
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सुवणण जयांती शहरी रोजगार योजना राष्ट्रीय व राज्य नागरी उपजजवीिा अभभयाांन अांतगणत 
ननयुक्त प्रि्प अधधिारी, सहा प्रि्प अधधिारी व समुदाय सांघटि याांना म.न.पा. 

व नगर पररषद सेवेत िायमस्वरुपी सामावून घेण्याबाबत. 
(१)  ३८४३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सुवर्ण जयींती शहरी रोजगार योजना राषरीय व राज्य नागरी उपजजवीका 
अभियाींनासींदिाणत  ददनाींक १० म,े २००२ व २८ ऑगस््, २०१४ चे शासन ननर्णयानुसार ननयुक्त 
प्रकल्प अधिकारी, सहा. प्रकल्प अधिकारी व समुदाय सींघ्क याींना म.न.पा. व नगर पररषद 
सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत़़ची कायणवाही केव्हा पुर्ण करण्यात येर्ार आहे , 
(३) असल्यास, म.न.पा. नगरपररषद मिील सदर योजनेअींतगणत  कायणरत प्रकल्प अधिकारी 
याींचा मींजूर आकृतीबींिात समावेश करर्ार काय, 
(४) असल्यास, प्रकल्प अधिकारी सहा. प्रकल्प अधिकारी याींच े मार्ण त  म.न.पा. व.नगर 
पररषद मिील मदहला बालकल् यार् व रतर सामाजजक योजना राबणवण्यास मदत हो ल ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाने सुवर्ण जयींती शहरी रोजगार योजना २०१४ पासून बींद करण्यात आली 
असून त्याऐवजी राषरीय नागरी उपजीणवका अभियान व राज्य नागरी उपजजणवका अभियानाची 
अींमलबजावर्ी २८ ऑगस््, २०१४ पासून राज्यात सुरु झाली आहे. कें द्र शासनाच्या मागणदशणन 
सूचनाींनुसार या अभियानासाठी ननयुक्त करावयाच ेप्रकल्प अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी 
व समुदाय सींघ्क हे ननव्वळ कीं त्रा्ी पध्दतीन े अभियान कालाविीपुरते ननयुक्त करावयाच े
आहेत. त्यामुळे त्याींना महानगरपाभलका / नगरपररषद सेवेत कायमस्वरुपी समावून घेता येर्ार 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील महानगरपाभलिा, नगरपाभलिा िेत्रातील बेिायदा  
होर्डिंगववरोधात िारवाई िरण्याबाबत. 

  

(२)  ९२२७ (०७-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड), श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंददया), 
श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे (जळगाव शहर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील महानगरपाभलका, नगरपाभलका तसेच नगरपररषदा याींचेकडून अींमलबजावर्ी 
होत नसल्यान े बेकायदा होर्डिंगला आळा घालण्यासाठी ददलेल्या आदेशाची मा. उच्च 
न्यायालयान ेतीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सींबींधित अधिकाऱयाींवर शासनाचा अींकुशच रादहला नाही अशी 
खींत व्यक्त करून न्यायमतूी अिय ओक आणर् न्यायमूती अननल मेमन याींच्या खींडपीठाने 
शासनाला कामचुकार अधिकाऱयाींवर कारवा चा बडगा उगारण्याचा आदेश ददला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयाने राज्यातील महानगरपाभलका, नगरपाभलका तसेच नगरपररषदाींच्या 
कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून बेकायदा होर्डिंगणवरोिात कारवा  करून कृती अहवाल 
सादर करण्याच े आदेश ददले असताींना सूचनाींची तसेच आदेशाची पूतणता सींबींधित 
अधिकाऱयाींकडून होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ी तपासर्ी करण्यात आली आहे का, तपासर्ी अींती दोषीींवर 
अधिकाऱयाींवर कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०५-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. ज्या महानगरपाभलका/ नगरपररषनी अनधिकृत होंडीगबाबत कारवा  केलेली 
नाही, त्याींच्या णवरुध्द महाराषर नगरपररषदा, नींगरपींचायती व औदयोधगक नगरी अधिननयम, 
१९६५ मिील तरतुदीनुसार कारवा  करण्याबाबत सींचालक, नगरपररषद प्रशासन सींचालनालय 
याींना आदेभशत केले आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदा होडीग णवरोिात करण्यात आलेल्या 
कारवा बाबत मा.उच्च न्यायालयात प्रनतज्ञापत्र दाखल करण्याच्या सूचना सवण नागरी स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबरनाथ (जज. ठाणे) येथील वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच ेिाम ननिृष्ट्ट झा्याबाबत 
  

(३)  ११४३७ (०७-०४-२०१५).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) महाराषर जीवन प्राधिककरर्, जलव् यवस् थापन णविाग, अींबरनाथ अींतगणत रुपये ७७ 
को्ीचा अींबरनाथ वाढीव पार्ीपुरवठा योजना मींजूर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, अींबरनाथ व मुरबाड (जज.ठारे्) तालुक् यातील ८० ्क् के पार्ी पुरवठा योजना अपूर्ण 
असून २० ्क् के पार्ी पुरवठा योजना ननकृष ् दजाणच् या असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ वा 
त् या दरम् यानच् या कालाविीमध् ये ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने सींबींधित ठेकेदार व 
सींबींधित पार्ी पुरवठा अधिकाऱयाींवर कोर्ती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे तसेच प्रश्न 
िाग (१) मिील योजनेच्या  कामाच ेकायाणदेश केव्हा देण् यात आले आहेत वा सदर योजनेच् या 
कामाची सदयःजस्थती काय आहे,  
(४) नसल् यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१६) :(१) रु.७७.०५ को्ीची अींबरनाथ वाढीव पार्ी पुरवठा 
योजना मींजूर आहे. 
(२) हे खरे नाही. अींबरनाथ व मुरबाड तालुक्यातील पार्ी पुरवठा योजना ननकृष् दजाणच्या 
आहे अशी बाब नाही. 
       अींबरनाथ तालुक्यातील ४३ नळ पार्ी पुरवठा योजनाींपकैी १७ योजना अींनतम होऊन 
ग्रामपींचायतीस हस्ताींतरीत करण्यात आल्या असून १४ योजना िौनतकदृष्या पूर्ण झाल्या 
आहेत. तर १२ प्रकल्पाींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
       मुरबाड तालुक् यातील १७२ नळ पार्ी पुरवठा योजनेपैकी २१ योजना अींनतम होऊन 
ग्रामपींचायतीींकड े हस्ताींतरीत करण्यात आल्या असून १९ योजना िौनतकदृष्या पूण्र झाल्या 
आहेत. १२३  प्रकल्पाींची कामे प्रगतीपथावर असनू ८ प्रकल्पाींची कामे बद आहेत. तथाणप एक 
प्रकल्पाचा उद् ाव कोरडा झालेन ेयोजना सुिारीत कररे्त येत आहे. 
(३) मुरबाडमिील १० नळ पार्ी पुरवठा योजनाींच्या अध्यक्ष/सधचवाींवर अपहार केल्यान े
त्याींचेवर र्ौजदारी गुन्हा दाखल कररे्त आला आहे तसेच ०१ ताींत्रत्रक सेवा पुरवठादारावर ०३ 
नळ पार्ी पुरवठा योजनाींच्या कामाींबाबत र्ौजदारी गुन्हा दाखल कररे्त आला आहे. 
       अींबरनाथ वाढीव पार्ी पुरवठा योजनेचे कायाणदेश दद.०५.०४.२०१३ रोजी देण्यात आले 
आहे व योजनेची काम ेस.जस्थतीत प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अांमलबजावणी िरण्याबाबत 
  

(४)  १६७५४ (१०-०८-२०१५).   प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सवोच्च न्यायालयाने राषरीय रे्रीवाला िोरर्ाची अींमलबजावर्ी करण्याचे आदेश ददले 
असताींना असींख्य रे्रीवाल्याींची पाभलका अधिकाऱयाींनी नोंदर्ी केलीच नसल्याचे माहे एणप्रल, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पदपथ रे्रीवाला कायदा - २०१४ नसुार ननयम न बनणवता पाभलका 
आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या सभमतीने रे्रीवाल्याींना व्यवसाय करता येऊ नये 
असे जाचक अ्ी व ननयम तयार करुन तो शासनाकड े मींजुरीसाठी पाठणवण्यात आल्यान े
रे्रीवाल्याींवर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळर्ार असल्याचेही ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ाबाबत शासनान े कोर्ता िोरर्ात्मक ननर्णय घेतला आहे, वा 
कायाणजन्वत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. कें द्र शासनाने पदपथावरील णवके्रता 
(उपजजवीका सींरक्षर् व पदपथावरील णवक्री णवननयम) अधिननयम, १ म,े २०१४ पासून लागू 
केला आहे. या अधिननयमाची राज्यात अींमलबजावर्ी करण्यासाठी कलम ३८ व ३६ नुसार 
राज्याने योजना व ननयम तयार करायचे आहेत. त्यानसुार प्रारुप ननयम प्रभसध्द करुन त्या 
अनुषींगाने प्राप्त हरकती व सूचना णवचारात घेवून ननयम अींनतम करण्यात येत आहेत. ननयम 
अींनतम झाल्यावर योजनेचे प्रारुप हरकती व सूचना मागणवण्यासाठी प्रभसध्द करण्यात ये ल. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) योजना व ननयम तयार करण्याची कायणवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

मुांरा ा (जज.ठाणे) प्रभाग सभमतीच ेबिेायदा इमारतीमध् ये सुरु 
असलेली िायाणलये बांद िरण्याबाबत 

  

(५)  १७८९४ (१२-०८-२०१५).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळभशरस) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींब्रा (जज.ठारे्) प्रिाग सभमतीचे बेकायदा रमारतीमध् ये सुरु असलेली कायाणलये बींद करुन 
कायाणलय नवीन रमारतीमध् ये स् थलाींतर कराव ेअन् यथा िोकादायक व बेकायदा रमारतीमिील 
कायाणलयास ्ाळे ठोकून आींदाेेलन करण् याचा रशारा ददनाींक २९ एणप्रल, २०१५ रोजी 
नागररकाींनी महानगरपाभलकेला ददलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रश् नी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त् यानुसार आतापयिंत कोर्ती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) उक् त प्रश् नी अदयाप कोर्तीही कायणवाही केलेली नसल् यास, त् याची सवणसािारर् काररे् 
काय आहेत तसचे मुींब्रा प्रिाग सभमतीच े कायाणलय महापाभलकेच् या रमारतीमध् ये सुरु 
करण् यासींदिाणत आतापयिंत कोर्ता पाठपुरावा केला वा करण् यात येत आहे ? 
  
 



णव.स. १७९ (5) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) मुींब्रा प्रिाग सभमतीचे कायाणलय शैलेश नगर येथील सहयोग शॉणपींग से्ं र या रमारतीमिून 
एम.एम.व्हॅली, कौसा येथील बी.एस.यू.पी.च ेरमारतमध्ये ददनाींक १४.०९.२०१५ रोजीस्थलाींतरीत 
करण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

ठाणे महानगरपाभलिा पररसरातील ५८ अनतधोिादायि इमारतीबाबत 
  

(६)  १८३०८ (११-०८-२०१५).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवधणन), श्री.हनुमांत डोळस (माळभशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शभशिाांत भशांदे 
(िोरेगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठार्े महानगरपाभलका पररसरातील ५८ अनतिोकादायक रमारती ददनाींक ३१ म,े २०१५ 
पयिंत तोडण्याच ेआदेश महानगरपाभलका आयुक्ताींनी म,े २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तेथील रदहवाश्याींना ऐन पावसाळ्यात पुनवणसनासाठी दसुऱया दठकार्ी जावे लागर्ार 
असल्याने तेथे उद्भवर्ाऱया प्रश्नाींवर कोर्तीही व्यवस्था रदहवाशाींसाठी करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तेथील रदहवाश्याींना पुनवणभसत दठकार्ी योग्य त्या सोयीसुणविा देण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िोकादायक /अनतिोकादायक रमारतीमिील िोगव्ादाराींचे तात्पूरते पुनवणसन करण्यासाठी 
शासनाने ददलेल्या ननदेशानुसार मुींब  महानगर प्रदेश णवकास प्राधिकरर्ाकडून दोस्ती 
कॉपोरेशन प्रा.भल. याींचेमार्ण त रें्ल हाऊभसींग स्कीम अींतगणत वतणकनगर येथ े बाींिण्यात 
आलेल्या दोस्ती णवहारमिील १४४८ सदननकाींमध्ये करण्यात येत आहे. त्यामध्ये णवणवि 
दठकार्च्या अपदग्रस्ताींना जुन २०१५ त े दद.३१-८-२०१५ पयिंत एकूर् २३४ कु्ूींबाींना उपरोक्त 
रमारतीींमध्ये स्थालाींतररत करण्यात आले आहे. 
       उपरोक्त दठकार्च्या रें्ल हाऊभसींग स्कीम येथील सींक्रमर् रमारतीींच्या दठकार्ी 
आवश्यक त्या सोयीसुणविा उदा. पार्ी, णवज, मलननस्सारर् व्यवस्था, उदवाहन, सुरक्षा रक्षक 
र. देण्यात आलेल्या आहेत. सदर सोयीसुणविा सींदिाणत देखिाल  व तक्रारीींच े ननराकरर् 
करण्याच्या सींबींधित णविागाच्या अधिकाऱयाींना लेखी सूचना ननगणभमत केल्या आहेत. 

