अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अमरावती शहराच्या भय
ु ारी विववतारणाचा रनणय
(१)

१५६० (२३-१२-२०१४).

डॉ.सुरनि दे शमुख (अमरावती) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अमरावती शहराच्या युयारी वलसवतारचाच्या नानाींक २४ नोव्हें बर,१९९७ च्या शासन
ननचणयान्वये  मींवरर ्रकक्पाचे  काम पच
र ण लाले  ेहे  काय,
(२) अस्यास, हा ्रकक्प कायाणन्वीत लाला ेहे  काय,

(३) नस्यास, हा ्रकक्प परचण कर्याकरीता तकती ननचीची ेवयकता ेहे  ,

(४) अस्यास, हा ्रकक्प परचण कर्याचे  ष्ष्ीने  काय ापाययोवना कर्यात ेली वा ये त
ेहे  ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) : (१) नाही.
(२) अींशत: कायाणन्न्वत लाले ला ेहे  .

(३) व (४) केंद्र शासन पुरकृत युेयडीएमएसएम्ी अींतगणत मींवरर अमरावती युयारी ग्ार

्रकक्प व तयाींची सींलग्न कामे  पच
र ण कर्यासाठी शासनाने  रु. २४.७५ को्ी इतका ननची मींवरर
के ला असरन, तयापैकी ्रकथम हप्ततयाचा ननची रु. १२.३८ को्ी ननची सवतरीत कर्यात ेला
ेहे  .

___________
िोल्हापूरूर शहराांतगतत नयाने रते तयार िरयायाबाबत
(२)

७१४४ (०८-०४-२०१५).

श्री.रावेश क्षीरसागतर (िोल्हापूरूर उत्तर), डॉ.सुजवत ममणचेिर

(हातिणांगतिे), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगतरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

सव.स. १६२ (2)
(१)

को्हापरर

शहराींतगणत

नव्याने 

रते 

कर्यासह

तसे च

ारु
ु तीसाठी

शासनाने 

महानगरपाललके ला ततकाललन शासनाने  तबल १७ को्ीींचा ननची वानहर के ला, हे  खरे  ेहे 
काय,
(२) अस्यास, सारचा ननची सध्याच्या शासनाने  रोखला ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,
(३) अस्यास, सारचा ननची रोख्याची कारचे  काय ेहे  त, सारचा ननची पुन्हा ाे  ्यासींायाणत
शासनाने  कोचता ननचणय घे तला ेहे  वा घे ्यात ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) : (१) हे  खरे  नाही.
(२), (३) व (४) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
इचििरां वी नगतरपूरररषदे ची हद्दवाढ िरयायासांदभात हरिती सूचना मागतववयायात आल्याबाबत
(३)

८५३७ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचििरां वी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) इचलकरीं वी नगरपररषाे  ची हद्दवाढ कर्यासींायाणत हरकती सरचना मागसव्यासाठी ्रकाथलमक
ादघोषचा नानाींक २७ ऑग्, २००९ च्या शासन रावपरातात ्रकलसध्ा कर्यात ेली ेहे  , हे 
खरे  ेहे  काय,
(२) अस्यास, तयास अनुसन न हरकती व सच
ु नाींचा सवचार करुन इचलकरीं वी नगरपररषाे  ची

हद्दवाढ कर्याबाबत न्व्हाधिकचकारी को्हापरर याींची लशफारस नानाींक ३१ मे , २०१२ च्या
परातान्वये  शासनास ्रकाप्तत लाली ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, लशफारशीच्या अनष
ु ींगाने  सार हद्दीबाबत रामामसवकास व वलसींचारच सवयागाचे 
अलय्रकाय मागसव्यात ेले  ेहे  त, हे  ही खरे  ेहे  काय,

(४) अस्यास, ाक्त अलय्रकाय ्रकाप्तत होवरन सुध्ाा ्रकताव ाीघणकाप ्रकलींतबत राह्याचा

सवणसाचारच कारचाची शासनाने  चौकशी के ली ेहे  काय, अस्यास चौकशीत काय ननषपन्न
लाले ,
(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) इचलकरीं वी नगरपररषाे  च्या हद्दवाढीबाबतची अींनतम अधिकचसच
र ना ना. २१/८/२०१४ रोवी
शासन रावपरातात ्रकलसध्ा के ली ेहे  .

(३), (४) व (५) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________

सव.स. १६२ (3)
इचििरां वी नगतरपूरररषद हद्दीमध्ये अवध बाांधिामाांवर मािमत्ता िराच्या दु पूरट शाती र्िम
आिारुन घरपूरट्टी आिारयायास सुरुवात िेल्याबाबत

(४)

८५३९ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचििरां वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं वी नगरपररषा हद्दीमध्ये  अवैच बाींचकामाींवर मालमतता कराच्या ाप्तु प् शाती

रक्कम ेकारुन घरपट्टी ेकार्यास सुरुवात के ्यामुपे  अने क मालमतताचारकाींना नतप्तप् घर
पट्टीची

ाे  यके 

्रकाप्तत

लाली

अस्याने 

सार

शाती

रद्द

कर्याची

मागची

थाननक

लोक्रकनतननची याींनी मा.मख्
ु यमींराती महोदयाींकडे  माहे  नोव्हें बर, २०१४ मध्ये  वा तया सम
ु ारास
के ली ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, ाक्त ्रकनी सींचालक तथा ेयुक्त, नगरपररषा ्रकशासन याींचे कडरन अलय्रकाय
मागसव्यात ेला ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, सार अलय्रकाय शासनाला ्रकाप्तत लाला ेहे  काय व तयाबाबत शासनाकडरन
कोचती कायणवाही कर्यात ेली अथवा कर्यात ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) शाती न लाव्याचा ्रकताव महाराषर नगरपररषाा नगरपींचायती व औदयोधिकगक
नगरी

अधिकचननयम,

१९६५

च्या

तरतुाीशी

सवसींगत

अस्याने 

न्व्हाधिकचकारी,

को्हापरर

याींच्याकडे  ्रकताव साार कर्याचे  ननाे श नाले  होते . तयानुसार न्व्हाधिकचकारी को्हापरर याींनी
थधिकगती नालीेहे  .

(४) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________

िुडुवाडी नगतरपूरामििेने (जव.सोिापूररू ) येथे माहे वानेवारी,२०१५ च्या दस
ु ऱ्या सताहात
दि
ु ानासाठी असिेिी खोिी हटवन
ू बेदखि िेल्याबाबत

(५)

१०५८५ (०६-०४-२०१५).

आहाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जवतेंद्र

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुडुव
ण ाडी नगरपाललके ने  (न्व.सोलापरर ) ये थे  माहे  वाने वारी, २०१५ च्या ास
ु ऱ्या सप्तताहात
ाक
ु ानासाठी असले ली खोकी ह्वन
र बे ाखल के ले  ेहे , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, सार खोकी चारकाींना ननची मींवरर करुन ज्या नठकाची खोकी होती तयाच
नठकाची तयाींचे  पन
ु वणसन कर्याची मागची मा.मुख्यमींराती याींचे कडे  थाननक लोक्रकनतननचीींनी
के ली ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, ्रकन याग (१) व (२) बाबत शासनामाफणत चौकशी के ली ेहे  काय,
(४) अस्यास, सार खोकी चारकाचे  पुनवणसन करचे बाबत शासनाने  कोचती कायणवाही के ली वा
कर्यात ये त ेहे  ,

(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?

सव.स. १६२ (4)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) मा.ाच्च न्यायालयाच्या ेाे  शान्वये 
व न्व्हाधिकचकारी, सोलापरर याींच्या ेाे  शान्वये  अनतक्रमच चारकाींना परवस
ण रचना ाे  ऊन सारचे 
अनतक्रमच काढ्यात ेले  ेहे .
(५) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
धचपूरळूण नगतर पूरररषद (जव.रत्नाधगतरी) अधधपूरत्याखािीि इांदीरा गताांधी साांिृरति िेंद्राच्या
दरु
ु ती - नत
ु नीिरणासाठी रनधीबाबत

(६)

१२४३४ (०७-०४-२०१५).

श्री.सदानांद चहाण (धचपूरळूण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

धिकचपपरच नगर पररषा (न्व.रतनाधिकगरी) अधिकचपतयाखालील इींाीरा गाींची साींकृनतक केंद्राच्या

ारु
ु ती - नुतनीकरचासाठी ननची ्रकाप्तत होऊनही ्रकतयक्ष  कामास सवलींब होत ेहे  , हे  खरे  ेहे 
काय,

(२) अस्यास, सार साींकृनतक केंद्राची ारु
ु ती अयावी ारु ावथा लाली असरन साींकृनतक
कायणक्रम होत नस्यामुपे  नागरीक व ्रके क्ष क वगाणतरन नारावी व्यक्त होत ेहे  , हे  ही खरे  ेहे 
काय,

(३) अस्यास सार साींकृनतक केंद्राच्या नत
ु नीकरचाचे  काम हो्याबाबत कोचती कायणवाही
के ली ेहे  वा करचे त ये त ेहे  ,

(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) व (२) अींशत: खरे  ेहे  .

(३) सार कामाचे  कायाणरींय ेाे  श ना. ७/५/२०१५ रोवी सींबींधिकचत कींराता्ाास ाे  ्यात ेले  असन
र
सदय:न्थतीत नुतनीकरचाचे  काम ्रकगतीपथावर ेहे  .
(४) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
जवल्हा चांद्रपूरुर येथीि रावूरा नगतरपूरररषद हद्दीतीि वाड नां.१ (गतढी वाड रावुरा) येथे ववदभ
वद्यारनि वविास मांडळाच्या रनधी अांतगतत विसांधारण तिावाचे
बाांधिाम अनुभव नसिेल्या िांत्राटदारािा ददल्याबाबत
(७)

१४८२६ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांवय धोटे (रावूरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रावररा नगरपररषा (न्व.चींद्रपुर) हद्दीतील वाडण नीं.१ (गढी वाडण रावुरा) ये थील सवायण
वैचाननक सवकास मींडपाच्या ननची अींतगणत वलसींचारच तलावाचे  बाींचकाम अनय
ु व नसले ्या

कींराता्ााराला ना्यामुपे  सार ्रककरचाची चौकशी न्व्हाधिकचकारी चींद्रपरर याींचे  कडरन कर्याचे 

ननाे श ततकालीन मख्
ु यमींराती याींनी ना्याचे  माहे  फे ब्रुवारी, २०१५ च्या ेठवड्यात ेढपरन
ेले  ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

सव.स. १६२ (5)
(२) अस्यास, याबाबत शासनाने  चौकशी के ली ेहे  काय,
(३) अस्यास, चौकशीत काय ेढपरन ेले  व तयानुषींगाने  कारवाई कर्यात ेली वा ये त
ेहे  काय,

(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१) हे  खरे  नाही.
(२) व (३) न्व्हाधिकचकारी याींचे कडरन चौकशी कर्यात ेली असन
र तक्रारीत तथ्य नस्याचा
ननचणय घे ्यात ेला.

(४) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
सोिापूररू येथे महाराष्ट्र सव
ु ण वयांती योवनेतन
ू ेेनेव योवना हाती घेयायाबाबत
(८)

१६५४१ (११-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोिापूररू शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरर ये थे  महाराषर सव
े  योवना हाती घे ्यात ेली ेहे  .
ु चण वयींती योवने तन
र ेे नव

७० ्क्के  शासन व ३० ्क्के  महानगरपाललके च्या खचाणतरन ही योवना साकारत ेहे  . ेता या
योवने चा खचण २४८ को्ीवर गे ला ेहे  असे  माहे  मे , २०१५ मध्ये  वा तया ारम्यान ननाशणनास
ेले  ेहे  , हे  खे रे  ेहे  काय.
(२) अस्यास, ापरोक्त योवने साठी सोलापरर महानगरपाललके ला १४० को्ी ाये  करावे 
लागचार ेहे  त, परीं तर महानगरपाललके ला ेपला नहसा यर्यासाठी कवण काढावे  लागचार
ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय.

(३) अस्यास, ापरोक्त योवने च्या पुतत
ण ासाठी कवण ाये  कर्याबाबत शासनाने  कोचती
कायणवाही के ली ेहे  वा कर्यात ये त ेहे  .

(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त.
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) हे  खरे  नाही, महाराषर सुवचण वयींती नगरोतथान
अलययानाींतगणत सोलापरर महानगरपाललके च्या मलनन:सारच ्रकक्पासाठी रु.१८७.३६ को्ी
मींवरर ी ाे  ्यात ेली ेहे  , सार योवने चा फे र ननसवाा, कुमठे  एस.्ी.पी. वागा खरे  ाी इ. वााा
रक्कम चरुन योवने चा रु.२३२.३८ को्ी इतका खचण अपे क्षक्ष त ेहे  .

(२), (३) व (४) सार योवने साठी वाााचा खचण चरुन सोलापरर महानगपाललके ला ेपला नहसा
रु.१०३.२३ को्ी ाया करावा लागचर अस्यामप
ु े  सोलापरर महानगरपाललके माफणत लसींडडके ् बँके 
कडरन कवण घे ्याबाबत ेवयक ्रकतक्रया कर्यात ये त ेहे .
___________

सव.स. १६२ (6)
ठाणे येथीि िोढा िॉम्िे्स, माजववडा, ठाणे येथे महानगतरपूरामििा नागतरी क्षेत्रािरीता
मिरनसारणासाठी उदां चन व मिप्रकाया िेंद्र बनववयायाबाबत
(९)

२०८४१ (११-०८-२०१५).

श्री.वयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लोढा

कॉम्प्तले क्स,

मान्ववडा

ये थील

ठाचे 

सन्माननीय मुख्यमांत्री

महानगरपाललका

नागरी

क्ष े राताकरीता

मल:ननसारचासाठी ााीं चन व मल्रकतक्रया केंद्र बनसव्याचे  काम सींथगनतने  चालर ेहे , हे  खरे 
ेहे  काय,

(२) अस्यास, सार कामाची सदयन्थती काय ेहे  , तसे च ााीं चन केंद्र व मल्रकतक्रया केंद्र
्रकतयक्ष  सुरु हो्यास अवन
र तकती कालावची लागचार ेहे  ,

(३) अस्यास, सार काम वला गतीने  परचण हो्याकरीता शासनाकडरन कोचती ापाय योवना
के ली वाचार ेहे  ,

(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) हे  अींशत: खरे  ेहे .
लोढा कॉम्पे क्स ् ये थील ााीं चन केंद्राच्या कामासह इतर ६ ााीं चन केंद्र, सुमारे  ४६ तक.मी.

