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 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
  

 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

घाटिोपर मुांबई येथील िातिडीपाडा-खांडोबा टेिडीिरील रहहिाशाांच ेपुनिवसन िरण्याबाबत 
  

(१)  ४५४ (२९-०१-२०१५)    श्री.प्रिाश गजभिये, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा्कोपर मुींबई येथील कातिडीपाडा-खींडोबा ्ेकडीिरील रहििाशी पुनिवसनाच्या प्रततके्षत 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ्ेकडीिरील रहििाशाींच ेपुनिवसन करण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायविािी केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०५-२०१७) : (१) घा्कोपर (प.) येथील कातोडीपाडा खींडोबा ्ेकडी िा 
भाग प्रामुख्यान ेझोपडपट्टीन ेव्याप्त आिे. सदर ्ेकडीच्या कािी भागातून मुींबई शिरास पाणी 
पुरिठा करणाऱ्या मखु्य प्रमखु जलिाहिन्याींपैकी एक असलेली तानसा जलिाहिनी जात आिे. 
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर जलिाहिन्याींच्या दोन्िी बाजूस १० मी्र इतक्या 
पट्टय्ामध्ये बाधित असणाऱ्या झोपडीिारकाींना सन २००९-१० मध्ये नो्ीसा बजािण्यात आल्या 
िोत्या. 
     सदर नो्ीशीिर झोपडीिारकाींनी दाखल केलेल्या कागदपत्ाींच्या आिारे ि शासन 
तनणवयानुसार पयावयी पुनिवसनासाठी झोपडयाींची पात्ता ि अपात्ता तनश्चचत करण्यात आली 
आिे. त्यानुसार पात् झोपडीिारकाींचे पुनिवसनाचे काम सुरु आिे. 
(२) ि (३) तानसा प्रकल्पामध्ये रहििाचयाींच्या पुनिवसनाबाबत मिापाललकेची कायविािी अींततम 
्प्प्यात आली असून, पात् झोपडीिारकाींना पी.ए.पी. ची ताबापत् देण्याच ेकाम पूणवत्िास आले 
आिे. 
  

___________ 
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सािांतिाडी (जज.भसांधुदगुव) येथील टाळांबा प्रिल्प हररत लिादाच्या  
तनणवयामुळे अडचणीत आल्याबाबत 

  

(२)  १५६७९ (०२-०५-२०१६)    श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  िाई जगताप :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सािींतिाडी (श्ज.लसींिुदगुव) येथील ्ाळींबा प्रकल्प िररत लिादाच्या तनणवयामळेु अडचणीत 
आल्याच ेमािे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, लसींिुदगुव श्जल््यातील ४२ िजार िेक््र के्षत् िनसींज्ञा म्िणुन जाहिर केले 
असतानाींिी उक्त प्रकल्प प्रलींबबत असल्यान ेशासनान ेकोणती कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (०१-०४-२०१७) : (१) िे  खरे नािी. 
     मा. िररत लिाद, पुणे याींचे हदनाींक ३/१२/२०१५ चे आदेशानुसार िनसींज्ञेखालील के्षत् 
विकासात्मक प्रकल्पासाठी िळत े करण्याअगोदर िररत लिादाची परिानगी घेणे आिचयक 
असलेबाबतचे शासन पररपत्क क्रमाींक एस-३०/२०१५/प्र.क्र.४३६/भाग-१/फ-३, मींत्ालय, मुींबई 
हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी तनगवलमत करणेत आले आिे. त्यानुसार ्ाळींबा प्रकल्पासाठी 
लागणारे खाजगी िनक्षेत्ासाठी मा.िरीत लिादाची मान्यता घेणे आिचयक आिे. 
(२) तळींबा प्रकल्पासाठी एकूण ६२३.३१८ िेक््र िनजमीन आिचयक आिे. यापैकी २६५.६९५ िे. 
के्षत्ाच्या िनजलमनीच्या तनिवनीकरण प्रस्तािास कें द्रीय पयाविरण ि िन मींत्ालयाकडून पत् 
हदनाींक ०१/०३/२००१ अन्िये तत्ित: मान्यता प्राप्त झाली आिे. 
     तद्नींतर सन १९९७ मध्ये लसींिुदगुव श्जल््यातील कािी के्षत्ािर िनसींज्ञा लागू करणेत 
आली. मिसूल खात्याकडून िनसींजे्ञखालील के्षत् २००१ मध्ये ज्ञात झाले. त्यानुसार प्रकल्पाच्या 
बुडीत के्षत्ातील २४०.८८.७ िे. िनसींज्ञेखालील के्षत्ािरील िनसींज्ञा उठविण्याचा स्ितींत् िन 
प्रस्ताि तयार करुन कें द्रस्थ अधिकारी, मिाराषर राज्य, नागपूर याींना हदनाींक २९/०१/२००२ 
अन्िये सादर केला. 
     प्रिान मुख्य िनसींरक्षक, मिाराषर राज्य, नागपूर याींनी कािी अलभप्राय नोंदिून 
प्रस्तािास लशफारस करणेस नाकारले, त्यानुसार मिसूल ि िन विभागाने त्याींचे पत् हदनाींक 
२३/०१/२०१४ अन्िये तळींबा प्रकल्पाच्या िन प्रस्ताि कें द्र शासनास लशफारस न करण्याचा 
तनणवय घेतला आिे. 
     जलसींपदा विभागान ेमिसूल ि िन विभागास सदर तनणवयाचा फेरविचार करणेची विनींती 
केली आिे. 
(३) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
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राज्यातील िायदा ि सुव्यिस्था मजबुत िरण्याबाबत 
  

(३)  १८६०० (०३-०५-२०१६)    डॉ.अपूिव हहरे : ताराींककत प्रचन क्रमाींक ११५९३ ला हदनाींक १६ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कायदा ि सुव्यिस्था मजबुत करण्यासाठी एकूण २९ निीन पोलीस ठाण े
तनमावण करण्याचे प्रस्तावित आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त एकूण २९ निीन पोलीस ठाण ेतनलमवतीबाबत वित्त विभागाच्या हदनाींक  
२ जुन, २०१५ मिील तरतुदीींचा विचार करून प्रस्ताि तपासण्यात येत आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरील २९ पोलीस ठाणे कोणकोणत्या हठकाणी (गाींि-शिरात) सुरु करण्याच े
प्रस्तावित आिे, पोलीस मिासींचालकाींनी शासनास हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ अन्िये सादर 
केलेल्या नितनलमवत पदाींच्या दसुऱ्या ्प्प्यामध्ये एकूण १२०४९ पदाींचा समािेश आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, सदरिू ररक्त पदे भरणे ि निीन पोलीस ठाणे तनमावण करणेबाबत कोणती 
कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०५-२०१७) : (१) ि (२) िे खरे आिे. 
(३) पोलीस मिासींचालक, म.रा. मुींबई याींनी पदतनलमवतीच्या दसुऱ्या ्प्प्यात विविि सींिगावतील 
१२५४९ पदे ि एकूण २९ पोलीस ठाण ेतनमावण करण्याचा प्रस्ताि शासनास सादर केला आिे. 
सदरिू प्रस्तािामध्ये खालील तक्त्यात नमूद हठकाणी पोलीस ठाणे सुरु करण्याच े प्रस्तावित 
आिे. 
अ.क्र. पोलीस घ्क प्रस्तावित पोलीस ठाण े
०१ पोलीस आयुक्त, पुणे शिर 

 
नविन काळेपडल पोलीस ठाण,े पानमळा पोलीस 
ठाणे, नविन सायबर पोलीस ठाण े
 

०२ पोलीस आयुक्त, ठाणे शिर 
 

नविन दापोड े पोलीस ठाण,े नविन हदिा पोलीस 
ठाणे 
 

०३ 
 

पोलीस आयुक्त, औरींगाबाद शिर 
 

नविन विमानतळ पोलीस ठाण े
 

०४ पोलीस आयुक्त, नागपूर शिर 
 

नविन बेलतरोडी पोलीस ठाण,े नविन सायबर 
पोलीस ठाण े (यापकैी बेलतरोडी पोलीस ठाण्याच्या 
तनलमवतीस मान्यता देण्यात आली आिे.) 
 

०५ पोलीस आयुक्त, सोलापूर शिर 
 

नविन बाळे पोलीस ठाण े
 

०६ पोलीस आयुक्त, निी मुींबई 
 

नविन जुईनगर पोलीस ठाणे 
 

०७ पोलीस अधिक्षक, पालघर 
 

नविन आचोळे पोलीस ठाण ेि नविन माींडिी पोलीस 
ठाणे 
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०८ पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण 
 

पा्ास पोलीस ठाणे ि नविन एमआयडीसी म्िाळुींगे 
पोलीस ठाण े
 

०९ पोलीस अधिक्षक, अिमदनगर 
 

नविन बोिेगाि पोलीस ठाण,े नविन देिळाली प्रिरा 
पोलीस ठाण ेि नविन लमरजगाि पोलीस ठाणे 
 

१० पोलीस अधिक्षक, जळगाि 
 

नविन अींमळनेर ग्रामीण पोलीस ठाणे 
 

११ पोलीस अधिक्षक, अमरािती 
 

सेमाडोि पोलीस ठाण े
 

१२ पोलीस अधिक्षक, ििाव 
 

हिींगणघा् पोलीस ठाण्याच े विभाजन करुन नविन 
पोलीस ठाण ेतनमावण करणेबाबत 
 

१३ पोलीस अधिक्षक, यितमाळ 
 

मोिदा पोलीस ठाण े
 

१४ पोलीस अधिक्षक, अकोला 
 

पारस पोलीस ठाण े
 

१५ पोलीस अधिक्षक, िालशम 
 

सेलुबाजार पोलीस ठाणे 
 

१६ पोलीस अधिक्षक, कोल्िापूर 
 

नविन कबनुर पोलीस ठाणे 
 

१७ पोलीस अधिक्षक, जालना 
 

नविन अींबड पोलीस ठाण े
 

१८ पोलीस अधिक्षक, बीड 
 

नविन नाींदरु घा् पोलीस ठाणे 
 

१९ पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामीण 
 

मोिपा पोलीस चौकीचे रुपाींतर पोलीस ठाण्यात 
करणेबाबत, कोराडी पोलीस ठाणे अींतगवत असलेल्या 
बाजारगाि दरूके्षत् पोलीस ठाणे तनमावण करणेबाबत, 
राम्ेक पोलीस ठाणे अींतगवत दरूके्षत् मनसरच े
रुपाींतर पोलीस ठाण्यात करणेबाबत. 

 

(४) पदतनलमवतीचा दसुऱ्या ्प्प्याचा प्रस्तािास वित्त विभागाची ि उच्चस्तरीय सलमतीची मींजूरी 
लमळिण्याबाबतची कायविािी सुरु आिे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

नाभशि येथील िे.बी.सी. गैरव्यिहाराच्या चौिशीस विलांब होत असल्याबाबत 
  

(४)  १८६१७ (०३-०५-२०१६)    डॉ.अपूिव हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२७६६ ला दिनाांि १६ 
डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथ े झालेल्या बिुचधचवत के.बी.सी. गैरव्यििारात ८०९८ गुींतिणुकदाराींची रुपये 
२०९.५६ को्ीची फसिणूक झाल्या प्रकरणी गुींतिणूकदाराींचे जबाब नोंदविण्याची सुरु असलेली 
कायविािी पुणव झाली आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गुन््यातील फरार आरोपीींना अ्क करण्यात आली आिे काय, 
अद्याप अ्क करण्यात आली नसल्यास कें द्रीय गुन्िे अन्िेषण विभाग (सीबीआय) िा तत्सम 
विभागाकड ेकायविािीसाठी पाठपुरािा करण्यात आला आिे काय, 
(३) तसेच, िजारो गुींतिणूकदाराींना त्याींनी जमा केलेल्या ठेिीची रक्कम आरोपी सींचालकाींच्या 
नातेिाईकाींचे नािाींिरील बँक खात्यातील गोठविलेली रक्कम ि जप्त मालमत्तेद्िारे उपलब्ि 
िोणाऱ्या रकमेतून परतफेड करणेबाबत कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०४-२०१७) : (१) नािी. 
     सदर गुन््याची व्याप्ती तसेच गुींतिणुकदाराींची सींख्या (८,१७७) मोठ्या प्रमाणािर 
असल्यान ेगुींतिणुक दाराींच ेजबाब नोंदविण्याच ेकाम चाल ूआिे. 
(२) िोय. 
     गुन््यातील मुख्य आरोपी १) भाऊसािेब छबु चव्िाण ि २) सौ. आरती भाऊसािेब 
चव्िाण याींना हदनाींक ०६/०५/२०१६ रोजी अ्क करुन १४ हदिस पोलीस कोठडी घेिून तपास 
करण्यात आला आिे. 
(३) गुन््यातील अ्क आरोपी ि केबीसी कीं पनीच े नािािरील स्थािर ि जींगम मालमत्ता 
एमपीआयडी ॲक्् १९९९ कायदा कलम ४ ि ५ नुसार जप्त िोिून, पुढील कायदेशीर कारिाई 
िोणे करीता, सक्षम अधिकारी म्िणून, उप श्जल्िाधिकारी, नालशक याींची तनयुक्ती करण्यात 
आलेली आिे. गुींतिणुकदाराींना त्याींची गुींतिणुकीची रक्कम परत लमळिून देणेसाठीची पुढील 
कायविािी सुरु आिे. 
(४) विलींब झालेला नािी. 