___________ 
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ठाण् यातील भशवाईनगर पररसरात  हाडाने भागीदारीत िे्या  
प्रि् पाच्याया िराराची चशिशी िरण् याबाबत 

  

(७)  २०३८३ (१२-०८-२०१५).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(ि्याण पूवण) :   सन्माननीय गहृननमाणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाण् यातील भशवा नगर पररसरात अल् प ग्ातील कु्ुींबाना मार्क दरात घरे उपलब् ि व् हावी 
या हेतून े म् हाडाने िागीदारीत एका प्रकल् पाचा करार केला होता सदर करारात म् हाडान े
आखलेल् या िोरर्ाच् या माध् यमातनू या प्रकल् पासाठी एकूर् अडीच च् के्षत्र ननदेशाींक मींजूर 
करण् यात आला होता हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर बेकायदेशीर कराराची चौकशी करण् याचे आदेश लाचलुचपत प्रनतबींिक 
णविागाच े महासींचालक याींना ददले आहेत हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरर्ी चौकशी करण् यात आली आहे काय, असल् यास, त् यात काय 
आढळून आले, व तदनुसार दोषी व् यक् तीींवर कोर्ती कारवा  करण् यात आली वा येत  आहे, 
(४) नसल् यास, णवलींबाची  काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता (२७-०५-२०१६) :(१) म.ेकॉकडण डवे्हलपसण याींच्या मालकीच्या स.न.१९२/२ अ, 
१९२/२ ब, १९३/२ ब व १९४/३ ब पोखरर् रोड नीं. २ माजीवड,े ता.जज.ठार्े येथील जमीनीवर 
म्हाडासोबत राबवावयाच्या सींयकु्त िागीदारी प्रकल्पाबाबतच्या सुिारीत करारनाम्याच्या 
मसदुयाींस उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायणकारी अधिकारी, महाराषर गहृननमाणर् व के्षत्रणवकास 
प्राधिकरर् याींनी दद. २२.०१.२०१६ रोजी मान्यता ददली आहे 
(२), (३) व (४) याबाबत पोलीस अधिक्षक, ॲन््ी करप्शन ब्युरो, ठार्े पररके्षत्र ठार्े याींच्याकड े
कोर्तीही तक्रार दाखल झालेली नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनाच्याया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभभयान अांतगणत नागपूर 
महानगरपाभलिेचे १९ प्रि्पाचे िाम प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(८)  २२११४ (११-०८-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवण), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षिण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राषरीय पनुरुत्थान अभियान (जेएनएनयआुरम) अींतगणत 
महानगरपाभलकेन े १९ प्रकल्प हाती घेतले असून त्यातील १२ प्रकल्प पूर्ण झाले परींत ु माहे 
माचण, २०१४ पासुन ही योजना सींपुष्ात आल्याने त्याचा र््का ७ प्रकल्पाला बसला आीहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सात रखडलेल्या प्रकल्पामध्ये पेंच ्प्पा ४ च्या िाग १ त े४ योजनाचा 
समावेश आहे. िाग १ ही १४४.६३ को्ीींची योजना असुन यात वाढीव पार्ी पुरवठा योजनेतील 
पींपीग हाऊस, कन्हान येथील ग्रहर्णवदहर, कोलार नदीवरील पुलाचे बाींिकाम, २७.५ कक.मी. 
लाींबीची िमूीगत पा पला न ्ाकरे्, आदी कामाींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िाग ३ मध्ये शहरातील पार्ी णवतरर् व्यवस्था मजबुत करावयाची असून 
त्यात २६९ कक.मी. लाींबीची पा पला न ्ाकण्याचे काम समावेश आहे. पींरत ुकें द्राकडुन ननिी 
उपलब्ि न झाल्यान ेया सवण प्रकल्पाच्या कामावर णवपरीत पररर्ाम झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या सात प्रकल्पाची काम े त्वरीत पूर्ण करण्याकररता कें द्र शासनाकडून ननिी 
उपलब्ि करून देण्यात येर्ार आहे काय, त्याचा कालाविी काय, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र शासनाच्या जवाहरलाल  नेहरू राषरीय पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयुआरएम) 
अींतगणत एकूर् १९ मींजूर प्रकल्पाचा समावेश होता. सदय:जस्थतीत त्यातील १६ प्रकल्प पूर्ण 
झालेल्या आहे. यापैकी ३१ माचण, २०१४ पयिंत ५० ्क्क्यापेक्षा जास्त िौनतक प्रगती असलेल्या 
दोन प्रकल्पाना कें द्र शासन पुरस्कृत अमतृ योजने अींतगणत णवत्तीय अनुदान नुकतचे मींजूर 
करण्यात आलेले आहे. उवणररत तीन प्रकल्पाची काम ेमहानगरपाभलकेच्या नागरी सुिार प्रकल्प 
तरे् स्वननिीतून राबणवण्यात येत आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
       पेच ्प्पा ४ िाग १ ते ४ योजनाींची काम ेपूर्ण झालेली आहेत. 
(४) जेएनएनयुआरएम अींतगणत अपूर्ण असलेले ३ प्रकल्पाींची कामे नागपूर महानगरपाभलका 
स्वननिीतून पूर्ण करर्ार आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातील खाजगी इमारतीांना फायर ऑर्डट िरण्याबाबत 
  

(९)  २३६५९ (११-०८-२०१५).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् शहरातील २ हजार खाजगी रमारतीपकैी केवळ १०९ रमारतीींचे र्ायर ऑर्ड् झाल्याचे 
माहे म ेमध्ये ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवणररत १८९१ रमारतीींची कोर्तीही तपासर्ी झालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, खाजगी रमारतीींना एकदा ना हरकत प्रमार्पत्र भमळाल्यानींतर पुन्हा कोर्तीच 
परवानगी घ्यावी लागत नसल्याने त्याींच्याकडून तपासर्ीकड ेदलुणक्ष होत  आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, खाजगी रमारतीींना र्ायर ऑर्ड् करुन रमारतीींमध्ये प्रनतबींिात्मक योजना न 
केल्यास त्याींना अजग्नशमक दलाकडून खबरदारी म्हरु्न पत्रव्यवहार (नो्ीस) केला जातो, 
त्याचे पालन न करर्ाऱया रमारतीींवर कोर्त्या प्रकारची कारवा  करण्यात येते, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. पुरे् शहरातील एकूर् ११८ खाजगी 
रमारतीचे लायसन्स प्राप्त अभिकरर्ाींमार्ण त र्ायर ऑर्ड् करण्यात आलेले असून, तेथील 
आगप्रनतबींिक उपाययोजना योग्यररत्या कायाणजन्वत असल्याचे ददसून आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. तथाणप, महाराषर आगप्रनतबींिक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधिननयम 
२००६ मध्ये सूधचत केल्याप्रमार् े रमारतीचे मालक / िोगव्ादार याींना नो्ीस बजावण्यात 
येते. सदर नोद्सीचे पालन न केल्यास सदर रमारतीचा पार्ी व वीज पुरवठा खींर्डत करण्यींची 
कारवा  करण्यात येते. त्यानींतरही आगप्रनतबींिक उपाययोजना कायाणजन्वत न केल्यास अशी 
रमारत सील करण्याची कारवा  करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात जेष्ट्ठ नागररि सुरक्षित नस्याबाबत 
  

(१०)  २९६२३ (२१-०१-२०१६).   श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), प्रा.वषाण 
गायिवाड (धारावी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.नरेंद्र पवार (ि्याण पजश्चम), 
श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळजापूर), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती मननषा चशधरी (ददहसर), 
अॅड.गशतम चाबिुस्वार (वपांपरी), श्री.सांजय पोतनीस (िभलना), श्री.सुननल भशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जेषठ नागररकाींवर एकीं दर ३९८१ हल्ले करण्यात आले असून राज्यात २१.२ ्क्के 
घ्ना घडल्या असल्यान ेजेषठ नागररक सुरक्षक्षत नसल्याच ेनॅशनल क्रा म रेक्रॉडण ब्युरोच्या 
आकडवेारीवरून माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या समुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, ज्येषठ नागररकाींमध्ये ननमाणर् झालेली असुरक्षक्षततेची िावना पाहता शासनान े
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, या णवलींबाची कारर्े काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१६) :(१) ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये नॅशनल क्रा म रेकॉडण ब्युरोने 
सन २०१४ मध्ये दाखल गुन्हयाींची राज्यननहाय मादहती प्रकाभशत केली असून जेषठ 
नागररकाींबाबत देशात एकूर् १८७१४ गुन्हे दाखल आहेत. महाराषरात जेषठ नागररकाींबाबत 
एकूर् ३९८१ (२१.२%) गुन्हे दाखल असून त्यामध्ये जेषठ नागररकाींवरील हल्ल्याींबाबतच्या 
गुन्हयाींची सींख्या ३०९ (७.७%) एवढी आहे. 
(२) यासींदिाणत पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींब  याींनी ददनाींक २८.१.२०१३ च्या 
पररपत्रकान्वये जेषठ नागररकाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत राज्यातील सवण पोलीस प्रमुख याींना 
आवश्यक त्या सूचना ददल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे येथील दहांजवडी आय.टी पररसरात लुबाडणूि िरणाऱ्या  
तरुणीांची टोळी सक्रीय अस्याबाबत 

  

(११)  २९९०७ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांददवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् येथील दहींजवडी आय.्ी पररसरात रात्रीच्या वळेी पुरुषाींची लुबाडरू्क करर्ाऱया 
तरुर्ीींची ्ोळी सक्रीय असून या ्ोळीन ेअनेक आय.्ी. अभियींत्याींची तसेच या पररसरातील 
गहृप्रकल्पाींवर काम करर्ाऱया कामगाराींची लुबाडरु्क केली असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कारवा  केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१६) :(१) व (२) पुरे् येथील दहींजवडी आय.्ी पररसरात 
रात्रीच्या वळेी पुरुषाींची लुबाडरू्क करर्ाऱया तरुर्ीींची ्ोळी सक्रीय असून या ्ोळीने अनके 
आय.्ी अभियींत्याींची तसचे या पररसरातील गहृप्रकल्पावर कामे करर्ाऱया कामगाराींची 
लुबाडरू्क केली असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ जज््यातील शहरात रस्त्यावर सवणत्र खड्ड ेझा्याबाबत 
  

(१२)  ३०३६८ (२१-०१-२०१६).   श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्हयातील शहरात रस्त्यावर सवणत्र खड्डचे खड्ड ेझाले असून सदर खड्ड ेहे 
नगरपाभलकेकडून माती ्ाकून बजुणवले जात असल्याने रस्त ेसवणत्र उखडले असल्यामळेु शहरात 
िुळीचे साम्राज्य पसरले असल्याने येथील रदहवाशाींना श्वसनाच रोग होत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रस्त्याच े खड्ड े मातीन े बजुणवण्यास नगरपाभलकेला मना  करण्याच े
आदेश देऊन या रस्त्याचे डाींबरीकरर् करण्याची मागर्ी येथील नागरीकाींनी जजल्हाधिकाऱयाींकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने काय कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरात ररांग रोड (एचसीएमटीआर) प्रस्ताववत प्रि्प महापाभलिेच्याया  
भूसांपादन िरण्यास ववलांब होत अस्याने रखड्याबाबत 

  

(१३)  ३०४२० (२१-०१-२०१६).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु 
सत्तार (भस्लोड), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा 
सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् शहरात ररींग रोड (एचसीएम्ीआर) प्रस्ताणवत प्रकल्प महापाभलकेच्या िूसींपादन 
करण्यास णवलींब होत असल्याने सदरील प्रकल्प रखडल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ च्यासुमारास 
उजेडात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकल्प गेले २८ वषाणपासून प्रलींत्रबत असल्याने हा प्रकल्प पुरे् महानगर 
प्रादेभशक णवकास प्राधिकरर्ाकड ेदेण्यात यावा अशी मागर्ी उपमहापौर याींनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुरे् शहरातील प्रस्ताणवत ररींग रोड प्रकल्प पीएमआरडीएकड ेदेण्याबाबत कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, उक्त प्रश्नाबाबत कोर्तीच कायणवाही होत नसल्यास णवलींबाची काररे् काय   
आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०५-२०१६) :(१) होय, सदर रस्त्यासाठी िूसींपादनाची कायणवाही सुरु 
असून, पुरे् महानगरपाभलकेच्या ताब्यता आलेल्या जागेवर रस्ता णवकभसत करण्याच ेकाम सुरु 
आहे. 
(२) व (३) नाही. तथाणप, पालक मींत्री, पुरे् याींच्या समवेत ददनाींक १८.५.२०१५  रोजी झालेल्या 
बैठकीमध्ये एच.सी.एम.्ी.आर प्रकल्प पीएमआरडीए मार्ण त राबणवरे् सींयुजक्तक होवू शकेल 
अशी चचाण झाली. त्याअनुषींगाने पीएमआरडीए व पुरे् महानगरपाभलका याींच्याकडून तपासर्ी 
करण्यात येत आहे. 
(४) एच.सी.एम.्ी.आर रस्त्यासाठी एकूर् ६८.०३ हेक््र के्षत्राची आवश्यकता आहे. सदर 
के्षत्रापैकी १४.०७ हेक््र के्षत्र पुरे् महानगरपाभलकेच्या ताब्यात असून, त्यावर रस्ता णवकभसत 
करण्याची कायणवाही सुरु आहे. उवणररत के्षत्रापैकी २८.४७ हेक््र के्षत्राचे प्रस्ताव, वनणविाग, 
जलसींपदा णविाग, णवदयापीठ, रेल्वे सींरक्षर् णविाग, सावणजननक बाींिकाम णविाग, येरवडा 
कारागहृ व सींबींधित णविागाकड ेपाठणवण्यात आलेले असून, सदर के्षत्र ताब्यात घेण्यासाठी पुरे् 
महानगरपाभलकेकडून पाठपुरावा सरुु आहे. उवणररत २५.४९ हेक््र रतके के्षत्र खाजगी असून, या 
सवण के्षत्राच ेिसूींपादन प्रस्ताव जजल्हाधिकारी, पुरे् याींच्याकड ेसादर केलेले असून, त्याींच्यामार्ण त 
सदर के्षत्राची िूसींपादन कायणवाही सुरु आहे. 

