
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २२६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नेरुळ (नवी म ांबई,  जि.ठाणे) येथील बालीशाह बाबा दर्ाा उध्वस्त िेल्याबाबत 
  

(१)  २२०२ (१३-१२-२०१४).   अडॅ.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरांर्ाबाद 
मध्य) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नेरुळ (नवी मुींबई, जि.ठाण)े येथील २०० वर्ष ेिुना बालीशाह बाबा दगाा व अन् य नवी 
मुींबई महानगरपाललकेन ेमाहे नोव् हेंबर, २०१४ मध्ये वा त् या समुारास रारी ी ्ध्व त कर् याचया 
केलेल्या कारवाई सींदर्ाात लोकप्रतततनधी व ववववध सामाजिक सीं थाींचे पदााधकारी तसेच 
िागरुक नागररक याींनी मा.मखु् यमींरी ी, मा.मींरी ी (गहृ), मा.राज् यमींरी ी (गहृ), मा.पोलीस 
महासींचालक (महा.राज् य) याींच याकड ेलेखी  वरुपात चककशीची मागणी केली हहे, हे खरे हहे 
काय, 
(२) असल् यास, शासनातरे्फ कोणती कारवाई कर् यात हली वा दोर्षीींवर कोणती  कारवाई 
कर् यात हली, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे कोणती ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०८-२०१६) :(१) व (२) नेरुळ (नवी मुींबई, जि.ठाणे येथील) २०० वर्ष े
िुना बालीशहा बाबा दगाा व अन्य नवी मुींबई महानगरपाललकेन ेमाहे नोव्हेंबर २०१४ मध्ये वा 
त्या सुमारास रारी ी ्ध्वत कर्याचया केलेल्या कारवाई सींदर्ाात लोकप्रतततनधी व ववववध 
सामाजिक सींथाच ेपदााधकारी तसेच िागरुक नागररक याींनी लेखी वरुपात चककशी मागणी 
केल्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे अिा नेरुळ पोलीस ठाणेस प्राप्त नाही. 
       परींतु दद.०१.११.२०१४ रोिी ००.३० ते ०५.३० वा. च े दरम्यान लसडको, नवी मुींबई 
याींचेवतीन े श्री.अतनल पा्ील (मखु्य अनाधकृत बाींधकाम तनयींरी ण) याींच े नेततृ्वाखाली नेरुळ 
पोलीस ठाणे हद्दीतील अनाधकृत असलेले 
     १. बालीशाह बाब दगाा, से.३४ नेरुळ 
     २. हिरत सयद अली पीर अमीर शहा बाबा दगाा, से.२८, नेरुळ 
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     ३. समुदे्रश्वर मींददर, करावे नेरुळ या धालमाक थळाच ेतनषकासन मा.्चच न्यायलायाच े
हदेश क्र.२१८/२०१३ अन्वये सदरची कारवाई लसडको अततक्रमण ववर्ाग (अनाधकृत बाींधकाम 
तनयींरी ण) याींनी राबववलेली हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

वरळी, म ांबई येथील िॅम्पािोला िां पाऊां डच ेबाांधिाम तातडीने ननयममत िरण्याबाबत 
  

(२)  ४५१९ (१३-१२-२०१४).   श्री.स ननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरळी, मुींबई येथील कॅम्पाकोला कीं पाऊीं डचया इमारतीच ेबाींधकाम तनयलमत करुन राज्यात 
नव्याने अजतत्वात हलेल्या शासनान ेतेथील रदहवाश्याींना ददलासा दे्यास कोणतीही हरकत 
नसल्याच ेमत मा.सवोचच न्यायालयान ेनोंदववल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१४ चया पदहल्या 
सप्ताहात वा त्यासमुारास वा तत्पवूी तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, तदनुर्षींगाने सदरहू इमारतीच े बाींधकाम तातडीने तनयलमत कर्याबाबत 
शासनाकडून हितागायत कोणती कायावाही कर्यात हली वा येत हहे, 
(३) नसल्यास, ्क्त प्रकरणी होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) वरळी येथील कॅम्पाकोला इमारतीतील सदतनका 
धारकाींनी मा.सवोचच न्यायालयाचया दद.२७/०२/२०१३ व दद.०१/१०/२०१३ रोिीचया हदेशाींचे 
पष्ीकरण हो्यासाठी यााचका दाखल केली होती. त्यावर मा.सवोचच न्यायलायान े
दद.३०/०१/२०१५ चया हदेशान्वये अस ेपष्ीकरण ददलेले हहे की, यााचकाकत ेयाींनी राज्य 
शासनाकड े यासींबींधी तनवेदन ददल्यावर राज्य शासन त्यावर तनयमाच े तरतुदीनुसार हदेश 
पाररत करु शकेल. 
(२) व (३) यासींदर्ाात सहकारी गहृतनमााण सींथेच े ददनाींक ३०/०१/२०१५ रोिीच े तनवेदन 
शासनास प्राप्त झालेले असून त्यावर मा.सवोचच न्यायलयाचे दद.३०/०१/२०१५ रोिीचे हदेश 
ववचारात घेवून तनयमानसुार कायावाही करणेत येत हहे. 

___________ 
  

म ांबई म हापामलिेने मोियाया िारे्वर वाहनतळ उभारण् याबाबत 
  

(३)  ७९०४ (०६-०७-२०१५).   श्री.त िाराम िात े (अण शक्ती नर्र), श्री.मांर्लप्रभात लोढा 
(मलबार हहल), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.स ननल मशांदे (वरळी), श्री.सदा सरवणिर 
(माहहम), श्री.सांिय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ददवसेंददवस वाढती वाहनाींची सींख् या लषातात घेऊन पाकिका गच या िागेकररता पुरेशी 
वाढ कर् याकरीता मुींबई म हापाललकेने मोकयाया िागाींबाबतच या सध् याच या धोरणाच ेकोणतेही 
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्ल् लींघन न करता वाहनतळ ्र्ार् यासाठी करावा तसेच िागाींचाही शोध  यावा अस ेहदेश 
मा. मुख् यमींरी ी महोदयाींनी नुकतेच माहे िानेवारी,  २०१५ मध् ये महापाललकेस ददले हहेत, हे 
खरे हहे काय, 

(२) असल् यास, ्क् त हदेशानसुार महापाललकेन ेकोणती कायावाही केली हहे वा कर् यात येत 
हहे, 
(३) असल् यास, मुींबइातील कोणकोणत् या दठकाणी मोकयाया िागा महापाललकेच या तनदशानास 
हल् या हहेत, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) अशी बाब नाही. 
     मा.मुींबई ्चच न्यायालयाकडील िनदहत यााचका क्र. ६२/२०१४ मध्ये बहृन्मुींबई 
षेातरी ामधील पाकिकिं गचया बबक् प्रश्नावर मा.्चच ा न्यायालयान े ्पजथत केलेल्या मुद्दयाींवर 
तसेच इतर अनुर्षींागक मुद्दयावर चचाा करुन सवासमावशेक असा तोडगा काढणेबाबत 
सींबींाधताींची बठैक घेवनू तनणाय घेणेचे मा.मुख्य साचव याींना हदेश ददलेले होत.े यासींदर्ाात 
ददनाींक ४.३.२०१५ रोिी मा.मुख्य साचव याींचेकड ेबैठक पार पडलेली हहे. सदर बैठकीमध्ये 
मैदानाींचया खाली वाहनतळ ्पलब्ध होणेचया अनुर्षींगान ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेन ेयाबाबतच े
ववतनयम बहृन्मुींबईची सुधाररत प्रारुप ववकास योिना शासनास मींिूरीसाठी सदर करताना 
अींतर्ूात करणेबाबत प्रताव करावा अस ेठरलेले हहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून सुधाररत प्रारुप ववकास योिना व याबाबतचे तनयम 
वैधातनक कायावाही पूणा करुन प्रलसध्द केलेले हहेत. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईला चारही बाि ांनी िोडणाऱ् या सार्री रस् त्याांचे प्रिल् प मांि रीबाबत 
  

(४)  ८७९९ (०७-०४-२०१५).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईला चारही बािुींनी िोडणा-या सागरी र त् याींचे प्रकल् प मींिुरीच या बाबतीत अींततम 
्प् प् यात पोहोचले हहेत, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकल् प अींततम मींिूरीसाठी कें द्राच या पयाावरण मींरी ालय याींच याकड े
पाठववला हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल् यास, प्रकल् पाच े वरुप काय हहे व शासन  तरावर प्रकल् प लवकरात लवकर पूणा 
हो् याकररता कोणती पावले ्चल् यात हली हहे वा येत हहे, 
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१६) :(१) मुींबई शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवव्यासाठी नररमन 
पॉईं् त े बोरीवली या को्ल रोडचा प्रताव हहे. त्याबाबतची कायावाही बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेकडून करणेत येत हहे. 
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(२) कें द्र शासन पयाावरण व वनमींरी ालयाकडील ददनाींक ३०.१२.२०१५ रोिीचया अाधसूचनेनसुार 
ददनाींक ६.१.२०११ रोिीचया सीहरझडे अाधसूचनेमधील तरतूदीींमध्ये सुधारणाींना मींिूरी ददलेली 
हहे. त्याअनुर्षींगान े को्ल रोडचा प्रताव महाराषर को्ल झोन मॅनेिमें् ॲथारर्ीकड े
मींिूरीसाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून सादर कर्यात हलेला हहे. 
(३) प्रश्नाधीन को्ल रोडचा ववततृ प्रारुप प्रकल्प अहवाल हा बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े
महानगरपाललकेचया सींकेत थळावर िनतेचया सचूना/हरकतीसाठी २५ िून २०१५ रोिी 
्पलबध केलेला होता. 
     सदर रत्याचया प्रारुप प्रकल्प अवालामध्ये पयाावरणीय दृजष्कोनातून मूल्यमापन 
कर्यात हलेले हहे. पूणा प्रकल्पाच े पुनववालोकनासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े
सल्लागाराची नमेणूक केली हहे. या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच े अवलोकन करणे व 
नागररकाींचया सूचना/हरकती ववचारात घेवून प्रकल्पाचे पुढील तपशीलवार अींदािपरी क/हराखड े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन ेतयार करणे अलर्प्रेत हहे. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईमध्ये एटीएम, डबेबटिाडा आणण बँिेचे ऑनलाईन व्यवहात वपनक्रमाांि  
चोरून पसैे चोरण्याच्या र् न्ह्यामध्ये वाढ झाल्याबाबत. 

  

(५)  ८८६५ (०७-०४-२०१५).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईमध्ये ए्ीएम, डबेब्काडा हणण बँकेच े ऑनलाईन व्यवहारात कोडक्रमाींक चोरून 
त्याव्दारे खात्यातून पैसे चोर्याचया गुन््यामध्ये वाढ झाली असून सन २०१४ मध्ये १५९ 
गुन्हे घडले, त्यापैकी केवळ २० िणाींनी पोललसाींत तक्रारी केल्या असल्याचे  दद. १९ िानेवारी 
२०१५ रोिी वा त्या दरम्यान तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल्यास, काींददवलीत राहणारे रमेश देसाई याींचया खािगी बकेँत असलेल्या खात्यामधून 
परपर ४० हिार रूपये काढ्यात हले त्याबाबत त्याींनी काींददवली पोललसात तक्रार केल्याच े
समोर हले हहे, हेही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, अशा अनके नागररकाींची र्फसवणूक होत असून तपास लागणे कठीण असल्याची 
र्ावना तनमााण झाल्यामळेु नागररक पोलीसात तक्रार कर्यात पुढे येत नाही, हे ही खरे हहे 
काय 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली वा कर्यात येत हहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०८-२०१६) :(१) मुींबई मध्ये ए्ीएम, डबेब् काडा बाबत तसेच बकेँचया 
ऑनलाईन व्यवहारात वपनकोड चोरुन पसै ेचोर्याबाबत सन २०१४ व २०१५ मध्ये अनकु्रम े
३६२ व ४७८ गुन्हे दाखल हहेत. 
(२) नमूद तक्रारदार याींची प्रतुत प्रकरणी काींददवली पोलीस ठाणेस तक्रार नोंद नाही. 
(३) नाही. 
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(४) अशा प्रकरणी तक्रारदाराने पोलीस ठाणेस तक्रार ददल्यास सदर प्रकरणी त्वरीत गुन्हा नोंद 
करुन पुढील तपास कर्यात येतो. 
(५) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

वसोवा व अांधेरी (प) येथील रहहवाशाांची या भार्ात नाट्यर्हृाची मार्णी 
  

(६)  ११३४८ (०७-०४-२०१५).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसोवा व अींधेरी (प) येथील रदहवाशाींची या र्ागात नाट्यगहृ व् हावे अशी मागणी हहे, हे 
खरे हहे काय, 

(२) असल् यास, येथील रदहवाशाींना ना्क बघ् याकरीता पाले, दादर अथवा बोररवली येथे िाव े
लागत,े हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल् यास, अींधेरी (प) येथील शहािी राि े क्रीडा सींकुल येथे नाट्यगहृ बाींध् यासींबींधीचे 
सुतोवाच महापाललकेन ेकेले होत,े हे ही खरे हहे काय, 
(४) असल् यास, त् याबाबतची सदयजथती काय हहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) हींबबवली, अींधेरी (प) येथील न.र्ू.क्र. ८०१ व इतर िलमनीवर शहािीराि े किक्रडा 
सींकुल अजतत्वात हहे. मींिूर ववकास हराखड्यानसुार सदर र्ूखींडावर किक्रडा सींकुल व शॉवपींग 
सें्र अस े हरषातण असून शॉवपींग सें्र या हरषातणात रे्फरबदल करुन महापाललका किक्रडा 
सींकुल, नाट्यगहृ हणण साींकृतत कें द्र व इतर सींलग्न वापर असा रे्फरबदल प्रताव बहृन्मुींबई 
महापाललकेने महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अाधतनयमाचे कलम ३७(१) अन्वये रे्फरबदलाची 
वैधातनक कायावाही पूणा करुन मींिूरीतव शासनास सादर केला हहे. रे्फरबदल प्रतावास 
शासनाने मींिूरी ददली हहे. 
     महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अाधतनयमाच े कलम ३७(२) अन्वये अाधसूचना 
तनगालमत कर्यात येत हहे. 

