
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२३ वी यादी 

 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

 

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सवोदयनगर व आनांदनगर गहृननमााण सांस् था िननयोत)त  भाांडूप िप , 
म ांबई येथे झोपडपट्टी स् लम-क् लस् टर राबवव्याबाबत 

  

(१  २३०३४ ि११-०८-२०१५ . श्री.अशोि पाटील िभाांडूप पतश्चम  : सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील भाींडूप (प) येथील सर्वोदयनगर र्व आनींदनगर गहृननमााण सींस् था (ननयोत)त) 
सर्व् हे र. १३७ या भूखींड रमाींक १०३ र्व भाग १ ते ५ या भखूींडार्वरील झोपडपट्टी स् लम-क् लस् ्र 
याींना राबवर्वण् यासा स सर्वा सींबींधिताींची मा.मखु्यमींत्री याींचेसोबत बै क आयोत)त करण् याची 
वर्वनींती स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी त याींच् या नदनाींक ०९ )ानेर्वारी, २०१५ रो)ीच् या पत्रान् र्वये 
मा.मुख् यमींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, यासींदभाात कोणती कायार्वाही करण् यात आली आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कारर्वाई करण् यात आली नसल् यास वर्वलींबाची कारणे काय आहेत र्वा 
कायार्वाहीची सद्यःतस्थती काय आहे ? 
 
श्री. प्रिाश महेता ि२२-०८-२०१६  : (१)  हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) लोकप्रनतननिी याींच्या पत्रातील वर्वनींतीच्या अनुषींगाने झोपडप्ृ्ी पुनर्वासन 
प्राधिकरणाकडून अहर्वाल मागवर्वण्यात आला आहे. सदरचा अहर्वाल प्राप्त झाल्यानींतर योग्य 
ती कायार्वाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
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नालासोपारा िता.वसई, त).पालघर  येथील गालानगर 
येथे दवूित पाणीप रवठा होत असल्याबाबत 

  

(२   २८२०९ ि२१-०१-२०१६ .   श्री.बळीराम ससरसिर िबाळापूर  :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालासोपारा (ता.र्वसई, त).पालघर) येथील र्वसई-वर्वरार महानगरपाललकाद्र्वारे गालानगर 
पररसरात माहे )ून, २०१५ पासून नळाद्र्वारे गढूळ युक्त दषुीत पेय)लाचा पुरर्व ा होत 
असल्यान ेतेथील नागररकाींना पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेथील नागरीकाींना बोअरर्वेल तसेच ्ँकरचे पाणी आणून र्वापरार्वे लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर गालानगर पररसरात पेय)लाच्या पुरर्व ा र्व्यर्वस्थेसा स 
र्ासनाने कोणती उपाययो)ना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२०-०८-२०१६  : (१) हे खरे आहे. 
(२) गळती दरुुस्ती लगेच केली असल्याने ्ँकरचे पाणी सध्या र्वापरार्वे लागले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

म ांबईतील तीन मेरो प्रिल्पाबाबत 
  

(३   २८७४१ ि२५-०७-२०१६ .   श्री.मांगलप्रभात लोढा िमलबार हहल , श्री.अत)त पवार 
िबारामती , श्री.त)तेंद्र आव् हाड िम ांरा ा िळवा , श्री.वैभव वपचड िअिोले , श्री.शसशिाांत सशांदे 
ििोरेगाव , श्री.पाांड रांग बरोरा िशहापूर , श्री.मिरांद )ाधव-पाटील िवाई , श्री.सदा सरवणिर 
िमाहहम  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाबा-र्वाींदे्र-लसप्झ या मेट्रो प्रकल्पाला २३ ह)ार १३६ को्ी, र्वडाळा-घा्कोपर-
तीनहात नाका ( ाणे)-कासारर्वडर्वली मेट्रोसा स २० ह)ार को्ी र्व दनहसर-चारकोप-र्वाींदे्र-मानखुदा 
या मेट्रो प्रकल्पासा स ३४ ह)ार को्ी असा ७७ ह)ार को्ीचा खचा येणार आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या तीन मेट्रो प्रकल्पासा स सुमारे ककती हेक््र )ागा लागणार आहे, तयामध्ये 
खा)गी मालकीची )ागा ककती लागेल, 
(३) असल्यास, या तीन्ही मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला गती लमळण्यासा स मा.मुख्यमींत्र्याच्या 
अध्यक्षतेखाली नदनाींक २१/०८/२०१५ रो)ी एक उच्चस्तररय बै क घेण्यात आली हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सदर बै कीत कोणते ननणाय घेण्यात आले आहेत र्व तयानुषींगान ेकायार्वाहीची 
सद्यःतस्थती काय आहे, तसेच माधगाकेला मींत्रालया समोरील ’सारींग’ या न्यायमूतीची 
ननर्वासस्थान े असलेल्या इमारतीच्या आर्वारातील )ागा देण्यास उच्च न्यायालय प्रर्ासनान े
न्यायमूतीच्या सुरके्षच्या कारणास्तर्व आके्षप घेतला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच या तीनही मेट्रो प्रकल्पाींचे स्र्वरुप काय आहे  तसेच सदर प्रकल्प ककती कालार्विीत 
पूणा करण्यात येणार आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२६-०७-२०१६  :(१) मुींबईतील कुलाबा-र्वाींदे्र-लसप्झ या मेट्रो प्रकल्पाला २३ 
ह)ार १३६ को्ी इतका खचा आणण मे.राई्सय्ा सल्लागार सींस्थेमार्ा त र्वडाळा-घा्कोपर- ाणे-
कासारर्वडर्वली या अींर्त:/पूणात:भयुारी मागााचा आणण दनहसर-चारकोप-र्वाींदे्र-मानखुदा या मेट्रो 
मागााचा सवर्वस्तर प्रकल्प अहर्वाल तयार केला. 
     या अहर्वालानुसार र्वडाळा-घा्कोपर- ाणे-कासारर्वडर्वली मेट्रो प्रकल्पासा स रु.२०,००० को्ी 
र्व दनहसर-चारकोप-र्वाींदे्र-मानखुदा या मेट्रो प्रकल्पासा स रु.३४,००० को्ी खचा अींदात)त करण्यात 
आला होता. तसेच मागा २ ब डी.एन.नगर-मानखुदा-मींडाले आणण मटे्रो मागा-४ र्वडाळा-घा्कोपर-
तीन हात नाका ( ाणे)-कासारर्वडर्वली हा मेट्रो उन्नत करण्याकरीता अद्यार्वत प्रकल्प अहर्वाल 
अनुरम रे्ब्रुर्वारी २०१६ र्व म,े २०१६ मध्ये प्राधिकरणास सादर केला.तसचे १३९ र्व्या बै कीत 
मेट्रो मागा २ब प्रकल्पास आणण नदनाींक ३ )ून, २०१६ रो)ी झालेल्या १४० र्व्या बै कीत मेट्रो 
मागा-४ ला मान्यता लमळाली असनू, मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतेसा स प्रस्तार्व सादर करण्यात येत 
आहे. 
(२) कुलाबा-र्वाींदे्र-लसप्झ मेट्रो करीता एकूण ७८.६७ हेक््र )ागा लागणार आहे. तसेच 
कायमस्र्वरुपी खा)गी )लमन-०.५५ हेक््र, तातपुरती खा)गी )लमन-२.९० हेक््र )ागा 
लागणार आहे. 
     मेट्रो मागा-२ अ दनहसर ते डी.एन.नगर मेट्रो करीता एकूण २.१५ हेक््र )लमनीपैकी इतर 
लागणारी )मीन (अींदात)त) कार डपेो र्वगळून-खा)गी-०.५० हेक््र )मीन लागणार आहे. 
तसेच प्रस्तावर्वत कार डपेोसा स १९.५९ हेक््र (नगर भूमापन रामींक-६ अ, मालर्वणी) )ागा 
लागणार आहे. 
     मेट्रो मागा-२ ब डी.एन.नगर ते मींडाळे मेट्रो करीता एकूण ८.८७ हेक््र )लमन लागणार 
असून तयापैकी इतर लागणारी )मीन (अींदात)त) कार डपेो र्वगळून-खा)गी-३.६१ हेक््र 
लागणार आहे. प्रस्तावर्वत कार डपेोसा स २२ हेक््र (मींडाळे) आणण तातपुरती लागणारी )मीन 
(बाींिकाम दरम्यान)-२२.०० हेक््र. 
     मेट्रो मागा-४ र्वडाळा-घा्कोपर-मुलुींड- ाण-ेकासारर्वडर्वली मेट्रो करीता एकूण ४३.५१ हेक््र 
)लमनीपैकी इतर लागणारी )मीन (अींदात)त) कार डपेो र्वगळून-खा)गी-३७.९६ हेक््र )लमन 
लागणार आहे. प्रस्तावर्वत कार डपेो-३० हेक््र (ओर्वाळे) र्व तातपुरतया लागणारी )मीन 
(बाींिकाम दरम्यान) १३.२ हेक््र (र्ासकीय). 
(३) मुींबईतील कुलाबा-र्वाींदे्र-लसप्झ या मेट्रो करीता नदनाींक २१/०८/२०१५ रो)ी बै क आयोत)त 
करण्यात आली होती. 
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(४) मुींबईतील कुलाबा-र्वाींदे्र-लसप्झ या मेट्रोच्या वर्वषयाबाबत मुख्य न्यायिीक्ष उच्च न्यायालय, 
बॉम्बे याींच्या बरोबर बै क र्व स्थळ पाहणी करण्यात आलेली आहे. सदर सारींग इमारतीच्या 
आर्वारातील )ागा तातपुरतया स्र्वरुपात मेट्रो प्रकल्पाला लमळण्याबाबतची कायार्वाही प्रगती 
पथार्वर सुरु आहे. 
(५) मेट्रो-३ कुलाबा-र्वाींदे्र-लसप्झ हा पुणात: भुयारी आहे. मागााची लाींबी ३३.५ कक.मी., एकूण 
स्थानके २७ (२६ भुयारी+१ )लमनीर्वर), नरीमन पाँई्, र्वरळी, र्वाींद्रा-कुलाा सींकुल, आींतरराषट्रीय 
र्व आींतरराज्यीय वर्वमानतळ, कें द्राींना आिुननक प्रणालीच्या मेट्रो सेर्वेने )ोडण्यात येणा आहे. 
कार डपेो-काीं)ुरमागा आणण आरे कॉलनी, प्रर्वार्ी सींख्या-२०२१-१४ लाख, २०३१-१७ लाख, 
प्रकल्प पुणातर्वाचा खचा २३,१३६ को्ी, प्रकल्प २०२० मये पुणा करण्याचा मानस आहे. 
     मेट्रो मागा-२अ दनहसर त े डी.एन.नगर मागााच े स्र्वरुप-मागााची लाींबी-१८.६० कक.मी. 
सींपुणात: उन्नत एकूण स्थानके-१७, प्रकल्पाच अपेक्षक्षत खचा- रु.६४१० को्ी, दैनींनदन प्रर्वासी 
क्षमता-सन २०२१-२२-४.०७ लाख र्व सन २०३१-३२-६.०९ लाख, प्रकल्प पूणातर्वाचा कालार्विी सन 
२०१९ पयतं पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
     मेट्रो मागा-२ब डी.एन.नगर ते मींडाळे मागााच ेस्र्वरुप-मागााची लाींबी-२३,६४३ कक.मी. एकूण 
स्थानके-२२, प्रकल्पाचे अपेक्षक्षत खचा-रु.१०९८६ को्ी, दैनींनदन प्रर्वासी क्षमता-सन २०२१-२२-
८.९० लाख र्व सन २०३१-३२-१०.४९ लाख, प्रकल्प पूणातर्वाचा कालार्विी माचा २०२० पयतं पूणा 
होणे अपेक्षक्षत आहे. 
     मेट्रो मागा-४ र्वडाळा-घा्कोपर-मुलुींड- ाण-ेकासारर्वडर्वली मागााची लाींबी ३२.३२ ककमी 
असून एकूण स्थानके ३२ आहे. प्रकल्पाचा अपेक्षक्षत खचा रु.१४.५४९ को्ी आहे. दैनींनदन प्रर्वासी 
क्षमता र्वषा २०२१-२२-८.७० लाख, र्वषा २०३१-३२-१२.१३ लाख आहे. प्रकल्प पूणातर्वाचा कालार्विी 
)ुलै २०२१ पयतं पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

वसई ववरार पासलिेन ेस् वच् छता पपद्रव ननयांत्रण िर् यािामी नमेलेल् या  
क् लीनअप माशाल ववरोधात सातत् याने तरारारी येत असल् याबाबत 

  

(४   २९३४८ ि२३-१२-२०१५ .   श्री.डी.एस.अहहरे िसारारी , श्री.असमन पटेल िम ांबादेवी , श्री.नसीम 
खान िचाांहदवली , श्री.सांग्राम थोपटे िभोर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) र्वसई वर्वरार पाललकेन ेस् र्वच् छता उपद्रर्व ननयींत्रण करण् याकामी नेमलेल् या क् लीनअप मार्ाल 
वर्वरोिात सातत यान े तरारी येत असल् यान े र्व त यातून काहीच साध् य होत नसल् यान े ननयुक् त 
 ेकेदाराचा  ेका रद्द करण् याचा प्रस् तार्व तयार केला असल् याच ेमाहे सगस् ्, २०१५ मध्ये र्वा 
त या दरम् यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, येथील स् र्वच् छता उपद्रर्व ननयींत्रण करण् यासा स र्ासनाने कोणती पयाायी 
उपाययो)ना केली आहे र्वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कायार्वाही केली नसल् यास होणा-या वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२०-०८-२०१६  : (१) होय. 
       ननयुक्त  ेकेदाराचा  ेका रद्द करण्याची लर्र्ारस करण्यात आली ही र्वस्तुतस्थती आहे. 
(२) र्वसई-वर्वरार महानगरपाललकेमार्ा त  ेकेदारास र्वारींर्वार नो्ीसा पारीत करण्यात आलेल्या 
असून, तयानुषींगाने सदर  ेकेदाराींने तयाच्या कायापध्दतीमध्ये सुिारणा केलेली आहे. 
       सदर  ेकेदाराचा कालार्विी सींपुष्ात आल्याने पुढील कालार्विीसा स नर्व्यान े ननवर्वदा 
प्रकरया पार पाडार्वयाची असल्याने स्थायी सलमतीच्या मान्यतेन े वर्वद्यमान झडे प्रो्ेक्र्न 
सवर्वासेस या  ेकेदाराींस मुदतर्वाढ देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
राज्यात अनेि ववववध िारणाम ळे आगीच्या घटना घडत असल्याबाबत 

