
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अहमदनगर महानगरपालििेच् या युडयएीएसएसएम ी योेनेअांतग त सुधातरत  
पाणीपुरवठा योेना फेे २ ितरता िे  उभारणीचा प्रस् ताव 

  

(१)  २४९६ (२३-१२-२०१४).   श्री.सांग्राम ेगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर महानगरपाललकेच् या युडयएीएसएसएम्ी योेनअेींतग त रगतगतीपवा र असलेली 
अहमदनगर शहर सुधाररत पाणीपुर ठा योेना फेे २ कररता के  उभारणी रगतस् ता ास 
पर ानगीबाबत अहमदनगर महानगरपललकेने शासनाकए ेपत्र क्र.९३२ ददनाींक ३ नोव् हेंबर, २०१२ 
अन्  ये पन ानगी मागनन ददनाींक २० नोव् हेंबर, २०१३ रोेी रगतस् ता  सादर केला डहे, हे खरे 
डहे काय, 
(२) असल् यास, रगतस् ता ास समुारे अएीच  र्ा च् या काला धी हो न अयायाप मान् यता दे् यात 
डली नाही, हे खरे डहे काय, 
(३) असल् यास, सदर रगतस् ता ास मान् यता दे न िनधी उभाुनन सदर रगतकल् प तातएीने होणेबाबत 
कोणती काय  ाही केली  ा कर् यात येत डहे, 
(४) अयायाप कोणतीच काय  ाही केली नसल् यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे डहे. 
(२), (३)   (४) कें द्र शासन पुरस्कृत युडयएीएसएसएम्ी अलभयानाींतग त अहमदनगर 
महानगरपाललकेच्या मीें नर  ाढी  पाणी पुर ठा या रगतकल्पाकरीता हुएको या व त्तीय सींस्वेकएनन 
ुनपये २९.५२५० को्ी इतक्या के  उभारणीच्या रगतस्ता ास महाराषर महानगरपाललका 
अधधिनयमाच्या कलम १०९ (१) च्या अनुर्ींगाने समाव ष् अ्ी तसेच शासनाने व दहत 
केलेल्या अ्ीींच्या अधीन राहनन शासन िनण य ददनाींक ०४.१२.२०१५ अन् ये शासन मान्यता 
दे्यात डली डहे. 
  

___________ 
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मुांबईतीि वाांदे्र-िुिा  सांिुिात (बीिेसी) ई व ेी ब्िॉिमध्ये  
स्मा   सी ीचा प्रयोग राबवव्याबाबत  

  

(२)  २६८३ (२३-१२-२०१४).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील  ाींदे्र-कुला  सींकुलात (बीकेसी) ई   ेी ब्लॉकमयेये स्मा  ् सी्ीचा रगतयोग 
राबव ्याचा िनण य व शेर् िनयोेन रगताधधकरण असलेल्या एमएमडरएीएने घेतला डहे, हे खरे 
डहे काय, 
(२) असल्यास, हा रगतकल्प ककती ्प्पप्पयात राबव ्यात येणार डहे   पदहल्या ्प्पप्पयात 
कोणकोणते रगतकल्प राबव ्यात येणार डहेत   दसुऱ्या ्प्पप्पयात कोणत्या बाबी समाव ष् 
डहेत, 
(३) यारगतकल्पासाठी िनव दा मागव ्यात डल्या डहेत हे ही खरे डहे काय, असल्यास, याची 
सयाय:स्स्वती काय डहे, 
(४)  रील रगतकल्प ककती काला धीत पनण  कर्यात येणार डहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१७-०५-२०१६) :(१) हे खरे डहे. 
(२) सदर स्मा  ् सी्ीचा रगतयोग मुींबईतील  ाींदे्र-कुला  सींकुलात ई   ेी ब्लॉकमयेये ३ ्प्पप्पयात 
व कलसत करा याचा असनन ्प्पपा-१ (डयसी्ी) मयेये  ाय-फाय उपक्रम, स्मा  ् पाककिं ग 
उपक्रम, लस्ीझन्स ॲप, इीं्ेगे्र्ेए बबस्ल्एींग मॉिन्ोररींग लसस्स््म, कमाींए ॲन्ए कन्रोल सेन््र, 
उेा  बचत करणारे पव दद े   सीसीद्व्ही रगतकल्पाचा समा ेश डहे. 
          ्प्पपा-२ (नॉन डयसी्ी) मयेये हायबिए/ईलेक्रीक बसेस, सौर उेे र चालणारे पव 
दद े, लमठी नदीची स् च्छता करणे याींचा समा ेश असनन ्प्पपा-३ (अब न डएझाईन) मयेये ग्रीन 
बबल्एीींग, स्मा  ् स्स्र् फिन चर, ऑन लाईन इमारत डराखएा मींेनरी, ईझी ऑफ एुईंग 
बबेीनेस, डएस्े्ल एमएमडर, ेीडयएस   ेीपीएस डधाररत से ा   ग्रीन पाक    डणण 
उयायाने/लॅए स्केपीींग या कामाींचा समा ेश डहे. 
(३) सदर रगतकल्पासाठी िनव दा मागव ्यात डल्या असनन िनव दा सदर कर्याच्या अींितम 
ददनाींकास (०२.११.२०१५) दोन िनव दा रगताप्पत झाल्या डहेत. सदर िनव देची मुींबई महानगर 
रगतदेश व कास रगताधधकरणाच्या िनव दा मुल्याींकन सलमतीव्दारे छाननी सुुन डहे. 
(४) सदर रगतकल्प एक  र्ा त पनण  होणे अपेक्षित डहे. 
  

___________ 
  

मुांबईतीि ेागोेागी वाहतिुीची िोंएी सोएवव् यासाठए एलि हे ेए िोिि रेन, भुलमगत मेरो 
अशा महत् वाच् या पायाभतू सुववधाांबाबत 

  

(३)  ५५७८ (०७-०४-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदविी), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपा ीि (लशएी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील ेागोेागी  ाहतकुीची कोंएी सोएव ् यासाठी एललव् हे्ेए लोकल रेन, भुलमगत 
मेरो अशा महत्  ाच् या पायाभनत सुव धाींना शासनाने मींेनरी ददली असल् याचे            
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ददनाींक १७ ेाने ारी, २०१५ रोेी  ा त् या समुारास िनदश नास डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल् यास, यासींदभा त शासनाने कोणती काय  ाही केली  ा कर् यात येत डहे, 
(३) नसल् यास व लींबाची कारणे काय डहेत ? 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१७-०३-२०१६) :(१) सदर व र्याच्या अनुर्ींगाने मुींबई महानगर रगतदेश 
व कास रगताधधकरणाच्या काय कारी सलमतीच्या ददनाींक १२ ेाने ारी, २०१५ रोेीच्या बैठकीमयेये 
पायाभुत सुव धाींना मींेनरी दे्याच्या अनुर्ींगान े (१) ठाण े रेल् े स्वानक त े व ्ा ा (कळ ा) 
दरम्यान डकाशमाधगिंका बाींधणसेाठी मेसस  श्रीखींए े कन्सल््न्् रगता.लल. याींची रगतकल्प 
व्य स्वापन सल्लागार म्हणनन िनयुक्ती कर्यास मान्यता दे्यात डली डहे, (२) व स्तारीत 
मुींबई नागरी पायाभनत सुव धा रगतकल्पाींतग त पस्चचमेकएील  सई-भाईंदरला ेोएणाऱ्या खाएी रील 
पुलाच्या बाींधकामास   (३) व स्तारीत मुींबई नागरी पायाभनत सुव धा रगतकल्पाींतग्रत छेएा नगर 
ेींक्शन, घा्कोपर पन   येव े ाहतकु सुधारणा रगतकल्प राबव ्यास रगतशासककय मान्यता दे्याच 
रगतस्ता  रगताधधकरणाच्या डगामी बैठककत मान्यतकेरीता सादर कर्याची लशफारस कर्यास 
मान्यता ददली डहे, (४) व स्तारीत मुींबई भाईंदर-गोराई मनोरीत (गोराई त े मनोरीतर) 
रस्त्याच,े पुलाींचे बाींधकाम करणे (मुधा , राई डणण मोर ा खाएी पनल) डणण ेेट्टी रस्त्यापासनन 
मुख्य  रस्त्यापयिंत अींतग्रत रस्त्याची सुधारणा कर्याच्या कामाच्या सुधारीत ककीं मतीस 
मान्यता ददली डहे, (५) मुिा ेींक्शन   लशळफा्ा कल्याण ेींक्शन येव े उड्एाणपुलाच्या 
बाींधकामास सुधारीत रगतशासककय मान्यता ददली डहे, (६) मुींबई महानगर रगतदेशाच्या बाह्य 
िेत्रातील रस्त्याींच्या सुधारणा योेनेतींतग त रस्त्याच्या कामासाठी रगतकल्प व्य स्वापन 
कामाकरीता मे. एक्स, सी.सी. इींस्ेिनयस  डणण प्पलॅनस  याींची िनव दा मींेनर कर्यात डल्या 
डहेत, (७) खोपोली शहर  ळण रस्त्याच े पुलाींसह दपुदरीकरण   सुधारणा कामाकररता 
मे.अे ानी इन्रास्रक्चर रगता.लल. याींची िनव दा स्स् कार्यास मान्यता दे्यात डली डहे,   
(८) मोनोरेलच्या िनयोस्ेत ५ स्वानकाीं रील पादचारी पुल उभार्याकरीता सल्लागार म्हणनन 
काम कर्यासाठी M/s. XCC Enginineers &amp; Planners याींच्या िनयुक्ती मान्यता 
ददली डहे. (९) ठाणे लभ ींएी कल्याण उप रगतदेशासाठी सा  े िनक ेलद परर हन 
व्य स्वेकररता ताींबत्रक-डधव क ससुायेयता डणण सव स्तर रगतकल्प अह ाल तयार कर्यासाठी 
M/s. D’Applolonia S.P.A.Genova, Italy &amp; TCE Ltd., Mumbai याींच्या 
िनयुक्तीस मान्यता दे्यात डली डहे, (१०) न घर त े धचरनेर या रगतस्ताव त बहुउद्दशेीय 
 ाहतुक मागा कररता मे.एधगस इींडएया कन्सस्ल् ी्ंग इींस्ेिनयर रगता.लल. याींची रगतकलप सल्लागार 
म्हणनन िन एीस मान्यता ददली डहे, (११) व स्ताररत मुींबई नागरी पायाभुत सुव धा 
रगतकल्पाींतग त लशळाफा्ा महापे रस्त्या र एल ॲ्ए ्ी ेींक्शन येव ेचौपदी उड्एाणपुल   से ा 
रस्त्यासहीत उ  रीत रस्त्याच े ुनीं दीकरण   मेबनतीकरण कामासाठी मे.एन.ए.कन्स्रक्शन 
रगता.लल. याींची िन ीदा स्स् कार्यास   डधव क बदलास अधधदान कर्या मान्यता ददली डहे, 
(१२) ठाणे बेलापनर रस्त्या रील सव ता केलमकल्स ेींक्शन, घणसोली नाका   तळ ली नाका 
येवे उड्एाणपनल डणण महापे ेींक्शन येवे भयुारी  ाहन मागा च े बाींधकामासाठी मे.ेे.कुमार 
इन्रारगतोेेक््स लल. याींच्या लघुत्तम िनव दा स्स् कार्यास मान्यता ददली डहे. 
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(२)   (३) उपरोक्त रगतकल्पासींदभा त मुींबई महानगर रगतदेश व कास रगताधधकरणाच्या स्तरा र 
काय  ाही रगतगतीपवा र डहे. 
  

___________ 
  

नवीन-शेवा व हनूमान िोळीवाएा ता.उरण, जे.रायगए या  
ववस्तापीत गावाांचे पूनव सन िर्याबाबत 

  

(४)  ७२१५ (०८-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.व भागीय डयुक्त कोकण व भाग याींनी ददनाींक १० एवरगतल, २०१३   ददनाींक १२ 
डएसेंबर, २०१३ रोेी व स्तापीत न ीन-शे ा   हननमान कोळी ाएा (ता.उरण, स्े.रायगए) या 
व स्तापीत गा ाींचे पनन  सन कर्याबाबत मा.रगतधान सधच , नगर व कास (१) मींत्रालय याींना 
दे्यात डला डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही व स्तापीत गा ाींना सादर केलेल्या अह ालानुसार नुसार पनन  सनाबाबत 
शासनाने कोणता िनण य घेतला डहे, 
(३)  नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (१८-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) न ीन शे ा   हनुमान कोळी ाएा या गा ाींच्या पुन  सन कर्याबाबत व भागीय डयुक्त, 
कोकण याींनी सादर केलेल्या अह ालाींच्या अनुर्ींगान े मा. रगतधान सधच  (नगर व कास-१) 
याींच्याकए ेदद. १६.२.२०१६ रोेी व्य स्वापकीय सींचालक, लसएको, व भागीय डयुक्त, कोकण, 
ेे.एन.पी.्ी    स्ेल्हाधधकारी, रायगए याींच्यासम ेत बैठक डयोस्ेत कर्यात डली असनन 
याबाबत उधचत िनण य घे्यात येईल. 
(३) रगतचन उदभ त नाही. 
  

___________ 
  
भद्रावती व वरोरा (जे.चांद्रपूर ) नगरपतरषदाांना वाढीव व सधुातरत पाणीपुरवठा योेनेितरता 

ववशेष ननधी लमळणेबाबत 
  

(५)  ८६४८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भद्रा ती नगरपररर्देला (स्े.चींद्रपनर)  ाढी  पाणीपुर ठा योेनलेा व शेर् िनधी लमळणेबाबत 
स्वािनक लोकरगतितिनधीींनी ददनाींक १८ डएसेंबर, २०१४ रोेी  ा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री, 
महाराषर राज्य याींना एक लेखी िन ेदन ददले होत ेहे खरे डहे काय, 
(२) तसेच  रोरा नगरपररर्द (स्े.चींद्रपनर) येवील सधुाररत पाणी पुर ठा योेनेच्या मींेनर  
रगतस्ता ानुसार िनधी उपलब्ध करून देणेबाबत स्वािनक लोकरगतितिनधीींनी ददनाींक ३१ डएसेंबर, 
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२०१४ रोेी  ा त्या सुमारास मा.पाणीपुर ठा   स् च्छता मींत्री याींना एक लेखी िन ेदन ददले 
होते हे खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, रगतचन भाग (१)   (२) मधील िन ेदना र शासनान ेकोणती काय  ाही केली डहे 
 ा कर्यात येत डहे, 
(४)  नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे डहे. 
(२) होय, 
(३)   (४) कें द्र शासन पुरस्कृत युडयएीएसएसएम्ी अलभयाींनोतग त मींेनर भद्रा ती  ाढी  
पाणी पुर ठा योेनेस दरसुचीतील येणारे ककीं मतीच्या फरकाची ५० ्क्के रक्कम ुन. ३.९८ 
को्ी पनरक अनुदान स् ुनपात व तरीत कर्यात डलेली डहे. 
    नगरपररर्द बरोरा स्े. चींद्रपनर येवील सुधाररत पाणी पुर ठा योेनेस पाणी पुर ठा 
व भागाच्या सुेल   िनम ल अलभयानाींतग त तत् त: मान्यता ददली होती. तवावप िनधी अभा ी 
सदर रगतकल्प रद्द कुनन सदर रगतस्ता  महाराषर सु ण  ेयींती नगरोत्वान महालभयानात सादर 
करणेबाबत सनचना पाणी पुर ठा व भागामाफ त दे्यात डल्या डहेत. तवावप,  रोरा 
पाणीपुर ठा येाेनेचा रगतस्ता  शासनास रगताप्पत झाला नाही. 
  

