
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
 

नवी मुांबई सागरी ननयमन के्षत्राच् या ीसीझरड ेन ननयमाांच े
 उल्लांघन िरुन इमारती उभारल्याबाबत 

  

(१न  ७१७ ी२३-१२-२०१४न.   श्री.मनोहर भोईर ीउरणन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई सागरी ननयमन के्षत्राच् या ीसीझरड ेन ननयमाींक  े रलुक््ष करत डस कोने 
बहुचर्चत् पामबीच मागास्ह शहरातील खा ी ककनारी असलेल् या नपनगरामध् ये वा्प केलेल्या 
अनेक भुखीं ावर नभ्या राहहलेल् या समुारे १०० हून अर्िक इमारती सीझरड े ननयमाच े
नल् लींघन न कन न नभ् या झहेत अस ेननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल् यास, अशा हिकाणी भखुीं  वा्प कन न गहृसींकुले नभी करण् यास कोणी परवानगी 
हरली, 
(३) शासनान ेयाबाबत कोणत ेननणय् घेन तला झहे अथवा घेन ण् यात येणार झहे ? 
  
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : (१न ते ी३न प्रस्तुत प्रकरणी सीझरड े के्षत्रामध्ये 
बाींिकाम करण्यासािी महाराषर कोस््ल डोन मॅनजेमें् ॲथॉरर्ी ीMCZMA) ची ननयमानुसार 
झवश्यक ती पूव ् सींमती न घेन तल्याच्या कारणास्तव नवी मुींबई महानगरपाडलका हद्दीतील 
इमारतीींच्या बाींिकाम प्रस्तावास MCZMA ने हरनाींक २५/६/२०१३ च्या पत्रान्वये कायोत्तर 
मींजूरी रेण्यास नकार हरला झहे. त्यामुळे नवी मुींबई महानगरपाडलकेन े बाींिकाम प्रकल्पाींना 
कायोत्तर सींमती रेण्यासींरभा्त एक सववस्तर प्रस्ताव हरनाींक २८/६/२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये 
कें द्र शासनाच्या पया्वरण व वन मींत्रालयास सारर केलेला झहे. सरर पत्रात महानगरपाडलकेन े
सींबींर्ित बाींिकाम प्रकल्पाींववषयी MCZMA ची पूव ्सींमती न घेन ण्याची ववशर केलेली कारणे 
पाहता सीझरड े के्षत्रात मो णाऱ्या भखूीं ाचा तपशील स्पष्पणे हरसेल अशा योग्य प्रमाणाच े
कोस््ल डोन मॅनेजमें् प्लानचे नकाशे महानगरपाडलकेक  ेहरनाींक १/०३/२०११ नींतरच नपलब्ि 
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होणे हे एक प्रमखु कारण असल्याने महानगरपाडलकेन ेस्पष् केले झहे. कें द्रीय पया्वरण व 
वन मींत्रालयाक ून प्रसतुत प्रकरणी पुढील ननरेश प्राप्त डाल्यानींतर त्याझिारे पुढील कायव्ाही 
करण्यात येईल. 

___________ 
 

राज्यातील मोठ्या गहृननमााण प्रिल््ाांत वीस टक्िे छोटी घरे राखीव ठेवण्याच्या ननणायातून 
्ुनववािासासाठी झलेल्या सोसायटीना वगळण्याचा ननणाय घेण्यात झल्याबाबत 

 

(२न  २२२९ ी२३-१२-२०१४न.   श्री.सुननल राऊत ीववक्रोळीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एक एकरपेक्षा अर्िक के्षत्रफळापेक्षा मोिया गहृननमा्ण प्रकल्पाींत वीस ्क्के 
छो्ी घन रे राखीव िेवण्याचा ननणय्ातून पुनववक्ासासािी झलेल्या सोसाय्ीना वगळण्याचा 
ननणय् घेन ण्यात झला होता, परींतू यामुळे सवस्ामान्य लोकाींना परव णा-या घन राींची नपलब्िता 
ननमा्ण होणार नाही, असे माहे नोव्हेंबर, २०१४ ररम्यान ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे 
काय, 
(२) असल्यास, सवस्ामान्य लोकाींना अल्प ररातील लहान घन रे नपलब्ि कन न रेण्याबाबतीत 
शासन काय िोरण अवलींबणार झहे, त्याच्या तपशील काय झहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : (१न त े ी३न राज्यातील रशलक्ष वा त्यापेक्षा जास्त 
लोकसींख्या असलेल्या महानगरपाडलकाींच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये हरनाींक 
८.११.२०१३ रोजीच्या अर्िसूचनेन्वये Inclusing Housing चे ववननयम अींतभूत् केलेले झहेत. 
सरर ववननयमानुसार ४००० चौ.मी. वा त्यापेक्षा जास्त के्षत्राच्या ननवास प्रकल्पामध्ये मूळ 
अनुजे्ञय च्ईके्षत्र ननरेशाींकाच्या २० % च्या मया्रेत ३० त े५० चौ.मी. झकाराच्या सरननका 
झर्थक्दृष्या रबुल् घन ्क/कमी नत्पन्न ग्ाकरीता बाींिून हस्ताींतर करणेबाबत तरतूर झहे. 
     सरर तरतुरीमिून ज्या सहकारी गहृननमा्ण सींस्थाच्या पुनववक्ास प्रकल्पामध्ये 
ववद्यमान सव ्सरननकाींचे च्ई के्षत्र ८० चौ.मी. पेक्षा अर्िक्  नाही अशा सहकारी गहृननमा्ण 
सींस्थाना वरील तरतूरी लागू न करण्याबाबत अींनतम ननणय् डालेला झहे. 
     शासनान े मुींबई महानगर प्ररेशातील, बहृन्मुींबई व नवी मुींबई महानगरपाडलका तसेच 
माथेरान नगरपाडलका वगळता इतर ननयोजन प्रार्िकरणाींच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये 
हरनाींक ७.८.२०१४ च्या अर्िसचूनेन्वये परव णाऱ्या घन राींबाबत ववकास ननयींत्रण ववननयम 
अींतभूत् केलेले झहेत. त्यानुसार ४००० चौ.मी. वा त्यापेक्षा जास्त के्षत्राच्या खाजगी भूखीं ावर 
परव णारी घन रे योजना राबववता येणार असून त्यामिूनही झर्थक्दृष्या रबुल् घन ्क/कमी 
नत्पन्न ग्ाकरीता घन रे नपलब्ि होणार झहेत. 
     महाराषर प्रारेडशक ननयोजन व नगर रचना अर्िननयम १९६६ मध्ये नगर रचना 
योजनाींच्या तरतूरीमध्ये सिुारणा करणेत झलेल्या झहेत. त्यानुसार नगर रचना योजनेखालील 
पररयोजना के्षत्राच्या १० % मया्रेपयतंचे के्षत्र झर्थक्दृष्या रबुल् घन ्क/कमी नत्पन्न ग्ाच्या 
गहृबाींिणीसािी नपलब्ि होणार झहे. 
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     बहृन्मुींबईच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमिील म्हा ाच्या वसाहतीींच्या ववकासाबाबतच्या 
ववननयम ३३(५न मध्ये सुिारणा करणेत झलेल्या असनू म्हा ाने त्याींच्या हहश्श्यासािी 
अर्िमूल्य स्वीकारणेचा पया्य रद्द करणेत झलेला असून त्याऐवजी सरननकाींच्या स्वन पात 
बाींिीव के्षत्र स्वीकारणे बींिनकारक केलेले झहे. 
     ववशेष नगर वसाहतीींच्या ननयमामध्येही सिुारणा प्रस्ताववत असून त्यामध्येही 
परव णारी घन रे नपलब्ि होतील अशी सींकल्पना अींतभूत् केलेली झहे. 

___________ 
  
मुांबई शहरातील न.भ.ूक्र.४०३/सी-३ व्हहलेज िाांजुरमागा भाां ु् ी्व्श्चमन येलील महानगर्ाकलिा 

ननयमानुसार वविासिान ेनागरी सुववधाांसाठी भखूां  देण्याबाबत 
  

(३न  ६५२३ ी०६-०७-२०१५न.   श्री.अशोि ्ाटील ीभाां ू् ्व्श्चमन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील न.भ.ूक्र.४०३/सी-३ व्व्हलेज काींजुरमाग ् भाीं ुप ीपव्श्चमन येथील 
महानगरपाडलका ननयमानुसार ववकासकाने नागरी सुवविाींसािी भूखीं  सो ण् यात ये न या 
भूखीं ाचे महानगरपाडलकेस हस् ताींतरण क कन कायव्ाही करण्याच े व वेगळे मालमत् ता पत्रक 
रेखील बनववण् यात झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाडलकेच् या सींबींर्ित अर्िकाऱ् याींतफे सरर नागरी सुवविा या भखूीं ावर 
होण् यास ववलींब होत झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(३) असल् यास, भाीं ुपमिील ववववि िमा्च् या प्राथन्ेसािी स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी झमरार 
ननिीतून ववकडसत करण् यासािी वारींवार मागणी केली झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(४) असल् यास, शासनाने चौकशी केली झहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : (१न व ी२न न.भू.क्र.४०३/सी-३ मौज ेकाींजुर िारण करणारा 
भूखीं  ववशेष औद्योर्गक के्षत्रामध्ये वसलेला असून त्यावर बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेन े
औद्योर्गक वापर ते रहहवास/वाणणज्य वापर न पाींतरणास परवानगी हरलेली झहे. त्यानुसार 
बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेस जवळपास ७४१.०० चौ.मी. के्षत्रफळाचा सुवविा भखूीं  नपलब्ि 
होणार झहे. तथावप सरर सुवविा भुखीं  अद्यापपयत् ववकासकातफे महापाडलकेस हस्ताींतरण 
करण्यात झलेला नसल्यान ेमहापाडलकेच्या नावे वेगळे मालमत्ता पत्रक डालेले नाही. 
(३न होय, 
     तथावप, स्थाननक ननक  ववचारात घेन वून सरर भूखीं  नद्यान या कारणासािी राखून 
िेवण्यात झला झहे. 
(४न व ी५न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई शहरामधील नाना चौिातील ्ाटील वा ी येलील ्ुनववािासाबाबत  
  

(४न  ८१४४ ी०७-०४-२०१५न.   श्री.समीर िुणावार ीहहांगणघाटन, श्री.बाबुराव ्ाचणे ीकशरुरन, 
श्री.प्रशाांत ठािूर ी्नवेलन, श्री.सांजय ्ोतनीस ीिकलनान :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई शहरामिील नाना चौकातील पा्ील वा ी येथील पुनववक्ासाबाबत स् थाननक 
रहहवाशाींमध् ये कॅम् पाकोलाची पुनरावतृ् ती होण् याची भीती व् यक् त केली जात असल् याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१५ च् या रसुऱ् या झिव यात ननरशन्ास झली झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल् यास, सरर पुनववक्ासातील इमारतीच् या ननयडमतीबाबत शासनामाफ्त कोणती 
कायव्ाही करण् यात झली वा येत झहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : (१न म.े रेशभूषण को ऑ.हौ.सो. याींनी भूकर क्र.६५४, 
मलबार हहल ववभाग या भूखीं ावर बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावली, १९९१ च्या ववननयम 
३३(७) खाली पुनववक्ासाचा प्रस्ताव बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेस सारर केलेला होता. सरर 
झराखड्यामध्ये पनुववक्डसत इमारत क्र.१ व ववक्री घन ्क इमारत क्र.२ या रोन इमारती 
समाववष् झहेत. बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेन े पुनववक्डसत इमारतीस हरनाींक २१.१०.२००४ 
रोजी प्रारींभ प्रमाणपत्र हरलेले झहे. सरर पुनववक्डसत इमारत क्र.१ चे बाींिकाम पूण ्डालेले 
झहे. तथावप काही अ्ीींची पूतत्ा डालेली नसल्यामळेु बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेन े भोगव्ा 
प्रमाणपत्र हरलेले नाही. तद्नींतर बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेस हरनाींक १८.११.२०१३ रोजी 
पा्ीलवा ीच्या रहहवाश्याींची तक्रार प्राप्त डाली. त्यानसुार सरर भूभागापकैी ४८० चौ.मी. 
के्षत्रफळाचा भभूाग हा या भूभागाच्या शेजारील मातमृींहरर को.ऑ.हौ. सोसाय्ीन े अर्िकच े
बाींिकाम केल्याबद्दल रीं ात्मक कारवाईस्वन प बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेस रेण्यात यावा, अस े
तत्काडलन महापाडलका झयुक्ताींच्या झरेशात नमूर करण्यात झलेले होते. तथावप, सरर भूखीं  
महापाडलकेस हस्ताींतर केल्याची कोणतीही कागरपत्र ेझढळून येत नाहीत. तसेच मालमत्ता 
पत्रकामध्ये सध्याच्या मालकाच े नाव नमूर करण्यात झलेले झहे. ररम्यानचे कालाविीत 
ववकासकाने पनुववक्डसत इमारतीस भोगव्ा प्रमाणपत्र डमळण्यासािी मा.मुींबई नच्च 
न्यायालयामध्ये रर् यार्चका १६५३/२०१४ राखल केलेली होती. मा.नच्च न्यायालयान ेबहृन्मुींबई 
महानगरपाडलकेस हरलेल्या झरेशानुसार सींबींर्ित तक्राररार, वविी खात,े सहाय्यक झयुक्त  ी 
ववभाग, वास्तूववशारर व ववकासक याींचेसमवेत सींयुक्त बिैका घेन ण्यात झल्या. त्यानुसार ४८० 
चौ.मी. इतक्या के्षत्रफळाचा भूखीं  व त्यावरच ेच्ई के्षत्र हे प्रकरणी अींनतम ननणय् होईपयतं 
राखून िेवण्याचा व रहहवाश्याींच्या पुनवसन्ासािी बाींिलेल्या इमारतीला भोगव्ा प्रमाणपत्र 
रेण्याचा ननणय् घेन णेत झला. सरर इमारतीस अींशत: भोगव्ा प्रमाणपत्र रेण्यात झलेले झहे. 
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     सरर भूभागावरील ४८० चौ.मी. के्षत्रफळाचा भूभाग व त्यावरील अनुजे्ञय च्ई के्षत्र राखून 
िेवल्यामुळे एकुण भूभागावरील अनुजे्ञय च्ई के्षत्राच े नल्लींघन न न होण्याबाबतची योग्य ती 
काळजी घेन ण्यात झलेली झहे. त्यामुळे रहहवाशाींमिील कॅम्पोकोलाची पुनरावतृ्ती होण्याची डभती 
ननरथक् झहे. 
(२न व ी३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानग्ाकलिेच् या जु या हदीचीचा वविास झराख ा ीड्राफ्ट प् लॅनन प्रकसध् दीबाबत 
  