___________ 
  

धोदाणी गाांि ते माथेरान (ता.पनिले, जज.रायगड) रस्ता तयार िरण्याबाबत 
  

(५)  १९२९५ (१६-०८-२०१६)    प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माथेरान येथे जाण्याकरीता नेरळ ते माथेरान (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) िा एकच रस्ता 
असून स्थातनक नागररकाींनी िोदाणी गाींि ते माथेरान असा पयावयी रस्ता तयार करािा 
याकररता मा.मुख्यमींत्ी, मा.सािवजतनक बाींिकाम मींत्ी, मा.गिृतनमावण मींत्ी तथा पालकमींत्ी 
याींना हदनाींक ३० म,े २०१६ रोजी िा त्यासुमारास लेखी तनिेदनाद्िारे विनींती केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(३) असल्यास, या रस्त्याच्या बाींिकामाकररता ककती कालाििी लागणार आिे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०४-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) िोदाणी तथेे माथेरान पयतं रस्ता अश्स्तत्िात नािी. सदर मागणी केल्यानुसार िा 
रस्ता अततदगुवम भागातील असनू िनजलमनीतून तसेच Eco sensitive Zone मध्ये आिे. 
माथेरान ते िोदाणी अन्य मागावन ेजोडलेला आिे. तसेच सदरचा रस्ता योजनाबा्य असल्यान े
करता येत नािी. 

___________ 
  

पोलीस िल्याण तनधी िायद्यात बदल िरण्याबाबत 
  

(६)  १९३५८ (१९-०८-२०१६)    अॅड.तनरांजन डािखरे :  ताराींककत प्रचन क्रमाींक १४९७५ ला 
हदनाींक १६ माचव, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोलीस दलातील अधिकारी ि पोलीस कमवचाऱ्याींची सींख्या पािता पोलीस कल्याण तनिी 
अधितनयमाींतगवत पोलीस अधिकारी/कमवचाऱ्याींच्या कल्याणाबाबतीतील तनिीच े िावषवक 
अींदाजपत्क िे अल्प आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर अल्प असणाऱ्या अींदाजपत्कात िाढ करण्यात यािी अशी मागणी 
राज्यातील पोलीस अधिकारी/कमवचारी याींचेकडून शासनाकड ेअनेक िषांपासून त ेआजतागायत 
करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस कल्याण तनिी िाढ ि अपुऱ्या सोई-सुवििाबाबत पोलीस कल्याण तनिी 
कायद्यात बदल करण्याच्यादृष्ीने विचारवितनयम करण्यासाठी वििानमींडळ सदस्याींसमिेत 
बैठक घेण्यात येईल असे मा.गिृ राज्यमींत्ी (ग्रामीण) याींनी सींदभाविीन प्रचनाच े
प्रचनोत्तराच्यािळेी सभागिृात आचिासन हदले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी मा.राज्यमींत्ी मिोदयाींनी आचिालसत करुनिी अद्याप बैठक 
घेण्यात आली नसल्याच े हदनाींक ६ जून, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास तनदशवनास आले असून 
सदर बैठक घेऊन पोलीस कल्याण तनिी कायद्यात बदल करण्याच्यादृष्ीने शासनान ेकोणती 
कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०४-२०१७) : (१) ि (२) िे खरे नािी. 
(३) ि (४) याबाबत बठैक आयोश्जत करण्याची कायविािी शासन स्तरािर सुरु आिे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

सायखेडा (ता.पाांढरििडा, जज.यितमाळ) येथील धरणातील गाळ िाढण्याबाबत 
  

(७)  १९३९१ (१८-०८-२०१६)    श्री.हररभसांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२७६६ ला दिनाांि 
१६ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायखेडा (ता.पाींढरकिडा, श्ज.यितमाळ) िरण प्रकल्प सन १९६८ मध्ये मींजूर िोिून सन 
१९७२ मध्ये पूणवत्िास आली असनू ३ िजार ११६ िेक््र लसींचन क्षमता असलेल्या प्रकल्पातून 
गाळ काढला नसल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर िरणातील गाळ न काढल्यामळेु पािसाळ्यात पाऊस आला कक िरणात 
पाणी साठविले न जाता िािून जाते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविािी केली िा करण्यात 
येत आिे ?   
  

श्री. धगरीष महाजन (२६-०४-२०१७) : (१) िोय. 
(२) मेरी नालशक याींच्याद्िारे नुकतेच दरू सींिेदन तींत्ाच्या आिारे केलेल्या सव्िेक्षणात 
(Remote Sensing) सायखेडा िरणात ५.१२ दलघमी गाळ साठल्याच ेतनदशवनास आले िोत.े 
त्यामुळे िरणाची पाणी साठिण्याची क्षमता १८.८४ % न ेकमी झालेली आिे. सद्य:श्स्थतीत 
सायखेडा िरणाच्या ३८.५१ दलघमी साठिण क्षमतेपकैी २२.०६ दलघमी पाणी िरणात साठविले 
जाते. 
(३)  सदर प्रकल्पातील बुडीत के्षत्ातील १४१५ घ.मी. गाळ लोकसिभागातून काढण्यात आलेला 
असून यािषी उिवरीत गाळ काढणे तनयोश्जत आिे. 

___________ 
  

राज्यात पोलीसाांची ररक्त पदे िरण्याबाबत 
  

(८)  १९६०२ (१९-०८-२०१६)    श्री.हररभसांग राठोड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान फक्त चार िजार पदाींची पोलीस 
भरती घेण्यात आली, परींत ुमा.मखु्यमींत्ी याींनी मािे डडसेंबर, २०१५ अखेर पयतं िीस िजार 
पदाींची पोलीस भरती घेण्यात येईल अस ेसाींधगतले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेकाढलेल्या पद भरतीत विदभावतील ११ श्जल््याींच्या िाट्याला केिळ 
५८९ पदे आली तसेच यितमाळ श्जल्िा शेतकरी आत्मित्याग्रस्त असून सुद्धा केिळ ३७ पदेच 
भरण्यात आली, यामळेु प्रलशक्षण घेणारे बेरोजगार युिक सींतप्त झाले असल्यान ेयास्ति पुन्िा 
शासन पोलीस भरती घेणार आिे काय, 
(३) असल्यास, या बाबतीत शासनाचे िोरण काय आिे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०४-२०१७) : (१) नािी. तथावप, डडसेंबर, २०१५ ऐिजी ऑगस््, २०१६ 
पयवत ररक्त िोणाऱ्या पदाींच्या प्रमाणात ६६४८ पदाींसाठी भरती प्रकक्रया राबविण्यात आली आिे. 
(२), (३) ि (४) नािी. पोलीस लशपाई पद भरतीमध्ये विदभावतील ११ श्जल््यामध्ये १११८ 
इतक्या ि यितमाळ श्जल््याकरीता ५० पदाींची भरती प्रकक्रया राबविण्यात आलेली आिे. 
राज्यातील पोलीस अधिकारी/कमवचारी याींची सरळसेिनेे भराियाची ररक्त िोणारी पदे प्रचललत 
िोरणानुसार दरिषी भरण्याबाबतची कायविािी करण्यात येत आिे. 
  

___________ 
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परिणी येथील इनामी जभमनीिरील अततक्रमणाबाबत 
  

(९)  १९६६० (२३-०८-२०१६)   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सुतनल 
तटिरे : ताराींककत प्रचन क्रमाींक १५०३४ ला हदनाींक १३ एप्रप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सींदभावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील इनामी जलमनीिरील अततक्रमणाबाबत दोषी असलेल्या अधिकारी ि 
कमवचाऱ् याींिर कारिाई करण्याच्या सुचना/आदेश मा.मुख्यमींत्ी मिोदयाींनी सींदभीय ताराींककत 
प्रचनान्िये आयुक्त, मिानगरपाललका परभणी याींना हदले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्ी याींचे आदेशाप्रमाणे दोषी असणाऱ्या अधिकारी ि कमवचारी 
याींच्यािर कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) तसेच, इनामी जलमनीिरील अततक्रमणे ि्िून ती जमीन कस््डीयन (सींरक्षक) असणाऱ्या 
श्जल्िाधिकारी, परभणी याींचे ताब्यात देण्याबाबत आयुक्त, मिानगरपाललका परभणी याींनी 
कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-०४-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) मिसलू विभागाकडून परभणी शिरातील शासकीय / इनामी जलमनीिरील 
अततक्रमण/शतवभींग शोिून काढण्यासाठी पथकाचे गठन करण्यात आले आिे. सदर पथकाचा 
अििाल मिानगरपाललकेस प्राप्त िोताच या मालमत्ताींच्या बाबतीत दोषी कमवचाऱ्याींिर 
मिानगरपाललकेकडून कारिाई करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

राज्याच्या महहला ि बालवििास वििागाने प्रत्येि तालुक्यात एि 
बालसुधारगहृ सुरु िरण्याचा तनणवय घेतल्याबाबत 

 

 (१०)  १९६६२ (११-०८-२०१६)    श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल िोसले, श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.प्रिाश गजभिये, श्री.सुतनल 
तटिरे : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या महिला ि बालविकास विभागाने प्रत्येक तालुक्यात एक बालसुिारगिृ सुरु 
करण्याचा तनणवय मािे माचव, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात एक िजारािून अधिक बालसिुारगिेृ असताना नविन सुिारगिेृ सुरु 
करण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, प्रचन भाग (१) मिील बालसुिारगिृाींना ककती खचव अपेक्षक्षत आिे, आतापयतं 
ककती निीन बालसुिारगिृाींना मान्यता हदली आिे ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१७) : (१) नािी. 
(२) प्रचन उद्् ाित नािी. 
(३) शासनाने प्रत्येक तालुक्यात एक बालसुिारगिृ सुरु करण्याचा तनणवय घेतलेला नसल्याने 
खचावबाबत प्रचन उद्् ाित नािी. 
     शासनान े बीड श्जल््यातील एका सींस्थेस बालगिृासाठी अनुदातनत तत्िािर तत्ित: 
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मान्यता हदलेली आिे. परींतु आयकु्तालय स्तरािरुन अींततम मान्यता अद्याप हदलेली नािी. 
      तसेच, पुणे श्जल््यातील एका सींस्थसे विनाअनुदातनत तत्िािर खास बाब म्िणून 
बालगिृासाठी मान्यता देण्यात आलेली आिे. 

___________ 
  

महाराष्ट्र पोलीस िुटुांब आरोग्य योजनेत डेंग्यु, मलेररया आणण  
स्िाईन फ्ल ूआजाराांचा समािेश िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(११)  १९७०२ (२३-०८-२०१६)  अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योजनेतून पोलीस अधिकारी-कमवचारी ि त्याींचे कु्ुींबबयाींना 
मोफत उपचार देण्यात येत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू योजनेत डेंग्य,ु मलेररया आणण स्िाईन फ्लू या आजाराींचािी समािेश 
करण्यात यािा अशा स्िरुपाचा प्रस्ताि पोलीस मखु्यालयान ेशासनाच्या गिृ विभागाकड ेमािे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान पाठविला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रस्तािािर शासनान ेतनणवय घेतला आिे काय, त्याच ेस्िरुप काय आिे ि 
त्यानुषींगान ेकोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०४-२०१७) : (१) ि (२) िे खरे आिे. 
(३) सदर प्रस्ताि सािवजतनक आरोग्य विभाग याींना सादर करण्यात आला आिे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यात बालवििाह बांदीचा िायदा प्रिािीपणे राबविण्याबाबत 
 

 (१२)  १९७८५ (११-०८-२०१६)    श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुस्नबानू खभलफे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महहला ि बाल 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) कें हद्रय आरोग्य मींत्ालयान ेइीं्रनॅशनल इश्न्स्््यू् फॉर पॉपुलेशनच्या सिकायावन ेकेलेल्या 
राषरीय कौ्ुींबबक आरोग्य सव्िेक्षणात सन २०१५-२०१६ च्या चौथ्या अििालात राज्यात आजिी 
१०० पैकी २५ मुलीींचे वििाि िय िषे १८ पेक्षा कमी असताना िोतात, त्यामळेु महिलाींच्या 
प्रमाणातिी घ् िोत आिे, असे मािे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या पािणीत मुींबई येथे १५ िषाविून कमी ियात लग्न झालेल्या मलुीींची सींख्या 
सुमारे २१ िजार एिढी आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच युतनसेफ आणण रींगनाथ लमश्रा आयोगाच्या अििालातिी १८ िषांच्या आतील मुलीींच े
लग्न िोण्याचे प्रमाण कमी िोण्याऐिजी िाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची दखल घेत शासनाने बालवििाि बींदीचा कायदा प्रभािीपणे 
राबविण्यासोबत बालवििािास पररणामकारकररत्या आळा घालण्याच्या दृष्ीने कोणती कायविािी 
केली िा करण्यात येत आिे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०४-२०१७) : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) अशींत: खरे आिे. 
     माजी मुख्य न्यायमूतत व रींगनाथ लमश्रा याींच्या हदनाींक १० म,े २००७ च्या अििालात 
बुध्दीस्् ि मुस्लीम समाजात मलुीींचे बाल वििाि िोण्याचे प्रमाण िाढले असल्याच ेनमूद केले 
आिे. 
(४) कें द्रीय बाल वििाि प्रततबींिक अधितनयम, २००६ च्या कलम १६ द्िारे राज्य शासनास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा िापर करुन कलम १६ च्या पो् कलम (१) अन्िये 
ग्रामीण भागासाठी शासन अधिसूचना हद. ०३ जून, २०१३ नुसार ग्रामसेिक याींना त्याींच्या 
ग्रामपींचायतीच्या के्षत्ामध्ये बाल वििाि प्रततबींिक अधिकारी म्िणून तनयुक्त करण्यात आलेले 
आिे. उक्त कलमाच्या पो्कलम (२) अन्िये सींबींधित ग्रामपींचायत के्षत्ात तनयुक्त केलेल्या 
अींगणिाडी सेविका या बाल वििाि प्रततबींिक अधिकाऱ्यास सिाय्य करतील, अशा प्रकारे 
तनयुक्ती केली आिे. तसेच अधितनयमाच्या कलम १६ पो् कलम (१) ि (३) अन्िये शासन 
अधिसूचना हदनाींक १८ ऑगस््, २०१६ नुसार नागरी भागासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी 
(नागरी) याींना आपापल्या सींबींधित प्रिल्प के्षत्रावर अधििाररता असणारे बाल प्रववाह प्रततबांिि 
अधििारी म्िणून तनयुक्ती केली असून कलम १६ च्या पो् कलम (२) च्या प्रयोजनाींसाठी बाल 
वििाि प्रततबींि अधिकाऱ्याला सिाय्य करण्याकररता सींबींधित बालविकास प्रकल्प (नागरी) या 
अींतगवत नेमलेल्या अींगणिाडी पयविेक्षक्षकाींची देखील तनयुक्ती केली आिे. 
    तसेच ग्रामस्तरािर ग्रामसभा आयोश्जत करुन स्ियींसेिी सींस्था ि श्जल्िा महिला ि बाल 
विकास अधिकारी याींच्या सींयुक्त विद्यमाने जनजागतृी करण्यात येत आिे. त्यामध्ये ह्व्िी, 
धचत्रथ, मेळाि,े चचावसत्, पथनाट्य, कायवशाळा, कलापथक, ग्रामसेिकाींच े प्रलशक्षण, रेडडओ 
श्जींगल्स इ. माध्यमातून समाजातील सिव स्तरापयतं जनजागतृी केलेली आिे. 

