
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिोणचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

औद्योधिि के्षत्ाांतील वविससत भखूांड परत समळणेबाबत 
  

(१)  ७१६१ (१०-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय उद्योि मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) रसायनी पाताळगींगा औद्योगगक के्षत्ाींतील सींपादित केलेली, परींतु न वापरलेली जममन 
परत ममळावी व वापरलेल् या जममनी या ूक क के्षत्ाींपीक  १५ ्क् के ववकमसत भ खींड 
ममळकेबाबतचे ननवेिन रसायनी पाताळगींगा प्रकल् पग्रस् त ववकास सींट्ना रसायनी ततापपनवेल, 
जजपरायगड) याींनी दिनाींक ११ जानेवारी, २०१५  या सुमारास माप्द्योग मींत्ी याींना दिले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) तसेच कराड े बुद्रकु ततापपनवेल, जजपरायगड) येथ े अनतररक् त पाताळगींगा औद्योगगक 
के्षत्ाकररता सींपादित करण् यात आलेल् या ततेक-याीं या जममनी या मोबिल् यात महाराष र 
प्रकल् पबागतत ् यक् तीींची पनुव सन अगतननयम १९७६ नसुार पुनव सना या सुववता लवकरात 
लवकर प्रकल् पग्रस् ताींना ममळा् यात अती मागकी ् थाननक लोकप्रनतननती याींनी माहे जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त् यासुमारास मु य काय कारी अगतकारी, महाराष र औद्योगगक ववकास महामींडळ 
याीं याकड ेकेली आहे, ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ्क् त प्रकरकी प्रकल् पग्रस् ताींना पुनव सना या सुववता ममळण् याबाबत तसेच ्क् त 
ननवेिनावर तासनान ेकोकती काय वाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई (१५-०६-२०१५) : त१) व त२) होय, हे खरे आहेप 
(३) रसायनी पाताळगींगा प्रकल्पग्रस्त ववकास सींट्ना याींनी दिलेलया ननवेिनातील मागण्या 
महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाकड न तपासण्यात आले अस न, त्याींयाती सींबींगतत 
असलेल्या मागकीबाबत काय वाही करण्यात येत आहेप ्व ररत मागण्याींचा महामींडळाती सींबींगतत 
नाही असे सींबींगतताींना कळववण्यात आले आहेप 
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महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळातील औद्योगगक कारका्तव करण्यात येकारे 
भ सींपिींन हे महाराषर औद्योगगक ववकास अगतननयम, १९६१ मतील प्रकरक ६ नुसार करण्यात 
येत असल्यामळेु महाराषर प्रकल्पबागतत ्यक्तीींचे पुनव सन अगतननयम, १९७६/१९९९ या 
तरत िी सिर सींपािनास लाग  होत नाही, असे ्थाननक लोकप्रनतननतीींना कळववले आहेप 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

पेंधर ग्रामपांचायत (ता.पनवेल, जि.रायिड) हद्दीमध् ये येणा-या ११  
औद्योधिि िां पन् यािड ेसुमारे ३२ लाखाच्या थिबािीबाबत 

  

(२)  ७१७७ (०७-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेंतर ग्रसामपींचायत ततापपनवले, जजपरायगड) हद्दीमध् ये येका-या ११ औद्योगगक कीं पन् याकड े
सुमारे ३२ लाखाींची थकबाक  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर थकबाक  वस लीकररता ग्रसामपींचायतीन ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये पोमलस 
सींरक्षकाची मागकी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या ग्रसामपींचायतीची थकबाक  या औद्योगगक कीं पन् याींकड न वस ल करण् यासींिभा त 
कोकती काय वाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोकतीच काय वाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (२०-०६-२०१५) : त१) होय, अींतत: खरे आहेप औद्योगगक कीं पन्याींकड े
असका-या सुमारे रुप३२ लाख ूवढ्या थकबाक पीक  रक्कम रुप१९,४५,६६०/- ूवढी रक्कम वस ल 
करण्यात आली अस न, सुमारे ६ कीं पन्याींकडील रक्कम रुप१२,७०,३८८/- ूवढी रक्कम वस ल 
करण्याची काय वाही सींबींगतत ग्रसामपींचायतीमार् त सुरु आहेप 
(२) होयप 
(३) औद्योगगक कीं पन्याींकड े असकारी थकबाक  वस ल करकेसींिभा त महाराषर ग्रसामपींचायत 
अगतननयम, १९५९ चे कलम १२९ त१) अन्वये काय वाही करण्यात येत आहेप 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

अांतोरे (ता. पेण, जि.रायिड) येथील वाळू उत्खनन 
  

(३)  ७१९७ (०८-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींतोरे तताप पेक, जजपरायगड) येथ े वाळ  ्त्खनन ववरोतात तहमसल काया लय व पेक 
पोमलस ठाके याींनी  िोन डींपर , २७४ ब्रास वाळ , िोन पोकलन असा ूक क ६३ लाख १० हजार 
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२८९ रुपयाींचा मुद्देमाल दिनाींक २० डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास जप्त केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभा त कोकती काय वाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : त१) अींतत:  खरे आहेप 
     अींतोरे ततापपेक, जजपरायगड) येथ े वाळ  ्त्खनन ववरोतात तहमसल काया लय व पेक 
पोमलस ठाक ेयाींनी तीन डींपर, २७१ ब्रास वाळ , िोन पोकलन असा ूक क ७२ लाख ९० हजार 
४७१ रुपयाींचा मुदे्दमाल दिनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी जप्त केला आहेप 
(२) यासींिभा त पेक पोलीस ््ेतन येथे गुपरपक्रप१०/२०१५, भापिींपववप कलम ३७९, ४३१, ३४ सह 
पया वरक सींरक्षक अगतननयम १९८६ चे कलम ६(१)(क)/१५(१) महाराषर जममन महस ल 
अगतननयम, १९६६ या कलम ४८ (७) अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहेप सिर प्रकरक 
पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

बाांदलपाडा-खेडले-पऱ्हे-ओजिवले (ता.मुरबाड, जि. ठाणे) या रस् त् याच् या दसु्स् तीबाबत 
  

(४)  ७२३९ (०९.०४.२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम विळून) मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बाींिलपाडा-खेडले-पऱ्हे-ओजजवले ततापमुरबाड, जजप ठाके) या र् त् या या िरुु् तीसाठश तासनाने 
मींजुरी दिलेली असताना साव जननक बाींतकाम ववभागा या व ठेकेिाराया िलु क्षामळेु        
माहे जानेवारी २०१५ पयतं काम झाले नसल् याचे ननित नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय, चौकतीत काय आढळ न आले व 
तिनुसार सिर र्त्याची कामे प क  न करका-या सींबींगतताववरुध्ि व ठेकेिाराींवर तासनान े
कोकती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत तसचे र्त्याची कामे वेळेत प क  न करकाऱ्या 
सींबींगतत ठेकेिाराकड न ठेका काढुन टेण्याबाबत तासनान ेकोकती काय वाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४.७.२०१५) : त१) होयप 
(२) ठेकेिारास माच , २०१५ पयतं मुित वाढ िेण् यात आली अस न त् या कालावतीमध् ये मींज र 
१.०० ककपमीप लाींबीचे र् त् याचे काम प क  करण् यात आले आहेप 
(३) प्रश् न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
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ठाणे जिल् ्यातील औद्योधिि वविास महामांडळान े 

रस् त् याचे चदपदरीिरण न िेल् याबाबत 
  

(५)  ७२४५ (०९-०४-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय उद्योि मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाके जजल् ्यातील मुरबाड व अींबरनाथ तालुक् याींना जोडका-या महाराष र औद्योगगक 
ववकास महामींडळा या अखत् याररत येका-या अींबरनाथ बारवी डॅम मागे मुरबाड जाका-या 
र् त् याची िरुाव् था झालेली अस न ् थाननक रदहवाती व लोकप्रनतननतीींनी चौपिरी र् त् याची 
मागकी करुन सुध् िा औद्योगगक ववकास महामींडळान े सिर या र् त् याच े चौपिरीकरक न 
केल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या िर यान ननित नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर र् त् याचे चौपिरीकरक करण् याबबत औद्योगगक ववकास महामींडळान े
कोकती काय वाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, दिरींगाईची कारके काय आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१५-०६-२०१५) : त१) होय, हे खरे आहेप 
(२) गामल क र्ा्ा ते बारवी डेंम या ५.५० मीप रुीं िीया व १५ ककपमीप लाींबीया र्त्याच े
मजबुतीकरक व पुन डाींबरीकरकाच ेकाम तसेच बारवी डॅम त ेमुरबाड र्ा्ा या १२.५० ककपमीप 
लाींबीया व ३.७५ मीप रुीं िीया डाींबरी र्त्याचे ५.७५ मीप पयतं रुीं िीकरक, मजबुतीकरक व 
पुन डाींबरीकरकाया कामासाठश महामींडळाकड न ननवविा काढण्यात आल्या अस न पुढील काय वाही 
सुरु आहेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

ठाणे महापासलिेच् या ्त्पती सशवािी स्ग् णालयात डायसलसीस िर याबाबत 
  

(६)  ७२५६ (०७-०४-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाके महापामलके या ्त्पती मतवाजी रु कालयात डायमलसीस करण् यासाठश त बल १७ 
हजार रुपयाींची मागकी करण् यात आल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ वा त् या सुमारास ननित नास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत तासनामार् त चौकती केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकतीअींती काय ननित नास आले व तद्नुसार डायमलसीससाठश ूवढ्या मोठ्या 
प्रमाकात पीताची मागकी करकाऱ् या खाजगी सीं् था व वीद्यक य अगतकाऱ् याींवर कोकती कारवाई 
करण् यात आली अथवा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) : त१)  होयप 
     ्त्पती मतवजी महाराज रुकालयात तक्रार ममळाली त्यासुमारास नन्वळ डायमलमसस व 
त्याया पुनवा परालायक नळ्या इप सह ूक क डायमलमससाठश रुपये ७,६५०/- खच  येत होताप 
डायमलमससाठश आवश्यक कर्श्चुला करण्यासाठश त्याया सादहत्यासह रुपये ८५००/- टेतले जात 
होतेप 
     तक्रारीनींतर कर्श्चुला रुकालयात न रुकालयाया िरान े करुन िेण्याची ्यव्था 
करण्यात आली आहे मात् करारातील अ्ीींस अतीन राह न ८ वळेेया नन्वळ डायमलसीसया 
खच  आता रुपये ११,१९०/- होतोप  
त२) याबाबत ्थाननक ्तरावर चौकती करण्यात आली अस न कर्श्चुला करण्यासाठश 
रुकालयातच ्यव्था ्पलत करुन िेण्यात आली आहेप सिर त्त्कक्रया रुकालयात 
झाल्यावर रुकालयाया प्रचमलत त ल्क िरानसुार तुल्क आकारले जातेप 
(३) चौकतीअींती असे ननित नास आले क , रुकाींना कर्श्चुला करण्याचा वाढीव खच  होतोप 
त्यासाठश आता रुकालयात ्यव्था ्पलत करुन िेण्यात आली आहेप इतर तुल्क हे 
सींबींगतत यींत्केती तमकु्ता डायमलसीस कें द्र) झालेल्या करारनायानुसार आहेप त्यामळेु सिर 
खाजगी सीं्थेवर कारवाई करण्यात आलेली  नाहीप 
     अनेक वर्ा प वी झालेल्या करारनायात आता कालानुरुप व सुयोय बिल करण्यासाठश 
आयुक्ताींनी  प्रत्यक्ष चचा  केली अस न, सींचालक, मुक्ता डायमलसीस याींना आपली बाल  
माींडण्यास साींगण्यात आले आहेप 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

मुरबाड (जि.ठाणे) पांचायत ससमती येथील िाही िमवचारी व अधधिारी  
अनेि वषावपासनू एिाच िािी िायवरत असल्याबाबत 

  

(७)  ७३०४ (०८-०४-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाक ेजजल््यातील मुरबाड तालुक्यातील मुरबाड पींचायत सममती येथील काही कम चारी व 
अगतकारी बऱ्याच वर्ा पास न काय रत अस न त्याींया बिल्या वर्ा नुवर्े न झाल्याने आगथ क 
गीर्यवहारात न हे अगतकारी व कम चारी ूकाच जागी असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ वा त्या 
िरयान कालावतीमध्ये ननित नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तासनामार् त चौकती केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या अगतकारी व कम चाऱ्याींना पींचायत सममती मुरबाड येथ े तीन वर्ा पेक्षा 
जा्त कालावती झाला असेल अता अगतकारी व कम चाऱ्याींया बिल्या सींिभा त तासनाकड न 
कोकती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, दिरींगाईची कारके कोकती ? 



