
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोल् हापूरूर महानपरपूराकेिेची हदवावाक िर याबाबत 
  

(१)  २८५ (२७-०१-२०१५).   श्री.शकशिाांत कशांदे (िोरेपाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िावा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हाप र महानगरपाकलकी ची हदवाढाढ कर याचा रनणय य सासनाक ी रलंलींत त ेही, ही खरी 
ेही काय, 
(२) असल् यास, त् यानुसार सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ढा कर यात यीत ेही, 
(३) अद्याप कोणयतीच काय ढाही की ली नसल् यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (३१-०५-२०१६) :(१), (२) ढ (३) कोल्हाप र महानगरपाकलकी च्या 
हदवाढाढी ा तचा रलंस्ताढ सासनाच्या वढचाराधीन ेही. 

___________ 
  

इचेिरांिी (जि.िोल् हापूरूर) ये े पूरांचपांपा व ि्ष्ट् णा नदीचे पूराणी प्रदवु त लाल् यामाेु 
िााम् मावाड (ी धरणातनू पूराणीपूरुरवठा िर याबाबत 

(२)  १९८१ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुरेश हाावणिर (इचेिरांिी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इचलकरींजी (जज.कोल् हाप र) यीथी पींचगींगा ढ कृष णया नचीची पाणयी रलंचवु त लाल् यामु ी 
इचलकीं रजी सहरात का म् माढा ी धरणयात न थी् पालपलालन योजना रा ढ न पाणयीपुरढ ा 
कर या ा तचा  राढ इचलकरींजी नगरपाकलकी नी माही जानीढारी, २०१४ मध् यी ढा त् याचरम् यान 
सींमत की ला ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल् यास, सचरील योजनीचा वढस् ततृ रलंकल् प अहढाल तयार कुनन मींजुरीसा   सींचालक 
तथा ेयुक् त नगरपिर च सींचालनालय याींना साचर की ला, ही खरी ेही काय, 
(३) असल् यास, सचरील रलंकल् प मींजुरी ची या ा त कोणयती काय ढाही कर यात ेली ढा 
कर यात यीत ेही, 
(४) नसल् यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
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श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२८-०४-२०१६) :(१) इचलकरींजी सहरात का म्माढा ी धरणयात न थी् 
पालपलालन योजना रा ढ न पाणयी पुरढ ा करया ा तचा  राढ माही ऑगस््, २०१४ रोजी 
पारीत की ला ेही, ही खरी ेही. 
(२) होय, ही खरी ेही. 
(३) सचरची रलंस्ताढामध्यी असलील्या त्रु्ी इचलकरींजी नगरपिर चीस क वढयात ेल्या होत्या, 
तथावप, त्याींच्याक  न त्याची पतु ता करयात ेली नाही. तथावप तद्नींतर इचलकरींजी 
पाणयीपुरढ ा योजनीच्या उद्् ाढा ा त सचस्य सिचढ, महाराषर जीढन रलंािधकरणय याींची सकमती 
नीमयात ेली होती. सचर सकमतीनी की लील्या कसफारसीनुसार का म्माढा ी उद्् ाढा वढजी 
ढारणया नची उद्् ाढ िकफायतसीर असल्याचा अहढाल रलंाप्त लाला ेही. त्यानुसार ढारणया धरणय 
उद्् ाढ वढचारात ीेनन सवढस्तर रलंकल्प अहढाल अमतृ अकययानाींतग त साचर करयाच्या 
स चना महाराषर जीढन रलंािधकरणयास चीयात ेल्या ेहीत. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

माेेपाांव (ता.जि.नाकशि) ये ीे मुख् य र् ता आरा ा रोड (वर ्डाड (ाणपूरुे बाांधयाबाबत 
  

(३)  ७५४७ (१०-०४-२०१५).   श्री.आकसफ शेख (माेेपाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालीगाींढ (ता.जज.नाकसक) यीथील मुख् य रस् ता ेरा  रो ढर ९ सा ा ढ महावढद्यालयी 
असुन रामीणय यागात न यीणयाऱ्या लोकाींची ढच   सुध् चा याच रो ढर असल् यानी या रो ढर 
मोठ्या रलंमाणयात ढारींढार अपेात े त असल्यानी सचर रस्त्याढर  उड् ाणय पुल व् हाढा असी 
मागणयी  ऱ्याच  दचढसापास न नागिरकाींक  न होत असल्याची माही जानीढारी, २०१५ मध्यी ढा 
त्या चरम्यान रनचस नास ेली ेही ही खरी ेही काय, 

(२) असल् यास, या ा त सासनानी चौकसी की ली ेही काय, चौकसीत काय ेढ  न ेली ढ 
तचनुसार सचर रस्त्याढर उड् ाणयपुल  ाींधया ा त सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ढा 
करयात यीत ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२८-०४-२०१६) :(१) ढ (२) मालीगाींढ महानगरपाकलकी नी महाराषर सुढणय   
जयींती नगरोत्थान महाअकययानाींतग त ुन.४० को्ी रकमीचा उड् ाणयप ल उयारणयीचा रलंस्ताढ 
दच.२९.०७.२०१३ रोजीच्या पत्रान्ढयी सासनास साचर की ला होता. सींचालनालयाची स्तराढर 
उड् ाणयप लाची रलंस्ताढाची छाननी की ली असता त्यामध्यी असलील्या त्रु्ीींची प त ता करयासा   
मालीगाींढ महानगरपाकलकी स क वढयात ेली ेही. तथावप, मालीगाींढ महानगरपाकलकी नी 
क वढयात ेलील्या त्रु्ीची प त ता अद्यापाढीतो की लीली नाही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
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मुांबई महानपर के्षत्राच्या वविासासाठी पूरायाभूत सुववधा ननमााण िरयाबाबत 
  

(४)  ८८९९ (१०-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नपर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ल सहरा रो रच मुीं ल महानगर क्षीत्राचा हा ीेत असलील्या वढकासासा   पायाय त सुवढधा 
रनमा णय कुनन जागरतक ेिथ क कें द्र ढ व् यापारी कें द्र म् हणय न मुीं ल महानगराचा वढकास 
कर याचा रलंस् ताढ सासनाच् या वढचाराधीन ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल् यास, सचर रलंस् ताढाढर सासनानी रनणय य ीेतला ेही काय, त् याची स् ढुनप काय ेही, 
(३) अद्याप रलंस् ताढाढर रनणय य ीेतला नसल् यास त् याची कारणयी काय ेहीत ढ िकती 
कालाढधीत रनणय य होणयी अपीक्षक्षत ेही ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२०-०४-२०१६) :(१) होय. 
(२) ढ (३) नगर वढकास वढयाग, मींत्रालय, मुीं इर याींच्या दचनाींक ०३/१२/२०१५ रोजीच्या सासन 
रनणय यानुसार मुीं लमध्यी ेींतरराषरीय वढजत्तय सीढा कें द्र (ेयएफएससी) उयारयासा   एक 
्ास्क फोस  ग  त की ली ेही. 

___________ 
  

सहारा ये ीे छत्रपूरती कशवािी महाराि आांतरराष्ट्रीय ववमानतााच्या टकमाने २ समोर  
छत्रपूरती कशवािी महारािाांचा पूरुताा पूरुन् ावपूरत िरयाबाबत 

  

(५)  १४०३९ (०७-०४-२०१६).   श्री.रमेश ेटिे (अांधेरी पूरूवा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सहारा यीथील छत्रपती कसढाजी महाराज ेींतरराषरीय वढमानत ाच्या नव्या ्कम नलच्या 
उयारणयीची काम करीत असताींना तीथी असलील्या कसढाजी महाराजाींच्या अश्ढारूढ पुत ा 
तात्पुरता ह्वढयात ेला होता, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, ्कम नलची उयारणयीची काम प णय  लाल्यानींतर छत्रपती कसढाजी महाराजाींचा 
अश्ढारूढ पुत ा प ढ ढत  सवढया ा त कोणयती काय ढाही करयात ेली ेही ढा यीत ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२९-०४-२०१६) :(१) होय. 
(२) ढ (३) छत्रपती कसढाजी महाराज याींचा अश्ढाुनढ पुत ा  सवढयाची काम ही मुीं ल 
ेींतरराषरीय वढमानत  रलंा.कल याींच्या माफ त करयात ेली अस न त्याींच्याकउ न रलंाप्त 
लालील्या मादहतीनुसार ेींतरराषरीय वढमानत ामधील ्कम नलच्या उयारणयीची काम करत 
असताना तीथी असलीला छत्रपती कसढाजी महाराज याींच पुत ा हा सहार रो  लगत असलील्या 
सुसोकयकरणय की लील्या य खीं ाढर कायमस्ढुनपी स्थलाींतरीत कुनन तीथी उयारयात ेला ेही. 

___________ 
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वणी नपरपूररर द ये ीे नाटयपह्ाचे बाांधिाम अनिे व ाापूरासून अधावट ज् तीत असल्याबाबत 
  

(६)  १५३१४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजिवरेडाड (ी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ढणयी नगरपिर च यीथील नाट्यगहृ  ाींधकाम मागील २०-२५ ढ ा पास न अध ढ् जस्थतीत 
अस न नाट्यगहृाची  ाींधकाम काल ाह्य ढ जीणया ढस्थीत लाली ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, या ा त सासनानी चौकसी की ली ेही काय,त्यानुसार नाट्यगहृाची  ाींधकाम 
अध ढ् राहयाची कारणयी काय ेहीत, सचर  ाींधकाम प णय  करया ा त कोणयती काय ढाही की ली 
ढा करयात यीत ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
 
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०९-०६-२०१६) :(१) ही खरी ेही. 
(२) या रलंकरणयी मुख्यािधकारी याींना रलंस्ताढ पा वढया ा त क वढयात ेली ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही.  

___________ 
  

पूरुणे जिल््यातीे ननयोजित मेरोमापा पूरुणे - मुांबई र्त्यामापे िात असल्याबाबत 
  

(७)  १७६२१ (११-०८-२०१५).  श्री.सांरा ाम  ोपूरटे (भोर), श्री.वविय वड (टे्टीवार (रा म्हपूरूरी), 
श्री.योपेश टटाेिर (हड (पूरसर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणयी जजल्ह्यातील रनयोजजत मीरोमाग  पुणयी - मुीं ल रस्त्यामागे जात असल्यानी 
कसढाजीनगर ती दहींजढ ी या मागा ढर लाल् रील राजन्ल् कसजस््म (एलेर्ी) सुरू करयाच्या 
रलंस्ताढाढर सासन वढचाराधीन असल्याची दचनाींक १८ मी, २०१५ रोजी ढा त्या सुमारास 
रनचस नास ेली, ही खरी ेही काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त रलंस्ताढाढरील सासनाचा वढचारवढरनयमय लाला ेही काय, 
(३) असल्यास, या ा तची मादहती सासन वढस्ततृ करणयार ेही काय, तसीच सचरील रलंकल्प 
की व्हा मागी लागणयार ेही, 
(४) अद्याप, कोणयतीच काय ढाही की ली नसल्यास त्याची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२९-०४-२०१६) :(१), (२), (३) ढ (४) पुणयी महानगर  रलंचीस क्षीत्र वढकास 
रलंािधकरणयानी पुणयी जजल्ह्यातील कसढाजीनगर ती दहींजढ ी या मागा ढर मीरो रील्ढी रलंकल्पाचा 
ताींतत्रक-ेिथ क सुसाध्यता अहढाल तयार करयासा   दचल्ली मीरो रील्ढी कॉपोरीसन कलकम ी् , 
दचल्ली याींची रनयुक्ती करयात ेली ेही. सचर सल्लागार पाच मदहन्यात सवढस्तर, रलंकल्प 
अहढाल पुणयी महानगर रलंचीस क्षीत्र वढकास रलंािधकरणयास साचर करणयी अपीक्षक्षत ेही. 
  

___________ 
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ेातूर जिल् ्यातीे रेणापूरूर रा ामपूरांचायतीस नपर पूरांचायतीचा दिाा दे याबाबत 
  

(८)  २१०५४ (१४-०८-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव कभसे (ेातूर रा ामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लात र जजल् ह्यातील रीणयाप र रामपींचायतीस नगर पींचायतीचा चजा  ची या ा त सासनानी 
अिधस चना जाहीर कुननही तसीच सासनाच् या ेचीसानुसार जजल् हािधकारी लात र याींनी उिचत 
काय ढाहीसा   सचर रलंकरणयी अेापला अहढाल अढर सिचढ रामवढकास ढ जलसींधारणय वढयाग, 
मींत्रालय मुीं ल याींच् याक ी दचनाींक १७ एवरलंल, २०१५ रोजी पा वढलीला असतानाही अद्यापही 
रीणयाप र रामपींचायतीस नगर पींचायतीचा चजा  ची या ा तचा रनणय य सासनानी ीेतलीला नाही ,ही 
खरी ेही काय, 
(२) असल् यास, सचर रनणय या ा त वढलीं ाची सढ साधारणय कारणयी काय ेहीत, 
(३) सचर रामपींचायतीस नगर पींचायतचा चजा  ची या ा त सासन स् तराढर कोणयती काय ढाही 
कर यात ेली ेही ढा यीत ेही, 
(४) सचर रामपींचायतीस नगर पींचायतचा चजा  ची या ा त सासनास िकती कालाढधी लागील ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०७-०५-२०१६) :(१), (२), (३) ढ (४) लात र जजल्ह्यातील रीणयाप र राम 
पींचायतीस नगर पींचायतीचा चजा  चीया ा तचा रलंस्ताढ सासनाच्या वढचाराधीन ेही. 

