
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १०६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात लाचखोराांच्या ववरोधातील खटलयाांची प्रिरणे  
ववववध न्यायालयात प्रलांबित असलयािाित  

(१)  ११७४ (१५-०१-२०१५).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.भभमराव तापिीर 
(खडिवासला) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लाचखोराींच्या विरोधातील कारिाई मोठ्याप्रमाणात चालू असताना दसुरीकड े
प्रलींबित ख्लयाींची सींख्या िाढत चालली आहे, राज्यात माहे ऑक््ोिरपयतं २८०० प्रकरणे 
विविध न्यायालयात प्रलींबित  असलयाच े माहे नोव्हेंिर, २०१४ च्या पहहलया आठिड्यात 
आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, पुणे विभागात लाचखोरीची सिााधधक ५०० प्रकरणे प्रलींबित असलयाचे ननषपण 
झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, राज्यात विविध न्यायालयात २० िर्ाापूिी लाच घेणाऱ्या सरकारी अधधकाऱ्याींच्या 
ख्लयाचा ननकाल अद्यापही लागले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, शासनान े प्रलींबित ख्ले ननकाली काढणे यािाितीत कोणता ननणाय घेतला 
आहे, 
(५) नसलयास, विलींिनाची कारणे काय ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) विधी ि न्याय विभाग, अधधसूचना क्र. SPC १३१४/C.R.६७/D-IX हद. १७ ऑगस्् २०१४ 
अन्िये राज्यातील सिा सींत्र न्यायाधधश, अनतररक्त सत्र न्यायाधधश ि तदर्ा अनतररक्त सत्र 
न्यायाधीश याींना लाचलुचपत प्रनतिींधक अधधननयम (Prevention of Corruption Act १९८८) 
अींतगात दाखल झालेली प्रकरणे चालविण्यासाठी विशेर् अधधकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 



वि.स. १०६ (2) 

राज्यातील अग्ननशमन दलातील जवानाांना िोणत्याही प्रिारची सुरक्षा भमळत नसलयािाित 

(२)  ४१५९ (२२-१२-२०१४).   प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अग्ननशमन दलातील जिानाींना कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा ममळत नसून त्याींना 
सुरक्षाकिचाविनाच काम कराि े लागत असलयाचा  प्रकार माहे जुल,ै २०१४ रोजी िा त्या 
सुमारास ननदशनाास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, अग्ननशमन दलातील जिानाींना सुरके्षसाठी त्याींना आिश्यक त्या सुविधा 
तातडीन ेपुरविण्यािाित शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) नाही. 
     जुलै, २०१४ मध्ये आग ि अन्य दघुा् नाींमध्ये १ अग्ननशमन जिान मतृ्य ूि २३ जिान 
जखमी झाले आहेत.मात्र सुरक्षा उपकरणा अभािी असे झालयाचे आढळत नाही. 
(२) महाराषर अग्ननसुरक्षा अमभयान (ग्जलहास्तर) तसेच १३ व्या वित्त आयोगाींतगात 
अग्ननशमन साहहत्य ि विमोचन उपकरणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील  
महानगरपामलका/नगरपररर्दाींना शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करुन हदले जाते. अग्ननशनम 
दल हे त्या-त्या महानगरपामलका/ नगरपामलकाींच्या अखत्याररत आहे. महानगरपामलकाींकडून 
अग्ननशमन दलातील कमाचाऱ्याींना सुरके्षसाठी आिश्यक सुविधा पुरविण्यात आलया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नवी मुांिई ववभागातील ज्येष्ट्न नागकरिाांसानव ववरांगुळा िें द्र, वधृ्दाश्रम आणण उद्यान 
उभारण्यासानव सवलतीच्या दरात भूखांड भमळण्यािाित 

  

(३)  ६८५६ (०८-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ग्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.गणपत गायिवाड (िलयाण पूवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींिई विभागातील जषेठ नागररकाींसाठी विरींगुळा कें द्र, िधृ्दाश्रम आणण उद्यान 
उभारण्यासाठी सिलतीच्या दरात भूखींड ममळािा म्हणून घणसोली जेषठ नागररक सींघ्नेन े
मसडकोकड ेमागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, जेषठ नगाररक सींघ्नेने मागणी केलयानुसार भूखींड उपलब्ध करुन देण्यािाित 
मसडको प्रशासनाकडून काय कायािाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(३) अद्यापी कायािाही करण्यात आली नसलयास त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) सामाग्जक सेिा सुविधाकरीता ननदेशीत केलेले भखूींड ितृ्तपत्रात जाहहरात प्रमसध्द करुन 
पात्र सींस्र्से व्यिस्र्ापनाच्या मींजुरीनींतर िा्प करण्यात येतात ि अशा प्रकारची जाहहरात 
प्रमसध्द झालयानींतर सींस्र्ेन े प्रस्ताि सादर करािा अस े हद. २०.११.२०१३ च्या पत्रान्िये 
कळविले आहे. सींस्र्ेने मागणी केलेलया उपक्रमाींकरीता ितृ्तपत्रात जाहहरात प्रमसध्द करुन 
भूखींड िा्प कराियाची प्रक्रक्रया सरुु आहे. 
    या व्यनतरीक्त जेषठ नागररकाींच्या विरींगुळे कें द्राकररता निी मुींिई महानगरपामलकेस 
ऐरोली, सानपाडा येर्ील भूखींड िा्पासाठी मसडको सींचालक मींडळाने मान्यता हदली असून 
िा्प प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नवी मुांिई भसडिो िायाालयात सवेा ननवतृ् त अधधिारीकिमाचा-याांना फेरननयुक् ती हदल यामळेु 
िायारत अधधिारी िमाचारी याांच् यावर होत असलेला अन् याय 

  

(४)  ६८५९ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.ग्जतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) निी मुींिई मसडको कायाालयात सेिा ननितृ् त झालेल या अधधकारी कमाचाऱ् याींची मोठया 
प्रमाणािर फेरननयुक् ती कन न त् याींच् याकडून कामे कन न घेतली जात असल याची िाि माहे 
जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त् या समुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल यास, या सेिाननितृ् त अधधकारी/कमाचाऱ् याींिर भरमसाठ खचा होत असून त् याींच् या 
फेरननयुक् तीमुळे सेिेत असलेल या अधधकारी/कमाचाऱ् याींिर पदोन् नती ि कामाचे िा्प यासींदभाात 
अन् याय होत असून कीं त्रा्ी पध् दतीने काम करणाऱ् या कमाचाऱ् याींना अल पशा पगारािर काम 
करािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल यास, सेिाननितृ् त अधधकारी/कमाचारी याींची फेरननयुक् ती तात् काळ रदबािातल 
करण् यािाित शासनस् तरािन न कोणती कायािाही करण् यात आली िा येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१), (२) ि (३) मसडकोतील अनेक अनभुिी 
     ननषणात तज्ञ कमाचारी/अधधकारी सध्या सेिाननितृ्त होत असलयाने त्याींची पोकळी 
ननमााण झाली आहे. प्रकलपग्रस्ताींच्या प्रश्नािरुन मसडकोतील नोकरभरती िींद आहे. त्यामुळे ती 
पोकळी भरुन काढण्यासाठी काही कमाचारी, अधधकारी कीं त्रा्ी तसचे कन्सल ी्ं् म्हणून घेतले 
जात आहेत. मसडकोमध्ये येऊ घातलेलया निनिीन प्रकलपामुळे (विमानतळ, नैना प्रकलप, मेरो 
प्रकलप) यामुळे कामाचा व्याप िाढलेला आहे. त्यामुळे ही काम ेकरण्यासाठी सललागार एजन्सी 
कन्सींल ी्ं्, कीं त्राह् कामगार याींचा आधार घेतला जात आहे. तसेच सेिाननितृ्त झालेले 
अधधकारी/कमाचाऱ्याींना कामाींचा हदघा अनभुि असलयाकारणान े त्याींची कीं त्रा्ी पध्दतीने काही 
कालािधीसाठी फेरननयुक्ती केली आहे. तसेच ह्या अधधकारी/कमाचारी याींची कीं त्रा् पध्दतीन े
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फेरननयुक्ती केलयामुळे कायमस्िरुपी सेिेत असलेलया अधधकारी/कमाचाऱ्याींिर पदोन्नती ि 
कामाच्या िा्पािाित कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होत नसून कायारत असलेलया 
अधधकारी/कमाचाऱ्याींिरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होत आहे. तसेच त्यामळेु 
त्याींच्यािर अन्याय होण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नवी मुांिईतील मेरो रेल वे प्रिल पाचे िाम तातडीन ेपूणा िरणेिाित 
  

(५)  ६८६६ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.ग्जतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.गणपत गायिवाड (िलयाण पूवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) निी मुींिईतील िाहतुक ि पररिहन व् यिस् र्ेमध् ये सुधारणा घडिून आणण् याच् या उदबाेशाने 
मसडकोने मेरो रेल िे प्रकल प रािविण् यािाित एकूण सहा ्त्र मागा प्रस् तावित केले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल यास, उक् त सहा ्त्र मागाापैकी िलेापूर-खारघर-तळोजा-कळींिोली-खाींदेश् िर या ्त्र 
मागााचा िेलापूर ते पेंढार हा पहहला ्प् पा माहे ऑगस् ्, २०१४ पयतं कायााग्न्ित करण् याचा ि 
उिाररत दोन ्प् पे सन २०१५-१६ मध् ये सुन  करण् याच े मसडकोन े प्रस् तावित केले असताींनाही 
अद्यापी पहहल या ्प् प् याच ेकाम पूणा झाले नसल याची िाि माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त् या 
सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल यास, मेरो रेल िे प्रकल पातील या ्त्र मागाात िाशी, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली ि 
हदघा या ्त्र मागााचा समािशे कन न रखडलेल या या मेरो रेल ि ेप्रकल पासाठी सन २०१५-१६ या 
िर्ीच् या अर्ासींकल पात ननधीची तरतूद करण् यािाित स् र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु् यमीं्याींना 
माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त् या दरम् यान ननिेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४)असल यास, उक् त ननिेदनाच् या अनुर्ींगान ेननधीची तरतुद करण् यािाित ि मेरो रेल ि ेप्रकल प 
कायााग्न्ित करण् यािाित कोणती कायािाही करण् यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१), (२) ि (३) होय. 
(४) हदलली मेरो रेलिे कापोरेशन (डी.एम.आर.सी) याींनी सुचविलेलया ६ मागाापैकी प्रर्म 
प्राधान्यक्रम असणाऱ्या िलेापूर-खारघर-तळोजा-कळींिोली-खाींदेश्िर या ्त्र मागाािरील मेरो रेलिे 
प्रणाली िाींधण्याकररता ि देखभालीकररता शासनातफे मसडकोची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार पहहलया ्प्प्यात िेलापरू त ेपेणधर ह्या ११.१ क्रक.मी. लाींिीच्या ्त्र मागााच ेकाम 
हाती घेण्यात आले असून सदर काम प्रगतीपर्ािर आहे. 
(५) प्रस्तावित िाशी-घणसोली-महापे आणण हदघा-तुभे-िेलापूर हे मेरो रेलि े ्त्रमागा नतसऱ्या 
्प्प्यात समाविष् असलयामुळे सदर िाितीत विलींि झालेला नाही. 

___________ 
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साांिरी (ता.अभलिाग, ग्ज.रायगड) येथे प्रवासी जेटी व जोड रस् ता िाांधणेिाित 
  

(६)  ७६६५ (०६-०४-२०१५).   श्री.सुभार् उफा  पांडडतशेन पाटील (अभलिाग), श्री.धैयाशील पाटील 
(पेण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेसाींिरी (ता.अमलिाग, ग्ज.रायगड) येर्ून पाींडापूर येर्े होडीद्िारे प्रिास करणारे प्रिासी 
मोठ्या प्रमाणािर असल यान े येर् ेप्रिासी जेटी ी ि जेटी ीसाठी जोड रस् ता िाींधणेिाित स् र्ाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी सन २०१४-१५ या आधर्ाक िर्ाात महाराष र मरेर्ाईम िोडा, मुींिई याींचकेड े
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, उपरोक् त हठकाणी प्रिासी जेटी ी ि जोडरस् ता िाींधलेल या प्रस् तािास मान् यता 
देणेत आलेली आहे काय, 
(३) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदरचे काम सन २०१५-१६ या आधर्ाक िर्ाात महाराषर मेरी्ाईम िोडाामाफा त करण्याच े
प्रस्तवित करण्यात आले असून अींदाजपत्रक तयार करण्याच ेकाम प्रगतीपर्ािर आहे. 

