
 
 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
 
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

दसुरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

जिाहरलाल नेहरु अर्बन ररन्यअुल ममशन अांतर्बत प्रॉपर्टी र्टायर्टल 
सर्र्टबकििेशन मसस्र्टम ही प्रणाली रार्विणेर्ार्त 

  

(१) ९९९ (१८-१२-२००९). अडॅ.अननल परर्, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जवाहरलाल नेहरु अर्बन ररन्यअुल ममशन अींतगबत प्रॉप्ी ्ाय्ल 
सर् ब्फिकेशन मसस््म ही प्रणाली मध्ये रार्ववण्यात यावी असे कें द्र शासनाने 
माहे जुल,ै २००९ वा त्यादरम्यान राज्य शासनास कळववले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रॉप्ी अींमलात आणल्यास फकती खचब अपेक्षित आहे व 
त्याची अींमलर्जावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे ? 
  

श्री.देिेंद्र िडणिीस (२५-०४-२०१८) : (१) कें द्र शासन परुस्कृत जवाहरलाल 
नेहरु अर्बन ररन्यअुल ममशन अींतगबत कें द्र शासनाच्या मागबदशबक तत्वातील 
ऐच्च्िक सधुारणाींमध्ये प्रॉप्ी ्ाय्ल सर् ब्फिकेशन मसस््म ही प्रणाली 
अींमलात आणण्याचे ववर्हत केले आहे, हे खरे आहे. 
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(२) सदर सधुारणाींमध्ये पढुील र्ार्ीींचा समावेश आहे :- 
 नवीन नोंदणी प्रणाली, राज्य हमी आणण कायदेववषयक सधुारणा यावर 
ननणबय घेणे. 

 मशषबकाची नोंदणी करणे. 
 राज्य मालकीच्या मालमत्ता नोंदणीचे सींगणकीकरण व मालमत्ता 
नोंदणीच े१००% लक्ष्यसाध्य करणे. 

(३) महाराषर जमीन महसलू ननयमाींमध्ये प्रॉप्ी ्ाय्ल सर् ब्फिके्ची तरतदू 
आहे. 

त्यानसुार कें द्र शासनाने जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अींतगबत ववर्हत 
केलेल्या सदर सधुारणाींची अींमलर्जावणी राज्य शासनाने यापवूीच केली 
असल्याने त्यावर नव्याने खचब करण्याची आवश्यकता नाही. 

 

___________ 
 

मांजूर अथबसांिल्प लार् ूिरणे अशक्य असल्याची आयकु्त 
 याांनी घेतलेल्या भमूमिेर्ार्त 

  
(२) ४४५० (०९-०४-२०१५). श्रीमती हुस्नर्ान ू खमलिे, श्री.आनांदराि पार्टील, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींर्ई प्राींनतक अधधननयमाच्या कलम ९५ प्रमाणे आयकु्त अथबसींकल्प 
सादर करीत असतात, परींत ु अथबसींकल्पात सचूववलेली ६०० को्ीींची वाढ 
उत्पन्न कमी असल्याने ती स्वीकारता येत नसल्याने मींजूर अथबसींकल्प लाग ू
करणे अशक्य असल्याची भमूमका आयकु्त याींनी घेतली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच सदरील सभागहृातील लोकप्रनतननधीींनी महानगरपामलका आयकु्त 
याींनी अथबसींकल्प सादर करताना २९५ को्ीींची थकीत देणी लपववली 
असल्याचा आिेप घेतला असल्याचे माहे डडसेंर्र, २०१४ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशबनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, तद्नसुार याप्रकरणी शासनाने कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीही कायबवाही केली नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०२-०६-२०१८) : (१) अशा प्रकारच्या रुपये ६०० को्ीच्या 
वाढीची मागणी आयकु्त, र्हृन्मुींर्ई महानगरपामलका याींच्याकड े करण्यात 
आलेली नाही. 
(२), (३), (४) व (५) र्हृन्मुींर्ई                                     
                     महानगरपामलका        ,                      
     . 

___________ 
  
िल्याण-डोंबर्िली (जज.ठाणे) शहरातील लेडीज र्ारची पाहणी िरण्यार्ार्त 

  
(३) १८८९७ (२८-०४-२०१६). अॅड.अननल परर्, डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोऱ्हे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबर्वली (च्ज.ठाणे) शहरातील लेडीज र्ारची पाहणी करुन 
कारवाई करण्यार्ार्त र्दनाींक १५ जुल,ै २०१५ रोजी वा त्यासमुारास पत्राद्वारे 
कळववले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाबत महापामलकेने स्वतींत्र पथक ननमाबण केल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पथकाने केलेल्या पाहणीचे ननषकषब काय आहेत व 
त्यानसुार सींर्ींधधताींववरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२७-०४-२०१८) : (१) नाही. तथावप, अपर पोलीस आयकु्त, 
पवूब प्रादेमशक ववभाग, कल्याण याींनी त्याींच्या र्दनाींक २५/०७/२०१४ च्या 
पत्रान्वये र्ेकायदा र्ाींधकामावर कारवाई करण्यार्ार्त ववनींती केली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) व (४) सदर पथकाकडून पाहणी करण्यात आलेल्या कोणत्याही र्ारमध्ये 
िुप्या खोल्या / चोरकप्पे असल्याचे प्रत्यि पाहणीच्या वेळी आढळून आले 
नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िारार्हृात िैदयाांना ठेिण्याची क्षमता िाढविणेर्ार्त 
  
(४) २०२१२ (२३-०८-२०१६). श्री.जर्न्नाथ मशांदे, श्री.अरुणिािा जर्ताप : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५१९८ ला र्दनाांि ३० माचब, २०१६ रोजी र्दलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाबत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कल्याण (च्ज.ठाणे) येथील आधारवाडी कारागहृाची िमता ५०५ परुुष व 
३५ मर्हला कैदी अशी एकूण ५४० कैद्याींची असताना प्रत्यिात १३८६ परुुष 
आणण ९२ मर्हला कैदी असे एकूण १४७८ म्हणजचे कारागहृ िमतचे्या नतप्प् 
कैद्याींना या कारागहृात ठेवण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळोजा येथ े२५०० कैदी िमतचे ेनवीन मोठे कारागहृ र्ाींधलेले 
असनू त्यार्ठकाणी िक्त मुींर्ईतीलच काही कैदी वगब केले असनू आजममतीस 
मखु्य नागरी वस्तीत असलेल्या आधारवाडी कारागहृाच्या िमतपेेिा अधधक 
कैद्याींना तळोजा कारागहृात वगब करण्यार्ार्त शासन ववनाववलींर् कोणती 
कायबवाही करणार आहे, 
(३) तसेच, राज्यातील कारागहेृ आणण सधुारगहेृ आरोपीींनी भरली असल्याने 
जादाच्या पकडण्यात आलेल्या गनु्हेगाराींना ठेवण्यासाठी कारागहेृ आणण 
मर्हला सधुारगहृात जागा नसल्याने कारागहृ आणण मर्हला सधुारगहृाींच्या 
अधधिकाींनी मा.मखु्यमींत्री, प्रधान सधचव, सामान्य प्रशासन ववभाग याींना माहे 
सप् े्ंर्र, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्र पाठववले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर र्ालसधुारगहेृ व कारागहेृ याींची िमता वाढववणेर्ार्त 
शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र िडणिीस (११-०५-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) मुींर्ई पररसरातील कारागहृाींमध्ये गदी झाल्यामळेु मुींर्ई, ठाणे मध्यवती 
कारागहेृ व कल्याण च्जल्हा कारागहृाींमध्ये नव्याने दाखल होणाऱ्या र्ींद्याींचा 
प्रवेश काही कालावधीसाठी र्ींद करुन सदर र्ींद्याींना तळोजा मध्यवती 
कारागहृ येथे वगब करण्याची कायबवाही मा.न्यायालयाच्या सहमतीने व कारागहृ 
उपमहाननरीिक आदेशानसुार करण्यात येत आहे. माहे जानेवारी २०१७ अखेर 
कल्याण च्जल्हा कारागहृातील ९४१ र्ींदी तळोजा कारागहृ येथे वगब करण्यात 
आले असनू, र्ींदी वगब करण्याची प्रफिया ननरींतर सरुु असत.े 
(३) हे खरे नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

औरांर्ार्ाद महापामलिेतील ग्रपु हौमस ांर् योजनेतील र्रैप्रिारार्ार्त 
  
(५) २१७८६ (२३-०८-२०१६). श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसल,े अॅड.जयदेि 
र्ायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय र्हृननमाबण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनाने सन २००७-२००८ या वषी शहरी भागात ग्रपु हौमस ींग 
योजना जार्हर केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेंतगबत औरींगार्ाद शहरात २५० त े ३०० वसाहतीची 
कामे झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसाहतीसाठी गरैमागाबने र्ाींधकाम परवानग्या र्दल्या व 
ववकासकाने या वसाहतीमध्ये कोणत्याही सोई-सवुवधा र्दल्या नाहीत व 
महापामलकेने कोणत्याच प्रकारचा ववकास ननधी न घेता या वसाहतीमध्ये 
ननयमर्ाह्य ववकासाची कामे करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश महेता (२४-०५-२०१८) : (१) गहृननमाबण ववभागामािब त अशी योजना 
जाहीर करण्यात आलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

िारजे (जज.पणेु) येथील नतरुपतीनर्र जिळ िाचनालय सरुु िरण्यार्ार्त 
  
(६) २५११९ (१६-१२-२०१६). अॅड.जयदेि र्ायििाड, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा रे्र् : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वारजे (च्ज.पणेु) येथील नतरुपतीनगर जवळ लाखो रुपये खचब करुन 
वाचनालयाची प्रशस्त इमारत र्ाींधण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१२ पासनू या इमारतीकड े दलुबि करण्यात येवनू 
त्यार्ठकाणी वाचनालय अद्यापही सरुु करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर इमारतीत 
वाचनालय सरुु करण्यार्ार्त कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०७-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर ग्रींथालयाच्या इमारतीकड ेदलुबि झाले आहे अशी वस्तचु्स्थती 
नाही. सदर इमारत वाचनालयासाठी सींयकु्त प्रकल्प तत्वावर देण्याचे प्रायोजन 
होत.े तथावप, स्थायी सममती, पणेु महानगरपामलका याींनी र्दलेल्या आदेशामळेु 
या इमारतीत लाई् हाऊस प्रकल्प रार्ववण्याच े काम पणेु 
महानगरपामलकेकडून सरुू आहे, असे पणेु महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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अनेि वििासिाांनी अनतररक्त चर्टई क्षेत्रिळ (एिएसआय)  
म्हाडाला सपुदूब िेले नसल्यार्ार्त 

  
(७) २८०७१ (१३-०४-२०१७). प्रा.जोर्ेन्द्र ििाड,े श्री.जयांत पार्टील, 
श्री.सजुजतमसांह ठािूर, श्री.जर्न्नाथ मशांदे, आकिब .अनांत र्ाडर्ीळ : सन्माननीय 
र्हृननमाबण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या पनुववबकासाद्वारे शहरात उत्तुींग 
्ावसब उभारणाऱ्या अनेक ववकासकाींनी यातनू ननमाबण होणारे हजारो को्ीींच े
अनतररक्त च्ई िेत्रिळ (एिएसआय) सदननकाींच्या स्वरुपात म्हाडाला 
अद्यापपयतं सपुदूब केले नसल्याची र्ार् माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशबनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववकासकाींनी अनतररक्त च्ई िते्रिळासाठी म्हाडाकडून 
रुपये सहा हजार को्ी घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढीव च्ई िते्रिळासाठी फकती ववकासकाींनी अनतररक्त च्ई 
िेत्रिळ देण्याचे प्रनतज्ञापत्राद्वारे मान्य केले होत े व त्यापकैी फकती 
ववकासकाींनी अनतररक्त च्ई िते्रिळ (सदननका) र्दलेल्या आहेत व फकती 
ववकासकाींनी अनतररक्त च्ईिेत्रिळ (सदननका) र्दलले्या नाहीत, 
(४) असल्यास, अनतररक्त च्ई िेत्रिळ (सदननका) परत ममळववण्याकरीता 
शासनाकडून कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच, 
ववकासकाींवर गनु्हे दाखल करण्याऐवजी अनतररक्त च्ई िते्रिळ (सदननका) 
परत ममळववण्याकरीता शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे, 
(५) असल्यास, म्हाडाच्या अधधकारी व कमबचाऱ्याींच्या सींगनमताने हे सवब 
प्रकार घडत असल्याने अशा अधधकारी व कमबचाऱ्याींवर कोणत्या प्रकारची 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश महेता (०५-०४-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 मुींर्ई इमारत दरुुस्ती व पनुरबचना मींडळातिे सन २०११ मध्ये ज्या 
योजनाींमध्ये अनतरीक्त र्ाींधकाम िते्रिळ ववकासकाींकडून देय होत.े अशा 
योजनाींची सींर्ींधधत िबेत्रय अधधकाऱ्याींनी पाहणी केली असता असे आढळून 
आले की, एकूण ३३ ववकासकाींनी योजना पणूब केल्या परींत ु म्हाडास देय 
असलेले अनतरीक्त र्ाींधकाम िते्रिळ सपुदूब केले नाही. या कारणास्तव 
मींडळाने २९ ववकासकाींववरुध्द सींर्ींधधत पोलीस ठाण्यात तसेच आधथबक गनु्हे 
अन्वेषण ववभागात ररतसर गनु्हे नोंदववले आहेत. तसेच सन २०१७ मध्ये 
मींडळाच्या िेबत्रय अधधकाऱ्याींनी पनु्हा योजनाींची पाहणी करुन ०५ 
ववकासकाींववरुध्द गनु्हे अन्वेषण ववभागात गनु्हा नोंदववलेला आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
 मुींर्ई इमारत दरुुस्ती व पनुरबचना मींडळाने सन २०११ मध्ये २९ 
ववकासकाींववरुध्द गनु्हे अन्वेषण ववभागात ररतसर गनु्हे नोंदववले आहेत.  
 मींडळाने २९ ववकासकाींववरुध्द गनु्हे नोंदववल्यानींतर शासनाने र्दलेल्या 
ननदेशानसुार ०७ ववकासकाींनी दींडननय रक्कम रुपये ६.४० को्ी मींडळाकड े
भरणा केली आहे. तसेच सद्य:च्स्थतीत १४ ववकासकाींनी एकूण ६४२०.५७ 
चौ.मी. अनतरीक्त र्ाींधकाम िेत्रिळ मींडळास सपुदूब केले आहे (६३७६.१२ 
चौ.मी. + ४४.४५ चौ.मी. अनतरीक्त र्ाींधकाम िेत्रिळापो्ी रोख रक्कम रुपये 
१,३२,०८,८३७/- मींडळास प्राप्त). उवबररत प्रकरणाींमध्ये देय अनतरीक्त र्ाींधकाम 
िेत्रिळ ८१२२.६८ चौ.मी. अद्यापपयतं ववकासकाने मींडळास हस्ताींतरीत 
केलेले नाही व दींडात्मक रक्कम मींडळास र्दलेली नाही, त्याींच्या ववरुध्द गनु्हा 
अन्वेषण ववभागाने मा.अनतरीक्त महानगर दींडाधधकारी न्यायालय, मुींर्ई येथ े
दोषारोप पत्र दाखल केली आहेत व सदर प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे. 
(३) अनतरीक्त र्ाींधकाम िते्रिळापो्ी १५४ पिेा जास्त योजनाींमध्ये 
ववकासकाने मींडळास एकूण ५०५२८.९० चौ.मी. अनतरीक्त र्ाींधकाम िते्रिळ 
मींडळास सपुदूब केले आहे. तसेच ३१४३.८० चौ.मी. अनतरीक्त र्ाींधकाम 
िेत्रिळापो्ी ववकासकाने रक्कम रुपये ४१.९१ को्ी मींडळास भरले आहे.  
 मींडळाने सन २०११ मध्ये ज्या २९ ववकासकाींववरुध्द गनु्हे अन्वेषण 
ववभागाकड े गनु्हे नोंदववले होत.े त्यापकैी अद्याप १४ ववकासकाींनी म्हाडास 
देय असलेले अनतरीक्त र्ाींधकाम िते्रिळ मींडळास सपुदूब केलेले नाही.  
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(४) व (५) वर नमदु केल्याप्रमाणे, ववकासकाींनी मींडळाची िसवणुक 
केल्यामळेु, दोषी ववकासकाींववरुध्द मींडळाच्या सींर्ींधधत अधधकाऱ्याींनी 
कायद्यातील तरतदुीनसुार गनु्हे अन्वेषण ववभागाकड ेगनु्हे नोंदवनू आवश्यक 
ती कायबवाही केली आहे. तसेच ववकासकाववरुध्द गनु्हा अन्वेषण ववभागाने 
मा.अनतरीक्त महानगर दींडाधधकारी न्यायालय, मुींर्ई येथे दोषारोप पत्र दाखल 
केली आहेत, 
 तसेच ज्या ववकासकाींनी अनतरीक्त र्ाींधकाम िेत्रिळ मींडळाकड ेसपुदूब 
केलेले नाही, अशा सवब ववकासकाींची स्थावर अथवा जींगम मालमत्ताींर्ार्तची 
मार्हती सह उपननर्ींधक-मुींर्ई शहर, च्जल्हाधधकारी-ठाणे, शहर आणण उपनगरे 
व ववकासकाींच्या रँ्क खात्यार्ार्तची मार्हती ररझवब रँ्क ऑि इींडडया याींच्या 
कायाबलयाकडून मागववण्यात येत आहे व सदर मार्हती सींकमलत झाल्यानींतर, 
मा.च्जल्हाधधकारी, मुींर्ई शहर याींच्याकड े महसलू पनुबप्राप्ती साठी (Revenue 

