
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सेहेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
ततसरे अधधवेशन, २०१५ 

___________ 
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

 
मुांबई मधील जुन् या ि ण मोळिळीस िले या जीणइ ामारती डाळ यास सांबांधीत 

महानगरडाललिा प्रशासन अडयशी ठरत अस याबाबत 
  

(१)  २३ (२३-१२-२०१४).  श्री.अलमन डटेल (मुांबादेवी), श्री.अस् लम शे  (मालाळ ड्श्चम), 
प्रा.वर्ाइ गायिवाळ (धारावी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) मुींबई मधील जुन् या ि म मोळकसीस िल् या जीम  ममारतीम् य् राामा-या रहावाशाींवर 
मतृ् यूची ्ाींगती तलवार ल्कत असयामुस् ममारती पाळण् यास सींबींधीत माानगरपाकलका 
प्रशासन अपयशी ठरत अस यान ्शासनान ्त् यावर कोमती काय वााी क्ली याची माहाती ् च 
न् यायालयान ् चवचार याच ् माा् ् ्ोबर, २०१४  यासुमारास  नदश नास िल्, ा् खर् िा् 
काय, 

(२) अस यास, मुींबईतील मोळकसीस िल् या ममारती पाळण् यास ्ासा्ास करमाऱ् या 
माानगरपाकलका अधधकाऱ् याींवर शासनान् कोमती कारवाई क्ली वा करण् यात य्त िा्, 
(३) अद्याप ् त प्र् नाबाबत कोमतीच कारवाई ाोत नस यास चवलींबाची कारम् काय   
िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) मुींबईमधील जुन्या ि म मोळकसीस िल्या जीम  
ममारती पाळण्यास सींबींधधत माानगरपाकलका प्रशासन अपयशी ठरत िा् ा् खर् नााी. तथाचप 
धोकादायक व जीम  ममारतीम्य् वास्तव्य करीत असल्या रहावाशाींना बाा्र काढण्याकररता 
थ्् तरतूद मुींबई माापाकलका अधध नयम १८८८ म्य् नााी. धोकादायक ममारतीींवर कारवाई 
करण्याकररता काय प्दती ठरवून द्ण्याया मागमीया अनुषींगान,् बाृन्मुींबई 
माानगरपाकलक्मार् त मा.्च न्यायालय, मुींबई य्थ ् याधचका क्रमाींक ११३५/२०१४ दाखल 
करण्यात िली ाोती. त्या अनुषींगान् प्रस्तुत प्रकरमी मा.्च न्यायालय याींनी हदनाींक 
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२३.०६.२०१४ रोजी अ तधोकादायक ममारतीत वास्तव्य करीत असल्या रहावाशाींना 
ममारतीमधनू बाा्र काढण्याच् पोलीस चवभागाला  नदेश हदल् िा्त. तद्नींतर सदर ममारती 
 नषकाकसत करण्याच ् नदेश माापाकलक्स द्ण्यात िल् िा्त. त्याप्रमाम् माानगरपाकलक्कळून 
कारवाई करण्यात य्त िा्. 
(२) व (३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

मुांबईतील भाय ळा येथील ्जजामाता उद्यानाच ेनुतनीिरण िरयाबाबत 
  

(२)  २७ (२३-१२-२०१४).   श्री.अलमन डटेल (मुांबादेवी), श्री.अस् लम शे  (मालाळ ड्श्चम), 
श्री.िाललदास िोळांबिर (वळाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील भायखसा य्थील जजजामाता ्द्यानाया नतुनीकरमाचा प्रकप प्रलींबबत 
असयाच ्माा् ्गस््, २०१४ यासुमारास  नदश नास िल्, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, भायखसा य्थील जजजामाता ्द्यानाच ् नुतनीकरमाचा प्रकप प्रलींबबत 
असण्यामागील कारम् काय व सदर प्रकप लवकरात लवकर सुरु करण्यायादृष्ीन ्कोमती 
काय वााी क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(३) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) व (२) ा् खर् नााी. बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्न ्
वीरमाता जजजाबाई भोसल् ्द्यान व प्रा मसींग्राालयाचा सुधाररत बाृत ्िराखळा एच.क्.एस. 
डळझायनर ॲण्ळ कन्स ी्ं् मीं्रनॅशनल कीं पनी कलकम््ळ, थायलींळ याींयामार् त तयार करुन 
घ्ण्यात िला िा्. सदर सधुाररत बाृत ् िराखड्यास कें द्रीय प्रा मसींग्राालय प्राधधकरमाया 
ताींबिक सकमतीन् हदनाींक ०५.१२.२०१२ रोजी अीं तम मींजुरी प्रदान क्ली िा्. या 
प्रा मसींग्राालयाया मींजुर बाृत ्िराखड्यानुसार करावयाचा चवकास माा् डळसेंबर, २०१६ पयतं 
पूम  करण्याच ्प्रस्ताचवत िा्. 
     सदर ्द्यान व प्रा मसींग्राालयाया पुढील चवकासासाठी करण्यात िल्या कामाींपैकी 
अींतग त रस्त्याींच् ळाींबरीकरम व प्रामी मजस्पतस ममारतीच् बाींधकाम ाी काम् पूम  करण्यात 
िली िा्त. वारीं्ाईन एररया व प्रा मसींग्राालय कशक्षम कें द्र याींया ममारतीींच ् बाींधकाम 
समुार् ९५% पूम  झाल् असून, सदर कशक्षमकें द्राया िींतररचन्या कामाींसाठी  नचवदा प्रक्रक्रया 
करण्याच् काम सुरु करण्यात िल् िा्. वीरमाता जजजाबाई भोसल् ्द्यान व 
प्रा मसींग्राालयाया पररसरातील परुातन वास्तूींच् जतन करण्यात य्मारी काम् सुमार् ८०% पूम  
करण्यात िली िा्त. 
     माा् डळसेंबर २०१४ अख्रपयतं तरस, वाघ, बबबळ्या, बारकशींगा, कोाा, लाींळगा मत्यादी 
एकूम २४ प्राण्याींया चपींजऱ्याींया सींकपधचिाींना सदर प्राधधकरमाकळून अीं तम मींजुरी प्राप्त 
झाली िा्. कें द्रीय प्रामीसींग्राालय प्राधधकरम, नवी हदली याींनी मींजुर क्याप्रमाम् प्राण्याींया 
चपींजऱ्याींया/िवासस्थानाींच् बाींधकाम करण्याकररता  नचवदा प्रक्रक्रया सुरु करण्यात िली असनू 
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माापाकलक्या चवकास व  नयोजन खात्याकळून सदर  नचवद्कररत्या कागदपिाींची पळतासमी 
करण्यात य्त िा्. सदर चपींजऱ्याींची बाींधकाम ्करण्याकररता ई- नचवदा लवकरच मागचवण्यात 
य्तील. एन्री प्लाझाया चवकासाकामाकररता  नचवदा प्रक्रक्रया अीं तम ्प्प्यात िा्. 
     सदर ्द्यान व प्रामीसींग्राालय पररसरामधील अींतग त बागाींया चवकासकामाींसाठी 
चवकास िराखळ ् तयार करण्याच ् काम सुरु करण्यात िल् िा्. अ्यगताींसाठी पामपोई, 
प्रसाधनगा्ृ, चवश्ाींतीस्थस्, रू्ळ क्रक्स्स मत्यादी सुचवधा तयार करण्यासाठीचा प्रस्ताव मुींबई 
पुरातन वास्तजूतन सकमतीकळ ्माा् र््ब्रुवारी २०१४ म्य् मींजुरीसाठी पाठचवण्यात िला असून 
सदर बाबतीतील मींजुरी अद्याप प्रलींबबत िा्. 
     सदर ्द्यान व प्रामीसींग्राालय पररसरामधील अींतग त पामीवा्प यींिम्च ् नुतनीकरम 
करण्यात य्त असून त्यासाठी बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्या जल चवभागातरे् सवेक्षम 
करण्यात य्त िा्. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

डवई (मुांबई) येथील लमठी नदीवरील जयलभम नगर व मो रजी नगर येथील अ्स्तत्वात 
असलेया दोन्ही डादचारी डुलाांची अवस्था धोिादायि होवनू मोळिळीस ियाबाबत 

(३)  ६७ (२३-१२-२०१४).   श्री.िुणाल डाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस् लम शे  (मालाळ 
ड्श्चम), श्रीमती तनमइला गाववत (ागदडुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पवई (मुींबई) य्थील कमठी नदीवरील जयकभम नगर व मोखरजी नगर य्थील अजस्तत्वात 
असल्या दोन्ाी पादचारी पुलाींची अवस्था धोकादायक ाोवून मोळकसीस ियान ् सदर 
हठकामी नवीन पादचारी पुलाींची  नकम ती करण्याबाबत पररसरातील नागरीकाींनी सींबींधधताींची 
वारींवार मागमी करण्यात य्वूनाी अद्यापी नवीन पादचारी पुलाींच ् बाींधकाम करण्यात िल् 
नसयाच ्माा् ि्ोबर, २०१४ म्य् वा त्यादरम्यान िढसून िल् िा् ा् खर् िा् काय, 

(२) असयास, सदराू हठकामी नवीन पादचारी पुल बाींधण्याबाबत शासनान ्कोमती तातळीची 
काय वााी क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(३) नसयास चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) ाोय, ा् खर् िा्. 
(२) व (३) सदर कामासाठी बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्तरे् ताींबिक सलागाराची  नयुती 
करण्यात िली असून, वत मानपिात जाहारात द्ऊन  नचवदा मागचवण्यात िया व त्याद्वार् 
लघुत्तम द्कार असमाऱ्या मस्स  द्व मींजज नअस  या ठ्क्दाराची  नयुती करण्यात िली 
असून हदनाींक ३१.१२.२०१४ रोजी ठ्क्दारास काया द्श द्ण्यात िल्ल् िा्त व काम सुरु 
करण्यात य्त िा्. 

___________ 
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सहाय्यि ियुक् त, िेळीएमसी याांचेवर रॉिेल ओतून  
्जवांत जाळ याचा गुांळानी िेलेला प्रयत् न 

 
(४)  ७२ (१५-०१-२०१५).   श्री.िुणाल डाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस् लम शे  (मालाळ 
ड्श्चम), श्रीमती तनमइला गाववत (ागतडूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) क याम जज. ठाम् अनाधधकृत बाींधण् यात करण्यात िल् या कामावर कारवाई करण् यासाठी 
ग्ल् या क्ळीएमसीच् साायकयक ियु त याींच्वर रॉक्ल ओतून त् याींना जजवींत जासण् याचा 
गुींळानी प्रयत् न करण् यात ि याचा  प्रकार माा् सप् ्ेंबर, २०१४ म्य्  वा त् यासमुारास िढसून 
िला ा् खर् िा् काय, 

(२) अस यास, या प्रकरमी चौकशी करण् यात िली िा् काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय िढसून िल् व त् यानुसार प्रकरमातील दोषीींवर कोमती 
कारवाई क्ली वा करण् यात य्त िा्, 
(४) नस यास चवलींबाची कारम् काय िा्त? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) व (३) सदर प्रकरमी तीन िरोपीींचवरु्द ह्सकनगर पोलीस स्््शन गुरक्र. ११८/१४ भादींचव 
कलम ३०७, ३५३, ३०९, व ३४ प्रमाम ्हदनाींक २३.०९.२०१४ रोजीदाखल करण्यात िल्ला िा्. 
सदर प्रकरमी िरोपीींचवरु्द हदनाींक ०८.०१.२०१५ रोज मा.न्यायालयात दोषारोपपि दाखल 
करण्यात िल्ल् असून, सदरच् प्रकरम न्यायप्रचवषठ िा्. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

रत्नाधगरी ्ज्यात बालिाांची तडासणी र ळली असयाबाबत 
 

(५)  ८२ (२२-१२-२०१४).   श्री.िुणाल डाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस् लम शे  (मालाळ 
ड्श्चम), श्रीमती तनमइला गाववत (ागतडूरी) :   सन्माननीय सावइजतनि िरोग्य ि ण िुटुांब 
ियाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजायात राषरीय बालसुरक्षा अकभयानाया कीं िा्ी कम चाऱ्याींना स्व्तून कमी 
करण्यात ियान् तसच् ळॉ्राींची  नयुती करण्यात िली नसयान् बालकाींची तपासमी 
रखळली असयामुस् बालकाींच ्िरोग्य धोयात िल् असयाच् माा् सप् े्ंबर, २०१४ रोजी वा 
त्यासुमारास िढसून िल् ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास बालकाींवर ्पचार ाोण्यासाठी व त्याींच ् िरोग्य सुरक्षक्षत रााण्यासाठी कमी 
करण्यात िल्या कीं िा्ी कम चाऱ्याींना कायमस्वरुपी स्व्त घ्ण्याबाबत शासनान् कोमती 
काय वााी क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(३) अद्याप कोमतीच कारवाई करण्यात िली नसयास चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
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ळॉ. दीडि सावांत (०१-०९-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
     राषरीय बाल स्वास्थ काय क्रमाींतग त काय रत असमार् कीं िा्ी वैद्यकीय अधधकारी सींपात 
साभागी झायान ् कीं िा्ी वैद्यकीय अधधकाऱ्याींना काय मुत करण्यात िल् ाोत.् तथाचप 
िरोग्य तपासमीवर कोमतााी चवपरीत पररमाम ाोऊ नय्. यास्तव या कासात जज्यातील 
अन्य स्थायी व अस्थायी वैद्यकीय अधधकाऱ्याींकळून बालकाींची तपासमी करुन घ्ण्यात िली. 
     राषरीय बाल स्वास््य काय क्रमाींतग त माा् एचप्रल, २०१४ त ् सप् े्ंबर, २०१४ पयतं 
रत्नाधगरी जज्यातील अींगमवाळीमधील एकूम ६८१०१ बालकाींची ि म शास्तील ७५५९६ 
चवद्या्यांची अस ्एकूम १४६६९७ मुलाींची िरोग्य तपासमी करण्यात िल्ली िा्. 
(२) मा.्च न्यायालय, मुींबई याींया हदनाींक १९.११.२०१४ रोजीया िद्शानुसार राषरीय बाल 
स्वास््य काय क्रमाींतग त रत्नाधगरी जज्यातील एकूम ४४ वैद्यकीय अधधकाऱ्याींना कामावर 
रुजु करुन घ्ण्यात िल् असून शासाींमधील तपासमी काय क्रम यशस्वीपम् राबचवली जात िा्. 
     कें द्र शासनाया माग दश क सुचनाींनुसार व स्वा प्रव्श  नयमाींतील तरतूदीनसुार कीं िा्ी 
कम चाऱ्याींना कायमस्वरुपी स्वत् घ्म् शय नााी. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

