अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िोल्हापूररू शहराचा ववतार ापूरायायाने होत असन
ू हदवावाली ा ववरोध होत असल्याने
अनधधिृत बाांधिामे बबनधातपूरणे बाांध ी ाात असल्याबाबत

(१)

१०८५ (२३-१२-२०१४).

(हातिणांग े), श्री.उल्हास पूराटी

श्री.रााेश क्षीरसागर (िोल्हापूरूर उत्तर), डॉ.सुजात ममणचेिर
(मशरोळ) :

करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कोल्हापर रहराचा स्तार ापायायानह होत ूसन हदवा्ाढीला स्रोह होत ूसल्यानह
ूनधहकृत बाींहकामह बबनहातपेह बाींहली ाात ूसल्याचह माहह नोहें बर, २०१४ च्या सुमारास
ननदरशनास आलह आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, यामुळह रहरात ूपुरा पाेीपुर्ठा, ड्रहनहा-ग्ारह

तुींबेह, कच-याींचह ढीग

्ाहतकीची कोंडी या सारखह प्रश्न नागिरकाींना ेहडसा्त आहह त, हह ही खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, या ूनधहकृत बाींहकामाींना आळा घालण्यासाठश रासनातरा्ुनन कोेती
कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,

(४) ूद्याप कोेतीच कार्ाई कहली नसल्यास स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हह खरह नाही.
महानगरपाललका हदवाीमध्यह ूरा प्रकारह ूनधहकृत बाींहकामह होत ूसलहचह ननदरशनास

आल्यास महाराषर प्रादह लरक ् नगररचना ूधहननयम, १९६६ महील तरतुदीप्रमाेह ्हळीच
कायश्ाही कहली ाात ूसल्यानह ूसह बाींहकाम ननदरशनास आलहलह नाही.
(२), (३) ् (४) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________

स्.स. १९६ (2)
हडपूरसर (जा.पूरुणे) येथी

धचांतामणी नगर येथी

तनमु न ववभागाच्या गोदामा ा आग

(२)

११७० (२३-१२-२०१४).

पूराम िेच्या अततक्रमण

ागून नुिसान ााल्याबाबत

श्री.योगेश टटळे िर (हडपूरसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) हडपसर (जा.पे
ु ह) यहथील धचींतामेी नगर यहथील पाललकहच्या ूनतक्रमे ननमल
ुश न
स्ेागाच्या गोदामाला आग लागन लाखो ुनपयाींच्या साहहत्याचह नक
ु सान ााल्याची घ्ना माहह
नोहें बर, २०१४ च्या पहहल्या आठ्ड्यात घडली आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, सदर गोदामाच्या रहाारील ाैन ्ॉऊनरीपमहील तीन सदननकाींचह सींसार
उपयोगी साहहत्यही आगीत ाळालह आहह , हह ही खरह आहह काय,
(३) ूसल्यास, उकत्ा प्रकरेी रासनानह सखोल चककरी कहली आहह काय,
(४) ूसल्यास, चककरीचह ननषकर्श काय ् त्यानुसार नुकसानग्रत कु्ुींबाींना रासनानह आधथशक
मदत हदली आहह काय,

(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१६) : (१) हदनाींक ४.११.२०१४ रोाी सकाळी ११.३० च्या
सुमारास ूचानक आग लागन ाालहल्या दघ
श नहत पाललसाींनी कहलहल्या पींचनाम्यानुसार पुेह
ु ्
महानगरपाललकहच्या गोडाऊनमहील साहहत्य ् ाैन ्ॉऊनरीपमहील ८ रहह्ाराींचह साहहत्यापो्ी
एके ुनपयह ५.९६ लाख इतकया रककमहचह नक
ु सान ााल्याचा ूींदाा ्तशस्ला आहह .

(२) पे
ु ह महानगरपाललकहकडील ूलेलहखानस
ु ार सदर गोदामाला आग लागल्यानह रहाारील ाैन
्ॉऊनरीपमहील

५

सदननकाींचह

नुकसान

ााल्याची

नोंद

ूसन,

पोललसाींनी

कहलहल्या

पींचनाम्यानस
ु ार एके ८ सदननकातील साहहत्याचह नुकसान ााल्याची नोंद आहह.

(३) सदर प्रकरेी पुेह महानगरपाललकहनह ्ान्डी पोललस ्ह रन, पुेह याींना हदनाींक
१५.११.२०१४ च्या पत्रान््यह आग दघ
श नहबाबत तपास करण्याबाबत स्नींती कहली ूसन, पोललस
ु ्
स्ेागाकडन चककरी सुुन आहह.

(४) थायी सलमतीच्या हदनाींक ११.११.२०१४ रोाीच्या बैठकीत थाननक नगरसहस्का याींनी
सींबींधहताींना योग्य ेरपाई दह ेहबाबत मागेी कहली होती. परीं तु पुेह महानगरपाललकहमार्शत
दघ
श नाग्रत सदननकाहारकाींना कोेत्याही प्रकारची नक
ु ्
ु सान ेरपाई दह ण्यात आलहली नाही, ही
्तजु थती आहह .

(५) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________

पूरन्हाळा धगरीथान नगरपूराम िेचा वविास आरााडा प्र ांबबत असल्याबाबत
(३)

१५१३ (२३-१२-२०१४).

श्री.सत्याीत पूराटी -सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पन्हाळा धगरीथान नगरपाललकहचा स्कास आराखडा सन १९८४ पासन रासन तरा्र
प्रलींबबत आहह , हह खरह आहह काय,

स्.स. १९६ (3)
(२) सदर स्कास आराखड्याबाबत रासनानह पयश्काींकडन हरकती मागस्ल्या आहहत, हह ही खरह
आहह काय,
(३) ूसल्यास, ्रील स्र्या्र ानसन
ु ा्ेी घहतलहली नाही, हह ही खरह आहह काय,

(४) ूसल्यास, स्कास आराखडा रखडल्यामुळह स्कासकामह न हो्न पयश्काींची गैरसोय होत
आहह , हह ही खरह आहह काय,

(५) ूसल्यास, सदर स्कास आराखडा मींार करण्याबाबत आधथशक तरतद करेहबाबत रासन
कायश्ाही करेार आहह काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१६) :(१) हह खरह नाही. रासनानह हद.२६/०३/२०१३ रोाीच्या
ूधहसचनहन््यह पन्हाळा धगरीथान नगरपाललकहच्या स्कास योानहस ेागर: क्षहत्रासाठश मींारी
हदली ूसन उ्शिरत ्गळलहल्या ेागाची स्कस योाना रासनानह हद.१५/०१/२०१६ रोाीच्या
ूधहसचनहन््यह मींार कहली आहह .
(२) सदर स्कास योाना हरकती / सचना मागस्ण्यासाठश ूधहननयमाच्या कलम २६ ून््यह
हद.२१/०१/२०१० रोाी रासन राापत्रात प्रलसध्द करण्यात आली होती. तसहच उकत स्कास
योानहच्या ्गळलहल्या क्षहत्राची स्कास योाना दह खील हरकती / सचना मागस्ण्यासाठश
ूधहननयमाच्या कलम ३१ (१) ून््यह हद.२६/०९/२०१३ रोाी रासन राापत्रात प्रलसध्द
करण्यात आली होती.
(३) हह खरह नाही. ्रील स्र्या्र प्राप्त सचना ् हरकतीच्या ूनर्
ु ींगानह सींबींधहत हरकत/सचना
हारकाींना प्राधहकृत ूधहकाऱयाींनी िरतसर सुना्ेी दह ऊन उपजथत सचना / हरकत हारकाींचह
म्हेेह एके घहतलह आहह.
(४) हह खरह नाही.
(५) रासनानह स्कास योाना मींार करताींना कोेतीही आधथशक तरतद करेहची आ्श्यकता
नाही.
___________
ाेएनपूरीटीती

पूराचव्या टममुन च्या ाेटीचीचा भराव िरयासा म मोयया

प्रमाणात ाारफुटीची तोड िे ी ाात असल्याबाबत
(४)

१५४३ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांाय साविारे (भुसावळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ाहएनपी्ीतील

पाचया

्लमशनलच्या

ाहटीचीचा

ेरा्

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
करण्यासाठश

मोठया प्रमाेात

खारर्ु्ीची तोड कहली ाात ूसल्याची बाब माहह नोहें बर, २०१४ मध्यह ननदरशनास आली आहह ,
हह खरह आहह काय,
(२)

ूसल्यास,

खारर्ु्ीच्या

तोडीबाबत

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

ननदा राचह

पालन

होत

नसल्याबाबतीत रासनानह चककरी कहली आहह काय,
(३) ूसल्यास, चककरीचह ननषकर्श काय आहह त ् त्यानर्
ु ींगानह रासनाकडन कोेती कार्ाई
करण्यात आली आहह ्ा करण्यात यहत आहह ,

स्.स. १९६ (4)
(४) ूद्यापी कोेतीही कार्ाई कहली नसल्यास होत ूसलहल्या स्लींबाची स्शसाहारे कारेह
काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१), (२) ् (३) नाही.
ाहएनपी्ीतील पाचया ्लमशनलच्या स्कासाचा कोेताही प्रकल्प ूजतत्त््ात नाही
ककीं ्ा ू्ैहिरत्या खारर्ु्ी ्नपतीची तोड होत नाही. तथासप, ाहएनपीकडील ्ॅ डूलोन
कीं्ह नर हाताळण्यासाठश काही ालमनीचा स्कास करण्यात आला आहह . त्यासाठश ाहएनपी्ीनह
केंद्र रासनाचा पयाश्रे ् ्न स्ेाग ् मा.उच्च न्यायालयाचीही पर्ानगी घहतली आहह.
(४) प्रश्न उद््ात् नाही.
िल्याण शहराती
(५)

___________
घन िचऱ्याचा मोयया प्रमाणावर प्रश्न तनमाुण ााल्याबाबत

४०८३ (२३-१२-२०१४).

श्री.नरें द्र पूरवार (िल्याण पूरजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कल्याे रहरातील घन कचरा ्ाकण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाेा्र ननमाशे ााला आहह , हह
खरह आहह काय,
(२) या डजम्पींग ग्राऊींड सींदेाशत मा.उच्च न्यायालयात नागिरकाींनी कह.डी.एम.सी.स्रोहात
ू्मान याधचका दाखली कहली हह खरह आहह काय या आदह राची पायमल्ली ााली आहह काय,
सदरचा घनकचरा ्ाकण्याच्या ाागहची क्षमता सींपली आहह , हह ही खरह आहह काय,
(३) या डजम्पींग ग्राऊींड मुळह सींपेश कल्याे रहरात दग
ं ी, प्रदर्
ु ह
ु े ननमाशे ाालह आहह, हह ही
खरह आहह काय,

(४) या पिरसरातील नागिरकाींचह आरोग्य होकयात आलह आहह , हह ही खरह आहह काय,
(५) ूसल्यास, पयाशयी य्था उपलब्ह करण्याबाबत रासनानह कोेती कार्ाई कहली
नसल्यास स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .
(२) कल्याे-डोंबब्ली महानगरपाललका क्षहत्रामध्यह ननमाशे होेारा कचरा आहार्ाडी यहथील
क्षहपेेमी्र महानगरपाललकह मार्शत ्ाकण्यात यहतो. सदर आहार्ाडी क्षहपेेमीची क्षमता

सींपुष्ात आली आहह . त्यामुळह आहार्ाडी क्षहपेेमी बींद करण्याबाबत मा.मुींबई उच्च
न्यायालयात ानहहत याधचका क्र.१८२/२००९ दाखल कहलहली आहह .
(३) हह खरह नाही. कायशरत

कचरा डहपो्र कल्याे-डोंबब्ली महानगरपाललकहमार्शत ननयलमतपेह

दै नींहदन बायोकल्चर द्रय, हाबो प्रह ् नॅचरल लसलीकह् पा्डर इ.दग
ं ी नारकाींची र््ारेी
ु ह
दोन सत्रात करण्यात यहत ूसल्याचह कल्याे-डोंबब्ली महानगरपाललकहनह कळस्लह आहह .
(४) हह खरह नाही.
(५)

आहार्ाडी

यहथील

क्षहपेेमीची

क्षमता

सींपुष्ात

आल्यानह

कल्याे-डोंबब्ली

महानगरपाललका क्षहत्रातील कचऱया्र मकाह उीं बडा, बारा्ह ् माींडा यहथह प्रकक्रया कुनन ेरा्ेमी
स्कलसत करण्याची कायश्ाही कल्याे-डोंबब्ली महानगरपाललकहमार्शत सुन
ु आहह .
___________

स्.स. १९६ (5)
पूरुणे जाल््याती

हवे ी ता ुायाती

उरुळी िाांचन

गावास नगर पूरररषदे चा दााु ममळयाबाबत

(६)

६२८१ (०६-०७-२०१५).

श्री.बाबुराव पूराचणे (मशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुेह जाल््यातील ह्हली तालुकयातील उुनळी काींचन यहथील ग्रामथाींनी मा.नगरस्कास
राज्यमीं्याींची हदनाींक ८ ाानह्ारी, २०१५ रोाी ेह् घहऊन उुनळी काींचन गा्ास नगर पिरर्दह चा
दााश लमळा्ा ूरी मागेी कहली, हह खरह आहह काय,
(२) ूसल्यास, उुनळी काींचन ग्रामपींचायतीची लोकसींख्या ापायायानह ्ाढत ूसन सध्या ४०
हाार पहक्षाही ाात ााली आहह , हह ही खरह आहह काय,
(३) ूसल्यास, उुनळी काींचन ग्रामपींचायती कडन सन २०१० मध्यह नगर पिरर्दह चा दााश
लमळा्ा म्हेन रासनास प्रता् पाठस्ण्यात यहऊनही कोेतीच कायश्ाही ााली नाही, हह ही
खरह आहह काय,
(४) ूसल्यास, उुनळी काींचन ग्रामपींचायतीस नगर पाललकहचा दााश दह ण्याबाबत रासन
तरा्ुनन कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) ् (३) याबाबत जाल्हाधहकारी, पुेह याींना महाराषर नगरपींचायत औद्योधगक नगरी
ूधहननयम, १९६५ च्या तरतुदीनुसार ्यींपष् प्रता् सादर करण्याचह सुधचत कहलह आहह.
(४) ् (५) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________
ाणे येथी
(७)

रे ल्वे वाहतुिीसा मची समया सोडववयाबाबत

६९९९ (०६-०७-२०१५).

श्री.जातेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहु ागतापूर (श्रीगोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िाग ) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ठाेह यहथील रह ल््ह ्ाहतक
ु ीसाठशची समया सोडस्ण्यासाठश मा.केंद्रीय रह ल््हमींत्री याींनी

हदनाींक ९ ाानह्ारी, २०१५ रोाी ठाेह यहथील एका बैठकीमध्यह ठाेह मनोुनग्ेालयाच्या ाागह्र
स्तािरत रह ल््ह ्ह रन उेारण्याचा ननेशय घहतला होता, हह खरह आहह काय,
(२) ूसल्यास, ठाेह मनोुनग्ेालयाच्या ाागह्र स्तािरत रह ल््ह ्ह रन उेारण्यासाठश यहथील
लोकप्रनतननहीींनी सन २००४ पासन रासनाकडह सातत्यानह मागेी कहलहली आहह , हह ही खरह आहह
काय,
(३) ूसल्यास, रासनानह सदर प्रकरेी कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहतह आहह ,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त

?