___________ 
  

साप् ताहीि सुटीच् या हदवशी िाम िेल यानांतर मोिदला अत् यल प असल याच् या िारणास् तव  
पोभलस दलातील एिा नाराज पोभलस भशपायाने सदरचे वेतन नािारुन सरिारी 

नतजोरीत जामा िेलयािाित 
(७)  ९२४९ (०६-०४-२०१५).   श्री.हनुमांत डोळस (माळभशरस), श्री.रुपेश म् हात्र े (भभवांडी पूवा), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरेगाव), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.ग्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), 
श्री.राणाजगजीतभसांह पाटील (उस्मानािाद), अॅड.आभशर् शेलार (वाांदे्र पग्श्चम), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.सभुार् देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पोमलस मशपायाींनी साप् ताहीक सु्ीच् या हदिशी काम केल यानींतर त् यािदबालचा मोिदला  रुपये 
६८/- एिढा अत् यल प असल याच् या कारणास् ति पोमलस दलातील एका नाराज पोमलस मशपायान े
सदर मोिदला शासनाच्या  नतजोरीत जमा करण् यासाठी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त् यादरम्यान  पोमलस महासींचालकाींना एका पत्राद्िारे कळविले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, सुटी ीच् या कालािधीतील कामािाितच ेननयम ि देण् यात येणा-या भत् याचे स् िरुप 
काय, 
(३) पोमलस मशपायाींच े सुटी ीच् या कालािधीत काम केल याचा मोिदला  िाढविण् याच् या सींदभाात 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसलयास विलींिाची कारणे काय आहेत ? 



वि.स. १०६ (6) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय. 
(२) पोमलस मशपायाींनी साप्ताहहक सुटी ीच्या हदिशी कताव्य केलयास, गहृ विभागाच्या हदनाींक 
२०.७.२००४ रोजीच्या शासन ननणायानुसार िेतनमयाादेनुसार भत्ता हदला जातो. 
(३) गहृ विभागाच्या हदनाींक ६ ऑगस््, २०१५ च्या शासन ननणायान्चये पोलीसाींना साप्ताहहक 
सुटी ीच्या मोिदलयात एक हदिसाचे िेतन (मुळ िेतन आधर्े भत्ते) देण्यास मींजुरी देण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

भांडारा येथील पोलीस िमाचा-याांच् या वसाहतीत अनिे सोई-सुववधाांचा अभाव असलयािाित 
  

(८)  ९७६३ (०६-०४-२०१५).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा येर्ील पोलीस कमाचा-याींच् या िसाहतीत अनके सोई-सुविधाींचा अभाि असून 
सािाजननक शौचालयाींमध् ये विद्युत पुरिठा नसणे, दोन कु्ूींिाींसाठी एक शौचालय, स् नानगहृाींचा 
अभाि आदी समस् याींच् या विळख् यात पोलीस कमाचा-याींच े कु्ूींि सापडले असल याच े ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल यास, सदर जीणा झालेल या िसाहतीींची दनु स् ती ि त् याींना सोई-सुविधा पुरविण् यासाठी  
कोणती कायािाही केली तसेच भींडारा ग्जलहयातील सिा तालुक् यातील पोलीस कमाचा-याींच् या 
िसाहतीींची दनु स् ती करण् यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे , 
(३) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१५) :(१) भींडारी ग्जलह्यातील िहुताींश पोलीस ननिासस्र्ान ेफार 
जुनी असून काही प्रमाणात अडचणी आहेत. 
(२) पोलीस मुख्यालय, भींडारा येर्े ५२ पोलीस ननिासस्र्ानासाठी आणण पोमलस स््ेशन, 
अडयाळ येर्ील १८ पोलीस ननिासस्र्ाींनासाठी प्रसाधनगहृाचे िाींधकामाच्या प्रस्तािास ताींबत्रक 
मींजुरी हदलयानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनुसार मान्यता देण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाभशि येथील नागकरि सांघर्ा सभमतीच् या वतीन ेत् याांच् या ववरोधात व ववववध मागण् यािाित 
  

(९) ११७३६ (०८-०४-२०१५).   श्री.योगेश (िापू) घोलप (देवळाली), श्री.प्रिाश आबिटिर 
(राधानगरी), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (भसन्नर), श्री.सुभार् सािणे (देगलूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक येर्ील नागररक सींघर्ा सममतीच् या ितीन े त् याींच् या विरोधात ि विविध 
मागण् याींसाठी हदनाींक १९ जानेिारी, २०१५ रोजी मसडको कायाालयासमोर लाक्षणणक साखळी 
उपोर्ण करुन आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल यास, नागररक सींघर्ा सममतीींच् या कोणकोणत् या मागण् या आहेत ि त् यािर कोणता 
ननणाय घेतला आहे ि त् यािर शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(३) असलयास, या मागण् याींच् या सींदभाात शासनाने कोणता ननणाय घेतला, 
(४) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ि यािाितची सद्य ःग्स्र्ती काय आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) :(१) होय, 
(२) ि (३) सममतीच्या प्रशासकाची ननयुक्ती करणे, कर आकारणी घर विक्रीनींतर करणे, पुणा  
रक्कम भरुनही भूखींडाची तािा न देणे, हस्ताींतरणासाठी िाींधकाम पूणात्िाची अ् रदबा करणे, 
मसडको कायाालयािाहेर नागरीकाींची सनद प्रदमशात करणे, िारसाींची नोंद करणे चमाकार 
समाजाला व्यिसायासाठी  जागा देणे, ्ो्या भखूींडाींना िाींधकाम पूणात्िाची अ् रदबा करणे, 
िाींधकामासाठी एफएसआय िाढिनू देणे, प्रशासकीय शुलक रदबा करणे इत्यादी मागण्या असून 
मसडको महामींडळामाफा त प्रर्म ५ मागण्या मान्य करण्यात आलया असून इतर मागण्याींिर 
कायािाही सुरु आहे, 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

हहांगोली शहरातील जुन् या पोलीस वसाहतीमधील पोलीसाची ननवासस् थाने  
अनतशय जुनी झाली असून मोडिळीस आलयािाित 

(१०)  १२९७८ (०७-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली शहरातील जुन् या पोलीस िसाहतीमधील पोलीसाची ननिासस् र्ाने अनतशय जुनी 
झाली असून मोडकळीस आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, सदर मोडकळीस आलेल या इमारतीमध् ये राहणा-या पोलीस कमाचा-याींना नविन 
इमारतीमध् ये   ननिासस् र्ान ेउपलब् ध करुन देण् यािाित कोणती कायािाही करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) हहींगोली शहरातील जनु्या पालीस िसाहतीमधील 
ननिासस्र्ान ेननजामकालीन असून मोडकळीस आलेली आहेत. 
(२) पोलीस मुख्यालय, हहींगोली येर् े पोलीस कमाचाऱ्याींसाठी १०० ननिासस्र्ाने िाींधण्याचा 
प्रस्तािास ताींबत्रक मींजूरी हदलयानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनुसार मान्यता देण्यात येईल . 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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शहापूर (ग्ज. नाणे) येथील पोलीस ववभागीय िायाालय उभारण् यािाित 
  

(११)  १४२३९ (०७-०४-२०१५).   श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.ग्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (ग्ज. ठाणे) येर्ील पोलीस विभागीय कायाालयातील अधधकारी /  कमाचारी 
अद्यापही भाड्याने घेतलेल या जागेत कामकाज करीत आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, या कायाालयासाठी चेरपोली ग्रामपींचायतीने ८ गुींठे जागा हदली असून ती जागा 
अपुरी पडत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, सदर  कायाालय उभारण् यासाठी शासनाने कोणती कायािाही  केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) उप विभागीय पोलीस अधधकारी, शहापुर याींच्या कायाालयासाठी ग्रामपींचायतीन े जागा 
हदलेली नसून ग्जलहाधधकारी, ठाणे याींच्या आदेशान्िये चेरपोली सि ेन १०१ ग् क्र. १४०, ०-
३०.० हे आर. पैकी ०.०५-० जागा पोलीस विभागास िगा करण्यात आली आहे. 
(३) उपविभागीय पोलीस अधधकारी कायाालय ि ननिासस्र्ान िाींधण्यासाठी उपलब्ध झालेली 
जागा योनय नसलयाने पयाायी जागेचा शोध घेण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
देहूरोड िॅन् टोन् मेंट(ता.मावळ,ग्ज.पुणे ) गाांधीनगर येथील जलिुां भाची सांरक्षि भभांत पडल यािाित 
  

(१२)  १५४३४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय (िाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देहूरोड कॅन् ्ोन् में्(ता.मािळ,ग्ज.पुणे ) िोडााच् या स् ितींत्र पाणीपुरिठा योजनेतील  गाींधीनगर 
येर्ील जलकुीं भाची सींरक्षक मभींत पडल यामुळे येर्ील जलकुीं भाची सुरक्षा धोक् यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय,  

(२) असल यास, देहूरोड परररातील सुमारे ३० हजार नागरीकाींना पाणीपुरिठा करणा-या  
पाण् याच् या साठिण ्ाक् याींची सुरक्षा अत् यींत धोक् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, यासींदभाात पोलीस आणण कॅन् ्ोन् में् प्रशासन दलुाक्ष करीत असल याने सदर 
जलकुीं भाच् या सुरषक्ष ततेचा प्रश् न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल यास, कॅन् ्ोन् में् िोडााच् या गाींधीनगर येर्ील जलकुीं भाच् या सुरषक्षततेच् या ष्ष ्ीने 
शासनाने कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येणार आहे, 
(५) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे. परींतु यामळेु सदर जलकुीं भाची सुरक्षा 
धोक्यात आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर जलकुीं भाच्या पररसरात सुरषक्षततेच्या ष्ष्ीकोनातून सी.सी.्ीव्ही कॅमेरे िसविण्यात 
आले आहेत. तसेच सदर जलकुीं भाच्या पररसरात २४ तास मसक्युरर्ी सग्व्हंग तैनात करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) सदर ग्स्र्तीच्या दरुुस्तीचे काम करण्यासाठी तातडीने कामाचे आदेश (Work Order ) 
कॅन््ीमे् िोडाान ेहदले असून सध्या मभींतीच्या दरुुस्तीचे काम चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही 

___________ 
  

राज् यातील िांदराच् या वविासासानव रेल वे मागााचे जाळे वविभसत िरण् याच् या ननणायािाित 
(१३)  १६३१९ (१२-०८-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील औद्योधगक विकासात िींदराच ेमहत् ि लक्षात घेऊन राज् यात िाहतुकीच् या सुविधा 
गनतमान करताना िींदराींशी सींलन न विकासाला तसेच राज् यात रेल िेच े जाळे विकमसत 
करण् यासाठी रेल ि े मींत्रालयािरोिर करार करण् याच् या ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल यास, उक् त ननणायाच ेर्ोडक् यात स् िरुप काय आहे, 
(३) सदर ननणायाची अींमलिजािणी क्रकती हदिसात करण् यात येईल ि त् यासाठी क्रकती ननधीची 
आिश् यकता आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) जयगड (धामणखोल) िींदराला रेलि ेमागााशी जोडण्यािाित जयगड-डडगणी हा रेलिे मागा 
ननमााण करण्यासाठी महाराषर मेरी्ाईम िोडा, कोकण रेल िे ि जएसडब्लयु जयगड पो ा् 
याींच्यामध्ये विशेर् हेतू िाहन कीं पनी स्र्ापन करण्यात आली असून हदघी (ग्ज.रायगड) िींदर 
मध्य रेलिेला जोडणीसाठी हदघी-रोहा रेलिे प्रकलपासाठी सामींजस् य  करारनामा हद.१८/४/२०१५ 
अन्िये हदघी पो ा् ि RVNL याींच्यामध्ये स्िाक्षाींक्रकत करण्यात आला आहे. 
(३) जयगड डडगणी प्रकलपाची एकूण रक्कम रु.७७५ को्ी आहे. तसचे कीं पनीमाफा त 
भुसपदानाची कायािाही सरु आह. तर हदघी रोहा रेलिे प्रकलपाची एकूण रक्क्म रु.७८६.८४ को्ी 
आहे. 