___________ 
  

सूचि नािा िल्याण (पूरूवा) (जि.ठाणे) ये ीे वाहतूि बेटाच ेसुशोभीिरण िरयाबाबत 
  

(९)  २१८०९ (१०-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र पूरवार (िल्याण पूरजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स चक नाका कल्याणय (प ढ ) (जज. ाणयी) यीथील ढाहत क  ी् ढ याढरील सुसोकयकरणयासा   
खच  कुनन चीखील  ी्ाची  काल अढस्था लाली असी रनचस नास ेली ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, या ा त सासनानी चौकसी की ली ेही काय, त्यानुसार  ें्ाढरील 
सुसोकयकरणयासा   कोणयती रलंसासनाक  न कोणयती उपाययोजना करयात ेली ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२०-०५-२०१६) :(१) ही खरी नाही. 
(२) ढ (३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

कसांदेवाही (जि.चांद्रपूरूर) ये  ेनपरपूररर द ननमााण िरयाबाबत 
  

(१०)  २३४०९ (१६-०९-२०१५).   श्री.वविय वड (टे्टीवार (रा म्हपूरूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तालुका मुख्यालयाच्या द काणयी नगरपींचायत / नगरपिर च करया ा त सासनाची 
धोरणयात्मक रनणय य ेही, या अनु ींगानी चींद्रप र जजल्ह्यातील ताल का मुख्यालय असलील्या 
कसींचीढाही यीथी नगरपिर च रनमा णय करया ा त सासनानी अद्यापही रनणय य ीेतलीला नसल्याची 
 ा  माही दचनाींक ४ ज न, २०१५ रोजी ढा त्या सुमारास रनच सनास ेली ेही, ही खरी ेही 
काय, 
(२) असल्यास, कसींचीढाही यीथी नगरपिर च रनमा णय करयासा   लोकरलंरतरनधीींनी माही माच  
२०१५, एवरलंल २०१५, मी २०१५, ज न २०१५ च्या समुारास मा.मुख्यमींत्री, रलंधान सिचढ, 
नगरवढकास मींत्रालय, मुीं ल याींना रनढीचन दचली ेही, ही ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, कसींचीढाही यीथी नगरपिर च रनमा णय करयासा   सासनानी कोणयती काय ढाही 
की ली ेही ढा करणयार ेही, 
(४) नसल्यास, या ा त होणयाऱ्या वढलीं ाची सढ साधारणय कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०९-०६-२०१६) :(१),(२) ढ (३) उपरोक्त रलंकरणयी कसींचीढाही जज.चींद्रप र यीथी 
नगरपींचायत स्थापन करया ा त अिधस चना दचनाींक २५.०१.२०१६ रोजी राजपत्रात रलंकसध्च 
करयात ेली ेही. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

भद्रावती (जि.चांद्रपूरूर) ये े नपरपूररर देच्या िापेवर राि ेछत्रपूरती कशवािी  
महाराि याांचा अश्वारुढ क पूरुणााि्ती पूरुताा ्भारयाबाबत 

  

(११)  २४७२८ (११-०८-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यद्राढती (जज.चींद्रप र) यीथी नगरपिर चीच्या जागीढर राजी छत्रपती कसढाजी महाराज याींचा 
अश्ढाुनढ पुणया कृती पुत ा उयारयासींचया त सासनाच्या मान्यतीसा   अप्पर मुख्य सिचढ 
(सा.रलं.वढ.), मा.मखु्यमींत्री याींना दचनाींक १७ मी, २०१५ रोजी ढा त्या सुमारास पत्र चीयात ेली, 
ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, उक्त रलंकरणयी सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ढा करयात यीत ेही, की लील्या 
काय ढाहीची स्ढुनप काय ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०९-०६-२०१६) :(१) ढ (२) उपरोक्त रलंकरणयी दचनाींक २६/११/२०१५ च्या 
पत्रान्ढयी सासनाची मान्यता चीयात ेली ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 
  

___________ 
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िापाांव शहरातीे कशवािीनपर आणण वपूरांप्रााा पेटिवाीे रेल् वे ्डाड (ाणपूरुेाबाबत 
  

(१२)  २५२७३ (११-०८-२०१५).   श्री.्न्मेश पूराटीे (चााीसपाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज गाींढ सहरातील कसढाजीनगर ेणणय वपींरलंा ा गी्जढ ील रील् ढी उड् ाणयपुलाला अनीक 
दचढसापास न मान् यता कम ाली मात्र, महानगरपाकलकी क ी रनधी उपल ध नसल् यानी 
उड् ाणयपुलाची काम अजुनही अप णय च ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) त् यामु ी सचर पलुाढरील अढज  ढाहतुक  ींच कर यास अनीक अ चणयी होत ेहीत, ही खरी 
ेही काय, 
(३) असल् यास, सचर पुलाच् या कामाकिरता रनधी उपलब् ध होणयार ेही काय, 
(४) नसल् यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०३-०५-२०१६) :(१) होय. 
     ज गाढ महानगरपाकलकी ची ेिथ क जस्थती अत्यींत त क् असल्यानी रील्ढी वढयागानी 
स िचत की ल्यानुसार ेढश्यक रकमीचा यरणया महानगरपाकलकी स करता ेलीला नाही. 
(२) होय. 
     रील्ढी वढयागाच्या स चनाींनुसार कसढाजीनगर पलुाढरील अढज  ढाहतुकीस रलंरत ींध 
करयासा   महानगरपाकलकी क  न उपाययोजनाींची कामी प णय  की लीली अस न पुलाढरील अढज  
ढाहतुक  ींच करयात ेलीली ेही. 
(३) सचर रील्ढी पुलाींच्या कामाकरीता रनधी उयारणयी महानगरपाकलकी स सक्य होत नसल्यानी, 
सचर कामी रील्ढी वढयागामाफ त कुनन ीेयासा   कें द्र सासनाक  न रनधी उपलब्ध कुनन 

ीेणयी ा त महानगरपाकलकी क  न सींसच सचस्याींना वढनींती करयात ेली ेही. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

दयाापूरूर (जि.अमरावती) अांिनपाव सुिी ये ीे नपरपूराकेिेच्या  
बाांधिाम ववभापात पैरव्यवहार लाल्याबाबत 

  

(१३)  २६०४२ (१०-०८-२०१५).   श्री.रमेश बुांदीेे (दयाापूरूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चया प र (जज.अमराढती) मतचारसींेातील अींजनगाढ सजुी यीथील नगरपाकलकी च्या  ाींधकाम 
वढयागात रनवढचा न काढता रस्त्याढर २० लक्ष ुन. चा म ुनमाचा गैरव्यढहार लाल्याची 
रनचस नास ेली ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, गैरव्यढहाराची चौकसी की ली काय, चौकसीच्या अनु ींगानी कोणयती काय ढाही 
की ली ढा करयात यीत ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
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श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०९-०६-२०१६) :(१) ढ (२) अींजनगाढ सुजी नगरपािर चीनी सन २०१५-१६ 
मध्यी पाढसाळ्याच्या दचढसात रस्त्याढर मुुनम ्ाकयाकिरता रनवढचा काढलीली होती. ही 
रनवढचा साप्तादहक राम ढैयढ या ढतृ्तपत्रात रलंकाकसत की ली होती. त्यामु ी रनवढचा न काढता 
रस्त्याढर २० लक्ष ुनपयाचा मुुनम ्ाकला ही खरी नाही. त्यामु ी या ा त चौकसी करयात 
ेलीली नाही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही 

___________ 
  

दयाापूरूर (अमरावती) ये ीे अांिनपाव सुिी नपरपूराकेिेने  
शहानुर नदीेा पूरुेाची ा्ंची वाकववणेबाबत 

  

(१४)  २६०४५ (१६-०९-२०१५).   श्री.रमेश बुांदीेे (दयाापूरूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चया प र (अमराढती) मतचार सींेातील अींजनगाढ सुजी नगरपाकलकी नी सहानुर नचीला जास् त 
पाणयी ेल् यास पुलाची उीं ची ढाढवढणयी ेढश् यक होती, परींतु १३ व् या वढत् त ेयोगात न ुनपयी 
१८ लक्ष खचु न ुनीं ची ढाढढ न सासकीय पसैाच् या अपव् यय की ला, ही खरी ेही काय, 

(२) असल् यास, सचरील रलंकरणयाची चौकसी की ली ेही काय, चौकसीनुसार कोणयती काय ढाही 
की ली ढा करयात यीत ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०९-०६-२०१६) :(१) ढ (२) अींजनगाींढ सुजी नगरपिर चीनी पुलाची ुनीं ची 
ढाढवढयाकिरता १३ व्या वढत्त ेयोगाच्या रनधीत न काम की लीली ेही. कामासा   ेढश्यक 
असलील्या सढ   ा ी जसी अींचाजपत्रक,  राढ इत्याची  ा ीींमध्यी ुनीं चीचाच उल्लीख की लीला होता. 
पािरत की लीला  राढ ढ मींज र अींचाजपत्रकानुसार काम करयात ेली ेही. त्यामु ी या ा त 
चौकसी करयात ेलीली नाही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

वधाा शहराेपतच्या हदवापूरार पूरररसराचा ् ाननि ्वराज्य सां् ेत समावेश िरयाबाबत 
  

(१५)  २६०६१ (११-०८-२०१५).   ड (ॉ.पूरांिि भोयर (वधाा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ढधा  सहरातील ढा   क्र.१ ढ २ मधील इींदचरानगर लोप पट्टीचा याग ढा   क्र.४ मधील 
स्नीहलनगर ढस्तीला लाग न असलीला याग ढ ढा   क्र.२१ मधील तुकाराम ढा ा ला लाग न 
असलीला याग ही रतन्ही याग मागील १२ ढ ा पास न ढधा  नगरपिर च िकीं ढा रामपींचायत 
यापैकी कु ल्याही स्थारनक स्ढराज्य सींस्थीत समावढष् नाहीत, ही खरी ेही काय, 
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(२) असल्यास, यामु ी या यागात वढकासाची कामी रो , नाल्या, पाणयी पुरढ ा, वढद्युत 
व्यढस्था, सीं ास सुवढधा ढ सफाल सुवढधा यासारख्या मुलय त सवुढधीपास न यीथील नागरीक 
ढींिचत ेहीत, ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, सचर  ा  स्थारनक लोकरलंरतरनधीींमाफंत स्थारनक रलंसासन ढ सासनास ढारींढार 
रनढीचनाद्ढारी मागणयी करून चीखील त्याक ी चलु क्ष करयात ेली ेही, ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, सचर पिरसराला स्थारनक स्ढराज्य सींस्थीत समाढ न ीेयाकरीता सासन 
काय ढाही करणयार ेही काय, 
(५) असल्यास, त्याची स्ढरूप ढ िकती कालाढधी अपीक्षक्षत ेही, 
(६) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
 
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०९-०६-२०१६) :(१), (२), (३), (४) ढ (५) जजल्हा पिर च, ढधा  तफे 
सीं ींिधत याग रामपींचायतीमध्यी जजल्हा पिर च काया लय पत्र क्र.२०३३/१५, दचनाींक ०५/१२/२०१५ 
अन्ढयी इींदचरा नगर ढ ेदचढासी कॉलनी यीथील मालमत्ता धारक रामपींचायत नालढा ी मध्यी 
रामनगर मधील मालमत्ता धारक रामपींचायत िचतो ा (िचचा ा) मध्यी समावढष् करयात 
ेलीली ेही. 
(६) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

नाकशि ये ीे कसह्  िुां भमेाा पूरटहल्या शाही पूरवाणीमध्ये सुरके्षच्या अनतरेिामुाे 
पूरयाटि, भाववि व ् ाननि नापररिाांचे प्रचांड ( हाे लाल्याबाबत 

(१६)  २८५५४ (२१-०१-२०१६).   श्री.छपन भुिबा (येवेा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाकसक यीथील दच.२९ ऑगस्् २०१५ रोजीच्या कसींहस्थ कुीं यमी ा पदहल्या साही पढ णयीमध्यी 
सुरक्षीच्या अरतरीकाम ुी ढ रलंसासकीय अनास्थीम ुी पय ् क, यावढक ढ स्थारनक नागिरकाींची 
रलंचीं  हाल लाल्या ा त लोकरलंरतरनधी ढ वढवढध सामाजजक सींे्नाींनी तक्रारी की लील्या ेहीत, 
ही खरी ेही काय, 
(२)असल्यास, अनाढश्यक  ाीं    ॅरीकी द्ींग ेणणय तात्पुरत्या सौचालयाीं ा तच्या अनाढश्यक 
खचा ची चौकसी करयासा   सासनाक ी तक्रारी रलंाप्त लालील्या ेहीत, हीही खरी ेही काय, 
(३)असल्यास, रलंश्न याग (१) ढ (२)  ा त सासनामाफ त चौकसी करयात ेली ेही काय, 
(४)असल्यास, चौकसीत काय ेढ  न ेली ढ चौकसी अहढालाचा रनषक ा नुसार सीं ींिधताींढर 
कोणयती कारढाल करयात ेली ढा यीत ेही, 
(५) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय  ेहीत ? 

  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२९-०४-२०१६) :(१) असा ेसयाच्या तक्रारी रलंाप्त लाल्या ेहीत. 
 मा.लोकरलंरतरनधी याींनी पदहल्या पढ णयीच्या का ात की लील्या रनयोजनासींचया त लीखी पत्र 

चीनन रनयोजनात  चल सुचवढली होती. त्यानुसार स्थारनक लोकरलंरतरनधीींची  ै क ीेनन 
त् याींच्या सुचनाींनुसार रनयोजनात अींसत:  चल करयात ेला होता. 
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 नाकसक यीथी कसींहस्थ कुीं यमीळ्याच्या पदहल् या पढ णयीमध्यी यावढक, पय ् क ेणणय 
स्थारनक नागिरकाींची कोणयत्याही रलंकारची हाल लालीली नस न कोणयतीही अवरलंय े्ना न 
े ता पढ णयी सुर ीत पार प ली ेही. 

(२) कसींहस्थ कुीं यमीळ्याच्या पढ णयीच्या का ात यावढकाच्या सुरक्षा ढ सोयीच्या दृष्ीकोनात न 
ेढश्यक त्या द काणयी  ाीं     ॅरीकी द्ींग करणयी ेढश्यक होती. 
     तसीच पढ णयी कालाढधीत यावढकाींसा   तात्पुरती सौचालयी उयारणयी ेढश्यक होती. 
यासा   नाकसक महानगरपाकलकी नी वढदहत रनवढचा रलंिक्रया रा ढ न, तात्पुरती सौचालयी उयारली 
होती. 
      ाीं    ॅरीकी द्ींग ेणणय तात्पुरत्या सौचालयाीं ा त अनाढश्यक खच  लाल्यासींचया त पोलीस 
ेयुक्त, नाकसक ढ नाकसक महानगरपाकलका याींच्याक ी तक्रारी रलंाप्त लालील्या नाहीत. 
(३), (४) ढ (५) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

नतरोड (ा शहरातीे पूराणी पूरुरवठा योिना 
  

(१७)  २९१३५ (२१-०१-२०१६).   श्री.वविय रहाांपड (ाेे (नतरोड (ा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रतरो ा सहरातील पाणयी पुरढ ा योजनीतींग त कसमें् पालप लालन अस न  ४० ढ   जनुी ेही 
ढ ती अनीक द काणयी खीं ीत लालीली ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, त्यामु ी नागरीकाींना सुर ीत पाणयी पुरढ ा होत नाही, ही ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, रतरो ा सहरातील पाणयी पुरढ ा योजनीतींग त पाणयी पुरढ ा सुर ीत होयासा   
कोणयती उपाययोजना करयात ेली ढा करयात यीत ेही, 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२८-०४-२०१६) :(१) रतरो ा सहर पाणयीपुरढ ा योजनीअींतग त कसमें् 
पालपलालन ३१ ढ   जुनी लालीली ेही ढ ती खीं ीत लालीली होती, तथावप, सचर ग त्या 
ढी ोढी ी चुुनस्त करयात यीतात. 
(२) सद्यजस्थतीत रतरो ा सहरातील नागरीकाींना सुर ीत पाणयी पुरढ ा होत ेही. 
(३) ढ (४) रतरो ा सहरातील पाणयी पुरढ ा योजना ३१ ढ   जुनी लाल्यामु ी नढीन योजना 
रलंस्तावढत करयाची रतरो ा नगरपिर चीची रनयोजन ेही. 
  

