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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची आठवी यादी  
  
   

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

पूवव ववदर्ावतील ४ जिल्ह्यात धान खरेदी िें दे्र सुरु िरण्याबाबत 
 (१)  २५६६ (२४-१२-२०१४).   श्री.प्रिाश गिभर्ये :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धानाचे कोठार असलेल्या पिूव विदर्ावतील ४ जिल््यात धान खरेदी कें दे्र सुरु करण्यात 
आली आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केव्हा नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, 
(३) धानाला कोणता र्ाि देण्यात आलेला आहे ि तो शेतक-याींना मान्य आहे काय ? 
 

श्री. धगरीश बापट (१९-०७-२०१७) : (१) ि (२) होय. पूिव विदर्ावतील गोंददया, गडचचरोली, 
चींद्रपूर ि नागपूर या ४ (चार) जिल््यात खरेदी कें द्रािर आधारर्तू खरेदी सुरु करण्यात आली 
आहे. 
(३) खरेदी हींगाम २०१६-१७ मध्ये कें द्र शासनान ेधान ‘’अ’’ साठी रु. १५१०/- धान ‘’साधारण’’ 
साठी रु. १४७०/- प्रतत ज्िीं्ल दर मींिूर केले आहेत.  

___________ 
  

राज्यातील वधृ्दाश्रम चालववण्याची किती सांस्ाांना परवानगी ददल्हयाबाबत 
 (२)  ४९५१ (१७-०४-२०१५).   श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.अतनल र्ोसले, श्री.ख्वािा बेग, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.ियवांतराव िाधव :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील काही िधृ्दाश्रम िधृ्दाींसाठी कोणताही खचव न करता शासनाची फसिणूक करुन 
तनधीचा दरुुपयोग कररत असल्याच्या तक्रारी माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये “ममशन िस््ीि” या 
सामाजिक कायवकर्तयाांनी शासनाकड ेकेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने सींबींचधत सींस्था चालकाींिर कोणती कारिाक केली िा 
करण्यात येत आहे, 
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(३)  राज्य शासनाने ककती सींस्थाींना कोणर्तया तनकषाद्िारे िधृ्दाश्रम चालविण्याची परिानगी 
ददली आहेत, 
(४) असल्यास, िधृ्दाश्रमातील िधृ्दाींसाठीच्या योिना काय आहेत, 
(५) असल्यास, िधृ्दाश्रमात दाखल होण्याची प्रकक्रया काय आहेत तसेच िधृ्दाश्रमामधील प्रर्तयेक 
िधृ्दाींिर शासन ककती खचव करीत आहे? 
 

श्री. राििुमार बडोले (१३-०७-२०१७) : (१) नाही. अशी कोणतीही तक्रार शासनास प्राप्त 
झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही 
(३) दद. २० फेब्रुिारी, १९६३ च्या शासन तनणवयान्िये महाराषरातील ६० िषाविरील िधृ्द पुरुष, 
तनराधार तनराश्रीत जस्िया, अपींगासाठी िधृ्दाश्रम सुरु करण्यात आले आहे. िधृ्दाश्रमातील 
िधृ्दाींना र्ोिन, कपड े बेडीींग, सादहर्तय, औषधोपचार, इर्तयादी सोयी पुरविल्या िातात.      
ददनाींक २०/२/१९६३ च्या शासन तनणवयातील तनकषानसुार ३९ अनुदातनत िधृ्दाश्रम 
चालविण्याची परिानगी ददली आहे. तसेच िधृ्दाींना िधृ्दापकाळात राहण्याची सोय व्हािी 
याकरीता मातोश्री िधृ्दाश्रम योिना ददनाींक १७/११/१९९५ अन्िये मींिूर केलेली आहे. सदर 
िधृ्दाश्रम स्ियींसेिी सींस्थेमाफव त विनाअनुदातनत तर्तिािर कायवरत आहेत. 
(४) िधृ्दाश्रमातील िधृ्दाींसाठी योिना खालीलप्रमाणे आहेत. 

१) िधृ्दाश्रमात िधृ्दाींना विनाशुल्क प्रिेश देणे 
२) ियाने िास्त िधृ्द असलेल्याींना प्राथम्यान ेप्रिेश देणे 
३) मदहलाींना प्राथम्य देण े
४) िीिनािश्यक सोक - सुविधा परुविणे 
५) िधृ्दाश्रमातील लार्ार्थयाांना दरमहा दरडोक रु. ९००/- इतके पररक्षण (पररपोषण) देण्यात  

      येत.े 
६) विकलाींग, अश्य, तनरक्षर ि तनिासाची सोय नसलेल्या िधृ्दाींना प्राधन्याने प्रिशे देणे. 

      िधृ्दाश्रमात दाखल होण्यासाठी सींबींचधत जिल्हाचधकारी याींचकेड ेअिव करािा लागतो. 
      श्रािणबाळ योिनेंतगवत ६५ िषाविरील तनराधार िधृ्दास दरमहा रुपये ६००/- ि एका 
      पेक्षा अचधक लार्ाथी असल्यास रु. ९००/- एिढे अनुदान देण्यात येत.े 
(५) अनुदातनत िधृ्दाश्रमात िेषठ नागररकाींसाठी विनाशुल्क प्रिशे ददला िातो. अनुदातनत 
िधृ्दाश्रमात िेषठ नागररकाींसाठी तनिास, र्ोिन, औषध यासाठी दरमहा दरडोक रुपये ९००/- 
असा पररक्षण (पररपोषण) खचव करण्यात येतो. 

___________ 
 

िल्हयाण-डोंबबवली महानगरपाभलिा के्षत्रातील अनधधिृत बाांधिामाांचा अभ्यास िरण्यासाठी 
नेमलेल्हया न्या.अग्यार सभमतीचा अहवाल िाहीर िरण्याबाबत 

 
 (३)  ६८५४ (०६-०८-२०१५).   श्री.िगन्ना् भशांदे, अॅड.राहुल नाविेर, श्री.धनांिय मुांड,े 
अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.ख्वािा बगे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका के्षिातील अनचधकृत बाींधकामाींचा अ्यास करण्यासाठी 
मा.उच्च न्यायालयान े ददनाींक २५ म,े २००७ रोिी िा र्तयासुमारास तनिरृ्तत न्यायमूती अग्यार 
याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सममती गठीत केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) या सममतीने दोन िषव सखोल अ्यास करुन सन २००९ मध्ये आपला गुप्त अहिाल 
मा.मुींबक उच्च न्यायालय आणण राज्य शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सममतीिर रुपये ७ को्ी खचव झाले असून सममतीने ददलेला २३ हिार 
पानाींचा गुप्त अहिाल राज्य शासनाने अद्याप खुला केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका के्षिात अनचधकृत बाींधकामात िाढ होत असल्यान,े 
सदर अहिाल शासनाकडून िाहीर करुन या अहिालातील मशफारशीींच्या अनुषींगाने कोणता 
तनणवय घेतला आहे, 
(५) अद्याप, तनणवय घेतला नसल्यास र्तयाची सिवसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मींिालयास ददनाींक २१/६/२०१२ रोिी लागलेल्या आगीमध्ये सदरचा अहिाल नष ् झालेला 
होता. र्तयामळेु सदर अहिाल सदस्य सचचि अग्यार सममती, कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका 
याींचेकडून ददनाींक २५/५/२०१५ रोिी पुन्हा प्राप्त करुन घेण्यात आला असनू, सदरचा अहिाल 
गोपनीय असून मसलबींद लखो्यात आहे. 
(४) ि (५) सदरचा अहिाल गोपतनय ि मसलबींद लखो्यात असून सदर अहिाल खुला करुन 
र्तयािर उचचत तनणवय घेण्याची शासनाची र्ूममका आहे.  

___________ 
 

 
िल्हयाण-डोंबबवली महापाभलिेतुन वगळण्यात आलेल्हया २७ गावाांसाठी ग्रो् सेंटर तनमावण 

िरण्यास गाविर याांचा ववरोध असल्हयाबाबत 

 (४)  १९३६१ (१९-०८-२०१६).   अॅड.तनरांिन डावखरे : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १६८५१ ला 
ददनाींक ६ एवप्रल, २०१६ रोिी ददलेल्या उर्ततराच्या सींदर्ावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलकेतुन िगळण्यात आलेल्या २७ गािाींसाठी स्ितींि विकास 
प्राचधकरण गठीत करुन ग्रोथ सें्र तनमावण करण्याचा तनणवय शासनाने घेतला असल्याच े
ददनाींक २२ म,े २०१६ रोिी िा र्तयासुमारास तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रोथ सें्र तनमावण करण्यास या २७ गािाींच्या सींघषव सममतीन े प्रचींड 
विरोध केला असल्याचेही ददनाींक २५ म,े २०१६ रोिी िा र्तयासुमारास तनदशवनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाची र्ुममका काय आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) शासनान े महाराषर प्रादेमशक  ि नगर रचना  
अचधतनयम, १९६६ च्या तरतूदी अन्िये ददनाींक ३०/४/२०१६ रोिीच्या अचधसुचनेनसुार कल्याण 
ि अींबरनाथ तालु् यातील २७ गािाींच्या अचधसुचचत के्षिामधील मौ.र्ोपर (र्ाग), सींदप, उसरधर 
(र्ाग), घाररिली (र्ाग), माणगाींि (र्ाग), हेदु् णे (र्ाग), कोळे, का्क (र्ाग), तनळिे (र्ाग) 
ि घेसर (र्ाग) या १० गािाींमधील समुारे १०८९ हे््र के्षिाकरीता ग्रोथ सें्रसाठी मुींबक 
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महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणाची नेमणूक कायम ठेिून उिवरीत के्षिासाठीची मुींबक महानगर 
प्रदेश विकास प्राचधकरणाची नेमणूक रद्द केली आहे. 
(२) या विषयी २५ म,े २०१६ ि र्तया सुमारास २७ गािाींच्या सींघषव सममतीकडून तनिेदन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

ये्ील ग्रामीण रुग्णालय मुरूड (जि.रायगड) ये्ील वैद्यिीय  
अधधिारयाांची ररक्त पदे र्रण्याबाबत 

 (५)  १९३६९ (२१-०४-२०१७).   श्री.ियांत पाटील :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुटुांब 
िल्ह याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरूड (जि.रायगड) येथील ग्रामीण रूग्णालयात िषावला सुमारे ३३ हिार रूग् णाींची डपीडी 
नोंद होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ग्रामीण रूग्णालयात कायवरत असणारे ३ िैद्यकीय अचधकाऱ्याचा कायवकाल 
ददनाींक ६ िून, २०१६ मध्ये समाप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुरूड ग्रामीण रूग्णालयाच ेिैद्यकीय अचधक्षक याींनी आरोग्य उपसींचालक, ठाणे 
याींना लेखी पि पाठिून िैद्यकीय अचधकाऱ्याींच्या रर्त िागाबाबत मादहती ददली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (२८-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड, जि.रायगड येथे िैद्यकीय अचधकारी ग्-अ सींिगावची 
३ पदे मींिूर आहेत. सदर पदािर ३ बींधपबित िैद्यकीय अचधकारी कायवरत होत.े सदर तीन 
अचधकाऱ्याींच्या बींधपिाचा कालािधी सींपल्यानींतर उपजिल्हा रुग्णालय, श्रीिधवन जि.रायगड 
येथील िैद्यकीय अचधकारी याींची सेिा ददनाींक ३०/०६/२०१६ पासून प्रतततनयु्तीने ग्रामीण 
रुग्णालय, मुरुड येथ ेउपलब्ध करुन देण्यात आली होती. र्तयानींतर िैद्यकीय अचधकारी ग्-अ 
पदािर ददनाींक १४/६/२०१६ पासनू एक बींधपबित िैद्यकीय अचधकाऱ्याची ३६४ ददिसाींच्या 
कालािधीसाठी तनयु्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील िैद्यकीय अचधकारी ग्-अ सींिगावची 
पद मुलाखतीद्िारे र्रण्याबाबतची प्रकक्रया शासन पररपिक ददनाींक २४/६/२०१६ मधील 
मागवदशवक सूचनाींनुसार करण्याची कायविाही सुरु आहे. 
  

