
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महाड (जि.रायगड) नगरपररषदेच् या अ्त् याररत असणा-या ससमेंट  
ि ांक्रीट रस्तत्याची दरुवस्त था झाल् याबाबत 

  

(१)  ८५७ (२३-१२-२०१४).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल् हयातील महाड नगरपिरद चे् या तख यािरत तस ा-या ससमें् क ींक्री् 
रस्तयाची ेरुवस्त था लाल् यानच व रस्त  यावर मोाया प्रमा ावर खड्डच पडल् यानच या रस्तयावर मोाच 
तपघात होत तसल्याचच नुकतचच माहच नोव् हेंबर, २०१४ मध् यच वा  या सुमारास दनेशनानास ेलच 
ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, याबाबत शनासनानच पाह ी कच ली ेहच काय,  यात काय ेढन न ेलच, तद्नुसार 
पुढच को ती कायावाही कच ली ेहच वा करण् यात यचत ेहच, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच नाही. 
     नगरपिरद चे्या तखयािरतील रस्तयावर मोठ्या प्रमा ावर खड्डच पडलचलच नस न 
यासुमारास तपघात लाल्याची दनेशनानास ेलच नाही. 
(२) महाड नगरपिरद चेकड न शनहरातील रस्तयाींची वचनोवचनी ेरुुस्तती करण्यात यचतच. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

इचलिरांिी नगरपररषदेची हद्दवाढ िरण्याबाबत  
  

(२)  १९९० (२४-१२-२०१४).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इचलकरींिी नगरपिरद चेची हद्दवाढ करण्यासींेर्ाात हरकती-स चना मागववण्यासााी प्राथसमक 
उद्घोद ा देनाींक २७ ऑगस्त्, २००९ ्या शनासन रािपत्रात प्रससध्े करण्यात ेली ेहच, हच 
खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, यास तनसुरुन हरकती व स चनाींचा ववचार करुन इचलकरींिी नगरपिरद चेची 
हद्दवाढ करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कोल्हाप र याींची सशनफारस देनाींक ३१ मच, २०१२ ्या 
पत्रान्वयच शनासनास प्राप्त लाली ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल्यास, सशनफारशनी्या तनुदींगानच सेर हद्दवाढीबाबत ग्रामववकास व िलसींिार  
ववर्ागाचच तसर्प्राय मागववण्यात ेलच ेहचत, हच ही खरच ेहच काय, 
(४) तसल्यास, उक्त तसर्प्राय प्राप्त होव नसुध्ेा प्रस्तताव ेीघाकान प्रलींबबत राहण्या्या 
सवासािार  कार ाींची शनासनानच चौकशनी कच ली ेहच काय, तसल्यास चौकशनीत काय दनषपन्न 
लालच, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार च को ती ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) इचलकरींिी नगरपिरद चेची हद्दवाढ 
करण्याबाबतची तींदतम तधिस चना देनाींक २१.०८.२०१४ रोिी्या शनासन रािपत्रात प्रससध्े 
करण्यात ेली ेहच. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

एमएमआरडीएन ेमेरोच्या ततसऱ्या टप्पप्प यातील डपेो बाांधण्यासाठी 
आरे ि लनीतील झाड ेतोडल्याबाबत 

(३)  ५५६६ (०६-०७-२०१५).   श्री.नसीम ्ान (चाांददवली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.असमत ववलासराव 
देशमु् (लातूर शहर), अॅड.वारीस पठाण (भाय्ळा), श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), श्री.वविय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एमएमेरडीएनच मचट्रो्या दतसऱ्या ्प्प् यातील डचपो बाींिण्यासााी ेरच क लनी यचथील ३२९२ 
लाडच तोडण्याची परवानगी माधगतली तसताींना तानसा िलवादहनी्या ेरुुस्ततीसााी र्ाींड प 
पिरसरातील १५६६ लाडाींना तोडण्यास वकृ्ष प्राधिकर ानच मींि री देली तसल्याचच देनाींक 
२१.१.२०१५ रोिी वा या सुमारास दनेशनानास ेलच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल्यास, सेर ही लाडच पनुरोवपत करण्यासींेर्ाात शनासनानच को ती उपाययोिना कच ली 
ेहच वा करण्यात यचत ेहच, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच ेहच. 
   एमएमेरडीएनच मचट्रो्या दतसऱ्या ्प्प्यातील डचपो बाींिण्यासााी ेरच क लनी यचथील २२९८ 
लाडच तोडण्याची बाींिण्यासााी ेरच क लनी यचथील २२९८ लाडच तोडण्याची परवानगी माधगतली 
होत. परींत,ु वकृ्ष प्राधिकर  ससमतीनच सेर प्रस्तताव पुनववाचारासााी परत पााववला ेहच. 
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   वकृ्ष प्राधिकर  ससमती् या िानचवारी, २०१५ ्या सर्चत तानसा िलवादहनी ेरुुस्तती्या 
कामात बाधित १५६६ लाडच र्ाींडुप सींकुल, र्ाींडुप (प.) यचथील िलशनुध्ेीकर  कें द्र तच प्रस्तताववत 
ब्रचक प्रचशनर ् वर पयतं पुनरोवपत करण्याबाबत देनाींक २०.०१.२०१५ रोिी्या ारावान्वयच मींिुरी 
चेण्यात ेली ेहच. 

(२) व (३) सेर लाडच पुनरोवपत करण्यासींेर्ाात महापासलकच माफा त ाचकच ेाराची दनयुक्ती 
करण्यात ेली ेहच. 
    तसचच, सेर दाका ी िलवादहनी्या कामात बाधित १५६६ वकृ्षाींप की ४१२ वकृ्षाींचच 
पुनरोप  र्ाींडुप सींकुल पिरसरात करण्यात ेलच तस न, उवािरत वकृ्षाीं्या पुनरोप   काम 
प्रगतीपथावर ेहच. 

___________ 
  

सशवडी (प.), मुांबई येथील ि .गणपत लक्ष् मण पाटील मांडईच्या पुनववििासाबाबत  
  

(४)  ५७०९ (०६-०४-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सशनवडी (प.), मुींबई यचथील ेचाया ेों ेें मागाावरील पासलकच ची क .ग पत लक्ष् म  पा्ील ही 
मींडई गचल् या ८ वदाापास न पुनववाकासा् या प्रदतक्षचत तसल् याचच देनाींक ६ िानचवारी, २०१५ रोिी 
वा  यासुमारास दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, मींडईचा पुनववाकास मागी लावण् यासींेर्ाात शनासनानच को ती कारवाई कच ली ेहच 
वा करण् यात यचत ेहच, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) सशनवडी (प.) यचथील ेचाया ेों चे मागाावरील 
महापासलकच ची क .ग पत लक्ष्म  पा्ील या मींडई्या पुनववाकासासााी सींस्तथा / ववकास याींना 
दे.१२.०८.२००९ रोिी इराेापत्र िारी करण्यात ेलच होतच व तचव्हापास न सेर मींडई 
पुनववाकासा्या प्रदतक्षचत ेहच. 
(२) दे. १२.०८.२००९ रोिी इराेापत्र िारी करुनही मींिुरीसााी लाग ारच ना-हरकत प्रमा पत्र 
समनवव च इयाेीसााी ववलींब लागल्यानच सेर मींडई्या पुनववाकास प्रस्ततावास मींिुरी समनाली 
नाही. 
       तथावप, देनाींक २०.१०.२०१७ पयतं सेर इराेापत्राचच पुनग्रााह्यकर  करण्यात ेलच 
ेहच. ववकासकानच ेवश्यक या ना-हरकत प्रमा पत्रासह महापासलकच ्या इमारत प्रस्तताव 
ववर्ागास सेर मींडई्या पुनववाकासाचा प्रस्तताव साेर कच ला तस न, महापासलकच माफा त पुढील 
कायावाही सुरु ेहच. 
(३) याबाबत लालचल्या ववलींबाची कार च पुढीलप्रमा च ेहचत :- 
 क .ग पत लक्ष्म  पा्ील, सशनवडी (प.) यचथील मींडईची िागा पुरातव खाया्या 

क्षचत्रामध्यच यचत तसल्यानच पुरातव खायाचच ना-हरकत प्रमा पत्र समनववण्यासााी 
ववकासकास ४ वद ेलागली. 
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 ववकास दनयींत्र  दनयमावली ३५(४) तन्वयच पुनववाकासा्या नकाशनामध्यच ेरुुस्तती व या 
तनुदींगानच मुख्य तजननशनमन तधिकारी व कायाकारी तसर्यींता, वाहतुक ववर्ाग याींचच ना-
हरकत प्रमा पत्र समनवव च तसचच मा.सवो्च न्यायालया्या े चेशनानुसार ६ मी्र 
मोकनच क्षचत्र सोड च, तनमिल्यावर ेरक्षक्षत म ेान ाचव च याववदयीचच पिरपत्रक यामुनच 
ववकासकास पुन्हा मखु्य तजननशनमन तधिकारी व कायाकारी तसर्यींता, वाहतुक ववर्ाग 
याींचच ना-हरकत प्रमा पत्र घचऊन कायाकारी तसर्यींता (इमारत प्रस्तताव/शनहर) याीं्याकडच 
सेर मींडईचच नकाशनच पुनेुारुस्तत करुन साेर करावच लागलच. 

___________ 
  
पांढरपुर येथील मुलभूत सुववधाांसह सवि उपाययोिनाांबाबत सवििष आरा्डा तयार िरण्याबाबत 
  

(५)  ५९४९ (०७-०४-२०१५).   श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपुर यचथील उघडयावरील मानवी ववष्ा व इतर घा ीबद्दल शनासनानच मुलर् त सुवविाींसह 
सवा उपाययोिनाींबाबत सवाकद ेराखडा तयार करून मागा काढण्याचच मा.उ्च न्यायालयानच 
माहच डडसेंबर २०१४ मध्यच शनासनाला दनेेशन देलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, उक्त प्रकर ी शनासनामाफा त को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) मा.उ्च न्यायालया्या दनेेशनानुसार ेवश्यकतचनुसार शनौचालयाची व्यवस्तथा करण्यात 
ेली तस न यात्रा कालाविीत यात्रचकरुीं ना मुलर् त सुवविा पुरववण्यात ेल्या ेहचत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल् हापूर शहरातील िचऱ् यापासनू वीि तनसमितीचा प्रिल्प 
  