___________ 
  
पारोळा (जे.ेळगाांव) येथीि पाणीपुरवठा योेनेच ेिाम ननिृष्ट्   देा चे ाािे अस्याबाबत 

  

(६)  ११६६१ (०७-०४-२०१५).   एॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पा ीि (एरांएोि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारोळा (स्े.ेळगाीं ) येवील पाणीपुर ठा  योेनेचे काम िनकृष ् देा चे झाले असनन 
अयायापही अपनण  डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योेनेच् या कामाची रगतगती   सयाय्स्स्वती काय डहे, 
(३) असल् यास, यासींदभा त चौकशी कर् यात डली डहे काय, चौकशीत काय डढळनन डले   
तया नुसार पाणीपुर ठा योेनचे े काम तातएीने पनण  करणेबाबत शासनाने कोणती काय  ाही 
केली  ा कर् यात येत डहे, 
(४)  नसल् यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) कें द्र शासन पुरस्कृत युडयएीएसएसएम्ी योेनेंतग त 
मींेनर पारोळा पाणीपुर ठा रगतकल्पाच ेकाम समाधानकारक असल्याबाबत शासकीय तींत्रिनकेतन 
तळगाीं  याींनी अह ाल सादर केला डहे, हे खरे डहे. 
(२) सदर योेनचेी कामे महाराषर ेी न रगताधधकरणामाफ त पनण  झालेली असनन सदर 
पाईपलाईनया ारे पारोळा शहरास पाणी पुर ठा सुुन डहे. सदर येाेना अींतग त पनण  झालेली 
काम ेभव षयात दैनेददन देखभाल   दुुनस्तीकामी नगरपररर्द पारोळा याींना हस्ताींतरीत करणेत 
डली डहेत. 
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(३)   (४) सदर योेनच्या कामाची शासककय तींत्रिनकेतन ेळागाीं  याींचे कएनन (त्रयस्व यींत्रणा 
म्हणनन) पाहणी कर्यात डली असनन, त्यानुसार रगतकल्पाच काम समाधानकारक डहे. 
  

___________ 
  

ि् याण-एोंबबविी महानगरपालििेिा ेे.एन.डर.य.ुएम. योेनेअांतग त  
शहरातीि मुख् य रस् त,े ग ारे व पायाभूत सुववधाबाबत 

  

(७)  १२०३५ (०७-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (ि्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याण-एोंबब ली महानगरपाललकेला ेे.एन.डर.य.ुएम. योेनेअींतग त शहरातील मुख् य 
रस् ते, ग्ारे   पायाभनत सुव धा याकररता मोठ्या रगतमाणा र शासनाचा िनधी मीें नर झाला डहे, 
हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, िनधी उपलब् ध हो नन सुये दा अयायाप पा ेतो रगतत् यि कामाची सुुन ात कर् यात 
डलेली नाही, हे खरे डहे काय, 
(३) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे डहे. 
(२) हे खरे नाही. कारण ज्या रगतकल्पाींकरीता िनधी उपलब्ध घाला त ेबहुताींशी पुण  झाले डहेत. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

मौे ेगुांदविी (ता.लभवांएी,जे.ठाणे) येथीि शासिीय ेलमनीवर िेिेिे 
 अनधधिृत बाांधिाम पाए्याबाबत 

  

(८)  १४२२९ (०४-०४-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजेवएा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौेे गुींद ली (ता.लभ ींएी, स्े.ठाणे) येवील स  े नीं २६/९ या खाेगी ेलमनी र 
श्री.रूद्ररगतताप बत्रपाठी याींनी केलेले अनधधकृत बाींधकाम एमएमडरएीए माफ त अयायावप 
पाए्यात डलेले नाही हे खरे डहे काय, 
(२) तसेच शासकीय ेलमनी रील सदरहन अनधधकृत बाींधकाम पाए्यासाठी एमएमडरएीएन े
स्ेल्हाधधकारी, ठाणे याींना १ को्ी रूपयाींचा िनधी ददला डहे हे ही खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनधधकृत बाींधकाम केव्हा पाए्यात येणार डहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची स  सादरण कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१८-०३-२०१६) :(१), (२), (३)   (४) होय. 
    मौे े गुींए ली, ता. लभ ींएी, स्े.ठाणे येवील सव्हे नीं. २६/९ या ेलमनी र श्री. ुनद्ररगतताप 
बत्रपाठी   लश ाराम सुदश प बत्रपाठी याींच्या मालकीच्या इींडएयन कॉपा ेेरेशन याींनी व नापर ाना 
बाींधकाम केलेले डहे. 
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     त्यासींदभा त त्याींनी मा. दद ाणी न्यायालय, लभ ींएी येव े दा ा क्रमाींक ३९५/१५ डखल 
केला असनन मा. दद ाणी न्यायालयान े ेैस ेवे पररस्स्वती राख्याच े डदेश ददले असनन बाब 
न्यायरगतव षठ डहे. 
  

___________ 
  

अमरावती व बएनेरा शहराची बाढिेिी िोिसांख् या ववचार िन न िामे महाराष्ट् र सुवण  ेयांती 
नगरोत् थान महालभयान िाय रमामाअांतग त 

  

(९)  १६०४९ (०८-०४-२०१५).   श्री.रवव राणा (बएनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा ती   बएनेरा शहराची बाढलेली लोकसींख् या दह बाब व चारात घेता म.स्े.रगता. 
अमरा ती याींनी उपरोक् त काम ेमहाराष र सु ण  ेयींती नगरोत् वान महालभयान काय क्रमाअींतग त 
अमरा ती शहरासाठी रगतधान सधच , महाराष र शासन नगरव कास व भाग- २ मींत्रालय, मुींबई 
याींचेकए े मुख् य अलभयींता (म.िन) नागरर ३६९/२६६ ददनाींक २५  फेिु ारी, २०१४ अन्  ये   
त् यानींतर ददनाींक २६ फेिु ारी, २०१४ रोेी मींत्रालय मुींबई येवील पाणी पुर ठा   स् व् ाच् छता 
सलमती समोर बैठकीमये ये मींेनरी कररता ठे ् यात डली असता मींेनरी लमळाली नाही, हे खरे 
डहे काय, 
(२) असल् यास, अमरा ती-बएनेरा शहरातील  ाढलेली लोकसींख् या लिात घेता त् याींना सखु 
सुव धा दे् यासाठी शासनाकए ेसादर केलेला ४८२१.८९ ुन. चा रगतस् ता ास मींेुरी अभा ी रगतलींबबत 
डहे, हे ही खरे डहे काय, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे डहे. 
(२) तयानींतर अमरा ती शहरासाठी ुन. ४४ को्ीची पाणी पुर ठा योेना महाराषर सु ण  ेयींती 
नगरोत्वान महालभयानाींतग त नगरपाररर्द रगतशासन सींचालनालयास सादर कर्यात डली डहे. 
त्यानुर्ींगान े नगरपररर्द रगतशासन सींचालनालयामाफ त ददनाींक १५/१२/२०१४ रोेीच्या पत्रान् ये 
सदर पाणी पुर ठा योेनेमयेये असलेल्या त्रु्ी कळव ्यात डल्या डहेत. सदर त्रु्ीींची पनत ता 
अमरा ती महानगरपाललकेमाफ त अदयाप कर्यात डली नाही. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती महानगरपालििा अांतग त नगरोत् थान योेनेअांतग त  
ववववध रस्त्याच् या िामाबाबत 

  

(१०)  १६०७७ (०८-०४-२०१५).   श्री.रवव राणा (बएनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा ती महानगरपाललका अींतग त नगरोत् वान योेनअेींतग त कीं  र नगर चौक त ेशींकर 
नगर चौक पयिंत रस् ता सुधारणा, गाेेपाल नगर त े द्-पाेॅईं् ते लमनी बायपास रस् ता 
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सुधारणा, कलोती नगर ते मींगलधाम येवील  ाहणाऱ् या नाल् या र पुरसींरिण लभींत बाींधणे, 
लश ाेी माके् येवील  ाहणाऱ् या नाल् याला पुर सींरिक लभींत बाींधणे, मायानगर बायपास ते 
स्  ागतम क कॉलनी पयिंत नाल् याला सींरिक लभींत बाींधणे अमरा ती - भानखेएा- गोव दपुर- 
कोन् एचे  र ते ेुना बायपास बएनरेा, मनपा अमरा ती नगरोत् वान योेनेअींतग त झालेला रस् ता 
गोपाल नगर त े ्ी पॉईं् एम.डय.एी.सी. पयिंत रसता बाींधकाम, मनपा अमरा ती येवील 
क ींर नगर ते शींकर नगर रस् ता बाींधकाम, लश ाेी माके् येवील  ाहणाऱ् या नाल् याला पुर 
सींरिण लभींत बाींधण,े मायानगर बायपास त े स्  ागतम क कॉलनी पय त नाल् याला सींरिण लभींत 
बाींधणे इत् यादी िनकृष ् देा ची कामे झाली   काही सुुन डहे अस ेअशा अनेक तक्रारी मतदार 
सींघातील नागररकाींनी केलेल् या असनन त् या अनुर्ींगाने सींबींधीत लोकरगतितिनधीींनी याींनी कामाींची 
गुण त् ता   देेदार हो् यासाठी म.न.पा. डयुक् त याींना  ारीं ार लेखी सुचना  दे नही या 
कामी म.न.पा. डयुक् त याींनी ददरींगाई केल्यान े िनकृष ् देा ची कामे झाली डहेत,  हे खरे 
डहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त कामासींदभा त शासनाने चौकशी केली डहे काय, त्यानुसार ददरींगाई 
कर्याऱ्या अधधकाऱ्या र कोणती काय  ाही केली   िनकृष ् झालेल् या कामाींची चौकशी 
होईपयिंत  कीं त्रा्दाराच ेदेयके रगतलींबबत ठे ्यात येणार डहेत काय, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) महाराषर सु ण  ेयींती नगरात्वान महालभयान अींतग त 
मींेनर रस्ते व कास रगतकल्पाच्या अनुर्ींगाने कामाची गुण त्ता   देा  याबाबत स्वािनक 
लोकरगतितिनधीीं याींच ेपत्र अमरा ती महानगरपाललकेस रगताप्पत झालेले डहे. त्यानुसार कीं चर नगर 
चौक त ेशकीं र नगर चौक पयिंत रस्ता सुधारणा   गोपाल नगर “द्” पॉईन्् त ेलमनी बायपास 
रस्ता सधुारणा या कामाच ेत्रयस्त ताींबत्रक पररिणाकरीता शासकीय महाव यायालय, अमरा ती 
याींना अमरा ती महानगरपाललकेमाफ त कळव ्यात डलेले डहे. कामाची गुण त्ता राख्याच े
अनुर्ींगाने कामे सुुन असताींना बाींधकाम सादहत्याचे नमुन े नामाींककत अलभयाींबत्रकी 
महाव यायालयातील रगतयोगशाळेमयेये तपासणी करीता पाठव ्यात डलेले असनन, त्याींचे रगताप्पत 
चाचणी अह ाल समाधानकारक असल्याबाबत अमरा ती महानगरपाललकेने अह ाल सादर केला 
डहे. 
(२) उपरोक्त अनुर्ींगान े शासकीय अलभयाींबत्रकी महाव यायालयास ताींबत्रक पररिण कर्यास 
कळव ्यात डले असनन अह ाल रगताप्पत होईपयिंत कीं त्रा्दाराने देयक अमरा ती 
महानगरपाललकामाफ त रगतलींबबत ठे ्यात डले डहे. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
 
  

___________ 
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राज्यातीि हमािाांना पेन्शन दे्याबाबत 
  

(११)  १६६८८ (११-०८-२०१५).   श्री.भारत भाििे (पांढरपूर), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), 
एॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाि पा ीि (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील हमालाींनाही पेन्शन दे्यात या ी, अशी मागणी महाराषर राज्य हमाल, मावाएी 
महामींएळाने पींढरपनर येवे माहे माच  २०१५ च्या पदहल्या डठ ड्यात डयोस्ेत कर्यात 
डलेल्या पररर्देत शासनाकए ेकर्यात डली डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत शासनान ेकोणती काय  ाही  केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची स  साधारण कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (२३-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. तवावप सींघ्नेन े त्याींच्या व व ध 
माींग्याींबाबत ददनाींक १५/०७/२०१५ रोेी ददलेले  िन ेदन स्ेल्हाधधकारी, अहमदनगर 
याींच्यामाफ त शासनास रगताप्पत झालेअसनन त्यात सदरहन मागणीचा समा ेश डहे. 
(२) हमालाींना पेन्शन दे्याबाबत मावाएी अधधिनयम, १९६९   त्याखाली तयार केलेल्या 
योेनाींमयेये कोणतीही तरतनद नाही. त्यामळेु पुढील काय  ाहीचा रगतचन उया् ा त नाही. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

स् मा   लस ी समे् या ेाणा-या इस् त्रायि शहराप्रमाणे नागपूर, मुांबई, औरांगाबाद डणण 
नालशि शहराचा वविास िर्याबाबत 

  

(१२)  १८८३३ (१२-०८-२०१५).   श्रीमती हदवपिा चहाण (बागिाण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांएुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जेतेंद्र ड हाए (मुांरा ा िळवा), श्री.अजेत पवार (बारामती), 
श्री.राहुि ेगताप (श्रीगोंदा), श्री.अवधूत त िरे (श्रीवध न), श्री.वैभव वपचए (अिोिे), 
श्री.राणाेगेीतलसांह पा ीि (उस्मानाबाद), श्री.भास्िर ेाधव (गुहागर), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), श्री.सुरेश िाए (िे त), श्री.मिरांद ेाधव-पा ीि (वाई), श्री.हनुमांत एोळस 
(माळलशरस), श्रीमती सुमन पा ीि (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.शामराव ऊफ  बाळासाहेब 
पा ीि (िराए उत्तर), श्री.हदपि चहाण (फि ण), श्री.नरहरी णारवाळ (हदांएोरी), श्री.राेाभाऊ 
(पराग) वाेे (लसन्नर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम), श्री.अेय चौधरी (लशवएी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेगातील स्मा  ् लस्ी समेल्या ेाणाऱ्या इस्त्रायल शहरारगतमाणे मुींबई, नागपनर, औरींगाबाद 
डणण नालशक या शहराींना इस्त्राईलमधील तेल अव न शहराच्या सहकाया न े स्मा  ् लस्ी 
बनव ्याचा रगतस्ता  शासनाच्या व चाराधीन डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभा त िनण य घेतला डहे काय, सदरहन शहराींचा सुिनयोस्ेत व कास 
साध्यासाठी कोणकोणत्या बाबीींना रगताधान्य दे्यात येणार डहे   यासाठी शासनाने कोणते 
रगतयत्न केले डहे, 
(३) याबाबतची सयाय:स्स्वती काय डहे ? 



