
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोल् हापूरूर ल्ल् हयात नररोत्  ान यो्नेतून असलेली र त् याांची िाम े 
अत् यांत कनि्ष्ट्   द्ााची  ाल् याबाबत 

  

(१)  ७११४ (०७-०४-२०१५).   श्री.रा्शे क्षीरसारर (िोल्हापूरूर उत्तर), डॉ.सुल्त ममणचेिर 
(हातिणांरले), श्री.प्रिाश आबब िर (राधानररी), श्री.चांद्रदीपूर नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र ल्ल् हयात नगरो्  ान यो्नूत न लसलूली र ् याींची कामू ल् यींत कनक्ष ् र्ाचची 
झाली लस न कामू करणाऱ् या कूकूराराींनी सल् लागार कीं पन् याींना न ्ुमानता राीीत  ्ॉम टॉ्र 
ड्रनूची काम ूप णच कूल् याच ूनुकतूच माहू ्ान,ू २०१५ मध् यू कनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू ेहू 
काय, 
(२) लसल्यास, कोल् हाप र यू ील रानत हॉ्ूल र ् याटर कोणतीच टाहत क होत नसताींनाही 
सरर र ् याकतरता २ को्ी २० लाख रुपयू खचच ेहू काय, 
(३) लसल् यास, उक् त कामाींसर्ाचत शनासनान ू चककशनी कूली ेहू काय, ् यात काय ेढन न 
ेलू, 
(४) तरनुसार यास ्बाबरार लसणाऱ् या सींबींधिताटर कोणती कायचटाही कूली ेहू टा यूत ेहू, 
(५) नसल् यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१), (२), (३), (४) ट (५) ल्ल्हाधिकारी कोल्हाप र याींना 
प्र्यक्ष चककशनी करुन लहटाल शनासनास सारर करण्याबाबतच्या स चना रूण्यातेल्याेहूत. 
  

___________ 
  
 
 
 



वट.स. १६९ (2) 

राज् यातील मलहला लहसाांचार ववरोधी ववभाराला पूरुणावेप पूरोलीस उपूरायु त नसल् याबाबत. 
  

(२)  ८०८७ (०७-०४-२०१६).   श्री.शरददादा सोनावणे (्ुन्नर), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूरूर 
शहर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महहलाींटरील होणारू हहींसाचार रोखण् यासाकर राज् य शनासनानू माचच, २०१३ मध् यू 
्ाहहर कूलूल् या वटशनूव वट्ागाला लयायाप प णचटून पोलीस उपायुक् त नसल् याच ूमाहू फूब्रुटारी, 
२०१५मध्यू टा ् याररयायान कनरशनचनास ेलू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल् यास, बला् कार, शनोवण, हुींडा ेणण घरगुती हहींसाचार यासारख् या महहला ल् याचारा 
वटरोिात ्बाबरारी लसलूल् या वटशनूव सूलमध्यू तरक् त लसलूलू उपायुक् त हू पर ्रण् याबाबत 
शनासनानू कोणती कायचटाही कूली टा करण् यात यूत ेहू, 
(३) नसल् यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) ट (२) महहला ल्याचार प्रकतबींिक वट्ागामध्यू 
पोलीस उप ेयुक्त र्ाचच ूपर मी्ं ुर नाही. यातट सरर पर ्रण्याचा प्रश्न उया् ाटत नाही. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

इचलिरां्ी, ल्.िोल्हापूरूर नररपूरामलिेच्या इांलदरा राांधी मेमोररयल हॉपूरी लमध्ये डॉ सा व 
औषधे नसल्यामपेु रुग्णालयाची दरुाव ा  ाल्याबाबत 

  

(३)  ८५३३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश हापवणिर (इचलिरां्ी), श्री.हसन मुश्रीफ (िारल) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरीं्ी, ल्.कोल्हाप र नगरपाललकूच्या इींहररा गाींिी मूमोतरयल हॉपी्लमध्यू डॉक््सच 
ट औवि ूनसल्यामुनू रुग्णालयाची ररुाट ा झाली ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, सररचू रुग्णालय ेिुकनकीरण ट वटतारीकरणाचा सवटतर प्रताट 
इचलकरीं्ी नगरपाललकूनू शनासनास हरनाींक २२ ्ानूटारी, २०१५ रो्ी ल टा ्यासुमारास 
सारर कूला ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, सरर प्रताटाबाबत शनासनानू कोणती कायचटाही कूली ेहू ल टा करण्यात यूत 
ेहू, 
(४)  नसल्यास, वटलींबाची कारणू कोणती ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१),(२) ट (३) इींहररा गाींिी मूमोतरयल हॉपी्ल 
सुयोग्यतर्या चालवटण्यासाकर त ू साटच् कनक ेरोग्य वट्ागाकड ू हताींततरत करण्यात यूत 
ेहू. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 
  

___________ 
  



वट.स. १६९ (3) 

मुकत ा् ापूरूर (ल्.अिोला) ये  ेउपूरववभारीय पूरोलीस अधधिारी  
नवीन प्रशासिीय इमारतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(४)  १३८९७ (०७-०४-२०१५).   श्री.हररष वपूरांपूरपे (मुकत ा् ापूरूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुकत च् ाप र (ल्.लकोला) यू  ूउपवट्ागीय पोलीस लधिकारी, नटीन प्रशनासकीय इमारतीच ू
बाींिकाम करण्याबाबत  ाकनक लोकप्रकतकनिी (मुकत च् ाप र) याींनी हरनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ 
रो्ी मा.मुख्यमींीी ट मा.साटच् कनक बाींिकाम मींत्रयाींना कनटूरन रूऊन मागणी कूली ेहू, हू 
खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, उक्त प्रकरणी शनासनानू कोणता कनणचय घूतला टा घूण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) उप वट्ागीय पोलीस लधिकारी कायाचलय, मुकत च् ाप रकतरता ्ागा उपलब्ि करुन 
प्रशनासकीय इमारतीचू बाींिकामासाकर कनिी उपलब्ि करुन हरलूला ेहू. सररचू बाींिकाम सुरु 
ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

मुांबई सेरांल-बोररवली पूराचवा रेल्वे मारा िामात िायदा-सुव्यव ा रा्ण्यासा    
रेल्वेने राज्य शासनािड ेमदत मारूनही दलुाक्ष होत असल्याबाबत 

(५)  १६७३७ (१२-०८-२०१५).   प्रा.वषाा रायिवाड (धारावी), श्री.अममन पूर ेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष  ारफे (िपमनुरी), श्री.अलम शे् (मालाड पूरलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सूट्रींल-बोतरटली पाचटा रूल्टू मागच टाींदू्र तू खार ररयायान लसलूल्या  ाकनकाींच्या 
वटरोिामुनू सुमारू ६०० को्ी रुपयू ककमतीचा प्रकल्प प्रलींबबत लसल्याचू माहू एवप्रल, २०१५ 
मध्यू टा ्या ररयायान कनरशनचनास ेलू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास,  ाकनक वटरोिामुनू कायरा-सुव्यट ा राखण्यासाकर रूल्टून ू राज्य शनासनाकड ू
मरत माग नही शनासन रलुचक्ष करीत लसल्याचू कनरशनचनास ेलू ेहू, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, उक्त प्रकरणी शनासनानू कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०५-२०१६) :(१), (२), (३) ट (४) बाींदू्र त ूखार रोड ररयायान ५ व्या 
मागीकूचा रु.७.२० को्ीचा रूल्ट ू प्रकल्प पुणच करण्यात ेला ेहू. सरर प्रकल्प तू ील 
 ाकनक रहहटाशनाींच्या वटरोिामुनू कायचरत होण्यास वटलींब झाला होता. त ावप, रूल्टू प्रशनासन 
ट राज्य सरकारच्या समन्टयातुन प्रश्न सोडवटण्यात ेला ेहू. 

___________ 



वट.स. १६९ (4) 

मुांबईतील सवा इमारतीांच ेफायर ऑडड  िरण्याबाबत 
(६)  १९६९० (१२-०८-२०१५).   श्री.सुकनल मशांदे (वरपी), श्री.रुलाबराव पूरा ील (्पराव 
ग्रामीण), श्री.्यप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.सां्य रायमुलिर (मेहिर), श्री.अ्ुान ्ोतिर 
(्ालना), श्री.सुकनल प्रभू (लदांडोशी), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षती्  ािूर (नालासोपूरारा), 
श्री.मांरलप्रभात लोढा (मलबार लहल), श्री.अममत सा म (अांधेरी पूरलश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००६ पास न मुींबईत लहान मोठ्या ेगीचा तब्बल २९३९९ घ्ना घडल्या ेणण 
्यात तब्बल १८९० मुींबईकराींना प्राण गमटाटा लागला ेणण २२१ ललग्नशनमन ्टान ्खमी 
झाल्याचू कूलूल्या पाहणी लहटालात माहू म,ू २०१५ च्या रसुऱ्या ेकटड्यात कनरशनचनास ेलू 
ेहू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, मुींबई शनहरातील इमारतीच ूफायर ऑडड् करण्यात न ेल्यान ूलशनी प्रकरणू 
टारींटार घडत ेहूत, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, प्र्यूक इमारतीच ूटवाचत न रोनरा फायर ऑडड् करणू बींिनकारक ेहू, हू ही 
खरू ेहू काय, 
(४) लसल्यास, मुींबईतील फायर ऑडड् न होण्याची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) मुींबई ललग्नशनमन रलाच्या लल्लूखानुसार, मुींबई 
शनहरात सन २००६ पास न ऑग्, २०१५ या कालाटिीत ेगीच्या एक ण ४६५०४ घ्ना 
घडल्या ेहूत. या घ्नाींमध्यू ६६१९ नागतरक ्खमी झालू लस न २७५२ नागतरक मत् झालू 
ेहूत. तसूच ललग्नशनमन रलाच ू३५४ ्टान ्खमी झालू लस न ९ ्टान मत् झालू ेहूत. 
(२), (३) ट (४) मुींबई शनहरामध्यू इमारतीचू मालक ट ्ोगट्ारार याींनी महाराषट्र ेग ट 
प्रकतबींिक ट ्ीटसींरक्षक उपाययो्ना लधिकनयम २००६ लन्टयू प्र्यूक टवाचच्या ्ानूटारी ट 
्ुलै महहन्याींमध्यू लायसन्स प्राप्त लल्करणाकड न इमारतीींच ूललग्नपतरक्षण करुन प्रमाणपी 
मुींबई ललग्नशनमन रलास सारर करणू सक्तीचू ेहू. यासाकर बह्न्मुींबइर महानगरपाललकून ू
एक ण ३७९ सरकारमान्यप्राप्त लायसन्स ए्न्सीींची माहहती mahafireservice.gov.in 
/ListOflicenseAgency या सींकूत नाटर उपलब्ि कूली ेहू. 
     परींत ु मुींबई शनहरात सींबींधिताींकड न ल्यल्प प्रकतसार लसल्यान,ू बह्न्मुींबई 
महानगरपाललकूनू पो च्लटर माहहती प्रसातरत कूली ेहू, ल््तीपीकू ट ट््तपीाव्रारू 
्न्ागत्ी कराटयाची काम ूमहापाललकूमाफच त सुरु ेहूत. लशनटाय ललग्नशनमन सप्ताहात सरर 
वटवयी ्न्ागत्ी कूली ्ातू. तसूच मुींबई ललग्नशनमन रलातील नामकनरेलशनत लधिकाऱ्याींकड न 
इमारतीींची तपासणी सुरु ेहू. 
     मागील तीन महहन्याींत मुींबई शनहरात एक ण ५०७ इमारतीींची तपासणी झाली लस न एका 
इमारतीच्या मालक ट ्ोगट्ाराराींटर ख्ला राखल करण्यात ेला ेहू. 
     एखायाया इमारतीत ेगीची घ्ना घडल्यास, ्याटूनूस इमारतीची तपासणी करुन 
ललग्नसुरक्षा यींीणा कायाचलन्टत नसल्यास, ्या इमारतीच्या मालक ककीं टा ्ोगट्ाराराटर 
नो्ीस ब्ाट न सींबींधित इमारतीचू पाणी ट टी् पुरटका बींर करण्याबाबत सींबींधिताींना 
कनवटण्यात यूतू. 

___________ 
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मान्ुदा ये ील महाराष्ट् र नरर पूरररसरातील नारररिाांना ्लद 
माराावर येण्या्ाण्यािररता पूरादचारी पूरूल उभारण्याबाबत 

  

(७)  २००३२ (११-०८-२०१५).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पूरलश्चम), श्री.्यिुमार रावल 
(मशांद्ेडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हाबचर ट शनीट सीएस्ी मागाचटर लसलूल्या मानखुरच यू ील महाराषट्र नगर पतरसरातील 
नागतरकाींना ्लर मागाचटर यूण्या-्ाण्याकतरता पारचारी प ल नसल्यान ू ्ीट मुकरत घूऊन 
रूल्टूमागच ओलाींड न ्ाटू लागत लसल्याचू माहू म,ू २०१५ च्या शनूट्च्या ेकटड्यात कनरशनचनास 
ेलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) सरर रूल्टू मागच ओलाींडताना मोठ्या प्रमाणात लपघात होण्याच्या घ्ना घडत लसल्यानू 
या फा्काटर पारचारी प ल बाींि न यायाटा लशनी मागणी तू ील नागतरक लनूक टवाचपास न 
करीत ेहू, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, सरर मागणीटर लयायापपयतं कोणतीच कायचटाही करण्यात ेलूली नाही, हू ही 
खरू ेहू काय, 
(४) लसल्यास, सरर  ानका्टनील नागतरकाींच्या ट वटयायार्थयाचंा ्ीट िोक्यात यूऊ नयू 
याकतरता शनासनान ूकोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(५) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) होय, हू खरू ेहू. 
(२) हू खरू ेहू. 
(३) हू खरू नाही. सरर हककाणी पारचारी प ल बाींिण्याबाबतचा प्रताट महानगरपाललकूमाफच त 
मध्य रूल्टू प्रशनासनाकड ू पाकवटण्यात ेला होता. ्यानसुार पारचारी पलुाच ू लींरा्पीक ट 
नकाशनू बनवटण्यासाकर मध्य रूल्टू प्रशनासनानू ५ लाख रुपयाींची मागणी बह्न्मुींबई 
महानगरपाललकूकड ूकूली ेहू. सरर रक्कम ्रण्याबाबतची कायचटाही महानगरपाकूमाफच त सुरु 
ेहू. 
(४) सरर पारचारी प ल रूल्टूच्या हद्दीत बाींिण्याच ू प्रसतावटत लसल्यामनूु हू काम रूल्ट ू
प्रशनासनामाफच त महानगरपाललकूच्या खचाचनू करण्यात यूणार ेहू. ्यानुसार याबाबत 
महानगरपाललकूमाफच त रूल्ट ूप्रशनासनाकड ूपाकपुरराटा करण्यात यूत ेहू. 
(५) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा शहरात नररपूरररषद हद्दीत नाररी सुववधाांसा    
अनेि ्ुले भू्ांड आरक्षक्षत असल्याबाबत 

