
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १३४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

जेएनपीटीच्या पाचव् या प्रिपापातीप प्रिपापरस्ताताांना  
१२.५० टक्कक्कयाच ेइरादा पत्र ममळणेबाबत 

  

(१)  ७१२ (१५-०१-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जेएनपी्ीच्या पाचव् या रकलकपापातील रकलकपापरस्ताताींना पींतरकलनानाींच्या ्ताते १२.५० ्क्केच े
इरादा पत्र देण्यात आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, उर्वररत १८ गार्ाींच्या रकलकपापरस्ताताींना सदरची इरादा पत्र े ककती कालार्नीत 
देण्यात येणार आ्े तसेच जागेचा ताबा केव््ापय त देण्याचे अपेषित त आ्े, 
(३) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) जे.एन.पी.्ी. रकलकपापासाी  िसककोने ्ताताींतरीत केलेपाया जिमनीच्या ूधनारकाींना १२.५ 
्क्के जमीन र्ा्प योजनेचा लाू देण्याबाबतचा शासन ननणवय दद.१४.८.२०१४ रोजी ननगविमत 
करण्यात आला आ्े. उक्त शासन ननणवयातील तरतुदीनसुार जजपा्ाधनकारी, रायगक याींनी 
जे.एन.पी.्ी. रकलकपापासाी  सींपादीत करण्यात आलेपाया १२ गार्ाींच्या पात्र खातेदाराींची यादी 
मुख्य व्यर्ताथापक, जे.एन.पी्ी. याींना सादर केली अ्े. त्यानुसार पुढील कायवर्ा्ी सुरु आ्े. 
जे.एन.पी.्ी. न े यासाी  जमीन उपलब्न करुन ददपायानींतर िसककोककधन पुढील कायवर्ा्ी 
करण्यात येईल. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
  

___________ 
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नामशि येथीप िुां भमेळ्यासाठी िरावयाच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना 
 

(२)  १८९१ (२७-०१-२०१५).   श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नािशकमध्ये पुढच्यार्र्षी ्ोणारा कुीं ूमेळा सुरळीतपणे पार पाकण्यासाी  तब्बल २३०० 
को्ीची साननसामरस्ी र् सुरषित ततेच्या उपाययोजना राबवर्पाया जात आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपायास, राज्य शासनान ेर् कें द्र शासनान ेया कुीं ूमेळयासाी  मा्े नोव् े्ंबर, २०१४ अखेर 
ककती नननी उपलब्न करुन ददला आ्े र् यासाी  अजधन ककती नननीची आर्श्यकता आ्े, 
(३) उपरोक्त कुीं ूमळेयाच्या वर्वर्न कामाची सदय:जताथती काय आ्े ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) नािशक र् त्रींबकेश्र्र येथे सन २०१५-२०१६ मध्ये 
सींपन्न ्ोणाऱ्या कुीं ूमेळ्यासाी  वर्वर्न २२ यींत्रणाींचा समार्शे असलेपाया रुपये २३७८.७८ को्ी 
रुपये अींदाजे ककीं मतीच्या आराखयायास िशखर सिमतीने मान्यता ददली आ्े. 
(२) नोव् े्ंबर २०१४ अखेरपय त िसी्ं ताथ कुीं ूमेळ्याकरीता कें द्र शासनाककधन नननी उपलब्न 
झालेला नसला तरी राज्य शासनाककधन सुमारे ९४१.६३ को्ी इतका नननी उपलब्न करण्यात 
आलेला आ्े. 
     त्याचरकलमाण ेनोव् े्ंबर २०१४ पासधन राज्य शासनान े ९११.३९ को्ी नननी उपलब्न केला 
असधन यािशर्ाय ७९.७५ को्ी नननीची आर्श्यकता आ्े. 
(३) कुीं ूमेळ्याच्या अनुर्षींगाने पायाूधत सुवर्नाींची ब्ुताींश कामे पुणव झाली आ्ेत. 

___________ 
  

नाांदेड-वाघाळा शहर महानगरपामपिाांतगगत बीएसयूपी योजनेच्या 
ननधीतीप अपहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

 

(३)  २८७४ (२३-१२-२०१४).   श्री.हेमांत पाटीप (नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय गहृननमागण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेक-र्ाघाळा श्र म्ानगरपािलकाींतगवत बीएसयधपी योजनेच्या नननीतील अप्ाराची 
चौकशी करण्यासींदूावत नाींदेक येथील सामाजजक कायवकत ेश्री.बाबधू ाई शेख याींनी ददनाींक २० 
ऑगता्, २०१४ रोजी र्ा त्यासमुारास मा.सधचर्, नगरवर्कास वर्ूाग, मींत्रालय, मुींबई याींना एक 
ननर्ेदन ददले, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपायास, या ननर्ेदनानसुार या रकलकरणी चौकशी केली आ्े काय, त्यात काय आढळधन 
आले, 
(३) चौकशीनुसार पुढे कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) अदयाप कोणतीच कारर्ाईव केली नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१६-०२-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. रकलतातुत ननर्ेदन नगर वर्कास वर्ूागास 
रकलाप्त झालेले ना्ी. 
(२), (३) र् (४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
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मीरा-भाईदर, मांबई, नवीमुांबई, वसई, ववरार, ठाण,े िपायाण, डोंबबवपी या  
महानगरपामपिेमध्ये एमएमआरडीएच्यामाफग त झापेपी वविास िाम े

 

(४)  ३१८१ (२३-१२-२०१५).   श्री.नरेंद्र मेहता (ममरा भाईंदर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा-ूाईदर, मींबई, नर्ीमुींबई, र्सई, वर्रार, ीाणे, कपायाण, कोंबबर्ली या म्ानगरपािलका 
एमएमआरकीएच्या अींतगवत येतात, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपायास, मागील १० र्र्षावत एमएमआरकीएमार्व त या म्ानगरपािलकाींतील श्ाराींत एकध ण 
ककती आणण कोणत्या दीकाणी वर्कास कामे झाली र् त्याचा रकलत्येकख खचव ककती आणण 
त्याबाबतची सदय:जताथती काय आ्े, 
(३) तसेच शासनाला या मीरा-ूाईदर श्र म्ापािलकेककधन व््ॅ्, ता्ॅम्पकयु्ी यासारख्या 
कराींच्या माध्यमातधन रकलनतर्र्षी एकध ण ककती म्सुली कर रकलाप्त ्ोतो, 
(४) मागील पाच र्र्षावची माद्ती देण्यात यार्ी ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०१-२०१६) :(१) र् (२) ्ोय. 
     मुींबई म्ानगर रकलदेश वर्कास रकलाधनकरणाने बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलका  ेत्रामनील 
पायाूधत सुवर्ना वर्कसीत करण्यासाी  मुींबई नागरी पायाूुत सुवर्ना रकलकपाप राबवर्ला आ्े. 
मुींबई म्ानगरात मुींबई रकलाधनकरण  ेत्रातधन रोज लाखो नागरीक कामा ननिमत्त येत असतात. 
त्याींना मुींबईतील नागरी सुवर्नाींचा लाू घेतात यार्ा या दृष ्ीने मुींबई नागरी पायाूधत सुवर्ना 
रकलकपापाचा वर्तातार मुींबई म्ानगरपािलका  ेत्राबा्ेरील रकलाधनकरण  ेत्रात करणे गरजेचे आ्े. 
तसेच उपनगरीय परर ेत्राचा वर्कास ्ोण्यास र् औदयोधगक ूरूरा्ी ्ोऊन रोजगाराींच्या 
नर्नर्ीन सींनी उपनगरीय परर ेत्रात उपलब्न ्ोऊन बृ् न्मुींबईच्या पायाूधत सुवर्नाींर्र पकणारा 
अनतररक्त ूार कमी करण्यातातर् मदत ्ोणार आ्े. 
 ीाण,े नर्ी मुींबई, कपायाण-कोंबबर्ली, कजवत, खालापधर, पनर्ेल, र्सई-वर्रार आणण िमरा-ूाईंदर 
रताते, उयाकाणपधल करीता समुारे रु.१४९३.२६ को्ी इतक्या अींदाजजत खचावच्या कामाींस मुींबई 
म्ानगर रकलदेश वर्कास रकलाधनकरणाने मान्यता ददली असधन यामनधन ३ खाकी पलु बाींनणे, २ 
रेपार्े उयाकाणपधल बाींनणे, ९ उयाकाणपधल बाींनणे र् १३१.५० कक.मी. रतात्याच े रुीं दीकरण र् 
सुनारणा करणे अशा कामाींचा समार्ेश आ्े. 
       त्यापैकख ६१.०० कक.मी. रतात्याचे काम र् पनर्ेल, र्ाघबबळ, मानपाका र् पातलीपाका 
येथील उयाकाणपधल, िशळ म्ाप,े कापुरबार्की र् नायगाींर्-जुचींद्र रतात्यार्रील रेपार्े उयाकाणपधल ्ी 
काम े रकलगतीत आ्े. यातील का्ी काम े ीाण े म्ानगरपािलका र् म.रा.र.वर्. म्ामींकळाकक े
रकलाधनकरणाककधन नननी उपलबन करुन देऊन त्याींच्यामार्व त कायवजन्र्त करण्यात येत आ्ेत. 
मुींबई म्ानगर रकलदेश  ेत्राच्या सर्ा गीण वर्कासासाी  मुींबई म्ानगर रकलदेशातील नािमवक 
ताथळे/पयव् न ताथळे/औदयोधगक  ेत्र/शै णणक  ेत्रास जोकणाऱ्या, अींदाजजत ककीं मत रु.१११३.३५ 
को्ी ककीं मतीच्या म्त्र्ाच्या अनतररक्त कामाींस मान्यता रकलदान केली आ्े. त्यामध्ये ०५ 
उयाकाणपधल बाींनणे र् १४५.१२ कक.मी. रतात्याींच ेरुीं दीकरण र् सनुारणा करण्याचा समार्ेश आ्े. 
रतात्याींच्या सुनारणाींपैकख ५० कक.मी. रतात्याींच ेकाम पुणव झाले असधन उर्वररत काम ेजुन, २०१६ 
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पय त मुींबई म्ानगर रकलदेश वर्कास रकलाधनकरणामार्व त पुणव अपेषित त आ्े. 
(३) र् (४) िमरा-ूाईंदर म्ानगरपािलकेककधन कायवकीं त्रा्ार्रील ्ीकीएसच्या माध्यमातधन गेपाया 
पाच र्र्षावत एकध ण रु. २५,८६,६६,९४४/- इतका व््ॅ् शासनास रकलाप्त झाला आ्े. तसेच सदर 
म्ानगरपािलकेककधन िमळकतीच ेनोंदवर्लेपाया दतातऐर्जाींचे मागील पाच र्र्षावत मुद्राींक शुपाक 
रु.२०,१९,६६,७५,२११/- र् नोंदणी र्ख रु.२३४,९७,६१,९४९/- असे एकध ण रु.२२,५४,६४,३७,१६०/- 
इतका म्सधल रकलाप्त झाला आ्े. 

___________ 
  

अांधेरी (पूवग), मुांबई येथीप चाांदीवपी पमसरातीप बेताट िमगचारी  
वसाहतीतीप गाळे िमगचाऱयाांच्या नावे िरून देण्याबाबत 

  

(५)  ४५१६ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुननप मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेता् उपक्रमाच्या कमवचाऱ्याींसाी  ननर्ासताथान ेउपलब्न करून देण्यासाी  बेता् उपक्रमान े
सन १९९४ मध्ये अींनेरी (पधर्व) मुींबई येथील चाींदीर्ली पररसरातील सुमारे ४६८ गाळ्याींनी युक्त 
अशा ४ इमारती म््ाकाककधन वर्कत घेतपाया आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, सदर ध् गाळे बेता् उपक्रमातील कमवचाऱ्याींना मालकख तत्र्ार्र वर्तरीत करणे 
शक्य व््ार्,े याकरीता म््ाकाककधन ना-्रकत रकलमाणपत्र िमळण्यासाी  बेता् उपक्रमाककधन सन 
२००६ पासधन सातत्यान ेपत्रव्यर््ार सुरू आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, उक्त रकलकरणी शासनाककधन आजतागायत कोणती ीोस कायवर्ा्ी करण्यात 
आली र्ा येत आ्े, 
(४) नसपायास, उक्त रकलकरणी ्ोत असलेपाया वर्लींबाची सर्वसानारण कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१६) :(१) बेता् उपक्रमाच्या कमवचाऱ्याींसाी  ननर्ासताथाने 
उपलब्न करुन देण्यासाइी बेता् उपक्रमान े सन १९९४, १९९६ र् १९९७ या र्र्षावमध्ये म््ाका 
रकलाधनकरणाककधन ११७ गाळ्याींची एक अशा चार इामारती वर्कत घेतपाया ज्यात एकध ण ४६८ 
गाळे असधन त्यात बेता् कमवचारी र्ातातव्य करीत आ्ेत. 
(२) ्ोय, ्े खरे आ्े. 
(३) र् (४) म््ाका रकलाधनकरणाककधन ना-्रकत रकलमाणपत्र िम्णे अदनयावप रकललींबबत आ्े. तथावप 
बेता् उपक्रमाकक े कमवचारी र्सा्तीतील गाळे ्र् े असणाऱ्या कमवचा-याींची रकलनत ा यादी 
र्ाढपायाने र् त्या अनुर्षींगान ेननर्ासी गाळ्याींची कमतरता ूासध लागली. सबब, चाींददर्ली येथील 
इमारतीतील गाळे कमवचा-याींना मालकख तत्र्ार्र वर्तरीत केपायास ननर्ासी गाळ्याींसाी  रकलनत ा 
यादीर्र असणाऱ्या कमवचाऱ्याींर्र त े अन्यायकारक ीरेल अस े र्ा्पायान े सदरच े गाळे 
कमवचाऱ्याींना मालकख तत्र्ार्र वर्तरीत करण्याबाबतचा ननणवय बेता् उपक्रमाककधन रकललींबबत 
ीेर्ण्यात आला आ्े. 

___________ 
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अिोपा महानगरपामपिेतीप िमगचाऱ याांना गेपा या ५ महहन याांपासून वेतन न ममळापायाबाबत 
  

(६)  ८१९३ (१७-०४-२०१५).   श्री.गोवधगन शमाग (अिोपा पश्श्चम), श्री.बाबुराव पाचणे 
(मशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला म्ानगरपािलकेतील कमवचाऱ् याींना मागील ५ मद्न् याींपासधन र्ेतन िमळाले नसधन 
पाचर्ा र्ेतन आयोगाची रक् कम देण् यात आली ना्ी, यास् सेर्ाननर्तृ् त कमवचाऱ् याींची पेन् शन 
देण् यात आली ना्ी, तसेच कमवचाऱ् याींच् या वर्वर्न मागण् या म्ापािलका र् शासनता तरार्र अनेक 
र्र्षावपासधन रकललींबबत आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपा यास, सदर ध् रकलकरणी अकोला म्ानगरपािलका कमवचारी सींघर्षव सिमतीन ेआींदोलन 
केले असधन कामबींद आींदोलनाचा इशारा ददला आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, उक् त कमवचाऱ् याींच े र्ेतन ५ मद्न्यापासधन थ कवर्ण् याची कारणे काय र् इतर 
मागण् या पधणव न ्ोण् याची कारणे काय, 
(४) असपा यास, त् याींचे र्ेतन देऊन अन् य सर्व मागण् याींर्र तोकगा काढण् याकरीता शासन कोणती 
कायवर्ा्ी करीत आ्े र्ा करणार आ्े ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) ना्ी. वर्त्त उपलब्नीनुसार दरम्ा र्ेतन, सेर्ाननर्तृ्ती 
र्ेतन र् ५ व्या र्ेतन आयोगानसुार येणारी र्रकाची रक्कम मनपाककधन अदा केली जात आ्े. 
(२) ्ोय. 
(३) म्ानगरपािलकेमध्ये कायवरत र् सेर्ाननर्तृ्त कमवचा-याींच े वर्त्त उपलब्नीनुसार मा्े 
सप् े्ंबर, २०१५ च ेर्ेतन र् मनपा िश काींच ेमा्े ऑगता् र् सप् े्ंबर, २०१५ च ेर्ेतनार्रील 
५०% द्तासा देणे बाकख आ्े. 
     इतर मागण्यापकैख र्तेन वर्र्षयक मागण्या ह्या वर्त्तलब्नीच्या उपलब्नतनेुसार पधणव 
करण्यात येत आ्ेत र् आताथापनावर्र्षयक बाबी ह्या ननयमातील तरतुदीनुसार पधणव करण्याची 
कायवर्ा्ी म्ापािलका तातरार्र सरुु आ्े. 
(४) म्ापािलकेचा म्सधल र्ाढवर्ण्साी  कीोर पार्ले उचलण्याबाबत आयुक्त, अकोला 
म्ानगरपािलका याींना सधचना ददपाया आ्ेत. तसेच आता थापना वर्र्षयक बाबीींचे ननराकरण 
्ोण्यींसाी  सेर्ारकलर्ेश ननयम र् आकृतीबींन मींजधर करुन घेण्याबाबत ननदेश देण्यात अेाले 
आ्ेत. 