___________ 
  

परिणी जजल्हयात इांहदरा आिास घरिुल योजनेंतगवत भमळालेल्या 
घरिुलाांच ेिाम अपूणव राहहल्याबाबत 

 

 (१३)  १९९४९ (११-०८-२०१६)    श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सतुनल तटिरे, श्री.अमरभसांह 
पांडडत :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) परभणी श्जल्ियात इींहदरा आिास घरकुल योजनेंतगवत लमळालेल्या २६०४ घरकुलाींपैकी मािे 
माचव, २०१६ अखेर एक ्क्कािी घरकुलाींच ेकाम पुणव िोऊ शकलेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, श्जल्िा ग्रामीण विकास यींत्णा ि इतर अधिकारी याींच्या अकायवक्षमतेमळेु 
घरकुल योजना अपयशी झाली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन मींजुर घरकुलाींना पुरेसा तनिी ि घराची 
काम ेपुणव करण्याबाबत कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े(२५-०४-२०१७) : (१) नािी. 
(२) नािी. 
(३) मींजूर केलेल्या घरकुलाींना पुरेशा तनिी उपलब्ि असून प्रगतीपथािरील घरकुलाींची कामे पूणव 
करण्यासाठी श्जल्िास्तरािर सींबींधित अधिकारी ि अलभयींते याींची कायवशाळा घेण्यात आली 



वि.प. २ (11) 

असून तालकुास्तरािर लाभिारक, ग्रामसेिक, लोकप्रतततनिी याींच ेसमिेत मेळाि ेघेण्यात आले 
आिेत ि वित्तीय िषावत घरकुले पूणव करण्यासाठी कायविािी चालू आिे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यातील दत्ति सांस्थाची चौिशी िरण्याच्या तनणवयाबाबत 
  

(१४)  २०२७४ (१८-०८-२०१६)    श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ूखभलफे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफव  िाई जगताप, श्री.जनादवन चाांदरूिर :   सन्माननीय 
महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण मुींबईतील एका दाम्प्त्याने नाींदेडच्या सुतनता या खाजगी बालगिृातून दिा हदिसाच े
एक मुल रुपये १ लाख ८० िजाराला विकत घेण्याची घ्ना मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त घ्ना तनदशवनास आल्यानींतर (कारा) या दत्तक वििान प्रकक्रयेतील 
कें द्रीय यींत्णेने राज्यातील दत्तक सींस्थाची चौकशी करण्याचा तनणवय घेतला असल्याचे मािे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रचनोक्त बाब (१) ि (२) बाबत शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायविािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१६) : (१) ि (२)  िे खरे आिे. 
(३) ि (४) सींस्थेच्या तत्कालीन अधिक्षक्षका श्रीमती सत्यश्री खाड े(गु््े) याींच्यािर  बालकाची 
विक्री केल्याबद्दल ताडदेि पोलीस स््ेशन मुींबई येथे भादींवि ३७०(१) ३४, कलम ८० नसुार गुन्िा 
दाखल करण्यात आला असून सदर प्रकरणी त्याींना अ्क करण्यात आलेली िोती. त्यानींतर 
हदनाींक ०९/०५/२०१६ रोजी  सत्र  न्यायालयाने ५०,०००/- च्या जालमनािर त्याींना मुक्त केलेले 
आिे. 
     श्जल्िा महिला ि बालविकास अधिकारी, नाींदेड, पररविक्षा अधिकारी, अध्यक्ष ि सदस्य 
बालकल्याण सलमती, श्जल्िा बाल सींरक्षण कक्षाचे सदस्य याींनी यासींबींधिचे ितृ्त प्रलसध्द 
झाल्यानींतर हदनाींक २०/०४/२०१६ रोजी सींस्थेस प्रत्यक्ष भे् देऊन तपासणी करुन अििाल 
शासनास सादर केलेला आिे. सदर तपासणीच्यािेळी सींस्थेत प्ािर नोंदणी नसलेले  बाळ 
आढळून आले. सदरची बाब तनयमाचे उल्लींघन करणारी असल्यान ेअधिक्षक, श्री. नागेश गुटे्ट 
याींच्यािर कलम ३७० अींतगवत पोलीस स््ेशन, नाींदेड ग्रामीण येथे गुन्िा नोंदविण्यात आला 
आिे. तसेच आयुक्तालयाने हदनाींक ०५/०८/२०१६ रोजीच्या आदेशान्िये सींस्थेची मान्यता रद्द 
केलेली आिे. 
       कें द्रीय दत्तक स्त्ोत प्राधिकरण (कारा) याींचेकडून दत्तकासींबींिीच्या सिव प्रकक्रयाींच े
तनयमन केले जाते. या प्राधिकरणान े सिव दत्तक प्रकरणाींची, दत्तकेच्छुक पालकाींची ि 
दत्तकास योग्य बालके या सिाचंी नोंद CARINGS या  सींकेतस्थळािर सींबींधिताींनी करणे 
बींिनकारक केले आिे. या गींभीर घ्नेच्या पाचिवभमूीिर राज्य शासनाने राज्यात कायवरत 
असलेल्या एकूण ६३ विशेष दत्तक सींस्थाींची तपासणी योग्य ते तनकष ठरिून श्जल्िाबा्य  
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अधिकाऱ्याींमाफव त तपासणी करण्याबाबतच े आदेश आयुक्त, महिला ि बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे याींना देण्यात आलेले आिेत. 

___________ 
  

िुां िी-िासारी-िडची-िाटणा-िृष्ट्णा-नीरा त ेिीमा या नदी जोड प्रिल्प प्रस्तािाबाबत 
  

(१५)  २०२८८ (२०-०८-२०१६)    श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पश्चचम मिाराषरात कुीं भी-कासारी-कडची-िा्णा-कृषणा-नीरा त े भीमा असा समुारे दोनश े
ककलोमी्रचा नदी जोड प्रकल्पाींचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन असल्याचे मािे मे, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािािर तनणवय घेऊन तो अींमलात आणण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१७-०४-२०१७) : (१) कृषणा लभमा श्स्थरीकरण प्रकल्पास शासनान ेहदनाींक 
४ फेब्रुिारी, २००४ रोजी प्रशासकीय मान्यता हदली िोती. 
(२) सदर प्रकल्पास मिाराषर शासन तनणवय क्र. कृपातींल/२००३/३९४/०३/जसींतन/ मींत्ालय, मुींबई 
हदनाींक ०४/०२/२००४ अन्िये रुपये ४९३२ को्ी ककीं मतीच्या प्रकल्प अििालास प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त आिे. 
     कृषणा पाणी तीं्ा लिाद-२ अींततम तनणवय हदनाींक २९/११/२०१३ रोजी जाहिर झाला असनू, 
सदर तनणवयामध्ये कृषणा खोऱ्यातील पाणी एका उपखोऱ्यातुन दसुऱ्या उपखोऱ्यात िळविण्यास 
बींिन घातलेले आिे. कृषणा-लभमा श्स्थरीकरण प्रकल्पामध्ये एका उपखोऱ्यातील पाणी दसुऱ्या 
उपखोऱ्यात िळविण्याचे प्रयोजन असल्यामळेु कृषणा पाणी तीं्ा लिाद-२ चा तनणवय अींततम 
िोऊन अधिसूधचत झाल्यानींतर सदर प्रस्तािािर तनणवय िोऊन तो अमलात आणण्याची 
कायविािी अपेक्षक्षत आिे. 
(३)  कृषणा पाणी तीं्ा लिाद दोनच्या तनणवयानुसार पाणी एका उपखोऱ्यातून दसुऱ्या 
उपखोऱ्यातून िळविण्यास कलम X (d) ि e(११) अन्िये मनाई केली आिे, परींतू अद्याप िा 
तनणवय अधिसूधचत झालेला नािी. 

___________ 
  

पेस्तम सागर, चेंबूर, मुांबई येथे महहला आधार िें द्र स्थापन िरण्यास  
ना-हरित प्रमाणपत्र भमळण्याबाबत 

 (१६)  २०३१६ (२०-०८-२०१६)    श्री.अमररशिाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पेस्तम सागर, चेंबूर मुींबई येथे महिला आिार कें द्रास दोन िषावपासनू श्जल्िाधिकारी 
कायावलयातून ना-िरकत प्रमाणपत् लमळाले नसल् याच े मािे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशवनास आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर प्रस्तािािर तनणवय घेऊन महिला आिार कें द्र स्थापन 
करण्याबाबत कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२४-०४-२०१७) : (१) नािी. 
     पेस्तम सागर, चेंबूर, मुींबई येथे महिलाींसाठी आिार कें द्र बाींिण्यास ना-िरकत प्रमाणपत् 
देण्याबाबत कोणतािी प्रस्ताि प्राप्त झालेला नािी. तथावप, सिायक आयुक्त, एम/पूिव विभाग 
याींच्याकडून एम/पूिव विभागातील पाींजारपोळ या हठकाणी महिलाींकरीता लघुउद्योग 
करण्याकररता महिलाींकररता प्रलशक्षण घेण्यासाठी तसेच महिला बचतग्ाच्या कामाींकररता 
महिला आिार कें द्र बनविण्याकररता ना-िरकत प्रमाणपत् लमळण्याबाबतचा प्रस्ताि 
श्जल्िाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच ेकायावलयास हदनाींक ०६/०४/२०१५ रोजी प्राप्त झाला िोता. 
(२) श्जल्िाधिकारी, मुींबई उपनगर याींचकेडून सिायक आयुक्त, एम/पूिव विभाग याींच्याकडील 
प्रस्तािाच्या अनुषींगाने तिलसलदार, कुलाव ि नगर भूमापन अधिकारी, चेंबूर याींच्याकडून 
अििाल प्राप्त करुन घेण्यात आले िोते. नगर भूमापन अधिकारी, चेंबूर याींच्या अििालानूसार 
न.भू.क्र. ६७८/२००२ च्या लमळकत पबत्का पािता, िारक सदरी राषरीय केलमकल ॲण्ड 
फ्ीलायझर लल. याींचे नाि असनू अता/भूसींपादन मो.र.नीं. ३९०/२०१२ अन्िये सदर के्षत्ाची 
सींयुक्त मोजणी झाली असल्याच ेत्याींचे अििालात कळविले आिे. 
     सिायक आयुक्त, एम/पूिव विभाग याींनी महिला आिार कें द्र बनविण्याकरीता मागणी 
केलेली जमीन मिाराषर शासनाच्या मालकीची नसल्यामळेु सदरच्या जलमनीिर महिला आिार 
कें द्र बनविण्यासाठी श्जल्िाधिकारी कायावलयाची ना-िरकत प्रमाणपत् देता येत नसल्याबाबत 
श्जल्िाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी त्याींच्या हदनाींक ०२/१२/२०१५ अन्िये सिायक आयुक्त, 
एम/पूिव विभाग याींना कळविले आिे. 
(३) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यात इांग्रजी शाळाांना मान्द्यता मात्र मराठी शाळाांना दांड अस ेविसांगत धोरण  
शासनामाफव त राबविले जात असल्याबाबत 

 

(१७)  २०६३६ (१५-०७-२०११)    श्रीमती विद्या चव्हाण  : सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात इींग्रजी शाळाींना मान्यता मात् मराठी शाळाींना दींड अस े विसींगत िोरण 
शासनामाफव त राबविले जात असल्याने मािे माचव-एवप्रल, २०११ मध्ये िा त्यादरम्यान लशक्षण 
समन्िय सलमती तफे आींदोलन केले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, आींदोलनकत्यांच्या मागण्या काय आिेत ि त्यानुसार शासनान े कोणती 
कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(२४-०३-२०१७) : (१) िे खरे नािी, 
(२) प्रच न उद्् ाित नािी. 
(३) प्रच न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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राज्यातील मोठ्या, मध्यम ि लघ ुप्रिल्पाांमध्ये पाणीसाठा िमी झाल्याबाबत 
 (१८)  २१४५६ (१८-०८-२०१६)    प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.भमतशे िाांगडडया, 
श्री.नागोराि गाणार :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मोठ्या, मध्यम ि लघु अशा २५५९ प्रकल्पामध्ये मािे एवप्रल अखेर ६०९३ 
दलघमी पाणीसाठा (सरासरी १६ ्क्के) लशल्लक असल्याचे हदनाींक ४ म,े २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास तनदशवनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पाणी ी्ंचाईिर मात करण्यासाठी शासनाने कोणती कायविािी केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (१९-०४-२०१७) : (१) िोय. 
     राज्यातील मोठ्या, मध्यम ि लघु पा्बींिारे प्रकल्पाींमध्ये एवप्रल, २०१६ अखेर २५५९ 
प्रकल्पाींमध्ये ६०९३ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा (१६%) उपलब्ि िोता. 
(२) मिसूल विभागाच्या हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या शासन तनणवयान्िये राज्यातील 
विविि िरणाींतील पाणीसाठा वपण्याच्या पाण्यासाठी राखनू ठेिण्यासाठी श्जल्िाधिकारी याींना 
अधिकारी देण्यात आले आिेत. 
     राज्यातील प्रकल्प जलाशयाींमध्ये उपलब्ि िोणाऱ्या पाण्याचे िापराच्या प्रिगावनुसार 
वपण्यासाठी प्रथम, लसींचनासाठी श्व्दतीय ि औद्योधगकसाठी ततृीय प्रािान्यक्रम राज्य 
जलतनतीनुसार ठरविले असून समन्यायी पध्दतीन ेपाणी िा्प करण्याचे िोरण राज्य शासनाने 
श्स्िकारले आिे. सिव प्रकारच्या पाणी िापरकत्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन उपलब्ि पाण्याचा 
वितनयोग या िोरणानुसार करण्यात येतो. 
(३) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