___________ 
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नवी मुांबईतील िोपरखैराणे येथील अदह्याबाई होळिर माता  
बाल रुग्णालय मोडिळीस आ्याबाबत 

  

(१४)  ३०९५९ (२१-०१-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाण गायिवाड 
(धारावी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींब तील कोपरखैरारे् येथील अदहल्याबा  होळकर माता बाल रुग्र्ालय मोडकळीस 
आले आहे त्यामळेु रुग्र्ाींना जीव मुठीत घेऊन उपचार घ्यावा लागत असल्याच ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्र्ालयाची जस्थती अत् यींत दयनीय झाल् यान े हे रुग्र्ालय ररकामे करुन 
सुरक्षक्षत जागी हलणवण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कायणवाही केली नसल्यास, होर्ा-या णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०५-२१०६) :(१) नवी मुींब तील अदहल्याबा  होळकर माता बाल 
रुग्र्ालय, कोपरखैरपरे् या रुग्र्ालयाच्या रमारतीची नवी मुींब  महानगरपाभलकेकडून 
सींरचनात्मक तपासर्ी (Structural Audit) करण्यात आली असनू या तपासर्ीअींती सदर 
रमारत िोकादायक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या रुगर्ालयाची रमारत पाडून 
त्यादठकार्ी नवीन रमारत बाींिण्याचा महानगरपाभलकेचा मानस आहे. पररर्ामी 
महानगरपाभलकेच्या आरोग्य णविागाकडून सदर रुग्र्ालय सदय:जस्थतीत बींद ठेवण्यात आले 
आहे. 
(२) हे रुग्र्ालय बींद असल्याच्या पाश्वणिूमीवर रुग्र्ाींची गैरसोय होवू नये, याकररता पयाणयी 
व्यवस्था म्हरू्न महानगरपाभलकेकडून सावणजननक रुगर्ालय, ऐरोली येथ े वैदयकीय सुणविा 
उपलब्ि करुन देण्यात आल्या असल्याचे आयुक्त, नवी मुींब  महानगरपाभलका याींनी कळणवले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जज््यातील बबबवेवाडीतील गांगाधाम चशिातील अजग्नशामि िें द्राबाबत 
  

(१५)  ३३२५४ (२१-०१-२०१६).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला), श्रीमती माधुरी भमसाळ 
(पवणती), श्री.ववजय िाळे (भशवाजीनगर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि 
(वडगाव शेरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् जजल्हयातील त्रबबवेवाडीतील गींगािाम चौकातील अजग्नशामक कें द्र बाींिून तयार झाले 
असताींना ते अदयापही वापराणवना असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्रबबवेवाडी पररसरात आग लागल्यास मुख्य अजग्नशामक कें द्राची गाडी 
पोहोचण्यास वाहतकुीमळेु णवलींब होत असल्याने अधिक प्रमार्ात हानी होत आहे,  हेही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, महापाभलकेची शहरात अकरा अजग्नशामक कें द्र असून तीन कें द्र बाींिनू तयार 
आहेत; परींतु ती वापराणवना पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाकडून कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०५-२०१६) :(१) होय, अदयाप सदर अजग्नशामक कें द्राचा ताबा 
महानगरपाभलकेकड ेआलेला नाही. 
(२) सदर पररसरात आग लागल्यास मुख्य अजग्नशमन कें द्रासह कात्रज अजग्नशमन कें द्र आणर् 
नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या केाींढवा अजग्नशमन कें द्राकडील अजग्नशमन वाहने तातडीन े
रवाना करण्यात येतात. 
(३) व (४) महानगरपाभलकेची शहरामध्ये एकूर् १२ अजग्नशमन कें दे्र कायणरत असून, नवीन २ 
अजग्नशमन कें द्रापैकी एका अजग्नशमन कें द्राच े बाींिकाम महापाभलकेकडून करण्यात येत आहे 
तर दसुरे त्रबबवेवाडी, गींगािाम चौक येथील अजग्नशमन कें द्र ताब्यात घेण्याची कायणवाही सुरु 
आहे. 
     सदररील अजग्नशामक कें द्राींची बाींिकामे पूर्ण होऊन ताब्यात आल्यावर ती कायाणजन्वत 
करण्यात येतील. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भशडी सांस्थानच्याया खेडगेावात उपचार िरणाऱ्या कफरत्या पथिा माफण त  
ददले्या औषधीच्याया गोळीत लोंखड आढळ्याची बाब 

  

(१६)  ३३४४५ (२१-०१-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भशडी सींस्थानच्या खेडगेावात उपचार करर्ाऱया कर्रत्या पथका मार्ण त ददलेल्या औषिीच्या 
गोळीत लोंखड आढळल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ दरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेसींबींधित औषि ननभमणत करर्ा-या कीं पनीवर कोर्ती कायणवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कायणवाही केली नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०२-२०१६) :(१) याबाबत कोर्त्याही प्रकारची लेखी तक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे शहरातील िात्रज-िोंढवा रस्त्याच्याया रुां दीिरणाबाबत 
  

(१७)  ३४४०३ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् शहरातील कात्रज-कोंढवा रस्त्याचा ताबा महापाभलकेला भमळून ६ वषे होऊनसुद्धा 
महापाभलका प्रशासनाकडून रस्त्याच्या रुीं दीकरर्ाबाबत कोर्तीही कायणवाही न झाल्याने स्थाननक 
लोकप्रनतननधिनी नागररकाींसह ददनाींक ३०/०८/२०१५ रोजी रास्ता रोको आींदोलन केले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींदोलनाची दाखल घेवून शासनाने त्यावर काय कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाची सवणसािारर् काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) कात्रज कोंढवा रस्त्याकरीता केाींढवा बु. व कात्रज येथील २४ मी.डी.पी. रस्त्याकरीता 
४२२४.६८ चौ.मी. व ८४ मी.डी.पी. रस्त्याकररता १५१९१.५८ चौ.मी. के्षत्राचे एर्.एस.आय / 
्ी.डी.आर. अन्वये ताब ेघेण्यात आलेले आहे. ८४ मी. डी.पी. रस्त्याकररता ५४५० चौ.मी. के्षत्र 
ताब्यात घेण्याकररता प्रस्ताणवत आहे. तसेच सदरचा रस्ता णवकभसत करण्याकररता र्डर्डण पमेें् 
पध्दतीने ननणवदा मागणवण्यास स्थायी सभमती पुरे् महानगरपाभलकेस ननवेदन सादर करण्यात 
आलेले आहे. तसचे सदर रस्ता रुीं दीतील जागा ताब्यात घेण्याकररता भमळकत िारकास णवनींती 
पत्र देण्याची व जागा ताब्यात घेण्याची कायणवाही सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(३) वरीलप्रमाररे् कायणवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

पुणे महापाभलिेच्याया ववववध ववभागाांिड ेअनिे उच्याचभशक्षित अधधिारी असताना स्लागार 
िां पन्या नमेून त्यावर िोट्यवधी रुपये खचण िरीत अस्याबाबत 

(१८)  ३५४१६ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती माधुरी भमसाळ (पवणती), श्री.भभमराव तापिीर 
(खडिवासला), श्री.ववजय िाळे (भशवाजीनगर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश 
मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुरे् महापाभलकेच्या स्थापत्य, णवदयुत, पार्ीपुरवठा यासह णवणवि णविागाींकड े अनेक 
उच्चभशक्षक्षत स्मा ण् अधिकारी असताना शहरात राबणवण्याच्या महत्वाच्या प्रकल्पाींसाठी मात्र 
सल्लागार कीं पन्या नेमून त्यावर को्यविी रुपये खचण करीत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
च्या दसुऱ या आठवड्यात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्ण त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार महापाभलकेतील कामे सल्लागार 
कीं पन्या नेमनू करण्याऐवजी महापाभलकेच्या अधिकाऱ याींकडून करुन घेरे्बाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोर्तीच कायणवाही केली नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
     कें द्र व राज्य सरकारच्या णवणवि योजनेतून व अथणसहाय्यीत तसेच पुरे् 
महानगरपाभलकेमार्ण त महत्वकाींक्षी प्रकल्प राबणवले जातात. त्यामध्ये उड्डार्पूल, नदीवरील 
पूल, िुयारी मागण, नदीसुिारर्ा प्रकल्प, पार्ी पुरवठा व मलनन:सारर् र. चा समावशे असून, 
सदर प्रकल्प वळेेत पूर्ण करण्यींसाठी महानगरपाभलका बाींधिल आहे. 
     सदर कामे णवभशष् स्वरुपाची असल्यान ेत्यासाठी लागर्ारा Design Core Staff  चा 
Expertise Group पुरे् महानगरपाभलकेकड े नाही. आिुननक तींत्रज्ञानाशी साींगड घालून 
अदययावत णवभशष् असे Design व रचना देण्यासाठी सल्लागाराकड े उपलब्ि असर्ारा 
णवभशष् असा Staff र. कारर्ाींमळेु पुरे् महानगरपाभलका सदरची कामे सल्लागाराींमार्ण त करुन 
घेतली जातात, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) महानगरपाभलकेडील ननयभमत देखिाल व दरुुस्तीच े काम सोडून नवीन रस्ता बाींिर्ी 
प्रकल्प, नवीन पूल, उड्डर्पूल, नदीवरील पूल, िुयारी मागण, नदी सुिारर्ा प्रकल्प र. णवभशष् 
प्रकारच्या कामासाठी सल्लागाराची नमेरू्क करण्यात येत.े णवभशष् स्वरुपाच े (प्रकल्प) कामे 
सोडून रतर सवण प्रकारची काम ेपरेु् महानगरपाभलकेमिील अभियींताींकडूनच केली जातात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रत्नाधगरी जज्हयातील घरेल ूिामगार सन्मान धन व इमारत बाांधिाम िामगार अथणसहाय्य 

योजनेंतगणत नोंदणी झाले्या िामगाराांचे अजण मांजुरीसाठी प्रलांबबत अस्याबाबत 
(१९)  ३७८३२ (२१-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल्हयात शासनाकडून जाहीर असलेल्या घरेल ूकामगार सन्मान िन व रमारत 
बाींिकाम कामगार अथणसहाय्य योजनेंतगणत नोंदर्ी झालेले जजल्हयातील सुमारे १७ हजार 
कामगाराींचे अजण गेले दोन वषाणपासून मींजुरीसाठी प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामगाराींना सन्मान िन व अथणसहाय्य देर्ेबाबत कोर्ती कायणवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१९-०५-२०१६) :(१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. रत्नाधगरी जजल्हयात, घरेल ू
कामगार कल्यार् मींडळाकड े८९०३ रतके घरेल ूकामगार नोंददत आहेत. त्यापकैी सन्मान िन 
योजनेंतगणत १४९९ कामगाराींन प्रत्येकी रुपये १०,०००/- याप्रमार्े रुपये १,४९,९०,०००/- रतक्या 
रकमेचे वा्प करण्यात आले आहे. 
     त्याचप्रमारे् रमारत व रतर बाींिकाम कामगार कल्यार् मींडळाकड ेएकूर् ९९४६ रतके 
कामगार नोंददत आहेत. त्यामिील १२४४ कामगाराींना अथणसहाय्याची रक्कम रुपये ३०००/- 
प्रमार्े रुपये ३७,३२,०००/- रतक्या रकमेचे लाि देण्यात आलेले आहेत. उवणररत ८७०२ अजािंची 
छाननी सुरु असून त्याींना देखील योजनेचा लाि देण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
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(३) रत्नाधगरी जजल्हयामध्ये सन्मान िन योजनेस पात्र ठरत असलेल्या व अजण केलेल्या 
कामगाराींना लाि देण्यात येत आहेत. 
     रमारत व रतर बाींिकाम कामगार कल्यार् मींडळाींतगणत नोंददत कामगाराींना अथणसहाय्य 
देण्याकररता मींडळाकड े रत्नाधगरी जजल्हयामध्ये उपलबि कमणचारीवृींदा मार्ण त काम सुरु आहे 
यानुसार अजािंची छाननी सुरु असून क्रमानुसार प्राप्त अजािंच े रमारत व रतर बाींिकाम 
कामगाराींना गहृोपयोगी वस्त ूखरेदीसाठी रुपये ३,०००/- चे अथणसहाय्य देण्याची प्रकक्रया चाल ू
आहे. सदर प्रकक्रयेमध्ये अपुऱया कमणचारी वृींदामुळे णवलींब होत आहे, परींतु लाि वा्पाची प्रकक्रया 
चालू आहे. 

___________ 
  

पुणे महानगरपाभलिेतांगणत िात्रज शहरास पायाभतू सोयीसुववधा पुरववण्याबाबत 
  

(२०)  ३८७९९ (२३-१२-२०१५).   श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् महानगरपाभलकेत सहिागी होऊनही कात्रजकार नागररकाींच्या अींतगणत रस्त,े ड्रनेेज 
ला न, पार्ी या पायािूत समस्या सु्ल्या नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे पायािूत सणुविा पुरणवण्याबाबत शासनान े कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कायणवाही केली नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०५-२०१६) :(१) व (२) पुरे् महानगपाभलका कायणके्षत्रातील कात्रज 
पररसराकररता महानगरपाभलका अींदाजपत्रकात उपलब्ि झालेल्या तरतुदीनुसार रस्त,े ड्रनेेज 
ला न, पार्ी र. पायािूत सुणविाींची काम ेपुरे् महानगरपाभलकेने केली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील धारावी येथील मुख् य जलवादहन् याजवळ झोपड्या हटवून मोियया  
झाले् या जागेचा गैरवापर होत अस् याबाबत 

  

(२१)  ४००२२ (१६-०३-२०१६).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  उच् च न् यायालयाच् या आदेशानींतर २ वषाणपूवी मुींब तील िारावी येथील मुख् य 
जलवादहन् याजवळ असलेल् या समुारे १५० झोपड्या ह्णवण् यात आल् या परींत,ु झोपड्या ह्वून 
मोकळया झालेल् या जागेचा गैरवापर होत असल् याच े ददनाींक ६ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त् यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, झोपड्या ह्वून २ वषे उल्ून गेले असूनही सदर जागेला सींरक्षर् नसल् यामळेु 
रात्रीच् या वळेेस या जागेत असामाजजक कृत् य होत असल् याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसचे ददवसा जलवादहनीतून गळती होर्ा-या पाण् याचे मार्ीया णवक्री करीत असल् याचेही  
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर जागेच ेयोग् यररत् या सींरक्षर् करण् याकररता शासन कोर्ती कारवा  करर्ार 
आहे वा करीत आहे, 
(५) नसल् यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०३-२०१६) :(१) व (२) मुींब  उच्च न्यायालयाच्या आदेशानींतर २ 
वषाणपूवी मुींब तील िारावी येथील मुख्य जलवादहन्याजवळ असलेल्या समुारे १५० झोपड्या 
ह्णवण्यात आल्या परींतु , झोपड्या ह्वून मोकळ्या झालेल्या जागेचा गैरवापर होत असल्याच े
व झोपड्या ह्वून २ वषे उल्ून गेले असूनही सदर जागेला सींरक्षर् नसल्यामुळे रात्रीच्या 
वेळोस या जागेत असामाजजक कृत्य होत असल्याची बातमी ददनाींक ७ जानेवारी, २०१६ च्या 
मुींब  सकाळ या वतणमानपत्रात प्रभसध्द झालेली होती. 
     तथाणप, या बातमीत तथ्य नाही व सदर जागेला जलवादहनीींच्या दोन्ही बाजूींनी सींरक्षर् 
भिींत बाींिण्यात आली आहे. तसचे समोरुन ये-जा करण्यासाठी कुलुप बींद र्ा्क लावलेले 
असल्याने या जागेत असामाजजक कृत्य होण्यास वाव नाही, अस ेमहानगरपाभलकेने कळणवले 
आहे. 
(३) व (४) जलवादहनीतून गळती होर्ाऱया पाण्याची माकर्या णवक्री करीत असल्याच ेननदशणनास 
आलेले नाही. 
     तथाणप, सदर जागेतील िभूमगत जलवादहनीमध्ये आढळून आलेल्या गळतीची दरुुस्ती 
महापाभलकेमार्ण त दद.१९.०१.२०१६ रोजी करण्यात आली आहे. 
     सदर जागेला जलवादहनीींच्या दोन्ही बाजूींनी महापाभलकेमार्ण त सींरक्षर् भिींत बाींिण्यात 
आली आहे व जागेच्या समोरुन ये-जा करण्यासाठी कुलुप बींद र्ा्क लावण्यात आले आहे. 
     सदर दठकार्ी एम.एम.आर.डी.ए. चे पदाचारी पूल बाींिर्ारे कीं त्रा्दार व महापाभलकेमध्ये 
नवीन जलवादहनीचे काम करर्ारे कीं त्रा्दार याींना ठराणवक वळेेसाठी त्याींची यींत्रसामुग्री व 
ननकडीत सादहत्य ठेवण्यासाठी या जागेमध्ये परवानगी ददली आहे. त्यामुळे सदर जागेवर 
सारखी ये-जा सुरु असते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िश्यपी (ता.जज.नाभशि) धरणग्रस्ताांना िराराप्रमाण ेनाभशि  
महापाभलिा सेवेत सामावून घेणेबाबत 

