
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

बाांधिाम िामगाराांना ववववध लाभ देण् यासा प प्रमाण्राकाितरता  
स् थानिकनि स् वरा् य सांस् थाांिड ेनोंदणीची प्रमाण्राकाबाबत 

  

(१)  १३३४२ (०७-०४-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :  सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज् य ाासनान  ांाींककाम कामगाराींना िविवक ला  द ण् यासा प रमामातपराकाकतरता   ाननक 
 वराज् य सीं  ाींकन  नीदतीची तस च रमामातपराक ्सण् याची स ती पतरपराककावावार  क ली आह , ह  
खर  आह  काय, 
(२) ्सल् यास, कोल् हाप र महानगरपाकलक च  आयु त याींनी ांाींककाम मींू राींना रमामातपराक द ण् यास 
्सम थता दाखिवली आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) ्सल् यास, यामुळ  ाहरातील ूवळपास आ  त  दहा हूार ांाींककाम मू राींना ्नचती 
ननमाथत होतार आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) ्सल् यास, ाासनान  ददल ल  आद ा महानगरपाकलका रमााासन पाळत नाही याांाांत 
ाासनान  महानगरपाकलक वर कोतती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-११-२०१६) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) कोल्हाप र महानगरपाकलका हद्दीमध्य  ांाींककाम कामगाराींना रमामातपराक द ण्यासा प दद. 
१३.१.२०१५ पास न सींांींधकत िव ागीय कायाथलयाच  उप-ाहर ्क यींता याींना रमााधकक त करण्यात 
आल  आह . 
(३), (४) व (५) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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भातिुली नगर्ांचायत (जि.अमरावती) येथे प्रशासिीय भवन  
बाांधिामास निकनधी उ्लब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२)  २१४४६ (०७-०५-२०१६).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ्मरावती जूल््यातील  ातकुली ह  ताल याच  गाव ्स न २ मदहल्याप वी या द काती 
ाासनान  नगर पींचायतचा दूाथ ददला आह , याप वी या द काती ग्रामपींचायत ्सल्यान  
ाासनाकन न पुर सा ननकी उपलब्क न झाल्यान   ात कली गावातील वानाांचा व गावाचा रत , 
नाल्या, ांह उद्द काय  व्य स ाग ह व इतर सुिवक ची काम  या द काती होऊ ाकली नाही. 
त्यामुळ  आता या द काती नगरपींचायत दूाथ ददल्यान  या द काती रमााासकीय इमारत व या 
गावातील काम  करण्यासा प २५ को्ी रु. ाासन  ातकुली नगर पींचायतीला मीूं ुर करुन 
द तार आह  काय, 
(२) ्सल्यास ाासनाकन न मीूं ुर करुन द ताऱ्या ननकीतुन  ातकुली गावात ांहुउद्द काय 
स ाग ह, र त , नाल्या व इतर सुिवक ची काम   ातकुली गावातील नागतरकाींकन न वारींवार 
मागती होत आह  ह  खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, त्यानुषींगान  कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) : (१), (२) व (३)  ात कली नगरपींचायत, जू.्मरावती ही 
नव्यान  नगरपींचायत  ापन करण्यात आली आह . ाासन ननतथय ददनाींक २४/०६/२०१२ ्न्वय  
नव्यान   ापन झाल ल्या नगरपींचायती ्ींतगथत िविवक सोई-सिुवकाींकतरता ननकी उपलब्क करुन 
द त . त्यानुसार  ात कली नगरपींचायतीस ननकी उपलब्क करुन द ण्याांाांत आवश्यक ती 
कायथवाही करण्यात य त आह . 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िाशशद (जि.्ालघर) िो्र येथील सरिारी ्ड िमीन ्ाणी ्ुरव ा योिना उ्ाांगे व 
सावविनिकनि उ्क्रमासा प वसई-ववरार शहर महानगर्ाशलिेिड ेहस् ताांतरीत िरणेबाबत 

  

(३)  २७३४६ (२९-०७-२०१५).   श्री.क्षितीि  ािूर (नालासो्ारा), श्री.हहतेंद्र  ािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काकाद कोपर (ता.वसई) य  ील सव् हे र.१९१ मकील सरकारी पन ूमीन पाती पुरव ा 
योूना उपाींग  व सावथू ननक उपरमासा प वसई-िवरार ाहर महानगरपाकलक कन  ह ताींतरीत 
करत सा प ददनाींक १६ डनसेंांर, २०१३ रोूीच् या पराकान् वय  आयु त, वसई-िवरार ाहर 
महानगरपाकलका याींनी तत् कालीन जूल् हाधककारी,  ात  याींच कन  मागती क ली आह , ह  खर  आह  
काय, 
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(२) ्सल् यास, पाती पुरव ा योूना उपाींग  व सावथू ननक उपरमाींसा प रमा तुत ूमीन उपलब् क 
करुन द ण् यास ाासनान  कोतती कायथवाही क ली आह  वा करण् यात य त आह , त्याचा तपकाल 
काय आह , 
(३) नसल् यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१६) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) व (३) जूल्हाधककारी, पालघर तस च उपवनसींरक्षक  ात , िव ाग  ात  याींच्या 
्हवालानसुार वसई-िवरार ाहर महानगरपाकलक न  मागती क ल ल  क्ष राकास “सींरक्षक्षत वन” दूाथ 
लाग  आह . सांां सदर ूाग वर वन तर रमायोूनासा प वन िव ागाची मान्यता आवश्यक आह . 
त्या्नुषींगान  वन तर रमायोूनासा प वन िव ागाकन  रमाताव सादर करुन त्याींची मान्यता 
घ ण्याांाांत वसई-िवरार महानगरपाकलक स स चना द ण्यात आल्या आह त. 