___________ 
  

 

पनवेप पररसरात पायाभुत सुववधा नसपायाबाबत 
(७)  ११६३४ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेप) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नर्ी मुींबई, पनर्ेल (जज.रायगक) पररसरातील जिमनी सन १९७० मध्ये िसककोन े सींपादीत 
केपा या असधन िसककोककधन रता त,े पाणी, मैदान,े व् यायाम शाळा, उदयान, शौचालये, अींतगवत 
पथददर्,े शाळेकरीता मैदान,े ग्ारे अशा पायाूुत सुवर्ना देण् याच ेआश् र्ासन ददले ्ोत े परींत ु
आजतागायत सदर ध् आश् र्ासनाची पुतवता न झापा याने गार्ाींचा वर्कास ्ोर्ध शकला नसपा याच े
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मा्े जानेर्ारी, २०१५ मध्ये र्ा त् या समुारास ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपा यास, गार्ीाणाच् या वर्कासात िसककोला र्ायदा नसपा यामुळे रकलकपापरस्ता ताींच्या या 
गार्ाींना पायाूधत सुवर्ना पुरवर्पा या गेपा या ना्ीत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, उक् त दीकाणी पायाूुत सुवर्ना पुरवर्ण् यासाी  शासनान ेकोणती आर्श् यक ती 
कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) र् (२) ना्ी. 
(३) िसकको  ेत्रातील गार्ाींना पायाूुत सुवर्ना पुरवर्ण्यासाी  जीआयए योजनेच्या अींतगवत 
वर्त्तीय स्ायता पुरवर्ण्यात येत आ्े. रस्ामपींचायत त्याींच्या गरजेनुसार ीरार् पाररत करुन 
िसककोस सादर करतात र् तदनींतर ते काम जीआयए योजनेंतगवत घेण्यात येते. माचव, २०१५ 
अखेर िसककोककधन जोआयए योजनेंतगवत रु.२१२३.३५ ल  इतका खचव करण्यात आला आ्े. 
सदया २.४२ को्ी रुपयाींची कामे सुरु असधन याव्यनतररक्त िसककोच्या ीरार् क्र.१०८५९, 
दद.८.७.२०१३ अन्र्ये जीआयए योजनेंतगवत कामाींसाी  रु.१८०.०० को्ी मींजधर केले आ्ेत. 
पनर्ेल पररसरासाी  यामध्ये रु.२६.८५ को्ी ची तरतुद आ्े. सदयजताथतीत रस्ामपींचायतीच्या 
मागणीनुसार कामे सुरु आ्ेत. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

मुनताटार िो-ऑप हाऊमसांग सोसायटी गफुर खान इताटेट,  
िुपाग (प) येथीप अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(८)  ११७५८ (०८-०३-२०१५).   श्री.सांजय पोतनीस (िमपना) :   सन्माननीय गहृननमागण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाव येथील न.ूध.क्र.३९ येथील मुनता्ार को-ऑप ्ाऊिसींग सोसाय्ी गरु्र खान 
इता्े्, कुलाव (प) येथील अनधनकृत बाींनकामाची चौकशी करून ददनाींक ५ ऑगता्, २०१३ रोजी 
लोकशा्ी ददनी दाखल केलेपाया तक्रारीर्र ननणवय देताींना बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलका 
आयुक्ताींनी सदर इमारत बाींनकाम तातकीने ननषकािसत करण्याचे आदेश देऊन आज दीक 
र्र्षा चा कालार्नी उल ध्न्ी अदयापी अनधनकृत बाींनकामासींदूावत कोणतीच कायवर्ा्ी झालेली 
ना्ी, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, सदर अनधनकृत बाींनकाम तातकीने ननषकािसत करण्याबाबत ताथाननक 
लोकरकलनतनननीींनी ददनाींक ६ रे्ब्रुर्ारी, २०१५ रोजी मा.उपायुक्त, (पररमींकळ-५) बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपािलका, कुलाव (प) याींना पत्रव्यर््ार केला आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, उपरोक्त इमारतीच्या अनधनकृत बाींनकाम तातकीन ेननषकािसत करण्यास वर्लींब 
लागण्यामागची कारणे काय आ्ेत, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ्े काय, त्यात काय 
आढळधन आले आ्े, तदनुसार पुढे कोणती कायवर्ा्ी केली आ्े र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (२१-१२-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. 
     याबाबतची र्तातुजताथती अशी आ्े कख, सी.्ी.एस.क्र. ३८, ३९, ३९/१ ते ५७ गरु्र खान 
इता्े्, एल.बी.एस. मागव, कुलाव (प) येथील मुनता्ार को-ऑप ्ाऊिसींग सोसाय्ीच्या झोपकपट्टी 
पुनर्वसन योजनेबाबत रकलाप्त तक्रारीस अनुसरुन उपायुक्त, झोन-५ बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलका 
याींनी दद.१९.०८.२०१३ च्या पत्रान्र्ये कळवर्ले ्ोत े कख या याजनेतील इमारतीस झोपकपट्टी 
पुनर्वसन रकलाधनकरणाने परर्ानगी ददली आ्े ककीं र्ा कस,े इमारतीस परर्ानगी ददली नसपायास 
ती ननषकािसत करणे आर्श्यक आ्े ककीं र्ा जर इमारतीस परर्ानगी ददलेली असपायास 
अजवदारास ददशाूधल करणारी माद्ती देण्यात येऊ नये. 
(२) ्ोय. 
     मा.लोकरकलनतनननीींचे दद.६.२.२०१५ चे ननर्ेदन बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलकेककधन झोपकपट्टी 
पुनर्वसन रकलाधनकरणास रकलाप्त झापायानींतर रकलाधनकरणान े याबाबतची र्तातुजताथती 
मा.लोकरकलनतनननीींना दद.९.७.२०१५ च्या पत्रान्र्ये कळवर्ली आ्े. 
(३) कुलाव (प) येथील मनुता्ार को-ऑप ्ाऊिसींग सोसाय्ीच्या झोपकपट्टी पुनर्वसन योजनेस 
दद. ६.१२.२००० रोजी आशयपत्र देण्यात आले आ्े. या येाजनेमध्ये पुनर्वसन र् वर्क्रख 
घ्काच्या ३ इमारतीपैकख इमारत क्र.१ (तळ+ ७ मजले) चे आराखक े दद.२२.१२.२००० रोजी 
मींजधर करुन दद.१४.०३.२००१ रोजी जोत्यापय च बाींनकामास परर्ानगी ददली आ्े. तद नींतर 
दद.२२.०९.२००३ रोजी सुनारीत आशयपत्र देऊन दद.१०.०९.२००४ रोजी तळ + ७ मजपायाच े
सुनारीत आराखक े मींजधर केले आ्ेत. या इमारतीस दद.२३.०९.२००४ रोजी तळ + ७ 
मजपायासाी  ददलेपाया इमारत बाींनकाम परर्ान्यानसुार इमारतीच े काम पधणव झालेले आ्े. 
तथावप, सदर इमारतीस अदयाप ूोगर््ा रकलमाणपत्र ददलेले ना्ी. त्यामुळे ह्या इमारतीच े
ननषकासन करण्याची आर्श्यकता ना्ी. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
 

___________ 
  

 

िपायाण-मभवांडी (श्ज.ठाणे) रतात्यावर वपांपपास नाक्कयाजवळ टॉवर हटवून आणण  
खाडी मातीन ेभरून अवैधरीत्या घरे बाांधण्यात आपायाबाबत 

 

(९)  १४२५९ (०४-०४-२०१५).   श्री.सरदार तारामसांह (मुपुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कपायाण-िूर्ींकी (जज.ीाणे) रतात्यार्र वपींपलास नाका असधन, या नाक्याजर्ळ मोी  खाकी र् 
वर्दयुतचे ्ॉर्र ्ोत,े ते ्ॉर्र ््र्धन तसेच खाकी मातीन ेूरून पाच ्जार घरे बाींनधन ्ा्ा 
कॉलनी तयार करण्यात आली आ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, कपायाण-िूींर्ींकी रतात्यालगतलची सींपधणव जमीन शासनाची असताना देखील खाकी 
बुजवर्ण्याची र् वर्दयुतचे ्ॉर्र ््वर्ण्याची परर्ानगी कोणी ददली आ्े 
(३) असपायास, खाकी बुजपायान ेवपींपलास र् आजुबाजधच्या गार्ास पार्साळयात पाणी ूरण्याची 
शक्यता ननमावण झाली आ्े ्े खरे आ्े काय, 
(४) असपायास, उक्त रकलकरणी शासनान चौकशी केली आ्े काय र् चौकशीत काय आढळधन 
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आले आ्े र् त्यानसुार सींबींधनताींर्र कोणती कायवर्ा्ी करण्यात आली आ्े र्ा करण्यात येत 
आ्े ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१), (२), (३) र् (४) ीाण-ेनािशक रतात्यार्र (रा.म.क्र.४) 
राींजणोली जींक्शन (वपींपलास नाका) येथ े उयाकाणपधलाच े बाींनकामास अकथळ्याच े ीारणारा 
तारमागावचा एक ्ॉर्र २२ केव््ी ४०० चौ.मी.मी.  मतेच्या ूधिमगत केबल ्ाकध न काढधन 
्ाकण्यात आला आ्े. मौजे राजणोली, ता.िूर्ींकी, जज.ीाणे येथील सव््े क्रमाींक ३२ र् इतर 
खाजगी जागेर्र ूाक ेतत्र्ार्र घरे बाींनण्याचे काम मेससव ्ा्ा ्ौिसींग कवे््पापमेन्् कीं .रकला.िल. 
मार्व त सुरु केले आ्े. सदर जिमनीर्र ३ वर्दयुत ्ॉर्र उू ेअसधन कोणता्ी वर्दयुत ्ॉर्र 
््वर्णत आलेला ना्ी. सदर जागेलगत नैसधगवक पो्नाला असधन सदर पो्नालयाच्या दतुर्ाव 
सदर कीं पनीने सींरषित त िूींत बाींनलेली असधन त्यामुळे वपींपळास र्  आजुबाजुच्या गाींर्ात पाणी 
ूरण्याचा रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

मरीन ड्राईव् ह, मुांबई येथीप रता त् याची दरुुता ती व सदरदयरिरणाच े 
िाम हाती घेतपायाबाबत 

  

(१०)  १६८८१ (११-०८-२०१५).   श्री.िापीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी), श्री.अतापम शेख (मापाड पश्श्चम), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवपी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरीन ड्राईव् ्, मुींबई येथील रता त् याची दरुुता ती र् सदरदयीकरणाचे म्त् र्ाकाीं ी काम ्ाती 
घेऊन दुू ाजकाींर्र लार्लेली लाखो रुपयाची रोप्ी उन् ्ात करपली असपा याचे र् 
सदरदयीकरणासाी  लार्ण् यात आलेपा या पे्ुननया या रोपयायाच ेआयुष य अर्् या का्ी मद्न् याच े
असताींना्ी म्ानगरपािलकेन ेम ेमद्न् याच् या रणरणत् या उन् ्ात या सुकलेपा या झाकामुळे मरीन 
ड्राईव् ् रता त् याच ेसदरदयीकरणाऐर्जी वर्द्रपुीकरण झाले असपा याचे मा्े म,े २०१५ मध्ये र्ा त् या 
सुमारास ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपा यास, उक् त समुद्रककना-यालगतच् या रता त् याच े बाींनकाम गेपा या र्र्षी सुरु झाले या 
कामाअींतगवत रता त् याच् या दरुुता तीसोबतच दुू ाजकाींर्र रु्लझाक े लार्धन सदरदयीकरण करण् याचे्ी 
अींतूधवत ्ोते मात्र या दीकाणी श्रातील इतर दीकाणी लार्लेली बारमा्ी झकुपे लार्ण् याऐर्जी 
केर्ळ जानेर्ारी ते माचव दरम् यान रु्ले येणा-या पे्ुननयाची रोप्ी लार्ली गेली सदर ध् रोप्ी 
एक र्र्षावपे ा अधनक जगत नसपा याने म े मद्न् याच् या सुरुर्ातीलाच सकुध न गेपा यान े मरीन 
ड्राइव् ्चा रता ता वर्द्रपु ददसत आ्े, रकलायोधगक तत् र्ार्र लार्लेली ्ी रोप्ी श्राच् या इतर्ी 
र्ा्तधक बे्ार्र लार्ण् याचा मुींबई मनपाचा वर्चार आ्े र्र्षावतधन दोनर्ेळा ्ी रोप्ी लार्ण् यात 
येणार आ्ेत र् याचा खचव रता त् याच् या कामामध् येच समावर्ष ् करण् यात आलेला आ्े 
अपा पजीर्ी रोपयायाचा र्ा्तधक बे्ार्र लार्ण् याचा खचव रता त् याच् या कामामध् ये समावर्ष ् 
करण् यात आलेला आ्े अपा पजीर्ी रोपयायाींचा र्ा्तधक बे्ार्र लार्ण् याचा खचव ननरथवक असधन 
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तरी या रकलकरणी शासन कोणती कायवर्ा्ी करणार र्ा करीत आ्े काय, 
(३) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) र् (२) ्े अींशत: खरे आ्े. 
     मरीन ड्राईव् ् येथील रताता ्ा मुींबई श्रातील रकलमखु रतात्याींपैकख एक असधन सदर 
रतात्याच्या पनुपृवष्ीकरणास्ीत रतात्यामनील दुू ाजकाींच्या सशुोिूकरणाच े काम बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपािलकेतरे् रकलगतीपथार्र आ्े. 
     सदर दीकाणी सुनारीत दुू ाजकाींर्र ब्रणारी ी्ंगामी रु्लझाक े लार्धन परररषित त 
करण्याची तरतधद या कामामध्ये अींतूधवत आ्े. त्यानुसार सदर दीकाणी र्ेगर्ेगळ्या रकलकारची 
रु्लझाक ेलार्ण्यात येतात. 
     र्ातार्रणातील बदलामुळे, रकलदरु्षणामुळे र् उन््ामुळे करपरलेली/कोमजेलेली रु्लझाक े
र्ेळोर्ेळी बदलण्याची रतधद सदर कीं त्रा्दाराच्या कीं त्रा्ात अींतूधवत केलेली असधन कीं त्रा्दारमार्व त 
सदर दीकाणी रु्लझाक ेर्ेळोर्ळेी बदलण्यात येतात. 
     सदय:जताथतीत सदर दीकाणी पार्साळ्याच्या ऋतुमानानुसार रोप्ी लार्ण्यात आलेली 
आ्ेत. रकलायोधगक तत्र्ार्र लार्लेली पे्ुननयाची रोप्ी श्राच्या इतर र्ा्तुक बे्ार्र 
लार्ण्याचा बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलकेचा सदय:जताथतीत वर्चार ना्ी. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

पनवेप (ता.श्ज. रायगड) येथीप मसडिोच्या िळांबोपी, िामोठे, खारघर  
येथे तामशानभूमीत िामगाराांची िमतरता असपायाबाबत 

  

