
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पस्तीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मुांबई महानगरपालििेच् या िे शपचिश्चमव ववभागातीि अनधधि त बाांधिामाबाबत 
(१व  २१४० श२३-१२-२०१४व.   श्री.अलमत साटम शअांधेरी पचिश्चमव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच् या के/पश्चचम विभागामध् ये धींरेरी  ्ेशन न रो , जुहू श्जमखाना, जुहू 
िसोिा ललींक रो , भारत नगर येथील गॅरेज, लमठीबाई ते कुपर रूग् णालय, मेस ॉक इमारती 
बाहेर, सीझर रो , गणेशन  नगर एन.दत् ता मागय येथे धनकरक त बाींरकाम, फेरीिाले ि तात् पुरत् या 
प् लॅश््कच् या झोपड्या धसल् याच ेदनदशन यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, मुींबई महानगरपाललकेच् या के/पश्चचम विभागामाफय त कारिाई करण् यात येणार 
ेहे काय, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस श२६-०६-२०१५व : (१) ब हन्मुींबई महानगरपाललकेच्या के/पश्चचम 
विभागामध्ये धींरेरी ्ेशन न रो  येथे धनकरक त फेरीिाले ेहेत. मात्र जुहू िसोिा ललींक रो , 
लमठीबाई ते कुपर रुग्णालय, मॅस  ॉक इमारतीबाहेर, सीझर रो , गणेशन  नगर, एन.दत्ता मागय 
येथे कुठल्याही प्रकारच े धनकरक त फेरीिाले नाहीत. जुहू िसोिा ललींक रो  येथे रो िर 
प्लॅश््कच्या झोप या ेहेत ि श्जल्हाकरकारी प्लॉ्िर धनकरक त झोप या तसेच भारत नगर 
येथे धनकरक त गॅरजेच ेेहेत. 
(२) होय. सदर भागातील धनकरक त फेरीिाल्यािर ब हन्मुींबई महानगरपाललकेच्या के/ पश्चचम 
विभागामाफय त मुींबई महापाललका धकरदनयम १८८८ च्या कलम ४१५, ४१६ ि ४८८ धन्िये उघ  े
ि दवुित धन्न नष् करण्याची कारिाई करण्यात येते.तसेच सदर धनकरक त फेरीिाल्याींिर 
मुींबई महापाललका धकरदनयम १८८८ च्या कलम ३४१ (सी) धन्िये धदतक्रमण दनषकासननाची 
कारिाई करण्यात ेली ेहे. सदर फेरीिाल्याींिर जानेिारी  २०१५ मध्ये, दवुित धन्न नष् 
करणे, फेरीिाल्याींचे सामान उचलनू नेणे, फेरीिाल्याींच े प्लॅश््क शन े  ि धनकरक त बाींरकाम 
दनषकालसत करणे धशन ी कारिाई ब हन्मुींबई महानगरपाललकेमॉफय त करण्यात ेली ेहे. तसचे 
गुलमोहर रो  (लमठीबाई कॉलेज) येथील दोन झणुका भाकर कें द्र, त्याींना पयाययी जागा देऊन 
दनषकालसत करण्यात ेली ेहेत. 
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     जुहू िसोिा ललींक रो िारील प्लॅश््कच्या झोप या तसेच श्जल्हाकरकारी प्लॉ्िरील 
धनकरक त झोप याींिर ब हन्मुींबई महानगरपाललकेमाफय त िेळोिेळी कारिाई करण्यात येत. तसेच 
भारत नगर येथील धनकरक त गॅरेजना ब हन्मुींबई महानगरपाललकेमाफय त मुींबई महापाललका 
धकरदनयमाचा कलम ३५१ धन्िये ददनाींक १३.०९.२०१४ रोजी बजािण्यात ेल्यानींतर ददनाींक 
०७.०३.२०१५ रोजी सदर दठकाणी दनषकासनाची कारिाई करण्यात ेली ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

वसोवा बीच व त्या पररसरातीि अननधधि त झोपडयाांबाबत 
  

(२व  २१४४ श२३-१२-२०१४व.   श्री.अलमत साटम शअांधेरी पचिश्चमव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसोिा बीचिर ि िसोिा बीच लगतच्या दतिराींच्या जींगलामध्ये धनकरक त झोपड्या, 
तबेला, धनकरक त मथेी शन ेती ि घोड्याच ेतब्बले धसल्याचे दनदशन यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) धसल्यास, श्जल्हाकरकारी ि महानगरपाललका ि पोललसाींक ून कोणती कारिाई करण्यात 
ेली िा येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श२६-०६-२०१५व :(१) हे खरे ेहे. 
(२) ि (३)  िसोिा बीचिरील सदरची धदतक्रमण े उपश्जल्हाकरकारी (धदत/दनषकासन) 
याींच्यामाफय त िेळोिळेी दनषकालसत करण्यात ेली ेहेत. 
     ब हन्मुींबई महानगरपाललकेमाफय त सदरची धदतक्रमणे ददनाींक ०६ ड सेंबर, २०१४ रोजी 
दनषकालसत करण्यात ेले धसून सदरची जागा ब हन्मुींबई महानगरपाललकेच्या दनरीक्षणाखाली 
ेहे. 
     श्जल्हाकरकारी, मुींबई उपनगरे याींनी ददनाींक २८ जानेिारी, २०१५ रोजी ददलेल्या 
तक्रारीिरुन बेकायदेशन ीरररत्या गुराींचा तबलेा बाींरणाऱ्या व्यक्तीविरुध्द िसोिा पोलीस ठाणे येथ े
कलम १५ (१)(२) पयायिरण सींरक्षण कायदा १९८६ धन्िये गुन्हा दाखल करुन ेरोपीस ध्क 
करण्यात ेली ेहे. सदर भागात पोलीींसाची प्रभािी गत ठेिण्यात ेली ेहे. सदर भागात 
धदतक्रमणासींबींरी काही ेढळून ेल्यास कारिाईच्या िेळी ेिचयक धसणारी पोलीसाींची 
मदत पुरविण्यात येईल याबाबत सींबींकरत ेथापनाींना कळवि   ण्यात ेले ेहे. 
  

___________ 
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चाांदेरी खुदद.श ता. नतरोडा, चिि. गोददयाव आबादी प् िॉट  
सरिार िमा िरुन गरिू िोिाांना लमळण् याबाबत 

  

(३व  २१४९ श२३-०२-२०१४व.   श्री.वविय रहाांगडािे शनतरोडाव, श्री.बांटी भाांगडडया शधचमूरव :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे चाींदोरी खुदय गाींि (ता.दतरो ा, श्ज.गोंददया) िैनगींगा नदीच्या तीरािर िसलेले धसून 
सन २००५ - २००६ या ििी नदीच् या पुराचे पाणी गािातील १ कक.मी.  धींतरापययन् त गेल्याने 
गािात मोठया प्रमाणात ेकथयक नुकसान झाले होत,े हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, भविषयात पुन्हा पुरामळेु श्जवित हानी होऊ नये म् हणून सन २००६ ला 
शन ासनाच् या साियजदनक बाींरकाम विभागाक ून गािक-याींना जमीन सो ण् याच ेि त् याींच ेपुनियसन 
करण् याच े शन ासनाचे ेदेशन  झालेले धसतानाही सींबींकरताींच े धदयापपयतं   पुनियसन करण्यात 
ेले नाही, हे ही खारे ेहे काय, 
(३) धसल्यास, याबाबत ग्राम थानी िारींिार, श्जल् हाकरकारी कायायलय ि साियजदनक बाींरकाम ि 
धन् य सींबींकरत धकरकारी याींच् याक  ेतक्रारी केल् या धसतानाही धदयापपयतं सदरील गािकऱ्याींचे 
पुनियसन न करण्याची कारणे काय ेहेत, 
(४) धसल्यास, सींबींकरत गािकऱ्याींचे त्िरीत पुनियसन करण्याबाबत शन ासनान े पुढे कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत ेहे, धसल्यास, सारारणत: कें व्हापयतं त्याचे पुनियसन करणे 
धपेक्षक्षत ेहे? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श०९-०७-२०१५व :(१) हे खरे नाही. 
(२) साियजदनक बाींरकाम विभागाक ून गािकऱ्याींना जमीन सो ण्याचे ि त्याींच े पुनियसन 
करण्याचे शन ासनाच ेेदेशन  नाहीत. 
(३) ि (४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

आिरा व गारगोटी शचिि. िोल् हापूरव या दोन रामामीण  
रुग् णाियाांना जपचििल् हा रुग् णाियाच्या दिादबाबत 

  

(४व  २१७० श२२-१२-२०१४व.   श्री.प्रिाश आबबटिर शराधानगरीव :   सन्माननीय सावदिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ेजरा ि गारगो्ी (श्ज.कोल् हापूर) या दोन ग्रामीण रुग् णालयाींना उपश्जल् हा रुग् णालयाचा 
दजाय ददलेला ेहे. हे खरे ेहे काय ? 
(२) धसल्यास, शन ासन दनणयय होऊन सुध् दा धदयाप धींमलबजािणी करण्यात ेली नाही हे 
खरे ेहे काय ? 
(३) धसल्यास याबाबतची कारणे काय ेहेत 
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डॉ. दीपि सावांत श०२-०७-२०१५व :(१) हे खरे ेहे. 
     शन ासनाने शन ासन दनणयय दद. १७ जानेिारी, २०१३ नुसार ेजराि गारगो्ी (भुदरग ) 
श्ज.कोल्हापूर येथील ग्रामणी रुग्णालयाच े५० खा्ाींमध्ये शे्रणीिरीत करण्यास मान्यता ददलेली 
ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ग्रामीण रुग्णालय ेजरा ि गारगो्ी (भुदरग ) श्ज.कोल्हापूर येथील शे्रणीिकरयत ५० 
खा्ाींच्या उपश्जल्हा रुग्णालयाची बाींरकामाची धींदाजपत्रक ि ेराख  े तयार करण्याबाबत 
सींबींकरत उपधलभयींता, साियजदनक बाींरकाम विभाग याींना सींबींकरत िैदयकीय धकरक्षक याींनी 
धनुक्रम ेदद. २३.१२.२०१४ ि दद. २७.११.२०१४ च्या पत्रान्िये कळविले ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे चििल्हा-प्राथलमि आरोग्य िें द्रातीि िां त्राटी चाििाांवर जपासमारीची वेळ आल्याबाबत 
(५व  २१८२ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सांिय शबाळाव भेगड े शमावळव :   सन्माननीय सावदिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे श्जल्हा-प्राथलमक ेरोग्य कें द्रात २४ तास काययरत कीं त्रा्ी चालकाींना धत्यल्प मानरन 
लमळते तेही चार चार मदहने िेळेिर लमळत नसल्याने त्याींच्यािर उपासमारीची िळे ेली ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) पुणे श्जल््यात ५५ कीं त्रा्ी चालक धसनु त्याींना मदहन्याला केिळ ५६०० रूपये लमळतात 
रात्री धपरात्री धदतदगुयम भागातुन प्रसुती रूग्णाींसाठी लगेच रुग्णिादहका घेऊन जािे लागते त्या 
रूग्णाला घरी सो ल्यास फक्त ५० रूपये लमळतात, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) कीं त्रा्ी चालकाींना कमी पगारात काम कराि े लागत ेहे त्याींची पगार िाढ ि इतर 
सुविराींबाबत शन ासन तरािर दनणयय झाला ेहे काय, धसल्यास, दनणययाची धींमलबजािणी 
केव्हापासुन ेमलात येणार ेहे, विलींबनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत श३०-०६-२०१५व :(१) हे खरे नाही. 
(२) धींशन त: खरे ेहे. 
     कीं त्रा्ी िाहनचालकाींकररता ठेकेदारास प्रती िाहनचालक रु.७१००/- इतके धदा केले 
जातात. या व्यदतररक्त प्रसुती रुग्णाींना ेणणे ि घरी सो ण्यासाठी कीं त्रा्ी िाहन चालकाींना 
शन ारदा ग्राम ेरोग्य सींजीिनी काययक्रमाींतगयत श्जल्हा पररिद दनरीतून प्रती रुग्ण रुपये १००/- 
प्रमाणे धदा करण्यात येतात. 
(३) शन ासन पररपत्रक, वित्त विभाग, ददनाींक ०२.०२.२०१३ नुसार दनयलमत िाहन चालकाच्या 
एकूण मालसक िेतनािर होणाऱ्या खचायच्या कमीतकमी १० त े २५ ्क्के इतकी बचत होईल 
धशन ा ररतीन े बा्य यींत्रणाींदिारे काम ेकरुन घेण्याबाबत सूकचत करण्यात ेले धसल्यान ेया 
बाबत ेरोग्य सेिा सींचालनालयाने दद. २६.०३.२०१४ च्या पत्रान्िये सिय श्जल्हा ेरोग्य 
धकरकारी याींना कळविले ेहे. 

___________ 
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जमा बॅरेि प्रिल् पाच् या शचििल् हा अिोिाव पयादवरण प्रस् तावास अांनतम मा यता लमळण्याबाबत 
(६व  २१९२ श०६-०४-२०१५व.   श्री.रणधीर सावरिर शअिोिा पूवदव :   सन्माननीय पयादवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमा बॅरेज प्रकल् पाच् या (श्जल् हा धकोला) पयायिरण प्र तािास धींदतम मान् यतेसाठी 
ेिच यक धसलेली जनसनुािणी प्रदिुण दनयींत्रण मीं ळादिारे ददनाींक ६ ऑक् ्ोबर, २०१२ रोजी 
प्रकल् प थळी सींपन् न झाली, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, सदर जनसुनािणीचा कायय धहिाल धदयाप पयतं पयायिरण मींत्रालयास प्रदिुण 
दनयींत्रण मीं ळ धकोला याींच्याक्र ून सादर करण् यात ेलेला नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) नसल् यास, उक्त प्रकरणी विलींबास जबाबदार धसणा-या धकरका-याींिर काय काययिाही केली 
िा करण् यात येत ेहे तसचे, उक्त प्रकल्पाच्या पयायिरण प्रतािास धींदतम मान्यता 
देण्याबाबत शन ासनान ेपुढे कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम श३०-०६-२०१५व :(१) हे खरे ेहे. 
(२) ि (३) उमा बॅरेज, श्ज. धकोला प्रकल्पाचा जनसुनािणी कायय धहिाल पयायिरण विभागास 
महाराषर प्रदिूण दनयींत्रण मीं ळाक ून ददनाींक १०/२/२०१५ रोजी प्राप्त झाला होता तथावप सदर 
जनसुनािणी धहिालास सींबींकरत श्जल्हाकरकारी धकोला याींची मान्यता घेण्यात ेलेली नव्हती. 
     सदर जनसुनािणी धहिाल पररपूणय धिथेत पयायिरण विभागास पाठविण्याची जबाबदारी 
सबींकरत प्रादेलशन क धकरकारी,महाराषर प्रदिूण दनयींत्रण मीं ळ, धकोला याींची होती. मध्यींतरीच्या 
कालािरीत प्रादेलशन क धकरकारी, महाराषर प्रदिूण दनयींत्रण मीं ळ, धकोला हे सेिा दनि त्त झाले 
ेहेत. उक्त जनसुणािणी धहिालािर सदर जनसुनािणीच े धध्यक्ष म्हणून श्जल्हाकरकारी, 
धकोला याींची मान्यता का घेण्यात ेली नाही याबाबतचा खुलासा त्याींच्याक ून मागविला 
धसता त्याींनी याबाबतची प्रकक्रया पूणय करणे नजर चूकीने राहून गेले म्हणून मान्य केले धसून 
त्याींनी याबाबतचा माफीनामा महाराषर प्रदिूण दनयींत्रण मीं ळाक  ेसादर केला ेहे. 
     सदयश्थतीत विभागास प्राप्त झालेला उमा बॅरेजचा प्रताि जनसनुािणीच्या 
धध्यक्षाींच्या मान्यतेविना विभागास प्राप्त झाल्यान े सदरचा प्रताि ग्राहय ठरत नसल्यामळेु 
यािर काययिाही करणे दनयमानसुार उकचत ठरणार नाही. 
(४) सदरचा विलींब शन ासन तरािरुन झालेला नाही. 