___________ 
  

धुळे शहरातील वरखेडी रोड वर असलेला गाांडूळ खत प्रिलप िांद असलयािाित 
(१४)  १६५०४ (१९-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अभमन पटेल (मुांिादेवी), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) धुळे शहरातील िरखेडी रोड िर असलेलया गाींडूळ खत प्रकलपातून चाींगलया दजााचे खत 
ननमााण होत असून हे खत शहरातील लागिड केलेलया िकृ्षाींना ्ाकण्यासारख े आहे अस े
असूनही केिळ साड े चार लाख न पयाींच्या र्कीत रक्कम े मुळे हा प्रकलप िींद ग्स्र्तीत  
असलयाच ेमाहे म,े २०१५ दरम्यान ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदरहू प्रकलप चालू होण्यािाित शासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१५) :(१) धळेु महानगरपामलकेने गाींडुळ खत प्रकलप उभारला 
असून, तो देखभाल दरुुस्ती र्ाींिविण्याकरीता हदनाींक ०१.०९.२०१४ पासून आस्र्ा स्िींय सहकारी 
सींस्र्ा याींना देण्यात आलेला आहे. 
 महानगरपामलकेची आधर्ाक ग्स्र्ती चाींगाली नसलयाने, त्याींची देयके िेळेिर अदा करता आली 
नाहीत. मात्र, सदर सींस्र्ेस १ महहन्याींचे हदनाींक १०.०७.२०१५ रोजी िील अदा केले गेले असुन, 
प्रकलप सुरु करण्याची कायािाही महानगरपामलका स्तरािर सुरु आहे. 
(२) सदर प्रकलप कायााग्न्ित असनु, सींिींधधत सींस्र्ेची उिाररत देय रक्कम महानगरपामलकेच्या 
आधर्ाक पररग्स्र्तीनुसार अदा करण्याची तजविज महानगरपामलकेमाफा त करण्यात येत आहे, 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

वडाळा ते महालक्ष् मी या दसु-या टप् प् यातील मोनोरेलिाित 
(१५)  १६५६३ (११-०८-२०१५).   श्री.अभमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अभमन पटेल 
(मुांिादेवी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेलवे), श्री.जयिुमार गोरे (माण), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िडाळा ते महालक्ष् मी या दसु-या ्प् प् यातील मोनोरेलचा मागा मा. मखु् यमींत्री ि नगरविकास 
खात् याची परिानगी न घेता िदलल याचे माहहतीच् या अधधकाराद्िारे हद. १३.४.२०१५ रोजी िा 
त् या समुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल यास, यािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त् यानुसार कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल यान,े विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) सदर मागाामध्ये अरुीं द रस्ता असलयामळेु मोठ्या 
प्रमाणािर लोकाींच ेपनुिासन कराि ेलागणार होते. तसेच अनके झाडाींना तोडाि ेलागणार होते. 
यामुळे प्रकलपाची होणारी हदरींगाई ्ाळण्यायसाठी ि ्ा्ा कॅन्सर हॉग्स्प्ल, के.ई.एम. 
हॉग्स्प्ल, िाडडया हॉग्स्प्ल ि अधधक रहहिाशी लोकाींना मोनोरेलची सेिा उपलब्ध व्हािी या 
उदेबाशान े मुींिई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणाचे महानगर आयुक्त याींना प्राधधकरणाच्या 
कायाकारी सममतीने प्रदान केलेलया अधधकारात माधगाकेमध्ये िदल करण्यात आला आहे. 
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(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील महानगरपाभलिेन ेधोिादायि इमारतीांच्या मालमत्ताांचा रेिॉडा नेवलयािाित 
  

(१६)  १६५८५ (१२-०८-२०१५).   श्री.अभमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.िालीदास 
िोळांििर (वडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पग्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील महानगरपामलकेन े धोकादायक म्हणून जाहीर केलेलया क्रॉफडा माके् येर्ील 
मशिाजी मींडई इमारतीत मुींिईतील लाखो इमारतीींच्या मालमत्ताींचा रेकॉडा ठेिण्यात आला 
असलयाच ेमाहे म-े२०१५ मध्ये िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, एखादी दघुा् ना घडून ही इमारत कोसळलयास हा रेकॉडा मातीमोल होण्याची 
मभती ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, धोकादायक इमारतीतील मुींिईतील लाखो इमारतीींचा मालमत्ताींचा रेकॉडा 
दसुरीकड ेसुरषक्षत जागेत ठेिण्यािाित शासनस्तरािन न कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे, िहृन्मुींिई महानगरपामलकेच्या 
मालमत्ता विभागाशी सींिींधधत मालमत्ताींचा अमभलेख क्रॉफडा माके् येर्ील ्त्रपती मशिाजी 
महाराज मींडई इमारतीमध्ये असनू ती इमारत धोकादायक असलयामुळे कोणतीही जीवितहानी 
होऊ नये म्हणून प्राधान्याने तरे्ील कायाालये हलविण्यात आली असून, अमभलेख मात्र 
जागेअभािी तेर्चे ठेिण्यात आला होता. तर्ावप सदर अमभलेख तेर्ून तात्काळ हलविण्याची 
प्रक्रक्रया सुरु करण्यात आली आहे, 
(२) हे खरे नाही, सदर अमभलेख हा स््ीलच्या विशेर् कॉम्पॅक््रसमध्ये सुरषक्षतररत्या परररषक्षत 
करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे तो खराि होण्याची शक्यता नाही, 
(३) ज्या सुरषक्षत हठकाणी सदर अमभलेख स्र्लाींतरीत कराियाचा आहे त्या चींदनिाडी 
महापामलका शाळेच्या जागेचे डागडुजीचे काम युध्दपातळीिर सरुु असून ते पूणा होताच 
मालमत्ता विभागच ेअमभलेख तात्काळ स्र्लाींतरीत करण्यात येतील, 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांिई येथे गेलया सात वर्ाात क्षयरोगामुळे नऊ हजार जणाांचा मतृ्य ुझाला असलयािाित 
  

(१७)  १६७१७ (१७-०८-२०१५).   प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन पटेल (मुांिादेवी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पग्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिई येर्े गेलया सात िर्ाात क्षयरोगामुळे नऊ हजार जणाींचा मतृ्य ुझाला असलयाच ेमाहे 
माचा, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, या आजाराविरोधात कोणती सिांगीण उपाययोजना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप, उपाययोजना केली नसलयास होणाऱ्या विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे, 
(२) या आजारास आळा घालण्यासाठी खालीप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आली आहे:- 
 डॉट्स अींतगात प्रत्यक्ष देखरेखखाली क्षयरोग रुनणाींना आरोनयकें द्रामाफा त और्धोपचाराच्या 

सींपूणा कालािधीकररता और्ध पुरिठा केला जातो, 
 प्रशासकीय िळक्ीकरणाींतगात क्षयरोग ननयींत्रणासाठी मुींिईची २४ विभागाींमध्ये 

विभागणी केली असून, अनतररक्त मनुषयिळ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे, 
 क्षयरोग ननदानाची व्याप्ती िाढविण्यासाठी गेलया ३ िर्ाात शहरात चार प्ीने क्षयरोग 

कें दे्र, क्षयरोग प्रयोगशाळा, डॉट्स उपचार कें द्राींची स्र्ापना केली आहे, 
 क्षयरोग रुनणाींच्या सोयीसाठी घराच्या आसपास डॉट्स उपलब्ध करण्यासाठी डॉट्स 

प्रोव्हाईड्स उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत, 
 पी.पी.आय.ए (Private Provider Interface Agency) च्या अींतगात खाजगी िैद्यकीय 

व्यािसानयक ि फामाामसस््  याींचा समन्िय साधून ७००० क्षयरुनणाींना १ िर्ाात मोफत 
और्धे देण्यात आली आहेत, 

 महापामलकेच्या िैद्यकीय अधधकारी ि खाजगी िैद्यकीय व्यािसानयकाींना क्षयरोगाविर्यी 
प्रमशक्षण देण्यात आले, 

 सुप्रमसध्द अमभनेता श्री. अममताभ िच्चन याींच्या सहभागान े“्ी.िी. हारेगा, देश जीतेगा” 
या क्षयरोग ननयींत्रण जनजागतृी मोहहमेअींतगात विविध प्रसारमाध्यमातून जस े की, 
दरूधचत्रिाणी, रेडडओ, ितृ्तपत्र,े मभत्तीपत्रके, होडड ानसद्िारा क्षयरोगाचा प्रनतिींध ि 
ननयींत्रणिाितचे सींदेश मोठया प्रमाणािर जनमानसाींत पोहोचविण्यात येत आहेत. 

 क्षयरोगािाित पर्ना्य, मोचे, रुनणाींच्या िैठक, डॉ् प्रोव्हाइडर मम्ीींग इ. आयोग्जत 
करण्यात आले. 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 

  

नाभशि रोड मध्यवती िारागहृातील ६५ लाख रुपयाांच ेसीसीटीव्ही वापराववना असलयािाित 
  

(१८)  १७०२३ (१२-०८-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेलवे), श्री.अभमन पटेल 
(मुांिादेवी), अॅड.यशोमती नािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पग्श्चम), 
डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक रोड मध्यिती कारागहृात आठ हदिसाच्या अींतरान े अींमली पदार्ा  ि मोिाईल 
सापडलयान े कारागहृाच्या सुरक्षा व्यिस्र्ेिाित प्रश्नधचन्ह ननमााण झाले असताींनाच 
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कारागहृातील गुन्हेगारीिर ननयींत्रण ठेिण्यासाठी गहृखात्याने उपलब्ध कन न हदलेले लाखो 
रुपयाींचे ६५ सीसी्ीव्ही िापराविना असलयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये  िा त्या सुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार  कोणती कारिाई  केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) माचा २०१५ मध्ये खरेदी करण्यात आलेली सीसी्ीव्ही यींत्रणा कायााग्न्चत करण्याच ेकाम 
सुरु असून सदर प्रकलपाींतगात ६८ केमेरे खरेदी करण्यात आलेले आहेत. त्याच ेलॅगच ेकाम ि 
सव्हार रुमचे काम अींनतम ्प्प्यात असुन सदर काम पूणा होताच सिा केमेरे कायााग्न्ित होतील. 