महहला ि बालवििास वििागाच्या मान्द्यताप्राप्त बालगहृाांस  
िोजन अनुदान अदा िरण्याबाबत 

  

(१९)  २१८३० (२९-०८-२०१६)  श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती 
हुस्नबानू खभलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरभसांह पांडडत :  
सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महिला ि बालविकास विभागाच्या मान्यतेन ेराज्यात ७०० बालगिेृ स्िींयसेिी सींस्थामाफव त 
चालिल्या जात आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सलग तीन िषावपासून अनाथ, तनरािार बालकाींचे भोजन अनुदान प्रलींबबत 
असल्याच ेमािे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासन अनुदान देण्यास हदरींगाई करत असल्याने ५०० बालगिृ चालकाींनी 
न्यायालयात याधचका दाखल केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
 



वि.प. २ (15) 

(४) असल्यास, बालगिृ भोजन अनुदान त्िररत देण्यासाठी शासनाने काय कायविािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०४-२०१७) : (१) राज्यात महिला ि बालविकास विभागाींतगवत स्ियींसेिी 
सींस्थाींच्या एकूण १०६२ बालगिृाींना मान्यता आिे. 
(२), (३) ि (४) बालगिृाींच्या थककत असलेल्या सिाय्यक अनुदानाच्या अनुषींगाने मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई खींडपीठ औरींगाबाद ि खींडपीठ नागपूर येथे स्ियींसेिी  सींस्थाचालकाींनी 
याधचका दाखल केलेल्या आिेत. मा.न्यायालयाने रर् याधचका क्र.१८५६/२०१६ ि इतर 
याधचकाींमध्ये हदनाींक २७/६/२०१६ रोजी हदलेल्या आदेशानसुार स्ियींसेिी सींस्थाींच े
पुनमुवल्यतनिावरण करण्याच्या सचूना शासन तनणवय हदनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१६ अन्िये 
देण्यात आलेल्या असून त्यानसुार कायविािी करण्यात येत आिे. सदर कायविािी पूणव 
झाल्यानींतरच पुनमूवल्यतनिावरणासाठी गहठत पथकाींच्या लशफारशीींच्या अनुषींगान े देय अनुदान 
देणेबाबत कायविािी करता येण ेशक्य िोईल. 
(५) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

जळगाांि शहरात घरफोड्या िरणाऱ्या आरोपीांिर िारिाई िरणेबाबत 
 (२०)  २२१०८ (२४-०८-२०१६)    श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि शिरात सुमारे १४ घरफोडीच्या घ्ना घडल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या घरफोडयातील ककती आरोपीींना आतापयतं अ्क करण्यात आले आिे तसेच 
त्याींच्याकडून ककती मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला आिे, 
(३) असल्यास, या आरोपीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०४-२०१७) : (१) जळगाींि शिरात मािे मे, २०१६ या महिन्यात ८ 
घरफोडीच्या घ्ना / गुन्िे दाखल आिेत. 
(२) सदर ८ गुन््यापैकी एका गुन््यात तक्रारदार याींनी गैरसमजतुीने तक्रार हदल्याचे तनषपन्न 
झाल्याने सदर गुन्िा “क” िगावत दाखल करण्यात आला आिे. तसचे अन्य ७ गुन््यापैकी दोन 
गुन्िे उघडकीस आलेले असून त्यामध्ये एकूण ६ आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याकडून एकूण 
७,१८,८००/- रुपये ककीं मतीचा मुदे्दमाल िस्तगत करण्यात आला आिे. 
(३) अ्क ६ आरोपीींपकैी २ आरोपी विरुध्द मा.न्यायालयात हदनाींक २५/०६/२०१६ रोजी 
दोषारोपपत् पाठविण्यात आले आिे. तसेच एक आरोपी कारागिृात बींद असून उिवररत ३ आरोपी 
जालमनीिर सु्ले असून त्यापकैी १ आरोपी विरुध्द कक.प्रो.को.क. ११० नुसार प्रततबींिात्मक 
कारिाई करण्यात आली आिे. तसचे उिवररत गुन््याचा तपास चाल ूआिे. 
(४) विलींब झालेला नािी. 

___________ 
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जळगाांि शहरातील बाांधिाम व्यािसातयिाची िजावची मांजूर  
झालेली रक्िम चोरटयाांनी पळविल्याबाबत 

 (२१)  २२१११ (२३-०८-२०१६)    श्रीमती जस्मता िाघ :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि शिरातील स्िातींत्र्य चौकात स््े् बँक ऑफ इींडडयाच्या शाखेतून हदनाींक १६ म,े 
२०१६ रोजी िा त्यासुमारास बाींिकाम व्यािसातयकाचे कजावचे मींजूर झालेले रुपये ३ लाख 
चोरट्याींनी पळविल्याची घ्ना घडली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती जणाींना अ्क केली ि त्याींचेिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०४-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) सदर प्रकरणी श्जल्िापेठ पोलीस स््ेशन येथे भाग ५ गु.र.नीं. ७१/२०१६ भादींवि कलम 
३९२,३४ नुसार गुन्िा दाखल केला असनू त्याअनुषींगान ेसिव सींबींधित साक्षीदाराींकड े विचारपूस 
करुन, आरोपीच ेिणवन प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करुन आरोपी तनषपन्न करण्याचा प्रयत्न केला 
आिे. तसचे पोलीस ठाण्यातील अलभलेख िरील तनषपन्न गुन्िेगाराींची विचारपूस केली असून 
सींशतयताींच्या घरझडत्या घेण्यात आलेल्या आिेत. एमओबी सजेशन प्राप्त करुन त्यातील 
आरोपीींना शोिून विचारपूस करुन / घरझडत्या घेऊन गुन्िा उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न 
केलेला आिे. सिवतोपरी प्रयत्न करुनिी सद्य:श्स्थतीत गुन्िा उघडकीस आलेला नािी. सदर 
गुन्िा उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न चालू आिे. 
(३) विलींब झालेला नािी. 

___________ 
 

मुांबईत विविध हठिाणी िीि मागणाऱ्या मुलाांच्या  
उज्जिल िविष्ट्यासाठी िराियाची िायविाही 

 (२२)  २२३२१ (११-०८-२०१६)   श्री.अशोि ऊफव  िाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय महहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत प्रथम या स्ियींसेिी सींस्थेन े केलेल्या सिेक्षणात लसग्नल, रेल्िेस्थानक आणण 
पयव् नस्थळी भीक मागणारी ि एक्ीच भ्कताना ६५१ मुले आढळल्याच ेमािे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी कािी मलेु आपल्या आई िडडलाींसोबत िोती, परींतु ६६ ्क्के मुले िी 
कुणाचा आिार नसलेली ६ त े१४ ियोग्ातील असून ५३ ्क्के मलेु शाळेत जात नािीत तरी 
या तनरािार मुलाींच्या उज्ज्िल भविषयासाठी शासनान ेकोणती कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 

श्रीमती पांिजा मुांड े (१९-०४-२०१७) : (१) हदनाींक ०१ म,े २०१६ दै.लोकसत्ता मध्ये प्रलसध्द 
झालेल्या ितृ्तानुसार, मुींबईतील विशेषत : दक्षक्षण मुींबईतील लसग्नल, रेल्िेस्थानके आणण 
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पयव् नस्थळे याींच्या आसपास असणाऱ्या मलुाींच े सिेक्षण  “प्रथम “या स्ियींसेिी सींस्थेन ेकेले 
असल्याच ेहदसून येत.े परींत ुस्ियींसेिी सींस्थेचा अििाल शासनास प्राप्त झालेला नािी. 
(२) बालकामगार, बाललभके्षकरी याींचे पनुिवसन करण्याच्या अनुषींगाने मुींबई शिर ि मुींबई 
उपनगर श्जल््यात कृततदलाची (TASK FORCE)  स्थापना करण्यात आली आिे. त्यामध्ये 
श्जल््यातील कामगार आयुक्त, तसेच श्जल्िा महिला ि बाल विकास अधिकारी मुींबई शिर/ 
मुींबई उपनगर िया श्जल््यातील श्जल्िा सींरक्षण पोलीस पथक (JAPU) तसेच बाल कल्याण 
सलमती ि बालकाींसाठी काम करणाऱ्या स्ियींसेिी सींस्था याींना समाविष् करुन कृततदल 
स्थापन करण्यात आले आिे. िाडसत्ात मुक्त करण्यात आलेल्या बालकाींना बाल कल्याण 
सलमती समोर दाखल करण्यात येते ि त्यानींतर बाल न्याय (मलुाींची काळजी िा सींरक्षण) 
अधितनयम, २०१५ अींतगवत असलेल्या तरतुदीनुसार ६ त े १४ ियोग्ातील बालकाींना सींस्थेत 
दाखल केले जात.े सींस्थेत दाखल झाल्यानींतर त्याींना अन्न, िस्त्, तनिारा, सींरक्षण, लशक्षण, 
प्रलशक्षण, िैद्यककय, उपचार, मनोरींजन, खेळ आणण समुपदेशन करुन त्याींच े पुनिवसन 
करण्यात येत.े कु्ुींबासोबत असणाऱ्या परींतु भीक मागणाऱ्या बाल लभके्षकऱ्याींच्या पालकाींना 
देखील िाडसत्ात पकडण्यात येते. 
(३) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

मराठिाडा वििागातील जजल्हा पररषदाांिड ेजजल्हा पररषद भशक्षिाांच्या  
आांतरजजल्हा बदल्याांचे प्रिरणाबाबत 

 (२३)  २२६६२ (२०-०८-२०१६)   श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अमरभसांह पांडडत : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मराठिाडा विभागातील सिव श्जल्िा पररषदाींकड े श्जल्िा पररषद लशक्षकाींच्या आींतरश्जल्िा 
बदल्याींची मािे जून, २०१६ अखरे श्जल्िातनिाय ककती प्रकरणे मींजूरी अभािी प्रलींबबत आिेत, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रलींबबत बदली प्रकरणे तनकाली 
काढण्यासाठी कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) : (१) 
 

 
श्जल्िा  पररषद 

 
श्जल्िापररषद लशक्षकाींच्या आींतरश्जल्िा बदल्याींचे मािे जून, 
२०१६ अखेर श्जल्िातनिाय मींजूरी अभािी प्रलींबबत आिेत. 

औरींगाबाद ५९२ 
जालना १८३ 
परभणी ९२१ 
हिींगोली २३३ 
नाींदेड १३२९ 
लातूर १६९० 
बीड २३९ 
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उस्मानाबाद ९७४ 
एकूण ६१६१ 

 
(२) ि (३) राज्यातील सिव श्जल्िा पररषदाींमध्ये रोस््र अद्ययाित करण्याची कायविािी चाल ू
आिे रोस््र अद्ययाित झाल्यानींतर लशक्षकाींच्या आींतरश्जल्िा बदल्या करण्यात येतील. 

___________ 
  

अिोला महानगरपाभलिा तसचे िाभशम ि बुलढाणा जजल्हयातील नगरपाभलिेतील  
सफाई िामगाराांच्या प्रलांबबत मागण्याबाबत 

  

(२४)  २३२४५ (२४-०८-२०१६)    श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला मिानगरपाललका तसेच िालशम ि बुलढाणा श्जल्ियातील नगरपाललका सफाई 
कामगाराींच्या विविि मागण्या िषावनुिषे प्रलींबबत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सफाई कामगाराींना लाड तसेच पागे सलमतीच्या लशफारशीींचा अदयापिी 
लाभ झाला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सफाई कामगाराींची अनेक पदे अकोला, िालशम ि बुलढाणा श्जल्ियात ररक्त 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून सफाई कमवचा-याींच्या प्रलींबबत 
मागण्याबाबत तसेच उक्त श्जल््यातील मिापाललका, नगरपाललकातील सफाई कामगाराींची 
ररक्त पदे भरणेबाबत कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०४-२०१७) : (१) (अ) अकोला मिानगरपाललकेच्या बाबतीत िे खरे 
नािी. 
(ब) िालशम श्जल््यातील नगरपाललकाींच्या बाबतीत िे खरे नािी. 
(क) बुलढाणा श्जल््यातील नगरपररषद लसींदखेड राजा ि लोणार याींच्या बाबतीत उत्तर “िोय” 
असे आिे. उिवररत नगरपररषदाींच्या बाबतीत अशी पररश्स्थती नािी. 
(२) (अ) अकोला मिानगरपाललका ि िालशम श्जल््यातील नगरपाललकाींच्या बाबतीत िे खरे 
नािी. 
(ब) बुलढाणा श्जल््यातील नगरपररषद लसींदखेड राजा ि लोणार याींच्या बाबतीत उत्तर “िोय” 
असे असून, उिवररत नगरपररषदाींच्या बाबतीत अशी पररश्स्थती नािी. 
(३) (अ) अकोला मिानगरपाललकेच्या बाबतीत िे खरे नािी.  
(ब) िालशम श्जल््यातील नगरपररषद कारींजा येथे एका प्रकरणात कायविािी सुरु आिे. 
(क) बुलढाणा श्जल््यातील िस्तुश्स्थती खालीलप्रमाणे आिे. :- 
     बलुढाणा नगरपररषदेत ४ पदे ररक्त असून, यापैकी १ पद लाड पागे सलमतीच्या 
लशफारशीनसुार भरण्याची कायविािी सुरु असून, उिवररत ३ पदे १९९३ पूिी रोजींदारीिरील 
कमवचारी असल्यामळेु भरण्यात आलेली नािीत.  
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     मेिकर नगरपररषदेत २ पदे िारस तनचचीत न झाल्यामुळे ररक्त आिेत.  
     लोणार नगर पररषदेत ररक्त असलेल्या पदाींिर सेिातनितृ्त कमवचा-याींच्या िारसाींना लाड 
पागे सलमतीच्या लशफारशीनुसार लाभ देण्यात येत आिे.  
     खामगाि नगरपररषदेत ७ पदे ररक्त असून, िारसदाराींच्या योग्य कागदपत्ाींअभािी  
प्रकरणे तनकाली काढता आलेली नािीत.  
     नाींदरुा नगरपररषदेत कागदपत्ाच्या पतूवतेअभािी १ पद ररक्त आिे. 
(४) ि (५) (अ) अकोला मिानगरपाललकेच्या बाबतीत लाड-पागे सलमतीच्या लशफारशीनुसार 
तात्काळ कायविािी करण्यात येत असल्याचे, आयुक्त, अकोला मिानगरपाललका याींनी त्याींच्या 
अििालात नमूद केले आिे. 
(ब) िालशम ि बुलढाणा श्जल््यातील नगरपररषदाींच्या बाबतीत लाड पागे सलमतीच्या 
लशफारशीनसुार कायविािी करण्यात येते.  