___________ 
  

नररमन पॉईंट त ेर्ोराई दरम्यान ३५ किमी लाांबीचा किनारपट्टी  
मार्ा (िोस्टल मार्ा) बाांधण्याबाबत 

  

(७)  १६४२० (११-०८-२०१५).   डॉ.पतांर्राव िदम (पलूस िडरे्ाव), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), प्रा.वर्ाा र्ायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.छर्न भ िबळ (येवला), 
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श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नररमन पॉईं् ते गोराई दरम्यान ३५ किकमी लाींबीचा किकनारपट्टी मागा (को्ल मागा) 
बाींध्याची मुींबई महानगरपाललकेची योिना असून राज्य शासनाने याबाबत मींिूरी ददली 
असल्याच ेमाहे एवप्रल-२०१५ मध्ये वा त्या सुमारास तनदशानास हले, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, सीहरझडेमध्ये सधुारणा केल्यालशवाय किकनारपट्टी मागा करणे शक्य नसल्याने 
या कायदयात बदल कर्याची मागणी राज्य सरकारने कें द्रीय पयाावरण मींरी ालयाकड े केली 
हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्रीय पयाावरण मींरी ालयाने किकनारपट्टी मागा (को्ल मागा) प्रतावाला 
मान्यता ददली हहे काय, 
(४) असल्यास, नररमन पॉईं् त ेगोराई किकनारपट्टी मागााबाबत शासनाने हपली र्ूलमका पष् 
करुन याबाबत कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) सदर प्रकल्पास राज्य शासनाची मान्यता हहे. 
(२) व (२) कें द्र शासन पयाावरण व वन मींरी ालयाकडील ददनाींक ३०.१२.२०१५ रोिीचया 
अाधसूचनेनुसार ददनाींक ६.१.२०११ रोिीचया सीहरझडे अाधसूचनेमधील तरतूदीींमध्ये 
सुधारणाींना मींिूरी ददलेली हहे. त्याअनुर्षींगान ेको्ल रोडचा प्रताव महाराषर को्ल झोन 
मॅनेिमें् ॲथारर्ीकड े मींिूरीसाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून सादर कर्यात हलेला 
हहे. 
(४) व (५) प्रश्नाधीन को्ल रोडचा ववततृ प्रारुप प्रकल्प अहवाल हा बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने महानगरपाललकेचया सींकेत थळावर िनतेचया सूचना/हरकतीसाठी २५ िून 
२०१५ रोिी ्पलब्ध केलेला होता. 
     सदर रत्याचया प्रारुप प्रकल्प अहवालामध्ये पयाावरणीय दृजष्कोनातून मूल्यमापन 
कर्यात हलेले हहे. पूणा प्रकल्पाच े पुनववालोकनासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े
सल्लागाराची नमेणूक केलेली हहे. या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच ेअवलोकन करणे व 
नागररकाींचया सूचना/हरकती ववचारात घेवून प्रकल्पाचे पुढील तपशीलवार अींदािपरी क/हराखड े
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन ेतयार करणे अलर्प्रेत हहे. 

___________ 
  

म ांबई महानर्रपामलिेने िारे्त रेणवॉटर हावेस् टीांर् प्रिल्प  
िायााजन्हवत िरण् याबाबत हदलेल्या सूचना 

  

(८)  १८४५८ (१२-०८-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.भास्िर िाधव (र् हार्र), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), 
श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.स धािर भालेराव (उदर्ीर), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण 
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पूवा), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेर्ाव), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), अॅड.आमशर् शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.सरदार तारामसांह 
(म ल ांड), श्री.हसन म श्रीफ (िार्ल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांड रांर् बरोरा (शहापूर), 
श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील र्ूिलाची पातळी ददवसेंददवस खालावत असल् यान ेमुींबई महानगरपाललकेन े३०० 
चक.लम. िागेत रेनवॉ्र हावे ्ीींग प्रकल् प कायााजन्वत कर् याबाबत सूचना गहृतनमााण सीं थाींना 
ददल् या हहेत, हे खरे हहे काय, 

(२) असल् यास, त् यानुसार हतापयिंत किकती गहृतनमााण सीं थाींनी रेन वॉ्र हावेज ी्ंग प्रकल् पाींची 
काम ेहाती घेतली हहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल् पाच या तनलमातीसाठी राबवावयाच या योिनेसींदर्ाात शासनाने 
महानगरपाललकाींना कोण कोणत ेमागादशान केले हहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) बहृन्मुींबई ववकास तनयींरी ण तनयमावलीमध्ये 
शासनाकडील ददनाींक ६.६.२००७ रोिीचया अाधसूचनेनसुार रे्फरबदल मींिूर कर्यात हलेले 
हहेत.त्यानुसार ३०० चक.मी. पषेाता कमी षेातरी  नसलेल्या गावठाणा बाहेरचया र्खूींडावरील 
बाींधकाम प्रकल्पाींना रेन वॉ्र हावे्ीींग योिना राबववणे बींधनकारक हहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललका षेातरी ामध्ये १६३४ ववववध दठकाणी रेन वॉ्र हावे्ीींग योिना 
कायााजन्वत कर्यात हली हहे. 
(३) ववतनयमामध्ये तरतूद करणेत हलेली असल्याने वेगळयाने मागादशान करणेची बाब 
्द् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील घाटिोपर येथील स् वातांर्यवयवीर सावरिर मार्ाावर महानर्रपामलिेने  
भािी मािेटसाठी भूखांड आरक्षित िेल्याबाबत 

  

(९)  २०६५६ (११-०८-२०१५).   श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा ा 
िळवा), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेर्ाव), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (र् हार्र), 
श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील घा्कोपर येथील  वातींर्यवयवीर सावरकर मागाावरील गल् ली क्र.१७ येथील सुमारे २ 
एकर र्ूखींड महानगरपाललकेने र्ािी माके्साठी हरक्षषातत केला हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दठकाणी र्ािीमाके् ्र्ार् याबाबतची सदयजथती काय हहे,  
(३) असल् यास, सदर र्ूखींडावर डींपर, िुन् या इमारतीचे दगड, लसमें् व इतर ्ाकावू सामान 
ठेव् यासाठी वापर करीत असल् याची बाब नकुतीच ्घडकीस हली हहे, हे ही खरे हहे काय, 
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(४) असल् यास, ्क् त र्ूखींडावरील अततक्रमण काढून ्ाकून त् यादठकाणी महापाललकेच े
र्ािीमाके् ्र्ार् याच ेदृष ्ीने शासन कोणती कायावाही करीत हहे वा करणार हहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर दठकाणी महापाललका मींडई प्रताववत असून त्यासींदर्ाात १.०० च्ई षेातरी  
तनदेशाींकाप्रमाणे प्रताव महानगरपाललकेचया वातूववशारद याींचमेार्फा त तयार करणेत हला 
असून सदर र्ूर्ाग महानगरपाललका वत: ववकलसत करणार हहे. 
(३) सदर र्ूखींडावर दगड, लसमें् व डबे्रीि पडलेले हहे ही बाब खरी हहे.परींतु सदर दठकाणी 
्पद्रव शोधकाींची नेमणूक कर्यात हली असून मकदानावर कोणीही दगड माती लसमें् डबे्रीि 
्ाकू नये याची काळिी घे्यात येत हहे. 
(४) व (५) सदर र्ूखींडावर कोणतहेी अततक्रमण नाही. महापाललकेचया वातूववशारद याींचमेार्फा त 
महानगरपाललका मींडईचा प्रताव तयार करणेत हलेला हहे. 

___________ 
  

मानख दा-मशवािी नर्र या नार्री प्रभार्ात पयेिलाची भीर्ण  
टांचाई तसचे पूणा दाबान ेपेयिल ववतरणाबाबत 

  

(१०)  २८५४९ (२१-०१-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा मशवािीनर्र) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ईशान्य महामुींबई जथत मानखुदा-लशवािी नगर या नागरी प्रर्ागात पेयिलाची र्ीर्षण 
ी्ंचाई तसेच पूणा दाबाने पेयिल ववतरणाबाबत नागरी प्रशासनाच े ददवसेंददवस होत चालेल्या 

दलुाषाताबाबत कायावाही कर्याची मागणी थातनक ववधानसर्ा सदय, थातनक रदहवाशी सींघ 
िसे रकिर्फक नगर, साठे नगर, सींिय नगर, पद्मा नगर, ाचखलवाडी, एकता नगर, वा 
हसपासचया परीषेातरी ातील नागरी सींघ्नाींनी मा. मुख्यमींरी ी, (नगरववकास), राज्यमींरी ी 
(नगरववकास), प्रधान साचव (नगरववकास), हयुक्त (बहृन्मुींबई महानगरपाललका प्रशासन), सह 
हयुक्त (महामुींबई ्त्तर पूवा महानगरपाललका परीषेातरी ), ्पायुक्त तसेच सहाय्यक महापाललका 
हयुक्त एम/पूवा महापाललका ववर्ाग याींचयाकड ेमाहे सप् े्ंबर २०१५ वा त्या सुमारास लेखी 
तनवेदनादवारे केलेली हहे, हे खरे हहे काय? 

(२) असल्यास, माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये या कालावधीत कर्यात हलेल्या सूचनाींचया 
कायावाहीपुतीबाबत कोणता ठोस तनणाय घे्यात हला वा येत हहे, 
(३) नसल्यास, सदर बाबतीत असलेले ववलींबाची सवासाधारण कारणे कोणती, सदरचे 
काम किकती कालावधीत पूणा केले िाईल ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     तथावप, याबाबतचे ददनाींक १४ ऑग्, २०१४ चे तनवेदन प्राप्त झाले हहे. 
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(२) व (३) ईशान्य महामुींबई जथत मानखुदा-लशवािीनगर या नागरी प्रर्ागात अपुऱ्या पाणी 
पुरवठ्याचया तक्रारीींची दखल घेऊन िी.एम.ललींक रोडलगत, पी.एल. लोखींड े मागाालगत व 
अदहल्याबाई होळकर मागाालगत महापाललकेमार्फा त नवीन िलवादहन्या ्ाक्याची काम े सुरु 
असून, सदर काम ेददनाींक ३१.०५.२०१७ पयिंत पूणा कर्यात येतील. 