Recovery Certificate) देण्यात येणार आहे. तद्नींतर ववकासकाींची मालमत्ता 
जप्त करुन, मललावात काढण्याचे प्रस्ताववत आहे व त्यामधुन प्राप्त होणाऱ्या 
रक्कमेतनू मींडळास देय असलेल्या अनतरीक्त र्ाींधकाम िते्रिळाची वसलुी 
करण्यात येईल. तसेच अश्या ववकासकाींचे महानगरपामलका व झोपडपट्टी 
पनुवबसन प्राधधकरणाच्या अखत्यारीत सरुु असलेल्या इतर पनुववबकास 
योजनाींना कामे थाींर्ववण्याच ेननदेश देण्याचे प्रस्ताववत आहे.  
 तसेच शासनाची मींजूरी घेऊन सदर ववकासकाींना काळया यादीत 
्ाकण्यार्ार्तची कायबवाही करण्यात येईल. वर नमदु केल्याप्रमाणे, 
ववकासकाींनी मींडळाची िसवणुक केल्यामळेु, दोषी ववकासकाींववरुध्द मींडळाच्या 
सींर्ींधधत अधधकाऱ्याींनी कायद्यातील तरतदुीनसुार गनु्हे अन्वेषण ववभागाकड े
गनु्हे नोंदवनू आवश्यक ती कायबवाही केली आहे.  
 मींडळाने वेळोवेळी अनतरीक्त र्ाींधकाम िेत्रिळ ताब्यात घेतले आहेत 
तसेच ज्या ववकासकाींनी र्ाींधकाम िेत्रिळ देण्याचे ्ाळले आहे, 
त्याींच्याववरुध्द वर नमदु केल्याप्रमाणे वेळोवेळी कारवाई केली आहे व करीत 
आहे.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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 मौजे माजजिडा ि नौपाडा (जज.ठाणे) येथील भखूांडािर महानर्रपामलिेतील  
सिाई िामर्ाराांचे ननिासस्थान र्ाांधण्यार्ार्त 

  
(८) ३३५८३ (८-०१-२०१३) श्री.हेमांत र्टिले,श्री.विक्रम िाळे. : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे माच्जवडा (च्ज.ठाणे) येथील सवे नीं. १०३ च मौजे नौपाडा 
सी.्ी.एस.नीं.१४६३/१४६४ ह्या भखूींडावर महानगरपामलकेतील सिाई 
कामगाराींचे ननवासस्थान र्ाींधण्यार्ार्तच्या मागणीचे ननवेदन मा.मखु्यमींत्री, 
आयकु्त, महानगरपामलका ठाणे आर्दींना तसेच अध्यि, साई दगुाब मेहत्तर 
समाज मागासवगीय सामाच्जक सींस्था, वतबकनगर, ठाणे याींनी र्दनाींक १० 
नोव्हेंर्र, २०११ रोजी र्दल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार ननणबय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, ननणबयाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) अद्याप ननणबय घेतला नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत व ननणबय 
केव्हा घेण्यात येईल ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२१-०५-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

अध्यि, साईदगुाब मेहत्तर समाज मागासवगीय सामाच्जक सींस्था, 
वतबकनगर याींनी मौजे माच्जवडा येथील सवे नीं. १०३ व मौज ेनौपाडा येथील 
सी.्ी.एस. नीं. १४६३/१४६४ या भखूींडावर महानगरपामलकेतील सिाई 
कामगाराींचे ननवासस्थान र्ाींधण्यार्ार्तची मागणी र्दनाींक १०/११/२०१० 
रोजीच्या पत्रान्वये आयकु्त, ठाणे महानगरपामलका याींच्याकड ेकेली होती. 
(२) व (३) अध्यि, साईदगुाब मेहत्तर समाज मागासवगीय सामाच्जक सींस्था, 
वतबकनगर याींनी मागणी केलेल्या मौजे माच्जवडा येथील सवे नीं. १०३ व मौज े
नौपाडा येथील सी.्ी.एस.नीं. १४६३/१४६४ हे भखूींड खाजगी मालकीचे आहेत. 
तसेच ठाणे शहराच्या मींजरू सधुाररत ववकास आराखयायानसुार या भखूींडावर 
ववकास प्रस्ताव मींजूर करण्यात आल्यामळेु हे भखूींड सदर सींस्थेस देता येणार 
नसल्याचा ननणबय ठाणे महानगरपामलकेमािब त घेण्यात आला आहे. 
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 तथावप ठाणे महानगरपामलकेने डॉ.र्ार्ासाहेर् आींर्ेडकर श्रमसािल्य 
आवास योजनेंतगबत पात्र सिाई कामगाराींना माच्जवडा (सेक््र िमाींक २ 
स.नीं. ५३/१, ५३/२) व भाईंदर पाडा (सेक््र िमाींक ६, स.नीं. २७ ही. नीं. २ र्) 
येथे एकूण २९० सदननका र्ाींधल्या आहेत 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

अांर्रनाथ (पिूब)(जज.ठाणे) येथे शासिीय भखूांडािर  
धाममबि स्थळाांचे र्ाांधिाम िेल्यार्ार्त 

  
(९) ३३९५८ (११-०८-२०१७). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींर्रनाथ (पवूब) (च्ज.ठाणे) येथे डीडी स्कीम नीं.५५ अींतगबत शासकीय 
भखूींडाचे वा्प अनेक गहृननमाबण सींस्थाना च्जल्हाधधकारी, ठाणे याींनी केल े
असनू सदरहू र्ठकाणी महाराषर नगरववकास कायदयानसुार उदयानाींसाठी 
राखीव असलेल्या अनेक भखूींडावर धाममबक स्थळाींच ेर्ाींधकाम करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भखूींड वा्प करताना उदयानाींसाठी राखीव असलेल्या 
भूींखडावर कोणत्याही प्रकारचे र्ाींधकाम करु नये अशी अ् भखूींड वा्पाच्या 
आदेशामध्ये असतानाही शतबभींग केल्याप्रकरणी फकती गहृननमाबण सींस्थावर 
कायबवाही करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उदयानाींसाठी राखीव असलेल्या भखूींडावर धाममबक स्थळाींच े
र्ाींधकाम केलेल्या गहृननमाबण सींस्था फकती आहेत, 
(४) असल्यास, अशाप्रकारे धाममबक स्थळाींच े र्ाींधकाम केलेल्या भखूींडाऐवजी 
पयाबयी भखूींड वा्प करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२२-०५-२०१८) : (१) अींर्रनाथ (पवूब) (च्ज.ठाणे) येथ े
महसलू ववभागाने तयार केलेल्या च्जल्हा ववकास योजना (डीडी स्कीम नीं. १५) 
अींतगबत नगरपररषद िेत्राच्या १७ ्क्के िेत्र समाववष् केले असनू अनेक 
गहृननमाबण सींस्थाींना भखुींड वा्प केले आहे. उक्त ले - आऊ् मधील खुल्या 
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जागेत धाममबक स्थळाचे र्ाींधकाम झाले असले तरी, न्यायालयीन आदेशानसुार 
सदर र्ाींधकाम ननषकामसत करण्यात आल्याचे अींर्रनाथ नगरपररषदेमािब त 
कळववण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) उदयानाींसाठी राखीव असलेल्या भूींखडावर ३ गहृननमाबण 
सींस्थेंमािब त धाममबक स्थळाचे र्ाींधकाम झाल्याच े नगरपररषद प्रशासनास 
ननदशबनास आले होत.े 
 शासकीय भखुींडाचे वा्प, भखुींडार्ार्त अ्ी व शती तसेच 
शतबभींगार्ार्त कारवाई फकें वा पयाबयी भखुींडाची वा्प व्यवस्था इत्यादी सींदभाबत 
ननणबय महसलू ववभागाच्या अखत्यारीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

धचपळूण (जज.रत्नाधर्री) येथे नर्रपररषद अांतर्बत  
अनधधिृत र्ाांधिाम होत असल्यार्ार्त 

  
(१०) ३४६४५ (१५-०९-२०१७). श्री.अशोि ऊिब  भाई जर्ताप : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११६८५ ला र्दनाांि ९ डडसेंर्र, २०१५ रोजी र्दलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाबत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण (च्ज.रत्नाधगरी) नगरपररषद अींतगबत स्थाननक नागररकाींनी 
केलेल्या तिारीच्या अनषुींगाने अनधधकृत र्ाींधकामार्ार्त नगरपररषदेने नगर 
रचनाकार, रत्नाधगरी याींचकेड े पाठववलेल्या प्रकरणाींची खातरजमा करुन 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, सदरहू अनधधकृत र्ाींधकामे पाडण्याच्यादृष्ीने शासनाने 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (१४-०५-२०१८) : (१) व (२) शहरातील अनधधकृत 
र्ाींधकामार्ार्त प्राप्त तिारीच्या अनषुींगाने धचपळूण नगरपररषदेने सींर्ींधधताींना 
अनधधकृत र्ाींधकाम ननषकामसत करण्यार्ार्त महाराषर प्रादेमशक नगररचना 
अधधननयम, १९६६ अन्वये नो्ीस र्जाववली आहे. 
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सदर र्जावण्यात आलले्या नो्ीशीववरुध्द सींर्ींधधताींनी मा.र्दवाणी 
न्यायालयात दावा दाखल केला असनू सदर र्ार् सद्य:च्स्थतीत न्याय प्रववषठ 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मार्हती अधधिार िायबिताब मार्हती अधधिार िायदयाचा 
र्रैिापर िरत असल्यार्ार्त 

  
(११) ३५१७२ (०४-०१-२०१८). डॉ.अपिूब र्हरे, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक येथील आर्दवासी ववकास भवन येथे शासकीय कामासाठी 
आलेल्या मर्हरवणी (च्ज.नामशक) येथील आश्रमशाळेचे मखु्याध्यापक 
श्री.नवनाथ वाघ याींना कधथत मार्हती अधधकार कायबकताब प्रववण महाजन 
याींनी दमदा्ी करून मारहाण केली तसेच ववनयभींगाची खो्ी तिार दाखल 
करण्याची धमकी र्दल्याच े र्दनाींक १६ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशबनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी प्रववण महाजन याींचेववरुध्द मुींर्ई नाका 
पोलीस ठाणे, नामशक येथ े भा.दीं.वव. ३५३,३३२,३२३,५०४,५०६ प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू दाखल गनु्ह्याचा तपास पणूब झाला आहे काय 
व मार्हती अधधकार कायद्याचा गरैवापर करून शासकीय कायाबलयाींना वेठीस 
धरणाऱ्या महाजन याींचेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, यापवुीही नामशक येथे आर्दवासी ववकास आयकु्तालयातच 
मार्हती अधधकार कायद्याच्या नावाने अधधकारी व कमबचाऱ्याींना ब्लॅकमेल 
करण्याच्या उद्देशाने मद्यधुींद अवस्थेत प्रववण महाजन याने गोंधळ घालनू 
मशवीगाळ केल्याचा प्रकार र्दनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
घडला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सींर्ींधधत प्रववण महाजन हा कधथत सींघ्नाींच्या नावाने ववववध 
शासकीय-ननमशासकीय आस्थापना/सींस्था/मशिण सींस्था व उपिमाींचे र्ठकाणी 
गरैमागाबने मोठ्या सींख्येने मार्हतीचे अजब करून मार्हती अधधकार कायद्याचा 
गरैवापर करत असल्याच े या प्रकारातनु ननदशबनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, महाजन याींचेकडून मार्हती अधधकार अधधननयमाचा गरैवापर 
होत असल्यार्ार्त तपास करण्यात आला आहे काय, त्यात काय ननषपन्न 
झाले व त्याींचवेवरुध्द कोणती कायदेशीर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२४-०५-२०१८) : (१) व (२) मुींर्ईनाका पोलीस ठाणे येथे 
श्री.नवनाथ वाघ याींचे तिारी वरुन गरुनीं १८९/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३५३, 
३३२, ३२३, ५०४, ५०६ प्रमाणे श्री.प्रववण महाजन याींचेववरुध्द गनु्हा दाखल 
असनू, गनु्ह्याचा तपास पणूब झाला आहे. सदर गनु्ह्याचे दोषारोप पत्र 
मा.न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 
(३), (४) व (५) र्दनाींक २६/०४/२०१६ रोजी आर्दवासी ववकास भवन, नामशक 
येथील उपआयकु्त व तथेील कमबचारी याींनी प्रववण महाजन याींचे ववरुध्द 
शासकीय कायाबलयात दारु वपवनु अधधकाऱ्याींना मशवीगाळ व दमर्ाजी 
केल्यार्ार्त गनु्हा दाखल करावा असा अजब केला होता.सदर अजाबप्रमाणे लेखी 
फियाबद देणेकामी हजर राहण्यार्ार्त र्दनाींक ०९/०५/२०१६ रोजी जा.ि.९८८/१६ 
अन्वये पत्र उपआयकु्त, आर्दवासी ववकास भवन, नामशक याींना देण्यात आल े
होत े परींत,ु त ेअथवा त्याींचे कायाबलयातील कोणीही प्रनतननधी लेखी फियाबद 
देणेकामी पोलीस ठाणेस हजर न झाल्याने सदरचा अजब दफ्तरी दाखल 
करण्यात आला. 
(६) ववलींर् झालेला नाही. 
  

___________ 
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मुांर्ई आझाद मदैानािर उपोषणास र्सलेल्या रे्रोजर्ार  
अमभयांत्याचा मतृ्य ूझाल्यार्ार्त 

  
(१२) ३५४०२ (०४-०१-२०१८). श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह 
पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाबणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३१२०८ ला र्दनाांि २६ जुल,ै २०१७ रोजी र्दलेल्या उत्तराच्या सांदभाबत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींर्ई येथील आझाद मदैान येथे उपोषणास र्सलेल्या रे्रोजगार 
अमभयींत्याचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळुन आले व तद्नसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (१७-०५-२०१८) : (१) व (२) उपोषण दरम्यान मयत इसम 
आजारी पडल्याने र्दनाींक २८/०४/२०१७ रोजी गोकुळदास तजेपाल रुग्णालयात 
त्यास दाखल केल ेअसता र्दनाींक ०६/०५/२०१७ रोजी त्याींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
सदर प्रकरणात मयत इसमाींचा मलुगा याींचा जर्ार् घेण्यात आला असता 
त्याने त्याचे वडील शतेी करीत असल्याच ेनमदू केले. 
 डॉक््राींनी मयत इसमाचा मतृ्य ू नसैधगबक असनू खालीलप्रमाणे 
अमभप्राय नमदू केले आहेत :- 

अ) Cause of death Terminal Cardiorespiratory arrest due to type १, 

Respiratory failure due to Aspiration pnuemonits c/o Right MCA 

Territory infact with Parahippocampal herniation. 