___________ 
  

्ुणे येथे लोिशाही अण्णाभाऊ सा े महोत्सव आयोिनात निकनयमबाह्य्णे  
निकनववदा प्रकक्रया राबववण्यात आल्याबाबत 

  

(४)  २९५०९ (२३-१२-२०१५).   डॉ.्तांगराव िदम (्लूस िडगेाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
्जश्चम), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) पुत  य    लोकााहीर ्ण्ता ाऊ सा   महोत् सवाच  आयोूनात ननयमांा्यपत  ननिवदा 
रमाक्ररया राांिवण्यात आल्या व कायथरमासा प पींकरा लाख रुपयाींचा खचथही सींांींधकत   क दाराला 
गनांनीत द ण्यात आल्याांाांतचा आरोप एका सींघ्न न  क ला ्सल्याच  माह  ऑग्, २०१५ 
दरम्यान ननदाथनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, ाासनान  उत रमाकरताची चककाी क ली आह  काय, त्यात काय आढळ न आल  
व त्यानसुार पाकलक च्या ूांाांदार ्धककाऱ्याींवर कोतती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यस िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) : (१) ददनाींक ३.८.२०१५ रोूी श्री.िवूय राू  याींनी 
िवकाष् लोकाची मत दारी ननिवद मध्य  ददस न य त , ्ाा रमाकार  ननिवदा काढत  
महानगरपाकलक च्या ननयमािवरुध्द ्स न यामध्य  ननकोष पकाथ होऊ ाकत नाही ्स  ननव दन 
ददल  आह . तस च ्ध्यक्ष मागासवधगथय सींघ याींनी कायथरमाची नव्यान  आखती करावी, या 
कायथरमाची ननिवदा रमाक्ररया चकुीच्या पध्दतीन  राांिवली ्स  ननदाथलास आल  आह  ्ाी 
तरार क ल ली आह . 
(२) पुत  महानगरपाकलक च्या नगरसधचव कायाथलयाच्या ददनाींक १७.७.२०१५ च्या पराकान्वय  
कायथरमाची यादी मुख्य व्यव ापक साींक नतक कें द्र  याींना रमााप्त झाली होती. त्यानसुार 
रमातुत कायथरम ददनाींक ८.८.२०१५ त  ददनाींक १०.८.२०१५ ्सा आयोजूत क ला होता.     
ददनाींक २४.७.२०१५ रोूी पुत  महानगरपाकलक कन न ननिवदा मागिवण्यात आल्या होत्या. पुत  
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महानगरपाकलक कन रमााप्त झाल ल्या ६ ननिवदाींपैकी सवाथत कमी दर ्सल ल्या ननिवदाकारकास 
िवहीत कायथपध्दतीनुसार छाननी करुन सक्षम रमााधककरताऱ्याच्या सहमतीन  ददनाींक ७.८.२०१५ 
रोूी मान्यता द ण्यात आली आह . या रमाकरती कायथरमाची यादी व रमात्यक्ष कायथरम यामध्य  
्ल्प कालावकी उपलब्क ्सल्यान  ननिवदा रमाक्ररया तातनीन  करण्यात आली ह  काही ्ींाी खर  
आह . 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील किरोा घाटिो्र येथील सदभावना व न्यु त्रराकमूती िो.ऑ सोसायटी  
झो्ड्ट्टी ्ुनववसन योिनाांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(५)  ३२७१० (२१-०१-२०१६).   श्री.भरतशे  गोगावले (महाड) :   सन्माननीय गहृनिकनमावण मांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९७७ मध्य  राूपराकावावार  सी्ीएस ३९९६, ३९९७, ३९९९, ४०००, ४००१, ४००२(् ), 
४००३ ज त कीरोळ गाव, घा्कोपर,कुलाथ तालकुा,मुींांई ही ूागा स ान ४(१) महाराषर 
झोपनपट्टी पुनवथसन कायदा १९७१ च्या ्ींतगथत झोपनपट्टी ूाहीर क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर   खींनावर सद ावना एसआरए को.ऑ.सोसाय्ी व न्य ुत्रराकम ती एस आर ए 
को.ऑ सोसाय्ी  ापन करण्यात आली ्स न ्या सोसायटयाींच्या पतरकाष्-१ व पतरकाष्-२ 
करताींना मोठ्या रमामातात गैरव्यवहार व मळु रदहवाश्याींव्यनततरत वाढीव रदहवााी दाखिवण्यात 
आल्याच  नुकत च माह  सप् े्ंांर, २०१५ मध्य  वा त्या सुमारास उघनकीस आली आह , ह  खर  
आह  काय, 
(३) ्सल्यास, सद ावना एस आर ए को.सोसाय्ीच  एल ओ आय माह  नोव्हेंांर, २०१२ मध्य  
करण्यात य ऊनही पतरकाष्-१ मध्य  ५१० रदहवााी दाखिवण्यात आल  आह त तर पतरकाष्-२ 
मध्य  ६६८ रदहवााी दाखिवण्यात आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(४) ्सल्यास, सद ावना सोसाय्ीमध्य  पतरकाष्-२ मध्य  १५८ रदहवााी वाढीव दाखिवण्यात 
आल  आह  तर न्य ुत्रराकम ती एस आर ए को ऑ.सी.्ी.एस नीं ३९९७ ह  पतरकाष्-१ मध्य  १७५ 
रदहवााी दाखिवण्यात आल  ्स न २०१० च्या पतरकाष्-२ मध्य  ३०९ रदहवााी दाखिवण्यात 
आल  ्स न पतरकाष् २ मध्य  १३४ रदहवााी वाढीव दाखिवण्यात आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(५) ्सल्यास, न्य  त्रराकम ती सोसाय्ीमध्य  मुळ ३०९ रदहवाााींना परवानगी ददली ्स न 
त्यातीलही ५० ्क  लोकाींच्या स्या चकुीच्या ्सल्याच  तस च काही मयत व्यतीच्या नाींव  
वीक त सही दाखिवण्यात आल्या आह त, ह  खर  आह  काय, 
(६) ्सल्यास, सदर रमाकरती ाासनान  सखोल चककाी क ली आह  काय, त्यात काय आढळ न 
आल , 
(७) तदनुसार उपरोत सोसायटयाींच्या गैरव्यवहाराांाांत ूांाांदार ्सताऱ्या व्यतीींवर 
कोतती कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(८) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०४-११-२०१६) : (१) ह  ्ींात: खर  आह . सदरह  क्ष राकामध्य  सी.्ी.स. र. 
४००३ चा समाव ा नाही. 
(२), (३) व (४) मकू  घा्कोपर क्रकरोळ, ता.कुलाथ य  ील कस्ीएस र. ३९९६ (पै), ३९९७ (पै), 
३९९८ (पै), ३९९९ (पै), ४००० (पै), ४००१, ४००२ (पै) आणत ४००२ ्  या खाूगी व ां हन्मुींांई 
महानगरपाकलक च्या ूाग वर सद ावना व न्य  त्रराकम ती सहकारी ग हननमाथत सीं ाींची एकत्रराकत 
योूना राांिवण्यात य त आह . त्यामकील सद ावना सहकारी ग हननमाथत सीं  मध्य  एक त ४०६ 
झोपनीकारक व न्य  त्रराकम ती सहकारी ग हननमाथत सीं  मध्य  एक त ३२४ झोपनीकारकाींचा 
समाव ा आह . सद ावना सहकारी ग हननमाथत सीं  च  खाूगी ूकमनी सींद ाथत ्पर 
जूल्हाधककारी (्नत/ननषका) प वथ उपनगर  याींनी दद.२०/११/२००८ रोूी ३५९ झोपनीकारकाींच  
रमामाणतत पतरकाष्-२ ननगथकमत क ल  आह . त्यानींतर दद.२२/८/२०१३ रोूी ४२ झोपनीकारकाींच  
पुरवती पतरकाष्-२ ननगथकमत क ल  आह . तस च ां हन्मुींांई महानगरपाकलक च्या ूकमनीसींद ाथत 
सहाय्यक आयुत, एन िव ाग याींनी दद. २२/१०/२००९ रोूी ५१ झोपनीकारकाींच  पतरकाष्-२ 
ननगथकमत क ल  आह . न्य  त्रराकमुती सहकारी ग हननमाथत सीं  च्या ३०९ झोपनीकारकाींच  रमामाणतत 
पतरकाष्-२ ्पर जूल्हाधककारी (्नत/ननषका) प वथ उपनगर  याींनी दद. १८/१/२०११ रोूी 
ननगथकमत क ल  आह . 
(५) ह  खर  नाही. सदरह  झोपनपट्टी पुनवथसन योून तील झोपनीकारकाींचा सव्हे करताना सींांींधकत 
झोपनीकारकाींच्या वाक्षऱ्या/्ींग   सव्हे रजू्रला घ ण्यात आल ल  आह त. 
(६) व (७) सदरह  योून तील पाराकत च्या ्नुषींगान  श्री.सींूय रामसूीवन दाुं  याींनी उच्चतरीय 
सकमतीकन  दाखल क ल ला ्िपल ्ूथ रमाींक ७/२०१५ मध्य  सकमतीन  दद.१०/३/२०१६ च्या 
आद ाान्वय  सक्षम रमााधककाऱ्याींना पाराकत ांाांत पनुथपनताळती करून ्हवाल सादर करण्याच  
आद कात क ल  होत . त्यानुसार उपजूल्हाधककारी (्नत/ननषका) त ा सक्षम रमााधककारी, घा्कोपर 
याींनी ्ूथदाराच्या तरारीतील रमाकरताींची पुनथपनताळती करून ्हवाल दद. २१/०७/२०१६ च्या 
पराकान्वय  सधचव/झोपुरमाा याींच्याकन  सादर क ला आह . 
(८) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हा्ूर जिल्ह्यात गडहहांग्लि व गारगोटी (ता.भुदरगड) येथ े 
बाांधिाम िामगाराांचे िायावलय सरुु िरणेबाबत 