___________ 
  

पुणे ग्जल ्यात मयत, दिुार स् थांलातरीत मतदाराांची नाव ेडडलीट िरण् याचे आदेश िें द्रीय 
ननवडणूि आयोगाने ग्जल हा प्रशासनाला हदले असल यािाित 

  

(१९)  १७६१५ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ग्जल ह्यात २१ विधानसभा मतदार सींघात ८ हजार ९४७ मतदार स् र्लाींतरीत १२ हजार 
८४५ मतदार मयत, दिुार स् र्ींलातरीत मतदाराींची नाि े कमी करण्याचे  आदेश कें द्रीय 
ननिडणूक आयोगाने ग्जल हा प्रशासनाला हदले असल याचे माहे एवप्रल, २०१५ रोजीच्या दरम् यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, उपरोक् त ग्जल ह्यातील दिुार, मयत, स् र्ींलातरीत मतदाराींची नाि े मतदार 
यादीतून कमी करण् यािाित शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     भारत ननिडणूक आयोग, निी हदलली याींनी पत्र क्र.३२/१/२०१५-ईआरएम, 
हद.२७/०२/.२०१५ च्या पत्रान्िये राषरीय मतदार याद्या शुध्दीकरण ि प्रमाणीकरण कायाक्रम 
घोवर्त केलेला आहे. सदर कायाक्रम सींपूणा भारतात रािविण्यात येत आहे. या कायाक्रमाचा 
मुख्य उदेबाश मतदाराींची ्ायाधचत्र, मतदार ओळख पत्रातील माहहती ि UIDAI  ची 
आधारकाडाामधील माहहती याींची साींगड घालणे, तसेच मतदार यादीतील  दिुार, मयत तसेच 
स्र्लाींतररत मदाराींची नाींिे िगळणे, ्ायाधचत्र मतदार ओळखपत्रातील चुका दरुुस्त करुन 
प्रमाणणक मतदार याद्या तयार करणे हा आहे. तर्ावप, मा.सिोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी 
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हदलेलया आदेशाच्या अनुर्ींगान े भारत ननिडणूक आयोगान े हदलेलया ननदेशानुसार आधार 
काडााशी साींगड घालण्याचा कायाक्रम स्र्धगत केला आहे. 
(२) लोकप्रनतननधीत्ि अधधननयम १९५० मधील कलम २२ ि मतदार नोंदणी ननयम १९६० 
मधील कलम २१ (अ) मधील तरतुदीनुसार मतदार यादीतील दिुार, मयत तसेच स्र्लाींतररत 
मतदाराींची नाींिे िगळण्याची कायािाही चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे ग्जल ्यातील नगर रस् त् यावर वडगावशेरी, रामवाडी चौिात भुयारी मागााचे िामािाित 
  

(२०)  १७६१८ (११-०८-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ग्जल ह्यातील नगर रस् त् यािर िडगािशेरी, रामिाडी चौकात मागील सात िर्ाापासून 
भुयारी मागााचे काम सुरु होते सद्यःग्स्र्तीत सदरील काम अधाि् सोडून प्रशासनाने कामच 
िींद केले असल याचे हदनाींक १८ म,े २०१५ रोजी िा त् या समुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल यास, अधाि् काम सोडल यामुळे पररसरात िाहतूक कोंडी िाढत असल याच ेआळढून 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, सदरील भुयारीच े काम पूणात् िास नेण् यािाित शासनान े काय कायािाही केली 
आहे िा करणार आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायािाही करण् यात आली नसल यास त् याची सिासाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) :(१) नाही, 
     भुयारी मागााच ेकाम सुमारे ८०% पूणा झालेले आहे. कलयाणी नगर ते विमानतळाकड े
जाणारी एकेरी माधगाका िाहतकूीकरीता हदनाींक १३.१०.२०१४ पासनू रहदारीकरीता खलुी करणेत 
आलेली आहे. 
     िडगि शेरी स.नीं.३० पैकी आगरिाला याींच ेममळकती सींिींधी न्यायलयीन दािा असलयान े
तात्पुरत्या काळाकरीता विमानतळाकडून येणाऱ्या अप्रोच रस्त्याचे काम करण्यास कायदेशीर 
अडचण ननमााण झाली आहे, ही िस्तुग्स्र्ती आहे. 
(२) नाही. 
     मसध्दार्ा नगर झोपडपटी ीतील नागरीकाींशी (रहहिाशी) चचाा करुन सामोपचारोन ि 
समन्िये साधून भुयारी मागााचे काम अहोरात्र करणेत आले. ितामान ग्स्र्ती झोपडपटी ीच्या 
लागतचे मागााच े काम पूणा करण्यात आले ि हदनाींक १३.१०.२०१४ पासून भुयारी मागाातून 
कलयाणी नगर त े विमानतळ रस्ता एकेरी िाहतकु सुरु करणेत आली आहे. यामुळे या 
पररसरातील िाहतूक सुरळीत होणेस मदत झाली आहे. 
(३) िडगि शेरी स.नीं.३० पैकी आगरिाल कु्ूबियाींच े ममळकती सींिींधात पुणे येर्ील 
न्यायालयात तसेच मुींिई  उच्च न्यायालयात महानगरपामलकेविरुध्द दािा दाखल केलेला आहे. 
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     दोन्ही दाब्यामध्ये िकीलामाफा त महानगरपामलकेची कायदेशीर िाजू माींडण्यात येत असून 
सदर दोन्ही दाव् यातील न्याय ननणायानुसर उपरोक्त नमूद केलेले अप्रोच रस्त्याचे काम त्िरीत 
हाती घेिनू पूणा करण्याच े ननयोजन करणेत आलेले आहे ि त्याकरीता सन २०१५-१६  चे 
महानगरपामलका अींदाज पत्रकामध्ये आधर्ाक तरतूद उपलब्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुण्यातील येरवडा तुरुां गाच्या अांडासेलमधील िैद्याांपयतं  
तुरुां ग रक्षि मोिाईल पुरववत असलयािाित 

(२१)  १८०३७ (१०-०८-२०१५).   श्री.अतलु सावे (औरांगािाद पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील येरिडा तुरुीं गाच्या अींडासेलमधील कैद्याींपयतं तुरुीं ग रक्षक दोन त ेअडीच हजार 
रुपये घेऊन मोिाईल पुरवित असलयाची प्रकरणे ननदशानास आलयानींतर पोलीस आयुक्ताींनी 
चौकशी करुन अहिाल जेलविभागाचे प्रमुख ि अप्पर पोलीस महासींचालक याींचकेड ेपाठविला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, अहिालातील ननषकर्ाानुसार तुरुीं ग रक्षकािर कोणती  कारिाई करण्यात आली 
िा येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     हदनाींक ६.५.२०१४ रोजी येरिडा मध्यिती कारागहृ अधधकाऱ्याींनी अचानक घेतलेलया 
झडतीमध्ये न्यायधीन िींदी मुन्ना दािल शेख याींचा कोठडीमध्ये मोिाईल जप्त करण्यात 
आला. 
     याप्रकरणी नोंदविण्यात आलेलया गुन्ह्याचा तपास सुरु असनू सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक 
येरिडा पोलस स््ेशन याींनी अींतरीम अहिाल सादर केला आहे. 
(२) प्रस्तुत अहिालानुसार गुन्ह्याचा तपास पूणा झालेला नाही. तर्ापी तुरुीं ग प्रशासनाकडून ५ 
तुरुीं ग रक्षकाींना ननलींिीत करण्यात आले आहे. तसेच २ तरुुीं गाधधकारी शे्रणी-१ ि १ 
तुरुीं गाधधकारी शे्रणी-२ याींच ेविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या नागरी भागात “स्वच्छता सप्तपदी” या नावान ेस्वच्छता अभभयान रािववण्यािाित 
(२२)  १८३०९ (११-०८-२०१५).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), 
श्री.ग्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.हनुमांत डोळस (माळभशरस), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्याच्या नागरी भागात “स्िच््ता सप्तपदी” या नािान ेस्िच््ता अमभयान रािविण्याचा 
ननणाय शासनाने नुकताच घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, अमभयान रािविण्यास ्ाळा्ाळ क्रकीं िा हलगजीपणा करणाऱ्या महानगरपामलका 
ि नगरपामलकाींच ेअनुदान िींद करण्याचा ननणायही शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असलयास, या योजनेची अींमलिाजिणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) कें द्र शासनाच्या स्िच्् भारत अमभयानाच्या धतीिर 
राज्यातील नागरी भागात “स्िच्् महाराषर अमभयान (नागरी)” रािविण्याचा ननणाय घेण्यात 
आला असून या अमभयानाींतगात “स्िच्् सप्तपदी” हा कायाक्रम रािविण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) स्िच्् महाराषर अमभयान (नागरी) ची अींमलिजािणी हद.१५ म,े २०१५ पासून सुरु झालेली 
आहे. 

___________ 
  

िोिणातील िांदरे खाजगीिरणातनू वविभसत िरण् यािाित 
  

(२३)  १८३७५ (१२-०८-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.ग्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळभशरस), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील िींदरे खाजगीकरणातून विकमसत करण् याचा तसेच ि िींदराना रेल िे ि रस् त े
मागााने जोडण् याचा ननणाय शासनाने माहे एवप्रल, २०१५ च् या नतस-या सप् ताहात घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल यास, त् यािाित शासनान ेआतापयतं कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) जयगडिींदर रेलिे मागााशी जोडण्यािाित जयगड डड ींगणी या रेलिे मागाासाठी महाराषर 
मेरी्ाईन िोडा, कोकण रेलिे , जेएसडब्लयु याींच्यामध्ये विशेर् हेतु िाहन कीं पनी स्र्ापन 
करण्यात आली. तसेच हदघी रोहा रेलिे प्रकलपासाठी सामींजस्य करारनामा हदघ्री पा ा् RVNL 
याींच्यामध्ये स्िाक्षाींकीत करण्यात आला. 
जयगड िींदराला जोडणारा जयगड ननिळी रस्ता जयगड पो ा् ल. याींचकेड े रुीं दीकरण ि 
मजिुतीकरणासाठी हस्ताींतररत करण्यात आला आहे. हदघी िींदरापासून राषरीय महामागा क्रमाींक 
१७ पयतं जाणारे राज्यमागा क्र. ९२,९६,९७ हे मेससा हदघी पो ा् याींचेकड े हद. हस्ताींतररत 
करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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ववजयदगुा िांदराचा वविासािािात 
(२४)  १९५०४ (१०-०८-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िींदरे कें द्रीभूत धरुन विकासाची घोर्णा माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये  त्या दरम्यान मा. 
मुख् यमीं्याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल यास, सदर कें द्रीभूत िींदरामध् ये विजयदगुा िींदराचा विकासाचा समािशे करण् यात आला 
आहे काय, 
(३) असल यास, आघाडी सरकारन ेया िींदराची घोर्णा करुन साडतेीन हजार को्ी रुपये खचााचा 
प्रकल प अहिाल हहदसु् र्ान इन् रास् रक् चरकडून तयार करुन घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल यास, िींदराच् या विकासाच् या कामाला प्रत् यक्षात केव् हा पासनू सुरुिात होणार आहे, 
(५) असल यास, सदर विकास कामाींमध् ये कोणकोणत् या िींदराच् या समािेश करण् यात आला   
आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) शासनाच्यािींदर विकास धोरणाप्रमाण,े क्रकनारपटी ीिररल िींदराचा विकास करण्यात येत 
असून त्यामध्ये विजयदगुा िींदराचा समािशे आहे. 
(३) कीं पनीकडून सविस्तर प्रकलप अहिाल अद्याप तयार करण्यात आला नाही. 
(४) विजयदगुा िींदर प्रकलपाकररता पयाािरण दाखला प्राप्त झालयानींतर िींदराच्या िाींधकामास 
सुरुिात करण्यात येईल. 