आ) Manner of Death- Natural 
 सदरहू प्रकरणी आझाद मदैान पोलीस ठाणे येथ े घ्ना नोंद 
ि.४६/२०१७, र्दनाींक ०६/०५/२०१७ अन्वये घेण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
  

___________ 
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राज्यातील नर्रपररषदाांच्या आिृनतर्ांधात सधुारणा िरण्यार्ार्त 
  
(१३) ३५८५७ (०४-०१-२०१८). डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.र्ाळाराम पार्टील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊिब  भाई जर्ताप, श्रीमती हुस्नर्ान ू
खमलिे, श्री.आनांदराि पार्टील, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नगरपररषदाींचा आकृनतर्ींध सन २००५ मध्ये मींजूर झाला असनू 
अस्थायी पदावरील कमबचारी सेवाननवतृ्त झाल्यावर सदर पद ररक्त होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररषदाींच्या कमबचारी सींख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घ् 
होत े व त्याचा नगरपररषदेच्या कामकाजावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आकृनतर्ींधात सधुाररत करणे व कमबचारी भरतीर्ार्त शासनाच े
धोरण काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२२-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
 राज्यातील नगरपररषदाींचा आकृनतर्ींध सन २००५ मध्ये मींजूर झाला 
असनू, अस्थायी पदावरील कमबचारी सेवा ननवतृ्त/ननधन झाल्यावर अस्थायी 
पद व्यपगत होत असत.े 
(२) हे खरे नाही. 
 अस्थायी पदे ही सींर्ींधधत कमबचाऱ्यास नगरपररषद सेवेत सामावनू 
घेण्यासाठी एकवेळची ववशषेर्ार् म्हणून ननमाबण केले जात.े अस्थायी 
पदावरील कमबचारी सेवा ननवतृ्त/ननधन झाल्यावर अस्थायी पद व्यपगत होते. 
नगरपररषदेच्या कामकाजासाठी स्थायी पदावरील कमबचारी आहेत. त् यामळेु, 
नगरपररषदाींच्या कमबचारी सींख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घ् होऊन 
कामकाजावर पररणाम होण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
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(३) र्दनाींक १२/०२/२०१८ च्या शासन ननणबयान्वये राज्यातील नगरपररषदा / 
नगरपींचायतीींमधील राज्यस्तरीय सींवगब पदाींचा सधुारीत आकृनतर्ींध ननच्श्चत 
करण्यात आला आहे.  
 महाराषर नगरपररषद राज्यस्तरीय सींवगांतील कमबचाऱ्याींची एकुण 
१८८९ ररक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता सींचालनालयाकडून र्दनाींक 
०७/०४/२०१८ रोजी जार्हरात प्रमसध्द केली आहे. त्यानसुार महापरीिा पो ब्ल 
या यींत्रणेमािब त र्दनाींक १८/०५/२०१८ त े र्दनाींक २३/०५/२०१८ या कालावधीत 
पवूब परीिा आयोच्जत करण्यात आली आहे.  
 तसेच, र्दनाींक १३/०४/२०१७ च्या शासन ननणबयानसुार नगररचनाकार 
व ववकास सेवा सींवगाबतील एकुण ४५५ पदे नगररचना व मलु्यननधाबरण 
सींचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सींर्ींधधत सींवगाबतील अधधकाऱ्याींमधून १००% 
प्रनतननयकु्तीने भरण्यार्ार्तचा ननणबय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
धचपळूण (जज.रत्नाधर्री) नर्रपररषदेत भयुारी र्र्टार योजनेच्या िामार्ार्त 

  
(१४) ३५८७८ (०४-०१-२०१८). श्रीमती हुस्नर्ान ू खमलिे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊिब  भाई जर्ताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पार्टील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) धचपळूण (च्ज.रत्नाधगरी) नगरपररषदेत भयुारी ग्ार योजनेचे सवेिण 
करण्याच े काम नगराध्यिाींनी सींदीप गरुव ॲण्ड असोमशएशन याींना र्दले 
असनू नगरसेवकाींचा ववरोध असनूही कलम ५८/२ अन्वये ववशषे अधधकाराचा 
वापर नगराध्यिाींनी केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी च्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींचेकड े माहे ऑगस््-
सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तिार दाखल करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दरम्यानच्या कालावधीत ९८ लि रुपयाींचे देयक ठेकेदाराला 
अदा करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी दोषी पदाधधकारी व अधधकारी याींची शासनाकडून 
चौकशी करुन त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (१४-०५-२०१८) : (१) धचपळूण (च्ज.रत्नाधगरी) 
नगरपररषदेत भयुारी ग्ार योजनेचे सवेिण करण्याच्या कामाची ननकड व 
तातडी लिात घेऊन तसेच लगतच्या कालावधीत धचपळूण येथे च्जल्हा 
पररषद व पींचायत सममतीच्या ननवडणूकीच्या पाश्वबभमूीवर लागणारी 
आचारसींर्हता या र्ार्ी ववचारात घेऊन धचपळूण नगराध्यिाींनी महाराषर 
नगरपररषद, नगरपींचायती व औद्योधगक नगरी अधधननयम १९६५ मधील 
कलम २५ (२) अन्वये भयुारी ग्ार योजनेचे सव्हेिणाचे काम सींदीप गरुव 
ॲण्ड असोमशएशन याींना र्दले असल्याच ेनगरपररषदेने कळववले आहे. 
(२) अशा प्रकारची तिार च्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकड े प्राप्त झाली 
आहे, हे खरे आहे. 
(३) व (४) धचपळूण शहरामध्ये भयुारी ग्ार योजना रार्ववणे व साींडपाणी 
प्रिीया करणे याकरीता ठेकेदाराकडून सादर केलेल्या सववस्तर अींदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व आधथबक मींजूरी मखु्यसभेच्या ठरावाद्वारे प्राप्त करुन घेऊन या 
कामाींतगबत करारनाम्याच्या अ्ी व शतीनसुार मींजूर ्प्याप्रमाणे ठेकेदारास 
रुपये ९२.४८ लि अदा करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नर्रपररषदाांमध्ये अनिुां पा तत्िािरील  
अनेि प्रिरणे प्रलांबर्त असल्यार्ार्त 

  
(१५) ३५८८४ (०४-०१-२०१८). डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.र्ाळाराम पार्टील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पार्टील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊिब  भाई जर्ताप, 
आकिब .अनांत र्ाडर्ीळ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील नगरपररषदाींमध्ये आस्थापना खचाबची मयाबदा असल्याने 
अनकुीं पा तत्वावरील अनेक प्रकरणे प्रलींबर्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनकुीं पा तत्त्वावरील प्रकरणावर कायबवाही करणेर्ार्त 
शासनाचे धोरण काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०४-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 नगरववकास ववभागाच्या नवव-२७ कायाबसनाच्या र्दनाींक २८/०९/२००० 
च्या शासन ननणबयान्वये राज्यातील नगरपररषदाींच्या आस्थापना खचाबची 
मयाबदा “अ” वगब-५०%  “र्” वगब-५५%  “क” वगब-६०% याप्रमाणे ननच्श्चत 
करून देण्यात आली आहे.  
 सींचालनालयाने त्याींच्या र्दनाींक १५/०७/२०१० च्या पत्रान्वये मींजूर 
आकृतीर्ींधातील िक्त स्थायी पदाींवर अनकुीं पा ननयकु्त करण्यासाठी 
आस्थापना खचब मयाबदेची अ् मशथील करण्यात आल्यार्ार्तच्या सचूना सवब 
नगरपररषदाींना र्दलेल्या आहेत. तथावप, राज्यातील नगरपररषदाींमधील 
अस्थायी पदाींना अनकुीं पा ननयकु्ती देण्यार्ार्त आस्थापना खचाबची 
मयाबदेसींदभाबत अ् मशथील करण्यार्ार्त कोणत्याही सचूना र्दलेल्या नाहीत. 
(२) सामान्य प्रशासन ववभागाने “अनकुीं पा तत्वावर शासन सेवेत ननयकु्ती 
देण्यासींदभाबत ननगबममत करण्यात आलेल्या शासन ननणबय/ पररपत्रक याींच े
एकबत्रकरण” यार्ार्त र्दनाींक २१/०९/२०१७ अन्वये शासन ननणबय ननगबममत 
केलेला आहे. सदर शासन ननणबयातील पररमशष्-अ मध्ये नमदू केल्यानसुार 
नगरपररषदा/ नगरपामलका/ महानगरपामलका याींचकेडील कमबचाऱ्याींना थे् 
लाग ू होणार नाहीत. त्याकरीता सींर्ींधधत प्रशासकीय ववभागाने स्वतींत्रपणे 
ननणबय घेणे आवश्यक आहे. यासींदभाबत सद्य:च्स्थतीत प्रशासकीय ववभागाने 
कोणताही ननणबय घेतलेला नसल्याने, सींचालनालयाच्या स्तरावरून सामान्य 
प्रशासन ववभागाच्या र्दनाींक २१/०९/२०१७ नसुार कायबवाही सरुू आहे.   
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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डहाणू (जज.पालघर) नर्रपररषदेने सीआरझेड िायदयाच ेउल्लांघन िेल्यार्ार्त 
  
(१६) ३६०४४ (०४-०१-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४३२७ ला र्दनाांि ९ ऑर्स्र्ट, २०१७ रोजी र्दलले्या 
उत्तराच्या सांदभाबत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) डहाणू (च्ज.पालघर) नगरपररषदेने सीआरझेड कायद्याचे उल्लींघन करुन 
र्ेकायदा इमारतीींचे र्ाींधकाम केल्यार्ार्त मा.ववरोधी पिनेता, महाराषर 
ववधानसभा याींनी माहे ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रधान सधचव, 
नगरववकास ववभाग याींना पत्र र्दल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त नगरपररषदेने सीआरझेड कायद्याचे उल्लींघन करुन 
र्ेकायदा इमारतीींचे र्ाींधकाम केल्यार्ार्त सन २०१६ च्या पावसाळी 
अधधवेशनामध्ये ववधानसभा ताराींफकत प्रश्न िमाींक ५९५३३ उपच्स्थत केला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रश्नाच्या अनषुींगाने मा.मखु्यमींत्री याींनी र्दलेल्या 
उत्तरात च्जल्हाधधकारी, पालघर याींचेकडून चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
ननयमानसुार कायबवाही करण्यात येईल असे नमदु केले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त चौकशी अहवालानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (३०-०५-२०१८) : (१) ववरोधी पिनेता महाराषर 
ववधानसभा याींचकेडून अशा आशयाचे पत्र प्राप्त झालेले नाही. तथावप, 
ऑक््ोर्र, २०१७ मध्ये मा.ववरोधी पिनेता ववधानपररषद याींच ेया आशयाच े
पत्र प्राप्त झाल.े हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) व (५) च्जल्हाधधकारी, पालघर याींच्यामािब त डहाण ूनगरपररषदेच्या ववववध 
र्ार्ीींच्या अनषुींगाने चौकशी करून त्यार्ार्त प्राथममक अहवाल शासनास 
प्राप्त झाला आहे. 
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• सदर प्राथममक अहवालातील मदु्याींमध्ये नगरपररषदेने सीआरझेड 
कायद्याचे उल्लींघन करुन र्ेकायदा इमारतीींचे र्ाींधकाम केल े
असल्याच्या मदु्याचा देखील समावेश आहे. 

• त्यामध्ये सन २०१३ त े २०१६ या कालावधीतील सवब र्ाींधकाम 
प्रकरणाींची तपासणी सरुु असल्याचे नमदू केले आहे. 

• त्यानसुार तपासणीची कायबवाही च्जल्हाधधकारी, पालघर याींच्या 
स्तरावर सरुू आहे. 

___________ 
  

नामशि स्मार्टब मसर्टी अमभयानािरीता विशषे उद्देश िाहन  
िर प्रनतननधधत्ि ममळण्यार्ार्त 

  
(१७) ३६१०२ (०४-०१-२०१८). श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्मा ब् मस्ी अमभयानाकरीता ववववध राजकीय पिाींच्या प्रनतननधीींना 
ववशषे उद्देश वाहन वर प्रनतननधीत्व ममळण्यासाठी पदननदेमशत सींचालक 
म्हणून ननयकु्त केलेले नगरसेवक ज्या राजकीय पिाींचे प्रनतननधीत्व करीत 
असतील असे राजकीय पि वगळून महापामलकेतील इतर मान्यताप्राप्त दोन 
राजकीय पिाींच्या सींख्यार्ळाच्या उतरत्या िमानसुार प्रत्येकी एक या प्रमाणे 
महासभेकडून दोन सींचालक नामननदेमशत करता येतील असे शासनाच्या 
नगरववकास ववभागाने र्दनाींक १८ जून, २०१६ रोजीच्या शासन ननणबयान्वये 
मागबदशबक ननदेश र्दलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक स्मा ब् मस्ी अमभयानाकरीता ववशषे उद्देश वाहन 
सींचालक म्हणून नामननदेमशत करण्याकरीता काँग्रेस व राषरवादी काँग्रेस पि 
या राजकीय पिाींनी र्दनाींक १७ जून, २०१७ व र्दनाींक २० जुल,ै २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास महापौर, नामशक महानगरपामलका याींना लेखी ननवेदन र्दलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग ि. (२) र्ार्त नामशक महापामलकेकडून कायबवाही 
न केल्यामळेु ग्नेत्याींनी र्दनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोजी व र्दनाींक २ 
नोव्हेंर्र, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास लेखी तिार नामशक मचु्न्सपल स्मा ब् 
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मस्ी डवे्हलपमें् कॉपोरेशन मल. च्या सींचालक मींडळ अध्यिाींकड ेतिार केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मागबदशबक 
ननदेशानसुार ररक्त सींचालकाींची नेमणकू करण्यार्ार्त तसेच ववलींर्ार्ार्त 
जर्ार्दारी ननच्श्चत करण्याकरीता कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०५-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) यार्ार्त नामशक महानगरपामलकेने केलेला ठराव हा शासन ननणबयाशी 
ववसींगत असल्या कारणान ेसदर ठराव राज्य शासनाकडून प्रथमत: ननलींबर्त 
करण्यात आला होता. 

नामशक महानगरपामलकेने यासींर्ींधी माहे माचब २०१८ मध्ये नव्याने 
ठराव सींमत करून स्मा ब् मस्ी सींर्ींधधत असलेल्या शासन ननणबयाप्रमाणे दोन 
सदस्याींचे नामननदेशन ववशषे उद्देश वाहनावर केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

 
िाांदे्र-िुलाब सांिुलात भाडपेट्टयािर घेतलेल्या भखूांडाचा वििास िरण्यार्ार्त 

  
(१८) ३६२१८ (०४-०१-२०१८). श्री.रवि ांद्र िार्टि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींर्ई शहरातील वाींदे्र-कुलाब सींकुलात भाडपेट्टयावर घेतलेल्या भखूींडाचा 
ववकास करण्यास ववलींर् लावणाऱ् या ररलायन्स इींडस्री, जमनार्ेन र्हराचींद 
अींर्ानी िाउीं डशेन, तालीम ररसचब िाऊीं डशेन आणण नमन हॉ्ेल्स याींच्यावरील 
दींडात्मक कारवाई पो्ीची कोट्यवधी रुपयाींची थकर्ाकी वसलू करण्याचा 
ननणबय एमएमआरडीएने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त कीं पन्याकड े फकती रक्कम थकीत आहे व त्यापकैी 
फकती रक्कम माहे डडसेंर्र, २०१७ अखेर वसलू केली जाणार आहे व अद्याप 
फकती रक्कम थकीत आहे, 
(३) असल्यास, उवबररत रक्कम थकीत राहण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०६-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) होय. प्राधधकरणाच्या 
मालकीच्या वाींदे्र-कुलाब सींकुलाच्या जी ब्लॉकमधील खालील वा्प केलेल्या 
भखूींडावरील इमारतीचा र्ाींधकाम पणूबत्वाचा ४ वषाचंा ननधाबररत कालावधी 
र्ाींधकाम पणूब न केल्यामळेू भखूींडाच्या वा्पग्रहीींकडून अनतररक्त 
अधधमलू्याचा भरणा र्ाकी आहे. 
 
 

भखूींड िमाींक 
 

वा्पग्रही सींस्था र्दनाींक ३०/११/२०१७ 
पयतंची थकर्ाकी रुपये 

(को्ी) 
सी-६३ इींडडयन न्यजूपेपर सोसाय्ी 

 
५६.९१ 

सी-६६ मे. ररलायन्स इींडच्स्रज 
(इींडडया) मल. 

४४१.०८ 

सी-६४ मे. ररलायन्स इींडच्स्रज 
(इींडडया) मल. 