मुांबई महानगरडाललिेने डाणी टांचाईवर राबववलेली वर्ाइ जललसांचन योजना 
  

(६)  ११३ (२३-१२-२०१४).   श्री.अस् लम शे  (मालाळ ड्श्चम), श्री.िुणाल डाटील (धळेु 
ग्रामीण), ळॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमइला गाववत (ागतडूरी), श्री.अलमन डटेल 
(मुांबादेवी), प्रा.वर्ाइ गायिवाळ (धारावी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबम त चार वषा पूवी  नमा म ाोमा-या तीव्र पामी ी्ंचाईवर माानगरपाकलक्न ् शासा, 
रुग् मालय, माानगरपाकलका काया लय, ्द्यान ्तस्च अन् य काया लया या ममरतीत पावसा या 
साठा करण् यासाठी माानगरपाकलक्न् राबचवल्ली वषा  जलकसींचन योजना कोमत् यााी हठकामी 
हदसून य्त नसून या योजन्करीता काम न करताच लाखो रुपय् ाळप करण्यात िल् 
अस याच ्माा् जुल,ै २०१४ रोजी वा त् या समुारास  नदश नास िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 

(२) अस यास, या प्रकरमी शासन चौकशी करुन दोषीींवर कोमती कारवाई क्ली वा करण्यात 
य्त िा्, 
(३) नस यास, या मागील चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्न् चार वषांपूवी शासा, 
रुग्मालय् बाृन्मुींबई माानगरपाकलका काया लय् तस्च ्द्यान् या हठकामी वषा  जलकसींचन 
योजना कोमत्यााी हठकामी न करताच लाखो रुपय् ाळप करण्यात िली ाी गोष् खरी नााी. 
सन २००९-२०११ या कालावधीत तीव्र पामी ी्ंचाईया कासात वषा  जल सींचयन व चव नयोगाच् 
प्रकप बाृन्मुींबई माानगरपाकलका शासा, रुग्मालय् व ्द्यान ् अशा हठकामी ााती घ्ण्यात 
िल् ाोत.् सदर प्रकपाींया जागाींची माा् सप् े्ंबर, २०१४ पुन्ाा पाामी करण्यात िली व सव  
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हठकामी वषा  जल सींचयन व चव नयोगाची काम ् पूम  क्ल्ली िढसली. परींत,ु बाृन्मुींबई 
माानगरपाकलक्या क्/पूव  चवभाग काया लयाया पररसरात वषा  जल सींचयन व चव नयोगाचा 
प्रकप राबचवत िल्ला नााी. सदर हठकामी प्रकप राबचवण्याया दृष्ीन् चवभाग 
काया लयातील अधधकाऱ्याींशी चचा  करण्यात िली. सदर चचेम्य् ाा प्रकप राबचवण्यान ्
चवभाग काया लयाया िवारात अधधकाऱ्याींची तसच् माननीय नगरस्वकाींची वाान ््भी करम् 
तस्च काया लयाया िवारातील वाानाींया चलन वलनावर पररमाम ाोईल म्ामून चचअेींती 
चवभाग काया लयाया पररसरात वषा  जल सींचयन व चव नयोग प्रकप राबवू नय् अस् 
ठरचवण्यात िल्. तस्च क्/पूव  चवभागातील शााजी राज ्म्यु नकसपल शासा य्थ ्अजस्तत्वात 
असल्या मोयाया वकृ्षाींमुस् या हठकामचा प्रकप रद क करण्यात िला. सदर दोन्ाी हठकामी न 
क्ल्या कामाींच् कुठल्ाी अधधदान कीं िा्दारास करण्यात िल्ल् नााी. जल अकभयींता 
चवभागान् ज्या हठकामी वषा  जल सींचयन व चव नयोगाची काम् क्ली ाोती ती सींबींधधत 
खात्याकळ ् ास्ताींतरीत करण्यात िल्ली िा्त. या कामाींच् परररक्षम/चव नयोग सींबींधधत 
खात्यान् करावयाच ्िा्. त्यासाठीया सूचना द्ण्यात िल्या िा्त. वषा  जल सींचयन व 
चव नयोग प्रकप राबचवयानींतर सींबींधधत हठकामया भूगभा तील जलपातसीत वाढ ाोत.् 
(२) व (३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

मुांबई-ठाणे शहराला डाणीडुरवठा िरणा-या तानसा जलाशयाच्या सांरक्षित जलस्त्रोत  
सुधारणेच्या िामाांिळ ेमुांबई महानगरडाललिेने दलुइि िेले असयाबाबत 

(७)  ११४ (२३-१२-२०१४).   श्री.अस् लम शे  (मालाळ ड्श्चम), श्री.िुणाल डाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्रीमती तनमइला गाववत (ागतडूरी), श्री.अलमन डटेल (मुांबादेवी), प्रा.वर्ाइ गायिवाळ 
(धारावी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई - ठाम् शाराला पामीपुरवठा करमा-या तानसा जलाशया या सींरक्षक्षत जलस् िोत 
सुधारण् या या कामाींकळ ्मुींबई माानगरपाकलक्न् दलु क्ष क्ल् अस याच् माा् जुल,ै २०१४ म्य् 
वा त् या समुारास  नदश नास िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, ् त तलावाच ्जलस् िोत व नैसधग क पामवास, पामवठ्, पामी स् िोत या जागी 
छो्् बींधार्, दगळी कसमें् बाींध, धूपप्र तबींधक चर िहद कृबिमररत् या सुधारीत काम ्करण् या या 
दृष ्ीन् वन् यजीव चवभागान ् मुींबई मनपान् पाच वषा चा िराखळा प्रस् ताचवत क्ला ाोता व 
त् यानुसार २०११ - १२ या वषा त  नधी द्ण् यात िला परींत ूत् यानींतर पाकलक्न् चवभागा या खच  
प्रमामपि व मतर प्रक्रक्रयात् मक पमू  न क्ल्ली बाब समोर ठ्वनू  नधी खच  हदला नस यान ्
शासन त् वरीत िव् यक ती काय वााी करमार वा करीत िा् काय, 
(३) नस यास, यामागील चवलींबाची कारम् काय िा्त  ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) मााराषर शासनाया राज्य सरोवर योजनेंतग त बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्या तानसा व 
मोळकसागर धरमाया पामलो् क््षिाया चवकास करण्याकररता सन २००८-०९ त् सन २०१२-
१३ या ५ वषांया कालावधीम्य् वन चवभागास चवकास काम् करण्याकररता लागमारा 



चव.स. ४६ (7) 

िव्यक तो वष  नााय एकूम रु.५,२१,०१,८००/- मतका ग्रामीम  नधी बाृन्मुींबई 
माानगरपाकलक्मार् त ्पलब्ध करुन द्ण्यात य्मार ाोता. वन चवभागान् क्ल्या मागमीनुसार 
ितापयतं बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्न् रु.८०,००,०००/- एवढा  नधी वनचवभागास ्पलब्ध 
करुन हदला िा्. त्यापैकी हदनाींक ३१.०३.२०१३ पयतं वन चवभागान् एकूम रु.७९,७३,५९९/- 
एवढ्या रकमच्ी चवकास काम् क्ली. सदर काम् व कामाची प्रगती वाढचवण्याबाबत 
माानगरपाकलक्न् व्सोव्सी वन चवभागास कसचवल् िा्. परींतु ्व ररत चवकास काम ्
करण्यासाठी अग्रीम  नधीची कोमतीाी मागमी चवाीत मुदतीत न ियामुस् माानगरपाकलक्न् 
 नधी ्पलब्ध करुन हदला नााी. तथाचप, वन चवभागान ् ्व ररत व वाढीव  नधीची मागमी 
क्यामुस् त्यास स्थायी सकमतीची मान्यता कमसायानींतर ्व ररत अग्रीम  नधी वन खात्यास 
प्रदान करण्यात य्ईल. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

चांद्रडूर ्जहयात राष्ट्रीय सणाांच्या िायइक्रमाांना सवइ शासिीय  
िमइचा-याांना उड्स्थत राहणे अतनवायइ असयाबाबत 

(८)  १३४ (२२-१२-२०१४).   श्री.ववजय वळटे्टीवार (ब्रम्हडूरी), श्री.राधािृष्ट् ण वव -ेडाटील (लशळी), 
ळॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अस् लम शे  (मालाळ ड्श्चम), श्री.िुणाल डाटील (धळेु 
ग्रामीण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जजायात सावली तालुयातील म्ाा बूज य्थील जजाा पररषद ्च प्राथकमक 
शास्च् मुख्या्यापक ग्या तीन वषा त माा् १५ ्गस्् ि म २६ जान्वारी राषरीय समाींया 
काय क्रमाींना सव  शासकीय कम चा-याींना ्पजस्थत रााम् अ नवाय  असताना एकााी ्पक्रमात 
साभागी झाल् नसयाच ्माा्  ६ सप् े्ंबर, २०१४ म्य् वा त्यादरम्यान  नदश नास िल्, ा् 
खर् िा् काय, 

(२) असयास, सदरील मुख्या्यापकावर कारवाई करण्याची मागमी य्थील ग्रामस्थाकळून ाोत 
िा्,ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) असयास, ्परोत प्रकरमी शासन कोमती  काय वााी क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(४) नसयास, त्याची सव साधारम कारम् काय िा्त ? 
  
श्रीमती डांिजा मुांळ े(१०-०७-२०१५) :(१) ा् खर् िा्, 
(२) व (३) चींद्रपूर जजाा पररषद्तील सावली तालुयातील म्ााबुज य्थील ्च प्राथकमक 
शास्च ् मुख्याधपक ा् सन २०१३-२०१४ म्य् २६ जान्वारी ि म २०१४-२०१५ म्य् १५ 
्गस्् या राषरीय समाींया काय क्रमास गैराजर ाोत.् याबाबत अ्यक्ष शासा व्यवस्थापन 
सकमती म्ााबजु याींनी हदनाींक १९.८.२०१४ रोजी तक्रार क्ली िा्. या तक्रारीवरुन पींचायत 
सकमती सावली याींया स्तरावर चौकशी करण्यात िली िा्. चौकशीअींती हदनाींक २०.८.२०१४ 
रोजी ग्कशक्षमाधधकारी पींचायत सकमती, सावली याींनी मुख्य्यापक श्ी.िर.ळी. नरगुींळ ्याींची 
एक व्तनवाढ पुढील व्तनवाढीवर पररमाम न ाोत थाींबचवण्याची कारवाई क्ली िा्. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
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हहांगोली ्जहयातील िळमनुरी तालुक्यातील ल ुलसांचन जलसांधारण ववभागाच्या िामाच े

िदेश िाढूनही अद्याड सदर िामे सुरु न िेयाबाबत 

(९)  १३८ (२२-१२-२०१४).   ळॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमइला गाववत (ागतडूरी), 
श्री.अस् लम श े (मालाळ ड्श्चम), प्रा.वर्ाइ गायिवाळ (धारावी) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हाींगोली जजायातील कसमनुरी तालुयातील लघुकसींचन जलसींधारम चवभागाची काम ्
काय कारी अकभयींता लघुकसींचन जलसींधारम, नाींद्ळ याींनी हदनाींक २० म,् २०१४ रोजी 
म्.एम.एस.कन्स्रशन प्रा.कल. जसगाींव याींया नाव ् कामाच् िद्श काढण्यात िल् ाोती, ा् 
खर् िा् काय, 
(२) असयास, अद्याप सदर काम सुरु न करण्यामागील कारम् काय िा्त, 
(३) असयास, सदर कीं पनीची कामाच् िद्श रद क करण्याबाबत शासनान ् कोमती काय वााी 
क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(४) अद्याप कोमतीच काय वााी क्ली नसयास चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्रीमती डांिजा मुांळ े(१०-०७-२०१५) :(१) ाोय, ा् खर् िा्. 
(२) व (३) सन २०१४ म्य् पावसाळ्यामुस् कामाची सुरुवात झाली नााी. सदर योजनाींची काम् 
पूम  करण्याचा कालावधी २४ महान् असून  नचवदा मुदत हदनाींक १९ म,् २०१६ रोजी सींपुष्ात 
य्त िा्. काम् सुरु करण्यासाठी  नचवद्तील तरतुदीनुसार कीं ि्ादारावर काय वााी करण्यात य्त 
िा्. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

मुांबई शहर ववभागातील एि ामारत मागील वर्ी एि िोटी रुडये  चइ िरुन दरुुस् त िेली 
असतानाही मुांबई महानगरडाललिेने ती धोिादायि ठरवून त् यातील रहहवाशाांना  रे  

तात् िाळ सोळ याच् या नोटीसा बजाव या अस याबाबत 
(१०)  १८५ (२३-१२-२०१४).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वळाळा), श्री.अस् लम शे  (मालाळ 
ड्श्चम), श्रीमती तनमइला गाववत (ागतडूरी), श्री.अलमन डटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शार चवभागातील एक ममारत मागील वषी एक को्ी रुपय् खच  करुन दरुुस् त क्ली 
असतानााी मुींबई माानगरपाकलक्न् ती धोकादायक ठरवून त् यातील रहावाशाींना घर् तात् कास 
सोळण् या या नो्ीसा बजाव या अस याच् माा् जुल,ै २०१४ म्य् वा त् या समुारास  नदश नास 
िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, दक्षक्षम मुींबईतील सदराू ममारतीची ग् या वषी एक को्ी रुपय् खच  करुन 
सींरचनात् मक दरुुस् ती करण् यात िली ाोती तस्च माानगरपाकलक् या “म” चवभागातील पठार् 
माके् या ममारतीबाबत व मतर अनक् ममारतीींची पाामी न करता त्थील रहावाशाींना घर् 
तात् कास सोळण् या या नो्ीसा मुींबई माानगरपाकलका द्त अस यान् त्थ ् वास् तव् य करमा-या 



चव.स. ४६ (9) 

रहावाशाींना नाईलाजास् तव मुींबईबाा्र स् थलाींतर कराव् लागत िा् ा् पााता शासन त् वरीत या 
प्रकरमी चौकशी करुन िव् यक ती काय वााी करमार वा करीत िा् काय, 
(३) नस यास, यामागील चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  

श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्या ‘ई’ चवभागातील मदन गोचवींद पाठार् या मींळईच् सींरचनात्मक 
सलागार व माानगरपाकलक्या ताींबिक सकमतीद्वार् परररक्षम करण्यात िल्. 
माानगरपाकलक्या ताींबिक सकमतीया अावालानुसार, सदरची मींळई दरुुस्ती करण्यास 
प्रस्ताचवल् व बा्य दकुान क्रमाींक ४ त् १० धोकादायक असयाच् कसचवल्, त्यानुसार सदर 
गास्धारकाींची/अनुज्ञापिधारकाींची पया यी व्यवस्था नजीकया मींळईत करुनच त्याींना स्थलाींतरीत 
करण्याच ्िद्श बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्मार् त द्ण्यात िल्ल् ाोत्. परींतु सदर गास्धारक 
पया यी जाग्त अद्याप स्थलाींतरीत झाल्ल् नााीत. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