  

(५   २९९७८ ि२१-०१-२०१६ .   श्री.असमत ववलासराव देशम ख िलातूर शहर  :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक वर्ववर्वि कारणामुळे आगीच्या घ्ना घडत असून राज्यात रनहर्वार्ी 
पररसरात ११५ आगीच्या घ्ना घडल्या असून तयामध्ये ११४ नागररकाींना तसेच र्व्यापारी 
सींकूलात लागलेल्या आगीच्या घ्नामध्ये ९ )णाींना )ीर्व गमर्वार्वा लागला असल्याचे माहे 
सक््ोबर, २०१५ रो)ी र्वा तया समुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  नागरीक रनहर्वार्ी र्वस्तीींपकैी आगीच्या बहुतके घ्ना या झोपडपट्टीतील 
घरगूती गॅस ललके), तसेच एकमेकास खे्ून असलेल्या झोपडयाींमुळे आग पसरणे र्व आग 
वर्वझवर्वण्याकररता आर्वश्यक सािन सामुग्रीची कमरता यामळेु आगीच्या तीव्रतेत भर पडणे, 
तसेच सध्याच्या इमारतीची र्वाढती उींची, काचेची तार्वदाणे सींबींधित मनपा र्व इतर सींस्थाकड े
असलेली सािनसामुग्रीची कमतरता यामुळे बहुतेक )ीर्वीत र्व वर्वततहानीच्या घ्ना र्वारींर्वार 
घडत असतात हे लक्षात घेता या आगीच्या घ्ना रोखण्याकररता र्ासन )न)ागतृी करणार 
र्वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, या मागील वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२२-०७-२०१६  : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) र्वाढतया नगरीकीकरणामुळे र्हरी भागात झोपडपट्टीच ेप्रमाण र्वाढले आहे. तयामुळे आगीचे 
िोक्याींमध्ये र्वाढ होत आहे. नदनाींक १४त े२० एवप्रल या कालार्विीत राज्यात अतग्नर्मन सेर्वा 
सप्ताह पाळण्यात येतो. या सप्ताहामध्ये राज्यातील अतग्नर्मन दलाींमार्ा त आगीच्या 
िोक्याबाबत )न)ागतृीच े वर्ववर्वि कायारम राबवर्वण्यात येतात. नागरी रनहर्वासी र्वस्तयाींमध्ये 
अतग्नर्मनाबाबत र्व्याख्याने, प्रातयक्षक्षके आयोत)त करण्यात येताना )न)ागतृीचे कायारम 
सतत राबवर्वण्यात येत असतात. राज्यातील नगरपररषदाींच्या अतग्नर्मन सेर्वा सक्षम 
करण्यासा स महाराषट्र अतग्नसुरक्षा अलभयान अींतगात अतग्नर्मन कें द्र बाींिणे र्व अतग्नर्मन 
र्वाहन खरेदी करणे यासा स र्ासनामार्ा त सन २००९ पासून अनदुान उपलब्ि करुन देण्यात 
येते. तसेच महाराषट्र अतग्नसुरक्षा अलभयान  (त)ल्हास्तर) र्व वर्वतत आयोमार्ा त अतग्नर्मन 
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र्वाहने र्व उपकरणे खरेदी करण्यासा स नगरपाललका / नगर पींचायतीना र्ासन अनुदान देण्यात 
येते. तसेच महाराषट्र आग प्रनतबींिक र्व )ीर्वसींरक्षक उपाययो)ना अधिननयम, २००६ च्या 
कलम ३(३) मालक ककीं र्वा भोगर्व्ादारान ेआपल्या माललकाच्या इमारतीमध्ये आग प्रनतबींिक र्व 
)ीर्वसींरक्षक उपायो)नाींतची तरतुद करणे र्व सदर यींत्रणा दरुुस्त आणण कायाक्षम तस्थतीत  ेर्वणे 
बींिनकारक आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

ववदभाातील टोले)ांग खा)गी इमारतीचे मालि अतननस रक्षा  
व्यवस्थेचे पररक्षण िररत नसल्याबाबत 

  

(६   ३१९७३ ि२१-०१-२०१६ . डॉ.सां)य रायम लिर िमेहिर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्थाननक स्र्वराज्य सींस्था आणण वर्वर्ेष ननयो)न प्राधिकरणाच्या कायाके्षत्रातील र्वदाळ 
असणाऱ्या खा)गी इमारतीच्या अतग्नसुरक्षा  र्व्यर्वस्थेचे पररक्षण (र्ायर सडड्) दरर्वषी करणे 
बींिनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वर्वदभाातील ्ोले)ींग खा)गी इमारतीचे मालक सडड् करीत नसल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ च्या सुमारास ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपाललका, महानगरपाललकाींमध्ये ५०० त े १००० रुपयाींच े र्ायर सडड् 
सींदभाातील ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार पुढे कोणती 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२२-०७-२०१६  : (१) र्ासन पररपत्रक नगर  वर्वकास वर्वभाग नद. २५ )ून, 
२०१२ अन्र्वये स्थाननक स्र्वराज्य सींस्था आणण वर्वर्ेष ननयो)न प्राधिकरणाच्या कायाके्षत्रातील 
र्वदाळ असणाऱ्या खा)गी इमारतीींच्या भेर्व्ादार / मालक याींनी महाराषट्र आग प्रनतबींिक र्व 
)ीर्वनसींरक्षक उपाययो)ना अधिननयम, २००६ च्या तरतूदीप्रमाणे अतग्नसुरक्षा र्व्यर्वस्थचेे 
पररक्षण (र्ायर सडड्) नोंदणीकृत अनुज्ञप्ती िारक अलभकरणाींकडून )ानेर्वारी र्व )ुलै असे २ 
र्वेळा करुन घेण ेबींिनकारक आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महाराषट्र आग प्रनतबींिक र्व )ीर्वसींरक्षक उपाययो)ना अधिननयम, २००६ च्या अनुसूची 
दोन मध्ये नदलेल्या दराप्रमाणे दर आकारुन बहुताींर्ी नगरपाललका / महानगरपाललकाींकडून 
अतग्नर्मनाबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र ेदेण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
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ठाणे महापासलिा के्षत्रात होणा-या पाणी प रवठ्यासांदभाातील प्रिल्प अहवाल 
 

(७   ३२२६३ ि२१-०१-२०१६ . श्री.सां)य िेळिर िठाणे , श्री.किसन िथोरे िम रबाड  :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ाण ेमहापाललका के्षत्रात होणा-या पाणी पुरर्वठ्यात सींदभाात नदनेर् रा स ॲन्ड असोलर्एर्न 
याींनी प्रकल्प अहर्वाल सादर केला आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पाणीपुरर्व ा यींत्रणेची सुसूत्रता आणण्यासा स कोणती कायार्वाही करण्यात आली 
आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,  वर्वलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२०-०८-२०१६  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पाणी पुरर्व ा वर्वभागाकडील पाणी र्व ऊ)ाा लेखा परीक्षणाचे काम दोन ्प्प्यात करण्यात 
आले असून प्रथम ्प्पयात र्वहन र्व्यर्वस्थेच ेसींपूणा पाणी र्व ऊ)ाा लेखापरीक्षण करण्यात आले. 
तयामिील लर्र्ारर्ी खालीलप्रमाण ेआहेत :- 

    १) २ द.ल.लल. क्षमतेचा ररसक्युालेर्न पींप ्ेमघर येथील )लर्ुध्दीकरण कें द्र येथ े
बाींिण्यात येऊन ७ त े८ द.ल.लल. पाणी उपलब्ि झालेले आहे. 

    २) स््ेम र्व  ाणे महानगरपाललकेच्या )लर्वानहन्या र्वेगर्वेगळ्या करण्यात आलेल्या आहेत. 
    ३) सोनाळे येथील दाब वर्वमोचन ्ाकी (बीपी्ी) ची उींची १० मी्रने कमी करुन वर्व)ेच्या 

त्रबलात बचत करण्यात आली आहे. 
    ४) सींपूणा पाणी वर्वतरण र्व्यर्वस्थेचे लेखा परीक्षण र्व मुख्य सींयो)नार्वर बल्क मी्र 

बसवर्वण्यात आलेले आहेत. अर्ी कायार्वाही करण्यात आली आहे. 
    तसचे द्वर्वतीय ्प्प्यात २४x७ सा सचा सवर्वस्तर प्रकल्प अहर्वाल सादर करण्यात आला 
आहे. या अहर्वालार्वर आधथाक तरतुदीअभार्वी कायार्वाही करण्यात आली नाही. तथावप आता 
कायार्वाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रथम ्प्प्यातील कामे )े.एन.एन.यु.आर.एम. यो)नअेींतगात पणूा करणत आली असून, 
द्वर्वतीय ्प्प्यातील कामास आधथाक तरतूद उपलब्ि न झाल्यान ेपणूा झाली नाही. तथावप 
तयातील काही कामाींसा स मा.महासेभेच्या मान्यतेन ेपुनश्च: स्र्वारस्य अलभर्व्यक्ती देकार (EOI) 
मागवर्वण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
 

सरिारी ननवासस्थाने बाांधून देणाऱ्या वविासिाांना  
)ादा चटई के्षत्रफळ दे्याचे ठरववल्याबाबत 

 

(८   ३३७६३ ि२१-०१-२०१६ . श्री.प्रिाश स वे िमागाठाणे , श्री.अननल िदम िननफाड  :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सरकारी र्वसाहतीच्या उभारण्यासा स स्र्वतींत्रपणे वर्वकास ननयींत्रण ननयमार्वली )ारी करणाऱ्या 
र्ासनान ेखा)गीकरणातून सरकारी ननर्वासस्थान े बाींिून देणाऱ्या वर्वकासकाींना प्रोतसाहनातमक 
)ादा च्ई के्षत्रर्ळ देण्याचे  रवर्वले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणायाचे स्र्वरुप काय आहे, 
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(३) असल्यास, सदर )ादा के्षत्रर्ळ देण्याचा लाभ कोणकोणतया वर्वकासकाींनी घेतला आहे 
(४) नसल्यास वर्वलींबाची कारणे काय आहेत, तसेच याबाबत सद्य:तस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१०-०८-२०१६  : (१) होय. 
    यासींदभाात र्ासनाने नदनाींक २.९.२०१५ रो)ीच्या अधिसूचनेन्र्वये बहृन्मुींबई वर्वकास ननयींत्रण 
ननयमार्वलीमध्ये रे्रबदल मीं)ूर केलेला आहे. 
(२) यासींदभाात ककमान २००० चौ.मी. के्षत्र र्व १२.०० मी. रुीं द रस्ता असलेल्या खा)गी भखूींडाच े
सींदभाात )मीन मालक / वर्वकासकाने र्ासन र्व र्ासनाची प्राधिकरणे तसेच महानगरपाललका 
कमाचारी याींची ननर्वासस्थाने उपलब्ि करुन नदल्यास एकीं दर ३.०० च्ई के्षत्र ननदेर्ाींक अनुजे्ञय 
आहे. तसेच ककमान ४००० चौ.मी.के्षत्र र्व १८ मी. रुीं द रस्ता असलेल्या भूखींडाच ेसींदभाात एकीं दर 
४.०० च्ई के्षत्र ननदेर्ाींक अनुजे्ञय आहे. यामध्ये  )मीन मालक / वर्वकासकास मुींबई बे् 
र्हरामध्ये ४०% र्व मुींबई उपनगर के्षत्रामध्ये ८०% प्रोतसाहनातमक च्ई के्षत्र ननदेर्ाींक उपलब्ि 
होतो. 
(३) र्व (४) )ादा के्षत्रर्ळ देण्यासा स र्ासनाचे पुर्वामान्यतेची आर्वश्यकता नाही. आयुक्त, 
बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींच े अध्यक्षतेखालील सलमतीन े अर्ा प्रस्तार्वाना मान्यता देणेची 
तरतूद वर्वननयमामध्ये आहे. 

___________  
 

िल्याण-डोंबबवली महानगरपासलिेत बबझनेस हब प्रिल्प एमएमआरडीएच्या 
माध्यमातून राबवव्यात येणार असल्याबाबत 

  

(९   ३४२४७ ि२१-०१-२०१६ . श्रीमती ज्योती िलानी िपल्हासनगर , श्री.गणपत गायिवाड 
ििल्याण पूवा  :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ासनान े कल्याण-डोंत्रबर्वली महानगरपाललकेत समावर्वष् झालेल्या कल्याण तालुक्यातील 
२७ गार्वातील एक ह)ार एकर )लमनीर्वर त्रबझनेस हब प्रकल्प एमएमआरडीएच्या माध्यमातून 
राबवर्वण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर यो)नचेे स्र्वरुप काय आहे, तसेच या प्रकरणी कोणती कायार्वाही करण्यात 
आली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) उक्त यो)नचेी अींमलब)ार्वणीचे काम कें र्व्हापासून सुरु होणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१०-०८-२०१६  : (१) कल्याण र्व अींबरनाथ तालुक्यातील २७ गार्वाींच्या 
अधिसुधचत के्षत्रापैकी १० गार्वाींमिील सुमारे १०८९ हे. आर. के्षत्राच्या प्रस्तावर्वत ग्रोथ सें्रच्या 
वर्वकासासा स मुींबई महानगर प्रदेर् वर्वकास प्राधिकरणाच्या सर्वासािारण सभेने मान्यता नदली 
आहे. 
(२) सदर ग्रोथ सें्रमध्ये कल्याण तालुक्यातील मौ) े भोपर, सींदप, उसरघर, खारीर्वली, 
माणगाींर्व, हेदु् णे, कोळे, का्ई, ननळ)े र्व घेसर या १० गार्वाींमिील के्षत्राचा समार्वेर् आहे. या 
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प्रस्तावर्वत ग्रोथ सें्रच्या  ्प्पा १ मिील ३३० हे के्षत्रार्वर नगर रचना यो)नेच्या माध्यमातनू 
वर्वकास करण्याच ेप्रस्तावर्वत आहे. प्रस्तावर्वत ग्रोथ सें्र हे रस्ता आणण रेल्रे्व मागाानी )ोडलेले 
असून  ाणे र्हराच्या हद्दीलगत आहे. या ग्रोथ सें्रमळेु रो)गार ननलमाती होईल. सदरच्या 
ग्रोथ सें्रमध्ये प्रादेलर्क स्तरार्वरील उपरम/ काये )स ेसामुदानयक सभा र्व प्रदर्ान कें द्र आणण 
सींस्थातमक र्वापर उपलब्ि करुन देता येईल. ग्रोथ सें्रच्या सुननयोत)त वर्वकासामुळे अधिक 
चाींगल्या स्र्वरुपात पायाभूत सोयी सुवर्विा ननमााण होऊन या के्षत्रामध्ये उदयोन्मखु गुणर्वततेस 
र्वार्व लमळण्यास मदत होईल. 
(३) सद्यतस्थतीत सदर ग्रोथ सें्रच्या ननयो)नाच्या दृष्ीन े तयासा स लागणारे सर्वेक्षणे, 
प्रकल्प अहर्वाल इतयादीर्वर कायार्वाही सुरु आहे. सदर ग्रोथ सें्रसा स सद्यतस्थतीस 
ननयो)नाच्या ्प्प्यात कायार्वाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
                              ___________ 
 

