
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नागपूर सुधार प्रन् यास व म.न.पा.  या हदीतीत येणा-या १९०० ले आऊटमध् ये   ाननि 
नगरसेविाांना वविास िामे िरण् याचे अधधिार नस याबाबत 

(१)  १३७५ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपरू पूवव), श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पश्श्चम), डॉ.आशशष 
देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर सुधार प्रन् यास म म.न.पा.  या ्दीतीत य  ा-या १९०० ल  आऊ्मध् य    ाननक 
नगरस मकाींना वमकास काम  करण् याच  िकधकार नस याच  नानाींक १० ऑक् ्ोबर, २०१४ रोजी 
ननार्शनास आल ,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िस यास, त् यामुळ  ्जारो नागररक वमकासापासून मींकचत आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(३) िस यास, नगरस मकाींना या ल आऊ्स ्मध् य  वमकास काम  करण् याचा िकधकार ा ण् याबाबत 
र्ासनान  पुढ  को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०६-२०१६) :(१) ्ोय,  ् िींर्त: खर  आ  ्. 
     नानाींक १४/०२/२००८ रोजी मा.श्री.ननतीन गडकरी, याींनी याबाबत मा,मुख्यमींत्री याींना पत्र 
लल्ील  आ  ्. 
(२) िनकधकृत िलिन्यासामध्य  ्ो ारी वमकास काम  ्ी त  नू जमा ्ो ाऱ्या रु.१६/- प्रनत 
चौ.फू् या ारान  आकारण्यात य  ाऱ्या वमकास र्ुकाया ननधीया मयाशा त करण्यात य तात. 
तस च यासोबत ज एनएनयुआरएम, खासाार, आमाार ननधी इ. ननधीचा ा खील मापर करुन 
वमकास काम  पू श करण्याच  प्रयत्न क ल  जात आ  ्त. 
(३) उक्त प्रश्न िाग-१ मधील पत्राया िनुषींगान , “ज्या नगरस मकाींचा प्रिाग िनकधकृत ल -
आऊ्न  व्यापल ला आ  ् त्याींया िागात ल -आऊ्च  ननयलमतीकर  म त  ील वमकास काम  
िग्रक्रमान  ्ाती घ मनू पू श करण्याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासला नानाींक ३१/१२००९  या 
पत्रान्मय  कळवमण्यात आल ल  आ  ्.” 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
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वधाव नगरपररषद इमारत बाांधिामास ननधी उपलब् ध िूनन देणेबाबत 
  

(२)  १५८० (०७-०४-२०१५).   डॉ.पांिज भोयर (वधाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मधाश य  ील नगरपररषा ची जुनी इमारत पाडून नमीन इमारत बाींधण् याच  प्र तावमत आ  ्, 
जुनी इमारत पाड यामळु  नगरपररषा चा कारिार ननधी उपलब्ध नसयान  तात् पुरत् या 
 मरुपा या इमारतीत १० मषाशपासनू सुरू आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, मधाश नगरपररषा करीता इमारत ननधी क व््ा उपलब् ध ्ोलल, 
(३) तस च, बाींधकाम पु श ्ोऊन नगरपररषा ची नमीन इमारत क व् ्ा सुरू ्ो   िप क्षित आ  ् ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) ्ोय  ् खर  आ  ्. 
(२) म (३) मैलर्ष्यपू श योजन िींतगशत नमीन प्रर्ासकीय इमारतीया बाींधकामाकरीता रु.२.५० 
को्ी उपलब्ध करुन ा ण्यात आल  आ  ्त. सार ननधी मधनू सारच  बाींधकाम सध्या 
प्रगतीप ामर आ  ्. 

___________ 
  
िोहापूर श्ज्यातील पन्हाळा धगरी ान नगरपाशलिेचा वविास आराखडा रखडयाबाबत 

  

(३)  २०८१ (२३-१२-२०१४).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को्ापूर जज्यातील पन््ाळा कगरी ान नगरपाललक चा वमकास आराखडा ग या िन क 
मषाशपासून रखडल या िम  त आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, वमकास आराखडयािींतगशत को्यामधी रुपय  खचश करुन पन््ाळा पयश् न 
मागशार्शन कें द्र इमारत बाींधून मापरावमना पडून आ  ्,  ् खर  आ  ् का, 
(३) िसयास, या निका ी जींगल मान्ती कें द्र, प्रनतिालय, व्यायामर्ाळा, इन डोिर ग म्स, 
तात्पुरत  तींब ूननमास, पाकीग व्यम ा, मन्य प्राण्यापासून सींरि  लिींत म लॅन्ड क वपींग आाी 
सुवमधास् रखडल या पयश् न प्रकप पू श करण्याबाब त र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली िंकीं मा 
करण्यात य  ार आ  ् ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१)  ् खर  ना्ी. र्ासनान  ना.२६/०३/२०१३ रोजीया 
िकधसूचन न्मय  पन््ाळा कगरी ान नगरपाललक या वमकास योजन स िागर्: ि त्रासािी मींजूरी 
नाली िसून उमशररत मगळल या िागाची वमकास योजना र्ासनान  ना.१५/०१/२०१६ रोजीया 
िकधसूचन न्मय  मींजूर क ली आ  ्. 
(२) पन््ाळा पयश् क मागशार्शक कें द्र या इमारतीच  बाींधकाम कें द्र परुकृत योजना आक शक मषश 
२००६-०७ िींतगशत को्ापूर पररसराचा एकाजत्मक वमकास कर  सािी कें द्र र्ासनाकडून सन 
२००६ मध्य  मींजूरी ा ऊन ननधी म्ाराषर पयश् न वमकास म्ामींडळास मगश करण्यात आला 
्ोता. 
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     पन््ाळा य  ील (लस.स.नीं.६३५(रर.स.नीं.८ि) पैकी सुमार  ६५०० चौ.मी.) ्ी सरकारी मुलकी 
पड प्लॅ  ्र्न मन्मा् फॉर ् खात  याींच  नामामर िसून सार जागा म्ामींडळाया नामामर 
्ताींतरीत कर  कामी जज्ाकधकारी, को्ापूर याींच कड  पािपुरामा सुरु आ  ्. सार जागा 
म्ामींडळाया नाम  ्ताींतरीत झायानींतर पुढील उकचत कायशमा्ी करण्यात य लल. 
(३) सार बाबी पन््ाळा पयश् क मागशार्शक कें द्राया कामामध्य  िींतिूशत ना्ीत. 

___________ 
  

ठाणे श्ज ्यातील शमरा भा मदर महानगरपाशलिे या िेत्रात सन २००९ पासून घोडबांदर  
आणण सेंटर पाडा ये  ेRMC प् लँट सु अ असयाबाबत 

  

(४)  ३१८० (२३-१२-२०१४).   श्री.नरेंद्र मेहता (शमरा भा मदर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िा   जज ्यातील लमरा िा मार म्ानगरपाललक  या ि त्रात सन २००९ पासून घोडबींार 
आण  सें्र पाडा य    RMC प्लँ् सुरू आ  ्त,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िस यास, सार प् लँ्ला पयाशमर  वमिागाची परमानगी आ  ् काय, 
(३) तस च सार RMC प् लँ्या आजुबाजु या नागररकाींना प्राषु , खराब र त  आण  ावुषत 
पा ी याींचा मारींमार त्रास स्न करामा लागतो,  ् खर  आ  ् काय, 
(४) िस यास, सार प्रकर ी र्ासनान  चौकर्ी करुन कायशमा्ी क ली आ  ् काय, 
(५) नस यास, त् याची कार   काय आ  ्त ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) :(१) आयुक्त, लमरा-िा मार म्ानगरपाललका याींया 
ि्मालानसुार लमरा-िा मार म्ानगरपाललका ि त्रातील मौज  घोडबींार या गामाया ्दीतीमध्य  
सन २००९ पासून RMC प्लँ् सरुु ओत. 
     मात्र सें्र पाडा या गामाचा लमरा-िा मार म्ानगरपाललक या ्दीतीमध्य  समाम र् 
नसयाच  आयुक्त, लमरा-िा मार म्ानगरपाललका याींनी कळवमल  आ  ्. 
(२) घोडबींार गामातील RMC प्लँ्ला पयाशमर  वमिागाची परमानगी प्राप्त िसयाच  आयुक्त, 
लमरा-िा मार म्ानगरपाललका याींनी कळवमल  आ  ्. 
(३)  ् खर  ना्ी. 
(४) म (५) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

औरांगाबाद ये ील शसडिो भागातील एन - ६ ये ील शशवज्योती सहिारी गहृननमावण  
सां ेला देण्यात आलेया जागेत अनधधिृतररत्या अनतक्रमण ि अन धचतीया  

नावाची वसाहत  ापन िरण्यात आयाबाबत 
  

(५)  ३७३५ (२३-१२-२०१४).   श्री.हषववधवन जाधव (िन्नड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाा य  ील लसडको िागातील एन - ६ य  ील लर्मज्योती स्कारी गृ् ननमाश  
सीं  ला ा ण्यात आल या जागापकैी जमळपास ननम्म्या जाग मर काीं्ी लोकाींनी िनकधकृतररत्या 
िनतक्रम  करुन कचतीया नामाची मसा्त  ापन करण्यात आली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, सार िनतक्रम  ््वमण्याबाबत सीं  न  तस च कन्नड जज.औरींगाबाा य  ील 
लोकप्रनतननधीींनी ग या २ मषाशया कालामधीत िन क म ळा मा.जज्ाकधकारी औरींगाबाा, 
लसडकोच  औरींगाबाा य  ील िकधकारी, मा.मुख्यमींत्री याींच कड  तक्रारी क या आ  ्त  ् ्ी खर  
आ  ् काय, 
(३) िसयास, यासींािाशत चौकर्ी करण्यात आली आ  ् काय, 
(४) िसयास, चौकर्ीत काय आढळून आल  म त्यानसुार पुढ  को ती कारमाल करण्यात आली 
आ  ् मा करण्यात य त आ  ् ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१)  ् खर  ना्ी. 
(२) वमषयाींिंकत सींािाशत सीं  स मा्प िनतररक्त जाग मर िन्य त्रय  लोकाींची िनतक्रम   
्ोत िसयाच  तक्रार िजश लर्मज्योती सीं  माफश त, लोकप्रनतननधी माफश त प्राप्त झाल ल  आ  ्त. 
(३) या सींािाशत लसडकोतफे चौकर्ी करण्यात आल ली आ  ्. लर्मज्योती स्कारी गृ् ननमाश  
सीं  स मा्प िनतररक्त जाग चची िंकीं मत वमन्त मुातीत िर ा न क यामळु  जाग च  मा्प 
नानाींक ३१.३.१९९५ रोजी रदीत करण्यात आल ल  आ  ्. या वमरोधात सीं  न  न्यायालयात याकचका 
ााखल क ली आ  ्. सदया प्रकर  न्यायप्रवमष् आ  ्. 
(४) प्रकर  न्यायप्रवमष् आ  ्. न्यायालयीन नन शयानुसार उकचत कायशमा्ी करण्यात य लल. 

___________ 
  

राज् यात प्रि पाांना प्रशासिीय मान् यता देताना प्रिपपूतीचा  
िालावधी घालण ेबांधनिारि िेयाबाबत  

  

(६)  ७३९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुर र्ी आक शक तरतुा नसताींना राज् यात ्जारो को्ी रुपयाीं या योजना मा प्रक पाींना 
सरसक् प्रर्ासकीय मान् यता ना यामुळ  योजना म ळ त पू श ्ोत ना्ीत आण  प्रक पाींची 
िंकीं मत मात्र माढतच जात  यासािी िर्ा प्रकाराला आळा घालण् यासािी र्ासनान  प्रक पाला मा 
योजन ला मान् यता ा ण् यासािी प्रक पपूततीचची तारीख ननजश्चत करण् याच  बींधन घातल  आ  ्,  ् 
खर  आ  ् काय, 
(२) िस यास, याबाबतची िींमलबजाम ी क ली आ  ् काय, 
(३) नस यास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) त  (३) प्रश्न िाग-१ मध्य  उपज त क ल या 
मुदयाया िनुषींगान  वमत्त वमिाग, र्ासन पररपत्रक क्र.वमिपक्र/क्र.क्र.४९/१४/वमननयम, नानाींक 
०५ जान मारी, २०१५ िन्मय  प्रर्ासकीय मान्यत या आा र्ासािी नमुना वमन्त क ला िसून 
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त्यानुसार कामाची सुरुमात ्ोण्याच  मषश, प्रतावमत कामाच  मषशनन्ाय ननयोजन, सुरु िसल या 
कामाचा वमत्तीय तपलर्ल िर्ी मान्ती प्रर्ासिंकय मान्यत या आा र्ात नमूा कर   
आमश्यक आ  ्. 
(२) म (३) नगर वमकास वमिागाींतगशत राबवमण्यात य  ार  म रो र म , मोनोर म  या सारख  
सामशजिंक जला नागरी मा्तकू वमषयक मोि  प्रकप  ् या प्रकपींच  सवमतर प्रकप ि्माल 
तयार करुन घ ऊन त्यानुसार आमश्यक त्या मान्यता घ ऊन राबवमण्यात य तात. िर्ा सवमतर 
प्रकप िमालामध्य  प्रकप पू शत्माचा िप क्षित कालामधी तस च प्रकपाच  मावषशक वमत्तीय 
ननयोजन याची मान्ती नमूा करण्यात य त . 