(५न  ८३४० ी०६-०७-२०१५न.   श्री.सुननल राऊत ीववक्रोळीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई महानगपाडलकेच् या जुन् या हद्दीचा ववकास झराख ा ीड्राफ्् प् लॅनन प्रडसध् र डाला झहे, 
या ववकास झराखड्यास समुारे ८७ हजार लोकाींनी हरकती नोंरववल् या असल् याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१५ च् या ररम् यान ननरशन्ास झली झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल् यास, या हरकतीची सुनावणी सुन  झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(३) असल् यास, ववकास झराखड्यास अींतीम मींजूरी रेताींना या हरकतीची रखल शासन घेन णार 
झहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : (१न ते ी४न बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेने हरनाींक 
२५.२.२०१५ रोजी प्रडसध्र केलेल्या सुिाररत प्रान प ववकास योजनेवर ववस्ततृ प्रमाणात हरकती 
व सूचना महानगरपाडलकेस प्राप्त डालेल्या होत्या. सरर प्रान प ववकास योजनमेध्ये 
झरेखनाच्या चकुासींह इतरही चकुा मोठ्या प्रमाणवर डालेच े ननरशन्ास झलेवन न शासनान े
प्रान प ववकास योजनेतील चुकाींची सखोल शहाननशा कन न, त्यानुन प रनु स्ती कन न सुिाररत 
प्रान प ववकास योजना पनुव्प्र सध्र करणेचे ननरेश हरनाींक २३.४.२०१५ रोजी हरलेले झहेत. 
त्यामुळे सरर प्रान प ववकास योजनेवर प्राप्त डालेल्या हरकतीींबाबत कायव्ाही करणेची बाब 
झता राहीली नाही. 

___________ 
  
वरोरा नगर्ररषदतील ीव्ज.चांद्र्ूरन सेवाननवतृ् त िमाचा् याांची ननवतृ् ती ववषयि देणी देण् याबाबत 

  

(६न  ८६५६ ी०६-०४-२०१५न.   श्री.सुरेश धानोरिर ीवरोरान :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरोरा नगरपररषरतील ीव्ज.चींद्रपूरन सेवाननवतृ् त कमच्ा-याींची ननवतृ् ती ववषयक रेणी 
रेण् याकररता ‘’ववशेष बाब’’ अींतगत् ननिी नपलब् ि कन न रेण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
हरनाींक १५ ड सेंबर, २०१४ रोजीच् या सुमारास मा.मुख् यमींत्री, महाराष र राज् य याींना एक लेखी 
ननवेरन हरले झहे, हे खरे झहे काय, 
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(२) असल् यास, या ननवेरनानसुार शासनाने कोणती कायव्ाही केली झहे वा करण् यात येत झहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी२१-०६-२०१६न : ी१न, (२न व ी३न नगर पररषर वरोराची सेवाननवतृ्त 
कमच्ाऱ्याींची सेवाननवतृ्ती नींतरच्या तद्अनुषींर्गक लाभाची एकुण रकम न पये २५५.०० लक्ष 
इतकी झहे. सन २०१४-१५ या वषा्त नगर पररषरेची मालमत्ता व पाणीपट्टी कराची वसुली 
९०% चे वर डालेली असल्यामळेु व्जल्हार्िकारी चींद्रपूर याींच्या हरनाींक २५/०५/२०१५ च्या 
झरेशानुसार न पये १.९० लक्ष इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता रेण्यात झली. त्यानसुार 
१३ व्या ववत्त झयोगाच्या ननिी अींतगत् सेवाननवतृ्त कमच्ाऱ्याींना न पये १२९.८६ इतकी 
सेवाननवतृ्ती ववषयक रेणी नगर पररषरेने प्ररान केली झहे. या व्यनतररक्त न पये २०.९१ लक्ष 
इतकी रक्कम करमणूक कर, मुद्राींक शुल्क व नगर पररषर फीं  ातनू या प्रयोजनासािी रेण्यात 
झली झहे. 

___________ 
  
मुांबईतील ्ां ीत रमाबाई मागा व यायमूती कसताराम ्ाटणिर मागाावरील अव्जांक्य मेशन 

इमारतीचा ्ुनववािास िरताांना मुांबई महानगर्ाकलिेन ेहदलेली ्रवानगी  
सदोष असल्याच ेव अननयकमतता डाल्याबाबत 

  

(७न  १०५८६ ी०८-०४-२०१५न.   श्री.बबनराव कशांदे ीमाढान, श्री.व्जतेंद्र झह हा  ीमुांरा ा िळवान, 
श्री.रमेश िदम ीमोहोळन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पीं ीत रमाबाई माग ् व न्यायमूती डसताराम पा्णकर मागा्वरील डस्ी सव्हे 
नीं.४०९ व ४१० अव्जींक्य मेन्शन इमारतीचा पुनववक्ास करताींना मुींबई महानगरपाडलकेने हरलेली 
परवानगी सरोष असल्याच ेव अननयडमतता डाल्याचे ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, सरर परवानगी रेणाऱ्या अर्िकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कायव्ाही केली वा 
करण्यात येत झहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी२४-०६-२०१५न : (१न ते ी३न बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेन े हरलेल्या 
परवानगीमध्ये सकृतरशन्ी अननयडमतता झढळून येत असल्याने सरर परवानगी 
अर्िननयमातील तरतूरीनुसार रद्द कन न ननयमानसुार नव्यान े प्रस्ताव मींजूरीसािी सारर 
करण्यासािी ववकासक/वास्तूववशारर याींना ननरेश द्यावेत अस ेशासनान े हरनाींक २३.१२.२०११ 
रोजी बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेस ननरेश हरलेले होत.े 
     प्रस्तुत प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेक ून मरृस्तर चाचणीची ीPiling C.C.) 
परवानगी रेणेत झलेली होती, जोत्याच ेबाींिकामास परवानगी रेणते झलेली नव्हती. तथावप 
ववकासकान ेजागेवर बाींिकाम चालू केल्याच े ननरशन्ास झलेन ेमहानगरपाडलकेन े ववकासकाम 
हरनाींक ३०/६/२०११ रोजी नो्ीस बजावलेली होती. त्यानुसार ववकासकाने मरृस्तर चाचणी 
व्यनतररक्त केलेले काम पूवव्त कन न बींर केलेले झहे. 
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     बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेन े हरनाींक १४.३.२०१२ रोजी प्रश्नािीन इमारतीच्या पुनववक्ास 
प्रस्तावास हरलेली परवानगी रद्द केलेली झहे. तद्नींतर पुनववक्ासाचा कोणताही प्रस्ताव मान्य 
केलेला नाही. 

___________ 
  

रामटेि ीव्ज.नाग्ूरन स् लाननि ्ाकलिा प्रशासनान ेगेल् या तीन वषाात कमळालेले यात्रािर 
अनुदानातून यात्रिेरुां च् या सोयीबाबत 

  

(८न  ११११८ ी०६-०४-२०१५न.   श्री.ड  मल्लीिाजूान रेड् ी ीरामटेिन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राम्ेक ीव्ज.नागपूरन स् थाननक पाडलका प्रशासनान े गेल् या तीन वषात् डमळालेले यात्राकर 
अनुरानातून यात्रकेन ीं च् या सोयीव् यनतररक् त इतर कामाींवर खच ्करण् यात झल् याच ेमाहे ड सेंबर, 
२०१४ च् या समुारास ननरशन्ास झले, हे खरे झहे काय, 
(२) असल् यास, सरर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली झहे काय, त् यात काय झढळून झले, 
(३) असल् यास, सररचा ननिी इतर कोणत् या कामावर खच ्करण् यात झला झहे तसेच याींस 
जबाबरार अर्िकाऱ् याींववन ध् र कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत झहे ? 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न हे खरे नाही. 
(२न व ी३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्र्ूर ववधानसभा के्षत्रातील ् ोली ्ोलीस चौिीला ्ोलीस स्टेशनचा दजाा देण्याबाबत 
  

(९न  १३५०४ ी०७-०४-२०१५न.   श्री.नानाजी शामिुळे ीचांद्र्ूरन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१न चींद्रपूर वविानसभा के्षत्रातील प ोली पोलीस चौकीला पोलीस स््ेशनचा रजा् हरनाींक ४ 
फेब्रुवारी, २०१४ ला गहृ ववभाग शासन ननणय् क्र.अेपीओ ३१११/प्र.क्र.१०७(अन/पुबाीं२/पोल२/पोल३ 
अन्वये रेण्यात झले असताींना अद्यापही पोलीस स््ेशनला  मनुषयबळ नपलब्ि कन न रेण्यात 
झले नसल्याच े झणण  नवीन पोलीस िाण्याच्या इमारतीच े बाींिकाम सुन  करण्यात झले 
नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च्या शेव्च्या झिवड्यात झढळून झले झहे, हे खरे झहे 
काय, 
(२न असल्यास, चींद्रपूर शहरात १५६ झणण घन गु्गुस येथे ७८ अशी एकुण २३४ पोलीस अर्िकारी 
/कमच्ाऱ्याींकररता ननवासी इमारत मींजूर असल्याचे मा.गहृ राज्यमींत्री याींचे कपास-ू०९१३/प्र.क्र.-
३३०/पोल-७, हर.१७ नोव्हेंबर, २०१३ झणण कपास ू - ०५१३/प्र.क्र.१७२/१३/पोल-७, हर.२९ जून, 
२०१३ अन्वये स्थाननक लोकप्रनतननिी चींद्रपूर याींना लेखी कळववले झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(३न असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(४न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०४-०७-२०१६न : ी१न गहृ ववभाग, शासन ननणय् हरनाींक ४ माच,् २०१४ 
अन्वये प ोली पोलीस िाणे ननमा्ण करण्यास मान्यता रेण्यात झली असून सरर पोलीस 
िाण्यासािी पोलीस अर्िकारी/कमच्ारी याींची ६५ परे मींजुर करण्यात झली झहेत. प ोळी 
पोलीस िाण्याच्या हद्दननव्श्चतीची अर्िसूचना हरनाींक २३.०७.२०१५ रोजी ननगड्मत करण्यात 
झली असून सरर पोलीस िाण्याच े कामकाज पोलीस चौकीच्या इमारतीस वाढवून 
हर.२६.०१.२०१६ पासून सुन  करण्यात झले झहे. 
       पोलीस िाणे प ोलीच्या प्रशासकीय इमारतीच ेबाींिकाम करण्याकरीता भमूापन क्र. २८ 
मिील ७१, ७२, ७३, ७४ जमीन डमळण्याबाबत व्जल्हास्तरावर महसुल ववभागाक  ेपािपुरावा 
चालु झहे. 
(२न व ी३न चींद्रपूर शहरात पूवी १५६ ननवासस्थान ेबाींिण्याच ेप्रस्ताववत होते. परींतु सन २०१५-
१६ मध्ये १५६ ननवासस्थान रद्द कन न चींद्रपूर पोलीस मुख्यालय पररसरात ३६४ ननवासस्थान 
मींजुर करण्यात झले असून सरर बाींिकामाची ननववरा प्रकक्रया पार प लेली झहे. सररच े
बाींिकाम पोलीस गहृननमा्ण व कल्याण महामीं ळ याींच्यामाफ्त होणार झहे. 
       पोलीस िाणे घन ुग्गुस येथ ेअर्िकाऱ्याकरीता ०५ व कमच्ाऱ्याींकरीता ७३ असे एकूण ७८ 
ननवासस्थान बाींिवयाच े प्रस्ताववत असून महसलू खात्याच्या ताब्यात असलेली मौजा घन ुग्गुस 
मपान क्र.२९ मिील ०२ हेक््र झर जमीन ननवासस्थान बाींिण्याकरीता डमळण्याबाबत 
व्जल्हास्तरावर महसुल ववभागाक  ेपािपुरावा चालु झहे. 
(४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद येल ेरस्ता रुां दीिरणाबाबत 
  

(१०न  १७१८९ ी०३-०८-२०१५न.   श्रीमती अकमता चहहाण ीभोिरन, श्री. ी.्ी.सावांत ीनाांदे  
उत्तरन, श्री.अकमन ्टेल ीमुांबादेवीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 