राजाडूर (ता. ्ज.रत्नाधगरी) येथ ेनगरोत्थान योजनेतून सुमारे डन्नास ला   चइ िरुन 
बाांधयात िलेया बाांधी उन्हाळी हांगामात  चली असयाबाबत 

(११)  २४५ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती तनमइला गाववत (ागतडूरी), श्री.अलमन डटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस् लम श े (मालाळ ड्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राजापूर (ता.जज.रत्नाधगरी) य्थील हदव््वाळीतील सागव्कर घराजवस नगरोत्थान योजनत्ून 
सुमार् पन्नास लाख रुपय् खच  करुन बाींधण्यात िल्या बाींधी ्न्ाासी ाींगामात खचली 
असयाच ्माा् जून, २०१४ म्य् वा त्या समुारास  नदश नास िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 

(२) असयास, ्त कारमास्तव वाानचालक व नागररकाींची गैरसोय ाोत िा् ा् पााता 
शासन त्वरीत कायमस्वरुपी ्पाययोजना करमार वा करीत िा् काय, 
(३) नसयास, यामागील चवलींबाची कारम् काय िा् ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (१०-०६-२०१५) :(१) सागव्कर घराजवसील बाींधी ्न् ाासी ाींगामात 
खचल्ली नााी. पावसाळ्यात सदर बाींधी या कळन् ् मातीन ् क्ल्ला भराव दबल्ला ाोत, तो 
राजापूर नगरपररषद्कळून पुव वत करण् यात िल्ला असून, बाींधी सुजस्थतीत िा्. सागव्कर 
घराजवसील बाींधीच ् पहा या ्प् प्यातील व दसु-या ्प् प् यातील दोन् ाी काम ् राजापूर नगर 
पररषद्कळून मााराष र सुवम  जयींती नगरोत् थान योजनअ्ींतग त पूम  झाल्ली असून सदर रस् ता 
रादारीस खुला करण् यात िल्ला िा्. 
(२) िजतागायत वाातूकीबाबत कोमतीाी तक्रार राजापूर नगर पररषद्कळ ् िल्ली नााी व 
कोमतीाी गैरसोय वाानचालक व नागरीकाींची झाल्ली नााी. 
(३) प्र् न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
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मुांबई महानगरडाललिेच्या जी-दक्षिण ववभागातील सीताराम लमल िां डाऊां ळ येथील शाळेत 
ववद्याथी लशिण  ेत असताना शाळेची मोठ्या प्रमाणात दरुावस्था झाली असयाबाबत 

 
(१२)  २८० (२३-१२-२०१४) श्री.्जतेंद्र िव्हाळ (मुांब्रा-िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाळ), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाांव) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) मुींबई माानगरपाकलक्या जी-दक्षक्षम चवभागातील सीताराम कमल कीं पाऊीं ळ य्थील शास्त 
सद्य:जस्थतीत ४३० चवद्याथी कशक्षम घ्त असताना शास्ची मोयाया प्रमामात दरुावस्था झाली 
िा् ा् खर् िा् काय, 

(२) असयास, ्त प्रकरमी शासनामार् त पाामी क्ली िा् काय, 
(३) असयास, पाामीच्  नषकष  काय िा्त व त्यानसुार सदर शास्ची दरुावस्था 
सुधारम्बाबत शासनान ्कोमती काय वााी क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(४) अद्याप कोमतीच कारवाई क्ली नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) ाोय, ा् खर् िा्. 
(२) ाोय, बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्मार् त पाामी करण्यात िली िा्. 
(३) व (४) बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्या शासाींच् पायाभतू सुचवधा कक्षातरे् न्ममुक क्ल्या 
प्रकप सलागारामार् त सींरचनात्मक पररक्षम क्ल् असून, सलागाराींया  नषकषा नुसार सदर 
शास्या सींरचनात्मक दरुुस्ती व दजोन्नती प्रस्ताचवत क्ली िा्. त्यानसुार मोयाया 
सींरचनात्मक दरुुस्तीचा व दजोन्नतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात िला असून  नचवदा प्रक्रक्रया 
प्रगतीपथावर िा्. 

___________ 
  

साांगली महानगरडाललिेमाफइ त िरयात येणाऱ्या डाणीडुरवठ्यास डळ्जटल  
लमटरमुळे मोठ्या प्रमाणात बबले येत असयाबाबत 

  

(१३)  २८१ (२३-१२-२०१४).   श्री.्जतेंद्र िव् हाळ (मुांब्रा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली माानगरपाकलक्मार् त करण्यात य्माऱ्या पामीपुरवयायास डळजज्ल कम्रमुस् 
मोयाया प्रमामात बबल् य्त िा्त, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, ्त प्रकरमी शासनामार् त चौकशी क्ली िा् काय, 
(३) असयास, चौकशीत काय िढसून िल् व तद्नुसार सदर माानगरपाकलका क््षिातील 
नागरीकाींना जादाचा भुदंळ पळू नय् म्ामून शासनान ्कोमती कारवाई क्ली वा करण्यात य्त 
िा्, 
(४)  नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
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श्री. देवेंद्र फळणवीस (२२-०६-२०१५) :(१) नााी. 
(२), (३) व (४) प्र् न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

डुणे शहरासह ्ज ्यातील २० डिैी ११ नेत्रडेढयाांनी गत ३ वर्ाइत  
एिही नेत्रसांिलन िेले नस याबाबत 

  

(१४)  ४३८ (२२-१२-२०१४).   श्री.बाबुराव डाचणे (लशरुर) :   सन्माननीय सावइजतनि िरोग् य 
व िुटुांब ि याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुम् शारासा जज ्यातील २० पैकी ११ न्िप्ढ्याींनी मागील ३ वषा त एकाी न्िसींकलन 
क्ल् नस याच ्हदनाींक १ नोव् ाेंबर, २०१४ रोजी  नदश नास िल्, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, मागील कााी महान् याींपासून िरोग् य चवभागान् न्िप्ढ्याीं या  नकषाींम् य् बदल 
क् यामुस् शारातील कााी न्िप्ढ्याीं या परवान् याींच् नूतनीकरम ाोऊ शकल् नााी, ा् खर् िा् 
काय, 
(३) अस यास, समपद्शक ि म तींिज्ञ अशा स् वतींि पदाची तरतूद बदलल् या  नकषाींम् य् 
अस यान ्लाान न्िप्ढयाींना परवान् याच ्नूतनीकरम करता िल् नााी, ा् खर् िा् काय, 
(४) अस यास, याबाबत शासन स् तरावरुन कोमती काय वााी क्ली वा करण् यात य्त िा् ? 
  
ळॉ. दीडि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) ा् खर् िा्. 
(२) ा् खर् नााी. 
     मानवी अवयव प्रत्यारोपम कायदा अींतग त नवीन व नुतनीकरमाची नोंदमी क्ली जात.् 
या कायद्या अींतग त न्िप्ढ्याींया नुतनीकरमासाठी कोमतााी बदल करण्यात िल्ला नााी. 
तथाचप कााी सींस्थाींनी नुतनीकरम प्रस्ताव सादर न क्यामुस् व िव्यक कागदपिाींची पूत ता 
क्ली नसयामुस् नुतनीकरम ाोऊ शकल् नााी. 
(३) ा् खर् नााी. 
(४) नुतनीकरम प्रस्ताव सादर करण्याबाबत व िव्यक कागदपिाींची पूत ता करण्याबाबत 
सींबींधधत न्िप्ढ्याींना कसचवण्यात िल् िा्. 

___________ 
  

सीिरझळे तनयमावली येणा-या झोडळयाांचा डुनववइिास िरयासाठी शासनाने म् हाळा 
प्राधधिराणाची नोळल एजन् सी म् हणून नेमणुि िे याबाबत 

(१५)  ४९९ (२३-१२-२०१४).   श्री.गणडत गायिवाळ (ियाण डूवइ), ळॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), प्रा.वर्ाइ गायिवाळ (धारावी), श्री.हनमुांत ळोळस (माळलशरस) :  सन्माननीय 
गहृतनमाइण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सीिरझळ्  नयमावली य्मा-या झोपळयाींचा पनुचव कास शासनान् म् ााळा प्राधधकरामाची 
नोळल एजन् सी म् ामून न्ममुक क् याच ् हदनाींक ९ नोव् ाेंबर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास 
 नदश नास िल् ा् खर् िा्, 
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(२) अस यास म् ााळान ्सदरील झोपळपटयायाीं या पुनचव कासासाठी काय योजना तयार क्ली िा्, 
(३) असयास, शासनान ् सदरील योजना म् ााळातरे् प्रभावीपम् राबचवण् यासाठी नवीन 
 नयमावली तयार क्ली िा् काय, 
(४) नस यास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०२-०७-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) व (३) नााी. 
(४) कें द्रीय पया वरम चवभागाया हदनाींक ६ जान्वारी, २०११ या अधधसुचन्म्य् सीिरझळ् 
क््षिातील पुनव सन योजन्त शासनाचा क्रकीं वा शासनाया अधधपत्याखालील सींस्थाचा ५१% कमी 
नस्ल एवढा वा्ा असावा अशी तरतुद िा्. परींत ुया तरतुदीमुस् सीिरझळ्  क््षिातील योजना 
व्यवााय  ठरत नसयाच ् िढसूलन िल् िा्. म्ामून सीिरझळ् क््षिामधील झोपळपटयाी 
पुनव सन योजना व्यवााय  ठरण्यासाठी कें द्रीय पया वरम चवभागाया हदनाींक ६ जान्वारी, २०११ 
या अधधसुचनम््य् सुधारमा करण्याया अनुषींगान् झोपळपटयाी पनुव सन प्राधधकरमान् हदनाींक 
२४.१.२०१४ रोजी कें द्रीय पया वरम चवभागास प्रस्ताव सादर क्ला िा्. यासींदभा त मा.मुींबई 
्च न्यायालयान ्रर् याधचका क्र.२४१५/२०१३ म्य् हदनाींक २४.९.२०१४ रोजी कें द्रीय पया वरम 
चवभागास हदनाींक ६.१.२०१५ या अधधसुचन्सींदभा त योग्य तो  नम य हद. ३१.१२.२०१४ पयतं 
द्यावा अस् िद्शीत क्ल् िा्. सद्य:जस्थतीत सदरचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकळ ् चवचाराधीन 
िा्. 

___________ 
  

राज् यातील महहलाांच् या सुरिेसाठी न् या. धमाइधधिारी सलमतीन े 
सुचववले या लशफारशीांची अांमलबजावणी िर याबाबत 

  

(१६)  ५०१ (२४-१२-२०१४).   श्री.गणडत गायिवाळ (ियाण डूवइ), ळॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), प्रा.वर्ाइ गायिवाळ (धारावी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि ड्श्चम), ळॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुतनल प्रभू (हदांळोशी), श्री.अलमत ववलासराव देशम ु (लातूर शहर), 
श्री.ववजय औटी (डारनेर), श्री. हनुमांत ळोळस (माळलशरस) श्री.अतनल िदम (तनफाळ) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील महालाीं या सुरक््षसाठी न् या. धमा धधकारी सकमतीन् सुचचवल् या कशर्ारशीींची 
अींमलबजावमी करण् याच ्िद्श मुींबई ् च न् यायालयान् राज् य सरकारला हदल्, ा् खर् िा् 
काय, 
(२) या कशर्ारशीींची अींमलबजावमी झाली नस यान् मा. न् यायालयान ् शासनाचवषयी तीव्र 
नाराजी व् य त क्ली, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) अस यास ् त सकमतीन ् हदल् या कशर्ारशीींची अींमलबजावमी तातळीन ् करण् याकररता 
शासनान् काय काय वााी क्ली वा करण् यात य्त िा्. 
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श्री. देवेंद्र फळणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) व (२) महालाींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रचकलत 
कायद्यात सुधारमा सुचचवण्यासाठी गठीत क्ल्या न्या.चींद्रशख्र धमा धधकारी (स्वा नवतृ्त) 
सकमतीन् शासनास ५ अींतरीम व अीं तम अावाल शासनास सादर क्ला िा्. सकमतीन ्सादर 
क्ल्या अावालाया अींमलबजावमीया अनुषींगान् मा.्च न्यायालय, मुींबई य्थ् चवचवध 
जनाीत याधचका दाखल झाया िा्त. मा.न्यायालयाया  नद्शानुसार शासनान् शपथपि 
दाखल क्ल् असून सद्या सदरची जनाीत याधचका प्रलींबबत िा्. 
(३) सकमतीन् सादर क्ल्या कशर्ारशी शासनाया चवचवध चवभागाशी सींबींधधत असयान ्
त्यावर त्या चवभागामार् त काय वााी सुरु िा्. सकमतीया कशर्ारशीया अनुषींगान् प्रत्य्क 
पोलीस स्््शनम्य् महाला पोलीस कक्ष व पोलीस स्््शनया िवारात समुपद्शन कें द््र 
स्थापन करण्यात िली िा्त. सींक्ात सापळल्या महालाींया माहातीकररता ्ोल फ्री 
ा्पलाईन क्र. “१०३” मुींबई, ठाम् व नवी मुींबई कररता व ्व ररत जज्याींकररता “१०९१” ाा 
ा्पलाईन क्रमाींक सुरु करण्यात िला िा्. तस्च एस.्ी.स््ँळ व र्व् स्््शनवर मदत कें द््र 
सुरु करण्यात िल् िा्त. महालाींवरील अत्याचाराची प्रकरम् ाातासण्याकररता २७ चवश्ष 
न्यायालय् व २२ जलदगती न्यायालय् सुरु करण्यात िली िा्त. अनै तक मानवी वाातकू 
प्र तबींधक कायद्याची प्रभावी अींमलबजावमी करण्यासाठी चवशष् पोलीस अधधकारी याींची 
 नयुती करण्यात िली िा्. तस्च राज्यस्तरीय िराखळा तयार करण्यात िला िा्. ाुींळा 
प्र तबींधक कायद्याया प्रभावी अींमलबजावमीसाठी पररचवक्षाधधन अधधकारी व घरगुती हाींसाचार 
प्र तबींधक कायद्याया अींमलबजावमीसाठी सींरक्षम अधधकाऱ्याींया  नयुत्या करण्यात य्त 
िा्त. कामाया हठकामी महालाींच् ाोमार् लैधगींक शोषम, छ्ळछाळ व चवनयभींगाया घ्ना व 
स्िी भ्रूम ात्या रोखण्याकररता प्रभावी ्पाययोजना करण्यात िल्या िा्त. पोलीस 
अधधकारी व कम चारी, न्यायाधीश व शासकीय अकभयोता याींची महाला व बालकाया प्र त 
सींव्दनकशलता वाढचवण्याकररता काय शासा ियोजजत करण्यात य्त िा्त. चपळीत महाल्चा 
मतृ्यूपुव  जबाब नोंदचवण्याबाबत तस्च बलात्कार चपळीत महाल्ची वैद्यकीय तपासमी 
करण्यासींदभा त सचवस्तर माग दश क सुचना  नग कमत करण्यात िया िा्त. यासोबतच अन्य 
कशर्ारशीबाबत चवचवध चवभागामार् त सकारात्मक काय वााी सुरु िा्. 
  