(८)  २८७८५ (२१-०१-२०१६).   श्री.हषावधान सपूरिाप (बुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा शनहरात नगरपतरवर हद्दीत नागरी सुवटिाींसाकर लनकू खुलू ् खींड ेरक्षक्षत ेहूत, 
हू खरू ेहू काय, 
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(२) लसल् यास, ् यापैकी लनकू ् खींड लल्टर रूण् यात ेलू ेहूत, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल् यास, ख ल् या ् खींडाींचा ्न सवुटिाींसाकर टापर करण् याच् या ष्ष ्ीन ूएकबीत ेराखडा 
तयार करण् यात ेला ेहू काय, 
(४) लसल् यास, ् यासाकर ककती ् खींडाींची तरतुर करण् यात ेली ेहू, 
(५) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) बुलढाणा शनहरात मी्ं  र लल्न्यासातील एक ण ११९ 
्ुखींड साटच् कनक टापरासाकर खलूु कूटण्यात ेलू ेहूत. 
(२) ११९ ्ुखींडाींपैकी २६ ्खुींड सामाल्क सीं ा, मींडनू याींना सामाल्क उपक्रम 
राबवटण्यासाकर ली्टर रूण्यात ेलू ेहूत. 
(३) ट (४) नाही. 
(५) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली शहराच्या (ल्. ाणे) डल्पूरांर ग्राउां डमुपे शहरातील पूरयाावरण  
रक्षण व ्ल प्रदषुणामुपे आवश्यि त्या पूरायाभूत सुववधा कनममातीिड े 

नररपूरामलिेचे होत असलेल्या दलुाक्षाबाबत 
(९)  २८८०१ (२१-०१-२०१६).   डॉ.बाला्ी किणीिर (अांबरना ), श्री.सा्ं य िेपिर ( ाणे), 
श्री.किसन ि ोरे (मुरबाड), श्री.रणपूरत रायिवाड (िल्याण पूरूवा), श्री.अशोि पूरा ील (भाांडूपूर 
पूरलश्चम), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबटली शनहराच्या (ल्.काणू) डलयापींग ग्राउीं डच्या मुनू शनहरातील पयाचटरण रक्षण ट 
्ल प्ररवुणामुनू ेटश्यक ्या पाया् त सुवटिा कनलमचतीकड ू नगरपाललकूच ू रलुचक्ष होत 
लसल्यानू शनहरातील नव्या गह् प्रकल्पाींना मा. मुींबई उच्च न्यायालयानू बींरी घातली ेहू, हू 
खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, मा. मुींबई उच्च न्यायालयाच्या कनरूशनानसुार शनहराींचा वटकास हा पयाचटरण ट 
्लप्रर वण काययायान्टयू कूल्यालशनटाय शनहरी ्ागात नटीन गह्कनमाचण प्रकल्प राबवटलू ्ाणार 
नाहीत, तरी नगरपाललकून ू ्या लनुवींगान ू ेतापयतं काय कनणचया्मक कायचटाही कूली टा 
करण्यात यूत ेहू, 
(३) लयायाप नगरपाललकूच्या ेयुक्ताींनी कनणचया्मक कायचटाही कूली नसल्यास ्याची करणू 
काय ेहूत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) मा.उच्च न्यायालयान ू्नहहत याधचका क्र.१८२/२००९ 
मध्यू हरनाींक १३/०४/२०१५ रो्ीच्या ेरूशनानुसार नव्या गह्प्रकल्पाींना ता्पुरती बींरी घातली 
होती, हू खरू ेहू, त ावप, मा.उच्च न्यायालयानू हरनाींक २५/०४/२०१६ रो्ीच्या ेरूशनान्टयू 
कनयमानुसार बाींिकाम परटानगी प्रकक्रया सुरु करण्यास ट ्यानसुार कनणचय घूण्यास परटानगी 
हरली ेहू. 
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(२) नागरी घनकचरा (व्यट ापन ट हातानणी) लधिकनयम, २००० ची प्र्ाटी लींमलब्ाटणी 
करण्यासाकर महाराषट्र प्रर वण कनयींीण मींडन याींचूकड ू क्ती ेराखडा सारर करुन ्याची 
प्र्ाटी लींमलब्ाटणी सुरु ेहू. तसूच टच्छ ्ारत लल्यान (नागरी) लींतगचत कल्याण-
डोंबबटली महानगरपाललकूचा घनकचरा व्यट ापनाबाबतचा रुपयू ११४.८३ को्ी ककीं मतीचा 
प्रकल्प शनासनान ूमीं् र करुन ्यासाकर कें द्र ट राज्य शनासनाचा लमन न एक ण रुपयू १९.१४१७ 
को्ी इतका कनिी वटतरीत करण्यात ेला ेहू. ्टाहरलाल नूहरु राषट्रीय नागरी पनुकनचमाचण 
लल्याींनातींगचत कल्याण-डोंबबटली महानगरपाललकून ू उ्ारलूलू ११३ एमएलडी क्षमतूचू 
मल:शनुध्रीकरण प्रकल्प सयाय:ल ती कायाचलन्टत लस न डोंबबटली पलश्चम यू ील ४० एमएलडी  
क्षमतूचा प्रकल्प प्रगतीप ाटर ेहू. महाराषट्र सुटणच ्यींती नगरो् ान महाल्यानाींतगचत 
घनकचरा व्यट ापनासाकरची सींकलन ट टाहत क व्यट ा सक्षम करण्यात ेली ेहू. कोपर 
रोड यू ू महहला बचत ग्ाच्या साहाय्यानू “प्लाल्क तरसायकलीींग प्रकल्प” उ्ारण्यात ेला 
लस न त ूू रररू् एक मूट्रीक ्न प्लाल्कटर प्रकक्रया करण्यात यूत ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील बे चे आधुकनिीिरण िरण्याबाबत 
  

(१०)  २८८३० (२१-०१-२०१६).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पूरलश्चम), श्री.नरेंद्र पूरवार (िल्याण 
पूरलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बू् सध्या रुपयू ५९० को्ी तोट्यात लसतानाही रुपयू ६७ को्ी इतक्या 
नफ्यात लसल्याचा ेकड्याींचा खनू बू् प्रशनासनान ूकूला लसल्याचू कनरशननंास ेलू ेहू, हू 
खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, बू्ला ्ाहहराती पो्ी गूल्या रहा टवाचत रुपयू ३०० को्ीींचा तो्ा झाल्याचू 
समोर ेलू ेहू, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, मुींबईतील १८०० पोल ज्या कीं पनीला १० टवाचसाकर प्रचारासाकर हरलू ेहूत 
्यापूक्षा ्ात रर रूणाऱ्या कीं पनीला डाटलण्यात ेल्याचू सम्तू, हू ही खरू ेहू काय, 
(४) लसल्यास, उक्त प्रकरणी चककशनी करण्यात ेली ेहू काय, ्यानुसार पुढू कोणती 
कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(५) तसूच, मुींबईची रसुरी लाईफ लाईन सम्ल्या ्ाणाऱ्या बू्च्या ेिुकनकीकरणासाकर 
शनासन काही कोस उपाययो्ना करणार ेहू काय, 
(६) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) :(१) हू खरू नाही. त ावप, काही ट््तपीाींमध्यू लशना 
ेशनयाच्या बातयाया प्रलसध्र झाल्या हो्या. 
(२) हू खरू नाही. बू् उपक्रमाला ्ाहहरातीपो्ी गूलया १० टवाचत रु.६६० को्ी लपूक्षक्षत होत,ू 
्या तलुनूत बू् उपक्रमाला रु.६०९ को्ी प्राप्त झालू ेहूत. 
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(३) हू खरू नाही. बू् उपक्रमातफे १८०० मागचप्रकाशनतीं्ाटर १० टवाचच्या कालाटिीकतरता 
्ाहहराती करण्यासाकर कोणतीही कनवटरा मागट न ्ाहहरात प्रसारणसाकर कूका रूण्यात ेलूला 
नाही. 
     त ावप, सप् े्ंबर, २०११ मध्यू ३२,००० मागचप्रकाशनती्ं ाटर ्ाहहरात करण्यासाकर कनवटरा 
मागवटण्यात ेल्या. या कनवटरा प्रकक्रयूत रोन कनवटराकाराींनी ्ाग घूतला होता, ्यापैकी मू. 
पायोकनयर सीं ूचा रु. ४५.०९ को्ी इतक्या रकमूचा रूकर सटोच्च होता. ्यानुसार सरर 
कनवटरा मू.पायोकनयर या कनवटराकारास हरनाींक ३ ऑक््ोंबर, २०११ तू २ ऑक््ोंबर, २०१४ या 
३६ महहन्याींच्या कालाटिीकतरता ३२,००० मागचप्रकाशन  तीं्ाटर ्ाहहरात प्ररलशनचत 
करण्याकतरता कनवटरा रूण्यात ेली. 
     सरर कनवटरा प्रकक्रया पुणचपणू पाररशनचक पध्रतीन ूराबवटण्यात ेली होती ट कोण्याही 
्ात रर रूणाऱ्या कीं पनीला सरर कनवटरा प्रकक्रयूत डाटलण्यात ेलू नव्हतू. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 
(५) बू्च्या ेिुकनकीकरणासाकर बू् उपक्रमामाफच त खालीलप्रमाणू कोस उपाययो्ना 
करण्यात यूत ेहूत :- 
* बू् उपक्रमाच्या ेिुकनकीकरणासाकर उपक्रमातफे बू् बसगाड्याींच्या टनूाप्रीकाच ू
सींगणकीकरण करण्यात यूत ेहू. 
* मा च् शनहर प्रकल्प यो्नेंतगचत प्रटासी माहहती पध्रती प्रणालीचा लटलींब करण्यात यूणार 
ेहू. 
* ब्लुमबगच प्रकल्पाींतगचत रतू सुरक्षा पुढाकार घूण्यात यूत ेहू. 
* बू् उपक्रमाच्या बस ताफ्यामध्यू लयाययाटत बसगाड्याींचा समाटूशन करण्यात यूणार ेहू. 
(६) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

बिी (ता.शाहुवाडी ल्.िोल्हापूरूर) या पूरावसापी पूरया नासा    
प्रमसद्ध असलेल्या रावाचा वविास िरणेबाबत 

  

(११)  २९०४५ (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्य्ीत पूरा ील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शनाहुटाडी (ल्.कोल्हाप र) तालकु्यातील बकी गाट पाटसानी पयच् नासाकर प्रलसद्ध ेहू, हू खरू 
ेहू काय, 

(२) लसल्यास, सरर गाटी पयच् नासोबत क्वी पयच् नालाही चालना हरल्यास  ाकनक 
लोकाींनाही चाींगला रो्गार लमन  शनकतो, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, सरर गाटी पाच तू सहा महहनू पयच् क यूण्याकतरता सरर पयच् न  नाचा 
वटकास करणूबाबत शनासनानू कोणती उपाययो्ना कूली टा करण्यात यूणार ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) ट (२) होय. 
(३) ट (४) पयच् काींना िबिब्याकड ू्ाण्याकरीता टन वट्ागामाफच त तू ू रगडी वपधचींग करुन 
रता तयार करणूत ेलूला ेहू. टाहनतनाची व्यट ा करण्यात ेलूली ेहू.सरर 
टाहनतनाटर रूखरूख कूटण्याकतरता  ाकनक व्यलक्तची व्यट ा कूली ेहू. महहला 
प्रसािानगह् बाींिण्यात ेलूलू ेहू. याची रूख्ाल गाटातील महहलाींमाफच त कूली ्ातू. तू  ू
पयच् काींना ्याींना ेटडलू ्या पध्रतीनू घरगुती ्ूटण उपलब्ि करुन हरलू ्ात.ू ्यामि न 
रो्गार उपलब्ि झालूला ेहू. 

___________ 
  

बुलढाणा ल्ल््यातील पूरया न  पाांचा वविास िरणेबाबत 
  

(१२)  २९६९७ (२१-०१-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धच्ली), प्रा.ववरेंद्र ्रतापूर (धामणराव रेल्वे), 
श्री.अममन पूर ेल (मुांबादेवी), डॉ.सां्य रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा ल्ल््याला कनसगचरयाय टारसासह ऐकतहालसक ेणण िालमचक ष्षट्या मोकर परींपरा 
लस नही पयच् नाच्या ष्ष्ीन ू ल्ल््यातील ्गप्रलसध्र लोणार सरोटर, कत चकू्षी सैलानी, मक्ू 
मढ यू ील बुरणूश्टराच ू पीक, मक्ू ्ानीचा रूट महानु्ट पीं ाचू श्रध्रा ान यासह इतर 
लनूक  नू रलुचक्षीत लस न पयच् न वटकासासाींकर कनयो्न नसल्याचू माहू सप् े्ंबर, २०१५ 
रो्ी ल टा ्या समुारास कनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शनासनानू कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२) ट (३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबई ये  ेचेननॅधचांरच्या घ नेत सातत्यान ेवाढ होत असल्याबाबत 
  

(१३)  २९९०९ (२१-०१-२०१६).   श्री.अवधूत त िरे (श्रीवधान), श्री.ल्तेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िपवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नटी मुींबई यू  ूचूननॅधचींगच्या घ्नूत सात्यान ूटाढ होत ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, उक्त प्रकरणी शनासनामाफच त चककशनी करण्यात ेली ेहू काय, 
(३) लसल्यास, चककशनीत काय ेढन न ेलू ट तयानुसार कोणती कारटाई कूली टा करण्यात 
यूत ेहू, 
(४)  नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
 



वट.स. १६९ (10) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) नटी मुींबई यू  ूचनूनॅधचींगच्या सन २०१४, २०१५ ट 
२०१६ ्ानूटारी लखूरपयतं लनुक्रमू २९७, १९६ ट १० गुन्हू राखल झालू लस न लनकु्रम ू१७७, 
११२ ट १ गुन्हू उघडकीस ेलू ेहूत. 
     नटी मुींबई पोलीस ेयुक्त कायचकू्षीात चूननॅधचींगच्या गुन््याींमध्यू सन २०१४ च्या 
तुलनूत सन २०१५ मध्यू १०१ गुन््याींची घ् झालूली ेहू. 
(२) ट (३) चनू नॅधचींगचू गुन्हू रोखण्यसाकर नटी मुींबई यू ू ेत यूणाऱ्या ट बाहूर ्ाणाऱ्या 
मागाचटर कनयलमत नाकाबींरी करण्यात यूत.ू तसूच CR मोबाईल, पूट्रोललींग टाहन,ू बी् माशनचल 
हू सतकच पण ू पूट्रोललींग करीत लसतात. सींशनकयत मो्ार सायकल चूक कूल्या ्ातात. राखल 
झालूल्या गुन््याचा सखोल तपास करण्यात यूऊन गुन्हू उघडकीस ेण न ेरोपीींना ल्क 
करण्याबाबत कायचटाही सुरु ेहू. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत सा ीच ेआ्ार पूरसरले असल्याबाबत 
  