(१) औरींगाबार येथ ेरस्ता न ीं रीकरणासािी मोहहम राबवून शहरातील १४ रस्त्याींच ेन ीं रीकरण केले 
झहे परींतु या रस्त्याींवरील ववद्यतु खाींब न काढल्यामुळे न स्ता न ीं रीकरण डाला नाही तसचे 
ववद्युत खाींब काढण्याच े पैसे खच ् कोण करणार या वारामुळे तीन वषा्पासून रस्त्याींवरील 
ववद्युत खाींब ह्ववण्यात झले नसल्याचे माहे म,े २०१५ ररम्यान ननरशन्ास झले झहे, हे 
खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, नपरोक्त शहरातील ववद्युत खाींब रस्त्याींमिून ह्ववण्याबाबत शासनाने ननिी 
रेण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली झहे वा करण्यात येत झहे, 
(३) अद्याप, कायव्ाही केली नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी२१-०६-२०१६न : ी१न हे अींशत: खरे झहे. 
(२न औरींगाबार महानगरपाडलके अींतगत् १५ रस्त्याींवरील ववजेचे खाींब स्थींलातरीत करावयाच े
होते. त्यापकैी ७ रस्त्याींवरील ववजेचे खाींब स्थींलातरीत करण्याची काम पूण ् डाली झहेत. 
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नवर्ीत ८ रस्त्याींवरील पोल व  ी.पी.स्थींलातरीत करण्याचे प्रलींबबत झहे. यासािी 
महानगरपाडलकेन े व्जल्हा ननयोजन व ववकास मीं ळाक  े ननिी डमळण्याकररता प्रस्ताव सारर 
केला झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

कस िोने द्रोणाधगरी नो  येल ेबाांधलेले ्ोलीस ठाण ेवा्रात नसल्याबाबत 
  

(११न  १९८४५ ी१२-०८-२०१५न.   श्री.मनोहर भोईर ीउरणन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१न डस कोन े द्रोणार्गरी नो  येथील फुीं   े कॉलेज समोर मागील रहा वषांपूवी अत्यािुननक 
सुसज्ज अस ेलाखो  कपये खचुन् बाींिण्यात झलेले पोलीस िाणे अद्यापही वापरात नाही, हे 
खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, सरर पोडलस िाणे अद्यापपयतं सु क न करण्याची कारणे काय झहेत, 
(३न असल्यास, नक्त पोडलस िाणे तात ीन े सु क करण्यासींरभा्त शासनान ेकोणती कायव्ाही 
केली वा करण्यात येत झहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०२-०७-२०१६न : ी१न होय. 
(२न व ी३न द्रोणार्गरी स.े १३ येथ े डस को प्रशासनाक ून ननयोव्जत द्रोणार्गरी पोलीस 
िाण्यासािी बाींिलेली इमारत पोलीस खात्याक  े वग ् करण्याबाबत तसेच इमारतीची रनु स्ती 
करण्यासािी डस को प्रशासनाक  ेपािपुरवा करण्यात येत झहे. 

___________ 
 

गोंहदया शहरामध् ये ्ािंग डोन स् लाव्त िरण् याबाबत 
 

(१२न  २६२९३ ी११-०८-२०१५न.   श्री.गो्ालदास अग्रवाल ीगोंहदयान :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंहरया शहरामध् ये वैडशष ्पूण ् योजनेअींतगत् पाककींगग डोनसािी शासनाने जागा नपलब् ि 
केली असून रोन को्ी न पयाींचा ननिी मींजूर करण् यात झला, हे खरे झहे काय, 
(२) असल् यास, पाककींगग डोन नभ ेकरण् याकरीता गोंहरया महानगरपाडलकेमाफ्त झवश् यक ती 
कायव्ाही केली जात नसल् यान ेशहरामध् ये वाहतकू कों ी व वाहतकू अव् यवस् थेन ेसव ्सामान् य 
जनता त्रस् त डाली झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(३) असल् यास, गोंहरया शहरामध् ये पाककींगग डोन नभे राहण् याकरीता शासनाने कोणती कायव्ाही 
केली वा करण्यात येत झहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत व सद्यःव्स्थतीत काय झहे ? 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी१८-०६-२०१६न : ी१न गोंहरया शहरामध्ये वैडशष्पूण ् योजन े अींतगत् 
पाककींगग डोनसािी शासनान ेजागा नपलब्ि कन न हरली असनू त्या करीता न .८० लक्ष इतका 
ननिी योजनेसािी मींजुर डालेला झहे. 



वव.स. १९७ ी10न 

(२न पाककींगग डोन नभ ेकरण्याबाबतची प्रकक्रया प्रगतीपथावर झहे. 
(३न गोंहरया शहरा मध्ये वाहतुकी मध्ये कों ी होवू नये या करीता शासनाने पोलीस हिकाणच्या 
मागणी जागा पाककींगग करीता रेण ेबाबत शासनाने झरेश ननगड्मत केलेले झहेत. नडलु डश् 
नीं. ३०, प्लॉ् नीं.११, मिील १४५३ चौ.मी. जागा वाहनतळासािी नरपररषरेला मींजुर केलेली 
झहे. सरर जागावर म.प्रा.व न.र अर्ि.१९६६ चे कलम ३७(२) फेरबरल ची कायव्ाही पुण ्
डाली झहे. 
(४न सरर काय ्प्रगतीपथावर झहे. 

___________ 
  
मुांबई महानगर्ाकलिेने इमारतीच ेखालचे मजले अधधिृत असले तरी अनतररक्त मजले अवधै 
असल्यान ेसां्ूणा इमारतीला भोगवटा प्रमाण्त्र हदले जाणार नसल्याचा ननणाय घेतल्याबाबत 

  

(१३न  २८३८० ी२१-०१-२०१६न.   श्री.राहूल िुल ीदौं न, श्री.राज ्ुरोहहत ीिुलाबान : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाडलकेने इमारतीचे खालचे मजले अर्िकृत असले तरी वरच े ीअनतररक्तन 
मजले अवैि असल्याने सींपूण ् इमारतीला भोगव्ा प्रमाणपत्र हरले जाणार नसल्याचा ननणय् 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या ररम्यान घेन तला झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, कायद्याच्या अज्ञानामुळे अनर्िकृत घन रे खरेरी करणाऱ्या घन रमालकाींना सींरक्षण 
रेणे तसेच सरर अनर्िकृत बाींिकामे हो च नयेत यासािी शासनान ेकोणती कायव्ाही केली वा 
करण्यात येत झहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : (१न बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेने याबाबतीत माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वेगळा ननणय् घेन तला नसून, सरर बाबतीत अव्स्तत्वात असलेल्या 
िोरणानुसार वरच ेमजले ववनापरवाना अथवा अवैि असतील तर सरर मजल्याींचे ननषकासन 
डाल्याडशवाय अथवा त्या मजल्याींची विैता डसध्र डाल्याडशवाय त्याखालील अर्िकृत 
मजल्याींना भोगव्ा प्रमाणात हरले जात नाही. 
(२न अनर्िकृत बाींिकामे हो  नयेत यासािी महापाडलकेच्या २४ प्रशासकीय ववभागाींत ६४ 
परननरेडशत अर्िकारी नेमण्यात झले असून, सरर अनर्िकृत बाींिकामाींवर मुींबई 
महानगरपाडलका अर्िननयम १८८८ तसेच महाराषर प्रारेडशक व नगररचना अर्िननयम १९६६ 
अींतगत् कायरेशीर कारवाई करण्यात येत.े 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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श्रीराम्ूर ीव्ज. अहमदनगरन येलील शहरातील रस्त्याची डालेली दरुावस्ला 
  

(१४न  २९९६८ ी२२-१२-२०१५न.   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे ीश्रीराम्ूरन, श्री.अकमन ्टेल ीमुांबादेवीन, 
श्री.अस्लम शखे ीमाला  ्व्श्चमन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१न श्रीरामपूर ीव्ज. अहमरनगरन येथील शहरातील रस्त्याची अत्यींत रयनीय अवस्था डाली 
असुन हे रस्ते बुजववण्याची मागणी नागररक तथा लोकप्रनतननिी याींनी केली असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या समुारास ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, गोंिवणी रो वरील वॉ्र सप्लायसमोरील रस्त्यावर मोिमोिे खड्  े प ल्यान े
रस्त्याची रर्ुशा डाल्यान ेअनेक अपघन ात होत झहेत असे असुनही सींबींर्ित याबाबत झवश्यक 
नपाययोजना करीत नसल्याने नागररकाींचे प्रामुख्यान े वाहनचालकाींच े व प्रवाशाींच े जीवन 
िोक्यात झले झहेत हे लक्षात घेन ता शासन त्वरीत झवश्यक कायव्ाही करणार वा करीत झहे 
काय, 
(३न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी२१-०६-२०१६न : ी१न होय, हे खरे झहे. 
(२) व ी३) श्रीरामपूर नगरपररषर हद्दीत रस्त्यावन न होणाऱ्या अनतररक्त वाहतुकीमुळे तसेच 
भुयारी ग्ार योजनेच े काम सुन  असल्यामुळे रस्त्यावर खड्  े प ले झहेत. परींत ु
नगरपररषरेच्या वतीने रस्त्यावरील खड्  ेबजुववण्याचे काम प्रािान्याने करण्यात येत झहे. 

___________ 
  

्ुणे येलील लोहगाव येल े्ोलीसाांसाठी उभारण्यात येणा्या गहृप्रिल््ातील सदननिेसाठी 
्ोलीसाांना मुद्राांि शुल्ि व अय िर माफ िरण्याबाबत 

 

(१५न  ३०४४० ी२१-०१-२०१६न.   श्री.अमर िाळे ीझवीन, श्री.सांग्राम लो्टे ीभोरन :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१न पुणे येथील लोहगाव येथ ेपोलीसाींसािी नभारण्यात येणाऱ्या गहृप्रकल्पातील नोंरणी केलेल्या 
सरननकेसािी पोलीसाींना मुद्राींक शुल्क व अन्य कर माफ कराव े ही पोलीसाींची मागणी मा. 
मुख्यमींत्रयाींक  ेपोचवून ती मान्य करणासािी प्रयत्न करीन असे झश्वासन मा. गहृ राज्यमींत्री 
याींनी हरले असल्याच ेमाहे, ऑगस्् २०१५ ररम्यान ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, नक्त झश्वासनानुसार पोलीसाींची नपरोक्त मागणी मान्य करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(३न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी१२-०७-२०१६न : ी१न, (२न व ी३न लोहगाव पुणे येथील पोलीसाींसािी 
नभारण्यात येणाऱ्या गहृप्रकल्पातील सरननकाींसािी मुद्राींक शुल्क माफ/कमी करण्याचा प्रस्ताव 
प्रचडलत तरतुरीनुसार तपासून कायव्ाही करण्यात येत झहे. 

___________ 
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मुांबईमध्ये  ी.सी.झर ननयमाांमुळे महा्ाकलिेच्या शाळाांचा ्ुनववािास रख ल्याबाबत 
  

(१६न  ३०८७८ ी२१-०१-२०१६न.   श्री.सुननल राऊत ीववक्रोळीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१न मुींबईमध्ये ४५३ इमारतीमध्ये महापाडलकेच्या एक हजार १२४ शाळा भरतात, त्यापैकी 
अनेक शाळाींची ररुावस्था डाली असून पुनववक्ासाच्या प्रनतके्षत झहेत. परींतू “ ी.सी.झर.” 
ननयमाींमुळे शाळाींचा पुनववक्ास रख लेला असून सररील शाळाींचा पुनववक्ास मागी लागावा 
यासािी “ ी.सी.झर.” ननयमाींमध्ये बरल करण्याची मागणी ववववि स्थाननक स्तराव कन होत 
असल्याची बाब हरनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजीच्या ररम्यान ननरशन्ास झली झहे, हे खरे 
झहे काय, 
(२न असल्यास, “ ी.सी.झर.” ननयमाींमध्ये बरल करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायव्ाही केली 
वा कररत झहे, 
(३न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी११-०७-२०१६न : (१न प्रस्तुत प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेने हरनाींक 
२९.१०.२०१५ रोजीच ेपत्रान्वये महानगरपाडलका शाळाींच्या बाींिकामाच्या सींरभा्त शासनाचे ४० 
% ककमान के्षत्र कक्र ाींगणासािी एका हिकाणी राखीव िेवणेबाबत हरनाींक २४.२.२०१४ रोजीचे ज े
ननरेश झहेत त्यामध्ये डशर्थलता अपेक्षक्षलेली झहे. 
(२न व ी३न शाळाींसािी कक्र ाींगणाचे के्षत्र प्रस्ताववत करणे झवश्यक झहे. सरसक् 
महानगरपाडलकाींच्या शाळाींना अशी सवलत हरल्यास खाजगी शाळाींच्या सींरभा्तही अशी मागणी 
होवू शकते. 
     शासनाच्या हरनाींक २१.२.२०१४ रोजीच्या ननरेशामध्ये ववद्याथी सींख्येच्या प्रमाणात 
ववद्यमान शैक्षणणक इमारतीच े ववस्तार करणे अगत्याचे असेल तर अशा अपवारात्मक 
पररव्स्थतीत भूखीं ामिील मोकळी जागा कमी करण्यासािी शासनाच े पूव ् मान्यता घेन वून 
शैक्षणणक इमारतीच्या बाींिकामासािी अनतररक्त च्ई के्षत्र ननरेशाींक मींजूर करता येईल अशी 
तरतूर झहे. त्यामुळे महानगरपाडलकेक ून प्रकरणननहाय प्रस् ताव प्राप्त डालेस त्याबाबत 
शासनाक ून नर्चत कायव्ाही होव ूशकेल. 