___________ 
  

राज् यातील ्ज हा डषरर्द ि ण महाडाललिा शाळेतील ववद्याथ याांना अ डोडहार ि ण 
मध्यान् ह भोजन यासाठी सेंरल किचन डुरवव याच्या तनणइयाबाबत 

  

(१७)  ५३० (२२-१२-२०१४).   श्री.गणडत गायिवाळ (ियाण डूवइ), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाळ), श्री.अशोि डाटील (भाांळूड ड्श्चम), श्री.हनुमांत ळोळस (माळलशरस) :   सन्माननीय 
शालेय लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील जज ाा पररषद ि म माापाकलका शास्तील चवद्या् यांना अ पोपाार ि म 
म्यान् ा भोजन यासाठी सेंरल क्रकचन पुरचवण् याचा  नम य शासनान् घ्वुनाी सेंरल क्रकचनची 
व् यवस् था अद्याप करण् यात िली नााी, ा् खर् िा् काय, 
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(२) तस्च मुींबई माापाकलक्या शास्या चवद्या्यांकररता हदया जामाऱ्या पोषम 
िााराकररता िाार बनचवण्यासाठी  नचवदा मागचवण्याच् अधधकार राज्य शासनाकळ ्िा्त त ्
अधधकार माापाकलक्ला द्ण्याची मागमी माापाकलक्न् शासनाकळ ्माा् एचप्रल, २०१४ म्य् वा 
त्या समुारास क्ली िा्, ा्ाी खर् िा् काय, 
(३) असयास, सदर सेंरल क्रकचन व् यवस् था पुरचवम्बाबत कोमती तातळीची ्पाययोजना क्ली 
िा् वा करण् यात य्त िा्, 
(४)  नस यास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. ववनोद तावळ े (१४-०७-२०१५) :(१) न्यायालयीन बाब ्दभवयामुस् अद्याप कें द्रीय 
स्वयींपाकगाृ प्रमालीद्वार् िाार पुरवठा सुरु करण्यात िल्ला नााी. 
(२) ाोय. 
(३) मुींबई माानगरपाकलका क््षि वगसता मतर नागरी क््षिासाठी स्वारस्याची अकभव्यती 
प्रक्रक्रया राबवून सींस्थाींची  नवळ करण्यात िली िा्. यानुषींगान ् मा. ्च न्यायालयाम्य् 
कााी रर् याधचका दाखल झाल्या ाोत्या. त्यावर हद.२७/२/२०१४ रोजी मा. ्च न्यायालयान ्
शासनाच् बाजून ्  नम य द्ऊन राज्य शासनान् राबचवल्ली प्रक्रक्रया योग्य असयाचा  नम य 
हदल्ला िा्. तस्च, िाार तपासमीबाबत स्वतींि यींिमा  नमा म करण्याच् ि म कशक्षकाींना 
योजन्या कामातून वगसण्याच् िद्श हदल्ल् िा्त. तथाचप, सदर कें द्र पुरस्कृत योजन्साठी 
कें द्र शासनाया माग दश क सूचना चवचारात घ्ता मा. ्च न्यायालयाया िद्शामधील 
"कशक्षकाींना योजन्या कामातून वगसम्" ाी बाब वगसण्यासाठी शासनामार् त कसव्ाील 
ॲप्लीक्शन दाखल क्ल्ल् ाोत्. तथाचप, मा. ्च न्यायालयान् सदर मागमी अमान्य क्ली 
ाोती. यामुस् शासनान् मा. सवोच न्यायालयात चवश्ष अनुमती याधचका (SLP) दाखल 
क्ल्ली ाोती. सदर याधचक्वर मा. सवोच न्यायालयान् राज्य शासनाया बाजून्  नम य 
हदल्ला िा्.यामस्ु नागरी भागात कें द्रीय स्वींयपाकगाृ प्रमाली सुरु करण्याबाबत पुढील 
काय वााी करण्यात य्त िा्. तस्च, बाृन्मुींबई माानगरपाकलका क््षिातील शासाींम्य् कें द्रीय 
स्वयींपाकगाृ प्रमाली सुरु करण्याया अनुषींगान् पुढील काय वााी सुरु िा्. 
(४) प्र्न ्दभवत नााी. 
  

___________ 
  
ठाणे महानगरडाललिा िेत्रातील शीळ रस्त्यालगत दोन्ही बाजुला िचरा टािला जात असयान े

हदवा डषरसरातील नागषरिाांच ेिरोग्यावर डषरणाम होत असयाबाबत 
  

(१८)  ६०६ (२३-१२-२०१४).   श्री.्जतेंद्र िव् हाळ (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ठाम् माानगरपाकलका क््षिातील शीस रस्त्यालगत दोन्ाी बाजुला ओला व सुका कचरा 
्ाकला जात असयान् हदवा पररसरातील नागररकाींच् िरोग्य बबघळत असून त्याींया 
िरोग्यास धोका  नमा म झाल्ला असयाच ् हदवा, िगासन, दा तवली, ि म खींळी य्थील 
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नागरीकाींनी हदनाींक २७ ््ोबर, २०१४ रोजी व त् यापूवी वाींरवार मा.माापौर, ्पमाापौर 
तस्च ियुताींकळ ्मागमी क्ल्ली ाोती, खर् िा् काय, 
(२) ्त प्र्नी चौकशी क्ली िा् काय, चौकशीत िय िढसून िल् व त्यानुसार ितापयतं 
कोमती काय वााी व ्पाययोजना क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(३) असयास, ्त प्र्न भाग (१) व (२) मधील प्रकरमी सुरु असल्ली काय वााी अद्याप 
पुम  झाल्ली नसयास, त्याची सव साधारम कारम् काय िा्त तस्च पररसरातील 
नागररकाींया िरोग्याींवर गींभीर पररमाम ाोत असयान् सदरचा पररसर स्वछ ठ्वण्यासाठी 
िव्यक काय वााी करण्यासींदभा त ितापयतं कोमता पाठपुरावा क्ला वा करण्यात य्त िा्? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (०४-०७-२०१५) :(१) हदवा य्थ् कचऱ्याची चवा्वा् लावम् बींद करण्यासाठी 
स्था नक नागररकाींकळून वारींवार मागमी करण्यात य्त िा्, ा् खर् िा्. 
(२) व (३) ाोय, ठाम् माानगरपाकलका प्रशासनान ्पाामी/चौकशी क्ल्ली िा्. 
     ठाम् माानगरपाकलक्च ्घनकचरा प्रक्रक्रया प्रकप नागररकाींया चवरोधामुस् काया जन्वत न 
झायामुस् कचरा चवा्वा् करण्यासाठी सदर हठकामी तात्पुरत्या स्वरुपात कचऱ्याची 
चवा्वा् लावण्यात य्त िा्. सदर कचऱ्यावर  नयकमतपम् दगुधंीनाशक, जींतुनाशकाची 
र्वारमी करण्यात य्त असून िव्यकत्नुसार मातीचा थर द्ण्यात य्त िा्. त्यामस्ु कचरा 
चवा्वा्ीमुस् नागरीकाींया िरोग्यावर गींभीर पररमाम ाोत असयाची बाब वस्तुजस्थतीला 
धरुन नााी. 

___________ 
  

ठाणे येथील वतइिनगर, लशवाईनगर ि ण डो रण रोळ येथील 
वाहतुिीची िोंळी सोळववयाबाबत 

(१९)  ६१० (२३-१२-२०१४).   श्री.्जतेंद्र िव् हाळ (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाम ् य्थील वत कनगर, कशवाईनगर ि म पोखरम रोळ य्थील वाातकुीची कोंळी 
सोळचवण्यासाठी कॅळबरी त् शास्िीनगर या मागा वर ८०० मी्रचा ्ड्ळामपुल ्भारण्याची 
माापाकलका स्तरावर सुरु असल्ली काय वााी अद्यापाी पूम  झाल्ली नसयाच् माा् नोव्ाेंबर, 
२०१४ या दसुऱ्या िठवड्यात  नदश नास िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) ्त प्र्नी चौकशी क्ली िा् काय, चौकशीत काय िढसून िल् व त्यानसुार ितापयतं 
कोमती काय वााी व ्पाययोजना क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(३) असयास, ्त प्र्न भाग (१) व (२) मधील प्रकरमी सुरु असल्ली काय वााी अद्याप 
पुम  झाल्ली नसयास, त्याची सव साधारम कारम् काय िा्त तस्च य्थील वाातुकीया 
कोंळीची समस्या हदवसेंहदवस गींभीर बनत चालल्ली अस यान् सदर ्ड्ळामपुलाच् काम त्वर्न ्
करण्याींसदभा त ितापयतं कोमता पाठपुरावा क्ला वा करण्यात य्त िा् ? 
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श्री. देवेंद्र फळणवीस (०४-०७-२०१५) :(१) नााी. 
     पोखरम रस्त्यावरील वाातकुीची कोंळी सोळचवम्करीता पलुाच् बाींधकाम करम्पुवी रस्ता 
रुीं दीकरम करम् िव्यक असुन रस्ता रुीं दीकरमाचा प्रस्ताव तयार करण्यात िला िा्. 
(२) व (३) सदर प्रस्ताव चवचाराधीन असुन िगामी वष  २०१५-१६ म्य् माापाकलक्ची पुर्शी 
िधथ क तरतुद ्पलब्ध झायावर ्धचत काय वााी करण्यात य्ईल. 

___________ 
  
ठाणे ्ज्यातील िुळगाांव बदलाडूर नगरडाललिा शहरात गत दोन वर्ाइडासून ववववध हठिाणी 

 रफोड्या व सा ळी चोराांनी ला ो रुडयाांची चोरी िेयाबाबत 
(२०)  ६३१ (१५-०१-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाळ), श्री.्जतेंद्र िव् हाळ (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाम् जज्यातील कुसगाींव बदलापूर नगरपाकलका शारात ग्या दोन वषा पासून चवचवध 
हठकामी घरर्ोड्या व साखसी चोर याींनी लाखो रुपयाींची चोरी क्याच ् पोलीस स्््शनला 
तक्रारी द्वूनसु्दा एकााी चोरीचा तपास लागला नसयाच्  नदश नास िल्, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, याबाबत शासनामार् त चौकशी क्ली िा् काय, 
(३) असयास, चौकशीअींती काय  नदश नास िल् व त्यानुसार सींबींधधत दोषी पोकलस 
अधधकाऱ्याींवर कोमती कळक कारवाई करण्यात िली अथवा करण्यात य्त िा्, 
(४) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) ाोय. 
(३) सन २०१३ व २०१४ म्य् घरर्ोळीच ्एकूम १३४ गुन्ा् दाखल असून ३१ गुन्ा् ्घळकीस 
िमल्ल् िा्. त्यात ५४ िरोपीींना अ्क करण्यात िली असून , ग्ला माल १,९०,५७,९४७/- 
रुपय् पैकी ४०,२०,६९४/- रुपय् चा माल जप्त करण्यात िला िा्. 
     त्याचप्रमाम ्सोनसाखसी चोरीच् सन २०१३ व २०१४ म्य् ६७ गुन्ा् दाखल असून, २० 
गुन्ा् ्घळकीस िमल्ल् असून २२ िरोपीींताना अ्क करण्यात िल्ली िा्. ग्ला माल 
३८,३८,७५२/-  रुपय् पैकी ८,५५,१०२/- रुपय् चा माल जप्त करण्यात िला िा्. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
  

___________ 
  
नागाव-वडरवाळी (ता.उरण, ्ज.रायगळ) या गावाांची जलमन समुद्राच् या लाटाांमुळे  चून वडरवाळी 

गावाांिळ ेजाणारा रस् ता  च याच् या डषर्स्थतीत असयाबाबत 
(२१)  ७०८ (२२-१२-२०१४).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागाव-चपरवाळी (ता.्रम, जज.रायगळ) या गावाींना समुद्रा या ला्ाींमुस् जकमन खचून 
चपरवाळी गावाींकळ ्जामारा रस् ता खचण् या या पररजस्थतीत िा्, ा् खर् िा् काय, 
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(२) तस्च समुद्राीं या ला्ाींमुस् जकमनीची धूप ाी मोयाया प्रमामात ाोत्, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) अस यास, या हठकामी दगळाींचा बाींध ्ाकून जकमनीची धूप थाींबचवण् याकररता शासनाकळून 
कोमत् प्रयत्न करण् यात िल् िा्, 
(४) तस्च सदरचा रस् ता दरुुस् त करण् याकररता कोमती काय वााी क्ली वा करण् यात य्त िा् 
(५) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) समुद्राया ला्ाींमुस् क्रकनाऱ्यालगतया भागाची धुप ाोत िा्. 
(३) व (४) नागाव-चपरवाळी य्थ ् धुप प्र तबींधक बींधारा बाींधण्याच् काम ााती घ्ण्यात िल् 
असून कामाची  नचवदा प्रक्रक्रया प्रगतीपथावर िा्. 
(५) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

भारत सांचार तनगम लल.अललबाग उड ववभागीय िायाइलयाने चेंढरे (ता.अललबाग, ्ज.रायगळ)  
ग्रामडांचायतीला िराची रक् िम न भर याबाबत 

(२२)  ७६४ (२२-१२-२०१४).   श्री.सुभार् उफइ  डांडळतशेठ डाटील (अललबाग), श्री.धैयइशील डाटील 
(डेण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चेंढर् (ता.अकलबाग, जज.रायगळ) ग्रामपींचायत काय क््षिात सन २००० पासून भारत सींचार 
 नगमन् मोबाईल ्ॉवरची स्व्साठी ्भारमी क्ली िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, ग्रामपींचायतीन ् वारींवार कराची र कम भरण् याची मागमी क्ली असता त् यास 
प्र तसाद न द्ता भारत सींचार  नगमन् सन २०१२ म् य् न् यायालयात याधचका दाखल क्ली 
ाोती. मा.जज ाा हदवामी न् यायालयान ्या प्रकरमी ास् तक््षप न करता भारत सींचार  नगमची 
याधचका र्््ासून िलवली, ा् खर् िा् काय, 
(३) अस यास, भारत सींचार  नगम कल. अकलबाग या ्प चवभागीय काया लयान ् चेंढर् 
(ता.अकलबाग, जज.रायगळ) ग्रामपींचायतीची कराची र कम रु २८ लाख ५२ ाजार िजतगयत 
ग्रामपींचायतीकळ ् भरमा न क् यान् हदनाींक ३१ ् ्ोबर, २०१४ रोजी ग्रामपींचायतीन् भारत 
सींचार  नगम कल.अकलबाग अधधका-याीं या क्बीनला सील ठोकल् ाी घ्ना खरी िा् काय, 
(४) भारत सींचार  नगम कल., ाा शासनाचा अींगीकृत ्पक्रम अस यान ् मोबईल ्ॉवरवर 
घरपटयाी िकारमी करावी अगर कस् मत् यादी सींबींधीच् प्रकरम शासनाकळ ्प्रलींबबत िा्, ा् खर् 
िा् काय, 
(५) अस यास, शासनाकळ ्याबाबतच् प्रकरम क्रकती कालावधीपासून प्रलींबबत िा् ? 
  