(१४)  ३०१४१ (२१-०१-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममन पूर ेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईत गत लनूक  हरटसाींपास न पाऊसाची यू-्ा होत लसल्यान ू वटवटि सा ीच ूे्ार 
पसरलू लसल्याचू माहू सप् े्ंबर, २०१५ मध्यू टा ्या सुमारास कनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू 
ेहू काय, 
(२) लसल्यास, या सा ीच्या े्ाराींना ेना घालण्यासाकर मुींबई महानरगपाललकूला ेटश्यक 
प्रमाणात यशन लमनत नाही हू लक्षात घूता शनासनतराटर कोणती कायचटाही करण्यात ेली टा 
यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, यामागील कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हू खरू ेहू. 
(२) सा ीच्या े्ाराींच्या प्रकतबींि ट कनयींीणासाकर बह्न्मुींबई महानगरपाललकूमाफच त 
खालीलप्रमाण ूउपाययो्ना करण्यात यूतात :- 
कनयांत्रि िक्ष 
सा ीच्या े्ाराचू कनयींीण ट सटेक्षण यासाकर महापाललकूच्या ेरोग्य खा्याच्या सा रोग 
वट्ागात कनयींीण कक्ष कायाचलन्टत ेहू. कनयींीण कक्षात सा  रोगाींचा रैनींहरन लहटाल 
सींकललत करण्यात यूतो. या रैनींहरन लहटालाच ूवट्ागटार वटश्लूवण करुन  ाकनक पातनीटर 
टैयायकीय ेरूाग्य लधिकारी ट कू्षीीय कमचचारी याींच्यामाफच त सा ीच्या े्ाराच ू रुग्ण 
सापडलूल्या वट्ागात कनयींीण, प्रकतबींि ट इतर उपाययो्ना करण्यात यूतात. 
प्रशासिीय यांत्रणेची सज््ता 
पुरूसू मनुषयबन, सािनसामुग्री, ट औविसाका इ. बाबत ेढाटा घूऊन ्याींच ूसुयोग्य कनयो्न 
करण्यात यूतू. 
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प्रमशक्षण 
सटच टैयायकीय कनयान टैयायकीय लधिकारी ट कमचचारी याींना पाटसाळ्याप टी सा ीच्या 
े्ाराबाबत प्रलशनक्षण रूण्यात यूतू. 
दैनांलदन सवेक्षण 
कनयलमत घर ्ू्ीयाटारू ्ल्न्य ट कक्क्न्य े्ाराच्या रुग्णाींचा शनोि घूण्यात यूतो तसूच 
प्रकतबींिा्मक ट कनयींीणा्मक उपचार, घ्याटयाची कान्ी, िोक्याची धचन्हू ट  उपलब्ि 
सूटासुवटिा याबाबत ्न्ागत्ी करण्यात यूतू. 
कनदान व उपूरचार व्यव ा 
सा ीच्या रोगाींच्या कनरान ट उपचाराची व्यट ा महापाललकूच्या रुग्णालयात ट रटाखान्यात 
उपलब्ि ेहू. याबाबतची माहहती ्नतूपयतं पोचवटण्यात यूत.ू 
पूराणी रुणवत्ता सवेक्षण 
वपण्याच्या पाण्याच ू रैनींहरन सटके्षण करण्यात यूत ू ट रवुवत पाणी ेढनलूल्या वट्ागात 
्न्ागत्ी, क्लोरीन गोळ्याींचू टा्प ट बािीत रुग्णाींना औविोपचार करण्यात यूतात. तसूच 
्ल वट्ागाशनी समन्टय साि न रवुवत पाणी पुरटका लसलूल्या वट्ागात तातडीची 
उपाययो्ना करण्यात यूत.ू तसचू, फूरीटाल्याींकडील पाण्याच ू नमुनू तपास न रवुवत पाणी 
ेढनलूल्या फूरीटाल्याींटर लनुज्ञापन वट्ागातफे कारटाई करण्यात यूतू. 
एिालत्मि कि ि व्यव ापूरन 
कक्क्न्य े्ाराच्या कनयींीणासाकर महापाललकूच्या कक्क कनयींीण वट्ागातफे डासो्प्ती 
रोखण्यासाकर वट्ागटार  ाकनक गर्ाींनुसार उपाययो्ना करण्यात यूतात. 
आांतरववभारीय समन्व 
सा रोग प्रकतबींि ट कनयींीणासाकर पाणी पुरटका ट टच्छता वट्ाग, घनकचरा व्यट ापन,  
बींरर वटश्टत या वट्ागाींशनी समन्टय सािण्यात यूतो. 
आरोग्य मशक्षण 
्नतूनू सा रोगाचा प्रारु् ाचट ्ानण्यासाकर कोणती खबररारी घ्याटी तसूच सा रोगाींटरील 
कनरान ट उपचाराची सुवटिा कोकू उपलब्ि ेहू या सींर्ाचतील मह्टाच ू सींरूशन ट््तपी, 
्ी.व्ही.चॅनूल्स, रूडीओ, बसूस ट रूल्टूमाफच त ्ाहहराती लशना वटवटि माध्यमात न रूण्यात यूतात. 
     या व्यकततरक्त एच १ एन १ (टाईन फ्ल्य ), लूप््ो ट डेंग्यु या े्ारासाकर 
महापाललकूमाफच त खालीलप्रमाण ूवटशनूव उपाययो्ना करण्यात ेल्या ेहूत :- 
एच १ एन १ (वाईन फ्लल्यू) 
रसुऱ्या ट कतसऱ्या कतमाहीतील गरोरर लीया तसूच लकत्ोखमीच्या व्यक्ती (मिुमूह, 
उच्चरक्तराब इ.) याींना लसणारा एच १ एन १ चा िोका लक्षात घूता, महापाललकूमाफच त 
्याींना एच १ एन १ लसीकरणाची सोय उपलब्ि कूली ेहू. ्यासाकर १५ लसीकरण कें दू्र, 
टैयायकीय महावटयायालयू, प्रसुतीगह् ट रटाखान ूसुरु करण्यात ेलू ेहूत. 
लेप् ोपूरायरोमसस 
लूप््ोमुनू म््युमखुी पाटलूल्या काही रुग्णाींच् या रक्ताच ू नमुन ू पो च् ब्लूलर यू ील वट्ागीय 
सींशनोिन प्रयोगशनानूत तपासणीसाकर पाकवटण्यात ेलू. तसूच पशन ुसींटिचन खा्याचू प्रकतकनिी 
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ट पशनु टैयायकीय महावटयायालयाच ूलधिकारी याींच्या समन्टयानू प्राण्याच्या रक्तनमुनू बींगलोर 
ट चून्नईल त प्रयोगशनानूत सटेक्षणासाकर पाकवटण्यात ेलू. 
     सरर लहटालानसुार गुरू, घोड,ू कुी ूट उीं रीर या ्ींतुींचू टाहक लसलच ूकनरशनचनास ेलू. 
्यानुसार तबूलू ट गोकू याींच्या मालकाींना ्याींच्याकड ू लसणाऱ्या पानीट प्राण्याींच ू मलमुी 
कन्तंुक करुन ्याची वटल्हूटा् योग्य प्रकारू करण्यात याटी तसूच या मलमुीाचा इतर 
पाण्याच्या साठ्याशनी सींपकच  यूऊ नयू याबाबतीत स चना रूण्यात ेल्या. 
     तसूच कक्क कनयींीण वट्ागातफे लूप््ोपायरोसीसचू रुग् ण ेढनलूल्या पतरसरात 
मुवकवटरोिी कारटाई करण्यात ेली. यामध्यू वपी्ं रू लाट न उीं रीर पकडणू, वटव घाल न उीं हरर 
मारणू, बबनाींमध्यू टाफारणी करणू, राीपानी मुवक सींहारकायाटरू उीं रीर मारणू याप्रकारू उीं रीर 
नष् करण्यात ेलू. 
डेंग्यु 
डेंग्यु े्ाराच्या कनयींीणासाकर कक्क कनयींीण वट्ागातफे डास प्रकतबींिक उपाययो्ना 
करण्यात ेल्या. यामध्यू चाही ट ट्याींमि न डासाींची उ्प्ती  ानू शनोि न नष् करण्यात 
ेली. तसूच, लडगनीच ू सामान, ्ायसच काढ न ्ाकण्यात ेलू. डासाींची उ्प्ती 
 ाींबवटण्याकतरता गह्कनमाचण सीं ाींना लवपलपी ू रूण्यात ेली ट डास उ्प्ती शनोिकाींना 
प्रलशनक्षण रूण्यात ेलू. तसूच ्याींच्याकड ू डासाींची उ्प्ती ेढनल्यामुनू मनपा लधिकनयम 
१८८८ च्या कलम ३८१(ल) (ब) लन्टयू कायरूशनीर कारटाई करण्यात ेली ट ् याींना ताकीर 
नो्ीस रूण्यात ेली. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

 ाणे ये ील मुांरा रेतीबांदर पूरररसरात भरधाव रिच्या धडिेत २ दचुािीवार  
 ार आणण दोन ्ण ्बर ््मी  ाल्याबाबत 

  

(१५)  ३०४०० (२१-०१-२०१६).   अॅड.िे.सी.पूराडवी (अिलिुवा), श्री.नसीम ्ान (चाांलदवली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.िामशराम पूरावरा (मशरपूरूर), डॉ.सांतोष  ारफे (िपमनुरी), 
श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), अॅड.यशोमती  ािूर (कतवसा), प्रा.ववरेंद्र ्रतापूर 
(धामणराव रेल्वे), श्री.अममन पूर ेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काणू यू ील मुींब्रा रूतीबींरर पतरसरात ्रिाट ट्रकच्या िडकूत २ रचुाकीटार कार ेणण 
रोन ्ण ्बर ्खमी झाल्याची घ्ना माहू ऑग्, २०१५ ररयायान घडली ेहू, हू खरूेहू 
काय, 
(२) लसल्यास, या ्ीवण रघुच् नूची शनासनान ू चककशनी करुन सींबींधित ट्रकचालकाटर कोणती 
कारटाई कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१६) :(१) ट (२) होय हू खरू ेहू. 
     प्रतुत प्रकरणी मुींब्रा पो.्ू. गु.रल्.नीं. ६७७/१५ ्ा.रीं.वट.क्र. ३०४(ल) २७९, ३३७, ३३८, 
४२७ सह मो.टा.का.क. १८४ १३४ (१)(२) प्रमाणू हर. ०५.०८.२०१५ रो्ी गुन्हा राखल करण्यात 
ेला ेहू. सरर गुन््यातील ेरोपी ट्रक चालकास ल्क करण्यात ेली लस न सररचा 
गुन्हा पोलीस तपासाटर ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्रत्येि ल्ल््यात पूरया न पे वविसीत िरण्याबाबत 
  

(१६)  ३२५२० (२१-०१-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नारपूरूर मध्य), श्री.डड मल्लीिा्ूान रेड्डी 
(राम ेि), श्री.कनतेश राण े(िणिवली), श्री.वैभव नाईि (िुडाप), श्री.बसवरा् पूरा ील (औसा), 
श्री.सुधािर देशमु्  (नारपूरूर पूरलश्चम), श्री.ि्ष्ट्णा ्ोपूरड े (नारपूररू पूरूवा), श्री.सुधािर िोहपे 
(नारपूरूर दक्षक्षण), श्री.्यिुमार रावल (मशांद्ेडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्र्यूक ल्ल््याच्या ल्ल्हाधिकाऱ्याींना कोणती पयच् न नू वटकसीत करता 
यूतील याचा लहटाल सारर करण्याच्या स चना शनासनान ू माहू सप् े्ंबर, २०१५ च्या रसुऱ्या 
ेकटड्यात हरल्या लसल्याच ूकनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, सटच ल्ल््यात प्र्यूकी पाच याप्रमाण ू राज्यात शनी्ं राच्याटर पयच् न नू 
वटकसीत करण्याचा कनणचय शनासनानू घूतला ेहू, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, यामुनू पयच् नाच्या ष्ष्ीनू हू राज्य मह्टाचू बनणार लस न राज्यातील ह्ारो 
बूरो्गाराींना काम लमनणार लसल्यानू याबाबत कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहू ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१), (२), (३) ट (४) हर. ४/११/२०१० च्या शनासन 
कनणचयानुसार ल्ल्हाधिकाऱ्याींकड न ल्ल््याींच ू पयच् न बह्त ेराखड ू तयार करण्यात ेलू 
ेहूत. सरर ेराखड्याींचा महामींडनतराटर पुनश्च छाननी करण्याबाबत कनवटण्यात ेलू 
ेहू. ेराखड्याींची लींमलब्ाटणी कामाच्या प्रािान्य क्रमानुसार ट कनिीच्या उपलब्िततू 
नुसार करण्यात यूणार ेहू. यानसुार ल्ल्हाधिकाऱ्याींना प्रािान्यक्रम सारर करण्याच्या स चना 
महाराषट्र पयच् न वटकास महामींडनाकड न रूण्यात ेल्या हो्या. 