___________ 
  

निी मुांबईतील हदघा गािातील अनधधिृत बाांधिाम ेअधधिृत िरण्याबाबत 
  

(२५)  २३५१६ (०४-०१-२०१७)    श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) निी मुींबईतील हदघा गािातील पाडण्यात आलेल्या अनधिकृत बाींिकामासींदभावत पुढील 
कारिाईसाठी मुींबई मा.उच्च न्यायालयाने स्थधगती हदल्याचे मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास सदर हठकाणािरील अनधिकृत बाींिकाम ठराविक मूल्य आकारून शासन त्या 
इमारती अधिकृत करणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०५-२०१७) : (१) हदघा येथील मिाराषर औद्योधगक विकास 
मिामींडळाच्या जलमनीिरील ९० अनधिकृत इमारतीपैकी भगतजी ि पाींडुरींग अपा व्में् या दोन 
अनधिकृत इमारतीच े बाींिकाम तनषकालसत करण्यास मा.सिोच्च न्यायालयान े हदनाींक 
३०/०६/२०१६ रोजीच्या आदेशान्िये पुढील सुनािणी पयतं स्थधगती हदलेली िोती. सदर याधचका 
हदनाींक १५/१२/२०१६ रोजीच्या आदेशान्िये मा.सिेावच्च न्यायालयान ेफे्ाळली आिे. 
     उिवररत अनधिकृत इमारतीमध्ये रािणाऱ्या रहििाचयाींनी दाखल केलेल्या रर् 
याधचकाींमध्ये लसव्िील ॲश्प्लकेशन दाखल करुन  बाींिकाम  तोडण्याच्या कायविािीस स्थधगती 
देण्याची विनींती मा.उच्च न्यायालयास केली िोती. मा. उच्च न्यायालयान ेहदनाींक १५/९/२०१६  
च्या आदेशान्िये सदर लसव्िील ॲश्प्लकेशन मध्ये स्थधगती देण्यास मनाई केली आिे, तथापी 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशास याधचकाकत्यांना आव्िान द्याियाचे असल्यास प्रकरणी को व् 
ररलसव्िरने पुढील चार आठिडयासाठी कोणतीिी सक्तीची कायविािी करु नये, असे सदर 
आदेशामध्ये नमूद केले आिे. 
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(२), (३) ि (४) मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक २७/४/२०१६  च्या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या 
बाबी विचारात घेऊन शासनान ेअनधिकृत बाींिकामाींिर आळा घालणे ि अनधिकृत बाींिकाम े
तनयलमत करणेबाबत नविन िोरण तयार केले असून त्यास मा.मींत्ीमींडळाने हदनाींक २८/७/२०१६ 
च्या बैठकीमध्ये मींजूरी हदलेली आिे. मा.मींत्ीमींडळाने मींजूरी  हदलेले िोरण हदनाींक 
२९/७/५२०१६ च्या शपथपत्ान्िये मान्यतसेाठी मा.उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेले 
आिे. मा. उच्च न्यायलयाच्या तनणवयानींतर प्रकरणी पुढील आिचयक कायविािी करण्यात येईल. 

___________ 
  

नाभशि येथील सात अल्पियीन मुलीांची परराज्यात विक्री िेल्याबाबत 
  

(२६)  २३६२३ (०४-०१-२०१७)    डॉ.अपूिव हहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथील अल्पियीन मलुीींची परराज्यात विक्री केल्याची घ्ना तनदशवनास आल्याच े
पाचिवभुमीिर सुरु असलेला तपास पुणव झाला आिे काय, त्यात काय तनषपन्न झाले ि फरार 
आरोपीस अ्क करण्यात आली आिे काय, 
(२) असल्यास, मुलीची परदेशात विक्री करणाऱ्या ्ोळीींना पकडण्यासाठी राज्यात १२ 
घ्काींमध्ये अनैततक मानिी िाितुक प्रततबींि कक्षाची स्थापना केली असून विशेष पोलीस 
मिातनरीक्षक, महिला अत्याचार प्रततबींिक विभाग याींची राज्याच ेसमन्िय अधिकारी म्िणून 
तनयुक्ती करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय,                           
(३) असल्यास, नालशक मिानगरपाललका ि श्जल््यातनु गत दोन िषावत ककती मुली ि बालके 
बेपत्ता झालीत ि त्यापैकी ककतीींचा शोि लािण्यात यश आले आिे, तसेच नालशक मिानगराचे 
उद्योग-व्यापारासि विविि के्षत्ातील िाढते मित्ि विचारात घेता जनतेच्या सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्ीने ि परत अशा घ्ना घडू नयेत म्िणून सींबींधित विभागाकडून कोणती विशेष 
प्रततबींिात्मक कायविािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०४-२०१७) : (१) सदर प्रकरणी पींचि्ी पोलीस स््ेशन कडील I गुरनीं. 
२९०/२०१६ भादींवि कलम ३६३, ३६६, ३७२, ३७३, ३७६, ३४२ बालकाींच ेलैंधगक अत्याचारापासून 
सींरक्षण अधितनयम कलम ४, ८ ि १२ प्रमाण े हदनाींक २४/०५/२०१६ रोजी गुन्िा दाखल 
करण्यात आला आिे. सदर गुन््यातील चार आरोपीींना अ्क करण्यात आली आिे. गुन््याचा 
तपास पुणव झाला आिे. गुन््यात नालशक येथील एका मुलीची परराज्यात विक्री झाल्याच े
तनषपन्न झाले आिे. आरोपीींविरुध्द दोषारोपपत् मा.न्यायालयात पाठविले आिे. गुन््यातील एक 
आरोपी रा. राजस्थान याच े विरुध्द सीआरपीसी २९९ प्रमाणे दोषारोपपत् पाठविले असून, तो 
अद्याप लमळून आलेला नािी. 
(२) िोय, 
(३) पोलीस आयुक्त, नालशक कायवके्षत्ात सन २०१५ मध्ये १५ बालके बेपत्ता झाली ि १५ 
बालकाींचा शोि लािण्यात यश आले तर १७० बालकाींच ेअपिरण झाले असून, १३७ बालकाींचा 
शोि लािण्यात यश आले आिे. सन २०१६ मिील बेपत्ता बालके तनरींक आिे तर १९० 
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बालकाींचे अपिरण झाले असून, १५३ बालकाींचा शोि लािण्यात यश आले आिे. 
अशा घ्ना घडू नयेत म्िणून उपाययोजना पुढीलप्रमाणे :-  
(अ) शिरातील रहििासी सोसाय्ी, कॉलनी, झोपडपट्टी पररसरातील नागररकाींशी सींपकव  सािनू 
ि बैठका घेिून अनैततक मानिी व्यापाराबाबतचे िोके समजािून साींगण्यात येत आिेत.  
(ब) शाळा ि कॉलेजमिील मलुामुलीींमध्ये जागरुकता यािी म्िणून त्याींना अनैततक मानिी 
व्यापाराबाबत प्रबोिन करण्यात आले आिे.  
(क) शाळा, कॉलेज, तनिासी भागातील ्िाळखोराींिर कायदेशीर कारिाई करण्यात येत आिे.  
(ड) तनिडक शाळा ि कॉलेज येथ ेसायबर क्लबची स्थापना करण्यात आली आिे.  
(इ) पोलीस आयुक्तालयाींतगवत सिव पोलीस ठाणेत लमसीींग सले स्थापन करण्यात आले आिे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

अांबड (जज.नाभशि) पोलीस स्टेशनचे पोलीस हिालदार याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 
 

 (२७)  २३६२४ (०४-०१-२०१७)    डॉ.अपूिव हहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबड (श्ज.नालशक) पोलीस स््ेशन येथ ेनेमणुकीस असलेले पोलीस ििालदार श्री.भाऊसािेब 
यशिींत सोनिणे याींनी पोलीस स््ेशनमिील निीन बॅरेकमध्ये ऑन डयु्ी असताना हदनाींक १ 
ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास आत्मित्या केल्याची घ्ना घडली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, श्री.सोनिणे याींनी विविि ऍथेलेह्क्स स्पिावमध्ये नालशक पोललसाींच्याितीने 
केलेले प्रतततनिीत्ि, उत्तम कक्रके्प्ू, णखलाडूितृ्ती, सुस्िभािी आणण आयुषयाबाबत सतत 
सकारात्मक दृष्ीकोण ठेिणारे श्री.सोनिणे िे आत्मित्या करणे शक्यच नसनू त्याींनी अींबड 
पोलीस ठाण्याचे पोलीस तनरीक्षक याींच ेजाचाला कीं ्ाळून आत्मित्या केली असा सींशय मतृाच े
लमत् पररिार ि कु्ुींबबयाींनी व्यक्त केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, त्याींच्या आत्मित्येचे नमेके कारण काय आिे, त्याींनी मतृ्यूपुिव ललहिलेल्या 
धचठ्ठीत “सािेबाींनी हदलेले काम करु शकलो नािी, त्याबद्दल माफ करा” असा मजकुर असल्याच े
आढळून आल्याने घातपाताच्या सींशयामळेु या आत्मित्येप्रकरणी विभागामाफव त तपास 
करण्याची सींबींधिताींकडून मागणी करण्यात आली असल्यान ेतद्नसुार कोणती कायविािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०४-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) असा कोणत्यािी प्रकारचा सींशय व्यक्त करण्यात आलेला नािी. अींबड पोलीस स््ेशनचे 
ििालदार याींनी कोणत्यातरी अज्ञात नैराचयपो्ी आत्मित्या केल्याच ेतनषपन्न झाले आिे. 
(३) सदर प्रकरणी अींबड पोलीस स््ेशन येथ ेआकस्मात मतृ्यू क्र. १२३/२०१६ सीआरपीसी १७४ 
प्रमाणे तपास सुरु असून मयतचा व्िीसेरा िैज्ञातनक प्रयोग शाळा, मेरी नालशक येथ े
पाठविण्यात आलेला असनू अििाल अद्याप अप्राप्त आिे. 
(४) विलींब झालेला नािी. 
  

___________ 
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राज्यात भशक्षण शुल्ि िायदा रद्द िरण्याबाबत 
  

(२८)  २३७६८ (१६-१२-२०१७)    श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत : सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात लशक्षण शुल्क कायदा रद्द करण्यासाठी सींघ्नेच्या पदाधिकाऱ्याींनी श्जल्िातनिाय 
लशक्षण अधिकाऱ्याींना हदनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास घेराि घातल्याच्या घ्ना 
घडल्या, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार लशक्षण शुल्क कायदा रद्द करणेबाबत कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(२७-०४-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ि (३) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

सायन रुग्णालयात बाहेरील रुग्णाांना श्िानदांशािरील इांजेक्शन उपलब्ध िरणेबाबत 
  

(२९)  २४२६७ (०४-०१-२०१७)    प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील रुग्णालयामाफव त चिानदींशाचे रुग्ण आले तर त्याींना चिानदींशािरील 
इींजेक्शन देऊ नयेत परींतु चिानदींशाचा थे् रुग्ण आला तरच इींजेक्शन देण्यात यािे असे 
आदेश सायन रुग्णालय प्रशासनाने मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान काढले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, सायन रुग्णालय बािेरील रुग्णाींना चिानदींशािरील इींजेक्शन लमळत नसल्यान े
त्याींच्यािर अन्याय िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, चिानदींशािरील इींजेक्शन सिव शासकीय तसेच मिापाललका रुग्णालयात तातडीन े
उपलब्ि करुन देण्याकररता ि सायन रुग्णालय प्रशासनाचे आदेश मागे घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-०४-२०१७) : (१) िे खरे आिे. 
(२) ि (३) मिानगरपाललकेच्या सािवजतनक आरोग्य विभागामाफव त १०१ रेबीज प्रततबींिक 
लस्ोचणी कें दे्र कायावश्न्ित आिेत. सदर कें द्रािर मुबलक प्रमाणात रेबीज लससाठा उपलब्ि 
असून, तेथे तनयलमतपणे चिानदींश प्रततबींिक लस हदल्या जातात. 
     तसेच, उपनगरीय रुग्णालयात चिासनदींशािरील इींजके्शचा पुरेसा साठा उपलब्ि असून, 
उपनगरीय रुग्णालयाींतील सिव रुग्णाींना चिानदींशािरील लसी हदल्या जातात. 
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     सदर इींजेक्शनच्या पुरिठ्याबाबतची अनुसूची मिानगरपाललकेच्या मध्यिती खात्यामाफव त 
सिव मिानगरपाललका रुग्णालयात उपलब्ि करुन देण्यात येते. 
     तसेच, चिानदींश प्रततबींिक लस इतर रुग्णालयाींच्या अनुसचूीिर उपलब्ि असनू सुध्दा 
रुग्णाींना चिानदींशािरील उपचारासाठी सायन रुग्णालयात पाठविण्यात येत िोते. याबाबत सायन 
रुग्णालय प्रशासनामाफव त आदेश काढण्यात आले िोते. सदर आदेश रुग्णालय प्रशासनामाफव त 
मागे घेण्यात आले आिेत. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

अरबी समुद्रािड ेिाहून जाणारे पाणी गोदािरी नदीपात्रात िळविणेबाबत 
 

 (३०)  २४४७९ (१६-१२-२०१६)    श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह 
पांडडत :   ताराींककत प्रचन क्रमाींक १४५८४ ला हदनाींक ११ माचव, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सींदभावत सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक श्जल्ियाच्या पश्चचम के्षत्ातील अरबी समुद्राकड े िािून जाणारे पाणी गोदािरी 
नदीपात्ात िळविण्यासाठी शासनाने सव्िेक्षण केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर सव्िेक्षणाप्रमाणे लागणारा तनिी, मींजुरी प्रकक्रया पुणव करण्यात आल्या 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ककती मुदतीत सदर योजना सींपूणव कायावश्न्ित िोणार आिे ?     