___________ 
  

मालवण नगरपाशलिेचा भुयारी गटार प्रि प गेली चार वषषे  रखडला अस याबाबत 
  

(७)  ७९९५ (०६-०४-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालम  नगरपाललक  या ननयोजन र्ुन् य कारिारामुळ  र््रातील ब्ुचकचशत िुयारी ग्ार 
प्रक प ग ली चार मष ेरखडला िस याच  मा  ् जान मारी, २०१५ मध् य  ननार्शनास आल  आ  ्,  ् 
खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, उक् त प्रक प रखड यामुळ  र््रातील र त  खडेड मय झाल  आ  ्त,  ् ्ी खर  
आ  ् काय, 
(३) िस यास, यासींािाशत र्ासनान  सखोल चौकर्ी क ली आ  ् काय, 
(४) िसयास, सार प्रक प तातडीन  सुरु करण् याबाबत र्ासन  तरामर को ती कायशमा्ी 
करण् यात आली आ  ् मा य त आ  ्, 
(५) िसयास, सींबींकधत जबाबाार िकधकाऱ्यामर को ती कारमाल क ली मा करण् यात य त आ  ्, 
(६) नस यास, वमलींबाची कार   काय आ  ् ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) :(१) मालम  नगरपररषा या िुयारी ग्ार योजन  िींतगशत 
सदयज तीत पालप ल नयींग, चेंबसश, प्रॉप्ी कीं न क्र्नची ब्ुताींर्ी काम  पू श झाली आ  ्त. पींवपग 
  ्र्न एस.्ी.पी.ची काम  िनकु्रम  २० ्क्क  म २५ ्क्क  झाल ली आ  ्त. 
(२) या योजन या कामासािी खोाण्यात आल या रत्याच  पनुशडाींबरीकर  सरु करण्यात 
आल ल  िसून सुमार  १५ िंकमी र त  पू श करण्यात आल ल  आ  ्त उमशरीत रत्याींच  डाींबरीकर  
करण्याच  मालम  नगरपररषा च  ननयोजन आ  ्. 
(३) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 
(४) कें द्र र्ासन पुरकृत UIDSSMT िलियान सींपुष्ात आयामळु  सार प्रकपासािी आता 
कें द्र र्रासनाकडून ननधी उपलब्ध ्ो ार नसल न  सार प्रकप नगरपररषान  त्याींया ननधीतून 
पू श कर   िलिप्र त आ  ्. 
(५) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 
(६) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
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मालवण-िसाल (श्ज.शसांधुदगुव) राज्य मागाववरील देऊळवाडा ये ील  

मांददर अनतक्रमण ि अन बाांधयाबाबत 
  

(८)  ८०१४ (०८-०४-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालम -कसाल (जज.लसींधुागुश) राज्य मागाशमरील ा ऊळमाडा य  ील ३५० मषाशपूमतीचच  मींनार 
सामशजननक बाींधकाम वमिागाया जाग त िनतक्रम  करुन बाींधयान  त  तात्काळ तोडाम  िस  
आा र् जज्ाकधकाऱ्याींनी मालम  नगरपररषा ला नाला आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िसयास, सार आा र्ानुसार मालम  नगरपररषा च  कमशचारी  ् मींनार तोडण्यासािी ग ल  
िसता  ाननक नागररकाींनी मींनार तोडण्यास वमरोध करुन आक्रम  िूलमका घ ऊन 
त्यानिका ी निय्या आींाोलन क यामुळ  सुमार  साड तीन तास या मागाशमर मा्तकू कोंडी झाली 
्ोती,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, यासींािाशत र्ासनान  चौकर्ी क ली आ  ् काय, त्यात काय आढळून आल , 
त्यानुसार पुढ  को ती कायशमा्ी क ली आ  ् मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) ्ोय, 
     िनतक्रम  क ल ला िाग काढून ्ाकण्यात आला आ  ्. 
(२) पोलीस वमिागाकउून मा्तकूीच  योग्य त  ननयोजन करण्यात आयामुळ  या मागाशमर 
मा्तूक कोंडी झाल ली ना्ी. 
(३) म (४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

उमरगा तालुक् यातील (श्ज.उ मानाबाद) मु अम नगरपररषदेचा हदीतवाचीचा प्र तावाबाबत. 
  

(९)  ९९५६ (०६-०४-२०१५).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरगा तालुक् यातील (जज.उ मानाबाा) मुरुम नगरपररषा चा ्दीतमाढीचा प्र ताम िन क 
मषाशपासून प्रलींबबत आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िस यास, मुख् य कायशकारी िकधकारी, जज.प.उ मानाबाा याींनी सींबींकधत वमिागाकड  
पािवमण् यात आल ली मान्ती सवम तर नस यान  सारची मान्ती वमवमध प्रपत्रात पािवम  बाबत 
मा.उपसकचम, ग्रामवमकास म जलसींधार  वमिाग याींनी जज.प. उ मानाबाा या कायाशलयास 
नानाींक २७ माचश, २०१२ रोजी सुकचत क ल  ्ोत ,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िस यास, सार प्रकर ी र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नस यास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) :(१) ना्ी. 
(२) ना्ी. 
(३) म (४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

अमरावती भुयारी गटार योजना िरण्याबाबत 
 

(१०)  १०२९७ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुननल देशमुख (अमरावती), डॉ.पांिज भोयर (वधाव), 
श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) िमरामती िुयारी ग्ार योजना ्प्पा-१ कायाशन्मीत करण्याकरीता रु.२८५२.५० लि 
िंकमतीचा प्रताम नानाींक ३१ जान मारी, २०१५ रोजी प्रधान सकचम, नगर वमकास वमिाग, 
मींत्रालय, मुींबल याींना साार क ला आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िसयास, या प्रतामानुसार माग ी करण्यात आल ला ननधी म्ानगरपाललक स उपलब् ध 
करुन ा ण्यात आला आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) ्ोय,  ् खर  आ  ्. 
(२) म (३) कें द्र र्ासन पुरकृत युआयडीएसएसएम्ी िींतगशत मींजूर िमरामती िुयारी ग्ार 
प्रकप म त्याींची सींलग्न काम प ूश करण्यींसािी र्ासनान  रु.२४.७५ को्ी इतका ननधी मींजूर 
क ला िसून, त्यापैकी प्र म ्प्त्याचा ननधी रु.१२.३८ को्ी ननधी वमतरीत करण्यात आला 
आ  ्. 

___________ 
  

धचखली (श्ज. बुलडाणा) नगरपररषद हदीतीतील शेत सर्व्हषे   
क्रमाांि ९८ मधील आरिण वगळण्याबाबत 

  

(११)  १०३८५ (०६-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कचखली (जज. बुलडा ा) नगरपररषा ्दीतीतील र् त सव््े क्रमाींक ९८ मध्य  ग या िंकत्य क 
मषाशपासून िन क कु्ुींब  रन्मासी िसून सार जाग त आरि  िसयान  नगरपररषा न  आरि  
क्रमाींक ७२ म १७ मगळण्यासािी ररतसर प्रताम मा  ् नोव् े्ंबर २०१३ रोजी ि मा त्या 
सुमारास र्ासनाकड  साार क ला आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, र् त सव््े नींबर ९८ मध्य  आरि  मगळून रन्मासी ि त्रात न क यान  त  ील 
कु्ुींब मुलिुत सुवमधा पासून मींकचत आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, कचखली नगरपररषा ्दीतीतील य  ील र् त सव््े ९८ मधील आरि  मगळण्याची 
प्रिंक्रया पू श करण्याबाबत को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयान  वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) आरि  क्र.७२ म १७ मगळून त्याखालील ि त्र 
रन्मास वमिागात समावमष् करण्याकररता नगरपररषा न  (क्र.२८८३/२०१३) नानाींक २५.११.२०१३ 
रोजीया पत्रान्मय  म्ाराषर प्राा लर्क म नगर रचना िकधननयम, १९६६ च  कलम ३७ िन्मय  
फ रबालाचा प्रताम र्ासनास साार क ला आ  ्. 
(२) त  (४) या प्रकर ी नगररचनाकार, बुलढा ा याींनी नानाींक १२.१२.२०१३ च  पत्र (क्र. 
फ रबाल/कचखली/आ.क्र.७२ म १७/नरबु/१७४८) िन्मय  नगरपररषा कडून मान्ती िप क्षित आ  ्. 
ती िदयाप नगरपररषा कडून प्राप्त झाल ली ना्ी.  

___________ 
  

मच ते मालाड (मुांबई) या मावषे  र त् यावर नाद ुअ त व अपुरी शस् नल र्व् यव  ा  
अस यामळेु मोठया प्रमाणावर अपघात होत असयाबाबत 

  

(१२)  ११९८३ (०७-०४-२०१५).   श्री.अलम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मढ त  मालाड (मुींबल) या माम े र त् यामर नाारुु त म िपुरी लसग् नल व् यम  ा 
िस यामळु  तस च सार्ू र ता िरुीं ा िस यान  य    मोिया प्रमा ामर िपघात ्ोऊन 
िन कज  मतृ् युमखुी पडत आ  ्त,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िस यास, उक् त मागाशच  चौपारीकर  करण् याच  काम ग  या ४ मषाशपासून िपू ाशम   त 
आ  ्त,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िस यास, उपरोक् त र त् याींच  म लसग् नल यींत्र  च  आधुननकीकर  त् मरीत करण् या या 
दृष ्ीन  र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा करण् यात य त आ  ्, 
(४) नस यास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१)  ् खर  ना्ी. मढ त  मालाड (मुींबल) या माम े
रत्यामर ाोन निका ी लसग्नल यींत्र ा िसनू ती व्यमज तररत्या कायशरत आ  ्. 
(२)  ् िींर्त: खर  आ  ्. नाझनीन िपा श्में्पासून मालम ी चचशपयतं रता रुीं ाीकर ान  बाकधत 
जागा बृ् न्मुींबल म्ानगरपाललक न  ताब्यात घ तयामर रता रुीं ाीकर ाच  काम 
म्ापाललक माफश त करण्यात आल ल  आ  ्. 
     तस च िजग्नर्मन कें द्र त  नाझनीन िपा श्में्, मालम ी मालाड (पजश्चम) म सें् 
ि न् ोनी चचश य  ील रता रुीं ाीकर ान  बाकधत जागा म्ापाललक न  ताब्यात घ तयामर रता 
रुीं ाीकर ाच  काम म्ापाललक माफश त ्ाती घ ण्यात य लल. 
(३) सींपू श मुींबल र््रातील मा्तूक समया म व्यम ापनासािी समश समाम र्क ि्यास 
ि्माल तयार करुन म मा्तकू व्यम ापन/मा्तकू समय वमषयीची व्यम्ायशता/र्क्यता 
पडताळून पुढील योग्य ती कायशमा्ी म्ानगरपाललक माफश त करण्यात य लल. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
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पांचरपूर व मांगळवेचा (श्ज.सोलापूर) या शहरात आठवडा बाजारात  
र्व्यवसाय िरणाऱ्या या सुशशक्षित बेरोजगाराबाबत 

  

(१३)  १३७८१ (०७-०४-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांचरपूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर म मींगळम ढा (जज.सोलापूर) या र््रात आिमडी बाजारात का्ी ब रोजगार सुलर्क्षित 
युमक खोकी ्ाकून व्यमसाय कर ाऱ्या या सुलर्क्षित ब रोजगार ग या २० त  २५ मषाशपासून 
व्यमसाय करीत िसनू नगरपाललक च  िाड  म कर िरीत िसून त्याींया या खोक्याचा 
मा्तुकीस को त्या्ी प्रकारचा िड ळा ्ोत नसताींना्ी चप्पल लालनला नगरपाललक न  
मान्यता ा ऊन गाळ  बाींधुन मत: मींत्री म्ोायाींनी गाळ्याच  उदघा्न क ल  ्ोत ,  ् खर  आ  ् 
काय, 

(२) िसयास, तरी्ी िनतक्रम  िरमून सार्ू गाळ  तोडण्यात आयान  त्याींच  सींसार 
रत्यामर आल  िसयामुळ  त्याींना व्यमसायासािी नगरपाललक न  मोकळ्या जागा ा ण्यासािी 
जज्ाकधकारी, सोलापूर याींना  ाननक लोकप्रनतननधी याींनी नानाींक २९ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
ल खी ननम ान नाल  आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, या सुलर्क्षित ब रोजगाराींना व्यमसाय करण्यासािी नगरपाललक न  इतरत्र मोकळी 
जागा ा ण्याबाबत र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) चप्पल लालन रत्यामरील गाळ  बाींधण्यास 
नगरपररषा न  मान्यता नाल ली ना्ी. 
(२) म (३) मा.न्यायालयाय आा र्ानुसार सार गाळ्याींच  िनतक्रम  काढून ्ाकण्यात आल  
आ  ्. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

साांगली शमरज िुपवाड महानगरपाशलिा हदीतीतील शमरज ये ील ववववध िामाबाबत 
  

(१४)  १४०८७ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (शमरज) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली लमरज कुपमाड म्ानगरपाललका ्दीतीतील लमरज य  ील १) डॉ.बाबासा  ्ब आींब डकर 
उदयान, २) म्ात्मा गाींधी उदयान, ३) म्ात्मा बसम श्मर उदयान, ४) म्ात्मा फुल  उदयान, 
५) जजजामात उदयान, ६) रुीं गिा उदयान, ७) रमा उदयान आाी उदयान  मुलिूत सुवमधापासून 
मींकचत रान्ल ली आ  ्त त्यानिका ी मॉल कीं पाऊीं ड बाींध  , पाण्याची व्यम ा, बैिक व्यम ा, 
बगीया तयार कर   यासािी  ाननक लोकप्रनतननधी लमरज याींनी नगर वमकास वमिागाकड  
कपात सूचना क्र. ४३ िन्मय  माग ी क ल ली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
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(२) तस च लमरज य  ील १) म्ात्मा गाींधी चौक त  र्ात्री चौक (नाीम स), २) लमरज पोलीस 
  ्र्न-आींब डकर उदयान-परमर् ट्टी ्ॉजप्ल रता, ३) डॉ.गाडम  चौक त  बस ्ँड-मखार िाग 
रता कर  सािी मा.लोकप्रनतननधी लमरज याींनी नगर वमकास वमिागाकड  कपात सूचना क्र.४० 
िन्मय  माग ी क ल ली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, सार प्रकर ी र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) तस च सार उदयानाया म रत्याया वमकासासािी ननधी लमळून काम  पु श ्ो   िप क्षित 
आ  ् ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) म (२) याबाबत उदयान ारुुतीबाबत नगरोत् ान 
योजन िींतगशत प्रताम प्राप्त करण्यात य त आ  ्. तस च. रत्याबाबत ननधी उपलब्ध करुन 
ा ण्यात आला िसून त्यानुसार म्ानगरपाललक कडून कायशमा्ी करण्यात य त आ  ्. 
(३) म (४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