स्.स. १९६ (6)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१६) :(१) नाही.
हदनाींक १.१.२०१५ रोाी ठाेह यहथह ाालहल्या बैठकीमध्यह ठाेह महानगरपाललकहमार्शत
ननयक
ु त तज्ञ सल्लागार मह. बालााी रह लरोड लसज्मस ् लल. याींनी प्रतास्त उपनगरीय
रह ल््हथानकासाठश तयार कहलहल्या पयाशयी ूलेयाींबत्रकी नकाराींची सुसाध्यता तपासन प्रकरेी

पुढील योग्य ती कायश्ाही करण्याच्या सचना मा.केंद्रीय रह ल््ह मींत्री याींनी महाप्रबींहक, मध्य
रह ल््ह याींना हदल्या आहह त.
(२) होय.
(३) ठाेह यहथील रह ल््ह ्ाहतक
ु ीसाठशची समया सोडस्ण्यासाठश ठाेह आणे मल
ु ींड
ु दरम्यान
न्ीन उपनगरीय रह ल््ह थानक /रह ल््ह ्लमशनस स्कसीत करेह प्रतास्त आहह .

प्रकरेी मध्य रह ल््हनह सुचस्ल्यानुसार ्रील प्रता्ाची ताींबत्रक सुसाध्यता पडताळेी

करेहसाठश ठाेह महानगरपाललकहमार्शत तज्ञ सल्लागाराची ननयुकती करण्यात आली आहह .

ननयक
ु त तज्ञ सल्लागार मह. बालााी रह लरोड लसज्मस ् लल. याींनी प्रतास्त उपनगरीय

रह ल््हथानकासाठश पयाशयी ूलेयाींबत्रकी नकारह (Engineering Scale Plans : ESPs) तयार
कहलह ूसन तह मध्य रह ल््हकडह मींारु ीत् सादर करण्यात आलह आहहत.

सादर कहलहल्या पयाशयी ूलेयाींबत्रकी नकारास मध्य रह ल््हची प्राथलमक मींाुरी प्राप्त

ााल्यानींतर प्रकरेी पुढील कायश्ाही करण्यात यहईल.
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________
मा ेगाव (ता.जा.नामशि) महानगरपूराम िेने येथी
आरक्षक्षत िे ी असताांना ाोटे
(८)

७५४९ (०७-०४-२०१५).

सव्हे नां. १२१ ही ाागा

े आऊट िरुन ाागेची ववक्री िेल्याबाबत

श्री.आमसफ शेा (मा ेगाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मालहगा् (ता.जा.नालरक) महानगरपाललकहनह यहथील सहा नीं.१२१ ही ाागा आरक्षक्षत कहली
ूसताींना बना्् लह आऊ् तयार कुनन सदरह ाागहची स्क्री कहली ाात ूसल्याचह माहह
ाानह्ारी, २०१५ मध्यह ्ा त्या सम
ु ारास ननदरशनास आलह आहह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, उकत सहा नीं.१२१ ची आरक्षक्षत ाागहची स्क्री बींद करेहबाबत ् बना््
य्हार करेाऱयाीं्र रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह,
(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) मालहगाीं् रहराची पहहली सह
ु ािरत स्कास योाना
रासनानह हद.२०/२/१९८६ रोाी मींार कहली त्यामहील उकत सहह क्र.१२१ ्रील आरक्षे क्र.१६७
बगीचा करीता ाागा मालकानह १९९४ मध्यह कलम १२७ ची खरह दी नो्ीस हदली होती. त्या
ूनुर्ींगानह सदर आरक्षे यपगत ााल्यानह महानगरपाललकहनह १९९६ मध्यह तात्पुरती पर्ानगी
हदली ् त्यानींतर २००१ मध्यह सुहारीत पर्ानगी हदलहली ूसल्याचह हदसतह. मात्र मालहगाीं्

रहराच्या दस
ु री सुहारीत स्कास योानहमध्यह उकत सहा क्र.१२१ ्र पुन:श्च आरक्षे क्र.२९१

स्.स. १९६ (7)
बहघराींसाठश घरह आरक्षे दरशस्लह आहह . महानगरपाललकहनह आरक्षक्षत ाागह्रील ूनधहकृत
ेुखींडाची

खरह दी

कुन

नयह

्

कुठल्याही

्ुनपाचह

बाींहकाम

कुन

नयह

या

आरयाची

हद.१७/१/२०१५ रोाी ााहीर नो्ीस हदलहली आहह .
(२) महाराषर प्रादह लरक ननयोान ् नगररचना ूधहननयमातील तरतुदी ् ूरा समकक्ष
प्रकरेात मा.स्ोच्च न्यायालयाचह आदह राचह ूनुर्ींगानह प्रकरे रासन तरा्र तपासण्यात
यहत आहह .

(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
रााापूरूर शहराती

(जा.रत्नाधगरी) रााीव गाांधी क्रीडाांगणामध्ये

अद्यापूरही सोयी-सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत

(९)

९३७६ (०९-०४-२०१५).

श्री.राान साळवी (रााापूरूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) रााापर रहरातील (जा.रत्नाधगरी) रााी् गाींही क्रीडाींगेामध्यह ूदयापही सोयी-सुस्हाींचा
ूेा् ूसल्याचह नक
ु तहच माहह ाानह्ारी, २०१५ मध्यह ननदरशनास आलह, हह खरह आहह काय
(२)

ूसल्यास,

उकत

क्रीडाींगेामध्यह

रकचालय,

बैठक

य्थहसह

कायम्ुनपी

पाेी

परु स्ण्यात या्ह ूरी मागेी ूनहक ्र्ाशपासन थाननक नागिरकाींकडन होत आहह, हह ही खरह
आहह काय,

(३) ूसल्यास, उकत सुस्हाीं ूेा्ी सदरील मैदाना्र रालहय क्रीडा पहाश ेरस्ेह कठशे
ाालह आहह , हह ही खरह आहह काय,

(४) ूसल्यास, उकत मागेीच्या ूनुर्ींगानह यासींदेाशत रासनानह चककरी कहली आहह काय,

ूसल्यास, चककरीत काय ननषपन्न ाालह ् त्यानस
ु ार उकत क्रीडाींगेामध्यह आ्श्यक त्या
सुस्हा पुरस्ण्यासींदेाशत रासनानह पुढह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(५) नसल्यास, त्याची कारेह काय आहह त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हह ूींरत: खरह आहह .
(२) या ्ुनपाची मागेी कहली नाही. तथासप, कक्रडापहाश ूसताना नगर पिरर्दह कडन पाण्याचा
्ँ कर उपलब्ह कहला ाातो. मैदानाचह कींपाऊींड लगत दोन्ही बााला नगरपिरर्दह चह सा्शाननक
रकचालयह ूसन सदर मैदानात पुन
ु र् ् जत्रयाींसाठश ्तींत्रपेह न्ीन प्रसाहनगह
ृ बसस्ण्यात
आलह आहह त.

(३) हह खरह नाही.
सन २०१४-१५ ् सन २०१५-१६ या ्र्ाशत रालहय कक्रडा पहाश सींबींधहत राळाींकडन
घहण्यात आल्या आहह त.
(४) ् (५) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________

स्.स. १९६ (8)
िोल्हापूरूर नगरपूराम िेने

ोिनेते बाळासाहे ब दे साई याांच्या पूरुतळ्याच्या सश
ु ोमभिरणािररता

मांाुर ाा े ा तनधी इतरत्र ाचु िे ा असल्याबाबत

(१०)

१०१८३ (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.शांभूराा दे साई (पूराटण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्याचह मााी गह
ृ मींत्री लोकनहतह बाळासाहह ब दह साई याींचह कोल्हापर यहथील पेशकृती

पुतळ्याच्या सर
ु ोलेकरेाकिरता रासनाच्या नगरस्कास स्ेागानह सन २००८ मध्यह कोल्हापर
नगरपाललकहला २० लक्ष ुनपयाींचा ननही मींार कहला होता, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, रासनाच्या नगरस्कास स्ेागानह कोल्हापर नगरपाललकहला २० लक्ष ुनपयाींचा
ननही पुतळ्याच्या सुरोलेकरेाकिरता खचश करण्याचह आदह र हदलह होतह, हह ही खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, कोल्हापर नगरपाललकहनह सदरचा ननही लोकनहतह बाळासाहह ब दह साई याींच्या
पुतळ्याच्या सुरोलेकरेाकिरता मींाुर ूसताींना तो इतरत्र खचश कहला ूसल्यानह मींार
ाालहल्या कामाला तो लमळाला नाही, हह ही खरह आहह काय,

(४) ूसल्यास, रासनानह यासींदेाशत चककरी कहली आहह काय,
(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हह खरह नाही.
(२) ् (३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
(४) कोल्हापर महानगरपाललकहनह सन २०१५-१६ च्या सुहारीत ूींदाापत्रकामध्यह पत
ु ळ्याच्या

सर
ु ोलेकरेासाठश ुन.२०.०० लक्ष इतकया रकमहची तरतद कहली ूसन सद्य:जथतीत सदर काम
ननस्दा तरा्र आहह .

(५) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
िोल्हापूररू महापूराम िा शाळाांती
ई- तनांग िररता ३२

(११)

१२८३३ (०७-०४-२०१५).

(िोल्हापूरूर उत्तर) :

गोरगरीब ववद्यार्थयाांना

ाा मांाूर िेल्याबाबत

डॉ.सुजात ममणचेिर (हातिणांग े), श्री.रााेश क्षीरसागर

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापर महापाललका राळाींतील गोरगरीब स्द्याथयांना ई - लननंग किरता ३२ लाख
मींार ाालह आहह त, हह खरह आहह काय,
(२) ूसल्यास, ूसह ूसताींनाही ठह कहदार प्रोाहक्र दह ण्यास स्लींब ला्त आहह , हह ही खरह आहह
काय,
(३) ूसल्यास, या सींदेाशत रासनानह चककरी कहली आहह काय, त्यात काय आढळन आलह,
(४) ूसल्यास, चककरीनुसार कोेती कार्ाई कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?

स्.स. १९६ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) हह खरह आहह .
कोल्हापर महानगरपाललकहच्या ६४ म्युननलसपल राळाींना ९९ एलसीडी प्रोाहक्र पुरस्ेह

या कामासाठश जाल्हा ्ासर्शक योाना सन २०१३-१४ महन रककम ुन.३२.३० लाख इतकया
तरतुदीस प्ररासकीय मान्यता प्राप्त होती.
(२) हह खरह आहह .

(३) ् (४) पुर्ठादार याींनी स्हहत मुदतीत एलसीडी प्रोाहक्र न पुरस्ल्यानह प्राथलमक लरक्षे
मींडळानह पुर्ठा आदह र रदवा करण्यात या्ा ूसा ठरा् सींमत कहला ् त्यानस
ु ार पुर्ठा आदह र
रदवा करण्यात आलह.

___________
नागपूरूर येथी
(१२)

टदक्षा भूमी ा अ वगु तीथुक्षेत्र घोवषत िरयाबाबत

१२९३८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांाय साविारे (भुसावळ), श्री.अजात पूरवार (बारामती),

श्री.जातेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.पूराांडुरां ग बरोरा (शहापूररू ), श्री.सरु े श
ााधव-पूराटी

(वाई), श्री.शामराव ऊफु बाळासाहे ब पूराटी

ाड (िाुत), श्री.मिरां द

(िराड उत्तर), श्री.हनुमत
ां डोळस

(माळमशरस), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.भािर ााधव (गुहागर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर यहथील हदक्षा ेमीला ू ्गश तीथशक्षहत्र घोसर्त करा्ह, म्हेन हदनाींक ८ ाानह्ारी,
२०१५ रोाी लोकप्रनतननहीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकडह नन्हदनाद््ारह मागेी कहली आहह हह खरह
आहह काय,

(२) ूसल्यास, उकत मागेीबाबत रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .

(२) नगर स्कास स्ेागाचा रासन ननेशय हदनाींक २४ ऑग्, २००४ ून््यह नतथशक्षहत्र स्कास
योानहचह ननकर् ननजश्चत करण्यात आलह आहह त. सदर रासन ननेशयाच्या ूनुर्ींगानह तीथशक्षहत्राचह
्गीकरे कुनन प्रता् रासनास प्राप्त होेह आ्श्यक आहह . याबाबत जाल्हाधहकारी, नागपर
याींना रासन पत्र हदनाींक ३ माचश, २०१५ ून््यह कळस्ण्यात आलह आहह .
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
नागपूरूर सुधार प्रन्यास, व म.न.पूरा.हदवाीत येणारे भा
ु ांड िांपूरोट डेपूरो, बफर ाोन या ववववध
आरक्षणामुळे तनयमीत िरणापूरासन
ू वांधचत असल्याबाबत

(१३) १४५७४ (०७-०४-२०१५).

श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूररू दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा ाोपूरडे (नागपूररू

पूरूव)ु , श्री.वविास िांु भारे (नागपूरूर मध्य), श्री.सुधािर दे शमुा (नागपूरूर पूरजश्चम) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

स्.स. १९६ (10)
(१) नागपर सुहार प्रन्यास ् म.न.पा.हदवाीत यहेारह ेुखींड कींपो् डहपो, बर्र ाोन या स्स्ह

आरक्षेामुळह ननयमीत करेापासन ्ींधचत ूसल्यानह हाारो नागिरकाींना होेारा त्रास दर
करण्याकिरता आरक्षे ्गळण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री याींचहकडह मागील २ ्र्ाशपासन प्रलींबबत
प्रता्ा्र थापीत सलमतीनह ूद्याप पयंत ननेशय घहतला नसल्याचह हदनाींक १ ाानह्ारी,
२०१५ रोाी ्ा त्यासुमारास ननदरशनास आलह आहह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, सदर प्रलींबबत प्रता्ा्र ननेशय घहण्याचा ननजश्चत काला्ही ककती,
(३) नसल्यास, प्रता्ा्र ननेशय न घहण्याचह प्रमुख कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) ् (२) मक.धचखली (खुदश) ् मक.मानह्ाडा एके क्षहत्र

७२.१५८४ हह क्र आर ही ाागा स्कास योानहतील कींपो् डहपो (एस-१६१) या आरक्षेामहन
्गळन नन्ासी स्ेागात समास्ष् करण्याची ूधहसचना रासन ननेशय क्र. ह्पीएस२४१५/३३८/प्र.क्र.१९८/२०१५/नस्-९, हदनाींक २५ ाानह्ारी, २०१६ ून््यह ननगशलमत कहली आहह.
कींपो् डहपोच्या सेो्ताल ूसलहल्या बर्र ाोननह बाधहत ूसलहलह ३६ ूनधहकृत

ूलेन्यास, नागपर सुहार प्रन्यासकडन ननयलमत करण्यात आलह ूसन, या ननयलमत कहलहल्या
ूलेन्यासातील ेखींड ननयलमत करण्याची प्रकक्रया नागपर सुहार प्रन्यासकडन सुुन आहह .
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________
पूरन्हाळा नगरपूरररषद, जा.िोल्हापूरूर येथी
(१४)

मसटी सवे नां. ६४१ या ाागेच्या मा िीबाबत

१४८०८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सत्याीत पूराटी -सरुडिर (शाहूवाडी) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पन्हाळा नगरपिरर्द हदवाीतील लस्ी स्ा नीं.६४१ ही ाागा ‘’पन्हाळा कलब’’ या ना्ानह
ओळखली ाातह या ाागह्र काही हननकाींनी खो्ी कागदपत्रह तयार कुनन ‘’पन्हाळा कलब’’
नामसदृश्य सींथा थापन कुनन ताबा घहतला होता, हह खरह आहह काय,
(२) ूसल्यास, या ाागहची मालकी ् ताबा कोेाकडह आहह याबाबत रासनानह चककरी कहली
आहह काय,
(३) ूसल्यास, खो्ी कागदपत्रह करेा-याीं्र रासन काय कार्ाई करेार आहह ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .
(२) जाल्हाधहकारी, याींच्या हदनाींक २९/११/२००२ च्या आदह रानस
ु ार चहूरमन, पन्हाळा कलब

याींचह ना् कमी कुनन सरकार हकक ् य्थापन म्हेन पन्हाळा नगरपिरर्द ूरी नोंद
लस्ी सहा कडील रह कॉडशला आहह. त्यानुसार ाागहची मालकी रासनाकडह ूसन य्थापक म्हे
पन्हाळा नगरपिरर्द आहह .