___________ 
  

िळगाांव महानगरपालििेन ेशहराचा ववववध वविास योिनाांचा सादर िेिेिा प्रस्ताव 
  

(७व  २१९४ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सुरेश शरािूमामाव भोळे शिळगाव शहरव :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि महानगरपाललकेने शन हराचा विविर विकास योजनाींच ेसुमारे रु. १८०१.९८ को्ीचा 
प्र ताि सादर केला होता त् यामध् ये ब-याच को्ीची िाढ झाली धसून सदर प्र ताि सन २००९ 
पासून शन ासनाक  ेप्रल ींबिबत ेहे, हे खरे ेहे काय, 



वि.स. ३५ (6) 

(२) धसल् यास, सदर प्र तािाला मान् यता देण् यासाठी शन ासनामाफय त कोणती काययिाही करण् यात 
ेली िा येत ेहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस श१०-०६-२०१५व :(१) हे खरे नाही. 
(२) जळगाींि शन हरातील पाणी पुरिठा ि भुयारी ग्ार योजनाींच ेधनुक्रम ेरुपये २०८.१४ को्ी ि 
रुपये २१७.१२ को्ी ककीं मतीच े प्रकल्प प्र ताि महाराष र सुिणय जयींती नगरोत् थान 
धलभयाींनाधींतगयत राज् य तरीय प्रकल् प मान् यता सलमती समोर ऑग ्, २०११ मध् ये सादर 
करण् यात ेलेले होते. सलमतीन े सदर प्र तािाींमध् ये धसलेल् या त्रु्ीची पूतयता करुन प्र ताि 
फेरसादर करण् याच् या सूचना जळगाि महानगरपाललकेस राज् य तरीय मान् यता सलमतीमाफय त 
देण् यात ेलेल् या ेहेत. जळगाि महानगरपाललकेक ून फेरप्र ताि सादर झाला नाही. 
(२) ि (३) प्रच न उ्भवित नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीि भाांडूप शपव येथीि लशवािी तिावाचे सशुोलभिरण तसेच भोवतािच् या 
झोपडपट्टीधारिाांचे पुनवदसन िरण् याबाबत 

(८व  २२८० श२३-१२-२०१४व.   श्री.अशोि पाटीि शभाांडूप पचिश्चमव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील भाीं ूप (प) येथील लशन िाजी तलािाचे सुशन ोलभकरण तसेच भोितालच् या 
झोप पट्टीरारकाींचे पुनियसन करण् याबाबत रदहिाच याींनी तसेच  थादनक लोकप्रदतदनरी, 
नगरसेिक याींनी एकबित्रतपणे मा.महसूल मींत्री याींना ददनाींक ६ जून, २००७ रोजी लेखी दनिेदन 
ददले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) धसल् यास, यासींदभायत ददनाींक ३१ ऑग ्, २००७ रोजी मींत्रालयात बैठक ेयोश्जत करुन 
तात् काळ दनणयय घेण् याच ेेच िासन ददले ेहे काय, 
(३) धसल् यास, याबाबत काय काययिाही करण् यात ेले ेहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श३०-०६-२०१५व :(१) हे खरे ेहे. 
(२) सदर विियाबाबत तत्कालीन महसूल मींत्री याींच्या दालनात ददनाींक ०१.०८.२००७ रोजी 
ेयोश्जत केलेल्या बैठकीत, भाीं ुप (प) येथील लशन िाजी तलािाभोितालच्या झोप पट्टीिालसयाींच े
दनषकासन/पुनियसन तसेच लशन िाजी तलाि पररसरातील जलमनीचा विकास/सुशन ोलभकरण इत्यादी 
काम ेत्िरेने करण्याचे दनदेशन  तत्कालीन महसुल मींत्री याींनी ददले होते. 
(३) सदर तलािाची जागा ही महानगरपाललकेच्या ताब्यात धसनू, तलािाच्या पररसरात ि 
लगतच्या सरदार प्रतापलसींग मागायिर महानगपाललकेचा दिाखाना, ५२ रदहिाशन ी ि ३२ धदनिासी 
धशन ी एकूण ८४ बारीत बाींरकामे होती. त्यापैकी एकूण ७९ बाींरकाम े दनषकालसत करण्यात 
ेली ेहेत ि उियररत ५ बाींरकामाींना न्यायालयीन थकगती लमळाल्यामुळे त्याींच े दनषकासन 
होणे बाकी ेहे. तसेच पात्र दनिासी झोप ीरारकाींना नाहूर (प.) श्थत एमएमेर ीए 
िसाहतीत पयाययी सददनका देण्यात ेल्या ेहेत. धदनिासी गाळेरारकाींना काींजुरमागय (पूिय) 
येथील लोढा िसाहतीमध्ये पयाययी धदनिासी गाळे देण्यात ेले ेहेत. 
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     लशन िाजी तलािाच्या सुशन ोलभकरणाच्या दृष्ीकोनातनू तलािाची खोली िाढविण्यात ेली 
ेहे. तसेच तलािातील गाळ काढण्यात ेला धसनू, तलािात एक पोहोच रता (रॅम्प) 
बनविण्यात ेला ेहे ि तलािाभोिताली सींरक्षक लभींत/कुीं पण लभींत बाींरण्यात ेली ेहे. 
सरदार प्रतापलसींग मागायिरील बाींरकामे ह्िून रूीं दीकरण केलेल्या भागात रता पजयन्य 
जलिादहनी बाींरण्याचे काम प्रगतीपथािर ेहे. 
     ज्या ५ बाींरकामाींना न्यायालयीन थकगती देण्यात ेली ेहे त्याबाबत पाठपुरािा 
करण्यात येत धसून, न्यायालयाच्या ेदेशन ानुसार पुढील काययिाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

मािी, आिी आमदार तसेच िमदचा-याांना वैद्यिीय देयिे प्रनतपूतीबाबत 
(९व  २२८२ श२२-१२-२०१४व.   श्री.अशोि पाटीि शभाांडूप पचिश्चमव :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माजी, ेजी ेमदार तसेच कमयचा-याींना िैदयकीय देयके प्रदतपूतीसाठी शन ासनान ेददनाींक 
३० ड सेंबर, २०१० रोजी शन ासन दनणययाच् या वििरण पत्रामध् ये देयकाींच् या एकूण ३ ्क् के शन ुल् क 
रुग् ण प्रशन ासनाक  ेभरण् याच ेनमुद केले ेहे काय, 

(२) धसल् यास, यापुढे धस ेशन ुल् क विदयमान ेमदार ि माजी सद याींना िैदयककय देयकाींिर 
न ेकारण् याबाबत काय काययिाही करण् यात ेली ेहे, 
(३) धसल् यास, धशन ी ककती िैदयककय बिबले दनणयया धभािी प्रलींबिबत ेहे ? 

  
श्री. ववनोद तावड ेश३०-०६-२०१५व :(१) ि (२) हे खरे नाही. 
दद. ३०/१०/२०१० च्या शन ासन दनणययातील विविरणपत्रामध्ये िैदयकीय प्रदतपूती लमळविण्यासाठी 
प्रमाणपत्र लमळण्याकरीता बिबलाच्या एकूण रकमेच्या ३% रक्कम ेकारण्यात येईल धस ेनमूद 
केले ेहे. तथावप,हे विनाशन ुल्क रुग्ण उपचाराची सिलत प्राप्त धसलेल्या सींिगांना जस,े 
शन ासकीय कमयचारी ि त्याींच े कु्ुींबीय, ेमदार, खासदार, न्यायारीशन  ि इतर याींना हे रुग्ण 
शन ुल्क लागू नाही. याबाबत ेिचयक खुलासा विरानमीं ळ सकचिालयास दद.१०/१२/२०१४ च्या 
पत्रान्िये करण्यात ेला ेहे. 
(३) देयके प्रलींबिबत नाहीत. 

___________ 
  

धुळे चििल् ्यातीि लशपुर, लशांदखेड, सािी तािुक् यात वेगवेगळया  
घटनाांमध् ये ववनयभांगाच्या गु्याबाबत 

(१०व  २३१९ श२३-१२-२०१४व.   डॉ.सांिय रायमुििर शमेहिरव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रुळे श्जल् ्यातील लशन पुर, लशन ींदखे , साकी तालुक् यात िेगिेगळया घ्नाींमध् ये माहे नोव् हेंबर, 
२०१४ च् या सुमारास विनयभींग करण् याचा प्रयत् न केल् याचे गुन् हे  थादनक पोललस  थानकाींत 
नोंदविण् यात ेले हे खरे ेहे काय, 
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(२) धसल् यास, या प्रकरणी ेतापययत ककती जणाींना ि केव्हा ध्क करण् यात ेली े ण 
त्याींच्यािर कोणती कारिाई करण्यात ेली, 
(३) धदयाप कोणतीच कारिाई केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श१६-०७-२०१५व :(१) होय. 
(२) ि (३) रुळे श्जल््यातील लशन पुर, लशन ींदेखे , साकी तालुक्यात िेगिेगळ्या घ्नाींमध्ये माहे 
नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये विनयभींग करण्याचा प्रयत्न केल्याचे एकूण ६ गुन्हे पेलीस ठाण्यात 
नोंदविण्यात ेले ेहेत. सदर गुन््यात पक ण्यात ेलेले ेरोपी ि त्याींच्यािर करण्यात 
ेलेली कारिाई पुढीलप्रमणे ेहे. 

ध.क्र. 
 

पोलीस ्ेशन न/धपरार क्रमाींक/लािण्यात 
ेलेली कलम े

 

ेरोपीींच्या ध्केबाबत केलेली कारिाई 
 

१. 
 

लशन रपूर तालुक्यातील थाळनेर पोलीस ठाणे 
गुन्हे रश्ज्र नींबर ५२/२०१४, ददनाींक 
२१.११.२०१४ भारतीय दीं  विरान कलम 
३५४,३२३,५०४,५०६,३४ 
 

सदर घ्नेमध्ये एकूण ४ ेरोपी धसून 
ते कफयायदीचे दीर ि सासूसासरे ेहेत. 
सदर गुन्हा हा न्यायालयाक ून 
सी.ेर.पी.सी. कलम १५६ (३) धन्िये 
प्राप्त झलेला धसनू ताींत्रीक िरुपाचा 
ेहे. या प्रकरणी ेरोपीींना धदयाप८ 
ध्क करण्यात ेलेली नाही. पुढील 
तपास सुरु ेहे. 

२. 
 

लशन ींदखे ा पोलीस ्ेशन न गुन्हा रश्ज्र 
नींबर १३०/२०१४, ददनाींक १०.११.२०१४ 
भारतीय दीं  विरान कलम ३५४, ३४१, ३२३, 
५०६, ५०९ 

ेरोपीस ददनाींक १०.११.२०१४ रोजी 
ध्क करण्यात ेली ेहे. पुढील 
तपास सुरु ेहे. 
 

३. 
 

लशन ींदखे  पोलीस ्ेशन न गुन्हा रश्ज्र नींबर 
१३१/२०१४, ददनाींक १२.११.२०१४ भारतीय दीं  
विरान कलम ३५४, ५०४, ५०९ सह 
धनुसुकचत जाती/जमाती प्रदतबींर कायदा ३ 
(१)(१०) 

या प्रकरणातील ेरोपी घ्नेच्या 
ददिसापासून फरारी धसल्यामळेु 
धदयाप त्यास ध्क करण्यात ेलेली 
नाही. साक्षीदार तपासण ेि इतर तपास 
सुरु ेहे. 

४. 
 

लशन ींदखे  पोलीस ्ेशन न गुन्हा रश्ज्र नींबर 
१३५/२०१४, ददनाींक १८.११.२०१४ भारतीय दीं  
विरान कलम ३५४, ४५२ सह बालकाींचे 
धत्याचारापासून सींरक्षण कायदा २०१२ 
कलम ३ ि ७० 
 

या प्रकरणात एकूण दोन ेरोपी धसून 
एका ेरोपीस सी.ेर.पी.सी. ४१ (ध) 
नुसार समज देण्यात ेलेली ेहे. 
धन्या ेरोनीने मा.न्यायालयाक ून 
ध्कपूिय जामीन लमळविलेला ेहे. 
पुढील तपास सुरु ेहे. 
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५ 
 

नर ाणा पोलीस ्ेशन न गुन्हा रश्ज्र नींबर 
८७/२०१४ , ददनाींक १४.११.२०१४ भारतीय दीं  
विरान कलम ३५४, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ 
 

सदर गुन््यातील ४ ेरोपीींना ध्क 
करुन न्यायालयात सादर केले धसता 
ेरोपीींना न्यायालयान ेजामीनािर 
मुक्त केले ेहे. पुढील तपास सुरु 
ेहे. 
 

६. 
 

वपींपळनेर पोलीस ्ेशन न गुन्हा रश्ज्र 
नींबर १०३/२०१४, ददनाींक १३.११.२०१४ 
भारतीय दीं  विरान कलम ३५४ (ध) ४५२, 
३४२, ५०६ 
 

सदर गुन््यातील ेरोपीस ध्क करुन 
न्यायालयात सादर केले धसता 
ेरोपीला न्यायालयान ेजामीनािर 
मुक्त केले ेहे. पुढील तपस सुरु ेहे. 
 