(६)  ७०९८ (०६-०७-२०१५).   श्री.रािशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), ड .सुजित समणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हाप र शनहरातील ेररोि् या ेोनशनच ्न कचऱ् यापास न वीि दनसमातीचा प्रस्त ताववत 
तसलचला ‘’रॅमको’’ कीं पनीचा प्रकल् प तद्यापही प्रस्त ताववत ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, सेरचा प्रकल् प प्रस्त ताववत तसल्यानच कोल् हाप र शनहरातील कचऱ् याींची समस्त या 
त यींत बबक् लालचली ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल् यास, कोल् हाप र शनहरातील कचरा समस्त या सोडववण् याकिरता सेर प्रकल् पाींस मींि री 
चेण्या्या दृष ्ीनच शनासनानच को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच तींशनत: खरच ेहच. 
     कोल्हाप र महानगरपासलकच नच घनकचऱ्यावर प्रक्रक्रया करुन यापास न वीिदनसमाती 
करण्याचा ेिुदनक प्रक्रक्रया प्रकल्प उर्ारण्याचच दनजश्चत करुन याकामी प्रकल्पाचा डिपी.ेर व 
े्ंडर मसुेा तयार करुन यानसुार िाहीर दनववेा प्रक्रक्रया राबववली ेहच. या दनववेा 
प्रक्रक्रयचतींती मच. रोकच म सचपरचशनन ससस्त्ीम प्रा.सल. मुींबई याींची सेरचा प्रकल्प डडबीएफओ्ी 
तवावर उर्ार ी करण्याची दनयकु्ती कच ली तस न  सेर सींस्तथचमाफा त एम.पी.व्ही तींतगात हा 
प्रकल्प उर्ार ीचचकाम मच. कोल्हाप र ग्रीन एनिी प्रा.सल. मुींबई याींचचमाफा त करण्यात यच ार 
ेहच. 
(२) होय, हच खरच ेहच. 
(३) कोल्हाप र महानगरपासलकच स घनकचऱ्याचच ववल्हचवा्ीकरीता शनासनानच मौिच ्ोपच 
ता.हातक ींगलच यचथील ७ हचक््र ३ ेर इतकी िमीन मींि र कच ली होती. तथावप याववरोिात 
ग्रामपींचायत मौिच ्ोपच याींनी मा.जिल्हा न्यायालयात ेावा ेाखल कच ला होता. हा ेावा 
दे.२७/३/२०१४ ्या े चेशनान्वय नॅशननल ग्रीन दट्रब्युनल को ा्, पु च याीं्याकडच वगा करण्यात 
ेला तस न या ेाव्यामध्यच दे. ७/७/२०१५ रोिी दनकाल होऊन ही िागा कोल्हाप र 
महानगरपासलकच स मींि र कच ली ेहच. तथावप, याववरोिातही ग्रामपींचायत ्ोपच याींनी मा.सवो्च 
न्यायायालयामध्यच ससव्हील तवपल नीं. ८३६०/२०१५ ेाखल कच लच तस न सेरचा ेावा 
न्यायप्रववषा ेहच. 
(४) प्रकर  न्यायप्रववषा ेहच 

___________ 
  

िोल् हापूर शहरातील महापासलिेच् या मो याच् या दठिाणी असलेल् या तीन 
 हिाराांहून अधधि आरक्षक्षत िागाांना अत्यल्प भावान ेवविल्याबाबत 

  

(७)  ७१२३ (०७-०४-२०१५).   श्री.रािशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), ड .सुजित समणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र शनहरातील महापासलकच ् या मोक् या् या दाका ी तसलचल् या तीन हिाराींह न तधिक 
ेरक्षक्षत िागाींना गचल् या चार वदाात हात न लागल् यानच महापासलकच ् या हक् का् या िसमनी 
कवडीमोल र्ावानच ेयायचा ाराव देनाींक १७ िानचवारी, २०१५ रोिी् या सुमारास 
महापासलकच ् या सर्चत मींि रीकिरता ाचवण् यात ेला होता, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल् यास, सेरचा ाराव मींि र करण् यात ेला ेहच काय, 
(३) तसल् यास, या सींेर्ाात शनासनाची र् समका काय ेहच ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच नाही. 
     दे. १७/१/२०१५ रोिी्या महासर्चमध्यच मींि र ववकास योिनचमिील ेरक्ष च 
वगनण्याबाबत तसा को ताही ाराव मींि रीसााी साेर कच लचला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िोल् हापूर जिल् ्यात पांपगांगा प्रदषूण,सुिल असभयान, दधुाळी व िसबा बावडा एसटीपी, 
नगरोत् थान पावसाळी पाणी तनयोिनासह पाईपलाईन योिनेबाबत 

  

(८)  ७१४० (०७-०४-२०१५).   श्री.रािशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), ड .सुजित समणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हाप र जिल् ह्यात पींचगींगा प्रे द , सुिल तसर्यान, ेिुानी व कसबा बावडा एस्ीपी, 
नगरो थान पावसानी पा ी दनयोिनासह पाईपलाईन योिनचसााी २००८ पास न २०१४ पयतं 
कोल् हाप र महानगरपासलकच ला तब् बल ७३७ को्ी ९१ लाख रुपयाींचा दनिी समनाला तस नही 
प्र यक्षात १२६ को्ी ६० लाख रुपयच खचा करण् यात ेलच ेहचत, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, पींचगींगा प्रेदु , सुिल तसर्यान, ेिुानी व कसबा बावडा एस्ीपी, 
नगरो थान पावसानी पा ी दनयोिनासह पाईपलाईन योिनचसााी प्र यचक क्रकती खचा करण् यात 
ेलच ेहच, 
(३) तसल् यास, याबाबत शनासनानच चौकशनी कच ली ेहच काय,  यात काय ेढन न ेलच ेहच, 
तद्नुसार पुढच को ती कायावाही कच ली ेहच वा करण् यात यचत ेहच, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच नाही. 
(२) या योिनचतील खालीलप्रमा च खचा माहच ि न २०१५ तखचर कर चत ेला ेहच. 
त.क्र. योिना खचा को्ीमध्यच 
त. 
 

पींचगींगा नेी प्रेदु  रोख चसााी ७६ एम.एल.डी मल 
शनधु्ेीकर  कें द्र बाींि च व इतर तनुदींधगक कामच 

५५.३७ (को.म.न.पा. दहस्तसा) 

ब. 
 

सुिल दनमाल तसर्यान योिनचतींतगात पा ी पुरवाा 
योिना 

१२.९३ (को.म.न.पा. दहस्तसा 
सह) 

क. 
 

ेिुानी-कसबा बावडा १७ एम.एल.डी. मल 
शनुध्ेीकर  कें द्र बाींि च व इतर तनुदींधगक कामच 
कर च 

००.२७ 
 

ड. 
 

नगरोथान पावसानी पा ी दनयोिनासह पाईपलाईन 
योिना 

२९.६१ 
 

 एक   ९८.१८ को्ी 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िेएनपीटी (ता.उरण, जि.रायगड) येथे महाराष्ट् र सुरक्षा रक्षि महामांडळामाफि त 
५५ सुरक्षा रक्षि तैनात िरण्यात आल्याबाबत 

  

(९)  ७१५२ (०७-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िवाहरलाल नचहरु बींेरामध् यच (िचएनपी्ी), (ता.उर , जि.रायगड) मा.मुींबई उ् च 
न् यायालया् या दनेेशनानुसार रायगड सुरक्षा रक्षक मींडनाचच सुरक्षा रक्षक त नात तसताींना तचथच 
महाराष ट्र सुरक्षा रक्षक महामींडनामाफा त ५५ सुरक्षा रक्षक त नात कच ल् यामुनच उद्भवलचल्या 
पिरजस्तथतीत न मागा काढण् याकिरता स्त थादनक लोकप्रदतदनिीींनी देनाींक १७ िानचवारी, २०१५ रोिी 
वा  या समुारास मा.मुख् यमींत्री, याींना दनवचेन देलच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, या दनवचेनानसुार शनासनानच को ती कायावाही कच ली वा करण् यात यचत ेहच, 
(३) तद्याप को तीच कायावाही कच ली नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१६) :(१) होय, हच खरच ेहच. 
(२) व (३) िच.एन.पी.्ी. प्रशनासनानच कच लचल्या ववनींतीनुसार तसचच महाराषट्र राज्य सुरक्षा 
महामींडना्या िोर ानसुार िच.एन.पी.्ी. ेस्तथापनचवर महामींडनातफे ५५ सुरक्षा रक्षक 
पुरववण्यात ेलचलच ेहच. 
     तसचच या प्रकर ी मा.मींत्री (कामगार) याींचचकडच एक ब ाक ेयोजित करण्यात ेली 
होती. 

___________ 
  

मुरुड नगरपररषद (जि. रायगड) िायािलयासमोर रस्तत्याांची दरुावस्तथा झाल्याबाबत 
  

(१०)  ७९६७ (०६-०७-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल् ह्यातीरल मुरुड नगरपिरदे कायाालयासमोरच मोा - मोाच खड्डच पडल् याचच 
नुकतचच माहच िानचवारी, २०१५ मध् यच दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, उक् त रस्त  याीं् या कामाींकरीता ९० लाखाींचा दनिी नगरपािरद चेकडच पड न ेहच, हच 
ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल् यास, उक् त रस्त  याींची ेरुावस्त था लाल् यामनुच नागिरकाींना प्रवास कर च त यींत काी  
लालच ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(४) तसल् यास, सेर प्रकर ी शनासनानच पाह ी कच ली ेहच काय,  यात काय ेढन न ेलच, 
(५) तसल्यास, सींबींधितावर को ती कायावाही कच ली ेहच वा करण् यात यचत ेहच, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 

  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) मुरुड नगरपिरदे कायाालयासमोरील रस्तयावर मोा 
मोाच खड्डच पडलचलच नस न याची ेरुावस्तथा लालचली होती हच खरच ेहच. परींतु सेर्या रस्तयाची 
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माचा, २०१५ मध्यच तापुरती डागडुिी करण्यात ेलचली होती व सेरचा रस्तता फच ब्रुवारी, २०१६ 
मध्यच ई-दनववेा प्रक्रक्रया प  ा करुन तयार करण्यात ेला ेहच. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ससांधुदगुि जिल् ्यातील िुडाळ नगरपांचायतचा प्रस्त ताव 
  

(११)  ७९९७ (०७-०५-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींिुेगुा जिल् ह्यातील कुडान नगरपींचायतीचा प्रस्त ताव गचल् या तनचक वदाापास न मींि री 
तर्ावी शनासनाकडच प्रलींबबत ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल् यास, उक् त प्रस्त ताव शनासनाकडच प्रलींबबत राहण् याची कार च काय ेहचत, 
(३) तसल् यास, सेर प्रस्त तावास ता कान मींि री चेण् याबाबत शनासनस्त तरावर को ती कायावाही 
करण् यात ेली ेहच वा यचत ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) कुडान नगरपींचायत स्तथापन करण्याबाबतची तींतीम 
तधिस चना देनाींक १०/०८/२०१५ रोिी्या शनासन रािपत्रात प्रससध्े करण्यात ेली ेहच. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महानगरपासलिेच्या उदूि शाळाांमधील सांगणि सादहत्याबाबत 
  

(१२)  ८१२५ (०६-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.बाबुराव पाचणे (सशरुर), श्री.अस्तलम शे्  (मालाड पजश्चम), 
अॅड.वारीस पठाण (भाय्ळा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राि पुरोदहत (िुलाबा), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकच ्या उे ा शनानाींमिील सींग क सादहयासााी राज्य सशनक्ष  ववर्ागानच 
सन २०१३-१४ या ेधथाक वदाात पााववलचला २७ लाख १२ हिार रुपयाींचा दनिी ेीडवदााह न 
तधिक कान पासलकच कडच वापराववना पड न तसल्याचच िानचवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास 
दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, याबाबत राज्या्या सशनक्ष  उपसींचालकाींनी वारींवार महापासलकच कडच पत्रव्यवहार 
करुनही पासलकच ्या सशनक्ष  तधिकाऱ्याींनी को तीही हालचाल न कच ल्यानच सेर दनिी रद्द 
होण्याची सर्ती व्यक्त कच ली िात ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल्यास, सेरह  दनिीबाबत पासलकच तील सशनक्ष  तधिकाऱ्याीं्या उेासीनतचची 
शनासनस्ततरावरुन सखोल चौकशनी करण्यात ेली ेहच काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 



वव.स. १९९ (9) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच ेहच. 
(२) सेर प्रकर ी सकृतेशनानी प्रशनासकीय देरींगाई दनेशनानास ेलच ेहच. 
(३) व (४) सेर प्रकर ी प्राथसमक चौकशनी करण्यासााी ेयुक्त, बहृन् मुींबई महानगरपासलका 
याींनी तदतिरक्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींना देनाींक १०.०३.२०१५ रोिी े चेशन देलच 
ेहचत. 
     चौकशनीतींती प्रशनासकीय देरींगाई लाल्याचच दनेशनानास ेल्यास महापासलकच माफा त 
सींबींधिताींवर िबाबेारी दनजश्चत करण्यात यचईल. 