श्री. धगरीष महाजन (१७-०४-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
     पश्चचम िाहिनी नद्याींचे पाणी पूिेकड ेगोदािरी खोऱ्यात िळविण्यासाठी २३ प्रिािी िळण 
योजनाींचे सिेक्षण झाले आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
     उपरोक्त २३ प्रिािी िळण योजनाींपकैी ९ िळण योजना पूणव करण्यात आल्या आिेत. ९ 
िळण योजनाची कामे तनिी उपलब्ितेनुसार प्रगत आिेत. ३ प्रिािी िळण योजना मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताि विचारािीन आिे ि २ प्रिािी िळण योजनाचा खचव तुलननेे जास्त 
असल्यान ेत्याचा विचार पुढील ्प्यात करण्यात येईल. 
(३) राज्याच्या अथोपायाच्या तनणवयानुसार ि मा.राज्यपाल याींचे तनदेशानुसार उपलब्ि िोणाऱ्या 
तनिीतून सदर योजना पूणव करण्याचे तनयोश्जत आिे. 

___________ 
  

मांठा (जज.जालना) येथील पोलीस उपअधधक्षि याांनी िेलेल्या मारहाणीच्या चौिशीबाबत 
 

 (३१)  २४४९७ (०४-०१-२०१७)    श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह 
पांडडत, श्री.सततश चव्हाण :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींठा (श्ज.जालना) येथील पोलीस उपअधिक्षक िाळके याींनी िसीम खान पठाण या 
तनरापराि व्यक्तीींस केलेली मारिाण ि इतर अत्याचार प्रकरणी त्याींनी अप्पर मुख्य सधचि 
गिृ याींच्याकड े हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१६ रोजी लेखी तक्रार नोंदविली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, पोलीस उपअधिक्षक, िाळके ि इतर कमवचाऱ्याींनी केलेल्या अत्याच्याराची उच्च 
स्तरीय चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(३) असल्यास, त्या चौकशीत काय तनषपन्न झाले त्यानुसार दोषी अधिकारी /कमवचारी याींच े
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तनलींबन करून त्याींच्यािर कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०५-२०१७) : (१) िोय. 
(२), (३) ि (४) श्री.िसीम खान पठाण याींनी हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१६ अप्पर मुख्य सधचि 
(गिृ) याींच्याकड ेकेलेल्या लेखी तक्रार अजावतील मुद्याींच्या अनुषींगाने अपर पोलीस अधिक्षक, 
जालना याींनी चौकशी केली आिे. मींठा पोलीस स््ेशन येथ े दाखल गु.र.क्र.८९/२०१६ मध्ये 
श्री.िसीम खान पठाण िे आरोपी असून या गुन््याच्या तपासािर पररणाम व्िािा ि पोलीसाींनी 
त्याींच्याविरुध्द कायविािी करु नये म्िणून खोट्या स्िरुपाची तक्रार केली असल्याचे सदर 
चौकशीत तनषपन झाल्यान ेपोलीस अधिकाऱ्यािर कारिाईचा प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

परिणी जजल्हयातील आांतरजजल्हा बदली भशक्षिाांच्या मागण्याांबाबत 
  

(३२)  २४५०६ (१६-१२-२०१६)    श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह 
पांडडत :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद विभागातील विविि श्जल्िा पररषदाींनी रोस््र (बबींद ूनामािली) पूणव नसताींनािी 
ररक्त जागाींिर लशक्षकाींची तनयुक्ती करुन सदर तनयुक्तीस मुख्य कायवकारी अधिकारी, परभणी 
श्जल्िापररषद याींनी दलुवक्ष केल्याचे आके्षप लोकप्रतततनिीींनी मुख्य कायवकारी अधिकारी, श्जल्िा 
पररषद याींच्याकड े मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी तनिेदनाव्दारे नोंदविला 
आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्यास, आींतरश्जल्िा बदलीन े येणाऱ्या लशक्षकाींना तात्काळ पदस्थापना देण्याबाबतची 
मागणी सदर तनिेदनाव्दारे केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर तनिेदनािर ि आींतरश्जल्िा बदलीने येणाऱ्या लशक्षकाींना पदस्थापना 
देण्याबाबत मुख्य कायवकारी अधिकारी, श्जल्िा पररषद याींनी कोणती कायविािी केली िा 
करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) ि (४) आींतरश्जल्िा बदलीबाबतच्या हदनाींक २९/९/२०११ च्या पररपत्कानुसार आींतरश्जल्िा 
बदली की तनयुक्ती प्रिगावनुसार कराियाची आिे. त्यानुसार लशक्षक सींिगावची बबींदनुामािली 
तयार करुन सिा.आयुक्त, मागास िगीय कक्ष, औरींगाबाद विभाग याींचेकड ेतपासणीसाठी सादर 
करण्यात आली आिे. बबींदनुामािली तपासली नसल्याने बदलीची कायविािी करता येत नािी. 

___________ 
  

मुांबईतील रस्त्याांच ेतनिृष्ट्ट िाम िरणाांऱ्यािर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३३)  २४७६२ (०४-०१-२०१७)    श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  िाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादर (प.) येथील असलेल्या गोखले रोडिरील एक खडडा मिापाललकेने २७ िेळा 
दरुुस्त केला तरीिी तनकृष् कामामुळे दररोज उखडला जात असल्याच े मािे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबईतील बिुताींशी रस्त्याींची दरुिस्था झाली असून त्याचा नागररकाींना त्ास 
सिन करािा लागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रचन भाग (१) नुसार शासनाने चौकशी करुन दादर येथील गोखले 
रोडिरील खडडा बुजविणे, तनकृष् काम करणाऱ्या अकायवक्षम कमवचाऱ्याींिर कारिाई करणे ि  
मुींबईतील रस्त्यािरील खडडयाींचा आढािा घेऊन रस्त्याींची दरुुस्ती िोण्याबाबत कोणती कायविािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-०४-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 
     दादर (प.) येथील गोखले रोड िा लसमें् काकँ्री्चा रस्ता असल्यामळेु सदर रस्त्यािर 
सन २०१६ च्या पािसाळयामध्ये एकिी खडडा पडल्याचे तनदशवनास आलेले नािी. 
(२) ि (३) मिानगरपाललकेमाफव त सिवसािारण डाींबरी रस्त्याींची दरुुस्ती िी ५ िषावनींतर 
आिचयतेनुसार करण्यात येत.े 
     पािसाळ्यात रस्त्यािरील खडडयाींचे प्रमाण अत्यल्प रिािे ककीं िा खडड ेपडू नये याकररता 
पािसाळ्यापूिी अशा रस्त्याींची दरुुस्ती िी जुन्या रस्त्याींची प्रततबींिात्मक देखभाल, जुन्या 
रस्त्याींची आकश्स्मत दरुुस्ती काम ेत्याचप्रमाणे पािसाळयात पडणाऱ्या खडडयाींची दरुुस्ती काम े
इत्यादी उपाययोजना मिानगरपाललकेमाफव त करण्यात येतात. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

धारािी (मुांबई) येथील साांडपाणी िाहून नेणाऱ्या गटाराांच्या साफसफाईबाबत 
  

(३४)  २४७७३ (०७-०१-२०१७)    श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  िाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िारािी (मुींबई) येथील प्रभाग क्र.१७६ राश्न्झस्् कॅम्प, ब्लॉक नीं.५ येथ ेसाींडपाणी िािून 
नेणारी ग्ारे तुींबली असल्याच ेमािे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे विभागात सगळीकड े घाणीच े ि दगुविीींच े िातािरण पसरुन डासाींच े
प्रमाण िाढल्यान े साथीच े रोग पसरण्यासाठी शक्यता ितवविण्यात येत असूनिी याकड े
मिानगरपाललकेचे दलुवक्ष िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या भागात घाणीमुळे साथीचे आजार िाढू 
नये यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-०४-२०१७) : (१) िे खरे आिे. 
(२) ि (३) िे खरे नािी. 
    राश्न्झ् कॅम्प, िारािी येथे साचलेल्या पाण्यात डास उत्पत्ती िोऊ नये याकररता 
मिानगरपाललकेमाफव त पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आिे :- 
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- सदर हठकाणी प्रत्येक शतनिारी डास अळीनाशक फिारणी करण्यात येते. 
- मलेररया, डेंग्यू, धचकुनगुतनया यासारख्या आजाराींचा प्रसार िोऊ नये याकररता सदर 
पररसरात िुम्रफिारणी करण्यात येते. 
- साथीच ेआजार िाढू नयेत म्िणून घराघरात जनजागतृी करण्यात आली असून, पदफेरी, 
उद्घोषण, पथनाट्य, साींतघक आरोग्य चचाव इत्यादी माध्यमाींचा िापर करुन प्रततबींिात्मक 
उपाययोजनाींबाबत लोकाींना माहिती देण्यात आली आिे. 
- सदर हठकाणी आरोग्य लशबबरे राबविण्यात आली आिेत. 
- स्थातनक स्िच्छ मुींबई प्रबोिन अलभयानाींतगवत असलेल्या सींस्थमेाफव त विशेष दक्षता घेऊन 
स्िच्छतेने काम िाती घेण्यात आले आिे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी.  

___________ 
  

राज्यातील नितनभमवत नगरपररषदाांना सहाय्यि अनुदानाची रक्िम देण्याबाबत 
 (३५)  २५०७५ (०४-०१-२०१७)    श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिव नितनलमवत नगरपररषदाींना सिाय्यक अनुदानाची रक्कम अद्याप देण्यात 
आली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अद्याप ककती नगरपररषदाींना सिाय्यक अनुदान देण्यात आले आिे तसेच 
ककती नगरपररषदा या अनुदानापासून िींधचत आिेत, 
(३) नसल्यास, उिवरीत नगरपररषदाींना सिाय्यक अनुदानाची रक्कम कें व्िापयतं देण्यात येईल, 
याबाबत शासनामाफव त कोणती कायविािी करण्यात आली िा येत आिे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२६-०४-२०१७) : (१), (२) ि (३) िे खरे नािी. राज्यातील सिव नितनलमवत 
नगरपररषदाींना सिाय्यक अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात आली आिे.   
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

नागपूर वििागातील मोठया प्रिल्पाांमधील पाणीसाठा िमी झाल्याबाबत 
 (३६)  २५२७८ (१६-०१-२०१६)    श्री.प्रिाश गजभिये : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विभागातील मोठ्या प्रकल्पामध्ये हदनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१६ पयतं केिळ ६६ ्क्के 
पाणीसाठा आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, गत िषीच्या तलुनेत आकडिेारी १० ्क्क्याींनी कमी आिे, विभागातील ४० 
मध्यम प्रकल्पात सद्य:श्स्थतीत ८२ ्क्के पाणी साठा आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िरणाींमध्ये कमी पाणीसाठाच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायविािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०५-०४-२०१७) : (१) ि (२) िोय. 
     नागपूर प्रदेशाअींतगवत हदनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी १६ मोठ्या प्रकल्पात ६६.०७%, 
४२ मध्यम प्रकल्पात ८३.०७% ि ३२७ लघुप्रकल्पात ६६.६७% असा एकूण ३८५ िरणाींमध्ये 
६८.८२% एिढा पाणीसाठा िोता जो, गत िषावच्या तुलनेत १०.९६% ने कमी आिे. 
(३) नागपूर विभागातील सिव मोठ्या िरणाींमध्ये िरण सुरक्षक्षतता तनयमािली (Dam Safety 
Manual) मध्ये हदलेल्या तनदेशानुसार मींजूर जलाशय पररचलन आराखडयानुसार (Reservoir 
Operation Schedule) १६ जून त े१५ ऑक््ोबर या कालाििीत तनदेलशत ि मान्यताप्राप्त 
प्रमाणात िरणाींमध्ये पाणी साठा ठेिण्यात येतो ि िे सिवस्िी पाणलो् के्षत्ात (Catchment 
Area) पडणारा पाऊस ि पािसाची श्स्थती (Behavioral patterns of Rain fall) म्िणजे 
पाऊस कसा ि कें व्िा ककती पडला यािर पाणलो् के्षत्ातून येणाऱ्या पाण्याचा येिा (Inflow) 
यािर अिलींबून असतो. त्याअनुषींगाने सींबींधित िरण व्यिस्थापन करणाऱ्या के्षबत्य स्तरािरील 
अधिकारी याींना तनदेश देण्यात येतात ि त्याींच े के्षबत्य स्तरािर का्ेकोरपणे पालन करण्यात 
येते. 
     िरणाींमध्ये उपलब्ि िोणाऱ्या पाण्याचा पुढील पािसाळ्यापयतं पूरेल या पध्दतीन े
वितनयोग करण्याच े तनयोजन करण्यात येत े ि प्रत्येक िींगामा अींती त्याचा आढािा घेण्यात 
येिून त्याप्रमाणे पाणी िापराचे तनयोजन केले जाते. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