(३) याबाबत पन्हाळा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहह .
___________

स्.स. १९६ (11)
पूरांलरपूरूर शहरात चार प्रमा
ु यात्रा िाळात होणारी गदी
(१५)

१६६९७ (१०-०८-२०१५).

श्री.भारत भा िे (पूरांलरपूरूर), श्री.अममन पूरटे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांबादे वी) :

(१) पींढरपर रहरात चार प्रमख
ु यात्रा काळात होेारी गदी आणे ूुनीं द रतह लक्षात घहऊन
रासनानह मा्र प्लॅ नची ुनपरह खा ठरस्ली ूसन त्याूनर्
ु ींगानह रत्याच्या दत
ु र्ाश ूसेा-या

७०० लोकाींना नो्ीसा बाास्ण्यात आल्या ूसल्याचह माहह मह, २०१५ मध्यह ्ा त्या सुमारास
ननदरशनास आलह आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, उकत रता ुनीं दीकरेामुळह बाधहत होेा-या लोकाींना एर्एसआय नुसार ्ाढी्

मोबदला तसहच पेश बाधहत होेा-या कु्ीं बाला पयाशयी ाागा दह ऊन त्याींचह ना्ह रासन प्रमाेपत्र
तसहच मालमत्ताहारकाींना ककती एर्एसआय दह ेार याबाबत रासनानह योग्य तो स्चार कुनन
सींबींधहताींना याबाबत कळस्ण्यात आलह ्ा यहत आहह ,
(३) नसल्यास, यामागील स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) :(१) हह खरह नाही.
ूरा प्रकारच्या नो्ीस पींढरपर नगरपिरर्दह मार्शत दह ण्यात आलहल्या नाहीत.
(२) ् (३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
मांब
ु ईती

(१६)

दादर येथे इांद ू मम च्या ाागेवर डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांचे आांतरराष्ट्रीय

१६७२५ (३०-०७-२०१५).

मारिाची तनममुती िरयाबाबत

प्रा.वषाु गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पूरटे

(मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील दादर यहथह इींद लमलच्या ाागह्र डॉ.बाबासाहह ब आींबहडकर याींचह आींतरराषरीय
मारकाची ननलमशती करण्यात यहेार आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, उकत आींतरराषरीय मारकाच्या ेुलमपानासाठश ननजश्चत तारीख ठरस्ण्यात
आली आहह काय,

(३) ूसल्यास, यासाठश सींपेश कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहह काय, तसहच उकत
मारकासाठश आककश्ह कचर (्ात स्रारद) ननयुकती, ूींदाजात खचश, कामाचा काला्ही
याबाबतचा थोडकयात तपरील काय आहह ,

(४) ूसल्यास, उकत बाबतीत रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह
(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) सदर मारकाचह ेलमपान हदनाींक ११.१०.२०१५ रोाी सन्माननीय पींतप्रहान महोदय याींचह
हतह पार पडलहलह आहह.

स्.स. १९६ (12)
(३) तह (५) प्रतास्त मारकाचह स्कासासाठश रासनानह याप्ीच मुींबई महानगर प्रदह र स्कास
प्राधहकरेाची स्रहर् ननयोान प्राधहकरे म्हेन नहमेुक कहलहली आहह .

प्राधहकरेानह रासनाची मान्यता घह्न ननयक
ु त कहलहलह सल्लागार श्री.ररी प्रे याींनी

प्रतास्त मारकाचा बह
ृ त आराखडा तयार करेहची कायश्ाही सुुन कहलहली आहह .

स्श सींबींधहत यकती आणे सींथा याींच्यारी चचाश कुनन आराखडा ूींनतम करण्यासाठश

मा.मींत्री (सामाजाक न्याय) याींची एक सदयी सलमती हदनाींक १४.३.२०१६ रोाी गठशत
करण्यात आली आहह . त्या ूनुर्ींगानह पुढील कायश्ाही सुुन आहह.
___________
नामशि जाल््याती
पूरात्राती

सांगमेश्वर मशवार, मा ेगाांव येथी

ग्रीन बेल्टच्या आरक्षण ाागेवर

(१७) १९५५१ (११-०८-२०१५).

मौसम नदी

े-आऊट टािल्याबाबत

श्री.आमसफ शेा (मा ेगाांव मध्य), श्री.अममन पूरटे

श्री.अ म शेा (मा ाड पूरजश्चम) :
काय :-

(मुांबादे वी),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नालरक जाल््यातील सींगमहश््र लर्ार, मालहगाीं् यहथील मकसम नदी पात्रातील ग्रीन
बहल््च्या आरक्षे ाागह्र लह-आऊ् कुनन होत ूसलहल्या प्लॉ् स्क्रीसींदेाशत चककरी
करण्याबाबतचह नन्हदन थाननक लोकप्रनतननही याींनी हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ रोाी ्ा त्या
सम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींनी हदलह होतह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, याबाबत रासनानह कोेती कायश्ाही ्ा उपाययोाना कहली आहह ,
(३) नसल्यास, स्लींबाची स्शसाहारे कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) मींार स्कास योाना, मालहगाीं् (दस
ु री सुहािरत) च्या प्रता्ानुसार सींगमहश््र ्ॉडाशतील

स.नीं. ९२ पैकी ् ९३ पैकी तसहच स.नीं. ११८ ् ११९ ही ाागा मकसम नदी ककनारी हिरतपटीचा
(Green Belt) मध्यह दरशस्ण्यात आलहली ूसन सदर ाागह्र ामीन मालकाींनी ूनधहकृत
स्कास कहल्याचह ननदरशनास आल्या्र महानगरपाललकहनह सींबींधहत ामीन मालकाींना मुींबई

प्राींनतक महानगरपाललका ूधहननयम १९४९ चह कलम २६० ् महाराषर प्रादह लरक ननयोान ्
नगररचना ूधहननयम, १९६६ चह कलम ५२, ५३ ून््यह नो्ीसी बाा्न त्याींचह स्ुनध्द सींबींहीत
पोलीस ठाण्यामध्यह गुन्हह दाखल करण्यात आलह आहह त.
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________

िोल्हापूरूर महानगरपूराम िे ा महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयांत्रण मांडळाने रुणणा याांवर
िायद्याती

(१८)

२१४८६

तरतूदीप्रमाणे फौादारी गुन्हा दाा

(१२-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

िरयाबाबत

(राधानगरी),

श्री.अान
ु

ाोतिर

(ाा ना), डॉ.शमशिाांत ाेडि
े र (मसांदाेड रााा), श्री. क्ष्मण ागतापूर (धचांचवड), श्री.योगेश
टटळे िर

(हडपूरसर),

श्री.चांद्रदीपूर

नरिे

(िरवीर),

श्री.उल्हास

पूराटी

क्षीरसागर (िोल्हापूरूर उत्तर), डॉ.सुजात ममणचेिर (हातिणांग े) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मशरोळ),

श्री.रााेश

सन्माननीय मुख्यमांत्री

स्.स. १९६ (13)
(१) ाै् ्ैद्यकीय कच-याींची रात्रीय पध्दतीनह स्ल्हह ्ा् न ला्ेा-या रहरातील ३८७
ुनग्ेालयाीं्र कायद्यातील तरतदीप्रमाेह र्कादारी गुन्हा दाखल करण्याची सचना महाराषर
प्रदर्े ननयींत्रे मींडळानह कोल्हापर महानगरपाललकहला माहह मह, २०१५ च्या सम
ु ारास कहली आहह,
हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, या सचनहनस
ु ार आतापयंत ककती ुनग्ेाींलया्र र्कादारी गन्
ु हह दाखल करण्यात
आलह आहह ् पुढह त्याींच्या्र कोेती कार्ाई कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,

(३) ूसल्यास, उ्शिरत ुनग्ेालयाीं्र कहहापयंत कार्ाई करण्यात यहेार आहह ,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .
(२) ् (३) महाराषर प्रदर्े ननयींत्रे मींडळ, कोल्हापर याींनी ायींती नाला यहथह ूज्ञाताींकडन
ाै् - ्ैद्यकीय कचरा ्ाकलहबाबत रहरातील स्श प्रकारचह ्ैद्यकीय य्सानयकाीं्र र्कादारी
ख्ला दाखल करेहबाबत कोल्हापर महानगरपाललकहस कळस्लह होतह. महानगरपाललका रहर
हदवाीतील एके ३४६ ्ैद्यकीय य्सानयकाींना कोल्हापर महानगरपाललकहकडन कारेह दाख्ा
नो्ीस बाा्ण्यात आल्या आहहत. तथासप, ायींती नाला यहथह ाै् ्ैद्यकीय कचरा नहमका
कोेी ्ाकला हह पष् होत नसल्यानह ूज्ञात यजकतस्रोहात राहुपरी पोललस ्ह रन यहथह
एर्.आय.आर. नीं.३७/२०१५ हद.१९/०५/२०१५ नह तक्रार दाखल करण्यात आलहली आहह .
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
साांग ी ममरा िुपूरवाड महानगरपूराम िा क्षेत्राती
(१९)

साांग ी शहराती

अनधधिृत बाांधिाम व पूराकिुगबाबत

२३१२५ (११-०८-२०१५).

श्री.धनाांय (सध
ु ीर) गाडगीळ (साांग ी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली लमरा कुप्ाड महानगरपाललका क्षहत्रातील साींगली रहरामध्यह हाारो बाींहकामह
ूनधहकृत

्

ूनहक

या्सायीकाींनी

पाककंगचा

्ापरही

या्सायीक

कामासाठश करीत

ूसल्याची बाब माहह मह, २०१५ मध्यह ्ा त्या सुमारास ननदरशनास आली आहह, हह खरह आहह
काय,

(२) ूसल्यास, त्याींची नहमकी सींख्या ककती आहह , रासनानह या या्सानयकाीं्र कोेती
कार्ाई कहली आहह ्ा करण्यात यहत आहह ,
(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) ् (२) ूनधहकृत बाींहकामाचह सहा क्षे करण्याचह कम
सुुन ूसन आतापयंत ननदरशनास आलहल्या ूनाधहकृत बाींहकामा्रती ननयमानुसार कायश्ाही
करण्यात यहत आहह.

(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________

स्.स. १९६ (14)
उरण ता.जा.रायगड येथी

िरळ-सावराार, ासाार, सोनारी या

गावाांना ाेएनपूरीटी प्रिल्पूरग्रताांसा म भा
ु ांड दे याबाबत
(२०)

२३६०७ (१०-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत

ािूर (पूरनवे ), श्री.समीर िुणावार (टहांगणघाट) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उरे ता.जा.रायगड यहथील करळ-सा्रखार, ासखार, सोनारी या गा्ाींना ाहएनपी्ी
प्रकल्पग्रताींसाठश केंद्र रासनानह मींार कहलहली १११ हह क्र ालमनीपैकी ्ाढी् गा्ठाे लमळाला
ूसन इतर नऊ गा्ातील रहह्ाराींना कमी ेखींड दह ण्यात यहेार ूसल्याचह माहह एसप्रल, २०१५
रोाी ्ा त्या सुमारास ननदरशनास आलह आहह, ही गोष् खरी आहह काय,

(२) ूसल्यास, ाहएनपी्ी प्रकल्पासाठश ालमन सींपादन ाालहल्या ग्रामपींचायतीच्या हदवाीतील
प्रकल्पबाधहताींसाठश ाहएनपी्ीतर्ा साडहबारा ्ककह योाना राबस्ली ाात ूसन बाधहताींसाठश

प्रत्यक्षात १६० हह क्र ालमनीची आ्श्यकता ूसताींना १११ हह क्र ालमन केंद्र रासनानह मींार
कहली ूसन ४९ हह क्र ामीन कमी ााल्यानह प्रकल्पग्रताींना सम
ु ारह २० ्ककह ाागा कमी
लमळेार आहह , हह ही खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, याप्रकरेी रासनानह चककरी कुनन प्रकल्पग्रताींना आ्श्यक ालमन दह ण्याबाबत
कोेती कायश्ाही कहली ्ा करेार आहह ,
(४) नसल्यास, यामागील स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१), (२) ् (३) ाह.एन.पी.्ी. प्रकल्पासाठश लसडकोनह
हताींतरीत कहलहल्या ामीनीच्या ेहारकाींना १२.५ ्ककह योानहचा लाे दह ण्याबाबतचा ननेशय
हद.१४.८.२०१४ च्या रासन ननेशयानुसार घहण्यात आला आहह.
सदर

योानहच्या

ूींमलबाा्ेीसाठश

एके

१६०

हह.

आ्श्यक

ालमनीपैकी

ाह.एन.पी.्ी.नह १११ हह. ामीन महाराषर रासनाकडह हताींतरीत करण्यास सहमती दरशस्ल्यानह

उकत ालमनीचा ताबा घहेहबाबत जाल्हाधहकारी, रायगड याींना हद.१२.५.२०१५ च्या पत्रानस
ु ार
कळस्ण्यात आलहलह आहह . उ्शिरत ालमनीच्या ूनुर्ींगानह कायश्ाही सुन
ु आहह .
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________
िोल्हापूररू महानगरपूराम िेत २० गावाांचा समावेश िरयाचा प्रतावाबाबत
(२१)

२४३१२ (११-०८-२०१५).

श्री.चांद्रदीपूर नरिे (िरवीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) कोल्हापर महानगरपाललकहच्या प्ररासनानह रहरालगतच्या एक ककलोमी्र पिरसरातील
सुमारह २० गा्ाींचा समा्हर महानगरपाललकहमध्यह करण्याकिरता प्रता्ास मींारी दह ण्यासाठश
हदनाींक ५ ान, २०१५ रोाी खास सेा महानगरपाललकहनह बोलस्ली होती, हह खरह आहह काय,
(२)

ूसल्यास,

हदवा्ाढ

या

एकाच

स्र्या्र

चचाश

महानगरपाललकहनह मींारी हदली आहह , हह ही खरह आहह काय,

कुनन

रहराचह

हदवा्ाढ

प्रता्ाला

स्.स. १९६ (15)
(३) ूसल्यास, हदवा्ाढीमध्यह यहेाऱया सींबींहीत २० गा्ाींतील लोकप्रनतननही ् ग्रामथ याींची
मतह ाानन घहेहकिरता हदनाींक ३० मह, २०१५ रोाी महानगरपाललकहमध्यह बैठक आयोजात
करण्यात आली होती, हह ही खरह आहह काय,
(४) सदर बैठकीमध्यह सींबींहीत गा्चह प्रनतननही ् ग्रामथाींनी कोल्हापर रहराचह हदवा्ाढीला तीव्र
रब्दामध्यह स्रोह कहला, हह ही खरह आहह काय,
(५) ूसल्यास, लोकेा्नहचा आदर कुनन रासन महानगरपाललकहनह दस
ु ऱयाींदा पाठ्लहला
हदवा्ाढीचा प्रता् र्ह्ाळेार आहह काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१), (२), (३) ् (४) होय, हह खरह आहह .
(५) याबाबतचा ननेशय रासनाच्या स्चाराधहन आहह .
___________
पूरांलरपूरूर ता ुायाती
(२२)

नगरपूरररषदे च्या मेहतर समाााच्या मा ा सफाई िामगाराबाबत

२५९६० (१०-०८-२०१५).