___________ 
 

राज्यात दरो खेोर, सांघटीत गुां , नक्षलवादी याांच्याशी लढताना ्ोलीसाांचा मतृ्यु डाल्यास 
त्याांच्या िुटुांबबयाांना िुटुांब झरोग्य योजनेचा लाभ कमळण्याबाबत 

 

(१७न  ३११५७ ी२१-०१-२०१६न.   प्रा.ववरेंद्र जगता् ीधामणगाव रेल्वेन, श्री.अकमन ्टेल 
ीमुांबादेवीन, श्री.अस्लम शखे ीमाला  ्व्श्चमन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१न राज्यात ररो खेोर, सींघन ्ीत गुीं , नक्षलवारी याींच्याशी  लढताना पोलीसाींचा मतृ्यु डाल्यास 
त्याींच्या कु्ुींबबयाींना पोलीसाींच्या मोफत कु्ुींब झरोग्य योजनचेा लाभ डमळण्यासींरभा्तील 
प्रस्ताव  शासनाच्या मींजूरीसािी सींबींर्ित ववभागाक ून पािववण्यात झला झहे, हे खरे झहे 
काय, 
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(२न असल्यास, सरर प्रस्तावावर शासनाने ननणय् घेन वून कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात 
येत झहे, 
(३न  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०२-०७-२०१६न : ी१न होय, याबाबत पोलीस महासींचालकाींक ून प्रस्ताव 
प्राप्त डाला झहे. 
(२न व ी३न या सींरभाा्रत प्रचडलत तरतुरी तपासून झवश्यक ती कायव्ाही करण्यात येत झहे. 

___________ 
  

राज्यातील सेवाननवतृ् त डालेल् या ्ोलीसाच्या ननवासस् लानाांची समस् या सो ववण् याबाबत 
  

(१८न  ३२१४४ ी२१-०१-२०१६न.   श्री.सुननल कशांदे ीवरळीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील पोलीस रलातनू सवेाननवतृ् त डालेल् या पोलीसाींना शासकीय ननवासस् थानात भा  े
भन न कायमस् वन पी राहण् यास मुरतवाढ रेणे, राज् यातील जुन् या व मो कळीस झलेल् या चाळीत 
वास् तव् य करणा-या पोलीसाींना मोफत व हक् काची घन रे रेण् याबाबत तसेच सेवाननवतृ् त पोलीसाींना 
ररमहा केवळ ७,००० त े८,००० न पये पेन् शनपो्ी डमळत असल् यान ेत ेराहत असलेल् या घन राचे 
भा  ेकमी करण् याबाबतचे प्रस् ताव शासनाच् या ववचारािीन झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल् यास, सररहू प्रस् तावाचे थो क् यात स् वन प काय झहे, 
(३) तसेच सररहू प्रस् तावाींवर शासनाक ून कोणती कायव्ाही करण् यात झली वा येत झहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी१२-०७-२०१६न : ी१न, (२न, (३न व ी४न ीअन हरनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ 
च्या गहृ ववभागाच्या शासन ननणय्ानुसार िराववक मया्रेपयतं मुरतवाढ रेण्यात येत.े 
(बन महाराषर राज्य पोलीस रलातील अर्िकारी ककीं वा कमच्ारी याींना मोफत व हक्काची घन रे 
डमळण्याबाबत सध्या शासनाचे कोणतेही िोरण नाही. 
(कन सेवाननवतृ्त पोलीस कमच्ाऱ्याींच्या घन राचे भा  े कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारािीन नाही. 

___________ 
  

्ुणे शहरातील डो् ्ट्टी ्ुनवासन प्रिल््ाबाबत 
  

(१९न  ३३२५० ी२१-०१-२०१६न.   श्री.कभमराव ता्िीर ीख िवासलान :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील डोप पट्टी िारकाींचे पनुवस्न ीएस.झर.ए.न प्रकल्प सींथ गतीने चाल ू
असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या ररम्यान ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे 
काय, 
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(२) असल्यास, त्यामुळेच शहर डोप पट्टीमुक्त होण्याऐवजी डोप पट्टीतील समस्या अर्िकच 
बबक् होत झहेत, हे ही खरे झहे काय,                                          
(३) असल्यास, पुणे डोप पट्टी पनुवस्न योजनेला गती रेण्यासािी शासनान ेकोणती कायव्ाही 
केली वा करण्यात येत झहे,     
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : (१न व ी२न हे खरे नाही. 
(३न डोप पट्टी पुनवस्न प्रार्िकरण, पुणे व वपींपरी-र्चींचव  के्षत्र कायाल्यासािी नगर ववकास 
ववभागाने हर.११.०९.२०१४ रोजी ववशेष ननयमावली प्रडसध्र केली झहे. तसचे डोप पट्टी 
पुनवस्न योजनेस गती रेणेसािी मा.मींत्री, गहृननमा्ण याींचेक  े हर.०१.०७.२०१५ रोजी बैिक 
घेन ण्यात झली. सरर बैिकीतील ननणय्ाची अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने डोप पट्टी 
पुनवस्न प्रार्िकरण, पुणे व वपींपरी-र्चींचव  के्षत्र कायाय्ाक ून झवश्यक कायव्ाही सुन  झहे. 
(४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
्ुणे व्जल््यातील बावधन खुदा सहहे क्र.५५ च्या निाशातील ट्ाल िायाालयाच्या झरक्षक्षत 

जागेचे स्ललाांतर उद्यानाच्या झरक्षक्षत जागेवर िरण्यात झल्याबाबत 
  

(२०न  ३३२५७ ी२१-०१-२०१६न.   श्री.कभमराव ता्िीर ीख िवासलान :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुणे व्जल््यातील ख कवासला मतरारसींघन ातील पुणे महापाडलकेच्या बाविन खुर् सव्हे 
क्र.५५ च्या नकाशातील ्पाल काया्लयाच्या झरक्षक्षत जागेच ेस्थलाींतर नद्यानाच्या झरक्षक्षत 
जागेवर करण्यात झले झहे, हे खरे झहे काय,      
(२) असल्यास, सरर नद्यानाच्या झरक्षक्षत जागेत ्पाल कायाल्याचे झरक्षण ्ाकल्यामुळे 
नद्यानाच ेके्षत्र अन ीं र डाले असल्याचे ननरशन्ास झले, हे ही खरे झहे काय, 
(३) असल्यास, सरर ्पाल कायाल्याच ेझरक्षण वारींवार महापडलकेक ून बरलले जात झहे, हे 
ही खरे झहे काय, 
(४) असल्यास, नक्त प्रकरणी महापाडलका झयुक्ताींनी झरक्षण बरलताना त्याींच्या अर्िकाराचा 
चुकीचा वापर केल्याचे ननरशन्ास झले, हे ही खरे झहे काय,   
(५) असल्यास, वारींवार ्पाल काया्लयाचे झरक्षण बरलण्याच ेकारणे काय झहेत, 
(६) असल्यास ्पाल कायाल्याच े झरक्षण रद्द करण्याबाबत कोणती नपाययोजना करण्यात 
झली वा येत झहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न होय. 
(२न ्पाल काया्लय या झरक्षणाच्या स्थलाींतरणामुळे नद्यानाच्या झरक्षणाचे झकारमानात 
फरक डालेला असून नद्यानाचे के्षत्रफळ मात्र कायम िेवण्यात झले झहे. 
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(३न, (४न, (५न व ी६न रोनरा सरर झरक्षण सींबींर्ित जडमन मालकाींच्या ववनींतीवन न त्याींचेच 
के्षत्रात २०० मी. पररघन  अतराींमध्ये महानगरपाडलका झयुक्ताींनी ववकास ननयमावलीच े ननयम 
क्र. १४.४.१ नुसार रोन वेळा त्याींना असलेल्या स्वेच्छर्िकारात स्थलाींतरीत केले झहे. ्पाल 
कायाल्याच ेझरक्षण बरलण्यासींरभा्त शासनास प्राप्त ननवेरने ववचारात घेन  न महानगरपाडलका 
झयुक्ताींनी घेन तलेला ननणय् योग्य होता ककीं वा कस,े याबाबत स्वतींत्र कायव्ाही करण्यात 
झलीअसून शासनान े पत्र क्र.ह्पीएस-१८१६/प्र.क्र.४४७/१६/नवव-१३, हर.०७/०७/२०१६ अन्वये 
महानगरपाडलका झयुक्ताींना त्याींनी घेन तलेल्या ननणय्ाचा फेरववचार करण्यास कळववले झहे. 
(७न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
खामगाव ीव्ज.बुल ाणान येलील ्ोलीसाांिररता नवीन प्रशासिीय इमारतीचे बाांधिाम िरण्याच्या 

प्रस्तावास मांजुरी देणेबाबत 
  

(२१न  ३३२७२ ी२१-०१-२०१६न.   अॅ .झिाश फुां  िर ीखामगाांवन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खामगाव ीव्ज.बुल ाणान येथील पोलीस स््ेशन, पोलीस अिीक्षक, नपववभागीय पोलीस 
याींच्या कररता नवीन प्रशासकीय इमारतीच े बाींिकाम करण्याचा प्रस्ताव सावज्ननक बाींिकाम 
ववभाग, खामगाव याींच ेक ून शासनाक  ेप्राप्त डाला झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस स््ेशनची इमारत फार जुनी डाली असून नवीन पोलीस प्रशासकीय 
इमारतीच े बाींिकाम करण्याची झवश्यकता असल्यामुळे सरर प्रस्तावास तत्काळ मींजुरी 
रेणेबाबत कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०२-०७-२०१६न : ी१न होय. 
(२न बुलढाणा व्जल्हा पोलीस रलाअींतगत् नप ववभागीय पोलीस अर्िकारी काया्लय झणण 
पोलीस स््ेशन खामगाव ग्रामीण नप ववभाग, खामगाव येथे प्रशासकीय इमारत 
बाींिण्याबाबतचा प्रस्ताव सिुारीत ररसूचीवर झिारीत अींराजपत्रक व नकाशे सावज्ननक 
बाींिकाम ववभागाक ून मागववण्यात झलेले झहेत. सरर प्रस्तावाींना ननिीची नपलब्िता लक्षात 
घेन वून प्रशासकीय मान्यता रेण्याची कायव्ाही करण्यात येत झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई भायखाळा येलील वीर माता व्जजाबाई भोसले उद्यानाच्या 
 प्राणी सांग्राहलयाच्या ववस्ताराबाबत 

  

(२२न  ३३६४० ी२१-०१-२०१६न.   श्री.सुननल प्रभ ू ीहदां ोशीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई भायखळा येथील वीर माता व्जजाबाई भोसले नद्यानाच्या प्राणी सींग्रहालयाच्या 
ववस्तारासािी नद्यानाच्या जागेलगत असलेल्या मफतलाल डमलचा सीएसक्र.५९१ व १/५९१ 
मिील ७७२२.४७ चौ.मी. के्षत्राचा राखीव भूखीं ाची ककीं मत करारानसुार मफतलाल डमलला अरा 
कन न सरर भखूीं  त्वरीत ताब्यात घेन ण्यासािी लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री, मुख्य सर्चव, 
प्रिान सर्चव नगरववकास झणण मा. झयुक्त, मुींबई महानरपाडलका याींना हरनाींक २ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी लेखी ननवेरन हरले, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, नक्त ननवेरनाच्या अनुषींगान ेशासनातफे कोणती कायव्ाही करण्यात झली झहे 
वा येत झहे याबाबत शासनाक ून करण्यात झलेल्या कायव्ाहीची सद्य:व्स्थती काय झहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी११-०७-२०१६न : ी१न हे खरे झहे. 
(२न प्रस्तुत प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाडलकेच्या ई ववभागाच्या मींजूर पुनर्र्चत ववकास 
झराखड्यानुसार माडगाींव ववभागातील न.भू.क्र. ५९११/५९१ िारण करणारी जमीन “वीरमाता 
व्जजाबाई भोसले नद्यान व प्राणी सींग्रहालयाचा ववस्तार” या सावज्ननक नहद्दष ्ाकररता 
झरक्षक्षत झहे. 
     सरर जडमन ननवासी पट्टा्यात वलेलली असून, सरर जडमन शीतगहृ, बहृन्मुींबई ववद्युत 
पुरविा व पररवहन ववभागाचे नपकें द्र व बहुमजली अननवासी गाळे इत्यारीींनी भाररत झहे. 
     न.भ.ूक्र. ५९१, १/५९१ हा मफतलाल डमलचा भाग नाही, तसेच, सरर जडमनीचे मालक हे 
मफतलाल नसनू, सरर जडमनीचे मालक श्री.महेंद्र राजीव छे ा व इतर याींनी महाराषर प्रारेडशक 
व नगररचना अर्िननयम १९६६ च्या कलम १२७(१न  खरेरी सूचना बजावली झहे. 
     सरर भूखीं  सींपारन कन न ताब्यात घेन ण्याच्या नदे्दशान े सरर प्रस्ताव सुिार सडमतीन े
िराव क्र. ११२, हर. २९.१०.२०१५ व महानगरपाडलका िराव क्र. १०५५, हर. ०३.११.२०१५ अन्वये 
मींजूरी हरलेली झहे. 
     त्यानुषींगाने सरर प्रस्ताव व्जल्हार्िकारी, मुींबई व्जल्हा याींच्याक  ेअर्िसूचना जारी कन न 
भूसींपारन करण्याकररता हरनाींक १६.१२.२०१५ रोजी पािववण्यात झला झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 
महाराष्ट् र प्रादेकशि ननयोजन, नगररचना वविास योजना अलवा प्रादेकशि योजनेसाठी झरक्षक्षत 