व .स. १३९ (10) 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) कें द्र शासन पुरस्कृत स्मा  ् लस्ी अलभयान राज्यात 
राबव ्यात येत असनन, सदर अलभयानाींतग त मुींबई, ठाणे, पुणे, न ी मुींबई, कल्याण-एोंबब ली, 
सोलापनर, अमरा ती, औरींगाबाद, नालशक, नागपनर या राज्यातील १० शहराींची सींभाव्य स्मा  ् 
शहरेम्हणुन िन ए अलभयानाच्या रगतवम ्प्पप्पयात कर्यात डली डहे. 
(२)   (३) कें द्र शासन पुरस्कृत स्मा  ् लस्ी अलभयान राबव ्यास राज्य शासनान े मान्यता 
ददलेली असनन त्यानुसार अलभयानाच्या रगतवम ्प्पप्पयात राज्यातील १० सींभाव्य स्मा  ् शहराींची 
िन ए कर्यात डली डहे. 
    कें द्र शासनाच्या सुचनेनसुार अलभयान शहराींनी नागररकाींचा सहभाग व चारात घे न 
स् च्छ, शाच त, पया  रणपुरक स्मा  ् शहरे तयार करणच्या अनुर्ींगाने स्मा  ् लस्ी रगतस्ता  
तयार केलेले डहेत. 
    कें द्र शासन स्तरा र अलभयाींनाच्या दसुऱ्या ्प्पप्पयात होणाऱ्या डींतरराज्यीय स्मा  ् लस्ी 
चॅलेंे या स्पधेत सहभागी हो्यासाठी सदर रगतस्ता  कें द्र शासनास व दहत काला धीत सादर 
कर्यात डलेले डहेत. 
  

___________ 
  
मुांबई - गोवा राष्ट् रीय महामाग  रमा १७ वतरि रायगए जे् ्यातीि पोिादपूर डणण रत् नाधगरी 
जे्हयातीि खेए तािुक् याच् या सीमेवरीि िशेएी   प वाहतूि पोलिस चौिीिगत गे् या 

वषा पासून ऊन-पाऊस ािेत उभ् या असिे् या अ  ब् युिन् सन े 
ेागा सोएून ती बेपत् ता अस्याबाबत 

  

(१३)  २२४९३ (०९-०९-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगाविे (महाए) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई - गो ा राष रीय महामाग  क्र १७  ररल रायगए स्ेल् ह्यातील पोलादपनर डणण 
रत् नाधगरी स्ेल्हयातील खेए तालकु् याच् या सीमे रील कशेएी ्ॅप  ाहतनक पोललस चौकीलगत 
गेल् या  र्ा पासनन  न-पा स झलेत उ् या असलेल् या अॅम् ब् युलन् सने ेागा सोएनन ती बेपत् ता 
झाली असल् याचे नुकतेच माहे म,े २०१५ मये ये िनदश नास डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल् यास, तसेच त् यालगत उ् या असलेल् या दोन ्ोईग के्रन् सदेखील ेागेपासनन काींही 
अींतरा र डएोशाला उ्या राहनन गींेन लागल् या डहेत, हे ही खरे डहे काय, 
(३) असल् यास, लाखो ुनपये ककीं मतीच् या यींत्रसामुग्रीचा उपयोग हो् यापन  च व ल् हे ा् लाग् याची 
कारणे काय डहेत, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली डहे काय, त् यात काय डढळनन डले, 
(५) तया नुसार यास ेबाबदार असणा-या व् यक् तीीं र कोणती कार ाई केली डहे  ा कर् यात 
येत डहे, 
(६) नसल् यास, त् याची कारणे काय डहेत ? 
  
 



व .स. १३९ (11) 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे डहे. 
(३)   (४)  ा. मे. कें द्र कशेएी येवे दोन्ही ्ोईंग के्रन   ॲम्बुलन्स ताींबत्रक बबघाएामुळे 
नादुुनस्त झाल्याने उप रगतादेलशक परर हन अधधकारी, रत्नाधगरी याींनी दोन्ही कें न्स   
ॲम्बुलन्स भींगारात काढणेबाबत तपासणी अह ाल सादर केलेला डहे. त्यारगतमाणे कार ाई चालन 
डहे. 
(५) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  
नालशि जे् ्यातीि गांगापूर धरण पतरसरात प्रवेशास बांदी असताांनाही पय  ि व त्याांची वाहन े

धरणाच्या पतरसरात ेात अस्याबाबत 
  

(१४)  २५०६५ (१४-०८-२०१५).   श्री.योगेश (बापू) घोिप (देवळािी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक स्ेल् ह्यातील गींगापनर धरण पररसरात रगत ेशास बींदी असताींनाही माहे म,े २०१५ 
मये ये पय ् काींची  ाहने बकॅ ॉ्रपयिंत ेा न गींगा -हे गा ाच् या लश ारात चार चाकी  ाहनान े
पे् घेतला होता, हे खरे डहे काय, 
(२) तसेच धरणाच् या पररसरात मयायपीींचा धाींगएधधगा् याच ेअनके रगतकार म,े २०१५ मये ये झाले, 
हे ही खरे डहे काय, 
(३) असल् यास, गींगापनर धरणाच् या सुरक्षिततेबाबत शासनाने कोणती उपाययोेना केली डहेे े
 ा कर् यात येत डहे ? 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१८-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे डहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    गींगापनर धरण पररसरात मयायपीींना धाींगएधधींगाणा घातल्याच ेरगतकार घएल्यासींदभा त पोलीस 
स््ेशनला कोणतीही तक्रार दाखल नाही. 
(३) गींगापनरर धरणाच्या सुरक्षितेबाबत खालीलरगतमाणे उपाययोेना कर्यात डल्या डहेत. 

१. धरण पररसरात “रगत ेश िनवर्येद” असल्याचे फलक ला ्यात डले डहेत. 
२. िनधीयेद िेत्रामयेये  ाहनाींनी/ पय ् काींनी रगत ेश केल्यास त्याींच्या र कायदेशीर 
कार ाई केली ेाते. 
३. गींगापनर धरणस्वळी पा्बींधारे व भागाकएनन सी.सी.्ी.व्ही. कॅमरेे ला ्यात डले 
डहेत. 
४. मुख्य धरणा र   तसेच माींए ा, मुख्य व मोचक इत्यादी दठकाणी खात्याकए े
उपलब्ध असलेल्या मेनर चौकीदार याींच्या देखरेखीसाठी नेमणनका केलेल्या डहेत. 
५. ेलाशयाच्या बुएीत िेत्रालगत ज्या दठकाणी पय ् क ेा्याची शक्यता डहे. 
अशा दठकाणी रगतितबींधात्मक फलक   डए े बॅरीयस  ला ले डहेत. 
६. पोलीसाींकएनन धरण पररसरात  िनयलमत गस्त घातली ेात.े 
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७. दद. १९.८.२०१५ रोेी गींगापनर धरणाचा सुरिा डढा ा पोलीस अधधकाऱ्यामाफ त 
घे्यात डला असनन त्रु्ीबाबत ड चयक त्या सनचना रगतशासक   अधधिक 
अलभयींत्याींना दे्यात डल्या डहेत. 

  

___________ 
  

मेहिर (जे.बुिढाणा) येथीि सांभाेीनगरात एिाच रात्री चार हठिाणी चो-या ाा् याबाबत 
  

(१५)  २५४१२ (१२-०८-२०१५).   एॉ.साें य रायमुििर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर (स्े.बलुढाणा) येवील सींभाेीनगरात ददनाींक ७ ेनन, २०१५ रोेी एकाच रात्री चार 
दठकाणी चो-या झाल् याची घ्ना घएली, हे खरे डहे काय, 
(२) असल् यास, या रगतकरणी कोणती कार ाई केली  ा कर्यात येत डहे 
(३) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) होय, ६.६.२०१५ रोेी लशिक कॉलनी भागात 
राहणाऱ्या दोघाींच्या घरी चोरी झाली होती. 
(२) पोलीस स््ेशन मेहकर येळो दोन्ही घर फोएीबाबत गु.र.क्र. १०५/२०१५, भाीं.दीं.व . कलम 
४५७,३८० रगतमाणे गुन्हा नोंद कर्यात डला असनन २ डरोपीींना अ्क कर्यात डली डहे. 
गुन्हा पोलीस तपासा र रगतलींबबत डहे. 
(३) रगतच न उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतीि माहहम येथीि भवानी ाोपएपट्टी पुनव सन वविास योेनबेाबत 
  

(१६)  २८१५९ (२१-०१-२०१६).   श्री.ननतेश राणे (िणिविी) :   सन्माननीय गहृननमा ण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर पस्चचम मुींबई ेी-उत्तर व भाग हद्दीतील िनकम ाएीमयेये भनमापन क्र. ५६९ 
्ी.पी.ए.IV, मादहम व भाग या दठकाणी मे.अिनल कसले डणण कीं पनी,  ास्तुव शारद डनींद 
धोके याींनी भ ानी झोपएपट्टी पुन  सन व कास योेनेंतग त एक योेना पनण  केली डहे, हे खरे 
डहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहन योेनेंतग त उभार्यात डलेल्या इमारतीमयेये ३ त े ७ मेले 
अनधधकृतररत्या बाींधनन त्याच ेव्यापारी गाळ्यामयेये ुनपाींतर केले डहे, हे ही खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहन मेल्या रील अनधधकृत बाींधकाम ह्व ्यासाठी झोपएपट्टी पुन व कास 
रगताधधकरणाकएनन नो्ीसही बेा ्यात डलेल्या असतानाही डेलमतीस सदरहन अनधधकृत 
बाींधकाम िनषकालसत कर्यात डलेले नाही, हे ही खरे डहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर झोपएपट्टी पुनव  कास योेनेच मुख्य सुत्रधार मे. ओमकार बबल्एस  हे 
असनन त्याींनी मुींबई शहरात दठकदठकाणी झोपएपट्टी पुनव  कास योेनेखाली बाींध्यात डलेल्या 
इमारतीींमयेयेही अशाच रगतकारे एफएसडय चे ेाणी पन  क उल्लींघन कुनन बेकायदेशीर बाींधकामे 
केलेली डहेत, हे ही खरे डहे काय, 
(५) असल्यास, या सींपनण  रगतकरणाची चौकशी कर्यात डली डहे काय,चौकशीत काय डढळनन 
डले त्यानुसार अनधधकृत बाींधकामाव रोधात तसेच या बाींधकामास पाठीशी घालणाऱ्या स   
सींबींधधत अधधकाऱ्याव रोधात कोणती कार ाई कर्यात डली  ा येत डहे, 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (१४-०३-२०१६) :(१) हे खरे डहे. 
(२)   (३) सदरहन झोपएपट्टी पनु  सन योेनेतील व क्री घ्काींतील इमारतीमधील ३ ते ८ 
मेले  ाहनतळाींसाठी मीें ुर कर्यात डले होत.े त्यापकैी ३ त े ६ मेल्याीं र अनधधकृत 
बाींधकाम िनषकालसत कर्यासाठीचे िनदेश व कासकाला दे्यात डलेले होते. तयानुसार 
व कासकाींनी सदर अनधधकृत बाींधकाम िनषकालसत केल्याचे पत्र छाेायाधचत्राींसह झोपएपट्टी 
पुन  सन रगताधधकरणाकए ेददनाींक २२.७.२०१५ रोेी सादर केलेले डहे सदर अनधधकृत बाींधकाम 
िनषकालसत केल्याची खातरेमा स्वळ पाहणी कुनन कर्यात डलेली डहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) रगतचन उया् ा त नाही. 
(६) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात दलित समाेावरीि अत्याचारासांदभा त प्रिरणाांचा ननप ारा िर्यासाठए ववशेष 
न्यायािये स्थापन िर्याबाबत 

  

(१७)  २८६०५ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघा ), 
अ ए.डलशष शिेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववेय िाळे (लशवाेीनगर), श्री.ववेय औ ी (पारनेर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर स्ेल्ह्यातील दललत अत्याचाऱ्याच्या स ा धधक घ्नाींची नोंद झाली असनन 
राज्यात दललत समाेा रील अत्याचाराचे रगतमाण ७ ्क्के असनन उक्त रगतकरणात गुन्हे दाखल 
करून घे्यासाठी ्ाळा्ाळ केली ेात असल्यामळेु सदर रगतकरणाींचा ेलद गतीन े िनप्ारा 
कर्यासाठी व शेर् न्यायालये असा ीत अशी मागणी राषरीय अनसुनधचत ेाती डयोगाच ेमा. 
अयेयि याींनी केली असल्याचे माहे ऑगस्् २०१५ मयेये  ा त्या दरम्यान िनदश नास डले 
डहे, हे  खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, दललताींच्या  ाढत्या अत्याचाराला पायबींध घाल्याच्या दृष्ीने शासनान े
कोणत्या व शेर् उपाययोेना केल्या   ा कर्यात येत डहेत, 
(३) तसचे कामात हलगे  करणाऱ्या सींबींधधत पोलीस कम चाऱ्याींव ुनयेद कोणती कार ाई 
कर्यात डली  ा येत डहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 



व .स. १३९ (14) 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१४-०३-२०१६) :(१) सन २०१५ मयेये राज्यामयेये दललत समाेा र 
अत्याचार झाल्याबाबत अ.ेा./े.(अ.रगत.) कायदा, १९७९ अन् ये १८१६   नागरी हक्क सींरिण 
कायदा, १९५५ अन् ये ७ असे एकुण १८२३ गुन्हे दाखल झाले असनन, त्यापैकी ९६ गुन्हे 
अहमदनगर स्ेल्ह्यामयेये दाखल झाले डहेत. 
        न्यायालयातील रगतलींबबत रगतकरणाींचा ेलदगतीन े िनप्ारा होणेसाठी व धी   न्याय 
व भागाकएनन ठाणे, औरींगाबाद   नागपनर येवे व शेर् न्यायालयाींची स्वापना कर्यात डली 
डहे. 
(२) नागरी हक्क सींरिण व भागाची स्वापना कुनन त्यामयेये अपर पोलीस महासींचालक देा चे 
अधधकारी असनन, पररिेत्राच्या दठकाणी पोलीस अधीिक, पोलीस उप अधधिक, स्ेल्ह्याच्या 
दठकाणी पोलीस िनरीिक ककीं  ा सहायक पोलीस िनरीिक, पोलीस ह ालदार/पोलीस लशपाई 
याींच्या नेमणनका कर्यात डल्या डहेत तक्रार रगताप्पत झाल्यानींतर ॲरालस्ी काययायानुसार 
गुन्ह्याची नोंद झाली ककीं  ा नाही ते खात्री केली ेाते. गुन्ह्याच्या स्वळी भे् दे्या येत.े 
डरोपी र दोर्ारोपपत्र दाखल कुनन पाठपुरा ा कर्यात येत,े घ्नास्वळी शाींतता राख्यासाठी 
पालीस बींदोबस्त नमेनन स्वािनक शाींतता सलमतीच्या बैठका घे्यात येत,े वपएीत लोकाींच्या 
स्े ीत /मालमत्तेच्या नकुसानीची चौकशी   मुल्यमापन कुनन डधव क मदत   पुन  सनासाठी 
पाठपुरा ा कर्यात येत,े रगतत्येक पोलीस स््ेशनमयेये लोकरगतितिनधी, दललत नेत,े काय कत,े 
नागरीक, पोलीस अधधकारी   कम चारी याींची बैठक घे्यात येते, तसेच सीं ेदनशील गा ाींमयेये 
काय शाळा, सभा घे न ेनेागतृी िनमा ण कर्यात येते. सन २०१५ मयेये ७६१ ेातीय 
सलोखा बैठक   ७०६ काय शाळा झाल्या डहेत. कें द्र   राज्य शासनाचे   राषरीय अनसुुचीत 
ेाती डयोगाींच ेरगताप्पत सुचनाींबाबत  ेळो ळेी पररपत्रके, ज्ञापने िनग लमत कर्यात येत.े 
(३) कामात हलगे  करणाऱ्या पोलीस अधधकारी/कम चारी याींच्या व ुनयेद अ.ेा/े.(अ.रगत.) 
कायदा, १९८९ चे कलम ४ अन् ये कार ाई कर्यात येते. सन २०१५ मयेये हलगे पणा 
केलयासींदभा त कलम ४ अन् ये ६ गुन्हे दाखल झाले डहेत. 
(४) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