___________ 
  

म ांबई शहरासाठी िोस्टल रोड वसई-ववरारपयतं तयार िरण्यासांदभात  
शासन आांतरराष्ट्रीय सल्लार्ाराांची मदत घेणार असल्याबाबत 

  

(११)  ३०२३४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा), 
श्री.पाांड रांर् बरोरा (शहापूर), श्री.हसन म श्रीफ (िार्ल), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.अजित 
पवार (बारामती), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेर्ाव), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहराची वाहतूक वेगवान व्हावी यासाठी शासनान े को्ल रोड वसई-ववरारपयिंत 
तयार कर्यासाठी हींतरराषरीय सल्लागाराींची मदत घेणार हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, सदर को्ल रोडबाबत शासनान ेसूचना हणण हरकती मागववल्या हहेत, हे 
ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, को्ल रोड प्रकल्पामुळे बााधत होणाऱ्या कोळी समािाकररता शासनान े
कोणती ्पाययोिना केली हहे, 
(४) तसेच को्ल रोड प्रकल्पाला किकती खचा अपेक्षषातत हहे व प्रकल्प किकती वर्षाात पूणा 
कर्यात येणार हहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने नररमन पाई् त े
काींददवली या किकनारी रत्यासाठी मेससा ्ूप कन्सल् ी्ं् + इ एन्ड वाय या ताींबरी क 
सल्लागाराची नमेणूक केलेली हहे. तसेच प्रारुप प्रकल्प अहवालाचया पुनववालोकनासाठी 
मे.कििशमन प्रर्ु या सल्लागाराची नेमणूक कर्यात हली हहे. 
(२) प्रश्नाधीन को्ल रोडचा ववततृ प्रकल्प अहवाल हा बहृनमुींबई महानगरपाललकेन 
महानगरपाललकेचया सींकेत थळावर िनेतेचया सूचना / हरकतीसाठी २५ िून, २०१५ रोिी 
्पलब्ध केलेला होता. 
(३) सदर रत्याचया प्रारुप प्रकल्प अहवालामध्ये पयाावरणीय दृष्ीकोनातून मूल्यमापन 
कर्यात हलेले हहे. पूणा प्रकल्पाच े पुनववालोकनासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े
सल्लागाराची नमेणूक केलेली हहे. या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच ेअवलोकन करणे व 
नागरीकाचया सचूना / हरकती ववचारात घेवून प्रकल्पाच े पुढील तपशीलवार  अींदािपरी क / 
हराखड ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने तयार करणे अलर्प्रेत हहे. 
(४) को्ल रोडचया बाींधकामासाठी रु. १२,००० को्ी इतका खचा अपेक्षषातत असून सदर कामास 
३ वर्षा कालावधी अपेक्षषातत हहे. 

___________ 
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रायर्ड जिल््यातील रोहा नर्रपामलिा मशिण मांडळातनू ननवतृ्त झालेल्या  
मशक्षििाांना ननवतृ्तीवेतन वेळेत ममळत नसल्याबाबत 

  

(१२)  ३०४२२ (२१-०१-२०१६).   श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल््यातील रोहा नगरपाललका लशषातण मींडळातून तनवतृ्त झालेल्या ७० लशक्षषातकाींना 
वेळेवर िीवनवेतन लमळत नसल्याचे नकुतेच माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, तनवतृ्त लशषातकाींना त्याींचया तनवतृ्ती वेतनासाठी तब्बल २ ते ३ हठवड ेप्रततषाता 
करावी लागत हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, रोहा नगरपाललका लशषातण मींडळाचया तनषकाळिीपणामुळे सेवातनवतृ्ताींच ेवेतनास 
ववलींब होत हहे, हे खरे हहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली हहे काय, त्यात काय हढळून हले, तसेच 
सदर प्रकरणी शासनान ेकोणती कायावाही कर्यात हली वा येत हहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     रोहा नगरपाललका लशषातण मींडळाच े तनवतृ्तीवेतन अनुदान लशषातण ्पसींचालक, मुींबई 
याींचयाकडून लमळते. सदर माहे सप् े्ंबर २०१५ च ेतनवतृ्तीवतेन ददनाींक ०१.०९.२०१५ रोिी अदा 
कर्यात हले हहे व माहे ऑक््ोबर, २०१५ च ेतनवतृ्तीवेतन ददनाींक ०१.१०.२०१५ रोिी अदा 
कर्यात हले हहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरात सी.सी.टीव्ही बसववण्याबाबत 
  

(१३)  ३०५२२ (२१-०१-२०१६).   श्री.हसन म श्रीफ (िार्ल), श्री.पाांड रांर् बरोरा (शहापूर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्हापूर शहरात सी.सी.्ीव्ही लाव्याची बाब शासनाचया ववचाराधीन हहे, हे खरे हहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर शहरात सी.सी.्ीव्ही कॅमेरे बसववणेबाबत शासनाने हतापयिंत कोणती 
कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
     कोल्हापूर महानगरपाललकेतरे्फ कोल्हापूर सेर्फ लस्ी ्प्पा क्र.१ या प्रकल्पातगात 
लसलस्ीव्ही बसववणेची कायावाही पुणा होवुन यींरी णा कायाान्वीत झाली हहे. 
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(२) पदहल्या ्प्प्यात कोल्हापूर महानगरपाललकेकडून रु.५.५० को्ी इतका तनधी व जिल्हा 
तनयोिन सलमतीकडून र.रु.२.०० को्ी याींचे सींयुक्त तनधी मधनु शहरातील ६५ दठकाणी एकूण 
१३५ कॅमेरे बसववणेत हले हहेत. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

ववरार पूवा भार्ात महापामलिा िेत्रात अनधधिृत बाांधिामे स रु असल्याबाबत 
  

(१४)  ३२२८४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववरार पूवा र्ागात महापाललका षेातरी ात अनाधकृत बाींधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरु 
असल्याची तक्रार नागररकाींनी ददनाींक १५ ऑक््ोंबर, २०१५ व त्या दरम्यान महापाललका 
हयुक्ताींकड ेकेली हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चककशी कर्यात हली हहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीतून काय हढळून हहे, चककशीत दोर्षीींवर कोणती कारवाई कर्यात 
हली वा येत हहे 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०८-२०१६) :(१) हे खरे हहे. 
     रु्फलपाडा जिवदानी रोड, चींदनसार रोड, मनवेलपाडा व कारागल नगर, ववरार (पूवा) या 
ववर्ागातील अनाधकृत बाींधकामाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या हहेत. 
(२) ्क्त तक्रारीींवर सहा. हयुक्त तथा पदतनदेलशत अाधकारी याींनी प्रत्यषात िागेवर पाहणी 
करुन अनाधकृत बाींधकाम धारकाींना एमहर्ीपी अींतगात नो्ीसा ददलेल्या हहेत. तसचे ३ 
गुन्हे दाखल केले असून कायदेशीर प्रकिक्रयेचा अवलींब करुन तनषकासनाची कायावाही कर्यात 
येत हहे. 
     काही दठकाणचया अवैध बाींधकामाना थागती हदेश हहेत. थाागती हदेश रद्द 
कर्याकरीता प्रयत्न कर्यात येत असून थागती हदेश रद्द झाल्यावर तनषकासनाची 
कायदेशीर कारवाई कर्यात येणार हहे. 
     त्याचप्रमाणे काही अवैध इमारतीींमध्ये रदहवास हहे. त्यापकैी ववरार (पूवा) कारगील नगर 
येथील शासकीय िागेवरील अततक्रमण काढ्यासाठी मा.्चच न्यायालयाचे ददनाींक ३.२.२०१६ 
रोिी हदेश झाला हहे. त्यादठकाणी असलेल्या रदहवाशाींनी मा.्चच न्यायालयात अवपल 
दाखल केल् यान े मा.्च च न्यायालयान े थागती हदेश ददलेले हहेत. थागती हदेश 
्ठल्यानींतर कारगील नगर मधील अततक्रमण महसूल ववर्ागाचया मदतीन े काढ्याची 
कायावाही कर्यात येणार हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
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बेिायदेशीर प्राथाना स्थळाांवर िारवाई िरण्यासाठी सममती र्ठीत िरणेबाबत 
  

(१५)  ३२६८१ (२१-०१-२०१६).   श्री.ियप्रिाश म ांदडा (बसमत), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र 
पूवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.सुप्रीम को्ााचया हदेशानसुार मा. हायको्ाान े बेकायदेशीर प्राथाना थळाींवर कारवाई 
कर्याचे हदेश ददले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, मा.हायको्ाान ेमाहे माचा, २००५ ला समन्वय सलमती गठीत कर्याच ेहदेश 
असताींना िुल,ै २०१५ ला कर्यास झालेल्या ववलींबाची कारणे काय, 
(३) असल्यास, सलमतीने घेतलेल्या बैठकीनुसार मा.हायको्ाास कोणता अहवाल सादर केला 
हहे, 
(४) असल्यास, शासनाचया धोरणानुसार एकूण किकती व कोणती ववलशष् बेकायदा प्राथाना 
थळे तनयलमत केली िाणार हहेत व कोणती थलाींतर व तोड्यात येणार हहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) मा.्चच न्यायालयान े ददनाींक १३.०३.२०१५ रोिी अनाधकृत धालमाक थळाींवर 
कायावाहीसाठी कालबध्द वेळापरी क तयार कर्याकरीता समन्वय सलमती गठीत कर्याचे 
हदेश ददले व ददनाींक १५.०७.२०१५ चया शासन तनणायान्वये सलमती गठीत कर्यात हली. 
(३) सदर बैठकीत मा.न्यायालयाचया हदेशानसुार कायावाही कर्याबबत नगर ववकास ववर्ाग 
व महसूल व वन ववर्ाग याींना कायावाही कर्याबाबत कळववल्याच ेसादर कर्यात हले. 
(४) ददनाींक ०५.०५.२०११ चया शासन तनणायानुसार महानगरपाललका षेातरी ामध्ये ददनाींक 
२९.०९.२००९ पूवीची १४५१९ तर ददनाींक २९.०९.२००९ नींतरची ८७१ अनाधकृत धालमाक थळे 
हहेत. तर महानगरपाललका षेातरी  वगळून इतर जिल्हााधकारी षेातरी ात ददनाींक २९.०९.२००९ 
पूवीची ४९८४९ तर ददनाींक २९.०९.२००९ नींतरची ८४७ अनाधकृत धालमाक थळे हहेत. सदर 
अनाधकृत धालमाक थाळाींच े ददनाींक ०५.०५.२०११ चया शासन तनणायानुसार वगीकरण करुन 
कायावाही कर्यात येत हहे. 
(५) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर शहरात पाणीप रवठा िरणारी उिनी ते सोलापूर पाईपलाईन  
टेंभूणीनिीि वेणेर्ाव पाईपलाईनची द रुस्ती िरण्याबाबत 

(१६)  ३३३५६ (२१-०१-२०१६).   ि मारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर शहरात पाणीपुरवठा करणारी ्िनी ते सोलापूर पाईपलाईन े्ंर्ूणीनिीक वेणेगाव 
येथील ओढ्याचया पुलािवळ ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास रु्फ्ली त्यामळेु 
लाखो लल्र पाणी वाहून वाया गेल्यामुळे सोलापूरचया पाणी पुरवठ्यावर पररणाम झाला हहे, 
हे खरे हहे काय, 
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(२) असल्यास, ्परोक्त प्रकरणी पाईप लाईनची सींपूणा दरुुती कर्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करणार हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) सदर पाईप लाईनची दरुुती तातडीन ेत्याच ददवशी हाती घेऊन पाच ते सहा तासात काम 
पूणा करणेत येऊन पाणीपुरवठा चालू करणेत हला. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

नगर जिल्ह्यातील दरोड ेरोखण्याबाबत 
  

(१७)  ३३४३६ (२१-०१-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (संगमनेर), श्री.भाऊसाहेब काबंळे 
(श्रीरामपूर), श्री.संग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (म ंबादेवी) :   सन्माननीय म ख्यमंत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दरोड े घालून ककीं मती ऐिि लु्णे आणण ननरपराध 
लोकाींना मारहाण करुन िखमी केल्ह याच् या घ्ना माहे िुल   २०१५ दरम् यान घडल्हयाच े
ननदर्शनास आले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्ह यास  दरोडखेोंराना पकडण्यासािी तसचे सदर घ्ना रोखण्यासािी कोणती कायशिाही 
केली िा करण् यात येत आहे  
(३) नसल्ह यास  विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) :(१) अहमदनगर जिल्ह्यात माहे िलु  २०१५ मध्ये 
दरोड्याच े ६ गुन्हे दाखल असनू त्याप की १) कोतिाली पोलीस स््ेर्न गु.र.नीं. १८२/१५ 
भा.दीं.वि. कलम ३०७, ३९५, २) कोतिाली पो.स््े. गु.र.नीं. १८५/१५ भा.दीं.वि. ३०७, ३९५, ३५३, 
३) सींगमनेर पोलीस स््ेर्न गु.र.नीं. १५५/१५ भा.दीं.वि. कलम ३९५, ४२७ अस े३ दरोड्याच ेगुन्हे 
हे ताींत्रीक (Technical) स्िरुपाच ेदाखल आहेत.     
     इतर िास्तविक (Actual) दरोड्याचे गुन्हे पुढील प्रमाणे आहेत. ४) राहाता पो.स््े. 
गु.र.नीं.६५/१५ भा.दीं.वि.कलम ३९५ मध्ये यातील कियाशदी हे बँकेत प से िमा करण्यासािी िात 
असताना आरोपी याींनी मो्ार सायकलिर येिून मारहाण करुन ऐिि चोरले बाबत गुन्हा 
दाखल झालेिरुन सदर गुन््यात ३ आरोपी अ्क करण्यात आली आहे. ५) िामखेड पो.स््े. 
गु.र.नीं.११२/१५ भा.दीं.वि.कलम ३९५ मध्ये यातील आरोपी याींनी कियाशदीच्या घरात प्रिरे् करुन 
मारहाण करुन ऐिि चोरुन नेले बाबत गुन्हा दाखल झालेिरुन सदर गुन््यात २ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे. ६) नेिासा पो.स््े. गु.र.नीं.२२३/१५ भा.दीं.वि.कलम १९५ मध्ये 
यातील आरोपी याींनी कियाशदी च ेघरात प्रिेर् करुन मारहाण करुन ऐिि चोरुन नेले बाबत 
गुन्हा दाखल झालेिरुन सदर गुन््यात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर 
गुन््याींचा सखोल ि कसोर्ीन ेतपास चालु आहे. 
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(२) दरोड्याींच्या या ६ गुन््यातील ३३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
     तसेच या दरोड्याींसारख ेगुन्हे घडू नये म्हणून जिल्ह्यात दररोि उप विभागीय पोलीस 
अधधकारी याींच ेअधधपत्याखाली उत्तर ि दक्षिण जिल्हहा रात्रगस्त सुरु असून जिल्ह्यात विविध 
महत्िाचे ठिकाणी नाकाबींदी करण्यात येत असून त्याद्िारे सींर्यीत इसम ि िाहन े चेक 
करण्यात येत आहेत. तसचे गुन्हेगारी िस्त्याींिर कोंबीग ऑपरेर्न राबविण्यात येत आहे. 
जिल्ह्यातील रेकॉडशिरील गुन्हेगाराींना िेळोिळेी चेक करुन त्याींचेिर योग्य ती प्रनतबींधक 
कायशिाही करण्यात येत असून स्ितींत्र दरोडा प्रनतबींधक पथक स्थापन करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