___________ 
  

खामपाव (जि.बुेकाणा) ये ीे पणेशमूती ववटांबना प्रिरणी  
मुख्याधधिारी याांचेवर तात्िाा िारवाई िरणेबाबत 

  

(१८)  २९१६० (२१-०१-२०१६).   अॅड (.आिाश फुां ड (िर (खामपाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खामगाढ नगरपिर चीच्या ढतीनी गणयीस वढसज न कमरढणुयकी चरम्यान िफरत्या जलकुीं  ाची 
व्यढस्था नगरपिर चीमाफ त  करयात ेली, त्यात गणयीसम ती वढसजज त करयाची ेढाहन 
करयात ेली होती, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, या पया ढरणय प रक उपक्रमाच्या नाढाखाली पाकलकी नी रा वढलील्या िफरत्या 
जलकुीं  ाची उपक्रमात नागिरकाींनी वढसजज त की लील्या मुत्या  पाकलकी च्या ढाहनाींनी चक्क 
राउीं  ढर (कचऱ्याची वढल्हीढा् लाढल्याची जागीढर) ्ाक न दचल्या, ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, सचर रलंकार हा धाकम क याढना य कढणयारा अस न या रलंकरणयी नगराध्यक्ष ढ 
मुखाध्याकारी याींचीढर तत्का  कारढाल करया ा त तक्रार सीं ींधीत पोलीस  ायात चाखल 
लाली ेही, ही ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, या सींप णय  रलंकरणयाची ज ा चारी मुखाध्याकारी,  नगरपिर च खामगाढ याींचीढर 
रनजश्चत करून त्याींचीढर तात्का  रनलीं नाची कारढाल करया ा त स्थारनक लोकरलंतीरनधी 
वढ.प.स याींनी मा.नगरवढकास राज्यमींत्री महोचयाक ी दच.०५/१०/२०१५ रोजीच्या पत्रानुसार 
 कारढाल करयाची मागणयी की ली ेही, हीही खरी ेही काय, 
(५) असल्यास, सचर रलंकरणयाढर कोणयती काय ढाही करयात ेली ेही ढा यीत ेही, 
(६) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२०-०५-२०१६) :(१), (२), (३), (४) ढ (५) या रलंकरणयी रलंाप्त तक्रारीच्या 
अनु ींगानी सीं ींिधत पोलीस  ायात गुन्हा नोंचवढयात ेला ेही. तसीच सीं ींिधत पोलीस 
 ायात स्थारनक लोकरलंरतरनधीींनी दचलील्या रनढीचनाच्या अनु ींगानी जजल्हािधकारी  लुढाणया 
याींना चौकसी कुनन अहढाल साचर करया ा त क वढयात ेली होती. त्यानुसार 
जजल्हािधकारी, ुलढाणया याींचीक  न रलंाप्त रलंस्ताढानुसार श्री.धो ीीं ा इर ा नामढा , तत्कालीन 
मुख्यािधकारी, नगर पिर च खामगाींढ याींना दचनाींक १६/०२/२०१६ च्या सासन ेचीसान्ढयी 
रनलींत त करयात ेली ेही. 
(६) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

बदेापूरूर पूरूवा (जि.ठाणे) ते पूरनवेे र्ता पूरूणा िरयाबाबत 
  

(१९)  २९१९९ (०५-०२-२०१६).   श्री.पुेाबराव पूराटीे (िापाव रा ामीण), श्री.सुरुढ पूरकसांप नाईि 
(नवापूरूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  चलाप र ती पनढील रस्त्याची काम अध ढ् अढस्थीत असल्याची माही सप् े्ं र २०१५ मध्यी 
ढा त्या समुारास रनचस नास ेली ेही काय, 

(२) असल्यास उक्त रलंकरणयी सासनानी चौकसी की ली ेही काय, 
(३) असल्यास चौकसीची रनषक   काय ेहीत ढ त्यानसुार पुढी कोणयती काय ढाही की ली ेही ढा 
करयात यीत ेही, 
(४) तसीच सचर रस्त्याची काम िकती कालाढधीत प णय  करयात यीणयार ेही ? 
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श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२०-०४-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) ढ (४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  
रामटेि (जि.नापपूरूर) ताेिुयातीे नपरधन ये ीे सूयाे क्ष्मी िॉटन कमल्समध्ये िेकमिल्स 

वे्ट टँि ्वच्छ िरताना ३ िामपार बेशुध्द होऊन टाक्यात पूरड (ल्याबाबत 
  

(२०)  २९४५१ (०३-०५-२०१६).   श्री.पोपूराेदास अरा वाे (पोंटदया), श्री.अब् दुे  सत्तार 
(कसल्ेोड (), श्री.अ्ेम शखे (माेाड ( पूरजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांटदवेी), अॅड (.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.अकमन पूरटेे (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िामपार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राम ी्क (जज.नागप र) तालकुयातील नगरधन यीथील स य लक्ष्मी कॉ्न कमल्समध्यी 
की कमकल्स ढीस्् ्ँक स्ढच्छ करताना ३ कामगार  ीसुध्च होनन ्ाक्यात प ली असल्याची 
दचनाींक २३ ऑगस््, २०१५ रोजी ढा त्यासुमारास रनचस नास ेली, ही खरी ेही काय, 

(२) असल्यास, सचर कामगाराींना सींरक्षणय चीया ा त सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ेही ढा 
करणयार यीत ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०६-०५-२०१६) :(१) होय. ही खरी ेही. 
     दचनाींक २०.०८.२०१५ रोजी स य लक्ष्मी कमल्स कलकम ी्  (जव्हलीज नगरधन), ता.राम ी्क, 
जजल्हा नागप र या कारखान्यातील Effluent Treatment Plant (ETP) मधील परकम् ढॉ्र 
्ँक स्ढच्छ करयासा   तीन कामगार ्ँकमध्यी उतरली असता रतनही कामगार  ीसुध्च लाली. 
कोणयासही अपींगत्ढ ेलीली नाही. 
(२) व्यढस्थापनानी सचर कामगाराींचा सींप णय  ढैद्यकीय खच  की लीला अस न अनुपजस्थतीच्या 
का ातील सींप णय  ढीतनही दचलीली ेही. 
     सचर कारखान्याच्या व्यढस्थापनानी  ींदचस्त जागा (Confined Space)असलील्या 
्ँकमध्यी कामगाराींना उतरवढताना योग्य तिचीींग ॲपरी्स ढ चोरखीं   ाींधलीला सीफ््ी  ील्् न 
पुरवढल्यामु ी कारखानी अिधरनयम, १९४८ अींतग त कलम ३६ (२) (b) च्या यींगा ा त 
कारखान्याची यागढ्ाचार, तसीच सचर े्नीची मादहती कारखाना व्यढस्थापनानी वढहीत ढी ीत 
ढ वढहीत नमुन्यामध्यी काया लयात साचर न की ल्यामु ी महाराषर कारखानी रनयम, १९६३ 
अींतग त रनयम ११५ (१) ढ (२) च्या यींगा ा त कारखान्याची व्यढस्थापक याींचीवढुनध्च 
कायचीसीर कारढाल करयात यीत ेही. 
     असा रलंकारच्या कामामध्यी सुरक्षा साधनी उपलब्ध कुनन चीनन कामगाराींना त्याींच्या 
ढापरा ा त, तसीच या कामामध्यी घ्याढयाच्या का जी ा त रलंकसक्षणय चीयाच्या स चना 
व्यढस्थापनास दचलील्या ेहीत. 
(३) रलंश् न उद्् ाढत नाही. 

___________ 



वढ.स. १४६ (13) 

पूरुणे महानपरपूराकेिेच्या अ ासांिल् पूरीय खचााच ेपत  
३ व ाापूरासून ेेखापूरररक्षण लाेे नसल् याबाबत 

  

(२१)  २९९५९ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांरा ाम  ोपूरटे (भोर), श्री.अब् दुे  सत्तार (कसल्ेोड (), 
श्री.अकमन पूरटेे (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांटदवेी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणयी महानगरपाकलकी च्या अथ सींकल् पीय खचा ची गत ३ ढ ा पास न लीखापिरक्षणय लाली 
नसल् याची माही ऑगस् ्, २०१५ मध्यी ढा त् या समुारास रनचस नास ेली ेही, ही खरी ेही 
काय, 

(२) असल् यास, उक् त महानगरपाकलकी तफे चर ढ ी हजारो को्ीींचा अथ सींकल् प साचर की ला जात 
अस न सन २०१५-१६ चा सुमारी ४ हजार को्ीींचा अथ सींकल् प साचर की ला चर ढ ीचा अथ सींकल् प 
सुमारी एक चतुथा स म् हणयजी ८०० ती १००० को्ीनी फुगवढला जाता ीे त् यामु ी 
महानगरपाकलकी च् या जमा खचा तील त ् ढाढत चालली ेही परींतु असी अस नही या 
अथ सींकल् पाची गत ३ ढ ा पास न लीखापिरक्षणय लाली नसल् याची मादहती अिधकारात स्पष् लाली 
ेही ही पाहता सासन त् ढरीत ेढश् यक काय ढाही करणयार ढा करीत ेही काय,  
(३) नसल् यास, यामागील वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०२-०६-२०१६) :(१) सन २०१२-१३ अखरी पयतं लीखापिरक्षणय (महाराषर 
महानगरपाकलका अिधरनयमातील कलम १०६ नसुार) प णय  लाली ेही. सन २०१३-१४ ची 
लीखापिरक्षणय रलंगतीत ेही. तसीच कलम १०७ अी नुसार सन २०१२-१३ अखीर पयतंची लोकल 
फीं   ढ ए.जी.ऑड ् लालीली ेही. 
(२) महाराषर महानगरपाकलका अिधरनयमामध्यी नम च करयात ेलील्या तरतुचीनुसार कराींच्या 
चराींमध्यी यथायोग्य ढाढ सुचढ न सचर अिधरनयमातील कलम ९५ नुसार जमा खचा चा 
ेराख ा स्थायी सकमतीपुढी साचर करयात यीतो. तद्ननींतर कलम ९६ नुसार स्थायी सकमती 
फी रफाराकसढाय िकीं ढा फी रफारासह मुख्य सयीच्या मान्यतीसा    राढ करती ढ कलम १०० 
मधील तरतुचीनसुार महानगरपाकलका सया याींच्या स्तराढुनन जमा खच  ढ अींतग त रलंस्तावढत 
तरतुची यामध्यी फी रफार होनन अींचाजपत्रकास अींरतम मान्यता दचली जाती. अथसंींकजल्पय जमा 
खच  ेणणय रलंत्यक्ष जमा खच  ही चोन पथृक स्ढुनपाची कामी ेहीत. अींचाजपत्रकीय 
तरतुचीनुसार जमीचा अींचाज म्हणयजी रलंत्यक्ष जमा होणयारी रक्कम नसती. रलंत्यीक वढत्तीय 
ढ ा मध्यी जमा ढ खचा चा ता मी  ीेनन योग्य ती काय ढाही की ली जाती. सद्या सन २०१३-१४ 
ची लीखापिरक्षणय रलंगतीत ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढतनाही. 
  

___________ 
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माेेपाव ये ीे महानपरपूराकेिा हदवाीतीे नवीन बस् ानि किड (वाई र्ता व रिारोड (  
ये ीे ििात नािे खासपी माेिाांना बेिायदा देयात आल्याबाबत 

  

(२२)  ३००९८ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ननमाे ा पाववत (इपतपूरूरी), श्री.आकसफ शेख (माेेपाांव 
मध्य), श्री.अ्ेम शेख (माेाड ( पूरजश्चम), श्री.सांरा ाम  ोपूरटे (भोर), श्री.अकमन पूरटेे (मुांबादेवी), 
प्रा.व ाा पायिवाड ( (धारावी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालीगाढ यीथील महानगरपाकलका हदवाीत जकात  ींच होनन स्थारनक सीढा कर लाढयात 
ेल्यानी महानगरपाकलकी च्या मालकीेीची जकात नाकी   ींच प ली ेही. यातील नढीन 
 सस्थानक िक ढाल रस्ता ढ रजारो  यीथील जकात नाकी  खासगी मालकाींना  ीकायचा 
चीया रो रच पचाचा चुुनपयोग की ल्याचा सीं ींिधत अिधकाऱ्याींढर ेरोप  ीढयात ेला 
असल्याची माही ऑगस््, २०१५ चरम्यान रनचस नास ेली ेही, ही खरी ेही काय, 

(२) असल्यास, सीं ींिधत मालकाींना नाकी  खाली करयाची ेचीस सीं ींिधत अिधकाऱ्याींढर 
सासनानी चौकसी कुनन त्याींच्याढर कोणयती काय ढाही की ली ेही ढा करयात यीत ेही, 
(३) अद्याप काय ढाही की ली नसल्यास होणयाऱ्या वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२९-०४-२०१६) :(१) ही खरी ेही. 
     या ा त महानगरपाकलकी ची मुख्यलीखापरीक्षक याींचीमाफ त रलंाथकमक चौकसी करयात 
ेली असता रलंथमचस नी गा ी ढा्प करताींना अरनयकमतता लाल्याची दचस न ेली. 
(२) सीं ींिधत गा ीधारकाींना गा ी िरकामी करया ा त महानगरपाकलकी माफ त  नो्ीस 
 जाढयात ेलीली ेही. सचर नो्ीसीवढुनध्च गा ीधारकाींनी स्थारनक न्यायालयात चाढा 
चाखल की ला अस न मा.न्यायालयानी स्थिगती ेचीस पािरत की लीला ेही. 
     सचर गा ी ढा्पा ा त लालील्या अरनयकमततीरलंकरणयी महानगरपाकलकी च्या सीं ींिधत 
अिधकारी/कम चारी याींची वढयागीय चौकसी महानगरपाकलकी माफ त करयात यीत ेही. 
     तसीच सीं ींिधत उपायुक्त याींच्यावढुनध्च वढयागीय चौकसी करयाची रलंस्तावढत ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबईत िबडाड (ी खाेासाठी आांतरराष्ट् रीय दिााचे ् टेडड (यम बाांधणबेाबत 
  