गएधचरोिी जे््यातीि नक्षिग्रस्त भागातीि पोिीस स् ेशनचा  
िारभार प्रभारी अधधिारी पहात अस्याबाबत 

  

(१८)  २८६३० (२१-१२-०१६०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपा ीि (लशएी), प्रा.ववरेंद्र ेगताप 
(धामणगाव रे्वे), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), श्री.सांेय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गएधचरोली स्ेल्ह्यातील पोलीस अधधकारी   कम चाऱ्याींना स्वािनक गुन्ह्याींचा तपास 
कर्याबरोबरच निलव रोधी मोदहमेची डखणी, निलव रोधी अलभयान राब ा  े लागत 
असल्यान े इतर स्ेल्ह्याींच्या तुलनेत येवील पोलीसाीं र पएणारा कामाचा ताण लिात घेता 
पोलीस ठा्याच्या रगतमुख पदी पोलीस िनरीिक देा चा अनुभ ी पोलीस अधधकारी ड चयक 
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असताना, निलीदृष्या सीं ेदनशील असलेल्या, पुराएा, कोरची, धानोरा, मुलचेरा, ए्ापल्ली, 
ेाराबींएी, भामरागए   डसरअल्ली या पोलीस ठा्याचा कारभार सहायक पोलीस िनरीिक 
अव ा पोलीस उपिनरीिक देा च्या अधधकाऱ्याींची िनयुक्ती कुनन त्यालाच रगतभारी अधधकारी 
म्हणनन काम करा े लागत असल्याच े िनदश नास डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास,  सदर निलग्रस्त स्ेल्ह्यातील स  च पोलीस ठा्यातील कारभार पनण िमतेन े
चाल्यासाठी पोललस ठा्यातील अधधकाऱ्याींची पदे पनण  िमतेने भरणेबाबत शासनाने कोणती 
काय  ाही  केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (१४-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे डहे. निलदृष्या अितसीं ेदनलशल 
असलेल्या दठकाणी सतत निलव रोधी अलभयाने राब ा ी लागतात. अशा अलभयानात सीडरपी 
  एसडरपी सोबत स्ेल्हा पोलीस सयुक्तपणे सहभागी असते. निल ादी व ुनयेदच्या 
काय  ाहीत तुनण   होतकुन असलेल्या ३० ते ४०  योग् असलेल्या अधधकायाींची िनताींत 
ड चयकता असते. पोलीस िनरीिक हे पद पदोन्नतीचे असनन त्याींचे  य साधारणत: ५० च्या 
े ळपास असते. त्यामुळे त्याींना अशी अलभयाने राबव णे कठीण ेात.े म्हणनन िनशस्त्र 
सहायक पोलीस िनरीिकाींची १७ पैकी १७ पदे भरलेली डहेत सीं ेदनलशल पोलीस स््ेशन मयेये 
िन:शस्त्र सहायक पोलीस िनरीिकाींची नेमणुका केल्या डहेत. तसेच गएधचरोली / अहेरी 
स्ेल्ह्याींच्या डस्वापने र पोलीस िनरीिकाींच्या सदर दठकाणी बदल्या कर्यात डल्या असनन 
ते अयायाप हेर झाले नाहीत   ररक्त असलेल्या  दठकाणी रगतभारी काय भार सहायक पोलीस 
िनरीिक याींचकेए े सोपव ्यात डला डहे. 
(२) गएधचरोली/ अहेरी येवील ररक्त असलेली  िनशस्त्र पोलीस िनरीिकाींची पदे स  साधारण 
बदल्या-  ेळी भर्यात येतील. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

एिबी ी रद द िर्याच्या शासनाच्या ननण याबाबत 
  

(१९)  २८६३६ (२१-०१-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपा ीि (लशएी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  शासनाने ददनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासनन एलबी्ी रद्द कर्याचा िनण य घेतला डहे, हे 
खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िनण याच ेवोएक्यात स् ुनप काय डहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िनण यामुळे राज्यातील महानगरपाललकाींचे मोठ्या रगतमाणा र नुकसान 
झाले असनन न ी मुींबई महानगरपाललकेचे ६०० को्ी तर नालशक महानगरपाललकेच े ३०० 
को्ीच े नकुसान झाले असल्यान े महानगरपाललकाींच े िनयोेनच कोलमएनन गेले डहे, हे खरे 
डहे काय, 
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(४) असल्यास, या रगतकरणी शासनाने चौकशी केली डहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय डढळनन डले   त्यानुसार महानगरपाललकाींना डधव क बळ 
दे न त्याींना व कासाच े काम े कर्यासाठी िनधी उपलब्ध कुनन दे्याच्या दृष्ीन े कोणती 
काय  ाही केली डहे  ा कर्यात येत डहे, 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे डहे. 
 ज्या व्यापाऱ्याींची धींयायाची  ावर् क उलाढाल ५० को्ीपेिा कमी डहे. अशा व्यापाऱ्याींना 

स्वािनक सींस्वा कर भर्यापासनन सन् दे्यात डली डहे. 
(२) शासनान ेददनाींक ०१ ऑगस््, २०१५ च्या शासन िनण यान् ये ज्या व्यापाऱ्याींची  ावर् क 
उलाढाल ५० को्ी पेिा कमी डहे अशा ९९.५% व्यापाऱ्याींना स्वािनक सींस्वा कर 
भर्यापासनन सन् दे्याचा धोरणात्मक िनण य घेतला डहे. 
 सदरहन िनण यामुळे महानगरपाललकाींच्या उत्पन्नामयेये येणारी घ् भुनन काढ्यासाठी 

शासनाकएनन दर मदहन्याच्या पदहल्या डठ ड्यामयेये महानगरपाललकाींना देय होणारे 
सहाय्यक अनुदान त्याींच्या बँक खात्यामयेये ेमा केले ेात.े 

 सहायक अनुदानाची पररगणना करताना महानगरपाललकेचे मागील ५  र्ा तील स ोच्च 
उत्पन्न डधारभनत मानुन त्या रती ८%  ाढ व चारात घेतली ेात.े 

 महानगरपाललकाींकए े ५० को्ीपिेा ेास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्याींकएनन रगतत्येक 
मदहन्यात ेमा होणारे एलबी्ी   शासनाकएनन दे्यात येणारे १% अितरीक्त मुद्राींक 
शुल्क हे  ेा कुनन उ  रीत रक्कम महानगरपाललकाींना सहाय्यक अनुदान म्हणनन 
व तरीत केली ेाते. 

(३) हे खरे नाही. 
 न ी मुींबई महानगरपसाललकेस सन २०१५-१६ या डधव क  र्ा मयेये ऑगस्् ते माच  

२०१६ या ८ मदहन्याच्या काला धीमयेये ५२१.६९ को्ी तर नालशक महानगरपाललकेस 
५००.७७ को्ी ऐ ढे स्वािनक सींस्वा करापासनन एकुण उत्पन्न रगताप्पत होणार डह. त्यामळेु 
महानगरपाललकेचे कोणतेही डधव क नुकसान झालेले नाही. 

(४)   (५) शासनाकएनन महानगरपाललकाींना त्याींच्या स ोच्च उत्पन्ना र ८%  ाढ गहृीत धुनन 
अनुदान दे्यात येत डहे. त्यींसाठी कोणताही अितररक्त खच  महानगरपाललकाींना करा ा 
लागत. त्यामुहे याबाबत चौकशी कर्याची ड चयकता ददसनन येत नाही. 
(६) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरातीि ेुन्या व मोएिळीस डिे्या उपिर प्राप्त इमारती तसेच हाएाच्या ५६ 
वसाहतीमधीि ेुन्या व मोएिळीस डिे्या इमारतीांचा पनुवव िासबाबत 

  

(२०)  २८७३७ (२१-०१-२०१६).   श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार हहि), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पा ीि (लशएी), श्री.बसवराे पा ीि (औसा), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूव ), श्री.सदा 
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सरवणिर (माहहम), श्री.मांगेश िुएाळिर (िुिा ), श्री.अशोि पा ीि (भाांएूप पजश्चम), श्री.वैभव 
नाईि (िुएाळ), श्री.सांेय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय गहृननमा ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील ेुन्या   मोएकळीस डलेल्या उपकर रगताप्पत इमारती तसेच म्हाएाच्या ५६ 
 साहतीमधील ेुन्या  मोएकळीस डलेल्या इमारतीींचा पुनव  कास कर्यासाठी शासनान ेमुींबई 
व कास िनयींत्रण िनयमा लीतील ३३ (५), ३३ (७) नसुार ककमान ३०० चौ.फन ्ाच ेघर (डतील 
िेत्रफळ)   ३३ (९), ३३ (१०) अन् ये ककमान ५०० चौ.फन ्ाच ेघर (डतील िेत्रफळ) दे्याच्या 
शासन िनण यानुसार माहे सप्प े्ंबर, २०१५ अखेर ५६  साहती पैकी ककती  साहतीींच्या 
पुनव  कासाच ेरगतस्ता  शासनास रगताप्पत झाले डहेत, 
(२) असल्यास, पुनव  कासाबाबतचा डराखएा शासनाने तयार केला डहे काय त्याचे स् ुनप 
काय डहे   सदर पुनव  कास हा म्हाएामाफ त कर्यात येणार डहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े मींेनरी ददली डहे काय   मींेनरीच्या अनुर्ींगान े काय  ाहीची 
सयाय्स्स्वती काय डहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२१-०३-२०१६) :(१) मुींबई महामींएळाच्या अखत्याररतील ५६ मोठ्या 
 साहतीमधील एकीं दर ८३८ रगतस्ता ाींना देकारपत्र/ ना हरकत रगतमाणपत्राची काय  ाही व कास 
िनयींत्रण िनयमा ली ३३(५) अींतग त कर्यात डलेली डहे. 
(२) शासनान े दद. ०८.१०.२०१३ रोेीच्या शासन िनण यानुसार म्हाएाच्या  साहतीींमयेये २.५ 
ऐ ेी ३.०० इतके च्ईिेत्र िनदेशाींक लागन केले डहे. यामयेये के ळ अितररक्त बाींधकाम 
िेत्रातील गहृसाठ्याचा दहस्सा म्हाएास दे्याची तरतुद डहे. 
याबाबतची पुढील काय  ाही म्हाएा रगताधधकरणाकएनन कर्यात येते. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

िो्हापूर शहरात सीसी ीवी िॉमेरे बसवव्याबाबत 
  

(२१)  २९०७९ (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्येीत पा ीि-सन एिर (शाहूवाएी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापनर शहरात सीसी्ी ी कॅमेरे बसव ्यासाठी  साए े सहा को्ीची योेना मींेनर 
कर्यात डली डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योेनचेे काम माहे मे २०१५ मयेये सुुन होणार होत े तवावप अद्दाप  
कामाला सुुन ात  केली गेलेली नाही, हे ही  खरे डहे काय, 
(३)  असल्यास, शासनाने तातएीने काम सुुन कर्याबाबत कोणती काय  ाही केली  ा कर्यात 
येत डहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फएणवीस (१८-०३-२०१६) :(१), (२), (३)   (४) कोल्हापनर शहरात सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसव ्याबाबत स्ेल्हा िनयोेन मींएळ, कोल्हापनर याींच्याकएनन ुन. २ को्ी   कोल्हापनर 
महानगरपाललकेकएनन ुन. ४.६ को्ी असा एकन ण ६.६ को्ी ुनपयाींचा िनधी उपलब्ध कर्यात 
डला डहे. सदर उपलब्ध िनधीमधनन कोल्हापनर शहरातील महत् ाची सा  े नीक दठकाणे, 
रॅकफक लसग्नल चौक अशा एकुण ६५ दठकाणी १६५ सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसव ्यात डले असनन 
सीसी्ीव्ही बसव ्याची काय  ाही अींितम ्प्पप्पयात डहे. 
  

___________ 
  

मुांबईत ५७ हेार बेघराांसाठए िेवळ सात रात्र ननवारे अस्याबाबत 
  

(२२)  २९१३० (२१-०१-२०१६).   श्री.अतिु भातखळिर (िाांहदविी पूव ), श्री.वैभव नाईि 
(िुएाळ), श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार हहि), श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत ५७ हेार बेघराींसाठी के ळ सात रात्र िन ारे असल्याचे माहे ऑक््ोंबर २०१५  
मयेये  ा त्या दरम्यान िनदश नास डले, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, मा.स ोच्च न्यायालयाने ददनाींक १० फेिु ारी, २०१० मयेये ददलेल्या 
िनकालानसुार पाच लाखाहनन अधधक लोकसींख्या असलेल्या शहरामयेये रगतित एक लाख 
व्यक्तीमागे १०० व्यक्तीींच्या िन ासाची सोय असलेल्या एक रात्र िन ारा गरेेचा डहे, हे ही 
खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, मा.स ोच्च न्यायालयाचा  िनकाल लिात घेता मुींबईत ककमान १५० िन ारे 
उभार्याची गरे डहे, हे ही खरे डहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रगतकरणी शासनाने   मुींबई महानगरपाललकेन ेकोणती उपाययोेना केली 
डहे, 
(५) असल्यास, मुींबईकराींसाठी ककती रात्र िन ारे उपलब्ध होणार डहेत   त े कधी पयिंत 
उपलब्ध होणार डहेत, 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे डहे. 
(२) हे खरे डहे. 
(३) मा. स ोच्च न्यायालयाच्या डदेशानुसार बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रात रगतती एक लाख 
लोकसींख्येमागे एक रात्रिन ारा यारगतमाणे १२५ रात्र िन ारे शहरी बेघराींसाठी सुुन करणे ड चयक 
डहे. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाललका िेत्रात १२५ रात्र िन ाऱ्याींसाठी ेागा उपलब्ध कुनन दे्याबाबत 
स   सींबींधीताींना डयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींनी व नींती केली डहे. 
(५) सयायस्स्वतीत मुींबई व भागामयेये ७ रात्र िन ारे सुुन असनन काही स् यींसे ी सींस्वाींचा लेखी 
होकार रगताप्पत होताच, त्याींच्याशी करारनामा कुनन ७ रात्र िन ारे सुुन होतील, तसेच सयाया 
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उपलब्ध असलेल्या ६ ेागाीं र स् ारस्याची अलभव्यक्ती माग नन   पुढील रगतकक्रया कुनन एकन ण 
२० रात्र िन ारे सुुन होतील. उ  ररत ५ रात्र िन ारे माच , २०१६ अखेर सुुन हो्याचे रगतस्ताव त 
डहे. 
(६) मुींबई शहराची व्याप्पती पाहता ररकामा भनखींए लमळणे ककीं  ा बघेर तेवे मोठ्या रगतमाणा र 
डहेत अशा दठकाणी रात्र िन ारा उभार्यासाठी ेागा उपलब्ध होणे कठीण असल्यान,े ेागा- 
उपलब्धतेनुसार रात्र िन ारे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफ त सुुन कर्यात येत डहेत. 
  