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील मालाड पूवेतील िुरारगाांव येथील अल् टामाउां ट या इमारतीांच े 
बाांधिाम सुरु असताना ३७ व् या मिल् यावर आग लागल्याबाबत 

  

(१३)  ८४१६ (०७-०४-२०१५).   श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील मालाड प वेतील कुरारगाींव यचथील तल् ्ामाउीं ् या इमारतीींचच बाींिकाम 
सुरु तसताना ३७ व् या मिल् यावर देनाींक १७ िानचवारी, २०१५ रोिी ेग लागली होती, हच खरच 
ेहच काय, 
(२) तसल् यास, सेर इमारती् या ेवारात िचथच तजननशनमन यींत्र ा हवी होती तचथचच सेर 
ववकासकानच ससमें् समजक्सींगचा प् लॅन् ् उर्ा कच लचला ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल् यास, सातपचक्षा िास्त त मिली इमारत तसचल तर तजननशनमन ेलाची गाडी 
इमारती् या चारही बाि ींनी क्रफरता ेली पादहिच या दनयमाचा यचथच र्ींग लाला तसतानाही 
तजननशनमन ेला् या मुख् य तधिकाऱ् याींनी ना हरकत प्रमा पत्र देलचलच ेहच, हच ही खरच ेहच 
काय, 
(४) तसल् यास, सेर इमारत तिाव् तसताींना इींद्मचशनन ऑफ तप्रुव् हल चेण् यात ेलचलच ेहच, 
दनयमानुसार तशना इमारतीला तच चेता यचत नाही, हच ही खरच ेहच काय, 
(५) तसल् यास, सेर इमारती् या ेगी् या ेघुा् नचला िबाबेार इमारतीचा ववकासक, बाींिकाम 
कर ारी कीं पनी ेण  वास्त त ुववशनारे तसचच एसेरएचच तधिकारी ेण  तसर्यीं यावर 
दनष कानिीप ाबद्दल शनासनानच को ती कारवाई कच ली तथवा करण् यात यचत ेहच, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच ेहच. 
(२) सेर इमारतीचच बाींिकाम चाल  तसल्याकार ानच इमारत उर्ी करण्याकिरता लाग ारच 
ववववि सादहय या दाका ी ाचवण्यात ेलच होतच व मसशनन्स ेवारात उ्या होया तसचच तचथच 
ससमें् समजक्सींगचा प्लॅन्् उर्ा कच लचला होता. 
     सेर इमारतीचच बाींिकाम सुरु तसल्याकार ानच सेर इमारतीस तजननशनमन यींत्र ा 
बसववण्यात ेलचली नव्हती. 
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(३) ववकास दनयींत्र  दनयमावली १९९१ ्या कलम ४३/१/बी तन्वयच इमारत ७० मी्रपचक्षा 
िास्तत उींच तसल्यास, रस्तयाींकडील बाि  सोड न इतर ेोन्ही बाि स ९.०० मी्र िागा तस च 
ेवश्यक ेहच. 
      या कायद्यास तनुसरुनच सेर इमारतीस तजननशनमन ेलातफे ना-हरकत प्रमा पत्र 
देलचलच ेहच. 
(४) इमारतीचच नकाशनच/ेराखडच मींि र करताना इींद्मचशनन ऑफ ॲप्रुव्हल चेण्यात यचतच व यानींतर 
बाींिकाम परवानगी चेण्यात यचतच. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल् हापूर जिल् ्यातील गडदहां  लि शहराची हद्द वाढ िरण् याबाबत 
  

(१४)  ८७६१ (०६-०७-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.भास्तिर िाधव 
(गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र जिल् ह्यातील गडदहींन लि शनहराची सन १९४७ नींतर हद्द वाढ करण् यात ेली 
नाही, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल् यास, शनहराची वाढती लोकसींख् या व ववस्त तार ववचारात घचता हद्द वाढ कर चबाबत 
शनासनानच को ती कायावाही कच ली वा करण् यात यचत ेहच, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) गडदहींनलि शनहराचा हद्दवाढ प्रस्तताव शनासना्या ववचारािीन ेहच. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर शहरातील मुदत सांपलेल् या गाळयाांच्या सललावाबाबत 
  

(१५)  ८९३७ (०६-०७-२०१५).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र शनहरातील मुेत सींपलचल् या ६०१ मचिर गाळयाींची सललाव प्रक्रक्रयचसींबींिी देनाींक २६ 
िानचवारी, २०१५ रोिी महापासलकच नच घचतलचल् या ब ाकीत को ताही दन ाय घचण् यात ेला 
नसल् यामनुच मा.ेयुक् त याींनी सललावाची प्रक्रक्रया पुढच सहा देवस ढकलण् यात ेल् याचच 
नागिरकाींत तीव्र तसींतोद पसरला तसल् याचच माहच िानचवारी, २०१५ रोिी वा  या समुारास 
ेढन न ेलच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, या प्रकर ाची चौकशनी करण् यात ेली ेहच काय, 
(३) तसल् यास, सेर प्रकर ी ेोदीवर को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर महानगरपासलिेच् या ववववध वविास िामाांच् या तनववदा  
सध् या लनलाईन पध् दतीन ेमागववल् याबाबत 

  

(१६)  १०९५२ (०४-०८-२०१५).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र महानगरपासलकच ् या ववववि ववकास कामाीं् या दनववेा सध् या ऑनलाईन पध् ेतीनच 
मागववल् या िात ेहचत  याची त्रयस्त थामाफा त तपास ी कच ली तसता काही े्ंडर् या 
कागेपत्राींमध् यच फच रफार लाल् याचच माहच िानचवारी, २०१५ मध् यच देस न ेलच ेहच, हच खरच ेहच 
काय, 
(२) तसल् यास, यासींेर्ाात शनासनानच चौकशनी को ती कायावाही कच ली ेहच वा करण् यात यचत 
ेहच, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) हच खरच नाही. 
     ई-दनववेा पध्ेती ही ऑनलाईन तसल्यामनुच यामध्यच को ताही फच रफार लालचला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर मनपा च ेप्रशासिीय ववभागीय िायािलय िुळे सोलापूर भागात होणेबाबत 
  

(१७)  ११८९२ (०७-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमु् (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र महानगरपासलकच चच प्रशनासकीय ववर्ागीय कायाालय िनुच सोलाप र र्ागात नसल् यानच 
नागिरकाींना तनचक तडच ीींना तोंड द्यावच लागत ेहच तसच दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच 
काय, 

(२) तसल् यास, या प्रकर ाची चौकशनी कच ली ेहच काय, 
(३) तसल् यास, या चौकशनीत काय ेढन न ेलच,  यावर को  या उपाययोिना करण् यात यचत 
ेहचत, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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सोलापूर मनपा अांतगित रािीव आवास योिनेपासून पात्र लाभाथी वांधचत असणेबाबत 
  

(१८)  ११८९३ (०६-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमु् (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र महानगरपासलकच ् या तींतगात तसलचल् या रािीव ेवास योिनचसााीचच तनचक पात्र 
लार्ाथी वींधचत तसल् याचच दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, या प्रकर ाची चौकशनी कच ली ेहच काय, 
(३) तसल् यास, या चौकशनीत काय ेढन न ेलच,  यावर को  या उपाययोिना करण् यात यचत 
ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर महानगरपासलिें तगित राष्ट् रीय महात् मा गाांधी प्राणी  
सांग्रहालयातील वन् य प्राण् याांच् या मत्् यू प्रिरणाबाबत 

  

(१९)  ११८९४ (०६-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमु् (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र महानगरपासलकच ् या तींतगात तसलचल् या राष ट्रीय महा मा गाींिी प्रा ी सींग्रहालयात 
मागील काही देवसात तन् य प्राण् याींचच मृ य  लाल् याचच दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास, या प्रकर ाची चौकशनी कच ली ेहच काय, 
(३) तसल् यास, या चौकशनीत काय ेढन न ेलच,  यानुसार सींबींधिताींवर को ती कायावाही 
करण् यात ेली वा यचत ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) माहच फच ब्रुवारी, २०१६ मध्यच एका ससींहाचा 
वधृ्ेापकानामुनच मृय  लाला ेहच. 
(२) व (३) सेर ससींहाची मृय नींतर पशनुसींविान ववर्ाग तसचच वन ववर्ागाकड न उतरीय 
तपास ी कच ली तसता ससींहाचा मृय  वधृ्ेापकानानच लाल्याचच नम े कच लच ेहच. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर शहरातील िुळे सोलापूर भागात मुख् यमांत्री तनधीतून िरण् यात  
आलेल् या रस्त त् याच् या िामात गैरव्यवहार झाल् याबाबत 

  

(२०)  ११८९८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमु् (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलाप र शनहरातील िुनच सोलाप र र्ागात मुख् यमींत्री दनिीत न करण् यात ेलचल् या रस्त  या् या 
कामात ग रव्यवहार लाल् याचच दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल् यास, या प्रकर ी चौकशनी कच ली ेहच काय, 
(३) तसल् यास, या चौकशनीत काय ेढन न ेलच  यानुसार सींबींधिताींवर को ती कायावाही 
करण् यात ेली वा यचत ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) सेर रस्तयाींचा ेिाा तपास ीकरीता 
जिल्हाधिकारी याींनी वालचींे तसर्याींबत्रकी महाववद्यालय या सींस्तथचस त्रयस्तथ सींस्तथा म्ह  न 
नचम  क कच ली ेहच. 
(३) जिल्हाधिकारी याींचचमाफा त सेर तहवालाची तपास ी करुन पुढील कायावाही करण्यात यचत 
ेहच. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली समरि िुपवाड महानगरपासलिा के्षत्रातील घरिुल योिना र्डलेबाबत 
  