___________ 
िोगेश्वरी (मुांबई) ये्ील म्हाडा पोलीस िॉलनीच्या इमारतीचा पुनववविास िरणेबाबत 

  

(६)  १९६३९ (१९-०८-२०१६).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.ियवांतराव िाधव, श्री.अतनल र्ोसले, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.ियांत पाटील :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िोगेश्िरी (मुींबक) येथील म्हाडा पोलीस कॉलनीतील इमारत क्रमाींक ६-बी ही मोडकळीस 
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आली असून सदर इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याची घ्ना ददनाींक १२ म,े २०१६ रोिी िा 
र्तयासुमारास तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीत राहणाऱ्या कु्ूींबबयाींना पयावयी तनिासस्थान देणेबाबत ि 
इमारतीचा पुनविवकास करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर िसाहतीच्या दरुुस्तीसाठी ददनाींक ०७/०९/२०१५ रोिीच्या शासन तनणवयान्िये 
प्रशासकीय मान्यता ददलेली असनू ददनाींक ०३/१०/२०१६ रोिीच्या शासन तनणवयान्िये तनधी 
उपलब्ध करुन ददला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

 
राज्यात अवयवदानाला मांिूर झालेला ५ िोटीांचा तनधी अडिून पडल्हयाबाबत 

 (७)  २०४०४ (१८-०८-२०१६).   श्री.अशोि ऊफव  र्ाई िगताप, श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्रीमती हुसनबानू खभलफे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सुर्ाष 
झाांबड :  सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुटुांब िल्ह याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या आरोग्य सींचालनालयान े सन २०१३ पासून रुपये ४३ को्ीींचा दहशेब कें द्र 
शासनाला सादर न केल्याने अियिदानाला मींिूर झालेला रुपये ५ को्ीींचा तनधी प्रलींबबत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दहशेब कें द्राला सादर करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (२१-०६-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१५-१६ मध्ये कें द्र शासनान े के.क.एम. रुग्णालय, मुींबक येथे रो्ोच्या 
स्थापनेकररता मींिुर केलेला रुपये ६३.२० लक्ष तनधी रोखुन धरला होता. 
(२) शासनान े ददनाींक ७/११/२०१६ रोिीच्या अ.शा. पिान्िये रुपये ४२.५३ को्ी पैकी रुपये 
२७.०१ को्ीच े उपयोचगता प्रमाणपि उपसींचालक (नमसांग), आरोग्य सेिा, मुींबक याींनी सादर 
केलेले असल्यान ेअियिदानाचा तनधी तार्तकाळ वितरीत करण्याची कें द्र शासनास विनींती केली 
होती. 
     र्तयानुसार कें द्र शासनान े ददनाींक १५/१२/२०१६ रोिीच्या पिान्िये सन २०१६-१७ या 
आचथवक िषावत मींिुर असलेला एकुण ६३.२० लक्ष तनधी उपलब्ध करुन ददला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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िल्हयाण-डोबबांवली महापाभलिा के्षत्रात नागरी समुह वविासाच े(क्लसटर) 
 धोरण लागू िरण्याबाबात 

 (८)  २०७७३ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती 
हुसनबानू खभलफे, श्री.िगन्ना् भशांदे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कल्याण-डोबबींिली महापामलका के्षिात नागरी समुह विकासाच े (्लस््र) धोरण लागू 
करण्याबाबत पररपूणव प्रस्ताि सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विर्ागान े महापामलकेस 
ददल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण-डोबबींिली महापामलका के्षिात ्लस््र धोरण राबविण्याबाबत शासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलकेन े कल्याण 
डोंबबिली महानगरपामलका के्षिामध्ये नागरी समूह योिनेची तनयमािली प्रचमलत विकास 
तनयींिण तनयमािलीच्या समाविष् करण्याचा महाराषर प्रादेमशक ि नगर रचना अचधतनयम, 
१९६६ चे कलम ३७ चा प्रस्ताि आिश्यक र्तया आघात मुल्याींकन अहिालासह शासनास 
मान्यतेकरीता सादर केल्यास शासन र्तयाविषयी उचचत तनणवय घेकल, असे शासनाने आयु्त, 
कल्याण डोंबबिली महानगरपामलका याींना ददनाींक १८/४/२०१६ च्या पिान्िये कळविले आहे. 
तथावप, असा प्रस्ताि कल्याण डोंबबिली महानगरपामलकेकडून शासनास अदयाप सादर केलेला 
नाही. 
(२) शासनाने मुींबक महानगर प्रदेशातील बहृन्मुींबक महानगरपामलका, निी मुींबक 
महानगरपामलका ि पनिेल महानगरपामलका के्षिामधील मसडकोचे के्षि िगळून उिवरीत 
महानगरपामलका के्षिासाठीची प्रस्तावित सिवसमािेशक ि एकाजर्तमकृत विकास तनयींिण 
तनयमािली महाराषर प्रादेमशक ि नगर रचना अचधतनयम, १९६६ चे कलम ३७  (कक) अन्िये 
आम िनतेकडून हरकती/सुचना मागविण्याकरीता ददनाींक २८/२/२०१७ रोिी प्रमसध्द केली आहे. 
या प्रारुप विकास तनयींिण तनयमािलीमध्ये नागरी समुह योिनचेी तनयमािली अींतर्ुवत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
रत्नाधगरी जिल्हहा शासिीय रुग्णालयात तज्ञ डॉक्टराांची ररक्त पदे र्रण्याबाबत 

 (९)  २०७७६ (२०-०८-२०१६).   श्रीमती हुसनबान ू खभलफे, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनवर : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १५९२१ ला ददनाींक १८ माचव, २०१६ रोिी ददलेल्या उर्ततराच्या 
सींदर्ावत सन्माननीय साववितनि आरोग् य व िुटुांब िल्ह याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रर्तनाचगरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात तज्ञ डॉ््राींची १९ पदे मींिूर असताना केिळ चार 
डॉ््र कायवरत असून आिश्यक साधनसामुग्रीची कमतरता असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा 
र्तयादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त रुग्णालयातील पदे रर्त असल्यामुळे कोल्हापूर मींडळाच्या आरोग्य 
सेिेच्या उपसींचालकाच्या अचधनस्त असलेल्या कोल्हापूर ि साींगली जिल्हयातील र्ूलतज्ञ 
शासकीय सींस्थामध्ये कायवरत आहेत र्तयाींना रर्तनाचगरीमध्ये प्रतततनयु्ती द्यािी अशी मागणी 
नागरीकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वि.प. ८ (7) 

(३) असल्यास, जिल्हा शासकीय रुग्णालयात रुग्णाींसाठी ब्लड सपेरेशन विर्ाग, मस्ी स्कॅन 
ममशन अशा सुविधाींसाठी डॉ््र तसेच प्रमशक्षक्षत तींिज्ञ नसल्यान ेरुग्णाींची गैरसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०६-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सामान्य रुग्णालयातील पदे रर्त असली तरी उपसींचालक आरोग्य सेिा कोल्हापूर मींडळ, 
कोल्हापूर याींच्या अचधनस्त असलेल्या साींगली जिल््यातील र्लूतज्ञ शासकीय सींस्थामध्ये 
कायवरत आहेत र्तयाींना रर्तनाचगरी येथे प्रतततनयु्ती देण्याबाबतची मागणी नागररकाकडून प्राप्त 
झालेली ददसत नाही. 
(३) सी.्ी. स्कॅन ममशन सद्य:जस्थतीत बींद असली तरी स्थातनक दर पिके मागिून कमीत 
कमी दर असलेल्या पुरिठादाराकाींकडून सी.्ी. स्कॅनची सेिा उपलब्ध केली आहे. तसचे ब्लड 
सेपरेशन विर्ागात र्तपेढीतींिज्ञाींचे १ पद र्रलेले असून र्तयाींचमेाफव त काम पादहले िाते. 
सामान्य रुग्णालय, रर्तनाचगरी येथे कायवरत िैद्यककय अचधकारी, कमवचारी हे उपलब्ध 
साधनसामग्रीचा िापर करुन आरोग्य सुविधा िनतसे उपलब्ध करुन देत आहेत. र्तयामुळे 
रुग्णाींची गैरसोयी होत आहे, असे म्हणता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील दाररद्र्य रेषेखालील रुग्णाांना तसेच अल्हप र्ूधारि शेतिरयाांना अत्याधुतनि अती 

ववशेषोपचार सुववधा मोफत देण्याबाबत 
  

(१०)  २१३९३ (१८-०८-२०१६).   श्री.भमतेश र्ाांगडडया, प्रा.अतनल सोले :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुटुांब िल्ह याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दाररद्र्य रेषेखालील रुग्णाींना तसेच अल्प र्ूधारक शेतकऱ्याींना शासकीय 
रुग्णालयाचे ि शासनमान्य सेिा सुविधाींसाठी प्राचधकृत रुग्णालयाींमधून अर्तयाधुतनक अती 
विशेषोपचार (एम आर आय, स्कॅतनींग, सोनोग्राफी) मोफत देण्याचा प्रस्ताि शासनाकड े
विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन स्तरािरून चालविण्यात येणाऱ्या िीिनदायी आरोग्य योिनेमध्ये एम 
आर आय, स्कॅतनींग, सोनोग्राफी या सुविधाींच्या समािेश नसल्यामुळे या अती 
विशषोपचाराकरीता गरीब रुग्णाींना शुल्क द्याि ेलागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दाररद्रय रेषेखालील रुग्णाींना तसेच अल्प र्ूधारक शतेकऱ्याींना अर्तयाधुतनक अती 
विशेषोपचार सुविधा (एम आर आय, स्कॅतनींग, सोनोग्राफी) मोफत देण्यासाठी शासनान ेकोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२१-०६-२०१७) : (१) सािवितनक आरोग्य विर्ागाच्या तनयींिणाखालील 
शासकीय रुग्णालयामधून राज्यातील दाररद्रय रेषखेालील रुग् णाींना ददनाींक २८/१२/२०१५ च्या 
शासन तनणवयानुसार विनाशुल्क िैद्यकीय उपचाराची सिलत देण्यात आलेली आहे. तसेच 
आर्तमहर्तयाग्रस्त १४ जिल््यातील ज्या शेतकरी कु्ुींबाकड ेशुभ्र मशधापबिका आहे. र्तयाआधारे 
अथिा ७/१२ उताराऱ्याच्या आधारे रािीि गाींधी िीिनदायी आरोग्य योिनेचा लार् अनुजे्ञय 
आहे. 
(२) नाही. 

रािीि गाींधी िीिनदायी आरोग्य योिनेमध्ये ९७१ उपचार पध्दती समाविष् असून 
या उपचार पध्दतीमध्येच आिश्यक असणाऱ्या सिव तपासण्याींच्या (एम.आर.आय., स्कॅतनींग, 
सोनोग्राफी) खचावचा समािेश आहे. र्तयामळेु योिनेच्या लार्ार्थयाांना िेगळे शुल्क द्याि ेलागत 
नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
उपसा िलभसांचनासाठी लागणारी वीि सौर ऊिेद्वारे तनमावण िरण्याबाबत 

  

(११)  २१९६४ (१९-०८-२०१६).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात एकूण ककती उपसा िल मसींचन योिना कायावजन्ित आहेत, 
(२) असल्यास, उपसा िलमसींचन योिनेस वििेची िावषवक गरि ककती आहे, 
(३) असल्यास, उपसा िलमसींचनासाठी लागणारी िीि सौर ऊिेद्िारे तनमावण करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१०-०७-२०१७) : (१) सद्य:जस्थतीत राज्यात एकूण ५७ उपसा िल मसींचन 
योिना कायावजन्ित आहेत. 
(२) सद्य:जस्थतीत सदर योिनाींना लागणाऱ्या वििेची िावषवक गरि ४३६.२३८ मेगािॅ्  इतकी 
आहे. 
(३) सदर योिनाींसाठी लागणारी िीि सौर उिेद्िारे तनमावण करण्याबाबत शासन स्तरािरुन 
धोरणार्तमक तनणवय घेण्याबाबतची कायविाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

मौि ेवालभशांद (ता.भर्वांडी,जि.ठाण)े ये्ील गावठाणालगत GWR असलेला झोन  
वगळून U२ किां वा I Zone असा बदल िरण्याबाबत 

 (१२)  २३४८३ (०४-०१-२०१७).   अॅड.तनरांिन डावखरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.िालमशींद (ता.मर्िींडी, जि.ठाणे) या गािासाठी शासनाने सन २०११ मध्ये िा 
र्तयादरम्यान एमआर्ीपी अचधतनयम कलम (२६) अन्िये विकास योिना प्रमसध्द केली ि या 
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योिनेंतगवत िामशींद या गािठाणालगत GWR Zone चे आरक्षण दाखविण्यात आले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या GWR आरक्षणास मौ.िालमशींद ग्रामस्थाींनी विरोध करुन सदरचे आरक्षण 
रद्द करण्याबाबत शासनाकड े मागणी केली असता शासनाने सन २०१२ मध्ये अचधतनयमाींचे 
कलम (३०) अन्िये योिनेत सुधारणा करुन सदर गािचा GWR Zone रद्द करुन र्तयाऐििी 
रदहिास मींडळ (R Zone) म्हणून अींततम केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक ११ माचव, २०१५ रोिी िा र्तयासुमारास सदर गािाच्या विकास योिनेस 
मींिुरी प्रदान करताना माि यापिुी प्रस्तावित केलेला रदहिास झोन काढून र्तयाऐििी GWR 
(Ground Water Resource Zone) दशविून प्रमसध्द केल्यानींतर र्तयाबाबत िालमशींद 
ग्रामस्थाींनी प्रधान सचचि, नगरविकास विर्ाग, महानगर आयु्त, मुींबक, महानगर प्रादेमशक 
विकास प्राचधकरण, ठाणे ि मुींबक याींचेकड े ददनाींक १ ऑगस््, २०१५ रोिी िा र्तयासुमारास 
तक्रार तनिेदने सादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्त याप्रकरणी पुन्हा लोकप्रतततनधीींनी मा.मुयमयमींिी महोदय याींना िालमशींद 
ग्रामस्थाींिरील अन्याय दरू करण्याबाबत ददनाींक १९ िानेिारी, २०१६ रोिीच्या पिान्िये 
तनदशवनास आणूनही अद्याप कायविाही झाली नसल्यान े ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी िा 
र्तयासुमारास तनिेदन देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर तनिेदनाच्या अनुषींगान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ि 
र्तयाबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) मर्िींडी परीसर अचधसुचचत के्षिाची प्रमसध्द प्रारुप विकास योिनेमधील सदर 
आरक्षणासींदर्ावत  प्राप्त सुचना/ हरकती विचारात घेऊन मुींबक महानगर प्रदेश विकास 
प्राचधकरणाने कलम ३० अन्िये प्रारुप विकास योिना  शासनास  मींिूरीकरीता सादर करताना 
सदर  GWR च े आरक्षण  िगळून र्तयाखालील के्षि रदहिास विर्ागात ि या रदहिास  
विर्ागाकरीता  अनुषींचगक आरक्षणे प्रस्तावित करुन प्रारुप विकास योिना शासनास 
मींिूरीकरीता सादर केली होती. 
(३) महाराषर प्रादेमशक ि नगर रचना अचधतनयम, १९६६ चे कलम ३१(१) अन्िये विकास 
योिनेस र्ागश: मींिूरी देताना  शासनान े सदरच े GWR  हे आरक्षण कायम केले आहे. 
याबाबत, क.पी. िरील सुनािणी देण्याकरीता  तनयु्त केलेल्या अचधकारी याींचकेड ेहरकत प्राप्त 
झाली होती. 
(४) ि (५) GWR  चे आरक्षण िगळण्याबाबत मा.लोकप्रततनीधी याींचे ददनाींक १९/१/२०१६ 
रोिीच ेतनिेदन शासनास प्राप्त झाले होते.र्तयािर सदर प्रकरणी मुींबक महानगर प्रदेश विकास 
प्राचधकरणाने महाराषर प्रादेमशक ि नगर रचना अचधतनयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्ियेचा 
उचचत तो प्रस्ताि शासनास सादर केल्यास र्तयािर शासन गुणिर्ततेनुसार  तनणवय घेकल, असे 
अिवदार याींना ददनाींक १६/७/२०१६ च्या पिान्िये कळविण्यात आले असल्याचे मा.लोकप्रततनीधी 
याींना कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
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मुांबई शहर व उपनगरात पनुववविासात नवीन इमारतीचे बाांधिाम 
िरुन वविासि सदतनिा ववित असल्हयाबाबत 