___________ 
  

राज्यातीि गावात तां ामुक्त गाव सलमत्या स्थापन िर्याबाबत 
  

(२३)  २९२५२ (१६-०१-२०१६).   एॉ.पतांगराव िदम (पिूस िएगेाव), श्री.अलमन प ेि 
(मुांबादेवी), एॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अस्िम शखे (मािाए पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गा ात तीं्े िनमा ण हो  नयेत यासाठी यादृष्ीन े ददनाींक १५ ऑगस््, २००७ 
पासनन सुुन झालेली महात्मा गाींधी तीं्ामुक्ती गा  मोदहम ठप्पप झाली असनन गा पातळी रील 
तीं्ामुक्त सलमत्या कागदा रच असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मयेये  ा त्यादरम्यान 
िनदश नास डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तीं्ामुक्त गा  सलमत्याींना उस्े ता स्वा रगताप्पत कुनन दे्याबाबत शासनान े
कोणती काय  ाही केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२)   (३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

नवी मुांबई ववमानतळ प्रि्पासाठए धचांचपाड्यातीि ग्रामस्थानी िेिेिे डांदोिन 
  

(२४)  २९२६४ (२१-०१-२०१६).   श्री.एी.एस.अहहरे (सारमाी), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोप े (भोर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन ेल न ी मुींबई येवील धचींचपाड्यातील व मानतळ रगतकल्पासाठी ग्रामस्वाींना लसएकोन े
ददलेले डच ासन पाळ्यात डले नसल्यामुळे त े डींदोलनाच्या पव त्र्यात असल्याचे माहे 
सप्प े्ंबर, २०१५मयेये  ा त्यासुमारास िनदश नास डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, लसएकोने ग्रामस्वाींना ददलेल् या डच ासनानुसार ग्रामस्वाींना न्याय लमळ्याबाबत 
तसेच डींतरराषरीय व मानतळाच े काम ल करात ल कर सुुन कर्याबाबत शासनाने कोणती 
तातएीची काय  ाही केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फएणवीस (१८-०३-२०१६) :(१) नाही. 
(२) न ी मुींबई डींततराषरीय व मानतळाच े कामकाे व हीत केलेल्या कालमया देनसुार सुुन 
असनन त्यात व लींब झालेला नाही   ते व दहत मुदतीत पनण  कर्याची काय  ाही सुुन डहे. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतीि दादासाहेब गायिवाए नगर, मािवणी, मािाए पजश्चम येथीि सोसाय ीतीि 
रहहवाशाांना गुांएाचा त्रास होत अस्याबाबत 

  

(२५)  २९३७६ (२१-०१-२०१६).   श्री.अस्िम शेख (मािाए पजश्चम), श्री.अलमन प ेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादासाहेब गायक ाए नगर, गे् नीं.८, माल णी, मालाए पस्चचम येवील 
सोसाय्ीतील रदह ाशाींना गुींएाचा  त्रास होत असनन गुींए  मुलीची   मदहलाींची छेए काढत 
असल्याबाबतच्या तक्रारी स्वािनक रदह ाशाींनी  मा. मुख्यमींत्री तसचे   ररषठ पोलीस िनरीिक, 
माल णी पोलीस ठाण,े सहाय्यक पोलीस डयुक्त, पोलीस उपायुक्त, पोलीस डयुक्त 
याींच्याकए ेददनाींक १९ ऑगस््, २०१५ रोेी  ा त्या सुमारास केल्या डहेत, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रगतकरणी अयायाप कोणतीच काय  ाही कर्यात डली नाही, हे ही खरे 
डहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय असनन उक्त रगतकरणी कोणती रगतितबींधात्मक उपाययोेना 
केली  ा कर्यात येत डहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (१४-०३-२०१६) :(१) होय. 
 (२) नाही. 
    या पररमींएळातील माल णी पोलीस ठाण े येवे माहे ऑगस््, २०१५ मयेये तक्रारी रगताप्पत 
झाल्यानींतर व शेर् पवकाींना सदर दठकाणी पाळत ठे ्यात डदेलशत कर्यात डले   २३ 
नशाखोर इसमाीं र कलम ८ (क) सह २७ एनएीपीएस काययायान् ये कार ाई कर्यात डली 
डहे. 
(३) गायक ाए नगर परीसरात बी् अधधकारी, बी् माश ल, तसेच गस्ती ाहनाींना  ळेो ेळी 
गस्त घाल्यास   गैररगतकार होताना ददसनन येताच त्याींचे र कएक कार ाई कर्याच े डदेश 
केले डहेत. सदर परीसरात कायदा   सुव्य स्वा पवक गस्तीकरीता नेम्यात डले डहे. 
(४) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
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नागपूर शहरातीि रहहवाशाांिएीि खासगी ववहीरीचा नन:शु्ि ननयमबा्य उपसा होत अस्यान े
महापालििेिा िाखो न पयाांचा भुदंए सोसावा िागत अस्याबाबत 

  

(२६)  २९४६४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुननि िेदार (सावनेर), श्री.अब् दिु सत्तार (लस्िोए), 
श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपनर शहरातील रदह ाशाींकएील खासगी व हीरीचा िन:शुल्क िनयमबाह्य उपसा होत 
असल्याने महापाललकेला े ळपास १५ लाख ुनपयाींचा भनदिंए सोसा ा लागला असल्याचे ददनाींक 
२३ ऑगस््, २०१५ रोेी ा त्यासमुारास िनदश नास डले, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, खासगी व दहरीींना ुन.५०० शुल्क असताना, िन:शलु्क   िनयमबाह्य उपसा 
करणाऱ्या सींबींधधताीं र शासनाने काय काय  ाही केली डहे  ा करणार डहे, 
(३) अयायाप कोणतीच कार ाई कर्यात डली नसल्यास त्याची स  साधारण कारणे काय 
डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सा  े कक ग्ार लाईनचे पा्याने अव ा अितचषृ्ीमळेु डेनबाेनच े रस्त्या रील पाणी 
व हीरीत गेल्यान ेखाेगी व दहरी दनर्ीत होत असतात. अचयाच रगतकरणात खाेगी व दहरीतील 
दनर्ीत पा्याचा उपसा िनश:ुल्क कर्यात येतो. 
    अशा रगतकरणात काय रगतणाली िनचचीत कर्यात डली असनन खाेगी व दहरीची िन:शुल्क 
उपसा कर्यासींबींधी नागपनर महानगरपाललका स्वायी सलमती ठरा  क्र. ३६४ दद. ६/१२/२०१४ 
अन् ये मान्यता ददलेली डहे. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

स् मा   लस ी योेनेत वपांपरी धचांचवए शहर समाववष्ट्  िर्याबाबत 
  

(२७)  २९५५० (२१-०१-२०१६).   श्री.अजेत पवार (बारामती), श्री.जेतेंद्र ड हाए (मुांरा ा िळवा), 
श्री.वैभव वपचए (अिोिे), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांएुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद 
ेाधव-पा ीि (वाई), श्री.हदपि चहाण (फि ण), श्री.सुरेश िाए (िे त), श्री.महेश (दादा) 
िाांएगे (भोसरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात राबव ् यात येणा-या स् मा  ् लस्ी योेनेत समाव ष ् केलेले वपींपरी धचींच ए हे 
शहर सदर योेनेतनन  गळ् यात डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल् यास, त् याींची कारणे काय डहेत, 
(३) वपींपरी धचींच ए शहराचा स् मा  ् योेनेत समा शे करणेबाबत शासनाने कोणती काय  ाही 
केली  ा कर् यात येत डहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१)   (३) कें द्र शासन पुरस्कृत स्मा  ् लस्ी अलभयाना 
अींतग त पादहल्या ्प्पप्पयात राज्य शासनान े राज्यातील १० शहराींची िन ए केलेल्या स्मा  ् 
शहराींमयेये पुणे-वपींपरी धचींच ए नागरी समनहाची लशफारस कें द्र शासनास केली होती. परींत ुकें द्र 
शासनाने नागरी समनहाची िन ए न करता फक्त पुणे शहराची िन ए सींभाव्य स्मा  ् शहराींच्या 
यादीत केली डहे. 
(३)   (४) वपींपरी धचींच ए शहराची स्मा  ् शहरामयेये िन ए कर्याबाबत पुन्हा ददनाींक ३० 
सप्प े्ंबर, २०१५ रोेीच्या पत्रान् ये कें द्र शासनास व नींती कर्यात डली डहे. 
  

___________ 
  

िें द्राने १४ या ववत्त डयोगानुसार मुिभुत सुववधासाठए पाठवव्यात  
डिे्या रिमाचे वा प न ाा्याबाबत 

  

(२८)  २९७०८ (२२-०१-२०१६).   श्री.अजेत पवार (बारामती), श्री.जेतेंद्र ड हाए (मुांरा ा िळवा), 
श्री.वैभव वपचए (अिोिे), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद 
ेाधव-पा ीि (वाई), श्री.पाांएुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.नरहरी णारवाळ 
(हदांएोरी), श्री.हदिीप वळस-ेपा ीि (डांबेगाव), एॉ.पतांगराव िदम (पिूस िएगेाव), श्री.अस्िम 
शेख (मािाए पजश्चम), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोप े (भोर), श्री.नसीम खान 
(चाांहदविी), श्री.ेयांत पा ीि (इस्िामपूर), एॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पा ीि (एरांएोि), 
श्री.राणाेगेीतलसांह पा ीि (उस्मानाबाद), श्री.गणपत गायिवाए (ि्याण पूव ) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रान े १४ व्या व त्त डयोगानुसार मुलभतु सुव धासाठी राज्य शासनाला पाठव ्यात 
डलेल्या ४९१ को्ी ुनपयाींपैकी शासनान ेत्याच े ा्प माहे ऑगस््, २०१५ अखेर केले नाही हे 
खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय डहेत, तसेच सदर महानगरपाललकेच्या  ा्याला डलेली 
रक्कम तातएीन दे्याबाबत शासनाने कोणती काय  ाही केली  ा कर्याींत येत डहे, 
(३) अयायाप कोणतीच काय  ाही केली नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. िनधी  ा्पाचे डदेश दद. १४.७.२०१५ 
रोेी िनग लमत कर्यात डले डहेत. 
(२)   (३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतीि लमठए नदीचे वविासाबाबत 
  

(२९)  २९९७१ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववेय भाांबळे (जेांतूर), श्री.पाांएुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.ेयांत पा ीि (इस्िामपूर), श्री.जेतेंद्र ड हाए (मुांरा ा िळवा), श्री.वैभव वपचए (अिोिे), 
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श्री.मिरांद ेाधव-पा ीि (वाई), अ ए.पराग अळवणी (वविेपािे), श्री.हनुमांत एोळस (माळलशरस), 
श्रीमती ज्योती ििानी (उ्हासनगर), श्री.हदिीप वळस-ेपा ीि (डांबेगाव), श्री.गुिाबराव पा ीि 
(ेळगाव ग्रामीण), श्री.मांगेश िुएाळिर (िुिा ), एॉ.शलशिाांत खेएिेर (लसांदखेए राेा), 
श्री.सुननि लशांदे (वरळी), श्री.अतुि भातखळिर (िाांहदविी पवू ), श्री.िािीदास िोळांबिर 
(वएाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत ददनाींक २६ ेलु,ै २००५ च्या ेलरगतलयानींतर लमठी रगताधधकरणाची स्वापना कर्यात 
डली मात्र मागील पाच  र्ा त रगताधधकरणाची एकही बैठक झाली नसल्याच े माहे ऑगस््, 
२०१५ मयेये  ा त्यादरम्यान िनदश नास डले, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, पा साळ्यात लमठी नदीला पनर ये न ेनेी न व स्कळीत हो  नये तसचे 
नागररकाींचे नकुसान हो  नये म्हणनन शासनान ेकोणती काय  ाही केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३)  नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१४-०३-२०१६) :(१), (२)   (३) लमठी नदी व कास   सींरिण 
रगताधधकरणाच्या मा. मुख्यमींत्री   सींरिण रगताधधकरणाच्या मा. मुख्यमींत्री महोदयाींच्या 
अयेयितेखाली एकन ण ०६ बैठका झाल्या असनन लमठी नदी व कास   सींरिण रगताधधकरणाची 
शक्ती रगतदत्त सलमतीच्या मा. मुख्य सधच  महोदयाींच्या अयेयितेखाली एकन ण ११ बैठका 
झाल्या डहेत. 
     लमठी नदी व कास   सींरिण रगताधधकरण हे लमठी नदी    ाकोला नाल्याच्या व कास 
सींदभा त व व ध यींत्रणेमधील कामासाठी समन् याचे काम करते, सदर लमठी नदी    ाकोला 
नाला ज्या िेत्रातनन ेातो त्या िेत्राींच्या सींबींधीत “िनयोेन रगताधधकरण” याींना लमठी नदी   
 ाकोला नाला व कासाच्या अनुर्ींगाने रगतकल्प, अींमलबेा णी करणे, भनसींपादन करणे, 
रगतकल्पग्रस्ताींचे पुन  सन करणे   रगतकल्पाच्या अनुर्ींगान ेइतर काम ेकर्यात येतात. 
  