(२१)  ११९२७ (०६-०४-२०१५).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली समरि कुपवाड महानगरपासलका क्षचत्रातील घरकुल योिना तनचक वदाापास न प्रलींबबत 
ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल् यास,  याची सद्य्जस्तथती काय ेहच, 
(३) तसल् यास, सींबींधिताींवर को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) तींशनत: हच खरच ेहच. 
(२) सेर घरकुल यचिनचत लार्ाथीचा ब ठ्या घरासााी तस ारा ेग्रह व यातील न्यायप्रववषा 
बाबीींमुनच घरकुलाींची कामच सुरु होऊ शनकली नाहीत. 
     सद्य:जस्तथतीत प्रथम ्प्प्यातील १७६ घरकुलच व ्प्पा क्र.२ मिील १३९५ घरकुाींची कामच 
प  ावा्या तींदतम ्प्प्यात ेहचत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल् हापूर येथील महालक्ष् मी ततथिके्षत्र वविास योिनेच् या प्रस्त तावाबाबत 
  

(२२)  १२३८० (०७-०४-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल् हाप र यचथील महालक्ष् मी दतथाक्षचत्र ववकास योिनच् या प्रस्त ताव तयार करण् यात ेलचला 
नसल् याचच नुकतचच उघडकीस ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल् यास, महालक्ष् मी दतथाक्षचत्र ववकासा् या योिनच् या डीपीेर करण् यासााी ेोन को्ी 
रुपयाींची ेवश् यकता तसल् यानच हा दनधि जिल् हा दनयोिनात न चेण् यात यावा तशनी माग ी 
स्त थादनक लोकप्रदतदनिीींनी जिल् हा दनयोिन ससमतीकडच देनाींक १२ िानचवारी, २०१५ रोिी 
करण् यात ेली ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल् यास, या माग ीबाबत को ता दन ाय घचतला ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) याबाबत जिल्हाधिकारी, कोल्हाप र याींचचकड न 
शनासना्या सुिारीत कायापध्ेतीनसुार प्रस्तताव प्राप्त करुन पुढील कायावाही करण्यात यचत ेहच. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचपळूण (जि.रत् नाधगरी) नगर पररषद हद्दीतील स्त वामी मठ त ेरामततथि मागे   
रेल् वे स्त टेशन तसचे नवा भैरी मागे रेल् वे स्त टेशन ्या रस्त त् याबाबत 

  

(२३)  १२४३३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  धचपन   (जि.र नाधगरी) नगर पिरदे हद्दीतील स्त वामी मा तच रामदतथा मागे रचल् वच स्त ्चशनन 
तसचच नवा र् री मागे रचल् वच स्त ्चशनन ह्या रस्त  याचा पषृ ार्ाग मोाया प्रमा ात नाेरुुस्तत लालचला 
तसल् यामनुच वाहतुकीची ग रसोय होत ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल् यास, सेर रस्त  या् या ेरुुस्त तीसााी स्त थादनकाींकड न वारींवार माग ी होऊनही नगर 
पिरदे प्रशनासनाकड न  याकडच ेलुाक्ष करण् यात यचत ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल् यास, सेर रस्त ता सिुार ा कर चबाबत को ती कायावाही कच ली ेहच वा करण्यात यचत 
ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) स्तवामी मा तच रामदतथा मागा रचल्वच 
स्त च्शननकडच िा ाऱ्या रस्तयाप की स्तवामी मा तच रामतीथा मींदेरापयतं तस ारा रस्तता िानचवारी, 
२०१३ मध्यच रस्तयाचच डाींबरीकर  कच लच ेहच. सेर रस्तता सुजस्तथतीत ेहच. 
     तसचच स्तवामी मा तच महाराषट्र हायस्तक लपयतं (िुना कायचेा रोड) हा सींप  ा रस्तता 
महाराषट्र सुव ा ियींती नगरोथान महातसर्यान राज्यस्ततर तींतगात ससमें् क क्रक्र् रस्तता 
करण्यात ेलचला ेहच. 
     नवार् री मागे रचल्वच स्त च्शननकडच िा ाऱ्या मागाावरील तींतगात रस्ततच डाींबरीकर  करण्याचच 
दे.२८/४/२०१५ रोिी मच.मुख्यसर्चमध्यच दनववेाींना मींि री चेण्यात ेली ेहच. व याप्रमा च काम 
प  ा करुन घचण्यात ेलच ेहच. 



वव.स. १९९ (15) 

     तसचच रचल्वच स्त च्शननकडच िा ाऱ्या मागाावरील मुराेप र तमचय प्र प्ीि तच खडस घरापयतं 
तस ाऱ्या माहच ऑगस्त्, २०१४ मध्यच तातडीनच करण्यात ेलच ेहच. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

______ 
  

धचपळूण (जि.रत् नाधगरी) शहरामध् ये असणाऱ् या उां च इमारतीांमध् ये  
दघुिटना घडल् यास सक्षम अ  नीशमन यांत्रणा नसल्याबाबत 

  

(२४)  १२४५० (०७-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  धचपन   (जि.र नाधगरी) शनहरामध् यच तस ाऱ् या उींच इमारतीींमध् यच ेघुा् ना घडल् यास  या 
इमारतीमध् यच िाण् यासााी इतकी सक्षम तन नीशनमन यींत्र ा नगर पासलकच कडच उपलब् ि नाही, हच 
खरच ेहच काय, 
(२) तसल् यास, सेर शनहराचा वचगानच ववस्त तार होत तसताना तद्यावत तन नीशनमन बींब 
नगरपासलकच कडच उपलब् ि नाही, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल् यास, धचपन   नगरपासलकच कडच तद्यावत तन नीशनमन बींब उपलब् ि हो चबाबत को ती 
कायावाही कच ली ेहच वा करण् यात यचत ेहच ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) सद्य:जस्तथती ेसुऱ्या मिल्यापयतं 
इमारतीमिील ेग ववलवव च इतपत तजननशनमन यींत्र ा उपलब्ि ेहच. 
(३) धचपन न नगरपिरद चेनच ाराव क्र.२१६ दे.९/३/२०१६ तन्वयच नववन तयािुदनक तजननशनमन 
वाहन खरचेी कर चसााी ाराव पारीत कच लचला तस न ई-दनवव चेची कायावाही चाल  ेहच. दनववेा 
प्रक्रक्रया प  ा लाल्यानींतर नववन तजननशनमन बींब नगरपिरद चेकडच उपलब्ि हो ार ेहच. 

  
___________ 

  
सोलापूर महानगरपासलिा हद्दीमध् ये समाववष्ट् ट झालेल् या ग्रामपांचायती मधील  

जिल् हा पररषद शाळा महापासलिेच् या ता यात घेण्याबाबत 
(२५)  १३४५१ (०७-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमु् (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र महानगरपासलका हद्दीमध् यच समाववष ् लालचल् या ग्रामपींचायती मिील जिल् हा पिरदे 
शनाना महापासलकच ् या ताब् यात घचतल् या गचल् या नसल्याचच दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच 
काय, 

(२) तसल् यास, याप्रकर ी चौकशनी कच ली ेहच काय, 
(३) तसल् यास, या चौकशनीत काय ेढन न ेलच व  यानसुार या शनाना किीपयतं 
महापासलकच ् या ताब् यात घचतल् या िातील, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय, हच खरच ेहच. 
(२), (३) व (४) सोलाप र शनहराची हद्दवाढ दे.५ मच, १९९२ रोिी लाली. पींचायत ससमती उतर 
सोलाप र्या क्षचत्रातील ११ गावच ही सोलाप र शनहरा्या हद्दवाढीमध्यच समाववषा करण्यात ेली 
ेहच. 
    यानुसार ११ गावातील ३९ जिल्हा पिरदे शनाना महानगरपासलकच कडच वगा करण्याबाबत 
सशनक्ष ातधिकारी याींनी प्रस्तताववत कच लच ेहच ेण  याप्रमा च महानगरपासलकच नच चेणखल  ाराव 
पािरत कच ला ेहच. तथावप जिल्हा पिरदे सोलाप र याींनी दे.२९/४/२००४ रोिी्या सवासािार  
सर्चमध्यच पािरत कच लचल्या ारावानुसार सवासािार  सर्चनच सेर ववदय तहक ब ाचव न हद्दवाढ 
लालचल्या ११ गावातील जिल्हा पिरद चे्या शनाना इमारती व यातील र्ौदतक सुवविा, 
सशनक्षकवृींे, कमाचारी इयाेीींसह प  ा त्यास कच ल्यासशनवाय महानगरपासलकच कडच हस्तताींतर करुन 
नयच तसा ाराव सींमत करुन सेरची प्रक्रक्रया थाींबववण्यात ेली ेहच. 

___________ 
  

ततथिके्षत्र पांढरपुर येथील मांददर व शहर पररसरातील अस्तवच्छतमेुळे  
व रोगराईचे वातावरण पसरत असल्याबाबत 

  

(२६)  १५४५८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सभुाष देशमु् (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दतथाक्षचत्र पींढरपुर यचथील मींदेर व शनहर पिरसरातील कमालीची तस्तव्छता तस न ववशनचदता 
ेदाढी यात्रा कानात तर तस्तव्छतचचा उ्चाींक गााला िातो व रोगराईचच वातावर  पसरतच 
तसच दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, मींदेर तसचच शनहर पिरसर स्तव्छ ाचवण्यासााी तसचच तस्तव्छता होऊ नयच 
यासााी प्रशनासनानच को या उपाययोिना कच ल्या ेहचत क्रकीं वा करण्याचच दनयोिन ेहच, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) खरच नाही. 
(२) पींढरप र श्हरात कायमस्तवरुपी एक   १०५७७ शनौचालयच ेहचत. तसचच ताप ती शनौचालय 
१०४२३ दनमाा  करण्याचच दनयोिन ेहच. नगरपिरद चेमाफा त शनहरातील सवा र्ागाची देवसात न 
ेोन वचना स्तव्छता करण्यात यचतच. प्रामुख्यानच चेऊन पिरसर, बारी मागा, प्रेक्षक्ष ा मागा, 
महवाचच रस्ततच या दाका ी पहा च् पाच तच सायींकानी ेा पयतं स्तव्छता करण्यात यचतच. 
नगरपिरद चेकडच घीं्ा गाड्याव्ेारच शनहरातील िरोघरीचा ओला व सुका कचरा तसचच मा, 
िमाशनाना, ह च्ल इ. दाका ाींचा कचरा गोना करण्यात यचतो. िींतुनाशनकाींचा ेगुिंी कमी 
करण्यासााी वापर करण्यात यचतो. 
     मा.उ्च न्यायालया्या े चेशनानुसार यात्रा कालाविीत यात्रचकरुीं ्या मलुर् त नागरी 
सुवविाींसााी ६५ एकरामध्यच यात्रचस यच ाऱ्या देींडया, पालख्या याींना राऊट्या, तींब  उर्ारण्यासााी 
िागा उपलब्ि कच ली तस न यात्रा सुरनीतप च पार पडली ेहच. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पांढरपूर नगरपासलिेने यमाई-तुिाई तलाव पररसरात सशुोसभिरण िरण्याबाबत 
  

