरीता लापर्याम ेु तफालत माेच 
(३) शतेीच्या कामाथतल तलालातील गा  भलनाम्ूय शतेकऱयाींना देयाच े
शासनाचे धोरच वसनू त्यानषुींगाने शतेकऱयाींनी थलखचामने रॅर्रव्दारे शतेीच्या 
कामाकररता गा  नेला वस्याने शासनास मचिमक नकुसान झालेले नााीच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
  

सशक्षिेतर िमाचाऱ्याांना शाकेय सशक्षण ववभागाच्या धतीवर  
िाकबध्द पदोन्फ्नती देण्याबाबत 

  

(४३)  ३३५५४ (१०-०८-२०१७).   श्री.ववक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१८७६८ का हदनाांि ७ एवप्रक, २०१६ रोजी हदकेया उत्तराच्या सांदभाात   
सन्माननीय ववमके्त जाती/भुंक्या जमाती व इतर मागासवगा मणण ववशषे 
मागास प्रवगा ियाण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायातील भलमरुत नातीच्या मश्रमशा ेतील कायमरत मलपीक / सेलक / 
कामाठी / थलयींपाकी / लसगतग ा वचधक्षक /प्रयोगशा ा सााय्यक/ पररचर/ 
नाईक इत्यादी मशक्षकेतर कममचाऱयाींना शालेय मशक्षच भलगागाच्या धतीलर 
कालबध्द पदोन्नती देयाबाबत माच्च्च न्यायालयाने गनचमय लदला माे, ाे 
खरे माे काय, 
(२) वस्यास, सदर गनचमयानसुार शासनाने कोचती कायमलााी केली ला 
करयात येत माे, 
(३) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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प्रा. राम सशांदे (१७-११-२०१७) : (१)  ाोय, ाे खरे माेच 
(२) ल (३) रायातील भलनागन प्रलगामच्या मश्रमशा ेतील मशक्षकेतर 
कममचाऱयाींना शालेय मशक्षच भलगागाच्या धतीलर कालबद्ध पदोन्नती देयाबाबत 
माच्च्च न्यायालयाने लदले्या गनचमयानसुार या भलगागाने शासनप् लदच  
१०/०३/२०१७ वन्लये या न्यायालयीन प्रकरचाींमध्ये माच्च्च न्यायालयाने 
याचचकाकताम कममचाऱयाींना कालबद्ध पदोन्नती योननेचा लाग देयाबाबतच े
गनदेश लदले वसतील वशा कममचाऱयाींची लयैस्रतक पा्ता शालेय मशक्षच 
भलगागाच्या लदच ३०/०४/१९९८ च्या शासन गनचमयानसुार तपासनू नर 
याचचकाकताम कममचारी कालबद्ध पदोन्नती योननेस पा् ठरत वस्यास त्याींना 
सदराू योननेचा लाग देयाची कायमलााी करयाच े गनदेश देयात मले 
माेतच  
  