राज्यातील गहृननमााण प्रिल्पासाठी लागणाऱ्या परवाननयाांच्या पध्दतीत  
स लभीिरण आणण िर प्रणालीबाबत ववचारववननमय िर्याबाबत 

  

(१०   ३४३१० ि२१-०१-२०१६ . श्री.प्रताप सरनाईि िओवळा मात)वडा  :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गहृननमााण प्रकल्पासा स लागणाऱ्या परर्वानग्याींच्या पध्दतीत सलुभीकरण आणण 
कर प्रणालीबाबत वर्वचारवर्वननमय करण्यासा स नगरवर्वकास वर्वभागाच्या प्रिान सधचर्वाींच्या 
अध्यक्षतेखाली सलमती ननयुक्त करण्याच्या प्रस्तार्व र्ासनाच्या वर्वचारािीन आहे हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी सलमती केली आहे काय, या सलमतीचा अहर्वाल प्राप्त होण्यासा स 
ककती कालार्विी लागणार आहे, 
(३) अद्यापही यासा स सलमती ननयुक्त केली नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१०-०८-२०१६  : (१) र्व (२) नागरी भागातील वर्वकास सुसाध्य करण्याच्या 
दृष्ीकोनातून अस्तीतर्वातील कायद्यामध्ये, वर्वकास ननयींत्रण ननयमालर्वीमध्ये अथर्वा 
प्रकरयेमध्ये बदल करणे आर्वश्यक असल्यास तयाबाबतच्या लर्र्ारर्ी र्ासनास करण्यासा स 
र्ासनाने प्रिान सधचर्व (नवर्व-१) याींचे अध्यक्षतखेाली नद. १८/११/२०१५ च्या र्ासन ननणायान्र्वये 
सलमती ग सत केली असून सलमतीकडून सदर बाबतीत पुढील कायार्वाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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चांद्रपूर त)ल््यातील रा म्हप री नगरपररिद के्षत्रामध्ये रस्ते द रुस्ती,  
रस्ते बाांधणीसाठी ववशेि रस्त ेअन दान समळ्याबाबत 

  

(११   ३४७१३ ि२१-०१-२०१६ . श्री.वव)य वडटे्टीवार िरा म्हपूरी  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर त)ल््यातील ब्रम्हपुरी नगरपररषद के्षत्रामध्ये रस्ते दरुुस्ती, रस्ते बाींिणीसा स वर्वर्ेष 
रस्ते अनुदान कामाच्या प्रस्तार्वास त)ल्हाधिकारी चींद्रपूर याींनी ताींत्रत्रक मान्यता देऊन कायाा 
१०/नवर्वर्ा/अ.का./कार्वी २०१५/१४०९ नुसार नदनाींक २२/९/२०१५ रो)ी नगरवर्वकास वर्वभाग 
मींत्रालय मुींबई याींच्याकड ेअींनतम मीं)ुरी आणण ननिीसह प्रर्ासकीय मान्यता लमळण्याबाबतचा 
प्रस्तार्व पा वर्वण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ब्रम्हपुरी नगरपररषद के्षत्रामध्ये रस्त े दरुुस्ती, रस्ते बाींिणीसा स वर्वर्ेष रस्त े
अनुदान लमळण्याबाबतचे ननर्वेदन माहे )ून २०१५ च्या सुमारास लोकप्रनतननिीनी मा. 
मुख्यमींत्री याींना नदले होत,े हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तार्वास ननिीसह प्रर्ासकीय मान्यता लमळण्याबाबत र्ासनान ेकोणती 
कायार्वाही केली आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची करणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२७-०७-२०१६  : (१), (२) र्व (३) होय, ब्रम्हपूरी नगरपररषद, त).चींद्रपूर 
यास रस्ता अनुदान अींतगात रु.२.३५ को्ी र्व वर्वर्ेष,अनुदान म्हणून रु.५ को्ी सन २०१५-
२०१६ या आधथाक र्वषााकरीता वर्वतरीत करण्यात आला आहे. वर्वर्षे रस्ता ननिीच्या अनुषींगान े
प्रर्ासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार त)ल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींना आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

साांगली समर) व ि पवाड महानगरपासलिेच्या सन २००२ पासूनच्या  
लेखा पररक्षण अहवालावर िारवाई न झाल्याबाबत 

  

(१२   ३५२८६ ि२१-०१-२०१६ . श्री.धन)ांय िस धीर  गाडगीळ िसाांगली  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली लमर) र्व कुपर्वाड महानगरपाललकेच्या सन २००२ ते २०१२ पयतंच्या लेखा पररक्षण 
अहर्वालार्वर अद्याप कारर्वाई झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची सद्यतस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, या अहर्वालामिून ६५० को्ी  रुपयाींच्या गैरकारभाराींची प्रकरणे बाहेर येऊनही 
अद्याप काहीही कारर्वाई झाली नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लेखा पररक्षण अहर्वालाच ेअनुपालन तीन मनहन्यात करार्वयाचे असूनही अद्याप 
महापाललकेन ेअनुपालन केले नाही, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, र्ासनाने यासींदभाात काय कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०९-०८-२०१६  : (१), (२), (३), (४) र्व (५) साींगली लमर) र्व कुपर्वाड 
महानगरपाललकेला वर्वर्ेष लेखापररक्षण करण्याबाबत आदेलर्त करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
रा)ापूर नगरपररिदेने शहरातील नदीपात्राांमध्ये हठिहठिाणी बाांधलेल्या  

कफल् टर टकिमधून घाणीचे व द गधंीचे साम्राज्य पसरल्याबाबत 
  

(१३   ३५२९३ ि२१-०१-२०१६ . श्री.रा)न साळवी िरा)ापूर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रा)ापूर र्हरातील (त).रतनाधगरी) ग्ारातील पाणी र्धु्द करण्यासा स रा)ापूर 
नगरपररषदेने र्हरातील नदीपात्राींमध्ये न कन काणी बाींिलेल्या कर्ल् ्र ्ँकमिून घाणीचे र्व 
दगुिंीचे साम्राज्य पसरल्याचे नुकतेच माहे )ून,२०१५  मध्ये र्वा तया सुमारास ननदर्ानास आले 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कर््र ्ँकमिून पाणी र्ुध्द होत नसल्याच्या तरारी नगराध्यक्षाींना प्राप्त 
झाल्या आहेत हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्ाराच्या पाण्यामळेु पररसरात आरोग्याचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कामाची सखोल चौकर्ी करण्याची मागणी सर्वा स्तरार्वरुन होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले, 
तसेच दोषीींर्वर  कोणती कारर्वाई केली आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि३०-०८-२०१६  : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
याबाबत १ तरार प्राप्त झालेली होती. सदर तरारीींचे ननर्वारण करण्यात आलेले आहे. 
(३), (४), (५) र्व (६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

 

साांगली, समर) व ि पवाड महानगरपासलिा के्षत्रातील मालमत्ताांच्या सवेक्षणातून स मारे  
२५ ते ३० टक्िे मालमत्ताांना घरपट्टीची आिारणी िर्यात आली नसल्याबाबत 

  

(१४   ३५८१५ ि२१-०१-२०१६ . श्री.धन)ांय िस धीर  गाडगीळ िसाांगली  :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली, लमर) र्व कुपर्वाड महानगरपाललका के्षत्रातील मालमतताींच्या सर्वेक्षणातून सुमारे २५ 
ते ३० ्क्के मालमतताींना घरपट्टीची आकारणी करण्यात आली नसल्याची बाब माहे सगष् 
२०१५ च्या समुारास ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्व्यार्वसानयक र्वापराच्या हॉ्ेल, दर्वाखान,े दकुान गाळे आदी  अनेक इमारतीींना 
घरगुती दरान ेघरपट्टीची आकारणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच वर्वनापरर्वाना बाींिकाम असलेल्या घराींना दींडासह तीनप् )ादा आकारणी न करता 
ननयलमत आकारणी केली आहे र्व ७० % पेक्षा )ास्त घराींची  मुल्याींकणे, मापे चकुीची, कमी 
दाखर्वून कमीत कमी घरपट्टी आकारणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सर्वा प्रकरणाींची चौकर्ी होऊन दोषी अधिकाऱ्याींर्वरती कोणती कारर्वाई केली 
र्वा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि३०-०८-२०१६  : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) गुीं ेर्वारी के्षत्र र्वगळून उर्वाररत के्षत्रातील वर्वनापरर्वाना बाींिकाम केलेल्या इमारतीींना दपु्प् 
र्ास्तीसह कर आकारणी करणेत आली आहे. 
     तसेच ७०% पेक्षा )ास्त घराींची मुल्याींकन,े मापे, चुकीची, मी दाखर्वनू कमीत कमी 
घरपट्टी आकारणी केली हे खरे नाही. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
शहापूर ित).ठाणे  येथील नगरपांचायत हद्दीतील नळपाणी 

प रवठा यो)ना ) नी झाल्याबाबत 
  

(१५   ३५९१९ ि२१-०१-२०१६ . श्री.पाांड रांग बरोरा िशहापूर , श्री.त)तेंद्र आव् हाड िम ांरा ा िळवा  :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्हापूर (त). ाणे) येथील नगरपींचायत हद्दीतील नळपाणी पुरर्व ा यो)ना )ुनी झाली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास र्हरातील लोकसींख्या नदर्वसेंनदर्वस र्वाढत असल्याने नर्वीन नळपाणी पुरर्व ा 
यो)ना राबवर्वण्यात यार्वी अर्ी मागणी तेथील )नतेनी तसेच लोकप्रनतननिीींनी तयाचप्रमाण े
नगरपींचायत र्हापूर याींनी र्ासनाकड ेगेली दोन र्वषाापासून सतत मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणतीच कायार्वाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तयाची सर्वासािारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, नर्वीन नळपाणी पुरर्व ा यो)ना राबवर्वण्याबाबत कोणती तातडीची कायार्वाही 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०९-०८-२०१६  : (१) र्व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) र्व (४) र्हापूर नगरपींचायत नवर्वन पाणी पुरर्व ा यो)ना महाराषट्र )ीर्वन प्राधिकरणाच्या 
अमतृ यो)न े अींतगात राबवर्वण्यात येणार असून र्हापूर नगरपींचायत हद्दीत र्वाढतया 
नागरीकरणाींच्या दृष्ीकोनातून सदर यो)नचेा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. 
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     र्हापूर नगरपींचायत नर्व्याने प्रस्थावपत झाली असून नर्वीन पाणी पुरर्व ा यो)ना 
राबवर्वण्याचे प्रस्तावर्वत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
िोल्हापूर शहरातील वविास िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१६  ३८४९० ि२३-१२-२०१५ . श्री.रा)ेश क्षीरसागर ििोल्हापूर पत्तर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपाललकेला वर्वकास कामाकररता गत पाच र्वषाात सुमारे एक ह)ार को्ी 
रुपयाींचा ननिी वर्वतररत करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललका प्रर्ासनाने श्री.महालक्ष्मी तीथाके्षत्र वर्वकास आराख् ााडा तयार 
करण्यात आला असनू सदरहू आराखडा ११० को्ीर्वरुन १९० को्ीचा तयानींतर पुन्हा २५५ 
को्ीचा करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर र्हराच्या वर्वकासासा स भरघोस ननिी वर्वतरीत करुनही वर्वकास काम े
प्रलींत्रबत असण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेसखोल चौकर्ी केली आहे काय तयात काय आढळून आले ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०९-०८-२०१६  : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे, 
     मागील पाच र्वषाात वर्ववर्वि वर्वकास कामाींसा स कोल्हापूर महानगरपाललकेस रु.५०४ को्ी 
ननिी प्राप्त झाले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कोल्हापूर महानगरपाललकेस वर्ववर्वि वर्वकास कामाींसा स र्ासकीय अनुदानातुन रु.५०४ 
को्ीचा ननिी उपलबि झालेला असून सदर ननिीमिून बहुताींर् कामे पुणा झाली असून उर्वारीत 
काम ेप्रगतीपथार्वर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
                                ___________ 
  

धचपळूण ित).रत् नाधगरी  शहरातील बा)ारपेठेत  
होणारी वाहत िीची िोंडी दरू िर्याबाबत 

  

(१७   ३८६८७ ि२१-०१-२०१६ . श्री.सदानांद चव्हाण िधचपळूण  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण  (त).रत नाधगरी) र्हरातील बा)ारपे ेत होणारी र्वाहतकुीची कोंडी दरू करण्याच्या 
दृष्ीने नगरपररषद प्रर्ासनान े सुमारे आ  र्वषाापूर्वी रस्ता रुीं दीकरणाचा प्रस्तार्व तयार केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आ  र्वषाापूर्वी प्रस्तार्व तयार करूनही अद्याप सदर रस्तयाच ेरुीं दीकरण करण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्तयाच ेरुीं दीकरणाचे काम प्रलींत्रबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास,र्हरातील र्वाहतुकीची कोंडी ्ाळणेच्या दृष्ीन े सदर रस्तयाींच े रुीं दीकरण 
करणेबाबत कोणती कायार्वाही केली आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०९-०८-२०१६  : (१), (२) र्व (३) हे खरे नाही. 
(४) नगरपररषदेने सुमारे १० र्वषाापूर्वी धचपळूण बा)ारपे  भागामध्ये मुख्य बा)ारपे  रस्तयाला 
समान अींतरामध्ये धचपळूण अबान बँक त ेभेंडीनाका पयतं बायपास रस्ता केलेला आहे. तसेच 
र्वाहतूक पोललस र्व धचपळूण नगरपररषद याींच ेसींयुक्त कायार्वाहीने मुख्य बा)ारपे  रस्तयामध्ये 
सम र्व वर्वषम तारखेना रस्तयाच्या बा)लूा पटे्ट मारुन ्ू तर्व्हलरसा स पाकका ग र्व्यर्वस्था केलेली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
धचपळूण नगरपररिदेच्या ित).रत्नाधगरी  अखत्यारीत असलेले  