म ांबई उपनर्र अांधेरी (प.) येथील महापामलिेच्या “िे पजश्चम” ववभार्ातील  
शहािी राि ेकक्रडा सांिूल व शॉवपांर् सेंटर िरीता आरक्षित असलेल्या  

भू भार्ावरील आरिणात फेरबदल िेल्याबाबत 
  

(१८)  ३३६३६ (२१-०१-२०१६).   श्री.स ननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ्पनगर अींधेरी (प.) येथील महापाललकेचया “के पजश्चम” ववर्ागातील हींबबवली 
गावातील सवे क्र.२३ मधील न.र्ू.क्र. ८०१ व अन्य शहािी राि ेकिक्रडा सींकूल व शॉवपींग सें्र 
करीता हरक्षषातत असलेल्या र् ू र्ागावरील हरषातणात रे्फरबदल करुन क्रीडा सींकुल नाट्यगहृ 
हणण साींकृततक व इतर सींलग्न वापर करणेबाबतचया महापाललकेने सन २०१४ मध्ये सादर 
केलेल्या प्रतावास अदयापही शासनाने मींिूरी ददली नाही, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, ्क्त प्रलींबबत प्रतावास शासनान ेतातडीने मींिुरी दयावी यासाठी मा.मुख्यमींरी ी, 
मा.प्रधान साचव, महाराषर राज्य.याींना लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी लेखी 
तनवेदन ददले, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, ्क्त तनवेदनाचया अनुर्षींगाने शासनान े प्रलींबबत प्रतावास त्वरीत मींिूरी 
देणेबाबत अदयाप कोणती कायावाही केली हहे वा येत हहे, 
(४) नसल्यास, त्याची सवासाधारण कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     हींबबवली, अींधेरी (प) येथील न.र्ू.क्र. ८०१ व इतर िलमनीवर शहािीराि े किक्रडा सींकुल 
अजतत्वात हहे. मींिूर ववकास हराखड्यानुसार सदर र्ूखींडावर किक्रडा सींकुल व शॉवपींग सें्र 
असे हरषातण असून शॉवपींग सें्र या हरषातणात रे्फरबदल करुन िलमन महापाललका किक्रडा 
सींकुल, नाट्यगहृ हणण साींकृततक कें द्र व इतर सींलग्न वापर असा रे्फरबदल प्रताव बहृनमुींबई 
महापाललकेन े महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अाधतनयमाच े कलम ३७ (१) अन्वये 
रे्फरबदलाची वैधातनक कायावाही पणूा करुन मींिूरीतव शासनान ेमींिूरी ददली हहे. 
     महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अाधतनयमाच े कलम ३७(२) अन्वये अाधसूचना 
तनगालमत कर्यात येत हहे. 
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(२) होय. 
(३) बहृन्मुींबई महापाललकेने महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अाधतनयमाचे कलम ३७(१) 
अन्वये रे्फरबदलाची वैधातनक कायावाही पूणा करुन मींिूरीतव शासनास सादर केलेल्या 
रे्फरबदल प्रतावास शासनान ेमींिरूी ददली हहे. 
     महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अाधतनयमाच े कलम ३७(२) अन्वये अाधसूचना 
तनगालमत कर्यात येत हहे. 
(४) अशी बाब नाही. 

___________ 
  

ठाणे महानर्रपामलिेचे तत्िालीन आय क्त याांनी आपल्या अधधिाराचा द रुपयोर्  
िरुन िेलेल्या बेिायदेशीर िारवाईची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१९)  ३४७९८ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाललकेच ेतत्कालीन हयुक्त श्री हर ए रािीव याींनी हपल्या अाधकाराचा 
दरुुपयोग करुन केलेल्या बेकायदेशीर कारवाईची तनवतृ्त न्यायाधीशामार्फा त चककशी कर्याबाबत 
तेथील लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २५ माचा २०१५ व दद. २० ऑक््ोबर २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास तक्रार केली हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल्यास, सदर तक्रारीनसुार सींबींाधताींवर चककशी करुन कोणती कारवाई केली वा 
कर्यात येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय हहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०८-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे हहे. 
      सदर प्रकरणी ववर्ागीय हयुक्त कोकण ववर्ाग याींचा अहवाल प्राप्त झाला असून, 
्क्त अहवाल ववचारात घेता या प्रकरणी अाधक चककशीची हवश्यकता ददसून येत नसल्यान े
प्रकरणी नती बींद कर्यात हली हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  
घोडबांदर (जिल्हा ठाणे) रोडवरील िासारवडवली ओवळा भाईंदरपाडा व र्ायम ख्य येथे पादचारी 

प लाची ननममाती िरुन त्या खालील मोिळया िारे्त सावािननि शौचालय बाांधण्याबाबत 
(२०)  ३४८०४ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) घोडबींदर (जिल्हा ठाणे) रोडवरील कासारवडवली ओवळा र्ाईंदरपाडा व गायमुख्य येथ े
पादचारी पुलाची तनलमाती करुन त्या खालील मोकळया िागेत सावाितनक शकचालय 
बाींध्याबाबत तेथील लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक ४ ऑग्, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास हयुक्त, 
ठाणे महानगरपाललका याींना तनवेदन ददले हहे, हे खरे हहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर तनवेदनानुसार कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) घोडबींदर रत्यावर तत्वज्ञान ववदयापीठ, हरमॉल, ब्रम्हाींड िींक्शन, कासारवडवली येथ े
पदहल्या ्प्प्याींमध्ये चार पादचारी पुल बाींधणेच ेकाम महापाललकेन ेहाती घेतले असून ही काम े
सुरु हहेत. त्यापैकी कासारवडवली येथील काम माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर पूणा होणार हहे. 
     या व्यततररक्त डोंगरी पाडा, मुचछाला पॉलल्ेजक्नक, ओवळा र्ाईदरपाडा व गायमुख घा् 
या पाच दठकाणी पादचारी पलू बाींधणेचया प्रतावास िानेवारी, २०१६ मध्ये महासर्ेची मान्यता 
प्राप्त झाली हहे. या सवा नऊ पुलाचया रॅम्प खाली सावाितनक शकचालय बीओ्ी तत्वावर 
बाींधणे ववचाराधीन हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल््यातील सप्तशृांर् र्डावर फननि लर रॉमलचा प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२१)  ३६६४७ (२१-१२-२०१५).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नालशक जिल््यातील सप्तशृींगी मातचेे दशान घे्यासाठी र्ाववकाींना सहिररत्या हणण 
ववनाकष्ाचे व्हावे या ्द्देशाने सदर गडावर   र्फतनकुलर रॉललचा प्रकल्प गत पाच वर्षाापासून 
प्रलींबबत हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकल्प पूणा कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात 
येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) i) ववर्षयाींकिकत काम ववहीत मुदतीत पूणा न केल् यामुळे ्दयोिकास दद. १२/०७/२०११ 
पासून  प्रततददन रु. २५,०००/- प्रमाणे Liquidated Damages लागू कर् यात हला हहे. 
ii) सदया सदर प्रकरण लवादात गेले   असून लवादाच या तनणाय नींतर पुढील कायावाही 
तनजश्चत करता येईल. 
iii) सदर प्रकल् प सदयजथतीत प्रगतीत असून माचा, २०१७ अखेर पूणा कर् याच े ्दद्दष ् 
ठरवव् यात हले हहे. 
(३) प्रश् न ्द् ावत नाही. 
  

___________ 
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लोिनेत ेबाळासाहेब देसाई याांचे िोल्हापूर येथील प णाािृती प तयायाच्या  
स शोमभिरणासाठी मांिूर ननधी इतत्र वापरल्याबाबत 

  

(२२)  ३६९३४ (२१-०१-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचे मािी गहृमींरी ी लोकनेते बाळासाहेब देसाई याींच े कोल्हापूर येथील पुणााकृती 
पुतयायाचया सुशोलर्करणाकरीता राज्य शासनाचया नगर ववकास ववर्ागाने सन २००८ मध्ये 
कोल्हापुर नगरपाललकेला २० लषात रुपयाींचा तनधी मींिुरी केला होता, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनास नगर ववकास ववर्ागाने कोल्हापुर नगरपाललकेला सदरचा २० 
लषात रुपयाींचा तनधी हा तातडीन े पुतळयाचया सुशोलर्करणाकरीता खचा कर्याच ेहदेश ददले 
होते, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर नगरपाललकेन े सदरचा तनधी लोकनतेे बाळासाहेब देसाई याींचया 
पुतयायाचया सुशोलर्करणाकरीता मींिुर असताना तो इतररी  खचा केला असल्यान ेमींिुर झालेल्या 
कामाींला तो लमळाला नाही, हे ही खरे हहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य शासनान ेयासींदर्ाात चककशी केली हहे काय, चककशीत काय हढळले 
तसेच सदर पुतळयाचे सुशोलर्करणासाठी कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत हहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) या सींदर्ाात महानगरपाललका सन २०१५-१६ मधील सधुाररत अींदािपरी कामध्ये सदरचा 
पुतळा सुशोलर्करणासाठी रु. २०.०० लाख इतकी तरतुद प्रतावीत हहे. 
(५) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाण्यातील ’िृष्ट्णा ननवास’ या इमारतीच्या द घाटनेनांतर ठाणे शहरातील  
धोिादायि इमारतीांचे सवेिण िरण्याबाबत 

(२३)  ३७८९७ (२१-०१-२०१६).   श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.अशोि पाटील 
(भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठा्यातील ’कृषणा तनवास’ या इमारतीचया दघुा् नेनींतर ठाणे शहरातील धोकादायक 
इमारतीींच ेसवेषातण महानगरपाललका वा शासनाचया नगरववकास ववर्ागाने पूणा केले हहे काय, 