ववपसप ३९ त6) 

  
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०६-२०१५) : त१) पींचायत सममती, मुरबाड अींतग त काय रत असलेले ग् 
अ व ग् ब मतील अगतकारी याींना सध्याया पिावर तीन वर्ा पके्षा अगतक कालावती झालेला 
नाहीप 
     ठाके जजल््यातील मुरबाड तालुक्यात ३ वर्ा पेक्षा कमी सेवा झालेले २२ कम चारी, ३ वर् े
ते १० वर् े या कालावतीत सेवा झालेले २४ कम चारी तर १० वर्ा पेक्षा जा्त सेवा झालेले      
६ कम चारी आहेतप १० वर्ा पेक्षा जा्त सेवा झालेले कम चारी हे प्रामुयाने तासन ननक य  
दिनाींक १५ म,े २०१४ मतील प्रकरक १ मतील अपक्रप ३ मतील ३ तब) तख), प्रकरक १ मतील 
अपक्रप २ मतील त४) तरत िीनसुार स ् िेण्यात आलेले कम चारी आहेतप 
(२) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
(३) व त४) जजल्हा पररर्िेया ग् क व ग् ड कम चाऱ्याींया जजल्हाींतग त बिल्याबाबत तासन 
ननक य क्रप जजपब ४१४/प्रपक्रप११२/आप१४, दिनाींक १५ म,े २०१४ अन्वये ववहीत केलेल्या 
माग ित क तत्त्वानुसार जजल्हा्तरीय बिल्यासाठश १० वर्े व तालुका्तरीय ५ वर्े वा्त्य 
सेवा कालावती आवश्यक आहेप व जजल्हा्तरीय बिल्यासाठश मुय काय कारी अगतकारी व 
तालुका्तरीय बिल्यासाठश ग् ववकास अगतकारी हे सक्षम प्रागतकारी आहेतप 
  

___________ 
  

ठाणे जिल् हयातील मुरबाड तालु् यात रोििारासाठी आददवासीांनी  
तहससलदार िायावलयावर मोचाव िाढल् याबाबत 

  

(८)  ७३१२ (१०-०४-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाके जजल् हयातील मुरबाड तालुक् यात रोजगारासाठश  आदिवासीींनी तहमसलिार काया लयावर 
मोचा  काढल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त् या िर यान ननित नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय, चौकतीत काय आढळ न आले, 
(३) असल् यास, चौकतीअींती सिर ् थाननक आदिवासीींना रोजगार हमी योजनेतींग त रोजगार 
्पल त करुन िेकेबाबत तासनान ेकोकती काय वाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची  कारके  काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१६-०७-२०१५) : त१) हे खरे नाहीप 
     ठाके जजल््यातील मुरबाड तालुक्यात रोजगारासाठश आदिवासीींनी माहे डडसेंबर, २०१४ 
मध्ये तहमसल काया लयावर मोचा  काढल्याच ेननित नास आले नाहीप 
(२), (३) व त४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
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नाांदप (ता.िल्याण, जि.ठाणे) िावाच् या पाणीपुरवठा योिनेच् या  
साठवण टािीच ेबाांधिाम तनिृष्ट् ट दिावच ेााले असल् याबाबत 

  

(९)  ७३२० (०७-०४-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच््ता मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींिप ततापकल्याक, जजपठाक े) गावा या २७ लाख रुपये खच  करुन ्भारण् यात आलेल् या 
पाकीपुरवठा योजने या साठवक ्ाक च े बाींतकाम ननक्ष ् िजा चे झाले असल् याने व जल 
वादहनीचे पाईप ्खड न पडल् यान े नागररकाींया वपण् या या पाण् याची गींभीर सम्या ननमा क 
झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या िर यान ननित नास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, याबाबत तासनाने चौकती केली आहे काय, त्यानुर्ींगाने ननक्ष ् िजा च े
बाींतकाम करका-या ठेकेिारावर व ठेकेिाराती सींगनमत करका-या  सींबींगतत अगतका-याींवर 
कोकती कारवाई केली वा करण् यात  येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ?  

श्री. बबनराव लोणीिर (१८-०६-२०१५) : त१) व त२) हे खरे नाहीप 
     साठवक ्ाक चे बाींतकाम करण्यात आले नाहीप्ाक च े लाईन आऊ् दिलेनींतर सिर 
जागा वन ववभागाची असल्याच े ननित नास आल्यान े कोकतेही काम करण्यात आले नाहीप 
ग्रसामपींचायतीन े ्ाक  रद्द करण्यात आल्याचा ठराव केलेला आहेप त्यामुळे साठवक ्ाक च े
बाींतकाम ननक्ष् िजा च ेझाल्याच ेप्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
     मुय जलवादहनीचे ववतरक वादहनीचे काम प क  करण्यात आले आहेप तसेच िोन 
वर्ा पास न सिरच े योजनेत न पाकी पुरवठ सुरु केलेला अस न ग्रसामपींचायत मार् तच योजना 
चालवण्यात येत आहेप सींप क  गावात कॉक्र ्चे र्ते व सुरुवातीलाच कठशक खडक असल्यान े
ववतरक वाहीनीसाठशच ेखोिकाम करके तक्य झालेले नाहीप अता दठकाकया पाईपचे नुकसान 
झालेले आहेप करीता सिरया योजनेया कामातील केवळ मुय जलवाहीनीच े िेयक अिा 
करण्यात आलेले अस न ववतरक वाहीनीचे िेयक अिा केलेले नाहीप या्तव कारवाईचा प्रश्न 
्द्् ावत नाहीप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

अन् न व औषध प्रशासनात (एफडीए) ाालेल् या औषध तनरीक्षिाांच् या तनयु् त् याांप िी  
३० तनररक्षिाांची अनभुव प्रमाणपत् ेसांशयास् पद असल् याबाबत 

(१०)  ७३८५ (०६-०४-२०१५).   श्री.अिय चदधरी (सशवडी) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध 
प्रशासन मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र लोकसेवा आयोगामार् त सन २००७ मध्ये अन् न व और्त प्रतासनात तूर्डीू)  
झालेल् या और्त ननरीक्षकाीं या ननयुक् त् याींपीक  ३० ननररक्षकाींची अनुभव प्रमाकपत् े सींतया् पि 
असल् याच ेआढळ न आले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सिर ननरीक्षकाीं या ननयुक् त् यासींिभा तील चौकती प क  झाली आहे काय, 
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(३) असल् यास, िोर्ी आढळ न आलेल् या ननररक्षकाींवर कोकती  कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे , 
(४) नसल् यास, त् याची कारके काय आहेत ? 

श्री. धिरीश बापट (१६-०६-२०१५) : त१) तक्रारीप्रमाके काय वाही होत आहेप 
(२) और्त ननररक्षकाींया ननयुक्तीसींिभा तील चौकती सुरु आहेप 
(३) चौकती प क  झाल्यावर योय ती काय वाही होईलप 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

महात् मा िाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोििार हमी योिनेच् या (मनरेिा) उद्देशा बाबत 
 

(११)  ७४२५ (०७-०४-२०१५).   श्री.अिय चदधरी (सशवडी) :   सन्माननीय रोििार हमी 
योिना मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ग्रसामीक जनतेच े जीवनमान ी्ंचावने, अकुतल रोजगाराची प त ता आणक 
कायम् वरूपपी मालमत् तचेी ्भारकी हा महात् मा गाींती राष रीय ग्रसामीक रोजगार हमी योजने या 
तमनरेगा) ्द्देत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात आतापयतं या योजनेअींतग त ्भारण् यात आलेल् या मालमत् तापीक  १२ 
्क् के मालमत् ताींचे अज्तत् वच आढळ न आलेले नसल् याच े इींदिरा गाींती ववकास सींतोतन 
सीं् थे या पाहकीत नुकतेच आढळ न आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकती केली आहे काय, चौकतीचे ननष कर्  काय आहेत व त् यानुर्ींगाने 
पुढे कोकती कारवाई केली आहे, 
(४) यासींिभा त अद्याप चौकती केली नसल् यास होका-या ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(३०-०६-२०१५) : त१) होय, हे खरे आहेप 
(२) हे खरे नाहीप 
     मनरेगा अींतग त ननमम त सव  सींसातनाींची ८८% पडताळकी होऊन त्या अज्तत्वात तसेच 
वापरात असल्याचे ्पष् झालेप ्व ररत १२% मालमत्तेया सवेक्षकासाठश गकक कामाया 
दठकाकाींपयतं पोहच  तकले नाहीप असे इींदिरा गाींती ववकास सींतोतन सीं्थेया अहवालात नम ि 
केले आहेप 
(३) व त४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

राज् यातील उद्योि के्षत्ात उद्योि धांदे आणण िुांतवणूि  
वाढव यासाठी तेतलेल्या तनणवयाबाबत 

 

(१२)  ७४५२ (०९-०४-२०११).   श्री.बसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय उद्योि मांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ्द्योग के्षत्ात ्द्योग तींिे यावते आणक गुींतवक क वाढावी यासाठश राज् य 
तासनाने डडसेंबर २०१४ वा त् यासमुारास ननक य टेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सिरह  ननक याचे थोडक् यात ् वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सरकाराकड न नाममात् िरात भ खींड टेव न त् यावर ठराववक कालावतीत ्द्योग 
सुरु न करका-या ्द्योजक व कारखानिाराींकडील जमीन ता यात टेण् याचा ननक य टेतला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ्क्त प्रकरकी तासनाने काय काय वाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल् यास ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१०-०६-२०१५) : त१) राज्यातील ्द्योग व ्यवसाय ्थापन करण्यासाठश 
ववववत मान्यता व नाहरकती तातडीने वसुलीभररत्या ्पलत ्हा्यात या हेत ने "मेक इन 
महाराषर" हा ्पक्रम हाती टेण्याचा ननक य मापमुयमींत्ी महोियाींया अध्यके्षतेखाली      
दिनाींक १७/११/२०१४ रोजी झालेल्या बीठक त टेण्यात आलाप 
(२) मपऔपववपमहामींडळाचे औद्योगगक के्षत्ात ्द्योग ्भारकीसाठश लागकाऱ् या परवानयाींची 
सींया १४ वरुन ५ करण्यासींिभा त कालबध्ि काय क्रम आखनु परवानया ूकबत्त करके व 
काही अनावश्यक परवानया रद्द करके ही काय वाही सुरु केलेली आहेप अनत ववताल प्रकल्प व 
परककय गुींतवक क आककारे ्द्योगाींना भ खींड वा्पामध्ये प्रातान्य िेऊन औद्योगगक के्षत् व 
भ खींड ननवडीपास न ते भ खींडाचा ताबा िेईपयतं महामींडाळाया भ  ववभागामार् त व पकन 
ववभागामार् त समन्वय सातुन प्रत्येक ्प्प्यात माग ित न व सहाय्य करण्यात येत आहेप 
(३) होय, 

महामींडळाया औद्योगगक के्षत्ातील भ खींड ्द्योजकाींना नाममात् िरान े वा्प 
करण्याच े तोरक नाहीप महामींडळाया औद्योगगक के्षत्ातील ्द्योजकाींना वा्प केलेले भ खींड 
ववदहत कालावतीमध्ये ववकमसत न केल् याने करारनायातील तरतुिीनुसार काय वाही करुन 
महामींडळाया तायात परत टेण्याची काय वाही सुरु करण्यात आलेली आहेप 
(४) ज्या ्द्योजकाींनी ्द्योग सुरु केले नाहीत अता ूक क १०७५ ्द्योजकाींच े भ खींड 
ननयमानुसार नो्ीस िेण्यात येऊन महामींडळाया तायात टेण्यात आले आहेतप 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