___________ 
  

अहमदनगर जे््यातून मुांबईत गोमाांस तस्िरी होत अस्याबाबत 
  

(३०)  ३०००५ (२१-०१-२०१६).   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जेतेंद्र ड हाए (मुांरा ा 
िळवा), श्री.पाांएुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार हहि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर स्ेल्ह्यातनन मुींबईत गोमाींस तस्करी होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या 
पदहल्या सप्पताहात उघएकीस डले, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनामाफ त चौकशी केली डहे काय,चौकशीत काय डढळनन डले   
तयानुसार गोमाींस तस्करी करणाऱ्याीं र शासनान ेकोणती कार ाई  केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१६-०३-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
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स् मा   लस ी योेनेसाठए शासनान ेदहा शहराांची ननवए िे्याबाबत 
  

(३१)  ३००५१ (२१-०१-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर ग्रामीण), श्री.अलमन प ेि 
(मुांबादेवी), श्री.अब् दिु सत्तार (लस्िोए), श्री.ेयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोप े (भोर), 
श्री.अेय चौधरी (लशवएी), श्री.सुननि लशांदे (वरळी), श्री.हदिीप वळस-ेपा ीि (डांबेगाव), 
श्री.जेतेंद्र ड हाए (मुांरा ा िळवा), श्री.हनुमांत एोळस (माळलशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार हहि), श्री.नरहरी णारवाळ (हदांएोरी), श्री.गणपतराव देशमखु 
(साांगोिे), श्री.राहूि िुि (दौंए), श्री.अतिु सावे (औरांगाबाद पूव ), श्री.सुभाष भोईर (ि्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र सरकारच् या स् मा  ् लस्ी योेनेसाठी शासनान ेदहा शहराींची िन ए केली डहे मुींबई, 
न ी मुींबई, ठाणे, कल् याण-एोंबब ली, नालशक, पुणे-वपींपरी-धचींच ए, अमरा ती, नागपनर, सोलापनर 
डणण औरींगाबाद या शहराींमये ये स् मा  ् लस्ी योेना राबव ् यात येणार असल् याचे माहे 
ऑगस् ्, २०१५ मयेये  ा त् या सुमारास िनदश नास डले, हे खरे डहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात ज् या शहरात स् मा  ् लस्ी योेना राबव ् यात येणार त् याबाबत कृती 
डराखएा डखनन त् याींच् यासाठी ड च यक असणारा िनधी उपलब् ध कुनन दे् याबाबत कोणती 
काय  ाही केली  ा कर् यात येत डहे, तसेच त्याींच ेस् ुनप काय डहेत, 
(३) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) कें द्र शासन पुरस्कृत स्मा  ् लस्ी अलभयाींनाींतग त 
राज्यातील १० शहरे स्मा  ् लस्ी म्हणनन व कलसत कर्यात येणार डहेत. राज्यातील १० 
सींभाव्य स्मा  ् शहराींमयेये बहन्मुींबई, ठाणे, कल्याण-एोंबब ली, न ी-मुींबई, पुणे, नालशक, 
सोलापनर, औरींगाबाद, नागपनर, अमरा ती या शहराींचा समा ेश डहे. 
(२)   (३) स्मा  ् लस्ी अलभयानाच्या दसुऱ्या ्प्पप्पयात राज्यातील १० सींभाव्य स्मा  ् शहराींच े
स्मा  ् लस्ी रगतस्ता  कें द्र शासनास व हीत काला धीत सदर कर्यात डले होत.े कें द्र शासन 
स्तरा र पार पएलेल्या स्मा  ् लस्ी चॅलेंे या स्पधेमधनन राज्यातील पुणे   सोलापनर या 
शहराींची िन ए कें द्र शासनाने केली डहे. कें द्र शासनाने िन एलेल्या स्मा  ् शहारासाठी ५ 
 र्ा साठी रगतित र्  / रगतितशहर कें द्र शासनाच े ुन. १०० को्ी अनदुान लमळणार असनन राज्य 
शासन स्वािनक स् राज्य सींस्वेन ेरगतत्येकी ुनपये ५० को्ी इतका दहस्सा याया याचा डहे. अशा 
रगतकारे सदर अलभयानाींतग त स्मा  ् शहर म्हणनन िन ए्यात डलेल्या शहराींना एकन ण १००० 
को्ी िनधी उपलब्ध होणार डहे. 
  

___________ 
  

राज् यातीि यांत्रमाग िामगाराांसाठए स् वतांत्र ि् याणिारी मांएळ स् थापन िर्याबाबत 
  

(३२)  ३०१०८ (२२-१२-२०१६).   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.मिरांद ेाधव-पा ीि (वाई), 
श्री.जेतेंद्र ड हाए (मुांरा ा िळवा), श्री.नसीम खान (चाांहदविी), श्री.अस्िम शेख (मािाए 
पजश्चम), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.हदिीप वळस-ेपा ीि (डांबेगाव), श्री.राेेश  ोप े
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(घनसावांगी), श्री.गणपत गायिवाए (ि्याण पूव ), एॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पा ीि (एरांएोि), 
श्री.न पेश  हात्र े (लभवांएी पूव ), श्री.डलसफ शखे (मािेगाांव मध्य), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), 
श्री.उन्मशे पा ीि (चाळीसगाव), श्री.राणाेगेीतलसांह पा ीि (उस्मानाबाद), श्री.पथृ् वीराे 
चहाण (िराए दक्षक्षण) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यातील यींत्रमाग कामगाराींसाठी स् तींत्र कल्याणकारी मींएळ स्वापन कर्यासाठीचा 
रगतस्ता  मींत्रीमींएळाच्या मींेनरीसाठी  पाठव ्यात या ा असा डदेश मा.कामगार तवा 
 स्त्रोयायोग राज्यमींत्री याींनी कामगार व भागाला ददला असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ च्या 
दरम्यान िनदश नास डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रगतस्ता ा र शासनाने िनण य घे न यींत्रमाग कामगाराींसाठी स्  तींत्र 
कल्याणकारी मींएळ स्वापन कर्याबाबत शासनाने कोणती काय  ाही केली डहे  ा कर्यात 
येत डहे, 
(३) अयायाप, काय  ाही केली नसल्यास होणाऱ्या व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     तवावप, तत्कालीन मा. राज्यमींत्री (कामगार) याींच्या अयेयितेखाली यींत्रमाग कामगार 
कल्याण मींएळ स्वापन कर्याबाबत मींत्रीमींएळ द्प्पपणीचे रगताुनप तयार केले असता ते मा. 
राज्यमींत्री याींचकेए े मान्यतेस्त  सादर केले असता त्यामयेये यींत्रमाग कामगाराींसोबतच या 
उयायोगाशी िनगएीत काींएी ाले, ेॉबर,  ारवपींग, सायणझींग इ. चा समा ेश मींत्रीमींएळ द्प्णीत 
कर्याच ेमाहे फेिु ारी २०१५ रोेी सुधचत केले डहे. त्याचरगतमाणे ददनाींक ०६.१०.२०१५ रोेी 
झालेल्या बैठकीमयेये यींत्रमाग कामगार कल्याण मींएळ स्वाप्याच्या अनुर्ींगान ेव त्त व भागान 
उपस्स्वत केलेल्या मुयायाींचे स्पष्ीकरण व कास डयुक्त याींनी सादर करा े   त्याअनुर्ींगाने 
व भागाने रगतस्ता  व त्त व भागाच्या मान्यतेसाठी सादर करा ा असे िनदेश मा. राज्यमींत्री 
(कामगार) याींनी ददले. 
 (२) यींत्रमाग कामगार कल्याण मींएळ स्वापन कर्याच्या अनरु्ींगाने मींत्रालयातील व व ध 
व भागाींचे अलभरगताय रगताप्पत कुनन घेणे रगतकक्रयाधीन डहे. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

इचििरांेी (जे.िो्हापूर) येथीि यांत्रमाग भागधारि िामगाराांच्या माग्याांबाबत 
  

(३३)  ३०४३९ (२१-०१-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.जेतेंद्र ड हाए (मुांरा ा िळवा), 
श्री.पाांएुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.साें य साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींेी (स्े.कोल्हापनर) येवील यींत्रमाग भागधारकाींनी शासनान े काढ्यात डलेला 
ककमान  ेतनाचा अयेयादेश अयोग्य असल्याने त्याबाबत सलमती नमे्यात या ी अशी मागणी 
कुनन सदर अयेयादेश रद्द करणेबाबत माहे ऑगस््, २०१५ च्या शे ्च्या सप्पताहात 
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रगताींतअधधकारी काया लया र मोचा च ेडयोेन कर्यात डले होते, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोचेकऱ्याींच्या मागणीनुसार शासनान ेडतापयिंत कोणती काय  ाही केली 
 ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२१-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे डहे. 
(२) यींत्रमाग उयायोगातील कामगाराींचे ककमान  ेतन पुनिनधा रणाची शासन अधधसनचना ददनाींक 
२९.१.२०१५ रोेी रगतलसयेद झालेली डहे. सदर अधधसनचनेनुसार ककमान  ेतन लमळा ,े अशी या 
उयायोगातील कामगाराींची मागणी डहे. तर, मालक  ग  सदर अधधसनचनेनुसार ककमान  तेन 
दे्यास तयार नाही. 
    सदर समस्ये र तोएगा काढ्याच्या रगतयत्नाचा एक भाग म्हणनन सदर उयायोगातील 
कामगार , मालक डणण सींघ्नेच्या रगतितिनधीींच्या शासन स्तरा र बैठका डयोस्ेत कर्यात 
डल्या होत्या. या बैठकाींमधील िनण यानुसार ददनाींक २९.१.२०१५ च्या अधधसनचनेबाबत 
पुनव  चार कर्याकररता ददनाींक १७.१०.२०१५ रोेीच्या शासन िनण यान् ये तज्ञ (ताींबत्रक) 
सलमतीच ेगठन कर्यात डले असनन सदर सलमतीचा अह ाल शासनास रगताप्पत झालेला डहे. 
शासनास रगताप्पत झ्रालेल्या अह ाला र काय  ाही सुुन डहे. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

िराए (जे.सातारा) तािुक्यातीि वाघेरी येथीि एिा यक्तीस गावठए िट्टा व दोन ेीवांत 
िाएतुस ेबाळग्याप्रिरणी अ ि िे्याबाबत 

  

(३४)  ३०४६५ (२१-०१-२०१६).   श्री.ेयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोप े (भोर), श्री.अलमन 
प ेि (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कराए (स्े.सातारा) तालुक्यातील  ाघेरी येवील एका व्यक्तीस गा ठी कट्टा (वपस्तुल)   
दोन ेी ींत काएतुस ेबाळगल्यारगतकरणी सातारा गुन्हे रगतक्ीकरण शाखेन ेअ्क केली असल्याच े
माहे सप्प े्ंबर, २०१५ दरम्यान िनदश नास डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रगतकरणी कोणती कार ाई केली   ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०७-२०१६) :(१) होय,  हे खरे डहे. 
    सदर रगतकरणी दोन डरोपीींना अ्क कर्यात डली डहे. 
(२) सदर रगतकरणी अ्क कर्यात डलेल्या दोन्ही डरोपीव ुनयेद कराए शहर पोलीस  ठाणेत 
भाग ६ गुर नीं. ३१६०/१५ भा.ह.का. क ३(१)५, २५, म.पो.का.क. ३७ (१) (अ) /१३५ रगतमाण े   
दद. ०४.०९.२०१५ रोेी गुन्हा दाखल कर्यात डला डहे. डरोपीकएनन अस्ग्नशहास्त्रासह एकन ण 
५१,५९०/- ुन चा माल हस्तगत कर्यात डलेला डहे. गुन्ह्याींच्या तपास पुण  कुनन 
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डरोपीव ुनयेद न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल कर्यात डलेले डहे. सदरचा गुन्हा 
न्यायरगतव षठ डहे. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्राच्या यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण सांचािनाियािा 
 िायमस्वन पी सांचािि दे्याबाबत 

  

(३५)  ३०५५९ (२३-१२-२०१५).   श्री.ेयिुमार गोरे (माण), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोप े (भोर), एॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघा ), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), अ ए.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अब् दिु सत्तार (लस्िोए), 
श्री.अस्िम शखे (मािाए पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषराच्या व्य साय लशिण   रगतलशिण सींचालनालयाला कायमस् ुनपी सींचालक 
नेम्याबाबत गत काही मदहन्यापासनन शासन दलु ि करीत असुन सयेया या सींचालनालयाच्या 
काया लया र उच्च   तींत्र लशिण व भागाचे अितक्रमण होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५  ा 
त्या समुारास िनदश नास डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, या सींचालनालयाच ेकाया लय एलकफस््न ताींबत्रक व यायालयाच्या नाीं ा र असुन 
येवे व्य साय लशिण   रगतलशिण सींचालनालयाचे हे राज्यस्तरीय पाच मेल्याच े मुख्यालय 
डहे या इमारतीतील पदहल्या अधा  मेल्या र नव्याने राषरीय उच्चस्तर लशिण अलभयान सुुन 
होणार असल्याचा िनण य सींबींधधत  ररषठ अधधकाऱ्याींनी डपले अधधकार  ापुनन घेतला 
असल्यान े व्य साय लशिण   रगतलशिण सींचालनालयामयेये काय रत असलेल्या अधधकरी   
कम चारी याींची कामाकररता बस्याच्या ेागेची गैरसोय होणार डहे, हे ही खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रगतकरणी शासन ड चयक काय  ाही करणार  ा करीत डहे काय, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (०१-०३-२०१६) :(१)   (२) व्य साय लशिण   रगतलशिण सींचानालयामयेये 
सींचालक (रगतलशिण)   सींचालक (व्य साय लशिण) या दोन मींेनर पदाींपैकी एक पद महाराषर 
लोकसे ा डयोगान ेददनाींक ३१.०७.२०१५ रोेी भर्याची ेादहरात रगतलसयेद केली डहे. याबाबत 
डयोगाकए े पाठपनरा ा सुुन डहे. डयोगाकएनन लशफारस रगताप्पत होताच डणण अन्य एक पद 
पदोन्नतीन ेभर्यासाठी सामान्य रगतशासन व भागास सादर केलेल्या रगतस्ता ा रील बबींदननामा ली 
रगतमाणणत झाल्या र सींचालकाची पदे तातएीने भर्यात येईल. 
     दरम्यान, उच्च   तींत्र लशिण व भाग, पररपत्रक क्रमाींक: सींकीण -१११५/रगत.क्र.१५४/व िया-
३, ददनाींक १४.०७.२०१५ अन् ये राज्यात राषरीय उच्चस्तर लशिण योेनेंतग त (ुनसा) राज्य 
रगतकल्प स्वापन कर्यासाठी व्य साय लशिण   रगतलशिण यींचानालयानाच्या एलकफस््न तींत्र 
लशिण शाळेच्या ड ारातील पदहल्या मेल्या रील अधा  भाग तात्पुरत्या स् ुनपात उपलब्ये ा 
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कुनन दे्यास मान्यता दे्यात डली. तवावप, व र्याधीन ेागा डता कौशल्य व कास   
उयायोेकता व भागाच्या अधधपत्याखाली असल्याने ुनसा काया लयासाठी ेागेचे हस्ताींतरण 
कर्यात डले नाही. डता ुनसा रगतकल्पासाठी ेागितक व्यापार कें द्र (WTC) येवील १९ व्या 
माळ्या र भाए ेतत् ा र ेागा घे्यात डली डहे. 
(३)   (४) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

राज्यशासनाच्या ववववध ववभागात मागासवगीय सांवगा तीि  
ववववध ग ातीि पदे तरक् त अस् याबाबत 

  