शहरातील रस्त्याांची द रवस्था झाली असल्याबाबत 
  

(१८  ३८७१२ ि२१-०१-२०१६ . श्री.सदानांद चव्हाण िधचपळूण  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण  नगरपररषदेच्या (त).रतनाधगरी) अखतयारीत असलेले र्हरातील रस्तयाींची दरुर्वस्था 
झाली असून सदर रस्तयाींचे डाींबरीकरण होणेबाबत नागररकाींकडून मागणी होत आहे , हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास,र्हरातील मुरादपूर , र्ींकरर्वाडी , महाराषट्र हायस्कूल मागे )ाणारा रस्ता आदी 
रस्ते नादरुुस्त असून वर्वर्ेषतः  रेल्र्वे स््ेर्नकड े)ाणाऱ्या रस्तयाचीही प्रचींड दरुर्वस्था आहे , हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्तयाींची सिुारणा र्व डाींबरीकरण करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायार्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि३०-०८-२०१६  : (१) र्व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) धचपळून नगरपररषदेच्या (त).रतनाधगरी) अखतयारीत असलेले र्हरातील प्रमखु १ त े ११ 
रस्ते डाींबरीकरण करणे कामी रक्कम रु. २,५७,८८,०६०/- मात्रच ेखचाास ताींत्रत्रक मीं)ूरी घेण्यात 
आली. नदनाींक २२.०२.२०१६ अन्र्वये त)ल्हाधिकारी, रतनाधगरी याींचेकड े त)ल्हा नगरोतथान 
योन)ेंतगात ननिी लमळणेबाबत प्रस्तार्व सादर करणेत आलेला होता. 
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     तथावप सदर प्रस्तार्वास त)ल्हा नगरोतथान अींतगात ननिी मीं)ूर झालेला नसल्याने 
सदरची कामे नगरपररषद ननिीतून हाती घेणेबाबत नद. ०७.०४.२०१६ ते १३.०४.२०१६ या 
कालार्विीत ई- ननवर्वदा प्रलसध्द केली र्व तयानूसार प्राप्त  रलेल्या कीं त्रा्दारास नद. २०.०६.२०१६ 
रो)ी र्वा्ाघा्ासा स बोलार्वण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
ठा्यात वविासिान े५ ह)ार झाडाांची ित्तल िेल्याबाबत 

  

(१९  ३९४४६ ि२१-०१-२०१६ . श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील िसशडी  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ) ेबाळकुम ( ाणे) येथील क्लेरीयीं् कीं पनीच्या वर्वकास प्रस्तार्वाला अनुसरुन, इमारतीचे 
बाींिकाम नकार्े मीं)ूर करण्यात आले असून, सदर प्रस्तार्वाअींतगात वर्वकासकाने 
महानगरपाललकेची कोणतीही परर्वानगी न घेता सुमारे ५ ह)ार झाडाींची कततल केल्याची तरार 
येथील लोकप्रनतननिीींनी माहे मे, २०१५ मध्ये र्वा तया समुारास मा. पयांर्वरण मींत्री याींचेकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तरारीच्या अनुषींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चोकर्ीत काय आढळून आले र्व तयानसुार सींबींधित वर्वकासकार्वर कोणती 
कारर्वाई केली आहे र्वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२०-०८-२०१६  : (१) लोकप्रनतननिीींकडून अर्ी तरार मा.पयाार्वरण मींत्री 
याींचे कड ेकेली होती. 
(२) सक्षम प्राधिकरणाने वर्वनहत कायापध्दतीनुसार परर्वानगी देण्यात आलेली  असल्यान े
चौकर्ीचा प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
िल्याण - डोंबबवली महानगरपासलिा के्षत्रातील महापासलिेच्या  
ताब्यात असलेल्या आरक्षक्षत भूखांडावरील िेलेल्या िायावाहीबाबत 

  

(२०   ४०६२० ि१३-०५-२०१६ . श्री.स भाि भोईर ििल्याण ग्रामीण  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण - डोंत्रबर्वली महानगरपाललका के्षत्रातील महानगरपाललकेच्या ताब्यात असलेल्या 
आरक्षक्षत भूखींडार्वर आयुक्ताींनी नदनाींक ०४ )ानेर्वारी २०१६ मध्ये र्वा तया सुमारास िडक 
कायार्वाही करून भखूींड ताब्यात घेण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास,आरक्षक्षत भूखींडार्वर गेल्या २० र्वषाापासून उ्या रानहलेल्या इमारती, झोपडयाींर्वर 
देखील कायार्वाही करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारती, झोपडयाींमध्ये राहणाऱ्या नागररकाींच्या पुनर्वासनाबाबत 
महानगरपाललकेने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१९-०८-२०१६  : (१) हे खरे नाही. 
(२) कल्याण-डोंत्रबर्वली महानगरपाललकेच्या ताब्यात असलेल्या आरक्षक्षत भूखींडाींर्वर 
बेकायदेर्ीरररतया अनतरमण झाल्यास महानगरपाललकेकडून र्वेळोर्वेळी ननषकासनाची कारर्वाई 
करण्यात येत असल्याच ेआयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्वली महानगपाललका याींनी कळवर्वले आहे. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
िल्याण - डोंबबवली महानगरपासलिा के्षत्रामध्ये आयरे, भोपर ववभागात 

मोठ्या प्रमाणावर दररो) पा्याची चोरी होत असल्याबाबत 
  

(२१   ४०६४६ ि१३-०५-२०१६ . श्री.स भाि भोईर ििल्याण ग्रामीण  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण - डोंत्रबर्वली महानगरपाललका के्षत्रामिील आयरे, भोपर वर्वभागामध्ये ज्योतीनगर 
झोपडपट्टीतील रनहर्वाश्याींच्या अधिकृत नळ )ोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत मात्र आ)ूबा)ूच्या 
झोपडपट्टीतील बेकायदा नळ )ोडण्याींर्वर कोणतयाही प्रकारची कारर्वाई करण्यात न आल्याची 
तरार मा. मुख्यमींत्र्याींकड ेनदनाींक १० )ानेर्वारी २०१६ रो)ी र्वा तया सुमारास करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मोठ्या प्रमाणार्वर पाणी चोरी होर्वून कल्याण तालुक्याला पाणी ी्ंचाईला सामोरे 
)ार्वे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तरारीच्या अनुषींगाने बकेायदा नळ )ोडण्याींर्वर कोणती कारर्वाई करण्यात आली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१९-०८-२०१६  : (१) अर्ा आर्याची तरार प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आयरे, भोपर वर्वभागातील ज्योतीनगर पररसरास ज्या )ुन्या )लर्वानहनीद्र्वारे पाणी पुरर्व ा 
होत होता. तया )लर्वानहनीर्वर अनधिकृत नळ)ोडणी िारकाींनी नळ)ोडण्या करुन घेतल्यान ेही 
)लर्वानहनी महानगरपाललकेकडून बींद करण्यात आली. तद्नींतर यान काणी महानगरपाललकेडून 
नर्वीन १०० मी.मी. र्व्यासाची डी.आय.)लर्वानहनी ्ाकण्यात आली असून तयाद्र्वारे अधिकृत 
नळ)ोडण्या देण्यात येर्वनू पाणी पुरर्व ा सुरळीत करण्यात आला आहे. 
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     याखेरी) ज्याींच्याकड ेअधिकृत नळ)ोडण्या नाहीत, अर्ाींसा स आयरे गार्व )लकुीं भ येथ े
५००० लल्र क्षमतेच्या २ लसन््ेक्स ्ाक्या बसर्वून तयाद्र्वारे पाणी पुरर्व ा करण्यात येत 
असल्याच ेआयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्वली महानगरपाललका याींनी कळवर्वले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
िल्याण - डोंबबवली महानगरपासलिा के्षत्रामध्ये खासगीिरणाच्या माध्यमातून 

पररवहन डपेो वविससत िर्यात येणार असल्याबाबत 
  

(२२   ४०८३५ ि१७-०५-२०१६ . श्री.स भाि भोईर ििल्याण ग्रामीण  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबर्वली महानगरपाललका के्षत्रातील पररर्वहन डपेो पीपीपी आणण त्रबओ्ी ततर्वार्वर 
वर्वकलसत करण्याचा प्रस्तार्व महानगरपाललकेने नदनाींक ०२ )ानरे्वारी २०१६ रो)ी र्वा तया 
सुमारास केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,यातून कोणकोणत े पररर्वहन डपेो वर्वकलसत करण्यात येणार आहेत र्व ककती 
पररर्वहन डपेो वर्वकलसत करण्यात आले आहेत, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१९-०८-२०१६  : (१) र्व (२) कल्याण - डोंत्रबर्वली महानगरपाललकेच्या 
पररर्वहन उपरमासा स आरक्षक्षत भुखींड वर्वकलसत करण्याकररता महानगरपाललकेडून सन २०१४-
१५ मध्ये ननवर्वदा प्रकरया राबवर्वण्यात आली होती. मात्र या ननवर्वदा प्रकरयेस समािानकारक 
प्रनतसाद लमळाला नाही. 
     या पाश्र्वाभमूीर्वर र्वसींत र्व्हॅली आगार, गणेर्घा् आगार, खींबाळपाडा आगार आणण 
का्ेमाननर्वली आगार या आगाराींच्या वर्वकासासा स पनहल्या ्प्प्यात प्राथलमक पायाभूत 
सुवर्विाप उपलब्ि करुन देण्याबाबतच्या प्रस्तार्वास महानगरपाललकेच्या सर्वासािारण सभनेे नद. 
२९/०२/२०१६ रो)ी मान्यता नदली आहे. तयानुसार या कामाींकरीता महानगरपाललकेकडून ननवर्वदा 
प्रकरया राबवर्वण्याच ेप्रस्तावर्वत आहे. 
     प्राथलमक पायाभूत सुवर्विार्व्यनतररक्त या आगाराींच्या उभारणीबाबतची उर्वाररत काम े
महानगरपाललका ननिी/ बाींिा, र्वापरा र्व हस्ताींतरीत करा/सार्वा)ननक - खा)गी भाधगदारी / 
राज्य- कें द्र र्ासन पुरस्कृत यो)ना इतयादीच्या माध्यमातून करण्याबाबत महानगरपाललकेकडून 
कायार्वाही करण्यात येत असल्याच े आयुक्त, कल्याण - डोंत्रबर्वली महानगरपाललका याींनी 
कळवर्वले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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लातूर त)ल््यातील द ष्ट्िाळी भागात म) राांना वाढीव तरतूद देणेबाबत 
 

(२३   ४१४२२ ि१३-०५-२०१६ . श्री.असमत ववलासराव देशम ख िलातूर शहर  : सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर त)ल््यातील दषुकाळग्रस्त पररतस्थतीमुळे सहा्यक कामगार आयुक्ताींकड े वर्ववर्वि 
उपाययो)नेअींतगात म)ुराींसा स समुारे ५ को्ी रुपये ननिीची मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागणीचा पा पुरार्वा करता र्ासनाने केर्वळ ९१ लाख ३२ ह)ार रुपयाींचा 
ननिी देऊ केला असल्याच ेननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लातूरमिील नोंदणीकृत म)ुराींपैकी सुमारे ५ ह)ार ६८९ म)ुराींनी आधथाक 
सहा्य लमळार्व ेयासा स माहे एवप्रल त ेसप् े्ंबर २०१६ मनहन्यात अ)ा केले तर र्ासनान ेदेऊ 
केलेला ननिी केर्वळ ९३६ म)ुराींना पुरणार असल्याने त)ल््यातील दषुकाळग्रस्त पररतस्थतीचा 
वर्वचार करता प्रलींत्रबत ननिी देण्यासींदभाात र्ासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करीत आहे,  
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभा)ी पाटील-ननलांगेिर ि२२-०८-२०१६  : (१) महाराषट्र इमारत र्व इतर बाींिकाम कामगार 
कल्याणकारी मींडळाकडील नोंदीत पात्र बाींिकाम कामगाराींकररता वर्ववर्वि कल्याणकारी यो)नचेा 
लाभ देण्याकररता नदनाींक ११.५.२०१५ रो)ी रु.९१,३२,०००/- र्व नदनाींक ४.११.२०१५ रो)ी 
रु.५,३१,८२,६००/- इतक्या रकमेची मागणी इमारत र्व इतर बाींिकाम कामगार कल्याणकारी 
मींडळ, मुींबई याींच्याकड ेकेली आहे. 

तथावप, ही मागणी ननयलमत स्र्वरुपाची असून त)ल््यातील दषुकाळग्रस्त 
पररतस्थतीमुळे केली होती हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) लातूर त)ल््यातील बाींिकाम कामगाराींची नोंदणी र्व तयाींना र्वा्प करण्यात आलेल्या अथा 
सहा्यामध्ये गींभीर अननयलमतता झाल्याबाबत प्राप्त झालेली तरार वर्वचारात घेऊन, सदरचा 
ननिी वर्वतरीत करण्यात आलेला नाही. तथवप, बाींिकाम कामगाराींच्या मागील नोंदणीची र्वैिता 
पडताळणी चाल ू असनू पडताळणीअींती, सुिाररत मागणी आल्यानींतर मींडळाकडून ननिी 
उपलबि करुन देण्याबाबतची कायार्वाही करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

ठाणे त)ल््यातील िळवा येथील छत्रपती सशवा)ी महारा)  
रुनणालयाच ेन तनीिरण व इतर बाांधिामाबाबत 

 

(२४   ४१९३४ ि०३-०५-२०१६ . श्री.त)तेंद्र आव् हाड िम ांरा ा िळवा , श्री.शसशिाांत सशांदे ििोरेगाव , 
श्री.स रेश लाड िि)ात , श्री.हसन म श्रीफ ििागल , श्री.)यांत पाटील िइस्लामपूर , श्री.पाांड रांग 
बरोरा िशहापूर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे त)ल््यातील कळर्वा येथील छत्रपती लर्र्वा)ी महारा) रुग्णालयाच े नुतनीकरण 
तातकाळ पूणा  करण्यात यार्व,े तसेच दततर्वाडी येथील लमलसींग ललींक रोड बनवर्वणे, खारेगार्व 
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मिून नालर्क महामागााला )ोडणारा रस्ता तातकाळ तयार करण्याचे आदेर् आयुक्त,  ाण े
महानगरपाललका याींनी नदनाींक २१ )ानेर्वारी, २०१६ रो)ी सर्वा सींबींधित अधिकाऱ्याींना नदलेले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी  र्ासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची सर्वासािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२०-०८-२०१६  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अ) छत्रपती लर्र्वा)ी महारा) रुग्णालयाबाबत :- 
     कळर्वा येथील छत्रपती लर्र्वा)ी महारा) रुग्णालयाच्या नुतनीकरण करणे अींतगात वर्ववर्वि 
प्रस्तार्वाअींतगात स्र्वतींत्र काम ेसुरु करण्यात आलेली आहेत. 
ब) दततर्वाडी येथील लमलसींग ललींक रोड बनवर्वणे बाबत :- 
     सदरचे काम प्रगतीपथार्वर आहे. 
क) खारेगार्व मिून नालर्क महामागााला )ोडणाऱ्या रस्तयाबाबत :- 
     सदर प्रकरणी ननयोत)त रस्तयाखालील )लमनीचे भसूींपादन करण्याची कायार्वाही सुरु 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मनमाड ित). नासशि  नगरपररिदेतील एिूण २४४ सफाई िामगाराांच्या आरोनयाबाबत 
  