मुांबईतील िहृतनमावण योिनेिड ेम्हाडाचे होत असलेले दलुवक्ष 
  

(१३)  ७४५६ (०७-०४-२०१५).   श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (िुहािर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबिेाव), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेिाव), श्री.योिेश सािर 
(चारिोप) :   सन्माननीय िहृतनमावण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  हाडा या मुींबई मींडळाने मुींबईत गह्योजनेसाठश भ खींडच नाहीत  हक न खास मोदहम 
आख न ७७ भ खींडावर गह्योजना राबववण् या या ष्ष ्ीने कोकत् याही कारवाई केलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) सिर भ खींडावर योजना राबववल् यास हजारच् या सीं येने हा्मसींग ् ्ॉक ननमा क होकार 
असतानाही मींडळाकड न मात् या भ खींडावरील गह्योजनेकड ेिलु क्षच होताना दिसत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) सिरह  भखुींड सापडल् यानींतर मींडळाच ेकाही मदहन् यातच ननवविा काढ न त् यावर गह्योजना 
राबव  असे जादहरात केलेले असता, अद्यापही गह्योजना न राबववण्याची सव सातारक कारके 
काय आहेत, 
(४) मुींबईत जागा नसल् याने  हाडा या टराींची सीं या रोडावलेली असताना हजारो या सीं येन े
टरे ्भारली जाऊ तकतात अता या भ खींडवर गह्योजना न राबववण् या या ष्ष ्ीन े तासनान े
कोकती कारवाइ  केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०२-०७-२०१५) : त१), (२), (३) व त४) हे खरे नाहीप 
     बह्न्मुींबई महानगरपामलका हद्दीमध्ये मुींबई गह्ननमा क व के्षत्ववकास मींडळाचे ूक क १०४ 
अमभन्यास अस न हाडाया काही मोकळ्या भ खींडावर याप वीच हाडामार् त गह्ननमा क योजना 
राबववण्यात आलेल्या आहेतप मतल्लक  मोकळ्या अनतक्रमकरदहत भ खींडावर प्रातान्याने 
गह्ननमा क योजना प्र्ताववत करण्यात आल्या अस न त्या मींज रीया वेगवेगळ्या ्प्प्यावर 
आहेतप त्या ्यनतररक्त जुन्या वसाहतीींचा पुनवव कास, सींक्रमक मतबबराींचा पुनवव कास इपववववत 
प्रकारे जा्तीत जा्त गह्ननमा क करण्याकरीता प्रयत्न सुरु अस न योजना प्रगतीपथावर आहेतप 
  

___________ 
  

शासिीय भुखांडावरील सहिारी िहृतनमावण सांस्थातील सदतनिा हस्ताांतरीत  
िरयासाठी िदटुांबबि माससि उत्पन्न मयावदा वाढववयाबाबत 

  

(१४)  ७४६१ (०४-०४-२०१४).   अडॅ.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तासक य भखुींडावर ्थापन केलेल्या सहकारी गह्ननमा क सीं्थातील सिननका ह्ताींतरीत 
करताना त्याींचे कौ्ुींबबक मामसक ्त्पन्न मया िा रुपये २०,०००/- ऐवजी रुप१,००,०००/- 
वाढववण्यासाठश प्रतान सगचव, महस ल याींना जजल्हागतकारी, मुींबई ्पनगर जजल्हा याींना सन 
२०१२ मध्ये प्र्ताव पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कौ्ुींबबक मामसक ्त्पन्न वाढववण्यासाठश अद्याप ननक य न झाल्यामळेु 
सभासिाींचे सभासित्व ह्ताींतराच े ककती प्र्ताव प्रलींबबत अस न ककती महस लापास न तासन 
वींगचत आहे, 
(३) असल्यास, सभासिाींच े सि्यत्व ह्ताींतरकासाठश त्वरीत ननक य टेण्यासाठश तासनान े
कोकती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०६-२०१५) : त१), त२), त३) व त४) 
     महस ल ववभागाया अखत्याररतील प्रिान केलेल्या तासककय जममनीवरील सहकारी 
गह्ननमा क सीं्थाींतील सिननका ह्ताींतरीत करताना सभासींिाच े कौ्ुींबबक मामसक ्त्पन्न 
मया िे ववर्यक अ्ीबाबत ्पष्ीकरकात्मक स चना िेण्याची बाब तासनाया ववचारागतन आहेप 
  

___________ 
  

राज् यातील सवव सहिारी िहृतनमावण सांस् थाांच् या 
 तनवडणूिा ददलेल् या मुदतीत पूणव िर याबाबत 

  

(१५)  ७४८३ (१०-०४-२०१५).   अॅड.आसशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानिरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सहकार के्षत्ातील ननवडक का राज् या या ९७ ् या ट्ना िरुु्ती अन् वये 
राज् यातील सहकारी सीं् था या ननवड का अ, ब, क, ड या वगग करकानुसार सहकार ननवडक क 
आयोगामार् त टेतल् या जातात हे खरे आहे काय, 
(२) राज् यातील अ,ब,क,ड या सहकारी गह्ननमा क सीं् थाीं या ननवडक का माहे ज न २०१५ पयतं 
प क  करण् याचा ननक य टेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, क प्रकारातील सीं् था या ननवडक का टेण् यासाठश सहकार खात् यातील कम चारी 
ननयुक् त करके बींतनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या ननवडकुक साठश असकारे अपुरे कम चारी ममळकारे मानतन अत् यींत कमी 
असल् यामळेु या ननवडक का दिलेल् या मुितीत प क  करण् यासाठश तासनान ेकोकती ्पाययोजना 
केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) तसेच क व ड या वगीकरकात मोडका-या ववववत सहकारी सीं् था व ि त सीं् थाची आगथ क 
ज्थती अत् यींत बबक् अस न यावगा तील सीं् थाकड न ननवडक क ननती जमा करण् यास सु् 
िेण्याबाबत तासनाची भुममका काय आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०६-२०१५) : त१) होयप 
(२) दिनाींक ३१/०३/२०१३ पयतं सममतीची मुित सींपलेल्या सहकारी सीं्थाींया ननवडकुका 
दिनाींक ३०/०६/२०१५ प वी टेण्याची कलम ७३ कब त१३) मध्ये तरत ि आहेप 
(३) नाहीप 
(४) तासनान े ननवडकुक स पात् सहकारी सीं्थाया ननवडकुका टेण्यासाठश राज्य सहकारी 
ननवडकुक प्रागतकरकाची ्थापना केलेली आहे व ननवडकुक ननयमातील तरतुिीनुसार 
प्रागतकरक तासनाच े कोकत्याही ववभागाचे अगतकारी, कम चारी, सहकारी सीं्थाींच े अगतकारी, 
्थाननक ्वराज्य सीं्थाींचे अगतकारी याींची नमेक क करु तकतेप त्यासाठश प्रागतकारकान े
पाररश्रममक व भत्ते या बाबतच े आिेत ननग ममत केले आहेतप प्रागतकरक ननवडकुक स पात् 
सहकारी सीं्थाया ननवडकुका मुितीत प क  करीत आहेप 
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(५) महाराषर सहकारी सीं्था अगतननयम, १९६० चे कलम ७३ कब त१३) नुसार ननवडकुक स 
पात् सहकारी सीं्थाने ननवडक क ननती राज्य सहकारी ननवडकुक प्रागतकरकाकड े जमा करके 
अनवाय  अस न ज्या सीं्था असा ननवडकुक ननती जमा करकार नाहीत अता सीं्थाकड न सिर 
ननवडकुक ननती ननबींतकाला जमीन महसुलाची थकबाक  असल्याप्रमाके वसुली प्रमाकपत् 
ननग ममत करुन सक्तीने वसुल करता येईल अती ्पष् तरत ि असल्याने ननवडकुक स पात् 
कोकत्याही सीं्थसे ननवडकुक ननती जमा करण्यापास न स ् िेता येकार नाहीप स ् दिल्यास या 
सीं्थाींया ननवडक का ननती अभावी टेके तक्य होकार नाहीप 
(६) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
  

राज् यातील आददवासी मुलीांचे लगिधिि शोषण होत असल् याबाबत 
  

(१६)  ७४८४ (१०-०४-२०१५).   अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील आदिवासी मुलीींचे लगिगगक तोर्क करुन त् याींना कुमारी माता बनववण् याची सीं या 
वाढत असल् याने या कुमारी माताींची गोखले इीं् ्ीट्युयु्  र् पॉमल्ीक् स अॅण् ड इकोनॉममक या 
सीं् थेतरे् सवेक्षक करण् यात येत आह, ह खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मलुीींचे लगिगगक तोर्क थाींबववण् यासाठश व कुमारी माताींचे पुनव सन 
करण् यासाठश तासनान ेकोकत् या ्पाययोजना केल् या आहेत व कोकत् या ् वरुपा या आहेत, 
(३) तसेच अता प्रकारे आदिवासी मुलीींचे लगिगगक तोर्क करका-या ठेकेिाराींवर तासनातरे् 
कोकती कारवाई करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारके काय ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१६-०७-२०१५) : त१) गोखले इजन्््ट्युयु्  र् पॉमलद्क्स ॲण्ड इकॉनॉममक्स 
या सीं्थेतरे् वविभा तील कुमारी माताींया सवेक्षक करण्याबाबतचा प्र्ताव आदिवासी सींतोतन 
व प्रमतक्षक सीं्था, पुके याींचमेार् त्  तासनास सािर करण्यात आला अस न त्याऐवजी 
वविभा तील कुमारी माताींया पनुव सनासाठश ्थाननक ्वयींसेवी सीं्थाींया मितीन े कुमारी 
माताींची मादहती टेऊन सव कर् योजना प्र्ताववत करण्याबाबत काय वाही सुरु आहेप 
(२) जजल््यातील कुमारी माता व त्याींच े मुलाींया पुनव सनाकररता मारेगाींव तालुक्यातील 
्ाकरखेडा ग् क्रप३४ व ३५ येथील ५ ूकर ई क्लास जमीनीवर ्वातार कें द्र ्भारके 
प्र्ताववत आहेप 
     तसेच, कें द्रवती अथ सींकल्प योनजेत न रोजगार ्पलत होण्याया ष्ष्ीन ेलाभ िेण्यात 
आला आहेप 
(३) यवतमाळ जजल््यात पोलीस ववभागाकड े प्राप्त तक्रारी प्रमाके गुन्हे नच्िव न वेळीच 
आवश्यक कारवाई करण्यात आली आहेप 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
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ाोपडपट्टी पुनववसन प्राधधिरणामध् ये िां त्ाटी पध् दतीवर िाम िरणाऱ् या  
िमवचाऱ् याांना शासन सेवेत िायमस् वस्पी समाववष्ट् ट िर याबाबत 

  

(१७)  ७४९९ (०७-०४-२०१५).   अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय िहृतनमावण 
मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९९६ पास न झोपडपट्टी पुनव सन प्रागतकरकामध् ये िीनींदिन कामासाठश कीं त्ा्ी 
पध् ितीवर मलवपक- ी्ंकलेखक, लटु ी्ंकलेखक, मतपाई, वाहनचालक इत् यािी पिाींवर गेली सुमारे 
१७ ते १८ वर्े काय रत असलेल् या कामगाराींनी आपल् याला कायम् वरुपी तासन सेवेत सामाव न 
टेण् यासाठश माहे डडसेंबर, २०१४ वा त् या िर यान मापमु यमींत्ी याींना ननवेिन दिले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, अताप्रकारे या सव  कम चा-याींना ननयममत वेतन वाढ, वीद्यक य सेवा इत् यािी 
ममळण् यासाठश व त् याींना तासक य सेवेत कायम् वरुपी समाववष ् करण् यासाठश  तासनान े
कोकती काय वाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ?  