(११)  १७४७७ (११-०८-२०१५).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्किपिुवा), श्री.अतापम शेख (मापाड 
पश्श्चम), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेप), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनर्ेल (ता.जज. रायगक) येथील िसककोच्या कळींबोली, कामोीे, खारघर येथ ेतामशानूधमीत 
कामगाराींची कमतरता असपायान े मतृाींच्या नातेर्ाईकाींना सरण रचण्याच े काम करार् े लागत 
असुन अशातच लाकके् ी ओलीच िमळत असपायाने एकार्ेळी दोन मतृदे् अींत्यवर्नीसाी  
आणले तर त्याींना नातेर्ाईकाींना ता्कळत उूे र्ार्े लागत असपायाचे मा्े एवरकलल, २०१५ 
मध्ये र्ा त्या सुमारास ननदशवनास आले आ्े, ्े खेर आ्े काय, 
(२) असपायास, यामुळे अनेक र्ळेा मतृदे् अनवर्् जळत असुन लाककाींची व्यर्ताथा करण्यास 
चार तासाींचा र्ळे लागत असपायाने नोतर्ाईक कीं ्ाळत असतात र्ातातवर्क नर्ी मुींबई र् मुींबई 
मनपाकक े अींत्यवर्नीसाी  लाकक े मोर्त ददली जात असताींना्ी िसकको रकलशासनाककधन 
तामशानात अव्र्ा त ेसव्र्ा दराने लाकक ेददली जात आ्ेत, ्े पा्ता शासन त्र्रीत आर्श्यक 
कायवर्ा्ी करणार र्ा करीत आ्े काय, 
(३) नसपायास, यामागील वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) ना्ी. िसकको नोकमनील खारघर, सेक््र १४ र् सेक््र 
२६ मनील तामशानूधमीत तसेच सेक््र १५ कामोीे, सेक््र १५ कळींबोली अशा एकध ण चार 
तामशान ूधमी असधन रकलत्येक दीकाणी एकध ण ७ कामगार देण्यात आलेले आ्ेत. सदर 
कामगाराींची सींख्या पुरेशी आ्े. तथावप, िसककोच्या कामोीे येथील तामशानूधमीबाबत दद. 
१२.५.२०१५ रोजी एसएमएसदर्ारे तक्रार रकलाप्त झापायान े सदर तामशानूधमीची देखूाल 
करणाऱ्या ीेकेदाराच्या बबलातधन मािसक रु. ३,०००/- ची कपात करण्यात आली आ्े. 
(२) िसकको नोकमनील खारघर सके््र १४ र् सेक््र २६ मनील तामशानूधमीत तसेच सके््र १५ 
कामोीे, सेक््र १५ कळींबोली येथील तामशानूधमीत मतृव्यक्तीचे अींत्यवर्नीसाी  मोर्त जळाऊ 
लाकक ेपुरवर्ण्याबाबत नोरणात्मक ननणवय घेण्याची बाब िसककोच्या तातरार्र वर्चारात आ्े. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  
पुणे शहरातीप आमदार, खासदाराांच्या वविास ननधीतनू शहरातीप ववववध भागात उभारण्यात 

आपेपे बसताटॉप पीएमपीएमपच्या ताब्यात देण्यातबाबत 
(१२)  १७६२३ (१२-०८-२०१५).   श्री.सांरस्ाम थोपटे (भोर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्रीमती माधुरी ममसाळ (पवगती), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.मभमराव तापिीर 
(खडिवासपा), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे श्रातील आमदार, खासदाराींच्या वर्कास नननीतधन श्रातील वर्वर्न ूागात 
उूारण्यात आलेले बसता्ॉप अदयाप्ी पीएमपीएमएलच्या ताब्यात देण्यात न आपायान े
पीएमपीच ेउत्पन्न बुकत असपायाचे मा्े म,े २०१५ मध्ये र्ा सुमारास ननदशवनास आले आ्े, ्े 
खरे आ् काय, 
(२) असपायास, उक्त वर्कास नननीतधन पीएमपी स म करण्यासाी  श्रातील अनेक ूागात 
अत्यानुननक पध्दतीने बसता्ॉप उूारून अनेेेक र्र्षे उल्ली तरी यातील ब्ुताींश बसता्ॉप 
आज्ी पीएमपीएमएल रकलशासनाच्या ताब्यात ददलेले नसुन या बसता्ॉपर्र वर्वर्न कीं पन्या 
आणण राजकखय जाद्राती करण्यात आलेपाया या जाद्राती या बकेायदा लार्ण्यात आलेपाया 
आ्ेत ्े पा्ता शासनान ेकोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(३) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१६) :(१) ना्ी. 
     खासदार, आमदार याींचे वर्कास नननीतधन पुणे श्रामध्ये १५७ बसथाींबे बाींनधन पधणव झाले 
आ्ेत. पुणे म्ानगर पररर््न म्ामींकळाककील सोल ॲकव्््ाईजजींगचे ्क्क ददनाींक १.२.२०१५ 
पासधन ३ र्र्षावकररता मे. पायोननयर पजब्लिस्ी रकला.िल. या एजन्सीस देण्यात आलेले आ्ेत. या 
जाद्रात एजन्सीककधन म्ामींकळास ददनाींक १.२.२०१५ च्या करारानुसार रकलनत बींस थाींबा रुपये 
४०००/- रकलनतमा् या दराने रॉयपा्ी रकलाप्त ्ोत आ्े. 
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(२) वर्कासनननीतधन उूारण्यात आलेले बसथाींब े म्ामाकळाच्या ताब्यात असधन, करारातील 
तरतधदीनुसार वर्वर्न रकलकारच्या जाद्राती लार्ण्याचा ्क्क सींबींधनत जाद्रात ीेकेदार याींचेकक े
असपायान ेबेकायदा जाद्रातीचा रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
 

मुांबईतीप पाळीव प्राण्याांच्या सांपिागत आपायास मनुष्ट्यापा मोठ्या प्रमाणात अपांगत्व अथवा 
प्रसांगी मतृ्य ूहोऊ शित असपायाबाबत 

  

(१३)  १७८५१ (१४-०८-२०१५).   श्री.अतापम शेख (मापाड पश्श्चम), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), 
प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत दा्ीदा्ीन े र्सलेपाया श्रामनील नागरी ूागात वर्वर्न रकलकारचे रकलाणी पाळले 
जातात अशा रकलाण्याच्या सींपकावत आपायास मनुषयाला वर्र्षाणुजन्य साींसधगवक (झनुोिसस) रोग 
्ोऊन मोठ्या रकलमाणात अपींगत्र् अथर्ा रकलसींगी मतृ्यध ्ोऊ शकत असपायाच ेमा्े एवरकलल, २०१५ 
रोजी र्ा त्यासमुारास ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, उक्त् ा रकलकरणी शासन त्र्रीत चौकशी करून आर्श्यक कायवर्ा्ी करणार र्ा 
करीत आ्े काय, 
(३) नसपायास, यामागील वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. 
(२) र् (३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपामपिेच्या “जनरप फां ड” खात्यातून रक्किम वळती िेपायाची घटना 
  

(१४)  १७९९४ (११-०८-२०१५).   श्री.सुधािर भापेराव (उदगीर), श्री.गणपत गायिवाड (िपायाण 
पूवग), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई म्ानगरपािलकेच्या “जनरल र्ीं क” खात्यातधन तीन नो्ीसा बजार्धन कमवचारी ननर्तृ्ती 
र्ेतननारक आणण कीं त्रा्दाराींच्या ्ीकीएसच्या रकमेचा ूरणा न केपायाने रकलाप्ती खात्याने तब्बल 
७४.८० को्ी रुपये र्ळत ेकेपायाची घ्ना मा्े मे, २०१५ च्या दसुऱ्या आीर्यायात ननदशवनास 
आली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, या उक्त रकलकरणाची शासनाने चौकशी केली आ्े काय, 
(३) असपायास, चौकशीचे ननकर्षव काय आ्ेत, या रकलकरणास जबाबदार अधनकाऱ्याींर्र कोणती 
कारर्ाई केली आ्े. 
(४) याबाबत अदयाप्ी चौकशी पधणव झाली नसपायास ्ोणाऱ्या वर्लींबाची कारणे काय, 
(५) याबाबतची सदयजताथती काय ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) ्े अींशत: खरे आ्े. मुींबई म्ानगरपािलकेन े सन 
२००७-०८ पासधन सन २०१४-१५ पय त कमवचारी ीेकेदार तसेच ननर्तृ्तीर्ेतननारक याींच्याककधन 
र्सधल केलेला रु. १८,४४,६०,५८,८६१/- एर्ढा आयकर र्ेळोर्ेळी आयकर खात्यात जमा केलेला 
आ्े. 
     आयकराचे कोणते्ी देणे म्ापािलकेने रकललींबबत ीेर्लेले ना्ी. तथावप, आयकर वर्ूागान े
रु. ७४,८०,५८,८५१/- एर्ढी रक्कम ददनाींक २८.०३.२०१५ रोजी परतापर र्ळती करुन घेतली आ्े. 
(२) र् (३) याबाबत पकताळणीसाी  ननयुक्त करण्यात आलेपाया कीं पनीचा अ्र्ाल रकलाप्त 
झापायानींतर यासींबींनी ननणवय घेण ेशक्य ्ोईल. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
(५) आयकर रकलणालीतील का्ी ताींबत्रक अकचणी शोनधन काढधन त्यार्र आर्श्यक कायवर्ा्ी करुन 
रु. ७४.८० को्ी ्ी रक्कम परत िमळवर्ण्याच्या दृष्ीन े ताथायी सिमतीच्या ददनाींक 
२९.०५.२०१५ रोजीच्या ीरार्ान्र्ये म.ेिसींरस्ोकीया गोयल आणण कीं पनी या आयकर सपालागाराची 
नेमणधक  करण्यात आली असधन त्याींचे काम रकलगतीपथार्र आ्े. ्े काम पधणव ्ोताच सदरची 
रक्कम परत िमळवर्ण्याबाबतचा दार्ा आयकर खात्याला सादर करण्यात येईल. 

___________ 
  

मापेगाांव (श्ज.नामशि) येथीप बुनिर बाजाराच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(१५)  १९५५६ (११-०८-२०१५).   श्री.आमसफ शेख (मापेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), 
श्री.अतापम शखे (मापाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मालेगाींर् (जज.नािशक) येथील बाजाराचे बाींनकाम म्ानगरपािलका करते परींतु बाजार 
बनवर्ण्याकरीता I.D.S.M.T. ककधन या कररता नननी िमळाला आ्े परींतध सींबींधनत ीेकेदाराला 
ब्लॅक िलता् मध्ये ्ाकण्यात आले असपायाची बाब मा्े मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यासुमारास 
ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपायास, उक्त ीेकेदाराच्या अनामत रक्कम परत करण्याच ेकारण काय आ्ेत तसेच 
मुख्य रकलर्ेशदर्ार तोकधन दकुान बाींनण्यात आले असधन याची परर्ानगी कोणी ददली याबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(३) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) कें द्र शासनाच्या I.D.S.M.T. योजनेअींतगवत मालेगार् 
म्ानगरपािलका ्द्दीतील व्यपारी गाळे र् मखु्य ऑकी्ोररयम ्ॉल या कामासाी  कें द्र र् राज्य 
र् म्ानगरपािलका नननीतधन एकध ण १.८१ को्ी एर्ढ्या रकमेच्या  कामासाी  ननवर्दा रकलकक्रया 
रबर्धन, श्री.कैलास ्री पा्ील या ननवर्दा नारकाची ननर्क करण्यात आली. 
     सदर ननवर्दा नारकास ददनाींक २५.०७.२००६ रोजी कायावदेश देऊन, सदरचे सींबींधनत 
मक्तेदाराने ददनाींक २१.०१.२००८ पय त पुणव करणे अपेषित त ्ोत,े तथावप, सदर जागेर्र ्ोणारे 
अनतक्रमण र् मक्तेदाराककधन झालेला वर्लींब या कारणातातर्, मक्तेदारास र्ळेोर्ळेी मुदतर्ाढ 
देण्यात आलेली आ्े. 
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     अदयापपार्ेतो या कामार्र रुपये ४६.०९ ल  खचव झालेला असधन पाकींग, तालॅब, 
ऑडक्ोररयमचे कॉलम र् व्यापारी गाळे इत्यादी कामे झालेली आ्ेत. 
     ताथायी सिमतीच्या ीरार्ानुसार, मक्तेदार याींना काळ्या यादीत न ्ाकता त्याींचे 
आजपय तचे कामाचे बबल अदा करुन, सदर कामाची नवर्न जजपा्ा दर सुचीनुसार, अपाप 
मुदतीची ननवर्दा मागवर्ण्यास मान्यता देण्यात आलेली ्ोती. त्यानुसार दोनर्ेळा रे्र ननवर्दा 
मागवर्ण्यात आपाया असपाया तरी, त्यास रकलनतसाद िमळाला ना्ी. 
(२) सदर मक्तेदाराची अनामत रक्कम रुपये ४,२०,६७१/- ्ी मक्तेदाराच्या वर्नींतीनसुार, 
त्याींच्या थकखत मालमत्ता करापो्ी (घरपट्टी) समायोजजत करण्यात आली असधन, सदयजताथतीत 
मक्तेदार याींची उर्वरीत अनामत रक्कम रुपये २,३५,५०७/- इतकख म्ानगरपािलकेकक े जमा 
आ्े. 
     तसेच मुख्य रकलर्ेशदर्ारार्र दकुान बाींनण्यास नगर रचना वर्ूागाककधन बाींनकाम 
परर्ानगी देण्यात आलेली ना्ी, र्ा त्यादीकाणी कोणते्ी बाींनकाम करण्यात आलेले ना्ी. 
(३) रकलतातुत रकलकरणी सींबींनीत ीेकेदाराने वर््ीत कालार्नीत काम पधणव केले ना्ी, तसेच 
ीेकेदारास र्ळेोर्ेळी मुदतर्ाढ ददपायानींतर्ी, अदयापपयवत काम पधणव झाले नसपायान,े या 
रकलकरणी चौकशी करुन, सींबींनीतार्र जबाबदारी ननजश्चत करण्याबाबत, वर्ूागीय आयुक्त, 
नािशक याींना सुचना देण्यात आपाया आ्ेत. 

___________ 
  

मापेगाांव (श्ज.नामशि) शहरासह पररसरात ववववध साथीच्या आजारातीप रुग्णाबाबत 
  

(१६)  १९५५९ (१०-०८-२०१५).   श्री.आमसफ शेख (मापेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), 
श्री.अतापम शखे (मापाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मालेगाींर् (जज.नािशक) श्रास् पररसरात र्ाढत्या उषम्यामळेु अनतसार, मळमळ, थींकी 
ताप यास् वर्वर्न साथीींच्या अेाजाराींच्या रुगणाींची सींख्या र्ाढत असपायाची बाब मा्े मे, 
२०१५ मध्ये र्ा त्यासुमारास उघककखस आले, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, सदरील रुगणाींना पािलकेच्या र्ाडकया अली अकबर या रुगणालयात र् उपकें द्रार्र 
पुरेसा और्षनसाीा नसपायाच्या ननर्षेनाथव ताथायी सिमती सूापती याींनी रुगणालयात रकलर्शेदर्ारे 
बींद आींदोलन सुरू केले, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, उपरोक्त रकलकरणी और्षन तु्र्का ूरुन काढण्याबाबत शासनान ेकाय कायवर्ा्ी 
र्ा उपाययोजना केली आ्े, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची सर्वसानारण कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) ्ोय, 
(२) मालेगार् म्ानगरपािलकेच्या ताथायी सिमतीच्या मा.सूापती याींनी आींदोलन केले ्ोत.े 
(३) म,े २०१५ मध्ये म्ानगरपािलकेच्या दर्ाखान्यात कायरीयाच्या रुगणाच्या सींख्येत अचानक 
र्ाढ झापायान,े म्ानगरपािलकेच्या अली अकबर दर्ाखान्यातील उपलब्न साीा का्ी रकलमाणात 
कमी पकला. 
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     मात्र म्ानगरपािलकेच्या मध्यर्ती और्षन ूाींकारातील उपलब्न और्षने सदर दर्ाखान्याींना 
म्ानगरपािलकेमार्व त तत्काळ उपलब्न करुन देण्यात आले. तसचे, दर्ाखान्यात और्षनाींचा 
तु्र्का ्ोणार ना्ी, याची द ता म्ानगरपािलकेमार्व त घेण्यात येत आ्े. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

िपायाण-डोंबबवपी महापामपिेच्या रूश्क्कमणीबाई रूग्णापय, िपायाण (पश्श्चम) येथे बेवारस 
शवववच्छेदनाचा रूग्णापयावर भार पडत असपायाबाबत 

  