___________ 
  

उस्मानाबाद जजहयातीक हमाकाांच्या मागण्याबाबत 
  

(४४)  ३३७०४ (११-०८-२०१७).   श्री.सजेजतससांह ठािूर : सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ्थमानाबाद स्न्ायातील १०० ाून वचधक ामालानी लदनाींक ६ ऑगथ्, 
२०११ च्या शासन गनचमयातील गनदेशानसुार दरमाा गनयममत मािाडी मींड ाने 
गनस्यचत केले्या दराने मनूरी ल लेव्ाी न गर्याने १८/२०१२ लर कीं ्ा्े रद्द 
करचे, मािाडी मींड ाने गनस्यचत केले्या दराने ामाली ल लेव्ाी मािाडी 
मींड ाकड ेपाठलचे, या मागयाींकररता मााे म,े २०१७ मध्ये ला त्यादरम्यान 
स्न्ााचधकारी ्थमानाबाद कायामलयासमोर बेमदुत ्पोषच केले माे, ाे खरे 
माे काय, 
(२) वस्यास, ्रत ामालाींच्या मागयासींदगामत शासनथतरालर कोचता 
गनचमय घेयात मला माे काय, 
(३) वस्यास, त्याचे थलरूप काय माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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श्री. सांभाजी पाुंीक-ननकांगेिर (०७-११-२०१७) : (१) ाोय, ाे खरे माेच 
     ्थमानाबाद स्न्ायातील गोदाम रक्षकाने मािाडी मींड ाचे लदच 
०१/०८/२०१२ च्या दरप्कानसुार त्रबले सादर न के्याम ेु लदच १५/०५/२०१७ 
रोनी स्न्ााचधकारी, ्थमानाबाद याींचे कायामलयासमोर बेमदुत धरचे मींदोलन 
सरुु केलेच 
(२), (३) ल (४) ्थमानाबाद स्न्ायातील शासकीय धान्य गोदामातील 
ामालाींची िककत ामाली ल त्यालरील लेव्ाीच्या फरकाची ररकम िकीत 
मासलूाप्रमाचे लसलू कराली वशी मागची शासकीय धान्य गोदाम ामाल 
पींचायत याींनी मींड ाकड ेके्यानसूार मींड ाने मािाडी वचधगनयमाच्या कलम 
१३ (५) वींतगमत मनूरी ल लेव्ाीची िकीत ररकम नमीन मासलुाप्रमाचे लसलू 
का करयात येऊ नये वशा मशयाची नो्ीस स्न्ाा परुलठा वचधकारी 
्थमानाबाद याींना लदच ०५/०९/२०१७ रोनी पाठभलली वसनू त्या सींदगामतील 
सनुालची मींड माफम त सरूू वसनू लसलूीची पढुील कायदेशीर प्रकक्रया सरुु 
माेच 
     याबाबत, वन्न नागरी परुलठा भलगागाने क भल्यानसुार  रायातील 
सलम स्न्ायातील शासकीय गोदामाींमध्ये ामाल कीं ्ा् गनस्यचत करताींना 
मािाडी मींड ाने घोभषत केले्या दराप्रमाचे मधारगतू दर देयाबाबत 
कायमलााी सरुु माेच सलम ामाल कीं ्ा्े ाी मािाडी मींड ाने घोभषत केले्या 
दराप्रमाचे ्थमानाबाद स्न्ायातील ामाल कामगाराींना दर मम तीलच 

___________ 
  
ठाणे जजहयातीक वतैरणेच े१२ ुंी.एम.सी पाणी गोदावरीत वळववण्याबाबत 

(४५)  ३४०५७ (१०-०८-२०१७).   श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय 
जकसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाचे स्न्ायातील लतैरचेचे १२ ल्चएमचसीच पाची गोदालरीत 
ल भलयासाठी नलतज् शींकरराल नागरे मणच इतराींनी माचरायपालाींना 
गनलेदन देलनू भलनींती केली माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास,  सदर गनलेदनाची दखल घेऊन मराठलाडयातील ननतलेा 
लदलासा देयासाठी लतैरचेचे १२ ल्चएमचसीच पाची गोदालरीत ल भलयाबाबत 
शासनाने कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे , 
(३)  नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (१०-११-२०१७) : (१) सदर प् शासनथतरालर प्रा्त झाल े
नााीच 
(२) शासनाचे लदच १४/०३/२०१२ चे प्ानसुार २८.५० दलघमी (१ ्ीएमसी) 
लतैरचा सॅडल डॅमच्या एका बानूने दारे बसलनू गोदालरी खोऱयात ल भलयास 
कााीव्ीींच्या वधीन रााून मान्यता लदलेली माेच  
    सद्य:स्थितीत लतैरचा ल च योननेचा समालेश दमचगींगा-लतैरचा-
गोदालरी मल ींक योनना (लाघ/लाल-व्पर लतैरचा-क ला-देलनदी मल ींक) या 
रायाींतगमत नदी नोड योननेमध्ये राषरीय नलभलकास वमगकरचाने केलेला 
वसनू याद्लारे १६ दलघमी (०.५६ ्ीएमसी) पाची ल भलयाचे प्रथताभलत 
माेच 
(३) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
राज्यातीक व्यवसाय सशक्षण व प्रसशक्षण ववभागामध्ये असकेया सांगणि 