(२७)  १६६८४ (११-०८-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरप र नगरपासलकच नच सुमारच ेोन को्ी रुपयच खच ान यमाई-तुकाई तलाव पिरसरात 
सुशनोसर्कर ाची कामच कच ली ेहच तर नौकाववहार, कारींिच, करम  क कें द्र ेण  सुवविा उपलब्ि 
हो ार तसच स्तवप्न सींकल्प धचत्राद्वारच नागिरकाींना ेाखवलच गचलच ेहच परींत  सशुनोसर्कर ाचच 
सींकल्प धचत्र पादहलच तसता यातील फक्त २५ ्क्कच च काम प  ा लालच तसल्याचच माहच मच, 
२०१५ रोिी वा या सुमारास दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल्यास, शनासना्या सरोवर सींविान योिनचतींतगात देलचल्या दनिीत न नगरपासलकच नच 
उक्त तलावाचा ववकास कच ला तस न मागील तीन वदाापास न हच काम प  ाप च ाप्प ेहच उवािरत 
कामच किी प  ा हो ार व यमाई तलाव प्रयक्षात ेराखड्यानसुार किी यच ार तसच प्रश्न 
नागिरकाींमि न ववचारण्यात यचत तस न याबाबत शनासनानच को ती कायावाही कच ली वा करण्यात 
यचत ेहच, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) सरोवर सींविान योिनचतींतगात मींि र कामच प  ा 
करण्यात ेली ेहच. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल् हापूर येथील अांबाबाई मांददर व िोततबा देवस्तथान या तीथिके्षत्राचा वविास िरण्याबाबत 
  

(२८)  १९१४० (१२-०८-२०१५).   श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.सुरेश हाळवणिर 
(इचलिरांिी), श्री.ियांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधिन), श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.शामराव ऊफि  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), श्री.ियदत्त 
क्षीरसागर (बीड), ड .सुजित समणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र यचथील तींबाबाई मींदेर तीथाक्षचत्राचा ववकास मींेीराची पुरातन रचना वास्त त  व 
वारसा याींचच ितन यासह इतर ेवश् यक सुवविाींचा समावचशन तसलचला सुमारच ७२ को्ीचा 
तीथाक्षचत्र ववकास ेराखडा माहच एवप्रल, २०१५ मध् यच शनासनास प्राप् त लाला ेहच, हच खरच ेहच 
काय, 
(२) तसल्यास, महाराषट्राचच कुल  ेवत म्ह  न प्रससध्े तस ारच श्री. िोदतबा चेवस्तथान व करवीर 
दनवासीनी श्री. तींबाबाई या दतथाक्षचत्रीय पिरसराचा सवाागी  ववकास करण्याची योिना 
कायााजन्वत लाली नाही, हच ही खरच ेहच काय, 
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(३) तसल् यास, सेर ववकास ेराखड्यातील कामाचच स्त वरुप काय ेहच व  याबाबत शनासनानच 
काय दन ाय घचतला ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय, हच खरच ेहच. 
(२) व (३) याबाबत शनासना्या सुिारीत कायावाहीनुसार जिल्हाधिकारी, कोल्हाप र याींचचकड न 
प्रस्तताव प्राप्त करुन पुढील कायावाही करण्यात यचत ेहच. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भामा आस्ेड धरणातून पुणे शहरासाठी प्रस्तताववत पाणी पुरवठा योिनेबाबत 
  

(२९)  २०५२५ (१२-०८-२०१५).   श्री.सुरेश गोरे (्ेड आळांदी), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधिन), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ामा ेसखचड िर ात न पु च शनहरासााी प्रस्तताववत पा ीपुरवाा योिनचत न ेनींेी 
नगरपिरद चेनच पा ीपुरवाा करण्याबाबत सींबींधित तधिकाऱ्याींकडच कच लचल्या वारींवार माग ी 
सींेर्ाात देनाींक २३ एवप्रल, २०१५ रोिी्या सुमारास मा.राज्यमींत्री (नगरववकास) याीं्या 
ेालनात ब ाक लाली होती, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, या ब ाकीत उपरोक्त प्रश्नाींबाबत ेनींेी न.प.ला पा ी चे चबाबत्या दन ायाचच 
स्तवरुप काय ेहच, याींची तींमलबिाव ी करण्यात ेली ेहच काय व याींची सद्य:जस्तथती 
काय ेहच, 
(३) तद्यापपयतं तींमलबिाव ी वा दन ाय घचतला नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय, हच खरच ेहच. 
(२) सींबींधित यींत्र चकड न प्रस्तताव प्राप्त करुन घचण्यात यचत ेहच. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली, समरि-िुपवाड महानगरपासलिा के्षत्रातील िुपवाड प्रभाग  
िायािलयाच ेिाम अनेि वषािपासून र्डले असल् याबाबत 

  

(३०)  २३१२३ (०७-०४-२०१५).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली, समरि-कुपवाड महानगरपासलका क्षचत्रातील कुपवाड प्रर्ाग कायाालयाचच काम मागील 
तनचक वदाापास न रखडलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 
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(२) तसल् यास,  याची नचमकी कार च काय ेहचत, 
(३) तसल्यास, शनासनानच या सींेर्ाात काय कायावाही कच ली वा करण् यात यचत ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) प्रर्ाग कायाालया्या इमारतीचच बाींिकाम प  ा 
लालच तस न माहच डडसेंबर, २०१५ पास न सेर प्रशनासकीय इमारतीमध्यच कुपवाड ववर्ागीय 
कायाालय चाल  करण्यात ेलच ेहच. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली, समरि-िुपवाड महानगरपासलिा के्षत्रातील हिारो मालमत् ताांची  
महानगरपासलिेच् या दतरतरी नद द नसल् याबाबत 

(३१)  २३१२४ (११-०८-२०१५).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली, समरि-कुपवाड महानगरपासलका क्षचत्रातील हिारो मालम ताींची महानगरपासलकच ् या 
ेफ्तरी नोंे नसल् यामुनच महानगरपासलकच चा लाखो रुपयाींचा कर बुडत ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल् यास, तशना मालम ताींचा नगररचना व बाींिकाम ववर्ागाकड न फच र सवे होऊन  याची 
नोंे हो ार ेहच काय, 
(३) तसल्यास, तखचर बुडववलचला कर या मालम ता िारकाींकड न वस ल कच ला िा ार काय, 
शनासनानच या सींेर्ाात काय कायावाही कच ली ेहच वा कर ार ेहच,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) हच खरच ेहच. 
     साींगली समरि कुपवाड महानगरपासलकच माफा त २५ र्ागाींमध्यच मालमाताींचा फच र सव्हे 
करुन नोंे घचण्याचच काम सुरु ेहच. या सव्हेनुसार सींबींधिताींकड न याींना चेय तसलचला 
मालमता कर महानगरपासलकच माफा त वस ल करण्याींत यचत ेहच. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली समरि-िुपवाड महानगरपासलिा के्षत्रामध्ये महानगरपासलिेची  
पाणी पुरवठा िनेशन व िलशुद्धीिरण प्रिल्पाबाबत 

(३२)  २३३६६ (१२-०६-२०१५).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली समरि-कुपवाड महानगरपासलका क्षचत्रामध्यच महानगरपासलकच ची पा ी पुरवाा 
कनचक्शनन क्षमता ५० हिार तसताना प्रयक्षात ७० हिार पचक्षा ज्याेा कनचक्शनन देली 
तसल्याची बाब दनेशनानास ेली ेहच, हच खरच ेहच काय, 
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(२) तसल्यास, यामुनच शनहरा्या तनचक र्ागात तपुरा पा ीपुरवाा होत तसल्यानच सींतप्त 
वातावर  ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसचच, पा ीपुरवाया्या िलशनुद्धीकर  प्रकल्पासााी ेि तखचर को्याविी रुपयच खचा 
कच लच तस न सुध्ेा ेवुदत पा ीपरुवाा होत तसल्यानच नागिरकाींना पो्ेखुी मुतखडा, सलव्हर 
खराब हो च, क लरा, गॅस्तट्रो यासारख्या गींर्ीर ेिाराींनी ग्रासलच ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(४) तसल्यास, यासींेर्ाात शनासनानच चौकशनी कच ली वा करण्यात यचत ेहच, चौकशनी्या 
तनुदींगानच कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच नाही. 
(२) व (३) हच खरच नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

समरि (जि.साांगली) येथील बांद बालगांधवि नाट्यगह्ाचा गोडावून म्हणून होत असलेला वापर 
  

(३३)  २३३८४ (०६-०८-२०१५).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.अतनल बाबर 
(्ानापूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समरि (जि.साींगली) यचथील बालगींिवा नाट्यगहृ बींे तस न याचा गोडाव न म्ह  न वापर 
होत तसल्याची मादहती माहच मच, २०१५ मध्यच वा याेरम्यान दनेशनानास ेली ेहच, हच खरच 
ेहच काय, 
(२) तसल्यास, याची सवासािार  कार च काय ेहचत, 
(३) तसल्यास, यासींेर्ाात शनासनानच चौकशनी कच ली ेहच काय, यानुदींगानच सींबींधिताींवर को ती 
कारवाई कच ली व सेर नाट्यगहृ सुरु करण्याबाबत को ती कायावाही कच ली वा करण्यात 
यचत ेहच, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) नाट्यगहृासााी ेवश्यक तो परवाना प्राप्त करुन 
नाट्यगहृ सुरु करण्यात ेलच ेहच. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ससांधुदगुिनगरी (ओरस) प्राधधिरण के्षत्रातील िचऱ्याची वाढती समस्तया तनिाली िाढण्याबाबत 
  

(३४)  २३५३७ (११-०८-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ससींिुेगुा जिल्ह्या्या राििानीचच दाका  तसलचल्या ससींिुेगुानगरी (ओरस) प्राधिकर  
क्षचत्रातील कचऱ्याची वाढती समस्तया दनकाली काढण्यासााी १ को्ी २७ लाख रुपयच एवढ्या 
खचााचा प्रकल्प जिल्हाधिकारी ससींिुेगुा याींनी मींि र कच ला ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, सेर प्रकल्पाची तींमलबिाव ी करण्यास क्रकती कालाविी लाग ार ेहच. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) ससींिुेगुानगरी नवनगर ववकास प्राधिकर  
क्षचत्रात घनकचरा व्यवस्तथापन प्रकल्पास काही त्ीींचच तिीन राह न महाराषट्र िीवन 
प्रािीकर ानच ताींत्रीक मान्यता देली तस न प्रस्तताव जिल्हा दनयोिन ससमती ससींिुेगुा याींचचकडच 
ववचाराथा ेहच. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रोहा नगरपासलिा (जि. रायगड) हद्दीत अनधधि्त बाांधिामे सुरु असल्याबाबत 
  