(३) प्रच न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  
मुांबई जपनगरातीि बोरीविी येथीि नॅशनि पािद , िेतिी पाडा, िानूपाडा, िहूगड, दामूनगर 

येथीि नागररिाांना मूिभूत सोयी-सुववधा जपिब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(११व  २४२४ श२३-१२-२०१४व.   श्री.प्रिाश सुवे शमागाठाणेव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील बोरीिली येथील नॅशन नल पाकय , केतकी पा ा, जानूपा ा, लहूग , 
दामूनगर येथ े ििायनुिि े राहणा-या ेददिासी बाींरिाना वपण् याच े पाणी, लाई् याची सोय 
उपलब् र नाही हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, उपरोक् त सोयी - सुविरा लमळण् याकररता सींबकरत धकरका-याींक  ेिारींिार तक्रार 
करुनही कोणतीच काययिाही केलेली नाही हेही खरे ेहे काय, 
(३) धसल् यास, या ेददिासीींना मूलभतू सोयी - सुविरा पुरविण् याच् या सींदभायत शन ासनान े
कोणती काययिाही केली िा करणार ेहे, 
(४) धदयाप कोणतीच काययिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श२६-०६-२०१५व :(१) हे खरे ेहे. 
(२) ि (३) ब हन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ेर/उत्तर विभागातील केतकीपा ा, ददहसर (पूिय) या 
पररसराचा बहुताींशन  भाग हा सींजय गाींरी राषरीय उदयानाच्या िनहद्दीत येतो. केतकीपाउा 
पररसरास त्याच्या भौगोललक पररश्थतीनुसार केतकीपा ा उदींचन सींचाच्या ितींत्र व्यिथेदिारा 
पुरेशन ा दाबान ेपाणी पुरिठा करण्यात येतो. ितींत्र पाणी पुरिठा व्यिथेदिारे सारारणत: २६५ 
जलजो ण्याींदिारे समुारे ३००० घराींना पुरेशन ा दाबान े पाणी पुरिठा करण्यात येतो. 
केतकीपाड्यातील धदत उींचािर िातव्यास धसलेल्या िनहद्दीतील पुनियसन पात्र रदहिाशन ाींना 
त्याींचे पुनियसनापयतं नव्याने पाणी पुरिठा करणेबाबत मा.उच्च न्यायालयातील रर् वप्ीशन न 



वि.स. ३५ (10) 

क्रमाींक ३०५/१९९५, ददनाींक ०३.१०.२००७ च्या ेदेशन ाींमध्ये ेिचयक सुरारणा करण्याविियी 
महानगरपाललकेने सदर रर् याकचकेमध्ये नो्ीस ऑफ मोशन न क्रमाींक ५५२/२०१४ दाखल केली 
धसून, सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या पुढील ेदेशन ानसुार योग्य ती काययिाही ब हन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफय त करण्यात येईल. 
     ब हन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ेर/दक्षक्षण विभागात धसलेल्या जानूपा ा, लहूग , 
दामूनगर येथे राहणाऱ्या रदहिाशन ाींना पाणी पुरिठा सुरळीतपणे होत ेहे. िनहद्दीतील 
धदतक्रलमकाींना ह्विणे/पुनियसन पात्र धदतक्रलमकाींचे पुनियसन करणे इत्यादी बाबत मा.उच्च 
न्यायालयाच्या रर् वप्ीशन न क्रमाींक ३०५/१९९५ मरील दनदेशन नुसार, िनहद्दीतील धदतक्रलमकाींना 
नव्याने सोयी-सुविरा देता येणे शन क्य नाही. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ऐरोिी एम.आय.डी.सी. पररसरातीि आददवासी वस् त् याांमध् ये  
नागरी सुववधा जपिब् ध िरुन देण् याबाबत 

(१२व  २४६५ श२२-१२-२०१४व.   श्री.सांदीप नाईि शऐरोिीव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ऐरोली एम.ेय. ी.सी.  के्षत्रातील इलठणपा ा, ददघा, कचींचपा ा, ऐरोली, गितेिा ी, 
सींभाजीनगर (कातकरीतपा ा) घणसोली, रबाळे, कातकरीपा ी, खैरण, ध िली, भूतिली या 
पररसरातील ेददिासी ि त् याींमध् ये कोणत् याही  िरुपाच् या नागरी सुविरा पुरविण् यात न 
धसल् यामळेु ेददिासी कु्ुींबिबय धत् यींत हलाखीच ेजीिन जगत ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) धसल् यास, उक् त ेददिासी ि त् याींमध् ये नागरी सुविरा त् िररत पुरविण् याबाबत शन ासन 
 तरािरुन काय काययिाही करण् यात ेली ेहे िा येत ेहे, 
(३)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस श०२-०७-२०१५व :(१) नाही. 
(२) ि (३) प्रचन उद् ाित नाही.  

___________ 
  

नवी मुांबई ववभागातीि अनतजच् च दाबाच् या ववद्युत वादह याांखािीि िागा नवी मुांबई 
महानगरपालििेिड ेहस् ताांतरीत िरणेबाबत 

(१३व  २४६७ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सांदीप नाईि शऐरोिीव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबई भे सािीत धसलेली पाककंगची भीिण सम या विचारात घेऊन या पररसरातील 
धदत उच् च दाबाच् या विदयुत िादहन् याींखालील जागेचा िापर पाककंगसाठी करण् याच् यादृष ्ीन ेत् या 
जागा ह ताींतरीत करुन लमळाव् यात म् हणून निी मुींबई महानगरपाललकेन ेलस को महामीं ळाक  े
मागणी केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) धसल् यास, लस को महामीं ळान े उक् त भूखीं  धदयावप महानगरपाललकेक  े ह ताींतरीत न 
केल् यामुळे त् या जागाींचा गैरिापर होत ेहे यींची शन ासनाने तपासणी केली ेहे काय धसल् यास, 
तपासणीत काय ेढळून ेले ि त् यानुसार भूखीं  ह ताींतरीत करण् याबाबत शन ासन  तरािरुन 
काय काययिाही करण् यात ेली ेहे िा येत ेहे, 
(३) धदयापी काययिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस श०१-०७-२०१५व :(१) ि (२) होय, शन ासन ेदेशन  ददनाींक ६ जानेिारी, १९९४ 
धन्िये फक्त गा यन, खेळाची मैदान,े शन ाळेसाठी ि ेरोग्य कें द्रासाठी राखीि धसलेले भूखीं  ि 
साियजदनक उपयोगात येणारे भूखीं  सदर ेदेशन ातील ध्ी ि शन तीनुसार निी मुींबई 
महानगरपाललकेस हताींतरण कराियाची काययिाही सुरु ेहे. तथावप, त्यामध्ये उच्च विदयुत 
िादहनीखालील भूखीं  हताींतरण करण्याबाबत कोणतेही ेदेशन  नाहीत. 
     उच्च विदयुत िादहनीखालील भखुीं ािर धनाकरक त बाींरकाम होऊ नये ि निी मुींबई 
के्षत्रामध्ये दहरिळ द्कून रहािी म्हणुन त्या जागा प्रकल्पाग्रत, साियजदनक विचित सींथा ि 
सहकारी ग ह सींथा / सींथा, धथिा सहकारी ग हसींथा याींना ललव्ह ॲन्  लायसन्स पध्दतीन े
ठराविक कालािरीसाठी भा पे््यािर देण्याचे महामीं ळाच े रोरण ेहे. त्या रोरणानुसार 
महामीं ळाचे उच्च विदयुतिादहनीखालील भखुीं  हे भा पेट्टयाने ददलेले ेहेत ि बऱ्याच दठकाणी 
गा यन, नसयरी विकसीत करण्यात ेल्या ेहेत. 
(३) प्रश्र उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबईतीि प्रस्ताववत आांतरराष्ट्रीय ववमानतळाच्या वाहतुि आराखड्याची सद्य:चिस्थती 
 (१४व  २४७० श२३-१२-२०१४व.   श्री.सांदीप नाईि शऐरोिीव :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबईतील प्रतावित ेींतरराषरीय विमानतळाक  ेसहज पोहचता यािे यासाठी “लल 
इीं्रनॅशन नल लललम्े  कीं पनीन”े लस कोला िाहतकु ेराख ा सादर केला धसूनही लस कोन े
त्यािर धदयाप दनणयय घेतलेला नाही, हे खरे ेहे काय, 

(२) धसल्यास, प्रतावित विमानतळामळेु िाढणारी प्रचीं  िाहतकु विचारात घेता िाहतुक 
ेराखड्याबाबत तात ीने दनणयय घेण्याच्या दृष्ीने शन ासन तरािरुन काय काययिाही करण्यात 
ेली ेहे िा येत ेहे, 
(३) धदयावप काययिाही करण्यात ेली नसल्यास विलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस श०१-०७-२०१५व :(१) हे खरे नाही. 
(२) निी मुींबई ेींतरराषरीय विमानतळास पयायिरण ि िन मींत्रालयाच्या मींजूरीनूसार, 
विमानतळासाठी, प्रादेलशन क ि थादनक पररिहन योजनाींच्या ध्यासासाठी म.ेलल धसोलसए्स 
साऊथ एलशन या प्रा.लल.ची नेमणूक करण्यात ेली. सिय सींबींकरत प्राकरकरणाींक ून धलभप्राय 
मागिून धींदतम धहिाल सिय प्राकरकरणाींना लस कोदिारे सादर करण्यात ेला धसून विविर 
प्रकल्पाींच्या धींमलबजािणीसींदभायत पुढील काययिाही सुरु ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
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वपपांरी शचिि.पुणेव येथीि गरीबाांसाठी वरदान ठरिेिे महानगरपलििेच ेयशवांतराव चव्हाण  
स्म ती रुग्णाियात शवायसीएमव सद्य:चिस्थतीत अधधिारी व िमदचारी  

याांचेवर िामाांचा अधधि भार असल्याबाबत 
(१५व  २५१२ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सांरामाम थोपटे शभोरव, श्री.अस् िम शखे शमािाड पचिश्चमव, 
श्रीमती ननमदिा गाववत शइगतपूरीव, श्री.अलमन पटेि शमुांबादेवीव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपपींरी (श्ज.पुणे) येथील गरीबाींसाठी िरदान ठरलेले महानगरपाललकेच ेयशन िींतराि चव्हाण 
म ती रुग्णालयात (िायसीएम) सदय:श्थतीत धकरकारी ि कमयचारी याींच्या ररक्त धसलेल्या 
पदामुळे इतर कमयचाऱ्याींिर कामाींचा धकरक भार प त धसून धकरकारी ि कमयचारी िगय त्रत 
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये िा त्यासमुारास दनदशन यनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शन ासनाने चौकशन ी केली ेहे काय, 
(३) धसल्यास, रुग्णाींना शन त्रकक्रया ि तपासण्या, सोनोग्राफी िगैरे ेिचयक त्या सुविरा 
िेळीच लमळण्याबाबत शन ासनाने तात ीने काय काययिाही केली ेहे िा करण्यात येत ेहे, 
(४) धदयाप, कोणतीच काययिाही करण्यात ेली नसल्यास, त्याची कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श२६-०६-२०१५व :(१) सदरचे म्हणणे धींशन त: खरे ेहे, कारण रुग्णालयात 
सदया थायी ेथापनेिरील ३६ िैदयकीय धकरकारी ेहेत, तसेच थायी िैदयकीय 
धकरकारी ेहेत. तसेच थायी ेथापनेिरील दनयत ियोमानानुसार सेिादनि त्त झालेले ि 
राजीनामा ददलेले िैदयकीय धकरकाऱ्याींच्या ररक्त पदी नव्यान े नेमणुक करण्याची भरती 
प्रकक्रया चाल ू ेहे. त्यामुळे त्िरीत िैदयकीय धकरकारी उपलब्र करुन देता येत नाहीत. परींत ू
रुग्णालयातील रुग्णाींची गैरसोय होिू नये म्हणून ेिचयक धसणारी पदे ६ मदहन्याींकररता 
मानरनािर नेमली जातात ि त्याींच्याकरिी कामे करुन घेतली जातात. 
(२) प्रचन उद् ाित नाही. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातीि पथदशी बीआरटी प्रिल्पातीि त्रुटी दरू िरण्याबाबत. 
  

(१६व  २५१५ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सांरामाम थोपटे शभोरव, श्रीमती ननमदिा गाववत शइगतपूरीव, 
श्री.अलमन पटेि शमुांबादेवीव, श्री.अस् िम शेख शमािाड पचिश्चमव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शन हरातील पथदशन ी बीेर्ी प्रकल्पात दनयोजनाधभािी पुणे महानगरपाललका 
धयशन िी झाली धसून या धकरका-याींच्या मनमानी कारभारामळेु तसचे ेिचयक त्या 
दनयोजनाधभािी ेळींदी-नगर रो  सुरु होण्यास धजून ककमान एक ििय लागणार धसल्याच े
माहे जलु,ै २०१४ रोजी िा त्यासुमारास दनदशन यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) धसल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींकरत बीेर्ीतील त्रु्ी दरू करण्यासाठी धकरका-याींक  े
िारींिार पाठपुरािा केला धसून प्रकल्पासाठी योग्य दनयोजन करुन त्यानुसार ेखणी करणे 
गरजेचे होते प्रकल्पाींला िेळ झाल्यामुळे नागररकाींची गैरसोय झाली हे पाहता शन ासन चौकशन ी 
करुन दोिवपताींिर कारिाई करणार िा करीत ेहे काय, 
(३) नसल्यास, या मागील विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श१५-०६-२०१५व :(१) हे खरे नाही, 
     पुणे शन हरामध् ये कात्रज- िारगे् ि  िारगे्-ह पसर या र त् याच् या दरम् यान पथदशन ी 
बी.ेर.्ी. प्रकल् प राबविण् यात ेला होता. सदर पथदशन ी प्रकल् पातील ेढळून ेलेल् या त्रु्ी 
विचारात  घेऊन ेळींदी बी.ेर.्ी.एस. मागायच े काम पूणय करणेत ेले ेहे. तसेच 
बी.ेर.्ी. बसेसच ेप्रत् यक्ष सींचलन सुरु करणेपूिीच् या मागायचे ेय.ेय.्ी. पिई, मुींबई याींचे 
क ून रो  सेफ््ी ऑ ी् करुन घेणेत ेले ेहे. रो  सेफ््ी ऑ ी्मध् ये नमूद केलेल् या 
कामाींची प्रत् यक्ष जागेिर पुतयता करणेत ेलेली ेहे. 
     सदर रो िरील ेय.्ी.एम.एस.यींत्रणा कायायश्न्ित झालेनींतर माहे जून, २०१५ धखेर सदर 
मागायिर बी.ेर.्ी. बसेसच ेसींचलन सुरु करणेबाबतच ेदनयोजन ेहे. 
(२) ि (३) प्रच न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि आददवासीांना शासिीय सेवेमध्ये समावून  
घेण्यासांदभादत िाढिेल्या अध्यादेशासांदभादत 

(१७व  २५४६ श२२-१२-२०१४व.   श्री.िुणाि पाटीि शधुळे रामामीणव, श्री.अस् िम शखे शमािाड 
पचिश्चमव :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील बारा श्जल् ्यातील ५९ तालुक् याींतील ेददिासीींना शन ासकीय सेिेत घेण् याबाबत 
मा.राज् यपालाींनी ेदेशन  काढण् यात येिूनही ेददिासीींला शन ासकीय सेिेत नोकरी देण् याबाबत 
धदयापी काययिाही करण् यात ेली नसल् याच े माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ मध्ये िा त् यासुमारास 
उघ कीस ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, उक्त प्रकरणी शन ासनाने कोणती काययिाही केली िा करण् यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा श०८-०७-२०१५व :(१) ि (२) नाही, मा.राज्यपाल महोदयाच्या धकरसूचन ेनुसार 
ररक्त पदे भरण्याबाबतच्या सूचना ि धनुसराियाची काययपध्दती सामान्य प्रशन ासन विभाग 
पररपत्रक दद.३१/०७/२०१४ े ण शन ासन दनणयय दद.०५/०३/२०१५ धन्िये दनगयलमत करण्यात 
ेले ेहेत. 
(३) प्रचन उ्भवित नाही. 
  