(२५   ४२९१३ ि०३-०५-२०१६ . श्री.भाऊसाहेब िाांबळे िश्रीरामपूर , श्री.असमन पटेल िम ांबादेवी , 
श्री.अब् द ल सत्तार िससल्लोड , श्री.अस्लम शखे िमालाड पतश्चम  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड (त). नालर्क) नगरपररषदेतील एकूण २४४ सर्ाई कामगाराींची सींख्या असतानाही 
र्हरात )र्वळपास सर्वाच भागाींमध्ये कचरा आणण घाणीच े ढीग,तुींबलेल्या ग्ारी, र्ौचालयात 
पसरलेली दगुिंी आदीींमुळे नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले असल्याच े माहे डडसेंबर,२०१५ 
रो)ी र्वा तयासमुारास ननदर्ानास आले, हे खरे  आहे काय, 
(२) असल्यास, काही सर्ाई कामगार हे सकर्समध्ये काम करीत असल्यान े र्हराची 
सार्सर्ाई करण्यासा स मो)केच कामगार असणे, परींतु तयाींना गेल्या अनेक र्वषाापासून 
गमबू्, हँडग्लो), तोंडाला बाींिण्यासा स मास्क नसल्यान ेसदरील कामगार हे हातात आणण 
पायात प्लातस््कच्या वपर्र्व्या र्व तोंडाला कपडा बाींिून काम करीत असल्याच ेआढळून आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील कामगाराींच्या आरोग्यबाबत पाललका प्रर्ासन दलुाक्ष करीत असल्याने 
सर्ाई कामगाराींमध्ये नारा)ी ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग १ र्व २ बाबत र्ासनान ेकोणती कायार्वाही केली  र्वा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१९-०७-२०१६  :(१), (२) र्व (३) हे खरे नाही. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

 

िल्याण डोंबबवली महानगरपासलिेतील घनिचरा व्यवस्थापन ववभागातील  
सफाई िामगाराांच ेह)ेरी पट तपास्याचे िाम तीन महहन्यापूवी मतृ  

झालेल्या िननष्ट्ट असभयांत्यािड ेसोपववल्याबाबत 
  

(२६   ४४६७९ ि१३-०५-२०१६ . श्री.रुपेश म् हात्र े िसभवांडी पूवा  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण डोंत्रबर्वली महापाललकेतील घनकचरा र्व्यर्वस्थापन वर्वभागातील सर्ाई कामगाराींचे 
ह)ेरी प् तपासण्याच े काम तीन मनहन्यापूर्वी मतृ झालेल्या कननष् अलभयींतयाकड े
सोपवर्वल्याबाबतच ेआदेर् महापाललकेच्या सामान्य प्रर्ासन वर्वभागाने काढल्याच े नदनाींक १३ 
)ानेर्वारी, २०१६ रो)ी र्वा तयासुमारास काढल्याच ेननदर्ानास आले, हे खरेआहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले  र्व तद् नुसार मतृ कननष  अलभयींतयाकड े तपासणी करण्याचे काम सोपवर्वणाऱ्या 
अधिकारी र्व कमाचारी याींच्यावर्वरुध्द र्ासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१९-०८-२०१६  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नदनाींक १३/०१/२०१६ रो)ी नद. २२ ते २८ )ानेर्वारी या कालार्विीत ह)ेरीर्ेड 
तपासणीकरीता आदेर् ननगालमत करताना तया आदेर्ात सॅप प्रणालीतून नार्व न र्वगळण्यात 
आलेल्या र्व काही मनहन्यापूर्वी नदर्वींगत झालेल्या महानगरपाललकेतील कननष  अलभयींता याींच े
नार्व अनार्विानान ेसमावर्वष् करण्यात आले. 
     मात्र सदर चकू ननदर्ानास येताच महानगरपाललकेकडून तयाच नदर्वर्ी तासाभरात 
सुिाररत आदेर् ननगालमत करण्यात आल्याच े र्व सींबींधित ललवपकाची पाललकेच्या सामान्य 
प्रर्ासन वर्वभागातून अन्यत्र बदली करण्यात आल्याच े आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्वली 
महानगरपाललका याींनी कळवर्वले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

िल्याण-डोंबबवली महापासलिा के्षत्रातील नतसगाांव येथील अनधधिृत बाांधिामाबाबत 
 

(२७   ४५६२८ ि०५-०५-२०१६ . श्री.गणपत गायिवाड ििल्याण पूवा  :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबर्वली महापाललका के्षत्रातील आरक्षण र. ४९९/सर्व्हे नीं.७३ नतसगाींर्व येथील 
अनधिकृत बाींिकाम ननषकासीत करुन भूखींड वर्वकसीत करण्याबाबतच े ननर्वेदन आयुक्त 
कल्याण-डोंत्रबर्वली महापाललका याींना स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी नदनाींक १३ नोर्व्हेंबर, २०१४ 
मध्ये र्वा तयादरम्यान ननर्वेदन ेनदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कोणती कायार्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची सर्वासािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१९-०८-२०१६  : (१) स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी सर्व्हे र. ७३ मिील 
आरक्षण र. ४४९ बाबत आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्वली महापाललका याींना ननर्वेदन नदले आहे. 
 (२) सर्व्हे र. २७/ब मिील कचोरे येथील आरक्षण र. ४९९ हे “दकुान कें द्र” यासा स आरक्षक्षत 
असून ही )ागा मोकळी आहे. 
     सर्व्हे र. ७३/अ मिील नतसगार्व येथील आरक्षण र. ४४९ हे “बगीचा” या प्रयो)नासा स 
आरक्षक्षत असून हा भुखींड खा)गी मालकी हक्काचा आहे. हा आरक्षक्षत भखुींड महानगरपाललकेस 
अद्याप हस्ताींतरीत झालेला नाही. मात्र या आरक्षणार्वर झालेल्या अनतरमणाबाबत 
महानगरपाललकेकडून महाराषट्र महानगरपाललका अधिननयमातील तरतूदीनुसार कायदेर्ीर 
कायार्वाही पूणा करण्यात आलेली आहे. 
     सदर आरक्षक्षत भुखींडार्वरील काही अननिकृत बाींिकामे बाींिकामिारकाींनी स्र्वत:हून  
काढून घेतली आहेत. तार उर्वाररत घराींमध्ये रनहर्वास असल्याने ही बाींिकामे पार्वसाळ्यानींतर 
ननषकालसत करण्याबाबतची कायार्वाही महानगरपाललकेकडून प्रस्तावर्वत आहे. तसेच हा आरक्षक्षत 
भुखींड वर्वनहत प्रकरया राबर्वून ताब्यात घेण्याच्या दृष्ीने पुढील कायार्वाही करण्याची त)र्वी) 
 ेर्वण्यात आली असल्याचे आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्वली महानगरपाललका याींनी कळवर्वले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
िल्याण डोंबबवली महानगरपासलिेच्या पररवहन ववभागातील व्यवहाराबाबत 

  

(२८   ४५६५९ ि१३-०५-२०१६ . श्री.नरेंद्र पवार ििल्याण पतश्चम  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण डोंत्रबर्वली महानगरपाललकेच्या पररर्वहन वर्वभागाला भाींडर्वली आणण महसुली 
खचाासा स १९१ को्ी ४१ लाख रुपये अपेक्षक्षत असल्याच े ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, नर्व्याने दाखल झालेल्या पररर्वहनच्या तब्बल ७० बसेस चालकाींअभार्वी सहा 
मनहन्याींपासून प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती उपाययो)ना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१९-०८-२०१६  : (१) कल्याण डोंत्रबर्वली महानगरपाललकेच्या पररर्वहन 
प्रर्ासनाने महानगरपाललकेच्या पररर्वहन उपरमाकरीता सन २०१६-१७ या आधथाक र्वषाातील 
महसूली आणण भाींडर्वली खचाासा स रु. १९१ को्ी ६४ लाख १० ह)ार एर्वढ्या रकमेच े
अींदा)पत्रक पररर्वहन सलमतीस मान्यतेसा स सादर केले होते. पररर्वहन सलमतीने या 
अींदा)पत्रकात र्वाढ करुन रु. १९३.२० को्ी एर्वढ्या रकमेचे अींदा)पत्रक महानगरपाललकेच्या 
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स्थायी सलमतीस सादर केले असता, स्थायी सलमतीन े या अींदा)पत्रकामध्ये बदल करुन रु. 
१५१.७० को्ी एर्वढ्या रकमेचे अींदा)पत्रक मीं)ूर केले. 
     तद्नींतर हे अींदा)पत्रक महानगरपाललकेच्या सर्वासािारण सभेस सादर केले असता, 
सर्वासािारण  सभेने तयात रु. २ को्ी एर्वढी र्वाढ करुन रु. १५३.७० को्ी इतक्या रकमेच्या 
अींदा)पत्रकास मान्यता नदली आहे. 
(२) र्व (३) )र्वाहरलाल नेहरु राषट्रीय नागरी पनुरुतथान अलभयानाींतगात महानगरपाललकेच्या 
पररर्वहन उपरमाकरीता १८५ बसेसे मीं)ूर झाल्या असून तयापकैी १० र्वातानुकूललत बससे 
ननयलमत र्वेळापत्रकानुसार चालवर्वण्यात येत आहेत. 
     उर्वाररत ६० बसेस बा्य यींत्रणेमार्ा त चालवर्वण्याकरीता प्रयतन करुनही प्रनतसाद न 
लमळाल्याने या बससे पररर्वहन सेर्वेकडील उपलब्ि कमाचाऱ्याींच्या माध्यमातून आळीपाळीन े
चालवर्वण्यात येत आहेत. 
     या बससे बा्य सहा्यीत यींत्रणेमार्ा त  चालवर्वण्याच्या दृष्ीने  महानगरपाललकेडून 
ननवर्वदा प्रकरया राबवर्वण्यात येत असल्याच ेआयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्वली महानगरपाललका याींनी 
कळवर्वले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
िल् याण-डोंबबवली महापासलिा के्षत्रातील िल्याण िप वा  येथील ननमाल स्वच्छता 
असभयानाअांतगात बाांध्यात आलेल्या शौचालयाांस वी) व पाणी प रवठाबाबत 

  

(२९   ४५७६५ ि१३-०५-२०१६ . श्री.गणपत गायिवाड ििल्याण पवूा  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल् याण-डोंत्रबर्वली महापाललका के्षत्रातील  कल्याण परु्वातील ननमाल स्र्वच्छता 
अलभयानाअींतगात बाींिण्यात आलेल्या र्ौचालयाींच्या दरुार्वस्था दरु करणे तसेच र्ौचालयाची 
वर्वद्यमान र्व्यर्वस्थापक मींडळे बदलून तयाींचकेडून पाणी त्रबले र्व वर्वद्युत त्रबलाींची थकबाकी 
र्वसुल करणे तसेच यापुढे र्ौचालयाींना मोर्त वर्वद्यतृ र्व पाणी पुरर्व ा करण्याबाबतच ेननर्वेदन 
मा.आयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्वली महापाललका याींना स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी नदनाींक १३ 
)ानेर्वारी, २०१४  पासून ते आ) रो)ी पयतं ४ स्मरण पत्र नदले आहेत,हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने काय कायार्वाही केली र्वा करणार आहे, 
(३) नसल्यास वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१९-०७-२०१६  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ननमाल स्र्वच्छता अलभयानाअींतगात कल्याण-डोंत्रबर्वली महानगरपाललका के्षत्रातील कल्याण 
पुर्वा भागात बाींिण्यात आलेल्या एकूण १८ र्ौचालयाींची दरुुस्ती महागनरपाललकेकडून करण्यात 
आली आहे. 
   याखेरी) या र्ौचालयाींची दैनींनदन सार्सर्ाई, देखभाल, दरुुस्ती र्व ननगा राखण्यासा स 
वर्वनहत अ्ी र्व र्तीनुसार कीं त्रा्दाराींची नेमणूक करण्याबाबतची कायार्वाही महानगरपाललकेडून 
करण्यात येत आहे. 
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     कीं त्रा्दाराींची ननयुक्त केल्यानींतर उक्त र्ौचालयाींना वर्वद्युत र्व पाणी पुरर्व ा 
महानगरपाललकेमार्ा त उपलब्ि करुन देण्याचे प्रस्तावर्वत असल्याच ेआयुक्त, कल्याण-डोंत्रबर्वली 
महानगरपाललका याींनी कळवर्वले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

 
भग र ित).नासशि  येथील सांता)ी मांगल िायाालयासमोरील  

पा्याची टािीची द रुस्तीबाबत 
 

(३०   ४६६३४ ि१७-०५-२०१६ . श्री.योगेश िबापू  घोलप िदेवळाली  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भगुर (त).नालर्क) येथील सींता)ी मींगल कायाालयासमोरील पाण्याची ्ाकी िोकादायक 
झाली असून ती केर्व्हाही कोसळण्याच्या तस्थती असल्याने या ्ाकीची दरुुस्ती करण्याची 
मागणी नगरपररषदेच्या मुख्याधिकारी याींच्याकड े नदनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा 
तयासुमारास स्थाननकाींनी केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या पाण्याच्या ्ाकीची तातडीन े दरुुस्ती करण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२९-०७-२०१६  : (१) होय. 
(२) पाण्याच्या ्ाकीची दरुुस्ती करण्यासा सची ननवर्वदा प्रकरया अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

 

नासशि येथील औदयोधगि पसशक्षण सांस्था ते ख टवडनगर-सशवशक्ती-बत्रम ती  
चौि रस्त्यावर असलेल् या नाल् यावरील प लाचे ववस्तारीिरण िरणेबाबत 

  