  

(२२)  ४०९४९ (१४-०३-२०१६).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  कश्यपी (ता.जज.नाभशक) िरर्ग्रस्ताींनी आपल्या णवणवि प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी दद १८ 
जानेवारी २०१६ पासून नाभशक जजल्हाधिकारी कायाणलयासमोर उपोषर् केले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त िरर्ग्रस्ताींना कराराप्रमारे् नाभशक महापाभलका सेवेत सामावून घेण्याची 
मागर्ी रास्त असून त्या अनुषींगाने तात्काळ आवश्यक कायणवाही करण्याचे नाभशक 
जजल्हाधिकारी याींनी महापाभलका आयुक्ताींना दद ३ र्डसेंबर २०१५ रोजी सूचना केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१) व (२)  बाबत शासनामार्ण त कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) होय.          
(२) जजल्हाधिकारी, नाभशक याींनी त्याींच्या दद.३.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये, िरर्ग्रस्ताींच्या नाभशक 
महानगरपाभलका सेवेत सामावनू घेण्याच्या मागर्ीच्या अनुषींगाने ननयमानुसार कायणवाही 
करण्याबाबत कळणवले आहे. 
(३) यासींदिाणत आयुक्त, नाभशक महानगरपाभलका याींनी शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. 
     सामान्य प्रशासन णविागाच्या दद.२७.१०.२००९ च्या शासन ननर्णयानुसार, प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
ननयुक्त्या या जादहरात देऊन व त्याींची सेवा प्रवेश अहणता व गुर्वत्ता णवचारात घेऊन कररे् 
आवश्यक आहे. सदर शासन ननर्णयानुसार कायणवाही कररे्बाबत नाभशक महानगरपाभलकेस 
सुधचत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मशज ेइन्द्रपै (ता.अभलबाग, जज.रायगड) येथे िाांदळवनाची तोड िरुन  
अनधधिृत पुलाच ेबाांधिाम िे्याबाबत 

  

(२३)  ४०९६२ (०४-०३-२०१६).   श्री.सभुाष उफण  पांर्डतशेठ पाटील (अभलबाग) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे रन्द्रप ै (ता.अभलबाग जज.रायगड) येथील ग् नीं.९७ मिील राकेश कुमार विावन 
याींनी बींगल्याच्या बाींिकामासाठी शासनाची परवानगी न घेता सीआरझडे कायदयाचे उल्लींघन 
करून अनधिकृत काींदळवनाची  तोड करून पुलाचे बाींिकाम केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुलाच्या बाींिकामामळेु समुद्राच्या िरतीच े व पुराच े पार्ी व मातीच्या 
िरावामळेु सासवरे् गावातील शतेीचे व घराींचे मोठ्या प्रमार्ावर नुकसान होत असल्याबाबत 
तेथील ग्रामस्थाींनी जजल्हाधिकारी रायगड व सींबींधित अधिकारी याींचेकडे  तक्रार  केली आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तक्ररीवर तहसीलदार, अभलबाग याींनी ददनाींक ८ र्डसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्या समुारास श्री.राकेश कुमार विावन याींना लेखी नो्ीस देवूनही अनधिकृत पुलाचे बाींिकाम 
तोडण्यात आले नाही,हेही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले त्या अनुषींगान े अनधिकृत पुलाच े बाींिकाम 
करर्ाऱया श्री.राकेश कुमार विावन याींचेवर कोर्ती कारवा  करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे , 
(६) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०३-२०१६) :(१) होय.  
(२) होय. 
(३) होय. श्री.राकेश कुमार विावन याींनी स्वत: पुलाच े बाींिकाम तोडले नाही. सदर पुलाचे 
बाींिकाम मजबूत असल्यान े ते शासनामार्ण त जेसीबीच्या सहाय्याने दरू करता आले नाही. 
तसेच आजूबाजूस घरे असल्यान ेते सुरुीं ग लावून तोडता आले नाही. तथाणप नैसधगणक पार्ी 
वाहून जाण्याचा मागण अजस्तत्वात ठेवून पुलाचे बाजूस असलेला िराव दरू करण्यात आला आहे. 
(४) होय. 
(५) तक्रारीच्या अनुषींगाने ग् नीं. ९७ चे मालक श्री. राकेश कुमार विावन व पुलाचे काम 
करर्ारे ठेकेदार श्री.णवजय म्हात्र ेयाींचेणवरुध्द महाराषर प्रादेभशक व नगर रचना अधिननयम, 
१९६६ चे कलम ५२ त े ५५ अन्वये माींडवा सागरी पोभलस ठारे् येथे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िो्हापूर महानगरपाभलिा प्रशासनाची िरापोटी ददले्या  
धनादेशामध्ये झाले्या फसवणुिीबाबत 

  

(२४)  ४१००१ (२३-०३-२०१६).   श्री.राजेश िीरसागर (िो्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपाभलकेकडून णवणवि करापो्ी नागरीकाींकडून वसूल केल्या जार्ाऱया 
करापैकी सन २००६ ते २०१३ पयिंतच्या सात वषाणच्या कालाविी मध्ये तब्बल रु. ५० लाख न 
व्लेले िनादेश असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न व्लेले िनादेश ज्या करदात्याींनी ददले आहेत त्याींना मात्र कर िरलेल्या 
पक्क्या पावत्या देण्यात आल्या आहेत, हे  ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सात वषाणचा कालाविी होऊनही दोषी असलेल्या करदात्यावर कोर्तीही कारवा  
केली नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हेही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानुसार सदर कर वसुलीबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ?   
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०४-२०१६) :(१) व (२) महानगरपाभलकेकडून णवणवि करापो्ी 
नागरीकाींकडून वसूल केल्या जार्ाऱया करापैकी सन २००६ ते २०१३ पयिंतच्या कालाविीमध्ये 
रु.४८,३९,६४८/- न व्लेले िनादेश आहेत हे खरे आहे. तथाणप, नागरीकाींना िनादेशादवारे 
रक्कम जमा केल्यानींतर त्याींना देण्यात येर्ाऱया पावतीवर िनादेश व्ल्यानींतर पावती ग्राहय 
िरण्यात ये ल असे नमूद करुन पावत्या देण्यात आल्या आहेत. 
(३) न व्लेल्या िनादेशाची रक्कम रु. ४८,३९,६४८/- रतकी असून त्यापैकी रु.४५,२३,८६५/- 
रतकी रक्कम सींबींधित करदात्याकडून व्याजासह वसूल करण्यात आली आहे. 
     उवणररत रक्कम रु. ३,१५,८८३/- रतक्या रकमेची वसलूी सींबींधित करदात्याींकडून दींड व 
व्याजासह वसूल करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांरा ा (जज.ठाणे) प्रभाग सभमती अांतगणत भारत धगयसण िां पनी त ेनवी मुांबई ऐरोली पयिंत 
एमएमआरडीएच्याया माध्यमातनू भयुारी मागण तयार िरण्यास होत असले्या ववलांबाबाबत 

  

(२५)  ४११५९ (०५-०३-२०१६).   श्री.सभुाष भोईर (ि्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठारे् जजल्हयातील मुींब्रा प्रिाग सभमती अींतगणत िारत धगयसण कीं पनी त े नवी मुींब  
ऐरोलीपयिंत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून जवळपास ३.५ कक.मी.चा िुयारी मागण तयार 
करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रतीननधिींदवारे ददनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये मा. 
मुख्यमींत्री याींच्याकड ेमागर्ी करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीएन े सदरचा िुयारी मागण ऐरोली क्  नाका प्रकल्पाींतगणत 
असल्याच ेनमूद करून जमीन अधिग्रहर् व वन णविागाची ना हरकत या सींबींिी कायणवाही सुरु 
असल्याच ेददनाींक ०९ र्डसेंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये स्पष् करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िुयारी मागण होण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची कररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) व (४) सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक जभमनीच ेअधिग्रहर्, रेल्वे व वन णविागाचे ना हरकत 
रत्यादद बाबीींवर मुींब  महानगर प्रदेश णवकास प्राधिकरर्ाच्या स्तरावर कायणवाही सुरू आहे. 
  

___________ 
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मीरा भाईदर महानगरपाभलिेतील (जज.ठाणे) अजग्नशमन दलातील िाही  
िमणचायािंना बेिायदेशीरपन ेपदोन्नती देण्यात आ्याबाबत 

  

(२६)  ४१७४९ (१४-०३-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा िाईंदर महानगरपाभलकेतील (जज.ठार्े) अजग्नशमन दलातील काही कमणचाऱयाींना 
बेकायदेशीरपरे् आधथणक देवार्-घेवार् करून पदोन्नती देण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यानच्या कालाविीमध्ये ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बेकायदेशीरपरे् पदोन्नती देण्यात आलेल्या कमणचाऱयाींची चौकशी करून त्याींना 
पदावनत करण्यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, आधथणक देवार् घेवार् करून पदोन्नती देर्ाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर 
शासनान ेकोर्ती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     भमरा-िाईंदर महानगरपाभलकेच्या काही कमणचा-याींनी पाभलकेच्या अजग्नशमन णविागामध्ये 
पदोन्नती भमळण्यासींदिाणत मा.औदयोधगक न्यायालय, ठार्े येथे तक्रार याधचका दाखल केली 
आहे. सदर तक्रार याधचकेच्या अनुषींगाने मा.औदयोधगक न्यायालय, ठार्े याींनी दद.१९/०६/२०१२ 
रोजी पाररत केलेल्या आदेशास अनुसरुन भलडीींग र्ायरमन या पदावर ननयभमत कमणचारी 
ननयुक्त हो पयिंत व या प्रकरर्ी औदयोधगक न्यायालयाच्या अींनतम ननर्णयाच्या अधिन राहून 
पाभलकेच्या दोन कमणचा-याींना भलडीींग र्ायरमन या पदावर तदथण पदोन्नती देण्यात आली 
असल्याच ेआयुक्त, भमरा-िाईंदर महानगरपाभलका याींनी कळणवले आहे. 
     या प्रकरर्ी मा.उच्च न्यायालय, मुींब  व मा.सवोच्च न्यायालय, नवी ददल्ली याींनी 
देखील मा.औदयोधगक न्यायालय, ठार् े याींच्या आदेशाच े समथणन करुन महानगरपाभलकेने 
केलेली अणपल याधचका रे््ाळली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील ियरोग रुग्णाांसाठी आवश्यि जेनेक्स मशीन्सबाबत 
  

(२७)  ४१९९३ (०५-०३-२०१६).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील क्षयरोगाने ग्रस्त रुग्र्ाींची सींख्या ददवसेंददवस वाढत असून क्षयरोग रुग्र्ाींसाठी 
आवश्यक जनेेक्स मशीन्स केवळ ७ असल्याचे ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्षय रोगाने ग्रस्त रुग्र्ाींसाठी जेनेक्स मशीन्सची आवश्यकता असून अजून 
ककमान ५ मशीन्सची उपलब्िता करून देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) :(१) मुींब  शहरातील क्षयरोग रुग्र्ाींच्या सींख्येत 
ददवसेंददवस वाढ होत ेहे खरे नाही. 
     क्षयरोगाने ग्रस्त रुग्र्ाींसाठी मुींब त सदय:जस्थतत १६ जीन एक्सप ण् मशीन्स कायणरत 
आहेत. 
(२) व (३) मुींब  शहरातील क्षयरोग ग्रस्त रुग्र्ाींसाठी कायणरत असलेलया १६ जीन एक्सप ण् 
मशीन्स भशवाय आर्खी आवश्यक असलेल्या ४ मशीन्सची मागर्ी बहृन्मुींब  
महानगरपाभलकेमार्ण त कें द्र शासनाकड ेकरण्यात आली आहे. 