 (१३)  २३५४७ (०४-०१-२०१७).    श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती ववद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांिय मुांड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) मुींबक शहर ि उपनगरात पनुविवकासात निीन इमारतीच े बाींधकाम होत असताना मुींबक 
महानगरपामलकेकडून ड.सी. (ऑ्युपेशन सद व्कफके्) ममळाल्यानींतर विकासक अजग्नशमन 
उदे्दशाकरीता राखीि असलेल्या िागेिर (ररफ्युि एररयािर) नींतर सदतनका बाींधून विकत 
असल्याच ेतनदशवनास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ड.सी. (ऑ्युपेशन सद व्कफके्) ममळूनही १०-१५ िषे ककीं िा र्तयाहीपेक्षा िास्त 
कालािधीपयांत बी.सी.सी. (Building Completion Certificate) िे विकासक घेत नाहीत ि 
विकासकाचे अचधकार अबाचधत असल्याच े साींगून सदर इमारतीत आपली मनमानी करुन 
फेरफार केले िातात असे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे इमारतीत राहणाऱ्या रदहिाशाींची फसिणूक विकासकाकडून होत असून 
मुींबक शहर ि उपनगरात अशा ककती इमारती आहेत, र्तयानुषींगान ेशासनान ेचौकशी केली आहे 
काय, र्तयात काय आढळून आले तद्नसुार अशा विकासकाींिर कायदेशीर काय कारिाक 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) मुींबक शहर आणण उपनगरात 
पुनविवकासात निीन इमारतीचे बाींधकाम होत असताींना, बहृन्मुींबक महानगरपामलकेकडून ड.सी. 
ममळाल्यानींतर विकासक अजग्नशमन उद्देशाकररता राखीि असलेल्या िागेिर सदतनका / इतर 
कोणर्तयाही प्रयोिनासाठी अनचधकृत बाींधकाम करीत असल्याचे तनदशवनास आल्यास, 
महानगरपामलकेच्या सींबींचधत पदतनदेमशत अचधकाऱ्याींमाफव त सदर अनचधकृत बाींधकाम ि 
बाींधकाम करणाऱ्याींविरुध्द महाराषर प्रादेमशक तनयोिन ि नगररचना अचधतनयम १९६६ मधील 
कलम ५३ ककीं िा मुींबक महानगरपामलका अचधतनयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्िये कारिाक 
करण्यात येते. 
       मुींबक महानगरपामलका अचधतनयम १८८८ ि विकास तनयींिण तनयमािली १९९१ मध्ये 
विकासकािर ड.सी. घेतल्यानींतर बी.सी.सी. घेण्याबाबत कालमयावदेचे तनबांध नाहीत. 
      इि ऑफ डुईंग बबझनेसप्रमाणे ड.सी. ि बी.सी.सी. सोबत देण्यात येत.े  

___________ 
मुांबई शहरातील असवच्छतेवर मात िरण्यासाठी बांद डब ेखरेदी िरण्याचा घेतलेला तनणवय 

  

(१४)  २३६८६ (०४-०१-२०१७).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.ियवांतराव िाधव, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.तनरांिन 
डावखरे, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबक शहरातील अस्िच्छतेिर मात करण्यासाठी बींद डब ेखरेदी करण्याचा तनणवय शासनान े
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तद् नुसार शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) ि (२) नागरी घन कचरा (व्यिस्थापन ि हाताळणी) 
तनयम २०१६ च ेपालन करण्याकररता तसेच बहृन्मुींबक महानगरपामलका के्षिात डला ि सकुा 
कचरा सींकलीत करण्याकररता महानगरपामलकेमाफव त नगरसेिक तसेच विर्ागीय तनधीतून १० 
मल., १२० मल., २४० मल., १.१ ्यु.मी. ि ५.२ ्यु.मी. क्षमतेच ेकचऱ्याचे डबे आिश्यकतेप्रमाणे 
स्थायी सममतीच्या मींिुरीन ेखरेदी करण्यात येतात. 
     र्तयानुसार सन २०१६-१७ मध्ये महानगरपामलकेमाफव त १० मल. क्षमतेच े१२,४८,००० डब,े 
१२० मल. क्षमतेच े३२,००० डबे ि २४० मल. क्षमतेच े३५,००० डबे खरेदी करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल्ह्यातील मुांब्रा-भशळफाटा रसत्यावर आणण मुांबई-नाभशि महामागाववरील  
वाहतुि िोंडी सोडववण्याबाबबत 

 (१५)  २४९०९ (३०-१२-२०१६).   श्री.अशोि ऊफव  र्ाई िगताप, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील मुींब्रा-मशळफा्ा रस्र्तयािर आणण मुींबक-नामशक महामागाविर होणाऱ्या 
अििड िाहनाींमुळे िारींिार होणाऱ्या िाहतूक कोंडी सोडविण्याबाबत जिल्हा तनयोिन मींडळाची 
ददनाींक २० ऑगस््, २०१६ रोिी बैठक झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बैठकीत घेतलेल्या तनणवयानुसार िाहतकू कोंडीचा प्रश्न सोडविण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) मुींब्रा िीं्शन ते ठाणे महानगरपामलकेच्या िकात ना्यापयांत अजस्तर्तिातील रस्र्तयाचे 
रुीं दीकरण तसेच मुींब्रा िीं्शन येथे मशळफा्ा िीं्शनिर उड्डाणपूल बाींधण्याची काम े तीन 
विर्ागात करण्याच ेतनयोजित आहे. पदहल्या र्ागात मुींब्रा िीं्शन ते सेंराकड पयांत ६० मी्र 
रुीं दीकरण करुन तेथ ेउड्डाणपूलाचे काम हाती घेण्याच ेतनयोजित आहे. दसुऱ्या र्ागात दोस्ती 
सेंराकड त े ठाण े महानगरपामलकेच्या िकात ना्यापयांतच्या रस्र्तयाचे रुीं दीकरण ि ततसऱ्या 
विर्ागात मशळ िीं्शन ते कल्याण िीं्शन येथ ेउड्डाणपूलाच ेकाम हाती घेण्याच े तनयोजित 
आहे. 
     मुींबक-नामशक महामागाविरील माणकोली िीं्शन येथील ठाणे नामशक ददशेकडील 
उड्डाणपुलाच्या र्ागाच े काम पणूव झाले असून यािरुन चार माचगवका िाहतुकीस खुल्या 
करण्यात आल्यान ेमाणकोली येथील िाहतकुीची कोंडी पूणवत: सींपुष्ात आली आहे. तसेच सदर 
उड्डाणपुलाच्या नामशक-ठाणे ददशकेडडल र्ागाच ेकाम प्रगतीपथािर असनू सदर उड्डाणपलूाच े
काम माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर पणूव होणे अपेक्षक्षत आहे. 
       रािणोली िीं्शन येथ े उड्डाणपुलाच े काम प्रगतीपथािर असनू ठाणे-नामशक 
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ददशेकडील चार माचगवकाींचे काम माहे डडसेंबर, २०१७ पयांत पूणव करण्याच े तनयोजित आहे. 
तसेच नामशक-ठाणे ददशेकडील उड्डाणपुलाचा र्ाग माहे म,े २०१८ पयांत पूणव करण्याच े
तनयोजित आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
पांचायत सभमती सतरावर सहायि लेखाधधिारी हे पदे सवतांत्रपणे मांिूर िरण्याबाबतचा प्रसताव 
  

(१६)  २५८९९ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुजितभसांह ठािूर : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महार्तमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना ि जिल्हा ग्रामीण विकास यींिणेकडील 
लेखाविषयक कामे हाताळण्यासाठी पींचायत सममती स्तरािर सहायक लेखाचधकारी हे पदे 
स्ितींिपणे मींिूर करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त विचाराधीन प्रस्तािािर केव्हापयवत कायविाही होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२९-०६-२०१७) : (१) नाही 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई महापाभलिें तगवत येणारया खािगी अनुदातनत शाळाांतील मुख्याध्यापि, भशक्षि याांची 
सेवातनवतृ्ती प्रिरणे प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(१७)  २६०५० (०४-०१-२०१७).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबक महापामलकें तगवत येणाऱ्या खािगी अनुदातनत शाळाींतील मुयमयाध्यापक, मशक्षक याींची 
सेिातनिरृ्तती प्रकरणे मागील तीन ते चार िषाांपासून प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेिातनिरृ्तत कमवचाऱ्याींचा ह्क दहरािून घेण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, अनुदान तर्तिािर िषावनुिषे कायवरत शाळाींतील कमवचा-याींचे िेतन सुरु असताना 
सेिातनिरृ्ततीिेतन नाकारणा-या अचधकाऱ्याींची शासन चौकशी करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) न्यायालयीन प्रकरणे ि तनिरृ्तती िेतन तनयमािलीतील तरतुदीनुसार आिश्यक र्तया बाबीींची 
पुतवता करीत नसल्यामळेु एकूण २३९ सेिातनिरृ्तत कमवचाऱ्याींच े तनिरृ्ततीिेतन प्रस्ताि प्रलींबबत 
आहेत. 
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    सदर प्रकरणी धोरणार्तमक तनणवय घेण्यासाठीचा प्रस्ताि कायावजन्ित असून धोरणार्तमक 
तनणवयास प्रशासनाची मींिुरी प्राप्त झाल्यानींतर महानगरपामलकेमाफव त पुढील कायविाही करण्यात 
येणार आहे. 
    तसेच, न्यायालयीन प्रकरणाींमध्ये न्यायालयाचा अींततम तनणवय प्राप्त झाल्यानींतर 
र्तयाप्रमाणे पुढील कायविाही करण्यत येणार आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
 

जिल्हहा वावषवि योिनतेून आबलोली (ता.गुहागर, जि.रत्नाधगरी) प्रा्भमि  
आरोग्य िें द्राच्या सांरक्षि भर्ांतीांच्या तनिृष्ट्ट बाांधिामाबाबत 

 
 (१८)  २६०९७ (३०-१२-२०१६).   श्रीमती हुसनबानू खभलफे :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा िावषवक योिनेतून आबलोली (ता.गुहागर, जि.रर्तनाचगरी) प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या 
एकूण रूपये १७ लाख ९८ हिार खचावच्या सींरक्षक मर्ींतीींच्या तनकृष् कामामुळे सींबींचधत 
ठेकेदाराला बबलाची र्कम अदा करण्यात येऊ नये, असा गुहागर पींचायत सममतीने ठराि 
घेतलेला असतानाही बाींधकाम विर्ागाच्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींनी सदर कीं िा्दाराला रूपये ९ 
लाख ६६ हिार ७७४ चे अींशत: देयक अदा केल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान 
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी पींचायत सममती पदाचधकारी याींनी कोणती र्ूममका घेतली आणण 
िबाबदार सींबींचधत विर्ागाच े दोषी अचधकारी ि ठेकेदाराविरुद्ध कोणती कारिाक केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े (०८-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. तथावप, गुहागर पींचायत सममतीच्या 
ददनाींक १८/३/२०१६ च्या मामसक सर्ेत सदर काम तनकृष् दिावचे झालेल्या चचावनुसार काम 
थाींबविण्याबाबत सूचना देण्यात आली. र्तयानुसार काम थाींबिून प्रर्तयक्ष पाहणी केली असता 
सदरहू काम योग्य दिावच ेआढळून आल्यान ेझालेल्या कामाच े देयक रुपये ९,६६,७७६/- अदा 
करण्यात आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी कामाचा दिाव ि चाचणी तनकषही समाधानकारक आहे. तथावप, ठेकेदाराने 
विहीत मुदतीत काम पूणव केलेले नाही. र्तयामुळे र्तयाींना रुपये १७९३१/- (११% दाराने) दींड 
आकारुन ददनाींक ३१/३/२०१६ पयांत काम पूणव करण्यास मुदतिाढ देण्यात आली होती. तथावप, 
अततक्रमण इर्तयादी बाबीमुळे सदर काम ददनाींक २४/०४/२०१७ रोिी पूणव झालेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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िुष्ट्ठरोग शोध अभर्यान राबववण्याबाबत 
 (१९)  २६३१९ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती जसमता वाघ :   सन्माननीय साववितनि आरोग् य व 
िुटुांब िल्ह याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १६ जिल््यात कुषठरोग शोध अमर्यान माहे सप् े्ंबर, २०१६ ते ददनाींक ४ 
ऑ््ोबर, २०१६ या कालािधीत राबविण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त अमर्यानाच्या माध्यमातून झीरो लेप्रसी मोहीम यशस्िी करण्यात येणार 
असल्याच ेमा.सािवितनक आरोग्य मींिी याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या ततसऱ्या आठिड्यात 
िाहीर केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात सध्या १० हिार १०३ रुग्ण कुषठरोगग्रस्त असून ददनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१६ त ेददनाींक ४ ऑ््ोबर, २०१६ या कालािधीत सापडलेल्या कुषठरोगग्रस्त रुग्णालाही या 
अमर्यानाच्या माध्यमातून बहुविध औषधोपचार करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अमर्यान सींपूणव राज्यर्र राबविण्यात येणार काय सदर अमर्यानाच े
सिवसाधारण स्िरुप काय आहे ? 
 