श्री.भारत भा िे (पूरांलरपूरूर), श्री.अममन पूरटे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांबादे वी) :

(१) पींढरपर तालुकयातील नगरपिरर्दह च्या महहतर समाााच्या मैला सर्ाई कामगार रहर

्च्छतहसाठश कायशरत आहह त, परीं तु सदर कामगाराींच्या नन्ासथानाचा प्रश्न गहली ूनहक
्र्ाशपासन प्रलींबबत आहह त, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, मैला सर्ाई कामगाराींच्या मागण्या सींदेाशत नगरपिरर्दह नह ्हळो्हळी रासनाकडह
बैठक होऊन त्याींना घर दह ण्याचा ननेशय होऊनही नगरपिरर्दह त ठरा्ही ााला ूसुनही

रासनानह सदर कामगाराींची श्रम सार्ल्य योानहूींतगशत नन्ासथानह घहण्यास महहतर समााा्र
सकती कहली ाात आहह , हह खरह आहह काय,
(३) ूसल्यास, रासनाद््ारह महहतर समाास्र्यी कोेती कायश्ाही करण्यात यहत आहह काय,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०६-२०१६) :(१) हह खरह नाही. पींढरपर नगरपिरर्दह नह महहतर समााातील

सर्ाई कमशचारी याींना ५६ घरह बाींहन हदली आहह त. सदरील घरह ाागह्र कायम्ुनपी ना्ा्र
कुनन दह ण्याबाबत त्याींची मागेी आहह .
(२) याबाबत मा.राज्यमींत्री (नगर स्कास) महोदय याींचहकडह हद.१७/५/२०१६ रोाी ाालहल्या
बैठकीनुसार सामाजाक न्याय स्ेागाच्या हद.१९/८/१९८७ च्या रासन ननेशयानुसार प्रता्
सादर करण्याबाबत सींबींधहत ूधहकाऱयाींना ननदा र हदलह आहह त.

(३) मुख्याधहकारी याींच्याकडन प्रता् प्राप्त ााल्यानींतर पुढील कायश्ाही करण्यात यहईल.
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________

स्.स. १९६ (16)
िोल्हापूरूर जाल््याचा प्रादे मशि वविास आरााडा राडल्याबाबत
(२३)

२८५१३ (२१-०१-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इच िरां ाी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कोल्हापुर जाल््याचा पुढील २० ्र्ांचा प्रादह लरक स्कास आराखडा तयार करण्याचह काम
मागील ९ ्र्ांपासन सुरू आहह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, प्रादह लरक स्कास आराखडा नसल्यामुळह पयश्न, नागरी स्कास ् ग्रामीे
ेागाचा स्कास रखडला आहह , हह ही खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, सदर प्रादह लरक स्कास आराखडयाची सद्य:जथती काय आहह तसहच सदर
आराखडा मींाुर होेहबाबत रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .
(२) ् (३) कोल्हापर जाल््यासाठश प्रादह लरक योाना तयार करण्यासाठश कोल्हापर प्रादह लरक
ननयोान मींडळाची थापना रासनानह हद.२३/०२/२०११ रोाीच्या ूधहसचनहद््ारह कहली आहह .
सद्यजथतीत कोल्हापर प्रदह राचा स्द्यमान े ्ापर नकारा तयार ााला ूसन प्राुनप
प्रतास्त े ्ापर नकारा तयार करण्याचह काम सुुन आहह . तसहच प्रदह रातील स्कासाचह
सननयींत्रे करेहकामी प्राुनप स्कास ननयींत्रे ननयमा्ली ् बाींहकाम ननयमा्ली तयार
करण्याचह

काम

दह खील

उपसींचालक,

नगर

रचना,

प्रादह लरक

योाना,

कोल्हापर

याींचह

कायाशलयामध्यह सुुन आहह .

(४) प्रादह लरक योानहचह काम प्रगतीपथा्र आहह.
___________
उल्हासनगर (जा. ाणे) महापूराम िा आयुाताांची मनाई असताना सपूरना
गाडुन समोरी

(२४)

२९३२८

िॉक्रीट रत्यावर पूरेव्हर ब् ॉि बसवव े असल्याबाबत

(२१-०६-२०१६).

श्री.डी.एस.अटहरे

श्री.सांग्राम थोपूरटे (भोर), श्री.अममन पूरटे
खल
ु ासा करतील काय :-

(मुांबादे वी) :

(साक्री),

श्री.नसीम

ाान

(चाांटदव ी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) उल्हासनगर (जा.ठाेह) महापाललका आयुकताींची माहह माचश, २०१५ मध्यह रत्या्र पहहर
ब्लॉकची कामह करण्यास मनाई कहली ूसतानाही रहर ूलेयींत्याींपासन कननषठ ूलेयींत्यापयंत

सगळ्याींनीच आयुकताींच्या आदह राला डा्लन सपना गाडशन समोरील कॉक्री् रत्या्र पहहर
ब्लॉक बसस्लह ूसल्याचह हदनाींक १२ ऑग्, २०१५ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास ननदरशनास आलह, हह
खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, हदनाींक १ माचश, २०१५ ला महापाललकहच्या सा्शाननक बाींहकाम खात्याला पहहर
ब्लॉकच्या कामाचा दााश चाींगला नसल्यानह सदरची कामह ाात काळ ह्कत नसल्यानह पहहर
ब्लॉकची कामह न करण्याचह आदह र हदलह होतह, हह ही खरह आहह काय,

स्.स. १९६ (17)
(३) ूसल्यास, प्रश्न ेाग १ बाबत प्ररासनाचह आदह र हुडका्न ला्ेाऱया सींबींधहताीं्र
रासनानह काय कायश्ाही कहली आहह ्ा करेार आहह ,

(४) ूद्याप, कोेतीच कार्ाई करण्यात आली नसल्यास त्याची स्शसाहारे कारेह काय
आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) आयुकत उल्हासनगर महानगरपाललका याींनी माहह

२०१४ मध्यह रत्या्र पहहर ब्लॉकची कामह करण्यास मनाई कहली ूसताींनाही सपना गाडशन
समोरील काँक्री् रत्या्र पहहर ब्लॉक बसस्लह ूसल्याचह माहह ऑग्, २०१५ रोाी
ननदरशनास आलह.
तथासप सपना गाडशन समोरील काँक्री् रत्या्र पहहर ब्लॉक बसस्ण्याचह काम हह
महानगरपाललकहमार्शत करण्यात आलहलह नसन या कामाचह प्राकलन ककीं ्ा ननस्दा कार्ाई
सुध्दा महानगरपाललकहमार्शत करण्यात आलहली नाही.

त्यामळ
ु ह रहर ूलेयींत्यापासन कननषठ ूलेयींत्यापयंत स्ाशनीच आयक
ु ताींच्या हदनाींक ०१

माचश, २०१४ रोाीच्या आदह राचह पालन न करता सपना गाडशन समोरील कॉक्री् रत्या्र पहहर
ब्लॉक बसस्लह हह खरह नाही.

(२) उल्हानगर महानगरपाललकहच्या सा्शाननक बाींहकाम खात्याला पहहर ब्लॉकच्या कामाचा
दााश चाींगला नसल्यानह सदरची कामह ाात काळ ह्कत नसल्यानह पहहर ब्लॉकची कामह न
करण्याचह आदह र हदनाींक १ माचश, २०१४ रोाी दह ण्यात आलह होतह.
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.

मुबईती

___________

नररमन पूरॉईट ते िाांदीव ीपूरयांत िोट

(२५) २९३४१ (२१-०१-२०१६).

रोड तयार िरयाबाबत

श्री.अ म शेा (मा ाड पूरजश्चम), श्री.अममन पूरटे

श्री.त्र्यांबिराव मभसे ( ातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववाे-पूराटी

(मुांबादे वी),

(मशडी), अॅड.वारीस पूर ाण

(भायाळा), श्री.सदा सरवणिर (माटहम), श्री.सांाय पूरोतनीस (िम ना), श्री.सुतन
(ववक्रोळी), श्री.सुतन

राऊत

मशांदे (वरळी), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे

(इांदापूरूर), श्री.जातेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शामराव ऊफु बाळासाहे ब पूराटी

(िराड उत्तर),

ााधव-पूराटी

(उमानाबाद),

श्री.भािर ााधव (गुहागर), श्री.सुरेश

(वाई), श्री.अजात पूरवार (बारामती), श्री.राणाागाीतमसांह पूराटी

श्री.पूराांडुरां ग बरोरा (शहापूरूर), श्री.राहु
श्री.टद ीपूर वळसे-पूराटी (आांबेगाव) :
काय :-

ाड (िाुत), श्री.वाभव वपूरचड (अिो े), श्री.मिरां द

मोटे (पूरराांडा), श्री.मांग प्रभात

ोला (म बार टह ),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मुींबईतील निरमन पॉई् तह काींदी्ली पयंत को्ल रोड तयार करण्याचा ननेशय रासनानह
माहह ाल
ु ,ै २०१५ मध्यह ्ा त्यादरम्यान घहतला आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, सदर को्ल रोडच्या बाींहकामास ककती खचश ूपहक्षक्षत आहह ् त्यासाठश ककती
काला्ही लागेार आहह , तसहच बाींहकाम कोेत्या यींत्रेहमार्शत करण्यात यहेार आहह ,

स्.स. १९६ (18)
(३) ूसल्यास, सदर रोडला थाननक रहह्ाश्याींनी स्रोह दरशस्ला आहह , हह ही खरह आहह काय,
(४) ूसल्यास, सदर रोडमुळह बाधहत रहह्ाश्याींचह पुन्शसनासाठश कोेती उपाययोाना कहली
आहह ,

(५) ूसल्यास, सदर को्ल रोड सींदेाशत रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत
आहह ,
(६) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) मींब
ु ईच्या दररोाच्या ्ाहतक
ु कोंडी्रील उपाय म्हेन

को्ल रोडचा (निरमन पॉईं्-बोरी्ली) पयाशय पुढह आलहला होता. त्यास ूनुसुनन को्ल रोड
सींदेाशत पयाश्रे स्ेागाकडील हद.३०/६/२०११ च्या रासन ननेशयान््यह आयुकत, बह
ृ न्मुींबई
महानगरपाललका याींच्या ूध्यक्षतहखाली पयाश्रे, बाींहकाम ्गैरह क्षहत्रातील तज्ञाींचा समा्हर

ूसलहल्या सींयक
ु त ताींबत्रक सलमतीची (ूध्यक्षाींसह ११ सदय) ननयक
ु ती करण्यात आली. सदर
सलमतीनह त्याींचा ूह्ाल रासनास सादर कहलहला होता. सलमतीच्या ूह्ालामध्यह मुींबईच्या

ककनारपटीचीनह ३५.६० कक.मी. चा को्ल रोड प्रतास्त ूसन त्याप्रमाेह पुढील कायश्ाही सुुन
ाालहली आहह .

(२) को्ल रोडच्या बाींहकामास ूींदााह ुन.१२००० को्ी खचश ूपहक्षक्षत आहह ् सदर कामास ३
्र्ा काला्ही ूपहक्षक्षत आहह . सदरचह काम महानगरपाललकहतर्ा करण्यात यहेार आहह.

(३) प्रश्नाहीन को्ल रोडचा स्तत
ृ प्राुनप प्रकल्प ूह्ाल हा बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहनह
महानगरपाललकहच्या सींकहत थळा्र ानतहच्या सचनाींसाठश/हरकतीसाठश २५ ान २०१५ ला

उपलब्ह कहलहला होता. त्या्र ूणखल महाराषर मजच्छमार कृती सलमती ् इतर काही सींथा ्
यकतीींनी स्रोह दरशस्लहला आहह .

(४) सदर रत्याच्या प्रकल्पामुळह बाधहत होेाऱया रहह्ाश्याींचह पन
ु ्शसन कायद्याप्रमाेह कहलह
ााईल.

(५) सदर रत्याच्या प्राुनप प्रकल्प ूह्ालामध्यह पयाश्रेीय दृजष्कोनातन मल्यमापन
करण्यात

आलहलह

आहह .

पेश

प्रकल्पाचह

पुनस्शलाकनासाठश

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाललकहनह

सल्लागाराची नहमेक कहलहली आहह . या प्रकरेी प्राप्त ाालहल्या तक्रारीींचह ू्लोकन करेह ्
नागिरकाींच्या सचना/हरकती स्चारात घह्न प्रकल्पाचह पुढील तपरील्ार ूींदाापत्रक/आराखडह
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहनह तयार करेह ूलेप्रहत आहह .
(६) लाग नाही.

___________
मुांबईती

(२६)

धारावी पूरुनववुिास प्रिल्पूर व ओमशवरा जाल्हा

िेंद्राच्या वालीव चटई क्षेत्र तनदे शाांिाबाबत

३०४४८ (२१-०१-२०१६).

श्री.अ म

(िळमनुरी) :

शेा

(मा ाड

प्रा.वषाु गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पूरटे

पूरजश्चम),

श्री.अब्द ु

सत्तार

(मसल् ोड),

(मुांबादे वी),

डॉ.सांतोष

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

टारफे

स्.स. १९६ (19)
(१) मुींबईतील हारा्ी पुनस्शकास प्रकल्प ् ओलर्रा जाल्हा केंद्राच्या ्ाढी् च्ई क्षहत्र
ननदा राींकाचा

प्रश्न

ल्करात

ल्कर

मागी

ला्ण्यात

यहेार

ूसल्याचह

आश््ासन

सन्मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी हदलह ूसल्याचह माहह ऑग्, २०१५ रोाी ्ा त्या सम
ु ारास
ननदरशनास आलह आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, उकत प्रकरेी रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) :(१) तह (३) हारा्ी पन
ु स्शकास प्रकल्पाच्या स्कास स्र्यक

प्रता्ास मींारी दह ेहच्या ूनुर्ींगानह मा.मुख्यमींत्री महोदय याींचहकडह हदनाींक १२.८.२०१५ रोाी
बैठक पार पडलहली आहह . हारा्ी पुनस्शकास प्रकल्पाच्या स्कास स्र्यक प्रता्ास मींारी
दह ेहत आलहली ूसन त्याबाबतची ूधहसचना हदनाींक ३.३.२०१६ रोाी ननगशलमत करण्यात
आलहली आहह . त्यामध्यह स्रहर्त््ानह ्ाढी् च्ई क्षहत्र ननदा राींकाचा मदवा
ु ा नाही.