(१७)  १९९११ (११-०८-२०१५).   श्री.सभुार् भोईर (िपायाण रस्ामीण), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओवळा माश्जवडा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.बापाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेच्या रूजक्मणीबाई रूगणालय, कपायाण (पजश्चम) येथ े
दरर्र्षी बाराशे बेर्ारस शर्वर्च्छेदन केले जात असपायामळेु या रूगणालयार्र ूार पकत 
असपायाची माद्ती दद.२१ एवरकलल, २०१५ रोजी र्ा त्या दरम्यान मा.आयुक्ताींनी नगरवर्कास 
वर्ूागाला देण्यात आली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, कपायाण पररसरात या व्यनतररक्त कोणते्ी शर्वर्च्छेदनाची सुवर्ना असलेले 
रूगणालय उपलब्न ना्ी, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, रूजक्मणीबाई रूगणालयाला पयावयी रूगणालयाची व्यर्ताथा शासनान े केली आ्े 
काय र्ा करण्यात येणार आ्े काय, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१६) :(१) ना्ी, 
       तथावप, कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेच्या आताथापनेर्र कायवरत असलेपाया 
र्ेदयकखय कमवचारीर्ृींद अपुरा पकत असपायान ेकायवरत र्ेदयकखय कमवचाऱ्याींर्र अनतररक्त ताण 
येऊन त्याींच्या रुगणालयीन सेर्ेर्र वर्परीत पररणाम ्ोत असपायाच्या पाश्र्वू धमीर्र आयुक्त, 
कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका याींनी त्याींच्या दद.२७/०३/२०१५ च्या पत्रान्र्ये 
म्ानगरपािलकेच्या ननयींत्रणाखालील रुगणालय/नागरी आरोगय कें द्राींकरीता र्ैदयकखय सींर्गावतील 
पदे ननमावण करण्याबाबतचा रकलतातार् शासनास सादर केला ्ोता. त्यामध्ये बाई रुजक्मणीबाई 
रुगणालय, कपायाण (प.) येथ े दरर्र्षी समुारे १२०० शर्वर्च्छेदन करण्यात येत असपायाच े
आयुक्त, कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका याींनी शासनास कळवर्ले. 
(२) ्ोय, 
(३) आयुक्त, कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका याींनी त्याींच्या दद.२७/०३/२०१५ च्या पत्रान्र्ये 
शासनास सादर केलेपाया रकलतातार्ाच्या अनुर्षींगाने राज्य शसनाने म्ानगरपािलकेच्या 
ननयींत्रणाखालील रुगणालय/नागरी आरोगय कें द्राींकरीता र्ैदयकख सींर्गावतील ८३ पदे ननमावण 
करण्यास मान्यता ददली आ्े. ्ी पदे ूरण्याची कायवर्ा्ी कपायाण - कोंबबर्ली 
म्ानगरपािलकेककधन करण्यात येत आ्े. 
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     र्ैदयकखय सींर्गावतील ूरतीची रकलकक्रया पार पकपायानींतर म्ानगरपािलका  ेत्रातील 
रुगणाींना वर्वर्न आरोगय वर्र्षयक सुवर्ना तसचे शर्वर्च्छेदनाची सुवर्ना देण्यास रुजक्मणीबाई 
रुगणालय अधनक स म असले अस े आयुक्त कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका याींनी 
शासनास कळवर्ले आ्े. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

बहृनमुांबई महानगरपामपिा अांतगगत पहान-मोठे नापायातीप गाळ िाढण्याच ेिामाबाबत 
  

(१८)  २०३३१ (११-०८-२०१५).   श्री.ननतेश राणे (िणिवपी), श्री.अब् दपु सत्तार (मसपापोड), 
श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), श्री.अतापम शेख (मापाड पश्श्चम), श्री.सांरस्ाम थोपटे (भोर), प्रा.वर्ाग 
गायिवाड (धारावी), श्री.छगन भुजबळ (येवपा), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलका अींतगवत सव्र्ातीन लाख मी्र लाींबीचे ल्ान-मोीे नाले असधन 
त्यातील गाळ काढण्याच ेकाम ददनाींक ३१ म,े २०१५ पय त पधणव ्ोणे अपेषित त असत,े ्े खरे 
आ्े काय, 
(२) असपायास, ददनाींक २७ म,े २०१५ पय त यातील ३ लाख मी्र लाींबीचे नाले सार् झाले 
असधन त्यातील ३ लाख २३ ्जार ्न म््णजेच अपेषित त गाळाींच्या ९३ ्क्के गाळ काढण्याचा 
दार्ा म्ानगरपािलका रकलशासनान े केला असला तरी्ी आज्ी (ददनाींक १ जधन, २०१५ अखेर) 
श्रातील अनके नाले सर्ाईच्या रकलनत ेत आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, मालर्णी येथील नाला, मोगरानाला, बाींदे्र पधर्व येथील चमका नाला आणण पधर्व 
उपनगरातील गोर्ींकी, देर्नार ूागातील तसेच झोपकपट्टय्ामनधन र्ा्णारे ब्ुताींश नापायामनील 
कचरा/गाळ उचलला गेलेला ना्ी, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असपायास, श्रातील सव्र्ा तीन लाख मी्र लाींबीच्या ल्ान-मोठ्या नापायातील सींपधणव 
गाळ लर्करात लर्कर काढण्याच्या दृष्ीन े शासनान े कोणती ीोस कारर्ाई केली आ्े र्ा 
करण्यात येत आ्े ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१६) :(१) ्ोय, मोठ्या नापायातील गाळ काढण्याचे काम ७ 
जधनपय त पधणव ्ोणे अपेषित त असते. 
(२) ्ोय, उर्वररत ७ ्क्के गाळ काढण्याच ेकाम ददनाींक ०७.०६.२०१५ अखेर सुरु ्ोते. 
(३) ्े खरे ना्ी. पजश्चम उपनगरातील पधर्व नालसर्ाई अींतगवत मालर्णी नाला, मोगरा नाला, 
चमकार्ाकी नाला तसेच श्र र् पधर्व उपनगरातील नापायाींमनील गाळ/कचरा ननजश्चत 
कायवक्रमानुसार उचलण्यात आला आ्े. 
       सदर नाले झोपकपट्टी  ेत्रातधन र्ा्त असपायामुळे नापायालगतच्या रद्र्ाश्याींककधन 
नापायामध्ये कचरा तसेच ्ाकाऊ र्तातध सतत ्कण्यात येत असपायींमुळे तसेच ूरती 
ओ्ो्ीमळेु समुद्रातील कचरा नापायामध्ये येत असपायान े नापायाींचीसर्ाई न झापायाचे धचत्र 
ननमावण ्ोत.े 
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     पधर्व उपनगरातील मोठ्या नापायाींच्या सर्ाईच े काम ददनाींक ०७ जधन, २०१५ पय त 
करण्यात आले आ्े. 
(४) मुींबई श्र वर्ूाग र् उपनगरातील पार्साळा पधर्व नालेसर्ाईची कामे दद.०७.०६.२०१५ पय त 
पधणव करण्यात आली आ्ेत. 
     नालेसर्ाईची वर्दयमान कीं त्रा्े रद्द करण्यात येऊन पुढील र्र्षावकररता गाळा काढण्याच्या 
दृष्ीने ननवर्देतील अ्ी र् शतीमध्ये दरुुतात्या करुन रे्रननवर्दा मागवर्ण्याच े बृ् न्मुींबई 
म्ानगरपािलकेमार्व त रकलतातावर्त आ्े. 

___________ 
  

उपाहासनगर (श्ज.ठाणे) येथनु वाहणा-या वापधनुी नदीच े 
शुध्दीिरण आणण वविास िरण्याबाबत 

(१९)  २०३८६ (१०-०८-२०१५).   डॉ.बापाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िपायाण पूवग) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन- २००७ साली मुींबईतील िमी  नदीच्या नतीर्र उपा्ासनगर (जज.ीाणे) येथुन र्ा्णा-
या र्ालनुनी नदीच्या शुध्दीकरण आणण वर्कास करण्याकरीता र्ालनुनी रकलाधनकरण तत्कालीन 
मा.मुख्यमींत्री याींच ेअध्य तखेाली गी त करुन वर्कास करण्यासाी  एम.एम.आर.की.ए. याींचेकक े
सदर काम सुपुदव करण्यात आले ्ोते, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायासन, सन-२००७ साली मेससव मेरी र् सी.इ.एस.याींच्यामार्व त सर् ेकरण्यात येर्ुन 
६१८ को्ी रुपये खचावचा रकलतातार् तयार करण्यात आला ्ोता, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, सदर रकलाधनकरणाबाबत एम.एम.आर.की.ए न ेआतापय त कोणती कायवर्ा्ी केली 
र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय र् सदर रकलाधनकरणाबाबत ची सदयजताथती काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. 
(२), (३) र् (४) जजपा्ाधनकारी, ीाणे याींच्या अध्य तेखाली गदीत केलेपाया र्ालनुनी नदी 
वर्कास समन्र्य सिमतीच्या कायवक ेरकलमाणे (र्ालनुनी नदीचे) म्ाराषर सींशोनन सींताथा, 
नािशक (मेरी) याींनी तयार केलेपाया अ्र्ालानुसार र्ालनुनी नदीच ेरुीं दीकरण र् वर्कास काम े
सुचवर्ण्यासाी  नेमलेपाया सपालागार मे.सी.इ. एस. इींडकया रकला.िल. याींनी एक अ्र्ाल तयार 
केला आ्े. र्ालनुनी नदीचा वर्कास र् सींर ण र् सींर्नवनासींदूावत करार्याच्या कायवर्ा्ीबाबत 
वर्ूागाच्या ददनाींक २२.०६.२०१५ रोजीच्या पररपत्रकानुसार र्ालननुी नदी सींदूावतील वर्कास 
काम े त्या त्या ताथाननक नागरी सींताथेन े सींबींधनत वर्ूागामार्व त ्ाताळाण्यात, अशा सधचना 
देण्यात आपाया आ्ेत. 

___________ 
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िळांबोपी (ता.पनवपे, श्ज.रायगड) सेक्क टर ९ ई मध् ये बबपा डरने  
पाकििं गसाठी पदपथ हडप िेपा याबाबत 

  

(२०)  २०६६८ (११-०८-२०१५).   श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुप जगताप 
(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींबोली (ता.पनर्ले, जज.रायगक) सेक् ्र ९ ई मध् ये बबपा करने पाकक गसाी  पदपथ ्कप 
केपा याची घ्ना मा्े म,े २०१५ च् या पद्पा या सप् ता्ात उघककखस आली, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपा यास, उक् त रकलकरणी शासनामार्व त चौकशी केली आ्े काय,   
(३) असपायास, चौकशीत काय आढळधन आले र् तदनुसार पाकक गसाी  ्कप केलेले पाकक ग 
््र्धन पदपथ उूारणेबाबत शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण् यात येत आ्े, 
(४) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) ना्ी. 
(२) र् (३) वर्कासकाने त्याींना आर्श्यक असलेपाया ले-बाय पाकक गसाी  ३० मी. रुीं द 
रतात्यींच्याककनेे जागा त्याींच्या ूधखींकामध्ये दशवर्लेली ्ोती. ह्या कररत वर्कासकाने ले-बाय 
पाकक गसाी  थे् रतात्यार्रुन मागव ददलेला ्ोता. ज्यामुळे त्या रतात्यालगत असलेपाया 
पदपथाची उींची पधर्ीपे ा कमी केलेली आढळधन आली. सबब, वर्कासकाने पाकक गसाी  पदपथ 
बळकार्लेला ना्ी. 
     तरी्ी ददनाींक १२.१२.२०१४ रोजी वर्कासकास सुनाररत ले बाय पाकक ग कररता योगय 
त्या सधचना ददपाया आ्ेत. सुनाररत नकाशानुसार पदपथार्रुन दोन दीकाणी गायायाींना जाण्या-
येण्याकररता मागव ीेर्ण्यात आले आ्ेत र् बाकख उलेपाया पदपथाची उींची पुर्ावर्ताथेत करण्यात 
आली आ्े. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

नागपुर महानगरपामपिेने मापमत् ताधारिाांना मापमत् ता िरामध् ये सुट हदपायाबाबत 
  

(२१)  २१११९ (३०-१२-२०१५).   डॉ.मममपांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपुर म्ानगरपािलकेने मालमत् तानारक याींनी मालमत् ता करामध् ये सु् न मागता अश् या 
अनेक मालमत् तानारकाींना जर्ळपास ८ को्ी रु.ची सु् देण् यात आली, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, कुीपा या्ी मालमत् ता करात वर्ना वर्नींती अजव करता सु् देणे ्े नागपुर 
म्ानगरपािलकेच् या ननयमात आ्ेत काय, 
(३) असपायास, नागपुर म्ानगरपािलकेचे ८ को्ीचे उत् पन् न बुकवर्णा-या अधनका-याींची 
शासनान ेचौकशी केली काय, त्यानुसार अधनका-याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत 
आ्े, 
(४) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. 
(२) सदय:जताथतीत नागपधर म्ानगरपािलकेस म्ाराषर म्ानगरपािलका अधनननयम लागध आ्े. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

नवी मुांबईतीप भूममहीन शेतमजूर ममठागर िामगार रस्ाम िाराधगर याांना 
 मसडिोिडून भखूांड ववतररत िरणेबाबत 

  

(२२)  २११८९ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोपी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िपायाण पूवग), 
श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नर्ी मुींबईतील ूधिम्ीन शेत मजधर, िमीागर कामगार, रस्ाम काराधगर याींना ूधखींक वर्तरीत 
करण् याबाबत शासनाने िसकको म्ामींकळाला सधचना देऊन्ी िसकको म्ामींकळाने ूधिम्ीन शेत 
मजधर, िमीागर कामगार, रस्ाम काराधगर याींना ूधखींकाचे र्ा्प केलेले ना्ी, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपा यास, सींबींधनताींना ूधखींकाचे र्ा्प न करण् याची कारणे काय र् कनीपय त ूधखींक र्ा्प 
करणे अपेषित त आ्े, 
(३) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) र् (२) ूधसींपदानाच्या तारखेला पात्रतेचे ननकर्ष पधणव 
करणाऱ्या ूधिम्ीन शेतमजधर, ूधिम्ीर कामगार र् रस्ामकाराधगर याींना ४० चौ.मी. ूधखींक 
देणेबाबतचा शासन ननणवय आ्े. त्यानुसार लाूाथी ननजश्चत करण्याची कायवर्ा्ी िसकको 
तातरार्र सुरु आ्े. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

मसडिोने अधधिृत धाममगि व अध्याश्त्मि सांता थाांना भखूांड ववतरीत िरण् याबाब त 
  

(२३)  २११९१ (११-०८-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोपी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.गणपत गायिवाड (िपायाण पूवग), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) िसककोने अधनकृत नािमवक र् अध्याजत्मक सींता थाींना ूधखींक वर्तरीत करण् याबाब तचे नोरण 
जाद्र केले असधन त् याींच् यासाी  जर्ळपास १३९ ूधखींक राखीर् ीेर्ले आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपा यास, उक् त १३९ ूधखींकपैकख केर्ळ ९ ूधखींकाचे रकलता तार् शासनाच् या मींजधरीसाी  
पाीवर्ण् यात आले आ्ेत, ्े खरे आ्े काय,  



वर्.स. १३४ (19) 

 
(३) असपा यास, उर्वररत ूधखींकाबाबतचे रकलता तार् शासन मींजधरीसाी  पाीवर्ण् याबाबत िसककोककधन 
काय कायवर्ा्ी करण् यात आली आ्े र्ा येत आ्े, तसेच उक् त ९ रकलता तार्ास शासनाची मींजधरी 
रकलाप् त झालेली ना्ी, ्े खरे आ्े काय,  
(४) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१), (२) र् (३) िसककोन े निमवक तथा अध्याजत्मक 
उपक्रमाकररता जा्ीरातीमार्व त ूधखींक र्ा्प करण्यींच े नोरण ीरार् क्र.१०९८०, दद.४.२.२०१४ 
रोजी मींजधर केले असधन त्यास शासनाने दद.९.९.२०१४ रोजी मान्यता ददली आ्े. 
     नर्ी मुींबई येथील वर्वर्न सींकुलाींमध्ये नािमवक तथा अध्याजत्मक उपक्रमाींकरीता अींदाजे 
१२५ ूधखींक ननदेिशत केले आ्ेत. या व्यनतरीक्त शासनाकक े १६ नािमवक सींताथाींच े रकलतातार् 
मान्यतेसाी  सादर करण्यात आले आ्ेत. या रकलतातार्ापकैख १० सींताथाींच्या रकलतातार्ास शासन 
मान्यता रकलाप्त झाली असधन सदर सींताथाींना ूधखींक र्ा्पाची रकलकक्रया सुरु आ्े. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