(३६)  ३२४९८ (१८-०१-२०१६).   श्री.नानाेी शामिुळे (चांद्रपूर), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोिापूर 
शहर मध्य), श्री.गोवध न शमा  (अिोिा पजश्चम), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.मनोहर 
भोईर (उरण), श्री.बसवराे पा ीि (औसा), श्री.अस्िम शेख (मािाए पजश्चम), प्रा.वषा  
गायिवाए (धारावी), श्रीमती ननम िा गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन प ेि (मुांबादेवी), 
श्री.िािीदास िोळांबिर (वएाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यशासनाच्या व व ध व भागात मागास ग य सीं गा तील व व ध ग्ातील तब् ब् ल २९ 
हेार ६११ पदे (सन२०१४ पयिंत) ररक् त असल् याच े माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ च् या पदहल् या 
डठ ड्यात डढळनन डले डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, मागास ग याींचा अनुशेर् राह्याची कारणे काय डहेत, 
(३) असल् यास, मागास ग य सीं गा ती व व ध ग्ातील ररक् त असलेले पद भर् यासींदभा त 
शासनाने कोणती काय  ाही केली  ा कर् यात  येत डहे, 
(४) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (०१-०३-२०१६) :(१), (२), (३)   (४) 
    दद. ३१.३.२०१४ अखेर ग् -अ ते ग्-ए मधील समुारे २९६११ इतका मागास ग याींचा 
अनुशेर् होता. यापैकी सरळसे ेची अनुशेर् २१४८५   पदोन्नतीचा अनुशेर् ८१२६ इतका डहे. 
     मागास ग याींचा शासकीय से ेतील अनुशेर् भर्याच्या व शरे् मादहमेस शासन िनण य 
ददनाींक २१ ऑगस््, २०१३ अन् ये ददनाींक ३१ माच , २०१४ पयिंत मुदत ाढ दे्यात डली 
होती. 
    शा.िन.दद. ३ ेनन २०१४ अन् ये ग्-अ ते ग्- ए सीं गा तील सरळसे ेची पदे भर्यासाठी 
व दहत केलेली रगतित र्  मींेनर पदाींच्या कमाल ३ ्क्के ची मया दा रद्द कर्यात डली डहे. 
    व त्त व भागाच्या शा.िन.दद. २.६.२०१५ मधील परर. ३ )त्कर नुसार व लशष् सीं गा तील 
७५ ्क्के पदे भर्यास मुभा डहे. तर परर.३(क) मधील सीं गा व्यितररक्त इतर सीं गा तील 
सरळसे ेच्या को्यातील ररक्त असणाऱ्या पदाींपैकी ५० ्क्के ककीं  ा एकन ण सीं गा च्या ४ ्क्के 
यापैकी   कमी असेल इतकीच पदे भरा ीत अस े डदेश डहेत. तसेच व त्त व भागाच्या 
शा.िन.दद. १५.१.२०१६ नुसार, शा.िन.दद. २.६.२०१५ मधील अ(क) मयेये नमुद सीं गा तील एकन ण 
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ररक्त पदाींपैकी ७५ ्क्क्याींच्या ऐ ेी ५० ्क्के पयिंत पदे भर्यास मभुा डहे. सदर 
िनबिंधातनन अनुशेर्ाची पदे  गळ्याबाबत काय  ाही सुुन डहे. सयेया पदोन्नतीमधील 
अनुशेर्ाची पदे भर्यास कोणतेही िनबिंध नाहीत. 
 अनुशेर्ाची पदे रगतावम्याने भर्यासाठी स   रगतशासकीय व भागाींना  ळेो ेळी सनचना दे्यात 
डल्या डहेत. 
  

___________ 
  

राज्यातीि ऊसतोए मेूराांच् या तोएणी, वाहतुिीचा दरात िरार होईपयतं अांततरम वाढ 
िर्याचा तसेच ऊसतोए मेूराांच ेि्याणिरी महामांएळ 

 स्थापन िर् याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(३७)  ३३००८ (२२-१२-२०१५).   अ ए.भीमराव धोंए े (डष्ट् ी), श्री.सुननि लशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  सतोए मेनराींचय तोएणी,  ाहतुकीचा दरात करार होईपयिंत अींतररम  ाढ 
कर्याचा, तसेच  सतोए मेनराींच ेकल्याणकरी महामींएळ स्वापन करणचा रगतस्ता  शासनाच्या 
व चाराधीन डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहन रगतस्ता ाच ेवोएक्यात स् रूप काय डहे, 
(३) असल्यास, सदरहन रगतस्ता ाची अींमलबेा णी तातएीने हो्याबाबत शासनाकएनन डतापयिंत 
कोणती ठोस काय ा ही कर्यात डली  ा येत डहे, 
(४) असल्यास, सदर रगतस्ता ाच्या अींमलबेा णीस ककती काला धी अपेक्षित डहे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची स  साधारण कारणे काय डहेत 
  
श्री. प्रिाश महेता (१५-०३-२०१६) :(१) साखर डयुक्त, पुणे याींनी कळव ल्यानुसार  सतोए 
मेुराींच्या  सतोएणी    ाहतुकीच्या दरात सन २०१५-१६ या हींगामापासनन पुढील ५  र्ा करीता 
 ाढ कर्यात डली डहे. तसेच  सतोए कामगाराींच्या कल्याणाव  मींएळ स्वापन कर्याची 
काय  ाही शासनस्तरा ुनन सुुन डहे, हे खरे डहे. 
(२) राज्यातील  सतोए कामगाराींचे ेी नमान डधव कदृष्या अधधक सुरक्षित करणे, 
सामास्ेकदृष्या त्याींच ेराहणीमान उीं चा णे, त्याींच्या ेी नात स्स्वरता िनमा ण करणे   त्याींना 
मुख्या मालकाकएनन देय होणारी मेुरी   त्या रील लेव्ही मींएळात ेमा कुनन मेुरीचे 
मींएळामाफ त कामगाराींना  ा्प करणे   लेव्हीच्या रकमेतनन या कामगाराींना भव षय िन ा ह 
िनधी, उपदान, बोनस, रेेचा पगार,  ैयायकीय सुव धा इ. कल्याणकारी फायदे देणे, हा मींएळ 
स्वापन कर्याचा उद्देश डहे. 
(३)   (४)  सतोए कामगाराींसाठी मावाएी काययायाींतग त मींएळ स्वापन कर्यापन    सतोए 
कामगाराींच्या रोेगाराचा समा ेश मावाएी अधधिनयमासोबतच्या अनुसनधचत करणे ड चयक 
होते. त्यामळेु अधधिनयमाच्या कलम २६ नुसार या रोेगाराचा समा ेश अनुसनधचत 
कर्यासाठीची मसुदा अधधसनचना दद.२६/२/२०१५ रोेी   अींितम अधधसनचना दद.१७/१०/२०१५ 
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रोेी िनग लमत केली डहे. तसेच कलम १(४) नसुार दद.२६/२/२०१५ रोेीच्या अधधसनचनेन् ये 
उक्त रोेगारास मावाएी अधधिनयमाच्या तरतनदी लागन केल्याचा िनयत ददनाींक २६/२/२०१५ हा 
िनस्चचत केला डहे. मींएळ काया स्न् त कर्यापन   अधधिनयमाच्या कलम ४(१) नुसार 
मींएळासाठी स् तींत्र योेना तयार कर्यत डली असनन याच कलमाच्या तरतनदीनुसार सदरहन 
योेना महाराषर रज्य मावाएी सल्लागार सलमती पुढे व चारव िनमयाव  ठे ्याची काय  ाही 
सुुन असनन सलमतीच्या लशफारशीनींतर सदरहन योेना रगतलसयेद कर्यात येईल. त्याच ेळी कलम 
६(१) मधील तरतनदीनुसार मींएळ स्वापन केल्याची   कलम ६ ए मधील तरतुदीनुसार मींएळाच े
कामकाे सुुन कर्यासाठी या मींएळा रील एक सदस्यीय मींएळाची तवा अयेयिाींच्या नाीं ाने 
अधधसनचना िनग लमत कर्यात येणार डहे. 
(५) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

पुणे माथाएी हमाि व इतर श्रमेीवी िामगार मांएळातीि सधचव 
याांच्या मनमानी िारभाराबाबत 

  

(३८)  ३४३७६ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश ह ळेिर (हएपसर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे मावाएी हमाल   इतर श्रमेी ी कामगार मींएळातील सधच  याींच्या मनमानी 
कारभाराबाबत त्याींच्या ऑकफसमधील कम चारी   कामगार  ग  याींनी केलेल्या तक्रारी बाबत 
चौकशी करा ी अशी मागणी स्वािनक लोकरगतितिनधी याींनी माहे ेनन, २०१५ मयेये शासनाकए े
केली होती, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े सदर मागणीननसार कोणती काय  ाही केली डहे  ा कर्यात येत 
डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (१४-०३-२०१६) :(१)   (२) स्वािनक लोकरगतितिनधीींची तक्रार रगताप्पत झाली 
असुन ह्या अनुर्ींगाने कामगार उपायुक्त, पुणे याींच्यामाफ त चौकशी कर्याचे कामगार 
डयुक्त याींनी डदेशीत केले असनु चौकशी कर्यात येत डहे. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई पुणे नागपूर मेरो प्रि्पासाठए अथ सांि्पात िेिे्या तरतुदीप्रमाणे ठाणे मेरो 
प्रि्पासाठएही तरतुद िर्याबाबत 

  

(३९)  ३४८०१ (१४-०१-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजेवएा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुींबई पुणे नागपनर मेरो  रगतकल्पासाठी अव सींकल्पात केलेल्या तरतुदीरगतमाणे ठाणे मेरो 
रगतकल्पासाठीही तरतनद कर्याबाबत तेवील लोकरगतितिनधीींनी ददनाींक २४ माच , २०१५ रोेी  ा 
त्या समुारास मा.व त्त मींत्री याींना िन ेदन ददले डहे हे खरे डहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर िन ेदनानुसार कोणती कार ाई केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१८-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२)   (३)  एाळा-घा्कोपर-ठाणे-कासार ए ली या मेरो रेल्  े मागा ची अींमलबेा णी मुींबई 
महानगर रगतदेश व कास रगताधधकरणामाफ त कर्यात येत असनन सदर मेरो रेल् े मागा च्या 
सव स्तर अह ालाचे डयाया तीकरण ददल्ली मेरो रेल महामींएळामाफ त (DMRC) कर्याचे 
हाती घेतले डहे. सदर अह ालाकरीता डधव क  र्  २०१५-१६ करीता मुींबई महानगर रगतदेश 
व कास रगताधधकरण याींनी ुन. १० को्ी ए ढी तरतनद केली डहे. 
  

___________ 
  

माथाएी िामगाराांच्या माग्याांबाबत 
  

(४०)  ३५०८० (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लोकशाही डघाएी, स्ेल्हा चींद्रपनरच्या  तीने स्ेल्हाधधकारी काया लयासमोर 
ददनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोेी च्या समुारास मावाएी कामगाराींनी धरणे डींदोलन केले हे खरे 
डहे काय, 
(२) असल्यास, या मावाएी कामगाराींच्या माग्याींचे स् ुनप काय डहे, 
(३) असल्यास, या माग्यासींदभा त शासनान ेकोणता िनण य डहे, त्याींचे स् ुनप काय डहे, 
(४) अयायाप िनण य घेतला नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (१५-०३-२०१६) :(१) होय. हे खरे डहे. 
(२) महाराषर लोकशाह डघाएीन ेत्याींच्या दद.२४/८/२०१५ रोेीच्या िन ेदनाया ारे, चींद्रपनर मावाएी 
िनरीिक श्री.शदीर कुरेशी याींची बदली करणे, त्याींना इतर िनरीिकाींरगतमाणेच पगार लागन कुनन 
तेवील ठेकेदाराींकएनन ३०% लेव्ही ेमा करा ी तसेच तेवील मदहला कामगाराींना ुन.३००/- हेेरी 
दे्यात या ी   चींद्रपनर मावाएी मींएळाच े लेखापरीिण कर्यात या ,े इ. अशा रगतकारच्या 
माग्या केल्या डहेत. 
(३) धळेु मावाएी मींएळाींतग त काय रत असलेल्या श्री.शादीर कुरेशी याींची शासन डदेश 
क्र.युएब्ल्यनए-१५१२/रगत.क्र.३४८०/कामगार-५, दद.२२/३/२०१३ रोेीच्या पत्रान् ये चींद्रपनर मावाएी 
मींएळाींतग त िनरीिक पदी व शेर् बाब म्हणनन बदली कर्यात डली असनन त्यानुसार श्री.कुरेशी 
हे दद.८/४/२०१३ पासनन चींद्रपनर मावाएी मींएळात िनरीिक म्हणनन काय रत डहेत. श्री.कुरेशी यींना 
धुळे मावाएी मींएळाने ६ व्या  तेन डयोगानुससार ददलेल्या अींितम  ेतनपत्रकानुसार चींद्रपनर 
मावाएी मींएळामाफ त  ेतन   भत्ते दे्यात येत डहेत. 
     तसेच  एसा रेल्  े माल धक्का येव े मावाएी काययायाच्या तरतनदी कीं त्रा्दाराींकएनन 
मींएळामाफ त कामगाराींच्या मेुरी र ३०% लेव्ही रगतमाणे लेव्ही  सनल कर्यात येत डहे. 
त्याचरगतमाणे तेवील मदहला कामगाराींनाही ुन.३००/- रगतितददन मेनरी लमळ नन दे्याबाबत 
मींएळाकएनन काय  ाही सुुन डहे. त्याचबरोबर मींएळाच ेसन २०१२ पयिंतचे लेखापरीिणाच ेकाम 
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पनण  झाले असनन त्या पुढील डधव क र्ािंचे लेखापररिणाच े काम कर्याची काय  ाही 
मींएळामाफ त सुुन डहे. 
(४) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

भद्रावती (जे.चांद्रपूर) पोलिस ठा्यािा नववन ठाणेदार दे्याबाबत 
  

(४१)  ३५०८४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भद्रा ती (स्े.चींद्रपनर) पोललस ठा्याचे ठाणेदाराींसह दोघा ेणाींना लाचलनचपत रगतितबींधक 
व भागाच्या ददनाींक १ ऑगस््, २०१५ रोेीच्या कार ाईत अ्क झाल्यानींतर या पोललस 
ठा्याला अयायापही नव न ठाणेदार दे्यात डला नाही, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे या पोललस ठा्याच्या हद्दीत कायदा   सुव्य स्वा ढासळत चालली 
डहे, हे ही खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, या पोललस ठा्याला तातएीने ठाणेदार दे्यासींदभा त शासनान ेकोणती काय  ाही 
केली  ा कर्यात येत डहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 

श्री. देवेंद्र फएणवीस (१४-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. दद. ३०.९.२०१५ डदेशान् ये भद्रा ती 
पोलीस ठा्याचे कामकाे पाह्यासाठी पोलीस िनरीिकाींची नेमणनक कर्यात डली डहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पोलीस अधधिक, चींद्रपनर याींनी दद. ३०.९.२०१५ डदेशान् ये श्री.अे.ेी.बोत्र.े पोलीस िनरीिक 
याींची भद्रा ती पोलीस ठा्याचे कामाकाे पाह्यासाठी तात्पुरत्या स् ुनपात नमेणनक केली 
डहे. 
(४) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर शहरातीि महानगरपालििेच् या तीन मोयाया न णाणाियात स्वाईन फ्लल्यचु्या  
प्रादु भावामुळे ६५ न णाणाांचा बळी गे्याबाबत 

  