लाींबीची मलवाहीनी ्ाकचे  व १०० ा.ल.लल. मल्रकतक्रया केंद्र बाींचचे  व ५ वषण ाे  खयाल व
ारु
ु ती करचे  या कामासाठी मे .एस.एम.एस.-सववा (वे .व्ही.) या ठे  के ाारास फे ब्रव
ु ारी २००९

साली कायाणाे श ाे  ्यात ेला होता. ठे  के ााराने  १८ मनहन्याींचे  ेत ापरोक्त काम परचण करचे 

अपे क्षक्ष त होते  मारात ठे  के ााराने  सारचे  काम परचण न के ्याने  ठे  के ााराकडरन काम काढुन घे ऊन
ननसवाा अ्ी नस
र ार ठे  के ााराची सुरक्ष ा अनामत रक्कम वप्तत कर्यात ेली ेहे .

तसे च ठे  के ाारास महापाललके च्या इतर कामाच्या ननसवाा ्रकतक्रये त सहयागी हो्यास

मज्वाव कर्यात ेला ेहे  . ठे  के ााराने  सोडरन नाले ली सवण कामे  ननसवाा काढरन इतर
ठे  के ाारामाफणत करुन घे ्यात ये त ेहे  त.

ठाचे  महानगरपाललके ने  लोढा कॉम्प्तले क्स ् ये थे  मल्रकतक्रया केंद्र बाींच्याचा ननचणय

ऑक््ोंबर, २०१२ साली घे तला असरन याकररता ननसवाा काढरन डडसेंबर २०१४ मध्ये  कायाणाे श

नाले ला ेहे . ापरोक्त कामाचे  सवण डडलाईन व ेॉईंगचे  काम पावसाळ्यापव
र ी अींनतम करुन
मल्रकतक्रया केंद्राचे  ्रकतयक्ष  काम पावसाळ्यानींतर सुरु कर्यात ेले  ेहे  .

(२) व (३) ााीं चन केंद्राचे  काम परचण कर्यासाठी वाने वारी, २०१४ मध्ये  ननसवाा मागसव्यात
े्या तथासप, ३ वे पा ननसवाा मागवरनही ननसवाे  स पयाणप्तत ्रकनतसाा न लमपा्यामुपे  ऑग्,
२०१५ मध्ये  पुन्हा चौथ्याींाा ननसवाा मागसव्यात ेली.

सार ननसवाा १९ सप्त्ें बर, २०१५ रोवी ाघडले ली असन
र ननसवाा अींनतम कर्याची

कायणवाही पुचण करुन नानाींक ०३.०५.२०१६ रोंवी कायाणाे श ाे  ्यात ेले ला असरन काम सुरु
कर्यात ेले  ेहे  .

(४) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________

सव.स. १६२ (7)
िोल्हापूरूर महानगतरपूरामििेच्या पूरररसरातीि हद्दवाढीचा नवा प्रताव
(१०)

२३२३३ (११-०८-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचििरां वी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) को्हापरर महानगरपाललके च्या पररसरातील २० गावाींचा समावे श असले ला हद्दवाढीचा नवा
्रकताव तयार कर्यात ेला ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, सार हद्दवाढीस पररसरातील गावाींचा तीव्र सवरोच ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,
(३) अस्यास, सार हद्दवाढीबाबत शासनाची युलमका काय व सार हद्दवाढीच्या ्रकतावाची
सदय:न्थती काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सार बाब शासनाच्या सवचाराचीन ेहे  .
___________
खांडाळा प्रमशक्षण िेंद्रािडुन िोणावळा नगतरपूरररषदे च्या वागतेवर होत असिेल्या अरतामणाबाबत
(११)

२४२४० (१२-०८-२०१५).

श्री.सांवय (बाळा) भेगतडे (मावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

मावप तालक्
ु यातील (न्व. पुचे ) मुींबई-पुचे  महामागाणलगत ्ीपी कीम क्र.१ सव्हे

क्र.१७६अ/३ मध्ये  लोचावपा नगरपाललके चे  वलतरच तलाव व पन्लक पाकणसाठी ेरक्षक्ष त
असुन या वागे वर खींडापा पोलीस ्रकलशक्ष च केंद्रातफे अनतक्रमच के ले  वात ेहे  , हे  खरे  ेहे 
काय,

(२) अस्यास, लोचावपा नगरपाललके ने  याबाबत साततयाने  सवचारचा करुनही पोलीस ्रकलशक्ष च
केंद्राने  ााा नाली नाही, हे  ही खरे  ेहे  काय,
(३)

अस्यास,

नगरपररषाे  ची

मालकी

असताना

पोलीस

्रकलशक्ष च

केंद्र

सार

वमीन

बपकाव्याचा ्रकयतन करीत ेहे  असा ेरोप नगराध्यक्ष  व ापनगराध्यक्ष  याींनी के ला ेहे  ,
हे  ही खरे  ेहे  काय,

(४) अस्यास, खींडापा ्रकलशक्ष च केंद्राच्यावतीने  लोचावपा नगरपररषाे  च्या वागे वर होचा-या
अनतक्रमनाबाबत शासनतरावर कोचती कायणवाही कर्यात ेली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) सार वागे चे  सपा्ीकरच करुन
कवायतीसाठी वापर के ला वात अस्याचे  ननाशणनास े्यानींतर सींबींधिकचताींना नगरपररषाे  माफणत
वागे च्या मालकीसवषयी अवगत कर्यात ेले . सदय:न्थतीत वागा नगरपररषाे  च्या तायात
ेहे  .
(४) व (५) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________

सव.स. १६२ (8)
मौवा चारगताांव (धरण) (ता.वरोरा, जव.चांद्रपूरूर) हे पूरयटन थळ घोवषत िरयायाबाबत
(१२)

२४७३२ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मौवा चारगाींव (चरच) (ता.वरोरा, न्व.चींद्रपरर) हे  पयण्न थप घोसषत कर्याबाबत
मा.पयण्न राज्यमींराती याींनी व्यवथापकीय सींचालक, पयण्न याींच्याकडे  योग्य ती कायणवाही
कर्याकररता माहे  वाने वारी, २०१५ मध्ये  वा तया सुमारास सुधिकचत के ले  ेहे , हे  खरे  ेहे 
काय,

(२) अस्यास, या सच
र ने नस
र ार व्यवथापकीय सींचालक, पयण्न याींनी पढ
ु े  कोचती कायणवाही
के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,

(३) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) न्व्हाधिकचकारी चींद्रपरर याींनी याबाबत कायणकारी अलययींता चींद्रपरर पा्बींचारे  सवयाग,

चींद्रपरर याींचे कडरन मौवा चारगाींव (चरच) ता.वरोरा, न्व.चींद्रपरर हे  पयण्न थप घोसषत
करचे बाबतचा अलय्रकाय मागसवले  ्रकताव मागसवला ेहे .
___________
आणी नगतर पूरररषद मध्ये िमचा-याांना सेवेत सामावून घेयायाबाबत
(१३)

२५२५८ (११-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रावु तोडसाम (आणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ेची नगर पररषाे  ची थापना नानाींक १६ ऑग्, २०११ रोवी लाली असरन ेची
रामामपींचायतमध्ये 

९३

कमणचारी

कायणरत

होते 

व

ननयमा्रकमाचे 

कायणरत

सवण

अथायी

कमणचाऱ्याींना नगरपररषाे  च्या से वत
े  सामावरन घे चे  क्रम्रकाप्तत असन
र सुध्ाा ५३ कमणचाऱ्याींना
अदयापही से वे त सामावरन घे ्यात ेले ले  नाही, हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, ेची नगरपररषा अथायी कमणचाऱ्याींचे  समावे श करुन घे ्याबाबत थाननक
लोक्रकनतननची (ेची) याींनी मा.मुख्यमीं्याींना नानाींक २६ माचण, २०१५ रोवी ननवे ान ाे  ऊन
मागची के ली ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, ाक्त ननवे ानावर शासनाने  कोचता ननचणय घे तला ेहे  , ननचणयाचे  थोडक्यात
वरुप काय ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) नगर पररषा सींचालनालयाच्या नानाींक २९/०५/२०१४ च्या ेाे  शान्वये  ेची
(न्व.यवतमाप) नगर पररषाे  च्या ेकृनतबींचानुसार ४० कमणचाऱ्याींचे  समावे शन कर्यात ेले 

सव.स. १६२ (9)
ेहे  . ावणररत कमणचाऱ्याींच्या ननयुक्तया या नगर पररषाे  च्या थापने च्या ्रकाथलमक ादयोषने नींतर
कर्यात े्या अस्याने  तयाींचे  समावे शन मींवरर ेकृनतबींचात कर्यात ेले ले  नाही.
___________

ठाणे येथीि मौवे-ढोिाळी, बाळिूम-ढोिाळी रोडवर, शक्षणणि प्रयोवनािरीता
आरक्षक्षत भूखांडावर अरतामण िेल्याबाबत

(१४)

२५५९६ (११-०८-२०१५).

श्री.वयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाचे  ये थील मौवे -ढोकापी, बापकरम-ढोकापी रोडवर, सतयवींान सोसाय्ीचे  बावरस लागरन

असले ्या शैक्ष कचक ्रकयोवना करीता ेरक्षक्ष त यख
र ींडावर रतयाच्या पुढील बावरस अनतक्रमच
(अनधिकचकृत गापे  ) लाले ले  ेहे , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, या यरखींडाच्या बावरने  गे ले ्या मलवानहनीच्या ग्ारावर यर ्ाकरन के ले ्या
अनतक्रमचामप
ु े  (अनधिकचकृत गापे  ) सतयवींान सोसाय्ी व ्त
ृ ी पाकण सोसाय्ीच्या अींतगणत

मलवानहन्या गोठरन असले ्या ाग
ी ीमुपे  रनहवायाींच्या ेरोग्याचा ्रकन ननमाणच ला्याने  सार
ु च
अनतक्रमच ननषकालसत करचे बाबत ेयुक्त. ठाचे  महानगरपाललका नानाींक २७ वरन, २०१३
रोवी वा तया सुमारास सतयवींान सोसाय्ीने  ननवे ान नाले ले  होते , हे  खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, या नाले ्या ननवे ानानस
ु ार अदयाप कोचतीही कारवाई लाले ली नाही, हे  खरे 
ेहे  काय,
(४)

अस्यास,

अधिकचकाऱ्यासवरुध्ा

सार
व

अनधिकचकृत

सींबींधिकचत

बाींचकामाींस

अनतक्रमच

्रकतयक्ष पचे 

ननषकालसत

सहकायण

करुन

्त
ृ ी

करचा-या

वबाबाार

पाकण

सतयवींान

व

सोसाय्ीच्या चोकअप लाले ्या मलवानहन्या सुरपीत हो्यासाठी शासन कोचती ठोस कारवाई
करचार ेहे  ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सार यख
ै ी सींपच
र ींडाच्या बावस
र बाींच्यात ेले ्या अनधिकचकृत एकरच १३ गाळ्याींपक
र ण गापे 
तोड्यात ेले ले  ेहे  त.

सदयन्थतीत

अन्ततवात नाही.

सार यरखींछावर कोचते ही

अनधिकचकृत

बाींचकाम

(४) सदयन्थतीत सतयवींान सोसाय्ीतील साींडपाची वाहरन वा्यास कोचताही अडथपा नाही.
___________
वळगताांव जवल््यातीि चोपूरडा नगतरपूरररषदे च्या िहान व मध्यम शहराची एिाजत्मि शहर
वविास योवनाांचा (आयडीएसएमटी) सववतर प्रिल्पूराबाबत
(१५)

२५७३९ (१०-०८-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपूरडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

सव.स. १६२ (10)
(१) वपगाींव न्व््यातील चोपडा नगरपररषाे  च्या लहान व मध्यम शहराची एकान्तमक शहर
सवकास

योवनाींचा

(ेयडीएसएम्ी)

ससवतर

्रकक्प अहवाल

राज्यतरीय

सलमतीच्या

मान्यते साठी सींचालक नगररचना याींनी ्रकचान सधिकचव, नगरसवकास सवयाग नवी-९ याींचे कडे 
नानाींक १७ माचण, २०१० रोवी ्रकताव साार के ले ला ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,
(२) अस्यास, चोपडा नगरपररषा हद्दीत सवकास कामाींचा मोठ्या ्रकमाचात अनुशे ष ेहे  व
योवने च्या खातयात ननची लश्लक असरन ाे  खील ४ वषाणत योवने अींतगणत सलमतीची बैठक न
ला्यामुपे  मान्यते अयावी लश्लक ननचीतरन सवकास कामे  करता ये त नाही, हे  खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, योवने अींतगणत सलमतीची बैठक तातकाप घे चे बाबत शासनाने  कोचती कायणवाही
के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) : (१) सहसींचालक नगररचना, पच
ु े  याींनी नानाींक
१०.०३.२०१० च्या परातान्वये  सुचाररत अहवाल राज्यतरीय सलमतीच्या मींवररीसाठी शासनास
साार के ले ला ेहे  .

(२) व (३) राज्य तरीय सलमतीची बैठक नानाींक ११.०३.२०१६ रोवी लाली ेहे  .
(४) कायणवाही सुरु ेहे  .

___________

पूरांढरपूरूर (जव.सोिापूरुर) येथे राज्याच्या िानािोपूरऱ्यातन
ु येणाऱ्या भावविाांसाठी बाांधयायात
आिेल्या भ्त रनवासाचे िाम अधवट अवथेत असल्याबाबत

(१६)

२५८५४ (१०-०८-२०१५).

श्री.अब्दि
ु सत्तार (मसल्िोड), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींढरपरर (न्व.सोलापुर) ये थे  राज्याच्या कानाकोपऱ्यातन
ु ये चाऱ्या यासवकासाठी ेमाार

ननचीतरन बाींच्यात ेले ्या यक्त ननवासाचे  काम अचणव् अवथे त अस्यामुपे  यक्त

ननवासाची अनतशय ारु वथा लाली अस्याची बाब माहे  मे , २०१५ मध्ये  वा तयासुमारास
ननाशणनास ेली ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, यक्त ननवासाचे  रानहले ले  अचवण् काम तवरीत परचण कर्याबाबत शासनाने 
कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,

(३) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) हे  खरे  नाही.
(२) यक्त ननवासाचे  काम ्रकगतीपथावर ेहे .
(३) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________

सव.स. १६२ (11)
दयापूरूर (जव.अमरावती) येथे नगतर पूरररषदे च्या अांतगतत ‘’दाररद्रय रे षेखािीि
मदहिाांच्या िचरा बिेट वाटपूरात गतरयवहार लाल्याबाबत

(१७)

२६०३६ (११-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रमेश बुांदीिे (दयापूरूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ायाणपरर (न्व.अमरावती) ये थे  नगर पररषाे  च्या अींतगणत ‘’ााररद्रय रे  षे खालील मनहलाींच्या
कचरा बके ् वा्पात गैरव्यवहार लाला, हे  खरे  ेहे  काय,
(२)

अस्यास,

यासींायाणत

शासनाने 

चौकशी

के ली

ेहे 

काय,

चौकशीच्या

अनुषींगाने 

सींबींधिकचतावर कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(३) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) होय.