भुसावळ नगरपामपिा रुग्णापयात श्वान दांशावर वापरण्यात  
येणारी रॅबीज पस उपचारासाठी उपपब्ध नसपायाबाबत 

(२४)  २१७०१ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ूुसार्ळ नगरपािलका रुगणालयात श्र्ान दींशार्र र्ापरण्यात येणारी रॅबीज लस 
उपचारासाी  उपलब्न नसपायाची बाब मा्े मे, २०१५ मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदशवनास आले 
आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, नगरपािलका रुगणालयान े जजपा्ा रुगणालय रकलशासनाकक े रॅबीज लसची मागणी 
केली असता ती पुरर्ण्यास नकार ददला, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, उक्त् ा बाब १ र् २ नसुार चौकशी करण्यात आली आ्े काय, चौकशीच्या 
अनुर्षींगाने रॅबीज लस उपलब्न करण्याबाबत शासनाने काय कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत 
आ्े, 
(४) नसपायास, कायवर्ा्ीस ्ोणाऱ्या ददरींगाईची सर्वसानारण कारणे काय आ्ेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१६) :(१) र् (२) ्ोय. 
(३) जजपा्ाधनकारी जळगाींर्, याींनी दद.१८.०८.२०१५ च्या पत्रान्र्ये मखु्याधनकारी, ूुसार्ळ याींना 
ूुसार्ळ नगरपररर्षद, रुगणालयास लस उपलब्न करुन देणेबाबत ननदेश ददले आ्ेत. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
 

___________ 
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िपा याण डोंबबवपी महानगरपामपिेच् या हदीतीतीप मशवाजी चौि या पररसरात हॉिसग झोन 
रहदारी अनतक्रमण व पाकििं गची समता याबाबत 

(२५)  २१७९८ (११-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िपायाण पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कपा याण कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेच् या ्द्दीतील िशर्ाजी चौक या पररसरात ्ॉकसव झोन 
र्दारी अनतक्रमण आणण पाकक गची मोी  समता या तेथील नागररकाींची कोकेदखुी ्ोत असपा याच े
ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपा यास, पररणामी श्राच् या कानाकोप-यातुन मुख् य बाजारपीेेत दररोज लाखो नागररक 
येत असधन मात्र त् याींना र्ा्तकु कोंकीचा सामना करार्ा लागत आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ्े काय, या पररसरातील अनधनकृत 
्ॉकसवर्र का्ी ीोस कारर्ाई करण्यात येणार आ्े काय, 
(४) तसेच या पररसरातील र्ा्तुक कोंकी सोकवर्ण् याकररता शासन का्ी ीोस उपाययोजना 
करणार आ्े काय, 
(५) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) र् (२) ्ोय, 
     सदर रताता म्ाराषर राज्य रताते वर्कास म्ामींकळाच्या अखत्यारीत येत असधन र्ा्तधक 
वर्ूागाने जक र्ा्नाींची सर्व र्ा्तधक मखु्यत्र्ेकरुन याच रतात्यींर्रुन अनुजे्ञय केली आ्े. 
यािशर्ाय ्ा रताता श्राच्या मध्यर्ती ूागातधन बाजारपेीेच्या लगत जात असपायाने 
र्ा्नाींच्या र्दवळीच्या र्ेळी वर्शेर्षत: सींध्याकाळच्या र्ेळेस पाकक गची समताया जाणर्त.े 
(३) कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेमार्व त रे्रीर्ाला पथक गी त करुन रे्रीर्ापायाींर्र 
दैनींददन ननयींत्रण ीेर्ले जात.े 
(४) कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेने सदरचा रता ता म्ाराषर राज्य रताते वर्कास 
म्ामींकळाकक े ्ताताींतरीत केला आ्े. सदर रतात्यींर्र र््तधक सरुळीत करण्याच्या दृष्ीन े
म्ाराषर राज्य रताते वर्कास म्ामींकळाककधन श्र र्ा्तधक सिमतीच्या माध्यमातधन आर्श्यक 
दीकाणी राकर्क र्ॉकवन नमेण्यात आले आ्ेत. 
     कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका, श्र र्ा्तधक शाखा र् म्ाराषर राज्य रतात ेवर्कास 
म्ामींकळ याींच्या माध्यमातधन र्ा्तधक कोंकीर्र कायमतार्रुपी उपाययोजना करण्याबाबतच 
कायवर्ा्ी सुरु आ्े. 
(५) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
 

ठाणिर पाडा, िपा याण (पश्श्चम) येथीप सराटाट अशोि चौि येथे 
सुशोमभिरणाच् या िामात गैरव्यवहार झापायाबाबत 

(२६)  २१७९९ (११-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िपायाण पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ीाणकर पाका, कपा याण (पजश्चम) येथील सराटा् अशोक चौक येथ े सुशोिूकरणाच् या 
कामात गैरव्यर््ार झाला असपा याचे ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
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(२) असपा यास, सराटा् अशोक चौक वर्किसत करण् याच ेकाम ता थाननक वर्कास नननीतधन पुणव 
केपा याची बाब म्ानगरपािलकेच् या बाींनकाम वर्ूागान ेददली आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, सींबींधनत मजधर स्कारी सींता थेला बबलाची पधणव रक् कम अदा करण् यात आली 
असधन सदर सराटा् अशोक चौक अदयाप ्ी वर्किसत करण् यात आलेला ना्ी, ्े खरे आ्े 
काय, 
(४) असपा यास, सदर रकलकरणाची चौकशी करण् यात आली आ्े काय, सींबींधनत दोर्षीींर्र शासनान े
कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१), (२) र् (३) ्े खरे ना्ी. 
(४) र् (५) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

िपायाण-डोंबबवपी महानगरपामपिेत समाववष्ट्ठ असणारी माांडा हटटवाळा 
शहर पायाभुत सुववधेपासून वांधचत असपायाबाबत 

  

(२७)  २१८०२ (११-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िपायाण पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेत समावर्षी असणारी माींका द््र्ाळा श्रे ३२ र्र्षव 
म्ानगरपािलकेत असुन्ी पायाूतु सुवर्नेपासधन र्ींधचत असपायाच े ननदशवनास आले आ्े, ्े 
खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, येथील नागररकाींना मालमत्ता कर ूरुन्ी सुवर्नाींसाी  सींघर्षव करार्ा लागत 
आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, माींका द््र्ाळा पररसरातील लोकर्ताती ६०००० इतकख असधन आरोगय 
सुवर्नाींसाी  म्ानगरपािलकेन ेजजपा्ा पररर्षदेच्या रुगणालयातच दर्ाखाना ्ाकला आ्े,  ्े ्ी 
खरे आ्े काय, 
(४) असपायास, उक्त रकलकरणी चौकशी करण्यात आली आ्े काय, 
(५) असपायास, उपरोक्त पररसरातील नागररकाींना पायाूुत सुवर्ना पुरवर्ण्याकररता शासन 
का्ी ीोस उपाययोजना करणार आ्े काय ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१) र् (२) ्े खरे ना्ी. 
     कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेमार्व त माींका-द््र्ाळा पररसरामध्ये नागरी सुवर्ना 
पुरवर्ण्यात येत आ्ेत. 
(३) ्ोय. 
     म्ानगरपािलका  ेत्रातील नागररकाींना आरोगय वर्र्षयक सुवर्ना उपलब्न करुन 
देण्याकरीता पिलका  ेत्रात बाई रुजक्मणीबाई रुगणालय, कपायाण (प.) र् शातात्रीनगर सामान्य 
रुगणालय, कोंबबर्ली (प.) ्ी दोन मोी  रुगणालये तसचे ४ ल्ान दर्ाखाने आणण १३ नागरी 
आरोगय कें दे्र कायवरत आ्ेत. 
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     उपरोपालेणखत चार ल्ान दर्ाखान्याींमध्ये माींका-द््र्ाळा दर्ाखान्याचा समार्ेश असधन ्ा 
दर्ाखाना जजपा्ा पररर्षदेच्या रुगणालयात सुरु करण्यात आला आ्े. या दर्ाखान्याच्या 
माध्यमातधन या पररसरातील रुगणाींकरीता बाह्यरुगण् ा सुवर्ना उपलब्न करुन देण्यात आली आ्े. 
(४) र् (५) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________   
 

िपायाण-डोंबबवपी महानगरपामपिा पररवहन उपक्रमाच्या ताफ्यातीप सुमारे ४० त े५० बस 
पुरेशा देखभाप व दरुुताती अभावी आगारातच उभ्या असपायाबाबत 

  

(२८)  २१८०६ (११-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िपायाण पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका पररर््न उपक्रमाच्या ताफ्यातील सुमारे ४० ते ५० बस 
पुरेशा देखूाल र् दरुुताती अूार्ी आगारातच उ्या असतात, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, बसच्या दरुुतातीसाी  आर्श्यक असणारे सुटे्ट ूाग दरुुतातीसाी  आर्श्यक 
असणारी अन्य सामरस्ी नसपायाच ेसमजत,े ्े खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, सदर रकलकरणाची चौकशी करण्यात आली आ्े काय, यार्र काय उपाययोजना 
करण्यात आली र्ा येत आ्े 
(४) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) ना्ी. 
     कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेच्या पररर््न उपक्रमात सदय:जताथतीत असलेपा या 
एकध ण १५९ बसेस पैकख ११० बसेस सींचालनासाी  उपलब्न आ्ेत. उर्वररत ४९ बसेसच्या 
ननलेखनाची कायवर्ा्ी म्ानगरपािलकेमार्व त सुरु करण्यात आली आ्े. तर ७ बसेसबाबतची 
ननलेखनाची कायवर्ा्ी रकललींबबत आ्े. 
(२) ना्ी. 
(३) र् (४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

िपायाण-डोंबबवपी महानगरपामपिा हदीतीत दररोज ननघणारे सुमारे २०० दशपि पीटर  
साांडपाणी िोणत्याही प्रकक्रयेववना िपायाणच्या  

खाडीत सोडपाया जात असपायाबाबत 
(२९)  २१८०८ (१०-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िपायाण पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका ्द्दीत दररोज ननघणारे सुमारे २०० दशल  ली्र 
साींकपाणी कोणत्या्ी रकलकक्रयेवर्ना कपायाणच्या खाकीत सोकले जात असपायाची बाब ननदशवनास 
आली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपायास, साींकपाण्यापकैख जेमतेम १० ्क्के पाण्यार्र २ मलननसा:रण रकलकक्रया कें द्रात 
करत असधन उर्वररत ८० ्क्के पाण्यार्र रकलकक्रया न करता पाणी खाकीत सोकले जात आ्े, ्े 
खरे आ्े काय, 
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(३) असपायास, सदर शासनाककधन जर्ा्रलाल ने्रु योजनतेधन या रकलकपापासाी  १६७ को्ी ६३ 
लाख पािलकेत मींजधर केले असधन ्ी समताया सोकर्ण्यास अपयशी ीरत असपायाचे ददसधन येत 
आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(४) असपायास, यार्र शासनाने कोणती ीोस उपाययोजना केली आ्े काय, 
(५) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१) र् (२) ना्ी. 
     कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका  ेत्रात सदयजताथतीत दररोज २१६ दशल  ली्र एर्ढे 
साींकपाणी ननमावण ्ोते. कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका  ेत्रात कायावजन्र्त करण्यात 
आलेपाया ४ मलशुध्दीकरण कें द्राच्या माध्यमातधन रकलनत ददन ७३ दशल  ली्र एर्ढ्या 
साींकपाण् यार्र रकलकक्रया केली जाते. तर उर्वररत साींकपाणी सेफ््ीक ्ॅक र् शोर्ष खयायायाींदर्ारे 
रकलकक्रया करुनच नापायात सोकण्यात येते. 
(२) ्े खरे ना्ी. 
(३) कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलका  ेत्रातील बारार्े, आनारर्ाकी, द््र्ाळा (पधर्व) आणण 
द््र्ाळा (पजश्चम) येथील मलशधु्दीकरण कें दे्र कायवरत आ्ेत. तर कपायाण (पधर्व) र् कोंबबर्ली 
(पजश्चम) येथील मलशुध्दीकरण कें द्राची काम े रकलगतीपथार्र असधन ती डकसेंबर, २०१५ 
अखेरपय त पधणव ्ोणे अपेषित त आ्े. 
(५) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 

  

िपायाण (पूवग) (श्ज.ठाणे) या भागातीप रतात्यावरीप बेिायदा बाांधिामाबाबत 
(३०)  २१८१० (१०-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िपायाण पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कपायाण (पधर्व) (जज.ीाणे) या ूागातील का्ेमाननर्ली, गणपती मींददर, म््सोबा चौक ते 
को्े इमारतीपय त ४० र्ध ् रुीं दीचा वर्कास आराखयायातील रताता, तसेच म््सोबा चौक ते 
नतसगाींर् नाक्यापय तचा रताता बकेायदा बाींनकामाच्या वर्ळाख्यात सापकले आ्े, ्े खरे आ्े 
काय, 
(२) असपायास, दोन््ी रतात्यार्रील अनतक्रमणे अनाधनकृत बाींनकाम वर्ूागातील अधनकाऱ्याींनी 
तोकली ना्ी असे ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, व्यापाराींककधन अधनकारी दकुान े वर्ताताररत करण्यासाी  पैसे घेऊन बेकायदा 
बाींनकामार्र कारर्ाई करत ना्ी असे ननदशवनास आले, ्े खरे आ्े काय, 
(४) असपायास, उक्त रकलकरणी कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े तसचे सींबींधनत 
अधनकाऱ्याींर्र कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१), (२) र् (३) ्े खरे ना्ी. 
(४) र् (५) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
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अमरावती येथीप रुश्ख्मणी नगर पररसरातीप अतुप मांगप िायागपयाच्या  
सांचापिाांनी सश्व्हगस पाईनपा पाकििं ग झोन िेपायाबाबत 

  

(३१)  २३०३८ (११-०८-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेपावे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमरार्ती येथील रुजख्मणी नगर पररसरातील अतुल मींगल कायावलयाच्या सींचालकाींनी 
सजव् व्स लाईनला पाकक ग झोन म््णधन उपयोगात आणत असपायाची बाब मा्े म,े २०१५ मध्ये 
र्ा त्या समुारास ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, पाकक गची व्यर्ताथा नसले तर कारर्ाई ्ोणार असा इशारा सींबींधनत 
म्ानगरपािलका आयुक्ताींनी ददपायान े उक्त मींगल कायावलय सजव् व्स लाईनला पाकक ग झोन 
म््णधन र्ापर असुन त्याींनी तेथ ेसीसी्ीव््ी लार्ले असपायान ेया रतात्यार्रुन का्ी रकलसींगी ये-
जा करणाऱ्या व्यक्तीींना त्याचा ना्क त्रास स्न करार्ा लागत आ्े ्े पा्ता शासनान े
कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(३) नसपायास, यामागील वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१६) :(१) ्े, ्े खरे आ्े. 
(२) म्ानगरपािलकेककधन सींबींनीत मींगल कायावलयाच्या सींचालकाींना दद.२५/८/२०१५ अन्र्ये 
याबाबत खुलासा सादर करण्याबाबत नो्ीस देण्यात आलेली आ्े. 
     सदरचे सीसी्ीव््ी बसवर्पायामुळे सामान्य नागररकाींना त्रास ्ोत असपायींची बाब 
ननदश्रनास आलेली ना्ी ककीं र्ा अशी तक्रार म्ापािलकेकक ेरकलाप्त झालेली ना्ी. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

मसडिोचे हताताांतरण शुपाि वविासािडून वसुप िरण्याची मागणी 
  

(३२)  २३०५२ (११-०८-२०१५).   डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमगपा गाववत 
(इगतपूरी), प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसककोच्या बत्रपक् ा करारारकलमाणे कराराचे नोंदणी शुपाक र् शपुाकाचे िसककोचे ्ताताींतरण 
शुपाक वर्कासाककधन र्सुल करण्याची मागणी एका सामाजजक सींघ्नेने िसकको रकलशासनाकक ेर् 
शासनाकक ेमा्े मे २०१५ मध्ये र्ा त्या समुारास केलेली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, या मागणीर्र शासनाने कोणता ननणवय घेतला आ्े, 
(३) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत र् यार्र ननणवय केव््ा घेण्यात येईल ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१६) :(१), (२)  र् (३) ना्ी. तथावप िसककोच्या र्सा्त 
वर्ूागातील (१२.५ ्क्के योजना) रकलचिलत कायवपध्दतीनसुार बत्रप ीय करारनामा करताना 
ूधखींकाचे परर्ानानारक वर्द्त नमुन्यात आर्श्यक त्या कामगदपत्राींस् र्सा्त वर्ूागामध्ये 
अजव दाखल करतो. ूधखींकाच्या ्ताताींतरणाचा अजव मींजधर झापायानींतर अजवदाराच्या नार्े 
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्ताताींतरणाचा ना ्रकत दाखला र् ्ताताींतरण शुपाक ूरण्याचे पत्र ददले जात े र् 
परर्ानानारकान े्ताताींरण शुपाक ूरपायानींतर बत्रप ीय करारनामा केला जातो. 