___________ 
  

नवी मुांिईत िोडो अनतरेक् याांना अटि िरण् यात आलयािाित 
  

(२५)  १९६८९ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुननल भशांदे (वरळी), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.गुलािराव पाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.सुननल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.अजुान खोतिर (जालना), 
डॉ.शभशिाांत खेडिेर (भसांदखेड राजा), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींिईत माहे एवप्रल, २०१५ च् या शेि्च् या आठिड्यात िोडो अनतरेक् याींना अ्क 
करण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, अशा प्रकारे अनतरेकी निी मुींिईमध् ये सापडणे निीन नसून यापूिीही अनके 
अनतरेक् याींना निी मुींिईहून अ्क केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, अशा प्रकाराला आळा घालण् यासाठी शासनाने कोणत् या उपाययोजना केल या 
आहेत, 
(४) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) प्राप्त होणाऱ्या गोपनीय इशाऱ्याींच्या अनुर्ींगाने दहशतिाद विरोधीपर्कास सतका  करण्यात 
येऊन गोपनीय माहहती ममळविण्यात येत.े तसेच कोणतीही अनुधचत घ्ना घडू नये याकररता 
सिा सींिींधधत कायाके्षत्राच्या घ्क प्रमुखाींना िेळीच सतका  करण्यात येते. या घ्नाींना मुकािला 
करण्यासाठी प्रमाणणत कायापध्दती तयार करण्यात आली असून िळेोिेळी सराि (Mock Drill) 
करण्यात येतो. महत्िाच्या ि सींिेदनशील स्र्ळाींचा सुरक्षा आढािा घेण्यात येऊन त्रु्ीींिाित 
आिश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मोनोरेल प्रिलपाच्या िामािाित 
(२६)  १९८५६ (१२-०८-२०१५).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार हहल), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ग्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे 
(श्रीवधान), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळभशरस), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.अस्लम शेख (मालाड पग्श्चम), श्री.अभमन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सुमारे १९.५४ क्रकलोमी्र लाींिीचा मोनोरेल प्रकलपाच्या कामाच्या सींदभाात कॅगच्या 
अहिालात गैरव्यिहार रेल म्हणून कडक ताशेरे ओढले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, कॅग अहिालाच ेसिासाधारण स्िन प काय आहे, 
(३) असलयास, कॅग अहिालातील आरोपािाित शासन स्तरािर सखोल चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आले, तद् नुसार यास जिािदार असणाऱ्या व्यक्तीींिर कोणती 
कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(४) नसलयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) मोनोरेल प्रकलपाच्या कामाच्या सींदभाात ननरीक्षण महालेखापररक्षक (कॅग) याींनी 
त्याींच्या अहिालामध्ये अस ेनमूद केले आहे की, सदर प्रकलपाच ेिाींधकाम करताना भौगोमलक 
पररग्स्र्तीच्या आधारािर करारनाम्यामध्ये हदलेलया ताींबत्रक तपमशलामध्ये काही िदल करण्यात 
आले आहेत. तर्ावप मुींिई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणामाफा त जे काही िदल करण्यात 
आलेले आहेत त ेतज्ञ लोकाींच्या सललयाप्रमाण ेकरण्यात आलेले आहेत तसेच राषरीय आणण 
आींतरराषरीय मागादशाकतत्िानुसार सदर प्रकलप मुींिई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणामाफा त 
रािविण्यात आला आहे.  

___________ 
  

आधथाि गुन् हे शाखेला सुसज् ज िायाालय देण् यािाित 
(२७)  २००२२ (१०-०८-२०१५).   अॅड.आभशर् शेलार (वाांदे्र पग्श्चम), श्री.ननतेश राण े
(िणिवली), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) सिा सामान् य नागरीक गुींतिणूकदाराींच् या फसिणूकीच े गुन् हे हाताळणा-या आधर्ाक गुन् हे 
शाखेिर सुसज् य कायाालयासाठी िणिण करण् याची िेळ ओढिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) मुींिई पोलीस आयुक् तालयातील इमारत धोकादायक ठ रविण् यात आल यान े आधर्ाक गुन् हे 
शाखेतील एकूण १४ युनन्सा पकैी ३ युनन्साना तात् पुरत् या स् िरुपात तूताास भायखळ्यातील 
िाहतूक प्रमशक्षण कें द्रात हलविण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदरहू तात् पुरत् या स् िरुपातील कायाालयात पींख,े वपण् याच् या पाण् याची सोय, काम 
करण् यासाठी ्ेिल, खुच् याा इत्यादी कोणत् याही मलूभूत सोयी-सुविधा पुरर िण् यात आलेल या 
नाहीत, इतकेच नव् हे तर अप-ुया जागेसह या युनन्साकड े स् ितःची िाहने देखील नसल यान े
एखादया आरोपीींला पकडण् यासाठी स् ितःच् या णखशातील रक् कम खचा करुन भाड्याची िाहने 
घेिून जािे लागते आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) आधर्ाक गुन् हेशाखा हा पोलीस दलातील अत् यींत महत् िाचा विभाग असल यान े या 
विभागातील शासनान े तातडीन े कायमस् िरुपी कायाालय उभारण् याच् या ष्ष ्ीन े कोणता ठोस 
ननणाय घेतला आहे,  
(५) अद्यापी, ननणाय घेतला नसल यास त् याची सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) ि (२) होय. 
(३) हे खरे नाही. तात्पुरता स्िरुपातील कायाालयात मुलभूत सोई सुविधा ि िाहने पुरविण्यात 
आली आहेत. 
(४) पोलीस आयुक्त, िहृन्मुींिई येर्ील प्रशासकीय इमारतीच्या आिारात निीन इमारतीच े
िाींधकाम सुरु असुन, या इमारतीमध्ये आधर्ेक गुन्हे विभागास सुसज्य कायाालय उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांिई महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणाांतगात समाववष्ट्ट झालेलया भभवांडी तालुक्यातील 
 ग्रामीण के्षत्रात मोनया प्रमाणात गोदामाांची िाम ेसुरु असलयािाित 

  

(२८)  २०७२२ (११-०८-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े(भभवांडी पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणाींतगात समाविष् झालेलया मभिींडी तालुक्यातील 
ग्रामीण के्षत्रात मोठया प्रमाणात गोदामाींची काम े सुरु असून त्यातील अिैध िाींधकामे मुींिई 
महानगरपामलकेच्या जिळ येत असतानाही सींिींधधत अधधकारी त्याकड ेदलुाक्ष करीत असलयाच े
िाि माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त् या समुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, यामुळे जलिाहहनीस धोका ननमााण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मभिींडी तालुक्यातील ५२ गािाींचा समािशे एमएमआरडीएममध्ये केला असून या 
के्षत्राचा विकास आराखडा िनविण्यास हदरींगाई होत असलयाने स्र्ाननक भूममपूत्र ि रहहिाशाींना 
आपलया जुन्या घराींचा विकास करण्यात अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असलयास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे ि त्यानुसार सींिींधधत दोर्ी 
अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) ि (२) सदर भागात मुींिई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधधकरण हे विशेश ननयोजन प्राधधकारी असनू प्राधधकरणाच ेके्षबत्रय अधधकारी/ कमाचारी याींनी 
या भागात क्रफरुन माहहती  ममळालयािरुन महाराषर प्रादेमशक ि नगर रचना अधधननयम १९६६ 
अन्िये २३८ अनधधकृत िाींधकामािर कारिाई केलेली आहे. त्यातील १६ गाळ्याींच े ननषकासन 
मुींिई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणाकडून करण्यात आले असनू उिाररत प्रकरणी पोलीस 
िींदोिस्त प्राप्त होताच पुढील कायािाही करण्याचे प्राधधकरणाच्या  स्तरािर ननयोग्जत आहे. 
सदर गोदामाींची िाींधकाम े िहृन्मुींिई महानगरपामलकेन े सींपाहदत केलेलया जागेिर उभारण्यात 
आलेली नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

डडजीटल महाराष्ट्राच्या माध्यमातनू शासन प्रकक्रया लोिाभभमुख व पारदशी िरण्यािाित 
  

(२९)  २११८२ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.गणपत गायिवाड (िलयाण पूवा), 
श्री.ग्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) डडजी्ल महाराषराच्या माध्यमातून शासन प्रक्रक्रया लोकामभमखु आणण पारदशी करण्याचा 
ननणाय शासनाने घेतला आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, डडजी्ल महाराषर ही सींकलपना पुणात्िास नणे्याच्या ष्ष्ीने आतापयतं 
कोणत्या उपाययोजना करण्यात आलया आहेत िा येत आहेत, 
(३) अद्यावप कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-११-२०१५) :(१) होय 
(२) मा.मुख्यमींत्री महोदय, याींच्या अध्यक्षतेखाली हद.२१/११/२०१४ रोजी झालेलया िठैकीत ४३ 
बिींद ु असलेलया ई-प्रशासन कृती आराखड्यास मींजुरी देण्यात आली. या आराखड्याची 
अींमिजािणी सुरु असनू आता पयतं खालील मुद्याींिर कायािाही पुणा झालेली आहे. 
     I.    आपले सरकार पो ा्ल ि मोिाईल ॲप सुरु 
     II.    ई- े्ंडरची मयाादा रु.१० लक्ष िरुन रु.३ लक्ष पयतं कमी करण्यात आली. 
     III.   ई-ऑक्शन िाित शासन ननणाय ननगाममत. 
     IV.   सेतू कें द्र, महाऑनलाईन पो ा्लिर आणने. 
     V.    नागपूर विभागात १२५० महा-ई-सेिा कें द्र सुरु. 
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     VI.  डडजी्ल लॉक्र प्रकलपाची सुरुिात. 
     VII. ई-चलान पर्दशी प्रकलप सुरु. 
     VIII. ई-रग्जस्रेशन प्रकलप सुरु. 
     IX.  सीसी्ीएनएस प्रकलप सुरु. 
     X.   RUPAY काडा च्या िापरािाि शासनननणाय ननगाममत, इतर मुद्यािाित सींिींधीत 
विभागाींकड ेकायािाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील भशवडी वडाळा डपेोला परुवना िरण्यात येणा-या  
इथेनॉल वरील जिात रद्द िरण्याची मागणी 

  

(३०)  २१९४१ (१०-०८-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील मशिडी िडाळा डपेोला पुरिठा करण्यात येणा-या इर्ेनॉल िरील जकात रदबा 
करण्याची मागणी इर्ेनॉल उत्पादकाींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेमाहे म,े २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, इर्ेनॉल िरील जकात रदबा करण्याच्या मागणीिाित शासनान े काेेणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल हापूर शहरातील पोभलस नाण् याांमध्ये सोयी-सुववधा पुरववण् यािाित 
  

(३१)  २२००९ (१०-०८-२०१५).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोलहापूर उत्तर), डॉ.सुग्जत भमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल हापूर शहरातील, करिीर ि जुना राजिाडा ि लक्ष् मीपुरी ही पोमलस ठाणी जुन् या 
इमारतीत असून शाहुपुरी पोमलस ठाणे जुन् या इमारतीत स् र्ींलाींतरीत झाले आहे तर राजारामपुरी 
पोमलस ठाण ेनव् या खाजगी इमारतीत स् र्लाींतरीत झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल यास, उक् त पोमलस ठाण् यात पाक्रका ग, स् िच् ्  पाणी, पोमलस कोठडी, लाई् आहदची 
अत् यींत गैरसोयी आहेत, हे खरे आहे काय,  
(३) असल यास, सदर पोमलस ठाण् यात असलेल या गैरसोयीकड ेशासनाचे लक्ष िेधूनही अदयापी 
कोणत् याच सुविधा पुरविण् यात आलेल या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल यास,  उपरोक् त पोमलस ठाण् यात सोयी-सुविधा पुरविण् यािाित शासन स्ततरािर 
कोणती  कायािाही करण् यात आली  िा येत आहे, 
(५) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) कोलहापूर करिीर पोलीस ठाणे-तहमसलदार 
कायाालयालयात जुना राजिाडा पोलीस ठाणे - जुन्या राजिाड्यात , लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाणे- 
शासकीय जागेत शाहूपुरी पोलीस ठाणे शासकीय इमारतीत आणण राजारामपुरी पोलीस-ठाणे 
शासनाच्या मालकीच्या जागेत निीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये आहे. 
(२), (३) ि (४) नाही, हे खरे नाही. पोलीस ठाण्याच्या आिारात पाक्रकंगची सुविधा उपलब्ध 
असून, स्िच्् पाणी, पोलीस कोठडी ि पुरेशी लाई्ची सोयीसुविधा उपलब्ध करुन हदलेलया 
आहेत. सध्या कोणत्याही प्रकारची गैरसोय नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर महानगरपाभलिेतफे नागपरू शहरातील प्रत् येि 
झोन मध् ये समुपदेशन िें द्र सुरु िरणेिाित 