  

(६)  ३४४३६ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िामगार 
मांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  कोल्हाप र जूल््यात गनदहींग्लू व गारगो्ी (ता. ुदरगन) य    ांाींककाम कामगाराींच  
कायाथलय सुरु करत ांाांत सहाय्यक कामगार आयुत, कोल्हाप र याींच कन  वारींवार मागती होत 
आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, ांाींककाम कामगाराींना सादहत्य खर दीसा प द ण्यात य तारा रमालींत्रांत ३ हूार 
रुपयाींचा कनाद ा त्वतरत कमळत ांाांत ाासन ननतथय घ ईल का, 
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(३) ्सल्यास, गनदहींग्लू व गारगो्ी (ता. ुदरगन) य    ांाींककाम कामगाराींच  कायाथलय सुरु 
करत ांाांत ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
 
श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (२५-१०-२०१६) : (१) ह  ्ींात: खर  आह . 
       कोल्हाप र जूल््यामध्य  १० तालुक ्स न लाींां पल्ल्यावर ्सल ल्या तालुयाींच्या 
द काती (उदा.चींदगन, आूरा, गनदहींग्लू,  ुदरगन) महाराषर इमारत व इतर ांाींककाम 
कामगार कल्यातकारी मींनळाच  कामकाू करण्यात याव , ्ाी तीनी मागती त  ील कामगार 
सींघ्ना व कामगाराींकन न व ळोव ळी करण्यात य त . 
(२) सादहत्य खर दीकतरता रु. ३ हूार ् थसहाय्यासा प रमालींत्रांत २७३४ ्ूाांपकैी १८१६ 
ला ार्थयाांची पनताळती झाली ्स न त्याींच्या खात्यावर ला  िवतरीत करण्यात य त  आह त. 
उवथतरत ९१८ ्ूथदाराींच्या ्ूाांची पनताळती करुन पाराक ला ार्थयाांना ला  द ण्याांाांत कायथवाही 
करण्यात य त आह . त ािप, ददनाींक ५.४.२०१६ रोूीच्या ाासन पराकान्वय  मींनळाकनील नीदीत 
पाराक ांाींककाम कामगाराींच्या रमाती कु  ् ींांास ांाींककामासा प उपयुत /आवश्यक ्सल ली ्वूार  
खर दी करण्याकतरता मींनळाकन न दर तीन वषाथत न एकदा रु. ५०००/- इतक  ् थसहाय्य द ण्यास 
ाासनान  मान्यता ददली आह . 
(३) सहायक कामगार आयुकत, कोल्हाप र कायाथलयातील ्धककारी व कमथचाऱ्याींकन न 
गनदहींग्लू व  ुदरगन तालुयाींतील मींनळाच  कामकाू रुन घ ण्यात य त . त्याचरमामात , 
आवश्यकत नुसार तालुयातील रमामुख द काती क्म्पच  आयोून करुन मींनळाच  कामकाू प तथ 
करण्यात आल  आह , 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा ्ाांढरिवडा (जि.यवतमाा) येथील िांगोबाई देवस्थानाला ‘ि’ दिावचे  
निकतथवस्था म्हणून मान्यता शमाण्याबाबत 

  

(७)  ३६८२६ (१६-०१-२०१६).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकूा पाींढरकवना (जू.यवतमाळ) य  ील ूींगोांाई द व ानाला ‘क’ दूाथच  नत थ ळ 
म्हत न मान्यता कमळत ांाांतच  ननव दन  ाननक लोकरमानतननकी (आती) याींनी जूल्हाधककारी 
त ा जूल्हा ननयोून ्धककारी, यवतमाळ याींना दद. ३० ऑ्ीांर, २०१५ रोूी वा 
त्यासुमरास ददल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर ननव दनावर कोतती कायथवाही करण्यात आली आह , 
(३) ्सल्यास, त्याच   ोनयात वरुप काय आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह  ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) : (१) ह  खर  आह . 
(२) व (३) क्ष त्रराकय पातळीवर याांाांतची कायथवाही सुरु आह . जूल्हा रमााासनान  याांाांत 
रमाताव सादर करण्याच्या सुचना नगरपतरषद स क ल्या आह त. 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
 

शभांवडी (जि. ाणे) तालुक्यातील एमएमआरडीए अांतगवत समाववष्ट्ट असलेल्या गावाांच्या सुधातरत 
आराखडयानुसार ५१ गावासा प सधुातरत वविास आराखडा तयार िरण्याबाबत 