नागपूर महानगर िेत्र वविास ननयोजनाांचा आराखडयाबाबत 
  

(१५)  १४५६५ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर 
पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर म्ानगर ि त्र वमकास ननयोजनाींचा आराखडा, याबाबतची िननजश्चतता, म्ानगर 
ननयोजन सलमती म नागपूर प्रन्यासची मैधाननक िपष्ता कायम िसताींना्ी नागपूर सधुार 
प्रन्यास, नागपूर, म्ानगर ि त्रातील नगर पररषा तील वमकास काम , वमकास प्रकप, सींकुल , 
िुखींडाच  ननयलमतीकर  याबाबतच  ननयमन करुन म्सूल गोळा क या जात आ  ्, याबाबतच  
ग्रामपींचायतच  ननयमन िमैध िरत  काय, 
(२) िसयास, नागपूर म्ानगर ि त्रातील ग्रामपींचायत, नगरपररषा इत्यााीींया सींवमधाननक 
जबाबाारीमर प्रश्नकचन्् ननमाश  झायान  ग्रामपींचायत म नागपूर सुधार प्रन्यास यामध्य  
ननमाश  झाल या सींघषश म त ामाला को  जबाबाार आ  ्, 
(३) म्ाराषरातील पु  , मुींबल म इतर म्ानगरपाललका िंकीं मा म्ानगरि त्रात िर्ाप्रकार  
व्यम ा नसताना फक्त नागपूर जज्यातच िश्याप्रकार  गोधळाींची ाु् प्पी िुलमका िसयाच  
कार  काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) :(१) म्ाराषर म्ानगर ननयोजन सलमती (रचना म काम ) 
िध्याा र्, १९९९ मधील तरतुाीनसुार र्ासनान  नानाींक २३.०७.१९९९ िन्मय  नागपूर र््र म 
त्याबा  ्रील वमलर्षि ि त्र, “नागपूर म्नगर ि त्र” घोवषत क ल  िसनू, ना.३०.१२.२०१४ रोजी या 
िकधसूचन दमार  नागपूर म्ानगर ि त्राकररता म्ानगर ननयोजन सलमती नव्यान  गनित 
करण्यात आल ली आ  ्. 
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     र्ासनान  म्ाराषर प्राा लर्क ननयोजन म नगररचना िकधननयम १९६६ च  कलम-४०(१) 
िन्मय  ना.३१.०८.२०१० रोजीच  िकधसूचन दमार  नारपूर सुधार प्रन्यासची “वमर् ष ननयोजन 
प्राकधकर ” म्् ून ननयुक्ती क ल ली आ  ्. 
     नागपूर म्ानगर ि त्राया सुननयोजजत वमकासासािी र्ासनान  ना.२३.१२.२०१४ रोजीया 
िकधसुचन दमार  म्ाराषर प्राा लर्क ननयोजन म नगररचना िकध.१९६६ च  कलम ४२(क) िन्मय  
उक्त ि त्र  ् “वमकास ि त्र” म्् ून घोवषत क ल ल  िसून, िकधननयमाया कलम ४२(घ) िन्मय  
या वमकास ि त्रासािी नागपूर सधुार प्रन्यासला “ि त्र वमकास प्राकधकर ” म्् ून ननयुत क ल ल  
आ  ्. 
     नागपूर म्ानगर ननय जन प्राकधकर ाच  ज  कायशि त्र आ  ्, त च कायशि त्र नागपूर सुधार 
प्रन्याससािी िकधसुकचत करण्यात आल  िसल  तरी ाोन््ी सीं ाच  कामकाज  ् म गम गळ्या 
िकधननयमाींदमार  सुरु िसयामळु  त्याींया कामाकजामध्य  मधैाननक िपष्ता िसण्याच  
कार  ना्ी. 
     र्ासनान  ना.३१.०८.२०१० रोजी कलम ४०(१) िन्मय  ना्रपूर म्ानगर ि त्राकररता नागपूर 
सुधार प्रन्यासाला वमर् ष ननयोजन प्राकधकर  म्् ून ननयुक्त क ल ल  आ  ्. त्यानुसार नागपूर 
म्ानगर ि त्रात कायशरत िसल ल  को त ्ी ननयोजन प्राकधकर , वमर् ष ननयोजन प्राकधकर  
िंकीं मा नमनगर वमकास प्राकधकर  याींच  िस  कायश सींपुष्ात आल . त्यामळु  नागपूर सधुार 
प्रन्यास िुखींडाच  ननयमतीकर  करीता गोळा करत िसल ला म्सूल ननयमानुसारच आ  ्. 
तस च नागपूर म्ानगर ि त्रामधील ग्रामपींचायत याींच  गामिा मकधल ननयमन िमैध िरत 
ना्ी. 
(२) िकधननयमाया कलम ४०(१) िन्मय  र्ासनान  नागपूर सधुार प्रन्यास याींना वमर् ष 
ननयोजन प्राकधकर  म्् ून ननयुक्त क ल ल  िसयान  ग्रामपींचायत ्दीतीमध्य  म्ाराषर 
प्राा लर्क ननयोजन म नगर रचना िकधननयमानुसार ननयोजन प्राकधकरण्याची काये म कतशव्य 
पार पाडण्यासािी नागपूर सुधार प्रन्यास सिम आ  ्. नागपूर सुधार प्रन्यासया कायशि त्रातून 
नगर पररषा ि त्र  मगळली िसयान , नगर पररषा ि त्रासािी “नगर पररषा” ्ी मतींत्र 
ननयोजन प्राकधकर  िसयान  त्याींच  िकधकार िबाकधत आ  ्त. 
(३) मुींबल म्ानगर प्रा र् िकधननयम १९७४ िन्मय  मुींबल म्ानगर ि त्र वमकास प्राकधकर ाची 
(MMRDA) वमर् ष ननयोजन प्राकधकर  म्् ून ननयुक्ती झाली आ  ्, पु   म्ानगर ि त्र 
वमकास प्राकधकर  म नागपूर प्राकधकर  ि त्र वमकास प्राकधकर  ्ी प्राकधकर   म्ाराषर 
प्राा लर्क ननयोजन म नगररचना िकधननयम १९६६ च  कलम ४२ िन्मय  ननयुक्त करण्यात 
आल ली िसून, त्यानिका ी िकधननयमातील तरतुाीनुसार कायशमा्ी कर   िलिप्र त आ  ्. 

___________ 
  

नागपूर ये े उमरेड रोडवर मौजा हरपूर ये े पोटवस िॉम्पलेक्स  
व टेडीयम अस ेक्रीडा सांिुल बाांधण्याबाबत 

(१६)  १४५८३ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर 
पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर य    उमर ड रोडमर मौजा ्रपूर य    पो श्स कॉम्पल क्स म   ्डीयम िस  क्रीडा 
सींकुल बाींधण्याचा नन शय कामगार कया  मींडळ म ना.स.ुप्र.न  घ तला ्ोता,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, या क्रीडा सींकुलाच  बाींधकाम म ५० ्क्क  पू श झाल  आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, १० मषे उल्ून्ी उमशररत बाींधकाम पू श ्ोऊ र्कल  ना्ी,  ् खर  आ  ् काय, 
(४) िसयास, कामाला वमलींब ्ोण्याची कार   काय आ  ्त, 
(५) िसयास, प्रकप पू श करण्यासािी िंकती कालामधी िप क्षित आ  ्, 
(६) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) ्ोय. 
(३) ्ोय. 
(४), (५) म (६) प्रतुत प्रश्नासींािाशत मा.मुख्यमींत्री याींच कड  ना.२५/०१*२०१६ रोजी झाल या 
बैिकीमध्य  उमशररत बाींधकाम पू श करण्याबाबत खालीलप्रमा   नन शय घ ण्यात आल ल  आ  ्त :- 
ि) युनी्ी इींफ्रा प्रोज क्् याींयाबरोबर करण्यात आल ला करारनामा Foreclose करुन उमशरीत 
कामासािी नव्यान  ननवमाा मागमामी. 
ब) उमशरीत काम सध्याया DSR नुसार करण्यास युनन्ी इींफ्रा प्रोज क्् तयार िसयास 
त्याींयाकडून करुन घ ण्याची र्क्यता तपासून प्ामी. 

___________ 
  

पन् हाळा नगरपररषदे या पयवटन अनुदानात वाच िरणेबाबत 
  

(१७)  १४८०७ (०७-०४-२०१५).   श्री.सत्यजीत पाटील-स अडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्ाराष रातील एक म्त् माच  िनत्ालसक म पयश् न   ळ िसल या पन् ्ाळ गडाचा पयश् न 
दृष ्या वमकास ्ोण् यासािी र्ासनान  सन १९५४ मध्य  पन् ्ाळा नगरपररषा ्ी खास बाब 
म् ् ून कगरी  ान नगरपररषा   ापन क ली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िस यास, सन १९६१ पासून सार नगरपररषा ला १ लाख रुपय  प्रनतमषश पयश् न िनुाान 
नाल  जात , या िनुाानात माढ ्ोण् याबाबतचा प्र ताम र्ासन तरामर िन क मष ेप्रलींबबत आ  ्, 
 ् ्ी खर  आ  ् काय, 

(३) िस यास, पन् ्ाळा गडामर य  ाऱ् या लर्मप्र मी, इनत्ास प्र मी म पयश् काींना मुलिूत सोयी 
सुवमधा पुरवमण् यासािी प्रनतमषतीच पन् ्ाळा नगरपररषा स रूपय  ५ को्ी इतक  िनुाान र्ासन 
ा  ार आ  ् काय, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) ्ोय,  ् खर  आ  ्. 
(२) म (३) प्रनतमषतीच एक लाख रुपय  पयश् न िनुाान ा ण्यात य त . सन २०१५-१६ करीता १.२२ 
लि पयश् न िनुाान ा ण्यात आल . 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
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आिोट नगरपररषदेअांतगवत रखडले या र त् या या िामाबाबत 
  

(१८)  १५४७३ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आको् (जज.िकोला) र््र नगरपररषा िींतगशत र््रातील २ को्ी १७ लि रूपयाीं या 
र त् याची वमकास काम  ग  या का्ी मन्न् याींपासून सामशजननक बाींधकाम वमिाग म नगर 
पररषा प्रर्ासनाचा नारींगालमुळ  ्ी काम  रखडल ली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िस यास, नगरपररषा िींतगशत र त  वमकास ननधी खचश करण् याच  िकधकार नसून नमीन 
र्ासकीय पररपत्रकानुसार यापुढ  नगरपररषा ची र त  वमकास काम  सामशजननक बाींधकाम 
वमिागाकडून कराम  लाग ल म त् यासािी नगरपररषा मुख् याकधकाऱ् याींची (NOC) ना ्रकत 
प्रमा पत्र लाग ल,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िस यास, आको् नगरपररषा मुख् याकधकाऱ् याींनी २ को्ी १७ लि र त  वमकास कामाची 
(NOC) ना ्रकत प्रमा पत्र सामशजननक बाींधकाम वमिागाला न ना यान  आको् र््राच  
िींतगशत र त  म चौकाीं या सौायतीचकर ाच  काम  रखडल ली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(४) िस यास, िदयापपाम तो रखडल ली वमकास काम  न झा यान  र्ासनान  चौकर्ी क ली आ  ् 
काय, चौकर्ीत काय आढळून आल  तानुषींगान  ाोषी िकधकाऱ् याींवमरूध् ा र्ासनान  को ती 
कारमाल क ली मा करण् यात य त आ  ्, 
(५) नस यास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१), (२) म (३) आको् नगरपररषा स र्ासन नन शय 
नानाींक ३ डडसेंबर, २०१३ िन्मय  िनुाान उपलब्ध करुन ा ण्यात आल  िसून, सार 
कामाींकरीता सामशजननक बाींधकाम वमिाग ्ी कायाशन्मयन यींत्र ा ननजश्चत करण्यात आली आ  ्. 
जज्ाकधकारी, िकोला याींनी यापैकी कामाींना नानाींक २६ फ ब्रुमारी, २०१४ रोजी प्रर्ासकीय 
मान्यता नाल ली िसून, आको्  नगरपररषा कडून सार कामाींसािी ना-्रकत प्रमा पत्र 
ा ण्यात आल  आ  ्. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 
(५) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

राज्यातील माजी सैननिाांना मालमत्ता िरात सूट देण्याबाबत 
  

(१९)  २१२७७ (१२-०८-२०१५).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर म्ानगरपाललक चा माजी सैननकाींना मालमत् ताकरात सू् ा ण् यासींबींधीचा प्र ताम 
नगर रचना वमिागाकड  तीन मषाशपासून प्रलींबबत आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) तस च राज् यातील समश नगरपररषा म ग्रामपींचायत ि त्रातील सैननकाींच  घरामर लामण् यात 
य त िसल ली घरपट्टी (्ॅक् स) माफ करण् यात यामी िंकीं मा वमर् ष बाब म् ् ून समलत ा ण् यात 
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यामी िर्ा माग ीच  ननम ान पाचोरा-िडगाींम (जज.जळगाींम) य  ील लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुख् यमींत्री म मा.नगरवमकास राज् यमींत्री याींना नाल ,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िस यास, उक्त प्रकर ी र्ासनान  को ती कारमाल क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नस यास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१) नागपूर म्ानगरपाललक या प्राप्त प्रतामाया 
िनुषींगान , प्रतुत प्रकर ी नन शय घ ण्यास नागपूर म्ानगरपाललका सिम िसयान , 
त्याबाबत नानाींक ३१/८/२०१५ या पत्रान्मय  नागपूर म्ानगरपाललक स कळवमण्यात आल ल  
आ  ्. 
(२) ्ोय,  ् खर  आ  ्. 
(३) म (४) राज्यातील नागरी िागात रा् ाऱ्या म सींरि  ालातील र्ौयश पाक आण  माजी 
सैननकाींया वमधमाींना त्याींया नामामर िसल या मालमत्त स, मालमत्ता करातून सू् 
ा ण्याबाबत नानाींक ०५/०४/२०१६ चा र्ासन नन शय ननगशलमत झाला आ  ्. 
      म्ाराषर ग्रामपींचायत कर म फी (सुधार ा) ननयम २०१५ नुसार नानाींक ३१/१२/२०१५ 
या िकधसूचन न्मय  सींरि  ालातील र्ौयश पाक िंकीं मा स मापाक धारक म िर्ा पाक 
धारकाींया वमधमा िंकीं मा िमलींबबताींया मापरात आ या जा ाऱ्या फक्त एकच ननमासी 
इमारतीस, करातून माफी ा ण्यात आल ली आ  ्. 

___________ 
  

रामटेि गडमांददर, िाशलदास मारि व ओम गाडवन पररसरात सोयीसुववधाबाबत 
  

(२०)  २२३८५ (११-०८-२०१५).   श्री.डड मलीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम  ्क गडमींनार, काललाास मारक म ओम गाडशन पररसरात नगरपररषा या ालुशिामुळ  
यात्र करु म नागररकाींना पयाशप्त सोयीसुवमधा लमळत नसयाबाबत  ाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा  ् म , २०१५ मध्य  मा त् या समुारास सींबींकधत िकधकाऱ्याींसमम त पा् ी क ली,  ् खर  आ  ् 
काय, 
(२) िसयास, पा् ीनुसार सारया सोयीसुवमधा पुरवमण्यासींािाशत तस च साफसफाल सींािाशत 
को ती कारमाल क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(३) िदयाप कारमाल क ली नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) सारया निका ी नगरपररषा माफश त वमदयुतीकर , पा ी पुरमिा म र्ौचालयाची व्यम ा 
उपलब्ध करुन ा ण्यात आली िसनू ननयलमत साफसफाल करण्यात य त . 
(३) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 
  

___________ 
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श्रीगोंदा (श्ज.अहमदनगर) ये  ेसु अ असणाऱ्या रत्याया ८०० मीटर  
खडीिरणाच ेिाम ननिृष्ट्ट दजावचे असयाबाबत 

(२१)  २३७८५ (१७-०८-२०१५).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंाा (जज.ि्मानगर) य    सुरु िस ाऱ्या रत्याया क मळ ८०० मी्र खडीकर ाया 
कामासािी पाम  पाच को्ी खचश करण्यात आल  िसनू काम ननकृष् प्रतीच  झायाच  मा  ् 
फ ब्रुमारी, २०१५ या नतसऱ्या आिमडेयात ननार्शनास आल ,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िसयास, सार रत्याया कामाची पा् ी क ली आ  ् काय, 
(३) िसयास, पा् ीच  ननषकषश काय आ  ्त म तदनुसार सार ि क ाारामर को ती कारमाल 
क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) तस च ाजेाार काम ्ोण्याबाबत को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(५) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१६) :(१) ना्ी. 
(२) म (३) सार रत्याींची र्ासकीय तींत्रननक तन ि्मानगर याींच कडून पा् ी करण्यात आली 
आ  ्. पा् ीच  ननषकषश समाधानकारक िसयाचा ि्माल र्ासनास प्राप्त झाला आ  ्. 
(४) म (५) सार प्रकपाया यापुढ  ्ो ाऱ्या कामाची ा खील मुख्य िलियींता सामशजननक 
बाींधकाम वमिाग याींच माफश त तपास ी कर  बाबत सचूना ा ण्यात य त आ  ्त. 