___________ 
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मुांबई शहरातीि सायन येथ ेराहाणारे स्वामी नारायण सतवादी िेष्ट्ठ  
नागरीिाची खांडणीसाठी अपहरण िरुन हत्या िेल्याबाबत 

  

(१८व  २६७२ श१५-०१-२०१५व.   श्री.सदा सरवणिर शमादहमव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शन हरातील सायन येथ े राहाणारे व्यापारी िामी नारायण सतिादी या ६५ ििांच्या 
जेषठ नागरीकाची ३० लाखाच्या खीं णीसाठी ददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी िा 
सुमारास धपहरण करुन हत्या केल्याचे दनदशन यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, या प्रकरणी चौकशन ी केली ेहे काय, चौकशन ीत काय ेढळून ेले ि त्या 
धनुिींगान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श१५-०६-२०१५व :(१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) सदर प्रकरणी सायन पोलीस ्ेशन न येथे गुरक्र.३४३/१४ भरारी कलम ३४२,३६५, ३८४, ३४ 
धन्िये ददनाींक २९.१०.२०१४ रोजी दाखल करण्यात ेलेला धसून, सदरचा गुन्हा पुढील 
तपासाकरीता गुन्हे शन ाखा कक्ष-४, गुन्हे धन्िेिण विभाग, याींचेक  ेिगय करण्यात ेलेला ेहे. 
     याप्रकरणी तीन ेरोपीताींना ध्क करण्यात ेलेली धसून धदयापपािेतो केलेल्या 
तपासाच्या धनुिींगान ेसदर गुन््यात भादींवि कलम ३०२, २०१सह १२० (ब) ची िाढ करण्यात 
ेलेली ेहे. 
     सदरचा गुन्हा तपासारीन ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  
मौि ेिुचांद्र येथीि शासिीय िलमन वसई तािुिा ि षी जत् प न बािार सलमतीस लमळणेबाबत 

  

(१९व  २७०३ श२२-१२-२०१४व.   श्री.दहतेंद्र ठािूर शवसईव, श्री.क्षक्षतीि ठािूर शनािासोपाराव :   
सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई तालकुा क िी उत् पन् न बाजार सलमतीने िसई तालुक् यातील मौज ेजुचींद्र येथील स.नीं. 
९१,१२४,१२५,१२९ ही शन ासकीय जमीन माके् या य साठी राखीि धसणारी जमीन लमळण् याची 
मागणी सभापती क िी उत् नन् न बाजर सलमती ्याींनी ददनाींक २१ सप् ्ेंबर, २०११ रोजीच् या 
दनदेिनादिारे मा.महसूल मींत्री याच्याक  े मींजूरी साठी प्र ताि पाठविला ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) विभागीय ेयुक् त, कोकण विभाग हाींनी ददनाींक २१ सप् ्ेंबर, २०११ रोजीच् या पत्रान् िये 
प्ररान सकचि, महसूल याींचेक  ेयोग् य त् या कागदपत्राींची पूतयता करुन घेिून मींजूरी साठी प्र ताि 
पाठविला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) धसल् यास, प्र तािाची सदयश्थती काय ेहे, 
(४) क .ऊ.बा. सलमतीस जमीन धदयापपयतं न देण् यामागे शन ासनाची भूलमका काय ेहे ? 



वि.स. ३५ (15) 

  
श्री. एिनाथराव खडस े श०९-०७-२०१५व :(१), (२), (३) ि (४) सभापती िसई क िी उत्पन्न 
बाजार सलमती याींनी दद.१९/११/२०१० रोजीच्या दनिेदनान्िये क िी उत्पन्न बाजार सलमतीस 
जमीन लमळणेबाबत मागणी केली धसून त्याधनुिींगाने विभागीय ेयुक्त कोकण याींनी 
दद.२१/९/२०११ रोजीच्या पत्रान्िये प्रचनाकर जमीन िसई तालकुा क िी उत्पन्न बाजार सलमतीस 
देणेबाबतचा प्रताि सादर केलेला होता, परींतू दद.२१/६/२०१२ रोजी मींत्रालयास लागलेल्या 
ेगीमध्ये सदर  प्रकरणाची नती जळून नष् झाल्यान े विभागीय ेयुक्त कोकण याींनी 
पुनियबाींरणी करुन प्रताि सादर केलेला ेहे. धींदतम दनणयय घेण्याच्या दृष्ीने सदर 
प्रतािािर काययिाही सुरु ेहे. 
  

___________ 
  

वसई तािुक्यातीि प्राथलमि आरोग्य िें द्र वसई-ववरार  
शहर महानगरपालििेिड ेहस्ताांतरीत िरण्याबाबत 

  

(२०व  २७०५ श१५-०१-२०१५व.   श्री.दहतेंद्र ठािूर शवसईव :   सन्माननीय सावदिननि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िसई (श्ज.ठाणे) तालकु्यातील प्राथलमक ेरोग्य कें दे्र सहसींचालक, ेरोग्य सेिा ्याींनी 
ददनाींक २५ जून, २०१३ रोजीच्या पत्रान्िये   श्जल्हा ेरोग्य धकरकारी, श्ज.प.ठाण े ्याींना 
िसई- विरार शन हर महानगर पाललकेच्या ताब्यात देण्याबाबत ियींपष् धलभप्राय देण्याबाबत 
कळविले होत,े हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, त्याबाबतच ेधलभप्राय सादर करण्यात ेले ेहेत ककीं िा कस,े 
(३) शन ासनान े्या प्रकरणी धदयापपयतं कोणती काययिाही केली धााहे िा करण्यात येत ेहे, 
(४) शन ासनाची भूलमका ि सदय:श्थती काय? 
  
डॉ. दीपि सावांत श१०-०७-२०१५व :(१) होय. 
(२) (३) ि (४) िसई विरार महागनरपाललका के्षत्रात समाविष् झालेली िसई तालुक्यातील 
प्राथलमक ेरोग्य कें दे्र महानगर पाललकेक  ेहताींतरीत करण्यापूिी सदरची प्राथलमक ेरोग्य 
कें दे्र तालुक्यामध्ये इतरत्र थलाींतरीत करणे ेिचयक ेहे. िसई विरार महानगरपाललका 
मध्ये समाविष् धसलेली शन ासनाची प्राथलमक ेरोग्य कें दे्र प्रथम कोणत्या दठकाणी थलाींतरीत 
करािी याबाबत ग् विकास धकरकारी, पींचायत सलमती, िसई याींचेक ून प्रताि मागविण्यात 
ेला ेहे. 
  

___________ 
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िोल्हापूर येथीि महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळान ेिागेसाठी अिद चिस्विारण्याबाबत 

(२१व  २८३५ श२२-१२-२०१४व.   डॉ.सुचिित लमणचिेर शहातिणांगिेव, श्री.रािेश क्षीरसागर 
शिोल्हापूर जत्तरव :   सन्माननीय जद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील महाराषर औदयोकगक विकास महामीं ळाने जागेसाठी धजय श्िकारण्याच े
माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान बींद केले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, त्याचा फ्का औदयोकगक विकासाला बसला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) धसल्यास, यामुळे येथील उदयोगरींदे बाहेरच्या राज्यात जात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) धसल्यास, याबाबत शन ासनाच ेरोरण काय ेहे? 
  
श्री. सभुाष देसाई श२२-०६-२०१५व :(१) कोल्हापूर श्जल््यातील औदयोकगक के्षत्रामध्ये भखूीं  
िा्पास उपलब्र नसल्यामळेु ऑनलाईन धजय श्िक ती सेिा बींद करण्यात ेलेली ेहे. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूर श्जल््यातील औदयोकगक के्षत्रात उदयोजकाींना भूखीं  िा्पास उपलब्र 
नसल्यामळेु महामीं ळाने करिीर ि धजुयनी, ता.कागल येथ े नविन औदयोकगक के्षत्र थापन 
करण्यासाठी भूसींपादनाची काययिाही सुरु करण्यात ेलेली ेहे. 
     तसेच राज्यात शन ासनान ेनविन सामुदहक प्रोत्साहन योजना, २०१३ लागू केली धसून, 
त्याधनुिींगान ेविहीत उदयोग घ्काींना धनुदान ि सिलती धनुजे्ञय करण्यात ेल्या ेहेत. 

___________ 
  

िुां भोि शचिि.िोल्हापूरव येथीि प्राथलमि आरोग्य िें द्रासाठी िागा जपिब्ध  
होऊनही आरोग्य िें द्राची जभारणी िरण्यात न आल्याबाबत. 

(२२व  २८४१ श१५-०१-२०१५व.   डॉ.सुचिित लमणचिेर शहातिणांगिेव, श्री.रािेश क्षीरसागर 
शिोल्हापूर जत्तरव :   सन्माननीय सावदिननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं भोज (श्ज.कोल्हापूर) येथील प्राथलमक ेरोग्य कें द्रासाठी जागा उपलब्र होऊन ेठ िि े
झाली तरी धदयापही या ेरोग्य कें द्राची उभारणी करण्यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, सदरच्या ेरोग्य कें द्राची उभारणीस विलींब लागण्याची कारणे काय ेहेत, 
(३) धसल्यास, सदरचे ेरोग्य कें द्र केव्हापयतं पूणय होणे शन ासनास धपेक्षक्षत ेहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत श३०-०६-२०१५व :(१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
     शन ासन दनणयय दद.१७.०१.२०१३ धन्िये मान्य ब हत ेराखड्यानुसार कुीं भोज, 
श्ज.कोल्हापूर येथ ेप्राथलमक ेरोग्य कें द्र थापनेस मींजुरी देण्यात ेली ेहे. या धनुिींगान े
श्जल्हा ेरोग्य धकरकारी, श्जल्हा पररिद कोल्हापूर याींनी दद.१३.०८.२०१४ च्या पत्रान्िये 
काययकारी धलभयींता, श्जल्हा पररिद, कोल्हापूर याींना दनयोश्जत प्राथलमक ेरोग्य कें द्राच्या 
इमारत ि इतर बाींरकामाचे सरुाररत नमुना नकाशन ानुसार धींदाजपत्रक सादर करणेबाबत 
कळविले ेहे. 

___________ 
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वैभववाडी तािुक्यातीि शचिि.लसांधुदगुदव जवड ेनावड ेआरोग्य िें द्रवापराववना असल्याबाबत. 

  

(२३व  २८८८ श१५-०१-२०१५व.   श्री.वैभव नाईि शिुडाळव :   सन्माननीय सावदिननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िैभििा ी तालुक्यातील (श्ज.लसींरुदगुय) उि  ेनाि  ेेरोग्य कें द्र गेली तीन ििे पूणय होऊनही 
िापराविना प ून ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, या कें द्राचा ताबा ेरोग्य विभागाला देण्यास विलींब केला  जात ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) धसल्यास, याबाबतची कारणे काय ेहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत श३०-०६-२०१५व :(१), (२) ि (३) हे खरे ेहे. 
     लसींरुदगुय श्जल््यातील ेरोग्य ि उपकें द्र उब चे्या इमारतीचे बाींरकाम दद. ५.०३.२०१३ 
रोजी पूणय झाले धसुन या इमारतीच्या बाींरकामातील शन ौचालयाच्या सेप््ीक ्ँकबाबत थादनक 
नागररकाने उपधलभयींता, श्जल्हा पररिद (बाींरकाम) उपविभाग, कणकिली, श्ज.लसींरुदगुय 
याींच्यािर फौजदारी गुन्हा दाखल केला ेहे. यामुळे सदर इमारत श्जल्हा ेरोग्य धकरकारी, 
श्जल्हा पररिद, लसींरुदगूय याींच्या ताब्यात देण्यात ेलेली नाही. 
  

___________ 
  
मुांबई जपनगरातीि बोररविी - पचिश्चम डोंगराखािी लस, सव् हे र. ३७१ िा भूखांड जद्यानासाठी 

राखीव असताांना त् यावर ५००० चौ. फूटाच ेपक् िे बाांधिाम िां त्राटदाराने िेिे असून गाळे 
तडिाफडिी ववरी िेिे असल् याबाबत 

  

(२४व  २९०७ श२३-१२-२०१४व.   श्री.शाांताराम मोरे शलभवांडी रामामीणव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील बोररिली - पश्चचम  ोंगराखाली लस, सव् हे क्र. ३७१ ला भूखीं  
उदयानासाठी राखीि धसताींना त् यािर ५००० चौ. फू्ाचे पक् के बाींरकाम कीं त्रा्दारान े केले 
धसल् याच ेमाहे नोव् हेंबर, २०१४ च् या समुारास दनदशन यनास ेले ेहे हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, सदर कीं त्रा्दाराने व् यािसादयक गाळे बाींरून त काफ की विक्री केल् याचेही 
दनदशन यनास झाले ेहे हे खरे ेहे काय, 
(३) धसल् यास, ेर/मध्य महानगरपाललका इमारत ि कारखान े खात् याचे सहायक धलभयींता 
सदतशन  घोणे याींच ेकीं त्रा्दाराींशन ी सींगनमत धसल् यान ेतक्रार करुनही कोणतीच कारिाई करीत 
नाही हे खरे ेहे काय, 
(४) धसल् यास, या सींदभायत चौकशन ी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले, 
(५) धसल्यास, चौकशन ीनुसार सींबींकरतािर कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस श२६-०६-२०१५व :(१) सदर भखूीं ािार ६८’-६ x २८’-६ ेकाराचे एकूण ६ 
रुमचे १९५२ चौ.फु्ाींच ेबाींरकाम केल्याच ेदनदशन यनास ेले ेहे. 
(२) सदर बाींरकामास ब हन्मुींबई महानगरपाललकेने ददलेल्या नो्ीशन ीनुसार सदर बाींरकाम एकूण 
६ रुमचे धसुन थळदनरीक्षणादरम्यान सदरची बाींरकाम े ही व्यािसादयक िापराकररता नसून 
त्याचा दनिासी िापर केल्याचे ेढळून ेले. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) सदर प्रकरणी ब हन्मुींबई महानगरपाललकेमाफय त चौकशन ी प्रतावित केली ेहे. 
चौकशन ीच्या धींदतम धहिालानुसार पुढील कारिाई करण्यात येईल. 