___________ 
  

होट्टल (ता.देरलूर ल्.नाांदेड) या पूरया न  पाचा वविास िरण्याबाबत 
  

(१७)  ३३९५९ (२१-०१-२०१६).   श्री.सभुाष साबणे (देरलूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) होट्टल (ता.रूगल र ल्.नाींरूड) या पयच् न  नाचा वटकास करण्याच्याष्ष्ीन ू कें द्र 
शनासनाच्या मूगा ्ुतरझम सककच ् डवू्हलपमें् या यो्नाींमध्यू समाटूशन करण्यात ेला ेहू, हू 
खरू ेहू काय, 
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(२) लसल्यास, या यो्नूलींतगचत या पयच् न  नाचा वटकास करण्याकतरता कें द्र ट राज्य 
शनासनानू ककती कनिीची तरत र कूली ेहू, 
(३) लसल्यास, या यो्नूलींतगचत कोणकोणती वटकास काम ूकरण्यात यूणार ेहू, 
(४) लयायापपयतं कनिीची तरत र कूली नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) ट (३) कें द्रीय पयच् न मींीालयान ू लसध्रूश्टर मींहरर होट्टल यू ील रु. ३४४.९४ लक्षच्या 
वटकास कामाींना मीं् री रूऊन रु. १७२.४७ लक्ष कनिी उपलब्ि करुन हरला ेहू. ्यामध्यू 
पयच् क सुवटिा कें द्र, सुरक्षा कक्ष, कतकक् घर, टच्छतागह् सींरक्षण ल्ींत, घनकचरा 
व्यट ापन, वटयायुतीकरण इ. कामाींचा समाटूशन ेहू. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

मनपूराडपे (ता.हातिणांरले, ल्.िोल्हापूरूर) ये ील मांलदर व पूरररसराला  
“ि” वरा पूरया न प द्ाा देण्याच्या मारणीबाबत 

  

(१८)  ३४१८५ (२१-१२-२०१६).   डॉ.सुल्त ममणचेिर (हातिणांरले) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रा्वी शनाह  महारा्ाच्या परपशनच, सम ानंी  ापन कूलूल्या लशनी ऐकतहालसक ट िालमचक 
पाश्टच्  मी लसलूल्या प णू-बींगरुन महामागाचच्या पलश्चमूला ेक कक.मी. लींतराटर लसलूल्या 
मनपाडनू (ता.हातकणींगलू,ल्.कोल्हाप र) या मींहररात रररो् राज्यात न ह्ारोंच्या सींख्यून ू
्ावटक यूत लस न या हककाणी ्ावटींकाकतरता पाणी, पाककंगसह मुल् त सुवटिा नसल्यान ू
्ावटींकाची गैरसोय होत ेहू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, सरर  नाला “क” टगच पयच् न न र्ाच रूण्याची मागणीही कूली ेहू, हू ही 
खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, या सींर्ाचत शनासनानू कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू ट ्याच ू
टरुप काय ेहू, 
(४)  नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) सरर  नास “क” टगच याीा नाचा र्ाच रूण्यात ेलूला ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
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मसांधुदरूा किल्ल्याच्या दशानासा   किल्ले प्रवासी हेाडी वाहतिू सेवा बांद बसल्याबाबत 
  

(१९)  ३४६१६ (२१-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसींिुर गच ककल्ल्याच्या रशनचनासाकर ककल्लू प्रटासी होडी टाहत क सूटा नकका सटेक्षणाल्ाटी 
बींर लट ूत लसल्याचू नकुतूच माहू ऑक््ोबर, २०१५ मध्यू कनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू 
ेहू काय, 
(२) लसल्यास, ्यामुनू पयच् नासाकर ेलूल्या पयच् काींना बींरर ्ू्ीटरुनच ककल्ल्याच ू रशनचन 
घूऊन ्ाटू लागत ेहू, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, ककल्लू प्रटासी होडी टाहत क सूटा नकका सटेक्षणास वटलींब लागण्याची कारणू 
काय ेहूत ट याबाबत शनासनान ूकोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

वायांरणी-तोंडवली (ल्.मसांधुदरुा) ये ील प्रताववत सुधारीत सी-वल्डा प्रिल्पूर  
३०० ते ३५० एिर के्षत्रात उभारण्याचा घेतलेल्या कनणायाबाबत 

(२०)  ३४६५३ (२२-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) टायींगणी-तोंडटली (ल्.लसींिुरगुच) यू ील प्रतावटत सुिारीत सी-टल्डच प्रकल्प ३०० तू ३५० 
एकर कू्षीात उ्ारण्याचा कनणचय शनासनानू घूतला लस न याबाबत मुख्यमींत्रयाींनी महाराषट्र 
पयच् न महामींडनाला कनरेशन हरलू लसल्याच ू हरनाींक ३ ऑग् २०१५ रो्ी घूतलूल्या पीकार 
पतरवरूत ल्ल्हाधिकारी, लसींिुरगुच याींनी पष् कूलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, प टीचा १३०० एकर ्ागूटरील सी टल्डचचा ेराखडा बरल न ३०० एकर कू्षीात 
सी टल्डच प्रकल्प उ्ारण्याचू कनयो्न शनासनानू कूलू ेहूत, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, प टीच्या सी टल्डच ेराखड्यात बरल करुन नव्यान ू३०० एकर कू्षीात सी टल्डच 
प्रकल्प राबवटताना शनासनानू कोणकोणतू बरल कूलू ेहू, 
(४) सररह  सुिातरत सी टल्डच प्रकल्पाच्या कामात प्र्यक्षात कूव्हा सुरुटात करण्यात यूणार 
ेहू ट हू काम ककती कालाटिीत प णच होईल लस ूलपूक्षीत ेहू ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) मा.मुख्यमींीी याींनी हर. २८/०१/२०१५ रो्ी लसींिुरगुच 
ल्ल्हा पयच् नाबाबत झालूल्या बकैकीत समुद्रवटश्ट प्रकल्प हा प्र मत: ३५० त ू ४०० एकर 
्ागूमध्यू करण्यात याटा लसू कनरेशन हरलू ेहूत. 
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(२) सुमारू ३५० त ू४०० एकर ्ागूत करण्याच ूकनयो्न ेहू. 
(३) ट (४) प्रकल्पासाकर २९३ एकर ट इतर मुल्ुत सुवटिाींसाकर १२४ एकर ्लमन प्रतावटत 
कूली ेहू. ्यानसुार ्ुसींपारनाबाबत प्रताट प्राप्त झाला लस न तो वटचारािीन ेहू. 

___________ 
  

नेवासा (ल्.अहमदनरर) शहराला पूरया न िें द्राचा द्ाा देण्याबाबत 
  

(२१)  ३४६७७ (२१-०१-२०१६).   श्री.बापासाहेब मुरिु े (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नूटासा (ल्.लहमरनगर) या श्री.सींत ज्ञानूश्टर महारा्ाींच्या परपचशनानू पुकनत झालूल्या 
नगरीत टवच् र लाखो ्ावटक यूत लसताना माी यू ू ्ावटकाींसाकर शनासनामाफच त कोण्याही 
सोईसुवटिा नसल्यानू ्ावटकाींना ल्यींत ीासाींना सामोरू ्ाटू लागत लसल्यान ू  ाकनक 
लोकप्रकतकनिीींनी कूलूल्या मागणीनुसार मा.पयच् न राज्यमींीी याींनी नूटासा शनहराला पयच् न 
कें द्राचा र्ाच रूण्याबाबतची घोवणा माहू डडसेंबर, २०१४ मध्यू टा ्याररयायान कूली ेहू, हू 
खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, याप्रकरणी शनासनानू कोणता कनणचय घूतला टा घूण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) ल्ल्हा माहहती कायाचलयातील माहू डडसेंबर, २०१४ या 
कालाटिीतील ट््ताची पडतानणी कूली लसता, लशना ेशनयाचू ट््त ेढन न ेलू नाही. 
(२) ट (३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

राांरणा (ता.भुदररड, ल्.िोल्हापूरूर) या ऐकतहामसि किल्ल्यावर सुववधा उपूरलब्ध िरण्याबाबत 
  

(२२)  ३५३६१ (२१-१२-२०१५).   श्री.प्रिाश आबब िर (राधानररी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राींगणा (ता.्ुररगड, ल्.कोल्हाप र) या ऐकतहालसक ककल्ल्याटर यूणाऱ्या पयच् काींसाकर 
कोण्याही सुवटिा उपलब्ि नसल्यानू पयच् काींची गैरसोय होत ेहू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, उक्त ककल्याचा पयच् क वटकास ेराखडा तयार करण्यासाकर टतींी कनिीची 
तरत र करण्याबाबत शनासनानू कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१), (२) ट (३) ल्ल्हाधिकारी, कोल्हाप र याींच्यामाफच त 
कोल्हाप र ल्ल््यासाकर पयच् न बह्त वटकास ेराखडा तयार करण्यात ेला लस न सरर 
ेराखड्यात ्ुररगड तालुक्यातील राींगणा ककल्याच्या वटकास कामाींचा समाटूशन ेहू. हा 
ेराखडा लींकतम झाल्यानींतर कामाींच्या प्रािान्यानसुार ट कनिीच्या उपलब्ितूनसुार कामू 
करण्याचू शनासनाच ूिोरण ेहू. 

___________ 
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मसन्नर (ल्.नामशि) ये ील मां्ूर व सद्यल तीत प्ररतीपूर ावर असलेल्या पूरया न वविास 
िामाांना लारणाऱ्या उवाररत कनधीची मारणी िेल्याबाबत 

  

(२३)  ३५७५९ (२१-०१-२०१६).   श्री.रा्ाभाऊ (पूररार) वा् े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लसन्नर (ल्.नालशनक) यू ील सन २००९-१० तू सन २०१३-१४ या ेध चक टवाचतील मी्ं  र ट 
सयायल तीत प्रगतीप ाटर लसलूल्या पयच् न वटकास कामाींना लागणाऱ्या उटचतरत कनिीची 
मागणी  ाकनक लोकप्रकतकनिी याींनी हरनाींक २९ ्ुल,ै २०१५ रो्ी मा.मुख्यमींीी याींचकूड ूलूखी 
पीायाटारू कूली होती, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, सरर प्रगतीप ाटरील काम ू प णच करण्यासाकर ेटश्यक लसलूला कनिी मीं् र 
करण्यासाकर शनासनान ूकोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या वटलींबाची कारणू काय ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय, हू खरू ेहू. 
(२) सरर कनटूरनातील ७ कामाींपकैी ५ कामाींना सन २०१५-१६ मध्यू रु. ३०९.८३ लक्ष इतका 
कनिी वटततरत कूला ेहू. सहाट ूकाम टडाींगनी यू ील सतीमाता मींहरर पतरसर वटकासाबाबत 
लस न याप टी या कामाला मी्ं  र कूलूल्या कनिीच ू उपयोधगता प्रमाणापी लप्राप्त लसल्यान ू
कनिी वटतरीत करता ेला नाही. 
    सातटू काम गोंरूश्टर यू ील पयच् न वटवयक काम लस न तू कें द्रीय ल चसहाय्य 
यो्नूलींतगचत मीं् र झालूलू ेहू. कें द्र शनासनानू सरर यो्ना ेता बींर कूली लसल्यानू ्याला 
कनिी वटतरीत करता ेलूला नाही. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  
मौ् ेपूरेड (ता.तासराांव, ल्.साांरली) ये ील कनसरार्य पूरया न  पाचा वविास िरण्याबाबत 

  

(२४)  ३५९४३ (२१-०१-२०१६).   श्री.अकनल बाबर (्ानापूरूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मक् ू पूड (ता.तासगाींट, ल्.साींगली) यू ील कनसगचरयाय पयच् न  नाचा वटकास कनिी 
ल्ाटी प्रलींबबत लसल्यानू पयच् काींची गैरसोय होत लसल्याचू माहू ऑग्, २०१५ च्या 
सुमारास कनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, याबाबत शनासनाकड न पयच् न  न वटकलसत करणूसाकर कनिी उपलब्ि 
करण्यासाकर कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हू खरू नाही. 
(२) ट (३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
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िडधे व सातिर प वसाहत िरां्ववहीरे (ल्.पूरुणे) शासिीय ववश्रामरह् पूरया न  
वविास महामांडपािड ेहताांतर िरून वविमसत िरण्याबाबत 

  

(२५)  ३६७०४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश रोरे (्ेड आपांदी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रगुचम कू्षीात पयच् काींना राीी राहता याट ूयाकतरता उ्तम पयच् नक्षमता लसलूल्या सुींरर 
हककाणी टसलूल्या शनासकीय वटश्रामगह् महाराषट्र पयच् न वटकास महामींडनाकड ूहताींतर करून 
वटकलसत करण्याचा शनासन कनणचय- ्ीडीसी२०११/९/प्र.क्र.६६९/पयच् न हरनाींक २१ ऑक््ोबर २०११ 
नुसार शनासनानू लटलींबबलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, चासकमान िरणा्टनील कडि ू ट सातकर न टसाहत, ्ामा ेसखूड 
्टनील करीं्वटहीरू यू ील ्लसींपरा वट्ागाच ूटापरावटना पड न लसलूलू वटश्रामगह् महाराषट्र 
पयच् न वटकास महामींडनाकड ू हताींतर करून वटकलसत करणूबाबत मा. व्यट ापकीय 
सींचालक, पयच् न वटकास महामींडन. याींना  ाकनक लोकप्रकतकनिीनू हर.२२ सप् े्ंबर २०१५ रो्ी 
कनटूरन हरलू ेहू, हू हह खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, उक्त कनटूरनाच्या लनुवींगान ूसरर वटश्रामगह् वटकलसत करणूबाबत शनासनान ू
कोणता कनणचय घूतला टा घूण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) ट (४) प्राप्त कनटूरनाच्या लनुवींगानू महामींडनाच्या प्रारूलशनक कायाचलय, पुणू याींचूकड न 
 नपाहणी लहटाल प्राप्त झाला लस न महामींडनामाफच त वटश्रामगह् हताींतरणाबाबत 
्लसींपरा वट्ागाकड ूपीव्यटहार करण्यात यूत ेहू. 