(२३)  ३०३१३ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांदीपूर नाईि (ऐरोेी), श्री.पूराांडु (रांप बरोरा (शहापूरूर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िावा), श्री.हसन मुश्रीफ (िापे), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड () :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नढी मुीं लत ेींतरराष रीय स् तराढरील क ड् ी सामनी खी  यासा   स् ्ी ीयम  ाींध यासा   
कस कोनी य खीं  उपलब् ध कुनन चयाढा म् हणय न स् थारनक लोकरलंरतरनधीींनी व् यढस् थापकीय 
सींचालक कस को याींना माही ऑगस् ् िकीं ढा सप् ्ें र, २०१५ मध् यी रनढीचन दचली ेही, ही खरी 
ेही काय, 

(२) असल् यास, सचर रलंकरणयी कोणयती काय ढाही कर यात ेली ढा यीत ेही, 
(३) नसल् यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
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श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०४-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) कस कोक  न क्री ा उपक्रमाकरीता य ख ा उपलब्धती ा त पिरक्षणय करयात यीत अस न 
िक्र ा उपक्रमाकरीता रनचेसीत की लीली य खीं  ढतृ्तपत्रात जादहरात रलंकसध्च कुनन पात्र सींस्थाींस 
ढा्प करयाकरीता ऑनलालन योजना पुजस्तका तयार करयात यीत ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  
नवी मुांबई (जि.ठाणे) ये ीे महापूराकेिेच्या आरोग्य ववभापान ेिाळ्या यादीतीे िां पूरनीेा 

पॅूर ॉेॉिी साटहत्य खरेदीच्या ठेिा देयात आल्याबाबत 
(२४)  ३०३८९ (२१-०१-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांटदवेी), श्री.अकमन पूरटेे (मुांबादेवी), 
श्री.अ्ेम शेख (माेाड ( पूरजश्चम), श्रीमती ननमाे ा पाववत (इपतपूरूरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नढी मुीं ल (जज. ाणयी) यीथील महापाकलकी च्या ेरोग्य वढयागाला वढवढध साथीच्या 
ेजाराींना े ा ेालयास अपयस यीढ नही त्याींच्या काळ्या याचीतील कीं पनीला पॅथॉलॉजी 
सादहत्य खरीचीच्या  ीका चीयात ेल्याचा गींयीर रलंकार माही ऑगस््, २०१५ रोजी ढा 
त्यासुमारास रनचस नास ेला ेही, ही खरी ेही काय, 

(२) असल्यास, सचर रलंकरणयी चौकसी करयात ेली ेही काय, 
(३) असल्यास, चौकसीत काय ेढ  न ेली ढ त्यानुसार काळ्या याचीत असलील्या कीं पनीला 
 ीका चीणयाऱ्या चो ी अिधकाऱ्याींढर कारढाल करया ा त तसीच वढवढध साथीच्या ेजाराींना 
े ा ेालया ा त सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ेही ढा करयात यीत ेही, 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२६-०५-२०१६) :(१), (२) ढ (३) नढी मुीं ल महानगरपाकलकी चया ेरोग्य 
वढयागासा   पॅथॉलॉजी सादहत्य खरीचीच्या रनवढचीकरीता मी.एस्की  सजज कल या अकयकरणयानी 
सन २०१३-१४ या ढ ा त चोन पॅथॉलॉजी सादहत्याींसा    ाजार याढापीक्षा जास्त चर चस वढल्यानी 
या अकयकरणयास नढी मुीं ल महानगरपाकलकी च्या रनवढचीमध्यी सहयाग ीेयास 
महानगरपाकलकी क  न ३ ढ ा करीता  रलंरत ींध करयात ेला होता. 
     मात्र तद्नींतर सीं ींिधत अकयकरणयानी महानगरपाकलकी स साचर की लील्या खुलासात ही चुक 
हीत पुरस्सर लालीली नस न ी्ंकलीखन ेणणय कारक नी चुकीमु ी लाल्याची नम च की ली. या 
अकयकरणयानी सींप णय  रनवढचा कालाढधीत उक्त चोनही पॅथॉलॉजी सादहत्य नढी मुीं ल 
महानगरपाकलकी स वढनासुल्क पुरवढली ेही. त्यामु ी यामध्यी महागनरपाकलकी ची नुकसान लाली 
नसल्याची ेयुक्त, नढी मुीं ल महानगरपाकलका याींनी क वढली ेही. 
     ढरील पाश्ढ य मीढर नढी मुीं ल महानगरपाकलका रनवढचा उे  सकमती, मुख्य लीखा 
पिरक्षक ढ करनष   वढधी अिधकारी याींनी की लील्या कसफारसीनुसार ेयुक्त, नढी मुीं ल 
महानगरपाकलका याींनी सचर अकयकरणयास रलंरत ींिधत करयाची ेचीस मागी ीेतली अस न 
सद्य:जस्थतीत या अकयकरणयाचा काळ्या याचीत समाढीस नाही. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
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नवी मुांबईत ् ाननि प्रिल्पूररा ्त तरुढ णाांना रोिपार ्पूरेब्ध  
होयािररता िौशल्य प्रकशक्षण प्रिल्पूर सुरुढ  िरयाबाबत 

  

(२५)  ३०३९५ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांदीपूर नाईि (ऐरोेी), श्री.पूराांडु (रांप बरोरा (शहापूरूर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िावा), श्री.हसन मुश्रीफ (िापे), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड () :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नढी मुीं लत स्थारनक रलंकल्परस्त तुनणयाींना रोजगार उपलब्ध व्हाढा ेणणय कुसल 
मनुषय   रनमा णय व्हाढी यासा   रलंकल्परस्त कौसल्य रलंकसक्षणय रलंकल्प सुुन करयाचा रनणय य 
कस कोनी ीेतला असल्याची  ा  माही सप् े्ं र, २०१५ मध्यी रनचस नास ेली ेही, ही खर ेही 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त रलंकल्पासा   कस को य खीं  उपलब्ध कुनन चीणयार ेही, ही ही खरी ेही 
काय, 
(३) असल्यास, सचरचा रलंकल्प लढकरात लढकर काया जन्ढत करयासा   काय ढाही करयात 
ेली ढा यीत ेही 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०४-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) ढ (३) रलंकल्परस्त कौसल्य रलंकसक्षणय रलंकल्पासा   य खीं  उपलब्ध कुनन चीयात ेलीला 
नाही. तथावप, रलंकल्प ािधताींच्या पाल्याींना ेढ ीनुसार ेणणय क्षमतीनुसार उपलब्ध असलील्या 
वढवढिध रोजगाराच्या सींधीची मादहती कम ाढी या उदवाीसानी कस कोतफे खास कौसल्यावढकास 
काय क्रमाची ेयोजन  ीलाप र रील्ढी स् ी्सन कॉम्लीक्स ्ॉढर क्र.५ मध्यी प्लॅ्फॉम  लीव्हल यीथी 
स्ढत:च्या जागीत सुुन करयात ेली ेही. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबईतीे तुभे व सानपूराड (ा रेल्वे ्टेशनच्या मध्ये असेेल्या  
प्रकसध्द िनता मािेटिड ( ेिायासाठी ्िायवॉि बाांधयाबाबत 

  

(२६)  ३०४०६ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांदीपूर नाईि (ऐरोेी), श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िावा), 
श्री.पूराांडु (रांप बरोरा (शहापूरूर), श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड (), श्री.हसन मुश्रीफ (िापे) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नढी मुीं लतील तुये ढ सानपा ा रील्ढी स् ी्सनच्या मध्यी असलील्या रलंकसध्च जनता 
माके्क ी जायासा   रील्ढी रलंढासी, रदहढासी, कॉलीजची वढद्याथी या सढांना रील्ढी ुन  
ओलाीं ाढा लागतो, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, जीढ धोक्यात ेाल न चररोज हजारो व्यक्ती रील्ढी ुन  ओलाीं  न जात 
असल्याम ुी अपेात ्ा यासा   त्या द काणयी स्कायढॉक  ाींधयाची  ा  कस कोच्या 
वढचाराधीन ेही, ही ही खरी ेही काय, 
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(३) असल्यास, स्कायढाक  ाींधया ा त कोणयती काय ढाही करयात ेली ढा यीत ेही, 
(४) अद्यापी, काय ढाही करयात ेली नसल्यास वढलीं ाची कारणयी काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२४-०५-२०१६) :(१) होय, ही खरी ेही. 
(२) सचर द काणय ही नढी मुीं ल महानगरपाकलकी च्या अखत्यारीत यीत अस न त्या द काणयी रील्ढी 
वढयागाक  न deposit term basis ढर पाचचारी पुल (Foot Over Bridge)  ाींधणयी 
रलंस्तावढत ेही. 
(३) ढ (४) सचर पाचचारी पलु  ाींधयासा   रील्ढी वढयागास ुन. ६,७४,६७,४५५/- एढढी रक्कम 
अचा करयास नढी मुीं ल महानगरपाकलकी च्या सढ साधारणय सयीनी मान्यता दचली ेही. 
     उक्त रक्कम अचा करयाप ढी रील्ढी वढयागासी करारनामा करयाची काय ढाही नढी मुीं ल 
महानगरपाकलकी क  न करयात यीत असल्याची ेयुक्त, नढी मुीं ल महानगरपाकलका याींनी 
क वढली ेही. 

___________ 
  

पूरुणे शहरातीे लोपूरड (पूरटयाांमध्ये वयैक्तीि शौचाेये ्भारयाबाबत 
  

(२७)  ३०५१२ (२३-१२-२०१५).   अॅड (.िे.सी.पूराड (वी (अक्िेिुवा), श्री.नसीम खान 
(चाांटदवेी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणयी यीथी करयात ेलील्या सासकीय सढेक्षणयात सुमारी ९२ हजार ेराींमध्यी ढैयजक्तक 
स्ढच्छतागहृ नसल्याची  ा  समोर ेली ेही तर अद्यापही सहरातील ६९ लोप पट्याींमध्यी 
२२० द काणयी नागिरक उेड्याढरच सौचास जात अस न धनकढ ी क्षीतत्रय काया लयाच्या क्षीत्रात 
ही सींख्या सढा िधक असल्याची माही ऑगस््, २०१५ चरम्यान रनचस नास ेली ेही, ही खरी 
ेही काय, 
(२) असल्यास,  यीथी ढैयजक्त क सौचालयी उयारया ा त नागिरकाींना स चना चीया रो रच 
यीथील लोप पट्याींमध्यी सौचालयी उयारया ा त सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ेही ढा 
करयात यीत ेही, 
(३) अद्याप काय ढाही की ली नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०७-०६-२०१६) :(१) ही खरी नाही. 
(२) सहराींमधील ज्या कु्ुीं ाींक ी सौचालयाची सुवढधा उपलब्ध नसल्यानी उेड्याढर सौचास 
जात ेहीत असा कु्ुीं ाींना ढयैक्तीक अथढा सामुचायीक सौचालयाची सुवढधा स्ढच्छ महाराषर 
अकययानाींतग त उपलब्ध कुनन चीयात यीत ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 
  

___________ 
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महापूराकेिेच्या िमाचा-याांच्या वेतनास रक्िम िमी पूरडू ( नये म्हणून ननधी देयाबाबत 
  

(२८)  ३०६२२ (२२-०१-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िापे), श्री.पूराांडु (रांप बरोरा (शहापूरूर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड ( (मुांरा ा िावा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हाप र जजल्ह्यात पन्नास को्ीची ढाव  क उलाढाल असणया-या सढ  व्यापा-याींना दचनाींक 
१ ऑगस््, २०१५ रोजीपास न सढलत दचल्यानी कोल्हाप र महापाकलकी ची ेिथ क उत्पन्न कमी 
लाल्यानी कम चाऱ्याींच्या ढीतनास रक्कम कमी प त ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, उक्त रलंकरणयी सासनामाफ त चौकसी की ली ेही काय, 
(३) असल्यास, चौकसीत काय ेढ  न ेली ढ तद् नुसार महापाकलकी च्या कम चा-याींच्या 
ढीतनास रक्कम कमी प   नयी म्हणय न रनधी चीया ा त सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ढा 
करयात यीत ेही, 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (१९-०३-२०१६) :(१) ही खरी नाही. 
(२) दचनाींक १ ऑगस््, २०१५ पास न सासनानी ुन. ५० को्ी पीक्षा कमी उलाढाल असलील्या 
व्यापाऱ्याक  न स्थारनक सींस्था कर ढस ली प णय ताहा  ींच की ली ेही. 
 यामु ी महानगपाकलकाींच्या उत्पन्नामध्यी यीणयारी त ् युनन काढयासा   सासनाक  न 

सहायक अनुचान चीयात यीत ेही. 
 सहायक अनुचानाची पिरगणयना करताना महानगरपाकलकी ची मागील ५ ढ ा तील जकातीची 

अथढा स्थारनक सींस्था करापास नची सढोच्च उत्पन्न ेधारय त मान न त्याढरती ८% 
ढाढ वढचारात ीेनन सन २०१५-१६ सा   रलंत्यीक महानगपाकलकी स चीय होणयारी अनुचान 
रनजश्चत की ली ेही. त्याम ुी महानगपाकलकाींना जाकतीच्या ढ स्थारनक सींस्था कराच्या 
तुलनीत ेता जास्त उत्पन्न रलंाप्त होत ेही. 

 महानगपाकलकाींची कोणयतीही ेिथ क नुकसान होणयार नाही असा िरतीनी सासनानी 
उपाययोजना की लीली असल्यानी महानगरपाकलकाींच्या ेिथ क स्थयैा ढर कोणयताही वढपरीत 
पिरणयाम होणयार नाही याचा सासनानी पुरीपुर चक्षता ीेतली ेही. 

(३) कोल्हाप र महानगपाकलकी स मागील ५ ढ ा त जकात / LBT पास न रलंाप्त लालील्या उत्पन्न 
तसीच सन २०१५ मध्यी रलंाप्त लालीली उत्पन्न याचा एकतत्रत तपसील खालील रलंमाणयी ेही. 