___________ 
  

मुांबईतीि बांद पडिेिी खटाव लमि एिा बडया जद्योग समूहासह 
 स्वयांम डवे्हिपसद याांनी ववित घेतल्याबाबत 

(२५व  २९१३ श२३-१२-२०१५व.   श्री.शाांताराम मोरे शलभवांडी रामामीणव, श्री.रुपेश म् हात्र े शलभवांडी 
पूवदव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बींद प लेली ख्ाि लमल एका ब या उदयोग समूहािर ियींम  वे्हलपसय याींनी 
विकत घेतली ेहे हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, पाललकेच्या मालकीच्या भा पेट्टा भखूीं  नािािर करुन घेतला नसताींनाही इमारत 
उभारणीसाठी परिानगी लमळविल्याचे उघ  झाले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) धसल्यास, इमारत प्रताि विभागाच े धकरकारी याींनी यात भ्रष्ाचार केल्याच े उघ कीस 
ेले ेहे हे खरे ेहे काय, 
(४) धसल्यास, सींबकरत धकरका-याींिर तसचे ियींम  वे्हलपसयिर काय काययिाही केली िा 
करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श२६-०६-२०१५व :(१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि पोिीस पाटिाची समुारे १३ हिार पदे ररक्त असल्याबाबत 
(२६व  २९४७ श१५-०१-२०१५व.   श्री.बबनराव लशांदे शमाढाव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस पा्लाची सुमारे १३ हजार पदे ररक्त ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, सदर पदे ररक्त ठेिण्याची कारणे काय ेहेत, 
(३) तसेच सदर पदे तात ीने भरणेबाबत शन ासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
ेहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस श२६-०६-२०१५व :(१) राज्यातील पोलीस पा्लाींची १५,५५२ पदे ररक्त 
ेहेत. 
(२) शन ासनान ेदषुकाळ दनिारणाच्या कामाकरीता दद. २५.२.२०१३ च्या पत्रान्िये पोलीस पा्ील 
भरती प्रकक्रयेस थकगती देण्यात ेली होती. तसेच, लोकसभा, विरानसभा े ण थादनक 
दनि णुकाींच्या ेचारसींदहता, ेरक्षण सुरारीत बिबींदनुामािली तयार करणे, पोलीस पा्लाींची 
सेिादनि त्ती/राजीनामा इत्यादी कारणामुळे पोलीस पा्लाींची पदे ररक्त राहीली ेहेत. 
(३) दद. २७८.२०१४ च्या पत्रान्िये पोलीस पा्लाींच्या भरती प्रकक्रयेिरील थकगती उठविण्यात 
ेली धसून, राज्यातील पोलीस पा्लाींची ररक्त पदे भरण्याची काययिाही सुरु ेहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शासिीय नेत्र रुग् णािय परभणी िाहीही सुववधा व यांत्रणा जपिब् ध  
नसतानाही जद्घाटन िरुन सुरु िरण् यात आल्याबाबत 

  

(२७व  २९५४ श२३-१२-२०१४व.   डॉ.राहूि पाटीि शपरभणीव :   सन्माननीय सावदिननि आरोग्य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील शन ासकीय नते्र रुग् णालय मागील मदहन् यापूिी काहीही सुविरा ि यींत्रणा 
उपलब् र नसतानाही उदघा्न करुन सुरु करण् यात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, त् यामध्ये यींत्रणा ि सुविरा उपलब् र नसताना त् याचे उदघा्न का करण् यात 
ेले याबाबत शन ासनान ेचौकशन ी केली ेहे काय, 
(३) धसल्यास, चौकशन ीच्या धनिुींगाने ेिचयक यींत्रणा ि सुविरा उपलब्र करण्याकररता 
कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत ेहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
डॉ. ददपि सावांत श३०-०६-२०१५व :(१), (२) ि (३) श्जल्हा रुग्णालय, परभणी येथील नेत्र 
शन त्रकक्रया ग हामध्ये ककरकोळ दरुुत्या करण्याच्या प्रतावित होत्या दरम्यान धश्ग्नशन मन 
विभागाने िापरास परिानगी ददल्याचे या इमारतीच्या उदघा्नाचा काययक्रम दद.१३.०८.२०१४ 
रोजी पार प ला. तदनींतर ेजपयतं येथील ओ.पी. ी. सुरु धसून नेत्र विकार झालेल्या ४८,९७० 
इतक्या रुग्णाींना सेिा देण्यात ेल्या ेहेत. नेत्र विभागात ेिचयक दतथ ेककरकोळ दरुुती 
करण्यात येत धसून सदर काम पणूय झाल्यानींतर नेत्र विभाग पूणयत: कायायश्न्ित होईल. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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िािना चििल््यातीि चुरमापुरी येथीि अननि चौधरी या इसमाचा झािेिा खून 
(२८व  ३१०२ श१५-०१-२०१५व.   श्री.अिुदन खोतिर शिािनाव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना श्जल््यातील चुरमापरुी येथील धदनल धप्पासाहेब चौररी या इसमाचा ददनाींक १५ 
नोव्हेंबर, २०१४ रोजी खून झाला, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, श्जल््यातील कायदा-सुव्यिथा, चोरी, दरो  ेयाींच्यात िाढ झाली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(३) धसल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारिाई करण्यात ेली िा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस श०८-०७-२०१५व :(१) होय, 
(२) श्जल््यात कायदा ि सुव्यिथेचा प्रचन दनमायण झालेला नाही. सन २०१३ तुलनेत सन 
२०१४ मध्ये चोरीच्या गुन््यात िाढ झाली धसली तरी गुन्हा उघ  केल्याच े प्रमाण जात 
ेहे. तसचे दरोड्याच्या गुन््यात घ् झाली धसनू सियच्या सिय १० गुन्हे उघ  केलेले ेहेत. 
(३) प्रचन भाग १ मध्ये नमूद प्रकरणात पोलीस ्ेशन न गोंदी, श्ज.जालना येथे गु.र.नीं. 
१७७/२०१४ कलम ३०२, २०१, १२० (ब) भा.द.वि. प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन ेरोपीींना ध्क 
करुन पोलीस कोठ ी घेऊन तपास करण्यात ेला ेहे. प्रकरणी मा.न्यायालयात दोिारोप 
दाखल करण्यात ेले धसून प्रकरण न्यायप्रविष् ेहे. 
     चोरी दरोड्या सारख े गुन्हे घ ू नये म्हणून प्रभाि ग्रत भागात जातीची रात्रगत ि 
जीप पेरोललींग नेमण्यात ेलेली धसून गुन्हे उघ कीस ेणण्यासाठी विशन ेि पथके नेमून गुन्हे 
उघ कीस ेणण्याचे प्रमाण िाढविण्यात ेले धसून प्रयत्न चाल ूेहेत. 
(४) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

धचपळूण नगरपालििेने शचिि.रत् नाधगरीव अधधि त िां पनीच् या नाव ेबनावट देयिे सादर िरुन 
बँि खात् यावर धनादेश वटवून िाखोंची फसवणूि िेल् याबाबत 

(२९व  ३१६१ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सदानांद चव्हाण शधचपळूणव :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कचपळूण नगरपाललकेन े(श्ज.रत् नाकगरी) धकरक त कीं पनीच् या नाि ेबनाि् देयके सादर करुन 
बँक खात् यािर रनादेशन  ि्िून लाखोंची फसिणूक केल् याचे माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध्ये िा 
त् यासुमारास दनदशन यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, याबाबत सींबींकरत कीं पनी /पुरिठादार याींच े दनदशन यनास येताच त् याींनी याबाबत 
तक्रार नोंदिली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) धसल् यास, याबाबत चौकशन ी करण् यात ेली ेहे काय, 
(४) धसल् यास, चौकशन ीत काय ेढळून ेले ि तदनुिींगान े दोिीींिर कोणती काययिाही केली 
ेहे िा करणेत येत ेहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस श२२-०६-२०१५व :(१) नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) मे, युदनयन ट्र्रररे सय याींनी नगरपररिदस परुविलेल् या बाींरकाम सादहत् य 
बीलाचा रनादेशन  त् याींच् या खात् यात जमा न झाल् यामुळे म.े युदनयन रे सयचे मालक याींनी 
धज्ञात इसमाविरुध् द  पोलीस  ्ेशन न कचपळून येथे पुन् हा नोंद केला धसून या गुन््याींचा तपास 
सुरु ेहे. 

___________ 
  

पािघर चििल््यातीि सुयाद धरणातिे पाणी मीरा-भाईंदर शहरािा पुरवठा िरण्याबाबत. 
  

(३०व  ३१८२ श२३-१२-२०१४व.   श्री.नरेंद्र मेहता शलमरा भाईंदरव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एमएमेर ीएच्या माध्यमातून एमएमेर ीए को्यातील पालघर श्जल््यातील सुयाय 
ररणातले २०० एम.एल. ी. पाणी तसेच  शन ासनाच्या महाराषर जीिन प्राकरकरण मोफत १०० 
एम.एल. ी. पाणी पुरिठा सुयाय ररणातून मीरा - भाईदर शन हराला करण्याच े काम 
एमएमेर ीए माफय त केले जाणार ेहे, हेही खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, एकूण ३०० एम.एल. ी. पाणी पुरिठा सुयाय ररणातनू मीरा - भाईदर शन हराला 
करण्याचे काम एमएमेर ीए माफय त केले जाणार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) धसल्यास, सदर पाणीपुरिठा करण्याच ेदनकि काय ेहे े ण ककती कालािरीत हे काम 
सुरु होणार ेहे, े ण केव्हा पूणय हेाणार ेहे, 
(४) धसल्यास, सदर पाण्याचे दर प्रती हजार ली्र ककती धसणार ेहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श०२-०७-२०१५व :(१) ि (२) मुींबई महानगर प्रदेशन  विकास प्राकरकरणाच्या 
प्रतावित ४०३ द.ल.ली. प्रदतददन सुयाय प्रादेलशन क पाणीपुरिठा योजनेतून लमरा-भाईदर शन हरास 
जलसींपदा विभागाच्या  कोट्यातून १०० द.ल.ली धस ेएकूण घाऊक प्रमाणातील पाणी पुरिठा 
२१८ द.ल.ली प्रदतददन इतका धसणार ेहे. 
(३) ि (४) प्राकरकरणाने सयुाय पाणीपुरिठा योजनेतील पाणी िा्पास लमरा-भाईंदर 
महानगरपाललकेस २१८ द.ल.ली. धशन ी मान्यता ददली धसून सदर योजना राबविण्याकामी 
विविर परिाने प्राप्त करण्याची कामे प्रगतीपथािर धसनू परिाने प्राप्त होताच दनविदा 
मागिून मत े२०१६ मध्ये हाती घेण्याचे मुींबई महानगर प्रदेशन  विकास प्राकरकरणाच्या तरािर 
दनयोश्जत धसून सदर योजना कायायश्न्ित करण्याचा धींदाश्जत कालािरी ३४ मदहन्याचा ेहे. 
  

___________ 
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ठाणे चििल््यातीि लमरा-भाईंदर येथीि मे.स् वी.रुामप या वविासिान े
 मोठ्या प्रमाणात अनधधि त बाांधिाम िेिे असल् याबाबत 

  

(३१व  ३१९६ श२३-१२-२०१४व.   श्री.नरेंद्र मेहता शलमरा भाईंदरव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे श्जल््यातील लमरा-भाईंदर येथील मे. िी.गु्रप या विकासकाने मोयाया प्रमाणात 
धनकरक त बाींरकाम केले धसल् याचे तथेील  थादनक लोकप्रदतदनरीींनी शन ासनाच् या दनदशन यनास 
ेणून देण् याकररता ददनाींक १९ नोव् हेंबर, २०१४ च् या पत्र ददले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, शन ासनाने िरील प्रकरणी चौकशन ीचे धथिा कारिाईच ेेदेशन  सींबींकरत विभागास 
ददले ेहे काय तसेच त् यािर काय कारिाई करणार ेहे, 
(३) नसल् यास, त् याची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श०९-०७-२०१५व :(१) होय. 
(२) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेने ददलेल्या परिानगी व्यदतररक्त मे.रिी गु्रप या विकासकान े
केलेल्या िाढीि बाींरकामाबाबत महाराषर प्रादेलशन क ि नगररचना धकरदनयम, १९६६ ि महाराषर 
महानगरपाललका धकरदनयमातील तरतूदीनुसार महानगरपाललकेमाफय त काययिाही करण्यात ेली 
ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

वसई ताििुयातीि मचिच्िमार बाांधवाच् या अडी अडचणीांबाबत 
  

(३२व  ३२२२ श२२-१२-२०१५व.   श्री.क्षक्षतीि ठािूर शनािासोपाराव, श्री.दहतेंद्र ठािूर शवसईव, 
श्री.वविास तरे शबोईसरव :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) िसई तालुकयातील मश्च्िमार बाींरिाींच् या सम याींबाबतच े दनिेदन ददनाींक ६ ऑग ्, 
२०१४ रोजी ककीं िा त् या समुारास  थादनक लोकप्रदतदनरीींनी मा.मत्  यव् यिसाय मीं्याींना ददले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, प्र तुत दनिेदनाबाबत शन ासनाने धदयापपयतं काय काययिाही केली ेहे िा 
करण् यात येत ेहे, 
(३) धसल्यास याची, सदयःश्थती काय ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सियसारारण कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे श३०-०६-२०१५व :(१) होय. 
(२) ि (३) सदर दनिेदनातील धनायळा बींदरात ्ॉिर लाई्ची व् यि था करणे, बींदरािर 
धसलेल् या ददपग हाची उींची िाढिणे, धनायळा बींदरात मालिाहू बो्ीच् या मूळ होणारे धपघात 
्ाळण् यासाठी धत् यारुदनक यींत्रसामुग्री उभी करणे या मुदयाींच् या धनुिींगान ेमहाराष र मेरी्ाईम 
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बो य विभागास दनदेशन  ददले ेहेत. तसचे धनायळा गािातील गािठान जागा ि मश्च्िमार 
बाींरिाींच् या रहात् या घराींच् या जागा त् याींच् या नािािर करणे या मुदयाबाबत महसलू विभगाने 
सींबींकरताींची बैठक ेयोश्जत केली ेहे. 
(४) प्रच न उ्भवित नाही. 