___________ 
  

राजापूर (श्ज.रत् नाधगरी) शहरातील अजुवना नदीवर पुल बाांधण् याबाबत 
  

(२२)  २६३५७ (०४-०८-२०१५).   श्री.बाळासाहेब  ोरात (सांगमनेर), प्रा.ववरेंद्र जगताप 
(धामणगाव रेवे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजापूर (जज.रत् नाकगरी) र््रातील कोंढ तड पररसरातील िजुशना नाीमर पुल बाींधण् या या 
रुपय  १ को्ी ६१ लाखा या खचाश या प्र तामाला र त  िनुाानाींतगशत २ मषाशपूमतीच मींजूरी 
लमळा यामर िुमीपजुन ्ोऊन सार पुला या बाींधकामाला सुरुमात झाली,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िस यास, सार पुलाच  बाींधकाम िधशम् िम   त बींा पडल  आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िस यास, सार पुलाच  बाींधकाम पू श करण्यास र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा 
करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) म (२) ्ोय,  ् खर  आ  ्. 
(३) सार्ू पुलाया बाींधकामाकरीता मैलर्ष्यपू श िनुाानातींगशत ननधी उपलब्ध करुन नाला 
आ  ्. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
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औरांगाबाद शहराचा वाचता ववतार लिात घेऊन शासनान े१८ महसलुी  
गावामध्ये १५,१८४ हेक्टरवर झालर िेत्र वविशसत िरणेबाबत 

  

(२३)  २९०१३ (२१-०१-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  औरींगाबाा र््राचा माढता वमतार लिात घ ऊन र्ासनान  १८ म्सलुी गामामध्य  
१५,१८४  ्क््रमर झालर ि त्र वमकलसत करण्याचा नन शय घ ऊन त्यासािी लसडकोची वमर् ष 
ननयोजन प्राकधकर ाची म्् ून न म ूक क ली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िसयास, झालर ि त्रात को त्या्ी प्रकारच  वमकासकाम, इमारत बाींधकाम, पुनवमशकास, 
र खाींकन करून प्लॉ्ची वमक्री करण्यासािी लसडकोया वमर् ष ननयोजन प्राकधकर ाची परमानगी 
घ    बींधनकारक करण्यात आली आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, ज्या प्लॉ् धारकाींनी म वमकासकाींनी बाींधकाम  परमानगी न घ ता क ली आ  ् 
त्याींया वमरोधात लसडको ननयोजन प्राकधकर ान  आतापयतं को ती कारमाल क ली मा करण्यात 
य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) म (२) नगर वमकास वमिाग, म्ाराषर र्ासन 
िकधसूचना क्र.न्पीएस-३००६/सीआर-२४६/२००६/नीम-३०, नानाींक ३.१०.२००६ िन्मय  औरींगाबाा 
म्ानगरापाललका ्दीतीलगत िसल या २८ म्सलूी गामातील १५.१८४  ्क््र ि त्राकररता 
लसडकोची र्ासनान  वमर् ष ननयोजन प्राकधकर  म्सूल ननयुक्ती क ली आ  ्. 
(३) म (४) िनकधकृत बाींधकाम ननयींत्रक प कादमार  सार िनकधकृत प्रकर ात नो्ीस ा ण्यात 
य ऊन  ाींबवमण्यींची आण  तोडण्याची कायशमा्ी करण्यात य त आ  ्. तस च सींबींकधताींमर गुन््ा 
ााखल करण्यात आल ल  आ  ्त. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपाशलिा िमवचारी भरती प्रिरणाबाबत 
  

(२४)  २९०१६ (२१-०१-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाा म्ानगरपाललक मध्य  सन २००४ मध्य  उच न्यायालयाया सूचन नसुार ११२४ 
कमशचाऱ्याींची िरती क ली या िरतीमध्य  न्यायालयान  ज षिता यााी्ी ननजश्चत करून नाली 
्ोती,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, िदयापपयशत ्ी िरती प्रिंक्रया सुरु न ्ोण्याची कार   काय, 
(३) तस च र्ासकीय स म मध्य  िरती ्ोण्याकररता ९ त  ११ मन्न् याचा परीवमिाधीन कालामधी 
लागतो, परींतु म्ानगरपाललक न  नमीन िरती क ल या ११२४ कमशचाऱ्याींना ११ मषश उल्ून्ी 
आजतागायत त्याींना सींपू श म तन नाल  जात ना्ी,  ् खर  आ  ् काय, 
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(४) िसयास, या प्रकर ी र्ासनान  चौकर्ी क ली आ  ् काय म त्यानुसार र्ासनान  का  े ती 
कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(५) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१६) :(१)  ् खर  आ  ्. 
(२) सन २००४ मध्य  िरती प्रिंक्रया पू श करुन ११२४ कमशचाऱ्याींची िरती करण्यात आली आ  ्. 
(३)  ् खर  ना्ी, सार कमशचाऱ्याींचा पररवमिाकधन कालामधी सींपवमण्यात आला िसून सींबींकधत 
कमशचाऱ्याींना त्याींया म तनाच  आक शक फाया  ा ण्यात आल  आ  ्त. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 
(५) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

मुांबईतील िाांजुरमागव, देवनार व मुलुांड ये  ेटािण्यात येणाऱ्या 
 घनिचऱ्याची ववहेवाट यो्य पध्दतीने लावण्याबाबत 

  

(२५)  ३०४१६ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.श्जतेंद्र आर्व् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री. अपेश म् हात्र े (शभवांडी पूवव) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबलतील काींजुरमागश, ा मनार म मुलुींड य    ्ाकण्यात य  ाऱ्या घनकचऱ्याची वमीं  ्मा् 
योग्य पध्ातीन  लामण्यात य त नसयामळु  या नतन््ी डजम्पींग ग्राऊीं डमध्य  घनकचऱ्याच  नढग 
जमा ्ोऊन त्याींची ागुधंी आजुबाजूया पररसरात पसरून त्या िागातील नागररकाींना त्मच च  म 
डोळाच  वमकार जडू लागल  आ  ्त,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, सार नतन््ी डजम्पींग ग्राऊीं ड मधील घनकचऱ्याची योग्य  वम  ्मा् लामण्यात 
यामी म्् ून  ाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री म्ोायाना सप् े्ंबर, २०१५ मध्य  ननम ान 
नाल  आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, काींजूर डींजम्पींग ग्राऊीं डमध्य  ्ाकण्यात य  ाऱ्या कचऱ्याया ागुधंीमुळ  
वमक्रोळीस् आजुबाजुया िागातील नागररकाींना त्रास ्ोत िसयान  त  ील नागरर काींनी 
आिमडेयािरात ागुधंी न  ाींबवमयास पाललक या वमरोधात जन आींाोलन करण्याचा इर्ारा 
नानाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ मा त्या ारम्यान नाला  ््ी खर  आ  ् काय, 
(४) िसयास, काींजुरमागश, ा मनार म मलुुींड य    ्ाकण्यात य  ाऱ्या घनकचऱ्याची वम  ्मा् 
योग्य पध्ातीन  लामण्याबाबत र्ासनामाफश त को ती कायशमा्ी करण्यात आली आ  ् मा य त 
आ  ्, 
(५) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) :(१)  ् खर  ना्ी. त ावप खबराारी म्् ून ा मनार 
ि प ािूमीया आजूबाजूया पररसरातील नागररकाींसािी म्ापाललक माफश त आरोग्य लर्बबर  
घ ण्यात य तात. 
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(२)  ् खर  आ  ्. 
(३) काींजुर डींवप ींग ग्राऊीं डमध्य  ्ाकण्यात य  ाऱ्या कचऱ्यामुळ  ागुधंी पसरली आ  ्.  ् खर  ना्ी. 
परींतु त  ील नागरीकाींनी सार वमषयाचा नन शय आि नामसाींत न झायास जन आींाोलन 
करण्याचा इर्ारा नाला ्ोता.  ् खर  आ  ्. 
(४) काींजूर य    माचश, २०१५ पासनू ाररोज कचरा जमकारण्यास सुरुमात झाली िसून सध्या 
त    ाररोज ३००० म . ्न कचरा जमकारुन त्यामर म्ापाललक माफश त र्ात्रोक्त पध्ातीन  
बायोररॲक््र तींत्रज्ञानादमार  प्रिंक्रया करण्यात य त आ  ्. 
     तस च, नजीकया िवमषयात म्ापाललक माफश त खालीलप्रमा   उपाययोजना करण्यास 
सुरुमात झाली आ  ् :- 
 काींजूर य    १००० ्न िमत चा खतननलमशती प्रकप उिार  . 
 ा मनार य    २०० ्न िमत चा कचऱ्यापासून मीजननलमशती करण्याचा प्रकप उिार  . 
 मुलुींड ि प िुमी य  ील कचरा ्लमून ि प िूमीची जमीन योग्य त्या तींत्रज्ञानादमार  

पुन:प्राप्त कर  . 
 राज्य र्ासनान  बृ् न्मुींबल म्ानगरपाललक स नाल या मुलुींड (पूमश) य  ील िरोली 

पुलानजीक ३२.७७  ्क््र जाग त ५००० म . ्न िमत च  कचरा प्रिंक्रया कें द्र उिार  . 
 राज्य र्ासनान  बृ् न्मुींबल म्ानगरपाललक स नाल या मौज  करमल  गाींम, ता.िींबरना  

य  ील ३८.८७  ्क््र जाग त कचरा प्रिंक्रया कें द्र उिार   म कचऱ्याची र्ात्रोक्तररत्या 
वम  ्मा् लाम  . 

(५) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 
___________ 

  
मुांबईतील धारावी ववभागात महापाशलिेमाफव त िेया जाणाऱ्या पाणीपुरवठयाया नळामधून 

दगुधंीयुक्त व दवुषत पाण्याचा पुरवठा होत असयाबाबत 
  

(२६)  ३०५०६ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चर्व्हाण (बागलाण), श्री.श्जतेंद्र आर्व् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबलतील धारामी प्रिाग क्र. १७६ मधील धोबीघा्, जीमनज्योती सोसाय्ी, नमजीमन 
सोसाय्ी, रॅणझ् कॅम्प, सोर्ल नगर, वमजयनगर, गाींधीनगर, मररिम्मा मींाीर पररसर 
आझाानगर ९० फु्ी रोड आना निका ी म्ापाललक माफश त क या जा ाऱ्या पा ीपुरमियाया 
नळामधनू ागुधंीयुक्त म ावुषत पाण्याचा पुरमिा ्ोत िसयान  नागरीकाींया जीमाला धोका 
ननमाश  झाला आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, उक्त प्रकर ी र्ासनामाफश त चौकर्ी क ली आ  ् काय, 
(३) िसयास, चौकर्ीत काय आढळून आल  आ  ्, 
(४) िसयास, प्रश्न िाग (१) बाबत उल णखत पररसरातील नागरीकाींना मछ म ागुधंी 
वमरन्त पा ी उपलब्ध करुन ा ण्याच  दृष्ीन  र्ासनान  को ती उपाययोजना क ली मा करण्यात 
य त आ  ् ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) धारामी प्रिाग क्र. १७६ मधून ावुषत पा ी 
पुरमठ्याया तक्रारी प्राप्त झाया ्ोत्या  ् खर  आ  ्. 
     त ावप सार निका ी म्ापाललक माफश त मुख्य जलमान्नीची सी.सी.्ी.व््ी दमार  पा् ी 
करुन गळतीचा त्रोत र्ोधून काढण्यात आला तस च सार जलमान्नीची तातडीन  ारुुती 
करण्यात आली. 
     त्यामळु  नागररकाींया जीमाला धोका ननमाश  झाला  ् खर  ना्ी. 
(२) म (३) म्ापाललक माफश त ावुषत पा ी पुरमठ्याया समयाींच  ननरसन करुन सार 
मतीमधील पाण्याच  नमुन  तपास ीसािी सािवमण्यात आल . 
    त ावप, सार निका या पाण्याया नमुन्याचा ि्माल वपण्यायोग्य िसयाच  तपास ी 
ि्मालात आढळून आल . 
(४) ावुषत पा ी पुरमठ्याया वमिागात म ळोम ळी जलज ाड ीची तपास ी कर   (बकॅ फ्लो च क 
कर  ), ्ायड्रन्् फ्लर् कर  , तस च गळती / ावुषत पाण्याच  त्रोत र्ोधून काढण्याकररता 
सी.सी.्ी.व््ी दमार  जलमान्न्याची िींतगशत तपास ी इत्यााी उपाययोजना म्ापाललक माफश त 
करण्यात आया आ  ्त. 

___________ 
  

मुांबई वारस वात ु(हेररटेज) पररसर असलेया मरीन ड्राईर्व्ह  
भागात बाांधण्यात आलेया श्जमबाबत 

  

(२७)  ३०६४२ (२१-०१-२०१६).   श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), श्री.श्जतेंद्र आर्व् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबल मारस मात ु (  ्रर  ्ज) पररसर िसल या मरीन ड्रालव्् िागात बाींधण्यात आल या 
जजमबाबत मैदयत ची सुरु िसल ली चौकर्ी पू श झाली आ  ् काय, 

(२) िसयास, चौकर्ीत काय आढळून आल  म तानुसार र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा 
करण्यात य त आ  ्, 
(३) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) मुींबल मारस मात ु(  ्रर  ्ज) पररसर िसल या मरीन 
ड्रालव्् िागात बाींधण्यात आल या जजमबाबत मैदयत बाबतची को ती्ी चौकर्ी प्रतावमत 
ना्ी. 
(२) म (३) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

मुांबईतील लोअर परेल पररसरातील गणपतराव िदम मागव व वरळी  
िोळीवाड्यातील टॉलवर बुलडोजर कफरववयाबाबत 

(२८)  ३०७५७ (२१-०१-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबलतील लोिर पर ल पररसरातील ग पतराम काम मागश म मरळी कोळीमाडेयातील ५० 
मषे जुन्या िसल या ्ॉलमर म मतृ्तपत्र वमक्र त् यामर म्ानगरपाललक या जी-ाक्षि  
वमिागाया स्ाय्यक आयुक्ताींनी ्ॉलधारकाींना को ती्ी पुमश सूचना न ा ता म त्याींया 
कडील पुराव्याया कागापत्राींची तपास ी न करता बुलडोजर िंफरमून ाकुान  जलमनाोत 
क याची घ्ना नानाींक २० ऑग्, २०१५ रोजी मा त्यासमुारास ननार्शनास आली आ  ्,  ् 
खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, सार कारमालबाबत  ाननक आमाार म नगरस मकाींनी जी-ाक्षि  कायाशलयात 
आींाोलन करुन सार ाकुान  ्ी वमकासकाला मात करण्यासािी तोडण्यात आयामुळ  म 
वमकासकाला स्ाय्यक आयुक्त  ् मात करत िसयान  त्याींयामर ननलींबनाची कारमाल 
करामी िर्ी माग ी पाललक च  उपायुक्त म मुींबल म्ानगरपाललक च  आयुक्त याींयाकड  
ननम ानादमार  क ली आ  ्  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, २० मषाशपासून उपजीवमक चा व्यमसाय मतृ्तपत्र वमक्रीचा व्यमसाय कर ाऱ्या 
्ॉलमर त्याींयाकड  िसल ली िकधकृत कागापत्र  न तपासता म त्याींना पूमश सचुना न ा ता 
वमकासकाया फायदयासािी स्ाय्यक आयुक्ताींनी क ल या कारमाल वमरोधात ननम ानातील 
माग ीनुसार म्ानगरपाललक या आयुक्ताींनी म जी-ाक्षि  वमिागाच  उपायुक्त याींनी काय 
नन शयात्मक कायशमा्ी क ली आ  ् मा कायशमा्ीची सदय:ज ती काय आ  ्, 
(४) िसयास, सार प्रकर ी चौकर्ी करण्यात आली आ  ् काय, 
(५) िसयास, चौकर्ीत ाोषी आढळल याींमर को ती कारमाल क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(६) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) मुींबलतील लोिर पर ल पररसरातील ग पतराम काम 
मागाशमर ना. १९.०८.२०१५ रोजी म्ापाललक या जी/ाक्षि  वमिागामाफश त िनतक्रम  
ननषकासनाची कारमाल करण्यात आली. 
     परींतु, सार ननषकासन कारमाल करताना लसग्नल जमळील ाोन ाकुानाींया बा  ्रील 
छपरा (जो रत्यामर आल ला ्ोता) म बस/इतर मा्नाींया र्ाारीला िड ळा िरत ्ोता, तो 
िाग ज .सी.बी. यींत्राया स्ाय्यान  काढण्याचा प्रयत्न क ला िसता, ाोन््ी ाकुानाया ार्शनी 
िागाच   ोड स  नुकसान झाल  परींत ुको त ्ी ाकुान जमीनाोत क ल ल  ना्ी. 
(२)  ् खर  आ  ्. 
(३), (४) म (५) सार ननषकासन कारमाल करण्यात आल या ्ॉलमध्य  मतृ्तपत्र वमक्री 
व्यमसायाचा ्ॉल नव््ता. 
    सार प्रकर ी म्ापाललक माफश त चौकर्ी करण्यात आली िसनू ,सार कारमालत को ती्ी 
िननयलमतता आढळून आली नसयामळु  म्ापाललक माफश त को ती्ी कारमाल करण्यात 
आल ली ना्ी. 
(६) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 
 