(२) व (३) सार ्रककरची ्रकाप्तत तक्रारी व सींबींधिकचत समरह सींघन्के बाबत ्रकाप्तत तक्रारी व
तयाींच्या गैरवतच
ुण क
ु ीमुपे  सौ.योरगडे , समह
र सींघन्का, नगर पररषा ायाणपरर याींनी न्व्हाधिकचकारी,
अमरावती याींनी नानाींक ३०/०५/२०१५ च्या ेाे  शानस
ु ार से वे तरन कायणमुक्त के ले  ेहे .
___________

िन्हान शहरात (जव.नागतपूररू ) पूराणी पूररु वठा िरयायात येणारे पूराणी क्षारय्
ु त असल्याचा अहवाि
(१८)

२६२१५

(११-०८-२०१५).

श्री.डड

मल्िीिावन
ू

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कन्हान शहरात (न्व.नागपरर) पाची पुरवठा कर्यात ये चारे  पाची क्ष ारयुक्त असरन ते 
सप्यायोग्य नस्याचा अहवाल कन्हान नगरपररषाे  ला ्रकाप्तत ला्यानींतरही ासु षत पाची पुरवठा
होत असन
र याबाबत मख्
ु याधिकचकाऱ्याींसवरुध्ा कारवाई कर्याची मागची मा.सावणवननक ेरोग्य

मींराती याींच्याकडे  माहे  वरन, २०१५ मध्ये  वा तया ारम्यान थाननक पााधिकचका-याींनी के ली ेहे  ,
हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, या सींायाणत शासनाने  चौकशी के ली ेहे  काय, तयात काय ेढपरन ेले ,
चौकशीनुसार पुढे  कोचती कारवाई के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(३) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) नरे  श बवे व इतर लशवगवणना सवकास ेघाडी,
नगरपररषा कन्हान सपींपरी याींच्याकडरन ना. ०६/०५/२०१५ रोवीच्या परातान्वये  अशा ्रककारचे 
ननवे ान सावणवननक ेरोग्य मींराती याींच्याकडे  ्रकाप्तत लाले  ेहे  .

(२) ्रकतुत ्रककरची ्रकन याग १ मध्ये  नमुा के ले ले  ननवे ान न्व्हाधिकचकारी याींच्याकडे 
ेवयक तया कायणवाहीसाठी पाठसव्यात ेले  होते . या ्रककरची सवचाराचीन कालावचीन नमरा
पा्याचे  नमरने  शासनाच्या वलसींपाा सवयागाींतगणत असले ्या हायेोलॉवी ्रकोवे क्् सवयाग,
नागपरर ये थील पाची गुचवतता ्रकयोगशापा, तर २ नागपरर याींच्याकडरन तपास्यात ेले 

सव.स. १६२ (12)
असरन पा्याचे  नमरने  सप्यास अनुज्ञे य असले ्या सवनहत मयाणाे मध्ये  अस्याबाबतचा अहवाल
्रकाप्तत ेहे  .

(३) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
गतोंददया शहर वाढीव पूराणीपूरुरवठा योवनेस रनधी मांवूर िरुन योवना पूरूण िरयायाबाबत
(१९)

२६२९४ (११-०८-२०१५).

श्री.गतोपूरािदास अग्रवाि (गतोंददया) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) गोंनाया शहराला वाढीव पाची पुरवठा योवनेंतगणत मप
ु कायणक्रमानुसार २३४ तक.मी. पाईप
लाईन बससव्याची योवना असताींना ननची अयावी के वप १९७ तक.मी. इतक्याच पाइप
लाईनचे  काम परचण लाले  ेहे , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, सार योवना पच
र ण हो्याकरीता ननचीची ेवयकता ेहे  , तसे च गोंनाया

नगरपररषा ेधिकथक
ण
ष्षया कमकुवत अस्याने  सारहर योवना पच
र ण कर्याकररता केंद्र
शासनाबरोबर राज्य शासन नगरपररषाे  स ेधिकथक
ण मात ाे  चार ेहे  काय,
(३) अस्यास, सारहर योवने करीता ेवयक तया ननचीची तरता
र करुन योवना परचतण वास
ने ्याकरीता शासनामाफणत कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
तसे च यासींायाणत
शासनाची यलर मका काय ेहे  ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) : (१) गोंनाया शहराच्या वाढीव पाचीपुरवठा योवने अींतगणत
२३४ तक.मी. पैकी २०० तक.मी. पाईपलाईनचे  कामे  परचण लाले  ेहे .

(२) व (३) गोंनाया शहराची सार योवना ही केंद्र शासन पुरकृत युेयडीएसएसएम्ी

योवनेंतगणत मींवरर असन
र मींवरर योवने नस
ु ार अनज्ञ
ु े य केंद्र व राज्य नहयाचा सवण ननची यापव
र ीच

सवतरीत के ला ेहे  . तदनींतर सार योवना व अनुषींधिकगक कामे  कर्यासाठी शासनाने  १३ व्या
सवतत ेयोगामचरन रु. १८.०३ को्ीचा ्रकताव मींवरर के ला असन
र रु. ६.०१ को्ीचा पनहला
हप्तता न्व्हाधिकचकारी, गोंनाया माफणत महाराषर वीवन ्रकाधिकचकरचास ापलच करुन नाला ेहे  .
___________
सहंट ऑफ इांडीया सोसायटीच्या वममनी व वागता ववियायाची िायवाही
िायिारी मांडळािडून िरयायात येत असल्याबाबत
(२०)

२६३५०

(१०-०८-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब

(धामणगताव रे ल्वे), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

थोरात

(सांगतमनेर),

प्रा.ववरें द्र

वगततापूर

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नामाार गोपापकृषच गोखले  याींनी थापन के ले ्या Servants of India Society च्या
सुमारे  १०० को्ी रुपये  तकीं मतीच्या वलमनी व वागा सवक्याची कायणवाही सोसाय्ीच्या

सदयाच्या कायणकारी मींडपाकडरन कर्यात ये त अस्याचे  ॲड. सुननल गोखले  याींनी माहे  मे ,
२०१५ च्या शे व्च्या ेठवड्यात ननाशणनास ेचले  ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

सव.स. १६२ (13)
(२) अस्यास, नामाार गोखले  याींनी ज्या ानाष्ासाठी सव्ही ् ऑफ इींडडया सोसाय्ी माफणत
सवणसामान्याींसाठी चालर के ले ्या ापक्रमाच्या वलमनी / वागा सवक्या वाऊ नये त म्हचरन
शासनाने  कोचती कायणवाही के ली ेहे  वा कर्यात ये त ेहे  ,
(३) नस्यास, सवलींबाची सवणसाचारच कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०४-२०१६) : (१) ॲङ सुननल गोखले  याींनी मा.मुख्यमींराती, महाराषर

राज्य याींना ना. २० वुल,ै २०१५ रोवी नाले ले  ननवे ान सह चमाणााय ेयुक्त कायाणलय, पुचे  या
कायाणलयास नानाींक ०८/०२/२०१६ रोवी ्रकाप्तत लाले ले  ेहे  .

(२) सार ननवे ानाच्य अनुषींगाने  सह चमाणााय ेयुक्त कायाणलय पुचे , याींचया कायाणलयातील

ननरीक्ष काकरवी चौकशी चालर ेहे  . सारील चौकशीमध्ये  न्यासाच्या गैरकारयाराबाबत तथ्य
ेढपरन े्यास ाधिकचत कायणवाही के ली वाईल.
(३) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
रावुरा (जव.चांद्रपूरूर) रामपूरूर मसमेवरीि नािा वच्छता रखडल्याबाबत
(२१)

२६४१५ (११-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांवय धोटे (रावूरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रावरु ा (न्व.चींद्रपरर ) रामपरर लसमे वरील बारमाही वाहचारा नाला रावरु ा नगरपररषा व रामपरर
रामामपींचायतच्या वााात वच्छता रखडली अस्याचे  सतत ननाशणनास ये त ेहे  , हे  खरे  ेहे 
काय,
(२) अस्यास, वच्छते साठी ननची ापलच असताना लसमावाा कारच ााखवरन ना्यातील
इकोननया वनपती व इतर गाप वच्छ कर्यास मान्सुन पव
र ण वच्छते स नारगाींइण होत ेहे  ,
हे  ही खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, शहरातील ेगमन करचा-या नागररकाींच्या ेरोग्यावर ाषु पररचाम होत ेहे  ,
हे  खरे  ेहे  काय,

(४) अस्यास, नाला वच्छते साठी थाननक ्रकशासनाकडरन कोचती ापाययोवना कर्यात
ेली वा ये त ेहे  ,

(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) नाही.
(२) नाही. मान्सरन परवण तसे च वे पोवे पी इकोननणया वनपतीमुपे  ननमाणच लाले ला गाप साफ
कर्यात ये तो.
(३) नाही.
(४) सार ना्यावर रर्े  ननींग वॉल तकीं वा कॅनलचे  काम करुन ना्याववप १० मी.क्य.ु चे  वल
ननसारच ्रकक्प नगरपररषा रावुरा याींच्याकडरन ्रकतासवत कर्यात ये त ेहे  .
(५) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________

सव.स. १६२ (14)
इचििरां वी शहरास (जव.िोल्हापूरूर) िाळम्मावाडी धरणातून
थेट पूराईपूरिाईन योवना राबववयायाबाबत

(२२)

२८५३४ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचििरां वी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) इचलकरीं वी (न्व.को्हापरर) ये थे  पींचगींगा व कृषचा नाीचे  पाची ्रकासु षत ला्यामुपे 
इचलकरीं वी शहरास कापम्मावाडी चरचातरन थे ् पाईपलाईन योवना राबवरन पाचीपुरवठा

कर्याबाबत ्रकतावाचा अमत
योवने त समावे श कन न केंद्र शासनाकडे  पाठसव्यासाठी
ृ
मा. मख्
ु यमींराती याींनी माहे  ऑक््ोबर २०१५ मध्ये  लाले ्या बैठकीत मान्यता नाली ेहे  , हे  खरे 
ेहे  काय,

(२) अस्यास, सारील योवने ला महाराषर वीवन ्रकाधिकचकरचाने  ताींतरातक मींवुरी नाली ेहे  काय,

(३) अस्यास, सार ्रकताव केंद्र शासनाकडे  पाठसव्याबाबत कोचती कायणवाही कर्यात ये त
ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) इचलकरीं वी नगरपररषाे  च्या पाची
पुरवठा योवने च्या अनुषींगाने  मा.मुख्यमींराती महोायाींच्या अध्यक्ष ते खाली नानाींक १३.१०.२०१५
रोवी बैठक घे चे त ेली. सार बैठकीत पाची पुरवठा ्रकक्पाची बाब, ्रकक्पाचे  व्यवथापन
याबाबतची व्यवहायणता तपासरन (कापम्मावाडी चरच ाद्ाव, वारचा नाी ाद्ाव, ाच
ु गींगा नाी
ाद्ाव)

याबाबत

व्यवहायणता

तपासन
र

अहवाल

साार

कर्याबाबत

महाराषर

वीवन

्रकाधिकचकरचास सरचना ाे  ्यात े्या होतया. तयानुसार कमी खचाणचा व ाे  खयाल ारु
ु तीची

ष्ष्ीने  वारचा नाी (ाानोपी) ाद्ाव तकफायतशीर अस्याचा अहवाल महाराषर वीवन

्रकाधिकचकरचाने  ना ०१.१२.२०१५ रोवी साार के ला ेहे . इचलकरीं वी नगरपररषाे  च्या पाची पुरवठा

योवने चा समावे श अमत
र
ृ योवने मध्ये  करचे बाबत केंद्र शासनास सवनींती कर्यात ेली असन

वारचा ाद्ावत सवचारात घे ऊन पाची परु वठा ्रकक्पाचा ससवतर ्रकक्प अहवाल तयार
करचे बाबत महाराषर वीवन ्रकाधिकचकरचास सरचना ाे  ्यात े्या ेहे  त.
___________

नामशि जवल्हयातीि येविे शहरािा भय
ु ारी गतटारी योवनेसाठी सव
ु ण वयांती नगतरोत्थान
महाअमभयानामधून रनधी मांवुरीबाबत

(२३)

२८५५७ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगतन भुवबळ (येविा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नालशक न्व्हयातील ये वले  शहराला युयारी ग्ारे  योवने साठी सुवचण वयींती नगरोतथान

महाअलययानामचन
र ननची मींवरु ीसाठी नगरपररषाा ्रकशासन सींचालनालयाने  नानाींक २६ वन
र
२०१५ रोवी वा तया सुमारास शासनाकडे  साार के ले ला ्रकताव माहे  ऑक््ोंबर, २०१५ पयीत
्रकलींतबत ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

सव.स. १६२ (15)
(२) अस्यास, ये वले  शहरासाठी युयारी ग्ार योवने च्या ्रकतावास सुवचणवयींती नगरोतथान
महाअलययानामचरन मान्यता ाे  ्याची थाननक लोक्रकनतननचीींनी माहे  सप्त्ें बर, २०१५ मध्ये  वा
तयाारम्यान शासनाकडे  मागची के ले ली ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, थाननक लोक्रकनतननचीच्या मागचीनस
ु ार नगरपररषा ्रकशासन सींचालनालयाचा
्रकताव मींवुर कर्यासाठी शासनामाफणत कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(४) अदयाप कोचतीही कायणवाही के ले ली नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) : (१) होय, हे  खरे  ेहे  .
(२) होय, हे  खरे  ेहे  .
(३) व (४)


ये वला नगरपररषाे  चा युयारी ग्ार ्रकक्प केंद्र शासनाच्या युेयडीएसएसएम्ी या
योवने अत
ीं गणत केंद्रशासनाकडे  साार कर्यात ेला होता.



तथासप सार ्रकक्पास युेयडीएसएसम्ी योवने तरन ननची ापलच लाला नाही.

केंद्र शासनाकडरन ननची लमप्यापव
र ीच नगरपररषाने  सार कामाची ननसवाा काढरन काम
सुरु के ले .


ेता सार ्रकक्प सुवचण वयींती नथरोतथान महाअलययानातरन मींवरर कर्याचा ्रकताव
शासनास साार के ला ेहे  . तो शासनाच्या सवचाराचीन ेहे  .



मारात हा ्रकक्प नव्याने  मींवरर करताना पुन्हा ननसवाा ्रकतक्रया राबवावी लागचार असरन
अगोारच सुरु के ले ्या कामासाठी शासनाकडरन ननची अनुज्ञे य राहचार नाही.
___________

बुिढाणा नगतर पूरररषदे च्या हद्द वाढीबाबत
(२४)

२८७६८ (२१-०१-२०१६).