 

(८)  ३७७८१ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगा्ूर) :   सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क ींवनी (जू. ात ) तालुयातील एमएमआरनीए ्ींतगथत समािवष् ्सल ल्या गावाींच्या 
सुकातरत आराखनयानुसार ५१ गावासा प सुकातरत िवकास आराखना तयार करुन ्नुस धचत 
क्ष राकातील ५१ गावाींच्या क्ष राकामध्य  एम.आर.ॲण्न ्ी.पी.ॲ् १९६६ कलम २६ ्नुसार      
ददनाींक २८ नोव्ह ांर, २०११ रोूी रमाकसध्द करण्यात आल ल्या आराखड्यात ा तकरी, लोक 
रमानतनीकीींनी दाखल क ल ल्या हरकती व स चनाींची दखल न घ ता सदर आराखना माचथ, २०१५ 
मध्य  रमाकसध्द क ल्या रमाकरती, त  ील ा तकऱ्याींनी एमएमआरनीए च्या ्धककाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याची मागती मा.मुख्यमींराकी याींच कन  माह  ऑग्, २०१५ च्या सुमारास क ली आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) ्सल्यास, यारमाकरती ाासनान  चककाी क ली आह  काय, 
(३) ्सल्यास,चककाीत काय आढळ न आह  व त्यान सार सींांींकीताींवर कोतती कारवाई क ली 
आह  वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर रमााप्त ननव दनावर सींांींधकताींच  ्हवाल मागिवण्यात आल  ्स न, रमााप्त ्हवाल 
क वींनी पतरसर ्धकस धचत क्ष राकाच्या वगळल ल्या क्ष राकाच्या िवकास योून वर ननतथय घ ताना 
िवचारात घ ण्याची ाासनाची   कमका आह . 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
्ुणे शहरातील सांथ गतीन ेसुरु असलेल्या उड्डाण्ुलाांच्या िामाांबाबत 

 

(९)  ४०४२८ (१६-०५-२०१६).   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.शभमराव ता्िीर 
(खडिवासला), श्री.वविय िााे (शशवािीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) पुत  ाहरातील सीं  गतीन  सुरु ्सल ल्या उड्नातपलुाींच्या कामाींमुळ  ाहराच्या वाहत क 
कीनीत  र पन न ाासनाचा पैााचा ्पव्यय होत ्सल्याच  माह  फ ब्रुवारी, २०१६ दरम्यान 
ननदाथनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) ्सल्यास, को रुन, न कन चकक, सींच ती इजपतळाूवळील प ल, वारग ् चकक, पकन 
मागथ, कवे मागथ, कसींहगन, एनआयांीएम मागथ ह   ाग वाहतकुीच्या कीनीच  रमामखु कें द्र ्स न 
या द कातीच्या सुरु ्सल ल्या उड्नातप लाच्या ूवळपास ८०% कामाींना कीं राका्दाराच्या 
हलगूीपतामळु  वारींवार मुदत वाढ ददली ूात आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, कीं राका्दाराच्या हलगूीपतामळु  उड्नातपुलाच्या खचाथत वाढ होऊन वाहत क 
कीनीत ्धककच  र पनत ्सल्यान  कीं राका्दारावर काय कारवाई करण्यात आली वा करण्यात 
य त आह , 
(४)  ्सल्यास, सदर रमाकरती ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ?  
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) : (१) ज्या चककाींमध्य  उड्नातप लाींची काम  चाल  आह त त्या 
द काती गदीच्या व ळी काही रमामातात वाहतकुीची कीनी होत . 
(२) सींच ती इजपतळाूवळील ्क याींत्रराककी महािववायालय चकक, वारग ् चकक, कवे रता 
(ककमन्स कॉल ू) य    उड्नातपुलाींची काम  चाल  आह त. 
त्यापैकी वारग ् उड्नातप लाच  काम प तथ होव न ददनाींक २७ म  २०१६ रोूी सदरचा उड्नातप ल 
वाहतुकीसा प खुला करत त आल ला आह . ्क याींत्रराककी महािववायालय चकक व ककमन्स कॉल ू 
चकक य  ील काम  रमागतीप ावर आह त. 
(३) व (४) उड्नातपुलाच्य कामामध्य  िविवक त्या त्या उड्नातप लाच्या ूाग वरील 
पतरज तीनुसार य ताऱ्या िविवक ्नचती द र करत सा प सींांींकीताींाी समन्वय   व न सातत्यान  
रमायत्न करत त य त ्सतात. 

उड्नातप लाींच  काम रमााासकीय ्नचतीमुळ  ज्या द काती घ ता य त नाही त्या 
द काती िवलींां होत ्सतो. ननिवदा ््ी व ातीनुसार   क दाराची दींनात्मक कारवाई करत त 
य त . ज्या द काती रमााासकीय ्नचतीींमुळ  कामास िवलींां होतो त    कामास मुदतवाढ वायावी 
लागत . 

ककमन्स कॉल ू चककातील उड्नातप लाची कामाची गती ननिवदा ््ी व ातीरमामात  
न राखल्यान    क दारावर ददनाींक १५ ू न, २०१५ पास न रकम रूपय  ६०००/- रमानतददन 
यारमामात  दींनाची आकारती करत त य त ्स न, ददनाींक ११.५.२०१६ पयांत रकम रूपय  १९.९२ 
लाख इतका दींन आकारत त आल ला आह . 
उड्नातप लाींची काम  लवकर प तथ करत सा प पुत  महानगरपाकलक माफथ त रमायत्न करण्यात य त 
आह . 
(५) रमाश्न उवा् ावत नाही. 
 

___________ 
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औरांगाबाद शहराला १५० एमएलडीच्या प्रमाणात ्ाणी्ुरव ा िरण्यासा प िायिवाडी  
ते शहरा्यतं नवीन मुख्य ्ाई्लाईन टािण्याबाबत 

 

(१०)  ४२१०६ (१७-०५-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िामनुरी), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड ्जश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाांाद ाहराला १५० एमएलनीच्या रमामातात पातीपुरव ा करण्यासा प ूायकवानी त  
ाहरापयांत नवीन मुख्य पाईपलाईन ्ाकण्याच  काम करण्यात य त ्सुन ह  काम करारानुसार 
सुरु नसल्यान  सींांींधकत महानगरपाकलक च्या वतीन  समाींतर कीं पनीला कारत  दाखवा नो्ीस 
द ण्यात आली ्सल्याच  माह  ूान वारी, २०१६ मध्य  वा त्या सुमारास ननदाथनास आली आह , 
ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, उत रमाकरती ाासनान  चककाी करुन त्यानुसार कोतती कायथवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) : (१) औरींगाांाद समाींतर ूलवादहनी रमाकल्पामध्य  मींू र 
माईल्ोननसुार कामाींची गती राखण्यात य त ्सल्यान  तस च करारनाम्यातील तरतुदीींनुसार 
कन्स ाना माफथ त रमाकल्पािवषयी झाल ल्या ्न क ्ननयकमतता पाहता औरींगाांाद 
महानगरपाकलक न  कन्स ानर याींना ददनाींक ११.१२.२०१५ रोूी नो्ीस ददली होती. 
(२) व (३) औरींगाांाद महानगरपाकलकन  सवलतकारकााी क ल ला करारनामा रद्द करण्याच  
आद ा ननगथकमत क ल  आह त. 