___________ 
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मुांबई शहराला पाणीपुरवठा िरणाऱ्या मोडि सागर व वैतरणा तलावात इगतपुरी 
नगरपररषदेिडून िचरा व जनावराांचे अनुशेष व इतर घाति पदा व  

टािले जात असयाबाबत 
(२९)  ३०७८५ (२१-०१-२०१६).   श्री.जयांत पाटील (इलामपूर), श्री.श्जतेंद्र आर्व् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबल र््राला पा ीपुरमिा कर ाऱ्या मोडक सागर तलामात म मैतर ा तलामात इगतपुरी 
नगरपररषा कडून कचरा म जनामराींच  िनुर् ष म इतर घातक पाा श ्ाकल  जात िसयान  ्ी 
तलाम  ावुषत ्ोत िसयाची गींिीर बाब राज्य र्ासनाया तस च मुींबल म्ानगरपाललक या 
मा  ् ऑग्, २०१५ मध्य  मा त्याारम्यान ननार्शनास आली,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, याबाबत त्या जलत्रोताींची तपासा ी करण्यात आली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, या पाण्याया नमुन्यात को त्या प्रकारच  ्ानीकारक घ्क आढळून आल  
आ  ्, 
(४) िसयास, याबाबत सींबींकधताींमर र्ासनान  को ती कारमाल क ली मा करण्यात य त आ  ् ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) नानाींक २०.०८.२०१५ म नानाींक २१.०८.२०१५ रोजी 
न्ींाु ान ्ालम्स मतृ्तपत्रात नगरपररषा तफे इगतपुरी र््रामधनू जा ार  झर /ओ्ोळ/नाला 
याींमध्य  घरगुती, औदयोकगक म इतर वमषारी द्रव्य  सोडण्यात य त िसयामळु  बृ् न्मुींबल 
म्ानगरपाललक या मैतर ा नाीमर बाींधण्यात आल या मध्य मतैर ा धर ातील पा ी ावुषत 
्ोत  िर्ी बातमी प्रलसध्ा झाली ्ोती. 
(२)  ् खर  आ  ्. 
(३) मा  ् जलुै म ऑग्, २०१५ या कालामधीत मैतर ा धर ामधून य  ाऱ्या पा ाया 
नमुन्याची बृ् न्मुींबल म्ानगरपाललक या िाींडूप जलर्ुध्ाीकर  सींकुलाया प्रयोगर्ाळ त 
तपास ी करण्यात आली. सार तपास ीमध्य  कुिया्ी प्रकारच  प्राषु  आढळून आल  ना्ी. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

मुांबई ये ील माहनगरपाशलिेया ियरोग  अ्णालयातील डॉक्टसव पररचाररिा व िमवचाऱ्याांना 
एन ९५ माि पुरववणे तसेच ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(३०)  ३०९३७ (२१-०१-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अलम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.श्जतेंद्र आर्व् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबल य  ील म्ानगरपाललक या ियरोग रुग् ालयात एका पररचारीक ला ियरोगाची 
लाग  झायान  मतृ्य ुझाला ्ोता. त्यानींतर्ी डॉक््र पररचारीका आण  इतर कमशचाऱ्याींया 
आरोग्याची काळजी घ तली जात नसून त्याींना पूरवमण्यात य  ाऱ्या ९५ माकचा  तु्मडा 
जा मत िसून िन क मन्न्यापासुन  ् माकच पुरवमण्यात आल  नसयाच  मा  ् सप् े्ंबर, 
२०१५ ारम्यान ननार्शनास आल  आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
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(२) िसयास, या रुग् ालयात ब्ुताींर् कमशचाऱ्याींची पा  ररक्त िसून िदयाप ती िरण्यात 
आल ली ना्ीत,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, उक्त प्रश्न १ नुसार या रुग् ालयातील डॉक््सश पररचाररका म कमशचाऱ्याींना एन 
९५ माक पुरवमण्याबाबत को ती कायशमा्ी क ली आ  ् मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) िसयास, उक्त प्रश्न २ नुसार या रुग् ालयातील ररक्त पा  िरण्याबाबत को ती 
कायशमा्ी क ली आ  ् मा करण्यात य त आ  ्, 
(५) िदयाप कायशमा्ी क ली नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) बृ् न्मुींबल म्ानगरपाललक या ियरोग रुग् ालयात 
एका पररचाररक ला ियरोगाची लाग  झायान  नतचा मतृ्यू झाला ्ोता  ् खर  आ  ्. 
    ियरोग रुग् ालय समू् य  ील कमशचाऱ्याींना म्ापाललक माफश त नतन् ्ी पाळ्याींमध्य  
ननयलमत सकस आ्ार ा ण्यात य त आ  ्. तस च, कमशचाऱ्याींची ार तीन मन्न्याींनी मैदयकीय 
तपास ी करण्यात य त िसून, त्याींना औषध  वमनामूय ा ण्यात य त आ  ्त. 
     सदय:ज तीत ियरोग रुग् ालय समू् य    ३०००० एन ९५ माकचा सािा उपलब्ध 
िसून त  एक नामसाआड कमशचाऱ्याींना ननयलमत पुरवमण्यात य त आ  ्त. 
(२) ियरोग रुग् ालाया आ ापन मरील स्ाय्यक मैदयकीय िकधकारी याींची एकू  २७ पा  
िसून, त्यापैकी २० पा  म्ानगरपाललक माफश त िरण्यात आली िसून, उमशररत ७ पााींमर 
बींधपबत्रत मैदयकीय िकधकाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात आली आ  ्. 
     पररचाररका या सींमगाशतील एकू  २७६ पााींपैकी २३१ पा  िरण्यात आली िसून, उमशररत 
४५ पा  जान्रातीदमार  सरळस म न  िरण्यात य  ार आ  ्त. 
    चतु श श्र  ी कमशचाऱ्याींमध्य  सफाल कामगाराींची एकू  २३३, कि पररचर १८२ म आय ४९ 
याप्रमा   ४६४ पा  िसून त्यापकैी ३९९ पा  िरण्यात आली आ  ्त म ६५ पा  ररक्त आ  ्त. 
(३) डॉक््सश, पररचाररका म कमशचाऱ्याींना एन ९५ माकाचा पुरमिा करण्यात य त िसून, त्याचा 
आमश्यक तो सािा उपलब्ध आ  ्. 
(४) ियरोग रुग् ालयातील ररक्त पा  िरण्याची कायशमा्ी म्ापाललक माफश त सुरु आ  ्. 
(५) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  
रामटेि (श्ज.नागपूर) शहरातील दधुाळा िवडि पररसरातील २६५ घरिुलाांया बाांधिामाबाबत 

  

(३१)  ३४६३८ (२१-०१-२०१६).   श्री.डड मलीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम  ्क (जज.नागपूर) र््रातील ाधुाळा कमडक पररसरातील २६५ घरकुलाींया बाींधकामाला 
कें द्र म राज्य र्ासनान  एस.एल.सी.सी. या सि त आय.एच.एस.डी.पी. िींतगशत मींजुरी नाली 
िसयाची मान्ती मा  ् ऑग्, २०१५ या ासुऱ्या आिमडेयात ननार्शनास आल   ् खर  आ  ् 
काय, 
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(२) िसयास, सार घरकुलाया डी.पी.आर.प्रताम तयार करुन िींनतम मान्यत सािी 
गृ् ननमाश  वमिागाकड  नगरपाललका प्रर्ासनान  पािवमला ्ोत   ् खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, या घरकुलाींची डी.पी.सी.तयार करताना प्रनत लािार्थयाशकडून १२०० म कर घ ऊन 
करारनामा करण्यात आला  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(४) िसयास, सार घरकुलाींच  िदयाप ्ी बाींधकाम पू श झाल  नसून लािार्थयांना घरकुल 
योजनाींचा लाि लमळा   बाबत र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(५) नसयास, वमलींबाची कार   को ती ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१७-०६-२०१६) :(१)  ् खर  आ  ्. 
     कें द्र पुरकृत एकाजत्मक गृ् ननमाश  झोपडपट्टी वमकास कायशक्रम िींतगशत राम  ्क 
नगरपररषा िींतगशत २६५ गृ्  प्रकपास कें द्रीय मान्यता म सींननयत्र  सलमतीया (CSMC) 
ना.३.६.२००८ या बैिकीत मान्यता नाली आ  ्. सार प्रकप ७२ घरकुलाींसािी लसलमत 
करण्यात आला िसून ्ी समश घरकुलाींच  काम िींतीम ्प्यात िसयाच  मुख्याकधकारी, राम  ्क 
नगरपररषा याींनी जज्ाकधकारी, नागपूर याींना ना.९.२.२०१६ या पत्रान  कळवमल  आ  ्. 
(२) मुख्य िलियींता-२ ज एनएनयुआरएम म््ाडा याींया माफश त सार योजन चा प्रताम 
कायशकारी सींचालक, ्ुडको याींना ना.३०.३.२०१५ रोजी पािवमण्यात आला आ  ्. 
(३)  ् खर  आ  ्. 
     गृ् ननमाश  वमिागाया ना.२५ जून, २००७ या र्ासननन शया मधील परर.११.१० नसुार 
कें द्र र्ासनाया मागशार्शक सचूनाींनुसार योजन ची िींमलबजाम ी करण्याकररता समश साधार  
प्रमगाशत १२% म िन.ुजाती/जमाती म इतर प्रमगाशतील लािार्थयाकंडून १०% इतक  िींर्ाानाची 
मसुली सींबींकधत िींमलबजाम ी यींत्र ानी करामयाची आ  ्. 
(४) म (५) समश ७२ घरकुलाींच  काम पायाितू सुवमध स् िींनतम िप्प्यात िसून लािा तीच 
न्श्श्याची रक्कम िरयानींतर घरकुलाींच  मा्प करण्यात य लल. 

___________ 
  

परतुर (श्ज.जालना) शहरात नगर पाशलिेयावतीने उभारण्यात येणाऱ्या  
घराांया गहृप्रिपाचे बाांधिाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दजावचे झायाबाबत 

  

(३२)  ३५९०५ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय गहृननमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकार पुर कृत एकाजत्मक गृ् ननमाश  म झोपडपट्टी वमकास कायशक्रमातींगशत परतुर 
(जज.जालना) र््रात नगरपाललक यामतीन  उिारण्यात य  ाऱ्या २०१३, ५७२ लाख रुपयाींया 
८०० घराींया गृ् प्रकपाच  बाींधकाम ित्यींत ननकृष् ाजाशच  झायाच  नुकत च मा  ् सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्य  मा त्याारम्यान आल  आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, सार प्रकपामध्य  कें द्र र्ासनाच  ११५० लाख रुपय , राज्य र्ासनाच  ७५८.२३ 
लि रुपय  आण  लािार्थयाशचा मा्ा २६.७२ लि रुपय  आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
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(३) िसयास, सार ननकृष् ाजाशया कामाची र्ासनान  सखोल चौकर्ी क ली आ  ् काय, 
त्यात काय आढळून आल , 
(४) तदनुसार यास जबाबाार िस ाऱ्या व्यक्तीींमर को ती किोर कारमाल करण्यात आली आ  ् 
मा य त आ  ्, 
(५) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (१७-०६-२०१६) :(१) म (२) कें द्र पुरकृत एकाजत्मक गृ् ननमाश  झोपडपट्टी 
वमकास कायशक्रम िींतगशत परतूर नगरपररषा िींतगशत ८०० गृ्  प्रकपास कें द्रीय मान्यता म 
सींननयींत्र  सलमती (CSMC) या १४४ व्या बैिकीत ना.२६.११.२०१३ रोजी मान्यता नाली आ  ्. 
८०० मींजूर घरकुलाींपकैी ४५१ घरकुलाींच  काम पू श झाल  िसून लािार्थयांना या घरकुलाींचा ताबा 
ा ण्यात आला आ  ्. ३४९ घरकुलाींच  काम प्रगतीप ामर आ  ्. सार प्रकपास कें द्र म राज्य 
र्ासनान  मींजूर म वमतररत क ल ला ननधीचा तपलर्ल खालीलप्रमा   :- 

मींजूर िनुाान वमतररत ननधी 
कें द्र न्सा राज्य न्सा कें द्र न्सा राज्य न्सा िनतररक्त िनुाान 
१२७७.८९ ६३१.०५ ११५०.११८ २१६.५८८ ५४१.२४ 

यामध्य  लािा ींचा न्सा रक्कम रु.१३२.०० लि इतका आ  ्. 
(३) ्ोय. 
     सार प्रकपाची म .एस.जी.एस. इींडडया प्रा.लल. या Third Party inspection 
Monitoring Agency (TPIMA) माफश त या प्रकपाची तीन म ळा प्रत्यि पा् ी करुन 
तपास ी क ली िसता, सार प्रकपाया कामाचा ाजाश समशसाधार  िसयाच  िलिप्राय या 
सीं  न नोंावमल  आ  ्त. तस च मा.राज्यमींत्री (गृ् ननमाश ) याींनी ना.०४.०९.२०१५ रोजी परतूर 
य  ील गृ् प्रकपाया  ळास प्रत्यि ि ् नाली िसता प्रत्यि पा् ीमध्य  त्रु्ी म ाोष 
आढळून आयान  त्यासींािाशत सधुार ा करण्याबाबत मा.राज्यमींत्री (गृ् ननमाश ) याींनी सूकचत 
क ल  ्ोत . त्यानुसार सींबींकधत ि क ाारान  बाींधकामाया ाजाश म गु मत्त मध्य  सुधार ा क ली 
िसयाबाबतचा ि्माल नगरपररषा न  ना.६.१०.२०१५ रोजी र्ासनास साार क ला आ  ्. 
(४) परतूर नगरपररषा माफश त बाींधण्यात आल या घरकुल योजन ची चौकर्ी ािता म 
गु ननयींत्रक प क (Vigilance &; Quality Control) म््ाडा म िनतररक्त जज्ाकधकारी, 
जालना याींया सींयुक्त सलमतीमाफश त करण्यात यामी िस  उपाध्यि, म््ाडा म जज्ाकधकारी, 
जालना याींना ना.७ एवप्रल, २०१६ या पत्रान  कळवमण्यींत आल  आ  ्. 
(५) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  
नागपूर सुधार प्रन् यास व महानगरपाशलिा हदीतीत येणारे भखुांड िां पो ट डपेो, बफर झोन या 
ववववध आरिणामुळे ननयशमतीिरण् यापासून वांधचत अस यान ेआरिण वगळण्याबाबत 