ओलर्रा जाल्हा केंद्राच्या मींार स्कास स्र्यक प्रता्ामध्यह र्हरबदल मींार

करेहच्या ूनुर्ींगानह बाब ूींतेत
श होती. यासींदेाशत र्हरबदलास मींारी दह ेहत आलहली ूसन
त्याबाबतची ूधहसचना हदनाींक १८.११.२०१५ रोाी ननगशलमत ाालहली आहह त्यामध्यह ्ाढी्
च्ई क्षहत्र ननदा राींकास मींारी दह ेच
ह ी बाब ूींतेत
ुश आहह .

___________

धुळे शहराती
(२७)

३०४६२ (२३-१२-२०१५).

चटई क्षेत्र वाली ा मान्यता ममळणेबाबत
श्री.िुणा

पूराटी

(धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अटहरे (साक्री),

श्री.आमसफ शेा (मा ेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पूराडवी (अाि िुवा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) हुळह रहरातील च्ईक्षहत्र ्ाढस्ला ाात नसल्यामुळह बहुमाली इमारतीींच्या कामाला
ूडथळा आल्यानह नागिरकाींची गैरसोय होत ूसल्याचह माहह ऑक्ोबर, २०१५ मध्यह ्ा
त्यादरम्यान ननदरशनास आलह आहह , हह खरह आहह काय,
(२) ूसल्यास, हुळह रहरातील दक
ु ानह ् घराींच्या ेाड्यात पाचप् ्ाढ ााली, हह ही खरह आहह
काय,

(३) ूसल्यास, रहरात ाागहचह च्ई क्षहत्र ्ाढीला मान्यता दह ऊन रासनानह नागिरकाींची होेारी
गैरसोय ्ाळण्यासाठश कोेती उपाययोाना कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(४) नसल्यास, यामागील स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१), (२) ् (३) हुळह महानगरपाललका ही “ड” ्गश
महानगरपाललका ूसन रासनतरा्र राज्यातील (मींब
ु ई महानगर प्रदह र ्गळता) “ड” ्गश

महानगरपाललकहसाठश महाराषर प्रादह लरक ननयोान ् नगररचना ूधहननयम, १९६६ चह कलम
३७ (१) प्रमाेह स्कास ननयींत्रे ननयमा्ली प्रलसध्द कुनन हरकती/सुचना मागस्ण्यात आल्या

होत्या, प्राप्त हरकती/सचनाींच्या ूनुर्ींगानह सह सींचालक नगररचना, नालरक स्ेाग याींचहकडह

स्.स. १९६ (20)
हद.१६/०२/२०१६ रोाी सुना्ेी ााली ूसन त्याींनी रासनास सादर कहलहल्या ूह्ालाचह
सींचालक नगररचना, महाराषर राज्य, पुेह याींचहकडह छाननी करण्याचह काम प्रगती पथा्र आहह .
सदर स्कास ननयींत्रे ननयमा्लीमध्यह ्ाढी् च्ई क्षहत्र ननदा राींकाबाबत तरतद करण्यात

आलहली आहह . उकत “ड” ्गश महानगरपाललकहसाठशची स्कास ननयींत्रे ननयमा्ली मींार
ााल्यानींतर त्याप्रमाेह हुळह रहरासाठश ्ाढी् च्ई क्षहत्र ननदा राींक ूनुज्ञहय होईल.
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________

िामो े , ाारघर, िळां बो ी गावे नवी मुांबई महापूराम िेत समाववष्ट्ट िरणेबाबत
(२८)

३०७३७ (२१-०१-२०१६).

िळवा), श्री.वाभव वपूरचड (अिो े) :

श्री.ायांत पूराटी

(इ ामपूरूर), श्री.जातेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) कामोठह , खारघर, कळीं बोली ही गा्ह न्ी मींब
ु ई महापाललकहत समास्ष् कुनन त्याींचा
स्कास करण्याची मागेी मा.मुख्यमींत्री याींचहकडह थाननक नागिरकाींकडन सातत्यानह होत आहह ,
हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, उकत मागेीच्या ूनुर्ींगानह रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत
आहह ,

(३) ूद्याप कोेतीच कायश्ाही कहली नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) ूरा आरयाची नन्हदनह प्राप्त ााल्याचह आढळन यहत
नाही.
(२) ् (३) रासन ूधहसचना, नगर स्कास स्ेाग, हद.१६/०५/२०१६ ून््यह पन्हल
नगरपिरर्द ् सेो्तालच्या ६८ गा्ाींचा थाननक पिरसर, ूधहक मोठह नागरी क्षहत्र म्हेन
घोसर्त करण्याचा, तसहच हह ूधहक मोठह नागरी क्षहत्र पन्हल रहर महानगरपाललका म्हेन
घ्ीत करण्याबाबतचा इरादा रासनानह ााहीर कहला आहह.

या प्रतास्त महानगापाललकहच्या बह
ृ त नागरी क्षहत्रात कामोठह , खारघर, कळीं बोली या

गा्ाींचा समा्हर करण्याचा रासनाचा इरादा आहह .
___________
(२९)

मुांबई शहराच्या वविास आरााडयास शासनाने मुदतवाल टदल्याबाबत

३१९६८ (२१-०१-२०१६).

िळवा) :

श्री.नरहरी झारवाळ (टदांडोरी), श्री.जातेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई रहराच्या स्कास आराखडयास रासनानह मद
ु त्ाढ हदली आहह, हह खरह आहह काय,
(२) ूसल्यास, त्याची कारेह काय आहह त,

(३) ूसल्यास, मुींबई रहराचा स्कास आराखडा तातडीनह तयार करेहबाबत रासनानह कोेती
कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,

(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?

स्.स. १९६ (21)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) बह
ु ई महानगरपाललकहनह याप्ी प्रलसध्द कहलहल्या प्राुनप स्कास आराखड्यामहील
ृ न्मींब

चुका/त्रु्ी याींची दुन
ु ती करेहसींदेाशतील कामाची गुींतागुींत स्चारात घहता तसहच पारदरशक ्

ूचक आराखडा तयार करण्यासाठश मुदत्ाढ दह ेहची मागेी कहलहनह, रासनाकडन हदनाींक
३१.५.२०१६ पयंत मुदत्ाढ मींार करेहत आलहली आहह .

(३) ् (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहनह हदनाींक २७.५.२०१६ रोाी सुहािरत प्राुनप स्कास
आराखडा नागिरकाींच्या सचना/हरकतीसाठश प्रलसध्द कहलहला आहह .
___________
मा ेगाव महानगरपूराम िा (जा.नामशि) वविास आरााडा
योानेत ाागेचा गारवापूरर होत असल्याबाबत
(३०)

३३१३७ (२१-०१-२०१६).

श्री.आमसफ शेा (मा ेगाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मालहगा् महानगरपाललका (जा.नालरक) स्कास आराखडा योानहमध्यह ाागहचा मोठ्या
प्रमाेात गैर्ापर होत ूसलहल्या प्रकरेाची चककरी होण्यासाठश मा.थाननक लोकप्रनतननही
याींनी मा.प्रहान सधच् नगरस्कास स्ेाग मींत्रालय, याींना हद.१५/१/२०१५ रोाी ्ा त्या
सुमारास लहखी नन्हदन हदलह आहह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, सदरह नन्हदना्र चककरी होण्याबाबत रासनानह कोेती तातडीची कायश्ाही
कहली आहह ्ा करण्यात यहत आहह ,
(३) ूद्याप कायश्ाही कहली नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहहत ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय.

(२) मालहगाीं् महानगरपाललका क्षहत्रातील मींार स्कास योाना, मालहगो् (दस
ु री सह
ु ािरत) च्या
प्रता्ा नुसार आरक्षक्षत ूसलहल्या खाागी मालकीच्या ाागाीं्र काही ामीन मालकाींनी

ूनधहकृतिरत्या लहान लहान ेख
ु ींड पाडलहलह आहह त. सदर आरक्षक्षत ाागाीं्र ूनधहकृतिरत्या

पाडलहल्या ेुखींडाची खरह दी कुन नयह तसहच कुठल्याही ्ुनपाचह बाींहकाम कुन नयह या आरयाची
ााहहर नो्ीस महानगरपाललकहनह थाननक ्तशमान पत्राींत प्रलसध्द कहली आहह ् काही ामीन

मालकाीं स्ुनध्द सींबींधहत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहह . तसहच ज्या

ालमन आरक्षक्षत आहह त ूरा ठरास्क ालमनीींचह सहा नींबर नमुद कुनन या ाागाीं्रील

ेुखींडाची खरह दी कुन नयह ्ा बाींहकामह कुन नयह या आरयाची दह खील ााहहर नो्ीस मालहगाीं्
महानगरपाललकहनह प्रलसध्द कहलहली आहह .
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
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औरां गाबाद महानगरपूराम िेत नव्याने समाववष्ट्ट ाा ेल्या सातारा-दे वळाई
भागात मू भूत सेवा-सुववधा उपूर ब्ध िरुन दे याबाबत
(३१)

३३२०० (२१-०१-२०१६).

श्री.अब्द ु

श्री.अ म शेा (मा ाड पूरजश्चम) :
काय :-

सत्तार (मसल् ोड), श्री.अममन पूरटे

(मुांबादे वी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) औरीं गाबाद महानगरपाललकहत नयानह समास्ष् ाालहल्या सातारा-दह ्ळाई ेागात मलेत
सह्ा-सुस्हा उपलब्ह कुनन दह ण्याच्या दृष्ीनह सस्त प्रकल्प ूह्ाल तयार करण्याकिरता
प्रकल्प य्थापन सल्लागार (पीएमसी) नहमण्याचह महानगरपाललका प्ररासनानह ननजश्चत कहलह

ूसन याबाबतचा प्रता् स्शसाहारे सेहसमोर ठह ्ण्यात आला ूसल्याचह माहह ऑग्,
२०१५ रोाी ्ा त्यासुमारास ननदरशनास आलह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, उपरोकत प्रकरेी रासनानह काय कायश्ाही कहली आहह ्ा करेार आहह ,
(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .
हदनाींक १४/५/२०१५ रोाी राज्य रासनानह काढलहल्या पिरपत्रकानुसार सातारा-दह ्ळाई हा ेाग
महानगरपाललकहमध्यह समास्ष् ााल्यानह या ेागामध्यह मलेत सह्ा सुस्हा उपलब्ह कुनन
दह ण्याच्या

दृष्ीनह

सस्तर

प्रकल्प

ूह्ाल

तयार

करण्यासाठश

प्रकल्प

य्थापन

सल्लागाराची (पीएमसी) ननयुकती करण्यासाठश हदनाींक २८/०८/२०१५ रोाी स्शसाहारे सेहनह
मान्यता हदलहली आहह .

(२) ् (३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
मुांबईत “आश्रय योानेअत
ां गुत” सफाई िामगाराांना सेवातनवासथाने उपूर ब्ध िरुन दे याबाबत
(३२)

३३६४१ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतन

प्रभू (टदांडोशी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईत “आश्रय योानहूींतगशत” सर्ाई कामगाराींना सह्ानन्ासथानह उपलब्ह कुनन

दह ण्यासाठश, बह
ृ न्मुींबई स्कास ननयींत्रे ननयमा्ली, १९९१ च्या ननयमा्लीत क्र.३३ मध्यह
ननयम क्र. ३३ (२६) नयानह समास्ष् करण्याकिरता, महाराषर प्रादह लरक आणे नगररचना

ूधहननयम १९६६ च्या कलम ३७ ून््यह र्हरबदल करेहबाबत मुींबई महापाललकहनह राज्य

रासनास हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१३ रोाी सादर कहलहल्या प्रता्ास ूद्याप रासनातर्ा मींारी
दह ण्यात आली नाही हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, उकत प्रता्ास स्नास्लींब मींारी लमळा्ी याकरीता हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१४
रोाी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना लोकप्रनतननहीींनी लहखी नन्हदन हदलह, हह ही खरह आहह काय,
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(३) ूसल्यास, उकत प्रलींबबत प्रता्ास ूद्याप रासनानह मींारी न दह ण्याची ् त्यास लागत
ूसलहल्या स्लींबाची स्शसाहारे कारेह ् या्र रासनानह कहलहल्या कायश्ाहीची सद्य:जथती
काय,
(४) तसहच उकत प्र्ा्ास ककती ननजश्चत काला्हीत रासनाकडन मींारी लमळेह ूपहक्षक्षत
आहह ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) तह (४) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहकडील हदनाींक
२३.४.२०१४ रोाीच्या पत्रान््यह बहृ न्मींब
ु ई स्कास ननयींत्रे ननयमा्ली, १९९१ मध्यह आश्रय
योानेंतगशत सर्ाई कामगाराींच्या सह्ा नन्ासथानासाठश ४.०० च्ई क्षहत्र ननदा राींक ूनुज्ञहय
होेहसाठश न्ीन स्ननयम ३३(२६) ूींतेत
ुश करेहचा प्रता् रासनास सादर ाालहला होता.

बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहनह सादर कहलहला प्रता् र्कत सर्ाई कामगाराींच्या सह्ा

नन्ासथानापरु ता मयाशहदत होता. पोलीस कमशचाऱयाींची नन्ासथानह, महानगरपाललकहकडील
इतर कमशचारी नन्ासथानह, राज्य रासन तसहच राज्य रासनाची प्राधहकरेह याींच्या कमशचारी

नन्ासथानाचाही मुदवाा ूसल्यानह रासनानह बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहच्या स्कास ननयींत्रे

ननयमा्लीमध्यह स्शसमा्हरक ूरी तरतद करण्याचा ननेशय घहतला. त्यानुसार ूींनतमत:
रासनाकडील हदनाींक २.९.२०१५ रोाीच्या ूहलसचनहन््यह सर्ाई कामगाराींच्या नन्ासथानासह
राज्य रासन, राज्य रासनाची प्राधहकरेह, महानगरपाललका कमशचाऱयाींची नन्ासथानह यासाठश
ूनतिरकत च्ई क्षहत्र ननदा राींक ूनुज्ञहय करेहसाठश स्ननयम ३३(३)(A) मध्यह र्हरबदल मींार
करेहत आलहला आहह .

्रील बाब स्चारात घहता महानगरपाललकहनह सादर कहलहल्या प्रता्ा्र कायश्ाही
करण्याची आ्श्यकता राहहलहली नसल्यानह सदर प्रता् नामींार कुनन दप्तरी दाखल करेहत
यहत ूसलहचह बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहस हदनाींक ७.१.२०१६ रोाीचह पत्रान््यह कळस्लहलह आहह .
___________

पूररभणी महानगरपूराम िेच्या शाळें ची दयनीय अवथा ााल्याबाबत
(३३)

३४७५७ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहू

पूराटी

(पूररभणी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) परेेी महानगरपाललकहच्या सम
ु ारह ७ तह ८ हठकाेी राळा सुन
ु आहह त, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, ूनहक राळाींमध्यह सोयीसुस्हा न पुरस्ल्यामळ
ु ह बींद पडल्या आहह त ् चाल
ूसलहल्या राळाींची दयनीय ू्था ााली आहह , हह ही खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, या प्रकरेी रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) परेेी रहर महानगरपाललकहला एकुे १७ प्राथलमक
राळा सुुन आहह त.