___________ 
 

्ुणे येथील वसांतराव नाईि ्िी अभयारण्य ्ार्ण तलाव ्तरसरात अनिकतक्रमण झाल्याबाबत 
  

(११)  ४२३०० (०२-०६-२०१६).   श्री.सांग्राम थो्टे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
्टेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती  ािूर (निकतवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड ्जश्चम), श्रीमती 
निकनमवला गाववत (इगत्ूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुत  य  ील वसींतराव नाईक पक्षी ् रयारण्य पाषत तलाव पतरसर ्नतरमताच्या 
िवळख् यात ्नकला ्सल् यान  य  ील पतरसीं  ा का्  यात आली ्सल् याच  ददनाींक १ 
ूान वारी, २०१६ मध्य  वा त् यासमुारास ननदाथनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल् यास, सदर ्नतरमत  काढ न ्ाकण् यासा प ाासनान  कोतती कायथवाही क ली आह  वा 
करण् यात य त आह , 
(३) नसल् यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१६) : (१) ्ींात: खर  आह . पाषात तलावाच्या पजश्चम ांाू स 
तर  ्ननींगा वॉल आह . उत्तर-प वथ ांाू स तलावाचा ांाींक ्स न, दक्षक्षत-प वथ कमकल्री पतरसर 
्सल्यान , पाषात तलावास ्नतरमताच्या कोयाची ायता कमी आह . 
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(२) सदरह  पाषात तलावाच्या पजश्चम स ्सताऱ्या न्ानल हायव  व तलावाची क ींत यामध्य  
्नतरमत झाल ल्या सुमार  ५० त  ६० झोपनया ददनाींक ११.२.२०१६ व १२.२.२०१६ रोूी 
कारवाई करून काढ न ्ाकण्यात आल ल्या ्सल्याच  सावथू ननक ांाींककाम िव ागान  त्याच्या 
ददनाींक २३.३.२०१६ च्या पराकान्वय  कळिवल  आह . 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
 

बेस्ट उ्क्रमािड ेअडीचश ेगाडयाांना ्ाकिंगची िागा शमाण्याबाबत 
  

(१२)  ४२४१५ (०३-०५-२०१६).   प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड ्जश्चम), 
श्री.सांग्राम थो्टे (भोर), डॉ.ववियिुमार गावीत (नांदरुबार) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ां ् उपरमाकन  सध्या ४०९९ गाड्या ्स न यापकैी तब्ांल ्नीचा  गानयाींना राराकीच्याव ळी 
पाकींगसा प ूागाच नसल्यामळु  या गानया ांस ानकावर रत्याींवरच उ्या ्सल्याच  माह  
ूान वारी, २०१५ रोूी वा त्या समुारास ननदाथनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदरील गानयाींच्या सुरक्षक्षतत सा प ां ् उपरमाला सुरक्षारक्षक न माव  लागत 
आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, उपरोत रमाकरती ्नीचा  गानयाींना पाक्रकां गची ूागा द ण्याांाांत ाासनान  
कोतती कायथवाही क ली वा करतार आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) ह  ्ींात: खर  आह . ूान वारी, २०१५ च्या 
ज तीनुसार ां ् उपरमाकन  ४२२८ ांसगानया होत्या, यापैकी २७ ांस आगार व 
ांस ानकाींच्या क्षमत नसुार ३८४९ ांसगानया पाक्रकां ग करण्यात य त होत्या. उवथतरत ांसगानया 
राराकी ां ् उपरमाच्या ांस ानकाींमध्य  उ्या करण्यात य त ्स न त्या रत्यावर उ्या 
क ल्या ूात नाहीत. 
(२) ह  खर  आह . 
(३) व (४) ददनाींक १ फ ब्रुवारी, २०१६ पास न ां ् उपरमाच्या काळाक्रकल्ला ांसआगार 
ांसरमावतथनाकरीता सुरू करण्यात आल  ्स न या ांसआगाराची १२६ ांसगानया उ्या करण्याची 
क्षमता आह . तस च, उवथतरत ांसगानया उ्या करण्यासा प मुलुींन (प वथ), रॉम्ां  इत्यादी द काती 
नवीन ांसआगाराींच्या उ ारतीकरीता ां ् उपरम रमायत्नाील आह . 
 

___________ 
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समाि िल् याण ववभागाने राबववलेल् या भरती प्रक्रियेबाबत 
  

(१३)  ४२५६२ (२८-०४-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्ह्ूरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड ्जश्चम), 
श्री.नरेंद्र ्वार (िल्याण ्जश्चम) :   सन्माननीय िामगार मांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) ां हन् मुींांई व  ात  जूल् ्यासा प ्सल ल् या सुरक्षा रक्षक मींनळाच् या कायाथलयात वापरण् यात 
य तारी युपीएस यींराकता ही १६ लाखाींप क्षा ूा त क्रकीं मतीची आह . परींतु मादहतीच् या ्धककारात 
ती क वळ ८ लाख ६१ हूार क्रकीं मतीची दाखिवण् यात आली ्सल् यान  यात मो या रमामातात 
गैरव् यवहार करण् यात आल् याच  दद. १० ूान वारी, २०१६ रोूी वा त् यासुमारास उघनकीस आली 
आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल् यास, सदर खर दी रमाक्ररय ची सींप तथ चककाी करण् याची मागती सुरक्षा रक्षक कामगार 
युननयनन  क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) ्सल् यास, सदर मागतीन सार कोतती कायथवाही करण् यात आली आह  वा य त आह , 
(४) नसल् यास, त् याची कारत  काय आह  ? 
 