श्री.हषवधन सपूरिाळ (बि
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) बुलढाचा नगरपररषाे  ची हद्द वाढ कर्याचा ्रकताव शासनाच्या सवचाराचीन ेहे  , हे  खरे 
ेहे  काय,

(२) अस्यास, ापरोक्त बाबतचा ्रकताव शासनास ्रकाप्तत लाला ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,
(३) अस्यास, तयामध्ये  कोचतया रामामपींचायती समासवष् कर्यात ये चार ेहे  त,
(४) अस्यास, सार हद्द वाढ ्रककरचाबाबत शासनाने  कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त
ेहे  ,
(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) मुख्याधिकचकारी, नगरपररषा बुलढाचा

याींनी नगरपररषा बुलढाचा ये थील हद्दवाढीबाबतचा ्रकताव तयार करुन नानाींक ३०/५/२०१५
च्या

परातान्वये 

न्व्हाधिकचकारी

याींना

पसवला

ेहे .

सार

्रकताव

न्व्हाधिकचकारी

याींच्या

लशफारशीसह शासनास अदयापही ्रकाप्तत लाले ला नाही. ापरोक्त ्रकतावाबाबत तातडीने 

सव.स. १६२ (16)
कायणवाही करुन ्रकताव शासनास साार कर्याबाबत न्व्हाधिकचकारी बुलढाचा याींना शासन
तरावरुन ननाे श ाे  ्यात ेले  ेहे  त.
(५) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
िृबत्रम तिावात ववसजवत िरयायात आिेल्या गतणेशमत
ू ी पूरुन्हा समद्र
ु ात
सोडणाऱ्या अधधिाऱ्याांवर िारवाई िरयायाबाबत

(२५)

२८८३५ (२१-०१-२०१६).

पूरजश्चम) :

अॅड.आमशष शेिार (वाांद्रे पूरजश्चम), श्री.नरें द्र पूरवार (िल्याण

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील कृतरातम तलावात सवसन्वणत कर्यात ेले ्या गचे शमरती पाललका ्रकशासनाने 
पुन्हा समुद्र व तलावात सोड्याचा ्रककार ननाशणनास ेला ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, पयाणवरच रक्ष चाच्या नावाखाली तयार कर्यात ेले ्या ्या कृतरातम तलावावर
महापाललके ने  खचण के ले ले  लाखो रुपये  वाया गे ्याचे  समोर ेले  ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,
(३) अस्यास, याबाबत चौकशी कर्यात ेली ेहे  काय,
(४) अस्यास, चौकशीत ाोषीीं ेढपरन ेले ्याींवर कोचती कारवाई कर्यात ेली वा
कर्यात ये त ेहे  ,

(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१५) : (१) कृतरातम तलावात सवसन्वणत कर्यात ेले ्या
गचे शमुतीपैकी ज्या गचे शमरतीचे  असवघ्नशील अवशे ष कृतरातम तलावात सवरघपले  नाहीत अशा

गचे शमुतींचे  सवसवणन महानगरपाललका ्रकशासनामाफणत समुद्राच्या पा्यात सवसन्वणत कर्यात
ेले  हे  खरे  ेहे  .

(२) कृतरातम तलावाींमुपे  नागरीकाींना तयाींच्या ननवासथानापासरन ववपच गचे शमुती सवसवणनाची

सुसवचा ्रकाप्तत ला्याने , गचे श सवसवणनासाठी रहाारीतरन नैसधिकगक
ण
सवसवणन थपाकडे  वावे 
लागत

नाही.

पररचामी

वाहतक
ु

कोंडी

कमी

हो्यास मात होऊन

सवसवणनाच्यानावशी

लमरवचक
ु ीचे  सवकेंद्रीकरच ाे  खील होते .

गचे शमुतींचे  कृतरातम तलावात सवसवणन के ्यामप
ु े  मुतीवरील रासायाननक रीं गाचे  व

तयातील सवषारी द्रव्याचे  सवघ्न कृतरातम तलावातील पा्यामध्ये  होते . फक्त असवघ्नशील
अवशे षच समुद्राच्या पा्यात सोड्यात ये त अस्यामप
ु े  समुद्रातील ्रकाष
ु चाचे  ्रकमाच कमी
होत व रासायननक/ सवषारी रीं गाींमप
ु े  होचारी वलचराींनी हानी ्ाप्यास मात होते .

तयामप
ु े  महानगरपाललके ने  कृतरातम तलावावर के ले ला खचण वाया गे ला असे  म्हचचे  योग्य

होचार नाही.

(३), (४) व (५) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________

सव.स. १६२ (17)
चाांदरू बावार नगतरपूरररषदे च्या (जवल्हा अमरावती) मुख्याधधिारी याांचा
अरनयममत िारभार आणण गतरयवहार याची चौिशीबाबत

(२६)

२८९०१ (२१-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफ बच्चू िडू (अचिपूरूर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींारर बावार नगरपररषाे  च्या (न्व्हा अमरावती) मुख्याधिकचकारी मे घना वासचकर याींच्या
अननयलमत कारयार ेकच गैरव्यवहार याची चौकशी कन न तयाींनी शासकीय कतणव्यात कसरर

के ्यामुपे  ननमाणच होचारी कायाा ेकच सुव्यवथे ची गींयीर न्थती पाहता तयाींचे वर लशत
यींगाची कारवाई

करचे  बाबत

थाननक

सवचानसया साय याींनी नानाींक २५/८/२०१५ रोवी

शासनाकडे  मागची के ली ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,
(२) अस्यास, शासनाने  सींबींधिकचत मुख्याधिकचकारी याींची चौकशी के ली ेहे  काय,

(३) अस्यास, शासनाने  तयाींचे वर कोचती कारवाई के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) चाींारर बावार नगरपररषाे  च्या (न्व.अमरावती) मुख्याधिकचकारी, नगरपररषा चाींारर बावार
्ीमती मे घना वासनकर याींची बाली मख्
ु याधिकचकारी, नगर पररषा, पल
ु गाव ये थे  कर्यात
ेली ेहे  व तयाींना ना. २१/०८/२०१५ रोवी कायणमुक्त कर्यात ेले  होते .
(४) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
िोल्हापूरूर जवल्हा पूरयटन जवल्हा म्हणून घोवषत िरणेबाबत
(२७)

श्री.सत्यवीत पूराटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

२९०४६ (२१-०१-२०१६).

सन्माननीय

को्हापरर न्व््यातील पाची, गड-तक्ले , तीथणक्ष े राते  ेकच नहरवाईचा सवचार करता

को्हापरर पयण्नासाठी पोषक न्व्हा ेहे , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, पयण्नासोबत कृषी पयण्नालाही चालना ना्याने  थाननक लोकाींना चाींगला
रोवगार लमपर शकतो, हे  ही खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, को्हापरर न्व््याला पयण्न न्व्हा म्हचरन घोसषत कर्यासाठी शासनाने 
कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,

(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०४-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) पयण्न न्व्हे  घोसषत कर्यासाठी ननकष ननन्चत कर्याची बाब सवचाराचीन
ेहे  .
___________

सव.स. १६२ (18)
खामगताव जव. बुिढाणा येथीि नगतर पूरररषदे अांतगतत (UIDSSMT) पूराणी पूरुरवठा योवनेचे
िाम महाराष्ट्र वीवन प्राधधिरणािडे हताांतरीत िरयायाबाबत

(२८)

२९१६७ (२१-०१-२०१६).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगताांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) खामगाव (न्व. बुलढाचा) ये थील नगरपररषाे  अींतगणत (UIDSSMT) पाची पुरवठा योवने चे 
काम ्रकलींतबत अस्यामप
ु े  ते  महाराषर वीवन ्रकाधिकचकरचाकडे  हताींतरीत कर्यात ये चार ेहे  ,
हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, हताींतरचाची कायणवाही कन न सार योवने चे  काम सरु
ु कर्याबाबत शासनाने 
कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,

(३) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१६-०६-२०१६)

:

(१),

(२)

व

(३)

केंद्र

शासन

पुरकृत

ये
ु यडीएसएसएम्ी ापलययानाींतगणत मींवरर खामगाींव नगरपररषे ाच्या पाचीपरु वठा ्रकक्पाचे 
काम कालमयाणाे त परचण हो्यासाठी ावणररत कामकावाकररता महाराषर वीवन ्रकाधिकचकरचाची

्रकक्प व्यवथापन स्लागार म्हचरन ननयुक्त कर्याबाबत सरचना खामगाींव नगरपररषाे  स
ाे  ्यात े्या ेहे  त.

___________
वडाळा (मुांबई) येथीि ॲ्वथ िुष्ट्ठरोगत रुग्णाियातीि िमचाऱ्याांच्या रनष्ट्िाळवीपूरणामुळे
दोन रुग्णाांचा लािेिा मत्ृ यू

(२९) २९२५३ (२१-०१-२०१६).

श्री.अिम शेख (मािाड पूरजश्चम), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी),

श्री.नसीम खान (चाांददविी), प्रा.वषा गतायिवाड (धारावी), श्री.िािीदास िोळां बिर (वडाळा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वडापा (मुींबई) ये थील ॲक्वथण कुषठरोग रुग्चालयातील ाोन कुषठरोग्याचा मतृ यर मुींबई
मनपा ्रकशासनाच्या अनाथे मप
ु े  व कमणचा-याींच्या ननषकापवीपचामुपे  लाला अस्याचे  माहे 
ऑग्, २०१५ मध्ये  वा तयाारम्यान ननाशणनास ेले  ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, ाक्त कुषठरोग रुग्चालयात काही कुषठरोगी तकमान २५ ते  ५० वषे कखतपत
पडले  असन
र कमणचारी शननवार व रसववारी या नावशी सु्ीवर अस्याने  रुग्चाींना ेवयक

असले ले  सलाईन नाले  वात नस्याने  या ाोन कुषठरोग्याचा मतृ यर लाला ेहे  तसे च
रुग्चालयात ढे  कचाचा सप
ु सुपा लाला असरन तयाींचा रातासही रुग्चाींना होत ेहे  तसे च
रुग्चालयाच्या कमणचाऱ्याींना लवकर घरी वायचे  अस्याने  या कुषठरोग्याींना ाप
ु ारचे  वे वच
सकापी १० वा व रारातीचे  वे वच ाप
ु ारी ४ वा लमपते  तसे च इतरही काही गोष्ीमुपे  कुषठरोग्याींचे 
वीवन चोक्यात ेले  ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  का,

(३) अस्यास, सार ्रककरची कोचती कायणवाही कर्यात ेली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?

सव.स. १६२ (19)
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१५-०६-२०१६)

:

(१)

ॲक्वथण महापाललका

कुषठरोग

रुग्चालयात

वातव्यास असचाऱ्या रुग्चाींपक
ै ी ना.१ वाने वारी, २०१५ ते  ३१ ऑग्, २०१५ या कालावचीत
३ रुग्चाींचा मतृ यर लाले ला ेहे  . यापैकी ााने  रुग्चाींचा मतृ यर वयोवध्
ृ ा अस्याने , वयाबरोबर
ये चाऱ्या इतर ेवाराींमुपे  लाले ला ेहे  व एका रुग्चाचा मतृ यर यकृताच्या ेवारामुपे  लाला
ेहे  .

तयामुपे  कोचतयाही रुग्चाचा मतृ यर महापाललका ्रकशासनाच्या अनाथे मुपे  वा कमणचाऱ्याींच्या

ननषकापवीपचामुपे  लाले ला नाही.
(२)

हे  खरे  नाही.

ॲक्वथण महापाललका कुषठरोग

रुग्चालयात असले ले  कुषठरुग्च पुचप
ण चे  बरे  होऊनही

के वप सामान्वक ्रकनामप
ु े  व पररवाराच्या अनाथे मप
ु े  रुग्चालयातच वयोवध्
ृ ा होऊन वीवन
व्यतीत करत ेहे  त.
योग्य

सार रुग्चालयात कुषठरोगमक्
ु त व्यक्ती कायमवरुपी वातव्यास अस्यामप
ु े  तयाींना
तया

सोयीसुसवचा

पुरसव्यात

ये त

ेहे  त.

तसे च

महापाललके च्या

तक्कनाशक

सवयागादवारे  सवण रुग्च कक्ष ाींमध्ये  चुम्रफवारची, ढे  कचाींसाठी रसायन फवरची तसे च सवसवच
ापाय ननयलमतपचे  के ले  वातात.

रुग्चाींना सकस ेहार लमपावा म्हचरन ननयलमतपचे  रुग्चालयातील वयींपाकगह
ृ ातरन

वे वच परु सव्यात ये ते . यामध्ये  सकापी ६.३० वा. चहा, ब्रे ड, ाच
र तसे च ाप
ु ारी ११.३० वा
वे वच व अींडी, ाप
ु ारी २.४५ वा. चहा व सींध्याकापी ६.३० नींतर वे वच ाे  ्यात ये ते .
(३) व (४) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
मुांबईतीि िाांवूर जहिेव, िाांवूर मागत (पूरूव) येथीि वममनीचा वविास िरताांना आरएनए
वविासिास भख
ू ांडावरीि लाडे िापूरयायास पूररवानगती ददल्याबाबत

(३०)

२९५३२ (२१-०१-२०१६).

श्री.अशोि पूराटीि (भाांडूपूर पूरजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) याींडुप सवचानसया क्ष े रातातील काींवरर न्व्हले व, काींवरर मागण (परव)ण ये थील सी्ीएमए नीं.१०१६/५

ते  ०११६/३ ते  ४ या वलमनीचा सवकास करताींना ेरएनए सवकासकास यरखींडावरील ७५ लाडे 
काप्यास व १५१ लाडे  रान्सप्तलाँ् कर्यास शासनाच्या वक्ष 
ृ ्रकाधिकचकरचाने  परवानगी नाली, हे 
खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, ेरएनए सवकासकाने  सवणच्या सवण ७५ लाडे  कापरन ्ाकरच १५१ लाडाींचे 

रान्सप्तलाँ् के ले  नस्याचे  थाननक लोक्रकनतननचीींच्या समन्वे त मब
ुीं ई महानगरपाललका ्रकयाग
सलमती एस व ्ी सवयाग अध्यक्ष  व सींबींधिकचत अधिकचकाऱ्याींसोबत नानाींक ५ फे ब्रुवारी, २०१५ रोवी

पाहची के ली असताींना सवकासकाने  पयाणवरचानाचा नाश के ्याचे  ेढपरन े्यानींतर ेरएनए

सवकासक व सवकासकास ननयमबा्य सहकायण करचाऱ्या वक्ष 
्रकाधिकचकरचाच्या अधिकचकाऱ्याींवर
ृ
सीेर ााखल करुन गुन्हा नोंावावा अशी मागची करचारे  ननवे ान नानाींक २० ऑग्, २०१५
रोवी लोक्रकनतननचीींने  ेयुक्त, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका याींच्याकडे  के ली ेहे , हे  ही खरे 
ेहे  काय,
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(३) अस्यास, सार ्रककरची कोचती कायणवाही कर्यात ेली ेहे  वा ये त ेहे .
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) : (१) ेर.एन.ए. सवकासकास परवानगी नाली हे  खरे 
नाही.
तथासप, काींवरर क्रॉम्प्न ना्याच्या सवतारीकरचाचा काही याग सी्ीएस क्र. १०१६/५ ते 

१०१६/३ ते  ४ मचरन वातो. यासींपरचण ना्याच्या ्रकतासवत सवतारीकरचासाठी बह
ृ नमुींबई

महानगपाललके च्या ाप ्रकमख
अलययींता (पवणन्य वलवानहनी) पव
ु
र ण ापनगरे  या खातयास ७५
लाडे  काप्यास व १५१ लाडे  पन
ु रोसपत कर्यास वक्ष 
ृ ्रकाधिकचकरचामाफणत परवानगी ाे  ्यात
ेली होती.