ननदेशि पदाच्या वेतनशे्रणीबाबत 
  

(४६)  ३४१८८ (१८-०८-२०१७).   श्री.श्रीिाांत देशपाां ,े श्री.दत्तात्रय सावांत :   
सन्माननीय िौशय वविास व उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) रायामध्ये व्यलसाय मशक्षच ल प्रमशक्षच भलगागामधील सींगचक गनदेशक 
पद लदनाींक ३१ नुल,ै १९९७ ला (१४००-२६००) लेतनशे्रचीत गनमममत झाल े
वसनूाी सींगचक गनदेशक पदाींना सधुारीत लेतनशे्रचीचा लदनाींक १७ नानेलारी, 
२०१४ रोनीचा शासन गनचमय लाग ूझाला नााी, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, सींगचक गनदेशक पदाींना सधुारीत लेतनशे्रची मम यासाठी 
सींचालकाींनी शासनास क्रच ४/मथिा/२००५/(२३५), लदनाींक १६ एभप्रल, २००५ 
रोनी प्रथताल सादर केला वसनू सींगचक गनदेशक पदाींना भलधानसगा 
मयलासन १०६८ नसुार सधुारीत लेतनशे्रची (५५००-९०००) लाग ू करचे 
मलययक वस्याचे सींचालकाने शासनास क भलले माे, ाे ाी खरे माे 
काय, 
(३) वस्यास, लदनाींक २५ नुल,ै २००७ च्या पदाच्या मढाव्यात सींगचक 
गनदेशक पद (१४००-२६००) लेतनशे्रची दशमभलयात मली वसनू राय लेतन 
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सधुारचा सममती २००८ माचाकीम याींनी सगैनकी शा ेतील सींगचक 
गनदेशकाींना (Pay Band - २, ९३००-३४८००, ग्रेड पे ४३००) प्रथताभलत केले 
माे, ाे खरे माे काय, 
(४) वस्यास, सींगचक गनदेशक पद लदनाींक ३१ नुल,ै १९९७ ला गनमममत 
झाले वसनू त्याच शासन गनचमयामध्ये गनमामच झाले्या गनदेशक प्रमाचप् 
व्यासक्रम (१२००-२०४०) याींना सधुारीत लेतनशे्रची (४५००-७०००) लाग ूकेली 
माे, ाे खरे माे काय, 
(५) वस्यास, ्परोरत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन रायातील व्यलसाय 
मशक्षच ल प्रमशक्षच भलगागामध्ये वसले्या सींगचक गनदेशक पदाच्या 
लेतनशे्रचीबाबत कोचती कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(६) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाुंीक-ननकांगेिर (१८-११-२०१७) : (१) ाोय, ाे खरे माेच 
     मा् सधुाररत लेतनशे्रचीचा सदर शासन गनचमय लदनाींक १७ नानेलारी 
२०१४ नसनू लदनाींक १७ नानेलारी, २००४ वसा माेच 
(२) ाोय, ाे खरे माेच 
     तिाभप, सींचालकाींच्या लदनाींक १६/४/२००५ च्या प्रथतालात भलधानसगा 
मयलासन १०६८ चा ््लेख नााीच 
(३) ाोय, 
     मााराषर नागरी सेला (सधुाररत लेतन), गनयम २००९ मधील प षठ क्रच 
३६८ शालेय मशक्षच ल क्रीडा भलगाग वनचु क्रच १३८ सींगचक गनदेशक 
भलद्यमान लेतनशे्रची ४५०० (Fixed) सधुाररत लेतन सींरचना ९३००-३४८०० 
ग्रेड लेतन ४३०० वशी लाग ूकरयात मली माेच 
(४) ाोय, ाे खरे माेच 
(५) ल (६) भलत्त भलगाग मााराषर शासन नागरी सेला (सधुाररत लेतन) 
गनयम २००९ मधील प षठ क्रच १५१ ्च्च ल ती्ं  मशक्षच भलगाग वचक्र ११९ 
मध्ये सींगचक गनदेशक पदाची सधुाररत लेतनशे्रची रुच ९३००-३७८०० ग्रेड लेतन 
४२००/- वशी लाग ूकरयात मली माेच 
  

___________ 
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दामदपे् पुं िरुन देण्याचे मसमष दाखवनू दोन व्यक्तीांनी 
 महहकेची फसवणूि िेयाबाबत 

  