२०१०-११ २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ 
९९.२६ ६८.०१ ८३.४३ ९४.६१ १००.०२ १०२.१८ 

(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 
  

___________ 
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मुांबईतीे वड (ााा त ेसांत पाड (पे महाराि चौि दरम् यान मोनो रेल् वेबाबत 
  

(२९)  ३०७१६ (२१-०१-२०१६).   श्री.िाेीदास िोाांबिर (वड (ााा), श्री.अकमन पूरटेे (मुांबादेवी), 
श्री.अ्ेम शखे (माेाड ( पूरजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुीं लतील ढ ा ा ती सींत गा गी महाराज चौक चरम् यान मोनो रील् ढीची चसु-या ्प् पयाची 
 ाींधकाम करीरो  स् ्ीसनाढर लोंख ी पुल ्ाक याची रनणया यक काम मध् यी रील् ढीचा मीगा ब् लॉक 
न कम ाल् यानी लाीं णयीढर प ली असल् याची माही सप् ्ें र, २०१५ चरम् यान रनचस नास ेली ेही, 
ही खरी ेही काय, 
(२) असल् यास, सचर काम रनधा िरत ढी ीत कर या ा त सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ढा 
कर यात यीत ेही, 
(३) नसल् यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२९-०४-२०१६) :(१), (२) ढ (३) मुीं ल महानगर रलंचीस वढकास 
रलंािधकरणयामाफ त रा वढयात यीणयाऱ्या मोनोरील रलंकल्पाचा ्प्पा-२ (ढ ा ा ती सींत गा गी 
महाराज चौक) यीथील  ाींधकाम अींरतम ्प्प्यात ेही. 
     सचर मािग का करी रो  यीथी रील्ढी ओलाीं त असल्यानी रील्ढीक  न मीगाब्लॉक कम ढ न 
दचनाींक ०५ सप् े्ं र, २०१५ रोजी मध्यरात्री रस सरकढयाची काम प णय  करयात ेली ेही. 

___________ 
  
्रण जि.रायपड ( ये ीे प्रिल्पूररा ्ताांना साड (बेारा टक्िे िकमनी वाटपूराचे प्रमाणपूरत्र देयाबाबत 

  

(३०)  ३०८८३ (१६-०१-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (्रण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरणय (जज.रायग ) यीथील रलंकल्परस्ताींना सन २०१४ मध्यी मा.पींतरलंधान याींच्या हस्ती 
सा ी ारा ्क्की  जकमनी ढा्पाची पात्र सीतकऱ्याींना रलंमाणयपत्र चीयात ेली होती ही खरी ेही 
काय, 
(२) असल्यास, सढ  रलंकल्परस्ताींना अद्याप सा ी ारा ्क्की  जकमनीची ढा्प लालीली नाही, 
तसीच ज्याींना रलंमाणयपत्री चीयात ेलीली ेही त्याींनाही जकमनीचा ता ा कम ालीला नाही हीही 
खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, सचर वढ या ा त तीथील रलंकल्परस्त नागिरकाींक  न अनीक ेींचोलनी होत 
ेहीत तसीच जीएनपी्ी चौथ्या  ींचराच्या उद्ेा्नाच्या ढी  मा. पींतरलंधानाच्या समोर तीथील 
नागिरकाींनी मोचा  काढ न रनचस नी की ली होती हीही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, रलंकल्परस्ताींना चीयात यीणयाऱ्या सा ी ारा ्क्क्याींच्या जकमनी ढ रलंमाणयपत्री 
चीया ा त सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ढा करयात यीत ेही, 
(५) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
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श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०४-०५-२०१६) :(१), (२) ढ (३) होय. 
(४) जी.एन.पी.्ी. रलंकल्पासा   कस कोनी हस्ताींतरीत की लील्या जकमनीच्या य धारकाींना १२.५ 
्क्की  जमीन ढा्प योजनीचा लाय चीया ा तचा सासन रनणय य दच.१४.८.२०१४ रोजी रनग कमत 
करयात ेला ेही. उक्त सासन रनणय यातील तरत चीनसुार जजल्हािधकारी, रायग  याींनी 
जी.एन.पी.्ी. रलंकल्पासा   सींपाचीत करयात ेलील्या १२ गाढाींच्या पात्र खातीचाराींची याची 
मुख्य व्यढस्थापक, जी.एन.पी.्ी. याींना साचर की ली ेही. त्यानुसार पुढील काय ढाही सुुन ेही. 
जी.एन.पी.्ी.नी यासा   जमीन उपलब्ध कुनन दचल्यास कस कोक  न पुढील काय ढाही करयात 
यीलल. 
(५) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

भाांडु (पूर (पूरजश्चम) भापात असेेल्या टेिडायाांवर असेेेी  
लोपूरड (पूरट्टटयाांची व्ती सांरक्षण कभांती बाांधिामाबाबत 

  

(३१)  ३१०४७ (२१-०१-२०१६).   श्री.अशोि पूराटीे (भाांडू (पूर पूरजश्चम) :   सन्माननीय 
पह्ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) याीं ुप (पजश्चम) यागात असलील्या ी्कड्याींढर असलीली लोप पट्टटयाींची ढस्ती या ी्कड्याींची 
य स्सींखलन दचढसेंदचढस होत असल्यानी ी्कड्याढरील ेराींची प ल  होन जनजीढन वढस्क ीत 
होती म्हणय न सासनाक  न चरढ ी मुख्य अिधकारी, मुीं ल लोप पट्टी सुधार मीं  ाला  ीपी ीसी 
माफ त ४ ती ५ को्ी ुनपयाींचा रनधी सींरक्षणय कयींती  ाींधयासा   दचला जातो, ही खरी ेही 
काय, 
(२) असल्यास, सींरक्षणय कयींतीची तात्का  काम प णय  करयासा   स्थारनक लोकरलंरतरनधीींनी 
िकमान २ को्ी ुनपयाींची ढाव  क रनवढचा ेपत्कालीन पिरजस्थती कामाची रनवढचा म्हणय न 
कराढी म्हणयजी कीं त्रा्चाराला तात्का  सींरक्षणय कयींत  ाींधता यीलल असी मागणयी करणयारी रनढीचन 
दचनाींक १४ सप् े्ं र, २०१५ रोजी मा.पालकमींत्री याींच्या उपजस्थतीत लालील्या  ीपी ीसीच्या 
ेढाढा  ै कीत चीनन मागणयी की ली ेही, ही ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, सचर मागणयीच्या अनु ींगानी चरढ ी ेपत्कालीन पिरजस्थती लक्षात ीेनन  
ुनपयी २ को्ीची ल-रनवढचा काढया ा त ेतापयतं काय रनणय यात्मक काय ढाही करयात 
ेली ेही, 
(४)  नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२०-०५-२०१६) :(१) नाही. 
     सन २०१५-१६ मध्यी जजल्हा ढाव  क रनयोजनाींतग त मुीं ल उपनगर जजल्हासा   सींरक्षणय 
कयींत  ाींधयासा   एक णय ुन. ५४.७५ को्ी इतका ेिथ क तरतुच करयात ेली ेही. (२) 
होय. 
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(३) लोकरलंरतरनधीींनी की लील्या मागणयीच्या अनु ींगानी ुन. १.०५ को्ी इतक्या रक्कमीचा सींरक्षणय 
कयींतीच्या रलंस्ताढाला रलंसासकीय मींज री चीयात ेली अस न ल-रनवढचाची काय ढाही सुुन ेही. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

िल्याण, ड (ोंबबवेी आणण बदेापूरूर शहरासाठी एनएमएमटी व्यव् ापूरनाने  
सुरुढ  िेेेल्या बससेवा तोटयात सरुुढ  असल्याबाबत 

  

(३२)  ३१३१२ (२१-०१-२०१६).   प्रा.व ाा पायिवाड ( (धारावी), श्री.अकमन पूरटेे (मुांबादेवी), 
श्री.अ्ेम शेख (माेाड ( पूरजश्चम), श्री.आकसफ शेख (माेेपाांव मध्य), श्री.अब् दुे  सत्तार 
(कसल्ेोड (), ड (ॉ.सांतो  टारफे (िामनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१)  ाणयी- ीलाप र औद्योिगक पट्टा ेणणय कोकणय यढन यीथील सासकीय काया लयात यीणयाऱ्या 
 ोंत ढली ेणणय  चलाप रकराींसा   एनएमएम्ी  व्यढस्थापनानी कल्याणय,  ोंत ढली ेणणय 
 चलाप र सहरासा   ढीगढीग या मागा ढर  सफी ऱ्या सुुन  की ल्या, परींतु सचरील  ससीढा तोट्यात 
सुुन असल्यानी ५० ्क्की   सफी ऱ्याींमध्यी कपात करयात ेल्याची दचनाींक २५ ऑगस््, २०१५ 
रोजी ढा त्यासमुारास रनचस नास ेली, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, अपुऱ्या  स फी रीमु ी रलंढासाींची गची ढाढत ेही, या ा त सासनानी कोणयती 
काय ढाही ढा उपाययोजना की ली ढा करणयार ेही, 
(३) नसल्यास वढलीं ाची सढ साधारणय कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२४-०५-२०१६) :(१) ही खरी नाही. 
     सद्य:जस्थतीत नढी मुीं ल महानगरपाकलकी च्या पिरढहन उपक्रमाक  न कल्याणय,  ोंत ढली 
ेणणय  चलाप र सहराींसा   एक णय ६  स मागा ढर ४०  सीसच्या १८४ फी ऱ्याींद्ढारी चैनींदचन 
 ससीढा चीयात यीत ेही. यामागांढर सुुन असलील्या  स सीढीमु ी महानगरपाकलकी च्या 
पिरढहन उपक्रमास तो्ा होत असला तरी  सीस िकीं ढा  स फी ऱ्याींमध्यी कपात करयात 
ेलीली नाही. 
(२) कल्याणय- ोंत ढली ढ  चलाप र वढयागात नढी मुीं ल महानगरपाकलकी च्या पिरढहन 
उपक्रमाक  न चीयात यीणयाऱ्या  ससीढीढर पिरढहन उपक्रमास सरासरी रलंरत िकलोकम्र ुन. २५ 
ती ुन. २७ एढढा तो्ा सहन कुनन  ससीढा चीयात यीत ेही. 
     कल्याणय,  ोंत ढली ेणणय  चलाप र वढयागात ढीगढीगळ्या मागा ढर  ससीढा चाल   ीढत 
असताना, नढी मुीं ल महानगरपाकलकी च्या पिरढहन उपक्रमास तो्ा सहन कराढा लागत असला 
तरी या मागा ढर चालवढयात यीणयाऱ्या  सीस तसीच  सफी ऱ्याींमध्यी कपात करयात ेली 
नसल्याची ेयुक्त, नढी मुीं ल महानगरपाकलका याींनी क वढली ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
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पूरुणे ये ीे रुढ बी हॉज्पूरटे, स्याद्री हॉज्पूरटे (िवे र्ता) आणण औांधमधीे एम्स 
हॉज्पूरटेमध्ये व ाभरात १० हिार ऐविी ५५ रुढ ग्णाांनीच मोफत ्पूरचार घेतल्याबाबत 

  

(३३)  ३३२६० (२१-०१-२०१६).   श्री.कभमराव तापूरिीर (खड (िवासेा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणयी  यीथील  ुन ी हॉजस्प्ल, सह्याद्री हॉजस्प्ल (कढे रस्ता) ेणणय औींधमधील एम्स 
हॉजस्प्लमध्यी ढ  यरात १० हजार वढजी ५५ ुनग्णयाींनीच मोफत उपचार ीेतल्याची माही 
ऑक््ो र मदहन्यात रनचस नास ेली, ही खरी ेही काय, 

(२) असल्यास, जाचा एफएसेय कम ाल्याम ुी ुन ी हॉजस्प्लमध्यी १२, सह्याद्री 
हॉजस्प्लमध्यी पाच तर एम्स हॉजस्प्लमध्यी १० असी एक णय २७  ी  गरी  ुनग्णयाींसा   राखीढ 
 ीढणयी त्याींच्याढर  ींधनकारक असल्याची ही खरी ेही काय, 
(३) महापाकलका रलंसासनाक  न नागिरकाींना या सुवढधीची मादहतीच दचली जात नसल्यामु ी 
खासगी हॉजस्प्लचा फायचा होत नाही, ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, या ा त सासनाक  न कु ली काय ढाही की ली ढा करयात यीत ेही, 
(५) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ?  
 
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२०-०५-२०१६) :(१) ही अींसत: खरी ेही. 
     ुन ी हॉल जक्लरनक, सहयाद्री स्पीसाकल्ी हॉजस्प्ल (कढ ेरस्ता) ेणणय औींध इजन्स््ट्यु् 
ऑफ मीड कल सायन्सीस या रतनही रलंायव्ही्  हॉजस्प्लमध्यी दचनाींक १.४.२०१५ ती दचनाींक 
३१.१०.२०१५  अखरी एक णय ७४ ुनग्णयाींनी िि  ी  अींतग त ेरोग्य काया लयाक  न सीं ींिधत 
हॉजस्प्ल्ससा   मोफत उपचार ीेतली ेही. 
(२) ही खरी ेही. 
(३) ही खरी नाही. 
      महानगरपाकलका रलंसासनाक  न वढवढध रलंकारी पुणयी सहरातील गरी  ढ गरज  नागरीकाींना 
या सुवढधीची मादहती दचली जाती. 
(४) महापाकलका रलंसासनाक ील ेरोग्य वढयागाक  न पुणयी सहरातील जास्तीत जास्त गरी   ढ 
गरज  ुनग्णयाींना सीं ींिधत रलंायव्ही् हॉजस्प्ल्समध्यी िि  ी  सुवढधीअींतग त मोफत उपचाराीं ा त 
मादहती कम ाढी, यासा   सीं ींिधत मादहती फलक सहरातील खाली नम च की लील्या द काणयी 
चस नी यागात लाढयात ेलीली ेहीत. 
     १) पुणयी महानगरपाकलका मुख्य इमारत कसढाजीनगर, ेरोग्य मध्यढती काया लय-१ 
मादहती फलक 
     २) पुणयी महापाकलका सहाय्यक ेयुक्त काया लयी- १५ मादहती फलक 
     ३) पुणयी महापाकलका  चढाखानी -  ाह्युनग्णय वढयाग - ११ मादहती फलक 
     ४) पुणयी महापाकलका चढाखानी  - ेींत ुनग्णय  वढयाग - ११५ मादहती फलक 
     ५) ुन ी हॉल जक्लरनक (स् ी्सन रो )- १ मादहती फलक 
     ६) सहयाद्री स्पीसाकल्ी हॉजस्प्ल (कढ ेरस्ता) - १ मादहती फलक 
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     ७) औींध इजन्स््ट्यु् ऑफ मीड कल सायन्सीस (एम्स) हॉजस्प्ल (औींध गाढ) - १ 
मादहती फलक 
     ८) साधु ढासढानी कमसन, की .की . ेय इजन्स््ट्यु्, (कोरीगाढ पाक ) - १ मादहती फलक 
(५) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

नांदरुबार जिल््यातीे सुकशक्षक्षत बरेोिपार युविाांना त्याांच्या पूरात्रतेनसुार अनुदान वा 
बीिभाांड (वे ेाभ प्रत्यावपूरात िरयाबाबत 

  

(३४)  ३३२८४ (२१-०१-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा कशवािीनपर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उत्तर महाराषरातील नींचरु ार जजल्ह्यातील सुकसक्षक्षत  ीरोजगार युढकाींना त्याींच्या 
पात्रतीनुसार रोजगार ढ स्ढयींरोजगार रलंरतलायाथी चहा लक्ष ुनपयाींची अनुचान ढा  ीजयाीं ढल 
लाय रलंत्यावप त करया ा तची मागणयी उत्तर समाजढाची पक्ष (नींचरु ार जजल्हा) तसीच 
जनरलंरतरनधी, सुकसक्षक्षत  ीरोजगार सींे्ना याींच्याढतीनी मा.मुख्यमींत्री (कौसल्य वढकास ेणणय 
उचयोजकता), राज्यमींत्री (कौसल्य वढकास ेणणय उचयोजकता) रलंधान सिचढ (कौसल्य वढकास 
ेणणय उचयोजकता), वढयागीय जजल्हा अिधकारी (कौसल्य वढकास ेणणय उचयोजकता), ेणणय 
जजल्हािधकारी (कौसल्य वढकास ेणणय उचयोजकता), नींचरु ार याींना दचनाींक १६ ऑक््ों र 
२०१५ ढा त्या समुारास लीखीरनढीचनाद्ढारी साचर की ली ेही, खरी ेही काय, 

(२) असल्यास, उक्त रलंकरणयी सासनानी सखोल चौकसीअींती कोणयती रनणया यक  ोस काय ढाही 
ढा उपाययोजना तात ीनी काया जन्ढत की ली ढा करयाची रलंस्तावढत की ली ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची सढ साधारणय कारणयी कोणयती ? 
 