(२) असल्यास, त्यात किकती धोकादायक व अततधोकादायक इमारती हढळून हल्या हहेत, 
सदर इमारती खाली करुन त्याींचे पुनवासन कर्याचया कायावाहीची सदयःजथती काय हहे, 
(३) असल्यास, ठाणे शहरातील िुन्या व मोडकळीस हलेल्या धोकादायक व अततधोकादायक 
इमारतीींचे क्ल्र डवे्हलेपमेन्् अींतगात ववकास कर्यासाठी न्यायालयाकड ेथागती इम्पॅक्् 
अहवाल तातडीने ठाणे महानगरपाललकेने सादर करावा असा तनणाय ठा्याच ेमा.पालकमींरी ी व 
ठाणे महानगरपाललका याींचया दद.०७/०८/२०१५ रोिीचया बैठकीत घे्यात हला हे ही खरे हहे 
काय, 
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(४) असल्यास, याबाबतची सदयःजथती काय हहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०८-२०१६) :(१) ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील िुन्या व मोडकळीस 
हलेल्या इमारतीींच ेसवेषातण दरवर्षी कर्यात येऊन सदर इमारतीींची यादी वतृ्तपरी ात प्रलसध्द 
कर्यात येते. 
     सन २०१६ मध्ये सदरची कायावाही सुरु हहे. सदरची कायावाही पूणा झाल्यानींतर सदर 
इमारतीींची यादी वतृ्तपरी ात लवकरच प्रलसध्द कर्यात येईल. 
(२) सन २०१५ मध्ये केलेल्या सवेषातणानुसार ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील िुन्या व 
मोडकळीस हलेल्या इमारतीींपैकी २६४० धोकादायक व ५८ अततधोकादायक इमारती हढळून 
हलेल्या हहेत. 
     शासनाने ददलेल्या तनदेशानसुार मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्रााधकरणाकडून दोती 
कॉपोरेशन प्रा.लल. याींचेमार्फा त रें्ल हाऊलसींग कीम अींतगात वताकनगर येथे बाींध्यात 
हलेल्या दोती ववहारमधील १४४८ सदतनकाींमध्ये र्ाडतेत्वावर दे्यात येत हहे. त्यामध्ये 
ववववध दठकाणचया १३६७ कु्ूींबाींना ्परोक्त इमारतीींमध्ये र्ाडकेरारानुसार थलाींतररत 
कर्यात हले हहे. 
(३) व (४) हयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींनी ठाणे शहराचया मींिुर ववकास तनयींरी ण 
तनयमावलीमध्ये नागरी नुतनीकरण योिनेचा (Urban Renewal Cluster Development) 
अींतर्ााव कर्याकररताच े शासनास सादर केलेल्या प्रारुपामध्ये शासनाने हवश्यक ते बदल 
करुन सदर ववतनयम मींिुर ववकास तनयींरी ण तनयमावलीमध्ये अींतर्ूात करणेकामी व सदर 
रे्फरबदल प्रतावास हम िनतकेडून हरकती / सुचना मागवव्याचे कलम ३७(१अेअे) ची 
सुचना शासनाने दद.४/३/२०१४ रोिी प्रलसध्द केला हहे. सदर सुचनेवर प्राप्त हरकती / सुचना, 
तनयुक्त अाधकारी याींचा अहवाल व त्यावरील सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य पुणे याींचे 
प्राप्त अलर्प्राय तसेच ठाणे महानगरपाललकेने सादर केलेला इम्पॅक्् असेसमें् ररपो ा् ववचारात 
घेऊन तनणाय घे्याची कायावाही सुरु हहे. 
(५) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

नार्पूर शहरात बनावट मेरो रेल्व ेभरती बोडााच्या माध्यमात न  
बेरोिर्ाराांची फसवण ि िरण्यात आल्याबाबत 

(२४)  ३९९३७ (२०-०५-२०१६).   डॉ.मममलांद माने (नार्पूर उत्तर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरात बनाव् मेरो रेल्वे र्रती बोडा था्ून अनके बेरोिगाराींची र्फसवणुक झालेली 
असून बेरोिगाराींनी कळमना पोलीस ्ेशन येथे तक्रार केली हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चककशी केली हहे काय, असल्यास, चककशीत काय 
हढळून हले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) सदर प्रकरणी चककशी कर्यात हली हहे. हरोपीींनी किर्फयाादी व इतर लोकाींची नागपूर 
मेरो रेल्वे कीं पनीत नोकरी लाव्यींचे हलमर्ष दाखवून एकुण १,७२,०००/- रुपयाची र्फसवणुक 
केली हहे. किर्फयाादीचे ररपो ा्वरुन हरोपीताींववरुध्द कळमना पोलीस ्ेशन येथे अपराध क्रमाींक 
४७२/२०१५ कलम ४२०, ३४ र्ा.द.वव. प्रमाणे गुन्हा दाखल कर्यात हलेला असुन सदर 
गुन््याचे तपासामध्ये एकुण ६ हरोपीताींना अ्क कर्यात हली हहे. हरोपीताींववरुध्द साषाती 
पुरावे गोळा करुन मा.न्यायालयात दोर्षारोपपरी  दाखल कर्यात हले असून सदरचा गुन्हा 
न्यायप्रववषठ हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  
प णे शहरात सन २०१५ या वर्ााभरात टँिरच्या धडिेत १९ नार्ररिाांचे बळी रे्ले असल्याबाबत 
  

(२५)  ४०४३५ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती मेधा ि लिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरात सन २०१५ या वर्षाार्रात ्ँकरचया धडकेत १९ नागररकाींचे बळी गेले 
असल्याच ेतनदशानास हले हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, बेिबाबदारपणे ्ँकर चालवणाऱ्या ्ँकर चालकावर व सींबींधीत ठेकेदारावर काय 
कारवाई कर्यात हली  तसेच शासनाने चककशी  केली हहे काय, 
(३) असल्यास,चककशीअींती सींबींधीत ्ँकर चालकावर कारवाई कर्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा  कर्यात येत हहे ? 
(४) नसल्यास, त्याचया ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) व (३) सन २०१५ मध्ये ्ँकर अपघातामध्ये १९ नागरीकाींच ेबळी गेले असून या प्रकरणी 
सींबींाधत दोर्षी ्ँकर चालकाींववरुध्द सींबींाधत पोलीस ठा्यास एकूण १७ दखलपारी  गुन्हे दाखल 
हहेत. यापैकी १५ प्रकरणाींमध्ये दोर्षी ्ँकर चालकाींना अ्क करुन त्याींचयाववरुध्द सींबींाधत 
न्यायालयामध्ये दोर्षारोपपरी  दाखल कर्यात हले हहे.तर दोन गुन्हे तपासावर प्रलींबबत हहे. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील पयाटिाांसाठी ि हू ते धर्रर्ाव चौपाटी दरम्यानचा िलवाहतूि स रु िरण्याबाबत 
  

(२६)  ४०५५८ (२०-०५-२०१६).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पया् काींसाठी िुहू ते ागरगाव चकपा्ी दरम्यान िलवाहतूक सुरु कर्यासींबींधी 
शासनाने यापूवीच तनणाय घेतला हहे, हे खरे हहे काय 
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(२) असल्यास, अदयापपयिंत या सेवलेा काही परवानग्या लमळाल्या नसल्यान े ही सेवा 
अदयापपयिंत सुरु झाली नाही, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िलवाहतूक सुरु कर्याबाबत कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत 
हहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील धर्रणी िामर्ाराांच्या प्रलांबबत समस्याांबाबत 
  

(२७)  ४०९३२ (०७-०५-२०१६).   श्री.छर्न भ िबळ (येवला), श्री.स ननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुबईतील कामगाराींचया सींघ्नाींनी, कामगाराींसाठी मा.्चच न्यायालय हणण मा.सवोचच 
न्यायालयात, कायदेशीर लढा ददल्यानींतर म्हाडाचया ताब्यात हलेल्या मुींबईतील वडाळा येथील 
बॉम्बे डाईंगची ३३८२२ चक.मी. िलमनीवर शासनाने तथा मुींबई महापाललकेने २०१४-३४ चया 
ववकास हराखडयात रता, खळे हणण मनोरींिन मैदानाचे हरषातण ्ाकले असल्याच े
तनदशानास हले, हे खरे हहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील ागरणी कामगाराींचया पुढील घराींची लॉ्री काढणे, ताब्यात असलेल्या 
िमीनीवर बाींधकाम सुरु कर्याचा हदेश म्हाडाला देणे, बॉम्बे डाईंगचया िलमनीवरील 
हरषातण ्ठववणे हदद प्रलींबबत समयाींबाबत ददनाींक १० िानेवारी, २०१५ रोिी लललत कला 
र्वन, डडलाईड रोड, पोललस ्ेशन िवळ ागरणी कामगाराींनी धरणे हींदोलन केले, हे ही खरे 
हहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ागरणी कामगाराींचया समया सोडववणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा कर्यात येत हहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१६) :(१) त े(४) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने ददनाींक २५.२.२०१५ 
रोिी प्रलसध्द केलेल्या सुधाररत प्रारुप ववकास योिनमेध्ये बॉम्ब ेडाईंग लमल सींदर्ाात म्हाडाचया 
दहश्श्याचया षेातरी ावर हरषातणे प्रताववत केलेली असल्यान े ागरणी कामगाराींचया गहृ तनमााण 
प्रकल्पास अडचण तनमााण झालेली होती. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन ेप्रलसध्द केलेल्या सुधाररत प्रारुप ववकास योिनमेध्ये मोठ्या 
प्रमाणावर चुका असल्याच े तनदशानास हल्यान ेशासनान े ददनाींक २३.०४.२०१५ रोिी महाराषर 
प्रादेलशक व नगररचना अाधतनयम, १९६६ चया कलम १५४ अन्वये प्रारुप ववकास 
हराखड्यामधील चकुाींची दरुुती करुन महानगरपाललकेचया पवूामान्यतेने प्रारुप ववकास 
हराखडा नागररकाींचया सूचना / हरकतीसाठी पुन:प्रलसध्द कर्याचे तनदेश ददलेले होते. 
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त्यानुसार सुधाररत प्रारुप ववकास योिना बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून ददनाींक २७.५.२०१६ 
रोिी पुनाप्रलसध्द करणेत हलेली हहे. त्यामध्ये सींदर्ााधीन र्ूर्ागावर हरषातणे दशावव्यात 
हलेली नाहीत. म्हाडाकडून अलर्न्यासचा प्रताव सादर झाल्यावर महानगरपाललकेडून कायावाही 
होऊ शकेल. 

___________ 
  

प णे शहरात पयाायी रस्त्याांचा अभाव व उड्डाणप लाांच्या प्रलांबबत िामाांम ळे  
शहरातील वाहत िीची समस्याबाबत तीव्र झाल्याबाबत 

  

(२८)  ४१२६३ (१६-०५-२०१६).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात पयाायी रत्याींचा अर्ाव व ्ड्डाणपुलाींचया रखडलेल्या कामाींमळेु शहरातील 
वाहतुकीची समया तीव्र बनली असल्याच े माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदशानास हले हहे, खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, प्रमुख चककाींमध्ये गेल्या अनेक वर्षािंपासून शहरातील ्ड्डाणपुलाींचे कामे रखडले 
हहे. कोथरुड, डके्कन चकक, सींचेती इजपतळािवळील पूल, वारगे् चकक, पकड मागा, कवे 
मागा, लसींहगड, एनहयबीएम मागा हे र्ाग वाहतकुीचया कोंडीच ेप्रमखु कें द्र असून या र्ागातील  
होणाऱ्या कोंडीमुळे ध्वनी व वाय ूप्रदरू्षणात पूवीपेषाता अाधक र्र पडली हहे, हे ही खरे हहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरे हहे. 
     परींत ुज्या चककाींमध्ये ्ड्डाणपूलाींची कामे चाल ूहहेत त्या दठकाणी गदीचया वेळी काही 
प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होते. 
(२) व (३) नाही. 
     तथावप नमूद पैकी सींचेती इजपतळािवळील अलर्याींबरी की महववदयालय चकक, वारगे् 
चकक, (कलमन्स कॉलेि) येथ े्ड्डाणपूलाींची काम ेचालू हहेत. त्यापैकी वारगे् ्ड्डाणपूलाचे 
काम ददनाींक २७ मे २०१६ रोिी पूणा होवून सदरचा ्ड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करणेत 
हलेला हहे. अलर्याींबरी की महाववदयालय चकक व कलमन्स कॉलेि चकक येथील काम े
प्रगतीपथावर हहेत. 
     वाहतुकीस खुला कर्यात हलेल्या ्ड्डानपुलामुळे वेळ व इींधनाची बचत होत 
असल्याच ेव वायुप्रदरु्षण कमी झाल्याचे तनदशानास हलेले हहे. 
(४) ्ड्डाणपूलाचया कामामध्ये पलुाचया हखणी अींतगात पूणा रतारुीं दी षेातरी  ्पलब्ध नसणे, 
रत्यावर अततक्रमण े असण,े पुलाचया हखणीमध्ये येणारे ववदयुत पोल, झाड,े ड्रनेेि व 
पा्याचया लाईन हलववणे त्याचप्रमाणे पलुाच े काम चाल ू असताना वाहतकु पोललसाींची 
परवानगी घेण,े काम सुरु असताना ्प्पेतनहाय वाहतुक वळवुन काम करणे इत्यादी ववववध 
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प्रकारचया अडचणी दरू करणेत येत असतात. ज्या दठकाणी ्परोक्त कारणाींमुळे ्ड्डाणपुलाच े
काम प्रशासकीय अडचणीमुळे हाती घेता येत नाही त्या दठकाणी प्रशासकी अडचणीींमळेु कामास 
ववलींब होतो तेथे कामास मुदतवाढ दयावी लागते. 