(२) व (३) होय, अशा ्रककारच्या मागचीचे  ननवे ान ्रकाप्तत लाले  होते  हे  खरे  ेहे  .
तथासप,

सार

नठकाची

लाडे  काप्यास

अथवा

पन
ु रोसपत

कर्यास

ेर.एन.ए.

सवकासकास परवानगी ाे  ्यात ेले ली नस्यामुपे  कायणवाही कर्याचा ्रकन ाद्ावत नाही.
(४) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
पूरण
ु े येथीि ववठ्ठिवाडी ते वारवे दरम्यानच्या नदी पूरात्रातीि रता िायम ठे वयायाबाबत
(३१) २९९१४ (२१-०१-२०१६).
खान (चाांददविी) :

श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी), श्री.नसीम

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुचे  ये थील सवठ्ठलवाडी ते  वारवे  ारम्यानच्या नाी पारातातील रता ाखडरन काढ्यास
थाननक नागररकाींनी वोराार सवरोच के ला अस्याचे  माहे 

ऑग्, २०१५ मध्ये  वा

तयाारम्यान ननाशणनास ेले  ेहे  , हे  खरे  ओह काय,
(२) अस्यास, हा रता काढ्याने  वारवे  पुलाच्या बावरकडील सोसायटयाींना ये वा कर्यासाठी
रताच ारचार नाही तसे च अने क सोसायटया थे ् नाीपारातात ये तील, हे  ही खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, सार रता कायम ठे  व्याबाबत शासनाने  कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात
ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) होय, हे  खरे  ेहे  .
(२) वारवे  पुलाच्या बावरकडील सोसायटयासमोरील यागामध्ये  ्यर लाईन ननन्चत कर्याची
कायणवाही पच
ु े  पा्बींचारे  सवयागामाफणत सरु
ु ेहे  . ्रकतयक्ष  वागे वर ्यर लाईन ेख्यानींतर,
या सोसायटयाींना ये -वा कर्यासाठी रता लश्लक राहत नस्याची बाब ननाशणनास े्यास,
या सोसायटयाींकरीता पयाणयी रता ापलच करुन ना्यानींतर, सार सोसायटयाींसमोरील
रतयाचा ्यर लाईनच्या ेतील ये चारा याग राषरीय हररत लवाा याींच्या ेाे  शानुसार
काढ्यात ये चार ेहे  .
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सार नठकाची सींरक्ष क लयींत बाींचरन रता के ला अस्याने  रता व सींरक्ष क लयींत

काढ्यानींतर काही लमपकतीमध्ये  पुराचे  पाची लशर्याची शक्यता ेहे  .

(३) सार रता मप
ु ा-मठ
ु ा नाीपाराताच्या ्यु लाईनच्या ेत ये त अस्याबाबतची तक्रार
वननहत याधिकचके दवारे  मा.राषरीय हररत लवाा, नवी ना्ली याींच्याकडे  ााखल लाली. तयावर
मा.राषरीय हररत लवाा, नवी ना्ली याींनी सारचा नाीपारातातील रता काढ्याबाबत नानाींक
१४.१.२०१५ रोवी ेाे  श नाले . तयावर पुचे  महानगरपाललके माफणत मा.सवोच्च न्यायालयात
ााखल के ले ्या असपलावर मा.सवोच्च न्यायालयाने  मा.राषरीय हररत लवाा याींचा ननचणय

कायम ठे  व्याने  सारचा रता काढचे  अननवायण असन
र रतयाचे  बाींचकाम काढ्याचे  काम सरु
ु
ेहे  .

(४) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
मुांबईतीि वरळी, प्रभादे वी, िोअरपूररे ि, एिकफन्टनचा सांपूरूण पूरररसरात डेंग्यु मिेरीया सारखे
साथीचे आवार पूरसरल्याबाबत

(३२)

३००९४ (२१-०१-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (िातूर ग्रामीण), श्री.अममन पूरटे ि

(मुांबादे वी), श्री.अब्दि
ु सत्तार (मसल्िोड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील वरपी, ्रकयााे  वी, लोअरपरे  ल, एलतफन््नचा सींपरचण पररसर असले ला वी ाक्षक्ष च
्रकयागात डासाींच्या ्रकााय
ु ाणवाने  डेंग्यु मले रीया सारख्या साथीच्या ेवाराींनी नागररक रामासले 
अस्याचे  माहे  ऑग्, २०१५ मध्ये  वा तयाारम्यान ननाशणनास ेले  ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, या सवयागातील मोठ्या प्तलॉ्वर सुरु असले ्या एका इमारतीच्या बाींचकामाच्या
साई्वर १८ नठकाची डासाींची पैाास ेढपली ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, यामुपे  महानगरपाललके च्या वाडण कायाणलयाने  सवकासकाला ्ॉपवकणची नो्ीस
बवावली व ती ाोनच नावसात मागे  घे तली ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,

(४) अस्यास, सवकासकाला पाठीशी घालचाऱ्या अधिकचकाऱ्याींवर शासनाने  चौकशी करुन कोचती
कारवाई के ली ेहे  तसे च सार पररसरात साथीच्या ेवाराींना ेपा घाल्यासाठी कोचती
ापाययोवना कर्यात ेली वा ये त ेहे  ,
(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) हे  खरे  नाही.
(२) बह
ु ई महानगरपाललके च्या वी/ाक्षक्ष च सवयागातील एका इमारतीच्या बाींचकामाच्या
ृ न्मींब
साई्वर १४ नठकाची डासाींची पैाास ेढपली होती.

(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके माफणत नानाींक १०.०७.२०१५ रोवी सवकासकास ्ॉप वकण नो्ीस

बवावली होती. तथासप, ्ॉप वकण नो्ीसमध्ये  नमरा के ले ्या बाबीींची परतत
ण ा सवकासकाने 
के ्यानींतर महानगरपाललके ने  सार नो्ीस नानाींक १५.७.२०१५ रोवी मागे  घे तली.
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(४) सवकासकास अधिकचकाऱ्याींनी कोचतीही सर् नाले ली नस्याने  अधिकचकाऱ्याींवर कायणवाही
कर्याचा ्रकन ाद्ावत नाही.
(५) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
रावीव गताांधी योवनेसाठी रनवड िेिेल्या महानगतरपूरामििाच्या रुग्णाियात रुग्णाांना पूरुरेशा
प्रमाणात उपूरचार ममळत नसल्याबाबत

(३३)

३०२१४ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांदीपूर नाईि (ऐरोिी), श्री.जवतेंद्र आहाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.पूराांडुरां गत बरोरा (शहापूरूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागति), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), प्रा.वषा
गतायिवाड (धारावी), श्री.अिम शेख (मािाड पूरजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नरहरी
णलरवाळ

(ददांडोरी),

(उमानाबाद) :

श्री.ददिीपूर

वळसे-पूराटीि

(आांबेगताव),

श्री.राणावगतवीतमसांह

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पूराटीि

(१) मुींबई शहरात रावीव गाींची योवने साठी १८ रुग्चालयाची ननवड के ली असता तयापैकी के वप
१० रुग्चालये  पारात ला्याने  रुग्चाींना पुरे शा ्रकमाचात ापचार लमपत नाहीत, हे  खरे  ेहे  काय,
(२) अस्यास, ाक्त ्रककरची शासनाने  चौकशी के ली ेहे  काय,

(३) अस्यास, चौकशीत काय ेढपरन ेले  व तानस
ु ार ननवड के ले ली सवण रुग्चालये 
सुरु करचे बाबत शासनाने  कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके च्या रा.ए.मा.रुग्चालय,
लो.न्.म.स.

रुग्चालय

व

नायर

रुग्चालय

ये थे 

रावीव

गाींची

वीवनाायी

ेरोग्य

योवनाकायाणन्न्वत ेहे .
महापाललके च्या ५ सवशे ष रुग्चालयापैकी कतुरबा रुग्चालयाची रावीव गाींची वीवनाायी

योवना राबसव्यासाठी ननवड लाले ली ेहे  .

कतुरबा रुग्चालयात वरन, २०१३ पासरन रावीव गाींची वीवनाायी ेरोग्य योवना

राबसव्यात ेले ली ेहे  .

तसे च महापाललके च्या खालील ापनगरीय रुग्चालयाींमध्ये  रावीव गाींची वीवनाायी
ेरोग्य योवना कायाणन्न्वत ेहे  :



खुरशीावी बे हरामवी याया रुग्चालय, वाींद्रे 

सवषचु्रकसाा नींाराय ाे  साई रुग्चालय, साींताक्रुल
मनोहर वामन ाे  साई रुग्चालय, मालाड (परव)ण



हरीलालह यगवती रुग्चालय, बोरीवली (प.)



खान बहाारर याया रुग्चालय, कुलाण



पींडीत मानमोहन मालवीय रुग्चालय, गोवींडी



शे ठ वाडीलाल छरातयुव गाींची व मोनवी अलयाास व्होरा म.न.पा. रुग्चालय रावावाडी,
घा्कोपर (परव)ण
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वातीं्यवीर सावरकर रुग्चालय, मुलुींड (परव)ण

मनसााे  वी तुलसीाास अगरवाल रुग्चालय, मुलुींड (पन्चम)
डॉ.रुतम
ु नरसी कुपर रुग्चालय, सवले पाले (पन्चम)

या रुग्चालयामध्ये  रावीव गाींची वीवनाायी ेरोग्य योवना सुरपीतपचे  चालर असरन या

योवनेंतगणत ााररद्रय रे  षे खालील लायाथी रुग्चाींवर सवसवच ्रककारच्या शराततक्रया व वैदयकीय
ापचार कर्यात ये तात.
तसे च, महापाललके च्या
फुले 

लसध्ााथण रुग्चालय, गोरे  गाींव व क्राींतीवीर महातमा ज्योनतबा

रुग्चालय, सवक्रोपी या ाोन ापनगरीय रुग्चालयाींमध्ये  वीवनाायी ेरोग्य योवना

कायाणन्न्वत कर्याची कायणवाही सरु
ु ेहे  .
(२), (३) व (४) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
मुांबई महानगतरपूरामििेच्या शाळाांमध्ये अजग्नशमन यांत्राणा नवीन बसववयायाबाबत
(३४)

३०४०८ (२१-०१-२०१६).

श्री.अिम शेख (मािाड पूरजश्चम) :

श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपाललके च्या काही शापाींमचील अन्ग्नशमन यींराताची मा
ु त सींपषु ्ात ेली

असुनही महानगरपाललके चा लशक्ष च सवयाग ेकच मुख्याध्यापकाचे  तयाकडे  ाल
ण
होत
ु क्ष 
अस्याने  माहे  वुल,ै २०१५ मध्ये  वा तया सम
ु ारास ननाशणनास ेले  ेहे , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, सवदयाथ्याणच्या सुरक्ष े चा ्रकन लक्ष ात घे ऊन सींबींधिकचत ्रकशासनाने  महानगरपाललका

शापाींमध्ये  अन्ग्नशमन यींराते  बससव्याचा ननचणय घे तला तया अनष
ु ींगाने  कायणवाही के ली परीं तर
तानींतर या यींराताची मा
ु त सींप्यानींतर माहे  वाने वारी, २०१४ मध्ये  पन
ु यणरच कर्यात ेले 
परीं तर

काही महानगरपाललका शापाींमचील यींराताची मुात वाने वारी ेकच माहे  वरन, २०१५ मध्ये 

सींपुष्ात ेली असरनही तयाींचे  पुनयणरच व बालचे  ेवयक असुनही ते  कर्यात ये त
नस्याने  सवदयाथ्याीच वीवन चोक्यात ेले  ेहे  हे  पाहता शासन तवरीत ेवयक कायणवाही
करचार वा करीत ेहे  काय,
(३) नस्यास, यामागील सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) व (२) हे  खरे  नाही.
सन

२००६-०७

मध्ये 

४९२

शापाींमध्ये 

३५८७

अन्ग्नशमन

महानगरपाललके माफणत बससव्यात ेली.
बह
ृ न्मुींबई महानगपाललके च्या शापाींमचील अन्ग्नशमन यींराताची

मध्ये  ेवयकते नुसार कर्यात ेली.

यींराते 

बह
ृ न्मुींबई

पुनयणरची सन २०१३-१४

सन २०१५-१६ मध्ये  २००० नवीन अन्ग्नशमन यींराते  खरे  ाी कर्याची तसे च अन्ग्नशमन

यींराताची पन
ु यणरचीबाबतची ्रकतक्रया महानगरपाललके माफणत सरु
ु ेहे .

सव.स. १६२ (24)

ये ते .

सवदयाथ्याीचे  वीवन चोक्यात न ये ्याबाबत सींपरचण ाक्ष ता महानगरपाललके माफणत घे ्यात

(३) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
ठाणे पूरररसरातीि खाडी किनाऱ्याचा वविास िरयायाबाबत
(३५)

३०८६२

(२१-०१-२०१६).