(३२)  २२१२० (११-०८-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पग्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपामलकेतफे नागपूर शहरातील प्रत् येक झोन मध् ये समुपदेशन कें द्र सुरु 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, नागपूर महानगरपामलकेतील लखडगण झोन ि लक्ष् मीनगर झोन येर्ील 
समुपदेशन कें द्र कमािीर िहुउदेबाशीय सींस् र्ा ि भारतीय िहुउदेबाशीय सींस् र्ा याींच् या सन २०१३ 
मध् ये देयकाच् या नस् ती गहाळ झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, शासनाने यािाित चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल यास, चौकशीनुसार कोणती कारिाई करण् यात आली आहे िा येत आहे, 
(५) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी आयुक्त, नागपूर महानगरपामलका याींच्या अहिालात खालीलप्रमाणे 
िस्तुग्स्र्ती नमूद करण्यात आलेली आहे :- 
     नागपूर महानगरपामलकेच े १० झोन मध्ये समुपदेशन कें द्र सुरु करण्यािाितची मुळ 
नस्ती विभागात उपलब्ध आहे. 
     लकडगींज झोन ि लक्ष्मी नगर झोन येर्ील कमािीर िहुउदेबाशीय सींस्र्ा ि भारतीय 
िहुउदेबाशीय सींस्र्ा याींचे प्रत्येकी रु.८४,०००/- चे देयक पाररत करण्याकररता वित्त विभागात 
हदनाींक २२/११/२०१३ रोजी सादर करण्यात आले. त्यानसुार देयक पाररत झाले ि सदर 
सींस्र्ाींना त्या देयकाींच ेभुगतान देखील झाले आहे. 
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     सदर नस्तीचा शोध घेण्यास्ति सींिींधधत देयक मलपीकाद्यारे वित्त विभागात नस्तीचा 
शोध घेण्यात आला ि सींिींधधत देयक मलपीक कडून खलुासा सुध्दा मागविण्यात आला. 
    मात्र सदर मुळ नस्त्या गहाळ झालया असलया तरी त्याींची मुळ देयके वित्त विभागात 
उपलब्ध असून, कोणतेही आधर्ाक नुकसान झालेले नाही. 
(४) सदर देयकाची मुळ नस्ती आढळून न आलयामुहे दोन्ही नस्तीची मुळ देयके वित्त 
विभागातून प्राप्त करुन पुनािाींधणी करण्यात आली आहे. तसेच मळु नस्ती गहाळ झालयािदबाल 
सींिींधधत कननषठ मलपीकाींला यापढेु अशा प्रकारची पुनािराितृ्ती न होणेिाित समज देण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

गाांधीसागर तलावाच् या मध् यभागी छत्रपती भशवाजी महाराजाांचा पुतळा उभारण् यािाित 
  

(३३)  २२१५० (१०-०८-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पग्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवा), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), 
श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर शहराच् या मध् य भागात असलेले ऐनतहामसक गाींधीसागर तलािाच् या मध् यभागी 
्त्रपती मशिाजी महाराजाींचा पतुळा उभारण् यािाित ि सौदयरकरण करण् यािाित स् र्ाननक 
लोकवप्र तननधीींनी सन २०१३ ि २०१५ मध् ये शासनास प्रस् ताि पाठविण् यात पत्र हदले होत,े हे 
खरे आहे काय,  

(२) असल यास, नागपूर महानगरपामलकेचे सींिींधधत विभागाचे अधधकारी शासनास प्रस् ताि 
पाठविण् यास ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल यास, स् र्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.वित् त मींत्री याींना गाींधीसागर तलािाच् या 
सौदयरकरण ि ्त्रपती मशिाजी महाराज याींचा पुतळा उभारण् यासाठी ननधी माधगतला आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(४) असल यास, मा.वित् त मींत्री याींनी हदनाींक २१ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी मा.आयुक् त, 
महानगरपामलका नागपूर याींना गाींधीनगर तलािाच े एकबत्रत प्रस् ताि सादर कराि,े हे ही 
साींधगतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) नसल यास, यािाित शासनान े चौकशी केली आहे काय, 
(६) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१५) :(१) होय. नगपूर महापामलकेकड ेअसे पत्र देण्यात आले 
होते. 
(२) हे खरे नाही. 
     सींिींधधत तलाि हा पुरातन कालीन तलाि असलयान,े ताींबत्रक सललागाराकडून पुतळ्याची 
जागा ननग्श्चत केली केलयानींतर, यािाित कें द्र तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभागाकडून 
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ना-हरकत घेतलयानींतर सविस्तर प्रस्ताि शासनाकड े पाठविण्याचे महानगरपामलकेकडून 
प्रस्तावित आहे. 
(३) होय. 
(४) होय. गाींधीसागर तलािािाितचे एकत्रीत प्रस्ताि सादर करण्यािाित मा.वित्त मींत्री याींनी 
हद.१७/२/२०१५ च्या पत्रात सूचीत केले आहे. 
(५) प्रस्तुत प्रकरणी प्रस्ताि सादर करण्यािाित महापामलका नागपूर याींच े स्तरािर योनयती 
कायािाही सुरु आहे. 
(६) उक्त प्रश्न भाग-२ च्या उत्तरात नमूद केलयानसुरर नागपूर महानगरपामलका स्तरािर 
कायािाही सुरु आहे. 

___________ 
  

चांद्रपूर शहर महरनगरपाभलिेत मांजूर आिृतीिांधानुसार पदभरती िरण् यासांदभाात 
  

(३४)  २२१६८ (११-०८-२०१५).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर शहर महानगरपामलकेत मींजूर आकृतीिींधानुसार पदभरती करण् यासींदभाात स् र्ाननक 
लोकप्रनतननधी चींद्रपूर याींनी हदनाींक १० माचा, २०१५ ला मा.मखु् यमींत्री महोदयाींना आणण 
नगरविकास विभागाला लेखी विनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, सदर ननिेदनाच् या अनुर्ींगाने चींद्रपूर शहर महानगरपामलकेत मींजूर 
आकृनतिींधानुसार पदभरती करण् यात आली आहे काय, 
(३) नसल यास, होणा-या विलींिाच ेकारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) चींद्रपूर महापामलकेच्या आकृतीिींधास हद.२८/५/२०१३ च्या शासन ननणायान्िये मींजुरी देण् यात 
आलेली आहे. तर्ावप, या आकृतीिधातील पदािाितच ेसेिाप्रिशे ननयम अद्याप अींनतमररत्या 
मींजूर झालेले नाहीत. त्यािाितची कायािाही शासनस्तरािर सुरु आहे. 
     दरम्यान, आयुक्त चींद्रपूर, महापामलका याींनी हद.४/३/२०१५ च्या पत्रान्िये केलेलया 
विनींतीस अनुलकू्षन, शासनस्तरिरुन, १ उपायुक्त, १ उप अमभयींता, पाणीपुरिठा, १ िैद्यकीय 
अधधकारी १ सहाय्यक नगररचनाकार याींची चींद्रपूर महारपामलकेच्या आस्र्ापनेिर 
प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांिईत मोनो रेलवेची सेवा सुरु झालयािाित 
(३५)  २२४७० (११-०८-२०१५).   श्री.सुननल भशांदे (वरळी), श्री.गुलािराव पाटील (जळगाव 
ग्रामीण), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अजुान खोतिर (जालना), श्री.सांजय पोतनीस 
(िभलना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींिईत मोनो रेलिेची सेिा सरुु झालयापासून मागील १४ महहन्यात जेमतेम ५९ लाख ९८ 
हजार ६९ प्रिाशाींनी मोनो न ेप्रिास केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, िरील कालािधीत जेमतमे पाच को्ााच्या आसपास महसूल ममळाला असून या 
कालािधीत मोनोच्या सुरक्षा रक्षकाींसाठी १४ महहन्याींत १० को्ी रुपयाींहून जास्त खचा 
करण्यात आलयाचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, प्रिासी ि महसूल कमी आणण खचा मात्र जास्त अशा पररग्स्र्तीत मोनो आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, यािर मात करण्यासाठी शासनाने कोणकोणत्या उपयायोजना केलया आहेत ि 
याची सद्यग्स्र्ती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) मोनोरेल प्रकलपाचा ्प्पा-२ (िडाळा ते सींत गाडगे महाराज चौक) जून २०१६ पयतं सुरु 
होणे अपेषक्षत असून प्रकलपाचा ्प्पा-२ कायााग्न्ित झालयानींतर प्रिासी सींख्येत िाढ होऊन 
महसूलामध्येही िाढ होण्याची अपके्षा आहे. 

___________ 
  

वसई (ग्ज.पालघर) तालुक् यातील देवस् थान श्री.तुांगारेश्वर येथे पोभलस चौिी उभारण् यािाित 
  

(३६)  २२७८३ (१२-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे (िोईसर), श्री.क्षक्षतीज नािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र नािूर (वसई) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई (ग्ज.पालघर) तालुक् यातील पुरातन मींहदर म् हणून सुप्रमसध् द देिस् र्ान श्री.तुींगारेश्िर 
येर्े मोठ्या प्रमाणात भाविक ि पया् न येत असून दशानाला जाताना सुमारे ३  क्रक.मी. चा 
रस् ता जींगलातून जात असल यामळेु तसचे तुींगारेश् िरच् या पाय याशी मोर्याया प्रमाणात िाढीस 
लागलेल या लोकसींख् येमुळे सुरषक्षततेची गींभीर समस् या ननमााण झाल यान े तुींगारेश् िर पररसरात 
पोमलस चौकी उभारण् यात यािी अशा आशयाची मागणी श्री.तुींगारेश् िर देिस् र्ानच् या विश् िस् ताींनी 
तत् कालीन गहृमींत्री याींची प्रत्यक्ष भे् घेऊन माहे फेब्रुिारी, २०१४ मध् ये एक सविस् तर ननिेदन 
सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल यास, सदरहू पोमलस चौकी उभारण् यािाित  शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल यास,विलींिाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय, 
(२) तुींगारेश्िर महादेि मींहदर िालीि पोलीस ठाणे हदबाीत येत असून तुींगारेश्िर महादेि मींहदर 
रस्् तफे २५X१२ फु् लाींिी रुीं दीची पक्क्या स्िरुपाची पोलीस चौकी िाींधण्यात आली आहे. 
महामशिरात्री तसेच श्रािण महहन्यात शननिार, रवििार ि सोमिार या गदीच्या हदिशी 
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मुख्यालय ि िसई विभाग तसचे िाहतूक शाखा िसई येर्नु िींदोिस्त मागिून कायदा ि 
सुव्यिस्र्चे्या ष्ष्ीने िींदोिस्त ठेिण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मानखुदा, गोवडी (मुांिई पूवा उपनगर ग्जल हा) येथील अग्ननशमन  
दलाची इमारत तातडीने िायााग्न्वत िरण् यािाित 

  

(३७)  २२८६० (११-०८-२०१५).   श्री.अिू आजमी (मानखूदा भशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखुदा, गोिींडी (मुींिई पूिा उपनगर ग्जल हा) येर्ील अग्ननशमन दलाची इमारत कायााग्न्ित 
करण् यािािितची मागणी स् र्ाननक विभागातील जागरुक नागरीक, सामाग्जक कायेकत,े विविध 
राजकीय पक्षाींचे पदाधधकारी याींनी मा.मखु् यमींत्री (नगरविकास) मा.राज् यमींत्री (नगरविकास) मा. 
ग्जल हाधधकारी (मुींिई उपनगर), आयुक् त िहृन् मुींिई महानगरपामलका, अनतररक् त आयुक् त 
िहृन् मुींिई महानगरपामलका पूिा उपनगरे, आयुक् त (ि.ृमुीं.मनपा/पूिा उपनगरे) सहाय्यक आयुक् त 
(एम/पूिा ि.ृमुीं.मनपा) याींच े कायाालयाकड े माहे जानेिारी, २०१५ िा त्यासुमारास लेखी 
ननिेदनाव् दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल यास, उक् त प्रकरणी माहे मे, २०१५ अखेर पयतं कोणती कायािाही केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(३) असल यास, सदरचे काम क्रकती कालािधीत हाती घेण् यास येईल िा येत आहे, 
(४) नसल यास, विलींिाची सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मानखुदा येर्े हदनाींक ०४.०८.२०१५ रोजी मानखुदा अग्ननशमन कें द्र कायााग्न्ित 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाभशि येथे सहाय्यि ननिांधि भागीदारी सांस् था याांचे िायाालय सुरु िरण् यािाित 
(३८)  २३१५६ (१३-०८-२०१५).   श्री.पांिज भुजिळ (नाांदगाव), श्री.ग्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक येर्े सहाय्यक ननिींधक भागीदारी सींस् र्ा याींच ेकायाालय सुरु करण् यासाठी स् र्ाननक 
लोकप्रनतननधीींच् या मागणीच् या अनरु्ींगाने शासनान ेमा.ननिींधक भागीदारी सींस् र्ा मुींिई याींचेकडून 
हद. २१ जानेिारी २०१४ रोजी अमभप्राय मागविलेले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल यास, विभागाकडून प्राप् त झालेल या अमभप्रायानसुार नामशक येर्े सदर कायाालय सुरु 
करण् यासाठी शासनामाफा त कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) यािाित ननिींधक, भागदारी सींस्र्ा याींच ेअमभप्रायानुसार यािाितचा ननणाय शासन 
स्तरािर विचाराधीन आहे. 