 

डॉ. दीपि सावांत (०३-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे., 
     राज्यातील १६ जिल्हयात र्तिचारोग शोध अमर्यान माहे १९ सप् े्ंबर, २०१६ ते ०४ 
ऑ््ोबर,२०१६ या कालािधीत राबविण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     “झीरो लेप्रसी मोहीम” असे िाहीर करण्यात आलेले नाही.  माि कुषठरोग शोध 
अमर्यानाच्या माध्यामातून अमर्यान राबविण्यात येणाऱ्या १६ जिल्हयामध्ये घरोघरी सव्हेक्षण 
करून िास्तीत िास्त कुषठरूग्ण शोधून र्तयाींना बहुविध औषधोपचाराखाली आणण्यात येकल 
असे मा. सािवितनक आरोग्य मींिी महोदयाींनी दद.१६ सप् े्ंबर २०१६ रोिी िाहीर केले होते 
(३) हे खरे आहे. 
     राज्यात माहे माचव, २०१६ अखेर १०१०३ कुषठरूग्ण उपचाराखाली होते ि  नोव्हेंबर, 
२०१६ अखेर ११८३२ इतके रूग्ण उपचाराखाली आहेत.  तसेच अमर्यानाच्या सुरूिातीला िाहीर 
केल्याप्रमाणे दद. १९ सप् े्ंबर ते दद. ४ ऑ््ोबर, २०१६ ि र्तयानींतर दद.२२ ऑ््ोंबर,२०१६ 
पयांत करण्यात आलेल्या १६ जिल्हयाींमधील सव्हेक्षणातून ४१३४ तनदान झालेल्या रूग्णाींना 
बहुविध औषधोपचाराखाली आणण्यात आले आहे. 
४) सदर अमर्यान राज्यर्र राबविण्यात आले नाही. 
     कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सचुनाींनसुार, मागील तीन िषावत एक पेक्षा िास्त 
कुषठरूग्णाचे प्रमाण (पी.आर.) असलेल्या १६ जिल््यातच हे अमर्यान राबविण्यात आले आहे.  
अमर्यानाव्दारे घरोघरी सव्हेक्षण करून िास्तीत िास्त कुषठरूग्ण शोधून र्तयाींना बहुविध 
औषधोपचाराखाली आणण ेहे अमर्यानाच ेस्िरूप होय. 
  

___________ 
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राज्यातील ४०० धरणे असुरक्षक्षत असल्हयाबाबत 
 

 (२०)  २६८१३ (१५-०४-२०१७).   डॉ.अपूवव दहरे : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या सन २०१३ च्या धरण जस्थती अहिालाप्रमाणे एकूण १२२६ मोठ्या धरणाींपैकी 
(िगव १ ि िगव २) ४०२ धरणाींिर आढळून आलेल्या सींिगव २ िु्ी दरुूस्त करुन या िु्ीींकड े
र्तिरीत लक्ष देण ेगरिेचे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरण सुरक्षक्षतता सींघ्नेच्या अहिालानुसार कराियाच्या सुधारणा ि र्तयािर 
सींतनयींिण ठेिण्याची िबाबदारी सींचालक, मेरी याींच्यािर सोपविण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन धरणाींच्या दरुूस्तीसाठी कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) धरण सुरक्षक्षतता सींघ्नेच्या िावषवक धरण जस्थती अहिालानुसार धरणाच्या िु्ीींच्या 
तनराकरणाबाबत  सींबींचधत के्षबियस्तरािरून कायविाही  होणे अपेक्षक्षत असनू र्तयािर सींतनयींिण 
ठेिण्याची िबाबदारी महासींचालक, मेरी, नामशक हयाींच्यािर शासन पि क्रमाींक सींककणव 
२०१४/(५६१/१४) मसीं.व्य.(कामे), ददनाींक १२/०२/२०१५ नुसार सोपविण्यात आलेली आहे. 
(३) िलसींपदा विर्ाग शासन तनणवय क्र.देिद ु २०१५/(८३६/२०१५) मसींव्य (कामे), ददनाींक 
१७/११/२०१६ अन्िये पा्बींधारे विकास महामींडळाच्या अचधतनयमातील तरतूदीनुसार मसींचन 
प्रकल्पाचे व्यिस्थापन पा्बींधारे महामींडळाकड े िगव करण्यात आले आहे. तसेच पाणीपट्टीची 
र्कम प्रकल्पाींच्या मसींचन व्यिस्थापनाच्या कामासाठी खचव करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. र्तयानसुार देखर्ाल दरुूस्तीींच्या कामाींना आिश्यकतेनुसार महामींडळाकडून तनधीची 
उपलब्धता करून काम ेकरणे तनयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
 

मािी सैतनिाांना शासिीय, तनम-शासिीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत 
 (२१)  २६८२८ (१४-०४-२०१७).   श्री.नारायण राण े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मािी सैतनकाींना शासकीय, तनम-शासकीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत १५% आरक्षणाचा 
फायदा पुणवत: ममळत नसनू १५% आरक्षणात पो्-िातीमध्ये विर्ागणी केली िात ेपरींत,ु या 
प्रिगावतील व्य्ती न ममळाल्यास र्तया िागा रर्त ठेिल्या िातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, “क” ि “ड” प्रिगावमधील मािी सैतनकाींना ियात सिलत ममळते परींत,ु “ब” 
प्रिगावत पाि उमेदिाराींना सिलत ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) ि (२) बाबत चौकशी करुन िास्तीत िास्त मािी सैतनकाींना 
शासकीय ि तनम-शासकीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत शासन धोरणार्तमक तनणवय घेणार आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) मािी सैतनकाींना शासकीय, तनम-शासकीय नोकरीत 
सामािून घेण्याबाबत १५% आरक्षणाचा फायदा पुणवत: ममळत नसून १५% आरक्षणात पो्-
िातीमध्ये विर्ागणी केली िाते परींतु, या प्रिगावतील व्य्ती न ममळाल्यास र्तया िागा रर्त 
ठेिल्या िातात, हे खरे आहे काय,    
     मािी सैतनकाना राज्य शासनाच्या सेिेत ग् क ि ड च्या पदािर  सामािून घेण्यासाठी 
१५% समाींतर आरक्षण विदहत करण्यात आलेले आहे. 
     मा.सिोच्च न्यायालयाच्या न्याय तनणवयाप्रमाणे समाींतर हे आरक्षण हे कप्पीकृत आरक्षण 
(Compartmentalized Reservation) आहे, म्हणून पदे र्रण्यापूिी, पदे तनजश्चत करताना 
तसेच र्रतीची िादहरात देताना र्तया िादहरातीत केिळ सामाजिक आरक्षणाची पदसींयमयाच 
नमूद न करता सामाजिक आरक्षणाच्या प्रर्तयेक प्रिगावमध्ये (उर्े आरक्षण िस ेअ.िा, अ.ि,  
वि.ि. (अ), र्.ि. (ब), र्.ि. (क), र्.ि.(ड), वि.मा.प्र., इ.मा.ि. आणण खुला प्रिगव ) विशेष 
आरक्षणानुसार येणाऱ्या राखीि पदाींची सींयमयासुध्दा तनदेमशत कराि ेलागते. 
      आरक्षक्षत प्रिगावतील मािी सैतनक उपलब्ध न झाल्यास सदरचे आरक्षण एक र्रती िषव 
पुढे डढण्यात येत ेिेणे करुन मािी सैतनकासाठी आरक्षक्षत पद र्रली िािीत. 
(२) हे खरे नाही. 
     शासन तनणवय कमाींक आर्ीए-१०८८/११९२/सीआर-३२/८९/१६-अ ददनाींक २८/०५/१९९२ 
अन्िये  मािी सैतनक/आणीबाणी रािददषठ अचधकारी/अल्पसेिा रािाददषठ अचधकारी याींना 
शासकीय सेिेत िगव-१ ि िगव-२ मधील पदािर नेमणुकीसाठी ियोमयावदेत मशचथलता देण्यात 
आलेली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.                                                  
  

___________ 
नागपूर सुपर सपेशालीटी हॉजसप टल मधील प्रधानमांत्री आरोग्य 

योिनेंतगवत ‘ए’ ववांगचे बाांधिाम न झाल्हयाबाबत 
 (२२)  २७००५ (१७-०४-२०१७).   प्रा.अतनल सोले :  सन्माननीय वदै्यिीय भशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर सुपर स्पेशाली्ी हॉजस्प ्ल मधील प्रधानमींिी आरोग्य योिनेंतगवत ‘ए’ विींगचे 
बाींधकाम होत असून सदर काम गेल्या ४ िषावपासून सुरू असून अपूणव असल्याचे ददनाींक २७ 
नोव्हेंबर, २०१६ रोिी िा र्तयासुमारास तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ‘ए’ विींगचे बाींधकाम पुणव 
होण्यासाठी कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. धगरीष महािन (२९-०६-२०१७) : (१) ि (२) शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
येथील अततविशेषोपचार रुग्णालयाच्या “ए“  विींगमध्ये तीन िाडावचे बाींधकामासह इतर ५ 
बाींधकामास  शासन तनणवय ददनाींक १२/०१/२०११ अन्िये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
होती. सदर काम े प्राधान्यक्रमानसुार करण्याबाबत कायविाही करण्यात आली. दरम्यान मळू 
अींदािपिकातील समाविषठ बाबीींमध्ये िाढ झाल्याने सदर कामाच्या सुधाररत अींदािपिकास 
शासन तनणवय ददनाींक २४/५/२०१६ अन्िये सधुाररत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सदर 
बाींधकामाकरीता तनविदा प्रकक्रया राबिून सदर बाींधकाम हाती घेण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
 

पुणे ये्ील वनववर्ागाांतगवत येणारया पररसरात बबबटयाांिडून 
नागरीि व पाळीव प्राण्याांवर होणारे हल्हले रोखण्याबाबत 

 (२३)  २७१४५ (१५-०४-२०१७).   श्री.अतनल र्ोसले, अॅड.ियदेव गायिवाड, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गेल्या दोन िषावत पुणे िन विर्ागाींतगवत येणाऱ्या पररसरात बबब्याींकडून नागरीकाींिर ि 
पाळीि िनािराींिर अनके हल्ले करुन र्तयाींचा िीि घेतल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
र्तयादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जििीत हानी रोखण्याबाबत िनविर्ागान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१७-०६-२०१७) : (१) सन २०१६-१७ या कालािधीत पुणे 
िनविर्ागाींतगवत बबबट्याच्या हल्ल्यात मनुषय मरृ्तयचूी एक ि मनषुय िखमीच्या तीन घ्ना 
तर पशुधन हानीची ७३५ प्रकरणे तनदशवनास आली आहेत. 
(२) पुणे िनविर्ागाींतगवत िन्यप्राण्याींच े हल्ले रोखण्याच्यादृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येतात. 
• मानि-िन्यप्राणी सींघषव होत असलेल्या गािाींमध्ये गस्तीच ेप्रमाण िाढविण्यात आले आहे. 
• मानि-िन्यप्राणी सींघषावच्या अनषुींगाने स्थातनक िनतमेध्ये प्रबोधन करण्यात येत.े 
• पुणे िन विर्ागातील माणणकडोह येथील बबब् तनिारा कें द्रात बबबट्याींची क्षमता िाढविण्यात 
आली आहे. 
• नागरी के्षिात / िस्तीमध्ये बबबट्याींच्या िािरािर तनयींिण ठेिण्याच्या अनुषींगाने स्थातनक 
लोकाींच्या सहर्ागातनू िलद बचाि पथकाींची तनममवती करण्यात आली आहे. 
• िन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ झालेल्या व्य्तीच्या कादेशीर िारसास, सींबींचधत िखमी 
व्य्तीस, शेतवपक नुकसानी प्रकरणी सींबींचधत शेतकऱ्यास तसचे पशुहान हानी प्रकरणी 
सींबींचधत पशुधनाच्या मालकास प्रचमलत शासन तनणवयान्िये नुकसान र्रपाक अदा करण्यात 
येते. 
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• िन्यप्राण्याींच्या हल्ल्याींपासून घ्याियाच्या काळिीबाबतची मादहती देणारी पोष्सव 
दठकदठकाणी लािण्यात येतात. 
• िन्यप्राण्याींच्या हल्ल्याींपासून घ्याियाच्या काळिीबाबत स्थातनक ग्रामस्थाींचे कायवशाळेच े
आयोिन करुन घडीपिकाींच ेिा्प करण्यात येते. 
• आिश्यकता र्ासल्यास िन्यिीि सींरक्षण (अचधतनयम), १९७२ च्या तनयमाींतील तरतूदीच्या 
अनुषींगाने उपद्रिग्रस्त िन्यप्राण्याला पकडण्यासाठी वपींिरे लािण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रिल्हपातील व्याघ्र दशवनािररता लागणारे 