श्री. प्रिाश मेहता (१०-०७-२०१५) : त१) हे खरे आहेप 
(२) महाराषर के्षत् तसुपननपवपपुप) अगतननयम, १९७१ या कलम ३(आय) अन्वये मुय काय कारी 
अगतकारी याींना ियु्यम असकारा कम चारीव्ींि ननयुक्त करण्याचे अगतकार झोपडपट्टी पुनव सन 
प्रागतकरकास आहेत आणक झोपडपट्टी पुनव सन प्रागतकरक हे ्वायत्त सीं्था असल्यान े
त्यामतील कीं त्ा्ी कम चाऱ्याींना तासन सेवेत सामाव न टेण्याचा प्रश्न येत नाहीप झोपडपट्टी 
पुनव सन प्रागतकरकातील कीं त्ा्ी व सल्लागार पध्ितीने केलेल्या ननयुक्त्या या तात्पुरत्या 
्वरुपातील असतील असा झोपडपट्टी पुनव सन प्रागतकरकान े९ ्या बीठक मध्ये ठराव क्र ९.६.५ 
पाररत केलेला आहे व त्यामुळे कीं त्ा्ातील अ्ी व ततीप्रमाके त्याींची सुववतेबाबत अनुजे्ञयता 
ननजश्चत केली जातपे 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
   

वाांदे्र (पू) मुांबई येथील स्िायवॉिच ेबाांधिाम पूणव िरयाबाबत 
  

(१८)  ७५०२ (०७-०४-२०१५).   अॅड.आसशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र तप ) मुींबई येथील रेल्व े ््ेतनला असलेला ्कायवॉक हा बेहरामपाडा येथ े अत व् 
बाींतलेला अस न त्याच े१५० रु््ाींच ेकाम अपुरे रादहले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यादठकाकी हा ्कायवॉक अत व् राहण्यामागील सव सातारक कारके काय 
आहेत, 
(३) तसेच, हा ्कायवॉक पािचाऱ्याींया सोयीसाठश त्वरीत प क  करण्यासाठश तासनान ेकोकती 
्पाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) : त१) होयप 
(२) व त३) सिर ्कायवॉक हा हाब र रेल्व े मागा वरील पािचारी पुलास जोडला जाकारा 
असल्यान ेत्या दठकाकी काम करण्यासाठश रेल्वे ववभागाया परवानगी अभावी या ्कायवॉकच े
काम प क  करता आले नाहीप सिर कामासाठश आवश्यक असलेल्या रेल्व े ववभागाया व 
बह्न्मुींबई महानगरपामलकेया परवानयाींसाठश मुींबई महानगर प्रिेत ववकास प्रागतकरकाकड न 
प्रयत्न करण्यात येत आहेतप 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

मालेिाव शहरातील अांिणवाडीमध् ये अत् यांत तनिृष्ट् ट दिावचा आहार  
 ददला िात असल् याने ववद्याथ यावचे आरोग् य धो् यात आल्याबाबत 

  

(१९)  ७५१६ (०७.०४.२०१५).   श्री.आससफ शेख (मालेिाांव मध्य) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल िल्याण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव तहरातील अींगकवाडीमध् ये अत् यींत ननक्ष ् िजा चा आहार दिला जात असल् याने 
ववद्यार्थ या च े आरो य तोक् यात आले असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या िर यान 
ननित नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, वा् तववक िररोज वेगवेगळा आहार िेक े बींतनकारक असताींना सींबींगतत 
ठेकेिारामार् त तासनाच ेननयम पायिळी तुडववला जात अस नही याबाबत आवश् यक ती कारवाई 
केली जात नसल् याने गचमुकल् या ववद्यार्थ यांची गीरसोय होत आहे हे पाहता तासन  त् वररत 
आवश् यक ती कारवाई करकार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारके काय आहेत ?  

श्रीमती पांििा मुांड े(११.०६.२०१५) : त१) हे खरे नाहीप 
(२) जजल्हागतकारी याींच ेअध्यक्षतखेालील सममतीमार् त ूक क २३ मदहला मींडळ/मदहला बचत 
ग् व मदहला सीं्था याींना आहार पुरवठयाच ेकाम िेण्यात आलेले अस न त्याींचेमार् त ३ वर् े
ते ६ वर्े वयोग्ातील बालकाींना ठरव न दिलेल्या पाकक्तीनुसार सकाळचा नाश्ता व गरम 
ताजा आहाराचा पुरवठा करण्यात येतोप सिर पुरवठािार त्याप्रमाके आहार पुरवठा करत 
नसल्यासींबींती बाल ववकास प्रकल्प काया लयास कोकतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाहीप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

मालेिाांव (जि.नासशि) येथे हुतात्मा स्मारिावर  
स्वातांत्र्य स तनिाांचे नाांव िोरयाबाबत 

  

(२०)  ७५१८ (०७-०४-२०१५).   श्री.आससफ शखे (मालेिाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव तजजपनामतक) येथ े हुतात्मा ्मारकावर ्वातींत्र्य सीननकाींचे नाींव कोरावे ही 
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्थाननक नागररकाींची मागकी असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५मध्ये वा त्यासुमारास ननित नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्क्त प्रकरकी तासनाने कोकती काय वाही केली वा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१५) : त१) अप्पर जजल्हागतकारी, मालेगाव, जजल्हा नामतक 
याींना दिनाींक २७प१प२०१५ रोजी श्रीपतखे आमसर् तखे रतीि मापआमिार याींच ेपत् प्राप्त झाले 
आहेप 
(२) मालेगाव तहरात हुतात्मा ्मारकारवर नावे कोरण्याया ननक यामुळे कायिा व सु्यव्थेचा 
गींभीर प्रश्न ननमा क होऊ नये, दहींि ु व मु्लीम समाजात तेढ ननमा क होऊ नये याकररता 
हुतात्मा ्मारकाींवर नाव कोरण्यासींिभा त ‘पररज्थती जीसे थ’े ठेवण्याचा ननक य तासनाने सन 
२०११ मध्ये टेतलेला आहेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

अपांि उमेदवाराांना T.E.T  परीके्षसाठी अधाव तास िादा वेळ देयाबाबत 
  

(२१)  ७५३० (०९-०४-२०१५).   श्री.आससफ शखे (मालेिाांव मध्य) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ् पता पररक्षामध् ये अपींग ्मिेवाराींना अता  तास जा्त वेळ दिला जात असल् याच े माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या समुारास ननित नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ्क् त ततीवर  T.E.T पररके्षकररता सुध् िा अपींग ्मेिवाराींना अता  तासाची 
जा्त वळे िेण् याबाबत तासन ववचारातीन आहे काय 
(३) नसल् यास,  ववलींबाची कारके काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(१५-०७-२०१५) : त१) होयप 
(२) सन २०१४ मध्ये टेण्यात आलेल्या ्ीई्ी पररके्षसाठश अपींग ववद्यार्थयांना प्रनततास २० 
ममनन्े अनतररक्त वेळ िेण्यात आलेला आहेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

मालेिाव (जि.नासशि) महानिरपासलिेने आरक्षक्षत िेलेल् या िािेचा  
वापर सध् या रतर िामाांसाठी िर यात येत असल् याबाबत 

  

(२२)  ७५४४ (०८-०४-२०१५).   श्री.आससफ शखे (मालेिाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव तजजपनामतक) महानगरपामलकेने आरक्षक्षत केलेल् या जागेचा वापर ज्या योजनेसाठश 
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जागा आरक्षक्ष त केली तो हेत  डावल न इतर कामे केली जात असल् यान े नागररकाींना सोयी 
सुववता ममळण् यापास न वींगचत रहावे लागत असल् याचे माहे जानवेारी, २०१५ मध्ये वा त् या 
सुमारास ननित नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,  या प्रकरकी तासनाने कोकती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : त१) व त२) हे खरे नाहीप 
       मालेगाव महानगरपामलका के्षत्ातील आरक्षक्षत जागाींवर महानगरपामलकेन ेआरक्षका या 
हेत ् यनतररक् त कुठल् याही ् वरुपाची बाींतकाम परवानगी दिलेली नाहीप तथावप काही आरक्षक्षत 
खाजगी जागाीं या मालकाींनी अननतक्तपके आरक्षक्षत जागाींवर बेकायिेतीरपके ककरकोळ 
् वरुपाची बाींतकामे केल् याच ेननित नास आले अस न त् या त् या प्रकरकात महानगरपामलकेमार् त 
ननयमानुसार काय वाही करण् यात आली आहेप 
(३) प्रश् न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

मनमाड, मालेिाांव, रांदोर हा नववन मािव टािणेबाबत 
  

(२३)  ७५५२ (०७-०४-२०१५).   श्री.आससफ शेख (मालेिाांव मध्य) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मनमाड, मालेगाींव, इींिोर हा नववन रेल् व े माग  ्ाककेकररता २५ % रक् कम मध् यप्रिेत 
तासन, २५ % महाराष र तासन व ५० % रक् कम कें द्र तासन भरकार असल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या समुारास ननित नास आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, राज् य तासनाने २५ % रक् कम भरली आहे काय अथवा भरकार आहे काय, 
(३) नसल् यास,  ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
 

श्री. ददवािर रावत े (१४-०७-२०१५) : त१) होय, प्रकल्पास आगथ क सहभागाववर्यीचा ननकय 
राज्य तासनाने दिनाींक ०६प०३प२०१० रोजी टेतला आहेप 
(२) प्रकल्पास अद्याप कें द्र तासनाची तरेल्वे मींत्ालय) मींज री अप्राप्त आहेप मींज री प्राप्त 
झाल्यानींतर ननती ववतरकाववर्यी ववचार करके योय होईलप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

देवस्ख (जि.रत् नाधिरी) येथील ग्रामीण स्ग् णालयातील  
अधधक्षिाची पद रर् त असल्याबाबत 

(२४)  ७५९८ (०७-०४-२०१५).   श्री.पराि अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िेवरुख तजजपरत् नागगरी) येथील ग्रसामीक रु कालयातील अगतक्षक याींची रत् नागगरी येथ ेजजल् हा 
तासक य रु कालयात बिली झाल् यानींतर गेल् या तीन मदहन् याींपास न सिर रु कालयात हे पि 
ररक् तच आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) त् यामुळे सिर रु कालयाचा कारभार प्रभारीवर अवलींब न आहे त् याचप्रमाक ेतीन पिे ररक् त 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ िसु-या आठवड्यात ननित नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिर ररक् त पिाींमुळे गरीब व गरज ु रु काींची हेळींसाड होत असल् याने त् याींना 
आगथ क भुिंड सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सिर रु कालयातील ूकुक र ररक् त असलेले चार पिे कतीपय त भरण् यात येकार 
आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (१०-०७-२०१५) : त१) होयप 
(२) व त३) सिर रुकालयातील ननयुक्त ३ वीद्यक य अगतकाऱ्याींपीक  २ वीद्यक य अगतकारी 
अनगतक्तपके गीरहजर असल्यान े सद्य:ज्थतीत ्पलत वीद्यक य अगतकारी तसचे कीं त्ा्ी 
ववतेर्ज्ञामार् त रुकाींना मोर्त रुकसेवा पुरववली जात असल्याने रुकाींना आगथ क भुिंड 
सोसावा लागत आहे, अस ेहकता येकार नाहीप 
(४) सिर रुकालयातील ररक्त असलेली पिे भरण्याची काय वाही प्रगतीत आहेप 

___________ 
 

रत् नाधिरी जिल् हयातील ८०० शाळाांमधील सांिणि बांद असल्याबाबत 
 

(२५)  ७५९९ (०७-०४-२०१५).   श्री.पराि अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत बांब (िांिापूर) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नागगरी जजल् हयात सुमारे २ हजार ७४८ जजल् हा पररर्िे या प्राथममक ताळा आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर ताळाींना १ हजार १०३ सींगकक सींचाचा पुरवठा करण् यात आलेला आहे 
मात् त् यापीक  केवळ ८०० ताळाींमध् ये सींगकक सींच अद्यापपयतं सुरूप आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ्व ररत ३०३ ताळाींमध् ये सींगकक सींच नािरुूप् त  असल् याचे दिनाींक १५ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या समुारास ननित नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सिर सींगकक िरुूप् तीववना पड न ठेवण् याची कारके काय आहेत, 
(५) असल् यास, याबाबत तासन कोकती काय वाही करकार आहे ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१३-०७-२०१५) : त१), (२) व त३) हे खरे आहेप 
(४) व त५) ूक क ११०३ ताळाींपीक  ९२७ ताळाींत लोकवग की, िेकगी इप मार् त तर १७६ ताळाींत 
सव  मतक्षा अमभयान योजनेत  सींगकक सींच िेण्यात आले आहेतप लोकवग की/िेकगी इप मार् त 
प्राप्त झालेल्या सींगकक सींचाींपीक  २६५ ताळातील तर सव  मतक्षा अमभयान योजनेत न प्राप्त 
सींगकक सींचाींपीक  ३८ सींच नािरुु्त आहेतप 
     सिर ताळाींमतील नािरुु्त सींगककाींपीक  बहुताींती सींगकक हे सन २००३ पास न पुरवठा 
केलेले अस न त्याचे ्पेअर पा  ्स ज ने असल्याने ्पलत होत नाहीतप त्यामळेु सींगककाींची 
िरुु्ती करके तक्य होत नाहीप सव  मतक्षा अमभयान योजनते न ममळालेल्या नािरुु्त 
सींगककाींची िरुु्ती करुन टेण्याबाबत सींबींगतत ताळाींया मुयाध्यापकाींना स चना िेण्यात 
आलेल्या आहेतप 

___________ 
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मुांबईतील बोररवली रेल्व ेस्थानिात सोन-साखळी चोरीांच ेप्रमाण वाढल्याबाबत 
  