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (३०-०४-२०१६) :(१) ही खरी नाही. 
     समाजढाची पा्ी, नींचरु ार याींची दच.१६.१०.२०१५ ची रनढीचन सासनास रलंाप्त लाली अस न 
त्यामध्यी नींचरु ार जजल्ह्यातील सुकसक्षक्षत  ीरोजगार मुला-मुलीींना सासकीय नोकरी द्याढी 
अथढा रोजगार करयासा   चहा लाख ुनपयी अनुचान द्याढी असी मागणयी करयात ेली 
ेही. 
(२) राज्यातील  ीरोजगार युढकाींना रोजगार रलंाप्त व्हाढा, या अनु ींगानी रलंमोच महाजन कौसल्य 
ढ उद्योजकता वढकास अकययान रा वढयात यीत ेही. ज्याद्ढारी  ीरोजगार युढकाींना कौसल्य 
वढ यक रलंकसक्षणय चीनन त्याींना रोजगार उपलब्ध कुनन चीयात यीणयार ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीे माेाड ( पूरूवा वपूरांपूररीपूराड (ा ये ीे लोपूरड (पूरट्टीेा पकेच्छ व्ती िाटहर िरयाबाबत 
  

(३५)  ३३६३२ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुनने प्रभ ू (टदांड (ोशी) :   सन्माननीय पह्ननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुीं ल उपनगर दचीं ोसी वढधानसया क्षीत्रातील माला  प ढ  वपींपरीपा ा यीथील सढ े क्र.२६९ 
दहस्सा नीं. १ ती ७ सी्ीएस क्र. ६९३ ती ६९७ मधील य खीं ाढरील लोप ीधारकाींना मुलयुत 
नागरी सुवढधा उपलब्ध करयाकिरता सचरह  य खीं  गकलच्छ ढस्ती ेोव त करणयी ा ची मागणयी 
स्थारनक लोक्ररलंरतरनधीनी मा. गहृरनमा णय मींत्री, मा. पालकमींत्री, जजल्हािधकारी, मुीं ल उपनगर 
याींना दचनाींक १७ ऑगस््, २०१५ रोजी दचलील्या लीखी रनढीचनाद्ढारी की ली ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, सचरह  रनढीचनाच्या अनु ींगानी उक्त य खीं  गकलच्छ ढस्ती ेोव त करणयी ा त 
या रलंकरणयी सासनातफे कोणयती काय ढाही करयात ेली ढा यीत ेही ढ या ा त सद्य:जस्थती 
काय ेही, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२०-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) स्थारनक रदहढासी याींनी की लील्या मागणयीच्या अनु ींगानी माला  प ढ  वपींपरीपा ा यीथील सढे 
क्र. २६९ दहस्सा नीं. १ ती ७ सी्ीएस क्र. ६९३ ती ६९७ मधील य खीं ाढर कलम ४(१) अन्ढयी 
गकलच्छ ढस्ती ेोव त करया ा तची ेढश्यकती काय ढाही उपजजल्हािधकारी (अरत/रनषका) 
तथा सक्षम रलंािधकारी, माला  याींच्याक  न गुणयढत्तीढर करयात यीत ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

मुांबई ्पूरनपर माेाड ( (पूरूवा) िुरार, पाांव, तानािी नपर, मानड (ोंपरी  
आणण कसताबाई चाा ये  ेसांरक्षण कभांत बाांधणेबाबत 

  

(३६)  ३३६३८ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुनने प्रभ ू (टदांड (ोशी) :   सन्माननीय पह्ननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ल उपनगर माला  प ढ  कुरार, गाींढ, तानाजी नगर, मान ोंगरी ेणणय कसता ाल चा  
यीथील दचनाींक २० ज न, २०१५ रोजी कोस लीली सींरक्षणय कयींत, रदहढासाींच्या सुरक्षक्षततीच्या 
दृष्ीनी  ाींधणयी ा त स्थारनक लोकरलंरतरनधीींनी मा.गहृरनमा णय मींत्री याींना दचनाींक १७ ऑगस््, 
२०१५ रोजी लीखी रनढीचन दचली ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, सचरह  रनढीचनाच्या अनु ींगानी अद्याप सासनातफे वढसी  रनधी उपलब्ध कुनन 
सींरक्षणय कयींतीची काम तात ीनी प णय  करयाच्या दृष्ीनी कोणयती काय ढाही करयात ेली ेही, 
(३) अद्याप, सासनानी या ा त काय ढाही की ली नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय 
ेहीत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२०-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) सचर कामास जजल्हा रनयोजन सकमतीची रलंसासकीय मान्यता रलंाप्त लाली अस न या 
कामाची ल-रनवढचा काढयाची रलंिक्रया सुुन ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
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रा म्हपूरूरी (जि.चांद्रपूरूर) नपरपूररर दे व दकेत व्ती सुधार योिनेंतपात  
दकेत व्तीमध्ये वविास िामे मांिूर िरयाबाबत 

  

(३७)  ३६०२७ (२१-०१-२०१६).   श्री.वविय वड (टे्टीवार (रा म्हपूरूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींचप र जजल्हयातील िम्हप री नगरपिर ची चकलत ढस्ती सुधार योजनेंतग त चकलत 
ढस्तीमध्यी वढकास कामी मींज र न करता ेचीस क्र काया १०/नवढसा/अ.का./रलं.सा./कावढ 
२०१५/६०६ नुसार दचनाींक १९ मी २०१५ च् या ेचीसान्ढयी जजल्हािधकारी,चींद्रप र याींनी वढवढध 
वढकास कामी मींज र की ली असल्याची मादहती लोकरलंरतरनधीींना रलंाप्त होताच या रलंकरणयी लीखी 
रनढीचन दचींनाक ०९/०७/२०१५ रोजी  जजल्हािधकारी चींद्रप र याींना दचली होती, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, सचर रनढीचनाची चखल ीेढ न या रलंकरणयाची सासनानी चौकसी की ली ेही 
चौकसीअींती सासनानी कोणयती काय ढाही की ली ेही ढा करयात यीत ेही 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची करणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२८-०४-२०१६) :(१) रलंश्नाधीन रनढीचन जजल्हािधकारी, चींद्रप र याींना रलंाप्त 
लाली ेही. 
(२) सचर रलंकरणयी जजल्हािधकारी, चींद्रप र याींच्याक  न चौकसी सुुन ेही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीे मेरो-३ या महत्वािाांक्षी प्रिल्पूराच्या बाांधिामासाठी 
 ेापणारी िकमन सांपूराटदत िरयाबाबत 

  

(३८)  ३६४०६ (२१-०१-२०१४).   श्री.राि पूरुरोटहत (िुेाबा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं लतील मीरो-३ या महत्ढाकाींक्षी रलंकल्पाच्या  ाींधकामासा   लागणया-या जकमनीपैकी एक णय 
िकती ्क्की  जकमन सींपादचत करयात ेली ेही, 
(२) असल्यास, सचर सींपादचत जकमन हस्ताींतरीत करयाकिरता िकती कालाढधी लागणयार ेही, 
(३) असल्यास, सचर लागणयाऱ्या कालाढधीम ुी रलंकल् पाचीही िकीं मत ढाढत असल्याची ेढ  न 
ेली ेही, ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, सचर रलंकल्प लढकरात लढकर प णय  करयाच्या दृष्ीनी सासन कोणयत्या 
उपाययोजना करणयार ेही ढा किरत ेही, 
(५) असल्यास, त्याची स्ढुनप काय ेही ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२९-०४-२०१६) :(१), (२), (३), (४) ढ (५) मुीं ल मीरो-३ रलंकल्पासा   एकुणय 
७५.२२ हीक््र सासकीय जकमनीची कायस्ढुनपी ेढश्यकता ेही. 
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     सचर रलंकल्पासा   एकुणय ३.४५ हीक््र खाजगी जकमनीची ेढश्यक असुन, त्यापैकी ०.५० 
हीक््र जागा कायमस्ढुनपी लागणयार असनु उढ रीत २.७५ हीक््र जागा तात्पुरत्या स्ढुनपात 
लागणयार ेही. तथावप, अद्याप कोणयतीही खाजगी जकमन सींपादचत करयात ेलीली नाही. 
     सचर खाजगी जकमन सींपाचन करीत जकमन धारका (मालका) सो त ढा्ाेा्ीद्ढारी 
जकमन ताब्यात ीेयाकामी M.R.& T.P. Act १९६६ कायचा, कलम १२६, I (a) & (b) 
अन्ढयी नो्ीसा  जाढयात ेल्या ेहीत. जकमन धारकासो त रलंाथकमक चचा  कुनन त्याींना 
रलंकल्पाची महत्ढ समजावढयाकरीता तसीच नुकसान यरपाल  ा त मादहती चीयासा   रलंाथकमक 
सुनाढणयी सकमती (Preliminary Hearing Committees) ग  त करयात ेल्या अस न सचर 
सकमती माफ त जकमन धारकासो त ढा्ाेा्ीद्ढारी जकमन ताब्यात ीेयाकरीता सुनाढणयीची 
रलंिक्रया रलंगतीत ेही. 
     महाराषर सासन महसुल ढ ढन वढयाग सासन रनणय य क्रमाींक सींक्रीणय /०३/२०१५/रलं.क्र.३४/ 
अ-२, दचनाींक १२ मी २०१५ ढ दचनाींक ३०/०९/२०१५ नुसार खाजगी क्षीत्रातील जकमन 
रलंकल्पासा   खाजगी ढा्ाेा्ीद्ढारी थी् खरीची पध्चतीनी ीेया ा त सासन रनणय यानुसार 
जकमन धारकाींना योग्य मो चला चीणयीकरीता मो चला सकमती (Compensation Committee) 
ग  त करयात ेलीली ेही. तसीच ढा्ाेा्ीद्ढारी जकमन मालकाींनी नुसान यरपाल न 
स्ढीकारल्यास य सींपाचनाची कारढाल करयाची रनयोजजत ेही. 

___________ 
  
मुांबई अांधेरी ये ीे ्िाय पुरमेट प्ेाइटकिचन प्रायव्हेट केकमटेड ( िां पूरनीच्या शाखेत वाय ू

पाती होऊन २४ िणाांना वव बाधा लाल्याबाबत 
  

(३९)  ३६४७४ (२१-०१-२०१६).   श्री.हनुमांत ड (ोास (मााकशरस) :   सन्माननीय िामपार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ल अींधीरी यीथील स्काय गुरमी् प्लाइ्िकचन रलंायव्ही् कलकम ी्  कीं पनीच्या साखीत ढाय  
ग ती होनन २४ जणयाींना वढ  ाधा लाल्याची े्ना माही ऑगस््, २०१५ ढा त्या चरम्यान 
रनचस नास ेली, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, उक्त रलंकरणयी सासनामाफ त चौकसी की ली ेही काय , 
(३) असल्यास, चौकसीत काय ेढ  न ेली ढ तचनसुार ढायगु ती  ा त सचर कीं पनी 
रलंसासनाढर सासनानी कोणयती कारढाल की ली ढा करयात यीत ेही, तसीच वढ  ािधताींना 
कोणयती ढैद्यकीय ढ ेिथ क मचत करयात ेली, 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ?  
  