जकमनी दहा वषााच्या िालावधीत सां्ाहदत न िेल्यास मळु मालिास  
्रत िरण्याची तरतुद असल्याबाबत 

 

(२३न  ३४४६१ ी२१-०१-२०१६न.   श्री.राहुल जगता् ीश्रीगोंदान :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र प्रारेडशक ननयोजन, नगररचना ववकास योजना अथवा प्रारेडशक योजनेसािी 
झरक्षक्षत जडमनी रहा वषा्च्या कालाविीत शासनाने भसूींपारनाची कायव्ाही केली नसले तर 
सरर जडमनी जडमन मालकाच्या नो्ीशीनींतर सींबींर्ित जडमनीच े १२ महहन्यात झरक्षण रद्द 
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करण्याच्या तरतुरीला शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये मान्यता हरली झहे, हे खरे झहे 
काय, 
(२) असल्यास, झतापयतं राज्यातील ककती जमीन मालकाच्या जडमनीच ेझरक्षण रद्द कन न 
त्याींना जडमनी परत करण्यात झल्या झहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवस्ािारण कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी२४-०६-२०१६न : ी१न त ेी३न अशी बाब नाही. 
     महाराषर प्रारेडशक व नगर रचना अर्िननयम, १९६६ चे कलम १२७ मध्ये सरर 
अर्िननयमाींतगत् तयार करणेत झलेल् या ववकास योजनमेिील झरक्षक्षत असलेली जमीन रहा 
वषा्चे कालाविीमध्ये सींपाहरत करणेसींरभा्त अर्िननयमाच्या कलम १२६(२न व १२६(४) खाली 
घन ोषणापत्र डालेले नसेल तर जमीन मालकाींस ननयोजन प्रार्िकरणावर नो्ीस बजावणेची 
तरतूर झहे. अशी नो्ीस बजावलेनींतर १२ महहन्याचे कालाविीमध्ये ननयोजन प्रार्िकरणान े
त्याबाबत कायव्ाही न केल्यास सरर जडमन झरक्षणामिून व्यपगत होणेची तरतूर झह. 
शासनाने हरनाींक २९ ऑगस््, २०१५ रोजी अध्यारेश प्रख्यावपत कन न महाराषर प्रारेडशक व 
नगर रचना अर्िननयमामध्ये सिुारणा केलेल्या होत्या. त्यानुसार नक्त नल्लेणखलेला १२ 
महहन्याचा कालाविी २४ महहने इतका वाढववलेला झहे. हरनाींक ३१.२.२०१५ रोजी अध्यारेशाच े
कायद्यामध्ये न पाींतर डालेले झहे. 

___________ 
  

अिोला व्जल््यातील मुनत ाजा्ुर नगर्ाकलिेने भुखां  ८१/१ असताांना त्याला ७/१ दशावून 
ननयमाचे उल्लांघन िेल्याबाबत 

  

(२४न  ३८७३५ ी२१-०१-२०१६न.   श्री.हररष व्ा्ं ळे ीमुनत ाजा्ूरन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१न अकोला व्जल््यातील मुनतज्ापुर नगरपाडलकेन ेभुखीं  ८१/१ असताींना त्याला ७/१ रशव्ून 
ननयमाचे नल्लींघन न केले, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, सरर प्रकरणामध्ये नगरपाडलकेने शासनाची परवानगी घेन तली झहे काय, 
(३न असल्यास, सररहू जागेचा महसूल शासनाक  ेजमा केला झहे काय, 
(४न असल्यास, शासनाचा महसुल बु ववणाऱ्या अर्िकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात झली 
झहे, 
(५न नसल्यास, त्याचे कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न हे खरे नाही. 
(२न, (३न व ी४न मुनतज्ापूर नगरपररषरेच्या हद्दीत झरक्षण क्र. ३९ हे मुनतज्ापूर शहराच्या 
सुिाररत ववकास झराखड्यात रकुान समुहाकरीता झरक्षक्षत झहे. सररची जागा ही नगर 
पररषरेच्या ताब्यात असून या जागेवर रकुानाचे बाींिकाम करण्यासािी शासनाची परवानगी 
घेन तली असल्याचे नगर पररषरेने नमुर केले झहे. सरर प्रकरणी पवू ्नत् तर मिील नडलु प्लॉ् 
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क्र. ७/१ वर झरक्षक्षत जागेवर शासनाच्या मींजूरीप्रमाणे रकुानाचे बाींिकाम करण्यात झले झहे. 
याप्रकरणी नडलु प्लॉ् क्र. ७/१ वर रकुान बाींिकामाबाबत न्यायालयाचा स्थगनारेश असुन 
प्रकरण न्यायप्रववषि झहे. 
(५न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

्ोलीस िमाचा्याांना शासन ननणायावये ननवासस्लान ेकमळण्याबाबत 
  

(२५न  ३८९३६ ी२१-०१-२०१६न.   अॅ .भीमराव धों  ेीझष्ट्टीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील पोलीस डशपायाींना ३६६ चौ. फु्ाींच े व पोलीस हवालराराींपासून पोलीस 
नपननरीक्षक परापयत् ४७३ चौ. फु्ाींच े ननवासस्थान हर. २ जनू, २००४ रोजीच्या शासन 
ननणय्ान्वये पुरववणे झवश्यक झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस रलाक  ेसद्यव्स्थतीत असलेली बहुताींश ननवासस्थाने १८० त े२२० चौ. 
फु्ाींची झहेत, हे ही खरे झहे काय, 
(३) असल्यास, सररहू शासन ननणय्ान्वये पोलीस कमच्ाऱ्याींना ननवासस्थान े डमळण्याबाबत 
तसेच नपलब्ि ननवासस्थानाींचे चौ. फु्ाींप्रमाणे घन रभा  ेझकारण्याबाबत शासनाक ून  कोणती 
कायव्ाही करण्यात झली वा येत झहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०२-०७-२०१६न : ी१न होय. सावज्ननक बाींिकाम ववभागाच्या हरनाींक २ 
जून, २००४ रोजीच्या शासन ननणय्ान्वये शासकीय कमच्ाऱ्याींसािी वेतन ग्ननहाय शासकीय 
ननवासस्थानाींचे च्ई के्षत्र ववहीत करण्यात झलेले झहे. 
(२न होय, हे खरे झहे. 
(३न व ी४न सद्य:व्स्थतीत नवीन बाींिकाम प्रकल्पाींमध्ये जास्त के्षत्रफळाच्या सरननका 
बाींिण्याचे प्रस्ताववत झहे. सद्य:व्स्थतीत पोलीस कमच्ारी/अर्िकारी याींच्या वेतनशे्रणीनुसार 
घन रभा  ेभत्ता झकारण्यात येतो. 
  

___________ 
  

मुांबईमध्ये ननवासी व हया्ारी इमारत उभारताना वविास ननयांत्रण ननयमावलीनुसार वीज 
उ्िें द्र उभारण्यासाठी जागा राखून ठेवण्यात झल्या नसल्याबाबत 

  

(२६न  ३८९४१ ी२१-०१-२०१६न.   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े्ाटील ीकश ीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईमध्ये ननवासी व व्यापारी इमारत नभारताना ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनुसार वीज 
नपकें द्रासािी ववकासकान े जमीन राखून िेवणे बींिनकारक असताना, बेस्् प्रशासनान े सन 
२००६ ते २०१० या कालाविीत इमारतीमध्ये वीज नपकें द्राींना जागाच हरली नाही, २७५ हिकाणी 
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नपकें द्राची झवश्यकता नाही, तर प्रत्यक्षात १३८ हिकाणी नपकें द्राची झवश्यकता असतानाही 
बेस््ने ना हरकत प्रमाणपत्र हरल्याने बेस््चे ४०२ को्ीचे नकुसान डाले झहे, हे खरे झहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अर्िक चौकशी केली झहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय झढळून झले व त्यानुसार ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच े
नल्लींघन न करणा-या बेस्् अर्िका-याींवर तसेच ववकासकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत झहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : ी१न अशी बाब नाही. 
    बहृन्मुींबई ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या ववननयम क्र. २६ मिील तरतुरीनसुार वीज 
ववतरण करणाऱ्या प्रार्िकरणाच्या झवश्यकतेनुसार ववकास करणेत यावयाच्या भूखीं ामध्ये, 
भूखीं ाच े के्षत्रानसुार वीज नपकें द्र िेवणेची तरतूर झहे. वीज ववतरण करणाऱ्या प्रार्िकरणास 
झवश्यकता नसेल तर वीज नपकें द्राची तरतूर केली जात नाही. 
    बेस्् नपक्रमान ेसन २००६ ते २०१० या पाच वषाम्ध्ये ववकासकाक ून प्राप्त डालेल्या 
एकूण ५१९ प्रकरणाींपकैी १९७ प्रकरणाींमध्ये नपकें द्राची मागणी केली व नवर्रत ३२२ 
प्रकरणाींमध्ये नपकें द्राची मागणी केली नाही. नवीन नपकें द्र झवश्यक नसल्याकारणान े त्याींची 
नभारणी करण्यात झली नाही. त्यामुळे बेस्् नपक्रमाच ेनुकसान डालेले नाही. 
(२न ते ी४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

बहृ मुांबई महानगर्ाकलिेन ेवविास झराखड्याच ेननयोजन िरताना  
्ुरननयांत्रण रेषेला बगल हदल्याबाबत 

  

(२७न  ४०००५ ी१७-०५-२०१६न.   अॅ .्राग अळवणी ीववले्ालेन, अॅ .झकशष शेलार ीवाांदे्र 
्व्श्चमन, श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े्ाटील ीकश ीन, श्री.सांजय िेळिर ीठाणेन, श्रीमती मननषा चौधरी 
ीदहहसरन, श्री.प्रशाांत ठािूर ी्नवेलन, श्री.नरेंद्र ्वार ीिल्याण ्व्श्चमन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर ववभागीय शहर ननयोजन कायद्यानुसार जेव्हा एखारी महानगरपाडलका शहर 
ववकास झराख ा तयार करते तवे्हा त्या ववकास झराखड्यामध्ये पूरननयींत्रण रेषेचा अींतभा्व 
करणे बींिनकारक असताींना मुींबई महानगरपाडलकेन ेसन २०१५ मध्ये सारर केलेल्या ववकास 
झराखड्यात पूरननयींत्रण रेषेचा नल्लेख केलेला नाही, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, बहृन् मुींबई महानगरपाडलकेने ववकास झराखड्याच े ननयोजन करताना डमिी, 
रहहसर, ओडशवरा, पोईसर अशा ४ नद्याींसािीच् या पुरननयींत्रण रेषचेा नल्लेख नसल् याच ेहरनाींक 
८ जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यासमुारास ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(३) असल् यास, त् यामुळे मुींबईत पुन् हा २६ जुल ै सारखी पुरव्स्थती ननमा्ण होण् याची शक् यता 
असल् याच ेझढळून झले झहे, हे ही खरे झहे काय, 
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(४) असल् यास, सरर नद्याींच् या पुरननयींत्रण रेषा अवलींबण् यासािी शासनाद्वारे महापाडलका 
प्रशासनाला झरेश रेण् यात झले झहे काय, 
(५) असल् यास, त् याचे स् वन प काय झहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : ी१न व ी२न सवस्ािारणपणे मुींबई बाहेरील नद्याींच ेप्रवाह 
हे नैसर्गक् असून त्याींना सरींक्षक डभींती बाींिून त्याींच्या पात्राींच े सीमाींकन केले जात नाही. 
त्यामुळे पावसाळ्यात अनतवषृ्ीच्या वेळी नरीचे पाणी पात्राींबाहेर झसपासच्या पररसरामध्ये 
पसन न पूर पररव्स्थती ननमा्ण होण्याची शक्यता असल्यान,े त्याप्रमाणे पूर ननयींत्रण रेषा 
ननव्श्चत केली जात.े 
    बहृन्मुींबई महानगरपाडलका के्षत्रामध्ये जागेच्या कमतरतेमुळे नद्या व नाले याींच ेन ीं रीकरण 
व खोलीकरण हे सल्लागारानी अभ्यास कन न केलेल्या डशफारशीनसुार कन न पात्राींच्या रोन्ही 
बाजूला नच्चतम भरतीच्या पातळीपयतं झर.सी.सी. सींरक्षक डभींत बाींिून प्रवाहाच ेननयींत्रण केले 
जात असल्याने ववकास झराखड्यामध्ये पूर ननयींत्रण रेषेची सींकल्पना अींतभूत् नाही. 
(३न सन २००५ मध्ये हरनाींक २६ व २७ जुलै रोजी मुींबई शहराला अनतवषृ्ीचा त ाखा बसून 
एका हरवसात ९४४ डम.मी. इतक्या ववक्रमी पावसाची नोंर हो न मुींबई शहर व नपनगरामध्ये 
पुर सदृषय पररव्स्थती ननमा्ण डाली होती. सल्लागाराींनी अभ्यास केल्याप्रमाणे इतक्या 
नतव्रतेची अनतवषृ्ी शतकातनू एकरा होत असत.े त्यामुळे अशा अपवारात्मक पररव्स्थतीसािी 
पजन््य जलवाहहन्याींची क्षमता  ९४४ डम.मी. इतक्या ववक्रमी पजन््यमानासािी वाढववणे 
झर्थक्दृष्या अव्यवहाय ्व मुींबई सारख्या ववकडसत शहरामध्ये जागेची नपलब्िता ववचारात 
घेन ता शक्य होणार नाही. परींतु अशा पररव्स्थतीमध्ये पूरपररव्स्थतीमध्ये ननयींत्रण 
डमळववण्यासािी ववववि नपाययोजना बहृत झराखड्यामध्ये सूचववलेल्या असून त्याींची 
अींमलबजावणी बहृमुींबई महानगरपाडलकेक ून ्प्प्या्प्याने करण्यात येत झहे. 
(४न ते ी६न लागू नाही. 