(२६)  ७६०४ (०८-०४-२०१५).   श्री.पराि अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बोररवली रेल्वे ्थानकात   सोन-साखळी चोरीचे प्रमाक वाढले अस न  
्थानकात दिनाींक ५  ग्् २०१४ ते दिनाींक १७ नो्हेंबर, २०१४ या कालावतीत जवळ जवळ 
२१ चोरीींची प्रकरके समोर आली अस न यामध्ये रुप८.३० लाख ककीं मतीया िागगन्याींचा समावते 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या  प्रकाराींना प्रनतबींत टालण्याबाबत पोलीसाींनी  कोकती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१५) : त१) दिनाींक ५  ग्् २०१४ ते दिनाींक १७ नो्हेंबर, 
२०१४ या कालावतीत बोरीवली रेल्वे ्थानकात सोन-साखळी चोरीचे ूक क ११ गुन्हे िाखल 
अस न त्यामध्ये रुपये ५,६५,०००/- ककीं मतीचा माल चोरीस गेला आहेप नम ि गुन््याींपीक  २ गुन्हे 
्टडक स आलेले आहेत व त्यामध्ये २ आरोपीींना अ्क करुन त्याींचकेड न रुपये ७८,०००/- माल 
ह्तगत करण्यात आलेला आहेप त्या २ गुन््याींचे िोर्ारोपपत् व इतर ९ गुन्हे अ वग  
समरीकरीता अहवाल न्यायालयात पाठववण्यात आले आहेतप 
(२) रेल्वे ्थानकावरील गुन््याींना प्रनतबींत करण्यासाठश खालीलप्रमाके ्पाययोजना लोहमाग  
पोलीसाींकड न केली जातेप 
      (१) प्रवाताींना अपटात अगर गुन््यात सींिभा त पोलीसाींना मादहती द्यावयाची असल्यास 
ते मुींबई लोहमाग  पोलीस आयुक्तालयाया रे्सबकु ॲड्रसे 
www.facebook.com/Mubairailwaypolice तसेच WhatsApps नींबर ९८३३३१२२२२ यावर 
सुध्िा िेव न तकतातप 
     (२) रात्ीया वेळी ्पनगरीय रेल्वे गाड्याींमध्ये मदहलाींया सुरके्षकामी तसचे मदहलाींया 
सींिभा त गुन््याींना प्रनतबींत टालण्याकामी मदहलाींया डयात मध्ये पररमींडळात २१८ पोलीस 
कम चारी व ११८ होमगाड  तसेच पजश्चम पररमींडळात १५८ पोलीस कम चारी व ८२ होमगाड  
नेमले जातातप 
     (३) पोलीस ्प आयुक्त, मध्य पररमींडळ व पजश्चम पररमींडळ, लोहमाग  मुींबई 
काय के्षत्ात मदहला पोलीसाींचे ्वतींत् ननभ या पथक ्थापन्यात आले आहेप 
     (४) मुींबई व ्पनगरातील रेल्वे ्थानकाींवर गुन्हेगाराचे ्ायागचत्/रु््ेज ममळकेकामी 
१४५ सीसी्ी्ही व १९१८ कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेतप 
     (५) चोरीया गुन््याींचा समाींतर तपास गुन्हे ताखा करतेप ते सुध्िा गुन्हे ्टडक स 
आकतात तसेच गुन्हे रोखण्याकामी सुध्िा त ेप्रयत्न करतातप 
     (६) मुींबई लोहमाग  पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस ठाण्याींमध्ये व पोलीस ्प आयुक्त 
काया लय मध्ये व पजश्चम पररमींडळ काया लयात मदहला सुरक्षा सममती ्थापन करण्यात आली 
आहेप 
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     (७) सव  रेल्व े पोलीस ठाण्याींमध्ये मदहलाींया तक्रारीींची िखल  तात्काळ टेण्याकामी 
मदहला कक्ष ्थापना करण्यात आले आहेतप 
     (८) रेल्वे हद्दीमध्ये मदहला व बालकाींया सुरक्षक्षततेसाठश मध्य रेल्वे सुरक्षा बल करवी 
१२७५ व पजश्चम रेल्वे करीता १३११ ही हेल्पलाईन रेल्व ेप्रतासनामार् त चाल  केलेली आहेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

असलबाि (जि.रायिड) जिल् हा स्ग् णालयात सुरके्षसाठी िायवरत  
असलेल् या सुरक्षा रक्षिाांना वेतन अदा िेले नसल्याबाबत 

  

(२७)  ७६३७ (०७-०४-२०१५).   श्री.ध यवशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाटील 
(असलबाि) :   सन्माननीय साववितनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग तजजपरायगड) जजल् हा रु कालयात सुरके्षसाठश काय रत असलेल् या सुरक्षा रक्षकाींना 
माहे जलुी, २०१४ पास न वेतन आिा केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गेल् या सहा मदहन् याींपास न वेतन अिा न करण् याची कारके कोकती, 
(३) मागील जुली, २०१४ पास न प्रलींबबत असलेले वेतन अिा करण् याबाबत कोकती काय वाही 
करण् यात येत आहे ? 

डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१५) :त१) व त२) हे अींतत: खरे आहेप जजल्हा रुकालय, अमलबाग, 
रायगड येथील १३ सुरक्षा रक्षकाींचे माहे सप् े्ंबर, २०१४ ते माहे रे्ब्रुवारी, २०१५ अखेरपयतंच े
मानतन अनुिानाअभावी प्रलींबबत आहेप 
(३) जजल्हा रुकालय, अमलबाग, रायगड येथील १३ सुरक्षा रक्षकाींचे मानतन अिा 
करण्याकरीता अनुिान ्पलत करुन िेण्याची काय वाही करण्यात येईलप 
  

___________ 
  

िोल्हारे (ता.ििवत, जि.रायिड) येथील ग्रामपांचायतीच्या िारभाराबाबत 
  

(२८)  ७६४२ (०८-०४-२०१५).   श्री.ध यवशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाटील 
(असलबाि) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हारे ततापकज त, जजपरायगड) ग्रसामपींचायतीमध्ये प्रतासक य नेमक क अस न 
प्रतासकामार् त कामकाज चाल  आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हारे ग्रसामपींचायतीमध्ये कोकतीही बाींतकामाची परवानगी न टेता व 
बाींतकामासींबींगततचे माग ित क स चनाींचा ववचार न करता बेकायिेतीर बाींतकामे सुरु 
असल्याबाबत ग्रसाम्थाींनी तक्रारी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अता बेकायिेतीर बाींतकामाींबाबत तासनाने कोकती कारवाई केली आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१०-०७-२०१५) : त१) होय हे खरे आहेप 
(२) नाहीप 
(३) प्रश्न ्िभवत नाहीप 
  

___________ 
  

िरांिा (ता.उरण, जि.रायिड) येथील प्रस् ताववत िेट्टीबाबत 
  

(२९)  ७६५१ (०४-०४-२०१५).   श्री.ध यवशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाटील 
(असलबाि) :   सन्माननीय मखु्यमांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) करींजा तताप्रक, जजपरायगड) येथे करींजा इींफ्रा् रक् चर कीं पनीने जेट्टी बाींतण् याच े काम 
प्र् ताववत केले अस न दिनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी कीं पनीन ेकामास सुरुवात केली आहे हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या जे््ी या बाींतकामामुळे पररसरातील सात पाड्यातील चार हजार 
मज्माराींचा पारींपाररक ् यवसाय सींक्ात सापडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या बाींतकामास पररसरातील मज्मार ् यवसानयकाींनी ववरोत ित ववला आहे हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास मज्मार ् यवसायीकाींचा ववरोत लक्षात टेता तासन यावर  कोकती काय वाही 
करकार आहे  वा करीत आहे 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारके काय आहेत  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१५) : त१) होयप 
(२), (३) व त४) करींजा खाडीमध्ये मौजे चाकजे येथे बहु्दे्दतीय जेट्टी प्रकल्प ननमा क 
करण्यासींिभा त महाराषर मेरी्ाईम बोड  आणक मेपकरींजा ्मम नल ॲण्ड लॉजजज््क्स प्रापमलप 
याींयामध्ये ्वाक्षाींककत करण्यात आलेल्या करारनायातील तरत िीनुसार; प्रकल्पाच ेबाींतकाम, 
काय चालन तसेच जेट्टीचा वापर यामुळे काही नुकसान होत असल्यास, त्याची भरपाई करण्याची 
सींप क  जबाबिारी ववकासक कीं पनीची आहेप 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

ठाणे जिल् ्यातील िव् हार बाांधिाम ववभािात 
 शासिीय तनधीचा ाालेला अपहार 

  

(३०)  ७७१७ (०९-०४-२०१५).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव सशवािीनिर) :   सन्माननीय 
साववितनि बाांधिाम (साववितनि उपक्रम विळून) मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  
(१) ज् हार ततापज् हार, जजपपालटर) येथील साव जननक बाींतकाम ववभागातील काय कारी 
अमभयींता,श्रीपूमपवायप तींकपाळे व श्रीपडीपजीप होले सहायक अमभयींता शे्रकी २ याींनी रुप १प३७ 
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को्ीचा भ्रष ्ाचार त् याचप्रमाक े ४प२० को्ी रुपयाींचा अननयममत ननवविा करुन तासक य 
ननतीचा ननयोजनबध् ि पध् ितीन ेअपहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरकी मु य अमभयींता साव पबाींतकाम प्रािेमतक ववभाग, मुींबई याींनी 
दिनाींक २ डडसेंबर, २०१४ रोजी सगचव तबाींतकाम) साव पबाींतकाम ववभाग, मुींबई याींनी लेखी 
पत्ाद्वारे साव पबाींतकाम ववभाग ज् हार याींना दिनाींक २० म,े २०१४ रोजी रुप १प३७ व रुप ४प२० 
को्ी  रुपयाींचे अननयममत तनािेत िेका-या सींबींगतत अगतकारी व कम चारी याींची चौकती करुन 
अगतकारी व कम चा-याींवर कोकतीही व कसल् याही प्रकारची काय वाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, वरील प्रकरकी ् थाननक लोकप्रनतननतीींनी तपालटर) दिनाींक १६ जानेवारी, २०१५ 
रोजी अनतररक् त मु य सगचव, साव पबाींतकाम ववभाग, मुींबई याींना सींबींगतत अगतकारी व कम चा-
याींवर कारवाई करण् याबाबत लेखी पत्ाद्वारे ववनींती केली आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय, चौकतीत काय आढळ न आले व 
तिनुसार  सींबींगतत प्रकरकी जबाबिार अगतकारी व कम चा-याींवर कोकती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०६-२०१५) : त१) हे खरे नाहीप 
(२) हे खरे नाहीप 
     प्र्तुत प्रकरकी करण्यात आलेल्या प्राथममक चौकतीमध्ये प्रतासक य अननयममतता 
झाल्याचे ननित नास आल्याने मुय अमभयींता, साव जननक बाींतकाम प्रािेमतक ववभाग, मुींबई 
याींनी दिनाींक ०२.१२.२०१४ या पत्ान्वये मतर्ारस केल्याप्रमाके सींबींगतत काय कारी अमभयींता व 
सहायक अमभयींता शे्रकी-२ याींया दिप१८.१२.२०१४ या तासन आिेतान्वये मुींबई प्रािेमतक 
काया लयाबाहेर अकाय कारी पिावर तर, मलवपक ववगीय कम चा-याींया ववभागाींतग त बिल्या 
करण्यात आल्या आहेतप 
(३) हे खरे आहेप 
(४) माप लोकप्रनतननतीींनी ्पज्थत केलेले मुदे्द लक्षात टेऊन प्र्ततु प्रकरकी अींनतम अहवाल 
सािर करण्याया स चना अतीक्षक अमभयींता, िक्षता व गुक ननयींत्क मींडळ, कोककभवन, नवी 
मुींबई, याींना िेण्यात आल्या आहेतप 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

आददवासी बहूल पालतर, डहाणू ववक्रमिड तालु्यातील धामणी येथे सूयाव नदीवर  
बाांधयात आलेले धरणाचे िाम अद्यापी अपूणाववस्थेत असल्याबाबत 

  

(३१)  ७७३९ (०७-०४-२०१५).   श्री.अब ू आिमी (मानखूदव सशवािीनिर), श्री.दहतेंद्र ठािूर 
(वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदिवासी बह ल पालटर, डहाक  ववक्रमगड तालुक्यातील ततेकऱ्याींया तेतजममनी 
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मसींचनाखाली आकण्यासाठश १९७२ साली डहाक  तालुक्यातील तामकी येथे स या  निीवर तरक 
बाींतण्यात आले अस न, राज्य तासन व जलसींपिा ववभागाया गलथान कारभारामुळे तबल 
३५ वर्ा नींतरही प्रकल्पाचे काम अद्यापी अप का व्थेत अस न प्रकल्पासाठश सींपािीत केलेल्या 
जममनीचा मोबिला अद्यापी सींबींगतत तेतकऱ्याींना ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) सिरह  स या  प्रकल्प व या प्रकल्पाया काल्यासाठश पालटर तालुक्यातील ूक क ककती 
तेतकऱ्याींया ककती के्षत्ाया जममनी सींपािीत करण्यात आल्या आहेत, 
(३) सिरह  सींपादित केलेल्या जममनीचा मोबिला िेण्यास ३५ वर्ा पेक्षा अगतक कालावती 
होण्याची सव सातारक कारके काय आहे, 
(४) सिरह  सींपादित केलेल्या तेतकऱ्याींया जममनीचा मोबिला सींबींगतताींना ववनाववलींब 
ममळण्याया ष्जष्ने तासनाने कोकती काय वाही केली आहे वा करण्यात येत आहे तसेच, 
सिरची काय वाही ककती कालावतीत प क  होण्याया तासनाचा मानस ननता रीत करण्यात आला 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सव सातारक कारके कोकती ? 
  