___________ 
  

राज्यातील वातांत्र्य सैकनि व त्याांचे वारसाांचे ववववध प्रलांबबत प्रश् नाांबाबत 
  

(२६)  ३९७५३ (२०-०५-२०१६).   श्री.सुरेश हापवणिर (इचलिरां्ी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील टातींत्रय सैकनक ट ्याींचू टारसाींच ूवटवटि प्रलींबबत प्रश् नाींबाबत कोल्हापुर ल्ल्हा 
टातींत्रय सैकनक सींघ्ना याींनी मा. मुख्यमींीी याींना वटवटि मागण् याींचू कनटूरन माहू ्ानूटारी, 
२०१६ च्या रसुऱ्या ेकटडयात सारर कूलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, टातींत्रय सैकनकाींची ना मीं्ुर झालूली पून्शनन प्रकरणू, टारसाींच ूनोकरीच ूप्रश् न 
ट टातींत्रय सैकनकाींच्या प्रश् नाींबाबत सलमती नूमण् याबाबत सरर कनटूरनात मागणी कूली ेहू, 
हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, उक्त मागण्याींबाबत कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) शनासन कनणचय क्रमाींक ०४.०७.१९९५ नुसार (ल) तुरुीं गटास झालूलू टातींत्रय सैकनक, (े) 
पकड टॉरीं् कनघाल्यामतुनू फरारी राहहलूलू टातींत्रय सैकनक, (इ) ् लमगत टातींत्रय सैकनक 
ेणण (ई) गोटा मुक्ती सींग्रामात सह्ागी झालूलू टातींत्रय सैकनक याींनी कनटत्तीटूतन 
लमनण्यासाकर कोणत ूपुराट ूसारर करणू ेटश्यक ेहू, हू वटहहत करण्यात ेलूलू ेहू. सरर 
कनकवाची पुतचता ज् या प्रकरणामध्यू होत नाही, ती प्रकरणू टातींत्रय सैकनक उच्चधिकार 
सलमतीनू नामीं् र कूलूली ेहूत. 
     टातींत्रय सैकनकाींच्या नामकनरेलशनत पाल्याींना शनासकीय सूटतूील ग् “क” ट “ड” च्या 
पराटरील कनयुक्तीसाकर पसींतीक्रम ट टयागूमयाचरूत सटलत हरलूली ेहू. 
     ्यामनूु टातींत्रय सैकनकाींच्या प्रश्नाबाबत टूगनी सलमती नूमण्याची ेटश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूरुर ल्ल््यातील देव ान सममतीिड ेिाम िरणाऱ्या २५० िमाचाऱ्याांना दोन 
मलहन्याांपूरासून पूररार देण्यात आला नसल्याबाबत 

  

(२७)  ४००४९ (२०-०५-२०१६).   श्री.सुरेश हापवणिर (इचलिरां्ी), श्री.हसन मुश्रीफ (िारल), 
श्री.पूराांडुरांर बरोरा (शहापूरूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापुर ल्ल््यातील महालक्ष्मी ेणण ्ोकतबा मींहरराींसाकर सटूा रूणाऱ्या ेणण रूट ान 
सलमतीकड ूकाम करणाऱ्या २५० कमचचाऱ्याींना रोन महहन्याींपास न पगार हरला नसल्याच ूमाहू 
्ानूटारी, २०१६ मध्यू कनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, सरर पगार  कीत राहण्याची कारणू कोणती ट पगाराची रक्कम लरा 
करण्यासाकर कोणती उपाययो्ना कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) :(१) होय, हूखरू ेहू. 
(२) रूट ान व्यट ापन सलमती, पलश्चम महाराषट्र कोल्हाप रचू मुख्य कायाचलय तसूच 
श्री.करटीर कनटालसनी (श्री महालक्ष्मी) कोल्हाप र उपकायाचलय ट श्री कूरारललींग रूट ान 
(श्री.्ोकतबा) टाडी र्नाधगरी ता.पन्हाना उपकायाचलय साटींतटाडी ल्.लसींिुरगुच या कायाचलयात 
काम करणाऱ्या कमचचाऱ्याींच्या सूटावटवयक बाबीींचा तपशनील सींकललत करण्याच्या कामामनूु 
टूतनरूयक तयार करण्याच्या कामास वटलींब झाला ेहू. 
     सलमतीटरील सटच कमचचाऱ्याींना नोव्हेंबर, २०१५ ट डडसेंबर, २०१५ चू टूतन लरा करण्यात 
ेलू लस न ्ानूटारी २०१६ पास नचू टूतन टूनच्या टूनी लरा करण्यात ेलू ेहू. तसूच 
यापुढू कमचचाऱ्याींचू टूतन टूनूटर लरा करण्याची त्टी् करण्यात ेली ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
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भडराांव (ल्.्पराांव) ये े बापांद रोडला वापू नेण्यास ववरोध िेला  
असता सरपूरांचाांना मारहाण िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२८)  ४०४४९ (२०-०५-२०१६).   श्री.रुलाबराव पूरा ील (्पराव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्डगाींट (ल्.्नगाींट) यू  ूबानींर रोडला टान  नूण्यास वटरोि कूला लसता टान  चोर्याींनी 
मा्ी सरपींच रणल्त ्ोसलू याींना हरनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ रो्ीच्या सुमारास रींडुक्यान ू
मारहाण करत ्खमी कूलू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, या सींर्ाचत  ाकनक पोललस  ानकाींत गुन्हा राखल करण्यात ेला ेहू 
काय, 
(३) लसल्यास, सरर प्रकरणी ेतापयतं ककती ्णाींना ल्क कूली ट ्याींचूटर कोणती 
कारटाई कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) लयायाप याबाबत कोणतीच कारटाई कूली नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहू ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) होय, हू खरू ेहू. 
(२) सरर प्रकरणी २३ ेरोपीींवटरुध्र ्डगाींट पोलीस ्ूशनन यू  ू्ाग ५, गु.र.नीं. १३४/२०१५ 
्ारींवट कलम ३९५, ३२५, ३२६, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०४, ५०६ सह म.पो.का.क. १३५ नसुार 
गुन्हा राखल करण्यात ेला ेहू. 
(३) सरर प्रकरणी २३ ेरोपीींना ल्क करण्यात ेली लस न ्याींचू वटरुध्र मा.न्यायालयात 
रोवारोप पी सारर करण्यात ेलू ेहू. सध्य:ल तीत २२ ेरोपी ्ालमनाटर मुक्त ेहूत. 
तसूच, सरर प्रकरणातील १ मुख्य ेरोपीस एमपीडीए काययायाींतगचत १ टवच कालाटिीसाकर 
 ानबध्र करण्यात ेलू लस न तो सध्या कारागह्ात ेहू. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासन वतःच्या मालिीची ववमाने व हेमलिॉप् र वापूररत नसल्याबाबत 
  

(२९)  ४०४६९ (१७-०५-२०१६).   श्री.अतुल भात्पिर (िाांलदवली पूरूवा), श्री.लदपूरि चव्हाण 
(फल ण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शनासन  टतःच्या मालकीचू लसणारू वटमान ट हूललकॉप््रचा टापर न करता 
खा्गी कीं पनीच्या वटमान ट हूललकॉप््रचा टापर करत लसल्यान ू्ाड्यापो्ी लाखो रुपयाींचा 
खचच होत लसल्याच ूमाहू ्ानूटारी, २०१६ मध्यू कनरशनचनास ेलू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, राज्य शनासनाच्या मालकीची ककती वटमानू ट हूललकॉप््र ेहूत ट ्यापैकी 
ककती वटमान ूट हूललकॉप््र टैमाकनका ल्ाटी टा इतर कारणानू टापरावटना पड न ेहूत, 
(३) लसल्यास, टतःच्या मालकीची वटमानू ट हूललकॉप््र टापरून खा्गी कीं पनीला रूण्यात 
यूणारू ्ाड ूटाचटण्यासाकर शनासनानू कोणती उपाययो्ना कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) हू खरू नाही. परींत ुशनासनाच्या मालकीच ू वटमान ट 
हूललकॉप््र हू पतररक्षण ट रूख्ाल या कनलम्त ् लम   लसल्यास ल टा एकाचटूनी 
एकापूक्षा ्ात लकतमह्टाच्या व्यक्तीींकरीता वटमान/हूललकॉप््रची गर् ्ासल्यास खा्गी 
कीं पन्याींकड न वटमान / हूललकॉप््र ्ाड्यानू घूण्यात यूतू. 
(२) राज्य शनासनाच्या मालकीची एक ण २ वटमानू ट २ हूललकॉप््र ेहूत. टैमाकनक ल्ाटी 
वटमान / हूललकॉप््र बींर नाहीत. एका हूललकॉप््रचा पुनचटापर करण्याबाबतचा कनणचय नुकताच 
शनासनानू घूतला लस न ्या लनुवींगानू ररुुतीची कायचटाही लटकर करण्यात यूईल. 
(३) ट (४) रसुऱ्या एका वटमानाच्या पुनचटापराबाबतचा प्रताट शनासनाच्या वटचारािी ेहू. 

___________ 
  

राज्य शासनाने नवीन पूरया न धोरणाची घोषणा िेल्याबाबत 
  

(३०)  ४०७०७ (२०-०५-२०१६).   श्री.िालीदास िोपांबिर (वडापा), श्री.बसवरा् पूरा ील (औसा), 
श्री.कनतेश राणे (िणिवली) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याला  ्ागकतक र्ांच ूपयच् न राज्य याहण न नाटारूपास ेणण्यासाकर राज्य शनासनान ू
नटीन पयच् न िोरणाची सन २०१५ मध्यू घोवणा कूली ेहू ट महाराषट्र पयच् न वटकास 
महामींडनाच्या माध्यमात न  लसींिुरगुच ल्ल्हयाचा समाटूशन  पयच् न ल्ल्हा याहण न करण्यात 
ेलूला लस न माहू ्ानूटारी २०१६ पास न िोरणाची लींमलब्ाटणी करण्याच ू कनलश्चत कूलू 
ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, या नटीन पयच् न िोरणाचू  ोडक्यात टरूप काय ेहू, 
३) या नटीन पयच् न िोरणाींतगचत प्र्यक्षात ककती रक्कमूची गुींतटण क करण्यात यूणार लस न  
या िोरणामुनू  ककती बूरो्गाराींना रो्गाराची सींिी उपलब्ि होतील ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) पयच् न वट्ागानू नटीन पयच् न िोरण २०१६ तयार 
कूलू लस न ्यामध्यू लसींिुरगुच, नागप  ट औरींगाबार या ल्ल््याच्या वटशनूव पयच् न ल्ल्हा 
याहण न समाटूशन करण्यात ेलूला ेहू. या िोरणाची लींमलब्ाटणी १ एवप्रल, २०१६ पास न 
करण्यात यूणार ेहू. 
(२) या िोरणाचू टरुप  ोडक्यात पुढीलप्रमाणू ेहू. 
     १) रोन राषट्रीय महामागाचटर टू साईड सुवटिाींचू प्रयोधगक त्टाटर काम. 
     २) एक णखडकी यो्ना तसचू इव्हें्साकर प टच मीं् र  नू घोववत करणू. 
     ३) प्रतावटत पयच् न प्रकल्पाींचू मूगा, लल्ट्रामूगा, ला्च, लमडीयम, मॉल ेणण मायक्रो 
लसू गुींतटण क ेणण रो्गार कनलमचती वटचारात घूट न टगीकरण करण्यात यूईल ट या 
टगीकरणानुसार कालाटिी ट सटलतीच्या ्क्कूटारीनुसार नू् व्हॅ्चा परताटा, ऐवाराम करात 
स ्, करमण क करात स ्, वटयायुत शनुल्क (ड्य ्ी), ्ॅयाप ड्यु्ी यामध्यू सु् यायायच ू
प्रो्साहन समावटष् ेहू. MTDC च्या मालकीच्या ्ागूसाकर N.A. करात स ् रूण्याच ू
प्रतावटत ेहू. 
 



वट.स. १६९ (22) 

     ४) रकुानू ेणण े ापना काययायालींतगचत सटच लायन्सूसचू ररटवी न तनीकरण 
करण्याऐट्ी रर ५ टवांनी न तनीकरण करण्याच ूप्रतावटत ेहू. 
     ५) खालील बाबीींसाकर लकततरक्त प्रो्साहनू प्रतावटत करण्यात ेली ेहूत. 
     * महहला उयायो्काींच ूपयच् न प्रकल्प 
     * लपींगाींचू पयच् न प्रकल्प 
     * माहहती / प्ररशनचन कें द्राींच ूपयच् न प्रकल्प 
     * शनाश्टत (sustainable) पयच् न प्रकल्प 
(३) या पयच् न िोरणाचू सन २०२५ पयतं रु.३०,०००/- को्ीची गुींतटण क ेकववचत करण्याचू 
उहद्दष् लस न ट १० लक्ष नटीन लकततरक्त रो्गाराींच्या सींिी कनमाचण होण ूलपूक्षक्षत ेहू. 

___________ 
  

नामशि ववमानतपावरून प्रवाशी वाहतूि सेवा सुरु िरणेबाबत 
  

(३१)  ४०७९४ (२०-०५-२०१६).   श्री.छरन भु्बप (येवला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशनक यू ू हरड टवांपास न वटमानतनाची ससुज्् इमारत तयार लस नही माहू ्ानूटारी, 
२०१५ पयतं प्रटाशनी सूटा सुरु झालूली नसल्याचू कनरशनचनास ेलू, हू खरू ेहू काय,  
(२) लसल्यास, वटमान कीं पन्याींची सूटा शनुल्क माफीची मागणी शनासनाकड ूप्रलींबबत लसल्यामुनू 
सरर वटमान तनाटरील वटमानाींच ूउड्डाण प्रलींबबत ेहू, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, सरर वटमानतनाटरून प्रटाशनी टाहत क सूटा सुरु करण्यासाकर शनासनामाफच त 
कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) हू खरू ेहू. 
(२) सूटा शनुल्क माफीबद्दल कोण्याही वटमान कीं पनीची वटनींती प्राप्त नसल्याचू हहींरु ान 
एलरोनॉ्ीकल लललम्ूडनू कनवटलू ेहू. 
(३) ट (४) नालशनक यू ू वटमान सूटा सुरु करण्याबाबत हर. १२.०२.२०१६ ट हर.०७.०४.२०१६ 
च्या पीान्टयू व्यट ापकीय सींचालक एलर इींडडया याींना शनासन तराटरुन वटनींती करण्यात 
ेलूली ेहू ट याबाबत एलर इींडडयाकड ूपाकपुराटा करण्यात यूत ेहू. 

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोरान े“डाय ” च्या अभ्यासक्रमातून  
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच ेनाव वरपल्याबाबत 

(३२)  ४१३२७ (१७-०५-२०१६).   अॅड.रौतम चाबिुवार (वपूरांपूररी), श्री.पूरथ्् वीरा् चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.राधाि्ष्ट् ण वव्-ेपूरा ील (मशडी), डॉ.सांतोष  ारफे (िपमनुरी), श्री.डी.एस.अलहरे 
(साक्री), अॅड.यशोमती  ािूर (कतवसा), श्री.सांग्राम  ोपूर े (भोर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषट्र लोकसूटा ेयोगातफे प्राचायच, ज्यूषक लधिव्याख्याता “डाय्” मिील पराींसाकर 
घूण्यात यूणाऱ्या घ्क चाचणी पतरकू्षच्या ल्यासक्रमात न ्ारतीय घ्नूच ू लशनल्पकार डॉ. 
बाबासाहूब ेींबूडकर याींचू नाट टगनण्यात ेलू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, एमपीएससीनू प्रकालशनत कूलूल्या प्रतुत ल्यासक्रमामध्यू बरल करुन  ोर 
लशनक्षणतज्ज्ञ ट समा्सिुारकाींच्या यारी मध्यू वटश्टर्न डॉ.बाबासाहूब ेींबूडकराींचू नाट 
समावटष् करण्यात यूईल काय, 
(३) नसल्यास, ्याबाबतची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१), (२) ट (३) प्राचायच, टतरषक लधिव्याख्याता ग्-ल ट 
लधिव्याख्याता ग्-ब डाय् पराचा ल्यासक्रम हरनाींक २३.१२.२०१५ रो्ी ेयोगाच्या 
सींकूत नाटर प्रसलध्र करण्यात ेला होता. ्यातील वट्ाग-१ मिील ल(२) यू ील ्ारतीय 
ट पालश्चमा्य लशनक्षण तज्ञ याींच ू वटचार ट कायच या ्ागामध्यू डॉ.बाबासाहूब ेींबूडकर याींच ू
नाटाचा समाटूशन नसल्याचू कनरशनचनास यूताच ेयोगानू डॉ.बाबासाहूब ेींबूडकर याींच्या नाटाचा 
समाटूशन करुन सिुातरत ल्यासक्रम हरनाींक २९.१.२०१६ रो्ी ेयोगाच्या सींकूत नाटर 
प्रलसध्र करण्यात ेला ेहू. 