(३३)  ३६४२० (२१-०१-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर र््रातील वमवमध आरि ाींतगशत् े ा जलमनीमरील िनकधकृत िलिन्यासातील गुींि मारी 
वमकास ननयलमत करण्यासींािाशत सींबींकधत ननयोजन प्राकधकर ास सला ा ण्यासािी स् 
सींचालक नगर रचना, नागपूर वमिाग, नागपूर याींच  िध्यित खाली सलागार सलमती गिीत 
करण्याच  नाल या ननाेर्नानूसार सलमतीन  उक्त कीं पो् ड पो, बफर झोन या स् वमवमध 
आरि ामरील गुींि मारी वमकासासींािाशत सींबींकधत ननयोजन प्राकधकर ास सला ा    आमश्यक 
िसून सार प्रकर ी सलागार सलमती ननयुक्त करण्यात आली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, सार प्रकर ी ननयुक्त करण्यात सलागार सलमतीन  आरि  मगळण्याबाबत 
को ता नन शय घ तला आ  ् मा घ ण्यात य त आ  ्, 
(३) नसयास, सलमतीस सार प्रकर ी नन शय घ ण्यास िंकती कालामधी लाग ार आ  ् ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१)  ् खर  आ  ्. र्ासनाया नगर वमकास वमिागाया 
नानाींक १४ ऑग्, २०१३ या पत्रानुसार म्ाराष र गुींि मारी वमकास (ननयमाधीन कर  , 
श्र  ीमाढ म ननयींत्र ) िकधननयम, २००१ या कलम ५(१) िन्मय  ननयोजन प्राकधकर ास 
(सिापती नागपूर सुधार प्रन्यास) िसल या िकधकाराींतगशत गुींि मारी वमकासाखालील आरि  
वमकसीत करण्याची व्यम्ायशता तस च सींबींकधत िागात िर्ा आर्पा ाची गरज इ. परामर्श 
घ ऊन, सिापती, नागपूर सुधार प्रन्यास याींना सुयोग्य सला ा ण्याकररता तज्ञ म जबाबाार 
िकधकारी याींचा समाम र् िसल ली सलागार सलमती गिीत करण्याच  नना र् ननगशलमत क ल  
्ोत . 
(२) उक्त सलमतीन  नानाींक १२.११.२०१४ िन्मय  कीं पो् ड पोच  आरि  मगळण्याच  सींािाशत 
र्ासनाच  मागशार्शन प्राप्त करुन दयाम  म त्यानसुार कायशमा्ी करण्याचा सला नाला ्ोता. 
(३) मरील वमषयाया सींािाशत, मौज  कचखली (खुाश) म मौज  मान माडा एकू  ि त्र ७२.१५८४ 
 ्क््र आर. ्ी जागा वमकास योजन तील कीं पो् ड पो (एस-१६१) या आरि ातून मगळून 
ननमासी वमिागात समावमष् करण्यासािी, म्ाराषर प्राा लर्क म नगर रचना िकधननयम, १९६६ 
च  कलम ३७ िन्मय  सलमतीया सयानुसार प्रताम र्ासनास मान्यत तम साार क ला 
्ोता. या प्रतामास र्ासनान  नानाींक २५.१.२०१६ रोजी मान्यता नाल ली आ  ्. 

___________ 
  

भोिरदन (श्ज.जालना) नगरपररषद हदीतीतील नगरपररषदेिडून हदीतवाच योजनेंतगवत शहरातील 
म्हाडा डीपी रोड या रत्यावरील पुलाचे िाम अधववट असयाबाबत 

(३४)  ३७८१० (२१-०१-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िोकरान (जज.जालना) नगरपररषा ्दीतीतील िोकरान नगरपररषा कडून ्दीतमाढ 
योजनेंतगशत र््रातील म््ाडा डीपी रोड या रत्यामरील पुलाच  काम िधशम् िसयान  सार्ू 
रता नागररकाींना मा्तूकीस खुला करण्यात आल ला ना्ी,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िसयास, सार पुलाच  काम िधशम् िसयाची समशसाधार  कार   काय आ  ्त म पुलाच  
काम पु श करुन रता मा्तूकीस खलुा करण्याबाबत र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा 
करण्यात य त आ  ्, 
(३) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) म (३) मा  ् जून त  सप् े्ंबर, या कालामधी ारम्यान पामसाळ्यामुळ  सार्ू कामास वमलींब 
झाला आ  ्. त ावप, आज रोजी पयतं समुार  ९० ्क्क  काम  पू श  झाली िसून सार्ू पुलाच  
काम त्मररत पू श करण्याबाबत जज्ाकधकारी जालना याींनी मुख्याकधकारी नगर पररषा 
िोकरान याींना नाया आ  ्त. 

___________ 
  

मुांबईतील िेईएम  अ्णालयात रोजांदारीवर िाम िरणाऱ्या सफाई िामगाराांना  
शवागारात मतृदेहाची धचरफाड िरण्याचे िाम ददयाबाबत 

(३५)  ३९४४७ (२१-०१-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबलतील परळया क लएम रुग् ालयात रोजींाारीमर काम कर ाऱ्या सफाल कामगाराींना 
र्मागारात मतृा ्ाची कचरफाड करण्याया कामाला जुपण्यात आल  िसयान  या कमशचाऱ्याींत 
िसींतोष पसरला िसयाच  मा  ् सप् े्ंबर, २०१५ ारम्यान ननार्शनास आल  आ  ्,  ् खर  आ  ् 
काय, 

(२) िसयास, य  ील र्मकचिंकत्सा वमिागात १० पैकी ४ पा  ररक्त आ  ्त तस च स्ाय्यकची 
तीन पा  ररक्त आ  ्त,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, क लएम रुग् ालयातील ररक्त पा  िरण्यासािी को ती उपाययोजना क ली मा 
करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१)  ् खर  ना्ी. 
    क .ल.एम रुग् ालयात ननयलमत कामगार उपलब् ध नसयास डॉक््राींया ा खर खीखाली 
रोजींाारी कामगाराींकडून र्मवमछ ानाया िनुषींगान  ननमाश  ्ो ाऱ्या साफसफालच  ित्यामश्यक 
काम करुन घ तल  जात . 
(२)  ् खर  आ  ्. 
(३) म (४) पाोन्नती / ननमडीची वमन्त कायशपध्ाती िमलींबून क .ल.एम. रुग् ालयातील सार 
ररक्त पा  िरण्याची प्रिंक्रया म्ानगरपाललक माफश त सुरु आ  ्. 

___________ 
  

राज्यातील साखर िामगाराांया वतेनवाचीबाबत 
  

(३६)  ३९९०४ (१७-०५-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सुरेश लाड (िजवत), 
श्री.श्जतेंद्र आर्व् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील साखर कामगाराींया म तनमाढीचा करार नानाींक ३१ माचश, २०१४ रोजी 
सींपयानींतर र्ासनान  नानाींक ८ जुल,ै २०१५ रोजी श्री. लर्माजीराम कगरीधर पा्ील याींया 
िध्यित खाली सलमती न मली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
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(२) िसयास, या सलमतीन  आपला ि्माल र्ासनाला साार क ला आ  ् काय, 
(३) िसयास, या ि्मालाच  समशसाधार  मरुप काय आ  ्, 
(४) िसयास, या ि्मालामर राज्य र्ासनान  को ती िींमलबजाम ी क ली आ  ्, 
(५) नसयास, त्याची कार   काय आ  ्त ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (१८-०६-२०१६) :(१) ्ोय,  ् खर  आ  ्. 
(२), (३) म (४) ना्ी. 
     सलमतीन  आपला ि्माल र्ासनाला साार क ल ला ना्ी. 
(५) राज्यातील साखर कामगाराींया म तनमाढीबाबतया मागण्याींमर बत्रपक्षिय सलमतीमध्य  
िन क म ळा चचाश झाल या आ  ्त. परींतु िदयावप सलमतीचा िींतीम नन शय न झायामुळ  
र्ासनास ि्माल पािवम   प्रलींबबत आ  ्. सलमतीचा कायशकाल नानाींक ०७/०१/२०१६ रोजी 
सींपुष्ात आयामळु  सलमतीया मुातमाढीया प्रतामानसुार र्ासनान  ६ मन्न्याची मुतामाढ 
नानाींक ०५/०३/२०१६ रोजीया र्ासन नन शयादमार  नाली आ  ्. त्यानुसार सलमतीया बैिका 
म ळोम ळी आयोजजत करण्यात य त आ  ् म चचाश सुरु आ  ्. 

___________ 
  

भाांडुप ये ील सोनापूर पररसरात पवूव उपनगरातील नागरीिाांसाठी  
सुपरपेशॅशलटी ून्णालय उभारण्याबाबत 

(३७)  ४०७२७ (१४-०३-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाींडुप य  ील सोनापूर पररसराया पूमश उपनगरातील नागरीकाींसािी एका िखूींडामर ५५० 
खा्ाींच  सुपरप र्ॅलल्ी रूग् ालय उिारण्याच  म्ापाललक न  ३ मषाशपमूतीच ननश् जेचत क ल  िसून या 
रूग् ालयासािी तब्बल १५० को्ी रूपयाींची तरतूा तस च तज्ञ सलागाराींची ननयुक्ती करण्यात 
आली िसनू सुपरप र्ॅलल्ी रूग् ालय उिारण्यासािी र्ासनान  यापूमतीचच तत्मता मान्यता 
नाल ली िसताना िदयापपयतं सार्ू रूग् ालयाींया उिार ीच  काम सुरूच झाल ल  ना्ी,  ् 
खर  आ  ् काय 
(२) िसयास, उक्त रूग् ालयाींया उिार ीया कामास सुरूमात न ्ोण्याची समशसाधार  
कार   काय आ  ्त, 
(३)  िसयास, सार्ू रूग् ालय लमकरात लमकर पू श ्ोण्याया ाषॄ्ीन  र्ासनान  को ती 
कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०३-२०१६) :(१) िाींडुप य  ील सुपरप र्ॉलल्ी रुग् ालयाच  काम  
िदयवपत सुरु झाल ल  ना्ी  ् खर  आ  ्. 
     त ावप, सार रुग् ालय उिारण्यासािी रु.१५० को्ी रुपयाींची तरतूा करण्यात आल ली 
नसून, सन २०१५-१६ मध्य  रु.५० लाख इतक्या रकम ची तरतूा म्ानगरपाललक माफश त 
करण्यात आल ली आ  ्. 
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(२) बृ् न्मुींबल म्ानगरपाललक या मातुर्ात्रज्ञातफे िाींडुप य  ील सुपर प र्ालल्ी 
रुग् ालयासािी म . र्लर् प्रिू ॲण्ड िसोलसए्स (मातुर्ात्रज्ञ) म  ्ललकॉम  ् क िर प्रा.लल. 
(आरोग्य सलागार) याींची एकबत्रत ननयुक्ती करण्यात आली आ  ्. 
     सार िूखींडाचा िींनतम िूिाग ननजश्चत करण्यासािी सार प्रताम म्ापाललक या वमकास 
ननयोजन वमिागाकड  पुढील योग्य त्या कायशमा्ीसािी म्ापाललका मातुर्ात्रज्ञ वमिागाकडून 
पािवमण्यात आल ला आ  ्. 
     िींनतम िूिागाची ननजश्चती झायामर आराखडा बनवम  , म्ापाललक या इमारत प्रताम 
खात्याकडून मींजुरी प्रप्त कर  , िींााजपत्रक तयार कर   इ. काम  सलागारामाफश त करण्यात 
य तील. 
(३) मौज  ना्ूर य  ील औघ कगक ि त्रातील न.िू. क्र. ६८१/७, ६८१/८, ६८१/९, ६८१/११ म 
६८१/१२ या िूखींडामर वमकास ननयींत्रण्  ननयमामली ५७ (४) (क) िन्मय  ननमासी मापर िनुज्ञ य 
करताना १८७६५.३० चौ.मी. चा सवुमधा िखूींड बृ् न्मुींबल म्ानगरपाललक स “वमकास ्ताींतर  
्क्काया” मोबायात उपलबध झाला आ  ्. 
     तदनींतर वमकासकानी सार जलमनीमरील रत्याच  ि त्रफळ उपरोक्त सुवमधा िखूींडामध्य  
समायोजजत करुन ८२०९.३० चौ.मी. ि त्रफळ परत लमळण्याकररता मा.उच न्यायालय, मुींबल 
य    याकचका क्र. १८८५/२०१४ ााखल क ली ्ोती सार याकचक मर मा.उच न्यायालय, मुींबल 
याींनी ना.२९.१०.२०१५ रोजीया आा र्ान्मय  वमकासकाची वमनींती मान् य क ली. 
     सार आा र्ास मुींबल म्ानगरपाललक माफश त मा.समोच न्यायालयामध्य  आव््ान याकचका 
क्र.४६/२०१६ ााखल करण्यात आली ्ोती. त ावप मा.समोच न्यायालयान , मा.उ  
न्यायालयाचा नन शय कायम ि मुन सार याकचका ना.११.०१.२०१६ रोजी खारीज क ली. 
     मा. न्यायालयाया आा र्ानुसार सार सुवमधा िखूींडमधून ८२०९.३० चौ.मी. चा िूखींड 
वमकासकास परत कर   आमश्यक िसयामुळ  वमकासक म . रु माल ्ोम्स ॲड मॉस प्रा.लल. 
याींया सोबत नानाींक ०८.०३.२०१६ रोजी म्ानगरपाललक मध्य  बैिक घ ण्यात आली. सार 
बैिकीमध्य  वमकासकास ८२०९.३० चौ.मी. च  वमकास ्ताींतर  ्क्क परत करण्याच  प्रताम 
साार करण्याच  प्रताम साार करण्याच  साींगण्यात आल  आ  ्. त ावप, िदयापपाम तो 
वमकासकान  तर्ा प्रकारचा प्रताम म्ापाललक स साार क ल ला ना्ी. 
     उमशररत १०००० चौ.मी. ि त्रफळामर सार रुग् ालय उिारण्याया िनुषींगान  म्ापाललका 
मातुवमर्ाराामाफश त प्रताम तयार करण्यात य त आ  ्. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

शाहुवाडी (श्ज.िोहापूर) तालुक्यातून शमळणाऱ्या खननिमव ननधीमधून  
खान पररसराचा वविास िरण्याबाबत 

(३८)  ४१३८१ (१३-०५-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटील-स अडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
खननिमव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ा्ुमाडी तालुक्यामध्य  उाकगरी, धनगरमाडी, मानोली, ररींग माडी, कगरगाम य    िन क 
मषाशपासून बॉक्सइ्च  उत्खनन सरुु आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
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(२) िसयास, सार उत्खननामळु  र्ासनाकड  गत मषाशपासून को्यामधी रुपयाींची बॉक्सल् 
रॉय्ी जमा आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, सार उत्खननासािी मापरण्यात य  ाऱ्या िमजड मा्नाींमुळ  तस च मलर्नरीया 
मापरामुळ  िन क निका ी रत्याींची ारुम ा झाली आ  ् म पाण्याच  त्रोत नष् झाल  िसून, 
उक्त पररसरात रा् ाऱ्या लोकाींची गैरसोय ्ोत आ  ्,  ््ी खर  आ  ् काय, 
(४) िसयास, र्ासनाकड  जमा िसल या बॉक्सल् रॉय्ी मधून खान पररसराचा 
वमकास कर  सािी र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(५) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१५-०६-२०१६) :(१) ्ोय. 
(२) ्ोय. 
(३) िींर्त: खर  आ  ्. तस च खा ि त्रातून ्ो ाऱ्या खननजाया मा्तूकीमुळ  रत  खराब 
्ोण्याची र्क्यता नाकारता य त ना्ी. 
(४) खननज वमकास ननधीचा िींतगशत खा बाकधत ि त्राचा वमकासाकररता र्ासनादमार  तरतुा 
करण्यात आल ली आ  ्. त्यानसुार लोकप्रनतननधीीं/मराज्य सीं ा याींया माग ीनुसार 
खा बाकधत ि त्राकररता प्राप्त प्रतामाींमर जज्ाकधकारी कायाशलय, को्ापूर याींचयामाफश त 
कायशमा्ी करण्यात आल ली आ  ्. 
     मरीलबाबत सन १९९९ त  २०१५-२०१६ ारमयान सार तालुकयातील २० वमकास 
कामाींकररता रु.२९७.३० लाख ननधी मींजूर करण्यात आला िसून, १४ प्रताम मान्यत तम 
र्ासनाकड  साार करण्यात आल ल आ  ्त. 
(५) वमलींब झाल ला ना्ी. 