(३५)  २३७२७ (११-०८-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रोहा नगरपासलका (जि. रायगड) हद्दीत ववनापरवाना, बचकाय चेशनीर, तनधिकृत दनयमबाहय 
बाींिकामच रािरोसप च सुरु तसल्याचच माहच मच, २०१५ मध्यच वा या सुमारास दनेशनानास ेलच 
ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, सेर प्रकर ी शनासनानच चौकशनी कच ली ेहच काय, यात काय ेढन न ेलच, 
तद्नुसार शनासन स्ततरावर काय कायावाही कच ली ेहच वा करण्यात यचत ेहच, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) रोहा नगरपासलका (जि.रायगड) हद्दीत ववनापरवाना 
बचकाय चेशनीर तनधिकृत दनयमबाह्य बाींिकामच रािरोसप च सुरू तसल्याचच माहच मच, २०१५ वा 
यासुमारास दनेशनानास ेलच हच खरच नाही. तथावप, नगरपासलका हद्दीत ववनापरवाना 
बचकाय चेशनीर तनधिकृत बाींि  ींकाम दनेशनानास ेल्यास याींचच ववरुध्े महाराषट्र प्रा चेसशनक व नगर 
रचना तधिदनयम, १९६६ मिील कलम ५२, ५३ व ५४ नुसार याींचच ववरुध्े कारवाई कर चत 
यचतच. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपासलिेत िे पजश्चम या वाडि मधील अन्नदाता  
या आधार िें द्रावर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(३६)  २४१९० (११-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र मेहता (समरा भाईंदर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई महानगरपासलकच त कच  पजश्चम या वाडा मिील तन्नेाता या ेिार कें द्रावर 
मा.मुख्यमींत्रयाींनी कारवाई न करण्याचच े चेशन देलच तसताींना चेखील महानगरपासलकच नच देनाींक 
११ िानचवारी २०१५ रोिी वा या सुमारास कारवाई करुन तोड न ्ाकली, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, सेर प्रकर ी मा.मुख्यमींत्रयाीं्या े चेशनाची ेखल न घचतलचल्या तधिकाऱ्याींवर 
शनासनानच को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(३) तसचच सेर तन्नेाता ेहार कें द्र चालकाींना पयाायी िागा उपलब्ि करुन क्रकीं वा 
पुनाबाींि ीसााी परवानगी चे ार काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) मुींबई महानगरपासलकच त कच /पजश्चम या व डामिील 
तन्नेाता या ेिार कें द्रावर कारवाई न करण्याचच े चेशन देलच हच खरच नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपासलकच ्या कच /पजश्चम ववर्ागा्या हद्दीतील गुलमोहर रोड, ववलचपाले 
(पीं.) यचथील पेपथावर ेोन ल ुकार्ाकर कें द्रच तजस्ततवात होती. तसचच गुलमोहर रस्तयावरील 
स्त् ल, कें द्र व तदतक्रम  ह्ववण्यासााी ववलचपाले कच लवा ी मींडन याींनी मा.उ्च न्यायालय, 
मुींबई यचथच ेाखल कच लचलच याधचका क्रमाींक २२४/२०१० व िनदहत मींच याींनी ेाखल कच लचली 
याधचका क्रमाींक ३६/२०१० मिील मा.न्यायालया्या े चेशनानुसार, सेरची ल ुका र्ाकर कें द्रच 
तीन मदहन्यात स्तथलाींतरीत करण्यात यचथील तसच शनपथपत्र सन २०११ बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकच नच मा.उ्च न्यायलयात साेर कच लच होतच. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) ल ुका र्ाकर कें द्राचच चालक श्री.सुनील शनींकर पा्ील याींना सींत ज्ञानचश्वर रोड, महापासलका 
र्ाींडार यचथच महापासलकच ची पयाायी िागा बहृन्मुींबई महानगरपासलकच तफे चेण्यात ेली तस न 
याींनी सेर दाका ी ल ुका कें द्राचच बाींिकाम सुरु कच लच ेहच. 
     तसचच श्री.उमचशन वागनच याींना ्ा्ा कीं पाऊीं ड बी ब्ल क, महापासलका वसाहती्या मागील 
िागा चेण्यात ेली ेहच. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयातील इचलिां रिी शहराचा वाहतुि आरा्डा 
  

(३७)  २४३५८ (१०-०८-२०१५).   ड .सुजित समणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हाप र जिल्हयातील इचलकीं रिी शनहराचा वाहतुक ेराखडयास देनाींक १५ ि न, २०१५ 
्या सवासािार  सर्चत मान्यता चेण्यात यचऊनही तद्यापही या प्रस्ततावावर को तीच कायावाही 
करण्यात ेली नाही, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल्यास, यामुनच शनहरातील तपघाताचच वाढतच प्रमा , वाहतुक कोंडी याींचच प्रकार वाढत 
ेहचत, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल्यास, सेर्या वाहतुक ेराखडयास मींि री चेऊन कायावाही करण्यासींेर्ातं शनासनानच 
को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) इचलकरींिी शनहरातील वाहतुक व्यवस्तथा व 
सुिार ाबाबत वाहत क दनयींत्रक, इचलकरींिी याींना नगरपिरद चेकडच ेराखडा साेर करण्यात 
ेला होता. सेर ेराखड्यास सवासािार  सर्च्या मान्यतचनींतर प्रस्तताव प्रा चेसशनक पिरवहन 
तधिकारी, ताराबाई पाका  कोल्हाप र व पोलीस तधिक्षक, पोलीस मखु्यालय, कोल्हाप र याीं्याकडच 
दे.२१.५.२०१५ रोिी मींि रीसााी पााववण्यात ेला ेहच. 
(२) पोलीस दनिरक्षक, दनयींत्र  कक्ष, इचलकरींिी याींना ेवश्यक या उपाययोिना 
करण्याबाबत कनववण्यात ेलच ेहच. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गडदहां  लि नगरपररषद (जि.िोल् हापूर) हद्दीत सुमारे  
८०० हून िास्त त अनधधि्त बाांधिामे झाल् याबाबत 

  

(३८)  २५५४८ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गडदहींन लि नगरपिरदे (जि.कोल् हाप र) हद्दीत सुमारच ८०० ह न िास्त त तनधिकृत बाींिकामच 
लाल् याचच माहच एवप्रल २०१५ मध् यच वा या समुारास दनेशनानास ेली ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसचच सेर तनधिकृत बाींिकामच दनष कावदत कर चबाबत मा.मुख् यमींत्री याींना चींेगडचच 
लोकप्रदतदनिी याींनी माग ी दे. १५ ि न, २०१५ रोिी लचखी दनवचेनाव् ेारच कच ली ेहच, हच ही खरच 
ेहच काय, 
(३) तसल् यास, याबाबत शनासनामाफा त चौकशनी कच ली ेहच काय, चौकशनीत काय ेढन न ेलच 
तेनुसार शनासनानच ेतापयतं को ती कायावाही कच ली वा करण् यात यचत ेहच, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) तनधिकृत बाींिकामाबाबत नगरपिरद चेनच कच लचल्या 
सवेक्ष ातींती गडदहींनलि शनहरात वाढीव बाींिकामच, नवीन बाींिकामच, इमारत वापरप्रमा पत्रच न 
घचतलचली बाींिकामच तशना प्रकारची एक   ६४ तनधिकृत बाींिकामच ेढन न ेली ेहचत. 
(२) व (३) ६४ तनधिकृत बाींिकामाबाबत दनवचेन प्राप्त लाल्याचच दनेशनानास यचत नाही. 
       तनधिकृत बाींिकामाबाबत नगरपिरद चेकड न महाराषट्र प्रा चेकसशनक ेण  नगर दनयोिन 
तधिदनयम १९९६ मिील तरतुेीनसुार नो्ीस चेण्यात ेलचल्या ेहचत. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातील ियससांगपूर शहर व उपनगरातील सुमारे दीड ला्  
लोिाांचे व त्याांच्या मालमत्तेचे आगीपासून रक्षण िरण्याबाबत 

(३९)  २६४९७ (१०-०८-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हाप र जिल्ह्यातील ियससींगप र शनहर व उपनगरातील समुारच ेीड लाख लोकाींचच व 
याीं्या मालमतचचच ेगीपास न रक्ष  करण्यासााी महानगरपासलकच ्या तजननशनमन ववर्ागाला 
नववन तजननशनमन वाहन पुरवण्याचा प्रस्तताव गचल्या पाच मदहन्यापास न मुींबई्या तजननशनमन 
ववर्ागास मींि रीसााी प्रलींबबत ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, सेर प्रस्ततावाला तद्याप मींिुरी न समनण्याची कार च काय ेहचत व क्रकती 
कालाविीत प्रस्ततावास मींि री समनण्याची तपचक्षा ेहच, 
(३) सेर प्रस्ततावास मींि री चेण्याची को ती उपाययोिना कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(४) सेर तजननशनमन वाहनसााी ३५ लाख रुपयच खचा करून सुरु तसलचलच कें द्रा्या बाींिकामाची 
सद्य:जस्तथती काय ेहच ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) याबाबतचा प्रस्तताव सद्य:जस्तथतीत जिल्हाधिकारी 
कायाालय कोल्हाप र याीं्यास्ततरवर तपासाधिन ेहच. 
(२), (३) व (४) मींि री प्राप्त लाल्यानींतर यानुसर पुढील कायावाही करण्यात यचईल. 