१४२२.४९ 

एस.्एि.-७ आणण ९र्ी जमनार्ेन िाऊीं डशेन 
 

२४.०९ 

एस.्एि-६ तालीम ररसचब िाऊडेंशन 
 

१६.०७ 

सी-५७ आणण ५८ नमन हॉ्ेल 
 

३२.६८ 
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सर्र्, सदर अधधमलू्य भरणा करणेसाठी मुींर्ई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राधधकरणाने र्दनाींक १२/०९/२०१७ रोजी ररझम्पशनची नो्ीस (भखूींड 
परत घेण्याची) या वा्पग्रहीींनी र्दलेली आहे. मुींर्ई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधधकरणाने र्दलले्या ररझम्पशनच्या नो्ीस (भखूींड परत घेण्याची) ववरोधात 
मेससब ररलायन्स इींडच्स्रज (इींडडया) मल., मेससब नमन हॉ्ेल व मेससब इींडडयन 
न्यजूपेपर सोसाय्ी याींनी मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केली असनू, 
सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
 

नामशि शहरात र्नु्हयाांच्या सांख्येत िाढ झाल्यार्ार्त 
  
(१९) ३६२८८ (०४-०१-२०१८). डॉ.अपिूब र्हरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक शहरात खुन, चैन स्नॅधचींग, जर्री चोऱ् या, खींडणी, मारहाण व 
घरिोयायाींचे गनु्ह्याींमध्ये वाढ झाली असनू माहे जानेवारी, २०१७ त ेऑगस््, 
२०१७ या कालावधीत चेन स्नॅधचींगचे ७३ गनु्हे, र्दवसा घरिोडीचे ४२ गनु्हे, 
रात्रीच्या घरिोडीच े१७७ गनु्हे, चोरीच े३०४ गनु्हे, वाहन चोरीच्या ४०७ घ्ना 
घडल्याचे र्दनाींक ३ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशबनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जानेवारी, २०१७ त ेजून, २०१७ या कालावधीत दाखल 
झालेल्या गनु्ह्याींपकैी ४३ ्क्के गनु्ह्याींचा तपास लागलेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशक शहरात घडणाऱ्या गनु्ह्याींच्या तलुनेत शोध व चोरीचा 
मदु्देमाल हस्तगत करण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याने जनतते मभतीचे 
वातावरण ननमाबण झाले असनू नामशक शहर व पररसरातील गनु्ह्याींना आळा 
घालण्याच्या अनषुींगाने शासनाने गनु्हेगाराींववरुध्द कोणती प्रनतर्ींधात्मक 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र िडणिीस (१९-०५-२०१८) : (१) नामशक शहरात खून, चैन स्नॅधचींग, 
जर्री चोऱ्या, खींडणी, मारहाण व घरिोयायाींच े गनु्हयाींर्ार्तची माहीती 
खालीलप्रमाणे - 
 
अ.ि. मशषबक 

 
१ जाने. २०१६ त१े५ 
ऑग. २०१६  

१ जाने. २०१७ त े१५ 
ऑग. २०१७  

वाढ/
घ् 

 दाखल उघड ्क्के  दाखल उघड  ् क्के  
०१ खून २८ २८ १००% २८  २६ ९२% ० 
०२ चैन स्नॅधचींग ७७ २० २६% ७३  ३४ ४७% -४ 
०३ खींडणी १२ १२ १००% २१ २१ १००% ९ 
०४  मारहाण १९४ १८४ ९५% १७३ १६७ ९७% -२१ 
०५ इतर जर्री चोरी ५९ २९ ४९% ६५  २३  ३५% ६ 
०६ र्दवसा घरिोडी ३१ ८ २६%  ४२  ८  १९% ११ 
०७ रात्री घरिोडी १४३  ४०  २५% १७७ ४२  २४% ३४ 
०८  इतर चोरी २९५ ८८ ३०%  ३०४ ६७  २२% ९ 
०९ मो्ार वाहन चोरी ३८२  ७८ २१%  ४०७  ८१ २०% २५ 
     
(२) जानेवारी त ेजून पावेतो भाग १ त े५ च े१७४७ गनु्हे दाखल असनू 
९९९ गनु्हे उघडकीस आलेले आहेत. उघडकीस येण्याचे प्रमाण पाहता ५७ 
्क्के आहे. तसेच भाग-६ चे एकुण ९७५ गनु्हे दाखल असनू ९५१ गनु्हे 
उघडकीस आलेले आहेत. 
(३) अशा घ्नाींना प्रनतर्ींध घालणेकरीता नाकार्ींदी, झोपडपट्टी सवे 
चेफकीं ग/सराईत गनु्हेगाराींवर लि ठेवणे, पायी पेरोलीींग, जनतशेी सींपकब  साधुन 
सरुक्षिततचे्या तसेच सतबकतचे्या सचुना देण्यात येतात. मोहल्ला 
कमम्ी/शाींतता सममती र्ठैक, सोसाय्ी मम्ीींग/ कॉनबर मम्ीींगचे आयोजन 
करुन जनजागतृी करण्यात येत.े तसेच रेकॉडबवरील गनु्हेगार याींचेवर पाळत 
ठेवनु, गपु्त र्ातमीदार याींचेशी वेळोवेळी सींपकाबत राहुन, त्याींचेकडुन उपयकु्त 
मार्हती ममळवनु प्रनतर्ींध कारवाई करण्यात येत.े तसेच मो्ार वाहन चोरी 
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सींदभाबत नाकार्ींदी, वाहनाींचे तपासण्या करणेर्ार्त सचुना देण्यात येतात. 
तसेच सींशनयत वाहने पो.स््े. ला जमा करुन, कागदपत्र ेमागवनु खातरजमा 
केली जात.े वाहन र्ाजारात वविीस ठेवलेले वाहने खरेदी/वविी करणारे तसेच, 
अध्यि भींगार असोमसएशन नामशक याींना चोरी वाहनाचे खरेदी वविी र्ार्त 
सींशनयत आढळल्यास पोलीस स््ेशनला कळववणेर्ार्त नो्ीस देणे र्ार्त 
कळववण् यात येत.े घरिोडी व चैन स्नॅधचींग सींदभाबत सरप्राइज चेफकींग करुन, 
सींशनयत सराईत गनु्हेगार व रेकॉडबवरील गनु्हेगार याींच्या घरझडत्या घेवनु, 
त्याींचे हालचालीवर लि ठेवणेर्ार्त कळववण्यात येत.े 
(४) कोणताही ववलींर् झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महानर्रपामलिा रुग्णालयात औषधाांचा परुिठा िरण्यार्ार्त 
  
(२०) ३६३४२ (०४-०१-२०१८). श्री.हेमांत र्टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पार्टील, श्री.सनुनल तर्टिरे, श्री.जर्न्नाथ मशांदे, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांदराि पार्टील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊिब  भाई 
जर्ताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नर्ान ू खमलिे, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
श्री.सतजे ऊिब  र्ांर्टी पार्टील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.पररणय िुिे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महानगरपामलका रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात औषधाींचा 
तु् वडा असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशबनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार राज्यातील महानगरपामलका रुग्णालयात औषधाींचा 
परुवठा परेुशा प्रमाणात करणेर्ार्त कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र िडणिीस (११-०५-२०१८) : (१) व (२) राज्यातील 
महानगरपामलकाींकडून प्राप्त मार्हतीनसुार र्हृन्मुींर्ई, नवी मुींर्ई, पणेु, 
सोलापरू, लातरू वगळता अन्य महानगरपामलकाींच्या रुग्णालयात औषधाींचा 
तु् वडा ननमाबण झालेला नाही. 
 सन २०१६-१७ मध्ये र्हृन्मुींर्ई महानगरपामलका अींतगबत ई-प्रणाली 
अद्यावत करण्याचे काम सरुु असल्याने ननववदा प्रफियेस उशीर झाला 
होता.यास्तव मागील ननववदाकाराकडून ३ मर्हन्याींचा औषध साठा 
करण्याववषयी सचूना महानगरपामलकेमािब त देण्यात आल्या होत्या. या 
प्रकरणी झालेल्या ववलींर्ार्ार्त महानगरपामलकास्तरावर चौकशी करण्यात येत 
आहे.  
 नवी मुींर्ई महानगरपामलकाींतगबत अत्यावश्यक सवब औषधे उपलब्ध 
होती. उवबररत काही औषधे परुवठा आदेश देवनुही प्राप्त न झाल्याने 
रुग्णसेवेवर पररणाम होऊ नये यासाठी आवश्यकतनेसुार दरपत्रकानसुार खरेदी 
करुन औषधाींची उपलब्धता करुन घेण्यात आली.  
 पणेु महानगरपामलकाींतगबत माहे ऑगस््, २०१७ च्या दरम्यान काही 
औषध साठा सींपषु्ात आला होता.तथावप, सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या 
वषाबकरीता ननववदा प्रफिया करुन माहे ऑगस््, २०१७ च्या पर्हल्या 
आठवयायापासनू औषधाींचा परुवठा सरुळीत केला आहे. 
 सोलापरू शहरात डेंग्यसुदृषय आजार व मलेरीयाचे रुग्ण आढळल्याने 
स्थाननक ठेकेदाराींच्याकडून रुपये ५ लि रक्कमेच्या औषधाींची खरेदी करण्यात 
आली आहे. 
 लातरू महानगरपामलकाींतगबत आवश्यकतनेसुार स्थाननक स्तरावर 
औषध खरेदी करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मुांर्ई शहरातील झोपडपट्टी पनुविबिास प्रिल्पाांर्ार्त 
  
(२१) ३६३७३ (०४-०१-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोऱ्हे : सन्माननीय 
र्हृननमाबण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींर्ई शहरातील आतापयतं मींजूर असलेल्या ३५०० झोपडपट्टी पनुववबकास 
प्राधधकरणा अींतगबत परवानगी देण्यात आलेल्या पनुववबकास योजनेतील अनेक 
योजना वषाबनवुष ेकायाबच्न्वत होऊ न शकल्यामळेु मा.मखु्यमींत्रयाींनी मशवशाही 
पनुवबसन कीं पनी पनुच्जबववत केल्यानींतर ववकासकाींना थे्  अथब सहाय्य देण्याची 
योजना असिल झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनाींना स््े् रँ्क ऑि इींडडयाकडून अथब सहाय्य 
देण्याची नवीन योजना ववकासकाींसाठी सरुु करण्यात आली असल्याची 
जार्हरात स््े् रँ्क प्रशासनाने देऊन ववकासकाींकडून प्रस्ताव मागववले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयतं फकती झोपडपट्टी पनुववबकास प्रकल्पाींचे काम सरुु 
झाले आहे व यार्ार्त सद्यःच्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२४-०५-२०१८) : (१) मशवशाही पनुवबसन प्रकल्प मयाबर्दतच े
कामकाज सींस्थापनेपासनू चाल ू असल्याने पनुजीववत झाली असे म्हणणे 
वधैाननकदृष्या योग्य नाही. मशवशाही पनुवबसन प्रकल्प मयाबर्दतकडून 
ऑक््ोर्र १९९९ पयतं झोपडपट्टी पनुवबसन प्रकल्पासाठी थे् अथबसहाय्य 
देण्यात आल ेहोत.े सदर अथबसहाय्याची सींपणूब रक्कम तत्कालीन समायोच्जत 
व्याजासह एवप्रल २००७ पयतं वसलू करण्यात आलेली आहे. तद्नींतर 
मशवशाही पनुवबसन प्रकल्प मयाबर्दतकडून थे् अथबसहाय्य देण्याची योजना 
रार्ववण्यात आलेली नाही. त्यामळेु सदर योजना असिल होण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(२) व (३) झोपडपट्टी पनुवबसन प्राधधकरणामािब त मींजूर झालेल्या झोपडपट्टी 
पनुवबसन योजनाींतील झोपडपट्टीवामसयाींचे पनुवबसन करण्याच्यादृष्ीने आणण 
योजनाींतील ववकासकाींच्या वा्याच्या वविी घ्कात ववकासकाींनी ३० चौ.मी. 
पयतं आणण ३० त े ६० चौ.मी. पयतंच्या च्ई िते्रिळाच्या व भारतीय 
ररझव्हब रँ्केच्या मागबदशबक तत्वाप्रमाणे परवडणाऱ्या घराींच्या फकींमतीच्या 
मयाबदेत र्हृन्मुींर्ईत वविी करण्यास प्रवतृ्त करण्यासाठी मशवशाही पनुवबसन 
प्रकल्प मयाबर्दतकडून स््े् रँ्क ऑि इींडडयाशी काही अ्ीींसह सामींजस्य 
करार करण्यात आला आहे. 
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 सदर सामींजस्य करार मखु्यत: राषरीयकृत रँ्केच्या धोरणाच्या 
अधधनस्त असनू स््े् रँ्क ऑि इींडडयाकडून ववकासकाींचे प्रस्ताव 
मागववण्याची जार्हरात देण्यात आली होती. त्यानषुींगाने एकूण ८ प्रस्ताव 
प्राप्त झाले असनू प्राप्त प्रस्तावाींची िाननी चाल ूआहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

पातरू (जज.अिोला) नर्रपररषद सिाई विभार्ातील  
पदास मांजूरी देण्यार्ार्त 

  
(२२) ३६४५० (०४-०१-२०१८). श्री.र्ोवपकिशन र्ाजोरीया : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पातरू (च्ज.अकोला) नगरपररषद सिाई ववभागात िक्त २३ सिाई 
कामगार कायबरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००८ मध्ये पातरू नगरपररषदेकडून नवीन १७ सिाई 
कामगार पदाींची पद ननममबती करून मींजूरी करीता प्रस्ताव नगररचना 
सींचालक, मुींर्ई याींचेकड ेपाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नगरपररषद सिाई ववभागात नवीन १७ सिाई 
कामगाराींचे पद ननममबती करून मींजूरी देण्यार्ार्त शासनाने कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) च्जल्हाधधकारी अकोला याींचेमािब त नवीन १७ सिाई कामगार 
पदननममबतीचा प्रस्ताव सींचालक, नगरपामलका प्रशासन सींचालनालय याींना 
सादर करण्यात आला आहे. सींचालनालय स्तरावर ननयमानसुार आवश्यक 
कायबवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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विक्रोळी पोलीस ठाण्यातील सहाय्यि पोलीस ननरीक्षि 
 याांच्या आिजस्मि मतृ्यरू्ार्त 

  
(२३) ३६७५५ (०४-०१-२०१८). श्रीमती विदया चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींर्ईतील वविोळी पोलीस ठाण्याचे वररषठ अधधकाऱ् याींच्या मानमसक 
िळामळेु वविोळी पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस ननरीिक सागर खरे 
ज्याींना निलग्रस्त गडधचरोली च्जल्ह्यातील उल्लेखनीय सेवेर्द्दल उत्कृष् 
कायब परुस्काराींनी सन्माननत करण्यात आले होत े त्याींचा आकच्स्मक मतृ्य ू
झाल्यार्ार्तची लेखी तिार त्याींच्या कु्ुींबर्याींनी र्दनाींक २८ ऑक््ोर्र, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास पोलीस आयकु्त याींची भे् घेऊन देण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तिारीर्ार्त शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय ननषपन्न झाले व तद्नसुार सींर्ींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०२-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदरहू प्रकरणी तात्काळ चौकशी करण्यात आली असनू चौकशीअींती सदर 
प्रकरणात वरीषठ पोलीस ननरीिक हे र्दवगींत सहाय्यक पोलीस ननरीिक 
याींच्या मतृ्यसू जर्ार्दार असल्याचे ननषपन्न होत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

रॅ्लेक्सी रेमसडने्सी (ता.िसई, जज.पालघर) इमारतीतील  
अनधधिृत र्ाांधिामार्ार्त 

  
(२४) ३६९९४ (०४-०१-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गॅलेक्सी रेमसडने्सी (ता.वसई, च्ज.पालघर) हॉ्ेल व लाँज, वसींतनगरी, 
मल ींकरोड वसई (पवूब) याींना र्ाींधकाम आराखयायामध्ये ६ मजल्याची इमारत 
र्ाींधण्याची परवानगी र्दली असताना जीआर अधधक सहा असे वाणणज्य 
र्ाींधकाम करुन हॉ्ेल व्यवसाय सरुु केला आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी एम.आर.्ी.ॲक््, १९६६ अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यास प्रभारी सहायक आयकु्त दलुबि करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नसुार 
दोषीववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२४-०५-२०१८) : (१) सदर इमारतीला ST+G+६ मजल े
अशी रर्हवाशी इमारत म्हणनु र्ाींधकाम परवानगी र्दली आहे.  
 परींत,ु जागेवर G+६ अशी इमारत आहे व वाणणज्य वापर चाल ुअसनू 
हॉ्ेल व्यवसाय केला जात आहे.  
 अनधधकृत र्ाींधकामास प्रभाग कायाबलयामािब त नो्ीस देण्यात आलेली 
आहे. 
(२) उपरोक्त प्रमाणे ववकासकाींनी वरील तपमशलाचे नमदु र्ठकाणी अनधधकृत 
र्ाींधकाम करून जागचेा वापर करीत असल्याचे ननदशबनास आले आहे. 
 या प्रकरणी ववकासक व भोगव्ा धारकाींववरुध्द महाराषर प्रादेमशक व 
नगररचना अधधननयम, १९६६ अींतगबत पोलीस ठाणे, तळुीींज याींना गनु्हा 
दाखल करण्यार्ार्त वसई-ववरार शहर महानगरपामलकेने र्दनाींक ०८/१२/२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये कळववल ेआहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

औरांर्ार्ाद जजल्हयात मिा खरेदी िरणाऱ्या  
िसिणुिदाराांनी िसविल्यार्ार्त 

  
(२५) ३७१४५ (०४-०१-२०१८). श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगार्ाद च्जल्ह्यात मागील ४ मर्हन्यापासनू १७ व्यापाऱ्याींकडून मका 
खरेदी करणाऱ्या िसवणुकदाराींनी समुारे १२ को्ी रुपयाींना िसववल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार आतापयतं फकती आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे व त्याींचेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२३-०४-२०१८) : (१) व (२) होय. 
 या प्रकरणी िाींतीचौक पोलीस स््ेशन, औरींगार्ाद शहर येथ े
ग.ुर.नीं.२१२/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४०६, ४२०, १२०(र्) सह एम.पी.आय.डी. 
कायदा कलम ३ व ४ प्रमाणे १४ आरोपीींववरुध्द गनु्हा दाखल आहे. सदर 
गनु्ह्याच्या तपासात फियाबदी व इतर १७ व्यापाऱ्याींची व्याजासह एकूण 
१३,५७,३६,४४०/- इतक्या रकमेची िसवणूक झाल्याच े ननषपन्न झाले आहे. 
उक्त गनु्ह्यात ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू त्यापकैी ५ 
आरोपीींववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे व १ 
आरोपीस मा.न्यायालयाने जामीनावर मकु्त केले आहे. सदर प्रकरणी तपास 
चाल ुआहे. 
 सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, औरींगार्ाद खींडपीठ येथे फिमीनल 
याधचका ि.५८८२/२०१७ दाखल असनू यामध्ये फियाबदी व इतर मका व्यापारी 
आणण आरोपी याींच्यामध्ये तडजोड झालेली आहे. त्यानसुार िसवणूकीची 
सींपणूब रक्कम म,े २०१८ पयतं देण्यात येणार आहे.  
(३) ववलींर् झालेला नाही.  