(४२)  ३६३९० (२१-०१-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपए े
(नागपूर पूव ), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपनर शहरातील महानगरपाललकेच् या तीन मोठ्या ुनग्णालयात स् ाईन फ्लल्युच्या 
रगतादु भा ामुळे ६५ ुनग्णाींचा बळी गेल्याबाबतची बाब उघएकीस डलेली डहे, हे खरे डहे काय, 
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(२) असल्यास, या तीनही मोठ्या महानगरपाललकेच् या ुनग्णालयात ुनग्णाींचा उपचार 
कर्याकररता व्हें्ीले्र, ऑस्क्सेन   सींशियत ुनग्णाींच े नमुन े तपास्याची व शेर् सोय 
नसल्यामळेु त्याींचा बळी गेलेला डहे, हे ही खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, या ुनग्णालयात ३६ एमबीबीएस एॉक््र असनन त्यातील २८ िनयलमत   १० 
कीं त्रा्ी पयेदती र काम कररत डहे, हे ही खरे डहे काय, 
(४) असल्यास, या ुनग्णालयातील ुनग्णाींची भव षयात कुठल्याही रगतकराची गैरसोय होणार नाही 
त्याकररता ड चयक सोयी-सुव धा उपलब्ध कुनन दे्यात येणार डहे काय, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) नागपनर महानगरपाललकेच्या इींददरा गाींधी ुनग्णालय, 
गाींधीनगर, पाचपा ली सुितकागहृ पाचपाली, डयसोलेशन ुनग्णालय इमाम ाएा या तीन 
ुनग्णालयात स् ाईन फ्लल्यन ुनग्ण भरती केले ेात नाहीत. त्यामळेु ही बाब खरी नाही. 
    तवावप, नागपनर महानगरपाललका िेत्रात असलेल्या दोन शासकीय   ३५ खाेगह 
द ाखान्यात भरती असलेल्या ६५ स् ाईन फ्लल्यन ुनग्णाींचा मतृ्यन झालेला डहे. 
(२) रगतचन उया् ा त नाही. 
(३) नागपनर महानगरपाललकेच्या एकन ण तीन ुनग्णालयात लमळनन एकन ण १८  ैयायकीय अधधकारी 
स्वायी   १  ैयायकीय अधधकारी कीं त्रा्ी स् ुनपात डहे. 
     या १८ पैकी एमबीबीएस- एमएी ८, एमबीबीएस- एमएस१, एमबीबीएस-एीसीएच-१, 
एमबीबीएस-डएेीओ-१, एमबीबीएस-एीएनबी-१, एमबीबीएस-३ डणण बीएएमस-४ अस े एॉक््र 
काय रत डहेत. 
(४) नागपनर महानगरपाललकेच्या १० द ाखान्यामयेये स् ाईन फ्लल्यन स्स्क्रनीींग से्र डहेत   
झोन स्तरा र झोनल  ैयायकीय अधधकारी अस ेुनग्ण डढळल्यास ुनग्णाच्या घरी रगतत्यक् ा भे् 
दे न ुनग्णाच्या सींपका तील व्यक्तीस रोगरगतितबींधात्मक और्ध े  ा्प करणे, या रोगासींबींधी 
बॅनस , पोस््र, हस्तपत्रके इ. च्या मायेयमातनन महापाललका  ळेो ेळी ेनेागतृी करीत असत.े 
      नागपनर महानगरपाललका िेत्रात असलेल्या दोन शासकीय   ३५ खाेगी द ाखान्यात 
अशा ुनग्णाींच्या उपचारासाठी व्हें्ीले्र, ऑस्क्सेन   सींशियत ुनग्णाचे नमुने तपास्याची 
व शेर् सोय कर्यात डलेली डहे. 
(५) रगतचन उया् ा त नाहीत. 
  

___________ 
  

राेूरा (जे.चांद्रपूर) येथीि माणणिगढ व अांबुेा (मराठा) लसमें  िां पन्याांमध्ये िां त्रा ी 
िामागाराांच ेशोषण होत अस्याबाबत 

  

(४३)  ३६६६५ (२२-१२-२०१५).   अ ए.सांेय धो े (राेूरा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राेनरा येवील (स्े.चींद्रपनर) माणणकगढ   अींबुे ा (मराठा) लसमें् कीं पन्याींमयेये कीं त्रा्ी 
कामगाराींचे शोर्ण होत असल्याच ेिनदश नास  डले, हे खरे डहे काय, 



व .स. १३९ (34) 

(२) असल्यास, अनेक  र् ेकीं पनीतील कीं त्रा्ी कामगाराींकएनन काम कुनन घेतल्या नींतरही त्याींना 
कायमस् ुनपी नोकरी पासनन  ींधचत ठे ले ेात डहे, हे खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभा त कामगार डयुक्त   सींबींधधत व भागाींना पत्रव्य हार कुनन सदर 
बाब िनदश नास डणनन ददल्या रही त्याींचे कएनन दलु ि केले  ेात डहे, हे ही खरे डहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत कीं त्रा्ी कामगाराींना कायम स् ुनपी नोकरीत सामा नन घे्यासाठी 
शासनाने कोणती काय  ाही केली  ा कर्यात येत डहे 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 

  
श्री. प्रिाश महेता (०८-०३-२०१६) :(१) त े(५) बाबत..... 
व र्याींककत डस्वापनेचे समनधचत शासन हे “कें द्र शासन” असनन सहायक श्रम डयुक्त (कें द्रीय) 
याींच्याकए े अशा रगतकारची कोणतीही तक्रार रगताप्पत झाली नसल्याच े त्या काया लयान े कळव ले 
डहे. 
  

___________ 
  

मा.उच्च न्यायाियाने एान्सबार वरीि बांदी उठवव्याचा हदिेिा ननण याबाबत 
  

(४४)  ३६९९० (२१-०१-२०१६).   एॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पा ीि (एरांएोि), श्री.राहुि बोंदे्र 
(धचखिी), एॉ.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.ववेय वएटे्टीवार (रा हपूरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुुन असलेले एान्सबार तत्कालीन  शासनान े बींद केले होते या रगतकरणी एका 
याधचकेच्या दरम्यान पुरेसे पुरा  े शासनाने मा.उच्च न्यायालयात सादर न केल्याने मा.उच्च 
न्यायालयान ेएान्सबार रील बींदी उठव ्याचा िनण य ददला डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्याय, सदर रगतकरणी  शासनान े कोणती काय  ाही केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३)  नसल्यास, व लींबाचे कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (०७-०३-२०१६) :(१) नाही. तवावप, मा. स ा े ेच्च न्यायालयाने शासनान े
घेतलेल्या एान्सबारमधील बींदीच्या िनण यास स्वधगती ददली डहे. 
(२)   (३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती ववभागाअांतग त १४ िक्ष नागरीि डधार िाए  पासून वांचीत अस् याबाबत 
  

(४५)  ३७१४१ (२१-०१-२०१६).   एॉ.सुननि देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा ती व भागाअींतग त १४ लि नागरीकाींना अयायापही डधार काए  लमळाले नसल् याची 
बाब िनदश नास डली डहे, हे खरे डहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनस् तरा र काय उपाय योेना कर् यात डल् या डहेत, 
(३) नसल् यास, होणा-या व लींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (१६-०३-२०१६) :(१) होय, २०१५ च्या अपेक्षित लोकसींख्येनुसार अमरा ती 
व भागाची लोकसींख्या १,१९,०९,३९९ इतकी डहे. यापकैी १,०४,५९,१६९ नागररकाींच्या डधार 
काएा ची िनलम ती झाली असनन १४,५०,२३० इतक्या नागररकाींची डधार नोंदणी अयायापही 
लशल्लक डहे. 
(२) अमरा ती व भागात मादहती तींत्रज्ञान सींचालनालयाच्या २९७ डधार नोंदणी कक्स काय रत 
असनन नॉनस््ेए रस्ेस्रार सींस्वेच्या २३ डधार नोंदणी कक्स काय रत डहेत. 
    मादहती तींत्रज्ञान सींचालनालयाकएनन अमरा ती व भागासाठी ेाने ारीच्या शे ्च्या 
डठ ड्यात २२५ अितररक्त डधार नोंदणी कक्स उपलब्ध कुनन दे्यात डल्या डहेत, ेेणे 
कुनन उ  ररत डधार नोंदणीच ेकाम तातएीने होईल. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती महानगरपालििा के्षत्रात अत्याधुननि अणानीशमन यांत्रणा िें द्र उभारणे व  
उपिें द्राचा वविास िर्याबाबत 

  

(४६)  ३७१९० (२१-०१-२०१६).   एॉ.सुननि देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा ती हे व भागीय मखु्यालय असनन व दभा तील लोकसींख्येच्या दृष्ीकोनातनन दसुऱ्या 
क्रमाींकाचे शहर असनन अग्नीशमन यींत्रणा कामानुुनप अपुरी असल्याची बाब िनदश नास डली 
डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, अमरा ती महानगरपाललका िेत्रात अत्याधुिनक अग्नीशमन यींत्रणा 
उभार्याबाबत, कोणती उपाययोेना केली डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) अग्नीशमन यींत्रणा अपुरी असल्याची बाब िनदश नास 
डली डहे, हे खरे नाही. 
(२) अस्ग्नशमन व भागाचे बळक्ीकरणाच े दृष्ीेेकोनातनन उपलब्ध अस्ग्नशमन कें द्र   
सादहत्याव्यितररक्त १  ॉ्र िा झर, २ रेस्क्यु े्ंएर डणण फोम े्ंएर खरेदी कर्याची रगतकक्रया 
अींितम ्प्पप्पयात असनन, डणखी ३ अस्ग्नशमन कें द्र उभार्याची रगतकक्रया सुुन डहे. 
(३) याबाबत पररस्स्वतीच्या डढाव्याअींती ड चयक ती काय  ाही महापाललका स्तरा ुनन 
कर्यात येत डहे. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र अजणानशमन सेवा सांचािि व स्िागार ही पदे तरक्त अस्याबाबत 
  

(४७)  ३८१८७ (२१-०१-२०१६).   श्री.हरीभाऊ ेावळे (रावेर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर अस्ग्नशमन से ा अींतग त सींचालक   महाराषर अस्ग्नशमन अधधिनयम २००६ 
नुसार सल्लागार हे पद ब-याच काला धी पासनन ररक्त असल्यान ेराज्यातील अस्ग्नशमन से ा 
कामकाेा र व परीत पररणाम झाला, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास,  रील पदासाठी पात्र नसलेल्या अधधका-याींकए ेतात्परुता अधधकार ददलेला डहे, 
हेही खरे डहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील पदा र िनयलमत पात्र अधधकारी नमे्यास शासनान ेकोणती काय  ाही 
केली  ा कर्यात येत डहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सींचालक, महाराषर अस्ग्नशमन से ा या पदाचा अितररक्त काय भार सह/मुख्य अस्ग्नशमन 
अधधकारी, महाराषर औयायोधगक व कास महामींएळ (MIDC) याींच्याकए े सोपव ्यात डला 
डहे. 
(३) सींचालक, महाराषर अस्ग्नशमन से ा या पदाच्या से ा रगत ेश िनयमातील तरतनदीनुसार पद 
भर्याबाबतचा रगतस्ता  शासनाच्या व चाराधीन डहे. 
(४) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात ५० िो ी न पयापेक्षा िमी उत्पन्न असणाऱ्या यापाऱ्याांना  
स्थाननि िरातून माफी दे्याबाबत 

  

(४८)  ३८३५३ (२०-०१-२०१६).   श्री.राणाेगेीतलसांह पा ीि (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ५० को्ी ुनपयापेिा कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यापाऱ्याींना स्वािनक करातनन माफी 
दे्याचा िनण य ददनाींक ३ ऑगस््, २०१५ पासनन घेतला डहे, हे खरे डहे काय,  
(२) असल्यास, सदर िनण या र शासनान ेकोणती काय  ाही केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३) तसेच महापाललकाची व कास काम े पुरेशा रगतमाणात व्हा ीत म्हणनन महापाललकाींना पुरेशा 
रगतमाणात िनधी दे्याबाबत शासनाने कोणती काय  ाही केली  ा कर्याींत येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे डहे. शासनाने ददनाींक १ ऑगस््, २०१५ 
पासनन ुन. ५० को्ी पेिा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाराींना स्वािनक सींस्वा करातनन सन् 
दे्याचा िनण य घेतला डहे. 



व .स. १३९ (37) 

(२) महानगरपाललकाींच्या उत्पन्नामयेये येणारी तन् भुनन काढ्यासाठी शासनाकएनन दरमहा 
सहायक अनुदान दे्यात येत डहे. 
(३) महानगरपाललकाींना मागील ५  र्ा तील स ोच्च उत्पन्न व चारात घे न त्या रती ८ % 
 ाढ धुनन सहायक अनुदान दे्यात येत डहे. यामळेु महानगरपाललकाींच्या व कास कामा र 
कोणताही अिनष् पररणाम झालेला नाही. 
(४) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  
मांगळपीर (जे.वालशि) येथ ेअनततरक्त जे्हा सत्र न्यायधीशाांची ननयुक्ती िरणे तसेच इमारत 

बाांधिामास ननधी उपिबध िन न दे्याबाबत 
  

(४९)  ३९४३९ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.रा ेेंद्र पा णी (िारांेा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगुनळपीर (स्े. ालशम) येव े अितररक्त स्ेल्हा सत्र न्यायाधीश   व यायमान व्य हार 
( ररषठस्तर) न्यायधीशाींची िनयुक्ती करणे तसेच इमारत बाींधकामास िनधी उपलब् ध कुनन 
दे्याबाबत ददनाींक २६ माच , २०१५ रोेी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना तसेच मा. बाींधकाम मींत्री 
याींना पत्राया ारे मागणी केली डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, या रगतकरणी शासनाने कोणती काय  ाही केली  ा कर्यात येत डहे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (१४-०३-२०१६) :(१) होय, हे खरे डहे. 
(२) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकए ेददनाींक २६ माच , २०१५ रोेीच ेपत्र सयाय:स्स्वतीदश क 
मादहती   अलभरगतायाव  पाठव ्यात डले डहे. 
(३) रगतचन उया् ा त नाही. 
  

___________ 
  

पुणे डय. ी.डय सांस्थतेीि प्रलशक्षण मलशनरी ही अत्यांत ेुन्या  
स्वरूपाची (िािबा्य) असणेबाबत 

  

(५०)  ३९५५१ (२०-०१-२०१६).   श्री.ववेय िाळे (लशवाेीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे डय.्ी.डय सींस्वेतील रगतलशिण मलशनरी ही अत्यींत ेुन्या स् रूपाची (कालबाह्य) 
डहे, हे खरे डहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मलशनरीचे रगतलशिण व यायार्थयािंना उपयोगी पएत नसल्यामुळे 
व यायार्थयािंच्या रगतगती र पररणाम होत डहे, हे ही खरे डहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर मलशनरी बदल्याकररता शासनाने कोणती काय  ाही केली  ा कर्यात 
येत डहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय डहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फएणवीस (२६-०२-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे डहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)   (४) औयायोधगक रगतलशिण सींस्वा, औींध, पुणे येवे सुधारीत अ्यासक्रमानसुार यींत्रसामुग्री 
खरेदी कर्यात डली असनन त्यानुसार रगतलशिणावींना रगतलशिण दे्यात डले डहेत. 
कालानुुनप ेुनी झालेली तसेच दुुनस्त   कर्याेोगी यींत्रसामुग्री िनलेणखत कर्याची काय  ाही 
कर्यात येत असनन िनलेखनानींतर ड चयकतेनुसार तसेच अनुदानाच्या उपलब्धतेनसुार 
यींत्रसामुग्री खरेदी कर्यात येते. ड चयकतेनुसार बींद बसलेली यींत्र ेरगतात्यक्षिकासाठी  ापर्यात 
येतात. सदर सींस्वते ऑगस्् २०१५ रगत ेश सत्रात १६८३ ेागाींपैकी १६१२ इतके रगत शे झाले 
असनन रगतलशिण सुरळीत णे सुुन डहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   एॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मयेय त  मुद्रणालय, मुींबई. 