___________ 
  

वपांपरी धचांचवड आणण पुणे मनपाला बाांधिाम िामगाराांच्याया नोंदणीसाठी धडि मोदहम 
राबववण्याबाबतच्याया शासनाच्याया आदेशाबाबत 

(२८)  ४२५८३ (१६-०३-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अभमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (भस्लोड), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या नगरणवकास णविागाने णपींपरी धचींचवड आणर् पुरे् मनपाला बाींिकाम 
कामगाराींच्या नोंदर्ीसाठी िडक मोदहम राबणवण्याच ेआदेश ददले होते मात्र सींबींधित मनपान े
या आदेशाकड ेदलुणक्ष केले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कारर्ास्तव बाींिकाम कामगाराींना त्याींच्या न्याय हक्कापासून वींधचत रहाव े
लागत आहे हे लक्षात घेता शासन त्वरीत आवश्यक कायणवाही करर्ार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     शासन आदेशात ननदेभशत केल्यानुसार पुरे् व णपींपरी-धचींचवड महानगरपाभलकेने बाींिकाम 
कामगार नोंदर्ीची िडक मोदहम हाती घेतली आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे येथील नशपाडा, वागळे इस्टेट आणण िळवा पररसरात अनिे जनु्या इमारती असून 
एमआरटीपीच ेननिष पाळ्यास त्याांचा पुनववणिास होणे अशक् य अस्याबाबत 

  

(२९)  ४२९०९ (१६-०३-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.अब् दलु सत्तार (भस्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ठार्े येथील नौपाडा, वागळे रस््े् आणर् कळवा अशा दा्ीवा्ीच्या पररसरात अनके 
जुन्या रमारती असून एमआर्ीपीच े ननकष पाळल्यास त्याींचा पुनणवणकास होरे् अशक् य 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्येवा त्या समुारास ननदशणनास आले अेाहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात अनेक जुन्या रमारती असुन त्याींचा पुनणवणकास एमआर्ीपीच्या 
ननकषाींमुळे रखडला असून याबाबत सींबींधित मनपा काही ठाम ननर्णय घेत नसल्याने अशा 
अनेक जुन्या रमारतीींचा पनुणवणकास रखडला असल्याने या रमरतीींमध्ये वास्तव्य करर्ाऱया 
नागररकाींचा जीव िोक्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
(३) असल्यास, शासन त्वरीत आवश्यक कायणवाही करर्ार वा करीत आहे काय, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०३-२०१६) :(१) नाही. तथाणप, ठार्े महानगरपाभलका  के्षत्रात जुन्या 
रमारतीींचा णवकास  कररे् अवघड असल्याची बाब   महानगरपाभलका तसेच शासनाच ेब-याच 
काळापासून ननदशणनास आहे. 
(२) व (३) जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अधिकृत रमारतीींच्या पनुणवणकास ठारे् 
महानगरपाभलकेच्या  णवकास ननयींत्रर् ननयमावली मिील “अपेडीींक्स- आर” मिील तरतुदीनसुार 
अनुजे्ञय आहे. तथाणप, मोडकळीस आलेल्या तसचे अनधिकृत रमारतीींचा पुनणवणकास होण्याच े
दृष्ीने क्लस््र योजना राबणवण्याचा ननर्णय घेण्यात आला असून, त्याची अधिसचुना मा.उच्च 
न्यायालयाच ेसहमतीनींतर लागू करण्यात येर्ार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

टीडीआरमधील ज्यादा एफएसआय ववित घेऊन वविासि प्रि्प पणूण िरुन त्यातील ३० 
हजार चश.मीटरची टीडीआरची ववक्री िरण्यासाठी िाढले्या ननववदा 

  

(३०)  ४२९४७ (१६-०३-२०१६).   श्री.अजय चशधरी (भशवडी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.सुननल भशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींब  उपनगरातील (पजश्चम) गोरेगाींव व जोगेश्वरीमध्ये सन २००३ ते २००६ या 
कालाविीमध्ये एमएमआरडीएकडून पायािूत सुणविाींचे प्रकल्प राबवून या प्रकल्पामिील 
झोपडपट्टयाींच्या प्रकल्पातून एमएमआरडीएला १ लाख चौ. मी्रहून अधिक ्ीडीआर (णवकास 
हस्ताींतरर् हक्क) भमळाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ्ीडीआरमिील  ज्यादा एर्एसआय णवकत घेऊन णवकासक प्रकल्प पूर्ण करुन 
त्यातील ३० हजार चौ.मी्रची ्ीडीआरची णवक्री करण्यासाठी गेल्यावषी एमएमआरडीएन े
ननणवदाही काढल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननणवदा जून, २०१५ मध्ये उघडण्यात आल्यावर प्रती. चौ. मी्रला 
सवाणधिक ५१ हजार रुपयाींची बोली लागल्यान ेएमएमआरडीएला दीडशे को्ीचा नर्ा झाला, हे 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ्ीडीआर णवकत घेण्यासाठी प्रती चौ.मी्रला तब्बल ५१ हजार रुपयाींच्या 
बोलीमध्ये जजींकलेल्या १२ कीं पन्याींनी एमएमआरडीकडून एक रुपयाचाही ्ीडीआर णवकत 
घेतलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यामुळे एमएमआरडीएला रे्र ननणवदा काढण्याचा ननर्णय घ्यावा लागला, हे 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) ननणवदेमध्ये  रु.५१,०००/- प्रनत चौ.मी. च्या आसपास बोली  प्राप्त झालेली होती. 
(४) होय. 
(५) होय. 
(६) मुींब  महानगर प्रदेश णवकास प्राधिकरर्ाने ददनाींक ४.१.२०१६ ते १०.२.२०१६ या 
कालाविीत  रे्रननणवदा मागणवल्या होत्या.  त्यामध्ये राखीव ककीं मत अथवा त्यापेक्षा जास्त दर 
देर्ा-या ५ पात्र ननणवदाकाराींना देकार पत्र देण्यात आलेली असनू त्यापकैी ३ ननणवदाकाराींनी 
प्राधिकरर्ास पूर्ण रक्कम अदा केलेली आहे तर उवणररत २ ननणवदाकाराींनी अ्ीनसुार ५०% व 
त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्राधिकरर्ास अदा केलेली आहे. हस्ताींतरर्ीय णवकास हक्काच्या 
णवक्रीबाबत कायणवाही होत आहे. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

१४ व्या ववत्त आयोगाचा ननधी राज्याला प्राप्त होऊन देखील त्याच ेमुदतीमध्ये  
नगरवविास ववभागािडून ववतरण िेले गेले नस्याबाबत 

  

(३१)  ४३६६६ (०६-०३-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (भशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील लहान मोठ्या शहरातील नागरी सुणविा पुरणवण् यासाठी कें द्रीय आयोगाच्या 
भशर्ारशीनसुार प्रत्येक वषी कें द्राकडून राज्याला ननिी प्राप्त होत असतो हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, १४ व्या णवत्त आयोगाचा ननिी राज्याला प्राप्त होऊन देखील त्याच ेमुदतीमध्ये 
नगरणवकास णविागाकडून णवतरर् केले गेले नसल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१५ च्या दसुऱया 
आठवड्यात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननिी वा्पाच्या ददरींगा मुळे ५ को्ी ८२ लाख ९६ हजार रुपये एवढी 
रक्कम महापाभलका आणर् नगरपाभलका याींना दयावी लागली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकाय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) कें द्रीय णवत्त आयोगाच्या भशर्ारशीनसुार कें द्र 
शासनाकडून राज्यातील नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींसाठी अनुदानाच ेणवतरर् केले जाते.  
(२) १४ व्या णवत्त आयोगाचा ननिी णवदहत मुदतीत नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकड े
णवतरर्ासाठी सुपूदण करण्यात आला होता.  
(३) * चभलत पध्दतीनुसार कें द्रीय णवत्त आयोगाच्या भशर्ारशीनसुार कें द्र शासनाकडून प्राप्त 
होर्ारे अनुदान नगरपररषद सींचालनालयामार्ण त नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या बकँ 
खात्यामध्ये थे् जमा केले जात.े  
     * राज्यातील ३४० नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाकडून णवत्त आयोगाचे अनुदान  जमा 
करण्यासाठी, स्वतींत्र बँक खाती उघडून त्याचा तपशील प्राप्त करुन घेण्यामध्ये काही काळ 
गेला.  
     * सदर तपशील प्राप्त झाल्यानींतर नगरपररषद सींचालनालयाने णवत्त आयोगाअींतगणत 
प्राप्त अनुदानाची रक्कम सींबींधित नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या बँक खात्यात जमा  
केली. 
     * सदर कायणवाही पूर्ण करण्यासाठी जो अधिकचा कालाविी लागला त्यासाठी 
रु.५,८२,९६,०६२/- रतकी व्याजाची रक्कम सींबींधित नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना अदा 
करण्यात आली आहे.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सैननिाांच्याया िुटूांबबयाांना शासकिय िायाणलात सन्मानपूवणि वागणूि भमळत नस्याबाबत 
  

(३२)  ४४५३६ (१६-०३-२०१६).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देशाची सेवा करर्ाऱया जवानाींच्या कु्ूींत्रबयाींना शासकीय कायाणलयात सन्मानपूवणक  
वागरू्क न देता कागदपत्रीय कामकाजात णवलींबासह अडवरू्क केली जात असल्याचे ननदशणनास 
आले आहे हे खरे अेाहे काय, 

(२) असल्यास, देशाच्या भसमेवर कु्ूींब प्रमखु सैननक म्हरू्न काम करीत असताींना णवज, 
रेशनकाडण व मुलिुत सूणविाींसाठी त्याींच े कु्ूींत्रबयाींना शासकीय कायाणलयात मनस्ताप सहन 
करावा लागत आहे, हे  ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, माहे जानेवारी, २०१६ मुरबाड तालुक्यातील असूरी गावातील सैननक असलेल्या 
काप्े कु्ूबीयाींनी घराला णवज कनेक्शनसाठीची वाींरवार मागर्ी करुनही अनेक मदहने त्याकड े
दलुणक्षीत केल्याींने त्याना आींदोलन करण्यास पणवत्रा घ्यावा लागला, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन सींबींधित अधिका-याींवर काय कारवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०३-२०१६) :(१) व (२)  हे खरे नाही. 
     शासन ननर्णय, सामान्य प्रशासन णविाग,क्र.सींकीर्ण-१०९९/३१३६/प्र.क्र.२७२/९९/२८, ददनाींक 
२६/११/१९९९ प्रमारे् माजी सैननकाींना सौजन्याची वागरू्क देण्याबाबत तसेच शासन ननर्णय, 
सामान्य प्रशासन णविाग, क्र.कैसेव-े१०९९/२९८१/प्र.क्र.२६५/९९/२८,ददनाींक १५/१/२००० प्रमार् े
माजी सैननकाींप्रमारे्च राज्यातील आजी सैननकाींना देखील सौजन्याची वागरू्क देण्याबाबत 
आदेश ननगणभमत करण्यात आले आहेत. तसेच याबाबत कोर्तीही तक्रार नाही. 
(३) श्री.नामदेव काप्े हे सैन्यदलात कायणरत नसून ते कें दद्रय गहृ खात्याच्या अींतगणत 
असलेल्या बॉडणर भसक्युरर्ी र्ोसण मध्ये कायणरत आहेत. त्याींच्या पत्नी श्रीमती नभलनी काप्े 
याींनी वीज जोडर्ीसाठी ददनाींक २९/४/२०१५ रोजी अजण केला होता. त्याींना वीज जोडर्ी 
देण्यासाठी ९ खाींबाींची उिारर्ी करुन त्यावर ०.४५ कक.मी. रतकी वीज वादहनी ओढून त्याींना 
ददनाींक १३ र्डसेंबर, २०१५ रोजी वीज जोडर्ी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे महानगरपाभलिेच्याया सुरिारिि व्यवस्थेतील अननयभमतता व  
िोटयवधी रुपयाांस झालेला गैरव्यवहाराबाबत 

  

(३३)  ४४८२३ (१६-०३-२०१६).   श्री.सरदार ताराभसांह (मलुुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् महानगरपाभलकेच्या सुरक्षारक्षक व्यवस्थेतील अननयभमतता व सरकारी लेखा परीक्षर् 
सभमतीने सन २०१२-१३ च्या लेखा परीक्षर् अहवालात साडसेात को्ी रुपयाींच्या देयकावर 
घेतलेल्या आके्षपा सींदिाणत तसेच या सुरक्षारक्षक व्यवस्थेतील झालेल्या को्यविी रुपयाींच्या 
गैरव्यवहाराबाबत नगरसेवक डॉ.भसध्दाथण िेंड े याींनी लाचलचुपत प्रनतबींिक णविागाकड े लेखी 
तक्रार केल्याची बाब ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉ.भसध्दाथण िेंड े याींनी तक्रारीत नमूद केलेल्या प्रमुख बाबी कोर्त्या तसेच 
सींजय बालगुड े याींच्या सुचनेनसुार आयुक्ताींनी अनतररक्त आयुक्त श्री.राजेंद्र जगताप याींच्या 
नेमलेल्या चौकशी सभमतीचा  अहवाल पुरे् महानगर पाभलका आयुक्ताींना प्राप्त झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या अहवालामध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तीणवरुध्द शासनाने काय कारवा  केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०३-२०१६) :(१) सुरक्षारक्षक व्यवस्थेत झालेल्या कधथत 
गैरव्यवहाराबाबत नगरसेवक डॉ.भसध्दाथण िेंड े याींनी लाचलचुपत प्रनतबींिक णविागाकड े लेखी 
तक्रार केल्याची बाब ननदशणनास आलेली नाही.                  
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(२) डॉ. भसध्दाथण िेंड े याींनी लाचलुचपत प्रनतबींिक णविागाकड े लेखी तक्रार केल्याची बाब 
ननदशणनास आलेली नाही. 
     श्री.सींजय बालगुड े याींनी ददनाींक १.६.२०१५ अन्वये सुरक्षा णविागासह पुरे् 
महानगरपभलकेतील सवण णविागाींच्या कीं त्रा्ी कामगाराींबाबत उपजस्थत केलेल्या णवणवि 
मुदयाींबाबत अनतररक्त आयुक्त, पुरे् महानगरपाभलका याींच्या अध्यक्षतेखाली नमेलेल्या चौकशी 
सभमतीचा अहवाल पुरे् महानगरपाभलका आयुक्ताींना प्राप्त झाला आहे. 
(३) सदर अहवालामध्ये कीं त्रा्ी कामगार नमेण्याबाबतचे कामकाज उत्तम ररतीने कसे करता 
ये ल याबाबत भशर्ारसी करण्यात आल्या असून, त्यानुसार पुरे् महानगरपाभलकेमार्ण त 
कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ि्याण डोंबबवली शहरात ३२ रस्त्याांची िामे सुरु असनू त ेननिृष्ट्ट दजाणचे अस्याबाबत 
  