स्.स. १९६ (24)
(२) महानगरपाललका परेेी ूींतगशत १६ प्राथलमक राळा मध्यह ेकनतक सुस्हा उपलबह
ूसन एक राळा प्रा.रा.रा.क्र.३ रींकर नगर, या राळह ची इमारतीची दयनीय ू्था

ााल्यामळ
ु ह हह राळा या ्र्ी महानगरपाललकहच्या मालकीच्या इमारतीत थालाींतरीत करण्यात
यहेार आहह . या ्र्ी या राळाींतील स्द्याथयांना गे्हर, बु्, सॉकस महानगरपाललकहच्या

तरा्र दह ण्यात आलह आहह. रसनाकडन प्राप्त होेाऱया स्श सोयी सुस्हा या राळाींना दह ण्यात
यहत आहह .

(३) ् (४) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
पूररभणी महानगरपूराम िेच्या रुणणा यात सोयीसुववधा नसल्याबाबत
(३४)

३४७५८ (२१-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहू

पूराटी

(पूररभणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) परेेी महानगरपाललकहच्या आरोग्य स्ेागाचह एकमह् ुनग्ेालय रहरात कायशरत आहह , या
ुनग्ेालयाकडन लसीकरेा यनतिरकत कुठलहही प्राथलमक उपचार ुनग्ेाींना दह ण्यात यहत नाहीत
् तज्ञ डॉक्राींची ननयक
ु ती करण्याचह रासनाचह आदह र ूसतानाही एकही तज्ञ डॉक्राींची नन्ड
कहली गहली नाही, हह खरह आहह काय

(२) ूसल्यास, महानगरपाललकहचह ुनग्ेालयात आयसोलहरन ्ाडश, प्रसती कक्ष ् खा्ाींची
सुस्हा ूसेह बींहनकारक आहह या नतन्ही बाबी महानगरपाललका ुनग्ेालयात उपलब्ह नाहीत,
या स्श ननयमाींना बगल दह ऊन महानगरपाललकहकडन दह खा्ा करण्यात यहत आहह, हह ही खरह
आहह काय,
(३) ूसल्यास, राषरीय ग्रामीे आरोग्य ूलेयानाींतगशत परेेी महानगरपाललका हदवाीमध्यह ६
रहरी प्राथलमक आरोग्य केंद्र उेारेीस मींाुरी लमळाली ूसतानाही ूद्यापही द्ाखानह सुुन
ाालह नाहीत, हह ही खरह आहह काय,

(४) ूसल्यास, सदर प्रकरेी रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह
(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) परेेी रहर महानगरपाललकहचह एकमह् ुनग्ेालय
ूसन तहथह लसीकरेासह स्श प्रकारचह प्राथलमक उपचार कहलह ाातात. परेेी रहर
महानगरपाललकहचह सह्ा प्र्हर ननयम ूींतीम न ााल्यामुळह आकृतीबींहानुसार पदह /तज्ञ डॉक्राींची

ननयुकती/नन्ड करेह रकय होत नसल्यानह कींत्रा्ी पध्दतीनह कींत्रा्ी डॉक्राींना आ्श्यकतहनुसार
बोलस्ण्यात यहतह.

(२) महानगरपाललका परेेी मध्यह आयसोलहरन कक्ष कायशरत आहह ् बा्य ुनग्े स्ेाग,
ह्.बी.साठश सक्ष्
ु मदरीका केंद्र, लसीकरे ् बळक्ीकरे स्ेाग, कुष्रोग स्ेाग, (रोह ्
उपचार) माता बाल सींगोपन केंद्र या सुस्हा उपलब्ह आहह त. प्रसत
ु ी कक्ष ् खा्ाची सुस्हा
नाही.

स्.स. १९६ (25)
(३) राषरीय ग्रामीे आरोग्य ूलेयानाींतगशत परेेी महानगरपाललकहस ६ नागरी प्राथलमक
आरोग्य केंद्र मींार ाालह ूसन ३ आरोग्य केंद्र कायशरत आहह त. तर उ्शिरत ३ नागरी प्राथलमक
आरोग्य केंद्र कायाशन््ीत करण्यासाठश कायश्ाही सुन
ु आहह. सद्यजथतीत ही केंद्र ूहश ्हळ चाल
आहह त.

(४) ् (५) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
नागपूररु उत्तर ववभागाती
(३५)

३६२१५ (२१-०१-२०१६).

ा वाटहन्या व ा िांु भाची तनममुती होणेबाबत

डॉ.ममम द
ां माने (नागपूरूर उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नागपुर उत्तर स्ेागातील ्त्याींमध्यह ाल्ाहहन्या कालबा्य ााल्या आहह त, हह खरह आहह
काय,

(२) नागपुर उत्तर स्ेागातील ूनहक ्त्यातील कालबा्य ाल्ाहहन्या बदलन नस्नीकरे
करण्याबाबत रासनानह कोेती उपाययोाना कहली आहह ,

(३) ूसल्यास, नागपरु उत्तर स्ेागातील ाल्ाहहन्याकरीता नगरस्कास स्ेागानह ननहीची
तरतद कहली आहह काय,
(४)

ूसल्यास,

नागपुर

उत्तर

स्ेागातील

कालबा्य

ाल्ाहहन्या

बदलस्ण्याकिरता

मा.मुख्यमींत्री याींच्या ननहीतुन ननही उपलब्ह करण्यात आलहला आहह काय,
(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) स्शच ाल्ाहहन्या कालबा्य ााल्या आहह त, हह खरह
नाही.
(२) केंद्र रासन पुरकृत ा्ाहरलाल नहहुन नागरी पुनननमाशे ूलेयान (JMMURM)

योानहूत
ीं गशत महाराषर रासनाच्या सहकायाशनह २४x७ पाेीपुर्ठा योाना मींार ूसन, या
योानहतींगत
श नागपर रहरातील कालबा्य ाल्ाहहन्या बदल्न नस्नीकरे करण्याची कामह
सुुन आहह त. यात उत्तर नागपरातील ्त्याींचा सुध्दा समा्हर आहह .

(३), (४) ् (५) केंद्र रासन पुरकृत ाहएनएनयुआरएम ूींतगशत मींार ुन.३८७.८६ को्ीच्या
प्रकल्पासाठश केंद्र रासनानह ुन.७७.५७ को्ी ् राज्य रासनानह ुन.३१.०२ को्ी इतका ननही
स्तरीत कहला आहह.
ा्ाहरलाल नहहुन नागरी पुनननमाशे ूलेयान माचश २०१४ रोाी सींपुष्ात आलह

ूसल्यानह, सदर प्रकल्पासाठश उ्शरीत ननही केंद्र रासनामार्शत आता स्तरीत कहला ााेार
नाही. सबब सदर प्रकल्प नागपर महानगरपाललकहनह ्ननहीतन पेश करेह आ्श्यक आहह .
___________

स्.स. १९६ (26)
पूरुणे शहराती
(३६)

३८००९

ाेळाच्या मादानाचे िाम २५ वषाुपूरासून अपूरूणु असल्याबाबत

(२०-०१-२०१६).

श्री.मभमराव

तापूरिीर

(ाडिवास ा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुेह रहरातील खहळाचह मैदान ेारतरत्न डॉ.बाबासाहह ब आींबहडकर ्ह डडयमचह ान्मरताब्दी

्र्ाशत सुुन ाालहलह काम २५ ्र्ाशपासन ूपेश ूसल्याचह माहह ऑक्ोबर, २०१५ ्ा त्या
दरम्यान ननदरशनास आल्याचह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, या ्ह डडयमचा मळ आराखडा बााला ठह ्न नस्न काम करण्यात आलह आहह
हह ही खरह आहह काय,
(३) ूसल्यास, ्ह डडयमचह काम ल्करात ल्कर पेश करण्याकिरता रासनानह कोेती
कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(४) नसल्यास, या ्ह डडयमचह काम मळ आराखडयानस
ु ार न करण्याची कारेह काय आहह त ?
श्री.

दे वेंद्र फडणवीस

(२०-०६-२०१६)

:(१)

पे
ु ह महानगरपाललकहच्या

हदवाीमध्यह

ेारतरत्न

डॉ.बाबासाहह ब आींबहडकर ूरा ना्ाचह ्ह डडयम ूजतत््ात नाही. त्यामुळह ान्मरताब्दी ्र्ाशत
सुुन ाालहलह काम २५ ्र्ाशपासन ूपेश ूसल्याचा प्रश्न उद््ा्त नाही.
(२) प्रश्न उद््ा्त नाही.
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
राज्याती

दहा

ाा किां वा त्यापूरेक्षा ाात

ोिसांख्या असणाऱ्या शहराांमध्ये ााागी

गह
ु या घराांपूरासन
ू
ृ तनमाुण योानेत गरीब, मध्यमवगीयाांसा मची घरे श्रीमांत उच्चभ्रच्
दरु बाांध ी ााणार असल्याबाबत

(३७)

३८२१६

(२१-०१-२०१६).

(औरां गाबाद मध्य) :

अॅड.वारीस

पूर ाण

(भायाळा),

श्री.इम्तीयाा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सय्यद

(१) राज्यातील दहा लाख ककीं ्ा त्यापहक्षा ाात लोकसींख्या ूसेाऱया रहराींमध्यह खाागी
गह
ृ ननमाशे योानहत गरीब, मध्यम्गीयासाठशची घरह श्रीमींत उच्चभ्रुच्या घराींपासन दरु बाींहली
ााेार ् यासाठश रासनानह पर्डेारी या होरेाच्या ूींमलबाा्ेीसाठश स्कास ननयींत्रे

ननयमा्लीत सुहारेा कुनन या नया बदलात बबल्डराींच्या ् श्रीमींत ्गाशचा ूधहक स्चार
कहला, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, कमकु्त ग्, ूल्प उत्पन्न ग् ् मध्यम उत्पन्न ग् इ. प्रत्यहक प्रकल्पात

स्रहर्त: गरीबाींसाठश २० ्ककह राखी् घरह ठह ्ण्याचह बींहनकारक करण्यात आलह होतह, मात्र
राज्य रासनानह आता एकाच गह
ृ ननमाशे प्रकल्पात गरीब ् मध्य्गीयासाठश घरह बाींहण्याचह
बींहन काढन ्ाकण्यात आलह, हह ही खरह आहह काय,

स्.स. १९६ (27)
(३)

ूसल्यास,

या

गह
ृ ननमाशे

योानहत

गरीब

मध्य्गीयासाठश

बबल्डरहाजाशे

होरे

आखल्याचह ननदरशनास आलह, हह ही खरह आहह काय,
(४) ूसल्यास, प्रश्नोकत ेाग १, २ ् ३ प्रकरेी रासनानह गरीब मध्यम्गीयाींच्या हहताचह
रक्षे करण्यासाठश कोेती उपाययोाना / होरे आखलह ्ा ेस्षयात प्रतास्त आहह ,
(५) नसल्यास, स्लींबाची स्शसाहारे कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) तह (५) ूरी बाब नाही.
राज्यामध्यह

दहा

लक्ष

् त्यापहक्षा

ाात

लोकसींख्या ूसलहल्या

महानगरपाललका

क्षहत्रामध्यह ४००० चक.मी. ्ा त्यापहक्षा ाात क्षहत्राच्या नन्ासी उदवाहराच्या रह खाींकनामध्यह २०%
ेखींड आधथशकदृषयाया दब
श घ्काच्या ् कमी उत्पन्न ग्ाच्या गह
ु ल
ृ बाींहेीसाठश उपलबह कुनन
दह ेहच्या ूनुर्ींगानह Inclusive Housing चह स्ननयम सींबींधहत महानगरपाललकाींच्या स्कास
ननयींत्रे ननयमा्लीमध्यह ूींतेत
ुश कहलहलह आहह त.

सदर स्ननयमाींना मा.मुींबई उच्च न्यायालयामध्यह िर् याधचका क्र.३६६/२०१४ सह एकींदर

आठ िर् याधचकहद््ारह आहान दह ेहत आलहलह होतह. यासींदेाशत आधथशकदृषयाया दब
श ् कमी
ु ल

उत्पन्न ग्ाच्या गह
ृ बाींहेीसाठश दह ेहत या्याचह ेखींड/सदननका महानगरपाललकहच्या त्याच
प्ररासकीय स्ेागात इतरत्र दह ेहची बाब मा.उच्च न्यायालयामध्यह मान्य करण्यात आलहली

ूसन त्याप्रमाेह स्ननयमामध्यह बदल मींार करेहत आलहला आहह . आधथशकदृषयाया दब
श ्
ु ल
कमी उत्पन्न ग्ाच्या गह
ृ बाींहेीसाठश दह ेहत या्याचह ेखींड/सदननका ्या प्रकल्प ज्या
महानगरपाललकहच्या प्ररासकीय स्ेागात आहह त्याच प्ररासकीय स्ेागात उपलब्ह होेार
ूसल्यानह गरीब मध्यम्गीय याींचह हहत डा्ललह आहह ूरी बाब नाही.
___________

(३८)

मुांबई प्रारुपूर वविास आरााडा रदवा िरयात आल्याबाबत

३८९६१ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववाे-पूराटी

(मशडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई प्राुनप स्कास आराखड्यात ूसलहल्या ूसींख्य त्रु्ीमळ
ु ह स्कास आराखडा रासनानह
रदवा कहला ूसन त्याचा आधथशक र््का मुींबई महानगरपाललकहला बसल्यामुळह याबाबतची चककरी

करण्याचह आदह र मा.मख्
ु यमीं्याींनी मख्
ु य सधच्ाींना माहह एसप्रल, २०१५ मध्यह ्ा त्या सम
ु ारास
हदलह आहह त, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, यासींदेाशत मा.मख्
ु यमीं्याींनी सेागह
ृ ात आराखड्याच्या ूनुर्ींगानह पोलीस ्
सर्ाई कामगाराींना मालकी हककाची घरह दह ण्याबाबत कहलहल्या घोर्ेहच्या ूींमलबाा्ेीबाबत

मा.स्रोही पक्षनहता, स्हानसेा याींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना हदनाींक २८ मह, २०१५ रोाी पत्र
हदलह, हह ही खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, याबाबतच्या चककरीचह काम पेश ाालह आहह काय,
(४) ूसल्यास, चककरीत काय आढळन आलह ् त्यानुसार कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात
यहत आहह

(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?

स्.स. १९६ (28)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१६) :(१) ूरी बाब नाही.
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहनह हदनाींक २५.२.२०१५ रोाी प्रलसध्द कहलहल्या प्राुनप सुहािरत

स्कास योानहस समाााच्या स्श तरातन प्रखर स्रोह ाालहला होता. सन २०१५ च्या
ूथशसींकल्पीय ूधह्हरनामध्यह (प्रथम ूधह्हरन) स्हीमींडळामध्यह महाराषर स्हानसेा ननयम
२९३ ून््यह

माींडण्यात आलहल्या प्रता्ाच्या ूनुर्ींगानह मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी मुख्य

सधच्, महाराषर राज्य प्रहान सधच् (नस्-१), नगर स्कास स्ेाग ् सींचालक, नगर रचना,
महाराषर राज्य, पुेह याींची सलमती नहमन बह
ृ न्मुींबई क्षहत्राच्या प्रलसध्द सुहािरत प्राुनप स्कास
योानहसींदेाशत ूह्ाल सादर करेहबाबत हदनाींक ६.४.२०१५ रोाी स्हीमींडळामध्यह नन्हदन
कहलहलह होतह.
त्यानस
ु ार मा.मुख्य सधच् याींचह ूध्यक्षतहखाली ननयुकत करेहत आलहल्या सलमतीनह

सादर कहलहला ूह्ाल स्चारात घह्न बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकहनह प्रलसध्द कहलहल्या प्राुनप
स्कास योानहमध्यह मोठ्या प्रमाेा्र चक
ु ा ााल्याचह ननदरशनास आलह्ुनन रासनानह हदनाींक
२३.४.२०१५

रोाी

प्राुनप

सह
ु ािरत

स्कास

योाना

महानगरपाललकहस ननदह र हदलहलह आहह त.