___________ 
  

िेष्ट्ठ नागरीिाांसाठी ॲडल्ट व्हॅजसनेशन सांिल्पना राबववण्याबाबत  
  

(४०)  २६५२९ (१७-०८-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िचषा नागरीकाींची वयोमानानसुार रोग प्रदतकारक शनक्ती कमी लाल्यानच याींना सींसगािन्य 
ववकाराचा सामाना करावा लागतो, पर चेशनामध्यच िचषा नागरीकाींसााी फ्ल , दनमोदनया, नागी , 
डाींनया खोकला या प्रकारचच ववकार होऊ नयचत म्ह  न ॲडल्् व्हॅजक्सनचशनन ही सींकल्पना तनचक 
वदाापास न राबववत ेहच, यामुन तचथील िचषााचच वयोमानही उींचावलच ेहच, परींतु ही सींकल्पना 
मुींबई महापासलकच ्या हलगिीप ामुनच कागेावरच तसल्याचच माहच मच, २०१५ मध्यच दनेशनानास 
ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, सींकल्पना राबववण्यासााी महापासलकला शनासनाकड न लसीींची दनसमाती पुरवाा 
दनिी तसचच मागाे शनाक तवाचच, कें द्राची ेवश्यकता उपलब्ि करुन चेण्याबाबत शनासनानच 
को ती कायावाही कच ली ेहच वा करण्यत यचत ेहच, 
(३) तद्याप को तीच कायावाही कच ली नसल्यास हो ाऱ्या ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) व (२) हच खरच नाही. 
       बहृन्मुींबई महानगरपासलकच त कें द्र शनासना्या मागाे शनाक तवाींनुसार सन १९७८-७९ 
पास न ववस्ततरीत लसीकर  कायाक्रम राबववला िात ेहच. या कायाक्रमासााी लाग ारा दनिी 
तसचच लसीींचा पुरवाा कें द्र शनासनाकड न शनासना्या ेरोनय ववर्ागामाफा त बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकच स उपलब्ि करुन देला िातो. या क्षयरोग, घ्सपा, डाींनया खोकला, िनुवाात, 
गोवर, पोसलओ यासशनवाय दहपॅ्ाय्ीस-बी व िपानी मेंे ज्वर (दनवडक जिल्ह्यात) या 
लसीकर  सचवा उपलब्ि करुन देल्या िातात. 
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      श्वान ीेंशन प्रदतबींिक लस, िनुवाात लस, हि यात्रचकरुींसााी व ेींतरराषट्रीय यात्रचकरुींसााी 
तोंडावा च् पोसलओ लस या लसी सवा वयोग्ातील नागिरकाींना चेण्यात यचतात व यात ज्यचषा 
नागिरकाींचा समावचशन तसतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रािापूर शहरातील (जि.रत्नाधगरी) गटारातील पाणी शुध्द िरण्याबाबत 
  

(४१)  २७४५३ (१०-०८-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािाप र शनहरातील (जि.रनाधगरी) ग्ारातील पा ी शनधु्े करण्यासााी रािाप र 
नगरपिरद चेनच शनहरातील नेीपात्राींमध्यच दाकदाका ी बाींिलचल्या क्रफल् ्र क्कमि न घा ीचच व 
ेगुिंीचच साम्राज्य पसरल्याची बाब माहच ि न, २०१५ मध्यच वा या सुमारास दनेशनानास ेलच 
ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल्यास, उक्त क्रफल् ्र क्कमि न पा ी शनुध्े होत नसल्या्या तक्रारी नगराध्यक्षाींना 
प्राप्त लाल्या ेहचत, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल्यास, ग्ारा्या पाण्यामनुच पिरसरात ेरोनयाचा प्रश्न दनमाा  लाला ेहच, हच ही खर 
ेहच काय, 
(४) तसल्यास, सेर कामाची चौकशनी करण्याची माग ी सवा स्ततरावरुन होत ेहच, हच ही खरच 
ेहच काय, 
(५) तसल्यास, याबाबत शनासनानच चौकशनी कच ली ेहच काय, यात काय ेढन न ेलच, 
तेनुसार यास िबाबेार तस ाऱ्या व्यक्तीींवर को ती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०६-२०१६) :(१) हच खरच नाही. 
(२) होय. 
       तक्रार प्राप्त लाली तस न सेर तक्रारीचच वचनीच दनराकर  करण्यात ेलच ेहच. 
(३), (४) व (५) हच खरच नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई, चाांदवली येथील ‘लेि होम’ या २२ मिली इमारतीच्या  
चौदाव्या मिल्यावर आग लागल्याबाबत 

  

(४२)  २७५४२ (१०-०८-२०१५).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, चाींेवली यचथील ‘लचक होम’ या २२ मिली इमारती्या चौेाव्या मिल्यावर देनाींक 
७ ि न, २०१५ रोिी र्ीद  ेग लागली होती, हच खरच ेहच काय, 
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(२) तसल्यास, या ेगीत सात व्यक्तीींचा मृय  लाला तस न २८ व्यक्ती गींर्ीर िखमी 
लाल्या ेहचत, हच ही खरच ेहच काय, 
(३) तसल्यास, या सींेर्ाात चौकशनी करण्यात ेली ेहच काय, यात काय ेढन न ेलच, 
तेनींतर पुढच को ती कायावाही कच ली, मृय मखुी पडलचल्या व्यक्तीीं्या नातचवाईकास शनासनानच 
को या प्रकारची मेत कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) चाींदेवली यचथील “लचक होम” या २२ इमारती्या 
चौेाव्या मिल्यावरील राहया घरामध्यच देनाींक ०६.०६.२०१५ रोिी ेग लागली होती. 
(२) सेर ेगीमध्यच १३ मदहला व २३ पुरुद िखमी लालच होतच. याप की ६ पुरुद  व १ मदहला 
याींना दहरानींेानी रुन ालयात ेाखल करण्याप वीच याींना मतृ घोवदत करण्यात ेलच. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकच माफा त सेर ेगीची चौकशनी करण्यात ेली तस न, “सेोद 
ववद्युत प्र ाली” मुनच सेर ेग लागल्याचच ेढन न ेलच. 
      सेर इमारतीतील यींत्र ा कायाान्वत नसल्यामनुच व याीं्या दनषकानिीप ाबद्दल, तसचच 
यामुनच तधिकारी व िवानाींना ेलचल्या तडच ीमुनच, िखमी तसचच िीववतहानी लाल्यामुनच 
सेर इमारतीचच मालक/ववकास/र्ोगव्ाेार/ सोसाय्ी तध्यक्ष/ सधचव/ व्यवस्तथापक व इतर 
याीं्याववरुध्े बहृन्मुींबई महानगरपासलकच माफा त पवई पोलीस स्तथानकात देनाींक ११.०६.२०१५ 
रोिी गुन्हा ेाखल करण्यात ेला ेहच. 
      तसचच, मुींबई तजननशनमन ेलामाफा त महाराषट्र तजननप्रदतबींिक व िीव सींरक्षक 
उपाययोिना तधिदनयम २००६ तन्वयच देनाींक १२.०६.२०१५ रोिी सींबींधिताींवर नो्ीस 
बिावण्यात  ेली ेहच. 
      मृयुमखुी पडलचल्या ७ व्यक्तीीं्या वारसास मुख्यमींत्री सहाय्यता दनिीत न प्रयचकी रु.१ 
लाख इतकी मेत चेण्यात ेली ेहच. 

___________ 
  

मुांबई शहरातील झोपडीधारिाांना बायोमेरीि ओळ्पत्राांच ेवाटप िरण्याबाबत 
  

(४३)  २९७८१ (२१-०१-२०१६).   श्री.तनतेश राण े(िणिवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलकच नच शनहरातील पात्र लोपडीिारकाीं्या तयार कच लचल्या १९ हिार ८९ 
बायोमचट्रीक ओनखपत्राप की गत १३ वदाात फक्त २६० ओनखपत्राींचचच वा्प करण्यात ेलच 
ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, शनासनानच याबाबत महानगरपासलकच ला सचुना चेऊन उवािरत पात्र लोपडीिारकाींना 
ओनखपत्राींचच वा्प करण्याबाबत को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(३) तद्याप कायावाही लाली नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपासलकच माफा त बायोमचट्रीक 
ेनखपत्राींचच वा्प करण्यात ेलचलच नाही. 
(२) याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपासलकच स को तचही े चेशन प्राप्त लालचलच नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चेंबूर येथील अयोध्यानगर, राहूलनगर, अग्रवाल ि लनी, वासशनािा, आरसी  
मागि येथील नाल्याचे नुतनीिरण व आरसीसी बाांधिामाबाबत 

(४४)  ३०५३७ (२१-०१-२०१६).   श्री.तुिाराम िात े (अणुशती नगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चेंब र यचथील तयोध्यानगर, राह लनगर, तग्रवाल क लनी, वासशननाका, ेरसी मागा यचथील 
नाल्याचच सींप  ाप च नुतनीकर  व ेरसीसी बाींिकाम करण्यात यावच, तशनी माग ी देनाींक २३ 
ि न, २०१५ रोिी स्तथादनक लोकप्रदतदनिीींनी सींचालक, तसर्याींबत्रकी प्रकल्प व सचवा बहृन्मुींबई 
महानगरपासलका, वरनी, मुींबई याींचचकडच पत्राद्वारच कच ली ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल्यास, सेर प्रकर ी शनासनानच को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय, हच खरच ेहच. 
(२) सेर प्रकर ी तयोध्यानगर, राह ल नगर, तग्रवाल क लनी, वाशनी नाला, ेर.सी. मागा, 
चेंब र यचथील तयोध्या नगर नाला, इस्तलामप रा नाला व राह ल नगर नाला याीं्या खोलीकर , 
रुीं ेीकर  व पुनबांि ी सींेर्ाातील दनववेा प्रक्रक्रया प  ा करुन दनववेा मागववण्याचच काम 
महापासलकच माफा त हाती घचण्यात ेलच ेहच. 
      सेर बाींिकामासााी कीं त्रा्ेाराची दनयुक्ती करण्यासींबींिी स्तथायी ससमती व स्तथापय 
ससमती्या मान्यतचनींतर सेर नाल्याचच बाींिकाम वरीत सुरु करण्यात यचईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील मरीन ड्राईव्हर रत्नहाराचे एलईडी ददवे िाढून पुन्हा सोडडयम ददवे लावण्याबाबत 
  

(४५)  ३०७५१ (२१-०१-२०१६).   श्री.अिय चौधरी (सशवडी), श्री.सुतनल सशांदे (वरळी), श्री.अशोि 
पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मरीन ड्राईव्हर रनहाराचच एलईडी देवच काढ न पुन्हा सोडडयम देवच १५ 
ऑगस्त्प वी लावावचत तसच े चेशन मा.मुींबई उ्च न्यायालयानच मुींबई महानगरपासलकच ला देनाींक 
६ ऑगस्त्, २०१५ मध्यच वा यासमुारास देलच ेहचत, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल्यास, मा.मुींबई उ्च न्यायालयानच देलचल्या े चेशना्या तनुदींगानच मुींबई 
महानगरपासलका ेयुक्त व शनासनानच को ता दन ाय घचतला ेहच वा यानुदींगानच 
तींमलबिाव ीची सद्य:जस्तथती काय ेहच, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हच खरच नाही. 
      मा.उ्च न्यायालय, मुींबई याींनी देनाींक ०७.०८.२०१५ रोिी्या पनुववालोकन याधचका 
(L) क्रमाींक १/२०१५ तन्वयच, मरीन ड्राईव्ह यचथच लावण्यात ेलचल्या पाींढऱ्या रींगा्या एलईडी 
देव्याींऐविी वपवळया रींगा्या एलईडी देव्याींनी बेल न सेर  दाका ्या प्रकाशनाची तीव्रता 
मुींबई पुरातन वास्तत ु ितन ससमतीमाफा त पडतान ी करावी व याींची तीव्रता योनय 
ेढनल्यास उवािरत मरीन ड्राईव्ह यचथील देवच वपवळया रींगाचच एलईडी देवच वापरुन बेलावचत 
तन्यथा िुनच सोडडयम वचपरचच देवच लावावचत तसच े चेशन देलच ेहचत. 
(२) मा.उ्च न्यायालय, मुींबई याीं्या े चेशनानुसार, मरीन ड्राईव्ह यचथील वानखचडच स्त च्डडयम 
शनचिारील ४ खाींबाींबरील पथदेवच वपवळया रींगाचच एलईडी देवच वापरुन बेलण्यात ेलच तस न, 
सेर देव्याीं्या प्रकाशनाची तीव्रता दे.३०.१०.२०१५ रोिी मोि न याचा तहवाल मुींबई पुरातन 
वास्ततु ससमतीस साेर करण्यात ेला ेहच. 
      ेयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका, पोलीस ेयुक्त, मुींबई व तध्यक्ष, पुरातन ससमती 
या बत्रसेस्तयीय ससमतीनच दे.२३.११.२०१५ रोिी देलचल्या दनेेशनानुसार, मरीन ड्राईव्ह यचथील 
६२९ प की ५५९ देवच वपळया रींगा्या एलईडी देव्याींनी बेलण्यात ेलच ेहचत. तसचच, उवािरत 
देवच महापासलकच माफा त लवकरच बेलण्यात यच ार ेहचत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात दहावी बारावीच्या परीके्षत गुणवांत ठरलेल्या ववद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या 
स्ति लरसशपचे लनलाईन अिि भरण्याची सलांि पासलिेच्या अधधि्त  