श्रीमती डांिजा मुांळ े(२०-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) ाोय. 
(४) व (५) प्रस्तुत प्रकरमी नगर चवकास चवभागाकळून मागचवण्यात िल्या अकभप्रायाींया 
अनुषींगान् नगर चवकास चवभागान ्स्पष् क्ल् िा् की, ग्रामपींचायत ाद कीतील मोबाईल ्ॉवरवर 
घरपटयाी िकारमीची काय वााी मााराषर प्राद्कशक व नगररचना अधध नयम, १९६६ अींतग त  
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अप्क्षक्षत नााी. ाी काय वााी मााराषर ग्रामपींचायत अधध नयम या कलम १२४, व ग्रामपींचायत 
कर व र्ी  नयम, १९६० नुसार करम् िव्यक िा्. 
     शासनाया हदनाींक २१ नोव्ाेंबर, २०११ या अधधसुचन्द्वार् मााराषर कर व र्ी  नयम, 
१९६० म्य् सुधारमा करण्यात य्वुन, पवनचकीकरीता िव्यक मनोर्, तस्च मतर 
प्रयोजनाकररता वापरण्यात य्मार् मनोर् ि म त्याींची काये पार पाळण्याकररता िव्यक 
असल्या खुया जागा यावर कर िकारमी करण्याची प्दत  नधा रीत करण्यात िली असुन, 
त्यानुसार कर िकारमी करम् राज्यातील सव  ग्रामपींचायतीींना बींधनकारक िा्. 
     ्परोत चवषयाया अनुषींगान् मााराषर चवधानपररषद  नयम ९४ (१) अन्वय् श्ी.जयींत 
पा्ील, चवधानपररषद सदस्य याींनी ्पजस्थत क्ल्या अधा  तास चचेया सूचनस्ींदभा त हद. 
०१.०४.२०१५ रोजी मा. राज्यमींिी, ग्रामचवकास याींनी “शासनातरे् तातळीन ्बैठक घ्ण्याच ्िद्श 
सींबींधधत जजाा पररषद्या मुख्य काय कारी अधधकारी याींना द्ण्यात य्तील”, अस् ्त्तर हदल् 
िा्. 
     त्यानुषींगान ् तात्कास ्धचत काय वााी करम्बाबत मखु्य काय कारी अधधकारी, जजाा 
पररषद, रायगळ याींनी हदनाींक १३ म्, २०१५ व हदनाींक २७ म,् २०१५ रोजीया पिान्वय् 
कसचवण्यात िल् िा्. 

___________ 
  

िजइत (्ज.रायगळ) येथील उड्ज हा ग्ग् णालयाच् या ामारतीची दरुवस् था झा याबाबत 
(२३)  ८२६ (२२-१२-२०१४).   श्री.सुरेश लाळ (िजइत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाळ), श्री.्जतेंद्र 
िव् हाळ (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावइजतनि िरोग् य व िुटुांब ि याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कज त (जज.रायगळ) य्थील ्पजज ाा ग्ग् मालया या ममारतीची दरुवस् था झा यान ्तस्च 
ळॉ ्र, पररचाररका याींची पद् रर त अस यान् तस्च ग्ग् मालयातील ्पकरम् नादगु्स् त 
अस यान ्ग्ग् माना पूम  क्षमत्न् धषधोपचार कमसत नााी, ा् खर् िा् काय, 

(२) अस यास, शासनामार् त ग्ग् मालयाची पाामी क्ली िा् काय, 
(३) अस यास, पाामीच्  नष कष  काय िा्त व त् यानसुार ग्ग् मालयाचा कारभार सुरसीत 
चालावा व ग्ग् माींना पूम  क्षमत्न ्धषधोपचार कमसावा म् ामून कोमती ्पाययोजना क्ली वा 
करण् यात य्त िा्, 
(४)  नस यास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
ळॉ. दीडि सावांत (१६-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
  

___________ 
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मुांबई शहरात ववववध प्रिारच ेगुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढत असयाबाबत 
  

(२४)  ९६७ (१५-०१-२०१५).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शारात चवचवध प्रकारच् गुन्ा् मोयाया प्रमामात वाढत असून त्यात हदवसेंहदवस 
मोयाया प्रमामात वाढ ाोतच असयाचा प्रकार घळत असयामस्ु नागरीकाींम्य् धचींत्च् व 
कभतीच् वातावरम पसरत असयाच ् माा् सप् े्ंबर २०१४ म्य् वा त्या सुमारास  नदश नास 
िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, वाढत्या गुन््याींना िसा घालण्याया दृष्ीन् शासनान् कोमती काय वााी क्ली 
वा करण्यात य्त िा्, 
(३)  चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  

श्री. देवेंद्र फळणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) मुींबई लोकसींख्य्च् प्रमाम हदवसेंहदवस वाढत िा्. 
मुींबई य्मा-या चवचवध प्रकारया लोकाींम्य् गुन्ा्गारी प्रवतृ्तीच् लोकाी साकमल असतात, सबब 
मुींबईत गुन्ा्गारीची प्रमाम वाढत असयाच ्हदसून य्त िा्. 
(२) बाृन्मुींबई पोलीस ियुतालयाया अधधपत्याखालील पोलीस ठाम्, स्तरावर जास्तीत 
जास्त मुनषयबस गमव्षात, रस्त्याींवर पोलीसाींची ्पजस्थती जामवल् अशा ररतीन ्बींदोबस्त व 
गस्त ठ्वण्यात य्त्. ज्या हठकामी गुन््याींच् प्रमाम जास्त अस्ल अशा हठकामी सा्या 
व्षातील तस्च गमव्षातील पोलीसाींची  नगरामी ठ्वण्यात य्त्. 
     मुींबई शारातील वाढत्या गुन्ा्य्ाींच् प्रमाम पाााता खींळमी चवरोधी पथक, जबरी चोरी, 
दरोळा चवरोधी पथक, मो्ार वाान चोरी चवरोधी पाथक, चैन स्नॅधचींग चवरोधी पथक, महाला 
अत्याचार चवरोधी कक्ष, गुन्ा्गारी गुप्तवाता  पथक, मालमत्ता कक्ष व पररमींळस नााय १ त ्१२ 
गुन्ा् प्रक्ीकरम कक्ष स्थापन करण्यात िल्ल् िा्त. 
     गुन्ा्गाराींची माहाती व नागररकाींम्य् पोलीसाींचवषयी सलोख्याची भावना  नमा म 
ाोण्यासाठी पोलीस ठाम ्स्तरावर मोाला ककम्ी, शाींतता ककम्ी स्थापन करण्यात िल्ली 
िा्. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

नालशि शहरातील मातांग समाजाच् या महहलाांना सामा्जि न् याय ववभागातील वसतीगहेृ व 
िायाइलयातील साफसफाई, माळीिाम ात् यादी िामे तनववदा न मागवता  

प्रायोधगि तत् वावर दे याबाबत 
(२५)  १०५५ (२२-१२-२०१४). श्री.छगन भुजबळ (येवला)  :   सन्माननीय सामा्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाकशक शारातील चवचवध स् मशानभमुीम् य् राख चासण् याच ्काम करमाऱ् या समाजा या 
महालाींना सामाजजक न् याय चवभागातील वसतीगा्ृ व काया लयातील सार्सर्ाई, मासीकाम 
मत् यादी काम्  नचवदा न मागवता प्रायोधगक तत् वावर द्ण् याबाबत हदनाींक ३१ जान्वारी, २०१४ 
रोजी शासनान ् नम य घ्तला िा्, ा् खर् िा् काय, 
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(२) अस यास, ् त  नम याची अींमलबजावमी करण् यासाठी शासनामार् त कोमती काय वााी 
क्ली वा करण् यात य्त िा्, 
(३) नस यास, चवलींबाची कारम् काय ? 
  
श्री. राजिुमार बळोले (१४-०७-२०१५) :(१) नााी. 
     तथाचप तत्काकलन मा.मींिी (साव ज नक बाींधकाम, पय ् न) याींया अ्यक्षत्खाली हद. 
३०/१/२०१४ रोजी झाल्या बैठकीत नाकशक य्थील प्राद्कशक ्पायुत, समाजकयाम, साायक 
ियुत, समाजकयाम, जजाा समाजकयाम अधधकारी, जजाा पररषद (काया लय् व 
वसतीगा्ृ) तस्च नाकशक माानगरपाकलक्ची काया लय् यामधील सार्सर्ाई, मासीकाम, सुरक्षा 
रक्षक मत्यादी काम् े्ंळर न मागचवता मातींग समाजातील अशा महालाींना प्रायोधगक तत्वावर 
द्ण्यात यावीत अस् तत्कालीन मा.मींिी (साव ज नक बाींधकाम, पय ् न) माोद्याींनी  नदेश 
हदल्ल् िा्त. 
(२) व (३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 

  
सन २००९ डासून यशवांतराव चव् हाण महाराष्ट् र मुक् त ववद्याडीठातील मागासवगीय व 

अ डसांख् याांि ववद्याथयाांना मररीिोत् तर लशष्ट् यवतृ् ती न लमळायाबाबत 
  

(२६)  १०५७ (२२-१२-२०१४). श्री.छगन भुजबळ (येवला)   :   सन्माननीय सामा्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यशवींतराव चव् ााम मााराष र मु त चवद्यापीठातील मागासवगीय व अ पसींख् याींक चवद्याथी 
मॅरीकोत् तर कशष यवतृ् ती सन २००९ पासून वींधचत राात अस याच ् नदश नास िल्, ा् खर् िा् 
काय, 
(२) तस्च या चवद्यापीठातून दरुस् थ कशक्षम घ्मा-या मागासवगीय व अ पसींख् याींक 
चवद्या् यांना कशष यवतृ् तीचा लाभ कमसून द्ण् यासाठी लोकप्र त नधीींनी शासनाकळ ्मागमी क्ल्ली 
िा्, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) अस यास, ् त प्रकरमाची शासनामार् त चौकशी करण् यात िली िा् काय, वा चौकशीत 
काय िढसून िल्, 
(४) अद्याप कोमतीाी काय वााी क्ल्ली नस यास, चवलींबाची कारम् ? 
  
श्री. राजिुमार बळोले (०९-०६-२०१५) :(१) नााी. 
(२) नााी. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
  

___________ 
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िोहाडूर येथील कक्रळा सांिुलाच ेिाम तात्िाळ डूणइ िरयाबाबत 
  

(२७)  १०७९ (२२-१२-२०१४).   श्री.राजेश िीरसागर (िोहाडूर उत्तर), ळॉ.सु्जत लमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.उहास डाटील (लशरोळ), श्री.चांद्रदीड नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय 
तनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को ाापूर क्रक्रळा सींकूला या चवस् तारासाठी ७ को्ीींचा िराखळा तयार करण् यात िला िा्, 
ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास,  जज ाा  नयोजन सकमती, को ाापूर याींनी  क्रक्रळा सींकुलातील र नींग रॅकसाठी 
रुपय् २ को्ी द्ण् याच ्तत् वतः  मान् य कग्नाी सदर र नींग रॅकला, मुख् य अकभयींता याींच्कळून 
ताींबिक मान् यता घ्ण् यास जज ाा पररषद्तील अधधका-याींनी दलु क्ष  क्ल् िा्, तस्च सदर 
सींकुलाच ्काम  माा् र््ब्रुवारी, २०१४ पासून थाींबचवण्यात िल् िा्, ा्ाी खर् िा् काय, 
(३) अस यास, र नींग रॅकसा क्रक्रळा सींकूलाच् बाींधकाम तात् कास पुम  करम्बाबत शासनान ्
कोमती काय वााी क्ली क्रकीं वा करण् यात य्मार िा्, 
(४) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०७-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२), (३) व (४) कोाापूर जज्याया जजाा वाचष क योजना, सन २०१४-१५ अींतग त 
नाचवन्यपूम  योजना म्ामून मौ.कशींगमापूर, ता.करवीर, जज.कोाापूर य्थ ् जजाा पररषद, 
कोाापूर याींनी स्वत:या  नधीतनू सुरु क्ल्या  नवासी क्रीळा प्रशाल्या प्रशासक्रकय ममारत, 
बाु्द् ककशय ाॉल व क्रीळाींगम बाींधकाम यासाठी रु. ५.३५ को्ीचा जजाा पररषद, कोाापूर 
याींचा प्रस्ताव िव्यक कागदपि ् व ताींबिक मींजूरी अभावी जजाा  नयोजन सकमतीकळून 
जजाा पररषद याींना परत करण्यात िला. जजाा पररषद, कोाापूर याींच्कळून अद्याप 
सुधारीत प्रस्ताव जजाा  नयोजन सकमतीस सादर करण्यात िल्ला नााी. 