पुनप्र
श लसध्द

करेहचह

बह
ृ न्मुींबई

(२) होय.
पोलीस ् सर्ाई कामगाराींना मालकी हककाची घरह दह ण्याच्या स्र्याबाबत बह
ृ न्मुींबईच्या

मींार स्कास ननयींत्रे ननयमा्लीमध्यह ननयम क्र.३३(३ूह) ून््यह आ्श्यक त्या तरतदी
करण्यात आल्या ूसन ूींनतम ूधहसचना ननगशलमत कहली आहह ् तसह सन्माननीय सदयाींना
मा.राज्यमींत्री (नगरस्कास) याींच्या ्ाक्षरीनह उत्तर दह ेहत आलहलह आहह .
(३), (४) ् (५) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
ाुन्या नामशिची पूरुन:ु वविास योाना राबवुन ४ चटई क्षेत्र तनदे शाांि दे याबाबत
(३९)

३९०६१ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नामशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ाुनह नालरक रहर सुींदर ् ्च्छ होेहकिरता आणे नागिरकाींना चाींगल्या प्रकारच्या सह्ा

सुस्हा लमळेहसाठश ाुन्या नालरकची पुन:श स्कास योाना राब्ुन ४ च्ई क्षहत्र ननदा राींक
दह ण्याची घोर्ेा तत्कालीन मा.मख्
ु यमींत्री याींनी कहली होती, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, नालरक महानगरपाललकहनह ठरा् कुनन तसा प्रता् रासनास सादर कहला आहह ,
हह खरह आहह काय,
(३) ूसल्यास, सदर प्रता्ानुसार रासनामार्शत कोेती कायश्ाही करण्यात आली,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) होय, महासेा ठरा् क्र.७५१, हद.१९/१०/२००१ नुसार हद.२६/८/२००४ रोाी मा.रासनास
प्रता् सादर करण्यात आलहला होता.

स्.स. १९६ (29)
(३) उकत प्रता्ाच्या ूनुर्ींगानह सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुेह याींचक
ह डील प्राप्त
ूह्ालात नमद कहलहनस
ु ार गा्ठाे ेागातील या्सानयकाींचह थलाींतरे गा्ठाे पुन्शसन
योानहस कायदह रीर कोेतहही आहार नसेह ् च्ई क्षहत्र ननदा राींक ्ाढस्ल्यामळ
ु ह उपलब्ह
मलेत सोयी सुस्हा्रील (Infrastructural Facilities) बोाा ्ाढन त्यामध्यह problem
ननमाशे होण्याची रकयता इत्यादी बाबी स्चारात घहऊन महानगरपाललकहचा उकत गा्ठाे

पुनस्शकासाचा प्रता् ननयोानाचह दृष्ीनह योग्य नसल्यानह रासनानह हद.१५.०९.२०११ चह
पत्रान््यह नामींार कहलहला आहह .
दरम्यान

नालरक

महानगरपाललकहनह

महाराषर

प्रादह लरक

ननयोान

्

नगररचना

ूधहननयम, १९६६ चह कलम ३० ून््यह रासनास मींारीसाठश सादर कहलहल्या प्रलसध्द प्राुनप
सुहािरत

स्कास

आराखड्याूींतगशत

तयार

करण्यात

आलहल्या

प्राुनप

स्कास

ननयींत्रे

ननयमा्लीनस
ु ार नालरक महानगरपाललका क्षहत्रात दा् लोक्तीचह क्षहत्रात (core area) ३०

्र्ाशपहक्षा ाात ान्
ु या ईमारतीचा पन
ु स्शकास करेहसींबींही कल््र डहहल्पमें् ूींतगशत तरतद
करण्यात आलहली आहह.
(४) लाग नाही.

___________

ाणे जाल््याती

िल्याण व अांबरनाथ ता ा
ु याती

२७ गावाांमधी

शासिीय

िमुचाऱ्याांना महानगरपूराम िेत समाववष्ट्ट िरून घेयाबाबत

(४०) ४११५६ (१७-०५-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाेह

जाल््यातील

कल्याे

्

ूींबरनाथ

तालुकयातील

२७

सन्माननीय मुख्यमांत्री

गा्ाींमहील

रासकीय

कमशचाऱयाींना कल्याे - डोंबब्ली महानगरपाललकहत समास्ष् करून घहण्यात आलह आहह , हह ही
खरह आहह काय,
(२) ूसल्यास, जाल्हा पिरर्द आरोग्य स्ेागात प्राथलमक आरोग्य केंद्र ् उपकेंद्रामध्यह
पेश्हळ मदतनीस म्हेन काम पाहत ूसलहल्या पिरचािरकाींना महानगरपाललकहच्या सह्त
ह
तात्पुरत्या मानहना्र समास्ष् करून घहण्यात आलहलह नाही, हह ही खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, सदर पिरचािरकाींना महापाललकहच्या सह्हत तात्पुरत्या मानहना्र समास्ष्
करून घहण्याबाबत रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) कल्याे-डोंबब्ली महानगरपाललकहच्या बह
ृ त नागरी
क्षहत्रात

समास्ष्

करण्यात

आलहल्या

२७

गा्ाींमहील

ग्रामपींचायतीींमध्यह

कायशरत

४९९

कमशचाऱयाींना तात्परु त्या ्ुनपात ठोक मानहना्र महानगरपाललकहच्या सह्हत सामा्न घहण्यात
आलह आहह.

(२), (३) ् (४) कल्याे-डोंबब्ली महानगरपाललका हदवाीत समास्ष् करण्यात आलहल्या २७
गा्ाींमध्यह ननळाह ् आादह या गा्ाींचा समा्हर आहह . या दोन गा्ाींमध्यह प्राथलमक आरोग्य
केंद्रह कायशरत आहह त.

स्.स. १९६ (30)

कल्याे-डोंबब्ली महानगरपाललकहकडन पाललकहच्या ्ैद्यकीय आरोग्य स्ेागाकरीता
स्स्ह सीं्गाशतील पद ेरतीची प्रकक्रया सुन
ु आहह या स्ेागाकरीता ूत्या्श्यक मनषु यबळाची
उपलब्हता होईपयंत उपरोल्लहणखत दोन प्राथलमक आरोग्य केंद्राींमध्यह कायशरत ूसलहल्या

पिरचािरकाींच्या सह्ा जाल्हा पिरर्द, ठाेह याींच्यामार्शतच चाल ठह ्ण्यात आल्या ूसल्याचह
आयुकत, कल्याे-डोंबब्ली महानगरपाललका याींनी कळस्लह आहह .
___________

धुळे शहराती
(४१)

(जा.धळ
ु े ) िबीरगांा भागात शौचा याांची दरु ावथा ााल्याबाबत

४१५६४ (१७-०५-२०१६).

श्री.िुणा

पूराटी

श्री.आमसफ शेा (मा ेगाांव मध्य), श्री.अममन पूरटे

(धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अटहरे (साक्री),

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांबादे वी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) हुळह रहरातील (जा.हळ
ु ह ) कबीरगींा ेागात रकचालयाींची दरु ा्था ााल्यानह पिरसरात
रोगराई पसरत आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, सदर पिरसरातील रकचालयाींचह न्ीकरे करण्यासाठश रासनानह कोेती
उपाययोाना कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) हळ
ु ह रहरातील कबीरगींा ेागात महानगरपाललकहचह
१० सी्चह रकचालय आहह . सदर रकचालयाची बारमाही दह खेाल, दुन
ु ती ् ्च्छता

करण्याबाबत सन २०११ पासन खाागी सींथहसोबत महानगरपाललकहनह करारनामा कहला ूसन,
त्यानुसार ुन.३०००/- च्या मयाशदहतील दुन
ु तीची कामह सदर सींथहमार्शत करण्यात यहतात.

सदर रकचालयाींपैकी काही रकचालयाींची र्ररी, ेाींडह ् आऊ्लह् ड्रहनहा नादुन
ु त ाालह

ूसल्यानह ती दुन
ु ती करण्याचह प्रतास्त आहह .

सदर रकचालय सद्यजथतीत ्ापरात ूसन, या रकचालयामुळह रोगराई ूथ्ा साथीचह

रोग पसरत ूसल्याची ्तुजथती नाही.
(२)

हुळह

महानगरपाललकहमार्शत

रहरातील

रकचालयह

दुन
ु ती

कामाची

ााहहर

ननस्दा

हद.१५.९.२०१५ रोाी मागस्ण्यात आली होती. तथासप, त्यास प्रनतसाद न लमळाल्यानह
र्हरननस्दा हद.११.३.२०१६ रोाी मागस्ण्यात आली होती. त्यामध्यह तीन ननस्दा प्राप्त ााल्या
ूसन, ननस्दा प्रकक्रया पुेश ााल्यानींतर सदर रकचालयह दुन
ु तीची कामह पेश करण्याचह
महानगरपाललकहमार्शत प्रतास्त आहह .
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________

स्.स. १९६ (31)
आणी नगरपूरररषद (जा.यवतमाळ) पूराणी पूरुरव ा योानेत पूरी.एम.सी.ची
नेमणूि िरयािररता िालयात आ ेल्या ई- तनववदाबाबत

(४२)

४१६०७ (१३-०५-२०१६).

डॉ.सांाय रायमु िर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) आेी नगरपिरर्द (जा.य्तमाळ) पाेी परु ्ठा योानहत पी.एम.सी. ची नहमेक
करण्याकिरता

काढण्यात

आलहल्या

ई-ननस्दह त

ननयमानुसार

ननस्दह किरता

२५

हद्साींचा

काला्ही दह ेह आ्श्यक ूसताींना हदलहल्या तारखहनस
ु ार २३ हद्साींचा काला्ही दह ण्यात
आल्याचह ननदरशनास आलह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, सदर ननस्दह किरता दह ण्यात आलहल्या काला्हीत ूनहक रासकीय सुटीचया यहे,ह

तसहच ननस्दह तील ू्ी ् रती ठरास्क कींत्रा्दाराींना समोर ठह ्न ्ाकण्यात आल्याचह सदर
ननस्दह च्या ााहहराती्ुनन पष् होत आहह , हह ही खरह आहह काय,
(३) ूसल्यास, याबाबत रासनानह चककरी कहली आहह काय, त्यात काय आढळन आलह,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१६) :(१), (२) ् (३) सदर प्रकरेी काढण्यात आलहल्या ईननस्दा प्रकक्रयहमध्यह गैरय्हार ् ूननयलमतता ााल्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या ूनुर्ींगानह
याप्रकरेी स्ेागीय आयुकत तथा प्रादह लरक सींचालक, नगरपाललका प्ररासन सींचालनालय,

ूमरा्ती स्ेाग, ूमरा्ती याींनी सखोल चककरी करा्ी ् ूननयलमता आढळन आल्यास
तसा प्रता् स्हहत मागाशनह रासनास पाठ्ा्ा, तो पयंत नगर पिरर्द, आेी याींनी प्रलसध्द
कहलहल्या पाेी पुर्ठ्याच्या (ेाींड्ली कामाच्या) मुख्य ननस्दा प्रकक्रयहस हदनाींक ०९/०३/२०१६
च्या पत्रान््यह थगनादह र दह ण्यात आला आहह .
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________
राज्याती

व्यावसातयि अभ्यासक्रमािडी

िायुरत तनदे शिाांचे

मशक्षि पूरदनाम िरयाच्या तनवेदनाबाबत
(४३)

४३८२७

(०५-०५-२०१६).

श्री.शामराव

ऊफु

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरां द ााधव-पूराटी

बाळासाहेब

पूराटी

(िराड

उत्तर),

(वाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िाग ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

या्सानयक

ू्यासक्रमाकडील

कायशरत

ननदह रकाींचह

लरक्षक

पदनाम

करण्याबाबतचह नन्हदन थाननक लोकप्रनतननही, कराड (जा.सातारा) याींनी मा.मुख्यमींत्री,

मा.उच्च ् तींत्र लरक्षे मींत्री ् मा.स्त्त ् ननयोान मींत्री आदीींना हदनाींक १ डडसेंबर, २०१५
रोाी ्ा त्यासम
ु ारास हदलह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, त्यानुसार रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?

स्.स. १९६ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) ् (३) सदर प्रता् रासनाच्या स्चाराहीन आहह .
___________
नागपूरूर महानगरपूराम िेती
(४४)

४४०२० (०५-०५-२०१६).

श्री.सुतन
पूरटे

सफाई िामगाराांना किमान वेतन ममळणेबाबत

श्री.चांद्रदीपूर नरिे (िरवीर), श्री.सांाय पूरोतनीस (िम ना),

मशांदे (वरळी), श्री.सुतन

राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपूरेिर (चें बूर), श्री.अममन

(मांब
ु ादे वी), श्री.अ म शेा (मा ाड पूरजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम

ाान (चाांटदव ी), श्री.प्रिाश सव
पूराटी
(पूररभणी), श्री.तनतेश राणे
ु े (मागा ाणे), डॉ.राहू
(िणिव ी) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपर महानगरपाललकहतील सर्ाई कामगाराींना ककमान ्हतन ११,५०० ुनपयह न दह ता र्कत

७,५०० ुनपयह ्हतन हदलह ाातह ् त्याींना आ्श्यक सुस्हा हदल्या नसल्याचह हदनाींक १७
ाानह्ारी, २०१६ मध्यह ्ा त्यासम
ु ारास उघडकीस आलह आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, रासनाच्या कामगार स्ेागानह हदनाींक २४ र्हब्र्
ु ारी, २०१५ च्या ूधहसचनहत
राज्यातील महापाललका क्षहत्रात काम करेाऱया ूकुरल कामगाराींना ककमान ्हतन ११,५००/ुनपयह दह ेह बींहनकारक कहलह आहह , हह ही खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, ककमान ्हतन न हदल्यास कामगार स्ेागाकडन सींबींधहत पाललका ूथ्ा
ठह कहदाराीं्र कार्ाई होेहही ूपहक्षक्षत आहह , हह ही खरह आहह काय,
(४) ूसल्यास, सदर प्रकरेी चककरी कुनन नागपर महानगरपाललकहतील सर्ाई कामगाराींना
ककमान ्हतन ुन.११,५०० ् इतर सोयी सुस्हा दह ण्याबाबत कोेती कायश्ाही करण्यात आली
्ा यहत आहह ,

(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .
(२) होय, हह खरह आहह .
(३) होय, हह खरह आहह .
(४) उद्योग, ऊााश ् कामगार स्ेागाकडील हदनाींक २४/०२/२०१५ च्या ूधहसचनहद््ारह
कामगाराींच्या ककमान ्हतनाचह दर ननजश्चत करण्यात आलह ूसन, त्याप्रमाेह तह लाग
करण्याबाबत

ूपर

कामगार

आयुकत,

नागपर

कायाशलय

याींनी

महापाललकहला

हदनाींक

१९/०३/२०१६ च्या पत्रान््यह कळस्ण्यात आलह आहह.
तद्नुर्ींगानह या ूधहसचनहन््यह ननहाशिरत ककमान ्हतन ् ेत्तह हदनाींक १६/०४/२०१६

पासन सींबह
ीं ीत कामगाराींना दह ण्यात यहत आहह त, ूसह आयक
ु त, नागपर महानगरपाललका याींच्या
ूह्ालात नमद करण्यात आलह आहह .
(५) प्रकरेी स्लींब ाालहला नाही.