श्री. प्रिाश महेता (०२-०५-२०१६) :(१) होय, ही खरी ेही. 
     दचनाींक ११.०८.२०१५ रोजी स्काय गुरमी् कॅ्रीींग रलंा.कल. (ऑफ इीं्रनॅसनल एअरपो  ्, 
अींधीरी, मुीं ल) या कारखान्यात  ॉयलर ुनममधमन ढायुग ती होनन ३२ कामगार  ािधत 
लाली, ही खरी ेही. 
(२) होय, सचर रलंकरणयी सासनानी चौकसी की ली ेही. 
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(३) या रलंकरणयी की लील्या चौकसीत असी ेढ  न ेली की, सचर कारखान्यात दच.११.०८.२०१५ 
रोजी चपुारी ३.०० ढा. च्या चरम्यान  ॉयलर हानसमधील  ॉयलर-२ च्या Exhaust duct च्या 
flange मध न का  न  ाय ऑक्साल  (CO२) ढायुची ग ती होनन  ॉयलर हानसच्या  ाज ला 
असलील्या कॅन््ीन ढ क्लोक ुनममधील कामगाराींना (मदहला ढ पुुन ) ढायुग तीच्या ढासाम ुी 
 ो ी ज ज णयी,  ोकी  चखुणयी, इत्याची त्रास सुुन लाला. औधधोपचारानींतर सढ  कामगार 
कामाढर ुनज  लाली ेहीत. 
     व्यढस्थापनानी सढ   ािधत कामगाराींच्या ढैद्यकीय उपचारासा   एक णय ुन.३,५३,५०६/- 
इतका खच  की लीला अस न उपचाराचरम्यान ढैद्यकीय रजीची ढीतन दचलीली ेही. 
     कारखाना व्यढस्थापनानी  ॉयलर  क््ची योग्य रलंकारी चीखयाल न की ल् यामु ी 
कारखान्याच्या योगढ्ाचारावढुनध्च कारखानी अिधरनयम, १९४८ च्या कलम ७ (अ) २ (अ) च्या 
यींगा ा त महानगर न्यायचीं ािधकारी, अींधीरी, मुीं ल याींच्या न्यायालयात ख्ला 
क्र.२२०६५८५/एसएस/२०१५ चाखल की लीला ेही. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

िापाव महापूराकेिेत सफाई िमाचाऱयाांची ५८५ मांिूर पूरदे भरयाबाबत 
  

(४०)  ३६७३३ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोाे (िापाव शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज गाढ महापाकलकी त सफाल कम चाऱ्याींची ५८५ मींज र पची अनीक ढ ा पास न िरक्त ेहीत, 
ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, सचर िरक्त पचाींढर कम चाऱ्याींची यरती न करता खासगी मक्तीचाराींक  न काम 
करढ न ीेयात यीत ेही, ही ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, अणखल यारतीय सफाल मजच र सीें ातफे राषरीय मानढािधकार ेयोगाक ी 
या ा त तक्रार चाखल कुनन चाच मागयात ेली, ेयोगानी त्याढर महापाकलकी ला एक 
मदहन् याींच्या ेत सफाल कम चाऱ्याींची िरक्त पची यरयाची ेचीस दचली असल्याची माही माच , 
२०१५ च्या चसुऱ्या े ढ यात रनचस नास ेली ेही, ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, सचर रलंकरणयी कोणयती काय ढाही करयात ेली ढा यीत ेही, 
(५) नसल् यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२५-०४-२०१६) :(१) सींचालक, नगरपाकलका रलंसासन सींचालनालय, मुीं ल 
याींच्या दचनाींक २२.०१.१९९७ च्या ेचीसान्ढयी, सफाल कामगाराींची ५८५ पची मींज र करयात 
ेली होती. त्यापैकी ६२ पची यरयात ेली होती. तथावप, उढ रीत ५२३ पची वढहीत मुचतीत न 
यरल्यानी, व्यपगत लाली ेहीत. 
(२) ज गाढ महानगरपाकलकी चा ेस्थापना खच , हा वढहीत मया चीपीक्षा (३५%) जास् त 
असल्यानी, पची यरणयी सक्य होत नाही. त्यामु ी, काही क्षीत्रात खाजगी मक्तीचाराक  न काम 
कुनन ीेयात यीती. 
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(३) ढ (४) राषरीय मानढािधकर ेयोगाक ी अणखल यारतीय सफाल मजच र सींेानी सफाल 
कम्रचाऱ्याींची िरक्त पची यरया ा त चाच मािगतली असली तरी, मा.ेयोगानी असी कु लीही 
ेचीस दचलीली नाहीत. 
(५) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीे लोपूरड (पूरटयातीे वविास िामासाठी ननधीबाबत 
  

(४१)  ३६८८० (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोाे (िापाव शहर) :   सन्माननीय 
पह्ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं लतील लोप पट्यातील वढकास कामासा   सन २०१४-१५ या ढ ा सा   ुन.४५ को्ीचा 
वढकास कामी करयाचा रनणय य सासनानी ीेतला ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, मुीं लतील कोणयकोणयत्या यागातील लोप पट्याींचा समाढीस या योजनीत करयात 
यीणयार ेही, तसीच वढकास कामाींमध्यी कोणयकोणयत्या कामाचा समाढीस करयात ेला ेही, 
(३) असल्यास, ेतापयतं कोणयकोणयत्या लोप पट्टीची वढकास ेराख ी ढ नकासी तयार 
करयात ेली ेहीत, 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२०-०५-२०१६) :(१) मुीं लतील लोप पट्टी वढकास कामासा   सन २०१५-१६  
मध्यी ुन. ४५.०० को्ी म्हा ा रलंािधकरणयास उपलब्ध कुनन दचली ेहीत. 
(२) या रनधी मध न मुीं ल जजल्हा ढ मुीं ल उपनगर जजल्ह्यातील एक णय ३६ मतचार सींेातील 
लोप पट्टटयाींमध्यी मतचारसींेरनहाय वढकासाच्या कामाींचा समाढीस करयात ेला ेही. 
(३) सचर रनधीमध न मलुय त सुवढधा पुरवढयाच्या कामाींची रलंयोजन असल्यानी वढकास ेराख ी 
ढ नकासी तयार करयाचा रलंश्न उद्् ाढत नाही. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीे मेरो - ३ च्या िारशेड (िररता पोरेपाव ये ीे आरेतीे  
िापेचा वापूरर िरयात येणार असल्याबाबत 

  

(४२)  ३७११२ (२१-०१-२०१६).   श्री.रुढ पूरेश म् हात्र े(कभवांड (ी पूरूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं लतील मीरो-३ च्या कारसी किरता मुीं ल उपनगरातील गोरीगाढ यीथील ेरीतील जागीचा 
ढापर करयात यीणयार ेही असी मा. मुख्यमींत्री याींनी माही ऑक््ो र, २०१५ च्या सुमारास 
स्पष् की ली, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, ेरी कॉलनीतील जागीचा ढापर करयास पया ढरणयढाची सींे्नाींनी तीव्र वढरोध 
की ला ेही, ही ही खरी ेही काय, 
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(३) तसीच  ीकी सीच्या मोकळ्या य खीं ाढर एकही ला  नसल्यानी या द काणयी ढ मुीं लतील इतर 
नन द काणयाींचा पया य या सींे्नाींनी राज्य सासनास दचला ेही, ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, या पया यासींचया त सासनानी वढचार की ला ेही काय, असल्यास त्याींची स्ढुनप 
काय ेही ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२५-०४-२०१६) :(१), (२), (३) ढ (४) मुीं ल मीरो रील लालन-३ रलंकल्पाच्या 
कार  ीपोच्या जागीतील रलंस्तावढत  ाधीत ला ाींरलंकरणयी स्थारनक नागरीक, त गर सासकीय 
सींस्था, राजकीय पक्ष याींनी की लीला वढरोध ढ ेींचोलनी याींचा वढचार कुनन दचनाींक ११ माच  
२०१५ रोजीच्या अध्याचीसान्ढयी ेरी कॉलनी यीथील कार  ीपो रलंकरणयी तज्ञ सकमती स्थापन 
की लीली होती. 
     सचर सकमतीनी कार  ीपो रलंकरणयी ढीगढीगळ्या वढ याींचा वढस्ततृ अ्यास कुनन कार 
 ीपोमु ी सद्यजस्थतीतील पया ढरणयाचा कमीत कमी ऱ्हास होलल याकिरता काय उपाययोजना 
कराव्यात याींचाही अ्यास की लीला ेही. तसीच सचर तज्ञ सकमतीनी पया ढरणयढाची सींे्नाींनी ढ 
नागरीकाींनी सुिचत की लील्या ढ मागीकी च्या लगत उपलब्े असलील्या ९ ढीगढीगळ्या द काणयच्या 
मोकळ्या जागाींचा सवढस्तर अ्यास कुनन सकमतीनी त्याचा कसफारस अहढाल दचनाींक १२ 
ऑगस््, २०१५ रोजी साचर की ला ेही. 
     सचर अहढाल जस्ढकाुनन दचनाींक १६ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या पत्रान्ढयी मुीं ल मीरो रील 
कॉपोरीसन कल. याींना पुढील काय ढाही करणयी ा त ेचीस दचली ेहीत. 

___________ 
  

वााुि (ता.पांपापूरुर, जि.औरांपाबाद) औद्यौधपि के्षत्रात सुरक्षा  
साधनाांअभावी िामपाराांचे िीव धोक् यात आल्याबाबत 

  

(४३)  ३८२८५ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (पांपापूरूर) :   सन्माननीय िामपार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ढा ुज (ता.गींगापुर, जज.औरींगा ाच) औद्योिगक क्षीत्रात  हुताींस कीं पन्यामध्यी सुरक्षा साधनी 
ढापरवढना प ली ेहीत ढ याक ी रलंसासनाची चलु क्ष होत असल्याम ुी हजारो कामगाींराना जीढ 
धोक्यात ेालुन काम कराढी लागती, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, अनीक कीं पन्याींमध्यी सुरक्षीची साधनी नुसती ढापरवढना प  न ेहीत तसीच 
 ऱ्याच कीं पन्याींमध्यी सुरक्षा साधनाींचा अयाढ ेही, हीही खरी ेही काय,   
(३) असल्यास, यापुढी ढ ेता चीखील अनीक यी णय चुे  ् नाींमध्यी अनीक कामगाराींना ेपला 
जीढ गमढाढा लागला ेही, ही ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, सासनानी कामगाराींच्या सुरक्षीवढ यी हलगजीपणया करणयाऱ्या कीं पन्याींढर कोणयती 
काय ढाही की ली ढा करणयार ेही, 
(५) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०६-०५-२०१६) :(१) ढा  ज औद्योिगक क्षीत्रात  हुताींस कारखान्याींमध्यी 
ढैयजक्तक सुरक्षा साधनी ही ढापरावढना प  न रादहलीली नाहीत. त्याचा ढापर होत ेही.  हुताींस 
कारखान्याींमध्यी ेढश्यक त्या द काणयी ढैयजक्तक सुरक्षा साधनी दचलीली ेहीत. 
(२) ढा ुज (ता.गींगाप र, जज.औरींगा ाच) औद्योिगक क्षीत्रात  हुताींस कारखान्याींमध्यी योग्य त्या 
द काणयी ढैयजक्तक सुरक्षा साधनी दचलीली ेहीत ढ त्याींचा ढापर कामगार करीत ेहीत. ढा ुज 
औद्योिगक क्षीत्रात ढैयजक्तक सुरक्षा साधना अयाढी अपेात लालीली नाहीत. अपेाताची कारणयी 
ही ढीगढीग ी ेहीत. 
(३) ही खरी नाही. ढैयजक्तक सुरक्षा साधना अयाढी कामगाराींना जीढ गमढाढा लागलीला नाही. 
(४) ज्या कारखान्याींमध्यी रलंाणयेातक, गींयीर अपेात होतात, सुरक्षा वढ यक हलगजीपणया ढ 
त्रु्ी ेढ  न यीतात, असा रलंकारणयाींची या सींचालनालयामाफ त चौकसी करयात यीती ढ 
ेढश्यक त्या द काणयी कायचीसीर कारढाल करयात यीती. 
(५) अपेाताच्या चौकसीमध्यी वढलीं  होत नाही. 

___________ 
  

जिांतूर नपरपूररर दतफे (जि.पूररभणी) शहराेा पूराणी पूरुरवठा िरयािरीता  
नववन पूरायाच्या टािीचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(४४)  ३८३९५ (२१-०१-२०१६).   श्री.वविय भाांबाे (जिांतूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजींत र नगरपिर चतफे (जज.परयणयी) सहराला पाणयी पुरढ ा करयाकरीता नवढन पायाच्या 
्ाकीची  ाींधकाम की लीली ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, या नवढन ्ाकीत न पायाची ग ती होढ न रोज लाखो कल्र पाणयी ढाया जाती 
या ा त स्थारनक लोकरलंरतरनधीनी माही नोव्हें र, २०१५ मध्यी जजल्हािधकारी परयणयी याींचीक ी 
तक्रार की लीली ेही, ही ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, त्यास ज ा चार असलील्या चो ीींवढरूध्च कोणयती कारढाल की ली ढा करयात यीत 
ेही, 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२०-०४-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ढ (४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरातीे मेरो रेल्वे प्रिल्पूरामुाे ना-दरुुढ ्त वसोवा ते  
घाटिोपूरर र्ता दरुुढ ्त िरुढ न कमाणेबाबत 

  

(४५)  ३८६६५ (२१-०१-२०१६).   श्री.रमेश ेटिे (अांधेरी पूरूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुीं ल सहरातील रलंथम मीरो रील्ढी रलंकल्प ढसोढा ती ेा्कोपर सुुन करयाकिरता मुीं ल 
महानगरपाकलकी चा मुख्य रस्ता मुीं ल महानगर रलंचीस वढकास रलंािधकरणयानी ताब्यात ीेनन सचर 
रस्ता अत्यींत ना-चुुनस्त ढ अप णय  जस्थतीमध्यी मुीं ल महानगरपाकलकी स हस्ताींतरीत की ला ेही, 
ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, सचर रस्त्याींच्या  ाग  जी ढ चुुनस्तीकरीता मीसस , मुीं ल मीरो रलंा.कल. ढ 
महानगर रलंचीस वढकास रलंािधकरणयाक  न कत्राीं्चार रनयुक्त कुनन कोट्याढधी ुनपयी खच  
करयात ेला होता, ही ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, सचर रस्ता ना-चुुनस्त अढस्थीतच महानगरपाकलकी स हस्ताींतरीत लाल्यानींतर 
स्थारनक लोकरलंरतरनधीींनी ताराींिकत रलंश्नामाफ त यात वढचारणया की ली असता सीं ींिधत 
एम.एम.ेर. ी.ए. ढ  हृन्मुीं ल महानगरपाकलकी च्या अिधकाऱ्याींनी सासनाची पया यानी 
वढधीमीं  ाची दचसाय ल की ली असल्यामु ी त्या अिधकाऱ्यासमढीत पाहणयी करया ा त ेचीस 
द्याढीत असी मागणयी स्थारनक लोकरलंरतरनधीींनी मा. मुख्यमींत्री महोचयाींना पत्राद्ढारी की ली ेही, 
ही ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, सचर रलंकरणयी कोणयती काय ढाही करयात ेली ढा यीत ेही, 
(५) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२५-०४-२०१६) :(१) अींसत: खरी ेही. 
(२), (३), (४) ढ (५) सचर रस्त्याच्या हस्ताींतरणया ा त माही जानीढारी ती माच , २०१५ या 
कालाढधीत सचर रस्त्याची सींयजुक्तक पाहणयी करयात ेली होती. रस्त्याींची िकरको  
चुुनस्तीची कामी मुीं ल महानगरपाकलकी माफ त कराढी ढ सचर िकरको  चुुनस्त्याींसा   लागणयारा 
रनधी ेढश्यकता असल्यास रलंािधकरणयामाफ त उपलब्ध कुनन चीयात यीलल असी  रली. 
     सचर रस्ता हा मुीं ल महानगरपाकलकी स माही मी, २०१५ मध्यी हस्ताींतरीत करयात ेला 
ेही. मुीं ल महानगर रलंचीस वढकास रलंािधकरणयामाफ त ेजपयतं ुन.५० को्ी इतका रनधी 
रस्त्याच्या चुुनस्तीसा   महानगर पाकलकी च्या मागणयीनसुार उपलब्ध कुनन चीयात ेला ेही. 