(३१  ४७३७५ ि१६-०५-२०१६ . श्रीमती सीमाताई हहरे िनासशि पतश्चम  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालर्क येथील औदयोधगक प्रलर्क्षण सींस्था त े खु्र्वडनगर-लर्र्वर्क्ती-त्रत्रमुती चौक 
रस्तयार्वर असलेल्या नाल्यार्वरील पुलाच े वर्वस्तारीकरण करणेबाबत त)ल्हाधिकारी, नालर्क,  
आयुक्त महानगरपाललका, नालर्क र्व र्हर अलभयींता, नालर्क महानगरपाललका,नालर्क याींना 
लेखी ननर्वेदन नदनाींक १ डडसेंबर,२०१५ रो)ी देऊन या कामास ननिीसह प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी नदलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी महानगरपाललकेने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२२-०७-२०१६  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर पुलाच े वर्वस्तारीकरणाच ेसींकल्पधचत्र तयार करण्यासा स महानगरपाललका पॅनलर्वरील 
स्ट्रक्चरल डीझाईनर याींचेकडून कायार्वाही सुरु आहे. सदर कामास आधथाक तरतूद उपलब्ि 
झाल्यानींतर कामाच्या खचाास मीं)ुरी घेऊन पलुाच ेवर्वस्तारीकरण करण्याचे महानगरपाललकेमार्ा त 
प्रस्तावर्वत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

 

सेलू नगर पररिद ित).परभणी  वसांतराव खारिर िॉम््लेक्समधील  
स सज्) हॉल नगरपररिदेिड ेवगा िर्याबाबत 

 

(३२   ४७९९८ ि०५-०५-२०१६ . श्री.वव)य भाांबळे ित)ांतूर , श्री.त)तेंद्र आव् हाड िम ांरा ा िळवा , 
श्री.स रेश लाड िि)ात , श्री.हन मांत डोळस िमाळसशरस  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेलू नगर पररषदचे (त).परभणी) ततकालीन नगराध्यक्ष र्व वर्वद्यमान नगराध्यक्ष याींनी 
पाललकेच्या मालकीच्या र्वसींतरार्व खारकर कॉम्प्लेक्समिील ससुज्) हॉलचा गैरर्वापर केल्याने 
सदर हॉल नगरपररषदेकड े र्वगा करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी नदनाींक ३ 
फे्रब्रुर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा तया दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२९-०७-२०१६  : (१) होय. 
(२) त)ल्हाधिकारी, परभणी याींनी नद.२८.०३.२०१६ रो)ी नगरपररषद सेलू याींच्या मालकीच्या 
र्वसींतरार्व खारकर कॉम्प्लेक्समिील गाळा र.९ ते १४ र्वरील )ागा मुख्य कायाकारी अधिकारी 
साईबाबा नागरी सहकारी बँक म.सेल ू याींना भाडतेतर्वार्वर देण्याची कायार्वाही बकेायदेर्ीर 
असल्यान े )ागा भाड े ततर्वार्वर देण्याबाबतच्या आदेर्ाला स्थधगती देर्वून )ागा बँकेकडून 
नगरपररषदेकड ेर्वगा करण्याचे आदेर्ीत केले आहे. 
     याप्रकरणी नगरपररषदेच्या वर्वर्ेष सभेच्या मीं)ूर  रार्वानसुार नद.१८.०४.२०१६ रो)ी 
वर्वभागीय आयुक्त तथा प्रादेलर्क सींचालक, नगरपररषद सींचालनालय, औरींगाबाद याींच्या कड े
अवपल दाखल करण्यात आले आहे र्व सदरच ेअवपल प्रलींत्रबत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
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म ांबईतील वाांदे्र-ि लाा सांि लातील भखूांडावर इांटरनॅशनल  
फायनान्स सतव्हास सेंटर स रु िर्याबाबत 

 

(३३   ४८७४१ ि३०-०४-२०१६ .प्रा.विाा गायिवाड िधारावी , श्री.असमन पटेल िम ांबादेवी , डॉ.सांतोि 
टारफे ििळमन री  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) )ागतक द)ााच्या वर्वततीय सींस्थाींना करसर्वलत देऊन र्व्यर्वसायासा स आकवषात करण्यासा स 
र्ायनान्स सें्र उभारले )ाते र्व )ागनतक बँकेन े नदलेल्या अहर्वालानुसार मुींबई हे असे सें्र 
होण्यास सर्वााधिक योग्य के्षत्र आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उक्त सूत्रानुसार र्व अहर्वालानुसार मुींबईतील र्वाींद्र-कुलाा सींकुलातील भूखींडार्वर 
इीं्रनॅर्नल र्ायनान्स सतर्व्हास सें्र सुरु करण्याचा प्रस्तार्व राज्य र्ासनाच्या वर्वचारिीन 
असून तयासा स राज्य र्ासनाने कें द्र र्ासनाकड ेपरर्वानगी माधगतलेली असून यासींदभाात मा. 
कें द्रीय वर्वतत राज्यमींत्री याींच्यासमर्वेत नदनाींक १ रे्ब्रुर्वारी, २०१६ रो)ी र्वा तयासुमारास बै क 
आयोत)त करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तार्वाच ेस्र्वरुप काय असून  यासींदभाातील सद्य:तस्थती काय आहे र्व 
हा प्रकल्प ककती कालार्विीत पूणा करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२६-०७-२०१६  : (१) र्व (२) नदनाींक २६ सगस््, २०१५ रो)ीच्या बै कीत 
बाींद्रा कुलाा सींकुलामध्ये )ागनतक वर्वततीय सेर्वा कें द्रासा स (IFSC) सुमारे २० हेक््र भखूींड 
राखीर्व  ेर्वण्याचा ननणाय घेण्यात आला. 
     कें द्र र्ासनास र्वाींद्रा-कुलाा सींकुलातील G-Text Block ला वर्वर्ेष आधथाक के्षत्र (SEZ)  
म्हणून घोवषत करण्यास र्व तयामध्ये “)ागनतक वर्वततीय सरे्वा कें द्र” (IFSC)  स्थापन 
करण्यासींबींिी सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वर्वनींती केली आहे. 
     बाींद्रा - कुलाा सींकुलामध्ये “)ागनतक वर्वततीय सेर्वा कें द्र” स्थापन करण्यासा स तसेच हा 
प्रकल्प कायाातन्र्वत होण्यासा स लागणाऱ्या मागादर्ाक, समन्र्वय र्व इतर सर्वा बाबीींबाबत नदनाींक 
०३ डडसेंबर, २०१५ च्या र्ासन ननणायानुसार ्ास्क र्ोसा ची स्थापना केली असनू या ्ास्क 
र्ोसाची पनहली बै क मा.कें द्रीय वर्वतत राज्य मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली नदनाींक १ रे्ब्रुर्वारी, 
२०१६ रो)ी सींपन्न झाली. 
(३) र्वाींद्रा-कुलाा सींकुलातील “)ी” ब्लॉक वर्वततीय कें द्र म्हणून वर्वकलसत झाला आहे र्व तयास 
पूरक अस े र्वाींदे्र-कुलाा सींकुलात “)ी-्ेक्स” ब्लॉकमध्ये आींतरराषट्रीय द)ााच्या मोठ्या वर्वततीय 
कीं पन्याींची कायाालये स्थावपत करुन हे के्षत्र “)ागनतक वर्वततीय सेर्वा कें द्र”  (IFSC) म्हणून 
वर्वकलसत केल्यान ेवर्वकास तर होईलच लर्र्वाय आींतरराषट्रीय वर्वततीय र्व्यर्वहार (Transaction) 
मुींबईत सुरु झाल्यार्वर राज्याला मोठ्या प्रमाणात उतपन्न देखील प्राप्त होईल अर्ी अपेक्षा 
आहे. बाींद्रा-कुलाा सींकुलात “)ागनतक वर्वततीय सेर्वा कें द्र” स्थापनेचा बहृत आराखडा तयार करणे 
तसेच हा प्रकल्प राबवर्वण्याबाबतची अींमलब)ार्वणी िोरण ननतश्चत करण्याबाबत सल्लागाराची 
नेमणूक करण्याची ननवर्वदा प्रकरयेस सुरुर्वात केली असनू सल्लागाराींकडून अहर्वाल प्राप्त 
झाल्यानींतर प्रकल्प कायाातन्र्वत करण्याबाबतची पुढील कायार्वाही करण्यात येईल. 

___________ 
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अमरावती महानगरपासलिा के्षत्रातील मोिळ्या )ागेवर अनतरारमण झाल्याबाबत 
  

(३४   ४९०५१ ि१६-०५-२०१६ . डॉ.स ननल देशम ख िअमरावती  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरार्वती महानगरपाललका के्षत्रातील महानगरपाललकेच्या अखतयारीत मोकळ्या )ागेर्वर 
मो या प्रमाणात अनतरमण झाल्याची बाबत माहे )ानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा तयादरम्यान 
ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनतरमण ह्वर्वण्याचे दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायार्वाही करण्यात आली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२९-०७-२०१६  : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, अमरार्वती महानगरपाललका के्षत्रातील मौ) ेरहा्गार्व स.र. ११७, मौ)ा नर्वसारी 
स.र. २९ र्व नझलु लर्् र. K त्रबच्छु ्ेकडी येथील र्ासकीय )मीर्वरील अनतरमण काढण्यास 
महापाललकेन ेमहसूल वर्वभागास आर्वश्यक ती मदत केलेली आहे. 
(२) र्व (३) अलभन्यासामिील सार्वा)ननक र्वापराच्या )ागा, महानगरपाललकेच्या मालकीच्या 
)ागा, रस्ते इ. र्वर कलेले अनतरमणे महापाललकेकडून र्वेळोर्वळेी ननषकाषीत केली )ातात. 

___________ 
 

म ांबई शहराच्या प्रस्ताववत नववन वविास आराखड्यात शहरातील गत १० विाात  
तयार िर्यात आलेलेल्या रोड लाईन्सचा समावेश िर्याबाबत 

  

(३५   ४९३४१ ि१७-०५-२०१६ . श्री.स ननल सशांदे िवरळी , श्री.रुपेश म् हात्र ेिसभवांडी पूवा , श्री.मनोहर 
भोईर िपरण , श्री.वभैव नाईि िि डाळ  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई र्हराच्या प्रस्तावर्वत नवर्वन वर्वकास आराखडयात र्हरातील गत १० र्वषाात तयार 
करण्यात आलेल्या रोड लाईन्सच्या समार्वरे् करण्यात आला नसल्याची बाब माहे रे्ब्रुर्वारी, 
२०१६ च्या पनहल्या आ र्वडयात र्वा तयादरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, तदनसुार प्रस्तावर्वत नर्वीन वर्वकास 
आराखडयात र्हरातील गत १० र्वषाात तयार करण्यात आलेल्या रोडलाईन्सचा समार्वरे् 
करण्याबाबत र्ासनाकडून आ)तागायत कोणती कायार्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, सदरहू रोडलाईन्सचा प्रस्तावर्वत वर्वकास आराखडयात समार्वेर् न करण्यामागची 
कारणे काय आहेत ?  

श्री. देवेंद्र फडणवीस ि१०-०८-२०१६  : (१), (२) र्व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेचा प्रारुप 
वर्वकास आराखडा (२०३४) हा सिुाररत करुन नद. २७/५/२०१६ रो)ी हरकती / सचूना प्राप्त 
करण्यासा स प्रलसध्द केलेला आहे. सदर आराखडयामध्ये महापाललका अधिननयम मिील कलम 
२९१ (नवर्वन सार्वा)ननक रस्ता) र्व कलम २९७(१) (वर्वद्यमान रस्तयाची मीं)ूर मागारेषा) इतयादी 
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तरतूदी अन्र्वये ननयोत)त करुन महापाललकेची मीं)ूरी करुन तयार करण्यात आलेल्या 
असल्यामळेु सदर रोड लाईन्स (रस्तयाींची वर्वनहत रेषा) याींचा अींतभाार्व प्रारुप वर्वकास 
आराखडयात करण्यात आला नाही. 
     सदर आराखडयात हा अींनतम आराखडा नसून म.प्रा.र्व न.र. अधिननयमाच े कलम २६ 
अन्र्वये नद. २७/०५/२०१६ रो)ी प्रलसध्द केलेल्या प्रारुप वर्वकास यो)नेसींबींिी हरकती / सूचना 
मागवर्वण्यात आल्या असून प्राप्त होणाऱ्या हरकत / सूचना पत्राींर्वर सींबींधिताींना कलम २८(२) 
अन्र्वये ग सत ननयो)न सलमतीमार्ा त सुनार्वणी देण्यात येणार आहे. म.प्रा.र्व न.र. 
अधिननयमाचे तरतुदीनुसार पुढील र्वैिाननक कायार्वाही करण्याच ेअलभप्रेत आहे. 

___________ 

 

राज्य सरिारी िमाचा-याांच्या ववववध माग्याांबाबत 
 

(३६   ४९८५४ ि२०-०४-२०१६ . डॉ.पतांगराव िदम िपलसू िडगेाव , श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
िसशडी , श्री.डी.एस.अहहरे िसारारी , श्री.अब् द ल सत्तार िससल्लोड , अडॅ.यशोमती ठािूर िनतवसा , 
डॉ.सांतोि टारफे ििळमन री , श्री.डी.पी.सावांत िनाांदेड पत्तर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासकीय चतुथाशे्रणी कमाचाऱ्याींच्या प्रश्नाचा वर्वचार करण्यासा स मा.वर्वत त मींत्री 
याींच्या अध्यक्षतेखाली ग सत सलमतीची तीन मनहन्यात एकही ब ैक न झाल्यामुळे कमाचारी 
सींघ्नेचे अध्यक्ष याींनी मा.वर्वतत मींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयादरम्यान ननर्वेदन 
देऊन आींदोलनाचा इर्ारा नदला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कमाचाऱ्याींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्र्वरुप काय आहे, 
(३) सदर मागण्याींच्या सींदभाात र्ासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०२-०८-२०१६  : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 राज्य र्ासकीय चतुथाशे्रणी कमाचाऱ्याींच्या प्रश्नाींचा वर्वचार करण्यासा स मा.वर्वतत मींत्री याींच्या 
अध्यके्षतेखाली मींत्रीमींडळ उप सलमती ग सत करण्यात आली नसनू र्ासन ननणाय, सामान्य 
प्रर्ासन वर्वभाग रमाींक अकीं पा-१२१५/प्र.र.१२७/ नद.२०.६.२०१५ अन्र्वये राज्यातील राज्य 
र्ासकीय/ननमर्ासकीय/महामींडळातील अधिकारी कमाचारी याींच्यासा स अनुकीं पा िोरण सुिारणे 
तयाचबरोबर प्रकल्पग्रस्ताींना र्ासकीय नोकऱ्याींमध्ये भरती करण्यासींबींिी आढार्वा घेणे र्व 
तयानुषींगान ेप्रभार्वी उपाययो)ना सुचवर्वण्यासा स ग सत करण्यात आली आहे. 
(२) प्रस्तुत सींघ्नेने सेर्वाननर्वतृत कमाचाऱ्याींना एका पाल्यास र्वारसा हक्क ततर्वार्वर ननयुक्ती, 
र्वैद्यकीय कारणास्तर्व सेर्वा करण्यास असमथा  रणाऱ्या कमाचाऱ्याींच्या पाल्यास सेर्वेत सामार्वून 
घेण्याबाबत, थककत महागाई भतता र्व ७ र्व्या र्वतेन आयोगाबाबत तर्वरीत घोषणा करणे, तसेच 
अनुकीं पा ननयुक्ती िोरणाबाबत गन त करण्यात आलेल्या मींत्रीमींडळ उपसलमतीसमोर चचेसा स 
सींघ्नेस पाचारण करार्वे इ. मागण्या केल्या आहेत अनुकीं पा ननयकु्ती िोरणाबाबतच्या प्रस्तुत 
सींघ्नेच्या मागण्या मींत्री मींडळ उपसलमतीसमोर वर्वचाराथा  ेर्वण्यात येतील. 