श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (२५-१०-२०१६) : (१) ्ाा आायाची ांातमी दद.९/१/२०१६ 
रोूीच्या आपले महानगरप या  ाननक व त्तपराकामध्य  रमाकसध्द झाली आह . त ािप, मादहती 
्धककारात फत युपीएस यींराकत ची मादहती द त ांाांत मागती क ली ्सल्यान  फत युपीएस 
यींराकत सा प झाल ल्या रु.८ लाख ६१ हूार एवढ्या खचाथची मादहती मींनळान  ्ूथदारास ददली 
आह , ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  आह . 
(३) उत रमाकरताची सिवतर चककाी करण्यासा प कामगार उप आयुत (रमााासन) व 
सहायक कामगार आयुत, मुींांई याींची ननयुती क ली आह . चककाी ्हवालावर उधचत 
कायथवाही करण्यात य ईल. 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
 

्ुणे महानगर्ाशलिा शशिि मांडााने छ्ाईच् या िामाच् या खचावत ि्ात िरण् याबाबत 
 

(१४)  ४२५६६ (१३-०५-२०१६).   श्री.सांग्राम थो्टे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
्टेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल ्ाटील (धुाे ग्रामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड ्जश्चम), श्रीमती 
निकनमवला गाववत (इगत्ूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुत  महापाकलका काक्षक मींनळाच्या ााळाींमकील प्सींख्या कमी होत ्सतानाही काक्षत 
मींनळान  क ल ल् या छपाई कामाचा खचथ वाढत ्सल् याच  माह  ूान वारी, २०१६ मध्य  वा त्या 
दरम् यान ननदाथनास आल  आह , ह  खर  आह  काय,  
(२) ्सल् यास, या छपाईच् या कामाच् या खचाथत कपात करण् याांाांत ाासनान  कोतती कायथवाही 
क ली वा करण् यात य त आह , 
(३) ्वायाप कायथवाही क ली नसल् यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१६) : (१) व (२) ्ींात: खर  आह . 
पुत  महानगरपाकलक च्या काक्षतमींनळातील िववायार्थयाांसा प रमागती पुतक , उत्तरपत्रराकका, सराव 
पुजतका, ााल य कामाकाूाकतरता ्पाल व्या, पगारपराकक , फरक त्रांल  नीदव्या व 
कायाथलयीन कामकाूाकतरता लागतारी सवथ रमाकारची छपाईची काम  पुत  महानगरपाकलक च्या 
मुद्रतालयाकन न व ळोव ळी करून घ ण्यात य तात. िववाया ी प्सींख्या ग ल्या ४ वषाथत कवळ 
१८९३ इतकी कमी झाली आह . परींतु, त्यामुळ  छपाई खचाथवर पतरताम झाल्याच  ददस न य त 
नस न मागतीनसुार छपाई करण्यात य त . सन २०१४-१५ वषाथप क्षा सन २०१५-१६ मध्य  छपाई 
खचथ कमी झाल्याच  ननदाथनास आल  आह . 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
्ुणे येथील औांध ्तरसरातील ्ार्ाण तलावाच्या सौंदयीिरणाबाबत 

  

(१५)  ४२६४९ (०७-०५-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड ्जश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुत  य  ील औींक पतरसरातील १ एकर क्ष राक ्सल ल्या पाषात तलावात दहवाळयात 
परद ाात न याप वी ्न क िविवक पक्षी य त ्सत परींत  सध् या या तलावावर सींप तथ ूलपती 
पसरली ्सल् यान  य  ील ूलचराींना कोका ननमाथत झाल् यान  पक्षाींना खावाय कमळत नसल् यान  
तस च  ् या कुर्यायाींचा वावर वाढल् यान  पक्षाींची काकार होत ्सल् याच  माह  ूान वारी, २०१५ 
रोूी वा त् या सुमारास ननदाथनास आल  आह , ह  खर  आह  काय,  
(२) ्सल् यास, उ त रमाकरती ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल् यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) : (१) व (२) ्ींात: खर  आह . 
पुत  महानगरपाकलक च्या आरोग्य िव ागाच्या ्धकनत क्रक्क रमानतांींकक िव ागामाफथ त औींक 
पतरसरातील पाषात तलावातील ूलपती ननमुथलनाच  काम ननयोून पध्दतीन  उपलब्क 
स वकमवगाथमाफथ त करण्यात य त आह . औींक पतरसरातील पाषात तलावातील ूलपतीच  
ूवळपास ननम थलन करण्यात आल  आह . तस च,  ्या व मोका् कुर्यायाींवर रमााती ून्म 
ननयींराकत ननयम २००१ नुसार काम करण्यात य त . पुत  ाहरातील  ्की व मोका् कुराकी पकन न 
त्याींच वर नसांींदी ाराकक्ररया व ॲन््ी र ांीू लसीकरत करून पुन्हा तीन ददवसाींनी पकनल ल्या 
द कातीच सोनल  ूातात. त्याींना मारण्यात य त नाही. ाराकक्ररया क ल ल  श्वान जूवींत ्स पयांत 
त्याींची सींख्या आ्ोयात आल्याच  ददस न य त  तस च  ्या कुर्यायाींमुळ  पक्षाींची काकार होत 
्सल्याच  आढळल ल  नाही. 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 
 

___________ 
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मालेगाव (जि.नाशशि) शहरातील रस्ते दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(१६)  ४३१८४ (०७-०५-२०१६).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) माल गाव (जू.नाकाक) या ाहरामध्य  दैनींददन वदथळीच  रत  ्नताय खराां झाल  
्सल्यामळु  सदर रत्याींची दरुुती करण्याांाांत ननकी उपलब्क करुन द ण्याांाांतच  ननव दन 
मा. ाननक लोकरमानतननकी याींनी ददनाींक ९ डनसेंांर, २०१५ मध्य  वा त्यासुमारास मा.् थमींराकी 
याींना ददल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, उपरोत रमाकरती ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-११-२०१६) : (१) व (२) ननकी उपलब्कत करीता िविवक लोकरमानतननध ींच े
ननव दन ाासनास रमााप्त होतात. िविवक ननव दनाच्या ्नुषींगान  रु. ७५.०० लक्ष इतक  ्नुदान 
“रता ्नुदान” या योून  ्ींतगथत माल गाव मनपाला िवतरीत करण्यात आल  आह . 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबईतील घाटिो्र येथील िनता बुध्दनगर श्री साईधाम िो. ऑ्.हौ. सोसायटी मधील रुम 