___________ 
  

नवी मुांबई महानपरपूराकेिा के्षत्रामध्ये वाणणज्य-रटहवाशी वापूरराच्या  
इमारती समोरीे िापेत ववक्रीचे साटहत्य ठेवल्याबाबत 

(४६)  ३८७५२ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेेापूरूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नढी मुीं ल महानगरपाकलका क्षीत्रामध्यी ढाणणयज्य-रदहढासी ढापराच्या इमारती समोरील 
जागीत वढक्रीची सादहत्य  ीढल्या ा त नढी मुीं ल महानगरपाकलकामाफ त सन २००३-२००७ या 
कालाढधीमध्यी परढानगी चीयात यीत होती परींत ु त्यानींतर सचरह  परढानगी  चीणयी  ींच की ली 
ेही, ही खरी ेही काय, 

(२) असल्यास, नढी मुीं लत सुमारी ७० हजार चकुानी ढ सा ीतीन हजार छो्ी हॉ ी्ल्स अस न ही 
चकुानचार ढ हॉ ी्ल व्यढसारयक त ल् ीींगमधील माजज नल स्पीसचा ढापर ेपल्या व्यढसायासा   
करीत ेहीत, ही ही खरी ेही काय, 
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(३) सचरह  माजज नल स्पीसचा ढापर हा वढनापरढाना असल्यानी त्याढर ढारींढार कारढाल होत 
असती, त्यामु ी चकुानचार ढ हॉ ी्ल्स व्याढसारयकाींची नुकसान होती, ही ही खरी ेही काय, 
(४) असल्यास, या ा त नढी मुीं ल महानगरपाकलका ेयुक्ताींक ी हॉ ी्ल व्याढसारयकाींची  ै क 
होनन यामध्यी तो गा काढयाची ढ मुीं ल महानगरपाकलका रलंमाणयी काय ढाही करयाची वढनींती 
स्थारनक लोकरलंरतरनधीींनी ( ीलाप र) ेयुक्ताींना की ली ेही, ही ही खरी ेही काय, 
(५)असल्यास, मुीं ल महानगरपाकलकी च्या धतीढर नढी मुीं ल महानगरपाकलका क्षीत्रातील 
व्याढसारयकाींना इमारती ढ चकुानासमोरील जागा ढापरा ा त अद्यापही रनणय य  न ीेयाची 
कारणयी काय, 
(६) असल्यास, तात ीनी या ा त रनणय य ीेढ न जागा ढापराची परढानगी चीया ा त सासनाची 
य कमका कायेही ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२६-०५-२०१६) :(१) होय, ही खरी ेही. 
(२) व्यढसायासा   काही रलंमाणयात माजज नल स्पीसचा ढापर होतो, ही खरी ेही. 
(३) सचरह  माजज नल स्पीसचा ढापर वढनापरढाना / अनिधकृत असल्यानी त्यावढरोधात 
महानगरपाकलकी च्या अरतक्रमणय वढयागाक  न महाराषर महानगरपाकलका अिधरनयमातील 
सीं ींिधत तरत चीनुसार काय ढाही करयात यीती. 
(४) होय. 
(५) ढ (६) नढी मुीं ल महानगरपाकलका क्षीत्रामध्यी खानपानासा   परढानगी चीयात ेलील्या 
ढापरामध्यी तात्पुरत्या स्ढुनपात लगतच्या जागीमध्यी सीढा क्षीत्र तात्पुरती अनुज्ञीय 
करया ा तच्या माग चस क स चनाींचा ेढाढा ीेयासा   ढ अनु ींिगक  ा ीींचा अ्यास 
करयासा   नढी मुीं ल महानगरपाकलकी नी अरतिरक्त ेयकु्त (सीढा), नढी मुीं ल 
महानगरपाकलका याींच्या अध्यक्षतीखाली सकमती स्थापन की ली ेही. 
     या सकमतीनी ेपला अहढाल साचर की ल्यानींतर या ा त ेढश्यक काय ढाही करयाची 
रलंस्तावढत असल्याची ेयुक्त, नढी मुीं ल महानगरपाकलका याींनी क वढली ेही. 

___________ 
  

मुांबईतीे मेरो रेनमध्ये ववद्या ी, ज्येष्ट्ठ नापररि आणण अांध-अपूरांपाांना  
नतकिट दरात सवेत कमाणेबाबत 

(४७)  ३८७७२ (२१-०१-२०१६).   श्री.रणजित िाांबाे (देवाी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ल ढ मुीं ल उपनगरात  ीस््, लोकलमध्यी वढद्याथी, ज्यीष  नागिरक ेणणय अींध-
अपींगाींना रतिक् चरात सढलत दचली जाती परींत ुमीरो मध्यी असी कोणयत्याही रलंकारची सढलत 
चीयात यीत नसल्याची माही ऑगस््, २०१५ मध्यी ढा त्या समुारास रनचस नास ेली ेही, ही 
खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणयास्तढ या रलंढासाींची गैरसोय होत असल्यानी ढसोढा ती ेा्कोपर 
मीरो रतिक्ाींचा रतढा सो वढयासा   न्यायालयाच्या ेचीसानुसार चर रनजश्चत सकमतीची 
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नीमणय क की ली अस न या मध्यी या सढलती सींचया त कसफारसी करयात ेल्या ेहीत ही 
पाहता सीं ींिधत मीरो रलंसासनानी कोणयती काय ढाही की ली ढा करयात यीत ेही काय, 
(३) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (२३-०४-२०१६) :(१) जी वढद्याथी १२ ढ ा खालील असतील त्याींना सरनढार 
ढ रवढढार या चोन दचढसी रतिक्ाची चर फक्त ुन.१०/- ेकारली जातात. 
(२) ढ (३) चर रनजश्चती सकमतीनी दचनाींक ८ जुल,ै २०१५ रोजी मीरो रील रलंसासनाला (MRA) 
म्हणयजीच मुीं ल मीरो ढन रलंा.कल. (MMOPL) याींना ेपला अहढाल साचर की ला. या अहढालात 
सढलती ा त कु ीही उल्लीख दचस न यीत नाही. तद् नींतर सचर अहढालास सासनातफे उच्च 
न्यायालयात ेव्हान चीयात ेली अस न रलंकरणय न्याय रलंवढष  ेही. 

___________ 
  

राज्यातीे दपड ( खाण िामपाराांसाठी िल्याणिारी योिना राबववयाबाबत 
  

(४८)  ३९००६ (२१-०१-२०१६).   श्री.राधाि्ष्ट् ण ववख-ेपूराटीे (कशड (ी) :   सन्माननीय िामपार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सुमारी २७ हजार चग  खाणयी अस न ८५ लाख कामगाराींची सासनाक ी नोंची अस न 
चग  खाणयीच्या माध्यमात न सासनाला ढ ा ला करो ो ुनपयाींचा महस ल कम ढ न चीणयारा खाणय 
कामगार, चीसाला स्ढातींत्र कम  न ६८ ढ े होननही अन्न ढ ढस्त्र रनढारा या सारख्या म लय त 
गरजापास न ढींिचत ेहीत, ही खरी ेही काय, 

(२) असल्यास, सचर रलंकरणयी सासनानी चौकसी की ली ेही काय,चौकसीत काय ेढ  न ेली 
ेही, 
(३) असल्यास, त्यानुसार चग खाणय कामगाराींच्या कल्याणयाच्या दृष्ीनी सासनानी कोणयती 
काय ढाही की ली ढा करयात यीत ेही, 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२६-०५-२०१६) :(१) ही खरी नाही. 
(२) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 
(३) कें द्र सासनानी असींे्ीत कामगार सामाजजक सुरक्षा अिधरनयम, २००८ पािरत की लीला 
अस न चग खाणय कामगाराींना असीें ्ीत कामगार या सींज्ञीत समाढीस होतो. असींे्ीत कामगार 
सामाजजक सुरक्षा अिधरनयम, २००८ च्या कलम- १४ अन्ढयी महाराषर सासनानी दच. 
३०.५.२०१३ रोजीच्या अिधस चनीद्ढारी महाराषर असींेद्त कामगार सामाजजक सुरक्षा रनयम, 
२०१३ पािरत की लीला ेही. उक्त अिधरनयमाच्या कलम ६(१) अन्ढयी असींे्ीत कामगाराींसा   
राज्यस्तरीय कल्याणयकारी मीं   स्थापन करया ा त काय ढाही सासनस्तराढर चाल  ेही. 
सचर मीं   स्थापन लाल्याढर त्यामाफ त असींे्ीत कामगाराींसा  च्या (ज्यामध्यी चग खाणय 
कामगाराींचाही समाढीस असील) वढवढध कल्याणयकारी योजना रा वढणयी सक्य होलल. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
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देशातीे प्रत्येि जिल्हयात िौशल्य वविास िें द्र ननकमातीबाबत 
  

(४९)  ४४५७० (०७-०५-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुड (ाा), श्री.डड ( मल्ेीिािूान रेडाड (ी (रामटेि), 
श्री.अनने िदम (ननफाड (), श्री.अतुे सावे (औरांपाबाद पूरूवा), श्री.मांपेप्रभात ेोका (मेबार 
टहे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सासनानी चीसातील यढुकाींमध्यी कौसल्य वढकास े वढ यासा   खासगी क्षीत्राच्या 
मचतीनी राषरीय कौसल्य वढकास मोदहमी अींतग त चीसातील रलंत्यीक जजल्ह्यात कौसल्य वढकास 
कें द्राची उयारणयी करयाच्या रनणय याच्या अनु ींगानी रलंत्यीक जजल्ह्यात सचर कें द्री उयारयात 
यीणयार ेही, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, सचर रलंकरणयी कें द्र सासनाक  न सासनाला ेिथ क मचतीसदहत कोणयकोणयत्या 
सुवढधा उपलब्ध कुनन चीयात यीणयार ेहीत, 
(३) असल्यास, सासनानी कौसल्य वढकास कें द्र रनकम तीसा   कोणयत्या उपाययोजना की ल्या 
ेहीत, तसीच काय ढाहीची सद्य:जस्थती काय ेही, 
(४) नसल्यास, वढलीं ाची कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०४-०६-२०१६) :(१) महाराषर राज्यातील रलंत्यीक जजल्ह्यात राषरीय 
कौसल्य वढकास मोदहमीअींतग त खाजगी क्षीत्राच्या मचतीनी कौसल्य वढकास कें द्र उयारया ा त 
कें द्र सरकारक  न कोणयतीही रनचेस रलंाप्त लालीली नाहीत. 
(२) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 
(३) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 
(४) रलंश्न उद्् ाढत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड (ा मुक्ती सांरा ाम ेकयामध्ये भाप घेतेेल्याांना  
्वातांत्र सैननि पौरव पूरेन् शन कमायाबाबत 

  

(५०)  ५०५४३ (१६-०५-२०१६).   श्री.बसवराि पूराटीे (औसा), श्री.ननतेश राणे (िणिवेी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरा ढा ा मुक्ती सींराम लढयामध्यी १३ मदहनी य मीगत राह न रनजामासी ५० जणयाींनी लढा 
दचला होता, कॅम्प रलंमुखाच्या सचुनीनुसार मरा ढा ा मुक्ती सींराम लढयात काम की लील्याची 
सढांची स्ढातींत्रसैरनक गौरढ पीन्सनची रलंकरणयी गील्या ३० ढ ा पास न सासनाक ी रनणय याअयाढी 
रलंलींत त ेहीत, ही खरी ेही काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा गौरढ सकमती उच्चािधकारी सकमती, मींत्रालय, मुीं इ  याींनी चोन ढी ा 
मींज रीची कसफारस की ली होती, मा.राज्यमींत्री महोचय याींनी मींज रीची कसफारस की लीली ढ 
तत्कालीन रलंधान सिचढ, श्रीकाींत चीसपाीं ी याींनी सखोल अ्यास करून मींज रीची कसफारस 
की लीली सढ  रलंकरणयी तात्का  मींज र करून रनकाली काढाढी ेची मागयाींसा   स्ढातींत्रसैरनक 
 ॉ. उत्तम सोनकाीं  ी याींच्या अध्यक्षतीखाली मरा ढा ा मुक्ती सींराम लढयातील 
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मरा ढा याच्या ५० स्ढातींत्रसैरनकाींची पीन्सनासा   ेलाच मैचान, मुीं इ  यीथी माही जानीढारी 
२०१६ पास न ेमरणय उपो णय सरुू की ली ेही, ही ही खरी ेही काय, 
(३) असल्यास, मरा ढा यातील मरा ढा ा मुक्ती सींराम लढयामध्यी १३ मदहनी य मीगत राह न 
रनजामासी लढा दचलील्या सचरह  २५ स्ढातींत्रसैरनकाींना पीन्सन मींज र करयास सासनानी कोणयती 
काय ढाही की ली ढा करयात यीत ेही,   
(४) नसल्यास, वढलीं ाची सढ साधारणय कारणयी काय ेहीत ? 
  
श्री. देवेंद्र फड (णवीस (०८-०६-२०१६) :(१) ढ (२) स्ढातींत्र्यसैरनकाींची पीन्सनची रलंकरणयी गत ३० 
ढ ा पास न सासनाक ी रनणय याअयाढी रलंलींत त ेहीत, ही खरी नाही. 
     सासन रनणय य दच.०४.०७.१९९५ नुसार (अ) तुुनीं गढास लालीली स्ढातींत्र्य सैरनक,(े) पक  
ढॉरीं् रनेाल्यामु ी फरारी रादहलीली स्ढातींत्र्य सैरनक, (इ) य कमगत स्ढातींत्र्य सैरनक ेणणय (ल) 
गोढा मुक्ती सींरामात सहयागी लालीली स्ढातींत्र्य सैरनक याींनी रनढतृ्तीढीतन कम यासा   
कोणयती पुराढी साचर करणयी ेढश्यक ेही, ही वढदहत करयात ेलीली ेही. या सासन 
रनणय यातील रनक ाची प त ता ज्या अज चाराींच्या  ा तीत होत नाही, असा अज चाराींची अज  
नामींज र करयात ेलीली ेहीत. असी अज चार सासनाक ी पुन्हा पुन्हा अज  करीत ेहीत, 
ेींचोलन/उपो णय असा मागांचा अढलीं  कुनन सासनाक ी ढीगढीगळ्या स्ढुनपाच्या मागया 
करीत ेहीत. असा अज चाराींपकैी काही अज चाराींनी जानीढारी २०१६ मध्यी उपो णय की ली होती. 
(३) ढ (४) उपो णयकत्या  अज चाराींनी सासनास साचर की लीली रनढीचनी वढचारात ीेढ न त्याढर 
रनणय य ीेयाची रलंिक्रया  सासन स्तराढर सुुन ेही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   ड (ॉ. अनांत िासे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
सासकीय मध्यढती मुद्रणयालय, मुीं ल. 