 

___________ 
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भांडारा जजल्हा प्रशासनाने नर्रपामलिेला र्दलेल्या जार्चे्या िापरार्ार्त 
  
(२६) ३७२०३ (०४-०१-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पार्टील, श्री.अशोि ऊिब  भाई जर्ताप, श्रीमती हुस्नर्ान ू
खमलिे, प्रा.जोर्ेन्द्र ििाड,े श्री.हररमस ांर् राठोड, श्री.सभुाष झाांर्ड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.जनादबन चाांदरूिर, आकिब .अनांत र्ाडर्ीळ : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा (च्ज.भींडारा) येथील जलशधु्दीकरण कें द्राला लागनू असलेल्या 
ववस्तीणब जागेत प्रशस्त र्गीचा व जलशधु्दीकरण कें द्राचा ववस्तार याकरीता 
च्जल्हा प्रशासनाने नगरपामलकेला र्दड एकर जागा र्दली होती परींत,ु 
नगरपामलका प्रशासनाने ही जागा व्यच्क्तगतररत्या र्ाजारासाठी र्दल्यामळेु ही 
जागा ज्या उद्देशासाठी देण्यात आली त्या उद्देशाकरीता वापरली जात 
नसल्याची र्ार् माहे सप् े्ंर्र,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशबनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जागा ररक्त करण्याकरीता च्जल्हाधधकारी, भींडारा याींनी आदेश 
देऊनही कोणतीही कायबवाही प्रशासनाकडून करण्यात येत नसल्याने 
नागररकाींमध्ये सींभ्रम ननमाबण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यार्ार्त शासनाने चौकशी करून सींर्ींधधतावर कोणती 
कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०२-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) च्जल्हाधधकारी भींडारा 
याींनी वाहतकुीचा अडथळा दरू करण्याकरीता र्दनाींक २४/०२/२०१२ रोजी भींडारा 
शहरातील शी् ि. ५४ प्लॉ् ि.२०/४ मधील दीड एकर जागा ठोक 
भाजीपाला या प्रयोजनासाठी ववकमसत करण्याचे नगरपामलकेस कळववले होत.े 
त्यानसुार ननववदा मींजूर करुन सदर जागा श्री.र्ींडू तानाजी र्ारापात्र े याींना 
ववकमसत करण्याकरीता कायाबदेश देण्यात आले होते. दरम्यानच्या कालावधीत 
च्जल्हाधधकारी भींडारा याींनी र्दनाींक ११/०८/२०१६ रोजी सदर जागेचा र्ाजार  
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ववकसीत करण्यार्ार्तचा वापर र्ींद करण्याचे आदेश र्दले होत.े त्यावर 
ववकासकाने मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल करुन र्दनाींक २२/०९/२०१६ 
रोजी स्थधगती आदेश प्राप्त करुन घेतले आहेत. त्यामळेु सदर प्रकरण 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

िसई रोड (जज.पालघर) रेल्ि ेस्थानिाच्या र्ाहेर रे्िायदेशीर  
व्यापारी सांिुल र्ाांधल्यार्ार्त 

  
(२७) ३७३३१ (०४-०१-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई रोड (च्ज.पालघर) रेल्व ेस्थानकाच्या र्ाहेर रेल्वेच्या मालमत्तमेध्ये 
पच्श्चम र्ाजूस ८ माळयाच ेव्यापारी सींकुल मौज ेनवघर ३८ र् च्या शासकीय 
दस्ताऐवजात र्ेकायदेशीर र्दल करुन व रेल्वे अधधकाऱ् याींच्या सींगनमताने 
र्ाींधण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्ार्त स्थाननक नागररक व स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
र्दनाींक २९ नोव्हेंर्र, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड ेतिारी करुनही 
अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) सदर जागेमध्ये तत्कालीन ननयोजन प्राधधकरण मसडको याींनी 
र्दनाींक १०/१०/२००७ रोजी र्ाींधकाम परवानगी र्दली असल्याचे र्दसनू येत.े 
 वसई-ववरार शहर महानगरपामलकेने सदर जागेमध्ये सधुारीत ववकास 
परवानगी तसेच सदर इमारतीस भोगव्ा दाखला र्दललेा आहे. 
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 मा.श्री.आनींद ठाकूर, वव.प.स. याींनी मा.मखु्यमींत्री महोदय उद्देशनु 
मलर्हलेल्या पत्राच्या अनषुींगाने यार्ार्तची वस्तचु्स्थती र्दनाींक १७/०२/२०१७ 
रोजी कळववली आहे.  
 तसेच काही नागररकाींकडून प्राप्त तिारीींच्या अनषुींगाने सींर्ींधधताींना 
वस्तचु्स्थती वसई-ववरार शहर महानगरपामलकेने कळववली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज् यात र्ीएलेचे िाम नािारल् यामळेु मशक्षिाांिर दाखल  
िरण् यात आलेले र्नु् हे मारे् घेण् यार्ार्त 

  
(२८) ३७६९९ (०६-०४-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.र्ाळाराम पार्टील, श्री.नार्ोराि र्ाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धर्रीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मतदार यादी अद्यावत करण्यासाठी सन २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ववशषे मोहीम रार्ववण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामासाठी अींगणवाडी सेववका, ग्रामसेवक, तलाठी तसेच 
मशिक व तहमसल कायाबलयातील कमबचारी याींची ननयकु्ती करण्यात आलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज् यात र्ीएलेच े काम नाकारल् यामळेु मशिकाींवर दाखल 
करण् यात आलेले गनु् हे मागे घेण् यार्ार्तच े ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी माहे 
डडसेंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.शालेय मशिण मींत्री याींना र्दले आहे, 
हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, मशिकाींना प्रत्यि मतदान कायबिमाव्यनतररक्त इतर काम े
लाव ूनयेत असे मा.सवोच्च न्यायालय याींनी आदेमशत केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, मशिकाींवर दाखल झालेले गनु्हे मागे घेणेर्ार्त शासनाने 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र िडणिीस (०२-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) होय. 
(४) नाही, मशिकाींना सटु्टीच्या र्दवशी व शिैणणक कामाच्या तासाींव्यनतरीक्त 
मतदार यादी पनुररिण आणण ननवडणकु ववषयक कामे देण्यात यावीत. अस े
मा.सवोच्च न्यायालयाचे ननदेश आहेत.  
(५) सदर र्ार् ही राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील नाही.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नार्परू महानर्रपामलिेला स्मार्टब मसर्टी प्रिल्पासाठी ननधी देण्यार्ार्त 
  
(२९) ३७७०८ (०६-०४-२०१८). श्री.प्रिाश र्जमभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपामलकेला स्मा ब् मस्ी प्रकल्पाींतगबत काम करण्यासाठी 
कें द्र व राज्य शासनातिे ननधी देण्याचा ननणबय घेण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, फकती ्क्के ननधी कें द्र शासन व फकती ्क्के ननधी राज्य 
शासन देणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त ननधीतनू स्मा ब् मस्ी प्रकल्पाींतगबत कोणकोणती कामे 
करण्यात येणार आहेत,  
(४) असल्यास, नागपरू महानगरपामलकेमािब त स्मा ब् मस्ी प्रकल्पाींतगबत 
आतापयतं कोणती कामे करण्यात आली आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (३१-०५-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

• कें द्र सरकारच्या स्मा ब् मस्ी योजनेंतगबत नागपरू शहराची चॅलेंज 
प्रफियेद्वारे दसुऱ्या िेरीत ननवड झाली असनू योजनेच्या मागबदशबक 
तत्त्वाींनसुार कें द्र शासनाकडून ५०% व राज्य शासनाकडून २५% 
ननधी प्राप्त होणार आहे. 
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(३)  
• उक्त योजनेंतगबत िते्राधधच्ष्त (एररया र्ेस्ड डवे्हलपमें् प्रकल्प) 

प्रकल्प व पॅन मस्ी प्रकल्प ममळून एकूण २६ प्रकल्प प्रस्ताववत 
आहेत. 

• िेत्राधधषठीत ववकास या घ्कातींगबत पारडी, पनुापरू, भरतवाडा, व 
भाींडवेाडी या भागात नगररचना पररयोजना रार्ववणे प्रस्तावनत आहे. 

• पॅन मस्ी प्रकल्पातींगबत नागपरू सेि ॲण्ड स्मा ब् मस्ी प्रकल्प 
रार्ववणे प्रस्ताववत आहे. 

(४)  
• िेत्राधधषठीत ववकास या घ्काींतगबत प्रारूप नगर रचना पररयोजना 

तयार करण्यात आली आहे. सदर नगररचना पररयोजनेस राज्य 
शासनाची मींजूरी प्राप्त झाल्यानींतर या भागात पायाभतू सवुवधा 
परुववण्यासाठी रस्त,े पाणीपरुवठा, मलननस्सारण योजना, िीडाींगण, 
उद्याने, शाळा, रूग्णालय इ. ववववध प्रकल्प रार्ववणे प्रस्ताववत आहे. 

• पॅन मस्ी प्रकल्प या घ्काींतगबत नागपरू सेि ॲण्ड स्मा ब् मस्ी 
प्रकल्प रार्ववण्यात येत असनू त्या अींतगबत खालील कामे जवळजवळ 
पणूब झाली आहेत. 
१) नागपरू मस्ी कम्यनुन्ी ने्वकब . 
२) यनूनिाईड ऑपेरेशन ॲण्ड कमाींड आणण कीं रोल सने््र. 
३) प्रकल्प “अभय” (मसमस्ीव्ही प्रकल्प). 
४) वायिाय ह्ब्स. 

(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
___________ 

  
शासिीय िायाबलयात अनिुां पा तत्िािरील पदे भरण्यार्ार्त 

  
(३०) ३७८१० (०६-०४-२०१८). श्री.सतजे ऊिब  र्ांर्टी पार्टील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) शासकीय कायाबलयात अनकुीं पा तत्वावर ननयकु्ती देण्यार्ार्त शासन 
ननणबयानसुार ररक्त होणाऱ् या पदाींच्या ५० ्क्के, २५ ्क्के व २५ ्क्के अशा 
तीन वषाबत पदे भरण्याचा ननणबय रद्द केल्याने शासकीय कायाबलयातील 
अनकुीं पा तत्वावरील प्रनतिा यादी वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाबत शासनाने पनुववबचार करुन ररक्त होणाऱ् या पदाींच्या 
५० ्क्के, २५ ्क्के व २५ ्क्के ३ वषाबत अनकुीं पा तत्वावरील पदे 
भरण्यार्ार्त कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०७-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 अनकुीं पा ननयकु्तीच्या प्रतीिासचूीवरील उमेदवाराींची सींख्या कमी 
करण्याचा उद्देश ववचारात घेऊन शासन ननणबय, सा.प्र.वव., र्दनाींक 
२३/०४/२००८ अन्वये प्रतीिासचूीवर असलेल्या र्दनाींक २२/०८/२००५ पवूीच्या 
उमेदवाराींना शासकीय कायाबलयात ररक्त असलेल्या पदाींवर अनकुीं पा तत्वावर 
ननयकु्ती तीन वषाबत ्प्प्या्प्प्याने देण्याचा ननणबय घेण्यात आला. तीन 
वषाबत ्प्प्या्प्प्याने ननयकु्ती करताना र्दनाींक २२/०८/२००५ पवूीच्या 
प्रतीिायादीतील उमदेवाराींपकैी ५०% उमेदवाराींची ननयकु्ती पर्हल्यावषी, २५% 
उमेदवाराींची ननयकु्ती दसुऱ् या वषी व उवबररत २५% उमेदवाराींची ननयकु्ती 
नतसऱ् या वषी करण्यार्ार्तचा ननणबय घेण्यात आला. 
 सदर शासन ननणबयातील तरतदु ही केवळ र्दनाींक २२/०८/२००५ 
पवूीच्या अनकुीं पा ननयकु्तीच्या प्रतीिासचूीवरील उमेदवाराींसाठीच होती. 
त्यानसुार र्दनाींक २२/०८/२००५ पवूीच्या उमेदवाराींना तीन वषाबत 
्प्प्या्प्प्याने ननयकु्त्या देण्यात आल्या आहेत. 
(२) व (३) अनकुीं पा ननयकु्तीच्या प्रतीिासचूीवरील उमेदवाराींची सींख्या कमी 
करण्यासाठी शासन ननणबय, सा.प्र.वव., र्दनाींक ०३/०५/२०१७ अन्वये अनकुीं पा 
ननयकु्तीसाठी प्रतीवषी ररक्त होणाऱ् या पदाींच्या १०% ची मयाबदा २ वषब 
वाढववण्यार्ार्त (र्दनाींक २८/०२/२०१९ पयतं) ननणबय घेण्यात आला आहे. 
तसेच शासन ननणबय, सा.प्र.वव., र्दनाींक १५/०२/२०१८ अन्वये पदभरतीवरील 
असलेले ननर्धं ववचारात घेता प्रस्ततु ननर्धं असपेयतं ग्-क व ग्-ड  
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सींवगाबतील एका वषाबत भरण्यास मान्यता असलेल्या ररक्त पदाींच्या २०% पदे 
ही अनकुीं पा ननयकु्तीने भरण्यात यावीत. तसेच सदर २०% ची मयाबदा ही 
र्दनाींक ०१ जानेवारी, २०१७ पासनू त े पदभरतीवरील ननर्धं असेपयतं लाग ू
आहे.  