सवव शुल्हिाबाबतचे व्यवहार िॅशलेस िरण्याबाबत 
 (२४)  २७२४३ (१५-०४-२०१७).   श्री.भमतेश र्ाांगडडया, प्रा.अतनल सोले :  सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ताडोबा अींधारी व्याघ्र प्रकल्पातील व्याघ्र दशवनाकररता सफारीच ेऑनलाकन बुककीं ग करण्यात 
आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुककीं ग करण्यात आलेल्या िाहनाचा खचव ि व्याघ्र दशवनाकररता र्रािे लागणारे 
सिव शुल्काबाबतचे व्यिहार अिूनही रोखीन ेसुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ताडोबा अींधारी व्याघ्र प्रकल्पात प्रिेश करण्याकररता असलेल्या सिव 
प्रिेशद्िाराींिरील शुल्काबाबतचे व्यिहार बँकेमाफव त िा काडावमाफव त करण्यासाठी शासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०६-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व्याघ्र दशवनाकरीता प्रकल्पात सफारीसाठी िाण्याची प्रिशे शुल्काची र्कम ही ऑनलाकन 
बुकीींग करताना महाऑनलाकन कीं पनीच्या महाइको्ुररझम या िबेपो व्ल िरुन जस्िकारण्यात 
येते. माि प्रकल्पात पयव् काींना िींगल सफारी ही जिप्सीने करणे स्तीचे करण्यात आले आहे. 
सिव प्रिशे गे्िर उपलब्ध असलेल्या जिप्सी या खािगी असल्याने जिप्सी मालक/चालक हे 
पयव् काींकडून जिप्सीच े र्ाड े शुल्क हे रोखीन े अथिा धनादेशाव्दारे िसूल करतात. यामशिाय 
मागवदशवकाचे (Tourist Guide) शुल्क सुध्दा पयव् काींकडून रोखीने िसूल करण्यात येते. 
(३) खािगी जिप्सी ि मागवदशवकाींच े शुल्क िसुल करण्यासाठी प्रिेश गे्िर माहे फेब्रुिारी, 
२०१७ मध्ये एचडीएफसी या बँकेमाफव त तीन पीडएस (३-POS) मशीन प्रायोचगक तर्तिािर 
अनुक्रम े मोहली ि कोलारा या प्रिेश गे्िर कॅशलेस व्यिहार करण्यासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या आहेत. र्तयापकैी एक पीडएस मशीन ही प्रकल्प कायावलयातील बुकीींग कक्षात 
उपलब्ध असून कॅशलेस व्यिहार करण्यासाठी पयव् काींना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

चांद्रपूर शासकिय वैद्यकिय महाववद्यालयातील पदे मांिूर िरण्याबाबत 
 (२५)  २७३१३ (१५-०४-२०१७).   प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय वदै्यिीय भशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर शासककय िैद्यककय महाविद्यालयाकरीता ४ ्प्यात ५७१ पदाींना मींिूरी देण्यात 
आल्याच ेददनाींक १० िानेिारी, २०१७ रोिी िा र्तयासुमारास तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पदे र्रण्यासींबधी शासनान े कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महािन (३०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
     ददनाींक ०९/०१/२०१७ च्या शासन तनणवयान्िये शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, चींद्रपूर 
येथे ५०० खा्ाींच्या रुग्णालयाकररता एकूण ५७१ पदाींची ४ ्प्प्यात तनममवती करण्यात आली 
आहे. 
(२) सदरची पदे र्रण्याबाबत शासनस्तरािरुन कायविाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

ढालेगाव (ता.पा्री, जि.परर्णी) के्षत्रातील पलुाांच्या िामाची अांदािपत्रिे 
प्रचभलत दरसूचीनसुार िरण्याबाबत 

 (२६)  २७५०० (१७-०४-२०१७).   श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अमरभसांह 
पांडडत, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.सततश चव्हाण :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ढालेगाि (ता.पाथरी, जि.परर्णी) उच्च पातळी बींधाऱ्याच्या बडुीत के्षिात येणाऱ्या चारही 
पुलाींच्या कामाची अींदािपिके प्रचमलत दरसूचीनुसार सादर करण्याचे आदेश मुयमय अमर्यींता, 
िलसींपदा, औरींगाबाद याींनी अचधक्षक अमर्यींता, नाींदेड याींना सन २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान 
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरो्त आदेशान्िये अचधक्षक अमर्यींता याींनी सुधारीत अींदािपिके सादर 
केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सदर कामाींसाठी मींिुरी ि तनधी उपलब्ध 
करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय.  
(२) होय.  
(३) ढालेगाींि उच्च पातळी बींधारा हा शींकरराििी चव्हाण विषणूपुरी प्रकल्पाच्या र्ाग-२ मध्ये 
अींतर्ूवत असून, शींकरराििी चव्हाण विषणूपुरी प्रकल्पाचे पींचम सधुाररत अींदािपिक प्रशासकीय 
मान्यतेच्या कायविाहीत आहे.  या पींचम सधुाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तािात सदर चार 
पुलाींचा समािेश केला आहे. प्रकल्पास सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर 
प्रस्तावित चार पुलाींची काम ेहोती घेण्याच ेतनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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माळवाडी (ता.पलुस, जि.साांगली) ये्ील शालेय ववद्याध्वनीची हत्या झाल्हयाबाबत 

  

(२७)  २७६०१ (१३-०४-२०१७).   डॉ.अपूवव दहरे, श्री.रामराव वडिुते, श्री.धनांिय मुांड,े 
अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल र्ोसले, अॅड.ियदेव 
गायिवाड, श्री.सुजितभसांह ठािूर, श्री.ववक्रम िाळे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मर्लिडीििळील (ता.पलुस, जि.साींगली) माळिाडी येथील इयर्तता ८ िी च्या िगावत 
मशकणाऱ् या १४ िषीय शालेय विद्याचथवनीिर सामुदहक बलार्तकार करून ततची तनघणृ हर्तया 
झाल्याची घ्ना ददनाींक ६ िानिेारी, २०१७ रोिी िा र्तयासुमारास घडली ि या घ्नेच्या 
तनषेधातव दठकदठकाणी मुक मोचाव, तनदशवने ि आींदोलन करून पींचक्रोशीत बींद पाळण्यात आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोपडी घ्नेनींतर राज्यात दठकदठकाणी प्रचींड सींयमयेचे मकु मोच े काढून 
बलार्तकार घ्नेतील दोषीींना कठोर मशक्षा करण्याची मागणी केली िात असताींना आणण मदहला 
अर्तयाचार प्रकरणी समािात सींतप्त र्ािना असताींना मदहला अर्तयाचाराींच्या घ्नाींना कुठेही 
पायबींद बसलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मदहला अर्तयाचाराविरोधात मोठ्या प्रमाणात समाि िागतृी होिूनही गुन्हेगार 
प्रिरृ्ततीींच्या व्य्ती तसेच शाळा-महाविद्यालय पररसरात मुलीींची छेड काढणाऱ् याींिर पोलीस 
प्रशासनाचा कोणताही िचक नसल्याने याप्रिरृ्तती फोफािल्या असनू र्तयाचीच पररणणती अशा 
घ्नाींमध्ये ददसून येत असल्याची िनतेची र्ािना झाल्यान े याबाबत शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१७) : (१)  सदर घ्नेच्या अनषुींगाने मकुमोच,े कँडलमाचव, 
तनदशवन करुन गािामध्ये बींद पाळण्यात आला होता. मतृ घ्नेबाबत आरोपीविरुध्द मर्लिडी 
पोलीस ठाणे गु.र.नीं.२/२०१७ र्ादींवि कलम ३०२, ३७६(अ), बालकाींचे लैंचगक अर्तयाचार 
प्रततबींधक कायदा कलम ४, ६, ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे.  गुन्हयातील दोन्ही 
आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे. गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही,   
  शाळकरी मुली ि मदहलाींच्या सुरक्षक्षततेच्या अनुषींगाने तनर्वया पथक, मदहला दक्षता सममती 
स्थापन करण्यात आले आहे. तनर्वया पथकाकडून पेरोमलींग केली िात असून प्रततसाद ॲपच े
प्रबोधन करुन मदहलाींना ि शाळकरी मलुीींना सींरक्षण पुरविले िात आहे. मुली ि मदहलाींिरील 
अर्तयाचाराची र्तिरीत दखल घेिून कायदेशीर ि प्रततबींधार्तमक कारिाक केली िात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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गुन्हे व गुन्हेगार शोध सांपिव  प्रणाली (सीसीटीएनएस) हा महत्वािाांक्षी  
प्रिल्हप िायावजन्वत िरणेबाबत 

 (२८)  २७९४० (१३-०४-२०१७).   अॅड.अतनल परब :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुन्हे ि गुन्हेगार शोध सींपकव  प्रणाली (सीसी्ीएनएस) हा महर्तिाकाींक्षी प्रकल्प आता 
प्रर्तयक्षात कायावजन्ित होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील प्रर्तयेक पोलीस ठाणे ि िररषठ अचधका-याींची कायावलये 
िोडण्यासाठीच्या यींिणेकररता आिश्यक असलेला २२ को्ी रुपयाींचा तनधी पोलीस विर्ागाकड े
सुपूदव करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर महर्तिाकाींक्षी प्रकल्पाचे सिवसाधारण स्िरुप काय आहे, तसेच प्रकल्पाचे 
काम कोणामाफव त करुन घेतले िाणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) : (१) कें द्र शासनाच्या तनदेशानुसार राज्यात  
सीसी्ीएनएस प्रकल्प ददनाींक १५/०९/२०१५ पासुन कायावजन्ित करण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकल्पाींतगवत राज्यातील एकूण १०५४ पोलीस ठाण्याींमध्ये पुणवपणे ऑनलाकन 
FIR नोंदणी प्रणाली कायावजन्ित करण्यात आली आहे. र्तयानुसार सिव गुन््याींची नोंद ऑनलाकन 
पध्दतीन ेकरण्यात येत आहे. या प्रकल्पाींतगवत राज्यातील एकुण ६२७ िरीषठ पोलीस कायावलये 
या यींिणेशी िोडण्यात आली आहेत. या प्रकल्पाचे काम म.े विप्रो प्रा. मल. या कीं पनीमाफव त 
करण्यात आले आहे. आतापयांत कें द्र शासनान ेया प्रकल्पासाठी समुारे रु.११० को्ी एिढा तनधी 
वितरीत केला आहे. तसेच राज्य शासनामाफव त या प्रकल्पासाठी रु. १६,०४,६२,९९९/- एिढा 
तनधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर धरणाच ेबाांधिाम तनिृष्ट्ट दिावच ेझाल्हयाबाबत 

  

(२९)  २७९९९ (१५-०४-२०१७).   डॉ.अपूवव दहरे : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील ्ेमघर धरणाचे बाींधकाम तनकृष् झाल्याप्रकरणी रानड ेसममतीन ेददनाींक 
३० िून, २०१६ रोिी शासनास सादर केलेल्या अहिालात धरणाच ेकमी प्रतीच ेकामास सींबींचधत 
कीं िा्दार ि कामािर पयविेक्षण करणारे िबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दोषी अचधकाऱ् याींिर खो्े दस्तऐिि करून शासन तनधीच्या अपहाराबाबतच े
आरोप ठेिण्यात आले आहेत ि चौकशी प्रस्थावपत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, र्तयात काय तनषपन्न झाले 
ि र्तयानुषींगाने सींबींचधत दोषी व्य्तीींविरुध्द कोणती कारिाक केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) १) ्ेमघर प्रकल्पािर कायवरत असणा-या एकूण २५  अचधकारी ि कमवचारी आणण सींबींचधत 
ठेकेदार याींचेविरुध्द पौड, पोलीस स््ेशन, ता.मुळशी, जि. पुणे येथ ेदद. १८/८/२०१६ रोिी र्ा. 
द. वि. कलम ४०६, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, ४२० आणण १२०(ब) अींतगवत गुन्हा नोंदविण्यात 
आला आहे. 
   २) र्तयापैकी सध्या कायवरत असलेल्या एकूण ९ अचधकारी ि कमवचारी याींना म.ना.से.  
(मश.ि अ.) तनयम १९७९ च्या तनयम ४ च्या पो्तनयम (१/(अ)ि (क) अन्िये प्रदान केलेल्या 
श्तीचा िापर करुन दद. ०३/०९/२०१६ च्या आदेशान्िये तार्तकाळ  तनलींबबत करण्यात आले 
आहे. 
  ३) सींबींचधत कीं िा्दारास काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबत कायविाही सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील पाण्याची चोरी व गळती रोखण्याबाबत 
  

(३०)  २८१३८ (१४-०४-२०१७).   श्री.सुजितभसांह ठािूर, अॅड.राहुल नाविेर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबकत पाणी गळतीमळेु ७०० दक्षलक्ष ली्र तर १६० दक्षलक्ष ली्र पाण्याची ॅ्ंकर 
लॉबीकडून अनके दठकाणी िलिादहन्या फोडून पाणी चोरी करण्यात येत असल्याचे प्रकार सुरू 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालिणी (मुींबक) येथील निीन कले््र कीं पाऊीं डमध्ये महापामलकेच्या 
िलिोडणीतून अनचधकृतपणे िोडणी घेऊन स्थातनक पाणी माकफयाींकडून मोठया प्रमाणात 
पाण्याची तसेच िीिेची चोरी होत असल्याची बाब माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा र्तयादरम्यान 
तनदशवनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अचधकृत कर र्रणा-या िनतेस पाण्याचा अपुरा परुिठा होत असताना, दररोि 
७०० दक्षलक्ष ली्र पाण्याची गळती ि चोरी तसेच िीि चोरीच्या प्रकरणाची शासनान ेदखल 
घेिून माकफयाींविरूध्द कोणती कारिाक केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे.          
(३) महानगरपामलकेच्या पी/उर्ततर विर्ागातील मालिणी न्यू कले््र कीं पाऊीं ड येथ े ददनाींक 
१६/०१/२०१७ ते ०८/०४/२०१७ या कालािधीत एकूण १६ अनचधकृत िलिोडण्याींिर 
महानगरपामलकेमाफव त कारिाक करण्यात आली आहे. 
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    सन २०१६-१७ मध्ये महानगरपामलकेमाफव त एकूण ४४६३ अनचधकृत िलिोडण्या खींडीत 
करण्यात आल्या आहेत. 
    तसेच, पाण्याची गळती शोधण्यासाठी महानगरपामलकेची विर्ागतनहाय गळती शोधक 
पथके कायवरत असून, अर्तयाधुतनक तींिज्ञानाच्या पध्दतीने गळती शोधण्याचे काम िल वितरण 
सुधारणा कायवक्रमाींतगवत सुरु आहे. 
    सन २०१६-१७ मध्ये मालिणी येथे २४९ दठकाणी िीि चोरीची प्रकरणे आढळली असून, 
मालिणी पोलीस ठाण्यामध्ये सदर िीि चोरीच्या ८ प्रकरणाींत एफ.आय.आर. दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