___________ 
  

मुांबईतीप मानखुदग मशवाजी नगर येथीप नागरीिाांच्या सोयी सुववधाांसाठी म्हाडािडून  
ना हरित प्रमाणपत्र प्रदान िरण्यात होत असपेपी टाळाटाळ 

  

(३३)  २३३६४ (१०-०८-२०१५).   श्री.अबू आजमी (मानखूदग मशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
गहृननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील उत्तर पधर्व परर ेत्रातील मानखुदव िशर्ाजी नगर ननर्ावचन  ेत्रातील नागरीकाींच्या 
सोयी सुवर्नाींसाी  म््ाकाककधन ना ्रकत रकलमाणपत्र रकलदान करण्यात ्ोत असलेली ्ाळा्ाळ 
तसेच मुींबई झोपकपट्टी सुनार मींकळ योजनअेींतगवत सामाजजक लाूाच्या सोयीसुर्ना उपलब्न 
करुन देण्याबाबत ्ोत असलेली ददरींगाईच्या सींदूावत तेथील सेर्ाूार्ी पींजीकृत सींताथा, 
रद्र्ाशी सींघ लोकरकलनतनननी याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री (गृ् ननमावण), मा.राज्यमींत्री 
(गृ् ननमावण), मुख्य सधचर् (गृ् ननमावण), मुख्य कायवकारी अधनकारी (म््ाका), उपमुख्य 
कायवकारी अधनकारी (म््ाका), मुख्य अधनकारी (मुींबई झोपकपट्टी सनुार मींकळ) याींच्याकक े मा्े 
जानेर्ारी, २०१४, सप् े्ंबर, २०१४, जानेर्ारी, २०१५ आणण ददनाींक २५ मे, २०१५ रोजी र्ा 
त्यासुमारास ननदशवनास लेखी ननर्देनादर्ारे केली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, उक्त रकलकरणी कोणती कायवर्ा्ी करण्यात आली र्ा येत आ्े, सदरचे काम 
ककती कालार्नीत ्ाती घेण्यात येईल र्ा येत आ्े, 
(३) नसपायास, वर्लींबाची सर्वसानारण कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (१६-०२-२०१६) :(१) रकलश्नानीन ननर्ेदन रकलाप्त झापायाची बाब ननदशवनास 
आली ना्ी. उत्तर पुर्व परर ेत्रातील मानखुदव िशर्ाजी नगर, ननर्ावचन  ेत्रात नागरीकाींच्या 
सोयी सुवर्नाींसाी  म््ाकास उपलब्न ्ोणाऱ्या वर्वर्न नननी अींतगवत र्ेगर्ेगळ्या रकलकारची काम े
केली जातात. मानखुदव िशर्ाजी नगर ननर्ावचन  ेत्रात म््ाकाची मालकखची जिमनीर्र /ूधखींकार्र 
जर नागरीकाींच्या सोयी सुवर्नाींसाी  सेर्ा ूार्ी पींजीकृत सींताथा, रद्र्ाशी सींघ लोकरकलनतनननी 
याींनी ना ्रकत रकलमाणपत्र रकलदान करण्याबाबत अजव करुन मागणी केपायास त्याींच्या अजावची 
छाननी/पकताळणी करुन रकलचिलत नोरण/ननयमानुसार त्याबाबतची कायवर्ा्ी करुन ना ्रकत 
रकलमाणपींत्र रकलदान करण्यात येते. 
(२) र् (३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
 

मुांबई महानगरपामपिेच् या अश्ग्नशमन ववभागातीप िमगचाऱयाांबाबत 
  

(३४)  २३४९८ (११-०८-२०१५).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई म्ानगरपािलकेच् या अजगनशमन वर्ूागाच े २० र्र्षावपधर्ीच् या मागवदशवकानुसारच कायव 
केले जात असपा याची बाब मा्े म,े २०१५ मध्ये र्ा त् या सुमारास ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे 
आ्े काय, 
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(२) असपा यास, अजगनशमन दलामध् ये ३ ्जार अधनकारी र् कमवचारी असधन त् यापैकख १५०० 
अधनकारी र् कमवचारी ्े ४५ र्र्षावच् यार्र आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, सदर अधनकारी र् कमवचा-याींचे रोजच् या रोज रकलिश ण सत्र ्ोत ना्ी, ्े ्ी 
खरे आ्े काय, 
(४) असपा यास, अजगनशमन दलातील अधनकारी र् कमवचा-याींना योग य ते रकलिश ण देण्याबाबत 
तसेच त् याींच् यार्रील कामाचा ताण कमी करणेबाबत शासनान े काेेणती कायवर्ा्ी केली र्ा 
करण् यात येत आ्े, 
(५) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. 
(२) सध्या अजगनशमन दलामध्ये ५१ अधनकारी र् १३३३ कमवचारी ्े ४५ र्र्षा च्या र्रील आ्ेत. 
(३) र् (४) रकलत्येक अजगनशमन कें द्रामध्ये रोजच्या रोज रकलिश ण सत्र घेतली जातात र् त्या 
रकलिश ण सत्रामध्ये परेक र् ड्रीलचा समार्ेश्  असतो. त्याचरकलमाण ेर्ररषी अधनका-याींमार्व त सुध्दा 
र्ेळोर्ेळी ड्रील घेतली जातात. 
(५) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
 

पुणे महानगरपामपिेच्या सन २०१४-२०१५ च्या अांदाजपत्रिाांत नमूद  
िामाांचा ननधी वापराववना पडून असपायाबाबत 

  

(३५)  २३६५३ (११-०८-२०१५).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासपा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे म्ानगरपािलकेच्या सन २०१४-२०१५ च्या अींदाजपत्रकाींत नमधद कामाींना नननीची 
तरतधद केली, परींतध आजतागायत या कामाींना सुरुर्ात न झापायामळेु सदरचा नननी र्ापरावर्ना 
पकधन असपायाबाबतची तक्रार ताथाननक लोकरकलनतनननीींना आयुक्त, म्ानगरपािलका, पुणे याींना 
दद. २२ एवरकलल, २०१५ रोजी र्ा त्या सुमारास ननर्ेदनादर्ारे केली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, उक्त रकलकरणी शासनान ेचौकशी केली आ्े काय, त्यात काय आढळधन आले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(३) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१६) :(१) सदरचा नननी र्ापरावर्ना पकधन असपायाबाबतची तक्रार 
ताथाननक लोकरकलनतनननीककधन ननर्देनादर्ारे करण्यात आलेली ना्ी. 
(२) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
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पुणे शहरातीप बहुसांख्य रतात्याांवर अत्यावश्यि सेवाांच्या नावाखापीप  

िामाांमुळे नागररिाांची प्रचांड गैरसोय होत असपायाबाबत 
(३६)  २४११८ (११-०८-२०१५).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पार्साळा तोंकार्र येऊन्ी पुणे श्रातील ब्ुसींख्य रतात्याींर्र अत्यार्श्यक सेर्ाींच्या 
नार्ाखाली सुरु असणाऱ्या म्ानगरपािलकेच्या कामाींमुळे नागररकाींची रकलचींक गैरसोय ्ोत 
असपायाची बाब मा्े एवरकलल, २०१५ च्या शेर््च्या आीर्कयात ननदशवनास आली, ्े खरे आ्े 
काय, 
(२) असपायास, ्ी वर्कासाची कामे पद्पाया र्ाद्न्या खराब झापायामुळे करण्यात येत नसधन 
केर्ळ तरतधद आ्े म््णधन केली जातात, त्यामुळे म्ानगरपािलकेचा चाींगला रताता खोदणे, 
सुजताथतीतील र्ाद्नी काढधन नर्ीन ्ाकणे आणण गरज नसताना खचव ्ोणे अस े नत्ेरी 
नुकसान ्ोत आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, त्याबाबत शासनान ेकोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१६) :(१) ना्ी. 
     पुणे श्रातील सर्व रतात्याींर्र अत्यार्श्यक सेर्ा सुवर्नाींकररता र्ाद्न्या वर्कसनाचे र् 
देखूाल दरुुतातीच ेकाम पुणे म्ानगरपािलकेमार्व त करण्यात येत.े 
     पुणे म्ानगरपािलकेच्या ्द्दीमध्ये पाणीपुरर्ीा, मलनन:सारण इ. सेर्ासुवर्ना र्ाद्न्याींच्या 
वर्कसनाच े देखूाल दरुुतातीची काम ेआर्श्यकतेनसुार र् अींदाजपत्रकखय तरतुदीनसुार करणेत 
येतात. अत्यार्श्यक सेर्ाींच्या नार्ाखाली कोणती्ी अनार्श्यक वर्कासकाम ेकरण्यात येत ना्ी. 
     तसेच पुणे म्ानगरपािलकेच्या ्द्दीमध्ये पार्साळ्याच्या कालार्नीत म््णजे १ जधन त े
३० सप् े्ंबर  अखेर र्ाद्न्या ्ाकण्यासाी  खोदाईस परर्ानगी देण्यात येत ना्ी. का्ी 
अपर्ादात्मक पररजताथतीत आर्श्यकतेनुसार दरुुतातीच े काम करणेकररता खोदाईस परर्ानगी 
देण्यात येत.े 
     सदरचे काम करताना नागररकाींची गैरसोय ्ोणार ना्ी याकररता सुरषित ततेच्या र् 
सोयीसुवर्नेच्या दृष्ीकोनातधन योगय त्या उपाययोजना पुणे म्ानगरपािलकेमार्व त करण्यात 
येत असतात. दरर्र्षी ३१ मे अखेर पुणे श्रातील वर्कास कामासाी  खोदाईची कामे पधणव 
करण्यात येतात. 
(२) ना्ी. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
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पुणे महानगरपामपिेतीप हदीतीतीप हहांगणे खुदग येथीप रताता रुां दीिरणाबाबत 
  

(३७)  २४२२३ (१०-०८-२०१५).   श्री.पक्ष्मण जगताप (धचांचवड), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे म्ानगरपािलकेतील ्द्दीतील द्ींगणे खुदव येथील अधनकृत इमारत रताता रुीं दीकरणात 
येत नसतानाीं्ी पाकण्याची कारर्ाई केपायाची बाब मा्े जधन, २०१४ मध्ये र्ा त्या सुमारास 
ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, उक्त रकलकरणी ददर्ाणी न्यायालयान ेमालकास समुारे १७ लाख रुपये नकुसान 
ूरपाई देण्याचा आदेश ददले आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, उक्त रकलकरणीची चौकशी करण्यात आली आ्े काय, चाेैकशीअींती दोर्षी 
सींबींधनताींर्र कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची सर्वसानारण कारणे काय आ्ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१६) :(१) पुणे म्ानगरपािलका ्द्दीतील सींयुक्त मोजणी नुसार 
सदर इमारत ३६.०० मी.की.पी. रताता रुीं दीमध्ये बाधनत ्ोती. तसेच सदर इमारत अधनकृत 
असलेबाबत कोणते्ी कागदपत्र ेनसपायामुळे, सदर इमारत ददनाींक ५.११.२००४ रोजी पाकण्यात 
आली ्ोती. तथावप, मा.ददर्ाणी न्यायालयान ेमालकाींस नुकसान ूरपाई देण्याच ेआदेश ददनाींक 
२७.५.२०१५ रोजी ददले आ्ेत, ्ी र्तातुजताथती आ्े. 
(२) ्ोय. 
(३) सदरची इमारत रताता रुीं दीत बाधनत ्ोत असपायाने र् अनधनकृत असपायान े रकलतातुत 
रकलकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ े पुणे म्ानगरपािलकेतरे् अवपल करण्याची कायवर्ा्ी 
करणत येत आ्े. त्यामळेु चौकशी करण्याचा रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

नामशि महानगरपामपिेस जवाहरपाप नेहरु नागरी पुनरुत्थान योजनेअांतगगत  
मुिणे धरणातनू मांजूर िरण्यात आपेपाया थेट पाईपपाईन योजनेबाबत 

(३८)  २४६१९ (१२-०८-२०१५).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नािशक म्ानगरपािलकेस जर्ा्रलाल ने्रु नागरी पनुरुत्थान योजनेअींतगवत मुकणे 
नरणातधन मींजधर करण्यात आलेपाया थे् पाईपलाईन योजनेचे काम ्े गेपाया एक ते ददक 
र्र्षावपासधन रकललींबबत आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, या योजन ेकाम रकललींबबत रा्ण्यामागील नेमकख कारणे काय आ्ेत, 
(३) सदर ध् योजनचेे काम ्े तातकीने सुरु करण्याचे दृष्ीने शासनाककधन कोणती कायवर्ा्ी 
केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  



वर्.स. १३४ (29) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) मुकणे नरणातधन नािशक श्रास पाणी पुरर्ीा करार्याच्या योजनेच्या ननवर्दा रकलकक्रयेबाबत 
लोकरकलनतनननीींनी केलेपाया तक्रारीींच्या अनुर्षींगाने शासनाने ददनाींक १८.०५.२०१५ रोजी सदर 
ननवर्दा रकलकक्रयेस तात्पुरती ताथधगती ददली ्ोती. 
     तदनींतर यारकलकरणी ददनाींक २६.०५.२०१५ र् ददनाींक १०.०६.२०१५ रोजी मा.राज्यमींत्री 
(नगर वर्कास) याींच्याकक े सींबींधनत लोकरकलनतनननी र् नािशक म्ानगरपािलकेच्या अधनका-
यासमर्ेत सुनार्णी झाली. 
     याबाबत आयुक्त, नािशक म्ानगरपािलका याींच्या अ्र्ाल वर्चारात घेऊन यारकलकरणी 
देण्यात आलेली ताथधगती उीवर्ण्यात येऊन, पुढील कायर्ाव्ी करण्याच्या सचुना आयुक्त, 
नािशक म्ानगरपािलका  याींना दद.२०.८.२०१५ अन्र्ये देण्यात आपाया आ्ेत. 
(३) नािशक म्ानगरपािलकेककधन पुढील कायवर्ा्ी करण्यात येत आ्े. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

पुणे शहरात भूिां पासारखी दघुगटना घडपा यास या आपतिापीन श्ताथतीशी सामना िरणारी 
ता वतांत्र यांत्रणाच पुणे महानगरपामपिेिड ेनसपा याबाबत 

(३९)  २५४८२ (११-०८-२०१५).   श्रीमती माधुरी ममसाळ (पवगती), श्री.जगदीश मळुीि (वडगाव 
शेरी), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासपा), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.ववजय िाळे 
(मशवाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे श्रात ूधकीं पासारखी दघुव् ना घकपा यास या आपतकालीन जताथतीशी सामना करणारी 
ता र्तींत्र यींत्रणाच पुणे म्ानगरपािलकेकक े नसपा याची बाब मा्े एवरकलल, २०१५ च् या शेर््च् या 
आीर्यायात ननदशवनास आली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, तब् बल ४५ लाख लोकसींख् या असलेपा या पुणे श्रात आपत् ती व् यर्ता थापनाची 
जबाबदारी अजगनशमच् या ५५० कमवचा-याींर्र असधन, केर्ळ आगीशी  आणण पधरजन् य जताथतीशी 
दोन ्ात करण् यासाी ची उपकरणे असधन ूधींकप अथर्ा इमारत कोसळपा यार्र कराव् या लागणा-
या उपाययोजनाींसाी ्ी कोणती्ी साननसामुर्स्ी नसपा याची बाब ननदशवनास आली आ्े, ्े ्ी 
खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, र्रील १ र् २ बाबत शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली आ्े र्ा करण् यात येत 
आ्े, 
(४) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. 
(२) र् (३) सदयजताथतीत पुणे म्ानगरपिलकेच्या अजगनशमन दलाकक े५४५ पदे मींजुर असधन, 
४७२ पदाींर्र अधनकारी/कमवचारी कायवरत आ्ेत. 
     याव्यनतररक्त पुणे म्ानगरपािलकेकक े आपत्कालीन क ामध्ये ३ िशफ््मध्ये १ 
इींजजननअर, १ िलवपक ी्ंकलेखक, १ िशपाई कायवरत असधन, म्ानगरपािलकेच्या वर्वर्न 
वर्ूागातील एकध ण २७० सेर्काींची आपत्कालीन यींत्रणेसाी  नमेणुक करण्यात आलेली आ्े. 
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     तसेच  ेबत्रय तातरार्र आपत्कालीन पररजताथतीमध्ये मदत र् रकलनतसाद देण्यासाी  २५ 
व्यक्तीींची द्म तयार ीेर्ण्यात आली आ्े असे एकध ण ३७५ सेर्क कोणत्या्ी रकलकारची श्रात 
आपत्ती उद् ार्पायास सदरच ेद्ममनील सेर्क तात्काळ उपलब्न ्ोतात. 
     ूधकीं प र् इमारत कोसळ्यानींतर उपाययोगात येणारी रकलथम रकलनतसाद देणारी यींत्रणा म््णधन 
अजगनशमन दलास,  ेत्रीय कायावलयाींना अशा रकलकारच्या आपत्तीमध्ये उपयोगात येणारे सर्व 
साद्त्य आपत्ती व्यर्ताथापनाअींतगवत पुरवर्ण्यात आले आ्े. या िशर्ाय आर्श्यकता 
ूासपायास उपयोगात आणणेसाी  शासकखय र् अशासकखय सींताथाकक े उपलब्न आलेपाया 
यींत्रणाींची मदत घेण्यात येते. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  
 