(४७)  ३४२२१ (११-०८-२०१७).   श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय मखे्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नादू् ोचाच्या माध्यमातनू दामदु्  प् करुन देयाचे मममष दाखलनू 
गडगाल (स्नचन गाल) येिील दोन व्यरतीींनी भलरार (स्नचपालघर) येिील 
मलालेची साडसेात लाख रुपयाींची फसलचूक केली वस्याचे लदनाींक १३ नून, 
२०१७ रोनी ला त्यासमुारास गनदशमनास मले माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, यशलींतनगर, गडगाल येिील दोन मरोपीींना थिागनक गनु्ाे 
शाखेच्या पिकाने व्क केली माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, ्रत प्रकरची शासनाने चौकशी करुन मरोपीींलर कोचता 
गनु्ाा दाखल करयात मला माे, त्याींचेकडून मदु्देमालासा ररकम ाथतगत 
करयात मली माे काय, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२७-११-२०१७) : (१) ाोय, ाे खरे माेच 
     परींत ु यातील कफयामदी मलाला ाी भलरार स्नचपालघर येिील नसनू ती 
ममरारोड येिे रााचारी माेच  
(२) ाोय, ाे खरे माेच 
(३) सदर घ्नेबाबत ठाचे ग्रामीच स्न््यातील ममरारोड पोलीस ठाचे येिे 
गचुरचक्रच १९२/२०१७ गाचदींचभलच कलम ४२०, ३८०, २४ प्रमाचे गनु्ाा दाखल 
करयात मला वसनू मरोपीींकडून एकूच रुच ४,६०,०००/- रोख मदु्देमाल 
ररकम ाथतगत करयात मली माेच 
(४) प्रयन ्द्् ालत नााीच 
  

___________ 
  



वि.प. ७ (50) 