गोरेगाांव (मुांबई) पररसरात तरुणाची हत्या िरण्यात आल्हयाबाबत 
 

 (३१)  २८३२८ (१३-०४-२०१७).   श्री.अशोि ऊफव  र्ाई िगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाींि (मुींबक) पररसरातील आरे सब पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ब्रॅण्डन गोन्साजल्िस या २२ 
िषीय तरुणाची हर्तया करण्यात येऊन र्तयाचा मतृदेह धडापासनू िेगळा करण्यात आल्याच े
ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोिी िा र्तयासुमारास तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मतृ तरुणाींच्या मानेिर एकच मोठा िार असनु बाकी शरीरािर कोणतीही 
िखम नसल्याचे पोमलसाींनी साींचगतले असून ही घ्ना नरबळी असल्याचा दा् सींशय असनू 
या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारिाक केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१७) : (१) होय, सदर घ्नेची मादहती ददनाींक २२/१२/२०१६ 
रोिी ममळाली आहे. 
(२) सदरहू मतृ तरुणाच्या मानेिर धारदार शस्िाने अज्ञात इसमानी िार करुन र्तयाच ेमुींडके 
धडापासून िेगळे केलेले असून र्तयाच्या कपाळािर ि हाताच पींिािर अचधक चचन्ह धारदार 
शस्िाने कोरण्यात आलेले आहे. तसेच नमुद घ्ना ही नरबळी असल्याबाबतचे कोणतेही पुराि े
आढळून आलेले नाही. 
       याबाबत आरे पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.क्र.१५८/१६ र्ादींवि कलम ३०२, २०१ अन्िये 
गुन्हा दाखल असून गुन्हा तपासाचधन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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यवतमाळ जिल्हहयातील अरुणावती डाव्या िालव्याच ेिॉक्रीटीिरण शासनाच्या गुणवत्ता दशवि 
तत्वानुसार झाले नसल्हयाने िालव्यातून पाणी वाहून िात असल्हयाबाबत 

 (३२)  २८४७० (१५-०४-२०१७).   श्री.ख्वािा बेग, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल 
र्ोसले, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल्हयातील अरुणािती डाव्या कालव्याच े काँक्री्ीकरण शासनाच्या गुणिर्तता 
दशवक तर्तिानुसार झाले नसल्यान ेकालव्यातून मोठया प्रमाणात पाणी िाहून िात आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनान ेपाहणी केली आहे काय, पाहणीच ेतनषकषव काय आहेत 
ि र्तयानुसार सदर कालव्याच े दरुुस्तीचे काम शासनाच्या गुणिर्तता दशवक तर्तिानुसार 
करणेबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) नाही. अरुणािती प्रकल्पाचा डािा कालिा 
अस्तरीकरण विरहीत आहे. फ्त तनिडक र्ागात अस्तरीकरण केले आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही 

___________ 
 

पांढरपूर (जि.सोलापूर) ये्ील यमाई तलाव पररसरातील िैवववववधता 
मानवी हसतके्षपामुळे धोक्यात आल्हयाबाबत 

 (३३)  २८६३२ (१५-०४-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथ े एकेकाळी हिारो परदेशी पक्षयाींची पींढरी म्हणून प्रमसध्द 
असलेल्या यमाक तलाि पररसरातील िैिविविधता तसेच परदेशी पक्षयाींच े िीिन मानिी 
हस्तके्षपामुळे धो्यात आल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या परदेशी पक्षयाींचे िीिन सुरक्षक्षत राहण्यासाठी पींढरपूर नगरपामलका ि पोलीस 
प्रशासन याींना होत असलेल्या मानिी हस्तके्षपास तातडीने प्रततबींध करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०६-२०१७) : (१) ि (२)  यमाक तलािाच े के्षि िन विर्ागाच्या 
अखर्तयारीत नाही.  सदर के्षिाचे देखर्ाल ि सींरक्षण नगरपररषद पींढरपूर याींचेकड ेआहे.  सदर 
पररसरातील अिधै मशकार झाल्याचे िन विर्ागाच्या तनदशवनास आलेले नाही.  
    तथावप उपिनसींरक्षक, सोलापूर याींनी सदर प्रकरणी मुयमयाचधकारी, नगरपररषद, पींढरपूर 
याींना विचारणा केली असता र्तयाींनी अींशत: खरे असल्याचे नमूद केले आहे. 
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   पींढरपूर नगरपररषदने खबरदारीचा उपाय म्हणून तलािाकड े िाण्यायेण्याच्या रस्र्तयािर 
िे.सी.बी. च्या सहाय्याने चर केले आहेत. तसेच तेथील देखर्ाल, िकृ्षाींची तनगा राखण्याचे 
काम नगरपररषदेकडून केले िात आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

शासनाने आध्वि गुन्हे शाखसेाठी सवतांत्र उपअधधक्षि दिावचा अधधिारी नेमण्याबाबत 
  

(३४)  २८६३६ (१३-०४-२०१७).   श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सध्या राज्यात िषावला साधारण १०० च्या आसपास मोठे आचथवक गुन्हे विविध पोलीस 
ठाण्याींमध्ये नोंदिले िात असून या मोठया गुन्हयाींमधील र्कमचेी व्याप्ती साधारण अडीच 
हिार को्ीपयांत असून ििळपास साडपेाच हिार को्ीींचा नॅशनल स्पॉ् ए्स्चेंि गैरव्यिहार 
मुींबकच्या आचथवक गुन्हे शाखेन ेनकुताच तनदशवनास आणला असून याची दखल घेत शासनाने 
आचथवक गुन्हे शाखेसाठी स्ितींि उपअचधक्षक दिावचा अचधकारी प्रर्तयेक जिल्हयात नेमण्यास गहृ 
विर्ागाने मान्यता ददली असल्याचे ददनाींक ५ िानेिारी, २०१७  रोिी िा र्तयासुमारास 
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्याप ककती जिल्हयात आचथवक गुन्हे शाखेसाठी स्ितींि उपअचधक्षक 
अचधकारी नेमण्यात आले आहेत, 
(३)  तसेच, राज्यातील सिव जिल्हयात ककती कालािधीत आचथवक गुन्हे शाखेसाठी 
उपअध ज क्षक नेमण्यात येणार आहेत, र्तयासाठी शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) : (१) गहृ विर्ाग शासन तनणवय ददनाींक ०५/०१/२०१७ 
अन्िये पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबक याींच्या अचधनस्त असलेल्या विविध घ्क 
कायावलयाच्या आस्थापनेिर तनमावण करण्यात आलेली पोलीस उपअचधक्षक/सहायक पोलीस 
आयु्त याींची पदे ३२ जिल््यामधील आचथवक गुन्हे शाखकेरीता स्थानाींतरणाने उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) ि (३)   विविध जिल््यात आचथवक गुन्हे शाखेसाठी उ्त प्रमाणे तनमावण करण्यात 
आलेल्या ३२ पदाींपैकी ०७ पदाींिर पोलीस उपअचधक्षक अचधकाऱ्याींची तनयु्ती करण्यात आली 
आहे. सध्या पोलीस उपअचधक्षक सींिगावच्या एकुण ७०२ मींिूर पदाींपैकी १८९ पदे रर्त असून 
सदर पदाींपैकी पदोन्नती कोट्यातील १५६ पदाींिर पदोन्नती देण्याबाबतची कायविाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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नाांदेड शहरातील नव्यान ेउर्ारण्यात आलेल्हया रसत्याांच्या बािचूे सायिल रॅि िाढणेबाबत 

 (३५)  २९०४४ (१३-०४-२०१७).   श्री.अमरना् रािूरिर :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहरातील नव्याने उर्ारण्यात आलेल्या रस्र्तयाींच्या बािूने सायकल रॅक तयार 
केलेला असून र्तयामुळे िाढती लोकसींयमया ि िाढर्तया िाहनाींमळेु िाहतूकीत अडचण तनमावण होत 
असल्यान े सदरील सायकल रॅक काढणेबाबत लोकप्रतततनधी ि िनतेकडून िेळोिळेी मागणी 
होत असल्याची बाब माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) : (१) ि (२ ) नाींदेड शहरात उर्ारण्यात आलेल्या सायकल 
रॅक काढण्याबाबत लेखी स्िरुपात महानगरपामलकेकड ेमागणी प्राप्त झालेली नसून याबाबत 
लोकप्रतततनधीींकडून अनौपचाररक चचाव झालेली आहे. 
     राषरीय शहर िाहतुक धोरणानुसार सदर सायकल रॅक बींधनकारक असून, विदयमान 
सायकल रॅक िापरात आणण्यासाठी िनिागतृी करण्याची कायविाही नाींदेड-िाघाळा शहर 
महानगरपामलकेकडून करण्यात येत आहे.    
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

र्ांडारा जिल्ह्यातील गोसखेुदव धरणाचे पाणी अडववल्हयामुळे वैनगांगा 
नदीचा प्रवाह बांद झाल्हयाबाबत 

 (३६)  २९१०४ (१५-०४-२०१७).   श्री.पररणय फुिे :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  र्ींडारा जिल्यातील गोसीखदुव धरणाच े पाणी अडविल्यामुळे िैनगींगा नदीचा प्रिाह बींद 
होऊन नदीपािात पाण्याची उींची िाढली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िैनगींगा नदीपािात पारींपाररक पध्दतीन ेमासेमारी ि िाळूमध्ये ्रबूि, काकडी, 
डाींगरु इ. वपक करुन उपजििीका करणाऱ्या गरीब दढिर समािाची गैरसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२)  नाही, िलसींपदा विर्ाग, महाराषर शासन याींच े शासन तनणवय दद.०७/०८/२०१२ अन्िये 
गोसीखुदव प्रकल्पाचे मासमेारी ह्क, मर्तस्य व्यिसाय विर्ागाकड े हस्ताींतरीत केले असनू 
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प्रकल्पात पाणीसाठा करुन लार्के्षिातील र्ूधारकास मसींचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच े
धोरण असल्यान े र्तयानसुार कायविाही करण्यात येत आहे.  र्तयामुळे कुठल्याही समािाची 
गैरसोय होत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
मुांबई महानगरपाभलिेने अधधिारी-िमवचा-याांना अल्हपदरात र्ाडपेट्टयाने ददलेल्हया र्ुखांडावरील 

मोडिळीस आलेल्हया इमारतीांच्या पुनववविासाबाबत 
  

(३७)  २९२०५ (१४-०४-२०१७).   श्रीमती हुसनबानू खभलफे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबक महानगरपामलकेन े आपले अचधकारी कमवचा-याींना अल्पदरात र्ाडपेट्टयाने ददलेल्या 
र्ुखींडािरील मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या पुनविवकास योिनेला चालना देण्यासाठी 
प्रशासनाने निीन धोरण आखले असून या धोरणाला सुधार सममतीने मींिूरी ददली असल्याच े
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धोरणाच ेथोड्यात स्िरुप काय आहे 
(३) असल्यास, या धोरणाच्या अींमलबिािणीबाबत शासनान े कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर धोरणाच ेस्िरुप पुढीलप्रमाणे आहे :- 

• महापामलकेच्या सेिेत सलग ३ िष े सेिा कालािधी पूणव करणारे मानीि कायमर्ति 
प्राप्त झालेले मनपा कमवचारी तसेच सेिातनिरृ्तत महानगरपामलका कमवचाऱ्याींना 
सदस्यर्ति.  
• सदर कमवचाऱ्याच्या नाि ेमुींबक शहरात मालकी ह्काच ेतनिासस्थान नसािे. 
• विकास ह्क हस्ताींतरणानुसार उपलब्ध होणाऱ्या सदतनकाींच े सर्ासदर्ति देण्यात 
येणारे १००% सर्ासद हे महापामलका कमवचारी असण ेआिश्यक असल्यान ेप्रततक्षायादी 
तयार करण्यात येणार नाही. 
• सद्य:जस्थतीत आकारल्या िाणाऱ्या रकमेचे मूल्य फारच कमी असल्यामळेु यापुढे 
निीन सदस्याींना प्रतत सदस्य रु. २५,०००/- इसारा र्कम म्हणून आकारण्यात येतील. 
• िाढीि च्कके्षि ि हस्ताींतरणीय विकास ह्कमधून उपलब्ध होणाऱ्या सदतनकाींचा 
लार् घेण्याकररता सध्या अजस्तर्तिात आलेले सर्ासद पुढे आल्यास र्तयाींना ्ी.डी.आर. 
चा लार् ममळेल. 
• निीन नामतनदेमशत सर्ासदाींस िरील धोरणाचा फायदा न ममळता र्तयाींना प्रचमलत 
धोरणाचा फायदा ममळेल. 
• एक रकमी अचधमुल्य घरगुती िापरासाठी ५% दराने ि व्यािसातयक िापरासाठी 
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१०% दराने आकारण्यात येकल. 
• िाढीि च्कके्षि तनदेशाींक / हस्ताींतरणीय विकास ह्क उपलब्ध होणाऱ्या सदतनकाींचा 
लार् घेतलेल्या सदतनकाधारकाींस र्ुकर्ाडयाची आकारणी प्रचमलत धोरणाप्रमाणे िुन्याच 
दराने म्हणिेच सदतनकेचे िा्प करण्यास मींिुरी देण्यात आलेल्या ददनाींकास प्रचमलत 
असलेल्या मसध्दगणक दराच्या २५% च्या १५% दरान ेर्ुकर्ाड ेआकारण्यात येकल. 
• महापामलका कमवचाऱ्याींना सदतनका हस्ताींतरणाकररता सींस्थसे ताबा प्रमाणपि प्राप्त 
झाल्यानींतर १५ िष ेकालािधी अथिा सेिातनिरृ्तती ही अ् कायम राहील.  

(३) ि (४) महानगरपामलका प्रशासनाने सुधारीत धोरण सधुार सममती ि बहृन्मुींबक 
महानगरपामलकेच्या मान्यतेसाठी सादर केले असून, या सधुारीत धोरणास सुधार सममतीची 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
    बहृन्मुींबक महानगरपामलकेच्या मान्यतसेाठी सादर केलेला प्रस्ताि ददनाींक ०४/०५/२०१७ 
रोिी र्रलेल्या महापामलकेच्या सर्ेत विचारात घेऊन सदर प्रस्ताि तहकुब करण्यात आला 
आहे. 
     सदर प्रकरणी पुढील कायविाही सुरु आहे. 
  