मुांबई िेईएम रुग् णापयात डॉक्क टर आणण नसेसच् या ननष्ट्िाळजीपणामळेु  
महहपेचा मतृ् यु झापायाबाबत 

 
  

(४०)  २५९१४ (११-०८-२०१५).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवपी), 
श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), श्री.अतापम शखे (मापाड पश्श्चम), प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी), 
श्री.अब् दपु सत्तार (मसपापोड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई लालबाग येथ े रा्णारे रमेश सोनाने याींची पत् नी ममता सोनान े याींना केईएम 
रुग णालयात दद.२० सप् ्ेंबर, २०१२ रोजी और्षनोपचारासाी  दाखल करण् यात आले असताना 
कयु्ीर्र असणा-या कॉक् ्र आणण नसेसच् या ्लगजीपणामुळे चुकखच े इींजेक्शन ददपा यामुळे 
ममता याींचा मतृ् यु झाला ्ोता, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपा यास, उपरोक् त रकलकरणी राज् य माद्ती आयुक् त याींनी गैर्जर राद्लेपा या कॉक् ्राींर्र 
िशता तूींगाची कारर्ाई करण् याचे आदेश ददले आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, उक् त रकलकरणाची शासनाने चौकशी केली  आ्े काय, त्यानुसार सींबींन जेताींर्र 
काय कायवर्ा्ी केली आ्े र्ा करणार आ्े, 
(४) नसपा यास, वर्लींबाची त् याची सर्वसानारण कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. 
     यायु्ीर्र असलेपाया कॉक््र आणण पररचारीकाींच्या ्लगजीपणामुळे चकुखचे इींजेक्शन 
ददपायामुळे श्रीमती ममता सोनाने याींचा मतृ्यध झाला ना्ी. 
(२) ्े खरे आ्े. 
(३) र् (४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 
 

___________ 
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ममरा-भाईंदर महानगरपामपिेत बनावट आकिग टेक्क ट एजांटचा सळुसुळाट असपायाबाबत 
  

(४१)  २५९१५ (११-०८-२०१५).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवपी), 
श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), श्री.अतापम शखे (मापाड पश्श्चम), प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी), 
श्री.अब् दपु सत्तार (मसपापोड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िमरा-ूाईंदर म्ानगरपािलकेत मागील १० र्र्षावपासधन बनार्् आककव ्ेक् ् एजीं्चा 
सुळसुळा् असधन म्ानगरपािलका नगररचना वर्ूागातरे् बनार्् एजीं्ना अधनकृत परर्ाना 
ददपा याची बाब ददनाींक १८ एवरकलल, २०१५ रोजी र्ा त् यासुमारास ननदशवनास आले, ्े खरे आ्े 
काय, 
(२) असपा यास, उपरोक् त रकलकरणाची चौकशी करुन बनार्् एजीं्बरोबर म्ानगरपािलकेतील 
सींबींनीत अधनका-याींर्र कारर्ाई करण् याबाबत येथील नागरीकाींना र् नगरसेर्काींनी शासनाकक े
तसेच म्ापािलका आयुक् ताींकक ेमागणी केली आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, याबाबत शासनान ेकाय कायवर्ा्ी केली आ्े र्ा करणार आ्े, 
(४) नसपा यास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१६) :(१) ना्ी, 
     तथावप, अशा अशयाची तक्रार िमरा-ूाईंदर म्ानगरपािलकेकक ेरकलाप्त झापायाच ेआयुक्त, 
िमरा-ूाईंदर म्ानगरपािलका याींनी कळवर्ले आ्े. 
(२) ्ोय. 
(३) िमरा-ूाईंदर म्ानगरपािलकेककधन वर्कास रकलतातार्ाबाबतची परर्ानगी नोंदणीकृत 
र्ातातुवर्शारद ककीं र्ा म्ानगरपािलकेककील नोंदणीकृत सपालागार अिूयींत्याींमार्व त देण्यात येत 
असपायाच ेआयुक्त, िमरा-ूाईंदर म्ानगरपािलका याींनी कळवर्ले आ्े. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

िपायाण रेपाव ेताथानिापगत असपेपाया तािायवॉिपा पांधरा  
हदवसात दोनदा आग पागपायाची घटना 

(४२)  २५९१६ (११-१०-२०१५).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवपी), 
श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), श्री.अतापम शखे (मापाड पश्श्चम), श्रीमती ननमगपा गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अब् दपु सत्तार (मसपापोड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कपायाण रेपार्े ताथानकालगत असलेपाया ताकायर्ॉकला पींनरा ददर्सात दोनदा आग 
लागपायाची घ्ना मा्े एवरकलल, २०१५ मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदशवनास आली आ्े, ्े खरे 
आ्े काय, 
(२) असपायास, या आगी सींदूावत शासनान ेचौकशी कोणती कायवर्ा्ी केली आ्े र्ा करण्यात 
येत आ्े, 
(३) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१) ्ोय. 
     ताकायर्ॉकच्या पॅनेलमध्ये ्ाकलेपाया कचऱ्यामळेु मा्े एवरकलल, २०१५ मध्ये ताकायर्ॉकर्र 
दोन र्ेळा आग लागपायाच्या घ्ना घकपाया आ्ेत. 
(२) सदर ताकायर्ॉकर्र रे्रीर्ाले र् गदुवपायाींककधन ताकायर्ॉकच्या पॅनेलमध्ये कचरा ्ाकण्यात 
येऊन करण्यात आलेपाया गैरकृत्यामुळे ताकायर्ॉकर्र आग लागण्याचे रकलकार घकले आ्ेत. या 
घ्नाींनींतर कपायाण-कोंबबर्ली म्ानगरपािलकेच्या रकलूाग  ेत्र कायावलयाककधन पॅनेलमनील कचरा 
सार् करुन पॅनेल व्यर्जताथत लार्ण्याची कायवर्ा्ी करण्यात आली आ्े. तसेच ताकायर्ॉकर्रील 
रे्रीर्ापायाींना ््वर्ण्याची कायवर्ा्ी दोन््ी सत्रात करण्यात येत आ्े. पररणमी अशा रकलकाराींना 
आळा बसण्यास मदत झाली आ्े. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

शीव, मुांबई येथीप पोिमानय हटळि रुग् णापयामध् ये एिा  
चटइगवर ३/३ रुग् ण असपा याबाबत 

  

(४३)  २६००२ (१०-०८-२०१५).   डॉ.राहूप आहेर (चाांदवड), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शीर्, मुींबई येथील लोकमान्य द्ळक रुग णालयामध् ये एका च्इवर्र ३/३ रुग ण असपा याचे 
ददनाींक १० म,े २०१५ रोजी ननदशवनास आले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपा यास, याबाबत अधनष ीाता याींच् याकक ेचौकशी करण् याकररता गेले असता  मतेपे ा 
जाता त रुग ण असपा यामुळे अशा रकलकारे व् यर्ता था करण् यात आली असे साींगण्यात आले, ्े ्ी खरे 
आ्े काय, 
(३) असपा यास, अशा गींूीर रकलकारामुळे नातेर्ाईक र् रुग णालय अधनकारी/कमवचारी याींची र्ाींरर्ार 
ूाींकणे ्ोण् याचे रकलकार ने्मी घकत आ्ेत, ्े ्ी खरे आ्े काय,  
(४) असपा यास, मुींबई श्राच्या र्ाढत्या लोकसींख् येमुळे रुगणाची झालेली र्ाढ यामुळे  सदरचे 
रुगणालय अपुरे पकत असपायान े अशा रकलकारच े नर्ीन रुग णालय सुरु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) ्े अशत: खरे आ्े. बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलकेच्या 
रुगणालयामध्ये खा्ाींच्या  मतेप ेा रुगणाींची सींख्या खुप जातात असधन्ी रुगणाींना आर्श्यक 
र्ैदयकखय उपचार र्ेळेत देणे शक्य व््ार्े म््णधन सदर पररजताथती र्रचेर्र उद्भर्ण्याची शक्यता 
असते. 
(२) ्े खरे आ्े. 
(३) ्े अींशत: खरे आ्े. 
(४) वर्शेर्ष र् अनतवर्शेर्ष उपचाराींकररता रकलमुख रुगणालयात येणाऱ्या रुगणाींचा रकलचींक ओघ ल ात 
घेऊन, बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलकेच्या उपनगरीय रुगणालयाींच्या स मीकरणासाी  आर्श्यक ती 
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कायवर्ा्ी सुरु आ्े. तसेच ूाींकधप येथे बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलकेचे नर्ीन सुपरतापेश्यािल्ी 
रुगणालय बाींनण्याबाबतची कायवर्ा्ी रकलगतीपथार्र आ्े. 

___________ 
  

अिोपा महानगरपामपिेत राष्ट् रीय रस्ामीण आरोग् य अमभयान 
 प्रिपा पामधीप गैरव् यवहाराबाबत 

  

(४४)  २६०३७ (११-०८-२०१५).   श्री.रमेश बुांदीपे (दयागपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला म्ानगरपािलकेत राष रीय रस्ामीण आरोग य अिूयान रकलकपा पामध् ये रुपये ५० 
ल ाचा गैरव् यर््ार झाला, ्े खरे आ्े काय, 
(२) असपा यास, अकोला म्ानगरपािलका यास ददनाींक ३१ जानरे्ारी, २०१५ रोजी र्ा त्या 
सुमारास चौकशी करण् यासींदूावत उपसधचर् याींनी पत्र ददले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 
(३) असपा यास, यासींदूावत शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) ्ोय. 
(३) अकोला म्ानगरपािलका अींतगवत राषरीय आरोगय अिूयान रकलकपापामध्ये सन २००४ त े
२०१० या आधथवक र्र्षावत झालेपाया  गैरव्यर््ाराबाबत आतापय त एकध ण ४ चौकश्या सिमत्याींचा 
अ्र्ाल रकलाप्त झालेला आ्े. 
     १) रकलथम चौकशी ्ी मनपा तातरार्र करण्यात येऊन, त्यामध्ये एकध ण ८६ ल  रुपयाींची 
आधथवक अननयिमतता दशववर्ण्यात आली ्ोती. 
     २) मनपाच्या चौकशी अ्र्ालाच्या आनारार्र राषरीय रस्ामीण आरोगय अिूयान, मुींबई  
याींचेककील सिमतीने ददनाींक १८/११/२०११ ते २२/११/२०११ या कालार्नीत तपासणीअींती 
ददलेपाया अ्र्ालानसुार रु. ३१,३५,०००/- इतक्या रकमेची सींबींधनताींककधन र्सधली करण्याबाबत 
अ्र्ाल ददलेला ्ोता. 
     ३) सन २०१३ च्या अथवसकीं पापीया अधनर्ेशात उपजताथत केलेपाया वर्नानसूा ताराींककत 
रकलश्नार्रील चचेच्या अनुर्षींगान े वर्ूागीय आयुक्त, अमरार्ती याींचेककील  गी त सिमतीन े
चौकशी करुन रु.४,८८,०००/-  इतकख र्सधल पात्र रक्कम म््णधन ननजश्चत केली ्ोती. 
     ४) त्यानींतर पुन््ा राषरीय आरोगय अिूयान, मुींबई याींचकेकील त्रीसदतायीय सिमतीन ेदद. 
११/२/२०१४ ते १५/२/२०१४ या कालार्नीत रकलकरणाशी सींबींधनत सर्व अिूलेख याींची तपासणी 
केपायानींतर, रु.२,७५,२६६/- इतकख रक्कम र्सधली पात्र ीरवर्ली. 
     यार्र वर्ूागीय आयुक्त, अमरार्ती याींचेककील चाकशी सिमती र् राषरीय आरोगय 
अिूयान, मुींबई याींनी ननयुक्त सिमतीच्या अ्र्ालामध्ये आधथवक र्सुलीबाबत तर्ार्त 
असपायामळेु या रकलकरणी वर्ूागीय आयुक्त अमरार्ती याींचकेकधन म्ापािलकेव्दारा मागवदशवन 
मागवर्ण्यात आले. त्यार्र वर्ूागीय आयुक्त, अमरार्ती याींचेककील ददनाींक ७/१०/२०१५ च्या 
पत्रान्र्ये राषरीय आरोगय अिूयान सिमतीचा अ्र्ाल रस्ाह्य नरण्याबाबत कळवर्ण्यात आले 
आ्े. 
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    यानुसार रु. २,७५,२६६/- इतक्या र्सधल पात्र रकमेपैकख आतापय त सींबींधनत ४ कॉक््राींककधन 
एकरकमी रु. ४५,७०१/- र् कायवरत िलपीकाच्या मािसक र्ेतनातधन दरम्ा रु. ५०००/- रकलमाणे 
आतापय त रु. २५,०००/- असे एकध ण रु. ७०,७०१/- इतकख रक्कम र्सधल करण्यात आली आ्े. 
(४) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

िें द्र सरिारिडून शहरे झोपडपट्टीमुक्क त िरण् यासाठी पांतडत जवाहरपाप  
नेहरु याांच् या नावान ेअसपेपाया महत् वािाांिी योजनेबाबत 