___________ 
  

पांतप्रधान आवास योजनेअांतगवत छोटया शहराबरोबरच राज्यातील ग्रामीण  
भागातील लोिाांसाठी म्हाडाची योजना राबववण्याबाबत 

  

(३९)  ४३४४३ (०३-०५-२०१६).   श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान आमास योजन िींतगशत छो्या र््राबरोबरच राज्यातील ग्रामी  िागातील 
लोकाींसािी म््ाडाची योजना राबवम ार आ  ् िर्ी मान्ती राज्याच  मा.गृ् ननमाश  मींत्री 
म्ोायाींनी नानाींक २४ नोव् े्ंबर, २०१५ मध्य  मा त्यासुमारास पींढरपरू (जज.सोलापूर) य    नाल ली 
आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िस यास, सार योजन च   मरुप कर्ा प्रकारच  आ  ्, 
(३) िसयास, सार योजना र्ासन राज् यातील ग्रामी  िागात कधीपासून सुरु कर ार आ  ्, 
(४) नस यास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
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श्री. प्रिाश महेता (१७-०६-२०१६) :(१)  ् खर  ना्ी. 
      िर्ा प्रकारची घोष ा मा.मींत्री (गृ् ननमाश ) याींनी क ली नसयाच  मा.मींत्री (गृ् ननमाश ) 
याींया  कायाशलयान  कळवमल  आ  ्. त ावप, प्रधानमींत्री आमास योजना र््री ि त्र म र््राया 
वमर् ष ननयोजन प्राकधकर ाया ननयोजन ि त्रात लागू करण्याया प्रतामास मा.मुख्य 
सकचमाींय िध्यित खालील राज्यतरीय मींजूरी म सींननयींत्र  सलमतीन  मान्यता नाली आ  ्. 
समांसािी घर  बाींण्याचा राज्य र्ासनाचा मानस िसयाच  मा.मींत्री (गृ् ननमाश ) याींनी त्याींच  
िाष ात नमूा क ल  ्ोत . 
(२) म (३) “सन २०२२ पयतं समाशसािी घर ” या सींकपन मर आधारीत प्रधनमींत्री आमास 
योजना राज्य र्ासनान  नागरी ि त्र म वमर् ष ननयोजन प्राकधकर ाया ननयोजन ि त्रात का्ी 
सुधार ाींस् राज्यात लागू क ली आ  ्. सार योजना ४ घ्काींया माध्यमातून राबवमण्यात 
य  ार आ  ्. सार योजन ची राज्यात िींमलबजाम ी करण्याबाबत  ना.९.१२.२०१५ रोजी र्ासन 
नन शय ननगशलमत करण्यात आला आ  ्. या य ाजन िींतगशत लािार्थयांना कें द्र म राज्य 
र्ासनाकडून िनुाान िनुज्ञ य आ  ्. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

लाांजा (ता.राजापूर,श्ज.रत्नाधगरी) ये ील शासिीय औद्योधगि प्रशशिण  
िें द्रामध्ये सोयी-सुववधा तसेच प्राचायव उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(४०)  ४४०५३ (०५-०५-२०१६).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाींजा (ता.राजापूर, जज.रत्नाकगरी) य  ील र्ासकीय औदयोकगक प्रलर्ि  कें द्रामध्य  बऱ्याच 
सोयी-सुवमधा तस च मा  ् जनू, २०१२ पासून या सीं  स कायममरुपी प्राचायश उपलब्ध 
नसयाच  मा  ् जान मारी, २०१६ मध्य  मा त्याारम्यान ननार्शनास आल  आ  ्,  ् खर  आ  ् 
काय, 

(२) िसयास, त्यानिका ी प्रलर्ि ासािी य  ार  वमदया तीच प्रलर्ि ापासून मींकचत रा्त 
िसयान  यानिका ी १०० वमदयार्थयांच  मसतीगृ्  बाींधण्याबाबतचा प्रतामा खील िपू ाशम  त 
आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, सार प्रकर ी  ाननक लोकप्रनतननधीनी मा.गृ् ननमाश  त ा उच म तींत्र 
लर्ि  राज्यमींत्री याींना नानाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोजी मा त्यासुमारास पत्रव्यम्ार करुन्ी 
िदयाप को तीच कायशमा्ी झाल ली ना्ी,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(४) िसयास, उक्त प्रलर्ि  कें द्रात तात्काळ सोयी-सुवमधा तस च प्राचायश उपलब्ध 
करण्याबाबत तस च मसतीगृ् ाया प्रतामास मींजूरी ा ण्याबाबत र्ासनान  को ती कायशमा्ी 
क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(५) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१), (२) म (३) र्ासन आा र्, उच म तींत्र लर्ि  
वमिाग, क्रमाींक : व्यलर्ि-२०१३/(१४४/१३)/ व्यलर्-१, नानाींक ३० माचश, २०१५ मधील ि.क्र.६१ 
िनुसार “औदयोकगक प्रलर्ि  सीं ा, लाींजा, जज.रत्नाकगरी” य    श्री.र्लर्काींत ग पत 
कोतमड कर याींची प्राचायश म्् ून पाोन्नतीन  ननयुक्ती करण्यात आली आ  ्. सार सीं  तील 
इींजजननिरीींग र डमधील समश जागा िरया िसून मसतीगृ् ाया कार ातम एक्ी जागा 
िरया िसून मसतीगृ् ाया कार ातम एक्ी जागा लर्लक रान्ल ली ना्ी. तस च  ाननक 
लोकप्रनतननधीनी ५० प्रलर्ि ार्थयांसािी मसतीगृ् ाचा प्रताम करण्यात आला ्ोता. त ावप, 
प्रलर्ि ा तीच म पालक याींची मसतीगृ् ागाबाबतची को त्या्ी मरुपाची माग ी नसयान  
त्यामर कायशमा्ी करण्यात आली ना्ी. 
(४) म (५) प्रश्न उद् मत ना्ी. 
     त ावप, सार सीं  मध्य  मसतीगृ् ाची माग ी आयास, आमश्यकत प्रमा   प्रकर  
तपासून त्याप्रमा   पुढील नन शय घ ण्यात य लल. 

___________ 
  

नवी मुांबईतील आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ प्रि प वविासाबाबत 
  

(४१)  ४४३४५ (१७-०५-२०१६).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरना ), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), प्रा.वषाव गायिवाड 
(धारावी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(रा म्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अलम शेख (मालाड पश्श्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नव्या मुींबलतील लसडकोया म्त्माकाींिी नमी मुींबल आींतरराषरीय वममानतळ प्रक प 
वमकासा या ासु-या ्प् प् यातील १५ ्जार को्ी रुपयाीं या ननवमााींना कें द्र र्ासनान  मींजूरी नाली 
आ  ्,  ् खर  आ  ् काय,  

(२) िस यास, सार वममानतळासािी ननवमाा मागवमण् याची प्रिंक्रया सुरु झाली आ  ् काय म 
यामधून िंकती कालामधीत िींनतम ननवमाा ननमडण् याच  काम पू श करण् यात य  ार आ  ् म सार 
वममानतळाचा पन्ला ्प् पा वमकलसत ्ोण् यास िंकती कालामधी लाग ार आ  ्, 
(३) तस च, नमी मुींबल जमळील आींतरराषरीय वममानतळाया आराखडेयाच  लसडकोन  कें द्र 
र्ासनाया नागरी उडेडा  वमिागाकड  नानाींक ३० डडसेंबर, २०१५ मध्य  नमी नाली य    
साारीकर  करण्यात आल ,  ् ्ी   खर  आ  ् काय, 
(४) िसयास, सार प्रात्यक्षिक साारीकर ानींतर कें द्र र्ासनाया नागरी उडेडा  वमिागान  
सार वममानतळ उिारण्याया प्रतामाला मान्यता नाली िसून, उक्त वममानतळासािी 
लाग ारी जमीन लसडकोन  िकधग्र्ीत क ली आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(५) िसयास, प्रश्नोक्त िाग (२) बाबत र्ासनान  काय कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(६) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१६) :(१) म (२) ्ोय, ननवमाा मागवमण्याची प्रिंक्रया ४ म , 
२०१६ रोजी सुरु करण्यात आली िसून डडसेंबर, २०१६ पयतं िींनतम ननवमाा ननमडण्याच  काम 
पू श ्ो   िप क्षित िसून डडसेंबर, २०१९ पयतं वममानतळाचा पन्ला ्प्पा कायाशजन्मत ्ो   
िप क्षित आ  ्. 
(३) म (४) ्ोय. 
(५) िरल या कालामधीत काम प ूश कर  ची ािता घ ण्यात य त आ  ्. 
(६) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

वेळवण जुगाई (ता.शाहूवाडी) ये ील खाणीतून होत असलेले बिेायदा बॉक्साईट उत्खनन 
  

(४२)  ४४७१९ (१७-०५-२०१६).   डॉ.सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश िीरसागर 
(िोहापूर उत्तर), श्री.उहास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय खननिमव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ळम  जुगाल (ता.र्ा्ूमाडी) य    खा ीतून ब कायाा बॉक्साल् उत्खनन ्ोत िसून 
उत्खननापासून त  कारखान्यात पो्ोचमण्यापयशत समशच पातळयाींमर र्ासकीय ननयमाींना डामलून 
आक शक गैरव्यम्ार ्ोत िसयाच  मा  ् डडसेंबर, २०१५ मध्य  मा त् या समुारास ननार्शनास 
आल ,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, आक शक गैरव्यम्ारात र्ासकीय यींत्र  चा्ी समाम र् आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, सार प्रकर ी र्ासनान  चौकर्ी क ली आ  ् काय, चौकर्ीनुसार को ती कारमाल 
क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१६-०६-२०१६) :(१)  ् खर  ना्ी. 
(२), (३) म (४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

अिोला महानगरपाशलिेची बबांद ुनामावली सन २००६ पासून  
अद्यावत िरण्यात आली नसयाबाबत 

  

(४३)  ४४७५३ (०७-०५-२०१६).   श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्ानगरपाललक ची बबींा ु नामामली ार तीन मषांनी वमिागीय आयुक्त याींयाकडून 
िदयामत कर   आमश्यक िसताना िकोला म्ानगरपाललक ची बबींा ु नामामली सन २००६ 
पासून िदयामत करण्यात आली ना्ी,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, बबींा ुनामामलीमुळ  पाोन्नती वमवमध सींमगाशतील िरती रखडली ग ली,  ् ्ी खर  
आ  ् काय, 
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(३) िसयास, म्ानगरपाललक या ाैनींाीन कामामर िरती प्रिंक्रया बींा िसयामळु  
ाषुयपरर ाम झाला आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(४) िसयास, बबींा ुनामामली तातडीन  िदयामत कर   कररता म िततीच म पाोन्नतीची समया 
सोडवम   कररता र्ासन को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(५) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) ्ोय,  ् खर  आ  ्. 
(२) ना्ी. 
     नानाींक २६/१०/२००७ या मींजूर बबींा ू नामामलीनुसार नानाींक ०१/०८/२००९ म नानाींक 
०९/०८/२०१२ रोजी पाोन्नती सींमगाशतील ररक्त पााींमर म्ानगरापाललक तील कमशचाऱ्याींना 
पाोन्नती ा ण्यात आल ली आ  ्. 
(३) ना्ी. कायशरत कमशचारी याींच कडून ाैनींनान काम  िनतररक्त मरुपात करुन घ तली जातात. 
(४) सरळस मा बबींा ु नामामलीस वमिागीय आयुक्त, िमरामती वमिाग याींच  कायाशलयातील 
मागासमगश किाकडून नानाींक २५/०१/२०१६ रोजी मींजूरी प्राप्त झाल ली आ  ्. 
     पाोन्नतीची बबींा ुनामामली प्रतावमत क ली िसून, िंकरकोळ त्रु्याींची पूतशता कर   सुरु 
आ  ्. 
(५) र्ा.नन.सामान्य प्रर्ासन वमिाग, क्रमाींक-२००१/१८८७/प्र.क्र.६४/०१/१६ब नानाींक २६/१०/२००४ 
नुसार बबींा ुनामामली िदययामत करण्याच  काम प्रगती प ामर आ  ्. िस  आयुक्त, िकोला 
म्ानगरपाललका याींनी त्याींया ि्मालात नमूा क ल  आ  ्. 