___________ 
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आष्ट्टी ित).बीड  येथील आठवडा बा)ारासाठी तातडीन े 
िायमस्वरुपी )ागा पपलब्ध िरुन दे्याबाबत 

  

(३७  ५०२२६ ि१७-०५-२०१६ . अॅड.भीमराव धोंड े िआष्ट्टी  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आष ्ी (त).बीड) येथे सद्यःतस्थतीत आ र्वडा बा)ार भरत असलेली )ागा अपुरी पडत 
असल्याने लर्डी-हैदराबाद या राज्यमागाार्वर आ र्वडा बा)ार भरत असल्याने अपघाताचा िोका 
ननमााण झाल्याची गींभीर बाब माहे रे्ब्रुर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा तया दरम्यान ननदर्ानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आष्ी येथील आ र्वडी बा)ारासा स कायमस्र्वरुपी )ागा उपलब्ि करुन देण्याची 
मागणी मा. लोकप्रनतननिी आणण ग्रामस्थाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भवर्वषयातील सींभार्व्य अपराि रोखण्यासा स सदर मागणीच्या अनुषींगाने आष्ी 
येथील आ र्वडा बा)ारासा स कायमस्र्वरुपी )ागा उपलब्ि करुन देण्याबाबत र्ासनाकडून 
आ)तागायत कोणती कायार्वाही करण्यात आली  र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२९-०७-२०१६  : (१) र्व (२) आष्ी त).बीड येथे बा)ारासा स )ागा अपूरी 
पडत असल्याने लर्डी-हैदराबाद राज्य रस्तयार्वर आ र्वडी बा)ार भरत असल्यान े अपघातचा 
िोका ननमााण होत आहे. आ र्वडी बा)ारासा स कायम स्र्वरुपी )ागा उपलब्ि करुन देण े
आर्वश्यक असल्याच ेत)ल्हाधिकारी याींनी नमूद केले आहे. 
(३) आ र्वडी बा)ारासा स कायम स्र्वरुपी )ागा लमळण्यासा स नगर पींचयात, आष्ी 
याींच्याकडून वर्वनहत प्रस्तार्व सादर करण्याची कायार्वाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
प णे महानगरप्रदेश के्षत्र वविास प्राधधिरण िायाके्षत्रात बेिायदा  

अनधधिृत बाांधिामाांना पाणी प रवठा न िर्याबाबत 
  

(३८  ५०५२४ ि१६-०५-२०१६ . श्री.योगेश हटळेिर िहडपसर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरप्रदेर् के्षत्र वर्वकास प्राधिकरण कायाके्षत्रात बेकायदेर्ीर/ अनधिकृत बाींिकामाींना 
पाणी पुरर्व ा करू नये अस ेआदेर् मा. आयुक्त, याींनी मा. आयुक्त, महानगरपाललका, पुणे र्व 
सर्वा ग्रामपींचायतीना  माहे )ानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा तया दरम्यान नदले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, मा. आयुक्त, पीएमआरडीए याींनी नदलेल्या आदेर्ानुसार मा. आयुक्त, मनपा 
पुणे र्व सर्वा ग्रामपींचायतीनी काय कायार्वाही केली आहे, र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२६-०७-२०१६  : (१) आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींना असे आदेर् 
देण्यात आलेले नाहीत. तथावप, नदनाींक १९/११/२०१५ रो)ी झालेल्या पुणे महानगर प्रदेर् के्षत्र 
वर्वकास प्राधिकरणाच्या सभेतील मीं)ूर  रार्वानुसार, नदनाींक ८/१२/२०१५ च्या आदेर्ान्र्वये 
अनधिकृत बाींिकामाींना पाणीपुरर्व ा देण्यात येर्व ू नये / नाहरकत पत्र देण्यात येर्व ू नये , 
यासा स मुख्य कायाकारी अधिकारी, त)ल्हा पररषद, पुणे याींनी सर्वा ग्रामपींचायतीींना लेखी सूचना 
द्यार्व्यात अस ेकळवर्वण्यात आले आहे. 
(२) र्व (३) मुख्य कायाकारी अधिकारी, त)ल्हा पररषद, पुणे याींनी नदनाींक २२/०१/२०१६ च्या 
पत्रान्र्वये  याबाबत करार्वयाच्या कायार्वाहीच्या सूचना सींबींधित ग्वर्वकास अधिकारी, पींचायत 
सलमती याींना नदल्या आहेत. 

___________ 
 

िोपरगाांव शहरातील ववस्थावपत झालेल्या टपरीधारिाांसाठी  
योनय दरात गाळ्याांचे वाटप िर्याबाबत 

  

(३९   ५०६१२ ि०७-०५-२०१६ . श्रीमती स्नेहलता िोल्हे ििोपरगाव  : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोपरगाींर्व र्हरातील वर्वस्थावपत झालेल्या ्परीिारकाींसा स गाळ्याींचे बाींिकाम करण्यात 
आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ्परीिारकाींना गाळे वर्वतरीत करण्याबाबत कोणती कायार्वाही करण्यात आली र्वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२९-०७-२०१६  : (१) हे खरे नाही. 
(२) गाळ्याींचे र्वा्प प्रचललत पध्दतीने )ाहीर लललार्व करुन करण्यात यार्वेत अस े ननदेर् 
र्ासनाने नदले आहेत. )ाहीर लललार्वादरम्यान गोंिळ झाल्यामुळे लललार्व रद्द करण्यात आले. 
तद्नींतर त)ल्हाधिकारी याींनी ई-लललार्व पध्दतीने गाळयाींचे र्वा्प करण्याचे ननदेर् नदले आहेत. 
तयानुसार ई-लललार्व पध्दतीन ेगाळयाींचे र्वा्प सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

मालवण ित).ससांध द गा  बांदर )ेटी येथील वाहनातळाच्या िामाच्या सद्यतस्थतीबाबत 
 

(४०  ५०६२२ ि२०-०५-२०१६ .श्री.वभैव नाईि िि डाळ  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मालर्वण (त).लसींिुदगुा) बींदर )े्ी येथ ेबींदर वर्वभागाच्या र्वतीन ेसुसज्) र्वाहनतळाच ेकाम 
सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्वाहनतळाच ेकामासा स ककती  ननिी मीं)ूर  करण्यात आला र्व  कामाची 
सद्यतस्थती काय आहे , 
(३) असल्यास, काम केर्व्हापयतं पणूा होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०५-०८-२०१६  : (१) होय. 
(२) मालर्वण येथील बींदराचा पया् काींच्या दृष्ीकोनातून वर्वकास करण्यासा स रु. ४९८.३६ लक्ष 
इतक्या ककीं मतीस प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सद्य:तस्थतीत र्वाहन तळाच्या 
सींरक्षक लभींतीचे काम पूणा करण्यात आले आहे. र्वाहनतळाच्या काँकर्ीकरणाच ेर्व ग्ाराचे काम 
)र्वळपास पूणा करण्यात आले असून सदर न काणी असलेल्या अनतरमणामळेु काही भागात 
काम पूणा करता आलेले नाही. तथावप अनतरमण ह्वर्वणेबाबत कायार्वाही करुन काम पूणा 
करण्यात येईल. 
(३) अनतरमण ह्वर्वणे ही बाब न्यायप्रवर्वष  असल्याने सदर प्रकरणाचा ननकाल लागल्यानींतर 
उर्वाररत काम तातकाळ पूणा करण्यात येईल. 

___________ 

  
किनवट शहरामध्ये ित).नाांदेड  )लश ध्दीिरण यांत्रणा बांद असल्याबाबत 

  

(४१  ५०७९३ ि०७-०५-२०१६ . श्रीमती असमता चव्हाण िभोिर , श्री.डी.पी.सावांत िनाांदेड पत्तर , 
श्री.वसांतराव चव्हाण िनायगाांव  :सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) ककनर्व् र्हरामध्ये (त).नाींदेड))लर्ुध्दीकरण यींत्रणा बींद असल्यान े अर्ुध्द गाळयुक्त 
पाणी पुरर्व ा केला )ात असल्याने नागररकाींच े आरोग्य िोक्यात आले असल्याच े माहे  
डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा तयादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आह काय, 

(२) असल्यास, सदर )लर्ुध्दीकरण यींत्रणेची दरुुस्ती करुन र्हराला स्र्वच्छ पाण्याचा पुरर्व ा 
करण्याबात र्ासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२९-०७-२०१६  : (१) हे खरे नाही. 
(२) ककनर्व् नगर पररषदेने )लर्ुध्दीकरण नतुनीकरणाचे र्व कर्ल््र बसवर्वण्याचा प्रस्तार्व 
तयार केला असून तयाबाबतची ताींत्रत्रक तपासणी प्रगतीपथार्वर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
राज्याच्या सम द्रकिना-यावर नवीन बांदराांची ननसमाती िर् याबाबत. 

  

(४२  ५१४७२ ि२०-०५-२०१६ . श्री.सां)य साविारे िभ सावळ , श्री.स रेश िरा)मूामा  भोळे 
ि)ळगाव शहर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईच् या पूर्वा ककना-यार्वर मानखुदा येथ े मा. मुख् यमींत्र्याींच् या हस् ते योगायतन समुहातरे् 
उभारण् यात येणा-या मध् यम आकाराच् या खासगी बींदर प्रकल् पाची पायाभरणी माहे डडसेंबर, 
२०१५ र्वा तया दरम् यान करण् यात आली,  हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, राज् याच् या ७२० कक.मी. समुद्रककना-यार्वर दर १०० कक.मी. अींतरामागे मो या 
मालर्वाहू )हा)ाींना सामार्वून घेणारी बींदरे उभारण् याचा र्ासनाचा वर्वचार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी  तसेच मुींबई बींदरार्वरील ताण कमी करण् यासा स कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०५-०८-१६०१  : (१) होय. 
(२) र्व (३) होय, याबाबत अ्यास करण्यासा स सल्लागाराची ननयुक्ती करण्यात आली आहे 
बींदर उभारण्यासा स भौगोललक र्व नौकानयन वर्वषयक ताींत्रत्रक बाबी, बॅकअप के्षत्र र्व मालाची 
उपलब्िता या बाबीींचा प्रामुख्याने वर्वचार करुन योग्य तो ननणाय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

)ळगाव शहरातील बस सेवा स रळीत स रु िर्याबाबत 
 

(४३  ५१६०९ ि०७-०५-२०१६ . श्री.स रेश िरा)ूमामा  भोळे ि)ळगाव शहर  : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) )ळगार्व र्हरातील र्हरी बस सेर्वा ही सर्वा सामान्याींना परर्वडणारी र्वाहतुक सेर्वा 
असतानाही मागील काही र्वषाापासनू पुणापणे बींद पडलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, हेतु पुरस्पर र्हर बससेर्वा खींडीत करुन खा)गी बस सेर्वेला प्रोतयाहन देऊन 
सर्वा सामान्य )नतलेा र्हर बससरे्वेपासून र्वींधचत  ेर्वलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्हरी बससेर्वा परु्वार्वत सुरु होणेसा स र्ासनान ेकोणती उपाययो)ना केली र्वा 
करणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२२-०७-२०१६  : (१) )ळगार्व र्हर महानगरपाललकेची पररर्वहन सेर्वा 
नद.५.११.२०१४ पासून अलभकतयांच्या र्वतीने बींद करण्यात आली आहे. 
(२) र्व (३) महानगरपाललकेची पररर्वहन सेर्वा बींद झाल्यानींतर महाराषट्र राज्य पररर्वहन 
महामींडळाकडून नद.१२.१.२०१५ पासून )ळगार्व र्हर ते उततर महाराषट्र वर्वद्यापी  कें द्रीय 
वर्वद्यालय पयतं ३ ननयताद्र्वारे ६० परतीच्या रे्ऱ्या सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. 
    तसचे र्हरातुन लगतच्या ग्रामीण भागापयतं पररर्वहन महामींडळातरे् बस सेर्वा सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

)ळगाव महानगरपासलिािड ेवविासासाठी ननधी समळ्याबाबत 
 

(४४   ५१६१७ ि०३-०५-२०१६ . श्री.स रेश िरा)ूमामा  भोळे ि)ळगाव शहर  :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) )ळगार्व महानगरपाललका ननमााण झाल्यापासून घरकुल, रस्ते, पाणी पुरर्व ा यो)ना, 
वर्वमानतळ, मोर्त बससेर्वा इ. प्रकल्पाींसा स हुडको र्व त)ल् हा मध्यर्वती सहकारी बँकेकडून 
घेतलेल्या क)ााची परतरे्ड करार्वी लागत असल्याने महानगरपाललकेचे )ळगार्व र्हराच्या 
वर्वकासाच्या कामाकड ेदलुाक्ष होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्हरातील रस्त,े ग्ारी, सार्वा)ननक र्ौचालय याची ददुार्ा होऊन नागररकाींच्या 
आरोग्यार्वर दषुपररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ र्व २ नुसार र्ासनाने कोणती कायार्वाही केली  र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) असल्यास, )ळगार्व र्हरातील वर्वकासाच्या दृष्ीने र्ासनाने ककती ननिी वर्वतररत केला, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२२-०७-२०१६  : (१) हुडको र्व त)ल्हा मध्यर्वती सहकारी बँकेकडून 
घेतलेल्या क)ााची परतरे्ड महानगरपाललकेडून करण्यात येत असल्याने र्हरातील वर्वकास 
कामाींसा स महानगरपाललका र्ीं डातून ननिी उपलब्ि करणे र्क्य होत नसले तरी वर्वकास 
कामाींसा स प्राप्त होणाऱ्या ननिीतनू वर्वकास कामे घेण्यात येतात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्व (४) मुलभतु सोयी सुवर्विा अींतगात महानगरपाललकेस रुपये ९ को्ी ननिी उपलब्ि 
करुन देण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
)ळगाव त)ल्हयात घरि लाांची प्रिरणे ननधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४५  ५१८४७ ि१७-०५-२०१६ . श्री.पन्मेश पाटील िचाळीसगाव  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) )ळगार्व त)ल्हयात घरकुलाींची प्रकरणे ननिी अभार्वी मो या प्रमाणात प्रलींत्रबत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) तसेच सद्य:तस्थतीत घरकुलासा स देण्यात येणारा ननिी अनतअल्प आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) र्व (२) बाबत र्ासनामार्ा त चौकर्ी केली आहे काय,  र्व 
तदनुसार र्ासनाने कोणती कायार्वाही केली आहे र्वा  करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२२-०७-२०१६  : (१) हे खरे नाही. 
(२) )ळगार्व महानगरपाललका के्षत्रात IHSDP यो)ना र्व रमाई घरकुल यो)ना राबवर्वण्यात 
येत असनू तयासा स आर्वश्यक ननिी उपलब्ि आहे. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
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)ळगाांव शहराांत महानगरपासलिेच्या द लाक्षक्षतपणाम ळे  
सांपूणा शहर )लमय झाले असल्याबाबत 