___________ 
 

मुांबई महानगरपाभलिा तनवडणुिीसाठी शासिीय किां वा महानगरपाभलिा 
िमवचा-याांची नेमणूि िरण्याबाबत 

 (३८)  २९२४३ (१४-०४-२०१७).   श्री.िनादवन चाांदरूिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबक महानगरपामलका तनिडणुकीसाठी ककमान ५० त े६० हिार कमवचारी लागणार असनू 
ते प्रामयुमयान े मुींबक महानगरपामलकेतूनच घेतले िाणार असल्याने मशक्षकाींना तनिडणूक, 
िनगणनेची कामे लािली िात असल्यामुळे र्तयाचा पररणाम महानगरपामलकेच्या शाळाींिर होत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी महानगरपामलकेच्या शाळाींिर होणारा पररणाम लक्षात घेता 
मशक्षकाींची या तनिडणूक कामातनू सु्का करुन र्तयािागी शासकीय ककीं िा महानगरपामलका 
कमवचा-याींची नेमणूक करण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
       सन २०१७ च्या बहृन्मुींबक महानगरपामलका सािवबिक तनिडणुकीसाठी ४७,२४४ 
कमवचाऱ्याींच्या सेिा आिश्यक होर्तया, र्तयापैकी १०,४०९ एिढे मशक्षक होते हे खरे आहे. 
      तथावप, प्रर्तयक्ष तनिडणुकीचा ददिस, आधीचा ददिस तसेच प्रमशक्षणाचे २ ददिस 
याकररता मशक्षकाींची सेिा िापरल्याने र्तयाचा महानगरपामलका शाळाींिर पररणाम झाला हे 
म्हणणे सींयुज्तक नाही. 
(२) सािवबिक तनिडणुकीकररता आिश्यक मनुषयबळाचा विचार करता ि मा. सिोच्च 
न्यायालयान ेअपील (मसव्हील) ५६५९/२००७, ददनाींक ०६/१२/२००७ मध्ये ददलेल्या आदेशानसुार 
मशक्षकाींना तनिडणुकीच्या कामकािात सहर्ागी करुन घेण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
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___________ 
औरांगाबाद आणण नाांदेड ये्े मायक्रो फायनान्स िां पन्याांनी तनयमबाहय िि ेदेवून वसूलीसाठी 

मदहलाांचा छळ सुरु िेल्हयाबाबत 
 (३९)  २९३४२ (१५-०४-२०१७).   श्री.सुर्ाष झाांबड, श्री.तानािी सावांत : सन्माननीय तनयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  औींरगाबाद येथील अनके मायक्रो फायनान्स कीं पन्या धुणी-र्ाींडी इर्तयादी घरकाम 
करणाऱ् या मदहलाींना तनयमबाहय किे देिून िसूलीसाठी छळ करत असल्याची तक्रार 
जिल्हाचधकारी याींच्याकड ेकेल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच इतर राज्यातनू आलेल्या मायक्रो फायनान्स कीं पनी मदहला बचतग्ाींना िेगिेगळी 
अममषे दाखिून पतपुरिठा करतात ि नींतर र्तयाींच्याकडून दामदपुट्टीने व्याि िसूल करुन 
अिैद्य सािकारी करण्याचा प्रकार नाींदेड जिल््यात झाल्याच ेमाहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
र्तयादरम्यान तनदशवनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मायक्रो फायनान्स कीं पनीच्या अिधै सािकारीच्या विरोधात र्तयाींच्यािर 
कारिाक करण्यासाठी मदहला बचतग्ाने आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर कीं पनीिर कोणती कारिाक केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१७) : (१) होय. 
      विविध मायक्रो फायनान्स कीं पन्याींनी तनयमबाहय किव देऊन िसुलीसाठी छळ करीत 
असल्याची तक्रार जिल्हाचधकाऱ्याींकड ेददनाींक १५/१२/२०१६ रोिी प्राप्त झाली आहे. 
(२)  होय. 
(३)  होय.                                              
     नाींदेड जिल्हयात मदहला बचत ग्ाींची मायक्रो फायनान्स कीं पन्याींकडून आचथवक अडिणूक 
होत असल्याबाबत र्ारीप बहुिन महासींघ, नाींदेड याींनी ददनाींक १६/१/२०१७ रोिी जिल्हाचधकारी 
कायावलयासमोर धरणे आींदोलन करुन मागण्याींचे तनिेदन सादर केले आहे 
(४)  प्रस्तुत तक्रारीींच्या अनुषींगाने कायवपालन डायरे््र, ररझव्हव बँक ऑफ इींडडया, मुींबक, 
अमसस् ी्ं् व्हाकस प्रेसीडी्ं , मायक्रो फायनान्स इन्स््ी्यू् ने्िकव , गुरगाि, हररयाणा ि पोलीस 
अचधक्षक, नाींदेड याींना कायविाही करणेबाबत कळविण्यात आले आहे. 
      तसेच जिल्हाचधकारी, औरींगाबाद याींनी पोलीस आयु्त, पोलीस अचधक्षक ग्रामीण तसेच 
मॅनेिर, मलड बँक ऑफ महाराषर, औरींगाबाद याींच्याकडून चौकशी अहिाल मागविला असून  
मॅनेिर, मलड बँक ऑफ महाराषर याींिकडून सदर प्रकरणी चौकशी सुरु आहे.  िनरल मॅनिेर, 
ररझव्हव बँक ऑफ इींडडया याींनी र्तयाींच्या ददनाींक ५/४/२०१७ च्या पिान्िये मायक्रो फायनान्स 
कीं पन्याींना सदर तक्रारीींच्या सींदर्ावत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच गहृ विर्ागाच्या 
ददनाींक १२/४/२०१७ च्या शासन तनणवयान्िये राज्यातील मायक्रोफायनान्स कीं पन्याींच्या 
विनातारण किव िा्पाबाबत चौकशी करण्यासाठी प्रशासकीय सममतीची स्थापना करण्यात 
आली आहे. 
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(५) प्रश्न उद्् ाित नाही 
___________ 

परतूर (जि.िालना) ये्ील वक्फ मालमत्तेवर अततक्रमण होत असल्हयाबाबत 
  

(४०)  २९३७७ (१२-०४-२०१७).   श्री.अब्दलु्हलाखान दरुावणी, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परतूर (जि.िालना) मोठा पींिेतनपीर येथील १६ एकरच्या ि्फ मालमर्ततेिर अततक्रमण 
झाले असनू ि्फ मींडळाच्या अचधकाऱ्याींनी र्तयाकड ेदलुवक्ष केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त ि्फ मालमर्तता ताब्यात घेण्याबाबत िममनीची मोिणी ि कलम ५४ 
प्रमाणे कायविाही न करता अततक्रमणधारकाींशी सींगनमत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१९-०७-२०१७) : (१) नाही. सदर िमीन तहमसलदार परतूर, जि.िालना 
याींच्या ताब्यात असून ती ि्फ मींडळाकड ेपूिवित करण्याच्यादृष्ीने कायविाही करण्यात येत 
आहे. यासींदर्ावत ि्फ मींडळाच्या अचधकाऱ्याींनी दलुवक्ष केलेले नाही. 
(२) नाही. परतूर (जि.िालना) मोठा पींिेतनपीर येथील १६ एकर िमीन सध्या शासनाच्या 
ताब्यात असून र्तयािर एकसाला लािणी करण्यात येत आहे. सदर िमीन ि्फ मींडळाच्या 
ताब्यात देण्याबाबत तसेच सदरील िागेिर झालेली अततक्रमण े ह्विणेबाबत तहमसलदार, 
परतूर आणण उपविर्ागीय अचधकारी, परतूर याींना महाराषर राज्य ि्फ मींडळाकडून विनींती 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
िोिणातील पाण्याची समसया दरू िरण्यासाठी िलसांधारण खात्यामाफव त लघुभसांचन प्रिल्ह पाची 

िाम ेतनधी भमळवनू प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
 (४१)  २९४६९ (१५-०४-२०१७).   श्रीमती हुसनबानू खभलफे : सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील पाण्याची समस्या दरू करण्यासाठी िलसींधारण खार्तयामाफव त लघुमसींचन 
प्रकल् पाची कामे मींिूर झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशी ककती काम ेप्रगती पथािर आहेत ि फ्त मींिूर होिून काम ेसुरु झाले 
नाहीत अशा प्रकल्पाींची सींयमया ककती आहेत, 
(३)  असल्यास, मागील दोन िषे तनधी न ममळाल्यान े प्रगतीपथािर असणारी बींद कामाींची 
सींयमया ककती आहे, 
(४) असल्यास, यािषी २०१७-१८ च्या अथवसींकल्पात कोकणातील सिव लघुमसींचन प्रकल् पाींना 
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र्तिरीत तनधी ममळिुन कामे सुरु करण्याच ेतनयोिन आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०८-०६-२०१७) : (१)  होय. 
(२) लघु मसींचन (िलसींधारण) मींडळ, ठाणे अींतगवत ठाणे, पालघर, रायगड, रर्तनाचगरी ि 
मसींधुदगुव जिल््यातील ११३ योिनाींची काम ेप्रगतीपथािर असून २४ योिनाींची र्ूसींपादन प्रकक्रया 
चालू असल्याने के्षबियस्तरािर प्रर्तयक्ष कामास सुरुिात झालेली नाही. 
     तसेच सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त नसल्यान ेि अन्य कारणाने काही योिनाींची 
काम ेबींद आहेत.     
(३) गेल्या दोन िषावत तनधी अर्ािी कोणतेही प्रकल्प बींद पडलेले नाहीत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
  

राज्यात नोटाांबदीमुळे शेतिरयाांचे नुिसान झाल्हयाबाबत 
  

(४२)  २९६८९ (१७-०४-२०१७).   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
ववद्या चव्हाण, श्री.अतनल र्ोसले, श्री.ख्वािा बेग, अॅड.ियदेव गायिवाड, श्री.सुतनल तटिरे :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नो्ाबींदीमुळे महसलूात मोठी घ् होण्याची श्यता तनमावण झाली असून 
यािषावच्या अथवसींकल्पातील अींदाि कोलमडण्याची श्यता तनमावण झाली आहे ि विक्रीकर 
उर्तपादन ि मुद्राींक शुल्कात सहा हिार को्ीची घ् झाल्याचा अींदाि व्य्त करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच राज्यर्रात नो्ाींबदीमुळे ऊस उर्तपादक शेतकऱ्याींना गाळपाच े पैसे िळेेिर ममळत 
नसल्यान ेशेतकरी सदर तनणवयाबाबत असींतुष् असून काींदा, र्ाज्याींच े ि ताींदळाच े दर कमी 
झाल्याने र्तयाींच ेनुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, र्तयानुषींगाने कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०६-२०१७) :(१) राज्यात नो्ाबींदीनींतर 

(अ) विक्रीकर विर्ागाकडील माहे नोव्हेंबर, २०१६ ते फेब्रुिारी, २०१७ अखेरची िमा रुपये 
३९०७९ को्ी एिढी असून मागील आचथवक िषावच्या तुलनेत १९.८२% िाढ झाली आहे. 
(ब) नोंदणी महातनरीक्षक ि मुद्राींक तनयींिक याींच्याकडील नोव्हेंबर, २०१६ ते फेब्रुिारी, 
२०१७ अखेरची िमा रुपये ५८४८.२८ को्ी असनू मागील आचथवक िषावच्या तुलनेत १९% 
घ् झाली आहे. 
(क) राज्य उर्तपादन शुल्क विर्ागाकडील माहे नोव्हेंबर, २०१६ ते फेब्रुिारी, २०१७ 
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अखेरची िमा रुपये ३८५९.७५ को्ी एिढी असनू मागील आचथवक िषावच्या तुलनते ३% 
घ् झाली आहे. 