श्री. धिरीष महािन (३०-०६-२०१५) : त१) अींतत: खरे आहेप 
     स या  प्रकल्पातील तरकाच े काम प क  अस न १४६९६ हे प्रकजल्पय मसींचनक्षमत े पीक  
१२४९० हेपमसींचन क्षमता ननमा क झाली आहेप 
     स या  प्रकल्पासाठश आवश्यक ूक क १९४४.०० हेप के्षत्ापीक  १६६८.०७ हेक््र भ सींपािनाची 
काय वाही प क  झाली आहेप भ सींपािनापो्ी रुप ३५७.१७ लक्ष जजल्हागतकारी ठाके याींचकेड न अिा 
करण्यात आले अस न ्व ररत रुप १३४.४७ लक्ष अिा करावयाची काय वाही प्रगतीपथावर आहेप 
(२) स या  प्रकल्पासाठश ूक क समुारे ९०७१ तेतकऱ्याींची जममन आवश्यक अस न, त्यापीक  
पालटर तालुक्यातील समुारे ५१०० तेतकऱ्याींया जममनी प्रकल्पासाठश आवश्यक आहेतप 
तेतकऱ्याींच े १००.७२७ हेप के्षत् सींपािीत केलेले आहे व ्व ररत १८४.३८७ हेप के्षत् सींपािनाची 
काय वाही सुरु आहेप 
(३) जमीनीचे अमभलेख अद्यावत नसके, ७/१२ व सींयुक्त मोजकी प्रत न जुळके, तसेच ननती 
अभावी कलम ४ टोवर्त न करके, या्तव भ सींपािन प्रकरकी ववलींब झालेला आहेप 
(४) काल्यासाठश आवश्यक भ सींपािनासाठश कामाया आवश्यकतेनुसार ववहीत पध्ितीन े
काय वाही चाल  आहेप 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

रत् नाधिरी जिल् हा स्ग् णालयातील  लड सेपरेशन युतनट बांद अवस् थेत असल् याबाबत 
 

(३२)  ७७५९ (०७-०४-२०१५).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव सशवािीनिर) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत् नागगरी जजल् हा रु कालयातील  लड सेपरेतन युनन् खरेिी करुन २ वर्े होऊनही 



ववपसप ३९ त23) 

अजुनही हे युनन् बींि अव् थते असल् यान ेतासनाच ेकरोडो रुपये वाया गेले असल् याच ेनुकतचे 
माहे नो् हेंबर, २०१४ मध् ये वा त् या िर यान ननित नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ्क् त युनन् बींि राहण् याची कारके काय आहेत, 
(३) असल् यास, प्रश् नोक् त भाग १  या अनुर्ींगान े ्तरािाखल दिलेल् या ्ावपल ्त् तरातील 
ववसींगती बाबत माहे जानेवारी, २०१५ अखेरपयतंची सद्यःज्थती काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची सव सातारक कारके कोकती ? 

  
डॉ. दीपि सावांत (१०-०७-२०१५) : त१) हे खरे नाहीप 
(२) व त३) या कें द्रातील सेंरीफ्यजु मतीनमध्ये दिनाींक १४.०९.२०१४ रोजी तॉ  ्सकी् झाल्याने 
ते अचानक बींि पडले त्यानींतर ममतनची िरुु्ती करण्यात आली अस न दिनाींक ०१.१२.२०१४ 
पास न मतीन प व वत सुरु झाले आहेप 
(४) प्रश् न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
  

िळिाांव व आसपासपासच् या ताल्ु यातील िायदा व सुव् यवस् थेबाबत 
  

(३३)  ७७७६ (०८-०४-२०१५).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव सशवािीनिर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव  व आसपासपास या तालुक् यात कायिा व सु् यव् था अबागतत राखण् या या 
सींिभा त माहे जानेवारी-रे्ब्रुवारी, २०१५ या िर यान या काळात झालेल्या   जातीय दहींसाचार, 
तसेच न र मज्जि पाचोरा येथील कायिा व सु् यव् थे या बाबतीत अल् पसीं याींक 
जनप्रनतननती, तसेच अल् पसीं याींक ववकासासींिभा त काय  करका-या सेवाभावी  सीं् था 
याीं यावतीने तसेच मुर्ती हारुन जजल् हाध् यक्ष समाजवािी पक्ष काया लय आणक सींबींगतत 
् थाननक अल् पसीं याींक नागरीकाीं या सींट्ना याीं या वतीने मापमु यमींत्ी, मापमींत्ी 
अल् पसीं याींक, मु य सगचव तसेच प्रतान सगचव तअल् पसीं याींक ववकास ववभाग), ववतेर् पोलीस 
्पमहाननरीक्षक तनामतक परीके्षत्), पोमलस आयुक् त जळगाींव , पोमलस अगतक्षक जळगाींव 
याीं याकड ेमाहे १५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासमुारास लेखी ननवेिन  केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, ्परोक्त प्रकरकी कोकती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची  कारके काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : त१) श्रीपरागीब अहमि, प्रिेत ्पाध्यक्ष, मुज्लम समन्वय 
सममती, मपरापराप३, गकेतपुरी, मेहरुक जळगाव याींनी दिनाींक २९प०१प२०१५ रोजी ववतेर् पोलीस 
महाननरीक्षक, नाककत पररके्षत्, नामतक याींयोकड ेअज  केला आहेप 
(२) पाचोरा येथील झालेल्या ट्नेया अनुर्ींगाने पोलीस ््ेतन, पाचोरा येथ े         
दिनाींक १४प०१प२०१५ रोजी ूक गुन्हा व दिनाींक १५प०१प२०१५ रोजी तीन गुन्हे असे ूक क चार 
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िखलपात् गुन्हे िाखल झाले आहेतप या गुन््याींमध्ये िोन्ही समाजातील १०७ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली अस न त्यापीक  ७३ आरोपीींवर ११० ई ग प्रमाक ेप्रनतबींतक कारवाई करण्यात 
आली आहेप पाचोरा पोलीस ठाक े येथील पोलीस ननरीक्षक याींनी ठोस प्रनतबींतात्मक कारवाई 
करण्यात िलु क्ष केल्यामुळे त्याींची बिली करण्यात आली आहेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

िालना जिल् ्यातील धचखली दाभाडी रािूर रस् त् याांची  
अत्यांत दरुावस्था ााल्याबाबत 

  

(३४)  ७७८६ (१०-०४-२०१५).   श्री.अिुवन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय साववितनि 
बाांधिाम (साववितनि उपक्रम विळून) मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल् ्यातील गचखली-िाभाडी-राज र र् त् याींची अत् यींत िरुाव् था होऊन र् त् या या 
मतोमत मोठमोठे खड े पडल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त् यािरयान ननित नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर र् त् याची त् वररत िरुु् त करण् याबाबत सींबींगतताींकड े सातत् यान े
नागररकाींकड न मागकी करुनही अियापी कोकतीच काय वाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सिर र् त् या या िरुु् तीकररता ननती तरत ि करण् यात आली आहे काय,   
तसेच सिर र्त्याया िरुु्तीकररता ककती ननतीची तरत ि केली आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय, चौकतीत काय आढळ न आले व 
तिनुसार सिर र्त्याची िरुु्ती लवकरात लवकर करण्याबाबत तासनान े कोकती काय वाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहेप 
(२) नाही, हे खरे नाहीप 
(३) सिर र्त्याया ककपमीप ६७/०० ते ७४/०० या लाींबीसाठश रुप२००प०० लक्ष ककीं मतीचे काम 
अथ सींकल्पात मींज र अस न सन २०१५-१६ साठश रुप २९प९८ लक्ष ूवढ्या ननतीची तरत ि 
करण्यात आली आहेप 
(४) ननतीया ्पलततेनसुार िरुु्तीचे काम प्रगतीत आहेप 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
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िालना जिल् हयातील अनिे प्रिल् पातील प्रलांबबत भ-ूसांपादनाबाबत 
  

(३५)  ७७८७ (०४-०४-२०१५).   श्री.अिुवन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय महसूल मांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) जालना जजल् हयातील िेवी िहेगाींव प्रकल् पाच े तेतक-याीं या जममनी सींपािन केल् या अस न 
अद्याप काही तेतक-याींच ेभ -सींपािनाचा मावेजा तासनाकड ेथक त आहे, हे खरे आहे काय, व 
त् याची कारके काय आहेत, 

(२) असल् यास, जजल् हयातील अनेक प्रकल् पातील प्रलींबबत भ -सींपािनाबाबत तासनान े तडजोड 
केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यातील काही तेतकरी मयत झाले अस न त् याीं या वारसाींना थक त         
भ -सींपािनाचा मावजेा कती िेण् यात येईल, 
(४) असल् यास, ्क् त प्रकरकी तासनाने काय कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) : त१) हे खरे नाहीप 
      मौपिेवविहेगाव प्रकल् पासाठश तेतक-याींचा भ सींपािनाचा मावजेा थक त नाहीप 
(२) हे खरे नाहीप 
(३) प्रश् न ्द्् ावत नाहीप 
(४) प्रश् न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

िालना जिल््यातील ११८ िाव,े वाडयाांवरील योिना  
अद्यापी अपूणव अवस्थेत असल्याबाबत 

  

(३६)  ७७९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.अिुवन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच््ता मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल््यातील जजल्हापररर्ि अींत गत सन २००७-०८ ते २०१०-११ या तीन वर्ा या 
काळात १८० गाव,े वाड्याींवर योजना राबववण्यासाठश कोट्युयावतीींचा ननती ्पलत करूपन िेण्यात 
आला असताींनाही गेल्या आठ वर्ा नींतरही यापीक  ११८ गाव,े वाड्याींवरील योजना अद्यापी 
अप क  अव्थते असल्याचे नुकतेच माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये ्टडक स आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ्क्त योजना अप क  राहण्याची कारके काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय, त्यात काय आढळ न आले, 
(४) तिनुसार ्क्त काम तातडीन ेपुक  करण्याबाबत तासन ्तरावर काय काय वाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारके काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०७-२०१५) : त१) अींततः खरे आहेप 
     जालना जजल् ्यात जजल् हा पररर्िेमार् त भारत ननमा क काय क्रमाींतींग त सन २००७-२००८ 
ते २०१०-११ या काळात १८० योजना हाती टेण् यात आल् या होत् याप त् यापीक  ७५ नळ योजनाींच े
अींनतमीकरक करण् यात आले अस न ्व ररत १०५ योजना अपुक  अव् थेत आहेतप 
(२) सममती अींतग त वािामुळे, सममतीत बिल झाल् यामुळे तसेच लोकवग की जमा न 
झाल्यामुळे योजना अपुक  रादहल् या आहेतप 
(३) जजल् हा पररर्िेमार् त सिर सममतीची पासबुके तपास न सिर सममतीने ककती रक् कम 
काढली याबाबत मादहती टेण् यात आलीप १०५ योजनापीक  ५८  योजनाींचे अध् यक्ष/सगचव याींनी 
मुल् याींकनापेक्षा जा् तीची रक् कम काढल् याच ेननित नास आलेप 
(४) अपुक  असलेली कामे जुन् या िराने तयार करण् याबाबत सममतीने सहमती ित ववली मात् 
काम े पुक  करण् यासाठश ३ मदहन् याचा कालावती वाढव न ियावा अती ववनींती केलीप त् यानुसार 
मुपकापअपजजपपपजालना याींनी सहमती ित ववल् यानसुार ५८ गावाींतील सममतीने हातावर ठेवलेल् या 
रक् कम ूवढे काम केलेप त् यामुळे सममती या हातावर आता मतल् लक रक् कम नाहीप ्व ररत सव  
योजनाींची अपुक  काम ेपुक  करुन टेण् यात येत आहेप 
(५)  प्रश् न ्द्् ावत  नाहीप 
  