___________ 
  
राज्यात र्व्यवसाय व प्रशशिण सांचालनालयाया अांतगवत िरण्यात आलेया शुिवाचीबाबत 

  

(४४)  ४४८१८ (१७-०५-२०१६).   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात व्यमसाय म प्रलर्ि  सींचालनालयाया िींतगशत िसल या आय्ीआय मध्य  
मुलाींना प्रम र् घ ण्याकररता आल या र्ुकमाढीत नोंा ी काम कर ाऱ्या सीं  ला म 
िकधकाऱ्याींचा लाखो रुपय  फायाा ्ोण्याकररता क ल या िन्यायकारक र्ुक माढीची म या समश 
प्रकाराची कसनू चौकर्ी करामी िर्ी ल खी माग ी लर्िक आमाार रामना  मोत  याींनी 
कौर्य वमकास म उदयोजकता वमिागाच  राज्यमींत्री म खात्याच  प्रधान सकचम याींच कड  नानाींक 
२६ नोव् े्ंबर, २०१५ रोजी मा त्यासुमारास क ली,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, लर्िक आमााराींनी पािवमल या पत्रात नोंावमल या तक्रारीमध्य  क ल या प्रमुख 
मागण्या को त्या, सींबींधीत कीं पनीला ग यामषतीचप िा ापु्प् र्ुक कलमर्न म्् ून ा ण्यामागची 
समशसाधार  कार   काय आ  ्त, 
(३) िसयास, नोंा ी र्ुक तस च िनामत रक्कम, पररिा र्ुक, स लम्र र्ुक, प्रलर्ि  
र्ुक, इीं्रन ् सुवमधा र्ुक, ओळखपत्र र्ुक इ. वमवमध बाबीींकरीता ापु्प् र्ुक आकारुन 
यामध्य  मोठ्या प्रमा ात गैरव्यम्ार झाला िसयाबाबतचा तपास करण्यात आला आ  ् काय, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१)  ् खर  आ  ्. 
(२) औदयोकगक प्रलर्ि  सीं ामधील वमदयार्थयांकडून घ ण्यात य  ाऱ्या िनामत रक्कम, 
पररिा र्ुक, प्रलर्ि  र्ुक, इीं्रन ् र्ुक, ओळखपत्र र्ुक तस च प्रम र् नोंा ी र्ुक 
इत्यााीमध्य  झाल ली माढीसींािाशत तस च सीएमसी कीं पनीला ऑनलालन प्रम र् प्रिंक्रय सािी रुपय  
३०/- मरुन रुपय  ७८/- इतकी माढ ा ण्यासींािाशतील तक्रारीचा समाम र् आ  ्. 
     र्ासनान  नानाींक १४.०५.२०१५ या र्ासन नन शयान्मय  खाजगी औदयोकगक प्रम र् 
प्रिंक्रया लागू क यामुळ  कामाया व्याप्तीत झाल या माढीमळु  प्रम र् प्रिंक्रया खचाशत माढ 
झायाच  नासून य त . त्यानुसार ऑग्, २०१५ या प्रम र् सत्रात रुपय  ३०/- मरुन रुपय  ७८/- 
इतक्या ाराप्रमा   सीं ा व्यम ापन सलमती, औ.प्र.सीं ा ाोडामागश याींनी त्याींना प्राप्त 
िकधकारानुसार सीएमसी माफश त प्रम र् प्रिंक्रया पार पाडली आ  ्. 
(३) राज्यातील खाजगी औ.प्र.सीं ाींसािी प्रम र् ननयमामली म प्रलर्ि  र्ुक ननजश्चत 
करण्यासािी सींचालक, तींत्रलर्ि  सींचालनालय याींया िध्यित खाली सलमती गिीत करण्यात 
आली ्ोती. सार सलमतीन  साार क ल या ि्मालानसुार प्रलर्ि  र्ुक माढीसींािाशत नानाींक 
१४.०५.२०१५ िन्मय  आा र् ननगशलमत करण्यात आल  आ  ्त. त्यानुसारच प्रलर्ि ार्थयाकंडून 
र्ुक आकारण्यात आल  आ  ्. तस च प्रलर्ि ा ींना लागू िसल ल  परीिा र्ुकाच  ार  ् १२ 
मषाशपूमतीचच  िसनू कें द्र र्ासनास प्रनत प्रलर्ि ा तीच रुपय  ७५/- इतकी प्रनतपूततीच करामयाची 
िसयान  परीिा र्ुकात माढ करण्यात आली आ  ्. यामध्य  गैरव्यम्ार झाल ला नसयान  
तपास करण्यात आल ला ना्ी. 
     त्याचप्रमा   मा.लोकप्रनतननधी तस च वमवमध सींघ्ना याींची माग ी वमचारात घ ऊन 
प्रलर्ि ार्थयांकडून घ ण्यात आल ल  रुपय  १०००/- इतक  सीं ा वमकास र्ुक रदीत करुन सार 
र्ुकाची रक्कम प्रलर्ि ा ींना परत करण्यासींबींधी र्ासनान  नानाींक ०५.११.२०१५ िन्मय  
आा र् ननगशलमत क ल ल आ  ्त. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

 ___________ 
  

ियाण (श्ज.ठाणे) मधील एनआरसी िां पनीतील बडतफव   
िरण्यात आलेया बारा िामगाराांना सेवेत घेण्याबाबत 

(४५)  ४७१४६ (०७-०५-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कया  (जज.िा  ) मधील एनआरसी कीं पनीतील सात मषाशपूमतीच बडतफश  करण्यात आल या 
बारा कामगाराींया बडतफीच  आा र् रदीत करत त्याींची बडतफश  झायापासूनची स मा ननयलमत 
करुन समश ा  ी ा ण्याच  आा र् मा. कामगार न्यायालय िा   याींनी मा  ् जान मारी, २०१६ मा 
त्या ारम्यान नाल ल  आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 

(२) िसयास, सार प्रकर ी चौकर्ी क ली आ  ् काय, चौकर्ीत काय आढळून आल  म 
त्यानुसार बडतफश  कामगाींराना कामामर घ ण्यासािी म प्रलींबबत ा    ा ण्यासािी को ती कायशमा्ी 
क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(३) नसयास, वमलींबाची समशसाधार  कार   काय आ  ्त ? 
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श्री. प्रिाश महेता (१६-०६-२०१६) :(१) ्ोय,  ् खर  आ  ्. 
     मा.कामगार न्यायालयान  युपीएल क्रमाींक-१६१/२००८ प्रकर ी नानाींक १४/१२/२०१५ रोजी 
आा र् नाल ल  आ  ्त. 
(२) ्ोय, 
     चौकर्ीिींती िस  ननार्शनास आल  आ  ् की, व्यम ापनान  मा.औदयोकगक न्यायालय, 
िा   य    ररमीजन ॲजप्लक र्न युपीएल क्रमाींक १२/२०१६ ााखल क ल  िसनू त्यामध्य  
मा.कामगार न्यायालयान  नानाींक १४/१२/२०१५ रोजी  नाल या आा र्ाया िींमलबजाम ीस 
 कगती दयामी िर्ी वमनींती क ली आ  ्. सदय:ज तीत प्रकर  न्यायप्रवमषि आ  ्. 
(३) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

राज्यातील खाजगी आयटीआय मधील शशििाांना िनावटि व  
गुजरात राज्याप्रमाणे वेतनशे्रणी लागू िरणेबाबत 

  

(४६)  ४७३८१ (१६-०५-२०१६).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्ाराषर राज्यातील खाजगी आय्ीआय मधील लर्िकाींना कनाश्क म गुजरात 
राज्यापमा   म तनश्र  ी लागू कर  बाबत नानाींक २१ जान मारी, २०१६ मा त्याारम्यान 
मा.मुख्यमींत्री याींना ननम ान ा ण्यात आल  आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, र्ासनान  खाजगी आय्ीआय मधील लर्िकाींना म तनश्र  ी लागू करण्यासािी 
को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ् तस च याबाबतच  र्ासनाच  धोर  काय आ  ्, 
(३) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१)  ् खर  आ  ्. 
(२) र्ासन तरामरुन िर्ासिंकय आय.्ी.आय. सीं ाींना कायममरुपी वमना िनुाान तत्मामर 
मींजूरी ा ण्यात य त . सार माग ी धोर ात्मक मरुपाची िसून याबाबत बैिका घ ण्यात आया 
आ  ्त. सदय:ज तीत यासींािाशत र्ासन तरामरुन को ता्ी नन शय घ ण्यात आल ला ना्ी. 
(३) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
  

बुलडाणा श्ज्यातील धचखली नगर पररषद अांतगवत सांत रोहीदास नगर  
मधील एिाश्त्मि गहृननमावण झोपडपट्टी वविास योजनेबाबत 

  

(४७)  ४९३३४ (०५-०५-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडा ा जज्यातील कचखली नगर पररषा िींतगशत सींत रो्ीाास नगर सव््े क्रमाींक ९८ 
मधील या मागासमगतीचय प्रिागामध्य  एकाजत्मक गृ् ननमाश  झोपडपट्टी वमकास योजन िींतगशत 
घरकुल योजन ला सन २०१२-१३ मध्य  मींजुरात लमळाल ली िसून ननधी उपलब्ध आ  ्, सार 
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जाग मरील िसल या आरि  काढण्याया सींािाशत नगर पररषा न  प्रताम र्ासनाकड  साार 
क ला िसयाच  मा  ् जान मारी, २०१६ मध्य  मा त्यासुमारास ननार्शनास आल  आ  ्,  ् खर  आ  ् 
काय, 

(२) िसयास, सार प्रकर ी र्ासनान  को ती कायशमा्ी करण्यात आली मा करण्यात य त 
आ  ्, 
(३) नसयास, वमलींबाची समशसाधार  कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१), (२) म (३) आरि  क्र. ७२ म १७ मगळून 
त्याखालील ि त्र रन्मास वमिागात समावमष् करण्याकररता नगरपररषा न  (पत्र क्र. 
२२८३/२०१३) ना. २५/११/२०१३ रोजी म्ाराषर प्राा लर्क म नगर रचना िकधननयम, १९६६ च  
कलम ३७ िन्मय  फ रबालाचा प्रताम र्ासनास साार क ला आ  ्. या प्रकर ी नगररचनाकार, 
बुलडा ा याींनी ना. १२/१२/२०१३ च  (पत्र क्र.फ रबाल/कचखली/आ.क्र.७२ म १७/नरबु/१७४८) िन्मय  
नगरपररषा कडून मान्ती िप क्षिल ली आ  ्. ती िदयाप नगरपररषा कडून प्राप्त झाल ली ना्ी. 

___________ 
  

औद्योधगि प्रशशिण सां ा,सोलापूर ये े मागील ४ मदहन्यापासून आय. टी.  
(मादहती तांत्रज्ञान) या रेड च ेप्रशशिण ववद्यार्थयांना ददले जात नसयाबाबत 

  

(४८)  ५००८८ (१६-०५-२०१६).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औदयोकगक प्रलर्ि  सीं ा, वमजापूर रोड, सोलापूर य    मागील ४ मन्न्यापासून आय. 
्ी. (मान्ती तींत्रज्ञान) या र ड च  प्रलर्ि  वमदयार्थयांना नाल  जात नसनू आता या 
वमदयार्थयांना वमना प्रलर्ि  परीि ला सामोर  जाम  लाग ार िसयाच  ननार्शनास आल  आ  ्,  ् 
खर  आ  ् काय, 

(२) िसयास, प्रलर्ि  उपलब्ध करून न नायाबदीतल सींबींकधत िकधका-याींमर को ती कारमाल 
करण्यात आली मा य त आ  ्, 
(३) िसयास, तस च प्रलर्ि  उपलब्ध करून ा ण्यासािी को ती कायशमा्ी िंकीं मा उपाय 
योजना करण्यात आली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१)  ् िींर्त: खर  आ  ्. 
(२) सींबींकधताींना ज्ञापनादमार  समज नाल ली िसून कामात सुधर ा न झायास लर्तिींगाची 
कायशमा्ीबाबत जाजण् म करुन नाल ली आ  ्. 
(३) सुधाररत ि्यासक्रमानसुार पात्र लर्िकाींची तात्पुरती न म ूक करुन ि्यासक्रम िरुन 
काढण्यात य त आ  ्. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

___________ 
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महाराष्ट्र शासनाया िौशय वविास व उद्योजिता ववभागािडून िाचण्यात आलेया 
पररपत्रिामुळे पूवव र्व्यवसाय अभ्यासक्रम शशिववणारे वगव बांद होणारअसयाबाबत 

  

(४९)  ५२३४४ (१७-०५-२०१६).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्ाराषर र्ासनाया कौर्य वमकास म उदयोजकता वमिागाकडून काढण्यात आल या 
पररपत्रकामुळ  राज्यातील ४१० र्ाळाीं पैकी २७६ र्ाळाींमधील पूमश व्यमसाय ि्यासक्रम 
लर्कवम ार  मगश बींा ्ो ार आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, आतापयतं सार ि्यासक्रमाच  लाि घ  ार  ग्रालम  िागातील २५ ्जारो 
वमदया तीच कौर्य वमकासापासून मींकचत रा् ार िसून, उक्त ि्यासक्रम लर्कवम ार  ताींबत्रक 
लर्िकाींमर ब कारीची म उपासमारीची म ळ य  ार आ  ्,  ् खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, याबाबत र्ासनान  उपाययोजना करुन पयाशयी व्यम ा करण्याची ताींबत्रक 
माग ी लर्िकाींनी क ली आ  ्,  ््ी खर  आ  ् काय, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) म (२) ना्ी. 
(३) म (४) प्रश्न उद् ामत ना्ी.  

___________ 
  

रायगड श्ज्यातील सुरिा रिि मांडळतील सुरिा रििाांचे  
वेतन व भत्ते प्रलांबबत असयाबाबत 

  

(५०)  ५२७३३ (१९-०५-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जज्यातील सुरिा रिक मींडळातील सुरिा रिकाींचा प्रलींबबत िसल ला म तन म 
ित्त  माढीचा प्रताम तस च १० ्क्क  घरिाड  लमळण्यासािी  ाननक लोकप्रनतननधीनी मा  ् 
फ ब्रुमारी २०१६ रोजी म त्यासुमारास मा.कामगार मींत्री, म्ाराषर राज्य याींयाकड  ननम ानादमार  
माग ी क ली िसयाची बाब ननार्शनास आली,  ् खर  आ  ् काय, 
(२) िसयास, रायगड मगळता मुींबल, िा   म पु   जज्याकररता सुरिा रिक मींडळाींना 
एवप्रल २०१५ पासून म तन म ित्त  माढीचा प्रताम मींजूर झाला आ  ्,  ् ्ी खर  आ  ् काय, 
(३) िसयास, सुरिा रिकाींना म तन म ित्त  माढीचा प्रताम मींजरू करण्याबाबत म १० ्क्क  
घरिाड  लमळण्याबाबत र्ासनान  को ती कायशमा्ी क ली मा करण्यात य त आ  ्, 
(४) नसयास, वमलींबाची कार   काय आ  ्त ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१७-०६-२०१६) :(१)  ् खर  आ  ्. 
(२)  ् खर  ना्ी. 
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     कार  रायगड जज्ा सुरिा रिक मींडळाया नोंनात सुरिा रिकाींया म तनात माढ 
करुन घरिाड  ित्त्यात १०% माढ क याबाबत ना.१०/५/२०१६ रोजी आा र् ननकगशलमत क ल  
िसून सार्ू माढ ्ी ना.१/१/२०१६ पासून पुढील ३ मषांसािी ा ण्यात आल ली आ  ्. तस च 
सुरिा रिक मींडळ बृ् न्मुींबल म िा   िींतगशत नोंनात सुरिा रिकाींना ना.१५/११२०१५ रोजीया 
आा र्ान्मय , ना.१/४/२०१५ पासून म पु   जज्ा सुरिा रिक मींडळाया नोंनात सुरिा 
रिकाींना ना.१७/५/२०१६ रोजीया आा र्ान्मय  ना.१/४/२०१६ पासून म तनमाढ लागू क ली आ  ्. 
(३) मरीलप्रमा   कायशमा्ी क ली आ  ्. 
(४) प्रश्न उद् ामत ना्ी. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यमततीच मुद्र ालय, मुींबल. 