 
मेांबई महानगरपासकिेच्या खाजगी ववनाअनदेाननत शाळाांना अनदेान देणेबाबत 
  

(४८)  ३४२३९ (११-०८-२०१७).   श्री.श्रीिाांत देशपाां ,े श्री.दत्तात्रय सावांत :  
सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई माानगरपामलका वींतगमत ४२ खानगी भलनावनदुागनत शा ाींना १५ 
त े२० लष ेपचूम ाोऊनाी वनदुान मम ाले नााी, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, या ४२ शा ाींचे वनदुान मींनूर न करयाची कोचती कारचे 
माेत, 
(३) वस्यास, सदर ४२ शा ाींप्रमाचेच वन्य दोन शा ाींना मुींबई 
माापामलकेने वनदुान मींनूर केले, ाे ाी खरे माे काय, 
(४) वस्यास, एकाच प्रकारातील शा ाींमध्ये गेदगाल का करयात मला ल 
सदर ४२ शा ाींना माानगरपामलकेच्यालतीने वनदुान केव्ाा देयात येईल, 
(५) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१६-११-२०१७) : (१) ल (२) ब ान्मुींबई माानगरपामलकेच्या 
मशक्षच भलगागाच्या वखत्यारीत वसचाऱया वनदुागनत शा ाींना शासनाकडून 
५०% ल माानगरपामलकेच े ५०% वसे एकूच १००% वनदुान देयात येतचे 
तिाभप, सन २००१-२००२ या शकै्षणचक लषामपासनू माानगरपामलकेने त्याींच्या 
क्षे्ात मान्यता लदले्या खानगी प्रािममक शा ाींचे वनदुान शासनाच्या 
वनदुानासाठी ग्रा्य धरले नाचार नस्याम ेु सन २००४ नींतर 
माानगरपामलकेने मान्यता लदले्या कोचत्यााी शा ेस माानगरपामलकेमाफम त 
वनदुान मींनूर करयात मलेले नााीच 
     या दरम्यान वनदुानासाठी एकूच ४२ शा ाींनी वनम केले माेत, 
त्यापकैी बालमोान शा ेची मान्यता सन १९४२ पासनूची वस्याने, या 
शा ेस माानगरपामलकेच्या मशक्षच सममतीच्या मींनुरीने ५०% वनदुान सरुु 
करयास मींनुरी लदलेली माेच  
     तसेच, लदनाींक १७/०२/२०१० मध्ये माानगरपामलकेने घेतले्या 
गनचमयानसुार, सन २००१-२००३ या कालालधीमध्ये माानगरपामलकेने या 
खानगी शा ाींना मान्यता लदलेली माे वशा ३३ शा ाींनाच 
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माानगरपामलकेच्या व्ीसापेक्ष वनदुान मींनुर करयात मले माे, तसेच 
सदर गनचमय यापढेु इतर कोचत्यााी शा ेला लाग ू ाोचार नस्याच े
माानगरपामलकेमाफम त गनस्यचत करयात मले माेच 
(३) सदर ४२ शा ाींपकैी दादर (पस्यचम) येिील बालमोान या मराठी 
माध्यमाच्या प्रािममक शा ेची मान्यता सन १९४२ पासनूची वस्याने, या 
शा ेस ५०% वनदुान मींनूर करयाचा गनचमय ब ान्मुींबई माानगरपामलकेमाफम त 
घेयात मला माेच 
(४) ल (५) ब ान्मुींबई माानगरपामलकेने सन २००१-२००२ नींतर मान्यता 
लदले्या शा ाींना शासनाकडून ५०% वनदुान मींनूर केले नाचार 
नस्याबाबतचा शासन गनचमय वस्याम ेु, वशा शा ाींना वनदुान मींनूर 
के्यास येचाऱया मचिमक दागयत्लाची सींपचूम नबाबदारी माानगरपामलकेलर 
पडचार माेच  
     त्याम ेु ब ान्मुींबई माानगरपामलका क्षे् ातील खानगी व्यलथिापकाींनी 
(इींग्रनी माध्यम लग ून) वनदुानासाठी वनम  केले्या ४२ शा ाींना 
शासनाकडून ५०% वनदुानासाठी देयाबाबत शासनाची गमूमका 
क भलयाबाबत तसेच, या शा ाींचे वनदुान प्रथताल शासनाचे वनदुान सू्  
लाग ू करयासाठी, म्ुयाींकनाचे गनकष गनस्यचत के्याप्रमाचे 
म्ुयाींकन/पडता ची करुन शासनाकड े पाठलाले ककीं ला कसे विला पढुील 
वनदुान म्ुयाींकन प्रकक्रयेत ब ान्मुींबई माानगरपामलका पररक्षे् ातील शा ाींना 
ऑनलाईन म्ुयाींकन वनम सादर करचेस वनमुती देचे याबाबत शालेय 
मशक्षच ल क्रीडा भलगागाच ेवमगप्राय मागभलयात मल ेाोतचे 
     त्यावनषुींगाने शालेय मशक्षच ल क्रीडा भलगागामाफम त प्रा्त 
वमगप्रायानसुार, सन २००१-२००२ या शकै्षणचक लषामपासनू ब ान्मुींबई 
माानगरपामलकेने मान्यता लदले्या शा ाींना शासनाच्या वनदुानासाठी ग्रा्य 
धरले नाचार नस्याने ब ान्मुींबई माानगरपामलकेस वनदुान मम चार नााीच 

___________ 
 

वदै्यिीय महाववद्याकयातीक प्रवेश प्रकक्रयेत मान्फ्यता नसकेया 
महाववद्याकयाांचा समावेश िेयाबाबत 

(४९)  ३४५३६ (१९-०८-२०१७).   श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय वदै्यिीय 
सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायातील लदै्यकीय मााभलद्यालयातील प्रलेश प्रकक्रया लदनाींक २८ 
नूनपासनू सरुु झाली वसनू लदै्यकीय पररषदेने नााीर केले्या 



वि.प. ७ (52) 

मााभलद्यालयाींच्या यादीत ७ मााभलद्यालयाींना लदै्यकीय पररषदेची मान्यता 
नसतानााी त्याींचा समालेश या प्रलेश प्रकक्रयेत करयात मला माे, ाे खरे 
माे काय, 
(२) वस्यास, मयत्या ले ी परलानगीची धालप  ल व्यासक्रमाला ्मशराने 
सरुुलात ाोचे ल परलानगी न मम ा्यास भलद्यार्थयांमध्ये गोंध  गनमामच 
ाोचार माे, ाे ाी खरे माे काय, 
(३) वस्यास, सदर प्रकरची कायमथलरूपी धोरच मखनू सदु्धा प्रलेश प्रकक्रयेत 
वशा प्रकारे गोंध  ाोत वसतो त्याम ेु शासनाने चौकशी करुन कोचती 
कायमलााी केली ला करयात येत माे, 
(४) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०२-११-२०१७) : (१) ाे खरे नााीच गारतीय मयभुलमज्ान 
पररषदेची मान्यता नसले्या मााभलद्यालयाींचे प्रलेश करयात मलेले नााीतच 
(२) ाे खरे नााीच 
(३)प्रयन ्द्् ालत नााीच 
(४)प्रयन ्द्् ालत नााीच 