___________ 
  

राज्यातील बांद असलेल्या ववमानतपाांना िायारत िरण्याबाबत 
  

(३३)  ४२३६१ (१७-०५-२०१६).   श्री.पूरथ्् वीरा् चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अममन पूर ेल 
(मुांबादेवी), प्रा.वषाा रायिवाड (धारावी), श्री.वव्य वडटे्टीवार (र्हपूररूी), श्रीमती कनमाला राववत 
(इरतपूरूरी), श्री.अलम शे् (मालाड पूरलश्चम), डॉ.सांतोष  ारफे (िपमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री.नसीम ्ान (चाांलदवली), श्री.अकनल िदम (कनफाड), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पूरा ील (एरांडोल), श्री.उन्मेश पूरा ील (चापीसराव), डॉ.पूरतांरराव िदम (पूरलूस िडरेाव), 
श्री.राधाि्ष्ट् ण वव्-ेपूरा ील (मशडी), श्री.डी.एस.अलहरे (साक्री), अॅड.यशोमती  ािूर (कतवसा), 
श्री.डी.पूरी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.रणपूरत रायिवाड (िल्याण पूरूवा), श्री.मशरीषदादा चौधरी 
(अमपनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एक ण २५ वटमानतना पैकी फक्त ४ वटमानतनच कायचरत लस न राज्यातील 
प्रमुख शनहराींना हटाई टाहतुकीन ू कनयमीत ्ोडण्याच ू शनासनान ू िोरण तयार कूलू लसल्याचू 
माहू ्ानूटारी, २०१६ मध्यू टा ्याररयायान कनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, सरर बींर लसलूल्या वटमानतनाींना कायचरत करण्याबाबत शनासनानू कोणती 
कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१), (२) ट (३) राज्यातील प्रमुख शनहराींना हटाई 
टाहत कीन ू कनयमीत ्ोडण्यासाकर कें द्र शनासनाच्या िोरणाशनी सुसींगत िोरण तयार करण्याची 
बाब शनासनाच्या वटचारािीन ेहू. ररयायान राज्यातील काही शनहराींसाकर वटमानसूटा सुरु 
करण्याबाबत राज्य शनासन एलरइींडीयाकड ूपाकपुराटा करीत ेहू. 

___________ 
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राज्यातील धमाादाय रुग्णालयाांमधनू ररीब रुग्णाांना वैद्यिीय उपूरचार लदले ्ात नसल्याबाबत 
  

(३४)  ४२४७७ (२०-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष  ारफे (िपमनुरी), प्रा.वषाा रायिवाड (धारावी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पूर ेल (मुांबादेवी), श्रीमती कनमाला राववत (इरतपूरूरी), 
श्री.अलम शे्  (मालाड पूरलश्चम), प्रा.ववरेंद्र ्रतापूर (धामणराव रेल्वे), श्री.चांद्रदीपूर नरिे 
(िरवीर), श्री.योरेश (बापूरू) घोलपूर (देवपाली), श्री.लदपूरि चव्हाण (फल ण), श्री.बाबुराव पूराचणे 
(मशरुर), श्री.हनुमांत डोपस (मापमशरस), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट् ी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पूरा ील (एरांडोल), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात वटशनूवत: मुींबई उपनगरात ट पुणू तसूच सोलाप र यू ील िमाचराय सीं ूच्या 
नाटाखाली सुरु लसलूल्या गरीब ट रातरद्रय रूवूखालील व्यक्तीकरीता एक ण खा्ाींच्या १० ्क्कू 
खा्ा राख न कूट न ्याींना मोफत उपचार रूणू तसूच खा्गी िमाचराय रुग्णालयामध्यू या 
प्रटगाचतील रुग्णाींना ्याींचा ला् हरला ्ात नसल्याचू माहू ्ानूटारी, २०१६ मध्यू कनरशनचनास 
ेलू, हू खरू ेहू काय, 

(२) तसूच पुणू वट्ागातील ६० िमाचराय रुग्णालयाींकड ूगरीब ट गर्  रुग्णाींसाकर टापरण्यात 
यूत लसलूला सुमारू ३० को्ी रुपयाींचा कनिी लशनल्लक लसल्याबाबत िमाचराय सहेयुक्ताींनी 
बैकक घूतली लसता हरनाींक १८ डडसेंबर, २०१५ रो्ी टा ्यासुमारास कनरशनचनास ेलू ेहू, हू 
ही खरू ेहू काय, 
(३)  लसल्यास, या सींर्ाचत एक राज्यतरीय नूमलूल्या सलमतीनू लशना िमाचराय सीं ाींची 
रुग्णालयाटर कोणती कारटाई कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, ्याची सटचसािारण कारणू काय ेहूत, 
(५) याबाबत शनासन खास बाब याहण न लशना रुग्णालयाटर रूखरूख कूटण्यासाकर नवटन काही 
उपाययो्ना ेखणार ेहू काय, लसलयास, ककती हरटसात ेखणार ेहू ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) नाही. 
     मुींबईतील िमाचराय रुग्णालयाकड न माहू ्ानूटारी, २०१६ मध्यू एक ण १५५७ कनिचन 
घ्कातील रुग्णाटर तसूच ५३६ रबुचल घ्कातील रुग्णाटर पचार करण्यात ेलूलू ेहूत ट 
पुणू ल्ल््यातील िमाचराय रुग्णालयानी माहू ्ानूटारी, २०१६ मध्यू सािारण ५,७७३ इतक्या 
कनिचन घ्कातील रुग्णाटर तसूच ९०१ रबुचल घ्कातील रुग्णाटर उपचार कूलू लस न, सोलाप र 
ल्ल््यातील िमाचराय रुग्णालयानी माहू ्ानूटारी, २०१६ मध्यू ९३ कनिचन घ्कातील रुग्णाींटर 
्याचप्रमाणू ३७ रबुचल घ्कातील रुग्णाींटर उपचार कूलू ेहूत. 
(२) होय. 
(३) ट (४) पुणू ल्ल््यातील िमाचराय रुग्णालयू मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी तयार 
कूलूल्या यो्नूतील तरतुरीनसुार पाी रुग्णाटर उपचार करीत लसल्यानू ेय.पी.एफ. मिील 
रक्कम लशनल्लक राहहली याहण न ्याींच्याटर कारटाई करण्याचा प्रश्न उया् ाटत नाही. 
(५) नाही. 
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     िमाचराय रुग्णालयाटर रूखरूख कूटण्यासाकर याप टीच काही सलम्या गकरत करण्यात 
ेलूल्या ेहूत. 

___________ 
  

िोल्हापूरूर ये ील नारापा पूरािा  पूरररसरात महाववद्यालयीन तरुणीने आत्महत्या िेल्याबाबत 
  

(३५)  ४२५९५ (१७-०५-२०१६).   डॉ.पूरतांरराव िदम (पूरलूस िडरेाव), श्री.अममन पूर ेल 
(मुांबादेवी), श्री.वव्य वडटे्टीवार (र्हपूरूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), डॉ.सांतोष  ारफे 
(िपमनुरी), श्री.अलम शे् (मालाड पूरलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हाप र यू ील नागाना पाकच  पतरसरातील टारणा कॉलनीतील हनरणकर याींच्या 
बींगल्यातील लूडी् हो्ूल मिील लमता खाींडकूर या महावटयायालयीन तरुणीनू मैीीणीच्या 
ीासामनूु गनफास घूऊन े्मह्या कूली लसल्याचू माहू ्ानूटारी, २०१६ ररयायान कनरशनचनास 
ेलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, सरर प्रकरणी वटयाया ीनीला े्मह्यूस प्रट््त करणाऱ्याींटर कोणती कायचटाही 
कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) हू खरू ेहू. 
(२) सरर प्रकरणी ९ ेरोपीींवटरुध्र शनाह प री पोलीस काणू यू ू हर. ०७.०१.२०१६ रो्ी ्ाग ५, 
गु.र.क्र. ०८/२०१६ ्ा.रीं.वट.सीं. कलम ३०६, ३४ प्रमाणू गुन्हा नोंर कूला ेहू. यातील ४ ेरोपी 
हू वटिी सींघवच बालक लसल्यान ू ्याींना मा.बाल न्यायालय, कोल्हाप र याींनी ्ामीन मीं्ुर 
कूल्यानू वटिीसींघवच बालकाींना ्याींच्या ेईच्या ताब्यात हरलू ेहू. तसूच, उटचतरत ५ 
ेरोपीपैकी ४ ेरोपीींना मा.ल्ल्हा ट सी न्यायालय, कोल्हाप र याींनी ल्क प टच ्ामीन मीं्ुर 
कूला लस न एका ेरोपीस मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ल्कपटुच ्ामीन मीं्ुर कूला ेहू. 
सयाय:ल ती मा. न्यायालयात रोवारोप पी राखल कूलू लस न सररचा गुन्हा न्यायप्रवटषक 
ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूरूर ये े ववमानसेवा सुरु िरण्याबाबत 
  

(३६)  ४३२१८ (१७-०५-२०१६).   श्री.रा्ेश क्षीरसारर (िोल्हापूररू उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र वटमान सूटकूतरता टन वट्ागाच् या ्लमनीच् या मोबरल् यात १ को्ी ७५ लाख 
रुपयाींचा कनिी रूण्याबाबत ्ारतीय वटमान पतन प्राधिकरणानू कनणचय घूतला ेहू, हू खरू ेहू 
काय, 
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(२) लसल्यास, सरर कनिी रूण्यास प्राधिकरणानू नकार हरल्यास शनासन उक्त कनिीची तरत र 
करणार ेहू काय, 
(३) लसल्यास, याबाबत शनासनाची ् लमका काय ेहू ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१६) :(१) हा खचच माफ कराटा लसा प्रताट ्ारतीय 
वटमानप्तन प्राधिकरणानू शनासनास सारर कूला ेहू. 
(२) ट (३) मींीीमींडन कनणचयानुसार कोल्हाप र वटमानतन वटतारीकरणाकरीता ेटश्यक टन 
्लमनीच्या कनटचणीकरणाबाबतची कायचटाही ्ारतीय वटमानप्तन प्राधिकरणानू करणू लपूक्षक्षत 
लसल्याच ू हरनाींक ७.६.२०१६ च्या पीान्टयू ्ारतीय वटमानप्तन प्राधिरणास कनवटण्यात 
ेलू ेहू. 

___________ 
  

पूरुणे ल्ल््यातील २१ ववधानसभा मतदार सांघात  ालेल्या ववधानसभा  
कनवडणूि िमाचाऱ्याांचे मानधन अद्यापूर देण्यात आले नसल्याबाबत 

  

(३७)  ४३३८८ (१७-०५-२०१६).   श्री.बाबुराव पूराचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणू ल्ल््यातील २१ वटिानस्ा मतरार सींघात माहू नोव्हेंबर, २०१४ मध्यू झालूल्या 
वटिानस्ा कनटडण क सात ह्ार मतरान कें द्राटर वटवटि कामासाकर समुारू ४०००० कमचचारी 
कायचरत होत,ू हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, गत हरड टवाचपास न या कमचचाऱ्याींच ूमानिन लयायाप रूण्यात ेलूलू नाही, हू 
ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, याबाबत शनासन तराटरुन कोणती कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 
(४) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

पूरुणे ल्ल््यातील सहाय्यि कनबांधि भारीदारी सां ा या िायाालयात भारीदारी सां ाांचे 
प्रमाणपूरत्र ममपववण्यासा   एि त ेदीड वषााहून अधधि िालावधी लारत असल्याबाबत 

  

(३८)  ४३४०२ (२७-०४-२०१६).   श्री.बाबुराव पूराचणे (मशरुर), श्रीमती माधुरी ममसाप (पूरवाती) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणू शनहरातील ्ागीरारी सीं ाींचू प्रमाणपी लमनवटण्यासाकर एक तू रीड टवांहन लधिक 
कालाटिी लागत लस न, सहायक कनबींिकाच्या कायाचलयात पुरूसू मनुषयबन नसल्यानू हा 
पतरणाम होत लसल्याची बाब माहू डडसेंबर, २०१५ च्या रसुऱ् या ेकटड्यात कनरशनचनास ेली, 
हू खरू ेहू काय, 
(२) पुणू कायाचलयात तीन टवांप टी नऊ ह्ार ल्च राखल होऊन े्पयतं सुमारू ३ ह्ार 
६१३ प्रकरणू प्रलींबबत ेहू, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, पुणू शनहरात पुणू ल्ल््यासोबतच, सातारा, सोलाप र, साींगली, कोल्हाप र नगर 
या सहा ल्ल््यासाकर एकच कायाचलय लसल्यानू राखल होणाऱ्या ल्ांची सींख्या ्ात ेहू, 
हू ही खरू ेहू काय, 
(४) लसल्यास, ऑन लाईन ल्च राखल कूल्यानींतर ९० हरटसात हू प्रमाणपी रूण ूबींिनकारक 
ेहू, हू ही खरू ेहू काय, 
(५) लसल्यास, प्र्यूक ल्ल््यासाकर एक टतींी सहाय्यक कनबींिक कायाचलय  ापन करणू 
बाबत शनासन तराटरुन कुकली कायचटाही कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(६) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) :(१) ट (२) होय. 
(३) होय. पुणू कायाचलयास सातारा, साींगली, कोल्हाप र, सोलाप र ट नगर हू ल्ल्हू ्ोडलू 
लसल्यान ू ट उयायोगिींयायाींच्या टाढीमुनू ्ागीरार सीं ाींच्या नोंरणी ल्ाचची सींख्या ्ात 
ेहू. 
(४) होय. माी पुरूसा कमचचारीटगच उपलब्ि नसल्यानू ९० हरटासींची मयाचरा पानता यूत नाही. 
(५) प्र्यूक ल्ल््यात टतींी सहायक कनबींिकाच ूकायाचलय  ापन करण्या इतपत ल्च प्राप्त 
होत नाही. ्यामुनू लसा कुकलाही प्रताट शनासनाच्या वटचारािीन नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भारातील तां ामुत सममतीला मानधन 
किां वा ववशेष सोयी सवलती देण्याबाबत 

(३९)  ४५१६१ (१७-०५-२०१६).   श्री.रा्ेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.ि्ष्ट्णा र्बे (आरमोरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण ्ागातील तीं्ू सोडवटण्याची ्ुलमका पार पाडणाऱ्या महा्मा गाींिी 
तीं्ामुक्त सलम्याींना टाढणाऱ्या गुन्हूगारीला ेना घालण्यासाकर ेणण तीं्ू सोडवटण्यासाकर 
कागरपी ूहातानण,ू पोललस ्ूशनन मध्यू ्ाणू तसचू सरर सलम्याींना मानिन ककीं टा वटशनूव 
सोयी सटलती नसल्यामुनू लडचणीींना सामोरू ्ाट ूलागत लसल्याचू कनरशनचनास ेलू ेहू, हू 
खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, उक्त तीं्ामुक्त सलमतीला मानिन ककीं टा वटशनूव सोयी सटलती रूण्याबाबत 
शनासन वटचार करणार ेहू काय, 
(३) नसल्यास, ्याची कारणू काय ेहूत ? 