___________

स्.स. १९६ (33)

िल्याण महापूराम िेत समाववष्ट्ट अस ेल्या २७ गावाती
(४५)

४५७६९ (०७-०५-२०१६).

पूराणी समयाबाबत

श्री.गणपूरत गायिवाड (िल्याण पूरूव)ु :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याे महापाललकहत समास्ष् ूसलहल्या २७ गा्ात पाेी समया तीव्र बनल्या आहह त
ग्रामीे ेागात होेाऱया ूपुऱया आणे गढळ पाण्यामुळह नागिरक है राे ाालह आहह सपण्यासाठश
पाेी सुध्दा लमळत नसल्यानह यहथील नागिरकाींनी राता रोको आींदोलनह कुनन ननर्हह यकत
कहला ूसल्याचह माहह ाानह्ारी, २०१६ दरम्यान ननदरशनास आलह आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, या गा्ाींतील नागिरकाींना ्च्छ ् पुरहसा ननयमीत पाेीपुर्ठा करण्याबाबत
रासनानह कोेती कायश्ाही कहली आहह ्ा करण्यात यहत आहह ,

(३) ूद्याप कायश्ाही कहली नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहहत ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .
(२)

पाेी ्ीं चाई कृती आराखडा-२०१६ ूींतगशत महानगरपाललकहकडन पाललका क्षहत्रातील

स्हहरीींची सार्सर्ाई, कुपनललकाींची दुन
ु ती, नस्न कुपनललका खोदेह ् पाेी ्ीं चाईग्रत
ेागात तात्पुरती पाेी पुर्ठा योाना इत्यादी उपक्रम हाती घहण्यात आलह आहह त. तसहच ज्या

ेागात सपण्याचह पाेी उपलब्ह नाही, तथह महानगरपाललकहकडन ्ँ करद््ारह पाेी पुर्ठा
करण्यात यहत आहह.
उपरोल्लहणखत

उपाययोानाींच्या

माध्यमातन

पाेी

्ीं चाई्र

काही

प्रमाेात

मात

करण्याच्या दृष्ीनह महानगरपाललकहकडन कायश्ाही करण्यात यहत ूसल्याचह आयक
ु त, कल्याेडोंबब्ली महानगरपाललका याींनी कळस्लह आहह.
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________
नामशि मसडिो येथी
(४६)

४७३७७ (१६-०५-२०१६).

पूरे ीिन पूरािु ाागेच्या वविासाबाबत

श्रीमती सीमाताई टहरे (नामशि पूरजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालरक पजश्चम स्हानसेा मतदार सींघातील नालरक लसडको यहथील पहलीकन पाकश
ाागहच्या स्कासाबाबत आयुकत, नालरक महानगरपाललका, नालरक याींना हदनाींक १५ ाानह्ारी,
२०१६ रोाी ्ा त्या दरम्यान लहखी नन्हदन थाननक लोकप्रनतननही याींनी हदलहलह आहह , हह खरह
आहह काय,
(२) ूसल्यास, पहलीकन पाकश स्कासाचा आराखडा तयार करण्याबाबत रासनानह कोेती
कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?

स्.स. १९६ (34)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय.
मा.सन्मानननय थाननक लोकप्रनतननही याींनी पहललकन पाकश च्या ाागहचा स्कास
करण्याच्या दृष्ीनह त्यामध्यह सा्शाननक ्ाहतक
ु ीस बस थानक बाींहेह, िरक्षा ्ॅ ण्ड तयार
करेह, ्ैद्यककय सुस्हा केंद्र ् यापार केंद्र ननमाशे करेह यास प्राहान्य दह ण्यात या्ह ूसह
नन्हदन हदलह होतह.

नालरक लसडको यहथील पहललकन पाकश या ाागहच्या स्कासा सींदेाशत ननयोान
प्राधहकरे या नात्यानह प्ररासक लसडको नस्न नालरक याींचह नालरक महानगरपाललकहनह
ूलेप्राय ूपहक्षक्षलह ूसल्यानह त्याींनी खालील प्रमाेह महानगरपाललकहस कळस्लह आहह.
पहललकन पाकशची ाागा हह स्कास आराखड्यात मध्य्ती बगीचा म्हेन दरशस्लहली
आहह . सदर मोकळी ाागा/खुली ाागा याचा स्कास हा आपे नमद कहलहल्या कारेाींसाठश

म्हेाहच सा्शाननक ्ाहतुक, ्ैद्यकीय सुस्हा केंद्र ् यापार केंद्र याकिरता करा्याचा

ााल्यास महाराषर प्रादह लरक ननयोान ् नगररचना ूधहननयम, १९६६ च्या कलम ३७ नस
ु ार
बदलाकिरता प्रता् रासनाच्या मींाुरीकिरता पाठ्ा्ा लागहल. मात्र ूसा प्रता् ूद्याप
रासनास प्राप्त ाालहला नाही.
(२) प्रश्न उद््ा्त नाही.
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
अिो ा महापूराम िेती
(४७)

४७७०२ (०५-०५-२०१६).

अनेि ररात पूरदे भरयाबाबत

श्री.हररष वपूरांपूरळे (मुततुाापूरूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ूकोला महापाललकहतील ूनहक पदह िरकत ूसल्यानह स्रहर्त: ताींबत्रक पदह िरकत ूसल्यानह
मागील १५ ्र्ाशपासन या पदा्र मानसह्ी ूधहकारी, कमशचारी ननयुकत करण्यात आलह आहह त
या कमशचाऱयाींना दर सहा महहन्याींनी कामाचह आदह र हदलह ाात आहह , हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, सदर कमशचाऱयाींचह कामाचह आदह र सींपुष्ात आल्यानींतर कतशय पार पाडा्ह
लागत ूसताना एखाद्या्हळी दघ
श ना घडल्यास ूथ्ा हतक्षहप कहल्यास यास कोे ाबाबदार
ु ्
राहील ूसा प्रश्न या कमशचाऱयाींसह त्याींच्या कु्ुींबबयाींना ननमाशे ााला आहह , हह ही खरह आहह
काय,

(३) ूसल्यास, सदर कमशचा-याींना कायमसह्हत सामा्न घहण्याबाबत रासनानह कोेती कायश्ाही
कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,
(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) दर सहा महहन्यानींतर एक ककीं ्ा दोन हद्साींच्या
कालखींडानींतर ूरा ताींत्रीक कमशचाऱयाींना पुढील सहा महहन्याींकिरता ू्ी ् रती्र आदह र
हदलह ाातात.

स्.स. १९६ (35)
(२) ज्या कमशचाऱयाींचह आदह र सींपुष्ात आलहलह आहह त, ूरा कमशचाऱयाींकडन महापाललका
कोेतहही काम कुनन घहत नाही ूथ्ा ूसह आदह र पािरत कहलह ाात नाहीत.

(३) ् (४) ूकोला महानगरपाललकहचा आकृतीबींह ् सह्ाप्र्हर ननयम तयार करण्याचह काम
महापाललका तरा्र सुुन ूसन, आकृतीबींह ् सह्ाप्र्हर ननयमाींना रासनाची मान्यता प्राप्त

ााल्यानींतर सदरच्या आकृतीबींह ् सह्ाप्र्हर ननयमानुसार ् आ्श्यकतहनुसार प्रता्
महापाललकहसमोर ठह ्ण्याचह प्रतास्त कहलह ााईल. ूसह आयुकत, ूकोला महानगरपाललका
याींच्या ूह्ालात नमद करण्यात आलह आहह.

___________
औरां गाबाद शहराती
(४८)

सांत एिनाथ व सांत तुिाराम नायायगह
ृ ाची

मोयया प्रमाणात दरु वथा ााल्याबाबत

४९०७८ (१७-०५-२०१६).

श्री.अतु

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सावे (औरां गाबाद पूरव
ू )ु :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) औरीं गाबाद रहरातील औरीं गाबाद महानगरपाललकहच्या सींत एकनाथ नायायगह
ृ ् सींत
तुकाराम नायायगह
ु ती
ृ ाची मोठ्या प्रमाेात दरु ्था ााल्यानह या नायायगह
ृ ाची तातडीनह दुन

करण्यात या्ी ूरी मागेी थाननक लोकप्रनतननहीींनी हदनाींक ८ नोहें बर, २०१५ रोाी ्ा त्या
सुमारास आयुकत महानगरपाललका औरीं गाबाद याींचहकडह नन्हदनाद््ारह कहली आहह , हह खरह आहह
काय,

(२) ूसल्यास, उपरोकत नायायगह
ु ती कुनन तह नायायगह
ु ह करण्याबाबत
ृ ाींची दुन
ृ प्रहक्षकाींसाठश खल
रासनानह कोेती कायश्ाही कहली ्ा करण्यात यहत आहह ,

(३) नसल्यास, स्लींबाची कारेह ् याबाबतची सद्य:जथती काय आहह ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) होय, हह खरह आहह .
(२) सींत तक
ु ाराम नायायगह
ु तीकरीता ुनपयह ३५.८० लक्ष इतकया रककमहचह ूींदाापत्रक
ृ ाच्या दुन
तयार

करण्यात

आलह

ूसन

त्याकिरता

महानगरपाललकहच्या

सन

२०१६-१७

च्या

ूथशसींकल्पामध्यह तरतद करण्यात आलहली आहह .
नायायगह
ु ती ् इतर आ्श्यक ककरकोळ दुन
ु ती कॉपोरह ्
ृ ातील खुच्यांची दुन

सामाजाक सहेागातन (CRS) करण्यात आली ूसन नायायगह
ु ह करण्यात
ृ प्रहक्षकाींसाठश खल
आलहलह आहह .

तसहच, सींत एकनाथ रीं गमींहदर यहथील आसन य्था दुन
ु त करण्यात यहऊन रीं गमींहदर

प्रहक्षकाींसाठश खुलह करण्यात आलह आहह .
(३) प्रश्न उद््ा्त नाही.

___________

नामशि शहरात िचऱ्याचे प्रचांड लीग साचल्याबाबत
(४९)

४९१७३ (१७-०५-२०१६).

श्री.योगेश (बापूरू) घो पूर (दे वळा ी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

स्.स. १९६ (36)
(१) नालरक रहरातील कचरा उचलण्याची य्था ् ननमाशे होेारा कचरा यात ताळमहळ
नसल्यानह नालरक रहरात कचऱयाचह प्रचींड ढीग साचल्याचह माहह ाानह्ारी, २०१६ मध्यह ्ा
त्यादरम्यान ननदरशनास आलह, हह खरह आहह काय,
(२) ूसल्यास, यामुळह रहरात दग
ं ी ् साथीच्या रोगाचा र्ैला् होत आहह, हह ही खरह आहह
ु ह
काय,

(३) तसहच जाल््यातील खत प्रकल्प पेश क्षमतहनह सुुन करण्याकिरता ा्ाहरलाल नहहुन नागरी

पुनननमाशे योानहूींतगशत खरह दी करण्यात आलहली ६५ को्ीची यींत्रसामुग्रीही मनुषयबळा ूेा्ी
पडन आहह, हह ही खरह आहह काय,

(४) ूसल्यास, नालरक यहथील कचरा समया सोडस्ण्याकिरता रासनानह कोेत्या स्रहर्
उपाययोाना कहल्या आहह त ्ा करण्यात यहेार आहह त,
(५) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हह खरह नाही.
(२) हह खरह नाही.
(३) हह खरह नाही.
सदर खत प्रकल्पात दररोा यहेाऱया सुमारह ३५० मह.्न कचऱया्र प्रकक्रया करण्यासाठश

सदर यींत्रसामग्र
ु ीचा आ्श्यकतहनस
ु ार ्ापर करण्यात यहत आहह.
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.
(५) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________
ाळगाव शहराती
(५०)

५१६१९ (०३-०५-२०१६).

ा ववतरण वाटहन्याांची दरु
ु तीबाबत

श्री.सुरेश (रााम
ू ामा) भोळे (ाळगाव शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाळगा् महानगरपाललका हदवाीतील ालस्तरे ्ाहहन्याींची स्स्ह हठकाेी गळती होत
ूसन नागिरकाींना गढळ सपण्याच्या पाण्याचा पुर्ठा होत आहह, हह खरह आहह काय,

(२) ूसल्यास, रहरातील ालस्तरे ्ाहहन्याींची ताींबत्रकदृषयाया योग्य पध्दतीनह दुन
ु ती कहली

ाात नाही, तात्परु त्या ्ुनपात उपाययोाना राबस्ल्या ाात आहह , ालरध्
ु दीकरे प्रकक्रयहसाठश
लागेारह साहहत्य दााश योग्य नसल्यामुळह सपण्याच्या पाण्याचह ्ीडीएस ननयींत्रेात नाही, हह ही
खरह आहह काय,

(३) ूसल्यास, रहरातील ालस्तरे ्ाहहन्याींची दुन
ु ती कायम्ुनपी होेह ् नागिरकाींना
दररोा रुध्द सपण्याचह पाेी लमळेहकिरता रासन कोेती उपाययोाना कहली ्ा करण्यात
यहेार आहह ,

(४) नसल्यास, स्लींबाची कारेह काय आहह त ?

स्.स. १९६ (37)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१६) :(१) हह खरह नाही.
ाळगा् महानगरपाललका हदवाीतील ालस्तरे ्ाहहन्याींची लाींबी

४४५.६५ कक.मी.

ूसल्यानह ाल्ाहहनीस स्स्ह हठकाेी गळती होतह.
तथासप, महानगरपाललकहनह गळती दुन
ु ती करण्यासाठश ्ासर्शक मकता हदलहला ूसन

मकतहदाराकडन

गळती

दुन
ु त

कहली

ाातह.

सदर

दुन
ु तीनींतर

पाईप

लाईन

्ॉरआऊ्

कहल्यानींतरच पाेी पुर्ठा सुुन करण्यात यहतो. त्यामुळह नागिरकाींना गढळ पाण्याचा पुर्ठा
होत नाही.

(२) हह खरह नाही.
पाेी रुध्दीकरेासाठश ्ापरण्यात यहेारह रसायनह याींचा दााश ्हळो्हळी जाल्हा आरोग्य

प्रयोगराळा, ाळगा् याींचहकडन तपासेी कुननच त्याचा ्ापर करण्यात यहतो. सद्यजथतीत
स्तरीत करण्यात यहेाऱया सपण्याच्या पाण्याचा ्ीडीएस (२२० mg/ltr.) ननयींत्रे आहह .
(३) रहरातील स्तरे ्ाहहन्या र्ारच ान्
ु या ूसल्यानह, न्ीन स्तरे ्ाहहन्या ्ाकण्यासाठश

ूमत
ृ योानहूींतगशत कामास ताींबत्रक मान्यता लमळालहली ूसन, त्यानुसार योाना राबस्ण्याचह
माहानगरपाललकहमार्शत प्रतास्त आहह .
(४) प्रश्न उद््ा्त नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
रासकीय मध्य्ती मुद्रेालय, मुींबई.