मुांबई महापाभलिेच्या शाळा सुधार प्रिल्पाबाबत 
 

 (३७)  २५३४६ (०४-०१-२०१७)    अॅड.राहुल नाििेर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मिापाललकेच्या शाळाींमिील विद्याथ्यांची गळती थाींबाविण् याकररता लशषयितृ्ती 
परीके्षचा तनकाल िाढविण्याच्या िेतूने मिापाललकेन ेशाळा सुिार प्रकल्प सुरु केला िोता, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, मागील तीन िषावत रुपये १७ को्ी खचव करुनिी शाळा सुिार प्रकल्प यशस्िी 
न िोण्याची सिवसािारण कारणे काय आिेत, 
(३) तसेच उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सुरु असलेल्या प्रकल्पाला गती 
लमळण्यासाठी काय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२५-०४-२०१७) : (१) िे खरे आिे. 
(२) सदर प्रकल्प नोव्िेंबर, २०१० पासनू सुरु करण्यात आला असनू, जानेिारी, २०१२ त ेसन 
२०१६ पयतं मिानगरपाललकेमाफव त सदर प्रकल्पािर रुपये १४,४७,४९,९९२/- इतकी रक्कम खचव 
करण्यात आली आिे. 
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     सदर प्रकल्पाच्या मदतीने विद्याथ्यांच्या अध्ययन क्षमताींमध्ये िाढ झाली आिे. तसेच, 
सन २०१४-१५ मध्ये लशषयितृ्ती परीके्षत शाळा सुिार प्रकल्पातील शाळाींमिून ३३ विद्याथी 
गुणित्ता यादीत उत्तीणव झाले आिेत. 
     त्यामळेु सदर प्रकल्प अयशस्िी झाला आिे िे खरे नािी. 
(३)  शाळा सिुार प्रकल्पासींदभावत कोणतीिी चौकशी करण्यात आलेली नािी. 
    सदर प्रकल्पामध्ये कृतीयुक्त अध्ययन ि ज्ञानरचनािाद समाविष् आिे. 
मिानगरपाललकेच्या लशक्षण विभागामाफव त सींस्थाींच्या मदतीन े प्रलशक्षकाींना अध्यापन शास्त्ाचे 
प्रलशक्षण देण्यात आले आिे. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

दमणगांगा ि नारपार या नद्याांच ेपाणी गोदािरी ि धगरणा खोऱ्यात िळविण्याबाबत 
 

 (३८)  २५७५९ (१६-१२-२०१६)    डॉ.अपूिव हहरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दमणगींगा ि नारपार या पश्चचमिाहिनी नद्यातील िाया जाणारे पाणी गोदािरी ि धगरणा 
खोऱ्यात ्ाकण्याच्या तनयोश्जत २३ प्रिािी िळण बींिारे योजनाींची अींमलबजािणी राज्य 
शासनाने एका िषावत करािी, असे आदेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने मािे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कोणकोणत्या िळण योजनातुन नेमके ककती पाणी धगरणा ि गोदािरी 
खोऱ्यासाठी उपलब्ि िोणार आिे तसेच या योजनाींच े अींमलबजािणीचे अनुषींगाने शासनाने 
कोणती कायविािी केली िा करण्याींत येत आिे, 
(३) नसल्यास, दमणगींगा-नारपारचे पाणी पुिेकडसे िळविणेसींबींिी प्रहदघव काळापासनू िोणारी 
मागणी आणण मिाराषरातील सततची दषुकाळी पररश्स्थती ि अ्ीतु्ीचे असलेले धगरणा-तापी 
खोरे इ. बाबी विचारात घेता या योजना तसेच नदीजोड प्रकल्पाची अींमलबजािणी केव्िापयतं 
िोणे अपेक्षक्षत आिे ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (१७-०४-२०१७) : (१) अींशत: खरे आिे. 
      मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच े २३ िळण योजना १ िषावत पुणव करण्याबाबतचे तनदेश 
हदनाींक २३/०९/२०१६ रोजी हदले आिेत. 
      तथावप सदरील २३ िळण योजनाींपकैी दमणगींगा ि पार खोऱ्यातील २१ िळण योजना 
आिेत. उिवररत २ िळण योजनाींपकैी कापिाडी िी उल्िास खोरे ि पेगलिाडी िी िैतरणा खोरे 
मिील आिे. 
(२) सदरील २३ योजनाींद्िारे ६८.१३ दलघमी (२४०६.३८ दलघफू) पाणी गोदािरी खोऱ्यासाठी 
िळविण्यात येणार आिे. या २३ योजनाींपकैी ९ योजनाची काम े पूणव िोऊन त्यामिून पाणी 
िळविण्यात येत आिे. ८ योजनाची कामे प्रगततपथािर आिे ि उिवररत ६ योजना प्राथलमक 
स्तरािर आिेत. 
(३) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
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राज्यातील प्रधानमांत्री ग्रामसडि योजनेस तनधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(३९)  २५७६२ (१६-१२-२०१६)    डॉ.अपूिव हहरे : ताराींककत प्रचन क्रमाींक : १९५४९  ला हदनाींक 
२५ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सींदभावत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रिानमींत्ी ग्रामसडक योजनेंतगवत मींजुर केलेल्या कामाींसाठी कें द्र शासनाने कें द्र 
हिस्सा म्िणून सन २०१६-१७ या िषावसाठी रुपये ६०६ को्ी तनयतव्यय तनश्चचत केला आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तनयतव्ययापैकी रुपये ११६.११ को्ी इतका तनिी कें द्र शासनाकडून वितरीत 
करण्याींत आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेंतगवत कें द्र शासनाकडून कें द्र हिस्सा म्िणून उिवररत तनिी प्राप्त 
झाला आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर योजनेंतगवत कामाींची सद्यश्स्थती काय आिे ि कें द्र हिस्सा तनिी पुणवपणे 
लमळाला नसल्यास, तो केव्िापयतं प्राप्त िोणे अपेक्षक्षत आिे ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०४-२०१७) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) िोय. 
     कें द्र शासनाच्या उिवररत कें द्र हिचयापैकी हदनाींक २९/०७/२०१६ च्या पत्ान्िये रुपये 
१८०.४५५ को्ी ि हदनाींक १७/०३/२०१७ च्या पत्ान्िये रुपये ३०९.४३५ को्ी असा एकूण रुपये 
४८९.८९ को्ी इतका तनिी प्राप्त झाला आिे. 
(४) सद्यश्स्थतीत प्रिानमींत्ी ग्रामसडक योजना भाग-१ अींतगवत ६१५२ इतक्या मींजूर कामाींपैकी 
५९४३ इतकी कामे पूणव झली असनू प्रिानमींत्ी ग्रामसडक योजना भाग-२ अींतगवत ४९३ इतक्या 
मींजूर कामाींपैकी १९३ इतकी पणूव झाली आिेत. सन २०१६-१७ साठीचा कें द्र हिस्सा रुपये 
६०६.०० को्ी प्राप्त झालेला आिे. 

___________ 
 

पुणे येथील खडििासला धरण पाणलोट के्षत्रातील  
जभमनीिर अततक्रमण झाल्याबाबत 

 

 (४०)  २५७८७ (०४-०१-२०१७)  अडॅ.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल िोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील खडकिासला िरण पाणलो् के्षत्ातील िरणाजिळील दग्याव शेजारी सिवश्री. 
शींकर नारायण रायकर, सुयवकाींत तुकाराम साळुींख े ि निनाथ शींकर रायकर याींना मिाराषर 
शासनाच्या पा्बींिारे विभागाकडून कोणतीिी जमीन देण्यात आली नसूनिी त्याींनी या 
जलमनीिर अततक्रमण केल्याच ेमािे ऑक््ोबर,२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या जागी त्याींच्याकडून दमदा्ी ि लशिीगाळ करुन शासकीय कामात 
अडथळा तनमावण केला जात असनूिी शासनाकडून त्याींच्यािर कोणतीिी कारिाई केली नािी, िे 
िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार शासकीय जागेिर अततक्रमण करुन वििायक कामाींना प्रततबींि करणाऱ्याींविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (०५-०४-२०१७) : (१) िोय 
(२) नािी. 
     याप्रकरणी जलसींपदा विभागामाफव त हदनाींक १७/१०/२००६ रोजी अततक्रमण काढणेची 
कारिाई करणेत आली िोती. सींबींधिताींनी पुन्िा अततक्रमण केल्यान ेहदनाींक ११/१२/२०१३ रोजी 
ििेली पोलीस स््ेशन (पुणे ग्रालमण) येथे ररतसर FIR क्र. २९८/१३ नोंदविला, ि पुन्िा 
अततक्रमण केल्यान े हदनाींक ११/१/२०१६ रोजी अततक्रमण काढणचेी कारिाई करणेत आली 
िोती. 
(३) िोय. 
     सध्या सींबींधिताींनी जाणणिपूिवक गाळपेर जालमनीच े नािाखाली पुन्िा अततक्रमण केले 
आिे. ििेली पोलीस स््ेशन येथ ेहदनाींक २/५/२०१६ रोजी गुन््याची नोंद केली आिे. अततक्रमण 
काढण्यासाठी पुनचच: पोलीस बींदोबस्त घेिून कायविािी करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाभलिेच्या रस्त्याांच् या िामाच्या प्रस्तािास हदलेली स्थधगती 
  

(४१)  २५८८५ (०४-०१-२०१७)    श्री.रविांद्र फाटि :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कल्याण-डोंबबिली मिानगरपाललकेतील ४२० को्ी रुपयाींच्या रस्त्याींच् या प्रस्तािाला हदनाींक 
२९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास शासनाने स्थधगती हदल्याचे तनदशवनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिु कामाींना स्थधगती देण्याच े कारणे काय आिेत ि सदर रस्त े तयार 
करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?    
   
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२५-०४-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) कल्याण-डोंबबिली मिानगरपाललकेच्या हदनाींक २९/०९/२०१६ रोजीच्या सिवसािारण 
सभेत रस्त्याींबाबत प्रस्तावित केलेल्या रुपये ४२० को्ी एिढ्या रकमेच्या प्राक्कलन 
प्रस्तािाच्या अनुषींगाने सभापती, स्थायी सलमती, कल्याण-डोंबबिली मिानगरपाललका याींनी 
शासनास सादर केलेल्या तनिेदनाद्िारे कािी मुदे्द उपश्स्थत केले िोत.े 
     सभापती, स्थायी सलमती, कल्याण-डोंबबिली मिानगरपाललका याींच्या उक्त तनिेदनाच्या 
अनुषींगाने आयुक्त, कल्याण-डोंबबिली मिानगरपाललका याींना अििाल सादर करण्याबाबत 
सूधचत करुन तोिर सदर प्रस्तािास स्थधगती देण्यात आली िोती. 
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    आयुक्त, कल्याण-डोंबबिली मिानगरपाललका याींनी याबाबत शासनास सादर केलेल्या 
अििालास अनुसरुन उक्त स्थधगती हदनाींक २२/०३/२०१७ रोजी उठविण्यात आली आिे. 

___________ 
 

ठाणे जजल्हयातील मुरबाड ि शहापूर तालुक्याच्या सीमेिरील शाई नदीिर  
प्रस्तावित असलेल्या धरणास स्थातनि शेति-याांनी विरोध िेल्याबाबत 

 

 (४२)  २५९३५ (१६-१२-२०१६)    श्री.सुजजतभसांह ठािूर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे श्जल्ियातील मुरबाड ि शिापूर तालुक्याच्या सीमेिरील शाई नदीिर प्रस्तावित 
असलेल्या िरणास स्थातनक शेतक-याींनी विरोि दशवविल्यामळेु िरणाचे काम अनके िषावपासून 
प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तनयोश्जत शाई िरण प्रकल्प रद्द करुन त्याऐिजी शेतक-याींनी सुचविलेल्या 
अन्य पयावयाचा श्स्िकार करणेबाबत शाई िरण विरोिी शेतकरी सींघषव सलमतीने मा.मुख्यमींत्ी 
याींना हदनाींक १४ म,े २०१६ रोजी िा त्यासमुारास तनिेदन सादर केले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर तनिेदनाच्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (०१-०४-२०१७) : (१) िोय. 
(२) शेतकरी सींघषव सलमतीचे हदनाींक २५/०७/२०१६ रोजीचे तनिेदन प्राप्त झाले आिे. 
(३) सदरिू तनिेदनाच्या अनुषींगाने शाई िरण विरोिी शेतकरी सींघषव सलमतीने सुचविलेल्या 
अन्य १३ छोट्या बींिाऱ्याच ेसिेक्षण करण्यात आले आिे. त्यानुसार सिव १३ बींिाऱ्याींचा एकूण 
पाणीसाठा २५.८५९ दलघमी येतो. शाई िरणाच्या ३५३.४१ दलघमी तुलनेत सदर पाणीसाठा 
खूपच कमी असलेने ि ठाण े श्जल््याची िाढती पाण्याची गरज पािता अन्य छोट्या 
बींिाऱ्याच्या पयावयापेक्षा शाई िरण बाींिण ेआिचयक आिे. 
(४) तनिेदनाच ेअनुषींगान ेआिचयक कायविािी केलेली आिे. 