___________ 
  

पािघर चििल््यातीि आददवासी ववद्यार्थ याांना आधथदि क्षमतेच्या िारणास्तव 
 जच्च लशक्षण घेता येत नसल्याबाबत 

  

(३३व  ३२३० श२२-१२-२०१४व.   श्री.दहतेंद्र ठािूर शवसईव, श्री.वविास तरे शबोईसरव :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निदनलमयत पालघर श्जल् हयातील पालघर,  हाणू, तलासरी, जव् हार, मोखा ा े ण 
विक्रमग  येथील ेददिासी विदयाथी ि विदयाथीनीींचा ेकथयक क्षमतेधभािी घराबाहेर राहून 
उच् च लशन क्षण घेणे शन क् य होत नाही हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, या विदयार्थ यांना िसतीग हाची व् यि था करुन ददल् यास त् याींचा लशन क्षणाचा मागय 
मोकळा होऊ शन कतो हे लक्षात घेऊन  थादनक लोकप्रदतदनरीींनी ददनाींक २५ जुल,ै२०१४ रोजीच् या 
दनिेदनाव् दारे मा. ेददिासी विकास मींत्री महोदयाींक  ेगाि मौज ेदनळेमोरे, ए.नीं ९७ ध मध् ये 
१००० विदयार्थ यांसाठी िसतीग ह बाींरण् याची मागणी केली ेहे हे खरे ेहे काय, 
(३) ध सल्यास, शन ासनाने या प्रकरणी काय काययिाही केली ेहे िा करण् यात येत ेहे, 
(४) धसल् यास, सदर प्र तािाची सदयश्थती काय ेहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा श०६-०६-२०१५व :(१) हे खरे नाही. 
(२)  मा.विरानसभा सदय श्री. क्षक्षतीज ठाकूर याींनी ददनाींक १ ऑग्, २०१४ च्या पत्रान्िये 
मौज े दनळेमोरे येथील सव्हे नीं. ९७ध मरील जागेत विदयार्थयांसाठी िसतीग ह बाींरण्याची 
मागणी केली ेहे, हे खरे ेहे. 
(३) ि (४) श्जल्हाकरकारी, पालघर याींच्या ददनाींक १ जानेिारी, २०१५ च्या ेदेशन ान्िये 
ेददिासी मलुाीं/मुलीींच ेशन ासकीय िसतीग ह बाींरणेकामी मौजे दनळेमोरे, ता.िसई येथील ०.५० 
हे.ेर जलमनीचा ेगिू ताबा ेददिासी विकास विभागास देण्यात ेलेला ेहे. सदर जागा 
ेदिासी विभागाचे नािािर केलेबाबत ७/१२ उतारा, ताबा पािती इ.कागदपत्र े प्राप्त करुन 
सादर करणेबाबतच्या सचूना धपर ेयुक्त, ेददिासी विकास, ठाणे याींनी प्रकल्प धकरकारी, 
एकाश्त्मक ेददिासी विकास प्रकल्प,  हाणू याींना ददनाींक १७ माचय, २०१५ च्या पत्रान्िये 
ददलेल्या ेहेत. याबाबत पुढील काययिाही सुरु ेहे. 
  

___________ 
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मुांबईतून बेपत्ता होणा-या मुिा-मुिीांच्या सांख्येत वाढ झाल्याबाबत. 
  

(३४व  ३२६१ श२३-१२-२०१४व.   श्री.योगेश सागर शचारिोपव, श्री.पराग अळवणी शवविेपािेव :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईतून सन २०११ ते २०१३ या तीन ििायच्या कालािरीत बेपत्ता झालेल् या जिळपास 
७०० मुलाींचा शन ोर लािण्यास पोललसाींना धदयाप यशन  ेले नाही, धशन ी मादहती मादहतीच्या 
धकरकारातून ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी िा त्यादरम्यान दनदशन यनास ेली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) धसल्यास, मागील काही ििायत मुींबईतून बेपत्ता होणा-या मुला-मुलीींच्या सींख्येत िाढ 
झाल्याचेही दनदशन यनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) धसल्यास, धदयाप शन ोर न लागण्याची कारणे काय या मुलाींचा शन ोर लािण्यासाठी 
शन ासनाने कोणती उपाययोजना केली ेहे िा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत. 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श०७-०७-२०१५व :(१) ि (२) हे खरे नाही. 
     सन २०११ त े२०१३ या तीन ििायच्या कालािरीत एकूण १०१७६ मुले ि मलुी हरविलेले 
ेहेत. त्यापैकी ८८६६ मुले मुली साप लेले धसून उियररत १३१० जणाींचा शन ोर घेण्यात येत 
ेहे. 
(३) (१) पोलीस ेयकु्त, ब हन्मुींबई याींच्या धकरपत्याखालील ब हन्मुींबईतील सिय पोलीस ठाणेत 
हरविलेल्या व्यक्तीींची/मलुाींचा शन ोर घेण्याकरीता विशन ेि मोदहम राबविण्यात येत ेहे. 
     (२) हरविलेल्या मुलाींचा शन ोर घेण्यासाठी पोलीस दनयींत्रण कक्षाक ून बिबनतारी सींदेशन  
प्रसारीत करुन तसेच पोलीस पररपत्रकात प्रलसध्दी देऊन हरविलेल्या मुलाींचा शन ोर घेण्यासाठी 
सिय पोलीस ठाणेंना धिगत करण्यात येत.े 
     (३) हरविलेल्या मुलाींच्या शन ोरासाठी दरुदशन यनिर फो्ो प्रलसध्द करण्याकररता पाठविले 
जातात ि फो्ो प्रलसध्द झाल्याची खात्री केली जाते. 
     (४) हरविलेल्या मुलाींच्या शन ोरासाठी ब हन्मुींबईतील सिय सुरारग हातून शन ोर घेतला जातो. 
     (५) लहान मुलाींच्या शन ोरासाठी सामाश्जक सींथा याींची मदत घेतली जात.े 
     (६) या कायायलयाक ून हरविलेल्या मुलाींची गॅझे् मध्ये प्रलसध्दी केली जात.े 
     (७) प्रत्येक पोलीस ठाणे तराींिर धकरकारी ि धींमलदार याींचे विशन ेि पथक थापन 
करण्यात ेले धसून हरविलेल्या मुलाींचा शन ोर घेण्यासाठी सिोतोपरी प्रयत्न केले जातात. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
 

ठाणे महानगरपालििा के्षत्रातीि णखडिाळी तिावाच्या सुशोभीिरणाच्या िामात झािेल्या 
भ्रष्ट्टाचाराची चौिशी िरण्याबाबत 

 (३५व  ३३२३ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सभुाष भोईर शिल्याण रामामीणव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे महानगरपाललका के्षत्रातील  ख काळी तलािाच्या सुशन ोलभकरणाचे काम करणाऱ्या 
गगनकगरी कीं न्रक्शन न कीं पनीने दनक ष् दजायचे काम केल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१४ च्या 
दसुऱ्या ेठिड्यात िा त्या सुमारास दनदशन यनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, उक्त प्रकाराची शन ासनाक ून चौकशन ी करण्यात ेली ेहे काय, 
(३) धसल्यास, चौकशन ीत काय दनषपन्न झाले ेहे े ण दोिीींिर शन ासनाक ून ेजतागायत 
कोणती कारिाई करण्यात ेली िा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सियसारारण कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श०४-०७-२०१५व :(१) धशन ा ेशन याची तक्रार ठाणे महानगरपाललकेस प्राप्त 
झालेली नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ठाणे महानगरपालििा के्षत्रातीि िौसा िबरस्थान त ेलसमिापािद   
हा पररसर नो पािींग झोन िरण्याबाबत 

(३६व  ३३२७ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सुभाष भोईर शिल्याण रामामीणव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललका के्षत्रातील कौसा कबरथान त े लसमला पाकय  या पररसरात धनके 
खाजगी रुग्णालये, शन ाळा महाविदयालये तसेच कबररथान धसूनही सदर पररसरातील 
रत्याींिर बेकायदेशन ीर ररत्या दतुकाय गाड्या उ्या केल्या जात धसल्यान े सदय:श्थतीत 
विदयार्थयांची ि रुग्णाची मोयाया प्रमाणािर गैरसोय होत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, कौसा कबरथान ते लसमला पाकय  हा पररसर नो पाकींग झोन करण्याबाबत 
शन ासनाक ून ेजतागायत कोणती काययिाही करण्यात ेली िा येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची सियसारारण कारणे काय ेहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श०४-०७-२०१५व :(१) हे खरे ेहे. 
(२) सदरील रत्यािर महानगरपाललकेमाफय त खालीलप्रमाण े उपाययोजना करण्यात ेल्या 
ेहेत :- 
(i) नो पाककंगचे फलक लािण्यात ेलेले ेहेत. 
(ii) सदर दठकाणी िाहनाींिर दनयलमतपणे कारिाई करुन िाहतूक व्यिथा सुश्थतीत 
ठेिणेसाठी िररषठ पोलीस दनररक्षक, िाहतुक पोलीस शन ाखा, मुींब्रा याींना ददनाींक १६.१.१५ धन्िये 
कळविण्यात ेले ेहे. 
(iii) ठाणे महानगरपाललकेन े पाककंग रोरणाची धींमलबजािणी करणेसाठी प्रत्येक प्रभाग 
सलमतीमध्ये पाककंग झोन तयार करणेसाठी रत्याींची दनि  ि पाककंगची क्षमता सींबींकरत 
प्रभाग सलमतीचे सहाय्यक ेयुक्त ि काययकारी धलभयींता याींचेमाफय त करण्यात ेली ेहे. 
सिय प्रभाग सलमतीक ील प्रतावित पाककंगचे सींकलन करण्यात ेले धसून त्यानुसार 
पाककंगचे रोरण तयार करण्यात ेले ेहे. 
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(iv) सदर पाककंग रोरणास ठाण ेमहानगरपाललकेच्या सियसारारण सभेने ठराि क्र.०७ ददनाींक 
१७.४.२०१३ धन्िये मान्यता ददली ेहे. तथावप, प्रशन ासनाने दनश्चचत केलेल्या पाककंगच्या 
दरापेक्षा कमी दर सियसारारण सभेन े प्रतावित केले ेहेत. सियसारारण सभनेे प्रतावित 
केलेले दर सियपक्षीय ग्नेत्याींच्या समिेत महापौर याींचे दालनामध्ये दनणयय घेण्यात यािा, 
सदर दनणययास धकरन राहून सियसारारण सभेने मान्यता ददली ेहे. त्यानसुार पाककंग 
रोरणाची धींमलबजािणी करणेची काय्रिाही सुरु ेहे. 
     मुींब्रा प्रभाग सलमती के्षत्रात पाककंग के्षत्र प्रतावित ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

डोंबबविी शचिि.ठाणेव येथीि ननळि ेव आिदे प्राथलमि आरोग्य िें द्राांतगदत येणाऱ्या १६ 
गावातीि जपिें द्राांसाठी िागा जपिब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३७व  ३३३३ श२३-१२-२०१४व.   श्री.सुभाष भोईर शिल्याण रामामीणव :   सन्माननीय सावदिननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ोंबिबिली (श्ज.ठाणे) येथील दनळजे ि ेजदे प्राथलमक ेरोग्य कें द्राींतगयत येणाऱ्या १६ 
गािातील उपकें द्राींसाठी ित:ची जागा नसल्यान े श्जल्हा पररिदेच्या शन ाळाींच्या ेिारात सदर 
उपकें द्र कायायश्न्ित धसल्याने कमयचारी रुग्णाींची मोयाया प्रमाणािर गैरसोय होत ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) धसल्यास, सदरहू उपकें द्रासाठी तात ीन े जागा उपलब्र करुन देण्याबात शन ासनाक ून 
ेजतागायत कोणती काययिाही करण्यात ेली िा येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत श१६-०६-२०१५व :(१) ि (२) हे धींशन त: खरे ेहे. प्राथलमक ेरोग्य कें द्र 
दनळजे धींतगयत ५ उपकें दे्र धसून त्यापैकी २ उपकें दे्र ित:च्या इमारतीत काययरत ेहे. धन्य २ 
उपकें द्रासाठी जागा लमळिण्यासाठी सींबींकरताींबरोबर पत्रव्यिहार सुरु ेहे. एका उपकें द्राकरीता 
शन हरीकरणामळेु जागा उपलब्र नाही. प्राथलमक ेरोग्य कें द्र ेजदे धींतगयत ७ उपकें द्राबाबतचा 
प्र ताि िनविभागाक  ेपाठविण्यात ेलेला ेहे. उियररत ४ उपकें द्रासाठी शन हरीकरणामुळे जागा 
उपलब्र नाही. 
(३) प्रचन उदभित नाही. 
  

___________ 
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पुणे महानगर पररवहन महामांडळ शPMPML) या सावदिननि वाहतिु व्यवस्थेिरीता आवश्यि 
बसेस ची सांख्या िमी असल्यान ेभाडतेत्वावर बस लमळणिेरीता महानगरपालििेने 

ठेिेदारािडून ननववदा मागववल्या असल्याबाबत 
  

(३८व  ३३७३ श२३-१२-२०१४व.   श्री.िक्ष्मण िगताप शधचांचवडव :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगर पररिहन महामीं ळ (PMPML) या साियजदनक िाहतुक व्यिथेकरीता 
ेिचयक बसेसची सींख्या कमी धसल्यान े भा तेत्िािर बस लमळणेकरीता महानगरपाललकेने 
ठेकेदाराक ून दनविदा मागविल्या होत्या, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, दनविदा ध्ी नसुार सदरहू भा तेत्िािरील बससे करारानसुार १२० ददिसात 
महामीं ळास देणे ेिचयक धसताना ठेकेदाराच्या सोयीनसुार बस उपलब्र करुन ददल्या जात 
ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(३) धसल्यास, विदहत िेळेत बससे महामीं ळाच्या न ददल्यान े केिळ एकाच ठेकेदाराचा ठेका 
रद्द का करण्यात ेला, हे खरे ेहे का, 
(४) धसल्यास, उक् त प्रचनी महामीं ळाचा प्रदत ददन लाखो रुपयाींचे नुकसान होत धसताींना 
कोणती काययिाही केली जात ेहे, 
(५) नसल् यास विलींबाची सियसारारण कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श१५-०६-२०१५व :(१) होय, 
(२) धींशन तः खरे ेहे. ज् या ठेकेदाराींक ून करारानसुार बस उपलब् र झाल् या नाहीत त् याींचेिर 
महामीं ळाक ून दीं ात् मक करण् यात ेली ेहे. 
(३) ि (४) बस पुरियायाच्या ध् क्र.३३ नसुार १२० ददिसाींत बससेच् या पुरिठा महामीं ळास 
करणे ेिच यक होत.े तथावप म.े जय सोमनाथ रान् सपो य् कॅररयसय याींनी १२० ददिसाींच् या 
मुदतीत ि िाढिून ददलेल् या १५ ददिसाींच् या मुदतीत म् हणजेच १३५ ददिसाींमध् ये एकाही बसचा 
पुरिठा महामीं ळास उपलब् र करुन ददला नाही. याबाबत सींबींकरत ठेकेदारास कायदेशन ीर नो्ीस 
देण् यात ेली. दनविदा रद्द करणेकामी सादर केलेल् या विियपत्रािर मा.सींचालक मीं ळाने म.ेजय 
सोमनाथ रान् सपो य् कररयसय याींची दनविदा रद्द करण् यास ठराि क्र.१०६, ददनाींक २८.२.२०१४ 
धन् िये मान् यता ददली. या मान् यतेच् या ददनाींकापयतं धखेर सींबींकरत ठेकेदाराची एकही बस 
महामीं ळास उपलब् र न झाााल् याने त् याींची दनविदा रद्द करण् यात ेली. 
     ज् या ठेकेदाराींक ून करारानसुार बस उपलब् र झाल् या नाहीत त् याींचेिर महामीं ळाक ून 
दीं ात् मक झाल् या नाहीत त् याींचेिर महामीं ळाक ून दीं ात् मक कारिाई करण् यात ेली ेहे. 
(५) प्रच न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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वसई-ववरार शचिि.ठाणेव महापालििेच् या प्रभाग ड सलमतीच् या अांतगदत  येणा-या  