श्री.जवतेंद्र

आहाड

(मुांरा ा

िळवा),

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे गताव), श्री.पूराांडुरां गत बरोरा (शहापूररू ), श्री.सांदीपूर नाईि (ऐरोिी), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड),
श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागति),

श्री.सुरेश

िाड

(िवत),

श्री.वयांत

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पूराटीि

(इिामपूरूर) :

(१) ेयुक्त, ठाचे  महापाललका याींच्या अध्यक्ष ते खाली ठाचे  पररसरातील खाडी तकनाऱ्याचा

सवकास कर्याचा नानाींक ५ सप्त्ें बर, २०१५ रोवी वा तयासुमारास बैठकीत ननचणय घे तला ेहे  ,
हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, ाक्त ्रककरची घे तले ्या ननचणयाचे  थोडक्यात वरुप काय ेहे  व तयानुसार
ेतापयीत कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(३) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) : (१) होय, हे  खरे  ेहे  .
(२) ठाचे  महानगरपाललका क्ष े रातातील सुमारे  ३२ तक.मी. लाींबीच्या खाडीतकनाऱ्याचे  सुशोलयकरच
व सींवचणन - वॉ्र फ्रीं्र डे व्हलपमें् मा्र प्तलॅ न पैकी लसडको बस ्ॉप ते  साके त पयीतच्या

३.४ तक.मी. लाींबीच्या एका यागाच्या ्रकक्पास राज्य शासनाच्या महाराषर कौ्ल लोन
मॅने वमें् ॲथोरी्ीने  नानाींक २९.०५.२०१४ ते  नानाींक ३१.०५.२०१४ या कालावचीत लाले ्या
बैठकीत अ्ी व शतीस अचीन राहरन पयाणवरच परवानगी नाली असरन तयानस
ु ार पुढील
कायणवाही सुरु ेहे  . सार ्रकतावाचा समावे श मा्ण लस्ी अलययानात कर्यात ेला ेहे  .
(३) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
ठाणे शहरातीि हरी रनवास सिि येथे आवीिृपूरा या धोिादायि
इमारतीिा पूरामििा अधधिाऱ्याांनी सीि िेल्याबाबत

(३६)

३०९४९

(२१-०१-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर) :

श्री.डी.एस.अदहरे

(सााी),

श्री.अममन

पूरटे ि

(मुांबादे वी),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाचे  शहराच्या मध्यवती यागात असले ्या हरी ननवास सकणल ये थे  ेवीकृपा या चार
मवली चोकााायक इमारतीला पाललका अधिकचका-याींनी सील ठोकले  ेहे  तयामुपे  ते थे  राह्याऱ्या
५७ मराठी कु्रींतबयाींनी तातडीने  वतचची घरे  ररकामी के ली असरन ते  सवणवच ेता बे घर लाले 
अस्याचे  माहे  ऑग्, २०१५ ारम्यान ननाशणनास ेले  ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

सव.स. १६२ (25)
(२) अस्यास, सार बे घर कु्रींबाींच्या पुनवणसनाबाबत शासनाने  कोचती कायणवाही के ली ेहे  वा
कर्यात ये त ेहे  ,

(३) अदयाप कायणवाही के ली नस्यास, होचा-या सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) : (१) अींशत: खरे  ेहे  .
ेवीकृपा ही चार मवली चोकााायक इमारत ननषकालसत कर्यात ेली.

(२) ठाचे  महानगरपाललका हद्दीतील अनतचोकााायक इमारती तोड्याची कायणवाही कर्यात
ेली असन
सार अनतचोकााायक इमारतीमचील ज्या रनहवाशाींकडे  राह्यासाठी वत:ची
र

पयाणयी व्यवथा ापलच नाही, अशा रनहवाशाींना तातपररतया वरुपात शासनाने  नाले ्या

ननाे शानुसार ाोती कॉपोरे  शन ्रका.लल. याींचे माफणत रें ्ल हऊलसींग कीम अींतगणत वतणकनगर ये थे 
बाींच्यात ेले ्या ाोती सवहारमचील साननकाींमध्ये  याडे ततवावर राह्यासाठी घरे  ापलच
करुन ाे  ्यात ेली ेहे  त.
कोचतयाही कु्ुींबाींना बे घर कर्यात ेले ले  नाही. तथासप, ते थील काही रनहवाशाींनी सक्ष म

घराींची पाहची करुन घरे  पसींत नस्याचे  साींधिकगतले  व पयाणयी व्यवथा न्वकार्यास नकार
नाला व अन्य नठकाची घरे  ापलध्ा करुन दयावी अशी मागची के ली ेहे .
काही

रनहवाशी

सदयन्थतीत

चोकााायक/अनतचोकााायक

महापाललके च्या

इमारतीमचील

रनहवाशाींना

पयाणयी

व्यवथे त

तयाींचे 

सामान

राहत

ेहे  त.

हलसव्यासाठी

महानगरपाललके कडरन मनुषयबप व वाहनाींची व्यवथा करुन ाे  ्यात ेले ली ेहे  .

ठाचे  शहरातील चोकााायक तसे च अनतचोकााायक कोसपरन वीसवत व सवतत हानी

हो्याच्या घ्ना घडत अस्याने  महानगरपाललके कडरन शहरातील चोकााायक/अनतचोकााायक

व मोडकपीस ेले ्या इमारतीसींायाणत अनस
ु रावयाची कायणपध्ाती व मागणाशणक सच
ु ना तयार

के ्या असरन सार कायणपध्ाती व मागणाशणक सुचनाींनस
ु ार ठाचे  महानगरपाललका हद्दीतील
चोकााायक व अनतचोकााायक इतारतीसींायाणत कायणवाही कर्यात ये त ेहे  .
(३) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
मुांबई महानगतरपूरामििा शाळाांच्या दरु वथेबाबत
(३७)

३१०१६ (२३-१२-२०१५).

श्री.गतोपूरािदास अग्रवाि (गतोंददया), श्री.िािीदास िोळां बिर

(वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर
(रतवसा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई महानगरपाललका शापाींच्या ारु ावथे चा ्रकन तबक् असतानाही एमएमेरडीए रे  ्वे ,
सवमानतप अशा सवसवच ्रकाधिकचकरचाींनी अदयाप पुनसण वकासाच्या ्रकतावास (ना हरकत) न
ना्याने  १० शापाींचा पुनसवणकास ्रकताव गत अने क वषाणपासन
रखडला अस्याचे  माहे 
र
ऑग्, २०१५ मध्ये  वा तया ारम्यान ननाशणनास ेले  ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, महानगरपाललके च्या अने क शापा या सवसवच ्रकाधिकचकरचाींच्या वागे वर असन
ु

यापैकी अने क शापाींची अवथा ही तबक् अस्याने  तया शापाींचा पुनसवणकास करचे  अतयींत

सव.स. १६२ (26)
गरवे चे  ेहे  परीं तर या ्रकतावाींना मान्यता लमपत नस्याने  सवदयाथ्याीचे  वीव चोक्यात ेले 
ेहे  हे  पाहता शासनाने  कोचती कायणवाही के ली वा करीत ेहे  ,
(३) नस्यास, यामागील सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) हे  खरे  ेहे  .
(२) सार शापाींच्या बाबतीत महानगरपाललके माफणत खालील्रकमाचे  कायणवाही कर्यात ये ते  :

सार शापे  च्या इमारतीच सींरचनातमक परीक्ष च करुन तया्रकमाचे  इमारतीचे  वगीकरच
करुन तयानस
ु ार इमारतीबाबत तकरकोप ारु
ु ती, सींरचनातमक ारु
ु ती / पन
ु सवणकास
इतयााी कायणवाही महापाललके माफणत कर्यात ये त.े 



एखादया शापे  ची इमारत अतयींत ारु ावथे त अस्याचे  ननाशणनास े्यास तया

शापे  तील सवदयाथ्याीचे  तातकाप थलाींतर करुन इमारत ननषकालसत कर्याबाबतची
ेवयक कायणवाही कर्यात ये ते .


सार शापा ननषकालसत के ्यानींतर पुनसवणकासाकररता

्रकताव पाठसव्यासींबींची सवसवच

्रकाधिकचकरचाींशी महापाललके माफणत वे पोवे पी परातव्यवहार कर्यात ेले ले  ेहे  त.
(३) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
मांब
ु ई शहरात ई-िच-याची ववल्हे वाट िावणारी यांत्रणा नसल्याबाबत
(३८)

३१४५६ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सरु नि राऊत (ववाोळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबई या मा्ण लस्ी होवर इन्च्छचाऱ्या शहरात ाररोव ाहा हवार मे नरक ्न कचरा गोपा
होत

असरन ई-कच-याची

सव्हे  वा्

लावचारी

यींरातचा

नस्याने 

या

कचऱ्यात ई-कच-याचे 

वगीकरच न होता ननयलमत कच-यामध्ये च वात अस्याची मानहती ९० ्क्के  मुींबईकराींना
नस्यामप
ु े  ई-कच-याबाबत वनवागत
ृ ीची ेवयकता अस्याची बाब नानाींक २६ सप्त्ें बर,

२०१५ रोवीच्या ारम्यान सें् ले सवयसण कॉले वच्या सवदयाथ्याीनी के ले ्या सवेक्ष चात ननाशणनास
ेली, हे  खरे  ेहे  काय,
(२) अस्यास, शासनाने  याबाबत वनवागत
ृ ी कर्यासाठी काही ापाययोवना ेखले ली ेहे 
काय, अस्यास, तयाचा तपलशल काय,

(३) नस्यास, तयामागील सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) नानाींक २६ सप्त्ें बर, २०१५ रोवीच्या ारम्यान सें्
ले सवअसण कॉले वच्या सवदयाथ्याीनी के ले ्या सवेक्ष चाच्या सींायाणन्वये  ललखीत वरुपात बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललके च्या घन कचरा व्यवथापन सवयागाकडे  कोचतीही मानहती ेले ली नाही.

तथासप, बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके तफे गोपा कर्यात ये चाऱ्या तसे च क्ष े पचयरमीवर वाहरन
ने ्यात ये चाऱ्या घन करचाऱ्यामध्ये  ई.कचऱ्याचे  ्रकमाच नग्य ेहे  . कारच सावणवननक
कचरा कींु डीवर तसे च कचरा गाडीस कचरा ाे  ्यापरवीच नागररकाींकडरन तसे च कचरा वे चकाींकडरन
या कचऱ्याींची सव्हे  वा्, थाननक यींगार सवक्रे तयाींकडे  लावली वाते .

सव.स. १६२ (27)
(२) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके तफे २४ सवयागात ई-कचरा सींकलन केंद्रे  ायार्याचे  ्रकतासवले 

ेहे  . अशा ्रककारचे  पनहले  ई-कचरा सींकलन केंद्र नानाींक २१ वाने वारी, २०१६ रोवी मुींबई
महानगरपाललके च्या के /पन्चम सवयागत सफलतापव
ण कायाणन्न्वत कर्यात ेले  ेहे  .
र क

ई-कचरा सींकलन केंद्र सुरु के ्यानींतर ई-कचऱ्याबद्दल वनवागत
ृ ी कर्यात ये त ेहे  .

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके च्या सुका कचरा वाहनाींवर ई-कचरा सींकलन केंद्राबद्दल फलक

लाव्यात ेले  ेहे  त. सवसवच वतृ तपरात ेकच वतृ तवानहन्याींमाफणत ई-कचऱ्याबद्दल वनवागत
ृ ी
कर्यात ये त ेहे .

(३) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________
मुांबई महानगतरपूरामििेच्या प्रसूतीगतहृ ाच्या वागतेवर सवसाधारण रुग्णािय चािवणाऱ्या आठ
रुग्णाियाांना महानगतरपूरामििेने नोटीसा ददल्याबाबत

(३९) ३१५९३ (२१-०१-२०१६).
श्री.िािीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी),
श्री.अिम शेख (मािाड पूरजश्चम), श्री.योगतेश सागतर (चारिोपूर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई महानगरपाललके च्या ्रकसरतीगह
ृ ाच्या वागे वर ्रकसरतीगह
ृ चालसव्याऐववी सवणसाचारच
रुग्चालय चालवचाऱ्या ेठ रुग्चालयाींना माहानगरपाललके ने  नो्ीसा ना्याने  या रुग्चालयातील

सातशे  कमणचारी बे कारीच्या छाये त अस्याचे  माहे  सप्त्ें बर २०१५ मध्ये  वा तया ारम्यान
ननाशणनास ेले  ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, या रुग्चालयात सवणसामान्य वनते ला अतयींत अ्पारात सवण सोयीसुसवचा
ाे  ्यात ये त अस्याने  महानगरपाललके ने  या नो्ीसा मागे  घे ्याबाबत कोचती कायणवाही के ली
ेहे  वा कर्यात ये त ेहे  ,
(३) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) मुींबई महानगरपाललके च्या सावणवननक खावगी
सहयाग ्रकोतसाहन चोरचाींतगणत महानगरपाललका ्रकसत
ु ीगह
ृ े  चालसव्यासाठी नाले ्या

१६

सींथापैकी ९ सींथाींनी बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललके बरोबर के ले ्या करारातील अ्ी व शतीचा
यींग के ्यामुपे , तया सींथाींना नो्ीसा ना्या ेहे  त.
(२)

सावणवननक

सावणवननक

खावगी

ेरोग्य

सहयाग

खातयामाफणत

्रकोतसाहन चोरचाींतगणत,
ापरोक्त

सवण

सींथाींना

बह
ृ नमुींबई

्रकसनु तगह
ृ े 

महानगरपाललके च्या
/

्रकसनु तगह
ृ े 

व

ावाखाना असे  ना नफा ना तो्ा या ततवावर सच
ु ार सलमती / महापाललका ठराव करुनच तया
अ्ी व शतीसापे क्ष ा ्रकसुनतगह
ृ े  / ्रकसुनतगह
ृ े  व ावाखाना १०/३० वषाणच्या कालावचीकररता

चालसव्यास ना्या ेहे  त. सार सींथाींनी करारातील अ्ी व शतीचा यीं ग के ्यामुपे  तसे च
कारचे  ााखवा नो्ीस ाे  वरनही तयात सुचारचा न के ्यामुपे  करार रद्द कर्याच्या नोन्स

ाे  ्यात े्या ेहे  त. ारम्यानच्या कापात, महानगरपाललके ने  सावणवननक खावगी से वा
्रकोतसाहन चोरचाींतगणत ्रकसुनतगह
ृ े  / ावाखाना चालसव्यासाठी ाे  ्यात ेले ्या सींथे नी

्रकसुनतगह
ृ ाव्यनतररक्त इतरही से वा पुरसव्यामुपे  ्ी. सींतोष धिकचकचे  याींनी या सींथे सवरुध्ा
न्यायालयात वननहत याधिकचका ााखल के ली ेहे  .

सव.स. १६२ (28)
या

याधिकचके अींतगणत

मा.ाच्च

न्यायालयाने 

महानगरपाललका

ेाे  शानुसार महानगरपाललके च्या ेरोग्य खातयातफे सावणवननक
चोरचाींतगणत

ज्या

अया

सींथासवरुध्ा

नाले ्या

खावगी सहयाग ्रकोतसाहन

कापवीवाहर ततवावर ्रकसनु तगह
ृ े  तकीं वा ावाखाना
चालसव्याकररता वागा नाले ्या ेहे  त व ज्या सींथाींनी अ्ी व शतीचे  ा्लींघन के ले  ेहे 
सवण

ज्या

ेयुक्ताींना

सींथाींना
कारवाई

कर्याचे 

ेाे  श

नाले 

ेहे  त.