___________ 
  

िालना निरपररषदेने तीनपट वाढीव पाणीपट्टीची तोषणा िरून वाढीव  
पाणीपट्टीसाठी नािररिाांना नोटीसा बिाव यात आल् याबाबत 

  

(३७)  ७७९७ (०६-०४-२०१५).   श्री.अिुवन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना नगरपररर्िेने तीनप् वाढीव पाकीपट्टीची टोर्का करूपन वाढीव पाकीपट्टीसाठश 
नागररकाींना नो्ीसा बजावण् यात आल् या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पाकी पुरवठयाच े ननयोजन महानगरपामलकेकड न झाले नाही, यामळेु तीनप् 
वाढीव बोजामुळे नागररकात रोर् ननमा क झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढीव पाकीपट्टी रद्द करूपन नागररकाींना पुरेसे पाकी िेण् याबाबत तासनान े
कोकती ्पाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१५) : त१) होयप 
(२) जायकवाडी जालना पाकीपुरवठा योजने अींतग त जालना तहरास पाकी पुरवठा सुरु झालेला 
अस न नपपाप हद्दीतील अज्तत्वात असलेल्या ववतरक ्यव्थेद्वारे मुबलक पाकी पुरवठा 
करण्यात येत आहे त्यामुळे नागरीकाींत असींतोर् नाहीप 
(३) व त४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
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िालना येथ ेडॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठाच् या  
िायवके्षत्ातील उपिें द्र स् थापन िर याबाबतचा प्रस् ताव 

  

(३८)  ७८०२ (०८-०४-२०१५).   श्री.अिुवन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय उच् च व तांत् 
सशक्षण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना येथ े “डॉपबाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठा या” काय के्षत्ातील 
ववद्यापीठाच े ्पकें द्र ् थापन करण् याबाबतचा प्र् ताव दिनाींक २०  ग् ्, २०१४ मध् ये 
तासनाकड ेमींजुरीसाठश सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर ्पकें िास ववभागीय आयुक् ताींनी जमीन ्पल त करूपन िेण् याबाबतचे पत् 
ववद्यापीठास दिले असतानाही या प्रकरकी अद्यापपयतं अींमलबजावकी झाली नाही, हे ही  खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, ्क्त  ववद्यापीठ काय के्षत्ातील ्पकें द्र जालना येथ े त्वरीत काया न् वीत 
करण् यासाठश तासनान ेकोकती काय वाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०७-२०१५) : त१) होयप 
(२) होय, जालना येथ े ्पकें द्र ्थापन करण्याचा ननक य ववियापीठ प्रतासनाने टेतला होता, 
तथावप, ववववत सींट्नाकड न प्राप्त झालेल्या ननवेिनाया अनुर्ींगाने सामाजजक भावना लक्षात 
टेऊन ववियापीठाया कुलगुरुीं नी, सिर ननक य रद्द करण्याचा ननक य टेतला आहेप 
(३) व त४) प्रश्न ्िभवत नाहीप 
  

___________ 
 

भोिरदन तालु्यातील (जि.िालना) महत्वाच्या मािव असलेल्या   
भोिरदन ते पारध रस्त्याांची ाालेली दरुावस्था 

  

(३९)  ७८२४ (०९-०४-२०१५).   श्री.अिुवन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय साववितनि 
बाांधिाम (साववितनि उपक्रम विळून) मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोकरिन तालुक्यातील तजजपजालना) महत्वाया माग  असलेल्या भोकरिन त े पारत 
र्त्याींची अत्यींत िरुाव्था झालेली अस न सिर र्त्याच े ूक वर्ा प वी िरुूप्तीया कामाचे 
्द्टा्न होऊनही कामास प्रत्यक्षात अद्यापही सुरूपवात झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्क्त र्त्यावर दठकदठकाकी खड्ड े पडल्यामुळे नागररकाींना तसचे 
वाहनताींरकाींना ूसप्ीपबसेसना अनेक अडचकीींना सामोरे जावे लागत आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तासनान ेचौकती केली आहे काय, चौकतीत काय आढळ न आले, व 
तिनुसार सिर र्त्याींची तात्काळ िरुूप्ती करण्याबाबत तासनान ेकोकती काय वाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१५) : त१) हे खरे नाहीप 
सिर र्त्याची लाींबी २३ ककपमीप आहेप यापीक  ५ ककपमीप लाींबीतील काम प क  व १३ ककपमीप 
लाींबीत काम प्रगतीपथावर अस न ्वरीत ५ ककपमीप लाींबीमध्ये पडलले खड्ड े वळेोवळेी डाींबर 
ममगश्रत खडीन ेभरुन र्ता वाहतकु स सुज्थतीत ठेवण्यात येत आहेप 
(२) हे खरे नाहीप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

िालना तालु्यातील सोमनाथ िळिाविवळील िल्याणी  
नदीवरील पुलाच ेिाम अपूणव अवस्थेत असल्याबाबत 

  

(४०)  ७८२५ (०९-०४-२०१५).   श्री.अिुवन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल््यातील सोमनाथ जळगावजवळील कल्याकी निीवरील जवळपास ३ को्ी 
रूपपये खच  न ्भारण्यात येत असलेल्या पुलाया कामाची मुित सींप नही अद्यापही पुलाच ेकाम 
प क  झाले नसल्याच े माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये वा त्या िरयान ननित नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पुलाचे काम सन २०१३ मध्ये सुरूप होऊनही अद्यापी अप क  राहण्याची 
कारके काय आहेत, 
(३) असल्यास, सिर पुलाच ेकाम सींथगतीन ेसुरूप असल्यामुळे वाहनतारकाींना अनेक अडचकीींना 
सामोरे जाव ेलागत आहे हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  याबाबत तासनाने  चौकती केली आहे काय, चौकतीत काय आढळ न आले व 
तिनुसार ्क्त पुलाच ेकाम लवकरात लवकर करण्याबाबत तासनान े कोकती काय वाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा िोपीनाथ मुांड े (२२-०६-२०१५) : त१), (२), (३) व त४) सद्यज्थतीत       
दिनाींक १२प०१प२०१५ रोजी पुलाच ेपोच माग  सहीत काम ववदहत वाढीव मुितीत पुक  करण्यात 
आलेले अस न सिर पुलावरुन वाहतुक सुरळीत सुरु आहेप 
(५) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
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अिांनी ख.ु(ता.लोणार, जि.बुलढाणा) येथील एिा   
मदहलेस समािातनू बदहष्ट् िृत िेल् याबाबत 

  

(४१)  ७८७५ (०६-०४-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अजींनी खुप ततापलोकार, जजपबुलढाका) येथील ूका मदहलेला समाजात न बदहष क्त केल् याच े
माहे डडसेंबर, २०१४  या सुमारास ्टडक स आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सिरची तक्रार ् थाननक पोलीस ् थानकाींत नच्िववण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, या तक्रारीनसुार पोमलसाींनी कोकती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)   नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : त१) श्रीमती अयोध्या पाींडुरींग कौ्कर याींना बदहषक्त 
केलेले नस न तीया टरातजेारील ्यक्तीींसोबत झालेलया भाींडकामुळे काही लोक वीयजक्तक 
काय क्रमात बोलववत नाहीतप 
(२) व त३) श्रीमती अयोध्या पाींडुरींग कौ्कर याींनी न्यायिींडागतकारी, प्रथम शे्रकी को  ्, लोकारे 
येथे अज  केल्यान े प्रभारी पोलीस अगतकारी, याींनी ूमपकेस नींप१३/२०१४ कलम ४५२, २९४, 
१४३, १४८, १४९, ३२३, ५०४, ५०६ भापिींपववप प्रमाके साळा ्यक्तीींववरुध्ि गुन्हा नच्ि करण्यात 
आला आहेप तपासात ूक क चौिा ्यक्तीींना अ्क करण्यात आली आहेप 
(४) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

मद.रायपूर ता.मेहिर, जि बुलढाणा येथे माहे डडसेंबर, २०१४  
पासून रोदहत् बांद असल्याबाबत 

  

(४२)  ७८९७ (०४-०४-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊिाव मांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौपरायप र ततापमेहकर, जज बुलढाका ) येथे माहे डडसेंबर, २०१४ पास न रोदहत् बींि आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे रबी वपकाींचे नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरकी तासनाने चौकती करण्यात आली आहे काय, 
(४) चौकतीअींती रोदहत् बींि करकाऱ्या  अगतकारी व कम चाऱ्याींवर तासनाने कोकती कारवाई 
केली आहे वा  करण्यात येत आहे, 
(५)  तसेच रोदहत् त्वररत चाल  करुन िेण्याबाबत तासनाने कोकती काय वाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०७-२०१५) : त१) हे खरे नाहीप 
(२), (३), (४), (५) व त६) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

मुांबई उपनिरातील मानखुदव येथील रांददरा पररसरात राहणा-या  
तरूणीवर बलात्िार िरयात आल्याबाबत 

  

(४३)  ७९०२ (०६-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े(अणुश्ती निर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई ्पनगरातील मानखिु  येथील इींदिरा पररसरात राहका-या २३ वर्ीय तरूपकीला 
नोकरीच ेआममर् िाखव न नतला ूका लॉजवर नऊेन थींड पयेात न गुींगीचे और्त िेऊन  अजजत 
तहा या तरूपकान े बलात् कार केल् याची ट्ना  माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये ननित नास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत  िोर्ी ् यक् तीींवर कोकती कारवाई केली  वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१५) : त१) व त२) होयप या प्रकरकी कर्या िीवरुन वाती पोलीस 
ठाके येथ ेगुन्हा रजज््र क्रमाींक ४९/२०१५, भारतीय िींड ववतान कलम ३७६, ३२८, ४२०, ५०६ 
अन्वये दिनाींक ३१प०१प२०१५ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहेप सद्य:ज्थतीत गुन्हा 
पोलीस तपासावर आहेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 

___________ 
 

मुांबईतील ताडदेव, अांधेरी, वडाळा, बोररवली आदद आरटीओ िायावलयामध्ये  
मोठ्या प्रमाणात एिांटचा सुळसुळाट ााल्याबाबत 

 

(४४)  ७९०७ (०४-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िाते (अणुश्ती निर) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ताडिेव, अींतेरी, वडाळा, बोररवली आदि आर्ीओ काया लयामध्ये मोठ्या 
प्रमाकात ूजीं्चा सुळसळुा् अस न त्याींचा र््का सव सामान्य नागररकाींना बसत असल्यामळेु 
पररवहन आयुक्त याींनी िलालाींना हद्दपार करण्याचे आिेत नुकतचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा त्या समुारास दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्क्त आिेतामळेु आर्ीओ काया लयातील अगतकाऱ्याींनी असहकार काम सुरु 
केले अस न नागररकाींची जाकीवप व  कामे रखडवत असल्याचे ननित नास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तासनान ेसखोल चौकती केली आहे काय, त्यात काय आढळ न आले, 
(४) तद्नुसार पुढे कोकती काय वाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(२०-०६-२०१५) : त१) होयप 
(२) नाहीप 
(३) व त४) पररवहन काया लयातील नागररकाींची काम ेिलालामतवाय पार पाडण्यासाठश माग ित न 
कक्ष, ूक णखडक  योजना, सींकेत्थळावर भे्ीची वळे िेक,े सींकेत्थळाद्वारे आवेिन पत् ेव 
काय पध्ितीची मादहती ्पलत करके व काया लयात मादहती र्लक लावक े यासारया 
्पाययोजना केल्या आहेतप 
(५) प्रश् न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  

राज्यातील प्रदषुणाच्या तटना रोखयासाठी िृती  
आराखडा तयार िरयाचा तेतलेला तनणवय 

  