___________ 
  

मुांिई महानगरपाभलिेिडून प्रस्ताववत असलेलया ५०० चौ. फुटापयतंच्या 
घराांना वाढीव मालमत्ता िरातून वगळण्यािाित 

(३९)  २३४०७ (११-०८-२०१५).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींिई महानगरपामलकेकडून प्रस्तावित असलेलया ि शासनाकड े मींजूरीसाठी आलेलया 
मालमत्ता कराच्या नव्या आकारणी मळेु ५०० चौ. फु्ापयतंच्या घराींिरील पडणारा िाढीि 
िोजा कमी करुन घराींना िाढीि मालमत्ता करातून िगळण्याचा ननणाय शासनान ेघेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, सदर ननणायाची अींमलिजािणी केव्हा कधीपासून क्रकती िर्ाापयतं लागू 
करण्यात आली आहे ि त्यानुर्ींगाने कायािाहीची सद्य:ग्स्र्ती काय आहे, 
(३) अद्याप ननणायाच्या अनुर्ींगाने कायािाही पूणा झाली नसलयास त्यासाठी अजून क्रकती 
कालािधी लागणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर ननणायाची अींमलिजािणी हदनाींक ०१.०४.२०१५ ते ३१.०३.२०२० पयातच्या 
कालािधीसाठी िैध आहे. त्या अनुर्ींगाने सन २०१५-१६ या िर्ााची मालमत्ता कराची देयके 
वितरीत करण्यात आली आहेत. 
(३) यािाितची कायािाही पूणा झाली आहे. 

___________ 
  

पुणे शहरातील ऐनतहाभसि शननवारवाडा येथील ध्वनीप्रिरण योजनसेानव 
खरेदी िेलेले साहहत्य वापराववना पडून असलेिाित 

(४०)  २३६७४ (३१-०७-२०१५).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील ऐनतहामसक शननिारिाडा येर्ील ध्िनीप्रकरण योजनेसाठी पामलकेच्या 
विद्युत विभागाने सुमारे तीन को्ी रुपयाींच े खरेदी केलेले साहहत्य पुरातत्ि विभागाची 
परिानगी नसलयामळेु गत सहा महहन्याींपासून िापराविना पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, पुरातत्ि खात्याची परिानगी न घेताच सदरचे साहहत्य खरेदी करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असलयास, यािाित चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुर्ींगाने यास जिािदार 
असणाऱ्याविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) :(१) शननिारािाडा सललागार सममतीच्या हदनाींक 
८.१०.२०१३ रोजी झालेलया िैठकीत ननग्श्चत केलयानुसार शननिारिाडा येर्े ध्िनी प्रकाश 
व्यिस्र्ेिाितचा प्रस्ताि पुणे महानगरपामलकेमाफा त हदनाींक १९.११.२०१४ रोजी भारतीय 
पुरातत्ि विभागाकड ेपाठविण्यात आला. 
     सदर कामाच्या अनुर्ींगान ेहदनाींक १२.१२.२०१४ रोजी जाहीर ननविदा काढण्यात येऊन म.े 
वप्रममयरिलडा ्ेक्नॉलॉजी मल. कोलकाता याींची ननविदा सिाात कमी दराची असलयाने, या 
कीं पनीस रुपये ४.४२ को्ी इतक्या रक्कमेच ेकायाादेश देण्यात आले असून, उक्त कामाची मुदत 
हदनाींक ८.७.२०१५ पयतं होती. 
     उक्त कीं पनीने पुरिठा केलेलया साहहत्यापो्ी कीं पनीस समुारे रुपये २.३६ को्ी अदा 
करण्यात आले आहे. सदर साहहत्य महानगरपामलकेन ेउपलब्ध करुन हदलेलया िींदीस्त जागेत 
ठेिण्यात आले आहे. 
(२) शननिारिाड्यािर ध्िननप्रकाश व्यिस्र्ा करण्याच्या अनुर्ींगान ेपुरातत्ि विभागची परिानगी 
घेण े ि सदर कामाची जाहहर ननविद काढणे या दोन्ही िािी एकाच िळेी करण्यात आलया 
असलयान,े पुरातत्ि विभागाची सींमती ममळण्याआधीच साहहत्याची खरेदी केली अशी 
िस्तुग्स्र्ती नाही. 
     आता भारतीय पुरातत्ि विभाग, निी हदलली याींनी हदनाींक २२.७,२०१५ रोजी भारतीय 
पुरातत्ि विभाग, मुींिई या कायाालयाच्या ननयींत्रणाखाली काम करण्याची परिानगी हदली असून, 
त्यानुसार शननिारिाडा येर्े ध्िननप्रकाश व्यिस्र्ेचे काम सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे शहर आणण पकरसरातील नदीपात्र वा िानावर  
असलेलया झोपडीधारिाचे पुनवासन िरण्यािाित 

(४१)  २३६७७ (१०-०८-२०१५).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहर आणण पररसरातील नदीपात्र िा काठािर धोकादायक अिस्र्ेत राहणाऱ्या 
झोपडीधारकाचे पुनिासन दहा हदिसाींत िीएसयूपी योजनेच्या ननिासी सींकुलात करण्याचे आदेश 
महानगरपामलका आयुक्त याींनी हदनाींक १२ म,े २०१५ रोजी िा त् या सुमारास हदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, या आदेशानसुार आतापयतं क्रकती झोपडपटी ीधारकाींचे पुनिासन करण्यात आले 
आहे, 
(३) असलयास, उिाररत झोपडीधारकाींचे पुनिासन क्रकती कालािधीत पूणा करण्याचे शासनास 
अपेषक्षत आहे, 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जालना ग्जल्यातील आधारिाडा नोंदणीच्या िामाची गती वाढववण्यासानव  
महा ई सेवा िें द्राच्या हनिाणी नोंदणी सुरु िरण्यािाित 

  

(४२)  २३८०० (१०-०८-२०१५).   श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना ग्जलह्यातील आधारकाडा नोंदणीच्या कामाची गती िाढविण्यासाठी महा ई सेिा 
कें द्राच्या हठकाणी नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर योजनेंतगात सुरु करण्यात आलेलया कें द्रािर नोंदणीसाठी ऑपरे्र हजर 
राहत नसलयान ेगरजूींना ता्कळत िसािे लागत असलयाच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, यािाित शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्याअनुर्ींगान ेशासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहेत,  
(४) नसलयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) नाही.यािाित अद्यापपयतं कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर ग्जल्यातील पयाटन वविासािाित 
  

(४३)  २३९४२ (१२-०८-२०१५).   िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर ग्जलह्यातील पया् न विकासासींदभाात पींढरपूरचे विठ्ठल मींहदर, सोलापुरच ेमसध्देश्िर 
मींहदर आणण अक्कलको्चे स्िामी समर्ा मींहदर हे मेगा सकी् करण्यात येणार असलयाचे माहे 
म,े २०१५ दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असलयास, सदर पया् न विकासासींदभाात शासनाने कोणती कायािाही केली  िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसलयास, होणाऱ्या विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१५) :(१) कें द्र पुरस्कृत योजनेअींतगात सोलापूर मेगा सक्रका ् या 
योजनेत सोलापूर-पींढरपूर-तुळजापूर अक्कलको् या स्र्ळी पया् न सुविधा विकमसत करण्याच्या 
कामास कें द्रीय पया् न मींत्रालयाने मींजुरी हदलेली आहे. 
(२) कें द्रीय पया् न मींत्रालयान ेननधी वितरीत केला असून या वितरीत ननधीच्या उपलब्धतेनसुार 
महाराषर पया् न विकास महामींडळामाफा त सदरची काम ेप्रगतीपर्ािर आहेत 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर उत्तर ववभागातील नागपुर महानगरपाभलिा, आसी नगर, ववभागीय िायाालयाच्या 
अधधिाऱयाांचा अनागोंदी िारभारामळेु घरिुल योजनेच ेलाभापासुन वांधचत असलयािाित 

  

(४४)  २३९६४ (११-०८-२०१५).   डॉ.भमभलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर उत्तर विभागातील नागपुर महानगरपामलका, आसी नगर, विभागीय कायाालय 
अधधकारी याींचा अक्षम्य दलुाक्षामळेु घरकुल योजनेच ेलाभार्ी लाभापासुन िींधचत आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असलयास, आसी नगर झोन चे सहाय्यक आयुक्त याींचा ननषकाळजीपणामळेु या योजनेत 
गैरव्यिहार झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असलयास, आसी नगर झोन च ेउपविभागीय अमभयींता तसेच अन्य अमभयींत ेया योजनसे 
कायाान्िीत करण्यात अपयशी ठरले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असलयास, या अनागोंदी कारभारामध्ये सहभाग असलेलया अधधकाऱ्याींिर मशस्तभींगाची 
कारिाई करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकरणी अध्यक्ष/सधचि सहारा िहुउदेबाशीय सींस्र्ा, नागपूर याींच ेविरोधात पाींचपािली 
पोलीस स््ेशन, नागपूर येर्े आसीनगर झोन कायाालयात या प्रकरणी तकार करण्यात आलेली 
आहे. पाींचपािली पोलीस स््ेशन कायाालयाकडून पुढील चौकशी सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) नाही. 
     प्रस्तुत प्रकरणी पोलीस चौकशी पूणा न झाल यामळेु कधर्त अनागोंदी कारभारामध्ये 
सहभागी असलयाचे ननषकर्ा काढणे शक्य झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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अमरावती महानगरपाभलिा के्षत्रात प्राथभमि सोयी सुववधा अांतगात िरण् यात आलेल या िामाांची 
प्राप् त गुणवत् ता पडताळणी अहवालानुसार िायावाही िरण् यािाित 

  

(४५)  २४०७८ (१०-०८-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरािती महानगरपामलका के्षत्रात प्रार्ममक सोयी सुविधा ननधी अींतगात करण् यात 
आलेल या कामाींची अधधक्षक अमभयींता, सािाजननक िाींधकाम विभाग दक्षता ि गुणननयींत्रण 
मींडळ, अमरािती याींच ेकडून गुणित् ता पडताळणी करुन घेण् यात आली असून त् याींचा अहिाल 
प्राप् त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल यास, गुणित् ता पडताळणी केलेल या कामाींचा दजाा ननकृष ् असून मानकानुसार कामे 
झाली नसल याची िाि नमूद करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असलयास, या गैरप्रकारात सहभागी असलेल या सींिधधताींिर काय कारिाई करण् यात आली 
आहे िा करण् याच ेयोग्जले आहे, 
(४) नसल यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१५) :(१) होय. 
(२) मा.विधानसभा सदस्य याींनी हदनाींक ३१/१२/२०१४ च्या पत्रान्िये अधधक्षक अमभयींता, दक्षता 
ि गुण ननयींत्रक मींडळ, अमरािती याींना एकूण्  १० कामाींची गणुित्ता पडताळणी करुन 
देण्यािाित कळविले होते. 
     यापैकी प्रार्ममक सोयी सुविधा अींतगात झालेल या अमरािती शहरातील शेगाींि नाका त े
जुना कॉ्न माके् पयतं डाींिरीकरण करणे (विलासनगर त ेलेखुमल) या रस्त्याच ेअधधकक्षक 
अमभयींता, सा.िाीं.वि., दक्षता ि गुण ननयींत्रक मींडळ, अमरािती याींच्या कडून गुणित्ता 
पडताळणी करुन घेण्यात आली असनू यामध्ये खालीलप्रमाणे ननषकर्ा आढळून आलेले    
आहेत :- 

 िी.िी.एम.कररता मानकापेक्षा मोठ्य आकाराच ेखडी िारलयाचे आढळून आले आहे. 
 डाींिरीकरणाचे धराची जाडी काही भागात अींदाजपत्रकीय तरतूदीपके्षा कमी असलयाचे 

आढळून आले. 
      अहिालात सदर कम ननकृषठ असलयाचे नमूद नाही. सदर काम प्रगतीत असताींना 
िापरण्यात आलेलया सहहत्याच ेग्जलहा प्रयोग शाळा (सा.िा.वि., अमरािती) येर्े चाचणी 
अहिाल घेण्यात आले असून त ेमानकानसुार िरोिर असलयाच ेअहिालात नमूद आहे. 
(३) प्रस्तुत कामाच ेअद्याप अींनतम मोजमाप ि त्या अनुर्ींगान ेअींनतम देयक हदले नसलयान े
महापामलकेच ेकोणतेही आधर्ाक नसुान झालेले नाही. 
(४) विलींि झालेला नाही. 