___________ 
  

दीां नेली व रेंदाळ ीव्ज.िोल्हा्ुरन येलील भारत राखीव बटालीयन क्र.३ प्रिल््च ेिाम  
िोल्हा्ुर व्जल््याबाहेर सुरू िरण्याबाबत 

 

(२८न  ४००३० ी२०-०५-२०१६न.   श्री.सुरेश हाळवणिर ीइचलिरांजीन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रीीं नेली व रेंराळ ीव्ज.कोल्हापुरन येथील राज्य राखीव रलातील भारत राखीव ब्ालीयन 
क्र.३ प्रकल्पासािी गावातील ग्रामस्थाींनी ववरोि केल्यामळेु हा प्रकल्प कोल्हापुर व्जल््याबाहेर 
सु क करण्याचे शासनाच्या ववचारािीन झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, सरर प्रकल्पासािी पया्यी जागा नपलब्ि क कन रेण्याची तयारी व्जल्हापररषर 
कोल्हापुर याींनी रशव्ली झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(३) असल्यास, सरर प्रकल्पाबाबत शासनान ेकोणता ननणय् घेन तला वा घेन ण्यात येत झहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०५-०५-२०१६न : ी१न, (२न, (३न व ी४न भारत राखीव रलातील ब्ालीयन 
क्र. ३ हा प्रकल्प कोल्हापूर व्जल््याबाहेर नेण्याचा कोणताही प्रस्ताव ववचारािीन नाही. 

___________ 
  

रायग  व्जल्हयातील ्ोलीस दलातील ररक्त ्दाांबाबत 
  

(२९न  ४१२९५ ी२०-०५-२०१६न.   श्री.धैयाशील ्ाटील ी्ेणन, श्री.सुभाष उफा  ्ांड तशेठ ्ाटील 
ीअकलबागन :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायग  व्जल्हयातील पोलीस ववभागासािी शे्रणी १ त े ४ मिील एकूण मींजूर परे ककती 
झहेत व त्या पकैी ककती परे ररक्त झहेत, 
(२) असल्यास, ररक्त परे भरण्याबाबत शासनान े कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत 
झहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०५-०७-२०१६न : ी१न रायग  व्जल््यातील पोलीस ववभागात वग्-१ ची ४२ 
परे, वग्-२ ची ४४ परे, वग्-३ ची २७०७ व वग-्४ ची ३६ परे अशी एकूण २८२९ परे मींजूर 
झहेत झणण त्यापैकी वग-्१ ची ९ परे, वग-्२ ची ११ परे, वग-्३ ची ३६९ परे, वग-्४ ची १६ 
परे अशी एकूण ४०५ परे ररक्त झहेत. 
(२न ररक्त परे भरण्याबाबतची कायव्ाही ववववि स्तरावन न चालु झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 

्हाळा ीव्ज.िोल्हा्ूरन येलील “रे मेहाल” या ऐनतहाकसि ईमारतीच्या डालेल्या दरुवस्लेबाबत 
  

(३०न  ४१३७४ ी१६-०५-२०१६न.   श्री.सत्यजीत ्ाटील-सरु िर ीशाहूवा ीन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पन्हाळा ीव्ज.कोल्हापूरन येथील “रे मेहाल” हया ऐनतहाडसक ईमारती जवळ बालेककल्ल्यात 
ग ावरील प्रमखु व्यक्तीस ककीं वा ककल्लेरार अथवा राजाींच्या भे्ीस येणाऱ्या पाहुण्याींचे ववश्राींतीच े
हिकाण होत,े हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररषरेच्या ताब्यात असलेली ही ईमारत जनता बडार या सहकारी 
सींस्थेला लोकाींची सोय व्हावी या नद्देशान े नाममात्र भाड्याने रेण्यात झली झहे, हे ही खरे 
झहे काय, 
(३) असल्यास, सरर ईमारती व कन नगरपररषर व जनता बडार याींच्यात गेली २० वषा्पासून 
वार सुन  असून या काळात जनता बडार व नगरपररषर प्रशासनाक ून ईमारत पूण ्रलुक््षक्ष त 
डाली झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(४) असल्यास, सररच्या ऐनतहाडसक ईमारतीचे रनु स्तीबाबत शासनाने कोणती कायव्ाही केली 
वा करण्यात येत झहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न :ी१न होय. 
(२न होय. 
(३न, (४न व ी५न सरर प्रकरणी मा.न्यायालयाचा झरेश पारीत डाला असून रावा डमळकतीचा 
कब्जा प्रनतवारीींनी घेन व ूनये असे झरेश झहेत. 

___________ 
 

खामगाव ीव्ज.बुल ाणान येलील नवीन प्रशासिीय इमारतीचे बाांधिाम  
िरण्याच्या प्रस्तावास मांजुरी देणेबाबत 

 

(३१न  ४१४८२ ी२७-०५-२०१६न.   अॅ .झिाश फुां  िर ीखामगाांवन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाव ीव्ज.बुल ाणान येथील पोलीस स््ेशन, पोलीस अिीक्षक, नपववभागीय पोलीस 
अर्िकारी याींच्या कररता नवीन प्रशासकीय इमारतीच ेबाींिकाम करण्याचा प्रस्ताव सावज्ननक 
बाींिकाम ववभाग, खामगाींव क ून शासनाक  ेप्राप्त डाला झहे, हे खरे झहे काय,  
(२) असल्यास, पोलीस स््ेशनची इमारत फार जुनी डाली असून नवीन पोलीस प्रशासकीय 
इमारतीच े बाींिकाम करण्याची झवश्यकता असल्यामुळे सरर प्रस्तावास तत्काळ मींजुरी 
रेण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ? 
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०२-०७-२०१६न : ी१न व ी२न खामगाींव, व्ज.बुलढाणा येथील पोलीस 
स््ेशनकरीता नवीन प्रशासकीय इमारतीींच्या बाींिकामाच्या प्रस्तावास मींजूरी रेण्याची कायव्ाही 
पोलीस गहृननमा्ण व कल्याण महामीं ळाक ून करण्यात येत झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 

साांगली ीव्ज.साांगलीन येलील िाळी खण तलावाचे सुशोकभिरण िरणेबाबत 
 

(३२न  ४१५७३ ी१९-०५-२०१६न.   श्री.धनजांय ीसुधीरन गा गीळ ीसाांगलीन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली, व्जल्हा साींगली येथील काळी खण तलावाचे सुशोडभकरण करण्याच्या प्रस्तावास 
शासनाने मींजूरी हरली झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, सरर प्रकरणी कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे झहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न व ी२न अींशत: हे खरे झहे. 
    सरर प्रस्ताव कें द्र शासनाच्या पया्वरण व वन मींत्रालयाक  े सारर केला असून त्याींचे 
ननरेशानुसार खचा्च्या हहश्याबाबत महानगरपाडलकेत िोरणात्मक ननणय्ाबाबत सारर करण्यात 
येत झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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साांगली - कमरज - िु्वा  महानगर्ाकलिेतील घनिचरा हयवस्ला्नाबाबत 
  

(३३न  ४१५९४ ी१३-०५-२०१६न.   श्री.धनजांय ीसुधीरन गा गीळ ीसाांगलीन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली - डमरज - कुपवा  महानगरपाडलकेमध्ये घन नकचरा व्यवस्थापनाकररता हररत 
न्यायालयान ेतज्ज्ञाींची कायक्ारी सडमती स्थापन केली झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, या सडमतीच्या ननगराणीखाली व व्जल्हार्िकाऱ्याींच्या अध्यक्षतखेाली घन नकचरा 
व्यवस्थापनाचा प्रकल्प राबववण्याबाबत महापाडलकेस सूर्चत करण्यात झले झहे, हे ही खरे 
झहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाडलकेन े अर्िकार नसतानाही या सडमतीस समाींतर रसुरी अशी 
प्रशासन व परार्िकाऱ्याींची सडमती स्थापन केली झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(४) असल्यास, सरर प्रकरणी शासनाने कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न हे खरे झहे. 
(२न हे खरे झहे. 
(३न सरर सुकाणू सडमती ही मा.हररत न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तज्ञ सडमतीस पूरक अशी 
सडमती असनू या सडमतीच्या माध्यमातून घन नकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पामध्ये लोक सहभाग 
वाढववणे अपेक्षक्षत झहे. 
(४न व ी५न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली ीव्ज.साांगलीन येलील वखारभाग येल ेअद्ययावत रि टकमानल उभारणेबाबत 
  

(३४न  ४१५९५ ी१३-०५-२०१६न.   श्री.धनजांय ीसुधीरन गा गीळ ीसाांगलीन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली येथील वखारभाग या हिकाणी अद्ययावत रक ्डमन्ल नभारणीबाबतचा प्रस्ताव 
मागील अनेक हरवसापासून शासनाक  ेप्रलींबबत झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, सरर प्रस्तावाचे नेमके स्वन प काय झहे व त्यासािी ककती ननिीची तरतुर 
करण्यात झली झहे, 
(३) असल्यास, महानगरपाडलकेने या ्डमन्लकरीता ककती जागा झरक्षक्षत केली झहे, 
(४) असल्यास, ककती कालाविीमध्ये या प्रस्तावास मींजूरी डमळणार झहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न नाही. 
(२न, (३न, (४न व ी५न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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जेष्ट्ठ फोटोग्राफर झनांदराव चौगुले याांनी िोल्हा्ूर शहरातील  
खरी िॉनार चौिामध्ये झत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(३५न  ४१८३५ ी२०-०५-२०१६न.   श्री.राजेश क्षीरसागर ीिोल्हा्रू उत्तरन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर शहरातील खरी कॉनर् चौकामध्ये जेषि फो्ोग्राफर झनींरराव चौगुले ीवय ६५न 
याींनी गळफास लावुन झत्महत्या केल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये ननरशन्ास झले झहे, हे 
खरे झहे काय, 

 (२) असल्यास, पींचनामा करत े वेळी पोडलसाींना चौगुले याींची झत्महत्ये पूवी डलहहलेल्या  
र्चठ्ठीमध्ये स्थाननक माजी नगरसवेक, त्याींची मलेु झणण महानगरपाडलका कमच्ा-याींचा जाच 
झणण िमक्याींना कीं ्ाळून झत्महत्या करत असल्याच ेनमूर केले झहे, हे खरे झहे काय, 

 (३) असल्यास, सरर प्रकरणाची चौकशी कन न रोषीींवर कोणती करवाई करण्यात झली  वा 
येत झहे, 

 (४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी१२-०७-२०१६न : ी१न होय, हे खरे झहे. 
(२न होय, हे खरे झहे. 
(३न सरर प्रकरणी जुनाराजवा ा पोलीस िाणे येथ े अकस्मात मतृ्यू रव्ज. क्र. १०१/२०१५ 
सी.झर.पी.सी. १७४ प्रमाण े मयत राखल करण्यात झलेले झहे. सरर प्रकरणाची चौकशी 
अद्याप सुन  झहे. घन ्नास्थळी पींचनामाररम्यान साप लेली र्चठ्ठी जप्त करण्यात झलेली 
असून ती यातील मयत यानेच झत्महत्येपुवी डलहहलेली झहे ककीं वा कस े? याबाबत मुख्य 
शासकीय रस्तऐवज पररक्षक, गुन्हे अन्वेषण ववभाग, पुणे याींचेक  ेतपासणी होवून अडभप्राय 
डमळणेकामी पािववण्यात झलेला झहे. 
(४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील वेगवेगळया भागात चुिीचे टी ीझर हदल्याबाबत 
 

(३६न  ४२३३३ ी१७-०५-२०१६न.   श्री.अब् दलु सत्तार ीकसल्लो न, प्रा.वषाा गायिवा  ीधारावीन, 
 ॉ.सांतोष टारफे ीिळमनुरीन, श्री.अस्लम शेख ीमाला  ्व्श्चमन, श्री.अकमन ्टेल ीमुांबादेवीन, 
श्री.सांग्राम लो्टे ीभोरन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१न औरींगाबार शहरातील वेगवेगळया भागात चकुीच े ्ी ीझर हरल्याचा झरोप गत काही 
हरवसापासून महानगरपाडलका मध्ये होत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
सुमारास ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, सींबींर्ित नगररचना ववभागात गत रहा ते पींिरा वषा्पासून असलेल्या अनके 
अर्िकारी व कमच्ारी याींनी फाजलपुर, गणेश कॉलनी या ववभागात रोन हिकाणी झणण 
नारेगाींव या एका हिकाणी मागणीपेक्षा रपु्प् ्ी ीझर हरल्याचे ननरशन्ास झले झहे, हे ही 
खरे झहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(४न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी११-०७-२०१६न : ी१न व ी२न होय खरे झहे. 
(३न व ी४न महानगरपाडलकेच्या नगररचना ववभागातील प्रथमरशन्ी रोषी झढळून झलेल्या ५ 
अर्िकाऱ्याींववन ध्र ववभागीय चौकशी करण्यास्तव रोषारोप पत्र े बजावण्यात झली असून 
त्यापैकी २ अर्िकारी ननयतवयोमानानुसार सेवाननवतृ्त डाले झहेत. नवर्रत ३ 
अर्िकाऱ्याींना हरनाींक १८.४.२०१६ रोजीच्या झरेशान्वये ननलींबबत करण्यात झले झहे. 
याप्रकरणी ववभागीय झयुक्त, औरींगाबार याींना त्याींच्याक ील चौकशी अर्िकाऱ्याींमाफ्त 
ववभागीय चौकशी करण्याची ववनींती महानगरपाडलका औरींगाबार याींनी त्याींच्या हरनाींक 
२.५.२०१६ चे पत्रान्वये केली झहे. 