(३४)  ४५६५६ (०८-०३-२०१६).   श्री.नरेंद्र पवार (ि्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्यार् डोंत्रबवली शहरात ३२ रस्त्याींची काम ेसुरु असून यातील काही रस्त्याींसाठी प्रकक्रया 
बदलण्यात आल्यामुळे रस्त्याच्या दजाणबाबत सींशय उपजस्थत केला जात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शहरात ३७३ को्ी रुपये खचण झाले असून रस्ते कॉक्री्ीकरर्ाची प्रर्ाली 
ठरवूनन ददल्याप्रमारे् रस्त्याची कामे सुरु नसल्यामळेु बहुताींश रस्त्याला तड ेगेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले, तदनुसार ननकृषठ दजाणचे काम करर्ाऱया 
ठेकेदाराींवर कोर्ती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही, 
     कल्यार्-डोंत्रबवली महानगरपाभलकेकडून महाराषर सवुर्ण जयींती नगरोत्थान 
महाअभियानाींतगणत २४ रस्त्याींच्या काँक्री्ीकरर्ाची काम ेसुरु आहेत. या रस्त्याींच्या कामाच्या 
मुळ ननिाणरीत प्रकक्रयेत कोर्ताही बदल करण्यात आलेला नाही. 
(२) रस्ते काँक्री्ीकरर्ाच्या प्रकल्पातील सवण काम ेननिाणरीत प्रकक्रयेनुसार करण्यात येत असून 
रस्त्यावरील पेव्हमें् पॅनेल्समिील तड ेगेलेल्या पॅनेल्सचे प्रमार् सवणसािारर्परे् २ त े३ ्क्के 
रतके आहे. 
     पेव्हमें् पॅनेल्समिील तड े गेलेल्या पॅनेल्सच्या अनुषींगान े ठेकेदारास अदा करावयाची 
आवश्यक रक्कम ननणवदेतील अ्ी व शतींनुसार रोखून िरण्यात आली आहे. तसेच अशा सवण 
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पॅनेल्सबाबत व्ही.ज.े्ी.आय., मुींब  याींच्याकडून सुचणवल्या जार्ा-या उपाययोजनाींनुसार 
कायणवाही करण्याचे प्रस्ताणवत असल्याचे आयकु्त, कल्यार्-डोंत्रबवली महानगरपाभलका याींनी 
कळणवले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाभलिेने सावणजननि शशचालये बाांधण् यासाठी ननववदा मागवव्याबाबत 
  

(३५)  ४६१८१ (२३-०३-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  महानगरपाभलकेन ेमुींब त ७ हजार ५६० सावणजननक शौचालये बाींिण् यासाठी ननणवदा 
मागणवल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यात वेगवेगळया णविागासाठी कीं त्रा्दार नेमण्यासाठी ननणवदा मागणवल्या 
होत्या, मात्र एकाच कीं त्रा्दाराींनी दोन णविागासाठी वेगवेगळया दराने ननणवदा िरल्याच ेददनाींक 
२२ जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०४-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) बहृन्मुींब  महानगरपाभलकेने गभलच्छ वस्त्याींमध् ये / झोपडपट्टयाींमध्ये सावणजननक 
शौचालये बाींिण्यासाठी २४ णविागासाठी एकूर् २१ ननणवदा मागणवल्या होत्या. 
     वेगवेगळ्या णविागाची िौगोभलक पररजस्थती वेगळी असल्यान,े कामाचा तपशील व 
िौगोभलक पररजस्थतीचा आढावा घेऊन एकाच कीं त्रा्दारान ेदोन णविागाींसाठी वेगवेगळ्या दरान े
ननणवदा िरल्या आहेत. 
     त्यामळेु या प्रकरर्ी कारवा  करण्यात आलेली नाही. 

___________ 
  

उ्हासनगरमध्ये महानगरपाभलिेच्या या शाळेच्याया पुनणबाांधणी रखडली अस्याबाबत 
  

(३६)  ४६४५३ (०८-०३-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उ्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपाभलकेने शाळा रमारती पनुणबाींिनीसाठी तीन को्ीची तरतूद केली 
असून मागील दोन वषाणपासून ननणवदा काढूनही ठेकेदार भमळत नसल्यान ेशाळाींची पुनणबाींिर्ी 
रखडल्याच ेमाहे. ददनाींक १९ र्डसेंबर,२०१५ मध्ये वा त्या समुारास ननदशणनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळेची पुनणबाींिर्ी न झाल्यास उपोषर्ाचा रशारा लोकप्रनतननिीींनी ददला 
असल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नोव्हेंबर मदहन्यात शाळेचा स्लब कोसळून एक णवदयाथी जखमी झाला होता, 
हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िोकादायक शाळाींची पुनणबाींिर्ी करण्यात ये ल अस े आवाहन 
महानगरपाभलकेच्या वतीन ेदेण्यात आले होते, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१६) :(१) उल्हासनगर महानगरपाभलकेने शाळाींच्या 
पुनबािंिर्ीकररता रु.तीन को्ीची तरतूद करुन मागील दोन वषाणपासून ननणवदा काढूनही एकही 
ननणवदा प्राप्त झालेली नाही ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) माहे नोव्हेंबर मध्ये महापाभलका शाळा क्र. २३ व २६ च्या भसलीींगच्या प्लास््रचा एक 
तुकडा पडला होता हे खरे आहे. तथाणप, त्यामुळे कोर्ताही णवदयाथी जखमी झाला नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) िोकादायक शाळाींची पनुबािंिर्ी करण्यासाठी महानगरपाभलकेमार्ण त दद.०५.०१.२०१६ ते 
२५.०१.२०१६ या कालाविीत ननणवदा मागणवण्यात आल्या होत्या. 
       तथाणप, सदर कालाविीत एकही ननणवदा प्राप्त न झाल्याने यासाठी रे्रननणवदा 
मागणवण्याची कायणवाही महापाभलकेमार्ण त सुरु  आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील क्रॉफडण मािेटच्याया मांडईचा पुनववणिास िरताना पाभलिेने  
दिुानाच ेिेलेले ननिृष्ट्ट दजाणच ेबाांधिामाबाबत 

  

(३७)  ४७१३९ (१६-०३-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील क्रॉर्डण माके्च्या मींड चा पुनणवणकास करताना पाभलकेने दकुानाचे केलेले ननकृष् 
दजाणचे बाींिकाम आणर् प्रवेशदवाराच्या मोकळ्या जागेत दकुाने बाींिण्याच्या घेतलेल्या 
ननर्णयाला णवरोि करण्यासाठी ददनाींक २ रे्ब्रुवारी, २०१६ पासून क्रॉर्डण माके् बमेुदत बींद 
ठेवण्याचा ननर्णय महात्मा रु्ले माके् दकुानदार सेवा सींस्थेने घेतल् याचे ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व उक्त मींड च्या पुनणवणकासात झालेल्या 
कामाच्या घो्ाळ्यातील दोषीींवर शासनान ेकोर्ती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) मुींब  क्रॉर्डण माके्च्या मींड चा पुनणवणकास करताना 
महापाभलकेन ेदकुानाच्या बाींिकामाच्या दजाणबाबत आणर् प्रवेशदवाराच्या मोकळ्या जागेत दकुाने 
बाींिण्याच्या घेतलेल्या ननर्णयाला णवरोि करण्यासाठी दद.२ रे्ब्रुवारी, २०१६ पासून क्रॉर्डण माके् 
बेमुदत बींद ठेवण्याचा ननर्णय महात्मा रु्ले माके् दकुानदार सेवा सींस्थेने घेतला हे खरे आहे. 
     तथाणप, दकुानाच ेबाींिकाम ननकृष् दजाणच ेझाले हे खरे नाही. 
(२) व (३) याबाबत दकुानदाराींच ेप्रनतननिी तसेच सल्लागार याींच्यासमवेत ददनाींक ०१ माचण, 
२०१६ रोजी सींयुक्त बैठक बहृन्मुींब  महानगरपाभलकेत घेण्यात आली. सदर बैठकीत 
दकुानदाराींच ेप्रश्न सोडणवण्यात आले असून दकुानदाराींची बैठकीतील ननर्णयाच्या अधिन राहून 
मींड तील जस्थत दकुान ेतोडून नवीन दकुाने बाींिण्यींस सींमती दशणणवली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरात िाांजण्या आजाराच ेरुग्ण आढळून आ्याबाबत 
  

(३८)  ४८०५५ (०४-०३-२०१६).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबगेाव), श्री.भास्िर जाधव 
(गुहागर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींब  शहरात काींजण्या आजाराच े ७८ रुग्र् माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत राज्य शासनाने कोर्ती तातडीची प्रनतबींिक उपाययोजना केली वा 
करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
       बहृन्मुींब  महानगरपाभलकेच्या सींसगणजन्य रोगाींसाठी असलेल्या कस्तुरबा 
रुग्र्ालयामध्ये माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये काींजण्या आजाराचे एकूर् ३३४ रुग्र् दाखल झाले 
होते. 
(२) काींजण्या आजारावर बहृन्मुींब  महानगरपाभलकेमार्ण त खालील प्रनतबींिात्मक उपाययोजना 
करण्यात येतात:- 

 काींजण्या हा णवषारु्मुळे होर्ारा सींसगणजन्य रोग असल्यामुळे रुग्र्ाींना कस्तुरबा 
रुग्र्ालयात दाखल करुन स्वतींत्र कक्षात (Isolation ward) ठेवण्यात येते. 

 एखादया दठकार्ी काींजण्याींचा कें द्रीत उदे्रक (Focal Outbreak) आढळल्यास आरोग्य 
कें द्रादवारे जनजागतृी, णवलगीकरर् र. करण्यात येते. 

 सदर रुग्र्ाींवर यथोधचत (Symptomatic Treatment) उपचार करण्यात येतात. 
 अनत गींिीर रुग्र्ाींना रींजेक्शन ॲभसक्लोव्हीर आणर् ॲण््ीबायोद्क्स (Injection 

Acyclovir & Antibiotics) देण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील औद्योधगि प्रभशिण िें द्राच्याया अजस्तवात नसले्या तिुड्याांसाठी िोट्यावधी 
रुपयाांची यांत्रसामुग्री खरेदी िे्याप्रिरणाच्याया चशिशीबाबत 

  

(३९)  ४८२०१ (१४-०३-२०१६).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील औदयोधगक प्रभशक्षर् कें द्राच्या अजस्तवात नसलेल्या तुकड्याींसाठी को्याविी 
रुपयाींची यींत्रसामुग्री खरेदी केल्यामुळे यातील ३४ ्क्के यींत्रसामुग्री णवनावापर पडून असल्याचे 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ज्या सींचालकाींच्या कालाविीमध्ये ही अननयभमतता झाली त्याींच्याकडून लेखा व 
सेवाणवषयक कायणिार काढून घेतलेला असूनही त्याींच्याकडचे पुन्हा दद १४ ऑगस््, २०१५ रोजी 
हा अनतररक्त कायणिार सोपणवण्यात आला, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गैरव्यवहाराींची चौकशी करण्यासाठी शासनान ेदद ४ र्डसेंबर, २०१४ रोजी 
चौकशी सभमतीची नेमरू्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त चौकशी सभमतीचा शासनास अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनान े सदर चौकशी अहवालातील ननषकषाणनुसार सींबींधिताींवर कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, णवलींबाची कररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे महापाभलिेच्याया िमला नेहरु रुग्णालयातील अनतदिता ववभाग  
गे्या तीन वषािंपासून बांद अस्याबाबत 

  

(४०)  ४८५२२ (१४-०३-२०१६).   श्रीमती माधुरी भमसाळ (पवणती), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् महापाभलकेच्या कमला नेहरु रुग्र्ालयातील अनतदक्षता णविाग गेल्या तीन वषािंपासून 
बींद असल्याची बाब माहे र्डसेंबर २०१५ च्या नतसऱ या आठवड्यात ननदशणनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या णविागात दहा बेड असनू, सवण ताींत्रत्रक सािर् ेउपलब्ि असतानाही सदर 
रुग्र्ालयातील अनतदक्षता णविाग बींद राहण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कमला नेहरु रुग्र्ालयातील अनतदक्षता 
णविाग सुरू करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 



णव.स. १७९ (31) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०३-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर रुग्र्ालयातील अनतदक्षता णविाग चाल ू करण्याकररता आवश्यक असर्ारे कुशल 
मनुषयबळ जस ेकर्जीशयन, आय.सी.य.ु कर्जीशीयन, रीं्ेभसव्हीस््, काडीओलॉजीस््, अनतदक्षता 
णविाग प्रभशक्षक्षत नसींगस््ार् व २४ तास प्रयोगशाळेची उपलब्िता नसल्यान े अनतदक्षता 
णविाग बींद आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(३) पुरे् महानगरपाभलकेच्या आस्थापनेवर सध्या केवळ एकच कर्जीशीयन उपलब्ि असनू, 
अनतदक्षता णविागासाठी आवश्यक असलेली कर्जीशीयन-१०, आय.सी.य.ु-७, काडीओलॉजीस््-१ 
रत्यादी ररक्त पदे िरण्याची प्रकक्रया महानगरपाभलकेतरे् सुरु आहे. 
(४) सींचालक, वैदयकीय भशक्षर् आणर् सींशोिन सींचनालय याींचकेडून माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये बींिपत्रीत वैदयकीय अधिकाऱयाींची मागर्ी करण्यात आली असता कुर्ीही 
महानगरपाभलकेत रुजू झाले नाही. तसेच स्थाननक वतणमानपत्रात जाहीरात देऊनही केवळ एकच 
कर्जीशीयन उपलब्ि झाला. 