सोसायटीतील ्दाधधिाऱयाांनी वविल्याप्रिरणी चौिशी िरणेबाबत 
  

(१७)  ४६३५२ (०३-०५-२०१६).   डॉ.सांतोर् टारफे (िामनुरी) :   सन्माननीय गहृनिकनमावण मांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींांईतील घा्कोपर य  ील ूनता ांुध्दनगर श्री साईकाम को. ऑप.हक. सोसाय्ी मकील 
सी.्ी.एस. नीं. ५९८६ (पी.्ी) ई.पी.नीं. पी.्ी.्ी.पी फीय या  खुींनावरील झोपनपट्टी पुनवथसन 
योूनेंतगथत िवतरीत व आरक्षक्षत करण्यात आल ल्या रुम, सोसाय्ीतील पदाधककाऱ्याींनी 
िवकल्यारमाकरती चककाी करुन सींांींधकताींवर कारवाई करण्याांाांत लोकरमानतननकीींनी ददनाींक १९ 
ूान वारी, २०१६ रोूी मा. ग हननमाथत राज्यमींराकी याींना ननव दन ददल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, या रमाकरती चककाी करुन कोतती कारवाई करण्यात आली आह  वा य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०४-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) सन्माननीय लोकरमानतननकीींच्या तरारीस ्नुसरून झोपनपट्टी पुनवथसन रमााधकरताच्या 
्धककाऱ्याींनी सीं  त ूाव न पहाती क ली ्सता सीं  मकील दोन सामाजूक कें द्र व एक 
ांालवानी व सीं  च्या कायाथलयाचा १ गाळा ्नधकक त लोक वापर कतरत ्सल्याच  आढळ न 
आल  आह . यासींद ाथत रमााधककरतान  दद.२५/५/२०१६ च्या पराकान्वय  ्नधकक त वापर करताऱ्या 
गाळ कारकाींिवरूध्द ननषकासनाची कायथवाही करण्याांाांत उपजूल्हाधककारी (्नत/ननषका) त ा 
सक्षम रमााधककारी, घा्कोपर याींना कळिवल  आह . त्याचांरोांर गाळयाींची परपर िवरी 
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करत / ानयान  ददल्याांाांत सीं  च्या पदाधककाऱ्याींिवरूध्द गुन्हा दाखल करण्याांाांत वतरष  
पोकलस ननरीक्षक, पींतनगर पोकलस  ात , घा्कोपर (प वथ) याींना द णखल दद.२५/५/२०१६ च्या 
पराकान्वय  कळिवल  आह . 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

बडनेरा तालुिा जिल् हा अमरावती येथील िुनी वस्ती येथील  
्ाण्याची टािी बाांधिाम िरणेबाबत 

  

(१८)  ४९६२९ (०७-०५-२०१६).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ांनन रा तालुका जूल् हा ्मरावती य  ील ूुनी वती य  ील ूीतथ झाल ली पाण्याची ्ाकी 
पनली ्स न सदर पाण्याची ्ाकी कें द्र ाासन ्म त योून त न ांाींकण्याचा रमाताव 
महानगरपाकलका, ्मरावती याींनी त्याींच  पराकक ०५/२०१६ ददनाींक ४ ूान वारी, २०१६ रोूी 
नगरिवकास िव ाग मींराकालय याींना पा िवला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर ्ाकी ांाींककामासा प कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह ,  
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त, तस च रमाकरताची सवाय:ज ती काय आह  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) : (१), (२) व (३) ांनन रा तालुका जू.्मरावती य  ील 
ूुनी वती य    ूीतथ झाल ली पाण्याची ्ाकी पनली आह , ह  खर  आह . 
    कें द्र ाासन पुरक त ्म त ्क यानाींतगथत रु. ११४.३५ को्ी क्रकीं मतीच्या पाती पुरव ा 
रमाकल्पास मान्यता द ण्यात आली आह . सदर रमाकल्पामध्य  सदर पाण्याची ्ाकी ांाींकण्याच  
्ींतथ  त आह . 

___________ 
  
भातिुली नगर्ांचायत (जि.अमरावती) येथे प्रशासिीय भवन बाांधिामास निकनधी शमाणेबाबत 

  

(१९)  ४९६४४ (०७-०५-२०१६).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  ातकुली नगरपींचायत (जू.्मरावती) य    नव्यान   ापन झाली आह  या द काती 
पदाधककारी, मुख्याधककारी याींना ांसण्यासा प व रमााासकीय काम  करण्यासा प य    कायाथलय 
नाही त्यामळु  रमाशासकीय  वन ांाींककाम करण्यासा प रुपय  ०५ को्ी ाासनान  मींू र कराव  
अश  मागती सींांींधकत लोकरमानतननकीींनी क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर रमाकरती ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त, तस च सवाय:ज ती काय आह  ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) :(१) व (२)  ातकुली नगरपींचायत, जू.्मरावती ही 
नव्यान  नगरपींचायत  ापन करण्यात आली आह . ाासन ननतथय ददनाींक २४/०६/२०१२ ्न्वय  
नव्यान   ापन झाल ल्या नगरपींचायती ्ींतगथत िविवक सोई सुिवकाींकतरता ननकी उपलब्क 
करुन द त . त्यानुसार  ातकुली नगरपींचायतीस ननकी उपलब्क करुन द ण्याांाांत आवश्यक ती 
कायथवाही करण्यात य त आह . 
(३) काययवाही सुरु आहे. 

___________ 
  
आष्ट्टी, ्ाटोदा व शशरुर (जि. बीड) नगर्ांचायतीांना नगर्तरर्देप्रमाणे निकनधी शमाण्याबाबत 

  

(२०)  ५१४२५ (०७-०५-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी, पा्ोदा व कारुर (जू. ांीन) नवननकमथती झाल ल्या नगरपींचायतीींना 
नगरपतरषद रमामात  ननकी रमााप्त होत नसल्याची ांाां माह  फ ब्रवुारी, २०१६ मध्य  वा त्या 
सुमारास ननदाथनास आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, उत रमाकरती ाासनान  चककाी क ली आह  काय, 
(३) ्सल्यास, सदरह  नवननकमथती झाल ल्या नगरपींचायतीींना िवकासकामाींसा प आवश्यक ननकी 
्दा करण्याांाांत ाासनान  कोतती कायथवाही करण्यात आली वा य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची सवथसाकारत कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) रमाश्न उवा् ावत नाही. 
(३) राज्यात नव्यान   ापना झाल ल्या नगरपींचायतीींना ननकी िवतरीत करण्याची कायथवाही 
करण्यात य त आह . 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

रा्यातील नगर्ांचायतीांना शासनािडून ववववध वविासिामाांसा प शमाणाऱया निकनधीबाबत 
  

(२१)  ५१४२६ (०७-०५-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील नगरपींचायतीींना ाासनाकन न िविवक िवकासकामाींसा प मो या रमामातावर ननकी 
उपलब्क करुन द ण्यात य त आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, राज्यातील नगरपींचायतीींना सदर ननकी द ण्याांाांतच  ननकष काय आह त, 
(३) ्सल्यास, राज्यातील क्रकती नगरपींचायतीींनी आूतागायत सदर ननकषाींची प तथता क ली 
आह  आणत सन २०१५-१६ मध्य  एक त क्रकती रुपयाींचा ननकी श् ् ा्ासनान  नगरपींचायतीींना 
िवतरीत क ला आह  ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) ददनाींक २७ ू न, २०१२ च्या ाासन ननतथयानुसार राज्यातील नगरपींचायतीींना द ण्यात 
य ताऱ्या ् थसहाय्याच्या िवननयोगाच  ननकष ननजश्चत क ल  आह त. 
(३) िवत्तीय वषथ सन २०१५-१६ मध्य  राज्यातील नगरपींचायतीींना रुपय  ७०.८७५ को्ी ननकी 
िवतरीत क ल ला आह . 