___________ 
  

नाग्ूर मधील मनीषनगर येलील एिा १४ वषीय मुलाचे अ्हरण िरण्यात झल्याबाबत 
  

(३७न  ४२५११ ी१७-०५-२०१६न.   श्री.सुननल िेदार ीसावनेरन, श्री.अकमन ्टेल ीमुांबादेवीन, 
श्री.ववजय व टे्टीवार ीरा म्ह्ूरीन, श्री.अब् दलु सत्तार ीकसल्लो न,  ॉ.सांतोष टारफे ीिळमनुरीन, 
श्री.अस्लम शखे ीमाला  ्व्श्चमन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) नागपूर मिील मनीष नगर येथील पॉप्युलर सोसाय्ीत राहणाऱ्या एका १४ वषीय मलुाच े
भर हरवसा अपहरण केले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च् या ररम्यान ननरशन्ास झले झहे, 
हे खरे झहे काय,  
(२) असल्यास, सरर अपहरण केलेल्या मुलाचा शोि घेन ण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली झहे 
वा करण्यात येत झहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी१२-०७-२०१६न : (१न  होय, हे खरे झहे. 
(२न कफया्रीचा मुलगा शाळेतून घन री येत असताना अनोळखी ४ ते ५ इसमाींनी जबररस्तीन े
पळवुन नेल्याबाबतची माहहती पोलीस स््ेशनला डमळताच मुलाचे शोिकामी तपास पथके 
रवाना करण्यात झली. तपास पथकाींना सरर गुन््यातील झरोपी मुलासह पळुन जात 
असल्याची माहहती डमळाल्याने त्याप्रमाणे सापळा ला न झरोपीला अपहरण डालेल्या मलुासह 
ताब्यात घेन ण्यात झले. पोलीस स््ेशन सोनेगाव येथे अपराि क्रमाींक ०४/१६ कलम ३६३, ३६४ 
अ, १२० (बन, ३४ भारींवव, सह कलम ३(१) महाराषर सींगिीत गुन्हेगारी ननयींत्रण अर्िननयम 
१९९९ अन्वये गुन् हा राखल झहे. सरर गुन््यामध्ये एकुण ७ झरोपीींना अ्क करण्यात झली 
झहे. गुन््याचा तपास सुन  झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. १९७ ी26न 

मांगळुरू चहहाळा ीता.नाांदगाव खां शे्वर, व्ज.अमरावतीन येलील मांजूर ्ोकलस स्टेशन  
इमारतीच्या बाांधिामाचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३८न  ४२८९९ ी१७-०५-२०१६न.   प्रा.ववरेंद्र जगता् ीधामणगाव रेल्वेन, श्री.अकमन ्टेल 
ीमुांबादेवीन, श्री.अस्लम शखे ीमाला  ्व्श्चमन, श्री.नसीम खान ीचाांहदवलीन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळु क चव्हाळा ीता.नाींरगाव खीं शे्वर, व्ज.अमरावतीन येथील पोडलस स््ेशन इमारतीच्या 
बाींिकामाचा प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याचे ननवेरन स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हरनाींक ६ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.मखु्यमींत्री याींना हरले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, नपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०२-०७-२०१६न : ी१न व ी२न अमरावती व्जल््यातील मींगळून  चव्हाळा 
ीता.नाींरगाव खीं शे्वर, व्ज.अमरावतीन या नवननडमत् पोलीस स््ेशनसािी जागा नपलब्ि 
नसल्यान,े के्षबत्रय काया्लयाक ून व्जल्हार्िकारी, अमरावती याींना जागा नपलब्ि होण्यासािी 
कळववण्यात झले झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

बी  शहरातील ्ोलीस िमाच्याांच्या ननवासस्लानाांची दरुवस्ला डाल्याबाबत 
 

(३९न  ४४९५७ ी१६-०५-२०१६न.   अॅ .भीमराव धों  े ीझष्ट्टीन, श्री.लक्ष्मण ्वार ीगेवराईन :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बी  शहरातील पोलीस कमच्ऱ्याींच्या ननवासस्थानाींची ररुवस्था डाली असनू सरर 
ननवास्थानाींच्या रनु स्तीसािी सा्वजननक बाींिकाम ववभागाक  ेपोलीस अर्िक्षक कायाल्य, बी  
याींच्या माफ्त वारींवार पत्रव्यवहार करण्यात ये नही ननवासस्थानाींची रनु स्ती डाली नसल्याची 
बाब माहे जानेवारी, २०१६ च्या अींनतम सप्ताहात वा त्या सुमारास ननरशन्ास झली झहे, हे 
खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, सरर ननवासस्थानाींच्या रनु स्तीसािी ननिी नपलब्ि कन न रेण्याबाबत कोणती 
कायव्ाही करण्यात झली वा येत झहे, 
(३न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०२-०७-२०१६न : ी१न व ी२न बी  शहरातील पोलीस कमच्ाऱ्याींच्या 
ननवासस्थानाींची रनु स्ती करणे झवश्यक असल्यान ेसन २०१५-१६ मध्ये ननवासी इमारतीींच्या 
रनु स्तीसािी न .२८.३९ लक्ष झणण अननवासी इमारतीींच्या रनु स्तीसािी न .२७.४६ लक्ष इतका 
ननिी ववतरीत करण्यात झला असून रनु स्तीची काम ेसुन  झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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शासिीय ताांबत्रि ववद्यालय, कसनर ीनाकशिन येल े+ २ स्तरावरील द्ववलक्षी अभ्यासक्रम 
ीसांगणि d-९ व इलेक्रॉननि c-२न सुरु िरण्याची िेलेली मागणी 

  

(४०न  ४५४६८ ी०५-०५-२०१६न.   श्री.राजाभाऊ ी्रागन वाज े ीकसनरन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१न शासकीय ताींबत्रक ववद्यालय, डसन्नर ीनाडशकन येथे +२ स्तरावरील द्ववलक्षी अभ्यासक्रम 
ीसींगणक d-९ व इलेक्रॉननक c-२न सुन  करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हरनाींक ४ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या समुारास मा.नच्च व तींत्रडशक्षण मींत्री याींचके  े लेखी पत्राद्वारे 
केली झहे, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, नक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत 
झहे, 
(३न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न होय. 
(२न व ी३न शासकीय ताींबत्रक ववद्यालय डसन्नर या सींस्थते +२ स्तरावरील द्ववलक्षी 
अभ्यासक्रम ीसींगणक  ी-९ व इलेक्रॉननक्स सी-२) प्रत्येक १ तकु ी सुन  करण्यासािी कायव्ाही 
सुन  झहे. 

___________ 
  

नाग्ूर व्जल्हयातील िहान नगर्ररषद ीनवीनन येलील िमाचा-याांचे 
 वेतन नगर्ररषदे अांतगात िरण्याबाबत 

 

(४१न  ४५५४६ ी०५-०५-२०१६न.   श्री.ड  मल्लीिाजूान रेड् ी ीरामटेिन :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर व्जल्हयातील कन्हान नगरपररषर ीनवीनन येथील कमच्ा-याींच े माहे जानेवारी, 
२०१४ पासूनच ेवेतन नगरपररषरे अींतगत् करण्याबाबतचे ननवेरन स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या ररम्यान हरले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, सरर प्रकरणी कोणती कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(३न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी११-०७-२०१६न : ी१न व ी२न हे खरे नाही. कन्हान नगरपररषरेने 
कमच्ाऱ्याींचे माहे जानेवारी, २०१४ ते माहे सप् े्ंबर, २०१४ पयतंचे वेतन ग्रामपींचायत मध्ये 
डमळत असलेल्या वेतनानुसार अरा करण्यात झलेले झहे. त्यानींतर प्रती कमच्ाऱ्याींना 
न .२०,०००/- अर्ग्रम राशी रेण्यात झलेली झहे. 
     तसेच कन्हान वपींपरी नगर पररषरेस तसेच नवननडमत्ी नगर पररषरेस सहायक अनुरान 
नपलब्ि कन न रेण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. १९७ ी28न 

  
्ाचोरा ीव्ज.जळगावन तालुक्यातील ्ाचोरा, व्ा्ं ळगाव हरेश्वर, भ गाव  

्ोकलस ठाण्यामध्ये ्ोकलस बळ वाढववण्याबाबत 
 

(४२न  ४७१८७ ी१६-०५-२०१६न.   श्री.किशोर ्ाटील ी्ाचोरान :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

ी१न भ गाींव तसचे पाचोरा  (व्ज.जळगावन तालुक्यातील पाचोरा पोलीस िाण्याच्या कायके््षत्रात 
६५ गावे तसचे वपींपळगाव हरेश्वर पोडलस िाण्याच्या कायके््षत्रात ४८ गाव येत असनू पोडलस 
िाण्याच्या कायके््षत्रात पोलीस अर्िकाऱ्याींसह अपुरे कमच्ारी कायरा व सुव्यवस्था पाहत झहेत, 
हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, नक्त हिकाणची लोकसींख्या पाहता येथील पोडलस बळ वाढववण्याबाबत 
नागररकाींनी वारींवार मागणी कन नही कोणतीच कायव्ाही करण्यात झलेली नाही, हे ही खरे 
झहे काय, 
(३न असल्यास, सरर पोडलस िाण्यामध्ये पोडलस बळ वाढववण्यासींरभा्त शासनाने कोणती 
कायव्ाही केली वा करण्यात येत झहे, 
(४न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०५-०७-२०१६न : ी१न, (२न व ी३न जळगाव व्जल्हा घन ्कातील भ गाव, 
पाचोरा व वपींपळगाव हरेश्वर या तीन पोलीस िाण्यात शासनाक ून मींजूर असलेल्या सव ्
परावर पोलीस अर्िकारी/कमच्ारी कायर्त झहेत. 
(४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 

राज् यातील महानगर ्ाकलिा व नगर्ाकलिाांनी िेलेल्या भसूां्ादनावर दाट वस्तीांच्या हठिाणी 
तीन ्ट व ववरळ वस्तीच्या हठिाणी दपु््ट वविास हक्ि हस्ताांतरण ीTDR) देण्याबाबत 

 

(४३न  ४७१९७ ी०५-०५-२०१६न.   श्री.राहूल िुल ीदौं न :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील महानगर पाडलका व नगरपाडलकाींनी केलेल्या भसूींपारनावर रा् वस्तीींच्या 
हिकाणी तीन प् व ववरळ वस्तीच्या हिकाणी रपु्प् ववकास हक्क हस्ताींतरण ीTDR) 
रेण्याचा ननणय् शासनाने घेन तला झहे, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, सरर प्रकरणी शासनाने कोणती कायव्ाही केली वा करत झहे, 
(३न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न होय. 
(२न या शासन ननणय्ामळेु ववकास झराखड्यामध्ये प्रस्तावीत असलेल्या झरक्षक्षत जागा 
सावज्ननक प्रयोजनाथ ्महानगरपाडलकाींच्या ताब्यात येण्यास मरत होणार झहे. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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महाराष्ट् र नगर्ररषद लेखा सांहीतचे् या अमांलबजावणीि  ेहोत असलेले दलुाक्ष 
  

(४४न  ४७७७७ ी१३-०५-२०१६न.   श्री.हषावधान स्िाळ ीबलुढाणान :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े राज्यातील सव ् नगरपालीका व नगरपींचायतीसािी सन २०१४ पासनू महाराष र 
नगरपररषर लेखा सींहहता लागु केली झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल् यास, सरर लेखा सींहहते प्रमाणे अद्यापही नगरपररषरेचे कामकाज होत नसल् याच े
लेखा पररक्षणा ररम् यान शासनाच् या ननरशन्ास झले झहे, हे ही खरे झहे काय, 
(३) असल् यास, सरर प्रकरणी शासनाने कोणती नपाययोजना केली वा करण्यात येणार झहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  

 श्री. देवेंद्र फ णवीस ी११-०७-२०१६न : ी१न होय, हे खरे झहे.राज्यातील सव ्नगरपाडलका व 
नगरपींचायतीसािी हरनाींक १ एवप्रल, १९७२ पासनू महाराषर नगरपररषर लेखा सींहहता १९७१ 
लागू होती. 
 नपाव्जत् तत्वावरील रहेुरी नोंर लेखा पध्रतीवर झिाररत महाराषर नगरपररषर लेखा 
सींहहता २०१३ ही हरनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१४ पासून लागू करण्यात झली झहे. 
(२न हे खरे नाही. 