वेबासाईटवर उपलध नसल्याबाबत 
  

(४६)  ३१३८५ (२१-०१-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अ दलु सत्तार (ससल्लोड), ड .सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ेहावी बारावी्या परीक्षचत गु वींत ारलचल्या ववद्याथ्यायांना चेण्यात यच ाऱ्या 
स्तक लरसशनपचच ऑनलाईन तिा र्रण्याची सलींक पासलकच ्या तधिकृत वचबासाई्वर उपलब्ि 
नसल्याचच पालकासह ववद्याथ्यायांची ग रसोय होत तसल्याचच माहच ऑगस्त्, २०१५ रोिी वा या 
सुमारास दनेशनानास ेलच ेहच, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, उक्त प्रकर ी शनासनानच को ती कायावाही कच ली वा करीत ेहच, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) माध्यसमक शनालाींत परीक्षचमध्यच उ्च ्क्कच वारीनच 
उती ा हो ाऱ्या ववद्याथ्यायांना तसचच तधिकतम दनकाल चे ाऱ्या महापासलकच ्या माध्यसमक 
शनानाींना स्तक लरशनीप न चेता रोख स्तवरुपात बक्षक्षस योिना लाग  करण्यात ेल्यामुनच 
स्तक लरसशनपचच ऑनलाईन तिा र्रण्याची सलींक पासलकच ्या तधिकृत वचबसाई्वर उपलबि करुन 
चेण्यात ेलचली नाही. 
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      यामुनच वचबसाई् तर्ावी पालकाींसह ववद्याथ्यायांची ग रसोय होण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 

___________ 
  

दयािपूर मतदारसांघातील अांिनगाव सुिी येथील दहांद ूस्तमशानभूमी  
येथे पेजव्हांग ल ि तनि्ष्ट्ट दिािच ेबसववल्याबाबत 

  

(४७)  ३३७४२ (१४-०१-२०१६).   श्री.रमेश बुांदीले (दयािपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ेयााप र मतेारसींघातील तींिनगाव सुिी यचथील दहीें   स्तमशनानर् मी यचथच तचराव् या ववत 
ेयोगात न ८ लक्ष ३७ हिार रुपयाींचच पचजव्हींग ब्ल क बसववण्यात ेलच, मात्र पचजव्हींग ब्ल क 
दनकृष् ेिााचच बसव न ग रव्यवहार करण्यात ेला, याबाबत सौ. सदुनता मुरकु च्, नगरसचववका, 
तींिनगाव सुिी याींनी मा. जिल्हाधिकारी याीं्याकडच तक्रार कच ली ेहच, हच खरच ेहच काय, 

(२) तसल्यास, सींबींधित तधिकारी व कीं त्रा्ेारावर को ती कारवाई कच ली वा करण्यात यचत 
ेहच, 
(३) तसचच तींिनगाव सिुी यचथील दहीें   स्तमशनानर् मी यचथच उकृषा ेिााचच पचजव्हींग ब्ल क 
बसववण्याबाबत को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) प्रश्नािीन तक्रारीसींेर्ाात त्रयस्तथ्या ा सींस्तथचद्वारच कामाचच लचखापरीक्ष  करण्याबाबत शनासकीय 
तसर्याींबत्रकी महाववद्यालय तमरावती याींना नगरपिरद चेकड न दे. ८.६.२०१५ ्या पत्रान्वयच 
कनववण्यात ेलच होतच. 
(३) शनासकीय तसर्याींबत्रकी महाववद्यालय तमरावती याींनी त्रयस्तथ सींस्तथचद्वारच लचखापिरक्ष  
करुन प्रश्नािीन काम दनकृष् तसल्याचा तहवाल देलचला ेहच. सींबींधित कीं त्रा्ेार व 
नगरपिरद चेचच तसर्यींता याींचच वर कायावाहीचा प्रस्तताव नगरपिरद चेकड न साेर करण्यात ेला 
तस न कायावाही करण्या्या दृष्ीकोनात न सींबींधितास कार च ेाखवा नो्ीस चेण्यात ेलचली 
ेहच. सींबींधिताींचच स्तपष्ीकर  प्राप्त लाल्यानींतर नगरपिरद चेकड न दनयमानुसार कायावाही 
करण्यात यचईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील िुलाबा येथील फोटि पररसरात पुस्तति व्यवसाय ववके्रत्याांना  
पुस्तति ववक्रीिररता अधधि्त िागा उपलध िरुन देण्याबाबत 

  

(४८)  ३६४१४ (२१-०१-२०१६).   श्री.राि पुरोदहत (िुलाबा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इीं्रनच््या िगात रद्दीतील पुस्ततकाींना राज्यात माग ी तस न वाचनेारास महाग 
क्रकीं मतीचच पुस्ततक घचण्यास परवडत नसल्यानच मुींबईतील कुलाबा यचथील फो ा् पिरसरात 
फु्पाथवर कमी क्रकीं मतीचच पुस्ततकच  उपलब्ि होत ेहचत, हच खरच ेहच काय, 
(२) तसल्यास, सेर फु्पाथवर पुस्ततक ववक्री कर ाऱ्या ववक्रच याींची सींख्या मोठ्या प्रमा ात 
तस न याीं्याकडच को याही प्रकारचच परवानच वा को तचही याींना सींरक्ष  नाहीत, हच ही खरच 
ेहच काय, 
(३) तसल्यास, सेर प्रकर ी पुस्ततक व्यवसाय ववक्रच याींना पुस्ततक ववक्रीकिरता तधिकृत िागा 
उपलब्ि करुन चेण्यासााी व याीं्या व्यवसायास सींरक्ष  चेण्याबाबत शनासनानच को ती 
कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवा सािार  कार च काय ेहचत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) कुलाबा यचथील फो ा् पिरसरात परवानािारक पुस्ततक 
ववक्रच तच ेहचत. परींतु सेर पुस्ततक ववक्रच तच रद्दीतील पुस्ततकच  कमी क्रकीं मतीत ववकतात क्रकीं वा कसच 
याबाबतची मादहती बहृन्मुींबई महानगरपासलकच कडच नाही. 
(२) सेर फु्पाथवर एक   २१ पुस्ततक ववक्रच याींना बहृन्मुींबई महानगरपासलकच नच परवानच देलचलच 
ेहचत 
(३) सेर प्रकर ी २१ पुस्ततक ववक्रच याींना परवानच देलचलच तसल्यानच, याीं्या व्यवसायास 
सींरक्ष  चेण्याबाबत वचगनी तशनी योिना बहृन्मुींबई महानगपासलकच कडच नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपळगाव हरे (ता.पाचोरा, जि.िळगाव) येथ ेनवीन बसस्तथानि उभारण्याबाबत 
(४९)  ४७७३५ (२८-०४-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपनगाव हरच (ता.पाचोरा, जि.िनगाव) यचथील बसस्तथानकाींत स्तव्छतागहृ, पाण्याची सोय 
नसल्यानच तचथील प्रवाश्याींना तनचक समस्तयाींना सामोरच िावच लागत ेहच हच खरच ेहच काय, 

(२) तसचच या दाका ी नवीन बसस्तथानक उर्ारण्याची माग ी ेहच हचदह खरच ेहच काय, 
(३) तसल्यास, या नवीन बसस्तथानक उर्ारण्याबाबत तथवा या बसस्तथानकाींत मलुर् त सुवविा 
उपलब्ि करून चेण्यासींेर्ाात शनासनानच को ती कायावाही कच ली वा करण्यात यचत ेहच, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१६-०७-२०१६) :(१) नाही. 
     वपींपनगाव हरच (ता.पाचोरा, जि.िनगाींव) यचथच बसस्तथानक नस न गावाा  हद्दीमध्यच ेोन 
प्रवाशनी दनवारच ेहचत. 
(२) होय. 
(३) सेर दाका ी राज्य पिरवहन महामींडनाची िागा नाही. तसचच या दाका ी रस्तयावरील 
प्रवाशनाींची फक्त चढ-उतार होत तसल्यानच तचथच मुलर् त सुवविा पुरववण्याचच राज्य पिरवहन 
महामींडनाचच िोर  नाही. मात्र, प्रवाशनी दनवाऱ्या्या चेखरचखीकरीता व प्रवाश्याींना मुलर् त 
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सुवविा उपलब्ि व्हाव्यात याकरीता कानिी वाहकाची (कच तर च्कर) नचम  क करण्यात ेली 
ेहच. सेर दाका ची वाहत कीची व ाेन पाहता सध्या उपलब्ि तसलचलच मागादनवारच पुरचसच 
ेहचत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

एस.टी.महामांडळातील वाहतूितनयांत्रिाांची भरती, ्ात् याांतगित बढती  
प्रकक्रया गेल् यात तीन वषािपासून र्डली असल् याबाबत 

  

(५०)  ४९१७५ (२८-०४-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एस.्ी.महामींडनातील वाहत कदनयींत्रकाींची र्रती, खा याींतगात बढती प्रक्रक्रया गचल् यात तीन 
वदाापास न रखडली तसल् यानच वाहत क दनयींत्रकाीं् या तनचक िागा िरक् त ेहचत, हच खरच ेहच 
काय,  
(२) तसचच ेीड वदााप वी पिरक्षचत उ ती ा लालचल् याींनाही तद्याप बढती समनालचली नाही, हच ही 
खरच ेहच काय,  
(३)  तसल् यास, नासशनक ववर्ागात मध् यवती कायाालया् या पिरपत्रकानुसार ेण  मा.पिरवहन 
मींत्रीयाींनी देनाींक ३० नोव् हेंबर, २०१५ रोिी देलचल् या े चेशनानसुार ता कान खा याींतगात पिरक्षा 
घचण् याची कायापध् ेती तवलींब च तपचक्षक्षत तसताना या े चेशनाचा र्ींग नासशनक ववर्ागानच कच ला 
ेहच, हच ही खरच ेहच काय, 
(४) तसल् यास, याबाबत शनासनानच चौकशनी कच ली ेहच काय, 
(५) तसल्यास, चौकशनीनुसार पुढच को ती कायावाही कच ली वा करण् यात यचत ेहच, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार च काय ेहचत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१६-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शनासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई. 