ददवाणमान येथीि नाल् याांचे रुां दीिरण आणण सफाई िरण् याबाबत 
  

(३९व  ३५५३ श२३-१२-२०१४व.   श्री.रुपेश म् हात्र े शलभवांडी पूवदव, श्री.अशोि पाटीि शभाांडूप 
पचिश्चमव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई - विरार (श्ज. ठाण)े महापाललकेच् या प्रभाग   सलमतीच् या धींतगयत  येणा-या 
ददिाणमान येथील नाल् याींचे रुीं दीकरण े ण सफाई करण् यासाठी मे. लशन िशन ींभू रे सय याींना एक 
को्ी रुपयाींचा ठेका देण् यात ेला होता हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल् यास, या ठेकेदाराचे िाढीि खचय म् हणून ३१ लाख ६६ हजार ५७६ रुपयाींचे बिबल सादर 
करुन ददनाींक १९ नोव् हेंबर, २०१४ च् या सुमारास मींजूरही करण् यात ेले हे खरे ेहे काय, 
(३) धसल् यास, या ठेकेदाराने नालेसफाई न करताच तसेच िाढीि कोणतीच काम े केली 
नसताींनाही सदरचा िाढीि खचय घेण् यात ेला ेहे हेही खरे ेहे काय, 
(४) धसल् यास, या सींदभायत चौकशन ी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले, 
(५) धसल्यास, चौकशन ीनुसार पुढे कोणती काययिाही केली िा करण् यात येत ेहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श०४-०७-२०१५व :(१) होय. 
     िसई विरार शन हर महानगरपाललका प्रभाग सलमती “ ” विभागातील १७ नाले रुीं द करणे, 
गाळ काढण,े सफाई करण्याकामी ेिचयकतेनसुार मलशन नरी पुरविण्याकामी ररतसर दनविदा 
मागिुन प्रभाग सलमती “ ” विभागातील ठेका म.ेलशन िशन ींभू रे सय, रानीि याींना देण्यात ेला 
होता. यामध्ये ददिाणमान येथील सनलस्ी पोलीस चौकी त े भिानी मींददर रो  पयतं या 
नाल्याच्या सफाई कामाचा समािशेन  ेहे. 
(२) होय. 
     िसई विरार शन हर महानगरपाललका प्रभाग “ ” सलमती धींतगयत येणाऱ्या मोयाया प्रमाणात 
रुीं द ि खोल करण्यात ेले धसून काढलेला गाळ िाहतुक करुन गास-चुळणा रत्यालगत 
तसेच गो खिरे  ींश्म्पींग ग्राऊीं  िर ्ाकुन पसरविण्यात ेला. त्यासाठी पुरिठा केलेली लमशन नरी 
िाहने मींजुर दनविदेप्रमाणे प्रतीतास/प्रदतददन या प्रमाणे लॉग बुकात नोंदी घेऊन बिबल धदा 
करण्यात ेलेले ेहे. एकूण झालेल्या बिबलापकैी खचय रुपये ३१,६६,५७६/- ला महासभनेे ठराि 
क्र.७, ददनाींक १९.११.२०१४ ने प्रशन ासकीय ि वित्तीय मान्यता ददल्यानींतर बिबल धदा केलेले 
ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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ठाणे पोिीस आयुक्त िायादियाच्या हद्दीत िानेवारी त े्क्टोबर, २०१४  
या िािावधीत ५०७ मिुी व २७५ मुिे हरवल्याबाबत 

(४०व  ३५७६ श१५-०१-२०१५व.   श्री.प्रताप सरनाईि शओवळा माचििवडाव :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे पोलीस ेयुक्त कायायलयाच्या हद्दीत जानेिारी ते ऑक््ोबर, २०१४ या कालािरीत 
५०७ मुली ि २७५ मुले हरिली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच िरील पैक्की १५१ मलुी ि ७३ मुलाींचा धदयापही शन ोर लागलेला नाही, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) धसल्यास, प्रचीं  प्रमाणात मलेु हरिण्याची कारणे काय ेहेत, 
(४) धसल्यास, बेपत्ता मुलाींचा शन ोर लािण्यासाठी शन ासनाने कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत ेहे 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श१५-०६-२०१५व :(१) होय, हे धींशन त: खरे ेहे. 
     ठाणे पोलीस ेयुक्तालायचे हद्दीत जानेिारी ते ऑक््ोबर २०१४ या कालािरीत ५२७ 
मुली हरिलेल्यीं धसून २९२ मुले हरलेली ेहेत. 
(२) हे खरे नाही. उपरोक्त हरिलेल्या ५२७ मुलीींपैकी ४९२ मुली लमळून ेल्या धसनू ३५ मलुी 
धदयापही लमळन ेलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाण े हरिलेल्या २९२ मुलाींपैकी २७१ मुले लमळन 
ेलेली धसून २१ मुले धदयाप लमळणे बाकी ेहेत. 
(३) बरीचशन ी लहान मुले ही लमत्राींचे सींगतीमुळे, घरात काहीएक नसाींगता, नातेिाईकाींक  े
लमत्रमैबित्रणीींक  े कफरायला जाण,े घरगुती भाीं णामुळे रागात घर सो ून जाणे, ध्यासाला 
कीं ्ाळून, पालकाींना घाबरुन घरातनू दनघुन गेल्यान ेलमसीींग दाखल झालेल्या ेहेत. 
(४) बेपत्ता मुलाचा शन ोर लािण्याकरीता पोलीस ठाणे तरािर ितींत्र पथके तयार करण्यात 
ेलेली धसून सदर पथकामाफय त शन ोर घेण्यत येत ेहे. त्याचप्रमाणे ठाणे पोलीस 
ेयुक्तालयात बालकाींच ेसींरक्षण करण्याकरीता (child protection) ितींत्र बालसींरक्षण पथक 
तैनात करण्यात ेलेले धसून सदर पथकाक ून हरविलेल्या बालकाींच्या कसोशन ीने शन ोर घेतला 
जात ेहे. 
(५) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मािोंड -मािडी शपाणवठाव शता.मािवण, चिि.लसांधुदगुदव येथे गडनदीवरीि  
िोिण पध्दतीचा बांधारा बाांधण्याबाबत 

(४१व  ३६१७ श२३-१२-२०१४व.   श्री.शरददादा सोनवणे शिुनरव :   सन्माननीय ििसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालों  -माल ी (पाणिठा) (ता.मालिण, श्ज.लसींरुदगुय) येथ ेग नदीिरील कोकण पध्दतीचा 
बींरारा बाींरण्यात यािा म्हणून तेथील ग्रामथाींनी मागील समुारे २५ ििायपासून सातत् यान े
मा.पालकमींत्री, मा.जलसींपदा मींत्री, सकचि, जलसींपदा विभाग, काययकारी सींचालक, कोकण 
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पा्बींरारे महामीं ळ, ठाणे ेदीींक  े मागणी केल्यानींतर कोकण पा्बींरारे विकास महामीं ळ, 
ठाणे याींनी त्याींचेक ील पत्र क्र.कोपविम/ताीं १/मालों  माल ी/प्रमा/११२३/२०११ ददनाींक १६ माचय, 
२०११ रोजी सकचि जलसींपदा विभग याींचेक  े सदरहू बींरा-याच्या रुपये ३४२.०५ इतक्या 
ककीं मतीच्या धींदाजपत्राकास प्रशन ासकीय मान्यता लमळािी म्हणून प्रताि पाठविला ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) धसल्यास, सदरहू प्रतािाच्या मींजूरीबाबत शन ासनान ेकोणता दनणयय घेतला ेसहे, 
(३) धदयाप दनणयय घेतला नसल्यास, विलींबाची सियसारारण कारणे काय ेहेत, 
  
श्रीमती पांििा मुांड ेश१८-०६-२०१५व :(१) ि (२) होय. 
     मालों -माल ी (पाणिठा) (ता.मालिण, श्ज. लसींरुदगुय) येथील ग नदीिरील २४७ हेक््र 
लसींचन क्षमतेच्या कोकण पध्दतीच्या बींराऱ्यास रुपये ३४२.०५ लक्ष ककीं मतीचे धींदाजपत्रक 
कोकण पा्बींरारे विकास महामीं ळ, ठाणे याींनी प्रशन ासकीय मान्यतसेाठी सादर केलेले होते. या 
बींराऱ्याची हेक््र लसींचन क्षमता २५० पेक्षा कमी धसल्याने बींराऱ्याचे हताींतरण महाराषर 
जलसींरारण महामीं ळास ददनाींक १२ ड सेंबर, २०१३ चे पत्रान्िये करण्यात येऊन रुपये ४८.८७ 
लक्ष इतक्या रकमेच्या कामास प्रशन ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात ेली ेहे. दनरी 
उपलब्रतेनुसार काम हाती घेण्याचे दनयोजन ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेिणेरी शता.लभवांडी चिि.ठाणेव येथीि सव्हे र.२३/१/ब,सव्हे र.१९/३ सव्हे र. १९/१,सव्हे 
रमाांि १८/१, व आणण सव्हे र. १८/२ अ-१ या िलमनी लमळितीबाबत 

(४२व  ३६९१ श२२-१२-२०१४व.   श्री.प्रताप सरनाईि शओवळा माचििवडाव, श्री.रुपेश म् हात्र ेशलभवांडी 
पूवदव :   सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेकणेरी (ता.लभिीं ी श्ज.ठाणे) येथील सव्हे क्र.२३/१/ब,सव्हे क्र.१९/३ सव्हे क्र. १९/१,सव्हे 
क्रमाींक १८/१, ि े ण सव्हे क्र. १८/२ ध-१ या जलमनी लमळकतीबाबत श्री.श्रीकाींत िींसत 
जारि रा. न्हािीपा ा ता.लभिीं ी,श्ज.ठाणे याींनी मा.महसलू मींत्री याींचेक  े ददनाींक १६ म,े२०१३ 
राजी िा त्यासमुारास धजय सादर केला हे खरे ेहे काय, 
(२) तसचे मा.महसुल मींत्री याींच े ददनाींक १ जुल,ै २०१४ रोजीच े ेदेशन  लभिीं ी तहलसलदार 
कायायलयात ददनाींक २ ऑग्, २०१४ रोजी प्राप्त झाले हे खरे ेहे काय, 
(३) तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१४ धखेरपयतं लभिीं ी तहलसलदार याींनी कोणतीच कारिाई न 
केल्याने धजयदार श्री.जारि याींनी ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी मा.मखु्य सकचि, प्ररान 
सकचि (महसुल), कोकण विभाग, ेयुक्त याींचेक  े लभिीं ी तहलसलदाराींची चौकशन ी करण्याची 
मागणी पत्राव्दारे केली हे खरे ेहे काय, 
(४) धसल्यास, चौकशन ी करण्यात ेली ेहे काय, 
(५) धसल्यास, चौकशन ीत काय ेढळून ेले ि त्यानसुार पुढे कोणती कारिाई करण्यात ेली 
ेहे िा येत ेहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडस े श३०-०६-२०१५व :(१) मौज ेकणेरी, ता.लभिीं ी श्ज.ठाणे येथील सव् हे क्र. 
२३/१/१ ि इतर लमळकतीबाबत श्रीमती भाकगरथी मदन जारि ि इतर याींनी श्री. लक्ष् मण 
कान् हा जारि ि इतर याींचेविरुध् द मा.मींत्री (महसूल) याींच् या न् यायालयात ददनाींक १६ म,े २०१३ 
रोजी धपील दाखल केले होत.े सदर धवपलात श्री.श्रीकाींत िसींत जारि याींचेही नाि प्रदतिादी 
म् हणून सामील होते. 
(२) हे खरे ेहे.  
(३) हे खरे ेहे.  
(४), (५) ि (६) श्री.श्रीकाींत िसींत जारि याींच् या ददनाींक १७ नोव् हेंबर, २०१४ च् या धजायच् या 
धनुिींगाने चौकशन ी करुन धहिाल सादर करण् याचे ददनाींक ६ जानेिारी, २०१५ च् या शन ासन 
पत्रान् िये श्जल् हाकरकारी ठाणे याींना कळविले ेहे. 
  

___________ 
  

राज्यातीि पोिीसाांच्या िुटुांब िल्याण िें द्राच्या प्रगतीची सद्य:चिस्थती 
  

(४३व  ३८३४ श१५-०१-२०१५व.   श्रीमती मोननिा रािळे शशेवगाांव - पाथडीव :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पोलीसाींच्या कु्ूींबाच्या कल्याणाकररता पोलीस कल्याण कें दे्र दनमायण करण्यात 
ेली होती, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, धदयापपयतं ककती कें दे्र दनमायण करण्यात ेली ेहेत, 
(३) धसल्यास, त्याचप्रमाणे राज्यातील पोलीसाींच्या िाथाबाबत शन ासन कोणते प्रयत्न केले 
ेहेत िा करण्यात येत ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श२४-०६-२०१५व :(१) ि (२)  हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील पोलीसाींच्या िाथाबाबत शन ासन दनणयय क्र.पी ब्ल्यूएफ १२०४/१४३/प्र.क्र.२/पोल 
७ दद. २ ड सेंबर, २००५ नुसार महाराषर पोलीस कु्ुींब ेरोग्य योजना राबविण्यात येत ेहे. 
  

___________ 
  

भांडारा येथीि साांस्ि नति भवनाबाबत 
  

(४४व  ३८९९ श१५-०१-२०१५व.   श्री.रामचांद्र अवसरे शभांडाराव :   सन्माननीय साांस् ि नति िायद 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भीं ारा श्जल््यात साींक दतक िारसा जोपासला जािा कलािींताींना हक्काच े व्यासपीठ 
लमळाि,े या उदात्त हेतनूे शन ासनाने शन हराच्या कें द्रथानी कोट्यिरी रूपये खचय करून  
साींक दतक भिन उभारले, मात्र सध्या ही िात ुभींगारात गेली धसून येथ ेधसामाश्जक क त्य 
मोयाया प्रमाणात चालत धसल्याच ेनुकतेच दनदशन यनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(२) धसल्यास, या दठकाणी एका धनोळखी व्यक्तीच े म तदेह तसचे निजात लशन शन ुचे प्रते ही 
लमळून ेले ेहे, हेही खरे ेहे काय, 
(३) धसल्यास, प्रशन ासनाच्या दलुयक्षामुळे या साींक दतक भिनाची धरोगती झाल्याचा ेरोप 
कलाकार ि नागरीकाींनी केला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) धसल्यास, याबाबत शन ासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, होत धसलेल्या विलींबाचे कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े श०२-०७-२०१५व :(१) श्जल्हा दनयोजन सलमती (विकास मीं ळ), श्ज.भीं ारा 
याींचे माफय त, मींजूर रु.११,१८,३३०/- दनरीमरून सन १९८६ मध्ये भीं ारा येथे साींक दतक भिन 
बाींरण्यात ेले. सन १९९८ पासून सदर इमारत बींद ेहे तथावप, तेथे धसामाश्जक क त्य होत 
धसल्याच ेदनदशन यनास ेलेले नाही. 
(२) पोलीस धकरक्षक, भीं ारा याींच्या धहिालानुसार हे खरे नाही. 
(३) धस ेेरोप केल्याचे धिगत नाही. 
(४) उपरोक्त (३) येथील पररश्थतीत प्रचन उपश्थत होत नाही. 
(५) प्रसींगत: येथे धसे पष् करण्यात येत ेकी, भीं ारा येथे धन्य दठकाणी नविन नाट्यग ह 
बाींरकामाच्या प्रतािाबाबत नगर पररिद, भीं ारा याींचेक ून काययिाही करण्यात येत धसल्याच े
श्जल्हाकरकारी, भीं ारा याींनी कळविले ेहे. 