___________ 
  

िें द्राच्या या स् वच्या छ भारत अभभयानाच्या या धतीवर औरांगाबाद महानगरपाभलिेला  
२ िोटी ६७ लाख रुपयाांचा ननधी ददला अस्याबाबत 

  

(४१)  ४९००१ (१४-०३-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्राच् या स् वच् छ िारत अभियानाच् या ितीवर शासनाने राज्यात स्वच्छ महाराषर अभियान 
सुरु केले असून,त्याअींतगणत पार्ींदमुक्त शहरी िाग करण्यात यावा यासाठी शासनान ेऔरींगाबाद 
महानगरपाभलकेला २ को्ी ६७ लाख रु. ननिी ददला आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगणत शौचालय नसर्ाऱया दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींबाींकडून अजण 
मागवून ही सुणविा त्याींना भमळावी यासाठी औरींगाबाद महानगरपाभलकेला सवेक्षर् करण्याच े
आदेश शासनाने ददल्या नींतरही  सन २०११ च्या जन गर्ने नुसार शौचालये नसल्याने 
उघड्यावर जार्ाऱया कु्ुींबाची सींख्या ११९९७ एवढी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या या योजनेंतगणत औरींगाबाद महानगरपाभलकेला आतापयिंत ककती 
ननिी प्राप्त झाला आहे, व उक्त  ननिी खचण करुन ११५० लािाथ्यािंना ककती कालाविीत 
शौचालये उपलब्ि करुन देण्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) : (१) होय हे खरे आहे. कें द्र शासनाच्या स्वच्छ िारत 
अभियान (नागरी) च्या ितीवर राज्यात स्वच्छ महाराषर अभियान (नागरी) ची अींमलबजावर्ी 
सुरू आहे. या अभियानाींतगणत जी कु्ुींब े शौचालयाची सुणविा उपलब्ि नसल्यान े उघड्यावर 
शौचास जातात, अशा कु्ुींबाींना वैयजक्तक अथवा सामुदानयक शौचालयाची सुणविा उपलब्ि 
करून देऊन शहरे हागर्दारी मकु्त करावयाची आहेत. त्यासाठी औरींगाबाद महानगरपाभलकेस 
पदहला हप्ता म्हरू्न रुपये २ को्ी ६७ लक्ष ६२ हजार एवढा ननिी उपलब्ि करून देण्यात 
आला आहे. 
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(२) सन २०११ च्या जनगर्नेनुसार औरींगाबाद महानगरपाभलका कायणके्षत्रात उघड्यावर शौचास 
जार्ाऱया कु्ुींबाींची सींख्या ११,९९७ एवढी असनू स्वच्छ महाराषर अभियान (नागरी) अींतगणत या 
सवण कु्ुींबाींना वैयजक्तक अथवा सामुदानयक शौचालयाची सुणविा उपलब्ि करून देण्यात येर्ार 
आहे. 
(३) स्वच्छ महाराषर अभियान (नागरी) अींतगणत औरींगाबाद महानगरपाभलकेस वैयजक्तक अथवा 
सामुदानयक शौचालय बाींिकामाकररता दोन हप्त्याींमध्ये रुपये ३ को्ी २६ लक्ष २३ हजार एवढा 
ननिी णवतरीत करण्यात आलेला आहे. या ननिीमिून पदहल्या ्प्प्यात ३,१८१ कु्ुींबाींना 
वैयजक्तक अथवा सामुदानयक शौचालयाची सुणविा उपलब्ि करून देण्यात येर्ार आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डीआरडीए च्याया िजण प्रिरण मांजुरीबाबत राष्ट्रीयिृत बँिाची उदासीनता  
अस्यान ेसदर िजण प्रिरण मांजरुी सक्तीची िरणे बाबत. 

(४२)  ५११९१ (०३-०३-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव भभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दाररद्र्यरेषेखालील नागररकाची आधथणक पररजस्थती सुिारावी व त्याींना 
जगण्यासाठी रोजगार भमळावा या साठी कें द्रशासनाने या नागररकासाठी राषरीय नागरी 
उपजीणवका कजणयोजना अींतगणत लातूर जजल्हयातील अनेक प्रस्ताव नगर पाभलका व महानगर 
पाभलका याींनी बँकेकड े सादर करूनही सदर कजण प्रकरर् मींजुरीसाठी या बकँा उदासीन 
असल्याच े व सदर बकेँस ददलेले उददष् पूर्ण करीत नसल्यान े सदर योजनेचा उदे्दश सर्ल 
झाला नसल्याच े ददनाींक ५ जानवेारी २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) सदर लािाथ्यािंची कजण प्रकररे् मींजुरीबाबत शासनान ेकोर्ती कायणवाही केली आहे वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) :(१) व (२) लातूर जजल्हयातील महानगर पाभलका व नगर 
पाभलका याींनी राषरीय नागरी उपजजवीका अभियान (NULM) स्वयींरोजगार कायणक्रम 
घ्काींतगणत वैयक्तीक कजण प्रकरर्े (SEP-I) या उप घ्काींतगणत ३७१ उदद्दष्ाींपैकी ३१२ कजण 
प्रकररे् बँकेने मींजूर केलेली आहेत. तसेच स्वयींसहाय्यता ग् (SEP-SHG Bank Linkage) 
या अींतगणत एकूर् ७५ उदद्दष्ाींपैकी ५५ बचत ग्ाचे कजण प्रस्ताव बकेँने मींजूर केलेले आहेत. 
(३) सदर कजण प्रकरर् मींजूरीसाठी राज्य अभियान सींचालक तथा सींचालक, नगर पररषद 
प्रशासन सींचालनालय, सींबींधित महानगरपाभलका व नगरपाभलकेमार्ण त वारींवार बँकेकड े
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई महापाभलिेच्याया वतीन ेपुरवठा िरण् यात येणा-या पाण् यापैिी  
आठ टक् िे पाणी दषुीत अस् याबाबत 

  

(४३)  ५२३९० (०५-०३-२०१६).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंददया), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  महापाभलकेच्या वतीन े पुरवठा करण् यात येर्ा-या पाण् यापकैी आठ ्क् के पार्ी दषुीत 
असल् याच े पाभलकेच् या अहवालात स् पष ् झाले असल्याच े माहे जानेवारी, २०१६ दरम् यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या आठ ्क् क् कापैकी दोन ्क् के पाण् यात  कोलाय जीवारु् आढळून आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०३-२०१६) :(१) बहृन्मुींब  महानगरपाभलकेतरे् दररोज णवतरीत केल्या 
जार्ाऱया पाण्याच े जलाशय व जलणवतरर् व्यवस्थेत माहे जानवेारी, २०१६ मध्ये घेण्यात 
आलेल्या एकूर् पाण्याच्या नमुन्याींपैकी ३.८१ ्क्के नमुने णपण्यास अयोग्य आढळले होत.े 
(२) जानेवारी, २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या एकूर् पाण्याच्या नमुन्याींपैकी १.२९ ्क्के 
नमुन्याींमध्ये  -कोलाय जीवारू् आढळून आले होते. 
(३) तुळशी, णवहार, तानसा, वैतरर्ा (मोडकसागर), मध्य वैतरर्ा हे महानगरपाभलकेच्या 
अखत्यारीतील तलाव तसेच उध्वण वैतरर्ा व िातसा हे शासनाच्या अखत्यारीतील दोन तलाव 
अस े भमळून एकूर् सात तलाव हे बहृन्मुींब  महानगरपाभलका के्षत्रामध्ये पार्ी पुरवठा 
करण्याकररता मुख्य पाण्याचे स्त्रोत म्हरू्न वापरले जातात. 
       या मुख्य स्त्रोतातून घेण्यात आलेले पार्ी हे महानगरपाभलकेच्या णवणवि दठकार्ी 
जस्थत शुध्दीकरर् कें द्रात शुध्द केले जाते. यासाठी महानगरपाभलकेची िाींडुप सींकुल, पाींजरापूर 
सींकुल तसेच तुळशी व णवहार येथील शुध्दीकरर् कें दे्र २४ तास कायणरत आहेत. 
       या कें द्रामध्ये ननवळर्े (Sedimentation), जलगाळर्ी (Filteration) व हररर्ीकरर् 
(Chlorination) या मान्यताप्राप्त कक्रयाींदवारे जलशुध्दीकरर् आयएस-१०५०० १९९१ या 
िारतीय मानकातील ननकषाप्रमारे् केले जात.े सदर शुध्दीकरर् कें द्रामिील प्रयोगशाळेत दर 
तासाला पाण्याची चाचर्ी करुन पाण्याच्या योग्यतेची खात्री केली जाते. तसेच 
महानगरपाभलकेच्या णवणवि जलाशयाींमध्ये पुन्हा हररर्ीकरर् करुन पाण्याच्या शुध्दतेबाबत 
योग्य ननयींत्रर् ठेवले जाते. 
       बहृन्मुींब  महानगरपाभलकेकड े दणुषत पाण्याची तक्रार आल्यास, सींबींधित पररसर 
णविागीय स्तरावर देखरेखीखाली ठेवण्यात येतो. पार्ी पुरवठ्याच्या वेळी सदर पररसर ननयींत्रर् 
करुन दणुषत पार्ी र्ायर हायड्री्ं  ककीं वा फ्लभशींग पॉ ्दवारे सींपरू्णपरे् बाहेर काढण्यात येते. 
पार्ी गळतीची अचूक जागा शोिनू ती दरुुस्ती करण्यात येत.े 
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       तसेच, सदर पररसरामध्ये गळती दरुुस्ती केल्यानींतर त्या दठकार्च्या पाण्याच ेनमुन े
प्रयोगशाळेमध्ये तपासर्ी करुन पुरवठा करण्यात आलेले पार्ी णपण्यायोग्य आहे याची खात्री 
करुन, नींतरच जलजोडर्ी ग्राहकाींना पार्ी पुरवठा करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील धोबीघाट या दठिाणी सरुु असले्या झोप ुप्रि्पामध्ये  
सध्याची िपड ेधुण्याच्याया जागेबाबत 

  

(४४)  ५२३९३ (१६-०३-२०१६).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंददया), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय गहृननमाणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील िोबीघा् या दठकार्ी सुरु असलेल्या झोपु प्रकल्पामध्ये सध्याची कपड ेिुण्याची 
जागा णवकासाच्या नावाखाली  णवकासकास ददली जात असून या प्रकरर्ाची  चौकशी करुन 
सींबींधिताींवर कारवा  करावी अशी मागर्ी एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिका-याने केली 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िोबीघा् ही जागा सींरक्षक्षत ठेऊन एसआरए योजना राबवावी आणर् नव्या 
णवकास आराखड्यात यावर िोबीघा् असेच आरक्षर् ठेवण्यात यावे यासाठी शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (२८-०३-२०१६) :(१) सी.एस..क्र. १ व २ सातरस्ता, िोबीघा्, मुींब  या 
बहन्मुींब  महानगरपाभलकेच्या मालकीच् या जागेवर श्री सा बाबानगर सहकारी गहृननमाणर् 
सींस्थेच्या झोपडपट्ी पुनवणसन योजनेसींदिाणत सािारर् अशा आशयाचे माजी नगरसेवक याींच े
दद.१५.२.२०१६ रोजीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) मुींब तील िोबीघा्ाच्या बाजूला वर नमूद केलेल्या झोपडपट्ी पुनवणसन योजनेमध्ये 
सध्याची अजस्तत्वात असलेली कपड ेिुण्याची जागा (िोबीघा्) समसणवष् नाही. 
     जी/दक्षक्षर् णविागातील ििूाग क्र.४४, २(िाग) लोअर परेल र्डजव्हजन येथे बहृन्मुींब  
महानगरपाभलकेने दद.२५.०२.२०१५ रोजी प्रकाभशत केलेल्या प्रारुप णवकास आराखडा २०३४ मध्ये 
“िोबीघा्” हे नामननदेशन दशणणवण्यात आले होत.े तथाणप, बहृन्मुींब  महानगरपाभलकेन े
दद.२५.०२.२०१५ रोजी शासन राजपत्रामध्ये प्रभसध्द केलेल्या प्रारुप णवकास योजनेमिील चुकाींची 
सखोल शहाननशा करुन सगळ्या चुकाींची जागेवरील पररजस्थतीनुसार गुर्वत्तेनुसार, ननयोजनाच े
दृष्ीने व कायदेशीर बाबी तपासनू त्यानुरुप दरुुस्ती करुन महाराषर प्रादेभशक व नगररचना 
अधिननयम, १९६६ मिील प्रकरर् तीन च्या तरतुदीींच े पालन करुन प्रारुप णवकास योजना 
कलम २६ अन्वये महासिेच्या पवूणमान्यतेने सूचना/हरकतीींसाठी पनुणप्रभसध्द करावी असे राज्य 
शासनाकडून आदेश देण्यात आले आहेत. राज् य शासनान े महाराषर प्रादेभशक व नगररचना 
अधिननयम, १९६६ चे कलम २६(१) अन्वये प्रारुप णवकास योजना पुनणप्रभसध्दीसाठी मुदतवाढीच े
आदेश दद.१४.९.२०१५ रोजी ददले आहेत. सदरहू आदेशानुसार णवकास आराखडा पुनप्रणभसध्द 
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करण्यासाठी महापाभलकेस दद.२३/८/२०१५ ते दद.२२/२/२०१६ पयिंत ६ मदहन्याींची मुदतवाढ ददली 
होती. हा कालाविी पुन्हा वाढवून तो दद.३१/५/२०१६ पयिंत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अांधेरी-िुलाण रोड, सागबाग, मुांबई-५९ येथील न्यु मोनािण  बब्डसण  
याांचे झोपडपट्टी पुनवणसन (एस.आर.ए.) योजनेबाबत 

(४५)  ५२३९५ (०५-०३-२०१६).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय गहृननमाणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अींिेरी-कुलाण रोड, सागबाग, मुींब -५९ येथील सागबाग सव ेनीं.७०६ णविागात न्यु मोनाकण  
त्रबल्डसण याींचे झोपडपट्ी पुनवणसन (एस.आर.ए.) योजनेचे काम र्क्त ४० ्क्केच झाले असून 
सदरील काम हे १८ वष ेअपूर्ाणवस्थेत ठेवले असल्यान ेयाबाबतची तक्रार वारींवार सींबींधिताींकड े
केली. तसेच या मोनाकण  त्रबजल्डसणवर तत्कालीन मुख्यमींत्री याींनी बदलीचे आदेश देऊनही 
अदयापपयिंत सींबींधिताींकडून कोर्तीच दखल घेतली नसल्याने सदरील त्रबल् डसणवर कारवा  
होरे्बाबत मा.मुख्यमींत्री, याींना ददनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी लेखी ननवेदन ददलेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,  सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तदनुसार न्यु मोनाकण  त्रबल्डसणवर शासनान ेकोर्ती कारवा  केली वा करण्यात आहे, 
(३) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१९-०३-२०१६) :(१) सदरहू णवषयाींच्या अनुषींगान ेप्राप्त झालेले दद.१२/१/२०१६ 
रोजीचे ननवेदन उधचत कायणवाहीसाठी झोपडपट्ी पुनवणसन प्राधिकरर्ाकड े पाठणवण्यात आले 
आहे. 
(२) मौजे मरोळ येथील न.ि.ूक्र.७०६/२ त े८, ७०६/११, ७०६/१२, ७०६/१४ त े१६ व ७०६/२२ या 
िूिागावर सागबाग स्नेहसागर सहकारी गहृननमाणर् सींस्थेची झोपडपट्ी पनुवणसन योजना 
राबणवण्यात येत आहे. त्यामध्ये ११४४ पात्र झोपडीिारक व ८ िाभमणक स्थळाींचा समावेश आहे. 
सदरहू झोपडपट्ी पुनवणसन योजनेत ७ पुनवणसन रमारतीचा समावेश आहे. त्यापैकी ३ 
रमारतीींना पूर्ण िोगव्ा प्रमार्ापत्र देण्यात आले आहे. त्यामध्ये आतापयिंत ५६२ 
झोपडीिारकाींचे पनुवणसन करण्यात आले आहे. सदरहू योजनेचे आतापयिंत ४८.८० ्क्के काम 
पूर्ण झाले आहे. उवणररत झोपडीिारकाींना २६९ चो.रू्् के्षत्रुळाच्या सदननका देण्याकररता सुिाररत 
आशयपत्र दद.४/१२/२०१५ रोजी देण्यात आले आहे. योजनेतील पुनवणसन रमारत क्र.७ च्या पूर्ण 
बाींिकामसा दद.१/३/२०१६ रोजी परवानगी देण्यात आली आहे व त्यानुसार बाींिकाम 
प्रगतीपथावरआहे. पनुवणसन रमारत क्र.३ चे आराखड े व बाींिकाम परवानगीबाबतचा प्रस्ताव 
सादरकरण्याच े व पुनवणसन रमारतीचे बाींिकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कालबध्द 
कायणक्रम सादर करण्याबाबत प्राधिकरर्ाकडून णवकासकास नो्ीस देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईतील देवनार येथील राजीव गाांधी मैदानावर मोठ्या  
प्रमाणावर अनधधिृत बाांधिाम ेिे्याबाबत 