वट.स. १६९ (28) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हू खरू नाही. 
(२) ट (३) प्रश्नच उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोराव्दारे ववदभाातील कनवड  ालेल्या  
ववद्याथ्याांची  िेवारी िमी असल्याबाबत 

  

(४०)  ४६४०८ (१७-०५-२०१६).   श्री.नाना्ी शामिुपे (चांद्रपूरूर), प्रा.ववरेंद्र ्रतापूर (धामणराव 
रेल्वे), श्री.अममन पूर ेल (मुांबादेवी), श्री.अलम शे्  (मालाड पूरलश्चम), श्री.रणधीर सावरिर 
(अिोला पूरूवा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र लोकसूटा ेयोगाव्रारू सन २०१० त ू २०१३ या चार टवाचत वटर्ाचतील कनटड 
झालूल्या वटयायार्थयांची ्क्कूटारी राज्यातील इतर वट्ागाींच्या तुलनूत ल्यींत कमी याहण्ूच 
९.६८ ्क्कू इतकू लसल्याच ूमाहू, डडसेंबर, २०१५ मध्यू कनरशनचनास ेलू ेहू, हू खरू ेहू 
काय, 
(२) लसल्यास, वटर्ाचतील वटयायार्थयांना महाराषट्र लोकसूटा ेयोगाच्या परीकू्षत प्रावटण्य 
लमनवटण्यासाकर शनासनाकड न वटयायार्थयांना पुटच तयारी करण्यासाकर कोणती उपाययो्ना 
ेखण्यात ेली टा यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) महाराषट्र राज्यसूटा परीकू्षयाटारू ग्-ल ट ग्-ब 
पराींटर सन २०१०-२०१३ मध्यू वटर्ाचतील ९.८६ ्क्कू लशनफारशनी झाल्या ेहूत. त ावप, सरर 
प्रमाण परीक्षाकनहाय ट टगचकनहाय ल्न् न लसल्याचू खालील ेकडटूारीटरुन हरसतू. 

पर लमराटती नागप र एक ण 
राज्यसूटा (ग्-ल 

ट ग्-ब) 
७.२ 
 

२.६६ 
 

९.८६ 
 

पोललस उप 
कनतरक्षक 

८ ४ १२ 

वटक्रीकर कनतरक्षक १०.८१ ४.६९ १४.५० 
वटयायुत सूटा ९.१९ १४.९४ २४.१३ 
टन सूटा ३.५१ ९.६५ १३.१६ 

     यालशनटाय ललवपक- ी्ंकलूखक पराींसाकर सन २०११ ट २०१३ या टवाचमध्यू कनटड झालूल्या 
्क्कूटारी खालीलप्रमाणू ेहू :- 

सन लमराटती नागप र एक ण 
२०११ १३.५३ ३३.०३ ४६.५६ 
२०१३ ७.०५ २६.९६ ३४.०१ 
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(२) ट (३) राज्य शनासनातफे डॉ.बाबासाहूब ेींबूडकर सींशनोिन ट प्रलशनक्षण सीं ा पुणू लींतगचत 
वटर्ाचतील राषट्रसींत तकुडो्ी महारा् नागप र वटयायापीक तसूच सींत गाडगू बाबा वटयायापीक, 
लमराटती ्या वटयायापीकाींमध्यू मागासटगीय वटयायार्थयांसाकर (लनुस धचत ्ाती/लनुस धचत 
्माती) पिाच परीक्षा प टच मागचरशनचन कें द्र चालवटण्यात यूतात. 

___________ 
  

राज्यात सेवा हमी िायदयाची अांमलब्ावणी होत नसल्याबाबत 
  

(४१)  ४६६९७ (१७-०५-२०१६).   श्री.प्रिाश आबब िर (राधानररी), डॉ.शमशिाांत ्ेडिेर 
(मसांद्ेड रा्ा), श्री.सदा सरवणिर (मालहम), श्री.प्रतापूरराव पूरा ील धच्लीिर (लोहा), डॉ.सां्य 
रायमुलिर (मेहिर), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनरर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सूटा हमी कायरा लाग  करुन सुध्रा सटची या कायरयाच्या लींमलब्ाटणीचा 
बो्टारा उडाल्याचू हरनाींक ३० ्ानूटारी, २०१६ रो्ी टा ्यासुमारास कनरशनचनास ेलू, हू खरू 
ेहू काय, 

(२) लसल्यास, शनासनाच्या वटवटि वट्ागाींच्या २६० सूटा कनलश्चत मुरतीत रूण्याची खाीी 
रूणाऱ्या काययायाची लींमलब्ाटणीबाबत सरकारनू कोणतूही उपक्रम हाती घूतलूलू नाहीत, हू ही 
खरू ेहू काय, 
(३) तसूच सूटा हमी कायरयातींगचत ल्याटश्यक १०० सूटाींचा समाटूशन करुन रूखील याचा 
योग्य तो फायरा सटचसामान्याींना होत नस न कोल्हाप र ल्ल््यातील नोंरणी ट शनुल्क 
वट्ागाकड ूशनकूडो प्रकरण कक्यूक हरटस प्रलींबबत ेहूत, हू ही खरू ेहू काय, 
(४) लसल्यास, हमी घूतलूल्या वटवटि सूटा, ्याींची मुरत, सूटा रूणारा लधिकारी/कमचचारी, 
प्र म ट लव्रतीय लवपलीस लधिकारी याींची नाटू ट परू इ्यारी माहहतीचा तक्ता सींबींधित 
कायाचलयात लाटण्याबाबत ेणण ्नतूमध्यू ्ागत्ी करण्याबाबत शनासनान ू कोणती 
उपाययो्ना कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(५) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) हू खरू नाही. 
(२) हू खरू नाही. 
(३) नाही. 
     कोल्हाप र ल्ल््यात सूटा हमी कायायायाींतगचत एकही मुरतबा्य प्रकरण लशनल्लक नाही. 
(४) शनासन पतरपीक, सामान्य प्रशनासन वट्ाग, क्रमाींक : ेर्ीएस २०१६/ प्र.क्र. १०४/१८ 
(र.ट.का.), हरनाींक ७ ् न, २०१६ लन्टयू सटच वट्ाग/कायाचलयाींना याबाबत स चना कनगचलमत 
करण्यात ेलूल्या ेहूत. 
(५) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
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वडापी (ल्.अमरावती) वनपूरररके्षत्रात मलहला वनम्ुराचा ववनयभांर िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४२)  ४६९६२ (१६-०५-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र ्रतापूर (धामणराव रेल्वे), अॅड.यशोमती  ािूर 
(कतवसा), श्री.अममन पूर ेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) टडानी (ल्.लमराटती)  टनपतरकू्षीात लनुस धचत ्ातीच्या एका महहला टनम्ुराचा 
वटनय्ींग कूल्या प्रकरणी टनपतरकू्षीधिकारी ट टनपाल याींच्या वटरोिात फू्र्रपुरा पोललस 
काण्यात गुन्हा राखल करण्यात ेला लसल्याचू माहू डडसेंबर, २०१५ च्या ररयायान कनरशनचनास 
ेलू ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, उक्त प्रकरणी चककशनी करून कोणती कारटाई कूली टा करण्यात यूत ेहू 
(३)  नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) हर. ३०.९.२०१५ रो्ी कफयाचरी महहलूनू हरलूल्या तरपो च्नुसार पोलीस ्ूशनन फू्र्रपुरा, 
लमराटती यू  ू लप.नीं.४०१/१५ कलम ३५४, ३५४(ल), २९४, ३२३, ३४ ्ारींवट ३(१)(१०), 
३(१)(११) ॲट्रोसी्ी ॲक्् प्रमाणू गुन्हा राखल करण्यात ेलू. तपासामध्यू रोन्ही ेरोपी 
वटरुध्र सबन पुराटा लमन न ेला नाही. तसूच टन खा्याचू टतरषक लधिकारी याींनी कूलूल्या 
चककशनीमध्यू काही ेढन न ेलू नाही. रोन्ही ेरोपी वटरुध्र परुाटा लमन न न ेल्यान ू ब 
समरी क्र.१/२०१६ करुन मा.न्यायालयात मीं्ुरीस राखल करण्यात ेलू ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

राज्यभरातून एमपूरीएससीच्या पूरररके्षला बसणा-या ववद्याथ्यााच्या समया सोडववण्याबाबत 
  

(४३)  ४७४६१ (२०-०५-२०१६).   श्री.अममत सा म (अांधेरी पूरलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एमपीएसी पतरक्षाींच्या माध्यमातुन पीएसेय, एस्ीेय बरोबरच प्रशनासनातील 
मह्टाींच्या पराींकतरता पतरक्षा घ्याव्यात, पतरकू्षची कमाल मयाचरा ४० टवे कराटी, य पीएससीच्या 
ितीटर एमपीएससीचा ही सीसॅ् पूपर घूण्यात याटा तसचू य पीएससीप्रमाणू एमपीएससीनूही 
प्रकतक्षा यारी ्ाहीर कराटी इ. मागण्याींकतरता लोकप्रकतकनिीनी मा. मुख्यमींीी याींचूकड ूमाहू 
्ानूटारी, २०१६ च्या रसु-या ेकटड्यात तसूच टारींटार कनटूरन ूसारर कूलूली ेहूत, हू खरू 
ेहू काय, 
(२)  लसल्यास, उक्त प्रकरणी कूलूल्या मागण्याींच ू ोडक्यात टरुप काय ेहू ट ्यानुसार 
पुढू कोणता कनणचय घूतला टा घूण्यात यूत ेहू तसचू सरर प्रकरणी राज्य्रात न 
एमपीएससीच्या पतरकू्षला बसणा-या वटयायार्थयाचच्या समया सोडवटण्यासींर्ाचत ेतापयचत 
कोणती उपाययो्ना कूली टा करण्यात यूत ेहू,  
(३) नसल्यास, वटलींबाची सटचसािारण कारणू काय ेहूत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) होय, हू खरू ेहू. 
(२) ट (३) प्रतुत मागण्यासींर्ाचत करण्यात यूत लसलूली कायचटाही खालीलप्रमाणू :- 
     (१) वटक्रीकर कनरीक्षक पराींसाकरची प टच पतरक्षा हरनाींक १९.६.२०१६ रो्ी घूण्यात यूत 
ेहू. ्याचप्रमाणू पोलीस कनरीक्षक तसूच इतर पराींच्या परीक्षा पराींच्या मागण्यानुसार 
ेयोगाकड न कनयोल्त टूनापीकाप्रमाणू घूण्यात यूतात. 
     (२) सींघ लोकसूटा ेयोगाच्या ितीटर राज्यसूटा प टच पतरकू्षतील पूपर क्रमाींक २ 
(CSAT) मध्यू बरल करण्याची बाब ेयोगाच्या वटचारािीन ेहू. 
     (३) शना.कन.सा.प्र.वट.क्र.एसेरव्ही २०१५/प्र.क्र.४०४/कायाच-१२, हरनाींक २५.४.२०१६ लन्टयू 
राज्य शनासन सूटा प्रटूशनाची कमाल टयोमयाचरा खुल्या प्रटगाचसाकर ३३ टरुन ३८ टवे तर 
मागाचसटगीयाींसाकर ३८ टरील ४३ टवे करण्यात ेली ेहू. 
     (४) एक सींटगीय पिाच परीकू्षकरीता ट सरनसूटूच्या पराकरीता ेयोगाकड न 
प्रकतक्षायारी कूटली ्ात.ू त ावप, एका पूक्षा लधिक सींटगाचची परू ्रताींना प्रकतक्षासाकर 
कूटण्यात यूत नाही. 
     ेयोगामाफच त ेयोल्त सटच पिाच पतरक्षाींची एकबीत सवटतर गुणट्ता यारी (merit 
list)  परीकू्षच्या लींकतम कनकालानींतर ेयोगाच्या सींकूत नाटर प्रलसध्र करण्यात यूत 
लसल्यान ूउमूरटारास ्याची गुणट्ता यारीमिील सयाय:ल ती लटगत होतू. 