___________ 
  

राज् यातील मागासवगीयाांना जातीचे दा ले व जातीच ेवैधता प्रमाणडत्र लमळयाबाबत 
  

(२८)  ११२३ (२२-१२-२०१४).   श्री.रवव राणा (बळनेरा) :   सन्माननीय सामा्जि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील कोसी, मााद्व कोसी, धनगर, गोवा्ी, ासवा, ालबी, माना, ठाकूर, मन् नोवार, 
कोष ्ी, राजपूत, भोई, ब्लदार, धोबी, बाुग्पी मत् यादी ३३ समाजाच ् पदाधधकारी, काय कत े
न्त्मींळसीनी त् याींना शासनाकळून जातीच् सवलती व त् याींच् मागमीप्रमाम् जातीच् दाखल् व 
जातीच् वैधता प्रमामपि कमसाव ्याकररता शासनाच ्लक्ष वध्ण् यासाठी मोचा , रस् ता रोका, र्ल 
रोको, धरम् िींदोलन सुरु िा् या दरम् यान ्पोषमाला बसमा-या काय कत् या ची प्रकृती 
खालावून गींभीर ाोऊन ्पचारासाठी ाॉस् पी्ल म् य् दाखल क्ल् ,् ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, ्त प्रकरमी शासन काय भुकमका घ्मार िा्, 
(३) नस यास, त् याची कारम् काय ? 
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श्री. राजिुमार बळोले (१४-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी, 
(२) व (३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

बळनेरा शहर ( ्ज.अमरावती) येथील नवीन टािी बाांधिाम प्रस्तावास मान्यता लमळणेबाबत 
  

(२९)  ११३६ (१५-०१-२०१५).   श्री.रवव राणा (बळनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बळन्रा शार (ता.जज.अमरावती) य्थील वाढीव पामीपुरवठयासाठी नवीन ्ाकी बाींधकामाच् 
प्रस्तावास शासनान ्मान्यता हदली, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, सदर कामास क्रकती  नधी मींजूर क्ला िा्, व कामाची सद्यजस्थती काय िा् 
(३) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) व (३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

हळडसर मतदार सां ातील डुणे सोलाडूर व डुणे लमरज रेव ेलाईनवर  
 ोरडळी येथे उड्ळाण डुल बाांधणेबाबत 

  

(३०)  ११६६ (२३-१२-२०१४).   श्री.योगेश हटळेिर (हळडसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाळपसर मतदार सींघातील पम्ु सोलापूर व पुम् कमरज र्व् लाईनवर घोरपळी य्थ् ्ड्ळाम 
पुल बाींधम्साठी मागमी नागररकाींकळून ग्या अनक् वषा पासून प्रलींबबत िा्, ा् खर् िा् 
काय, 
(२) असयास, या हठकामी ्ड्ळाम पुल व्ाावा म्ामून नागररकाींनी अनक् वस्ा िींदोलन ्क्ली 
िा्त, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) असयास, पुम् माानगरपाकलक्न् या ्ड्ळामपलुासाठी प्रस्ताव तयार करुनाी अजून पयतं 
ा् काम प्रलींबबत िा्, ा् ाी खर् िा् काय, 
(४) असयास, शासनान् यावर काय ्पाय योजना क्ली िा्, 
(५) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) सदर ्ड्ळाम पलूाबाबत स्था नक नागररक, सींस्था व लोक प्र त नधी याींनी 
माानगरपाकलक्कळ ्पिव्यवाार क्ल्ला िा्. 
(३), (४) व (५) सदर ्ड्ळामपुलाचा भाग ाा पुम् कॅन््ोमें् ाद कीत असून सदर ्ड्ळामपुलासाठी 
पुम् माानगरपाकलक्न् तज्ञ सलागाराची न्ममूक क्ल्ली िा्. या ्ड्ळामपुलाकरीता पुम् 
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कॅन््ोन्में् सींरक्षम चवभाग, र्व् व मासूल चवभागाया जागाींची िव्यकता िा्. या सव  
चवभागाशी पुम् माानगरपाकलक्मार् त व्सोवस्ी चचा  करुन पिव्यवाार करण्यात य्त िा्. 
सींरक्षम चवभागान् त्याींया िस्थापनाींया सुरक्षक्षतत्या दृष्ीन् सदर ्ड्ळामपुलाया कामास 
असमथ ता दश चवल्ली िा्. सींरक्षम चवभागाकळून जागा ्पलब्ध ाोम्करीता सधचव, सींरक्षम 
मींिालय, नवी हदली याींच्शीद्खील पिव्यवाार करम्त िल्ला िा्. या ्ड्ळामपुलाच् र्व ्
चवभागातील नकाशास र्व् चवभागाकळून मींजूरी कमसाली असून तपासमी र्ी रुपय् ९,७६,१७५/- 
अदा करण्यात िल्ल् िा्. 

___________ 
  

डुणे शहरातील िमला नेहरु रुग्णालयातील अनेि मलशन्स बांद असयाबाबत 
  

(३१)  ११७१ (२३-१२-२०१४).   श्री.योगेश हटळेिर (हळडसर), श्री.लभमराव ताडिीर 
( ळिवासला) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुम् शारातील कमला न्ारु रुग्मालयातील ईसीजी, सोनोग्रार्ी, लॅप्रोस्कोप िदी सुमार् ३० 
मशीन अन्क महान्याींपासून बींद असयाची माहाती माा् नोव्ाेंबर, २०१४ या पहाया 
िठवड्यात  नदश नास िली िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, िरोग्य चवभागाया या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागमी पुम् 
शारातील नागररकाींनी माापाकलका ियुत याींयाकळ ्क्ली िा्, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) असयास, ्त मागमीनुसार सदराू प्रकरमी चौकशी पुम  झाली िा् काय, 
(४) असयास, त्यानुसार सदराू तपासमी यींिमा सुरु करण्याबाबत कोमती काय वााी करण्यात 
िली िा् वा य्त िा्, 
(५) नसयास, चवलींबाची कारम् काय? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) कमला न्ारु रुग्मालय य्थ् एकूम २७ मकशन्स 
नादरुुस्त ाोत्या. त्यापकैी ईसीजीया ६ मकशन्स काया जन्वत करण्यत िया िा्त. तस्च 
दोन सोन्ाग्रार्ी मकशन्सपकैी एक काया जन्वत असनू ्व ररत दसुरी मकशन साा वष  जुनी 
झायामुस् व दरुुस्त ाोव ू शकत नसयामुस् (जुनी ््नॉलॉजी)  नरस्त करण्याची प्रक्रक्रया 
चाल ूिा्. तस्च कमला न्ारु रुग्मालय य्थ् पाच लॅप्रोस्कोप असनू त्यापकैी चार लॅप्रोस्कोप 
काया जन्वत असनू ्व ररत एक लॅप्रोस्कोप नादरुुस्त असयान ् ठ्क्दाराींमार् त दरुुस्त करुन 
घ्ण्याची प्रक्रक्रया चाल ूिा्. अशा प्रकार् २७ मकशन्सपकैी १७ मकशन्स दरुुस्त झाल् या असून 
्व ररत १० मकशन्सपैकी ६ मकशन्स दरुुस्तीची प्रक्रक्रया चालू असनू ्व ररत ४ मकशन्स पाच त् 
साा वष  जुन्या असयान ् नरस्त करण्याची प्रक्रक्रया चाल ूिा्. 
(२) ा् खर् नााी. 
(३), (४) व (५) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
  

___________ 
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येरमाळा (ता.िळांब, ्ज.उस्मानाबाद) येथे रॉमा िेअर सेंटर उभारयाबाबत 
  

(३२)  १२६२ (१५-०१-२०१५).   श्री.राणाजगजीतलसांह डाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सावइजतनि िरोग् य व िुटुांब ि याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) य्रमासा (ता.कसींब, जज.्स्मानाबाद) य्थ ्रॉमा क्अर सें्र ्भारण्याची बाब शासनाया 
चवचाराधीन िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय िा्, 
(३) तस्च प्रत्यक्षात क्रकती कालावधीत रॉमा क्अर सें्रची ्भारमी करण्यात य्मार िा्? 
  
ळॉ. दीडि सावांत (३०-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
     हद.१७.०१.२०१३ या शासन  नम यान्वय् मान्य बाृत िराखड्यात  नकषानसुार वाशी, 
जज.्स्मानाबाद य्थ् रामा क्अर सें्र स्थापनस् मान्यता द्ण्यात िली असून य्रमासा, 
जज.्स्मानाबाद य्थ् रामा क्अर सें्र ्भारण्याची बाब सद्य:जस्थतीत शासनाया चवचाराधीन 
नााी. 
(२) व (३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

लसांधुदगुइ ्ज्यातील रमेश मणचिेर याांच्या हत्येच्या तडासाबाबत 
  

(३३)  १३२० (२३-१२-२०१४).   श्री.वैभव नाईि (िुळाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसींधुदगु  जज्यातील रमश् ममच्कर याींची ात्या ाोऊन वष  ्ल्ल् तरी िरोपीचा 
अद्यापाी तपास लागला नााी, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, या ात्य्करीता वापरल्ली ात्यार् सापळली िा्त, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) असयास, या प्रकरमाची पोलीस तपासाची सद्य:जस्थती काय िा्, 
(४) अद्याप कोमतीच कारवाई क्ली नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) व (२) ाोय. 
(३) सदर प्रकरमी अज्ञात िरोपीींचवरु्द कमकवली पोलीस स्््शन गुरक्र.८७/१३ भादींचव कलम 
३०२ प्रमाम ् हदनाींक ०२.०९.२०१३ रोज दाखल करण्यात िल्ला असून सदरचा गुन्ाा 
तपासाधीन िा्. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
  

___________ 
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डाचोरा (्ज. जळगाांव) शहारात स् मशानभमूी ते राज् यमागइ १९ या रस् त् यावर  
हहवरा नदीवर डूल बाांधयाबाबत 

  

(३४)  १३४९ (२२-१२-२०१४).   श्री.किशोर डाटील (डाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जज. जसगाींव) शाारात रादारी वाढल्ली अस यामुस् स् मशानभमूी त् राज् यमाग  १९ 
या रस् त् यावर हावरा नदीवर पूल बाींधण्याबाबतचा प्रस् ताव शासना या चवचाराधीन िा्, ा् खर् 
िा् काय, 
(२) अस यास, सदर प्रस् तावाबाबत क्व् ाा  नम य घ्ण् यात य्मार िा्, 
(३)  नम य घ्तला अस यास, त् याींच् स् वरुप काय िा्, त् याींची अींमलबजावमी क्व् ाापय त 
करण् यात य्त िा्, 
(४) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (०१-०७-२०१५) :(१) नााी. 
(२), (३) व (४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  
नागडूर महानगरडाललिेतफे धरमडेठ झोन मधील प्रात् यक्षिि िेत्रात डाणी डुरवठा योजनेच्या 

िांतषरि जलवाहीन् याच्या गळतीमळेु डाणी वाया गेयाबाबत 
  

(३५)  १३८३ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुधािर िोहळे (नागडूर दक्षिण), श्री.वविास िुां भारे (नागडूर 
मध्य), श्री.िृष्ट्णा  ोडळ े (नागडूर डूवइ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर माानगरपाकलक्तरे् धरमप्ठ झोन मधील प्रात् यक्षीक क््षिात २४x७ पामी पुरवठा 
योजना ि यानींतर ्पभो ताींच ् ्पभो ताींच ् िींतरीक जलवााीन् या मधुन गसतीमस्ु वाया 
ग्ल्ल् पाण् यामुस् प्रती महाना ५० युनी् प्क्षा अधधक नोंद झाल्ली पामीपटयाीची र कम 
 नले खत करम् बाबत चा प्रस् ताव शासनास हदनाींक २० ्गस् ्, २०११ ला पाठचवण् यात 
ि याच ् नदश नास िल् ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, शासना तरे् कोमती काय वााी करण् यात िली, 
(३) नस यास, यामुस् नागररकाींना प्रचींळ िास करावा लागत असून यावर शासनान ् काय 
काय वााी क्ली िा्, 
(४) नस यास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२५-०६-२०१५) :(१) ाोय. 
(२), (३), (४) याबाबत माानगरपाकलक्स हदनाींक २३ माच  २०१५ या शासन पिान्वय् 
अधध नयमातील तरतूदीनसुार काय वााी करण्याबाबत कसचवण्यात िल् िा्त. 
  

___________ 
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ठाणे येथील िळवा डषरसरात असले या  ारलँळच् या जलमनीवर शासिीय   तनमशासिीय 
उडक्रमाांिरीता जलमनीचे वाटड िरयाबाबतचा  ेतलेला तनणइय 

  

(३६)  १४६६ (२४-१२-२०१४).   श्री.्जतेंद्र िव् हाळ (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाम् य्थील कसवा पररसरात असल् या खारलँळ या जकमनीवर शासकीय /  नमशासकीय 
तस्च लोकोपयोगी ्पक्रमाींकरीता शासनान ् माा् ्गस् ् , २०१४ म् य् जकमनीच ् वा्प 
करण् याचा  नम य घ्तल्ला ाोता, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, ् त जजकमनीबाबत अद्याप कोमतीाी काय वााी क्ली नस या प्रकरमी 
मा.मुख् यमींिी याींच्कळ ्स् था नक लोकचप्र त नधीींनी माा् नोव् ाेंबर, २०१४  या दसु-या िठवड्यात 
मागमी क्ली ाोती, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) असयास या प्रकरमी शासनान् घ्तल् या  नम याच् थोळ यात स् वरुप काय िा् व 
त् यानुसा ितापयतं कोमती काय वााी क्ली वा करण् यात य्त िा् ? 
  
श्री. एिनाथराव  ळसे (३०-०६-२०१५) :(१) मौज ् कसवा, ता.जज.ठाम् य्थील खारभूमी 
चवभागाची जमीन चवचवध शासकीय / नमशासकीय प्रयोजनासाठी त् या त् या चवभागाींना हदनाींक 
२९/०३/२०१२  या ज्ञापनाव् दार् मींजरू करण् यात िली िा्.  
(२) व (३) मौज् कसवा, ता.जज.ठाम् य्थील चवचवध चवभागाींना प्रशासकीय प्रक प 
राबचवण् यासाठी मींजूर करण् यात िल् या चवषयाधीन जकमनीवरील प्रक प मागी लावण् यासाठी 
बैठक ियोजजत कग्न िद्श द्ण् याची चवनींती माा् जान्वारी, २०१५ म् य् स् था नक 
लोकप्र त नधीींनी मा.मुख् यमींिी माोदयाींकळ ्क्ली ाोती. त् यानुषींगान ्हदनाींक ३० जान्वारी, २०१५ 
रोजी मा.मुख् यमींिी माोदयाीं या अ् यक्षत्खाली बैठक ियोजजत करण् यात िली ाा ्ती. सदर 
बैठकीत ळॉ.बाबासाा्ब िींबळक्र सामाजजक न् याय भवन या प्रयोजनासाठी हदल्ली जमीन 
वगसता ्व ररत शासकीय जमीन सु नयोजजत प् दतीन ् चवककसत करण् याकरीता चवभागीय 
ियु त, कोकम याींनी मुींबई माानगर प्रद्श चवकास प्राधधकरम याीं या मदतीन् ‘’Central 
Business District’’  चा बाुत िराखळा तयार करुन घ्ण् यास तत् वतः  मान् यता द्ण् यात िली 
िा्. 

___________ 
  

शासनाने सधुाषरत मान्यता हदलेया नलसांग अभ्यासक्रमाच्या मागासवगीय व अडसांख्याि 
ववद्याथीनीांना लशष्ट्यवतृ्ती लमळयाबाबत  

(३७)  १५१२ (२२-१२-२०१४).   श्री.सत्यजीत डाटील-सरुळिर (शाहूवाळी) :   सन्माननीय 
सामा्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०११ नींतर शासनान ्नव्यान ्मान्यता हदल्या नकसगं अ्यासक्रमाया मागासवगीय 
व अपसींख्याक चवद्याथीनीींची कशषयवतृ्ती शासनान् हदल्ली नााी ा् खर् िा् का, 
(२) असयास ाजारो अपसींख्याक व मागसवगीय चवद्याथी कशषयवतृ्तीपासून वींचीत िा्त, ा् 
ाी खर् िा् काय, 
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(३) असयास, सदर चवद्या्यांची कशषयवतृ्ती मींजुर करम्बाबत शासन काय वााी करमार िा् 
काय, 
(४) नसयास, सदर खाजगी कशक्षम सींस्थाींना भरपाईपो्ी अनुदान द्मार िा् काय ? 
  