  

(४६  ५१९६७ ि१७-०५-२०१६ . श्री.स रेश िरा)ूमामा  भोळे ि)ळगाव शहर  : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) )ळगाींर्व र्हराींत महानगरपाललकेच्या दलुाक्षक्षतपणामुळे सींपूणा र्हर )लमय झाले 
असल्याच े माहे )ून, २०१५ मध्ये र्वा तयासमुारास ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्हरालगत असलेल्या नाल्याींना सींरक्षक लभींत आणण पार्वसाळ्यापूर्वी नालेसर्ाई 
होणे आर्वश्यक असताींनाही  याकड ेमहानगरपाललकेच ेदलुाक्ष होत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दरर्वषी )ळगार्व र्हर )लमय न होण्यासा स र्ासनान ेकोणती उपाययो)ना 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२२-०७-२०१६  : (१) नाही, मात्र सगस््, २०१४ मध्ये झालेल्या 
अनतर्वषृ्ीमुळे र्हरातील प्रमखु नाल्याला पुरसदृषय पररतस्थती ननमााण झाली होती. 
(२) र्हरातील स्मर्ानभूमी ते नलर्राबाद रस्तयार्वरील पुलापयतंच्या नाल्यास सींरक्षक लभींत 
बाींिण्यात आली असून ननिीच्या उपलब्ितेनसुार उर्वारीत भाग सींरक्षक लभींत बाींिण्याच े
प्रस्तावर्वत आहे. तसेच महानगरपाललकेमार्ा त नालेसर्ाईचे अलभयान हाती घेतले आहे. 
(३) महानगरपाललकेमार्ा त नालेसर्ाई अलभयान र्व नाल्यार्वरील अनतरमण ह्वर्वण्याची 
कायार्वाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
िें द्र व राज्य शासनाच्या )े.एन.एन.य .आर.एम. यो)नेंतगात  
सोलप र महानगरपासलिेला समळालेल्या बस गाड्याांबाबत 

  

(४७  ५२०२० ि१३-०५-२०१६ . श्री.गणपतराव देशम ख िसाांगोले  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र र्व राज्य र्ासनाच्या )े.एन.एन.यु.आर.एम. यो)नतेून सन २०१५-१६ मध्ये    
सोलापूर  महानगरपाललकेला लमळालेल्या अर्ोक लेलींड कीं पनीच्या ९९ बसगाडयाींपकैी ५९ 
बसगाडयाींची चेसीस सदोष असल्याचे माहे )ानेर्वारी,२०१६ मध्ये र्वा तयादरम्यान  ननदर्ानास 
आले आहे, 

(२) असल्यास, गत दोन मनहन्याींपासून ५९ गाडया बींद  ेर्वण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे  काय, 
(३) असल्यास, उक्त  बींद  ेर्वण्यात आलेल्या ५९ गाडया चाल ूकरण्याबाबत र्ासनान ेकोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२६-०७-२०१६  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) र्व (४) सोलापूर महानगरपाललका पररर्वहन उपरमामार्ा त अर्ोक लेलँड कीं पनीस बससे 
बदलून देणेबाबत कायदेर्ीर नो्ीस नदलेली आहे. अर्ोक लेलँड कीं पनीने बससे ()नबस) 
बदलून देण्याऐर्व)ी र्वारीं्ी कालार्विी चाल ूअसल्याने तयानुसार )रुर ती ताींत्रत्रक दरुुस्ती करुन 
देण्यास तयार असलेबाबत सोलापरू महानगरपाललका पररर्वहन उपरमास कळवर्वले आहे. सदर 
बदल हा चसेीसर्ी सींबींधित असल्याने बदलास आर.्ी.ओ. ची मान्यता असणे आर्वश्यक 
असल्याबाबत अर्ोक लेलँड कीं पनीस सोलापूर महानगरपाललका पररर्वहन उपरमामार्ा त लेखी 
कळवर्वले आहे. 

___________ 
 

सोलापूर येथील प)नीची पाणी पातळी खालवल् यान ेशहराला पाणीप रवठा  
िर् यासाठी एनटीपीसची )लवाहहनी ताब् यात घे् याबाबत 

 

(४८  ५२२५१ ि०३-०५-२०१६ . ि मारी प्रणणती सशांदे िसोलापूर शहर मध्य  : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर येथील उ)नीची पाणी पातळी खालार्वल् याने र्हराला पाणीपुरर्व ा करण् यासा स 
एन्ीपीसची )लर्वानहनी ताब् यात घेण् यासींबींिी मा.मखु् यमींत्री याींनी सोलापूरात दोन र्वळेा बै क 
घेतली असून आश् र्वासन नदले असल् याचे माहे )ानेर्वारी, २०१६ दरम् यान ननदर्ानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, मा.मुख् यमींत्री याींच् या आश् र्वासनानसुार एन्ीपीसी )लर्वानहनीच ेकाम १५ माचा, 
२०१६ पयतं पूणा करण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायार्वाही केली नसल् यास वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०९-०८-२०१६  : (१) र्व (२) होय, हे खरे आहे. 
सोलापूर र्हर पाणीपुरर्व ा यो)नेचे ननयो)न करणेबाबत नद.०६.०९.२०१५ र्व नद.२४.११.२०१५ 
रो)ी त)ल्हाधिकारी कायाालय येथे झालेल्या बै ककत मा.मुख्यमींत्री याींनी ननदेर् नदल्याप्रमाणे 
सोलापूर महानगरपाललकेने कामाचे अींदा)पत्रके र्व आराखड े आहे र्व सध्या डी.पी.आर तयार 
करण्याचे काम प्रगतीपथार्वर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

नासशि येथेभारत िनागरी  असभयाांनाांतगात शौचालय पभारणीचा 
िायारारम अन दाना अभावी रखडल्याबाबत 

 

(४९   ५२४७५ ि०३-०५-२०१६ .श्रीमती ननमाला गाववत िइगतपूरी , श्री.असमन पटेल िम ांबादेवी  :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालर्क येथे कें द्र र्व राज्य र्ासनामार्ा त भारत (नागरी) अलभयाींनाींतगात ६०७३ न काणी 
र्ौचालय उभारणीचा कायारम महानगरपाललकेने हाती घेतला असल्याचे माहे रे्ब्रुर्वारी, २०१६ 
मध्ये र्वा तयादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आतापयतं ९७६ र्ौचालयाच े बाींिकाम पूणा झाले आहे तर ८८५ र्ौचालयाच े
बाींिकाम सुरु आहे महानगरपाललकेने ४२१७ लाभार्थयांना ननम्म ेअनुदान अदा केले परींतु पुढील 
अनुदान रखडल्यान ेर्ौचालय उभारणीच्या कायारमाला खीळ बसली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने ननणाय घेऊन सदर रखडलेले अनुदान लाभार्थयांना 
देण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि०९-०८-२०१६  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. स्र्वच्छ महाराषट्र अलभयान (नागरी) अींतगात नालर्क महानगरपाललका 
के्षत्रासा स ७,५२८ र्वैयतक्तक घरगुती र्ौचालय बाींिकामाच े उनद्दष् आहे. नालर्क 
महानगरपाललकेमाात ६,८०४ लाभाथी कु्ुींबाींना प्रतयेकी रुपये ६,०००/- प्रमाण ेपनहल्या हप्तयाचा 
ननिी म्हणून एकूण रुपे ४.०८२४ को्ी तसेच १६४४ कु्ुींबाींना दसुऱ्या हप्तयाचा ननिी म्हणून 
रुपये ९८.६४ लक्ष असे एकूण रुपये ५.०६८८ को्ी र्वा्प करण्यात आलेले आहेत आतापयतं 
एकूण ३,०८६ र्वैयतक्तक घरगुती र्ौचालयाच े बाींिकाम पूणा झालेले आहेत. स्र्वच्छ महाराषट्र 
अलभयान (नागरी) अींतगात नालर्क महानगरपाललकेस कें द्र र्व राज्य र्ासनाचा लमळून एकूण 
रुपये ५.६१३९ को्ी एर्वढा ननिी वर्वतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 

  
इरई धरणाचे पाणी चांद्रपूर शहरासाठी वाढवून घे्याबाबत 

  

(५०  ५३४२७ ि१९-०५-२०१६ . श्री.नाना)ी शामि ळे िचांद्रपूर  : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर महानगरपाललका के्षत्रातील  हॉस्पी्ल र्वाडा, लसर्व्हील लाईन, रामनगर, प ाणपुरा, 
वर्वठ्र ल मींनदर र्वाडा, भानापे  र्वाडा, बाला)ी र्वाडा, एकोरी र्वाडा, घु्काळा र्वाडा, )ीर्वन ज्योती 
कॉलनी, तुकूम पररसरातील र्वाडा, येथे गत एक मनहन्यापासून अननयलमत नळार्व्दारे पाणी 
पुरर्व ा होत असल्याच ेमाहे रे्ब्रुर्वारी, २०१६ च्या र्ेर्व्च्या आ र्वडयात ननदर्ानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चींद्रपूर महानगरपाललका के्षत्रात र्क्त ५५ ्क्के भागात नळाची पाईप लाईन 
असून उर्वारीत भागात नळार्व्दारे पाणी पुरर्व ा करण्याबाबत कोणतीही यो)ना आखण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, चींद्रपूर र्हरातील अतस्ततर्वात असलेली पाणीपुरर्व याची पाईपलाईन ही सुमारे ६० 
र्वषा )ुनी असून सदर पाईपलाईनला अनके न काणाहून गळती सूरु  (ललके)ेस) आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  र्ासनान,े चींद्रपूर महानगरपाललका के्षत्रातील सींपुणा नागरीकाींना नळार्व्दारे पाणी 
वर्वतरण करण्यासा स कोणती यो)ना आखली आहे र्व तयाची अींमलब)ार्वणी सािारणत: केर्व्हा 
पयतं होणार आहे, 
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(५) तसेच इरई िरणाच े पाणी चींद्रपूर र्हरासा स र्वाढर्वून घेण्यासा स र्हरातील प ाणपूरा र्व 
रहमतनगर येथील लसर्व्हरे) नट्र्में् प्लाँ्चे पाणी महा)नकोला देण्यासींदभाात  र्ासनाने काय 
कायार्वाही केली र्वा  करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस ि२९-०७-२०१६  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सु)ल ननमाल अलभयानाींतगात पाणीपुरर्व ा यो)नेच्या सर्व्हेक्षणानुसार र्हरात ३३.८३% 
के्षत्रात वर्वतरण र्व्यर्वस्थेच्या पाईपलाईनद्र्वारे पाणीपुरर्व ा करण्यात येतो. उर्वाररत भागात 
सद्य:तस्थतीत १८ कुपनललका र्व ६२५ हातपींपार्व्दारे पाणीपुरर्व ा होत आहे. 
      चींद्रपूर र्हरातील पाणीपुरर्व ा यो)ना )नुी असल्यामुळे, सदर यो)नेचे नुतनीकरण र्व 
र्वाढीर्व पाणीपुरर्वठ्याच्या दृष्ीन े चींद्रपूर र्हराची अमतृ यो)नेत ननर्वड झालेली आहे. 
तयानुषींगान ेपुढील कायार्वाही महाराषट्र )ीर्वन प्राधिकरणाकडून कायार्वाही सुरु आहे. 
(३) चींद्रपूर र्हरामध्ये वर्ववर्वि आकाराची १४८.४९ कक.मी. पाईपलाईन आहे, यापैकी अींदा)े ७० 
कक.मी. पाईपलाईन ही ३० ते ४० र्वषे )ुनी आहे. पाईपलाईन गळतीचे प्रमाण अतयींत अल्प 
असून, पाईपलाईन मध्ये गळती ननदर्ानास आल्यानींतर तर्वरीत दरुुस्त करण्याची कायार्वाही 
करण्यात येते. 
(४) कें द्र र्ासन पुरस्कृत अमतृ यो)नेंतगात महाराषट्र )ीर्वन प्राधिकरणाकडून कायार्वाही सुरु 
असून, आणखी २ ते ३ र्वषााचा कालार्विी अपेक्षीत आहे. 
(५) र्व (६) चींद्रपूर महानगरपाललकेच े नदनाींक २३/४/२०१० र्व नदनाींक ३१/०३/२०११ अन्र्वये 
लसर्व्हरे) नट्र्में् प्लाीं् मिील पाण्याचा पुनार्वापर करण्याबाबत मान्यता असल्यास इच्छापत्र 
महानगरपाललकेस देण्याबाबत महा)नकोला कळवर्वण्यात आलेले आहे. 
     तयाचप्रमाणे महानगरपाललकेच्या नदनाींक १३/०५/२०१६ च्या पत्रान्र्वये नट्र्में्र्व्दारे र्ुध्द 
केलेले पाणी महा)नकेोस उपलब्ि करणेबाबत महानगरपाललकेन े सहमती दर्ावर्वली असून, 
याबाबत महा)नकोच ेमत मागवर्वण्यात आलेले आहे. असे आयुक्त, चींद्रपूर महानगरपाललका 
याींच्या अहर्वालात नमूद करण्यात आलेले आहे. 

___________ 

  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
र्ासकीय मध्यर्वती मुद्रणालय, नागपूर. 