  

(४६)  ५२७२२ (१६-०३-२०१६).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील देवनार येथील राजीव गाींिी मैदानावर मोठ्या प्रमार्ावर अनधिकृत बाींिकाम े
उिारण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील रकर्नगर महापाभलका शाळेसमोर असलेल्या मोठ्या मैदानावर होर्ा-या 
अत जेक्रमर्ाींना णवरोि करर्ा-या स्थाननक तरुर्ाींना जीवे मारण्याच्या िमक्या देण्यात 
आल्याची तक्रार ददनाींक १० रे्ब्रवुारी, २०१६ वा त्यासुमारास स्थाननक पोभलसाींकड े करण्यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिीींच्या दबावाखाली हे मैदान वाचणवण्यासाठी प्रयत्न 
करर्ा-या युवकाींना दडपण्यात येत असल्याची तक्रार मा. मुख्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक १ माचण, 
२०१६ व त्यासुमारास करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने काय कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
       देवनार येथे राजीव गाींिी मैदान अजस्तत्वात नसून रर्ीनगर महापाभलका शाळेसमोर 
असलेल्या महापाभलकेच्या जागेवर स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी सुचणवल्यानुसार व म्हाडा 
प्राधिकरर्ाकडून प्राप्त झालेल्या, वैदयकीय सुणविा उपलब्ि होण्यासाठीच्या प्रस्तावानसुार 
म्हाडा प्राधिकरर्ाकडून सुणविा उपलब्ि  करुन देण्यात आल्या आहेत. 
(२) अशा प्रकारची तक्रार स्थाननक पोलीसाींना प्राप्त झालेली नाही. 
(३) अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नालासोपारा (प) (ता.वसई) येधथल सवे नां. ४११ या नालासोपारा वविास िेत्राखाली  
आरक्षित असले्या भखुांडावरील अनधधिृत इमारतीच ेबाांधिामाबाबत 

  

(४७)  ५२८२० (१६-०३-२०१६).   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल् हयातील नालासोपारा (प.) (ता.वस ) येधथल सवे नीं. ४११ हा िखुींड 
नालासोपारा णवकास के्षत्राखाली आरक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िुखींडावर मोठ्या प्रमार्ावर अनधिकृत रमारतीचे बाींिकाम करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या रमारती तोडण्यासींदिाणत एस.आर.्ी.पी कायदयाींतगणत वस -णवरार 
महापाभलकेने ददनाींक २८ र्डसेंबर २०१५ रोजी वा त्यासुमारास सवण रमारत णवकासकाींना नो्ीस 
ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ददनाींक २७ रे्ब्रुवारी २०१६ रोजी महापाभलकेन ेर्क्त एक रमारत पाडून बाकी 
१९ रमारतीींवर कोर्तीही कारवा  केली नाही,हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या अनधिकृत रमारतीींना सींरक्षर् ददल्याबाबत महापाभलका आयुक्त, उपायुक्त 
सहआयुक्त याींच ेणवरुध्द शासनान ेकाय कारवा  केली आहे वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, णवलींबाची काररे् का आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०३-२०१६) :(१) होय, स. नीं. ४११ मौज ेगास चा काही िाग मींजूर 
णवकास आराखडयानुसार ना णवकास के्षत्रामध्ये समाणवष् असून उवणररत िागापैकी काही िाग 
बस स्थानक व बस डपेोच ेआरक्षर् व खेळाच े मैदान या आरक्षर्ाने बाधित आहे. तसेच 
शैक्षणर्क रमारत, स्पो ण्स कॉम्ल्पेक्स, एस.्ी.पी., रलेक्रीक सबस््ेशन डी.पी. रस्ता, वॉ्र 
बॉडीज या आरक्षर्ाखालील के्षत्र  .पी.-१०१ अन्वये ना-णवकास के्षत्रात समाणवष् आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) महानगर पाभलकेन े र्क्त एक रमारत पाडली, हे खरे नाही. दद. २८/१/२०१६ त े
दद.१/२/२०१६ पयिंत महानगरपाभलकेने  स. नीं. ४११ मौज ेगास येथील ५ रमारती व ३ जप्लींथ  
ननषकाभसत केल्या आहेत. उवणररत अनधिकृत बाींिकामावर महाराषर प्रादेभशक व नगर रचना 
कायदयाअींतगणत महानगरपाभलकेमार्ण त नो्ीसा बजावण् यात आल्या आहेत. परींतु सींबींधित  
णवकासक याींनी मा. न्यायालयातनू मना  हुकुम/स्थधगती आदेश प्राप्त केले असून महानगर 
पाभलकेतरे् सदरहू आदेश उठणवण्याबाबत कायदेशीर प्रयत्न सुरु आहेत.  
(५)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) लागू नाही. 

___________ 
  
वसई-ववरार शहर महानगरपाभलिेच्याया अपांगािरीता राखीव असले्या माांडवी आठवड ेबाजाराची 

ननववदा ई प्रणालीने न मागववता वतृ्तपत्र जादहरातीद्वारे मागवव्याबाबत 
(४८)  ५२८३८ (१४-०३-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफण  बच्याचू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वस -णवरार शहर महानगरपाभलकेच्या अपींगाकरीता राखीव असलेल्या माींडवी आठवड े 
बाजाराची सन २०१५-१६ कररताची ननणवदा   प्रर्ालीन ेमागवावी असे शासनाच ेननदेश  होते, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरची ननणवदा वतृ्तपत्र जादहरातीदवारे मागणवण्यात येवून या ननणवदेकररता 
श्री.शाहीद महेबूब सय्यद राहर्ार तुळीींज नालासोपारा याींच्या ठेक्याची ननवड करण्यात आली 
असून, ननणवदेचा ठेका दयायच्या वेळी ननणवदा   प्रर्ालीन ेकाढली न गेल्याचा आके्षप घेतला  
जावून स्थायी सभमतीन ेसदरच्या ननणवदेची कायणवाही स्थधगत केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(३) तसेच श्री. शाहीद याींनी अन्य ३ लाखाींहून अधिकच्या ननणवदा   ननणवदा नसल्याबाबत  
आके्षप घेवूनही तसेच स्थायी सभमतीच े आके्षप असूनही र्क्त श्री.शाहीद याींची ननणवदा   
ननणवदा करण्यात आली बाकीच्या सवण ननणवदा वतृ्तपत्र जादहरातीनसुार  कायाणजन्वत करण्यात 
आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त वस -णवरार शहर महानगरपाभलकेच्या अपींगाकरीता राखीव असलेल्या 
माींडवी आठवड े बाजाराची ननणवदा  -प्रर्ालीने नमागणवता वतृ्तपत्र जादहरातीदवारे 
मागणवल्यामुळे ती रद्द करूनही त्यानींतर सदरच्या ननणवदेचा ठेका अपींग नसलेल्या श्री.मींदार बींडू 
णपींपळे याींना बेकायदेशीरपरे् ददला असून नैसधगणक न्याय न करता अपींगाींस राखीव रोजगार 
लािापासून वींधचत ठेवले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदिाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार कोर्ती कायणवाही  
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०३-२०१६) :(१) शासनाच्या प्रचभलत िोरर्ानुसार वस - णवरार शहर 
महानगरपाभलकेच्या अपींगाकरीता राखीव असलेल्या माींडवी आठवड े बाजाराची सन २०१५-१६ 
कररताची ननणवदा   े्ंडरदवारे मागणवण्यात आली. 
(२) उक्त ननणवदा प्रथम वतृ्तपत्र जादहरातीदवारे मागणवण्यात आली होती. परींत ु ननणवदेदवारे 
ठेका प्रदान करताना शासनाचे   े्ंडर िोरर् स्थायी सभमतीच्या ननदशणनास आल्यान ेस्थायी 
सभमतीने उक्त प्रकक्रया रद्द ठरवून ननणवदा   े्ंडरदवारे मागणवण्याचा ननर्णय घेतला. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
       स्थायी सभमतीनेही कोर्ताही आके्षप घेतल्याच ेननदशणनास येत नाही. तसेच श्री.शादहद 
याींनीही सदर ननर्णय घेताना कोर्ताही आके्षप घेतला नाही. परींत ुतद नींतर त्याींनी काही काळ 
गेल्यानींतर आके्षप घेतला आहे. तसेच परींत ु सन २०१५-१६ मध्ये अशाच ९ प्रकरर्ी स्थायी 
सभमतीने  -ननणवदा प्रकक्रया राबणवली नाही ही वस्तुजस्थती आहे. 
(४) माींडवी बाजाराची बाजार करवसुली ठेका पध्दतीन े देरे्करीता ३ वेळा  -ननणवदा प्रकक्रया 
राबणवली. परींतु एकाही अपींग व्यक्तीने ननणवदा न िरल्यान ेमहानगरपाभलकेचे आधथणक नुकसान 
्ाळर्ेकरीता स्थायी सभमतीन े सदरचा ठेका सन २०१४-१५ च े ठेकेदार श्री.मींदार बींडू णपींपळे 
याींना मुदतवाढीदवारे १० ्क्के अनतररक्त रकमेने सन २०१५-१६ करीता देण्यात आला. 
       श्री.णपींपळे हे अपींग नाहीत ही वसतुजस्थती आहे. 
(५) या प्रकरर्ी  -ननणवदेदवारा ठेके का देण्यात आले नाहीत तसेच अपींग नसलेल्या व्यक्तीींना 
सदर ठेका कसा देण्यात आला याबाबत जजल्हाधिकारी, पालघर याींना चौकशी करुन अहवाल 
सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) शहर वविास आराखड्याला होत असले्या ववरोधाबाबत 
  

(४९)  ५३०४६ (१४-०३-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूर् (जज.रत्नाधगरी) शहर णवकास आराखडा चकुीच्या पध्दतीने करण्यात आलेला 
असल्याबाबत स्थाननक नागररक व लोकप्रनतननिीींकडून आके्षप घेण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर आराखड्यासाठी शहरात प्रचींड णवरोि असून हजारो हरकती दाखल झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याअनुषींगाने प्रस्ताणवत धचपळूर् शहर णवकास आराखडा रद्द कररे् वा सिुारीत 
आराखडा कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०३-२०१६) :(१) धचपळूर् शहराची सुिाररत णवकास योजना महाराषर 
प्रादेभशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ चे कलम २६ अन्वये प्रभसध्द करण्यात आली आहे. 
त्यावर स्थाननक नागरीक व लोक प्रनतननिी याींचे मार्ण त सुचना/हरकती घेण्यात आल्या आहेत. 
(२) णवकास आराखडा प्रभसध्द झाल्यानींतर १६५१ सूचना/ हरकतीच ेअजण प्राप्त झाले आहेत. 
(३) प्राप्त सुचना /हरकतीींवर ननयुक्त होर्ारी ननयोजन सभमती सुनावर्ी देर्ार आहे. 
सुनावर्ीवरील ननयोजन सभमतीचा अहवाल णवचारात घेऊन णवकास योजना शासनास सादर 
झालेनींतर  शासनस्तरावरुन उधचत कायणवाही कररे्त ये ल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डोंबबवली पूवण येथील भोपर गावातील दद प्रायमेटेक्स मभशनरी िां पनीच्याया  
जागेवर र्डमाटण अनधधिृत बाांधिाम तातडीने थाांबववण्याच ेआदेश 

(५०)  ५३०५९ (१४-०३-२०१६).   श्री.रुपेश  हात्र े(भभवांडी पूवण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंत्रबवली पूवण येथील िोपर गावातील दद प्रायमे्ेक्स मभशनरी कीं पनीच्या जागेवर र्डमा ण् 
अनधिकृत बाींिकाम तातडीन ेथाींबणवण्याचे आदेश कल्यार्-डोंत्रबवली महापाभलकेने माहे रे्ब्रुवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले, असल्याच ेननदशणनास आले आहे  हे  खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर डीमा ण् मॉलच्या बाींिकामासाठी कोर्तीही शासकीय परवानगी नसल्याने 
सींबींधित डीमा ण् मॉल व सींबींधित महापाभलकेतील अधिकाऱयाींशी सींगनमत करुन 
अनधिकृतररत्या बाींिकाम करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तदनुसार डीमा ण् मॉलचे अनधिकृत बाींिकाम थाींबणवण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, णवलींबाची काररे् काय आहेत ? 



णव.स. १७९ (40) 

 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०३-२०१६) :(१) कल्यार्-डोत्रबवली महानगरपाभलकेच े प्रश्नािीन 
बाींिकामबाबत सींबींधित ननयोजन प्राधिकरर् या नात्याने कायणवाही कररे्बाबत मुींब  महानगर 
प्रदेश णवकास प्राधिकरर् ददनाींक २५.०२.२०१६ रोजी कळणवले आहे. 
(२), (३) व (४) मुींब  महानगर प्रदेश णवकास प्राधिकरर्ाने सदर जभमनीवरील डीमा ण् मॉलच्या 
बाींिकामास महाराषर प्रादेभशक ननयोजन व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) 
अन्वये दद.०२.०३.२०१६ रोजी नो्ीस बजावली असून सदर बाींिकामावर अधिननयमातील 
तरतूदीींनुसार पुढील कायणवाही सुरु आहे. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींब . 