___________ 
  

वसई-ववरार महानर्रपामलिेतील २९ र्ावे वर्ळण्याबाबत 
  

(२९)  ४२२९१ (०५-०५-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलि वा), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महानगरपाललकेतील २९ गावे वगळ्यासाठी ग्रामथाींचा लढा ्चच 
न्यायालयात सुरु असताना शासनान े अचानक ही गाव े वगळ्याचा अध्यादेश रद्द केला 
असल्यान ेवसई-ववरार मधील ववववध रािकीय पषातानी हणण सवासामान्य नागरीकाींचया ववववध 
सींघ्ना पदााधकारी तसचे इतर सींघ्नेचया कायाकत्यािंनी शासनाचया ववरोधात माहे िानेवारी, 
२०१६ वा त्यासुमारास हींदोलन केल्याचे तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, ्क्त प्रकरणी शासनान ेकोणता तनणाय घेतला व घेतलेल्या तनणायाच ेवरुप व 
व्याप्ती काय हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे कोणती हणण याबाबतीत तनणाय किकती 
कालावधीत घेतला िा्याचे अपेषातीत हहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ असून, २९ 
गावे वसई ववरार शहर महानगरपाललकेचया हद्दीत समाववष् कर्याचा शासनाचा तनणाय 
मा.्चच न्यायालयास शपथ परी ादवारे अवगत कर्यात हला हहे. 

___________ 
  

राज्यात पत्रिाराांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी पत्रिार  
हल्ला प्रनतबांधि िायदा तयार िरण्याबाबत 

(३०)  ४२३१३ (१७-०५-२०१६).   प्रा.वर्ाा र्ायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमन री), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा), 
अॅड.र्ौतम चाब िस्वार (वपांपरी), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा ा 
िळवा), श्री.पाांड रांर् बरोरा (शहापरू), श्री.हसन म श्रीफ (िार्ल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.स रेश लाड (ििात), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेर्ाव), श्री.अि ान खोतिर (िालना) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात परी काराींवर होणारे हल्ले रोख्यासाठी परी कार हल्ला प्रततबींधक कायदा तयार 
कर्याची बाब तसेच परी काींराींना तनवतृ्तीवेतन योिना व हरोग्य ववमा योिना राबवव्याची 
बाबही शासनाचया ववचारधीन हहे, हे खरे हहे काय, 
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(२) असल्यास, ्क्त बाबीींवर तनणाय घे्यात हला हहे काय, असल्यास तनणायाचे वरुप 
काय हहे व तदनुसार कोणती कायावाही कर्यात हली वा येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) राज्यात परी काराींवर होणारे हल्ले रोख्यासाठी परी कार हल्ला प्रततबींधक कायदयाचा मसूदा 
तयार कर्यात हला असनू त्यास मींबरी मींडळाची मान्यता घे्याची कायावाही सुरु हहे. 
     परी काराींना तनवतृ्तीवेतन योिना लागू कर्याकररता शासनामार्फा त ववववध पयाायाींची 
पडताळणी कर्यात येत हहे. 
    महात्मा ज्योतीबा रु्फले िीवनदायी हरोग्य योिना दद. २ ऑक््ोबर २०१६ पासून नववन 
वरुपात सींपूणा राज्यात लागू कर्यात हली असून लार्ाथी मध्ये अाधजवकृतीधारक परी कार 
व त्याींचयावर अवलींबून असणारी कु्ुींबे याींचा समावशे कर्यात हला हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे महापामलिा मशिण मांडळाच्या शाळेत अन ांिपा तत् वावर नोिरी ममळण्याबाबत 
  

(३१)  ४२५८८ (१५-०५-२०१६).   डॉ.पतांर्राव िदम (पलूस िडरे्ाव), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अब् द ल सत्तार (मसल्लोड), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमन री), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महापाललका लशषातण मींडळाचया शाळेत नोकरीला असलेल्या लशषातक, लशपाई, 
रखवालदार याींचा अक मात मतृ् यू हल् यानींतर त् याींच यािागेवर अनुींकपा तत् वावर नोकरी 
लमळावी यासाठी सुमारे १५ वर्षाापासून ४६ िण प्रततषातेत असल् याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम् यान तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल् यास, येथील अनुकीं पाधारकाींना सेवेत सामावून घे् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा कर् यात येत हहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) सदर अनुकीं पाधारकाींना त्याींचया शैषातणणक पारी तेनसुार सेवेत सामावून घे्याबाबत लशषातण 
मींडळान ेठराव क्रमाींक २०१, ददनाींक २८.१.२०१६ पाररत केला असनू, सदर ठरावानसुार पुढील 
कायावाही कर्यात येत हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 
  

___________ 
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प णे महानर्रपामलिेच्या हद्दीतील १५ िेत्रीय िायाालयाच्या पररसरात  
तब्बल ९१० धोिादायि पध्दतीची मॅनहोल असल्याबाबत 

  

(३२)  ४२६३८ (०७-०५-२०१६).   डॉ.पतांर्राव िदम (पलूस िडरे्ाव), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), प्रा.वर्ाा र्ायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमन री), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेचया हद्दीतील १५ षेातरी ीय कायाालयाचया पररसरात तब्बल ९१० 
धोकादायक पध्दतीची मॅनहोल हढळून हली असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मॅनहोलचया दरुुतीसाठी समुारे साडतेीन को्ी रुपयाींची हवश्यकता हहे, 
हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामासाठी तनधीला मींिूरी दे्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही 
केली वा कर्यात येत हहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) पुणे महानगरपाललकेमार्फा त काढलेल्या षेातबरी य कायाालय तनहाय देखर्ाल दरुुती ववर्षयक 
तनववदामधून धोकादायक चेंबसाची दरुुती कर्यात हलेली हहे. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल् हापूर शहरातील महानर्रपामलिेच्या मालिीच्या िारे्वरील अनतक्रमणाबाबत 
  

(३३)  ४३१५४ (०३-०५-२०१६).   श्री.रािेश िीरसार्र (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर शहरातील महानगरपाललकेचया मालकीचया, हरषातणे, ववववध सामाजिक सीं था, 
र ्, कायदेशीर वाद हदद मध् ये अडकलेल् या किकमान तीन हिार िागा हडप् याचा प्रयत् न 
होत असल् याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास तनदशानास हले, हे खरे हहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली हहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीनुसार कोणती कायावाही केली वा कर् यात येत हहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल् हापूर शहरात महानर्रपामलिेची बोर्स “एनओसी” देणारी टोळी िायारत असल्याबाबत 
  

(३४)  ४३३३२ (१३-०५-२०१६).   श्री.रािेश िीरसार्र (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर शहरात सावाितनक बाींधकाम ववर्ागामार्फा त केल् या िाणाऱ्या ववववध प्रकारचया 
ववकास कामाींना महानगरपाललकेची बोगस “एनओसी” देणारी एक ्ोळी कायारत असल्याच े
नुकतेच माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बोगस ्ोळीमुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावरील तनधी 
महानगरपाललकेचया सींमतीववना खािगी िागेत खचा झाल्याचे तनदशानास हले हहे, हेही खरे 
हहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचया तनधीचया गैरव्यवहाराबाबत शासनान े चककशी केली हहे काय व 
तदृनुसार शासनाने काय कायावाही  केली वा कर्यात येत हहे, 
(४) नसल्यास, ववींलबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी म ांबई िेत्रातील र्ावठाणात र्रिेपोटी िेलेल्या बाांधिामाबाबत 
  

(३५)  ४४१३९ (१७-०५-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा), 
श्री.स रेश लाड (ििात), श्री.पाांड रांर् बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई प्रकल्पग्रताींचया गावठाणातील गरिेपो्ी केलेल्या बाींधकामाींबाबत क्ल्र 
योिनेऐविी प्रकल्पग्रताींचया दहताची नववन योिना हणावी म्हणून थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये मा.मुख्यमींरी ी महोदयाींना ददलेल्या तनवेदनावर शासनाचा ववचार 
पूणा झाला हहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार नववन योिना हण्याबाबत काय कायावाही कर्यात हली हहे वा 
येत हहे, तसेच हघात मुल्यमापन अहवालाचया पुतातेसींदर्ाात सरुु असलेली कायावाही पूणा 
झाली हहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०८-२०१६) :(१) ते (३) यासींदर्ाात नवी मुींबई महानगरपाललका व 
लसडको याींचकेडून हघात मूल्यमापन अहवाल (Impact Assessment Report) शासनास 
हता प्राप्त झालेले असून त्याची पडताळणी करुन तसेच थातनकलोकप्रतततनधी याींच ेतनवेदन 
ववचारात घेवून याींसदर्ाात अींततम कायावाही सींकजल्पत हहे. 

___________ 
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म ांबई शहर व उपनर्राचा सन २०१४-३४ या नवीन वविास आराखड्याबाबत 
  

(३६)  ४५१८६ (१३-०५-२०१६).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.स ननल मशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर व ्पनगराचा सन २०१४-३४ या २० वर्षााचा नवीन ववकास हराखडा मुींबई 
महानगरपाललकेने तयार केला हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने सदर ववकास हराखड्यास मींिूरी ददली हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेने तयार केलेल्या ववकास हराखड्यात सन १९९१ चया 
हराखड्यानुसार असलेली धालमाक थळाींची हरषातणे वगळली हहेत, हे ही खरे हहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ववकास हराखड्यातील सन १९९१ चया हराखड्यानुसार असलेली धालमाक 
थळाींची हरषातणे ठेवावी अशी मागणी नगरसेवक, हमदार व नागररकाींनी मुींबई 
महानगरपाललकेकड ेव शासनाकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास केली असल्याच े
तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(५) असल्यास, शासनामार्फा त याबाबत काय कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ते (६) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने ददनाींक २५.२.२०१५ रोिी प्रलसध्द केलेल्या प्रारुप 
सुधाररत ववकास योिनेस समािाचया सवा तरावरुन ववरोध होवून ववततृ प्रमाणात हरकती 
प्राप्त झालेल्या होत्या. सदर प्रारुप ववकास योिनेमध्ये हरेखनाचया चकुाींसहीत इतरही चुका 
मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या होत्या. शासनाने प्रारुप ववकास योिनेमधील चुकाींची सखोल 
शहातनशा करुन सगयाया चकुाींची िागेवरील पररजथतीनुसार, गुणवत्तेनुसार, तनयोिनाचे 
दृष्ीने व कायदेशीर बाबी तपासून त्यानुरुप दरुुती करुन सुधाररत प्रारुप ववकास योिना 
पुनप्रलसध्द करणेचे तनदेश ददनाींक २३.४.२०१५ रोिी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस ददलेले हहेत. 
दद. २७.०५.२०१६ रोिी ववकास योिना महानगरपाललकेने पुनाप्रलसध्द केली असून त्यावर सूचना 
व हरकती दाखल होणेची प्रकिक्रया त्यावर सूचना व हरकती दाखल होणेची प्रकिक्रया चाल ूहहे. 

___________ 
  

पालघर जिल्हयातील प्रस्ताववत डहाणू बांदर ननममाती सांदभाातील िरारा बाबत 
  

(३७)  ४५२२६ (२०-०५-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि 
ठािूर (नालासोपारा), श्री.सांिय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयातील प्रताववत डहाणू बींदर सींदर्ाातील करारावर िे.एन.पी.्ी. व महाराषर 
मेरी्ाईम बोडा याींनी वाषातऱ्या केल्याची बाब माहे ऑग्, २०१५ चया ततसऱ्या हठवडयात 
तनदाशनास हली, हे खरे हहे काय, 



वव.स. २२६ (27) 

(२)  असल्यास, सदर बींदराची षातमता १०० लमलीयन ्नाची राहणार असनू गुिरात मधील 
मुींद्र बींदराप्रमाणे असल्याने देशातील मल््ीकागो बींदर म्हणून ्दयास येणार हहे, हे खरे हहे 
काय, 
(३) असल्यास, ्क्त बींदराची िागा डहाणू किकनार पट्टीचया ्त्तरेकड े ४.५ नॉद्कल 
माईलल्सवर हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रताववत डहाणू बींदरासाठी सहा हिार को्ीची गुींतवणूक अपेक्षषातत असुन 
यात शासनाचा वा्ा राहणार असनु बींदर तीन वर्षाात पूणा होणार हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(५) असल्यास, या बींदरामध्ये राज्यातील ्दयोिकाींना व ८० ्क्के थातनक बेरोिगाराींना 
काम लमळणार हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने काही कृती हराखडा तयार केला हहे काय, असल्यास, 
त्याचे थोडक्यात वरुप काय हहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१६) :(१) डहाणू तालुक्यात वाढवण येथ ेबींदर प्रकल्प तनमााण 
कर्याकररता शासनाचया मान्यतेअींती िवाहरलाल नेहरुन बींदर ववश्वत (िे.एन.पी.्ी.) व 
महाराषर मेरी्ाईम बोडा याींचयामध्ये ददनाींक ५.६.२०१५ रोिी परपर सामींिय करार (MOU) 
हणण त्यानींतर ददनाींक १४.०४.२०१६ रोिी र्ागधारक करारनामा (Share Holder 
Agreement)  वाषाताींकिकत कर्यात हला हहे. 
(२) होय. वाढवण बींदराचा ववकास ्प्प्या-्प्प्याने कर्यात येणार असून पदहल्या ्प्प् यात 
१४.६१ लमलीयन ्न इतकी मालहाताळणी अपेक्षषातत असून ्प्पातनहाय वाढ होऊन शेव्चया 
्प्पयात २५३.८७ लमललयन ्न इतकी मालहाताळणी अपेक्षषातत हहे. 
(३) होय. 
(४) अींशत: खरे हहे बींदराचया ताींबरी क हाथाक सुसाध्यता अहवालानुसार, बींदर प्रकल्पात एकूण 
रु. २५९३८ को्ी इतकी गुींतवणूक ्प्प्या्प्प्यान ेकर्यात येणार हहे. वाढवण बींदर प्रकल्पात 
िवाहरलाल नेहरु बींदर ववश्वत याींचा ७४% तर महाराषर मेरी्ाईम बोडााचा २६% समर्ाग 
(Equity Share) राहणार हहे. 
(५) व (६) वाढवण बींदर प्रकल्पाचया माध्यमातून थातनक िनेतेकरीता रोिगाराचया सींधी 
तसेच ्दयोिकाींसाठी बींदरावर हधाररत ववववध व्यवसायाींकरीता सींधी ्पलब्ध होणार हहेत. 
तथावप, बींदर प्रकल्पाचा सववतर प्रकल्प अहवाल तयार कर्याची कायावाही िवाहरलाल 
नेहरुन बींदर ववश्वत याींचयामार्फा त कर्यात येत हहे. 