तयामप
ु े 

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललके माफणत बवासव्यात ेले ्या नो्ीसा मागे  घे ्याचा ्रकन ाद्ावत नाही.
(३) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________

राज्यातीि पूराणीप्रश्न सोडववयायासाठी दवू षत पूरायायावर प्रकाया िरून पूराणी वापूररयायायोग्य
िरयायािररता बडोदा पूरॅटन औरां गताबाद शहरात राबववयायाबाबत

(४०)

३३१७३ (२१-१२-२०१५).

श्री.अब्दि
ु सत्तार (मसल्िोड), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी),

श्री.अिम शेख (मािाड पूरजश्चम), श्री.किशोर पूराटीि (पूराचोरा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यातील पाची्रकन सोडसव्यासाठी ासर षत पा्यावर ्रकतक्रया कन न पाची वापर्यायोग्य
कर्याकररता बडोाा पॅ्नण औरीं गाबाा शहरात राबसव्याचासवचार शासनाच्या सवचाराचीन
अस्याचे  माहे  सप्त्े  बर, २०१५ मध्ये  वा तयाारम्यान ननाशणनास ेले , हे  खरे  ेहे  काय,
(२) तसे च राज्यातील ाषु कापसष्श वा ाषु कापरामत पररन्थतीचा सामना कर्याच्या ष्ष्ीने 
साींडपा्यावर ्रकतक्रया कन न ते  पाची सप्या व्यनतररक्तच्या कामासाठी वापर्यासवषयी राज्य
वलरातोत ननयामक ्रकाधिकचकरचाने  के ले ्या लशफारशीवर अींमलबवावची कर्याबाबत सवचार
कर्याचे  ेाे  श न्यायालयाने  माहे  सप्त्ें बर, २०१५ मध्ये  वा तया ारम्यान नाले , हे  ही खरे 
ेहे  काय,
(३) अस्यास, ापरोक्त ्रककरची शासनाने  कोचती कायणवाही वा ापाययोवना के ली वा
कर्यात ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, तयाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) औरीं गाबाा शहरात बडोाा पॅ्नण
राबसव्याची कोचतीही बाब शासनच्या सवचाराचीन नाही.
तथासप, ्ी.रावे श एम. पींडीत व इतर याींनी नालशक महानगरपाललके  सवरुध्ा ााखल
के ले ्या वननहत याधिकचका क्र.१७६/२०१२ च्या न्यायालयीन ्रककरचामध्ये  साींडपा्यावर ्रकतक्रया
करुन ते  पाची सप्याच्या व्यनतररक्तच्या औदयोधिकगक कामासाठी वापर्यासवषयी नीरी, नागपरर

याींनी के ले ्या लशफारशीींवर अींमलबवावची कर्याबाबतचे  ेाे  श मा.ाच्च न्यायलय, मुींबई
याींनी नाले  होते .

गोाावरी नाीच्या ्रकाष
ु च ननयींरातचासाठी ापाययोवना सुचसव्याबाबत नीरी, नागपरर याींनी

सुचसवले ्या लशफारशीींच्या अनुषग
ीं ाने  राज्यातील साींडपा्याचा पन
ु वाणपर व पुनचणक्रचाबाबतचे 
चोरच तयार कर्याची कायणवाही वलसींपाा सवयागाींतगणत सुरु ेहे  .
___________

सव.स. १६२ (29)
नागतपूरूर शहरातीि भाांडव
े ाडी येथीि दवु षत पूरायायावर प्रकाया िरुन
त्याचा पूरुनवापूरर िरयायाचा प्रिल्पूर

(४१)

३४९६८ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरनि िेदार (सावनेर), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र वगततापूर (धामणगताव रे ल्वे) :
करतील काय :(१)

नागपरर

शहरात

केंद्र

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

सरकाराच्या

वे एनएनयुेरएम

योवनेंतगणत

महापाललके ने 

महावनकोच्या सहकायाणने  याींडव
े  ाडी ये थे  ासु षत पा्यावर ्रकतक्रया करुन तयाचा पुनवाणपर
कर्याच्या ्रकक्पाच्या कामाला गती ये ्यासाठी महावनकोला १० को्ीची ननची ाे  ्याचा

ननचणय महानगरपाललके च्या थायी सलमतीच्या बैठकीत घे ्यात े्याचे  माहे  ऑग्, २०१५
मध्ये  ननाशणनास ेले , हे  खरे  ेहे  काय,
(२) अस्यास, सार ननची ापलच कर्यात ेला ेहे  काय,
(३) अस्यास, ाक्त ्रकक्प तकती कालावचीत पुचण कर्यात ये चार ेहे  ,
(४) नस्यास, तयामागील सवलींबाची सवणसाचारच कारचे  काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१) होय, हे  खरे  ेहे  .
(२) होय,
(३) ्रकक्पाचे  काम पच
र ण लाले  ेहे  .
(४) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
पूरुणे शहरािगततच्या ३१ गतावाांचा समावेश पूरुणे महानगतरपूरामििेत िरयायाचा प्रताव
(४२)

३६०४९ (२१-०१-२०१६).

श्री.वगतदीश मळ
ु ीि (वडगताव शेरी), श्रीमती माधरु ी ममसाळ

(पूरवती), श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर), श्री.वयिुमार गतोरे (माण), श्री.अममन पूरटे ि (मुांबादे वी),
श्री.िुणाि पूराटीि (धुळे ग्रामीण), श्री.अिम शेख (मािाड पूरजश्चम), श्रीमती रनमिा गताववत
(इगततपूरूरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुचे  शहरालगतच्या ३१ गावाींचा समावे श पुचे  महानगरपाललके त कर्याचा ्रकताव
महानगरपाललके ने  शासनाकडे  पाठसवले ला असन
र तो शासनाच्या सवचाराचीन ेहे  , हे  खरे  ेहे 
काय,

(२) अस्यास, शहरालगत असले ्या गावातील रामामपींचायतीना कर वमा कर्यात ये त
नस्याने  या गावातील सवकास कामाींवर पररचाम लाला ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,
(३) अस्यास, याबाबत शासनाने  कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,
(४) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) पुचे  शहरालगतच्या ३४ गवाींचा समावे श पुचे 
महानगरपाललके त कर्याचा ्रकताव महानगरपाललके ने  शासनाकडे  पाठसवले ला असरन, तो
शासनाच्या सवचाराचीन ेहे  .

सव.स. १६२ (30)
(२) व (३) मा.ाच्च न्यायालयाने  वननहत याधिकचका क्र. ६०/२००१ मध्ये  नाले ्या ेाे  शाच्या
अनुषींगाने  रामामपींचायत हद्दीतील इमारतीींवर कर ेकारचीस नानाींक ६ एस्रकल, २०१५ च्या

शासन परररातकान्वये  थधिकगती ाे  ्यात ेली होती. मारात, इतर कर ेकारचीस थधिकगती ाे  ्यात
ेली नव्हती.
नानाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोवी रामामपींचायतहद्दीतील इमारतीींवर याींडवली मु्यावर

ेचाररत कर ेकारची कर्याबाबतची अींनतम अधिकचसरचना ्रकलसध्ा कर्यात ेली असरन,
नानाींक २ वाने वारी, २०१६ रोवीच्या शासन पररपरातकान्वये  रामामपींचायत हद्दीतील मालमतताींवर
कर ेकारचीस ाे  ्यात ेले ली थधिकगती ाठसव्यात ेली ेहे  .
सदय:न्थतीत नानाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ च्या अधिकचसरचने नुसार मालमतता कर ेकारची

कर्यात ये त ेहे . तयामुपे  रामामपींचायतीींच्या सवकास कामाींवर पररचाम लाले ला नाही.
(४) ्रकन ाद्ावत नाही.

___________
येरवडा, पूरुणे येथीि अयाणाभाऊ साठे नाट्यगतह
ृ ाचे िाम अधवट असल्याबाबत
(४३)

३७९०० (२१-०१-२०१६).

(िोथरुड) :

श्री.वगतदीश मुळीि (वडगताव शेरी), श्रीमती मेधा िुििणी

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ये रवडा, पच
ु े  ये थील अ्चायाऊ साठे  नाटयगह
ृ ाचे  काम अचणव् अस्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये  वा तया ारम्यान ननाशणनास ेली, हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, ाक्त नाटयगह
ृ ाचे  काम अचणव् अस्याची ने मकी कारचे  काय ेहे  त,

(३) अस्यास, या नाटयगह
ृ ाचे  कामासाठी महानगरपाललके ने  ेतापयीत तकती रक्कम खचण
के ले ली ेहे  ,

(४) अस्यास, अ्चायाऊ साठे  नाटयगह
र ण कर्यासाठी शासनाने  कोचती
ृ ाचे  काम तातडीने  पच
कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,

(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) : (१) व (२) ापलच तरतुाी्रकमाचे  सन २०१०-११ पासरन
सार नाटयगह
ृ ाचे  काम सुरु असरन, सदय:न्थतीत ९०% लसव्हील काम परचण लाले ले  ेहे  . सन
२०१६-१७ च्या तरता
ु ीमचन
र ावणररत लसव्हील कामे , अींतगणत सश
ु ोलयकरच, ॲकॉ्ीक, फननणचर
व सवदयुत सवषयक कामे  करुन नाटयगह
ृ ाचे  काम परचण कर्यात ये चार ेहे  .

(३) सार वागे वर ायार्यात ेले ्या लोकशाहीर अ्चायाऊ साठे  नाटयगह
ृ ाच्या कामासाठी
महानगरपाललके ने  (सवदयुत कामासनहत) ेव पयीत रुपये  ९५०.०० लक्ष  लतके  खचण के ले ले 
ेहे  त.

(४) सन २०१६-१७ या ेधिकथक
ण वषाणत नाटयगह
र ण कर्याचे  पच
ु े  महानगरपाललके चे 
ृ ाचे  काम पच
ननयोवन ेहे  .

(५) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________

सव.स. १६२ (31)
िोल्हापूरूर शहरातीि वविासाचा प्रिल्पूर प्रिांबबत असल्याबाबत
(४४)

३८४८९ (१४-०१-२०१६).

श्री.रावेश क्षीरसागतर (िोल्हापूररू उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) को्हापरर शहरातील पींचगींगा, ्रकाष
ु च, सुवल अलययान, ाच
ु ापी व कसबा बावडा साींडपाची
्रकतक्रया केंा, थे ् पाईपलाईन, नगरोतथान रते  ्रकक्प, रीं कापा सुशोलयकरच, पावसापी पाची

ननयोवन ेाी शहरातील कामाींसाठी २००८ पासरन ते  ेवपयीत तबल ७३७ को्ी ९१ लाख
रुपयाींचा ननची सवतरीत कर्यात ेला ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, ाक्त सवतरीत कर्यात ेले ्या ननचीपैकी तकती ननची खचण कर्यात ेला
ेहे  व तयामध्ये  कोचकोचती कामे  कर्यात ेली ेहे  तसे च ावणररत कामाींकररता कामे 
कर्यात ेली ेहे  ,
(३) अस्यास, ाक्त ्रकक्प मागी लाव्याकररता कोचतया कींपनीकडे  वबाबाारी सोपसव्यात
ेली होती व सार काम तकती कालावचीत परचण हो्याचे  अपे क्षक्ष त होते ,

(४) अस्यास, सारहर ्रकक्प नाले ्या वे पे त पच
र ण न करचाऱ्या ाक्त कींपनीवर कोचती
कायणवाही कर्यात ेली ेहे  वा ये त ेहे  ,
(५) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) : (१) को्हापरर शहरातील पींचगींगा ्रकाष
र च, महाराषर सव
ु ल

ननमणल अलययानाींतगणत पाची पुरवठा योवना, महाराषर सुवचण वयींती नगरोतथान अींतगणत

साींडपाची ्रकतक्रया, केंद्र शासन परु कृत युेडीएसएसएम्ी अींतगणत थे ् पाईपलाईन योवना,
राषरीय सरोवर सींवचणन अींतगणत रीं कापा तलाव सींवचणन, महाराषर सुवचण वयींती नगरोतथान

अींतगणत रते  ्रकक्प व पावसापी पाची ननयोवन या सात ्रकक्पासाठी ेतापयीत रु.३४७.७७
को्ी ननची को्हापरर महानगरपाललके स सवतरीत कर्यात ेला ेहे  .

(२) सार सात ्रकक्पाींसाठी सवतरीत के ले ्या रु.३४७.७७ को्ी ननची पैकी २१५.५९ को्ी खचण
लाला. असरन ्रकक्पाींची कामे  ्रकगतीपथावर ेहे  त.

(३) सार सात ्रकक्पाींसाठी ननसवाा ्रकतक्रया राबवरन तयानुसार पारात कींराता्ाारास कामाचे 
कायाणाे श ाे  ्यात ेले  ेहे  त. सार ७ कामाींपैकी ४ कामाींचा कालावची २ वषे १ कामाचा
कालावची तीन वषे ेहे  . तर ावणरीत ाोन कामाींचा कालावची अनुक्रमे  १८ व २१ मनहने  ेहे  .

(४) व (५) कामाींमध्ये  सवलींब करचाऱ्या ठे  के ाार कींपन्याींवर ननसवाा अ्ी व शतीनुसार ाीं डातमक
कायणवाही को्हापरर महानगरपाललके माफणत कर्यात ेले ली ेहे .
___________

पूरजश्चम महाराष्ट्र दे वथान सममतीने िेिेिा गतरयवहार
(४५)

३८५४८ (२०-०१-२०१६).

(िल्याण पूरजश्चम) :

श्री.रावेश क्षीरसागतर (िोल्हापूररू उत्तर), श्री.नरें द्र पूरवार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सव.स. १६२ (32)
(१) ३०६७ मींनाराचे  व्यवथापन पाहाचाऱ्या पन्चम महाराषर ाे  वथान सलमतीने  के ले ्या
गैरव्यवहाराची राज्य गुन्हे  अन्वे षच सवयागाच्या सवशे ष तपास पथकाच्या वतीने  चौकशी
कर्याचे  ेवासन नाले  होते , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, सार चौकशीला ्रकारीं य लाला ेहे  काय, अस्यास, सार चौकशीचे  ने ततृ व
कोचाकडे  ाे  ्यात ेले  असरन तयाींना तकती ्रकमाचात अधिकचकारी-कमणचारी वगण, तसे च साचन
सुसवचा ाे  ्यात ेले ली ेहे ,

(३) सार गैरव्यवहाराची ्रकचींड मोठी व्याप्तती पाहता चौकशी ारम्यान पुरावे  नष् के ले  वाऊ
नये  म्हचन
र शासनाने  कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात ये त ेहे  ,

(४) सार गैरव्यवहाराची चौकशी कचीपयणत परचण होचार ेहे  , तसे च चौकशी अहवाल शासनाकडे 
कचीपयणत ्रकाप्तत होचार ेहे  ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०५-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
शासन गह
ृ सवयागाकडील परात क्र. सीेयडी ०४१५/्रक.क्र.१७८/पोल-१२ ना.२२.४.२०१५ अन्वये 

राज्य गुन्हा अन्वे षच सवयाग (गुन्हे  पन्चम) पररक्ष े रात को्हापरर याींच्यामाफणत ना.२२.५.२०१५
पासरन चौकशी सुरु ेहे  .