___________ 
  

िल्याण-डोंबर्िली महापामलिेतील सिाई िमबचाऱ्याांना  
किमान िेतन ममळणेर्ार्त 

  
(३१) ३७८११ (०६-०४-२०१८). श्री.नरेंद्र पार्टील, श्री.हेमांत र्टिल,े श्री.किरण 
पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४७९६ ला र्दनाांि २० डडसेंर्र, २०१७ 
रोजी र्दलेल्या उत्तराच्या सांदभाबत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबर्वली महापामलकेत र्दनाींक १ जून, २०१५ रोजी वा 
त्यासमुारास समाववष् करण्यात आलेल्या २७ ग्रामपींचायतीच्या ४९९ सिाई 
कमबचाऱ्याींना महापामलकेच्या कमबचाऱ्याींप्रमाणे फकीं वा फकमान वेतन 
कायदयाप्रमाणे वेतन देण्यात येत नसल्याने त्याींनी प्रशासनाच्या ननषधेाथब 
कामर्ींद आींदोलन करण्याचा इशारा माहे सप् े्ंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
र्दल्याच ेननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलका कमबचाऱ्याींप्रमाणे समान काम समान वेतन 
या धोरणाप्रमाणे ग्रामपींचायतीसर्हत सरसक् सवब कमबचाऱ्याींना समान वेतन 
देण्यार्ार्त शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कल्याण-डोंबर्वली महानगरपामलका प्रशासनामािब त फकमान वेतनासींदभाबत 
सादर केलेल्या गोषवाऱ्यानसुार २७ गावातील ४९४ कमबचाऱ्याींना फकमान वेतन 
देण्यार्ार्त सवबसाधारण सभेने र्दनाींक ०५/१०/२०१७ रोजी मींजूरी र्दलेली आहे. 
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त्याअनषुींगाने र्दनाींक ०५/१२/२०१७ पासनू २७ गावातील ४९४ 
कमबचाऱ्याींना फकमान वेतन लाग ू करण्यात आलेले आहे व त्याची 
अींमलर्जावणी करण्यात येत असल्याच ेमहापामलकेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मोर्ाईल नेर्टििब  िां पन्याांिर िारिाई िरण्यार्ार्त 
  
(३२) ३७८४१ (०६-०४-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोऱ्हे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आयडडया, एअर्ेल, वोडािोन व ररलायन्स च्जे या मोर्ाईल 
कीं पन्यार्रोर्रच इतर सवब कीं पन्याींकड े परेुसे ्ॉवसब नसल्याने कीं पन्याच्या 
ने्वकब मध्ये अडथळे ननमाबण होऊन मोर्ाईलवर र्ोलताना अचानक कॉलड्रॉप 
होण्याचे प्रमाण वाढलेल े असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच ्ॉवरवर अनेक कीं पन्याींचे ने्वकब  सरुु असल्याने 
ने्वकब ची गदी होऊन सतत कॉलड्रॉपसारखे प्रकार घडवनू आणणाऱ् या 
कीं पन्याींवर कारवाई करावी असा इशारा “्ेमलकॉम अ ॅथॉरर्ी ऑि इींडडया” ने 
देऊनही कोणतीही कायबवाही करण्यात आली नसल्याच ेननदशबनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोर्ाईलवर र्ोलताना अचानक कॉलड्रॉप होण्याचा प्रकार कमी 
व्हावा याकरीता राज्य शासनाने पढुाकार घेऊन यार्ार्त कें द्र शासनाकड े
पाठपरुावा केला आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याचे सवबसाधारण स्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. अशा ररतीची कोणतीही 
तिार मार्हती तींत्रज्ञान सींचालनालयाकड ेप्राप्त नाही.  
(२) हे खरे नाही. ्ेलीकॉम रेग्यलेु्री ऑथॉरर्ी ऑि इींडडया (TRAI) 
याींचेकडून कोणतहेी आदेश मार्हती तींत्रज्ञान सींचालनालयास प्राप्त नाहीत. 
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(३) व (४) मोर्ाईलवर र्ोलताींना अचानक कॉलड्रॉप होण्याचा प्रकार कमी 
व्हावा याकरीता दरुसींचाराच ेउत्कृष् ने्वकब  असणे आवश्यक आहे. राज्यात 
दरुसींचाराचे भक्कम व गणुवत्तापणूब ने्वकब  ननमाबण होण्याच्या दृष्ीने राज्य 
शासनाने पढुाकार घेतला असनू कें द्र शासनाच्या दरुसींचार धोरणाशी ससुींगत 
धोरण र्दनाींक १७/०२/२०१८ रोजीच्या शासन ननणबयान्वये ननगबमीत केल े
आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नार्परू शहरातील अजनी रेल्िे पलूाची दरुूस्ती िरणेर्ार्त 
  
(३३) ३८१०३ (०६-०४-२०१८). प्रा.अननल सोल,े श्री.नार्ोराि र्ाणार, 
श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, श्री.ममतशे भाांर्डडया : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील ववशषेत: अजनी रेल्वे पलू हा बि्ीशकालीन १५०-१६० 
वषाबपवूीचा पलू जीणब होत असल्यामळेु सरुिचेा प्रश्न ननमाबण होत असल्याच े
ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बि्ीशकालीन जीणब पलूाच्या दरुूस्तीकरीता शासनाने 
ननधी उपलब्ध करून देण्यार्ार्त कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०१-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) नागपरू शहरातील 
अजनी रेल्वे पलू हा ८८ वषाबपवूी र्ाींधण्यात आलेला असनू, सदर पलूाची 
च्स्थती योग्य असल्याच,े वररषठ ववभागीय अमभयींता (सी्ीएल), मध्य रेल्वे 
नागपरू याींनी र्दनाींक ३१/०१/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववल्याच,े आयकु्त, 
नागपरू महानगरपामलका याींच्या अहवालात नमदू करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
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पणेु शहराच्या स्मार्टब मसर्टी योजनेच्या भार् भाांडिलात िाढ िरण्यार्ार्त 
  
(३४) ३८२३४ (०६-०४-२०१८). अॅड.जयदेि र्ायििाड : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहराच्या स्मा ब् मस्ी योजनेच्या भाग भाींडवलात वाढ करण्याचा 
ननणबय सींचालक मींडळाने माहे डडसेंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायबवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (३१-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 

कीं पनीच्या सींचालक मींडळाने कीं पनीच े सरुवातीचे भागभाींडवल हे रुपये 
१८५.९५ को्ीींनी वाढवण्याचा ननणबय र्दनाींक ०४/१२/२०१७ च्या सींचालक 
मींडळाच्या र्ठैकीत घेतला आहे. 

कें द्र सरकारच्या स्मा ब् मस्ी योजनेच्या मागबदशबक तत्वानाींनसुार स्मा ब् 
मस्ी योजनेंतगबत गठीत करण्यात आलेल्या ववशषे उदे्धश वाहनाचे सरुवातीच े
भागभाींडवल हे रुपये ३८४ को्ीींपयतं वाढवण्यास मभुा आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील दसुऱ्या महायधु्दातील माजी सनैनि ि विधिा पत्नी याांना 
 ममळत असलेल्या ननितृ्ती िेतनात/िुरु्टांर् िेतनात िाढ िरण्यार्ार्त 

  
(३५) ३८२९१ (०७-०४-२०१८). श्री.ख्िाजा र्ेर्, श्री.हेमांत र्टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पार्टील : सन्माननीय माजी सनैनिाांच े
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) यवतमाळ च्जल्ह्यासह राज्यातील इतर च्जल्ह्यात दसुऱ्या महायधु्दातील 
माजी सनैनक व ववधवा पत्नी याींना ममळत असलेल्या ननवतृ्ती वेतनात/कु्ुींर् 
वेतनात वाढ करण्यार्ार्त मा.मखु्यमींत्री याींना र्दनाींक २७ ऑक््ोर्र, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास अजब करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन पत्र िमाींक सींकीणब २०१६/प्र.ि.१७/का.२८, र्दनाींक 
८/२/२०१६ नसुार सींर्ींधधत ववभागास अजब प्राप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासन ननणबय ि. सींफकणब २००८/प्र.ि २८/९/२००८ र्दनाींक १३ 
मे, २०११ नसुार दसुऱ्या महायधु्दातील लाभाथीसाठी माहे मे, २०११ पासनू 
रुपये ३०००/- प्रमाणे अनदुान देण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात वाढ करुन प्रनतमाह रुपये ६०००/- करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाकड ेमागील एक वषाबपासनू प्रलींबर्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रस्तावावर शासनाने कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सांभाजी पार्टील-ननलांर्ेिर (१६-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) होय खरे 
आहे. 
(५) माजी सनैनक / त्याींच्या ववधवाींना दसुरे महायधु्द अनदुान दर महा रुपये 
३०००/-अथबसहाय्य देण्यार्ार्त मा.मींबत्रमींडळात ननणबय घेण्यात आला असनू 
त्यामध्ये सधुारणा करावयाची असल्यास, सदर र्ार् मींबत्रमींडळाच्या ननदबशनास 
आणणे आवश्यक आहे. 
 माजी सनैनक /त्याींच्या ववधवाींना र्दले जाणारे दसुरे महायधु्द अनदुान 
दर महा रुपये ३०००/- अथबसहाय्य इतर राज्याींच्या तलुनेत परेुसे आहे. 
 प्रस्ताववत केल्यानसुार अथबसहाय्यात वाढ केल्यास सन २०१७-२०१८ 
करीता ४१४३ लाभाथींकरीता राज्य शासनावर रुपये १०.७४ को्ी इतका 
अनतररक्त वावषबक भार अपके्षित आहे. 
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 राज्याच्या सध्याच्या आधथबक च्स्थतीच्या अनषुींगाने रुपये १०.७४ को्ी 
इतका अनतररक्त वावषबक भार तसेच आधथबक वषब सींपण्याकरीता रार्हलेला 
अल्प कालावधी ववचारात घेता ववभागाने इतर राज्याींकडून देण्यात येणाऱ्या 
अथबसहाय्याचा तलुनात्मक ववचार करुन पढुील आधथबक वषाबत प्रस्ताव िेर 
सादर करण्याची कायबवाही सरुु आहे. 
 उपरोक्त प्रस्तावास अनसुरुन इतर राज्याींद्वारे देण्यात येणाऱ्या 
अथबसहाय्याची मार्हती एकबत्रत करण्यात येत असनू त्यार्ार्तचा तलुनात्मक 
ववचार करुन सदर प्रस्ताव िेर सादर करण्याची कायबवाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील र्हुसांख्य नर्रपामलिा मशक्षण मांडळाच्या  
ननिडणुिा प्रलांबर्त असल्यार्ार्त 

  
(३६) ३८८५२ (०६-०४-२०१८). डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊिब  भाई जर्ताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नर्ान ूखमलिे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्हुसींख्य नगरपामलका मशिण मींडळाच्या ननवडणुका मागील 
अनेक वषाबपासनू प्रलींबर्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपामलका मशिण मींडळाच्या ननवडणुका घेण्यार्ार्त 
शासनाचे धोरण काय आहे, 
(३) असल्यास, मळू कायद्यानसुार लोकननयकु्त मशिण मींडळ अच्स्तत्वात 
नसताना नगरपामलकेच्या नगराध्यिाींकड े स्वािरीचे अधधकार देण्यार्ार्त 
शासन ववचाराधीन आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (११-०५-२०१८) : (१) व (२) मुींर्ई शहर प्राथममक मशिण, 
महाराषर प्राथममक मशिण,हैद्रार्ाद सक्तीच े प्राथममक मशिण आणण मध्य 
प्रदेश प्राथममक मशिण ननरसन अधधननयम, २०१३ नसुार उक्त 
अधधननयमान्वये गठीत केलेली मशिण मींडळे ववसबच्जत करण्यात आली 
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आहेत. सदर ननरसन अधधननयम लाग ू करतवेेळी जी मशिण मींडळे गठीत 
झाली होती ती त्याींची मदुत सींपेपयतं कायबरत राहणार आहेत. 
 यामळेु नगरपामलका मशिण मींडळाच्या ननवडणूका घेण्याचा अथवा 
प्रलींबर्त राहण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) व (४) शालेय मशिण ववभाग शासन ननणबय र्दनाींक ३१/१२/२०१३ अन्वये 
महानगरपामलका आयकु्त व मखु्याधधकारी नगरपामलका याींना ववववध 
शाळाींर्ार्त कायबवाही करता सिम अधधकारी घोवषत केले आहे. 
 मशिण ववषयक अधधकार व जर्ार्दाऱ्या नगराध्यि याींना देण्यार्ार्त 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 

___________ 
  

पार्टण (ता.िराड, जज.सातारा) येथील मतदाराांची नािे मतदार यादीत 
समाविष्ट्र्ट िरण्यार्ार्त 

  
(३७) ३८८८६ (०६-०४-२०१८). श्री.आनांदराि पार्टील : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ण (ता.कराड, च्ज.सातारा) येथील मतदार यादी भाग ि. ३४५ व ३४६ 
मध्ये माहे मे व जुल,ै २०१७ या कालावधीत मतदार नोंदणी अमभयानात 
मतदाराींनी आपली नावे मतदार यादीत समाववष् करण्याकरीता व चुकीची 
नावे दरुुस्त करण्यासाठी तसेच मयत झालेल्या मतदाराींची नावे कमी 
करण्यासाठी सरपींच याींनी सींर्ींधधताींकड े वारींवार लखेी पत्राद्वारे मागणी 
करण्यात येवनूही अद्याप यार्ार्त तहमसलदार, पा्ण याींनी कोणतीही 
कायबवाही केली नसल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वारींवार मागणी करण्यात येऊनही जाणीवपवूबक कायबवाही 
करण्यास ववलींर् करणाऱ् या तहमसलदारावर कारवाई करण्यार्ार्त तसेच सदर 
प्रकरणी शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र िडणिीस (०५-०५-२०१८) : (१) नाही,  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या सेिेतील ररक्त पदाांर्ार्त 
  
(३८) ३८९४७ (०६-०४-२०१८). श्री.िवपल पार्टील : र्दनाांि १४ डडसेंर्र, २०१७ 
रोजी सभार्हृाच्या पर्टलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ३२६६१ ला र्दलले्या उत्तराच्या सांदभाबत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या सेवेतील १,७७,००० पदे ररक्त असल्याच े ननदशबनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यार्ार्त खातनेनहाय वस्तचु्स्थती व तपशील काय आहे, 
(३) असल्यास, ररक्त पदाींच्या भरतीचा प्रश्न शासनाच्या ववचाराधीन आहे 
काय व त्यार्ार्त कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२१-०५-२०१८) : (१) सवब प्रशासकीय ववभाींगाकडून प्राप्त 
झालेल्या मार्हतीनसुार र्दनाींक ३१/१२/२०१६ अखेर १,३०,५७९ इतकी शासकीय 
अधधकारी/ कमबचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(२) यार्ार्त प्रशासकीय ववभागाींच्या सधचवननहाय प्राप्त झाललेी मार्हती 
खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

अ.क्र. विभार् ररक्त पदे 
१-अ गहृ ववभाग (अ.म.ुस.)  १८३०७ 
१-र् गहृ ववभाग (प्रधान सधचव (अ.व स.ु)  १०४७ 
१- क गहृ ववभाग (प्र.स. (रा.उ.श.ु)  १००१ 
१-ड गहृ ववभाग (प्र.स. पररवहन, र्ींदरे)  २२३० 
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१-इ गहृ ववभाग प्र.स. (ववशषे)  ५८० 
२ सावबजननक आरोग्य ववभाग  १८३५८ 
३ जलसींपदा ववभाग १४५३४ 

४-अ कृषी व पदमु ववभाग (कृषी)  ७९२६ 
४-र् कृषी व पदमु ववभाग (पदमु) ४१३९ 
५ उच्च व तींत्र मशिण ववभाग  ३२२१ 

६-अ* सप् े्ंर्र २०१६ 
ची मार्हती 

महसलू व वन ववभाग (महसलू) ६३९१ 

६-र् महसलू व वन ववभाग. (वने) २९७१ 
६-क महसलू व वन ववभाग (मदत व पनुवबसन) * ६४२ 
७ वदै्यकीय मशिण व औषधी द्रव्ये ववभाग ६४९० 

८-अ ववत्त ववभाग. प्र.सधचव (व्यय) ४७९७ 
८-र् ववत्त ववभाग. सधचव (ले.व को.) १४९० 
९ आर्दवासी ववकास ववभाग  ६३४९ 

१० * सप् े्ं. २०१६ 
ची मार्हती 

शालेय मशिण व फिडा ववभाग ३२८० 

११ सावबजननक र्ाींधकाम ववभाग  ५२०० 
१२-अ स.प.व व. ववभाग (सहकार, पणन)  २९२५ 
१२-र् स.प.व व. ववभाग, (वस्त्रोद्योग) १०४ 

१३ * सप् े्ं. २०१६ 
ची मार्हती 

सामाच्जक न्याय व ववशषे सहाय्य ववभाग. २४४७ 

१४-अ उ.ऊ.व का. ववभाग (उद्योग)  १८४० 
१४-र् उ.ऊ.व का. ववभाग (कामगार) १११३ 
१५ अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सींरिण 

ववभाग 
१८९० 

१६ पाणी, परुवठा व स्वच्िता ववभाग  ६०६ 
१७ मर्हला व र्ालववकास ववभाग. १२५७ 
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१८ ववधी व न्याय ववभाग. ९१३ 
१९-अ नगरववकास ववभाग (न.वव.१)  ५५८ 
१९-र् नगरववकास ववभाग (न.वव.२) १७० 
२० ननयोजन ववभाग. ४८९ 
२१ कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग  ४६५८ 
२२ ग्रामववकास व जलसींधारण ववभाग १०७ 
२३ पयब् न व साीं.का. ववभाग. ३०६ 
२४ 
 