___________ 
  

यांत्रमार् व्यवसायातील िामर्ाराांसाठी शासनान ेिाहहर िेलेल् या 
स धाररत किमान वेतनाची अांमलबिावणी िरण् याबाबत 

  

(३८)  ४५३१२ (१३-०५-२०१६).   डॉ.स जित ममणचेिर (हातिणांर्ले), श्री.रािेश िीरसार्र 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) यींरी माग व्यवसायातील कामगाराींसाठी शासनान ेिादहर केलेल् या सुधाररत किकमान वेतनाची 
अींमलबिावणी कर् याच या मागणीकरीता लाल बावडा सायणझींग-वावपिंग कामगार सींघ्नेेेन े
माहे िलु,ै २०१५ मध्ये वा त् या सुमारास बेमुदत सींपावर िा् याचा तनणाय घेतला हहे, हे खरे 
हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, त् याींच े
 वरुप काय हहे, 
(३) अदयाप तनणाय घेतला नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांरे्िर (२७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) इचलकरींिी येथील ववववध हथापनाींना र्े्ी देऊन किकमान वेतन ददले िाते किकीं वा नाही 
याबाबत तनरीषातण शेरे पाररत करुन २ हथापनाींचया ववरुध्द न्यायालयात ख्ले दाखल केले 
हहेत. तसेच सींपाचया कालावधीत शासनतरावर तसेच जिल्हााधकारी कोल्हापूर, जिल्हा 
पोलीस प्रमखु, कोल्हापूर, सहायक कामगार हयुक्त कायाालयामार्फा त वेळोवेळी बैठका घे्यात 
हल्या. किकमान वेतन सींदर्ाात कामगार हयुक्त कयाालयाकड े सुमारे १४०० दाव े (क्लेम 
ॲप्लीकेशन्स) दाखल झाले असनू त्यावर किकमान वेतन कायदयातील तरतुदीनुसार पुढील 
कायावाही कर्यात येते. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  
वाशी ि हूर्ाव नवी म ांबई येथील मररन सेंटर सांस् थेतफे एिे ४७ व एसएल आर सारख् या घाति 

शस् त्रास् त्राांच ेप्रमशिण देण् याचा दावा िरुन हदलेली बोर्स प्रमाणपत्र ेिप् त िरण् याबाबत 
  

(३९)  ४६५७१ (१७-०५-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.अननल िदम 
(ननफाड), अॅड.आमशर् शलेार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.वभैव नाईि 
(ि डाळ), श्री.अत ल सावे (औरांर्ाबाद पूवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वाशी िुहुगाव, नवी मुींबई येथील श्री पाथो दास याींची मररन सें्र ही सीं था एके ४७ व 
एस.एल.हर. सारख्या घातक श री ा री ाींच े प्रलशषातण दे् याचा  दावा करुन ववदयार्थ यािंची व 
पालकाींची ददशार्ूल करीत असल् यामुळे ही बोगस प्रमाणपरी  ेज् या ववदयार्थ यािंना दे् यात हली 
ती सवा प्रमाणपरी  े िप् त कर् याबाबत  लोकप्रतततनधी, अचलपूर याींनी राज् याच े पोलीस 
महासींचालक  याींचेकड े ददनाींक १९ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या दरम् यान लेखी परी  ललहून 
मागणी केली, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, ्क्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली व त्यानुसार हतापयिंत किकती 
प्रमाणपरी  े िप् त कर् यात हली हहेत, तसेच मरीन सें्र या सीं था व श्री.पाथोदास 
या सीं थाचालकावर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत हहे, 
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(३) तसेच अशा बोगस सीं था, अ् यासक्रम, प्रमाणपरी  ेयाींच यावर तनयींरी ण ठेव् याकरीता कोणती 
्पाययोिना केली वा कर्यात येत हहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) सदर प्राप्त झालेल्या तक्रार अिाातील तक्रारीचया अनुर्षींगाने यापुवी तक्रारदार 
श्री.सींतोर्षकुमार वासुदेवन याींनी पाथो तनरद दास याींच े ववरुध्द किर्फयााद ददल्यान े कळींबोली 
पोलीस ठाणे येथ े गुन्हा रजि.नीं.३६/२०१५ र्ा.द.वव. कलम ४२० अन्वये गुन्हा दाखल झालेला 
हहे. हरोपीववरुध्द साषाती पुराव े गोळा करुन मा.न्यायालयात दोर्षारोपपरी  दाखल कर्यात 
हले असुन सदरचा गुन्हा न्यायप्रववषठ हहे. 
(३) अशा प्रकारची बोगस प्रमाणपरी  ेदेणारे सींथाबाबत मादहती लमळून येताच त्या सींथाववरुध्द 
कारवाई कर्याची तिववि ठेवली हहे. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही.  

___________ 
  

म ि ां दनर्र, हटमवी िॉलनी, प णे येथे ठेिेदाराच्या हलर्िीपणाम ळे  
झालेल्या अपघातात एिा य विाचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(४०)  ४६७०८ (२०-०५-२०१६).   श्रीमती माध री ममसाळ (पवाती) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुकुीं दनगर, द्मवी कॉलनी, पुणे येथ ेरत्याचया कडलेा ्ाकलेल्या पाईपलाईनचया कामात 
ठेकेदाराचया हलगिीपणामुळे झालेल्या अपघातात एका युवकाचा मतृ्यू झाल्याची बाब माहे 
िानेवारी २०१६ चया शेव्चया हठवड्यात तनदशानास हली, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, ्क्त दठकाणी पणेु महापाललकेच ेकाम सरुू असताना धोक्याची सचूना देणारे 
र्फलक किकीं वा सींरषातक बॅररगे्स लाव्यात हलेले नव्हते, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, त्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) होय, हे खरे हहे. 
(३) सदर घ्नेबाबत पुणे महानगरपाललकेचे चे ठेकेदाराववरुध्द वारगे् पोलीस ्ेशन येथ े
गु.र.नीं. ७/२०१६ र्ा.द.वव. कलम ३०४ (अ) प्रमाणे गुन्हा दाखल कर्यात हला हहे. सदर 
गुन््यात हरोपीला अ्क कर्यात हली असून त्याचेववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्षारोपपरी  
दाखल केले हहे. गुन्हा न्यायप्रववषठ हहे. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील प्रस्ताववत र्हृननमााण धोरण आणण िें द्र शासनाच्या ताब्यात अथवा  
मालिीच्या असलेल्या िममनीवरील झोपडपट्टटयाांचा वविास िरण्याबाबत 

  

(४१)  ४७१९० (३१-०५-२०१६).   श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.योरे्श हटळेिर (हडपसर) :   
सन्माननीय र्हृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील दीघाकाळ प्रलींबबत असलेले गहृतनमााण धोरण माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनजश्चत कर्याची बाब शासनाचया ववचाराधीन हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाचया ताब्यात अथवा मालकीचया असलेल्या िलमनीवरील 
झोपडपट्टटयाींचा ववकास करावयाचा प्रताव महाराषर शासनाने कें द्र शासनाला सादर केला असून 
त्याबाबत तनणाय माहे रे्फब्रुवारी, २०१६ वा त्या दरम्यान होणार हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील प्रताववत गहृतनमााण धोरण ट हणण कें द्र शासनाचया ताब्यात अथवा 
मालकीचया असलेल्या िलमनीवरील झोपडपट्टटयाींचा ववकास कर्याबाबत शासनाने काय 
कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (११-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) कें द्र शासनाचया ताब्यात अथवा मालकीचया 
असलेल्या िलमनीवरील झोपडपट्टयींचा ववकास करावयाचा प्रतावाबाबत कें द्र शासनाकड ेशासन 
तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा कर्यात हला हहे. कें द्र शासनाने िून, २०१५ मध्ये सुरु 
केलेल्या प्रधानमींरी ी हवास योिनेचया मागादशाक तत्वातील मुदया क्रमाींक १०.१ मधील 
तरतुदीप्रमाणे कें द्रीय मींरी ालये अथवा त्याींचया अाधपत्याखालील सींथाींचया ताब्यातील िलमनीवर 
असलेल्या झोपड्याींचे पुनवासन त्या-त्या सींथाींनी कराव ेअस ेनमूद कर्यात हले हहे. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई किनारपट्टी रस्त्याांच्या प्रिल्पाांना िें द्र शासनाच्या पयाावरण मांत्रालयान ेमांि री हदल्याबाबत 
  

(४२)  ४७२४२ (१९-०५-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईवरील वाहतुकीचा र्ार काही प्रमाणावर हलका कर्यासाठी हवश्यक असणाऱ्या 
किकनारपट्टी रत्याींचा प्रताव राज्य शासनान ेकें द्र शासनाचया पयाावरण मींरी ालयाकड ेसादर केला 
हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मुींबई किकनारपट्टी रत्याींचया प्रकल्पाींना कें द्र शासनाचया पयाावरण 
मींरी ालयाने माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान मींिूरी ददली हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रत्याींची लाींबी किकती किकलो मी्र हहे, त्याची सुरुवात व शेव् 
मुींबईचया कोणत्या र्ागापासनू होणार हहे, 
(४) असल्यास, सदर किकनारपट्टी रत्याींचया कामासाठी साधारणत: किकती को्ी रुपयाींचया 
तनधीची तरतूद कर्यात येत हहे, त्यात कें द्र शासनाचा दहसा किकती असणार हहे, 
(५) असल्यास, सदर रत्याींचया प्रत्यषात बाींधकामाींना केव्हा सुरुवात केली िाणार हहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) व (२) कें द्र शासन पयाावरण व वनमींरी ालयाकडील 
ददनाींक ३०.१२.२०१५ रोिीचया अाधसूचननेुसार ददनाींक ६.१.२०११ रोिीचया सीहरझडे 
अाधसूचनेमधील तरतूदीींमध्ये सधुारणाींना मींिूरी ददलेली हहे. त्यानुर्षींगान े को्ल रोडचा 
प्रताव महाराषर को्ल झोन मॅनिेमें् ॲथारर्ीकड े मींिूरीसाठी बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेकडून सादर कर्यात हलेला हहे. 
(३) सदर रत्याची लाींबी अींदाि े२९.२ किकलो मी्र इतकी प्रताववत हहे. रत्यास सुरुवात 
प्रीींसेस री् मरीन ड्राईव्ह व शेव् काींददवली लमी्ं  चककी ललींक रोड येथे हहे. 
(४) सदर रत्याचया कामाचा अींदाजित खचा रु.१२,००० को्ी असुर बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े
सन २०१६-१७ चया अींदापरी कामध्ये रु.१००० को्ीची तरतूद केलेली हहे. हाथाक तरतूदीमध्ये 
कें द्र शासनाचा दहसा नाही. 
(५) सदर प्रकल्पास पयाावरण व वनमींरी ालय, र्ारत सरकार याींची मींिूरी लमळाल्यानींतर 
प्रकल्पास सुरुवात होईल. 
(६) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

लासलगाव व ववचंूर (ता.ननफाड, जि.नामिक) िहरातून अवैध  
माल व प्रवासी वाहत कीचे प्रमाण वाढल्हयाबाबत 

  