(२) नाही. कें द्र शासनामाफव त प्रर्तयेक हींगामासाठी शेतकऱ्याींच्या उसाला रास्त ि ककफायतशीर 
दर (FRP) िाहीर करण्यात येता. र्तयानुसार ककमान FRP एिढा देणे कारखान्याींिर 
बींधनकारक असत.े सन २०१६-१७ च्या गळीत हींगामामधील देय FRP प्रमाणे कारखान्याींनी 
ऊस पुरिठादार शेतकऱ्याींना अदा केलेल्या देयकाींची ््केिारी १०४.४३ ््के इतकी आहे. तसचे 
यािषी राज्यात झालेल्या समाधानकारक पािसामुळे शेतमालाच े उर्तपादन मोठ्या प्रमाणात 
झालेले आहे ि पररणामी शेतमालाची बािारात आिक िाढल्यानचे र्ाि काही प्रमाणात कमी 
झालेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

मुांबई महानगरपाभलिेने खािगी वसाहतीमध्ये राहणारया रदहवाश्याांना 
मुलर्ूत सुववधा न देण्याचा तनणवय घेतल्हयाबाबत 

 (४३)  ३००८९ (१४-०४-२०१७).   अॅड.राहुल नाविेर, अॅड.ियदेव गायिवाड :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबक शहरातील नागररकाींना नागरी सुविधा देण्याची घ्नार्तमक िबाबदारी असताना मुींबक 
महानगरपामलकेन े खािगी िसाहतीींमध्ये (प्रायव्हे् ले-आऊ्) राहणाऱ्या रदहिाश्याींना यापुढे 
पाणी, मल:तनसारण, पिवन्य िलिादहन्या, ददिाबर्तती इर्तयादी मुलर्ूत सुविधा न देण्याचा 
तनणवय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या खािगी िसाहतीमध्ये राहणारे नागररक महानगरपामलकेला तसचे शासनाला 
कर र्रत असतानाही र्तयाींना सुविधा न देण्याची सिवसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता तनणवय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१), (२), (३) ि ४) शासनान े सन १९९६ मध्ये 
तर्तकालीन पालकमींिी याींच्या अध्यक्षतेखाली खािगी अमर्न्यासातील रदहिाशाींच्या मागणीनुसार 
अमर्न्यासातील नागरी सुविधा विकमसत करण्यासींबींधी सममती स्थापन केली होती.  
     सदर सममतीच्या मशफारशी ि शासन तनदेशानुसार महानगरपामलका प्रशासनान े
धोरणार्तमक मागवदशवक सुचना तयार करुन ददनाींक १८/१/२००५ च्या पररपिकान्िये खािगी 
िसाहती मुलर्ुत सुविधा उपलब्ध / सुधाररत करण्याची कायवपध्दत िारी केली. 
     सदर पररपिकानसुार मुलर्तू सुविधा उपलब्ध करण्याच्या एकूण खचावच्या एक ततृीयाींश 
खचव सींबींचधत गहृतनमावण सींस्थानी महापामलकेकड ेिमा केल्यानींतर महानगरपामलकेमाफव त मुींबक 
महानगरपामलका अचधतनयम, १८८८ च्या र्ाग ३०६ मध्ये नमूद कायवपध्दतीने खािगी रस्त े
सािवितनक रस्त े म्हणून िादहर केल्यानींतर महानगरपामलकेमाफव त मलुर्ुत सुविधा देण्यात 



वि.प. ८ (33) 

येतात. 
___________ 

राज्यात मागेल त्या शेतिरयाला शेततळे या योिनेंतगवत  
अनुदान देण्याच्या तनणवयाबाबत 

  

(४४)  ३०१८३ (१५-०४-२०१७).   श्री.ववक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागेल र्तया शेतकऱ्याला शेततळे ददले िाकल ि र्तयासाठी रुपये दीड लाखाऐििी 
५० हिाराच ेअनुदान देण्याबाबत शासनाने तनणवय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त तनणवयाचे स्िरुप काय ि र्तयानुसार माहे िानेिारी, २०१७ अखेर 
राज्यातील ककती शतेकऱ्याींना या योिनेचा लार् देण्यात आलेला आहे, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२८-०६-२०१७) : (१) ि (२) राज्यातील शतेी उर्तपादनामध्ये शाश्ितता 
आणण्यासाठी  तसेच शेतकऱ्याींसाठी सींरक्षक्षत ि शाश्ित मसींचनाची सुविधा तनमावण 
करण्यासाठी  ददनाींक १७ फेब्रुिारी, २०१६ रोिीच्या शासन तनणवयाद्िारे ५० पसैेपेक्षा कमी 
आणेिारी असणाऱ्या गािाींसाठी “मागेल र्तयाला शेततळे” ही योिना सुरू करण्यात आली आहे. 
तसेच, ददनाींक १० ऑ््ोबर, २०१६ च्या शासन तनणवयान्िये ५० पैसे आणेिारीची अ् रद्द 
करुन सदर योिना कोकण विर्ागासह सींपूणव राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.  या 
योिनेंतगवत शेततळयाींच्या विविध आकारमानाींनुसार कमाल रु. ५०,०००/- इतके अनुदान 
अनुजे्ञय आहे. माहे िानेिारी, २०१७ अखेर “मागेल र्तयाला शेततळे” या योिनेंतगवत ६२८९९ 
इत्या शेततळ्याींच्या कामाींनी कायावरींर् आदेश देण्यात आले होते. र्तयापैकी १०८५५ 
शेततळ्याींची काम े पूणव झाली होती ि ४७९७ शेततळ्याींची काम े सुरु होती सद्य:जस्थतीत 
ददनाींक २० म,े २०१७ च्या दैतनक अहिालानुसार आतापयांत १०५३०९ शेततळ्याींच्या कामाींना 
कायावरींर् आदेश देण्यात आले असून र्तयापैकी ३३८२० शेततळ्याींची काम ेपूणव झाली आहेत ि 
१२४९७ इतकी काम ेप्रगतीपथािर आहेत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड महानगरपाभलिा हद्दीतील शहराांतगवत रसते दरु्ाििामधील झाड ेवाढल्हयाबाबत 
 (४५)  ३०४०४ (१३-०४-२०१७).   श्री.अमरना् रािूरिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड-िाघाळा शहर महानगरपामलकें तगवत डडव्हायडर मधील झाड ेखुप मोठी झालेली असून 
ि र्तयार्ोिती ताराचे कुीं पण म्हणून िाळया लािण्यात आल्या होर्तया र्तया िाळया कुिुन गेल्या 
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असून र्तया रस्र्तयािर मोडून पडत असल्यान ेअपघात होण्याची श्यता िाढत आहे ि झाड ेही 
खुप मोठी झाली असनू र्तयाच्या फाींदया रस्र्तयािर लोमकळत असल्याने महानगरपामलकेन े 
 
िेळोिेळी फाींदयाींची छा्नी न केल्यामुळे नागररकाींना िास सहन करािा लागत असल्याची बाब 
माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनाकडून र्तयािर कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) : (१) ि (२) अींशत: खरे  आहे. 
     नाींदेड-िाघाळा शहर महानगरपामलकातींगवत डीव्हायडर मधील िाढलेली झाड े ि र्तयाींच्या 
फाींदया  याींची छा्नी माहे म ेमध्ये  महानगरपामलकेकडून करण्यात आलेली आहे. 
      तसेच या झाडाींच्या सर्ोिताली ताराींचे कुीं पण  म्हणून  लािण्यात आलेल्या िाळया 
तनघाल्याने र्तया पुन्हा बसविण्याची कायविाही महानगरपामलकेने केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

आांबेगाव व भशरुर (जि.पुणे) तालकु्यातील िाही बांधा-यात र्रपूर पाणी  
तर िाही बांधारे िोरड ेपडले असल्हयाबाबत 

  

(४६)  ३०४५८ (१५-०४-२०१७).   श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबेगाि ि मशरुर (जि.पुणे) तालु्यातील काही बींधा-यात र्रपूर पाणी तर काही बींधारे 
कोरड ेपडल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींधा-यात पाणी उपलब्ध आहे त ेकोरडया बींधा-यात सोडून देण्याच े तनयोिन 
करणे महर्तिाच ेअसतानाही िलसींपदा विर्ाग दलुवक्ष करीत असल्याने हिारो हे््र के्षिािरील 
वपके पाण्याअर्ािी करपून िाण्याचा धोका तनमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील वपके िाचविण्यासाठी डड ींर्े धरण 
येथून घोडनदीत पाणी सोडाि े ककीं िा ज्या बींधा-यात पाणी आहे तेथील पाणी इतर बींधा-यात 
सोडण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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भसांधुदगुव जिल्ह्यातील ववववध वविासिामे पूणव होण्यािररता तनधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(४७)  ३०६३२ (१७-०४-२०१७).   श्री.नारायण राण े: सन्माननीय तनयोिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुव जिल््यात येर्तया दोन िषावत जिल््यातील विविध विकासकामाींसाठी रुपये २७०० 
को्ीींचा तनधी प्राप्त होकल असे आश्िासन मा.पालकमींिी याींनी माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
र्तयादरम्यान ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.पालकमींिी याींनी ददलेल्या आश्िासनानसुार शासनान े चौकशी करुन 
विकासकामाींकरीता रुपये २७०० को्ीींचा तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) मा. पालकमींिी, मसींधुदगुव याींनी 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये मसींधुदगुव जिल््यात घेतलेल्या पिकार पररषदेत मसींधुदगुव जिल््यातील 
रस्र्तयाींच्या विकासासाठी सुमारे रु. १४२६ को्ी तनधी मींिूर केल्याच े नमूद केले आहे. र्तया 
अनुषींगाने सींबींचधत मा. विधान पररषद सदस्याींना जिल्हाचधकारी, मसींधुदगुव याींचकेडून सविस्तर 
तपशील उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

बीड ये्ील बबांदसुरा धरणाच्या सरुक्षक्षततेबाबत 
  

(४८)  ३०७९३ (१७-०४-२०१७).   श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड येथील बबींदसुरा धरणाच्या सुरक्षक्षततेबाबत शासनान ेकोणती सोय केलेली आहे, 
(२) तसेच बबींदसुरा येथील सागर दशवन या विश्रामगहृाची दरुिस्था झाली असनू बबींदसुरा 
प्रकल्पातील पहारेकऱ् याींस राहण्यास कक्ष नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महािन (०५-०७-२०१७) : (१) सदर धरणािर, तसेच बुडीत के्षिात खािगी व्य्तीस 
िाण्यास प्रततबींध करण्यात आला आहे. यास्ति लार्धारक ि निीकच्या पररसरातील 
रदहिाशाींचे के्षबिय कायावलयामाफव त प्रबोधन करण्यात येते. तसेच पािसाळा कालािधीत पुर 
पररजस्थती तनमावण झाल्यािर पोलीस यींिणेची तार्तपुरर्तया स्िरुपात नेमणुक करण्यात येते.  
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(२) होय,  
     बबींदसुरा धरणािर तनयममत विश्रामगहृ नसून तनररक्षण बींगला आहे. इमारत नादरुुस्त 
असल्यामळेु, सदर इमारत मागील १५ िषावपासून िापरात नाही. 
     या धरणासाठी पहारेकऱ्याचे पद मींिुर नाही. पहारेकऱ्यासाठी स्ितींि कक्ष बाींधण्यात 
आलेला नाही. हे खरे आहे. 
(३) धरण ि बुडडत के्षि खािगी लोकाींच्या िदहिा्ीसाठी प्रततबींचधत आहे, असा तनदेशीत 
करणारा कायम स्िरुपी इशारा फलक लािण्याचे तनयोिन आहे. िापरात नसलेला तनररक्षण 
बींगला सद्य:जस्थतीत दरुुस्तीसाठी प्रस्तावित नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

बीड जिल्हहयातील प्रिल्हपातून बेिायदेशीर पाणी उपसा िरणारयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
 

 (४९)  ३०८१२ (१५-०४-२०१७).   श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्हयातील सिव प्रकल्पातून बेकायदेशीर पाणी उपसा होत असल्याने जिल्हा 
प्रशासनाने कारिाकच ेतनदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदेशीर पाणी उपसा करणाऱ् याींपैकी ककती िणाींिर जिल्हा प्रशासनान े
कारिाक केली आहे, 
(३) तसेच, जिल्हयातील सिव प्रकल्पातील माहे फेब्रुिारी, २०१७ अखेर पाणी साठयाची जस्थती 
काय आहे, 
(४) आगामी काळात पाणीसाठा द्कुन ठेिण्यासाठी जिल्हा प्रशासनान े कोणती उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे ? 

श्री. धगरीष महािन (१७-०७-२०१७) : (१)  होय. बीड जिल््यातील काही प्रकल्पाींिर अनचधकृत 
/ बेकायदेशीर पाणी उपसा होत असल्याची तक्रार नगर पींचायत पा्ोदान ेजिल्हाचधकारी, बीड 
याींच्याकड े केल्यानींतर “पाण्याचा अनचधकृत उपसा होणार नाही, या अनुषींगाने तातडीन े
आिश्यक कायविाही करािी.” अशा आशयाच्या सूचना जिल्हाचधकारी, बीड याींनी ददनाींक 
१८/०२/२०१७ च्या पिान्िये उपविर्ागीय अचधकारी, पा्ोदा ि तहमसलदार विर्ागाच्या के्षबिय 
अचधका-याींना ददल्या आहेत.  
(२) जिल्हाचधकारी, बीड याींनी ददनाींक ०७/०३/२०१७रोिी घेतलेल्या आढािा बैठकीत सिव सींबींचधत 
कायवकारी अमर्यर्तयाींनी पाण्याचा अनचधकृत िापर होत नसल्याची बाब तनदशवनास आणुन ददली 
आहे.  र्तयामुळे  कारिाकचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) महामींडळाच्या अचधपर्तयाखालील १४४ मसींचन प्रकल्पात फेब्रुिारी, २०१७ अखेर एकूण 
५०१.९३२ द. ल. घ. मी. उपयु् त पाणीसाठा उपलब्ध असून तो एकूण प्रकल्पीय उपयु्त 
पाणीसाठयाच्या (८८८.७२० द.ल.घ.मी.) तुलनेत ५६.४७ % एिढा आहे. 
(४)  जिल्हाचधकारी, बीड ि मुयमय अमर्यींता ि मुयमय प्रशासक, लार्के्षि विकास, िलसींपदा 
विर्ाग, औरींगाबाद याींनी सींबचधताींना र्तयादृष्ीने आिश्यक र्तया लेखी सूचना ददल्या आहेत. 
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___________ 
  

ददांडोशी (मुांबई) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मतीमांद अल्हपवयीन मलुीवरील  
अत्याचार प्रिरणी ववशेष वकिल देण्याबाबत 

  

(५०)  ३०८७१ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददींडोशी (मुींबक) पोलीस ठाण्याच्याहद्दीत माहे नोंव्हेबर, २०१६ मध्ये िा र्तयादरम्यान 
अल्पियीन मतीमींद मुलीिर सामुदहक बलार्तकार झाला या ख्ल्यामध्ये मदत करण्यासाठी 
ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी आणण र्तयानींतर २५ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी िा र्तयासमुारास 
लोकप्रतततनधीनी मा. मुयमयमींिी याींना तनिेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही तनिेदनाींमधील मागण्याींिर शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर तनिेदनातील मागण्याींिर कायविाही करण्याकरीता तनिेदनाच्या प्रती मदहला ि बाल 
विकास ि विधी ि न्याय विर्ागाकड े पाठविण्यात आल्या आहेत. तसेच, विशेष सरकारी 
अमर्यो्ता तनयु्तीबाबत के्षबिय अचधका-याींकडून अहिाल मागविण्यात आला असून सदर 
अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर यथोचचत कायविाही करण्यात येकल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

  
 ___________ 

 

ववधान र्वन :   उत्तमभसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
 

 

 

मुद्रणपूिव सिव प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींिणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबक. 

 