___________ 
  

राज्यातीक पत्रिाराांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(५०)  ३४६५२ (२३-१०-२०१७).   श्री.धनांजय मेां  े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२७८४३ का हदनाांि १५ माचा, २०१७ रोजी हदकेया उत्तराच्या सांदभाात   
सन्माननीय मखे्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) देशातील १६ रायाींमध्ये प्काराींना पेन्शन योनना लाग ूवसनू रायातील 
प्काराींना पेन्शन योनना लाग ू करयासाठी ल इतर मागयाबाबत 
लोकप्रगतगनधीींनी शासनास मााे स् े्ंबर, २०१७ मध्ये ला त्यादरम्यान प् 
लदले माे, ाे खरे माे काय, 
(२) वस्यास, यासींदगामत भलचधमींड ात चचाम ाोलनूाी तसेच ले ोले ी 
मयलासने ल प्व्यलाार करुनाी कोचतीाी कायमलााी करयात मलेली नााी, 
ाे ाी खरे माे काय, 



वि.प. ७ (53) 

(३) वस्यास, प्कार ा्ला भलरोधी कायद्याची प्रकक्रया तात्का  पचुम करचे, 
मनेठीया मयोगाच्या मशफारशी तात्का  लाग ू करचे, मरोग्य भलमा लाग ू
करचे, प्काराींच्या पा्याींना शकै्षणचक सभुलधा मम चे इत्यादीबाबत लारींलार 
मागची करुनाी कायमलााी ाोत नस्याने प्काराींमध्ये वसींतोष पसरला 
वसनू यासींदगामत शासन तात्का  गनचमय घेचार माे काय, 
(४) वस्यास, याबाबत शासनाने कोचती कायमलााी केली ला करयात येत 
माे, 
(५) नस्यास, भललींबाची कारचे काय माेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२४-११-२०१७) : (१) ाोयच 
(२) ाे खरे नााीच 
     येषठ प्काराींप्रती सामास्नक गालनेतनू लयोल ध्द ल येषठ प्काराींना 
त्याींच्या कायामचा सन्मान म्ाचून मचायम बा शाथ्ी नाींगेकर येषठ प्कार 
सन्मान योननेंतगमत दरमाा ठराभलक ररकम देयाचा प्रथताल शासनाच्या 
भलचाराधीन माेच 
(३), (४) ल (५) ाोयच 
     प्कार ा्ला भलरोधी कायद्याचे भलधेयक माचरायपाल याींच्यामाफम त 
माचराषरपतीींच्या मान्यतसेाठी कें द्र शासनाकड ेपाठभलयात मले माेच 
     मनेठीया मयोगाची वींमलबनालचीबाबत ्द्योग, ऊनाम ल कामगार 
भलगागाींतगमत कामगार मयरुत, मााराषर याींच्यामाफम त कायमलााी सरुु माेच 
     माात्मा नोगतबा फुले नीलनदायी मरोग्य भलमा योननेमध्ये 
वचधस्थलक तीधारक प्कार ल त्याींचे कु्ुींत्रबय याींचा समालेश करयात मला 
माेच तसेच वचधस्थलक ती नसले्या प्काराींचा समालेश करयाबाबत भलभलध 
शरयताींची तपासची करयात येत माेच 

___________ 
 

  ववधान भवन :    ॉ. अनांत िळसे 
   नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
 ____________________________________________________ 
मुद्रचपूलम सलम प्रककया मााराषर भलधानमींड  सचचलालयाच्या सींगचक यी्ं चेलर करयात मली माेच 

मुद्रच : शासकीय मुद्रचालय, नागपूर 
 



वि.प. ७ (54) 

 