श्री. राजिुमार बळोले (०९-०६-२०१५) : (१) व (२) अींशत: खर् िा्. 
(३) व (४) अनुसूधचत जाती प्रवगा तील चवद्या्यांना ए.एन.एम. व जी.एन.एम. या 
अ्यासक्रमाींया कशषयवतृ्ती द्ण्याबाबतया सूचना शासन  नम य हदनाींक २१/०४/२०१२ नुसार 
द्ण्यात िया िा्त. 
     मा.्च न्यायालयान ् हदल्या िद्शानसुार वैद्यकीय कशक्षम चवभागान ्शासन  नम य 
२७/०३/२०१४ अन्वय् सदर अ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी िव्यकता प्रमामपिाबाबतया अ्ीत 
सुधारमा क्ली िा्. त्यानुषींगान ् सामाजजक न्याय चवभागान ् हदनाींक ७/५/२०१४ व हदनाींक 
१०/७/२०१४ या पिान्वय् ए.एन.एम. व जी.एन.एम. अ्यासक्रमाींया चवद्या्यांना सन २०१३-
१४ पासून कशषयवतृ्ती मींजूर करण्याबाबतया सचूना हदल्या िा्त. 
 

___________ 
  

राजाडेठ अमरावती येथील उड्ळाण डुलाच ेबाांधिामाबाबत 
  

(३८)  १५६३ (२३-१२-२०१४).   ळॉ.सुतनल देशम ु (अमरावती) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजाप्ठ अमरावती य्थील ्ड्ळाम पुलाच ् बाींधकामाकररता हदनाींक ३० माच , २०१४ च् 
शासन  नम यान् वय् २ को्ी रुपयाींच् व प्राथकमक सोई सुचवधा चवशष् अनुदाींना अींतग त ८ को्ी 
रुपयाींच् अनुदान मींजूर करण् यात िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, या प्रक पा या  नचवदा मींजूर ाोऊन प्रत् यक्ष बाींधकामात सुरुवात करण् यात 
िली िा् काय, 
(३) असयास, सदर प्रक पाच ्बाींधकाम क्व् ाा पूम  करण् यात य्मार िा्, 
(४) नस यास, ाोमाऱ् या चवलींबाची कारम काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (०७-०७-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) सदर कामाबाबत  नचवदा प्रक्रक्रया सुरु िा्. 
(३) सदर कामाच् पा  ्-ए व पा  ्-बी सा रु.३२.६३ को्ी ची ई- नचवदा हद.२८/५/२०१५ रोजी 
प्रकस्द करण्यात िली असून स्पधे अींती  नयुत एजन्सी मार् त सदर काम  नधा रीत व्स्त 
पुम  करण्याचा माानगरपाकलक्चा प्रयत्न रााील. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 
  

___________ 
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वडांडरी-धचांचवळ एमियळीसी भागातील िाही िार ान् यातुन  
दवुर्त डाणी नदीत सोळले जात असयाबाबत 

  

(३९)  १५६९ (२२-१२-२०१४).   श्री.सुरेश गोरे ( ेळ िळांदी) :   सन्माननीय डयाइवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चपींपरी-धचींचवळ एमियळीसी भागातील कााी कारखान् यातून साींळपाण् याच ् व रासायनीक 
कमश्ीत पाण्याच ्शु् दीकरम न करता नदी पािात सोळल् जात,् ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, सदर दचुषत पामी नदीपािात सोळत असल् या सींबींधधत कीं पन् याींवर शासनान ्
काय कारवाई क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(३)  नस यास, चवलींबाची कारम् काय िा्त वा कारवाम् ची सद्यः जस्थती काय िा् ? 
  
श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
     ्द्योगातून  नमा म ाोमाऱ्या साींळपाण्यावर प्रक्रक्रया करुन प्रक्रक्रयाकृत साींळपामी 
्द्योगाया िवाराम्य् बागबधगयासाठी व कााी ्द्योगाम्य् पुनवा परासाठी वापरल् जात्. 
एका ्द्योगास मााराषर प्रदषूम  नयींिम मींळसामार् त कळक मानाींकन द्ऊन प्रक्रक्रयाकृत 
साींळपाण्याचा जास्तीत जास्त पुनवा पर करुन ्व ररत प्रक्रक्रयाकृत साींळपामी नदीत सोळण्यासाठी 
सशत  सींमतीपि प्रदान करण्याींत िल् िा्. 
(२) ि म (३) चपींपरी धचींचवळ काय क््षिातून प्रामुख्यान् वाामाऱ्या पवना नदीया पाण्याची 
गुमवत्ता मााराषर प्रदषूम  नयींिम मींळसामार् त प्रत्य्क महान्यास राव्त बींधारा त् दापोळी या 
दरम्यान साा हठकामी तपासली जात्. तपासमी अावालावरुन नदीम्य् रासाय नक स्वरुपाच ्
प्रदषूम झाल्च् हदसुन िल् नााी. तथाचप, माानगरपाकलका ाद कीतून  नग कमत ाा ्माऱ्या 
घरगुती साींळपाण्यामस्ु नदीच ्पामी प्रदचूषत ाोत असयाच ् नदश नास िल् िा्. 
     चपींपरी-धचींचवळ माानगरपाकलक्ची स्याची एकूम साींळपामी प्रक्रक्रया क्षमता २८२ एम.एल. 
ळी. मतकी असून सद्यजस्थतीत सुमार् २२४ एम.एल.ळी. प्रक्रक्रयाकृत नागरी साींळपामी 
पवना,मुसा व मींद्रायमी नदीम्य् व्गव्गसया हठकामी सोळण्यात य्त्. ्व ररत साींळपामी (६७ 
एम.एल.ळी) सींपूम  शाराम्य् भयुारी ग्ार योजना नसयामुस् चवनाप्रक्रक्रया पवना (राव्त 
बींधाराया खालील बाजूस), मुसा व मींद्रायमी नदीम्य् व्गव्गसया हठकामी नायामार् त 
कमससत्. 
     कभमा नदी व  तया ्पनद्याींच् (जस् पवना व  मतर) प्रदषूम रोखम्कामी शासन 
स्तरावर तसच् जजााधधकारी,पुम् याींच् अ्यक्षत्खाली सकमती गठीत करण्याींत िली िा्. 
सकमतीया  नदेशानुसार तयार करण्यात िल्ला प्रदषूमचवषयक सवेक्षम अावालाम्य् नदीच् 
प्रदषूम रोखम्कामी तातळीया व हदघ कालीन ्पाययोजनाचा समावश् असून सदर अावाल कें द्र 
शासनास सादर करण्यात िला िा्. 
  

___________ 
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िजइत ता.्ज.रायगळ येथील िळांब या मागाइचा वाडर बहुताांशी चोरट्या  
तस्िरीिषरता िेला जात असयाबाबत 

  

(४०)  १८११ (०४-०१-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण वव -ेडाटील (लशळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कज त (ता.जज.रायगळ) य्थील कसींब या मागा न ्ठाम् जज ्यात प्रव्श करताना मागा चा 
वापर बाुताींशी चोरट्या तस् करीकररता क्ला जात अस याच् माा् नोव् ाेंबर, २०१४ म्य् वा त् या 
सुमारास  नदश नास िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, ् त प्रकरमी कोमती कारवाई करण्यात िली वा य्त िा् 
(३) नस यास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) व (३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

माटूांगा, मुांबई येथील लेबर िर म् डजवळील शाहू नगर येथील  
डा याची टािी मोळिळीस ि याबाबत 

  

(४१)  १८२९ (२३-१२-२०१४).   श्री.िलसफ श े (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा्ुींगा, मुींबई य्थील ल्बर कॅम् पजवसील शााू नगर य्थील पाण् याची ्ाकी मोळकसीस 
ि यान ् जवसच राामा-या झोपळपटयाीतील नागररकाीं या जीवाला धोका  नमा म झाला 
अस याच ्माा् नोव् ाेंबर, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास  नदश नास िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, ल्बर कॅम् प ि म शााू नगर पररसराला पामीपरुवठा करण् यासाठी पाकलका 
प्रशासनान् कााी वषा पूवी शााू नगर पररसरात पाण् याची भव् य ्ाकी ्भारली ाोती परींतू मागील 
अन्क वषा पासून ळागळुजी झाली नस यान् ती मोळकसीस िली िा् ा् पााता शासन त् वरीत 
िव् यक ती काय वााी करमार वा करीत िा् काय, 
(३) नस यास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) व (२) मा्ुींगा मुींबई य्थील ल्बर कॅम्प जवसील शााू 
नगर य्थील पाण्याची ्ाकी मोळकसीस िली ाोती. सदर पाण्याची ्ाकी माापाकलका 
प्रशासनान् सुमार् ४० वषांपूवी बाींधली ाोती. सदर पाण्याची ्ाकी मोळकसीस ियान ् सन 
२००४ म्य् सदर ्ाकीया पनुबांधमीच ्काम बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्मार् त ााती घ्ण्यात 
िल् ाोत्. तथाचप पाण्याया ्ाकीत पामी चढचवण्याकररता काय रत असल्ल् पींप शााू नगर 
पररसरात नव्यान् बाींधल्या पींपरुमकळ ् स्थलाींतरीत करताींना पररसरातील ममारतीींया पामी 
पुरवयायावर मोयाया प्रमामात व्यत्य  नमा म ाोमार असयान ् सन २००६ म्य् माापाकलका 
प्रशासनान् सदर काम बींद क्ल्. 
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     तद्नींतर बाृन्मुींबई माानगरपाकलक्या  नयोजन व सींकपधचि ् खात्याकळून  नचवदा 
प्रक्रक्रया राबचवली ग्यानींतर र््ब्रुवारी, २०१४ म्य् मोळकसीस िल्ली पाण्याची ्ाकी पाळम् व 
पुनबांधमीया कामाकररता काया द्श द्ण्यात िल् असून पामी पुरवयायाची पया यी व्यवस्था 
्पलब्ध करुन ््ोबर २०१४ म्य् पाण्याची ्ाकी पाळण्याया कामास सुरुवात झाल्ली िा् 
व सदर काम प्राधान्यान ्पूम  करण्यात य्त िा्. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

भाय ळा, मुांबई येथील वीरमाता ्जजाबाई भोसले उद्यान व प्रा णसांग्रहालयाबाबत 
(४२)  १८३० (२३-१२-२०१४).   श्री.िलसफ शे  (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण वव -ेडाटील 
(लशळी), श्री.िलशर् शेलार (वाांदे ड्श्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोड), श्री.नरेंद्र डवार (ियाण 
ड्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, भायखसा य्थील वीरमाता जजजाबाई भोसल् ्द्यान व प्रा मसींग्राालयात कााी 
प्राण्याींया बाुताींशी चपजींऱ्याची दरुवस्था झाली असून मगरीचा पाण्याचा ाौद स्वछ नााी, 
अस्वलाया ाौदात िव्यक पामी नसम ्व अस्वछता असम्, दोन पामगेंळ ्असून त्याींया 
शरीरावर जखमा झाया िा् त्याींना िव्यक पामी नसम्, ाररमीींची सींख्या अधधक असून 
त्याींना क्अर््कर नसम् मत्यादी गैरसोयी ्द्यानात असयाच् माा् नोव्ाेंबर, २०१४ म्य् वा 
त्या समुारास  नदश नास िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, ्त प्रा मसींग्राालयात प्राण्याची  नगा नी् राखली जात नसून त्थील 
कम चारी प्रकशक्षीत नसयान् तसच् य्थ् वाानाींना प्रवश् द्ऊ नय् अस् अप्क्षक्षत असताना तथ् ्
दचुाकी वाानाींसा माानगरपाकलक्ची वाान्च वारींवार घु्मसत असयान ् प्रा मसींग्राालयात 
प्रदषुमाची भर पळत िा्, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) तस्च नव्यान ्त्थ् ाम्बो् प्जग्वींन पक्षी दाखल करण्यात य्मार िा्त त्व्ाा त् सव  पााता 
या नवीन पााुण्याींची व पूवीया पश-ुपक्षाींची द्खर्ख व्यवजस्थत ाोण्याकरीता शासन त्वरीत 
िव्यक ती काय वााी करमार वा करीत िा् काय, 
(४) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  

श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) ा् खर् नााी. सदर ्द्यान व प्रा मसींग्राालयाया ितम्य् वाानाींचा वापर करण्यावर 
 नबधं घालण्यात िल् िा्त. 
(३) या हठकामी िमण्यात य्माऱ्या पेंग्वीन पक्षयाींकररता ्त्तमररत्या चवककसत करण्यात 
िल्या सुचवधाींबाबतचा अ्यास करण्यासाठी या प्रा मसींग्राायातील पशुवैदयाींना कसींगापूर 
झु् लॉजजकल पाक , कसींगापूर व खावख्याव ओपन झ,ू बँकॉक य्थ् पाठचवण्याच् प्रस्ताचवत 
िा्. तसच् सदर पक्षयाींचा द्खभालीसाठी पुढील पाच वषांसाठी िींतरराषरीय स्तरावर सींबींधधत 
क््षिाम्य् काय रत असल्या सींस्थ्ची  नयुती कीं िा्ी प्दतीन ्करण्याच ्प्रस्ताचवत करण्यात 
य्त िा्. 
(४) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
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रायगळ ्ज्यातील २७ डोलीस स्थानिात हायटेि मलशनरी योग्य 
मागइदशइिाअभावी डळून असयाबाबत 