___________ 
  
सरफडोह शता.िरमाळाव या गावातीि नागररिाांच्या सातबारा जताऱ्यातीि वगद २ च्या नोंदीबाबत 
  

(४५व  ३९६७ श२२-१२-२०१४व.   श्री.नारायण पाटीि शिरमाळाव :   सन्माननीय महसूि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(२) मौज े सरफ ोह (ता.करमाळा) येथील सींपूणय नागरीकाींच्या सातबारा उताऱ्यािर िगय २ ची 
नोंद झाली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, सींबींरीत शन ेतकऱ्याींनी महसलू विभागास जमीन मालकी धसलेल्या बाबतच े
योग्य त ेपुरािे सादर करुनही उताऱ्यािरील िगय-२ ची नोंद कमी केली नाही हे खरे ेहे काय, 
(३)  धसल्यास, महसूल विभागान ेयाबाबत कोणती काययिाही केली िा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे श१६-०७-२०१५व :(१) होय, तथावप सध्या िगय - २ ऐिजी देिथान िगय-३ 
धशन ा नोंदी करण्यात ेलेल्या ेहेत. 
(२) ही बाब खरी नाही, शन ेतक-याींनी ददलेली कागदपत्र,े धकरकार धलभलेख, कायायलयीन 
धलभलेख ि राज्य शन ासनाच्य परुालभलेख विभागाक ील सन १८८७-८८ सालातील करमाळा 
तालुक्यातील दमुाला नोंदिही पाहता सदरची जमीन भागि्ादार िगय-२ ऐिजी देिथान 
इनामाची धसल्याच े दनदशन यनास ेल्यान े सदर जलमनीच्या गा.न.नीं.७/१२ इतर हक्कात 
देिथान िगय-३ चे शन ेरे ठेिण्यात ेले ेहेत. 
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(३) सदर जलमनीचे गा.न.नीं ७/१२ िरील िगय-२ शन ेरा ऐिजी देिथान इनाम िगय-३ धसा शन ेरा 
दाखल करण्याचा ेदेशन  तहलसलदार, करमाळा याींनी त्यींचेक ील दद.३०/०२/२०१५ धन्िये 
केलेला ेहे. 
(४) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे महानगरपालििेच्या शाळा सरुु होऊन अद्यापही ववद्यार्थयाांना  
शाळोपयोगी वस्तूांचे वाटप न िेल्याबाबत 

  

(४६व  ४१२५ श२३-१२-२०१४व.   प्रा.वषाद गायिवाड शधारावीव, श्री.अलमन पटेि शमुांबादेवीव :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललकेच्या शन ाळा सुरु होऊन तीन/चार मदहन्याचा कालािरी होऊनही 
शन ाळेतील गरीब विदयार्थयांना शन ाळोपयोगी ितूींच ेधदयापही िा्प करण्यात ेलेले नसल्याचे 
माहे जलु,ै २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ेढळून ेले ेहे, हे खरे ओह काय, 
(२) धसल्यास, गरीब विदयार्थयानंा शन ाळेपयोगी ितुींचे िा्प लिकरात लिकर होण्याबाबत 
शन ासनाने कोणती तात ीची काययिाही केली िा करण्यात येत ेहे, 
(३) धदयाप कोणतीच काययिाही करण्यात ेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श०४-०७-२०१५व :(१) ि (२) ठाणे महानगरपाललकेच्या लशन क्षण विभागाने 
ददनाींक ०३.०२.२०१४ ते ददनाींक २४.०२.२०१४ या कालािरीत दनविदा मागविल्या होत्या. तथावप, 
लोकसभेची ेदशन य ेचारसींदहता भींग होऊ नये म्हणुन दनविदेसींबींरी पुढील काययिाही करता 
ेली नाही. 
     तदनींतर या प्रकरणी माहे ऑग्, २०१४ रोजी दनविदा प्रकक्रया पूणय करण्यात येऊन माहे 
ऑग्, २०१४ पासून सिय विदयार्थयांना या योजनाींचा लाभ देण्यात ेला ेहे. यामध्ये सिय 
विदयार्थयांना शन ाळापयोगी ितुींचे िा्प करण्यात ेले ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुिुांड पचिश्चम येथीि एस.बी.एस. मागादवरीि सोनापूर नािा तसेच  
टाटा िॉिनी नािा येथे ननमादण झािेिी वाहतुिीची समस्या 

  

(४७व  ४१६७ श१५-०१-२०१५व.   श्री.सरदार तारालसांह शमुिुांडव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुलुीं  पश्चचम येथील एस.बी.एस. मागायिरील सोनापूर नाका तसेच ्ा्ा कॉलनी नाका येथ े
मोयाया प्रमाणात दररोज िाहतकुीची समया उ्भवित धसून मोयाया प्रमाणात जनतेला धनेक 
समयाींना सामोरे जािे लागत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) धसल्यास, उक्त िाहतकुीची समया दरू करण्यासाठी शन ासनान ेकोणती उपाययोजना केली 
िा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श१५-०६-२०१५व :(१) सोलापूर जींक्शन न येथील एल.बी.एस. मागायिरील 
जलाराम पाकय  बिबल् ीींगच्या समोर फार ििायपासून ्ेम्पो ्ँ  ेहेत. सदर दठकाणी 
रक/्ेम्पोची  बल पाककंग झाल्यास काही प्रमाणात िाहतकूीची कों ी होत.े 
(२) सोनापूर जींक्शन न येथ ेिाहतकू सुरळीत ठेिण्याकररता दोन िाहतूक धींमलदाराींची नेमणूक 
केली ेहे. ्ा्ा कॉलनी पररसरात गत केली जाते. सन २०१४ मध्ये धनकरक त पाककंगच्या 
९० केसेस करण्यात ेल्या ेहेत. 
     या रो िर सम-वििम पाककंग करण्याबाबतचा प्रताि िाहतूक पोलीसाींच्या विचारारीन 
ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातीि रस्त ेबाांधणी िरताना योग्य ननयोिन िरणेबाबत 
  

(४८व  ४२१८ श२३-१२-२०१४व.   श्री.िगदीश मुळीि शवडगाव शेरीव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शन हरातील मोठया खचायच ेि लसमें् कॉकक्र् रते बाींरकाम करताना पाण्याची लाईन ि 
भूलमगत विदयुतिादहनी या कामासह पूियदनयोजन करण्यात येत नसल्याने पूणय झालेल्या 
रत्याचे या कामासाठी खोदाई करण्यात ेल्याने शन ासनाच्या दनरीचे नुकसान होत ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) धसल्यास, शन हरातील मोठे प्रकल्प करत धसताना महानगरपाललकाक ून ड्रनेेज लाईन, 
वपण्याच्या पाण्याची लाईन, भूलमगत विदयुतिाहीनी या कामाच े पूियदनयोजन करण्यात येत 
ेहे काय, 
(३) धसल्यास, पुणे शन हरातील रते बाींरणीत ेरुदनक तींत्रज्ञानाचा िापर महानगरपाललकेक ून 
करण्यात ेला ेहे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श१५-०६-२०१५व :(१) पुणे शन हरातील मोयाया खचायचे ि लसमें् कॉ ींकक्र् र त े
नव् याने कराियाचे झाल् यास पाण् याची लाईन ि विदयुतिादहनी या कामासह पूिय दनयोजन 
करण् यात येत धसत,े सबब, पाण् याची लाईन ि विदयुतिादहनीसाठी पूणय करण् यात ेलेल् या 
र त् याींची खोदाई करण् यात येत नाही. 
(२) शन हरातील मोठे प्र कल् प करत धसताना पुणे महानगरपाललकेतफे ताींबित्रक सल् लागाराची 
नेमणुक करणेत येत ेहे, ताींबित्रक सल् लागाराींच् या सल् ल् यानुसार ड्रनेेज लाईन, वपण् याच् या पाईप 
लाईन ि भूलमगत विदयुतिादहनी या कामाींचे पूिय दनयोजन करणेत येत ेहे. 
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(३) पुणे शन हराचे र ते बाींरणीत ओव् हरले पध् दतीने कॉ ींकक्र् करणे या ेरुदनक तींत्रज्ञानाचा 
(Use of PMB Batch Mix Plant etc.)  िापर करणेत ेला ेहे. सदर पध् दतीमध् ये 
धश्तत् िातील र त् याींिरच कॉ ींकक्र् करण् यात येत ेहे. सदर पध् दतीमुळे सारारण ३ ििायन े
र त् याच े पुनय ाींबरीकरणाचा खचय होत नाही. ताींबित्रक सल् लागारामाफय त पुियगणनपत्रक तयार 
करुन दनविदा काढण् यात येऊन ताबित्रक सल् लागाराच् या सल् ल् यानुसार जागेिर कॉ ींकक्र् काम 
करण् यात येत ेहे. 
  

___________ 
  

िल्याणीनगर ते सनलसटी या पुणे मनपा रस्त्यावर दरूध्वनी िां पनीने 
 िेिेिी अनाधधि त खोदाई िेल्याबाबत 

  

(४९व  ४२२१ श२३-१२-२०१४व.   श्री.िगदीश मुळीि शवडगाव शेरीव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललका हद्दीतील कल्यानी नगर त ेसनलस्ी या महानगरपाललका रत्यािर 
धनकरक त खोदकाम करुन खोदकाम केल्याच े दद. १८ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी ि त्या दरम्यान 
उघ कीस ेले हे खरे ेहे काय धसल्यास, 
(२) याप्रकरणी शन ासनाने चौकशन ी केली काय चौकशन ीमध्ये काय ेढळून ेले ेहे, 
(३) दोिी ठेकेदार ि सींबरीत प्रकरणी  ोळेझाक करणा-या धकरका-यािर शन ासनान े कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत ेहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श२६-०६-२०१५व :(१) पुणे येथील ि गाींिशन ेरी कल्याणीनगर ते सनलस्ी या 
रत्यािर धनकरक त केबल ्ाकलेचे ि त्त दै.सकाळमध्ये ददनाींक १९.११.२०१४ रोजी प्रलसध्द 
झाले. त्याप्रमाण ेजागेिर ददनाींक १९.११.२०१४ रोजी जागा पाहणी केली धसता सदर दठकाणी 
भारती एधर्ेल लल. कीं पनीने धनकरक तपणे सुमारे ४३५ र.मी. खोदाई करुन केबल ्ाकलेच े
दनदशन यनास ेले ेहे. 
(२) या प्रकरणी महानगरपाललकेतफे चौकशन ी केली धसता सदर दठकाणी भारती एधर्ेल 
लल.कीं पनीने धनकरक तपणे खोदाई करुन केबल ्ाकलेचे दनदशन यनास ेल्याने दद. १६/१/२०१५ 
रोजी येरि ा पोलीस ्ेशन न येथे गुन्हा (FIR.१५/१५) दाखल झालेला ेहे. तसचे भारती 
एधर्ेल क ून िसुल कराियाची दीं ात्मक रक्कम रुपये ७१,३८,८३५/- त्याींचे धन्य कामाच्या 
धनुिींगाने जमा धसलेल्या धनामत रक्कमेमरनू िसुल करण्याची काययिाही पुणे 
महानगरपाललकेमाफय त सुरु ेहे. 
(३) प्रचन उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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पुणे शहरातीि मिानन:सारण प्रिल्प नसल्याने मळुामुठा  
प्रदषुण पातळी मोठया प्रमाणात वाढिी असल्याबाबत 

  

(५०व  ४२२४ श२३-१२-२०१४व.   श्री.िगदीश मुळीि शवडगाव शेरीव :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शन हरातून जाणा-या मळुामुठा नदीमध्ये मोठयाप्रमाणात साीं पाणी सो ण्यात येत धसून 
ेिचयक दठकाणी मलदन:सारण प्रकल्प नसल्याने मुळामुठा प्रदिुण पातळी मोठया प्रमाणात 
िाढली धसल्यान े नदीपाण्यािर धिलींबून धसलेल्या के्षत्रातील नागरीकाींच े ेरोग्य रोक्यात 
ेले ेहे, हे खरे ेहे का, 
(२) मुळामुठा नदीिर पुणे मनपाललकेचे ककती मलदन:सारण प्रकल्प ेहेत ि या प्रकल्पाींची 
सदयश्थती काय ेहे, 
(३) मुळामुठा नदीतील प्रदिुण कमी करणे धथिा दनयींत्रीत करण्यासाठी महानगरपाललकेन ेिा 
शन ासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस श१५-०६-२०१५व :(१) ि (२) पुणे महानगरपाललका हद्दीमध्ये दररोज ७४४ 
दशन लक्ष ली्र एिढे मलैापाणी तयार होते. मळुा-मुठा नदीिर पुणे महानगरपाललकेच े १० 
मल:दनसारण प्रकल्प धसनू, या सदयश्थतीत प्रकल्पाींतून ५६७ दशन लक्ष ली्र एिट्या 
मैलापाण्यािर प्रकक्रया करण्यात येत ेहे. त्यानुसार शन हरात दनमायण होण-या एकूण 
मैलापाण्यापैकी दररोज १७७ दशन लक्ष ली्र एिढे मैलापाणी प्रकक्रया विना नदीत सो ण्यात येते, 
ही ितुश्थती ेहे. 
(३) पुणे शन हरात दनमायण होणा-या सींपूणय मलैापाण्यािर प्रकक्रया करुन नदीत सो णेकामी 
राषरीय नदी क ती काययक्रमाींतगयत प्रकल्प तयार करण्यात ेला धसून, सदर प्रकल्प जपान 
सरकारच्या जायका या सींथेक  े सादर करण्यात ेला ेहे. सदरची योजना ३-४ ििायच्या 
कालािरीमध्ये राबविण्यात येणार धसून, सदर योजना पूणय झाल्यानींतर शन हरात दनमायण 
होणाऱ्या सींपूणय मैलापाण्यािर प्रकक्रया करुन नदीत सो ण्यात येणार ेहे. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शन ासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