(४५)  ७९१४ (०६-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े (अणुश्ती निर), श्री.नरहरी णारवाळ 
(ददांडोरी), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय पयाववरण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रिरु्काया ट्ना रोखण्यासाठश महाराषर राज्य प्रिरु्क मींडळान े
्ल्हासनगरमतील प्रिरु्काया ट्नेची गींभीर िखल टेऊन अता प्रकारया ट्नाींची पुनरावत््ती 
होऊ नये व ती रोखण्यसाठश ठोस क्ती आराखडा तयार करण्याचा ननक य टेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर क्ती आराखडयाचे ्वरुप काय असकार आहे व त्यानुसार 
अींमलबजावकीस ककती कालावतीत सुरुवात करण्यात येकार आहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०१-०७-२०१५) : त१) होय, हे खरे आहे, दिनाींक २९/११/२०१४ रोजी वालतुनी 
निीमध्ये रसायन सोडण्याया ट्नेची पुनरावत््ती ्ाळण्याया तासन्तरावर ठोस क्ती 
करण्याचे ठरलेप 
(२) वरील ट्नेया सींिभा त सींबींतीत यींत्का जस े क  मपप्रपननपमींडळपकल्याक - डच्बबवली 
महानगरपामलका, ्ल्हासनगर महानगरपामलका व पोलीस यींत्का इत्यािीींनी केलेल्या कारवाईचा 
आढावा दिनाींक ०१/१२/२०१४ रोजी अपर मुय सगचव, पया वरक तसेच दिनाींक ०१/०१/२०१५ 
रोजी मापमींत्ी, पया वरक याींया अध्यक्षेतेखाली टेण्यात आलाप सिर बीठक मध्ये सींबींतीत 
यींत्काींना अता ट्नाींची पुनरावत््ती ्ाळण्यासाठश समन्वयाने काम करुन सींबींतीत िोर्ीवर 
कडक कारवाई करण्याचे ननिेत होतेप तद्नसुार मपप्रपननपमींडळाकड न िोर्ी आढळलेल्या कारखान े
वाहत किार याींयावर कायिेतीर कारवाई करण्यात आलीप 
      दिनाींक ०१/१२/२०१४ रोजीया अप्पर मुय सगचव, पया वरक ववभाग याींया 
आिेतानुसार, सींबींगतत ववभागाकड न या आिेताींया अींमलबजावकीचे काम सुरु अस न सिर 
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बाबत सि्य सगचव, मपप्रपननपमींडळ याींनी  सींबींगतत ववभागानी केलेल्या काय वाहीचा आढावा 
दिनाींक ०१/०४/२०१५ रोजी टेऊन  सींबींगतताींना योय ती काय वाही करण्यासाठश आिेत दिलेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
  
िॉजग्नाांट या रले् रीि उपिरणाांच् या उत् पादन के्षत्ातील िनरल रले् रीि उद्योि समुहान े

५०० िोटीांची िुांतवणूि पु यातील प्रिल् पात िर याबाबत तेतलेला तनणवय 
  

(४६)  ७९२४ (०९-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े (अणुश्ती निर), श्री.सुरेश िोरे (खेड 
आळांदी) :   सन्माननीय उद्योि मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मादहती व तींत्ज्ञान के्षत्ातील आटाडीतील कीं पनी कॉजनझी्ं  या इलेरीक ्पकरकाीं या 
्त् पािन के्षत्ातील जनरल इलेकरीक ्द्योग समुहाने ५०० को्ीींची गुींतवक क पुण् यातील 
प्रकल् पात करण् याचा ननक य मापमु यमींत्ी याीं या समवेत झालेल् या बीठक त दिनाींक २२ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास टेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर गुींतवकुक मळेु पुण् यात ककती नववन रोजगार ननमा क होकार आहे, 
(३) असल् यास, याबाबत या पुढील काय वाहीची सद्यःज्थती काय आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१८-०६-२०१५) : त१)  
     त१) चाकक औद्योगगक के्षत्ात जनरल इलेक्रीक ्द्योग समुहातील M/s. GE India 
Industrial Pvt. या कीं पनीला २,७२,००० चौपमीप के्षत् िेकेत आले आहेप व ट्काकड न रुप१०२० 
को्ी गुींतवक क अपेक्षक्षत आहेप 
     (२) राजीव गाींती मादहती व तींत्ज्ञान ्प्पा क्र-३ येथे मेप कॉजनझी्ं  या कीं पनीस भ खींड 
क्रप१/१ के्षत्र्ळ ६८,८०० चौपमीप च ेिेकारपत् िेण्यात आले आहेप 
(२) व त३) 
     (१) M/s. GE India Industrial Pvt. या कीं पनीमध्ये ४५३ ्यक्तीींना रोजगार ननमा क 
झाला आहेप 
     (२) कॉजनझी्ं  या कीं पनीमध्ये १०००० रोजगार प्र्ताववत आहेप 
  

___________ 
  

राज् यातील अिरावीचे प्रवशे बेिायदेशीरपणे ााल् याबाबत 
  

(४७)  ७९३७ (०९-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िाते (अणुश्ती निर), श्री.दत्तात्य भरणे 
(रांदापूर) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अकरावीचे प्रवते बेकायिेतीरपके झाल् याबाबत तासनान े याप्रकरकी चौकती 
करण् यासाठश  नेमलेल् या मस् कॅाम या सीं् थेन ेयाबाबतचा अहवाल तासनास सािर केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) तसचे पुण्यातही इयत्ता अकरावीसाठश राबववण्यात आलेल्या सन २०१४-१५ या  नलाईन 
प्रवेत प्रकक्रयेया माध्यमात न गीर्यवहार करुन  बेकायिेतीर प्रवेत दिल्याचे मस्कॉम 
सीं्थेया अहवाला्िारे ननित नास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अहवालात अकरावी प्रवतेातील गीरप्रकार व त्ु्ी याबाबतच े् वरुप काय आहे,  
त् यानुर्ींगान ेयासाठश जबाबिार असका-याींववरुध् ि काय कारवाई करण् यात आली वा येत  आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-०७-२०१५) : त१) तासनान े याप्रकरकी चौकती सममती नेमलेली नाहीप 
तथावप, मस् कॉम या खाजगी सीं् थेने अकरावी  नलाईन प्रवतेाबाबत या अहवाल तासनास 
सािर केला आहेप 
(२) हे खरे नाहीप 
(३) मस् कॉम या सीं् थनेे सािर केलेल् या अहवालामध् ये कोकत् याही प्रकारचे व् त ननष ठ प्रकरक 
पुरा् यासह नम ि केले नाहीप इप ११ वी च े प्रवेत तासनाचे आरक्षकववर्यक तोरक ववचारात 
टेऊन ववद्यार्थ यांची मागकी व गुकवत् तेनुसार ननजश्चत केले जातातप 
(४) प्रश् न ्द्् ावत  नाहीप 
  

___________ 
  

िोरेिाव (ता. माणिाांव जि.रायिड)येथील असहाय  
वववादहतेवर बलात् िार िरयात आल्याबाबत 

  

(४८)  ७९७१ (०६-०४-२०१५).   श्री.भरतशेठ िोिावले (महाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव तताप माकगाींव जजपरायगड)येथील  पोलीस ठाण् यात मदु्द् सर प्ेल या यावर ूका 
असहाय वववादहतेवर बलात् कार प्रकरकात गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ्क् त प्रकरकी पुढे कोकती कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) : त१) होयप 
(२) सिर गुन््यातील कर्या िी याींनी गोरेगाींव पोलीस ठाके येथ े दिनाींक १७.०१.२०१५ रोजी 
दिलेल्या तक्रारीवरुन गोरेगाींव पोलीस ठाके येथे गुन्हा नच्ि क्रमाींक ०३/२०१५ अन्वये भारतीय 
िींड ववतान सींदहता कलम ३७६(२), ३५४(ब), ५०६ प्रमाके गुन्हा नच्ि करण्यात आला आहेप 
न्यायालयाने आरोपीस दिनाींक ०२.०२.२०१५ रोजी अ्कप क  जाममन मींज र केला असल्यान े
अ्क करण्यात आलेली नाहीप सिरचा गुन््याचा अगतक पोलीस तपास सुरु आहेप 
(३) प्रश्न ्द्् ावत नाहीप 
  

___________ 
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रायिड जिल्हयातील डोंिर भािात तसेच िांिलात अज्ञात  

व्य्तीिडून वणव ेलावयात येत असल्याबाबत 
  

(४९)  ७९७३ (०७-०४-२०१५).   श्री.भरतशेठ िोिावले (महाड) :   सन्माननीय वने मांत्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यातील महाड तहरा या आजुबाज  या त् याचबरोबर तालुक् यात अन् य दठकाकी 
डच्गर भागात तसचे जींगलात अज्ञात ् यक् तीींकड न काींडी ्ाक न वकवे लावण् यात येत असल् याच े
नुकतेच  माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त् या िरयान ननित नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वकवे लावल् यामुळे जींगल सींपत् तीच ेमोठ या प्रमाकात नकुसान होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत तासनान ेसखोल चौकती केली आहे काय, त् यात काय आढळ न आले, 
(४) तिनुसार यास जबाबिार असका-या ् यक् तीींवर कोकती कठोर कारवाई करण् यात आली आहे 
वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनिांटीवार (२३-०६-२०१५) : त१) रायगड जजल््यातील महाड तहराया आज बाज या 
त्याचबरोबर तालुक्यात अन्य दठकाकी डच्गर भागात तसेच जींगलात माहे डडसेंबर, २०१४ चे 
िरयान अज्ञात ्यक्तीींकड न काींडी ्ाक न वकवे लावसण्यात आल्याची बाब  ननित नास आलेली 
नाहीप तथावप, महाड वनपररके्षत्ात तेतीसाठश राब जाळला जातो त्यामुळे ही आग आज बाज या 
के्षत्ात पसरतेप त्याचप्रमाके महाड पररके्षत्ात महामाग  जात असल्याने वाहनाींची वि ळ मोठ्या 
प्रमाकात असतेप अतावळेी प्रवाताींकड न बबडी, मसगारे्ची थो्के र्त्याया कडलेा ्ाकली 
जातातप त्यामळेु वकवा लागतोप 
(२) महाड वनक्षेत्ात  क््ोबर त ेडडसेंबर २०१४ या कालावतीत वकवा लागल्याया १५ ट्ना 
टडल्या अस न ूक क ११५ हे के्षत् जळाले आहेप या आगीत मोठ्या झाडाींना नुकसान झाले 
नस न जींगलातील पालापाचोळा व सुकलेली झाड ेजळाली आहेप 
(३), (४) व त५) प्रकरकी वनगुन्हा नच्िववण्यात आला आहेप 

___________ 
  

ििवत (जि.रायिड) येथील नेरळ-माथेरान येथ ेएमएमआरडीएमाफव त  
फ्युतन्युलर रेल्वे प्रिल्प सुरू िरयाबाबत 

  

(५०)  ८१८० (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राि पुरोदहत (िुलाबा), श्री.समीर 
िुणावार (दहांिणताट), श्री.बाबुराव पाचणे (सशस्र), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कज त तजजपरायगड) येथील नेरळ-माथेरान हे मुींबई तहरास सवा त जवळचे दहल ््ेतन 
अस न ्क्त पररसरातील आदिवासी गररब नागररकाींचा आगथ क ववकास, पायाभुत सुववताींमध्ये 
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सुतारका व प्रवाताींचा वेळ वाचववण्यासाठश ूमूमआरडीूमार् त फ्युननक्युलर रेल्वे प्रकल्प सुरूप 
करण्यासाठश ्थाननक लोकप्रनतननतीींनी माहे जानेवारी २०१५ रोजी  वा त्यासुमारास 
मापमुयमींत्र्याींकड ेननवेिना्िारे मागकी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  ग्् २००९ मध्ये मान्यता ममळालेल्या फ्युननक्युलर रेल्वे प्रकल्पासाठश 
ूमूमआरडीूने ताींबत्क व ववत्तीय ननवविा बनववण्याकररता १५ लाखाींचा खच ही केला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्क्त दठकाकी फ्यनुनक्युलर रेल्वे प्रकल्प सुरूप करण्यासाठश तासन आवश्यक ती 
काय वाही करकार वा करीत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारके काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०८-२०१५) : त१) व त२) होयप 
(३) व त४) मुींबई महानगर प्रिेत ववकास प्रागतकरकातरे् फ्युननक्ल्युलर रेल्वे प्रकल्प हाती 
टेण्यात आला होताप हे खरे आहेप परींतु तत्कालीन साव जननक बाींतकाम व पय ् न मींत्ी याींनी 
माथेरानसाठश रोप वे चा प्र्ताव अींनतम ्प्प्यात अस न सिर प्रकल्पाला सवोच 
न्यायालयाकड न  परवानगी ममळके अपेक्षक्षत आहेप यामुळे सद्य:ज्थतीत ूमूमआरडीूचा 
प्र्ताववत फ्युननक्युलर रेल्वे प्रकल्प तुता स ्थगगत करण्यात यावा,अती मतर्ारस मुय 
सगचव याींना केली होतीप या्तव, सिर प्रकल्प मुींबई महागनर प्रिेत ववकास प्रागतकरकान े
्थगगत केला आहेप 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
तासक य मध्यवती मुद्रकालय, मुींबईप 