(४३)  १८३५ (१५-०१-२०१५).   श्री.िलसफ श े (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गुन््याींच् शोध झ्प् लागाव ्ि म गुन्ा्गाराींची यादी तातळीन् ्पलब्ध व्ाावी 
या सव दृष्ीन ् मात्वकाींक्षी ठरमाऱ्या ााय््क क्राईम ॲण्ळ क्रक्रकमनल र्क्रकीं ग न््वक्रक ग 
कसस््ीमसाठी रायगळ जज्यातील २७ पोलीस स्थानकात ााय््क मकशनरी असया तरी त्या 
योग्य माग दश काअभावी पळून असयान ्सदराू कसस््ीम सुरु ाोण्यास चवलींब लागत असयाच ्
माा् नोव्ाेंबर, २०१४ म्य् वा त्यादरम्यान  नदश नास िल् िा्, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, ्त प्रकरमी शासनान् त्वरीत कोमती काय वााी क्ली वा करण्यात य्त िा्, 
(३) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२२-०७-२०१५) :(१) व (२) ा् खर् नााी. क्राईम ॲण्ळ क्रक्रमीनल र्क्रकीं ग 
न््वकीग कसजस््म भारत सरकार, नवी हदली (गाृ चवभाग) याींचा मात्वाकाींक्षी प्रकप असून 
सदर प्रकप ्भारमीच ्काम रायगळ जज्यासा सींपूम  राज्यात जवसपास ९८% पुम  झाल्ल् 
िा्. राज्यातील सव  पोलीस घ्काींतुन सराव चाचमी सुग् क्ली असून त्याअींतग त ठाम् 
दैनींहदनी, गुन्ा् नोंदमी मत्यादी सव  प्रकारच ्अकभल्ख स्््् ळ्् ा से्ं र, मुींबई य्थ ्न््वक द्वारा 
अद्ययावत करण्याच् काम सुरु िा्. तस्च राषरीय स्तरावर मााराषर राज्य सी.सी.्ी.एन.एस. 
प्रकप अींमलबजावमीम्य् िघाळीवर िा्. त्यानींतर सी.सी.्ी.एन.एस. प्रकप ाा सव  पोलीस 
ठामी व वररषठ  काया लयाींम्य् काया न्वीत करण्याच् प्रस्तावीत िा्. सन १९९८ पासूनची 
गुन्ा् व गुन्ा्गाराींची माहाती सींगमकीकृत करुन स्््् ळ्् ा सें्र, मुींबई य्थ ््पलब्ध करण्यात 
िली िा्. सदर प्रकप ाातासमीच् प्रकशक्षम सव  पोलीस घ्काींम्य् जजाा पोलीस सींगमक 
प्रकशक्षम कें द्रामार् त पोलीस अधधकारी व अींमलदाराींना द्ण्यात य्त असून ितापयतं ६० % 
प्क्षा अधधक प्रकशक्षम पुम  क्ल् असून प्रकशक्षमाची प्रक्रक्रया चाल ुिा्. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

मुांबईतील माहहम भागातील भागोजी िीर मागाइवरील साईराम  
अडाटइमेंट जवळ िरयात िलेली विृतोळ 

  

(४४)  १८७९ (२३-१२-२०१४).   श्री.अजय चौधरी (लशवळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील माहाम भागातील भागोजी कीर मागा वरील साईराम अपा  ्में् शज्ारील एक झाळ 
तोळण्यासाठी परवानगी असताींना अधधका-याींना ााताशी धरुन चवकासकान् ७ त् ८ झाळाींची तोळ 
क्ली असयाच् हदनाींक १६ सप् ्ेंबर, २०१४ रोजी  या सुमारास  नदश नास िल् िा्, ा् खर् 
िा् काय, 
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(२) अस यास, याप्रकरमाची तक्रार माहाममधील नागरीकाींनी मााीम पोलीस ठाण् यात क्ली 
िा्, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) अस यास, याप्रकरमी चौकशी करण् यात िली िा् काय अस यास चौकशीत काय 
िढसून िल् व त् यानुषींगान् सींबींधधत दोषीींवर कोमती कारवाई क्ली िा्, 
(४) याप्रकरमी अद्याप चौकशी पमू  झाली नस यास, ाोमा-या चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी.तथाचप या सींदभा त बाृन्मुींबई 
माानगरपाकलक्या जी/्त्तर चवभागात तक्रार प्राप्त झाली ाोती. 
(२) ाोय, ा् खर् िा्. एका स्था नक राहावाशान ्या सींदभा त माहाम पोलीस ठाम् य्थ ्तक्रार 
क्ली ाोती. 
(३) व (४) सदर हठकामी ममारत बाींधकामाया िळ य्मारी एकूम ८ झाळ ्कापण्यासाठी व ३ 
झाळ ्पुनरोचपत करण्यासाठी वकृ्ष प्राधधकरमाया मान्यत्न् परवानगी द्ण्यात िली ाोती. परींत ु
सदर हठकामाची स्थस पाामी क्ली असता, जतन करावयाया एकूम १५ झाळाींपैकी ८ झाळ ्
िढसुन िली नााीत. म्ामून चवकासक म्सस  लकलत ळव््ालपस  याींयाचवरु्द माहाम पोलीस 
ठाम् य्थ ्हदनाींक १४ जान्वारी, २०१५ रोजी गुन्ाा दाखल करण्यात िला िा्. 

___________ 
  

राज्यातील धमइदाय, शैि णि तसचे सामा्जि िेत्रातील ९९० सांस्थानी डरदेशी  
देणग्या  ेवुन मोठ्या प्रमाणात िधथइि अडहार िेयाबाबत 

(४५)  २०१५ (२३-१२-२०१४).   श्री.हनुमांत ळोळस (माळलशरस) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धम दाय, शैक्ष मक तस्च सामाजजक क््षिातील ९९० सींस्थानी परद्शी द्मग्या 
घ्वुन त्याचा हाशोब सादर न क्यान ् हदनाींक ९ नोव्ा्बर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास 
 नदश नास िल्, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, सदर सींस्थ्म्य् मोयाया प्रमामात िधथ क अपाार झाला असयाची शयता 
लक्षात घ्ता राज्य शासनान् सींबींधधत कोमत्या सींस्थ्वर काय कारवाई क्ली, 
(३) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) ा् खर् नााी. 
(२) व (३) प्र् न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

नरेंद्र दाभोळिर याांची हत्या िरणाऱ्या िरोडीांना अटि िरयाबाबत 
(४६)  २०२४ (१५-०१-२०१५).   श्री.हनुमांत ळोळस (माळलशरस) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींधश्द्धा  नमू लनासाठी अखींळ लढा द्माऱ्या नरेंद्र दाभोसकर याींची हदनाींक २० ्गस्् 
२०१३ रोजी ात्या करण्यात िली िा्, ा् खर् िा् काय, 
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(२) असयास, सदर ात्त्या करमाऱ्याीं िरोपीींना अ्क करण्यात िली िा् काय, 
(३) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फळणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) सदर प्रकरमी मा.्च न्यायालय, मुींबई य्थ ्दाखल पीियएल ४४/१३ (नवीन क्र.७/२०१४) 
म्य् हदनाींक ०५.०९.२०१३ रोजी मा.न्यायलायान् सदर गुन््याचा तपास सीबीियकळ ्
ास्ताींतरीत करण्याबाबत हदल्या िद्शाया अनुषींगान ्सदर गुन््याचा तपास सीबीियमार् त 
करण्यात य्त िा्. सदरचा गुन्ाा तपासाधीन िा्. 
(३) प्र्न ्द्् ावत नााी. 

___________ 
  

जळगाांव ्ज्यात प्रामुख्याने जळगाांव शहर, भुसावळ मध्ये शुध्द वडयाचे डाणी ववक्री 
िरणाऱ्या अवैध िां डनी सुरु असयामुळे जनतेच्या िरोग्यावर डषरणाम होत असयाबाबत 

  

(४७)  २०४९ (१५-०१-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोडळा) :   सन्माननीय अन्न ि ण 
और्ध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जसगाींव जज्यात प्रामखु्यान् जसगाींव शार, भुसावस म्य् शु्द चपण्याच् पामी चवक्री 
करमार् अवैध कीं पनी सुरु असयामुस् जनत्या िरोग्यावर पररमाम ाोत असयाची बाब 
हदनाींक १२ म,् २०१४ रोजीया सुमारास चवचवध तक्रार अन्न, धषध प्रशासनाकळ ् करण्यात 
िली, ा् खर् िा् काय, 
(२) असयास, सदर तक्रार व बाबीनुसार प्रशासनाद्वार् कोमती काय वााी करण्यात िली वा 
य्त िा्, 
(३) नसयास, चौकशीम्य् हदरींगाई ाोत असयास त्याची सव साधारम कारम् काय िा्त ? 
  
श्री. धगरीश बाडट (१७-०६-२०१५) :(१) अन्न व धषध प्रशासनाया जसगाव काया लयास 
हदनाींक १२ म् २०१४ रोजी चवना परवाना थींळ पाण्याच् ्त्पादन व चवक्री ाोत असयाची प्राप्त 
झाली ाोती. 
(२) व (३) हदनाींक २२ म ् २०१४ रा ्जी सींबधधत काय क््षिाच् अन्न सुरक्षा अधधकारी याींनी 
म्.ॲवा क्अर प्लस, राव्र या प्ढीची तपासमी क्ली असता, सदर हठकामी चवना 
बी.िय.एस. व चवना परवाना पॅक्ज्ळ डिक्रकीं ग वॉ्रच् ्त्पादन ाोत असयान ्सदर हठकामी 
२० कल्रच् १२ जार क्रकीं मत रु. ६२०४/- चा साठा जप्त करण्यात िला.  सदर प्रकरमी प्ढीस 
अन्न सुरक्षा मानक् कायद्याींतग त व्यवसाय बींद करण्याच् िद्श त्वरीत द्ण्यात िल् िा्त.  
सदर प्रकरमातील िरोपी चवग््द अन्न सुरक्षा मानक् कायद्याींतग त मा. प्रथमवग  
न्यायदींळाधधकारी, राव्र याींच् न्यायलयात ख्ला दाखल करण्यात िला असून तो न्यायप्रचवष् 
िा्.  त्यामुस् याप्रकरमी हदरींगाई झाल्ली नााी. 
  

___________ 
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लसध् दीनाथ वळगाांव (्ज.औरांगाबाद) येथील प्राथलमि िरोग् य 
 िें द्रात डुरेसा िमइचारी वगइ नस याबाबत 

  

(४८)  २०९२ (२२-१२-२०१४).   श्री.भाऊसाहेब डाटील - धचिटगाांविर (वजैाडूर), श्री.्जतेंद्र 
िव् हाळ (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावइजतनि िरोग् य व िुटुांब ि याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कस् दीनाथ वळगाींव (जज.धरींगाबाद) य्थील प्राथकमक िरोग् य कें द्रा या काय क््षिात २० त ्
५५ गाव ् य्ऊन ५० त ् ५५ ाजार जनत् या िरोग् यासठी एकमव् कें द्र िा् तरीाी पुर्सा 
कम चारी वग  नस यामुस् रुग् मस्वा कमसत नस यान ् ग्रामस् थाींनी कें द्राला कुलूप ठोकूनाी 
शासनान् याकळ ्लक्ष हदल् नााी, ा् खर् िा् काय, 
(२) अस यास, पुर्सा कम चारी वग  पुरचवण्याबाबत व पररसरातील रुग् माींना िरोग् य स्वा 
कमसण् यासाठी कोमती ्पाययोजना करण्यात िली वा य्त िा्, 
(३) नस यास चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
  
ळॉ. दीडि सावांत (३०-०६-२०१५) :(१) ाोय, हदनाींक १०/११/२०१४ रोजी गावकऱ्याींनी प्राथकमक 
िरोग्य कें द्र कस्दनाथ वळगाींवला कुलूप ठोकल् ाोत,् ा् खर् िा्. 
      प्राथकमक िरोग्य कें द्र कस्दीनाथ वळगाींवची लोकसींख्या ५२०३६ असून सदर प्राथकमक 
िरोग्य कें द्रातग त ४५ गाव ् अींतभु त िा्त. हदनाींक १०/११/२०१४ रोजी अनधधकृत गैराजर 
राहायामुस् प्रयोगशासा तींिज्ञ व सींबींधधत िरोग्य स्चवका याींची एक हदवसाची अनधधकृत 
गैराज्री चवनाव्तन करण्यत िल्ली िा्. तस्च प्राथकमक िरोग्य कें द्र कस्दनाथ वळगाव 
य्थ् िरोग्य स्चवका मुख्यालयात कायम स्वरुपी राात नसयामस्ु त्याींचा घरभाळ ्भत्ता बींद 
करण्यात िल्ला िा्. 
(२) व (३) प्राथकमक िरोग्य कें द्र कस्दीनाथ वळगाींव य्थील वैद्यकीय अधधकाऱ्याींच ्पद ररत 
असून सदर ररत पदाचा अ तररत काय भार तालुका िरोग्य अधधकारी याींच्कळ ् द्ण्यात 
िल्ला िा्. 
  

___________ 
  

मुलीांना डदवीडयांत लशिण मोफत दे याचा शासनाच्या तनणइयाबाबत 
  

(४९)  २०९५ (२२-१२-२०१४).   श्री.भाऊसाहेब डाटील - धचिटगाांविर (वजैाडूर), श्री.्जतेंद्र 
िव् हाळ (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुलीींना पदवीपयतं कशक्षम मोर्त द्ण् याचा  नम य शासना या चवचाराधीन िा् 
काय, 
(२) अस यास, त् याच ् स् वरुप काय िा्, सदराू  नम य प्रत् यक्ष ाोण्यासाठी क्रकती कालावधी 
लागम् अप्क्षक्षत िा्, 
(३) नसयास, चवलींबाची कारम् काय िा्त ? 
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श्री. ववनोद तावळ े(१६-०७-२०१५) :(१) ाोय, 
(२) व (३) सदर धोरमात्मक बाब शासनाया चवचारधीन िा्. 

___________ 
  

राज् यातील औद्योधगि िेत्रामध् ये  झरो ललक् वीळ डळस् चाजइ लसस् टीम वाडर िरणेबाबत 
  

(५०)  २१२२ (२२-१२-२०१४).   श्री.बांटी भाांगडळया (धचमूर), ळॉ.देवराव होळी (गळधचरोली), 
श्री.िृष्ट्णा गजबे (िरमोरी) :   सन्माननीय डयाइवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील धद्योधगक क््षिाम् य्  झरो कलजवळ डळस् चाज  कसस् ्ीमचा वापर करण् याबाबतचा 
प्रस् ताव शासनाकळ ्चवचाराधीन िा् काय, 
(२) अस यास, राज् यात २३ कॉमन मन् प् लुएन् ् री्में् प् लान् ् िा्त यापैकी र् त ६ कॉमन 
मन् प् लुएन् ् री्में् प् लान् ् ा् योग् य पद्धतीन ्काय रत िा्त, ा् ाी खर् िा् काय, 
(३) अस यास, मााराष रातील सव  प्पर मील म् य् Volible Organic Chemicals 
Removed system लावण् याची स ती करण् याचा प्रस् ताव प्रल ींबीत  िा् काय, 
(४) नस यास, याबाबत शासनाची भूकमका काय िा् ? 
  
श्री. रामदास िदम (१०-०७-२०१५) :(१) नााी. 
(२) राज् यात एकूम २४ धद्योधगक सामाईक साींळपामी सींयींिमा काया जन्वत असनू त् यापकैी 
०९ यींिमा व् यवजस्थतररत् या काम करतात. 
(३) व (४) प्पर ्द्योगातनू  नमा म ाोमार् साींळपाण् यावर प्रक्रक्रया करण् यासाठी िधु नक 
साींळपामी प्रक्रक्रया यींिमा बसचवम,् प्रक्रक्रयाकृत साींळपाण् याची गुमवत् ता चवहात मया द्त ठ्वम ्
तस्च प्रक्रक्रयाकृत साींळपाण् याचा पनुवा पर करम् बींधनकारक करण् यात िल् िा्. 
  
 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय म्यवती मुद्रमालय, मुींबई. 