(४५)  २६९५१ (१०-०८-२०१५).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय गहृननमागण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र सरकारककधन श्रे झोपकपट्टीमुक् त करण् यासाी  पींडकत जर्ा्रलाल ने्रु याींच् या नार्ान े
म्त् र्ाकाीं ी योजना शासनामार्व त कायावजन्र्त आ्े तसेच ७२५०४ उद्दीष ्ाींपैकख १८००० घरे 
केर्ळ पुणव (२४%) झाले आ्े, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपायास, सदरचे उद्दीष ् पधणव करण् याकररता ददनाींक ३१ माचव, २०१५ ्ी कें द्रात र्ाढर्धन 
ददलेली अींनतम ददनाींक ्ोती र् उद्दीष ् पधणव न झापा यान ेपुढील मुदतर्ाढ माधगतली आ्े काय, 
मुदतर्ाढ माधगतली असेल तर ती िमळाली काय, 
(३) असपायास, उद्दीष ्ापैकख २४% उद्दीष ् पधणव झालेले असपा याने उर्वररत ७६% उद्दीष ् पधणव 
करण् यासाी  शासनान ेकोणत ेननयोजन केले आ्े, 
(४) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
श्री. प्रिाश महेता (१६-०२-२०१६) :(१) ्े खरे ना्ी. कें द्र पुरताकृत जर्ा्रलाल ने्रु नागरी 
पुनरुत्थान अिूयानातींगवत बीएसयुपी र् आयएचएसकीपी ्े दोन उप-कायवक्रम राज्यातील 
म्ानगरपािलका र् नगर पररर्षदाींमार्व त राबवर्ण्यात येत आ्ेत. बीएसयुपी या योजनेसाी  
एकुण ११९९८७ र् आयएचएसकीपी योजनेसाी  एकुण ९७७०९ अशा एकुण २१७६९६ घरकुलींना 
कें द्र शासनाची मींजुरी रकलाप्त आ्े. राज्य शासनाने जानेर्ारी, २०१५ मध्ये रकलकपापाींचा आढार्ा 
घेतला र् त्यानसुार बीएसयुपी योजनेसाी  ९८११७ घरकुलाींच े र् आयएचएसकीपी योजनेसाी  
७७८८५ घरकुलाींचे अस े एकुण १७६००२ घरकुलाींच े सुनाररत उदद्दष् कें द्र शासनास सादर केले 
आ्े. यापैकख बीएसयुपी योजनतेील ६८५९८ घरकुलाींच े काम पधण झाले असधन २५५६९ 
घरकुलाींच ेकाम रकलगतीपथार्र आ्े. तसेच आयएचएसकीपी योजनतेील ३८६४२ घरकुलाींच ेकाम 
पधणव झाले असधन ३१५०९ घरकुलाींचे काम रकलगतीपथार्र आ्े. सबब, एकुण उदद्दष्ापैकख ९३% 
घरकुलाींच ेकाम ्ाती घेण्यात आले असधन ६०% घरकुलाींचे काम पधणव झाले आ्े. 
(२) कें द्र शासनाने सदर योजनेसाी  ३१ माचव, २०१५ पय त मुदतर्ाढ ्ोती, ती र्ाढवर्ण्याबाबत 
राज्य शासनान े दद.३० माचव, २०१५ च्या पत्रान्र्ये वर्नींती केली ्ोती. कें द्र शासनान े दद.३१ 
माचव, २०१७ पय त मुदत र्ाढवर्ली आ्े. 
(३) १) योजनतेील उर्वररत घरकुले र्ाढीर् कालार्नीत पधणव ्ोण्यासाी  वर्वर्न तातरार्रुन 
र्ेळोर्ेळी आढार्ा घेण्यात येत असधन रकलकपाप राबवर्ण्यात येणारे अकथळे दरु करण्यात येतात. 
     मान्य उदद्दष्े पधणव करण्याची जबाबदारी सींबींधनत ताथाननक तार्राज्य सींताथाींची असपा याची 
तापष् जाणणर् आढार्ा बीैकखत र्ळेोर्ेळी देण्यात आली आ्े. 
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     २) जी घरकुले केर्ळ ककमतीतील र्ाढीमुळे अपधणव आ्ेत त्याींचे बाबतीत र्ाढीर् अनुदान 
दद.२८ जानेर्ारी, २०१४ च्या शासन ननणवयान्र्ये अनुजे्ञय केले आ्े. 
     ३) यासींबींनी वर्ूागीय आयकु्त याींच ेअध्य तखेाली सिमती ननयुक्त केली आ्े. 
(४) दद.३१ माचव, २०१७ पय त सर्व घरकुलाींच ेबाींनकाम पधणव करण्यासाी  पधणव रकलयत्न करण्यात 
येत आ्ेत. 

___________ 
  

शासिीय औद्योधगि प्रमशिण सांताथा, ता.िळांब, श्ज.उतामानाबाद  
येथे प्राचायग, ननदेशाांिासह आठ पदे ररक्कत 

(४६)  २८१७६ (१३-१०-२०१५).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटीप (उतामानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकखय औदयोधगक रकलिश ण सींताथा, कळींब (ता.कळींब, जज.उतामानाबाद) येथ े रकलाचायव, 
ननदेशाींकास् आी पदे ररक्त असणे, र्ीजेअूार्ी यींत्र ेनधळखात पकली असणे, पाण्याची सेाय 
नसणे इत्यादी वर्वर्न अकचणीींमळेु सदर सींताथेची अत्यींत दयनीय अर्ताथा झाली असपा याच े
मा्े म,े २०१५ मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपायास, उपरोक्त अकचणीमुळे चालध शै णणक र्र्षावत सदर सींताथेतील एक अ्यासक्रम 
बींद करण्यात आला आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, सदर औदयोधगक रकलिश ण सींताथेतील ररक्त पदे र् तेथे वर्दयार्थया ना 
लागणाऱ् या वर्वर्न सोई-सुवर्नेच्या मागणीचा रकलतातार् र्ररषी कायावलयाकक ेपाीवर्ला आ्े, ्े ्ी 
खरे आ्े काय, 
(४) असपायास, वर्दयार्थया च्या ूवर्तव्याचा वर्चार करता सदर रकलतातार्ाबाबत शासनतातरार्र 
काय कायवर्ा्ी केली र्ा करण्यात येत आ्े, 
(५) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ्े. रकलाचायव ्े पद ररक्त आ्े. परींत ु
सदर सींताथेचा अनतररक्त कायवू ार श्री.जी.एम.कुलकणी रकलाचायव औ.रकल.सींताथाीं ूमु, 
जज.उतामानाबाद याींचेकक े सोपवर्ण्यात आलेला आ्े. रकलिश णाथी र्ींधचत रा ध् नये. याकरीता 
सींताथातातरार्र तािसका तत्र्ार ननदेशकाींची ननयुक्ती करुन अ्यासक्रम पुणव करण्यात येत 
आ्े. 
     कायमतार्रुपी वर्जपुरर्ीा िमळणेसाी  तार्तींत्र कर्कर लाईन र् कीपी बसवर्णेबाबतच्या 
अींदाजपत्रकास मींजधरी िमळणेबाबतची कायवर्ा्ी सुरु आ्े. उपयोगता नसलेली यींत्रसामुरस्ी गरज 
असलेपाया सींताथेला ्ताताींतरीत करण्याबाबत कायवर्ा्ी सुरु आ्े. 
     सींताथा मुख्य श्रापासधन जर्ळपास १ कक.मी. दरु असपायाने नगर पररर्षदेची नळजोकणी 
झालेली ना्ी. सींताथसे तार्त:च ेबोअरर्ेल आ्े.  बोअरर्ेलची मो्ार जळाली असपायान ेपीपीपी 
अींतगवत दरुुताती करणेबाबत कायवर्ा्ी सुरु आ्े. तथावप खाजगी बोअरर्ेल करुन पाण्याची 
व्यर्ताथा केली आ्े. 
(२) चालध शै णणक र्र्षावत बेकर ॲण्क कन्रे्क्शनर या व्यर्सायास रकलिश णार्थया ची मागणी 
नसपायान ेसदर सींताथतेील ्ा अ्यासक्रम बींद करण्यात आलेला आ्े. 
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(३) ररक्त पदे ूरण्यासाी  जा्ीरात रकलिसध्द करण्यात आलेली असधन उमेदर्ाराींची लेखी परी ा 
दद. २२.११.२०१५ रोजी झालेली असधन पदूरतीची कायवर्ा्ी सींचालनालय तातरार्रुन सुरु आ्े. 
तसेच अ्यासक्रम पधणव करुन घेण्याकरीता ररक्त असलेपाया पदार्र तािसका तत्र्ार्र ननयुक्ती 
करण्यात आली आ्े. 
(४) पदूरतीची कायवर्ा्ी सींचालनालय तातरार्र सुरु आ्े. तसचे चालध आधथवक र्र्षावत अनुदान 
उपलब्न करुन देणेबाबत कायवर्ा्ी सुरु आ्े. 
(५) रकलिश णार्थया चे रकलिश ण पणुव करुन घेण्यासाी  र्ेळोर्ेळी बैीकखत सींबींधनत रकलाचाया ना 
रकलादेिशक कायावलय तातरार्रुन सधचना/आदेश देण्यात आलेले आ्ेत. 

 ___________   
नवी मुांबई ववमानतळ िेत्रातीप प्रिपापाबाधीत होणाऱया तरुणाांसाठी मसडिोने टाटा सामाश्जि 

ववज्ञान सांताथेच्या (हटप) माफग त ताथापन िेपेपाया व्यवसानयि प्रमशिण िें द्राबाबत 
 

(४७)  २८२३३ (०५-११-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नर्ी मुींबई वर्मानतळ  ेत्रातील रकलकपापाबानीत ्ोणाऱ्या रकलत्येक गार्ातील तरुणाींसाी  
िसककोने ्ा्ा सामाजजक वर्ज्ञान सींताथेच्या (द्प) स्कायावन े खाींदेश्र्र येथ े ददनाींक ३ 
जानेर्ारी, २०१४ मध्ये िसकको व्यर्सानयक रकलिश ण कें द्राची ताथापना केली, ्े खरे आ्े काय, 

(२) असपायास, या रकलिश ण कें द्रामध्ये १४११ युर्ती, १६३० यरु्क, ७ अपींग २२४६ द्ार्ी 
उत्तीणव, ४९३ बारार्ी उत्तीणव १७७ पदर्ीनर, ९ पदर्ीनारक आणण १२ अिूयींते ्ोत,े परींतु सदर 
रकलिश ण कें दे्र बींद करण्यात आली असपायाच ेददनाींक १० ऑगता्, २०१५ रोजी र्ा त्यासुमारास 
ननदशवनास आले आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, त्यामुळे रकलकपापरस्तात रकलिश णाथीचे नकुसान ्ोत आ्े याबाबत शासनान े
कोणती व्यर्ताथा केली र्ा करण्यात येणार आ्े ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) र् (३) रकलकपापरस्तात रकलिश णाथींचे रकलिश ण र् रोजगार या सींबींनाींची कायवर्ा्ी ननयिमत सुरु 
आ्े. 
     खाींदेश्र्र येथील रकलिश ण कें द्र बींद करणत आले ना्ी, तेथे्ी नोंदणीरकलकक्रया सुरु आ्े. 
तसेच, रकलकपापरस्तात तरुणाींसाी  रकलिश ण र् रोजगार देण्याच ेकाम बेलापधर रकलिश ण कें द्रातधन 
सुरु आ्े. 
 ___________ 

 

राज्यातीप औद्योधगि प्रमशिण िें द्रामध्ये मशित असपेपाया  
ववद्यार्थयािंच्या ववद्यावेतन रिमेत वाढ िरण्याबाबत 

 

(४८)  २९२१० (२१-०१-२०१६).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटीप (उतामानाबाद), डॉ.पतांगराव िदम 
(पपूस िडगेाव), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), श्री.अतापम शखे (मापाड पश्श्चम), श्री.ज्ञानराज 
चौगुपे (उमरगा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील औदयोधगक रकलिश ण कें द्रामध्ये िशकत असलेपाया वर्दयार्थयावना वर्दयार्ेतन 
देण्याची योजना चालर्ली जाते, ्े खरे आ्े काय, 
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(२) असलयास, सदर वर्दयार्ेतनच्या रकमेत अनेक र्र्षावपासधन र्ाढ करण्यात आली ना्ी, ्े 
द् खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, र्ाढत्या म्ागाईच्या काळात अजधन्ी जुन्याच वर्दयार्ेतनार्र वर्ध्याथी िश ण 
घेत असपायामुळे योजनेचा मळु ्ेतध साध्य ्ोत ना्ी, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(४) असपायास, सदर वर्दयार्ेतनात र्ाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायवर्ा्ी केली र् 
करण्यात येत आ्े, 
(५) नसपायास, वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) ्ोय. 
(३) ्े खरे आ्े. तथावप, त्यामळेु औदयोधगक रकलिश ण सींताथेतील रकलर्ेिशत वर्दयाथी सींख्या र् 
रकलिश णार्र पररणाम झालेला ना्ी. 
(४) औदयोधगक रकलिश ण सींताथामध्ये िशकणाऱ्या वर्दयार्थया च े वर्दयार्ेतनात र्ाढ करण्याचा 
रकलतातार् शासनाच्या वर्चाराधनन आ्े. 
(५) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
 

मुांबईत खाजगी, महापामपिा व शासिीय भखूांडावरीप समुारे १८००  
झोपडपट्टी पुनववगिासाच ेप्रिपाप रखडपे असपायाबाबत 

 

(४९)  ३१५२१ (२३-१२-२०१५).   श्री.िापीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अममन पटेप (मुांबादेवी), 
श्री.अतापम शेख (मापाड पश्श्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.बसवराज पाटीप (औसा) :   
सन्माननीय गहृननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत खाजगी, म्ापािलका र् शासकखय ूधखींकार्रील समुारे १८०० झोपकपट्टी पुनवर्वकासाच े
रकलकपाप रखकले असपायाचे मा्े ऑगता्, २०१५ मध्ये र्ा त्या सुमारास ननदशवनास आले आ्े, ्े 
खरे आ्े काय, 
(२) असपायास, उक्त पुनवर्वकासाचे काम िमळवर्ण्यासाी  रद्र्ाशाींमध्ये बबपा कींराककधन रु्् 
पाकण्यात येत असपायाने या योजना रखकपाया असपायाने यामध्ये र्ातातव्य करणाऱ्या 
नागररकाींची गैरसोय ्ोत आ्े ्े पा्ता शासन याबाबत त्र्रीत आर्श्यक कायवर्ा्ी करणार र्ा 
करीत आ्े काय, 
(३) नसपायास, यामागील वर्लींबाची कारणे काय आ्ेत ? 
श्री. प्रिाश महेता (१६-०२-२०१६) :(१) बृ् न्मुींबई म्ानगरपािलका  ेत्रामनील शासकखय, म््ाका, 
बृ् न्मुींबई ्ानगरपािलका र् खाजगी मालकखच्या जिमनीींर्रील ऑक््ोबर, २०१५ पय त १८३६ 
झोपकपट्टी पुनर्वसन योजनाींचे रकलतातार् दाखल झाले असधन त्यापकैख १४०३ रकलकपापाींना मींजधरी 
ददलेली आ्े. उर्वररत रकलतातार्ाींबाबत वर्वर्न पातळीर्र कायवर्ा्ी सुरु आ्े. 
(२) रखकलेपाया रकलकपापामध्ये वर्कासकाींककधन र्ध ् पाकण्यात येत असपायाचे शासनाच्या 
ननदशवनास आलेले ना्ी. 
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     तथावप, बृ् न्मुींबई र् ीाणे म्ानगरपािलका  ेत्रातील सर्व झोपकपट्टय्ाींचे कालबध्द 
सर्े ण करण्याचा ननणवय झोपकपट्टी पुनर्वसन रकलाधनकरणाच्या दद.१२/८/२०१५ रोजी झालेपाया १४ 
व्या बकैखत घेण्यात आला आ्े. त्यास ननवर्दा मागर्धन खाजगी सींताथाींची ननयुक्ती करण्यात 
आली असधन स म रकलाधनकाऱ्याींककधन झोपकीर्ासिसयाींची या माध्यमातधन पात्रता तपासण्यात 
येणार आ्े. पररणामी झोपकपट्टीनारकाींची पात्रता तपासण्यासींदूावत स्कारी गृ् ननमावण सींताथा 
र् वर्कासकाींचा ्तात ेप कमी ्ोईल अस ेअपेषित त आ्े. 
(३) रकलश्न उद् ार्त ना्ी. 

___________ 
  

पाचोरा (श्ज.जळगाव) येथीप ओद्योधगि प्रमशिण सांताथेत िॉम््यूटर ऑपरेटर  
प्रोरॅस्ममांग अमसताटांट (िोपा) व मोटार मेिॅननि रेड सुरु  

िरण्यािरीता परवानगी न ममळापायाबाबत 
  

(५०)  ३८३५० (२१-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटीप (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जज.जळगार्) येथील ओदयोधगक रकलिश ण सींताथेत कॉम्प्यध्र ऑपरे्र रकलोरॅस्िमींग 
अिसता ी्ं् (कोपा) र् मो्ार मेकॅननक रेक सुरु करण्याकरीता र्ररषी पातळीर्रून परर्ानगी न 
िमळापायान ेवर्दयाथी िश णापासधन र्ींधचत आ्ेत, ्े खरे आ्े काय, 
(२) तसेच राज्यात सर्व ओदयोधगक रकलिश ण सींताथामध्ये मागील तीन र्र्षा पासधन परर्ानगी 
अूार्ी या रेकच ेआलेले साद्त्य नधळ खात पकधन आ्े, ्े ्ी खरे आ्े काय, 
(३) असपायास, या रेकला अदयापपयवत परर्ानगी न देण्याची कारणे काय आ्ेत, 
(४) असपायास, या रेकला परर्ानगी ददली असपायास, कोणत्या श ैणणक र्र्षावपासधन सुरुर्ात 
करण्यात येणार आ्े ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) ्े खरे ना्ी. 
(३) र् (४) उक्त रेकच्या मान्यतेसाी  कें द्र शासनाच्या की.जी.ई.्ी., नर्ी ददपाली याींची 
सींलगनता आर्श्यक असधन त्याबाबत पाीपुरार्ा चालध आ्े. 
 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकखय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई. 