___________ 
  

अांबरना  (ल्. ाणे) ये ील ववद्यमान नररसेवि रमेश (पूरप्पूरु) रुा्ं ाप  
याांचा मारेिऱ्याांनी िेलेल्या हल्ल्यात मत््य ू ाल्याबाबत 

  

(४४)  ४७९४३ (२४-०५-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपूरडा), श्री.रुलाबराव पूरा ील (्पराव 
ग्रामीण), श्री.वव्य वडटे्टीवार (र्हपूरूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लींबरना  (ल्.काणू) यू ील मा्ी उपनगराध्यक्ष ेणण वटयायमान लशनटसूना नगरसूटक 
तसूच ्नगाींटचू उपल्ल्हाप्रमखु रमूशन (पप्पु) गुीं्ान याींच्याटर हरनाींक २५ डडसेंबर, २०१५ 
रो्ी टा ्यासुमारास मोतरटली उयायानासमोर लनोनखी मारूकऱ्याींनी चॉपरन ू कूलूल्या 
हल्ल्यात म््य  झाल्याची घ्ना घडली ेहू, हू खरू ेहू काय, 

(२) लसल्यास, सरर प्रकरणी शनासनान ूचककशनी कूली ेहू काय, ्यात काय ेढन न ेलू ट 
तरनुसार कोणती कारटाई कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) होय, हू खरू ेहू. 
(२) हर. २५.१२.२०१५ रो्ी मोरीटली गाटच्या र्याटरील एमएसईबी ऑकफस्टन १९ 
लोकाींनी एकबीत यूऊन सींगनमतानू खुन करण्याचा क् कूला ट तसूच गैरकाययायाची मींडनी 
्मट न िाररार ह्यारानू हल्ला कूल्यान ूश्री.गुीं्ान याींचा म््यु झाला. सरर प्रकरणी लींबरना  
पोलीस काणू यू ू गुन्हा रल्.क्र.३३७/१५ ्ा.रीं.वट. कलम ३०७, ३०२, १४३, १४४, १४७, १४८, 
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१४९, ३४१. ्ा.ह.का. ४, २५, तसूच, मु.पो.का.क. ३७(१), १३५ प्रमाणू गुन्हा राखल करण्यात 
ेला ेहू. एकुण १९ ेरोपीपकैी १२ ेरोपीींना ल्क करण्यात ेली लस न ७ ेरोपीींचा 
शनोि सुरु ेहू. सरर १२ ल्क ेरोपीींटर म.न्यायालयात रोवारोपपी राखल करण्यात ेलू 
लस न सयाय:ल तीत १२ ल्क ेरोपी न्यायालयीन कोकडीत ेहूत. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

मोतापा (ल्.बुलडाणा) ये ील न् यायालयासा   नववन इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(४५)  ४८६३१ (२०-०५-२०१६).   श्री.हषावधान सपूरिाप (बलुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोताना (ल्.बुलडाणा) यू ील न् यायालयाचू कामका् ्ाडयाच् या ्ागूत सुरू लस न   या 
हककाणी तहलसल कायाचलयाटर यूणारू मोच,े सततची टरचन ट लपुरी ्ागा, सोई सुवटिाींचा 
ल्ाट, टकीलाींसाकर  टींतत्रय कक्षाचा ल्ाट यामनूु लनूक लडचणी यूतात, हू खरू ेहू काय , 
(२) लसल् यास, उपरोक् त न् यायालयासाकर नवटन इमारत बाींिण्याबाबत कोणती कायचटाही कूली 
टा करण् यात यूत ेहू, 
(३) नसल् यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) मोताना, ल्.बुलढाणा यू  ूनटीन न्यायालयीन इमारत बाींिण्याकतरता रु. ७,३५,९०,०००/- 
इतक्या लींराल्त खचाचचा प्रताट मा.उच्च न्यायालय याींच्या हर. १३ एवप्रल, २०१६ च्या 
पीान्टयू प्राप्त झाला लस न सरर प्रताटास मान्यता रूण्याची कायचटाही शनासन तराटर सुरु 
ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

पूरुणे शहरातील िसबा पूरे  ये ील िचरा वेचणाऱ्या युविाला  
पूरेरोल पूरा्ून मारहाण िरुन पूरे वनू लदल्याबाबत 

  

(४६)  ४९१२४ (१६-०५-२०१६).   डॉ.शमशिाांत ्ेडिेर (मसांद्ेड रा्ा), श्री.अकनल बाबर 
(्ानापूरूर), श्री.मभमराव तापूरिीर (्डिवासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणू शनहरातील कसबा पूक यू ील इब्राहहम मूहब ब शनूख या इसमान ू गाडयाींची बॅ्री 
चोरल्याच्या सींशनयाटरुन कचरा टचूणाऱ्या साटन िमाच राकोड या युटकाला पूट्रोल पा् न नींतर 
्याला ्बर मारहाण करुन पू्ट न हरल्याच ूहरनाींक १३ ्ानूटारी, २०१६ रो्ी टा ्यासमुारास 
कनरशनचनास ेलू, हू खरू ेहू काय, 
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(२) लसल्यास, उक्त प्रकरणी चककशनी कूली ेहू काय, लसल्यास, चककशनीच ू कनषकवच काय 
ेहूत ट यासींर्ाचत ेरोपीींटर कोणती कारटाई कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) हू खरू ेहू. 
     गाड्याींची बॅ्री चोरण्याच्या सींशनयाटरून कचरा टूचणाऱ्या साटि िमाच राकोड या युटकला 
पुणू शनहरातील कबसा पूक यू ू ेरोपीींनी पूट्रोल ्ाक न ्ीटू माण्याचा प्रय्न कूला. 
(२) सरर प्रकरणी कफयाचरीनू हरलूल्या कफयाचरीटरुन फरासखाना पोलीसकाणू, पुणू यू  ू गु.र.नीं. 
०८/२०१६, ्ा.रीं.वट. कलम ३०७, ३२३, ५०४, २०१, ३४ लन्टयू ३ ेरोपीींना ल्क करण्यात 
ेली ेहू. उपचाराररयायान कफयाचरीचा म््य  झाल्यान ू राखल गुन््यामध्यू ्ा.रीं.वट. कलम 
३०२ लाटण्यात ेलू ेहू. 
     गुन््याचा तपासात तीनही ेरोपीवटरुध्र मा.न्यायालयात रोवारोपपी राखल करण्यात 
ेलू लस न सरर प्रकरणी न्यायप्रवटषक ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

__________ 
 

दधम (ता.बापापूरूर, ल्.अिोला) ये ील ववद्याथ्याांन ेआत्महत्या िेल्याबाबत 
  

(४७)  ४९६४५ (१७-०५-२०१६).   श्री.मांरेश िुडापिर (िुलाा), डॉ.शमशिाांत ्ेडिेर (मसांद्ेड 
रा्ा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रिम (ता.बानाप र, ल्.लकोला) यू ील नटटीत लशनकत लसलूल्या वटशनाल वटश् टना  खुनू 
या वटयायार्थयांन ूसततच्या नावपकीमुनू लशनक्षणासाकर कु्ुींबाकड ूपैस ूनसल्यान ूधचींतात र झाल्यान ू
हरनाींक २२ नोव्हेंबर, २०१५ रो्ी े्मह्या कूली ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, सरर प्रकरणी चककशनी कूली ेहू काय, चककशनीत काय ेढन न ेलू ट 
्यानुवींगान ूसरर कु्ुींबबयाींना कोण्या प्रकारची ेध चक मरत रूण्यात ेली टा यूत ेहू, 
(३) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) हू खरू ेहू. 
(२) सरर प्रकरणी बानाप र पोलीस काणू यू  ूहर. २५.११.२०१५ रो्ी लकमात म््यु क्र.५७/१५ 
कलम १७४ ्ा.फक. प्रमाणू राखल ेहू. सरर प्रकरणाच्या चककशनीत मत्काच्या घरची 
पतरल ती गरीबीची लसल्यान ू ट सतत नाकनकीमनूु शनानूचा गणटूशन न लमनाल्यान ू वटव 
प्राशनन करुन े्मह्या कूल्याचू कनषपन्न झालू ेहू. मत्काच्या टारसाींना मा.मुख्यमींीी 
सहाय्यता कनिी मिुन ेध चक मरत रूण्याच ूप्रताटीत ेहू. 
(३) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
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तुप्ापूरूर देव ानमध्ये होत असलेल्या ्मीनीच्या  
अपूरहाराववषयी दोषीांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(४८)  ४९९५४ (२०-०५-२०१६).   श्री.भरतशे  रोरावले (महाड), श्री.नरेंद्र पूरवार (िल्याण 
पूरलश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुन्ाप र रूट ान सलमतीच्या मालकीची तनु्ाप र तालुक्यातील १५ गाटाींत ३ ह्ार ५६८ 
एकर ्मीन पैकी लमत्टाडी यू ील २६५ एकर ्लमनीचा लटैितर्या फूरफार करून ती ७७ 
लोकाींच्या नाटाटर हरनाींक २० ्लुै, २००८ रो्ी टा ्यासुमारास करण्यात ेली लसल्याच ू
त्कालीन ल्ल्हाधिकारी, डॉ.प्रटीण गूडाम याींनी कूलूल्या चककशनीत कनषपन्न झालू होतू, हू खरू 
ेहू काय, 
(२) लसल्यास, सरर प्रकरणी त्कालीन मुख्यमींीी लशनोक चव्हाण याींनी चककशनी करण्याच ू
ेरूशन हरलू लस न वटिी ट न्याय खा्याच ू औरींगाबार वट्ागाच ू सहसधचट धगराडकर 
याींच्यासमटूत एक ण ५ ्णाींनी याची पुढील चककशनी करून ्याचा लहटाल वटिी ट न्याय 
खा्यामध्यू मींीालय, मुींबई यू  ूपाकटला लसता सरर लहटाल वटिी ट न्याय खा्यान ूपुढील 
कारटाई करण् यासाकर महस ल खा्याकड ू पाकटला लस न पुढू कोणतीच कायचटाही करण्यात 
ेलूली नाही, हू ही खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, याबाबत सयायल ती काय ेहू तसूच या प्रकरणी हहींर ु्न्ागत्ी सलमतीन ू
हहींर  वटधिज्ञ पतरवरूच्या माध्यमात न उच्च न्यायालय औरींगाबार यू ील खींडवपकासमोर 
सींबींधिताींटर कारटाई होण्यासाकर ्नहहत याधचका राखल कूली लस न सरर याधचकूटर 
मा.न्यायम ती बोड ेेणण मा.न्यायम ती धचमा याींच्यासमोर हरनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१५ रो्ी 
सुनाटणी झाली लस न उक्त प्रकरणी न्यायालयान ूगह्, महस ल, वटिी ट न्याय वट्ागाच्या 
सधचटाींना ट उमानाबार, ल्ल्हाधिका-याींना याहणणू माींडण्यास साींधगतलू ेहू, हू ही खरू ेहू 
काय, 
(४) लसल्यास, सरर प्रकरणी न्यायालयात याहणणू माींडलू ेहू काय, लसल्यास,्याचू टरुप 
काय ेहू, 
(५) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) :(१) होय, हू खरू ेहू. 
(२) होय, हू खरू ेहू. 
(३) होय, हू खरू ेहू. 
(४) कायचटाही सुरु ेहू. 
(५) प्रश्न उया् ाटत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूरूर महानररपूरामलिेिड ेहद्दीतील पूरुतपे आणण मारिाांची मालहती नसल्याबाबत 
  

(४९)  ५०१७९ (०३-०५-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रप र महानगरपाललकूच्या हद्दीत ककती पुतनू ेणण ककती मारकू ेहूत याचा कोस 
ेकडाच महानगरपाललकूकड ूनसल्याची बाब माहू ्ानूटारी, २०१६ टा ्या समुारास कनरशनचनास 
ेली ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, शनहरात कोकूही पुतना टा मारक उ्ारताींना महानगरपाललकूची परटानगी 
ेटश्यक ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(३) लसल्यास, शनहरातील पुतळ्याींची टा मारकाींची माहहती न कूटणाऱ्या सींबींधित 
लधिकाऱ् याींटर कोणती कारटाई कूली टा करण्यात यूत ेहू, 
(४) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) होय हू खरू ेहू. 
     त ावप, ्ानूटारी, २०१६ मध्यू कूलूल्या सटेक्ष् ाणालींती चींद्रप र महानगरपाललका हद्दीत 
े् रो्ी एक ण ०१ मारक ट ०९ पुतनू लस न, सरर पुतनू ट मारक हू सन १९५५ त ू
१९८७ च्या ररयायान ललत्टात ेलूलू ेहूत. 
(२) शनासन कनणचय, सामान्य प्रशनासन वट्ाग, क्र.मारक-३१०२/८८४/प्र.क्र.१२२/२००२/२९ हरनाींक 
०२ फूब्रुटारी, २००५ नुसार कायचटाही होणू ेटश्यक ेहू. 
(३) ट (४) चींद्रप र महानगरपाललका सन २०११ मध्यू  ापन झालूली ेहू. उक्त प्रश्न ्ागात 
नम र शनासन कनणचयानुसार महापाललका ललत्टात ेल्यानींतर चींद्रप र शनहरात प्रमुख मह्टाचू 
पुतनू उ्ारण्यात ेलूलू नाहीत. 
     त ावप, शनहरात ललत्टातील पुतळ्याींबाबतचू लल्लूख त्कालीन नगरपाललकूच्या / 
महानगरपाकनकूच्या लल्लूखात ेढन न ेलूलू नाहीत. 
     लसू लसलू तरी, सररचू पुतनू ज्या सीं ूच्या लख्यातरत ेहूत, ्या सीं ाकड न 
याबाबतच ू लल्लूख घूण्याच ू काम महापाललका तराटर सुरु ेहू, लस ू ेयुक्त चींद्रप र 
महानगरपाललका याींनी ्याींच्या लहटालात नम र कूलू ेहू. 

___________ 
  

िोल्हापूरुर ववमानतपाच्या धावपूरट्टीच्या ववतारीिरणासा   सांपूरालदत िरावयाच्या ्मीनीबाबत 
  

(५०)  ५२९२८ (२०-०५-२०१६).   श्री.सुरेश हापवणिर (इचलिरां्ी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापुर वटमानतनाच्या िाटपट्टीच्या वटतारीकरणासाकर सींपाहरत कराटयाच्या 
्मीनीबाबत सींबींधित ग्रामपींचायतीनू नाहरकत राखला न हरल्यामुनू गत रोन टवांपास न 
् सींपारन प्रलींबबत ेहू, हू खरू ेहू काय, 
(२) लसल्यास, उक्त वटमानसूटा सुरू होण्याकतरता वटमानतनाच ू वटतारीकरण करण्यासाकर 
्लमनीचा नाहरकत राखला न रूण्याची कारणू काय ेहूत, 
(३) लसल्यास, ेिीच िाटपट्टीची ररुूती, वटमान कीं पन्याींचा नकार यामनूु गत ६ टवांपास न 
कोल्हापुरची वटमानसूटा बींर ेहू, हू सुध्रा खरू ेहू काय, 
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(४) लसल्यास, यासींर्ाचत शनासनानू चककशनी कूली ेहू काय, चककशनीत काय ेढन न ेलू ट 
्यानुसार सरर प्रकरणी शनासनतराटर कोणता कनणचय घूण्यात ेला ल टा यूत ेहू, 
(५) नसल्यास, वटलींबाची कारणू काय ेहूत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हू खरू नाही. 
(२) प्रश्न उया् ाटत नाही. 
(३) वटमानतन िाटपट्टी च्या पुनचबाींिणीसाकर हर. ३१.१२.२०१० तू हर. १०.०३.२०११ या तीन 
महहन्याच्या कालाटिीसाकर वटमानतनाचा टापर बींर करण्यात ेला होता. परींतु ्यानींतर हर. 
११.०३.२०११ पास न ककीं गकफशनर एलर लाईन्सची कनयलमत हटाई सूटा सुरु करण्यात ेली 
होती. त ावप ककीं गकफशनर कीं पनी बींर झाल्यामुनू सध्या कनयलमत हटाई सूटा सुरु नाही. परींत ु
वटमानतन प णचत: कायाचलन्टत ेहू. 
(४) कोल्हाप र यू ील वटमानतनाटर वटमानसूटा सुरु करण्याबाबत हर. ७ एवप्रल, २०१६ च्या 
पीान्टयू व्यट ापकीय सींचालक, एलर इींडडया याींना वटनींती करण्यात ेली लस न कोल्हाप र 
यू ील वटमानतनाटर वटमानसूटा सुरु करण्याबाबत शनासन पाकपुराटा करत ेहू. 
(५) प्रश्न उया् ाटत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िपसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शनासकीय मध्यटती मुद्रणालय, मुींबई. 