चौकशीचे  कामकाव सवशे ष पोलीस महाननररक्ष क, रा.ग.ु अ.सव. को्हापरर पररक्ष े रात याींच्या
मागणाशणनाखाली सुरु असन
र , सार चौकशीचे  ने ततृ व डॉ.नापाली कापे  , अपर पोलीस अचीक्ष क,

गु.अ.सव. को्हापरर पररक्ष े रात करीत ेहे  त. तयाींच्या मातीस ्ी.डी.डी.काींबपे  , पोलीस ाप
अचीक्ष क, गु.अ.सव. को्हापरर पररक्ष े रात व एक कमणचारी ाे  ्यात ेले  ेहे  त. तसे च साचन
सामराम
ु ी मध्ये  चौकशीकरीता अपर पोलीस अचीक्ष क याींच्याकडील शासकीय वाहनाचा वापर के ला
वात ेहे  .

(३) सार ्रककरचातील पुरावे  नष् के ले  वाऊ नये त म्हचरन अतयावयक ातऐववाींच्या
साक्ष ाींकीत ्रकती सींबींधिकचत कायाणलयाकडरन तातकाप ्रकाप्तत करुन घे त्या ेहे  त.

(४) ाे  वथान व्यवथापन सलमती, पन्चम महारषर, को्हापरर या सलमतीची थापना १९६९
मध्ये  लाली असन
र , ते व्हापासन
र ची चौकशी राज्य गन्
ु हा अन्वे षच सवयागाकडरन सरु
ु ेहे  . तसे च
सलमतीच्या

अधिकचपतयाखालील

सदय:न्थतीच्या

पडतापची

३०६७

ाे  वथाींनाची

कर्याच्या

कामाची

तकती

वमीन

ेहे 

व

तयाबाबतची

व्याप्तती

मोठी

ेहे  .

सवण

मींनाराींच्या

ाागाागीन्याींच्या मु्याींकनाचे  काम सुरु ेहे  . चौकशीमध्ये  कोचतीही नारीं गाई होत नसरन
्रकाचान्याने  काम सरु
ु ेहे  . चौकशीची व्याप्तती मोठी असन
र चौकशी पच
र ण ला्यानींतर ्रकाप्तत
अहवाल शासनास साार कर्यात ये ईल.

___________
मौवे िाडघड (ता.दापूरोिी, जव.रत्नाधगतरी) या गतावास पूरयटन थळाांचा ववशेष दवा दे यायाबाबत
(४६)

३८६८२ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांवय िदम (दापूरोिी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

सव.स. १६२ (33)
(१) मौवे  लाडघड (ता.ाापोली, न्व.रतनाधिकगरी) या गावास पयण्न थपाचा सवशे ष ावाण ाे  ्याची
मागची शासनाकडे  माहे  वुल,ै २०१५ मध्ये  वा तया सुमारास के ्याचे  ननाशणनास ेहे  ेहे  , हे 
खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, सारहर मागचीच्या अनुषींगाने  सार गावास ावाण ाे  ्याबाबत कोचती कायणवाही
के ली वा कर्यास ये त ेहे  ,
(३) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) ना.२४/११/२०१५ रोवी लाले ्या न्व्हा ननयोवन सलमतीच्या बैठकीमध्ये  सारहर
्रकताव सवचाराथण ठे  व्यात ेला होता. तथासप, पयण्न थप वानहर करताना ्रकतासवत
थप, पुरातन, ऐनतहालसक, ननसगणरम्य, यव्य, कलातमक म्हचरन सवण चालमणयाींसाठी ेकषणक
पयण्नथप म्हचन
र सवकलसत हो्याच्या शक्यते चा सवचार करुन तयानस
ु ार ्रकाप्तत ्रकतावाींची

छाननी करुन न्व्हाधिकचकारी याींनी ननचणय घ्यावा असे  ठरसव्यात ेले  ेहे  . तयामुपे  मौवे 
लाडघर या गावास “क” वगण पयण्नथप वानहर कर्याबाबतच्या ्रकतावाच्या अनुषींगाने  ्रकाप्तत
्रकतावाची छाननी तसे च ेवयक ती मानहती सींकललत करुन तयाबाबत कायणवाही करचे 
न्व्हातरावर ्रकतासवत ेहे  .

(४७)

डहाणू येथे रनयोजवत असिेल्या वाढवण बांदरािा ववरोध होत असल्याबाबत

३९२६३ (२१-०१-२०१६).

श्री.वविास तरे (बोईसर) :
(१)

___________

डहाचर

ये थे 

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीव ठािूर (नािासोपूरारा),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ननयोन्वत

असले ्या

वाढवच

बींाराच्या

सवरोचात

डहाचरच्या

पन्चम

तकनारपट्टीवरील शे तकरी, मच्छीमार, बागायताार तसे च थाननक रामामथाींनी व सवण पक्ष ीय
वाढवच बींार सवरोची लोक्रकनतननची कृती सलमतीच्या माफणत अने कवे पा ेींाोलने , मोचे काढरन
ेपला सवरोच शासनास ननवे ानामाफणत वे पोवे पी कपसव्यात ेला ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, याबाबत माहे  सप्त्ें बर, २०१५ मध्ये  पालघर न्व््यातील सवण पक्ष ीय वाढवच

बींार सवरोची कृती सलमतीच्या मागणाशणनाखाली ननषे च म्हचुन पालघर न्व्हयात एक नावसाचे 
ननषे च ेींाोलन करुन ाराम ननाशणने  के ली व शासनाचे  लक्ष  वे चले , हे  खरे  ेहे  काय,

(३) अस्यास, शासनाची या सवरोचासींायाणत ने मकी युलमका काय ेहे  तसे च सारहर ्रककरची
शे तकऱ्याींच्या व थाननकाींच्या नहताच्या ष्ष्ीने  शासन कोचता ननचणय घे चार ेहे  ,
(४) अदयापही याबाबत ननचणय घे तला गे ला नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१६) : (१) होय हे  खरे  ेहे  .
(२), (३) व (४) चे  ाततर वाढवच ये थे  ववाहरलाल ने हरु बींार सववत याींचे  सॅ्े लाई् पो्ण
ननमाणच कर्याकररता शासनाच्या मान्यते अींती महाराषर मे री्ाईम बोडण ेकच ववाहरलाल
ने हरु

बींार

सववत

वाक्ष ाींकीत लाला.

याींच्यामध्ये 

नानाींक

०५/०६/२०१५

रोवी

परपर

सामवयीं

करार

सव.स. १६२ (34)

सार ्रकक्प केंद्र शासनाचा असरन या बींार ्रकक्पाचा ससवतर ्रकक्प अहवाल तयार

कर्याची कायणवाही ववाहरलाल ने हरु बींार सववत याींच्यामाफणत कर्यात ये त ेहे  .
___________
िेंद्र शासनाच्या यआ
ु यडीएसएसएमटी (UIDSSMT) योवनेमध्ये
मांवूर लािेिी िामे अमत
ृ योवनेत समाववष्ट्ट िेल्याबाबत

(४८)

४२४८८ (०७-०५-२०१६).

श्री.पूरथ्
ृ वीराव चहाण (िराड दक्षक्षण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या य.ु ेय.डी.एस.एस.एम.्ी (UIDSSMT) या योवने मध्ये  मींवरर लाले ली
कामे  ेकच ्रकगतीपथावर असले ्या ्रकक्पाींचा अमत
ृ (AMRUT) या नवीन योवने त समावे श
कर्यात े्याचे  माहे  वाने वारी, २०१६ सुमारास ननाशणनास ेले , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, राज्यातील कोचकोचते  ्रकक्प अशा रीतीने  या नव्या योवने त समासवष्
कर्यात ेली ेहे  त,
(३)

अस्यास,

अमत
ृ

व

ये
ु यडीएसएसएम्ी

या

ाोन्ही

योवने मध्ये 

नगरपाललकाींनी

करावयाच्या अींशाानाच्या नहयाींमध्ये  बरीच तफावत ेहे  , हे  ही खरे  ेहे  काय,
(४) अस्यास, तयामप
ण यार पडचार ेहे  , हे  खरे  ेहे 
ु े  नगरपाललकाींवर अनतररक्त ेधिकथक
काय,

(५) अस्यास, ेधिकथक
ण यार यरुन काढ्यासाठी शासनाने  कोचती कायणवाही के ली वा कर्यात
ये त ेहे  ,
(६) नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) : (१) व (२) केंद्र शासन परु कृत युेयडीएसएसएम्ी

अलययानाच्या मप
र फे व मध्ये  मींवरर ज्या ्रकक्पाींची यौनतक ्रकगती ना.३१.०३.२०१४ रोवी ५०
्क्के  पे क्ष ा वात असले ले  ्रकक्प व राींकलशन फे व अींतगणत मींवरर ्रकक्पाींना अमत
ृ
अलययानाींतगणत ननची सवतरच के ले  वाचार ेहे .

(३), (४) व (५) ववाहरलाल ने हरु राषरीय नागरी पुनननमाणच अलययानाच्या राींकलशन फे व
अतगणत मींवरर व अमत
ृ अलययानामध्ये  समासवष् के ले ्या ्रकक्पाींसाठी न्वथे  केंद्र नहयाची

रक्कम ८० ्क्के  वरुन ६० ्क्के  लाली ेहे  तयानठकाची सुचारीत सवन्ततय ेकृतीबींच हा ६०
(केंद्र शासन) : २० (राज्य शसन) : २० (नागरी थाननक वराज्य सींथा) असा ननन्चत
कर्यात ेला ेहे  .
(६) ्रकन ाद्ावत नाही.
___________

सव.स. १६२ (35)
मुांबई आणण नवी मुांबईिा वोडयायासाठी एमएमआरडीएतफम मुांबई-राांस हाबर मिांि
(एमटीएचएि) योवना राबववयायात येत असल्याबाबत

(४९)

४४०६५ (१७-०५-२०१६).

श्री.सांवय पूरोतनीस (िमिना), श्री.सुरनि राऊत (ववाोळी),

श्री.सुरनि मशांदे (वरळी), श्री.प्रिाश सुवम (मागताठाणे) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबई ेकच नवी मुींबईला वोड्यासाठी एमएमेरडीएतफे मुींबई-राींस हाबणर ललींक
(एम्ीएचएल) योवना राबसव्यात ये त ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,

(२) अस्यास, या योवने साठी तकती ननचीची ेवयकता ेहे  व सार ननची कशा ्रककारे 
ायार्यात ये चार ेहे  , तसे च हे  काम तकती कालावचीत परचण हो्याचे  अपे क्षक्ष त ेहे ,
(३) अस्यास, या योवने च्या कामाची सदय:न्थती काय ेहे  ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) सार ्रकक्पाची अींाान्वत तकीं मत रु. १७,८४३ को्ी इतकी ेहे . या तकीं मतीत बाींचकामाची
तकमींत, महागाई, ेकन्मक बाबीींवरील खचण, यरसींपाान, ्रकशासकीय खचण, बींचकामाच्या
कालावचीतील व्याव इ.
सार

बाबीींचा समावे श ेहे  .

्रकक्पाची

अींमलबवावची

वायका

(Japan

International

Co-operation

Agency) या वपानी शासन परु कृत सींथे कडरन ्रकक्पाच्या अींाान्वत तकीं मतीच्या ८५%

इतक्या म्हचवे च सुमारे  रु. १५,१००/- को्ी कवण ्रकाप्तत करुन कर्याचे  ननयोन्वत ेहे  . सार
्रकक्पाचा बाींचकाम कालावची सम
ु ारे  साडे चार वषण इतका ेहे  .

(३) सार ्रकक्पाकररता कींराता्ाार ने म्याची परवण अहणता ्रकतक्रया मब
ुीं ई महानगर ्रकाे  श सवकास
्रकाधिकचकरचाच्या तरावर ्रकगतीपथावर ेहे  .

___________
िोपूररखरणे ते घाटिोपूरर उड्डाणपूरि
ू बाांधणेबाबत
(५०)

४४१२५ (१७-०५-२०१६).

श्री.सांदीपूर नाईि (ऐरोिी), श्री.जवतेंद्र आहाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.सुरेश िाड (िवत), श्री.पूराांडुरां गत बरोरा (शहापूरूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) घा्कोपर ते  कोपरखैरचे  असा ाड्डाचपल
बाींच्याबाबत अहवाल साार कर्यासाठी
ु
एमएमेरडीएने  मे .एन.पी.तब्रवीींग कींपनीची ननयुक्ती के ली ेहे  , हे  खरे  ेहे  काय,
(२)

अस्यास,

ाक्त

कींपनीने 

सार

एमएमेरडीएला साार के ला ेहे  काय,

पुलाच्या

बाींचकामासींबींचीचा

तफवीबल

अहवाल

(३) अस्यास, ाक्त अहवालाचे  थोडक्यात वरुप काय ेहे  व तयानुसार ाक्त पुलाचे 
बाींचकाम कचीपासरन सुरु कर्यात ये चार ेहे  ,

(४) अदयाप अहवाल साार कर्यात ेला नस्यास, सवलींबाची कारचे  काय ेहे  त ?

सव.स. १६२ (36)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) : (१) सवक्रोपी ते  कोपरखैरचे  या पुल बाींचकामाबाबतचा

सुसाध्यता अहवाल तयार कर्याकरीता मे .एन.पी.तब्रवीग या स्लागाराची ननयुक्ती मुींबई
महानगर ्रकाे  श सवकास ्रकाधिकचकरचामाफणत कर्यात ेली ेहे  .

(२), (३) व (४) सार पुलाच्या मुींबई व नवीन मुींबई बावरकडील सवतकरच व्यवथे कररता

बह
ृ नमुींबई महानगरपाललका मुींबई ताहतरक पोलीस, नवी मुींबई महानगरपाललका, लसडको, नवी

मुींबई वाहतक
पोलीस, महाराषर औदयोधिकगक सवकास महामींडप इ.शी. चचाण करुन सुसाध्य
र
सवतकरच व्यवथा अींनतम कर्याचे  काम स्लागाराकडरन ्रकगतीपथावर असरन स्लागारामाफणत
लवकरच अहवाल ्रकाप्तत होचे  अपे क्षक्ष त ेहे  .

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रचालय, मुींबई.