(४३)  ४७३०७ (२४-०५-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चांदवड) :   सन्माननीय म ख्यमंत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लासलगाि ि विींचूर (ता.ननिाड  जि.नाशर्क) र्हरातून अि ध माल ि प्रिासी िाहतकुीच े
प्रमाण िाढले असनू पोलीस याकड ेदलुशि करीत असल्हयाच ेमाहे िानेिारी  २०१६ मध्ये िा 
त्यादम्यान ननदर्शनास आले आहे  हे खरे आहे काय  
(२) असल्हयास  सदर अि ध माल ि प्रिासी िाहतकूीला आळा घालण्याकररता कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे  
(३) नसल्हयास  विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-११-०००२) :(१) ि (२) हे खरे नाही. 
लासलगाि ि विींचूर र्हरातुन अि ध माल ि प्रिासी िाहतकु करणाऱ्या िाहनाींिर माहे 
िानेिारी  २०१६ ते आिपािेतो मो्ार िाहन कायद्यान्िये एकुण ३१ केसेस दाखल करुन 
३७,३००/- रुपये दींड आकारण्यात आलेला आहे. तसेच िाहतुक ननयमाींच े उल्हलींघन करणाऱ्या 
इतर िाहनाींिर आिपाितेो ३१९ केससे करण्यात येिुन ३३,१००/- रुपये दींड आकारण्यात 
आलेला आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
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म ांबई उपनर्र भाांडूप (प) व िाांिरू मार्ा येथे नवीन पलू बनववण्याबाबत 
  

(४४)  ४७४४५ (१६-०५-२०१६).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ्पनगर (पूवा ्पनगरे) काींिूर-र्ाींडूप पूव-ेपजश्चम, र्ाींडूप रेल्व े्ेशन वरून अविड 
वाहतूक करणारा पूल व रता सन २०१४ ते २०३४ चया नवीन ववकास हराखड्यात कर्यात 
यावा अशी मागणी थातनक लोकप्रतततनाधींनी ददनाींक २० माचा, २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान 
मा.मुख्यमींरी ी व बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींचयाकड े तनवेदनादवारे केली हहे, हे खरे हहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पलू व रत्याचा समावेश नवीन ववकास हराखड्यात कर्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, 

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) होय. 
     शासनास अस ेतनवेदन प्राप्त झालेले हहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई षेातरी ाचया सुधाररत ववकास योिनेसींदर्ाान े कायावाही बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेकडून सुरु असल्याने याअनुर्षींगाने गुणवत्तेनसुार ्ाचत कायावाही कर्याबाबत 
हयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींना सुाचत केलेले हहे. 

___________ 
  

प णे शहरात ववशेर्तः झपाट्यान ेवविमसत होणाऱ् या उपनर्राांमधील नार्ररिाांच्या 
स रक्षिततेसाठी अजननशमन दलाची आणखी २० िें दे्र उभारणेबाबत 

  

(४५)  ४८२२७ (१६-०५-२०१६).   श्रीमती माध री ममसाळ (पवाती) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात ववशेर्षतः झपाट्यान े ववकलसत होणाऱ् या ्पनगराींमधील नागररकाींचया 
सुरक्षषातततेसाठी अजग्नशमन दलाची हणखी २० कें दे्र ्र्ारणे हवश्यक असल्याचा अजग्नशमन 
दलाचा प्रताव पुणे महापाललकेकड े प्रलींबबत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१६ वा त्या 
दरम्यान तनदशानास हले, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या अजग्नशमन दलाकड े कमाचाऱ् याींची सींख् या खूपच कमी असल्यामळेु 
कमाचाऱ् याींवर ताण येतो, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली  वा कर्यात येत हहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) होय, हे खरे हहे. 
 



वव.स. २२६ (33) 

(३) अजग्नशमन दलाकडील ररक्त असणाऱ्या िागा र्र्याची कायावाही पुणे 
महानगरपाललकेकडून सुरु हहे. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  
नामशि महानर्रपामलिेच्या मालिीच्या िारे्त उभारलेलया शॉवपांर् सेंटर, द िान,े र्ाळे, बािार 

ओटे या िारे्च्या मामसि िार्ा लायसेन्हस फी मध्ये िेलेल्या दरवाढीबाबत 
  

(४६)  ४९२०६ (१६-०५-२०१६).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक महानगरपाललकेचया मालकीचया िागेत ्र्ारलेल् या शॉवपींग सें्र, दकुान,े गाळे, 
बािार ओ्े या िागेचया मालसक िागा लायसेन्स र्फी मध्ये केलेली अन्यायकारक दरवाढ मागे 
घे्याबाबतची मागणी थातनक लोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी शासनाकड े
केलेली हहे, हे खरे हहे काय. 
(२) असल्यास, सदरची दरवाढ तात्काळ मागे घे्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
कर्यात येत हहे.  
(३) नसल्यास, ववींलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) नालशक महानगरपाललकेचया व्यापारी सींकुलातील गायायाींचया र्ाडवेाढीबाबत महासर्ेचया 
अींततम तनणाय अदयाप झालेला नाही. 
     प्रतुत प्रकरणी नालशक महानगरपाललका महासर्ेने ठराव क्र. २ दद. १६.४.२०१६ अन्वये, 
रेडीरेकनरचया दराची छाननी कर्याकरीता मा.महापकर याींचया अध्यषाततेखाली सलमती गठीत 
केली हहे. 
    सदर सलमतीमार्फा त रेडीरेकनरच या दराची पडताळणी झाल्यानींतर महासर्ेचा अींततम तनणाय 
होणे अपेक्षषातत हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  
प णे शहरामध्ये शहरी र्ररबाांसाठी म लभूत स ववधा िायाक्रमाअांतर्ात अधधि खचा झाल्याबाबत 

  

(४७)  ४९३२४ (१६-०५-२०१६).   श्री.योरे्श हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात शहरी गररबाींसाठी मूलर्ूत सुववधा कायाक्रमाींतगात वारज्यातील प्रकल्पात 
तब्बल ३४ को्ी रुपये अाधक खचा झाला असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ चया दसुऱ् या 
हठवड्यात तनदशानास हली, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, िागा ताब्यात नसताना या दठकाणी महानगरपाललकेने तनववदा प्रकिक्र या 
राबववली हहे, हे ही खरे हहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली हहे, वा कर्यात येत हहे, 
(४) अदयाप कोणतीही कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०९-२०१६) :(१) वारिे प्रकल्पाची तनववदा रुपये ७०,४६,०६,३५६/- असून 
तयापैकी वारज्यातील १३४४ सदतनका बाींधणे करीता रुपये ४६,५४,७८,४८४/- खचा झाला हहे. 
(२) वारि े स.न. १०९ ची िागा तनववदा प्रकिक्रया राबववताना ताब्यात होती व त्या दठकाणी 
काम सुरु केल्यानींतर सन ८७ ची िागा सन २०१० मध्ये ताब्यात हली. 
(२) स.न. १०९ मध्ये ११२० सदतनका बाींध्यात हल्या असून, वारिे स.नीं.८४ ची िागा सन 
२०१० मध्ये ताब्यात हल्यानींतर त्यादठकाणी २२४ सदतनका बाींधणेत हल्या हहेत. त्यापैकी 
१२१६ सदतनका बाधीत लार्ाथी याींना वा्प करणेत हल्या हहेत. ्वाररत सदतनका वा्प 
प्रकिक्रया सींबींाधत षेातरी ीय कायाालयाकडून सुरु हहे. 
(४) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ९३ नववन नर्रपांचायतीांना अधधिारी वर्ा न ममळाल्याबाबत 
  

(४८)  ५२२१५ (१६-०५-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनान ेराज्यात ९३ नववन नगरपींचायती तनमााण केल्या, हे खरे हहे काय, 

(२) असल्यास, ्क्त पींचायती तनमााण करताींना मुख्य कायाकारी अाधकारी, रोखपाल, 
नगररचनाकार, थापत्य शारी ज्ञ इत्यादी पदाींना ववत्त ववर्ागाची मींिूरी घेतली नाही, हे ही 
खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु नगरपाललकाींना प्रशासनच ्पलब्ध नसल्याने सवा कारर्ार ठप्प झाला 
हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेतनजश्चत कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत हहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) हतापयिंत राज्यातील तालुका मुख्यालयाींचया दठकाणी ११३ ग्राम पींचायतीींना नगर पररर्षदा 
/ नगर पींचायतीींचा दिाा दे्यात हला हहे. 
     नवतनलमात नगर पररर्षद / नगर पींचायतीींमधील पदाींचा हकृतीबींध मींिूर करताींना ववत्त 
ववर्ागाची तसचे मींरी ीमींडळाची देणखल मान्यता घे्यात हलेली हहे. त्यानुसार शासन तनणाय, 
नगर ववकास ववर्ाग दद. ०५.०७.२०१६ अन्वये नवतनलमात नगर पींचायतीींमधील पदाींचा 
हकृतीबींध मींिूर कर्यात हला असून पदाींची तनलमाती कर्यात हली हहे. तसेच सवा 
ववर्ागीय हयुक् याींचया अध्यषाततखेाली सलमती थापन करुन पदर्रतीची कायावाही एका 
मदहन्यात पूणा कर्याचया सूचना दे्यात हल्या हहेत. 
(५) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
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सोलापूर महानर्रपामलिेच्या ५९ शाळाांमध्ये म लभूत सोयीस ववधा नसल्याबाबत 
  

(४९)  ५२२४८ (०४-०५-२०१६).   ि मारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर महानगरपाललकेचया ५९ शाळा सध्या सुरु असून त् यामध् ये मराठी, कन् नड, तेलुगु 
व ्दुा माध् यमाींचा समावेश हहे. मारी  या शाळाींमध् ये अपींग ववदयार्थ यािंसाठी रॅम् प नाही, पुरेशा 
वगाखोल् या नाहीत वविेची सुववधा नाही, मुख् याध् यापकाींना बस् यासाठी  वतींरी  खोली नाही, 
 वच छतागहृ व वप् याच या पा् याची सोय नसल् याच े माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम् यान तनदशानास हले हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल् यास, सदर शाळाींमध् ये मुलर्ूत सुववधा शासनान े्पलब् ध करुन दे् याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा कर् यात येत हहे, 
(३) अदयाप कायावाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) व (२) ५९ शाळाींपैकी ०९ शाळाींमध्ये रॅम्प नसून त्या 
देणेबाबत कायावाही कर्यात येत हहे. वगा खोल्या, वीिेची सुववधा सवा शाळाींमध्ये ्पलब्ध 
हहे. ५९ शाळापैकी ०५ शाळाींमध्ये शकचालयाची सुववधा नसून ती ्पलब्ध करुन दे्यात येत 
हहे. 
(३) प्रश्न ्द् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रसूनतर्हृ व पॉमलजक्लनीिसाठी सवलतीच्या दरात िमीन घेऊन नांतर र्रीब रुनणाांची सेवा न 
िरणाऱ्याांवर िारवाई िरण्याच्या पामलिेच्या प्रस्ताववत धोरणाबाबत 

(५०)  ५२३९६ (१३-०५-२०१६).   श्री.स ननल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाललकेकडून प्रसूततगहृ व पॉललजक्लनीकसाठी सवलतीचया दरात िमीन घेऊन 
नींतर गरीब रुग्णाींची सेवा न करणाऱ्याींवर कारवाई कर्याबाबत महानगरपाललकेतरे्फ लवकरच 
धोरण हणले िाणार असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ दरम्यान तनदशानास हले हहे, हे खरे 
हहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदर्ाात शासनान े तनणाय घेऊन सदर धोरण अींमलात हण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली हहे वा कर्यात येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) हे खरे हहे. 
     तथावप, समायोजित हरषातणाींतगात बहृन्मुींबई महानगरपाललकेचया हरोग्य खात्यास 
प्राप्त होणाऱ्या िागेमध्ये सवाितनक-खािगी सहर्ाग प्रोत्साहन धोरणाींतगात प्रसुतीगहृ 
चालवव्यासाठी सावाितनक तनववदा मागवून ्चचतम देकार देणाऱ्या खािगी सींथाींना १० 
हणण ३० वर्षािंचया कालावधीकररता प्रततमास प्रतत. चक.रु्फ् रु.१/- नाममारी  र्ाडतेत्वावर काही 
अ्ी व शतीसापेषात सुधार सलमती व महानगरपाललका सलमती ठराव करुन िागा दे्यात येत 
होत्या. 
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     काही सींथाींनी महानगरपाललकेसमवेत केलेल्या करारपरी ामधील अ्ी शतींचा र्ींग 
केल्यामुळे सावाितनक-खािगी सहर्ाग प्रोत्साहन धोरणाचया अ्ी व शतींमध्ये बदल कर्याचा 
तनणाय घे्यात हला. 
    सावाितनक-खािगी सहर्ाग प्रोत्साहन धोरणाींतगात अ्ी व शतींस हयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका याींनी ददनाींक १०.०३.२०१६ रोिी मींिुरी ददली हहे. 
(२) व (३) सदर धोरण तनजश्चत कर्याची प्रकिक्रया महानगरपाललकेमार्फा त कायााजन्वत हहे. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नार्पूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