    अद्याप पयतं अशी बाब शासनाच्या ननरशन्ास झलेली नाही. 
(३न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 
(४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
मालवण महानगर्ाकलिेतफे ्याटिाांना बोटीांग सफरीसाठी खरेदी िरण्यात झलेली जेट-स्क्री 

ीस्िूटर बोटन ्ाकलिा ्ररसरात धुळखात ् ल्याबाबत 
  

(४५न  ४८१६३ ी१७-०५-२०१६न.   श्री.वैभव नाईि ीिु ाळन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१न मालवण महानगरपाडलकेतफे पय्् काींना बो्ीींग सफरीसािी लाखो न पये खच ्कन न खरेरी 
करण्यात झलेली जे्-स्क्री ीस्कू्र बो्न पाडलका पररसरात िुळखात प ून असल्याचे नुकतचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, जलकक्र ा प्रकारास रेशी-ववरेशी पय्् काींची मोिी मागणी असताींनाही सरर जे् 
स्क्री बो् िळुखात प ून राहण्यामागची कारणे काय झहे, 
(३न असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली झहे काय, तरनुसार यास जबाबरार असणाऱ्या 
व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली झहे वा करण्यात येत झहे, 
(४न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न मालवण नगरपररषरेक ून कोणत्याही जे्-स्क्री 
ीस्कू्र बो्न ची खरेरी करण्यात झलेली नाही. 
     पय्् न ववकास कायक््रमाींतगत् पत्तन ववभाग, डसींिुरगु ् याींचेमाफ्त एक जे्-स्क्री. 
ीस्कू्र बो्न खरेरी कन न नगरपररषरेक  ेहस्ताींतरीत करण्यात झलेली झहे. सररची जे्-स्क्री 
ीस्कू्र बो्न ताींबत्रक बबघन ा ामळेु बींर व्स्थतीत झहे. 
(२न सरर जे्-स्क्री. ीस्कू्र बो्न मध्ये चाचणी ररम्यान ताींबत्रक रोष नद्भ् ावल्याचे ननरशन्ास 
झल्यान े बींर व्स्थतीत झहे. याबाबत पत्तन ववभागाक ून बो् रनु स्त कन न घेन ण्याबाबत 
नगरपररषरेक ून पािपुरावा करण्यात येत झहे. 
(३न व ी४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

गुरिुां ज मोडरी ीव्ज.अमरावतीन येलील राष्ट्रसांत तिु ोजी महाराज औद्योधगि प्रकशक्षण 
ववद्यार्थयाांसाठी वसनतगहृाच ेलोिा्ाण िरण्याबाबत 

  

(४६न  ४८३९१ ी१३-०५-२०१६न.   अॅ .यशोमती ठािूर ीनतवसान, श्री.अकमन ्टेल ीमुांबादेवीन :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१न गुरकुीं ज मोडरी ीव्ज.अमरावतीन येथील राषरसींत तुक ोजी महाराज औद्योर्गक प्रडशक्षण 
सींस्थेत डशकणाऱ्या ववद्यार्थयांच्या ननवास सुवविेकररता पाच वषाप्ूवी तब्बल ७३ लाख न पये 
खचून् बाींिलेल्या वसनतगहृाींच्या लोकापणा्सािी अद्यापही मुहूत ् डमळत नसल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या समुारास ननरशन्ास झले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) असल्यास, नक्त कारणास्तव झार्थक्दृष्या रबुल् घन ्कातील ववद्याथांना मुलभूत 
सुवविाींचा अभाव असलेल्या प्राचाया्च्या क्वा््रमध्ये नाईलाजास्तव वास्तव्य करीत झहेत, हे 
ही खरे झहे काय, 
(३) असल्यास, नक्त वस्तीगहृ ववद्यार्थयांना नपलब्ि होण्यासािी शासनान ेकोणती कायव्ाही 
केली वा करण्यात येत झहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०७-०७-२०१६न : (१न होय, 

"राषरसींत तुक ोजी महाराज शासकीय ओद्योर्गक सींस्था, मोडरी, व्ज.अमरावती” या 
सींस्थेच्या वसतीगहृातील सव ् मलुभूत सुवविा पूण ् डाल्यानींतर वसतीगहृाच्या नरघन ा्न वा 
लोकापणा्सािी वेळ न घन ालवता ववद्यार्थयाचंी गरज लक्षात घेन वून, जानेवरी, २०१६ पासून 
मुलाींच्या ननवासाकरीता वसतीगहृ सुन  करण्यात झले झहे. 
(२न हे खरे नाही. 
सींस्थेचे वसतीगहृ सुन  होण्यापूवी प्राचाय ्ननवासस्थानात ववद्युत व पाणी इ. सुवविा नपलब्ि 
असल्यान े ७ गरज ू ववद्यार्थयांची झर्थक् पररव्स्थती ववचारात घेन ता पया्यी व्यवस्था कन न 
रेण्यात झली होती. 
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(३न सरर वसतीगहृ ववद्यार्थयांना नपलब्ि होण्यासािी पररसर स्वच्छता, णख क्याींना तावराने 
बसववणे, ववद्युत, पाणी इत्यारी मुलभूत सुवविा, तसेच ववद्यार्थयांकररता पलींग, गाद्या, 
चाररी, नश्या, ब्लँके् इ. सोयी-सुवविा नपलब्ि कन न रेण्यात झल्या झहेत. 
(४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हा्ूर व्जल्हयातील फुलेवा ी-ररांगरो  बाांधिाम ्ूणा िरण्याबाबत 
  

(४७न  ५१६५२ ी१७-०५-२०१६न.   श्री.प्रिाश झबबटिर ीराधानगरीन, श्री.उल्हास ्ाटील 
ीकशरोळन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१न कोल्हापूर व्जल्हयातील फुलेवा ी-ररींगरो चे बाींिकाम गेली ६ ते ७ वषे रख ल्याने स्थाननक 
नागररकाींनी ४ त े५ वळेा रस्ता रोको कन न काम पूण ्करण्याची झयुक्त, कोल्हापूर याींचके  े
वारींवार मागणी केल्याचे हरनाींक १७ फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या सुमारास ननरशन्ास झले, हे खरे 
झहे काय, 
(२न असल्यास, सरर ररींगरो चे बाींिकाम पूण ्करण्याकररता कोणती कायव्ाही करण्यात झली 
वा करण्यात येत झहे, 
(३न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी१२-०७-२०१६न : (१न होय हे खरे झहे. 
(२न व ी३न सरर फुलेवा ी ररींगरो चे काम महाराषर सुवण ्जयींती नगरोत्थान महाअडभयान या 
अींतगत् मींजूर हो न त े हर.१६.११.२०११ रोजी सुन  करणेत ये न सींपूण ्रस्त्याच े१४.०० मी. 
न ीं रीने बेसचे व ६.०० मी. न ीं रीन े ी.बी.एम ी ाींबरी स्तराचेन काम फुलेवा ी नाक्यापासून ५०० 
मी. सो ून पूण ्डाले होत.े 
     तथावप, कोल्हापूर शहरासािीचे थे् पाणीपुरविा योजना हर.२७.०२.२०१३ रोजी मींजूर 
डाली व प्रत्यक्षात हर.२२.०८.२०१४ रोजी कामास सुन वात डाली. पाणीपुरविा योजनेच ेकाम या 
रस्त्यावन न करावे लागणार असलेने सरर रस्त्याचे काम प्रलींबीत िेवणेत झले. 
     नागररकाींचे सोईसािी सरर हिकाणी पुवी केलेल्या ६.०० मी. न ीं रीच्या  ाींबरी स्तरावन न 
वाहतुक सुन  झहे. फुलेवा ी नाक्यापासून ५०० मी. लाींबीचे हिकाणी अध्या् रस्त्याचे काम पाईप 
लाईनच्या क्रॉसीींगमुळे केलेले नाही. सद्यव्स्थतीत फुलेवा ी सोसा. मध्ये येणाऱ्या रस्त्यापयतं 
रस्ता जो णेत झलेला झहे व त्यावन न वाहतकू सुन  झहे. 
     पाणी पुरविा लाईनच ेकाम पूण ्डाले नींतर रस्त्याचे नवर्ीत काम करण्यात येईल. 

___________ 
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लाईन बाजार ीव्ज.िोल्हा्ूरन येलील साां ्ाणी हयवस्ला्न प्रिल्् बांद अवस्लेत असल्याबाबत 
  

(४८न  ५१६५७ ी०३-०५-२०१६न.   श्री.प्रिाश झबबटिर ीराधानगरीन, श्री.उल्हास ्ाटील 
ीकशरोळन :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१न लाईन बाजार ीव्ज.कोल्हापूरन येथील साीं पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प गेली ककत्येक हरवस 
बींर अवस्थेत असल्यान े साीं पाणी थे् नरीपात्रात डमसळत असल्याचे हरनाींक १७ फेब्रुवारी, 
२०१६ रोजीच्या समुारास ननरशन्ास झले, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, प्रकल्प चालवणारी ववश्वा इन्रा कीं पनी प्रकल्प अिव्् सो ून गेल्यान े
नागररकाींच्या झरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर झला, हे खरे झहे काय, 
(३न असल्यास, नक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायव्ाही केली झहे, 
(४न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 

श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न नाही. हे खरे नाही. 
     लाईन बाजार ीव्ज.कोल्हापूरन येथील साीं पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प मिून रररोज ५० त े
५५  र.ल.डल. साीं पाण्यावर प्रक्रीया केली जात े प्रक्रीया केलेले साीं पाणी काही प्रमाणात 
बागेसािी वापरण्यात येत.े नवर्रत पाणी पींचगींगा नरीमध्ये महाराषर प्ररषुण ननयींत्रण मीं ळानी 
हरलेल्या ननकषानसुार सो ले जात.े 
(२न हे खरे नाही. 
     प्रकल्प चालवणारी ववश्वा इन्रा कीं पनी याींनी ८८ ्क्के योजनेचे काम पूण ्केले असून 
साीं पाणी प्रक्रीया कें द्र हर. ०९.०५.२०१४ पासनू ्प्प्या्प्प्यान े चालू  कन न हर. २०.०४.२०१५ 
पासून ७६ र.ल.डल. क्षमतेन े काया्न्वीत केला झहे. सध्या ववश्वा इन्रा कीं पनी माफ्तच 
साीं पाणी  प्रकक्रया कें द्र चालववला जातो. त्यामळेु नागररकाींच्या झरोग्याचा प्रश्न नद्भ् ावण्याची 
बाब ननरशन्ास झली नाही. 
(३न व ी४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 

नानवीज ीता.दौं , व्ज.्ुणेन येलील ्ोलीस प्रकशक्षण िें द्र इमारतीांच्या  
दरुुस्तीच्या िामाांना ननधी उ्लब्ध िरुन देणेबाबत 

 

(४९न  ५२२६८ ी२०-०५-२०१६न.   श्री.राहूल िुल ीदौं न :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नानवीज ीता.रौं , व्ज.पुणेन येथील पोलीस प्रडशक्षण कें द्र इमारती ३० ते १०० वषा्पेक्षा 
जास्त जुन्या असल्यान ेसरर इमारतीींच्या रनु स्तीच्या कामाींना प्रािान्य क्रमान ेननिी नपलब्ि 
कन न रेणेबाबतच ेननवेरन स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे जानेवारी, २०१६ 
वा त्या ररम्यान हरले झहे, हे खरे झहे काय, 
(२) तसेच नक्त कामाींबाबत मा.गहृ राज्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली हरनाींक १७ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोजी डालेल्या बैिकीतील ननणय्ानुसार सींबींर्ित ववभागान ेजे प्रस्ताव शासनास सारर 
करणे झवश्यक होते त ेप्रस्ताव शासनास सारर डाले नसल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१६ वा 
त्या ररम्यान ननरशन्ास झले झहे, हे हह खरे झहे काय, 
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(३) असल्यास, सरर कामाींना ननिी नपलब्ि कन न रेण्याबाबत शासनाने कोणती कायव्ाही 
केली वा करण्यात येत झहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०२-०७-२०१६न : ी१न होय. 
(२न व ी३न प्राचाय,् पोलीस प्रडशक्षण कें द्र, नानवीज, रौं , पुणे येथील ननवासी व काया्लयीन 
इमारतीच्या रनु स्तीसािी न .७,१६,४६,८२२/- झणण न .९,६९,४८,७२५/- इतक्या रनु स्तीच्या 
कामाींच्या अींरजपत्रकाींना मान्यता रेण्यात झली झहे. 
(४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा नगर्ररषद हदीचवाढीच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(५०न  ५२७११ ी१७-०५-२०१६न.   श्री.कशवेंद्रकसांहराज े अभयकसांहराजे भोसले ीसातारान :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१न सातारा नगरपररषर हद्दवाढीबाबतचा प्रस्ताव व्जल्हार्िकारी सातारा याींच्यामाफ्त हरनाींक 
१५/१२/२००२, तसेच माहे जून २००५, सप् े्ंबर २००८, ऑगस्् २०१०, जुलै २०१२, जानेवारी 
२०१४, व जून २०१५ मध्ये शासनाक  ेपािववण्यात झला झहे, हे खरे झहे काय, 
(२न असल्यास, वारींवार प्रस्ताव पािवूनही याबाबत अद्याप ननणय् घेन ण्यात झला नाही, हे ही 
खरे झहे काय, 
(३न असल्यास, सरर प्रस्तावावर शासनाने काय कायव्ाही करण्यात झली वा येत झहे, 
(४न नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय झहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस ी०८-०७-२०१६न : ी१न होय, हे खरे झहे. 
(२न व ी३न सातारा हद्दवाढीची बाब शासनाच्या ववचारािीन झहे. 
(४न प्रश्न नद्भ् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