___________ 
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पुणे महानगरपाभलिा प्रशासनाने पावसाळ्यापूवी नालेसफाई आणण  
रस्ते खोदाईची िामे पूणा िरण्याचे आदेश हदलयािाित 

  

(४६)  २४०९९ (११-०८-२०१५).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलका प्रशासनाने पािसाळयापूिी नालेसफाई आणण रस्ते खोदाईची काम े
पूणा करण्याच े आदेश महानगरपामलका आयुक्ताींनी हदले असताना, सिा नालयाींची सफाई 
करण्यासाठी महानगरपामलकेने को्यािधी रुपये खचा करुन केिळ साठ ्क्केच नाला सफाईची 
कामे पूणा झालयाची किुली पुणे महानगरपामलका प्रशासनाने हदलयाची असलयाची िाि म,े 
२०१५ च्या शेि्च्या आठिडयात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, त्यािाित शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     पुणे महानगरपामलकेच्या पररमींडळा अींतगात असलेलया नालेसफाईची कामे मे, २०१५ 
अखेरपर्य्ात अींदाज े ९८.३९ अक्के पूणा करण्यात आली असून, माहे जून, २०१५ च्या पहहलया 
आठिड्यात काम ेपूणा करण्यात आली आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शासिीय िमाचाऱयाांना िॉपोरेट के्षत्राप्रमाण ेिेआरए  
(िी करझलट एकरया) प्रणाली लागू िरण्यािाित 

  

(४७)  २४४२४ (१२-०८-२०१५).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अभमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (भसललोड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय कमाचाऱ्याींना कॉपोरे् के्षत्राप्रमाण ेकेआरए (की ररझल् एररया) प्रणाली लागू 
करण्याच ेशासनान ेजाहहर केले असून कमाचारी सींघ्नाींनी आधी शासकीय कायाालयातील ररक्त 
पदे १०० ्क्के भरुन कायाालयात सुविधा व्हाव्यात नींतरच ही प्रणाली लािािी अशी मागणी  
केली असलयाचे माहे म,े २०१५ दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, कमाचारी सींघ्नाच्या या मागणीनुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) :(१) मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या हदनाींक १० एवप्रल, २०१५ 
च्या पत्रान्िये, प्रत्येक विभागाींसाठी ननग्श्चत करण्यात आलेलया महत्िाच्या फलननग्श्चती 
के्षत्राींिर (Key Result Areas) मा.मुख्यमींत्री हे Chief Minister Transformation Office  माफा त 
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देखरेख करणार असलयाने सिा मींत्रालयीन सधचिाींना कळविण्यात आलेले आहे. तर्ावप आधी 
शासकीय कायाालयातील ररक्त पदे १०० ्क्के भरुन कायाालयात सुविधा व्हाव्यात नींतरच ही 
प्रणाली लािािी अशी मागणी केलयािाितच ेपत्र कमाचारी सींघ्नकेडून प्राप्त झालयाचे आढळून 
येत नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
 

पाचोरा तालुक्यातील भोिरी (वरखेडी) गावात िनावट  
वपस्तुल व जीवांत िाडतुस सापडलयािाित 

(४८)  २५२७६ (१०-०८-२०१५).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पाचोरा तालुक्यातील भोकरी (िरखेडी) गािात िनाि् वपस्तुल ि जीिींत काडतसु 
िाळगणाऱ्यास वपींपळगाि पोलीसाींनी तसचे भसुािळ शहरात गािठी वपस्तुलसह गुन् हे अन्िेर्ण 
शाखेच्या पोलीसाींनी अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, त्याींच्यािर कोणता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यानूसार पुढे कोणती 
कारिाई करण्यात येणार आहे, 
(३) तसचे सदर शहरातील िाढती गुन्हेगारी रोखण्याकररता शासन कोणती ठोस भुममका घेत 
आहे िा घेणार आहे 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१५) :(१) होय, 
(२) पाचोरा तालुक्यातील भोकरी (िरखेडी) येर्ील घ्नेत िनाि् वपस्तुल ि ग्जिींत काडतुस 
िाळगणाऱ्या गुन्हेगाराींना ताब्यात घेिून आरोपीींविरुध्द वपींपळगाि हरे पो.स््े. ला भाग ६ गु.रीं. 
क्र. २४/२०१५ भारताचा शस्त्र अधधननयम १९५९ चे कलम ३,४३ २५ प्रमाण े हदनाींक  ३ जनू, 
२०१५ राजी ररतसर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     तसेच भसुािळ शहरातील खडका रोड भागात िेकायदेशीरररत्या हत्यार १ वपस्तुल 
िाळगण्यािदबाल तीन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींच्या विरुध्द भुसािळ 
िाजारपेठ पो.स््े.ला भाग ६ गु.र.नीं. ३०५९/२०१५ भा.ह.का.क. ३, ४,  २५ नुसार आहे. हदनाींक 
१८ जून, २०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (१) हदपेश मकेुश मालविया िय २२ 
िर्े (२) सधचन मभमराि िाघ, िय २३, िर्े (३) गणेश लक्ष्मीनारायण तललारे िय २१ िर्े सिा 
राहणार भुसािळ, 
(३) पररसरातील नागररकाींचे सुरषक्षततेकररता सतत पोलीस कमाचाऱ्याींची पेरोमलींगसह रात्रीची 
गस्त कायााग्न्ित केली आहे.  पररसरात घडलेलया सिा गींभीर घ्नाींसह सींिेदनशील घ्नाींमध्ये 
पोलीस प्रशासनाने िेळीच सतका ता िाळगून ि लक्ष पुरिून आिश्यक तर्ा पररणामकारक 
कायदेशीर कारिाईसह प्रनतिींधात्मक उपाययोजना करुन दाखल झालेलया गुन्ह्यामधील आरोपी 
ननषपन्न करुन आरोपी अ्केची कारिाई करुन घेतली आहे. महहला, मुलीींचे लैधगींक शोर्ण 
सींदभाात माहहती ममळिून PITA कायद्याींतगात कारिाई केली आहे.  शहरात सातत्यान े
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कोम्िीींग नाकािींदी करुन ८५ गुन्हेगाराींचे अमभलेख पडताळून आिश्यकतेनुसार ठोस प्रनतिींधक 
उपाययोजना करण्यात आलया आहेत.  अिैध धींदे सदरात िारींिार ्ापे घालून केसेस उघडकीस 
आणून समाजकीं ्काविरुद कारिाई केलेली आहे.  भुसािळ शहरातील कायदा ि सुव्यिस्र्ा 
अिाधधत राखणेकामी  ननयींत्रण कक्षास १ जास्तीचा स्रायक्रकीं ग फोसा देण्यात आला आहे. 
शहरातील िाढत ेगुन्हे ि गुन्हेगारी ननयींत्रणात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरात धोिादायि वाडयाांचा िाही भाग िोसळून जीववतहानी झालयािाित 
  

(४९)  २५४९३ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती माधुरी भमसाळ (पवाती), श्री.जगदीश मळुीि (वडगाव 
शेरी), श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.ववजय िाळे 
(भशवाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)पुणे शहरात गेलया िर्ी  धोकादायक िाड्याींचा काही भाग कोसळून जीवितहानी झाली 
होती, त्यािेळी भाडकेरुची नोंदणी करण्यात येणार असलयाच े पुणे महानगरपामलकेन े जाहहर 
केले होत,े परींतु अशी नोंदणी झाली नसलयाची िाि म,े २०१५ च्या पहहलया आठिड्यात 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, शहरातील धोकादायक जुने िाड्याींची महानगरपामलकेकड ेनोंद नसलयाची ि या 
िाड्याींच ेस्रक्चरल ऑडड् झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, यािाित शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१५) :(१) पुणे शहरातील धोकादायक िाड्याींचा भाग कोसळून 
जीवितहानी झालेली नाही, तसेच भाडकेरुीं ची नोंद करण्याकररता पुणे महानगरपामलकेकडून 
कोणताही धोरणात्मक ननणाय अद्याप झालेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. शहरातील धोकादायक जनुा िाड्याींची नोंद पुणे  महानगरपामलकेकड ेआहे ि 
िाड्याच े स्रक्चरल ऑडड्चे काम सन २००८ पासनू स्माईलेक्स ि स्रक््िेल या तज्ञ 
सललागाराींकडून सुरु आहे. 
(३) धोकादायक िाड्याींिर महानगरपामलकेकडून कारिाई करण्यात आलेली आहे ि उिारीत 
धोकादायक िाड ेउतरविण्यचे काम चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अमरावती महानगरपाभलिेतील घनिचरा व्यवस्थापनासानव जागा उपलब्ध िरणेिाित 
  

(५०)  २६२४३ (११-०८-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरािती महानगरपामलका के्षत्रात दररोज ननघणाऱ्या घनकचऱ्याच े व्यिस्र्ापन 
करण्यासाठी सद्यग्स्र्तीत अग्स्तत्िात असलेलया कीं पोस्् डपेोची जागा अपुरी पडत असलयान े
महानगरपामलकेद्िारा नविन जागा शोधण्यासाठी सुरु केलेली कायािाही पूणा झाली आहे काय, 

(२) असलयास, क्रकती जागा अधधग्रहीत केली आहे िा करण्याच े योग्जले आहे, या जागेिर 
केव्हा पासून कीं पोस्् डपेो सुरु होणार आहे, 
(३) असलयास, जुन्या कीं पोस्् डपेो पररसरातील नागरीकाींच ेआरोनयािर विपरीत पररणाम होत 
असलयाची िाि ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) नसलयास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१५) :(१) कायािाही अद्याप पूणा झालेली नाही. 
(२) विद्यान कीं पोस्् डपेोलगत मौजा पेठ येर् े स.क्र.१५३, १५४ ि १६३ एकूण्  के्षत्र १८.४४ 
हे.आर. एिढी जमीन सींपाहदत करण्यात आली आहे. तसेच मौजे पेठ येर्ील स.क्र.१४३ मधील 
१.९९ हेआर. ई क्लास शासकीय जागा मागणीचा प्रस्ताि हद.९/४/२०१५  रोजी ग्जलहाधधकारी 
याींचेकड ेसादर केला आहे. 
     घनकचारा व्यिस्र्ापन प्रकलप लिकरच कायााग्न्ित होणार असलयाच ेमहानगरपामलका 
अमरािती याींनी त्याींच्या अहिालात नमूद केले आहे. 
(३) अशा प्रकारच्या कोणत्याही तक्रारी महापामलकेकड ेप्राप्त झालेलया नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींिई. 