___________ 
  

आष्ट्टी (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर) जलाशय मध्यम प्रिल्पािरील पाणी  
परिानाधारि शतेि-याांना भमळण्याबाबत 

  

(४३)  २६०१८ (१६-१२-२०१६)    श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी जलाशय मध्यम प्रकल्पािर शासकीय उपसा लसींचन योजनेनुसार उजनी डािा 
कालिा क्र.९४ येथनू पाणी सोडण्याची योजना मींजूर आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या मध्यम प्रकल्पािर सुमारे १८०० िे. के्षत् लसींचनाखाली आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकल्पािरील शेतकऱ् याींना नमनुा नीं. ७ च े पाणी अजव भरून घेऊन 
शेतकऱ् याींना सदर पाणी देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (०१-०४-२०१७) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) आष्ी मध्यम प्रकल्पाचे जलाशयािरील िैयश्क्तक उपसा िारक लाभिारकाींच्या मींजूर 
के्षत्ास पाण्याच्या उपलब्ितेनुसार नमुना नीं.७ िर अजव भरुन घेऊन पाणीपुरिठा केला जात 
आिे. सन २०१६-१७ मिील रब्बी िींगामामध्ये ४३९ इतके अजव प्राप्त झाले आिेत. 
(४) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

तनरा उजव्या िालव्यातून बागायती जभमनीांना पाणी देण्याबाबत 
  

(४४)  २६०३४ (०४-०१-२०१७)    श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तनरा उजव्या कालव्याचे ्ेल ्ू िेड अस्तरीकरण केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कालव्याच े अस्तरीकरण झाल्यामळेु तनरा उजिा कालव्याच्या पररसरातील 
िजारो एकर बागायती जमीन कोरडिािू झाल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक २८ ऑगस््, २००८ च्या शासन तनणवयान ेकालव्यािरील पाणी उचलण े
बींद केल्यान ेशेतक-याींच्या वपकाींच ेनुकसान िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१९-०४-२०१७) : (१) नािी. 
(२) नािी. 
(३) ि (४) नीरा उजिा कालिा ि नीरा डािा कालिा यािर प्रकल्पीय लसींचन क्षमतेपेक्षा जास्त 
के्षत् लसींधचत िोत असल्याने कालव्याची ििन क्षमता कमी पडत असून वितरण व्यिस्थेिर 
ताण पडलेला आिे.त्यामळेु प्रत्येक पाणी पाळीमिील अींतर देखील  िाढलेले असून साींगोला 
शाखा कालव्याच्या सींदभावत मिाराषर शासनाच्या विरुध्द जनहित याधचका दाखल करण्यात 
आलेली आिे. िी पाचिवभुमी विचारात घेता यापुढे  िरील श्जल्िा प्रकल्पाींमध्ये कालव्यािरुन 
उपसा लसींचनासाठी ककीं िा हठबक लसींचनासाठी नव्यान ेकोणत्यािी परिानग्या देण्याची कायविािी 
करण्यात येऊ नये असा तनणवय हदनाींक २९/०१/२००८ रोजी  तत्कालीन मा.मींत्ी,जलसींपदा 
(मिाराषर कृषणा खोरे विकास मिामींडळ िगळून ) याींच्या अध्यक्षतखेाली घेण्यात आला आिे. 
(५) प्रचन उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
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चोपडा तालुक्यातील तापी तनम्न प्रिल्प वििागाच ेमुख्यालय अमळनेर  
तालुक्यात स्थलाांतररत िरण्याबाबत 

  

(४५)  २६३२५ (१६-१२-२०१६)    श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  तापी तनम्न प्रकल्प विभाग मुख्यालय (ता.चोपडा, श्ज.जळगाि) िे चोपडा तालुक्यातून 
अमळनेर येथे स्थलाींतररत करणेबाबतचे लेखी तनिेदन स्थातनक लोकप्रतततनिीनी मा.जलसींपदा 
मींत्ी याींना हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनिेदनािर कोणतीच कायविािी करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, तनम्न तापी विभाग मुख्यालय अमळनेर येथ ेस्थलाींतररत करण्यासाठी शासनान े
कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (३१-०३-२०१७) : (१) िोय. 
(२), (३) ि (४) तनम्न तापी प्रकल्प विभाग, चोपडा ि अतींगवतचे २ उपविभाग अमळनेर येथ े
स्थलाींतरीत करण्याचे प्रस्तावित आिे. 

___________ 
  

अमतृ योजनेंतगवत िें द्र शासनािडून प्राप्त अनुदान राज्यातील  
सिव महापाभलिाांना िगव िरण्याबाबत 

 

 (४६)  २८२६६ (१३-०४-२०१७)    अॅड.अतनल परब :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमतृ योजनेंतगवत कें द्र शासनाकडून राज्यातील सिव मिापाललकाींना देण्यासाठी १५० को्ी 
रुपयाींचे अनुदान हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, १५० को्ी रुपये राज्यातील सिव मिापाललकाींना िगव करण्यात आले आिेत 
काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०५-२०१७) : (१), (२) ि (३) 
 कें द्र शासन पुरस्कृत अमतृ अलभयानाींतगवत सन २०१५-१६ या िषावच्या मींजूर राज्य िावषवक 

कृतत आराखडयामध्ये समाविष् प्रकल्पासाठी प्रथम िप्त्याचा कें द्र ि राज्य शासन 
हिचयाचा तनिी रुपये २७४.४७ को्ी तनिी सींबींधित अलभयान शिराींना वितरीत करण्यात 
आला आिे.  

 अमतृ अलभयानाच्या सन २०१६-१७ ि सन २०१७-१८ या िषावच्या आराखडयामध्ये 
समाविष् असलेल्या प्रकल्पाींची कामे सुरु झाल्यानींतर सदर प्रकल्पाींना प्रथम िप्त्याचा 
तनिी वितरीत करण्यात येणार आिे. 

___________ 
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यितमाळ जजल्हा पररषदेंतगवत रस्ते ि पुलाांच्या िाम िाटपात अतनयभमतता झाल्याबाबत 
 

 (४७)  २८३१२ (२४-०४-२०१७)    श्री.हररभसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ श्जल्िा पररषदेंतगवत को्यििी रुपयाींची कामे विभागाकडून मजीतील 
कीं त्ा्दाराींना देण्यात आल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२)  असल्यास, जनजाती (डी.पी.सी) योजनेंतगवत ५०५४ लेखाशीषवकाींतगवत कोलाम जमातीची 
१०० ते २५० लोकसींख्या असलेल्या पाडयाींना जोडणारे रस्ते ि पलुाींच्या कामात अतनयलमतता 
झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन दोषी अधिकारी, कीं त्ा्दार ि 
अलभयींत्याींिर कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा (०८-०५-२०१७) : (१) ि (२) िे खरे नािी, यितमाळ श्जल्िा पररषदेकडून 
प्रकल्प अधिकारी, एकाश्त्मक आहदिासी विकास प्रकल्प, पाींढरकिडा याींच्यामाफव त सन    
२०१५-१६ कररता रस्त्याींच्या कामाींचा सादर करण्यात आलेला रुपये २५२७.७१ लक्षचा  कृती 
आराखडा श्जल्िास्तरािरुन मींजूर करण्यात आला िोता. सदर आराखडयातून रुपये १६३८.१३ 
लक्ष ककीं मतीच्या ५६ कामाींना ई-तनविदा प्रकक्रया सक्षम स्तरािरुन राबिून हदनाींक ३०/११/२०१६ 
पासून हदनाींक ०४/०१/२०१७ पयतं कायावरींभ आदेश देण्यात आले आिेत. तसेच उिवररत रुपये 
८८९.५८ लक्ष रकमेतून २३ कामाींना हदनाींक ९/१२/२०१६ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आिे. सदर २३ कामाींची ई-तनविदा प्रकक्रया राबिून ७ कामाींना कायवरींभ आदेश देण्यात आले 
आिेत ि उिवररत १६ कामाींसाठी फेर तनविदेची कायविािी प्रगतीत आिे.  
    या प्रमाणे सिवच नविन कामाींसाठी ई-तनविदा प्रकक्रया राबिून कीं त्ा्दार तनश्चचत करण्यात 
आले आिेत. 
(३) ि (४) प्रचन उद्् ाित नािी.  

___________ 
  

मुांबईत डान्द्सबार सुरु िरण्याच्या परिानगीसाठी शासनािड ेप्रस्ताि आल्याबाबत 
 

 (४८)  २८६११ (१३-०४-२०१७)    श्री.अमररशिाई पटेल, श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत डान्सबार सुरु करण्यासाठी ६३ प्रस्ताि शासनाकड ेपरिानगीसाठी आले आिेत, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात डान्सबारला बींदी असताना मुींबईतील डान्सबारच्या उक्त ६३ प्रस्तािाींना 
शासन परिानगी देणार आिे काय, 
(३) असल्यास, त्याची सिवसािारण कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०५-२०१७) : (१) अींशत: खरे आिे. 
    मा.सिोच्च न्यायालयान े हदनाींक २४/११/२०१६ रोजी हदलेल्या आदेशानुसार मुींबईत 
डान्सबार सुरु करण्यासाठी एकूण ७८ प्रस्ताि पोलीस आयकु्त, बिृन्मुींबई याींच्याकड ेप्राप्त झाले 
आिेत. 
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(२) राज्यात मिाराषर िॉ्ेल, उपिारगिेृ आणण मद्यपान कक्ष (बार रुम) याींमिील अचलील 
नतृ्याींिर बींदी घालण्याबाबत ि (त्यामध्ये काम करणाऱ्या) महिलाींच्या प्रततषठेच े सींरक्षण 
करण्याबाबत तनयम, २०१६ िा कायदा लागू करण्यात आला आिे. मा.सिोच्च न्यायालयाने 
हदलेल्या आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तािाींची तपासणी प्रगतीपथािर आिे. 
(३) प्रचन उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

अथवसांिल्पाचा अभ्यास िरुन राज्यासाठी जास्त तनधी आणण्यासाठी 
िररष्ट्ठ अधधिाऱ्याांची सभमती नेमण्याबाबत 

 

 (४९)  २९०६७ (१५-०४-२०१७)    प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय अथवसींकल्पात राज्याींसाठी तरतुदीींची घोषणा ्ाळण्यात आल्याने या अथवसींकल्पातून 
राज्याला कोणत्या कामाींकररता नेमका ककती तनिी प्राप्त िोणार आिे याबाबत अतनश्चचतता 
असल्यान े अथवसींकल्पाचा अ्यास करुन राज्यासाठी जास्त तनिी आणण्यासाठी िररषठ 
अधिकाऱ्याींची सलमती नेमण्याचा तनणवय शासनान े घेतल्याचे मािे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या सलमतीमध्ये कोणकोणत्या अधिकाऱ्याींचा समािेश केला आिे, तसेच िी 
सलमती आपला अििाल किीपयतं सादर करणार आिे ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०८-०५-२०१७) : (१) कें द्र शासनाच्या सन २०१७-१८ च्या अथवसींकल्पात 
राज्य शासनाशी सींबींधित विविि विकास योजनाींचा सखोल अ्यास करुन कें द्र शासनाकडून 
राज्य शासनास कशाप्रकारे जास्तीत जास्त तनिी प्राप्त करुन घेता येईल, याबाबत मागवदशवन 
करण्यासाठी हदनाींक ३१ माचव, २०१७ च्या शासन तनणवयान्िये अपर मुख्य सधचि (तनयोजन), 
तनयोजन विभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात आली आिे. 
(२) सदर सलमतीमध्ये अपर मखु्य सधचि (वित्त), अपर मुख्य सधचि (व्यय) वित्त विभाग, 
प्रिान सधचि (कृवष), प्रिान सधचि (कौशल्य विकास ि उद्योजकता विभाग), सधचि (पदमु), 
सधचि (िने), सधचि (ग्रामविकास), सधचि आणण आयुक्त (गुींतिणूक आणण राजलशष्ाचार), 
मिाराषर सदन, निी हदल्ली या अधिकाऱ्याींचा समोिश करण्यात आला असून या सलमतीन े
तीन महिन्याींत अििाल शासनास सादर करणे अपेक्षक्षत आिे. 

___________ 
  

नाभशि महानगरपाभलिेच्याितीन ेभमळिती सिेक्षणासाठी देण्यात आलेल्या  
ठेिेदार िां पनीच्या िमवचा-याांना प्रभशक्षण देण्याबाबत 

  

(५०)  २९२०८ (१३-०४-२०१७)  श्रीमती हुस्नबान ू खभलफे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक मिानगरपाललकेच्याितीने लमळकती सिेक्षणासाठी देण्यात आलेल्या ठेकेदार 
कीं पनीचे कमवचारी कोणत्यािी पूिवतयारी लशिाय लमळकत सिेक्षण करीत असून नागररकाींकडचे 
लमळकतीींच े पुरािे मागत असल्याचे मािे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशवनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामुळे ज्या भागात सिेक्षण करण्यासाठी िे कमवचारी जातात त्याींना तेथील 
सिे क्रमाींकच माहिती नसतील तर सिेक्षणाच े काम कस े िोणार असा प्रचन तनमावण झाला 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या कमवचा-याींना पूिवतयारीच े प्रलशक्षण 
देण्याबाबत कोणती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०५-२०१७) : (१) िे खरे नािी.   
(२) ि (३) मिानगरपाललकेच्याितीने लमळकतीींचे सव्िेक्षणासाठी ठेकेदार कीं पनीमाफव त तनयुक्त 
केलेले कमवचारी िे अलभयाींबत्की / आय.्ी.आय. आरेखक या शैक्षणणक पात्तेच ेआिेत. सदर 
कमवचारी लमळकतीींमिील च्ई के्षत् मोजण े यासाठी सदर लमळकतीच े बाींिकाम परिानगी 
दाखला, बाींिकाम पुणवत्िाचा दाखला इत्यादी माहिती प्राप्त करतात. सदर सव्िेक्षणाचे काम 
पारदशी िोण्यासाठी मिानगरपाललकेकड ेउपलब्ि असलेली लमळकतीींची माहिती त्याींना उपलब्ि 
करुन हदलेली नािी. 
      याबाबत सदर कमवचाऱ्याींना मिानगरपाललकेमाफव त प्रलशक्षण देण्यात आले असून, प्रत्यक्ष 
सव्िे कामकाजास सुरुिात करण्यात आलेली आिे. 
     सदर सव्िेक्षणाचा मुळ उदे्दश िा बाींिीि लमळकतीींचे मोजमाप करणे, त्यामध्ये 
लमळकतीत केलेले िाढीि बाींिकाम, िापरात बदल इत्यादी लमळकती ज्या ्ॅक्स ने्मध्ये 
आलेल्या नािीत त्याींचा समािेश करणे असा आिे. 
(४)  प्रचन उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  
विधान ििन :   उत्तमभसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
 

 

 

मुद्रणपूिव सिव प्रकक्रया मिाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्णेिर करण्यात आली आिे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 

 
  

  