सामान्य प्रशासन ववभाग /अ.म.ुस.(सेवा) सवब 
सधचव एकबत्रत मार्हती 

१८६० 

२५ * सप् े्ं. २०१६ 
ची मार्हती 

गहृननमाबण ववभाग. ३१२ 

२६ अल्पसींख्याक ववकास ववभाग. १२ 
२७ * सप् े्ं. २०१६ 

ची मार्हती 
पयाबवरण ववभाग. २ 

२८ मराठी भाषा ववभाग. ५७ 
 एकूण ररक्त पदे १३०५७९ 

 
(३) व (४) र्दघबकालीन ववत्तीय स्थैयाबसाठी वेतनवाढीचा सरासरी दर हा 
महसलू वाढीच्या सरासरी दरापेिा अधधक असता कामा नये, हे सवबसाधारण 
तत्व पाळणे आवश्यक आहे. तसेच, कें द्र शासनाच्या धतीवर सातव्या वेतन 
आयोगानसुार वेतन सधुारणा करण्याचा ननणबय झाल्यास वेतनावरील खचाबत 
सींभाव्य वाढ ववचारात घेऊन नवीन पदननममबती तसेच पदभरती यावर 
ननयींत्रण आणण्याचा ननणबय ववत्त ववभागाच्या र्दनाींक ०२/०६/२०१५ रोजीच्या 
शासन ननणबयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर शासन ननणबयान्वये पदभरतीवर 
काही प्रमाणात ननर्धं घालण्यात आले आहेत.  
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 याखेरीज ववत्त ववभाग शासन ननणबय र्दनाींक २५/०५/२०१७ नसुार ज े
प्रशासकीय ववभाग सेवाथब/ शालाथब प्रणालीतील मींजरू पदसींख्येत असलेली 
तिावत व इतर त्रु् ी दरू करुन, आकृनतर्ींध नव्याने अींनतम करुन घेतील, 
त्याच ववभागाींना ववत्त ववभागाच्या र्दनाींक ०२/०६/२०१५ च्या शासन 
ननणबयानसुार तसेच, तद्नींतरच्या र्दनाींक २३/०९/२०१५, र्दनाींक १७/११/२०१५ 
आणण र्दनाींक १५/०१/२०१६ च्या शासन ननणबयान्वये देण्यात आलेल्या 
सचूनाींनसुार पदभरतीस मभुा देण्यात आलेली आहे व जे प्रशासकीय ववभाग 
आकृनतर्ींध अींनतम मींजूर करुन घेणार नाहीत, त्या ववभागाींना नवीन 
पदननममबती तसेच, पदभरती करता येणार नाही. तसेच, तोपयतं पदे रुपाींतररत 
करता येणार नाही, अशा सचूना देण्यात आलेल्या आहेत.  
 असे जरी असले तरी पदोन्नतीच्या वाट्याची पदे भरण्याची कायबवाही 
सरुु असनू आकृनतर्ींध अींनतम मींजूर करुन घेणाऱ्या ववभागाींना पदे भरण्याची 
मभुा आहे. यामशवाय ववधधमींडळात आश्वामसत केल्यानसुार ववववध 
ववभागातील सरळसेवेची एकूण ३६,००० पदे भरण्यास मान्यता देण्याची 
आवश्यक कायबवाही ववत्त ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

नामशि शहरातील र्ोदािरी नदीपात्र प्रदषुण मकु्त िरणेर्ार्त 
  
(३९) ३९४६५ (०६-०४-२०१८). डॉ.अपिूब र्हरे : र्दनाांि १४ डडसेंर्र, २०१७ रोजी 
सभार्हृाच्या पर्टलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ३१८०१ ला र्दलले्या उत्तराच्या सांदभाबत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक शहरातील गोदावरी नदीपात्र प्रदषुण मकु्त करण्यार्ार्तच्या 
र्दनाींक २९ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ववभागीय आयकु्त, नामशक 
याींचेकड े झालेल्या आढावा र्ठैकीत ववभागीय आयकु्त, नामशक याींनी 
महानगरपामलकेस र्दलेल्या आदेशानसुार गोदावरी नदीपात्र प्रदषुण मकु्त 
करण्याचा आराखडा महानगरपामलकेकडून ववभागीय आयकु्त, नामशक याींचकेड े
सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महापामलकेच्या मलननःस्सारण कें द्राच्या िमता वाढीसाठी 
तसेच महानगरपामलका िते्रातनु वाहणारे सींपणूब गोदावरी नदीपात्र प्रदषुण 
मकु्त करण्यासाठी सादर केलेल्या आराखयायाच्या अनषुींगाने कोणती कायबवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, गोदावरी नदी स्वच्ितसेाठी महानगरपामलकेमािब त काढण्यात 
आलेल्या ननववदेसींर्ींधीची प्रगतीत असलेली प्रफिया पणूब झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, कन्नमवार पलु त े लक्ष्मीनारायण पलुादरम्यानच्या घा्ाची 
जागा ववकासकासाठी महानगरपामलकेस वगब करण्यार्ार्त नामशक 
महानगरपामलकेने च्जल्हाधधकारी, नामशक याींचकेड ेर्दनाींक १२ िेिवुारी, २०१६ 
रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने कोणता ननणबय घेण्यात आला 
आहे, 
(५) असल्यास, गींगा नदीच्या धतीवर गोदावरी नदीच्या प्रवाहात 
महानगरपामलका िते्रात जलप्रदषुण मापक यींत्र े र्सववण्यार्ार्त व सींपणूब 
नदीपात्र प्रदषुणमकु्त करण्यार्ार्त कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र िडणिीस (२४-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) महानगरपामलकेने सादर केलेल्या आराखयायात समाववष् गींगापरूगाींव येथे 
१८ द.ल.मल.प्रनतर्दन िमतचेे व वप ींपळगाींव खाींर् येथ े ३२ द.ल.मल.प्रनतर्दन 
िमतचेे मलनन:स्सारण कें द्र र्ाींधण्यासाठी शासनाच्या अमतृ योजनेंतगबत 
अनिुमे रुपये २८.७९ व ५३.४६ को्ी रक्कमेस मींजुरी देण्यात आली असनू, 
प्रत्यिात जागेवर कामे सरुु करण्यात आली आहेत. 
(३) गोदावरी नदीतील पाणवेली काढण्याच्या कामाची ननववदा प्रफिया पणूब 
करण्यात आली आहे.  
(४) सदर प्रस्ताव कायबवाहीत आहे.  
(५) गींगा नदीच्या धतीवर गोदावरी नदीच्या प्रवाहात महानगरपामलका िेत्रात 
जलप्रदषुण मापक यींत्र े र्सववणे या कामाची ननववदा प्रफिया 
महानगरपामलकेमािब त सरुु आहे.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
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अमरािती महानर्रपामलिेच्या सामान्य प्रशासन विभार्ातनू  
महत्त्िाच्या नस्ती र्हाळ झाल्यार्ार्त 

  
(४०) ३९५९९ (०६-०४-२०१८). प्रा.जोर्ेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती महानगरपामलकेच्या सामान्य प्रशासन ववभागातनू कीं त्रा्ी 
डॉक््र व पररचाररकाींच्या ननयकु्तीर्ार्तची महत्त्वाची नस्ती गहाळ झाल्याची 
र्ार् माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशबनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महानगरपामलकेच्या याच ववभागातनू अशा प्रकारे 
यापवूीही महत्त्वाच्या नस्ती गहाळ झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महत्त्वाच्या नस्ती गहाळ होण्यामागील कारणाींचा शोध 
महानगरपामलका प्रशासनाने घेतला आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तदनसुार दोषी अधधकारी व कमबचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) महापामलकेच्या आरोग्य ववभागाशी सींर्ींधधत नस्ती अमभप्रायासाठी 
महापामलकेच्या सामान्य प्रशासन ववभागाकड े प्राप्त झालेली होती. परींत ु
सदरची नस्ती अनावधानाने इतर नस्त्यार्रोर्र र्ाींधली गेल्याने, सामान्य 
प्रशासन ववभागाकड ेप्रलींबर्त रार्हल्याचे ननदशबनास आललेे आहे. 
 

___________ 
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राज्यातील धमाबदाय सांस्था अिायबक्षम असल्यार्ार्त 
  
(४१) ३९७२२ (०६-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊिब  भाई जर्ताप, श्री.आनांदराि पार्टील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नर्ान ू खमलिे, डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.सभुाष झाांर्ड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.हररमस ांर् राठोड : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील समुारे ६० हजाराींहून अधधक धमाबदाय सींस्था अकायबिम 
असल्याचे व ननयमर्ाहय कृती करीत असल्याचे ननदशबनास आले असनू 
त्याींचेववरुध्द माहे डडसेंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कारवाई करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींस्थाींची ववभागननहाय सींख्या काय आहे व त्याींचेकडून 
कोणत्या स्वरुपाची ननयमर्ाहय कृती झाली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त सींस्थाींववरुध्द शासनाने कोणती कायबवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (१०-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर सावबजननक ववश्वस्त व्यवस्था अधधननयम १९५० मधील 
सधुाररत कलम २२ (३अ) नसुार कायबवाही करण्यात आली असनू, यासोर्त 
ववभागननहाय तक्ता जोडीत आहे. तसेच अकायबरत सींस्था स्वयींखुद र्दल 
अजाबद्वारे रद्द करण्यार्ार्तची प्रफिया सरुु आहे व यापढेुही चालचू रार्हल. 
(३) अकायबरत सींस्था स्वयींखुद र्दल अजाबद्वारे रद्द करण्यार्ार्तची प्रफिया 
सरुु आहे. रद्द करण्यात आलेल्या सींस्थाींची ववभागननहाय मार्हती धमाबदाय 
आयकु्त कायाबलयाच्या सींकेतस्थळावर प्रमसध्द करण्यार्ार्तची कायबवाही 
प्रस्ताववत आहे. 
(४) महाराषर सावबजननक ववश्वस्त व्यवस्था अधधननयम १९५० मधील 
सधुाररत कलम २२ (३अ) नसुार कायबवाही चालचू रार्हल. 
  

___________ 
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आपले सरिार सेिा िें द्रािर पतांजली या खाजर्ी 
 िां पनीच्या उत्पादन विक्रीर्ार्त 

  
(४२) ३९७४८ (०६-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊिब  भाई जर्ताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पार्टील, श्रीमती 
हुस्नर्ान ूखमलिे, श्री.हररमस ांर् राठोड, श्री.जनादबन चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांर्ड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिब .अनांत र्ाडर्ीळ, श्री.सतजे ऊिब  र्ांर्टी पार्टील, 
श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सधुीर ताांरे् : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या मार्हती-तींत्रज्ञान ववभागाने ग्रामीण तसेच शहरी भागात 
मोठ्या प्रमाणावर “आपले सरकार सेवा कें द्र” स्थापन करण्याचा ननणबय घेतला 
असनू त्यासींदभाबतील पररपत्रक काढले असनू तद्नसुार प्रत्येक ग्रामपींचायत, 
नगरपररषद, नगरपींचायत आणण महानगरपामलकाींमध्ये अशी कें दे्र स्थापन 
करण्यात येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कें द्राच्या माध्यमातनू ग्रामीण भागामध्ये तयार करण्यात 
येणाऱ् या उत्पादनाींसह पतींजली सारख्या खाजगी कीं पनीची उत्पादने ववकण्याचा 
ननणबय घेतल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशबनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त काढण्यात आलेल्या पररपत्रकामध्ये वविीस ठेवण्यात 
येणाऱ् या उत्पादनाींमध्ये पतींजलीच्या उत्पादनाींमशवाय इतर एकाही खाजगी 
उत्पादकाींचा उल्लेख करण्यात आला नसल्याने या ननणबयाला अनेक 
उद्योजकाींनी ववरोध दशबववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार पतींजली या खाजगी कीं पनीची उत्पादन वविी 
रोखण्यार्ार्त कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०७-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
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(४) मार्हती तींत्रज्ञान ववभाग, शासन ननणबय र्दनाींक १९/०१/२०१८ नसुार 
आपले सरकार सेवा कें द्रार्ार्त मागबदशबक सचूना ननगबममत करण्यात आल्या 
आहेत. सदर शासन ननणबयाचा मखु्य उद्देश सध्या असलेल्या आपले सरकार 
सेवा कें द्राींची सींख्या वाढवनू प्रामखु्याने शहरी भागात अधधक कें दे्र स्थापन 
करण्याचा आहे. शासनाच्या सवब G२C (Government to Citizen) सेवा आपले 
सरकार सेवा कें द्रामािब त देण्यात येणार आहेत. तसेच सदर कें द्राींमधून B२C 
(Business to Citizen) सेवा देता येईल. कें द्र शासनाच्या CSC २.० मागबदशबक 
सचूनाींनसूार B२C सेवासाठी CSC-SPV ही सींस्था अींमलर्जावणी यींत्रणा 
राहील. त्यामळेु, त्याींच्यामािब त देण्यात येणाऱ्या सवब B२C सेवा या सदर 
शासन ननणबयातील पररमशष् - “क” मध्ये दशबवण्यात आल्या आहेत. सदर 
शासन ननणबयातील “पररमशष्-क” मधील मार्हती कें द्र शासनाच्या CSC-SPV 
च्या csc.gov.in/implementationguidelines या सींकेतस्थळावर नमदू मार्हती 
आहे तशी दशबवण्यात आली आहे. कें द्र शासनाच्या CSC-SPV मािब त त्याींच्या 
सींकेतस्थळावर दशबववललेे सवब B२C सेवा- उदाहरण- पतींजली, L& T courses, 

Tally, Coaching (IIT ect.) र्ार्त उल्लखे आहे. सदर यादी िक्त सचूक 
पध्दतीची असनू CSC-SPV मािब त भववषयात देण्यात येणाऱ्या इतर B२C 
सेवा ही आपले सरकार सेवा कें द्रामािब त देण्यात येतील. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील स्मार्टब मसर्टी योजनेर्ार्त 
  
(४३) ३९९२४ (०६-०४-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पार्टील, श्री.हेमांत र्टिल,े श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने देश पातळीवर स्मा ब् मस्ी योजना अींमलात आणून तीन 
वषाबपवूी तीन ्प्प्यात त्यामध्ये राज्यातील मुींर्ई, पणेु, नामशक, नवी मुींर्ई, 
ठाणे, नागपरू, अमरावती, सोलापरू, कल्याण-डोंबर्वली व औरींगार्ाद या 
महानगरपामलका िते्रातील शहराची ननवड केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर योजनेच्या ननकषानसुार ननवड झालेल्या या स्मा ब् 
शहराींसाठी ५ वषांच्या कालावधीकरीता कें द्र शासनाकडून प्रनतवषब/प्रनतशहर १०० 
को्ी रुपये असे एकूण ५०० को्ी तर राज्य शासन व महानगरपामलकास 
प्रत्येकी ५० को्ी प्रमाणे २५० को्ी इतके अनदुान उपलब्ध करणे आवश्यक 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार फकती महानगरपामलकाींकडून फकती रक्कमेचे स्मा ब् 
मस्ी प्रस्ताव कें द्र शासनास पाठववण्यात आले आहेत व कें द्र शासनाकडून 
तसेच राज्य शासनाकडून त्याकरीता आतापयतं फकती अनदुान 
(महानगरपामलकाननहाय) प्राप्त झाल ेआहे, 
(४) असल्यास, त्याचप्रमाणे ठाणे महानगरपामलकेस कें द्र शासनाकडून स्मा ब् 
योजना अींमलर्जावणीकरीता गेल्यावषी २०० को्ी रुपये प्राप्त होवनू केवळ ७ 
को्ी रुपयेच आतापयतं खचब होऊन एकही प्रकल्प पणूब झाला नसल्याचे 
तसेच त्यासाठी दोनदा सल्लागार नेमल्याच ेर्दनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार सींर्ींधधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०५-०६-२०१८) : (१) कें द्र शासनाने स्मा ब् मस्ी योजना 
सन, जून २०१५ मध्ये सरुु केली असनू मागील तीन वषाबत तीन ्प्प्यात 
राज्यातील पणेु, सोलापरू, नामशक, कल्याण-डोंबर्वली, औरींगार्ाद, ठाणे, 
नागपरू, वप ींपरी-धच ींचवड या आठ शहराींची ननवड चॅलेंज प्रफियेद्वारा स्मा ब् 
शहर म्हणून ववकमसत करणेकामी करण्यात आलेली आहे 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  

• कें द्र सरकारच्या स्मा ब् मस्ी योजनेंतगबत रार्ववलेल्या चॅलेंज 
प्रफियेमध्ये सहभागी होणेकामी राज्य शासनाने दहा शहराींची 
मशिारस कें द्र शासनाकड े केली होती. यामध्ये आतापयतं झालले्या 
चार िेऱ्याींममळून, नऊ शहराींनी आपले प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेसादर 
केले होत.े त्यापकैी आठ शहराींची ननवड कें द्र शासनाने केली आहे. 
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• सद्य:च्स्थतीत स्मा ब् मस्ी योजनेंतगबत वरील आठ शहराींमध्ये एकूण 
रुपये २१५४२.४५ को्ी इतक्या फकमतीचे एकूण ३०३ प्रकल्प 
रार्ववण्यात येत आहेत. 

• सदर योजनेंतगबत माहे एवप्रल २०१८ अखेरपयबत कें द्र शासनाकडून 
रुपये १३६० को्ी रुपये व राज्य शासनाकडून त्याप्रमाणात रुपये ६८० 
को्ी (पणेु व सोलापरू साठी प्रत्येकी रुपये २९४ को्ी, नामशक, 
कल्याण-डोंबर्वली, औरींगार्ाद, ठाणे, नागपरू या पाच शहराींसाठी 
प्रत्येकी रुपये २८५ को्ी आणण वप ींपरी-धच ींचवड शहरासाठी रुपये २७ 
को्ी) इतके अनदुान ववतररत करण्यात आले आहे. 

४)  
• कें द्र शासन व राज्य शासनाने स्मा ब् मस्ी योजनेंतगबत ठाणे 

महापामलकेस माहे एवप्रल २०१८ अखेरपयतं रुपये २९४ को्ी इतका 
ननधी ववतररत केला आहे. 

• स्मा ब् मस्ी योजनेच्या मागबदशबक तत्त्वाींनसुार ठाणे स्मा ब् मस्ी ल. 
अींतगबत िते्राधारीत ववकास प्रकल्पासाठी मे. फिसील ररस्क ॲण्ड 
इन्रास्रक्चर मल. याींची माहे जानेवारी,२०१८ रोजी आणण पॅन मस्ी 
उपिमासाठी मे. पॅलेडडयम कीं सल््ीींग इींडडया प्रा. मल. याींची माहे 
जानेवारी,२०१८ रोजी ववर्हत प्रफिया पणूब करून प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 

• सद्य:च्स्थतीत ठाणे येथे स्मा ब् मस्ी योजनेंतगबत एकूण २६ प्रकल्प 
रार्ववण्यात येत असनू माहे एवप्रल २०१८ अखेर यापकैी रुपये २.१९ 
को्ी फकींमतीचे ३ प्रकल्प पणूब झालेले आहेत. याव्यनतररक्त 
योजनेंतगबत माहे एवप्रल-२०१८ अखेरपयतं ववववध ववकास प्रकल्पाींसाठी 
रुपये २८.७० को्ी खची पडलेले आहेत. 

(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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निी मुांर्ई महानर्रपामलिा क्षेत्रातील अनधधिृत  
र्ाांधिामाांिर िारिाई िरण्यार्ार्त 

  
(४४) ४००४८ (०६-०४-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींर्ई महानगरपामलका िते्रातील अनधधकृत र्ाींधकामे, अनतिमणाींवर 
महानगरपामलका आयकु्त, नवी मुींर्ई याींच्या मागबदशबनानसुार कारवाई 
करण्यात येत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महानगरपामलका िते्रातील फकती अनधधकृत हॉ्ेल्स व 
लॉच्जींग-र्ोडडगंवर कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) नवी मुींर्ई महानगरपामलका िेत्रातील हॉ्ेल व लॉच्जींग व्यवसायाच्या 
र्ठकाणी ववभागस्तरावर प्रत्यि तपासणी करून सदर र्ठकाणी अनधधकृत 
र्ाधकामे आढळून आले असल्याने १९९ व्यवसानयकाींना एम.आर.्ी.पी. ॲक््, 
१९६६ मधील कलम ५३(१) अन्वये नो्ीसा र्जावनू ८३ व्यवसाय धारकाींवर 
र्ाींधकाम ननषकासनाची कारवाई महानगरपामलकेमािब त करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

सोलापरू जजल्हयातील अमतृ योजनेंतर्बतच्या िामाांर्ार्त 
  
(४५) ४०३४५ (०६-०४-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू च्जल्ह्यात अमतृ योजनेंतगबत करावयाची र्हुताींश कामे सध्या 
अधबव् च्स्थतीत असल्याने च्जल्ह्याचा ववकास खुीं्ला असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 



वि.प. ४ (58) 

(२) असल्यास, अमतृ योजनेंतगबत अधबव् असलेली कामे लवकरात लवकर 
पणूब करण्यार्ार्त शासनाने कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०५-०६-२०१८) : (१), (२) व (३)  

• कें द्र शासन परुस्कृत अमतृ अमभयानाींतगबत सोलापरू च्जल्ह्यातील 
सोलापरू शहरासाठी रुपये ५५१.८८ को्ी फकींमतीचे ३ प्रकल्प व र्ाशी 
शहरासाठी रुपये ११२.४० को्ी फकींमतीचा १ प्रकल्प मींजूर करण्यात 
आला आहे. 

• सोलापरू शहरासाठी मींजूर ३ प्रकल्पाींपकैी पाणीपरुवठा ्प्पा-१ या 
प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असनू उवबररत पाणीपरुवठा ्प्पा-२ व 
मलननस्सारण प्रकल्प ननववदाधीन आहेत. 

• र्ाशी शहर मलननस्सारण प्रकल्पाचे कायाबदेश एवप्रल, २०१८ मध्ये 
देण्यात आले असनू प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

• या व्यनतररक्त उपरोक्त २ शहरात ६ हररत िेत्र ववकास प्रकल्पाींची 
कामे प्रगतीपथावर आहेत. 

• अमतृ अमभयानाींतगबत मींजरू प्रकल्पाींची कामे ववर्हत कालावधीमध्ये 
पणूब करण्याच्या सचूना अमभयान शहराींना देण्यात आल्या असनू 
त्यानषुींगाने शासन स्तरावरुन वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत आहे. 

  
___________ 

  
राज्यातील विविध िौरु्टांबर्ि न्यायालयातील दािे प्रलांबर्त असल्यार्ार्त 

  
(४६) ४०५५५ (०६-०४-२०१८). अॅड.जयदेि र्ायििाड, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत र्टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पार्टील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनुनल तर्टिरे, श्रीमती विदया 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा र्ेर्, श्री.रामराि िडिुत,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.जर्न्नाथ मशांदे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील ववववध कौ्ुींबर्क न्यायालयामध्ये ३४,३५९ दावे सध्या प्रलींबर्त 
असनू पणेु व मुींर्ईतील वाींदे्र येथील कु्ुींर् न्यायालयात सवाबधधक दावे 
प्रलींबर्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५ त े१० वषाबपेिा जास्त वष ेप्रलींबर्त असलेल्या दाव्याींपकैी 
िौजदारी व र्दवाणी स्वरुपाचे प्रत्येकी फकती दावे प्रलींबर्त आहेत, 
(३) असल्यास, प्रलींबर्त असलेले दाव े ननकाली काढण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (०२-०६-२०१८) : (१) र्दनाींक ३१/३/२०१८ अखेर कौ्ुींबर्क 
न्यायालयामध्ये एकूण-३६,०९६ दाव ेप्रलींबर्त असनू त्यापकैी मुींर्ई येथे एकूण- 
१८५४ व पणेु येथे एकूण- ११५४ दावे प्रलींबर्त आहेत. 
(२) ५ त े १०वषाबपेिा जास्त वष ेप्रलींबर्त असलेल्या दाव्याींपकैी फौजदारी व 
र्दवाणी स्वरुपाचे दाव्याींची सींख्या खालीलप्रमाणे आहे. 
 
कौ्ुींबर्क 
न्यायालय 

१० वषाबपेिा जास्त (र्दनाींक 
३१/०३/२०१८ अखेर) 

५ वषाबपेिा जास्त व १० 
वषाबपेिा कमी 

र्दवाणी फौजदारी एकूण  र्दवाणी फौजदारी एकूण 
मुींर्ई  ८ ०  ८ २५४ ५९ ३१३ 
पणेु   ५ १  ६ १०५ २२ १२७ 
    
(३) प्रलींबर्त असलेले दावे ननकाली काढण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाने सिीय 
कृती योजना तयार केली असनू सदर कृती योजनेमळेु जुनी प्रकरणे ननकाली 
काढ़ली जावनु दाव्याींची सींख्या कमी होत आहे. तसेच, जुनी प्रलींबर्त प्रकरणे 
ननकाली काढण्यासाठी प्रमखु न्यायाधीश, कौ्ुींबर्क न्यायालय याींना प्रत्येक 
मर्हन्यासाठीचा ववशषे कायबिम र्दला गेला आहे. 
 मा.उच्च न्यायालय जुनी प्रकरणे ननकाली काढण्याच्या प्रगतीवर 
सातत्याने लि ठेवनू असल्यामळेु जुन्या प्रलींबर्त प्रकरणाींची सींख्या हळूहळू 
कमी होत आहे. 
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 मा.उच्च न्यायालयाने प्रमखु च्जल्हा न्यायाधीश/मखु्य न्यायाधीश, 
शहर र्दवाणी न्यायालय/ मखु्य महानगर दींडाधधकारी न्यायालय/ मखु्य 
न्यायाधीश, कौ्ुींबर्क न्यायालय याींना मर्हलाींना न्याय ममळण्याची खात्री 
करण्यासाठी प्राथममकता असलेल्या अशा प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्यासाठी व 
वेळेवर ववतरण सकुर होण्यासाठी वारींवार शक्य नततक्या लवकर वसलुीसाठी 
व वॉरीं्सची अींमलर्जावणी करण्याच्या प्रकरणाशी ससुींगत करणेर्ार्त 
र्दशाननदेश जारी केलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नार्परू येथील ममहान प्रिल्पातील िां पन्या सरुु िरण्यार्ार्त 
  
(४७) ४०६५४ (०६-०४-२०१८). श्री.नार्ोराि र्ाणार : र्दनाांि १९ डडसेंर्र, २०१७ 
रोजी सभार्हृाच्या पर्टलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ३१३६१ ला र्दलले्या उत्तराच्या सांदभाबत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील ममहान प्रकल्पाच्या ववकासावर राज्य शासन अधधक भर 
देत असतानाही काही कीं पन्याींनी अनेक वषाबपासनू कामे सरुु केली नसल्याच े
माहे डडसेंर्र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशबनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, डीएलएि, सोनी पॅमीमसब, मॅक्स एमरोस्पेस व मलला वेंचसब 
तसेच आतापयतं कुठल्याही कीं पनीकडून एमआयडीसी जवळ याप्रकारचा 
प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही तसेच या कीं पन्याींना एमआयडीसीकडून काम 
न सरुु केल्यार्द्दल नो्ीसा ही पाठवण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ममहान प्रकल्पातील कीं पन्या सरुु करण्यार्ार्त शासनाने 
कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र िडणिीस (१८-०५-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) ज्या कीं पन्याींनी िक्त अनामत रकमेचा फकीं वा अपणूब रकमेचा 
भरणा केला आहे, अशा कीं पन्याींना महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनीकडून 
उरलेली रक्कम त्वरीत भरण्यासाठी स्मरणपत्र े देण्यात आली आहेत. तसेच, 
ज्याींनी पणूब रक्कम भरली आहे, त्याींना उद्योग उभारण्याची कायबवाही 
करण्यार्ार्त नो्ीस पाठववण्यात आल्या आहेत. त्यानसुार, सोनी पॉलीमसब, 
डीएलएि, एच.सी.एल., डसॉल्् ररलायन्स, पतींजली, इींदमार, हल्दीराम, इ. 
कीं पन्याींनी सकारात्मक प्रनतसाद र्दला असनू उद्योग उभारणीस सरुुवात केली 
आहे. मॅक्स एरोस्पेस व मलला वेंचसब या कीं पन्याींनी उद्योग उभारणीर्ार्त 
कुठलाही प्रनतसाद र्दलेला नाही. तथावप, सदर कीं पन्याींनाही स्मरणपत्र ेदेण्यात 
आली आहेत. 
 ममहान प्रकल्पात उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्सार्हत करणे उद्देश 
असल्याने कीं पन्याींशी चचाब करुन त्याींच्या अडचणी समजावनू घेऊन त्यातनू 
मागब काढण्यार्ार्त प्रयत्न करण्यात येत आहेत.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

पत्रिाराांना ननितृ्तीिेतन देण्यार्ार्त 
  
(४८) ४०६९५ (०६-०४-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : र्दनाांि १९ डडसेंर्र, 
२०१७ रोजी सभार्हृाच्या पर्टलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ३४६५२ ला र्दलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाबत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ववववध माध्यमातनू पत्रकारीता करीत असलेल्या पत्रकाराींना ननवतृ्तीवेतन 
देण्यार्ार्तच्या ननणबयाला शासनाने तत्वत: मान्यता र्दली असल्याची र्ार् 
र्दनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशबनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पत्रकाराींना ननवतृ्तीवेतन देण्यार्ार्तचे ननकष ननच्श्चत 
करण्याची प्रफिया सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे व फकती कालावधीत लाभाथी 
पत्रकाराींना ननवतृ्तीवेतन सरुु होऊ शकत,े 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (२१-०५-२०१८) : (१) त े(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यातील वयोवधृ्द व ज्येषठ पत्रकाराींसाठी पेन्शन योजनेर्ार्त कोणताही 
ननणबय शासनाने घेतलेला नाही.परींत ुज्येषठ पत्रकाराींप्रती सामाच्जक भावनेतनू 
वयोवधृ्द व ज्येषठ पत्रकाराींना त्याींच्या कायाबचा सन्मान म्हणून आचायब 
र्ाळशास्त्री जाींभेकर ज्येषठ पत्रकार सन्मान योजनेंतगबत दरमहा ठराववक 
रक्कम देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
  

पणेु महानर्रपामलिा ममळित िरािरील थिर्ािीच्या  
रिमेिर दांड आिारल्यार्ार्त 

  
(४९) ४१२१४ (०६-०४-२०१८). श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महानगरपामलका ममळकत करावरील थकर्ाकीच्या रकमेवर मोठ्या 
प्रमाणात दींड आकारत असल्याची र्ार् माहे िेिवुारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशबनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महानगरपामलका राज्य शासनाचा मशिण कर, रोजगार 
हमी, मोठा ननवासी कर यावरही मोठ्या प्रमाणात दींड आकारत असल्याच े
ननदशबनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (१९-०५-२०१८) : (१) ममळकत करावरील थकर्ाकीच्या 
रकमेवर महाराषर महानगरपामलका अधधननयमातील तरतदूीनसुार शास्ती 
आकारण्यात येत.े 
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(२) महाराषर शासनाचे मशिण कर, व रोजगार हमी अधधननयम १९६२ 
प्रकरण तीन ननयम १० अन्वये शासनाचे मशिण कर व रोजगार हमी 
कराच्या रकमेवर १०% इतकी शास्ती वषाबतनू एकदाच आकारण्यात येत.े 
 तथावप, मोठ्या ननवासी कराच्या रकमेवर शास्ती आकारण्यात येत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

 औरांर्ार्ाद शहराच्या विविध भार्ात साांडपाण्यािर प्रकक्रया िरणारा  
प्रिल्प उभारण्यार्ार्त 

  
(५०) ४४३६४ (३०-०८-२०१३). श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगार्ाद शहराच्या ववववध भागात साींडपाणी उपचार पध्दती प्रकल्प 
उभारण्याचा ननणबय पामलकेमािब त घेऊन त्यास शासनामािब त मान्यता देऊन 
अद्याप कोणतीच कायबवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच औरींगार्ाद शहराच्या ववववध भागात मसव्हरेज र्र्मेन्् प्लँन्् 
उभारणेर्ार्त कोणती कायबवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायबवाही केली नसल्यास, ववलींर्ाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र िडणिीस (६-०६-२०१८) : (१) व (२) 

• कें द्र शासन परुस्कृत यआुयडीएसएसएम्ी योजनेंतगबत डडसेंर्र, २०१३ 
मध्ये औरींगार्ाद शहर भमूमगत ग्ार योजना मींजूर आहे. 

• सदर प्रकल्पाच्या ननववदा प्रफियेअींती जुल,ै २०१४ मध्ये कामाचे 
कायाबदेश देण्यात आले आहेत. 

• सदर प्रकल्पाचे ८६ % काम पणूब झाल्याचा अहवाल औरींगार्ाद 
महानगरपामलकेने सादर केला आहे. 
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(३) व (४) 
• प्रकल्पाींतगबत एकूण २१६ एमएलडी िमतचेी ४ मलशधु्दीकरण कें द्र 

उभारण्यात येणार आहेत. 
• त्यापकैी, १ मलननस्सारण कें द्राचे काम पणूब, २ कें द्राींचे काम ९८%, 

तर एका कें द्राचे काम ६% पणूब झाल्याचा अहवाल औरींगार्ाद 
महानगरपामलकेने सादर केला आहे.  

___________ 
  
 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
नार्पूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवब सवब प्रफिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