___________ 
रा्यातील माथाडी िामगाराांच्या ववववध मागण्याांबाबत 

 

(२२)  ५१४६६ (०७-०५-२०१६).   अॅड.गौतम चाबिुस्वार (व्ा्ं री), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
्जश्चम), श्री.सांदी् नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), श्री.सुरेश लाड (ििवत), 
श्री.्ाांडुरांग बरोरा (शहा्ूर) :   सन्माननीय िामगार मांराकी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील मा ानी कामगाराींच्या िविवक मागण्याींवर ननतथय घ तला ूावा याक्रकरता मा ानी 
कामगार सींघ्नाींनी मा. मुख्यमींराकी, मा. कामगारमींराकी याींच कन  माह  ूान वारी, २०१६ मध्य  वा 
त्या दरम्यान तस च याप वी वारींवार ननव दन  सादर क ल ली आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर रमाकरती मा ानी कामगाराींनी ननव दनात क ल ल्या मागण्याींच   ोनयात 
वरुप काय आह , व त्यानुसार पढु  कोतती कायथवाही क ली व करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची सवथसाकारत कारत  काय आह त, तस च सदर रमाकरती मा ानी 
कामगाराींच्या समया सोनिवण्यासींद ाथत आतापयथत कोतती उपाययोूना क ली वा करण्यात 
य त आह  ? 
 

श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (२५-१०-२०१६) : (१) मा ानी कामगाराींच्या िविवक 
महागण्यासींद ाथतील श्री.्जूत पवार, िवकानस ा सदय तथा िवकी मींनळ पक्षत ना, राषरवादी 
कााँग्र स पक्ष तस च श्री.नरेंद्र पा्ील, िवकापतरषद सदय त ा सरधच्तीस, महाराषर राज्य 
मा ानी रान्सपो थ् आणत ूनरल कामगार युननयन, मुींांई याींच  ्नुरम  दद. २८/०९/२०१५ व 
दद.०२/०२/२०१६ रोूीची मा.मुख्यमींराकी महोदयाींना पा िवल ली ननव दन  रमााप्त झाली आह त, ह  
खर  आह . 
(२) व (३) सदरह  दोन्ही ननव दनाींवावार  त्याींनी मा ानी कामगाराींसींद ाथत नगरिवकास िव ाग, 
पतन व कामगार िव ागा्ींतगथत रमालींत्रांत ्सल ल्या मुख्यत्व  मा ानी मींनळाच्या रमानतननकीक 
मींनळाच्या पुनथरचना करत , मींनळाच्या स व त मा नी कामगाराींच्या मुलाींना रमााकान्य द त , ांाूार 
सकमत्यामकील ननयमन कायम   वत , ांाूार सकमत्याच्या आवारात सुिवका उपलब्क करुन 
द त , फ््रीत न मा ानी कायदा व वगळण े ववववध रेल्वे यार्ायत माथार्  कामगाराींना सुिवका 
उपलब्क करुन द त , वनाळा व चेंांुर य  ील घरकुल योूना पुतथत्वाथस न त , क्रकरकोळ व्यापार 
कोरत २०१५ च्या मसुवायास ्नसुरुन कामगार सींघ्नाींच्या हरकती/ स चना िवचारात घ त  इ. 
मागण्या क ल ल्या ्स न या सींद ाथत सवथ सींांींधकत िव ागाींची मा.मखु्यमींराकी महोदयाींकन  सींयुत 
ांै क आयोजूत करण्यासा प उत ननव दनातील कामगार िव ागााी सींांींधकत मुवायानुषींगान  
क ल ल्या कायथवाही ांाांतची मादहती मा.मुख्यमींराकी सधचवालयास दद. ३०/३/२०१६ रोूी 
पा िवण्यींत आल ली आह . 

___________ 
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रा्यातील औद्योधगि िामगाराांना शमाणारे किमान वेतन एि समान शमाणेबाबत 
  

(२३)  ५१५५५ (०३-०५-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूवन रेड्डी (रामटेि), श्री.रणधीर सावरिर 
(अिोला ्ूवव), श्री.बाीराम शसरसिर (बााा्ूर) :   सन्माननीय िामगार मांराकी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र ाासन राज्या-राज्यामध्य  औवायोधगक कामगाराींना द य व तनामध्य  खुप तफावत 
्सल्यामळु  राज्यातील औवायोधगक कामगाराींना कमळतार  क्रकमान व तन एक समान ्साव  या 
दृष्ीन  व्यापक सवेक्षत करण्यात य तार ्सल्याच  माह  ूान वारी, २०१६ मध्य  वा त्या 
सुमारास ननदाथनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर रमाकरती कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
 

श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (२५-१०-२०१६) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) राज्यातील औवायोधगक कामगाराींना कमळतार  क्रकमान व तन एकसमान ्साव , याांाांत 
कें द्र ाासनाकन न कोतत ही ददााननदेा ्वायाप रमााप्त झाल ल  नाहीत. 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
 

गोराई (बोतरवली) येथील न्यू एम. एच. बी. िॉलनीच्या ्नुववविासामध्ये वविासिान े 
बनावट िागद्राक ेबनवून एफ. एस. आय.हड् िेल्याबाबत 

  

(२४)  ५३६७३ (२९-०८-२०१६).   श्री.अतुल भातखािर (िाांहदवली ्ूवव), अॅड.आशशर् शेलार 
(वाांदे्र ्जश्चम) :   सन्माननीय गहृनिकनमावण मांराकी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) ांोतरवलीच्या गोराई य  ील न्य  एम. एच. ांी. कॉलनी व ्ष्िवनायक नगर ग हननमाथत 
सीं  च्या पुनिवथकासामध्य  िवकासकान  ांनाव् कागदपराक  ांनव न एफ. एस. आय. हनप 
क ल्याच  माह  एिरमाल, २०१६ मध्य  ननदाथनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर कागदपराक  ांनवण्यासा प म्हानाच्या ्धककाऱ्याींनी िवकासकाला मदत 
क ल्याच   ाननक रदहवाााींचा आरोप आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, सदर रमाकरती चककाी करण्यात आली आह  काय, चककाीनुसार कोतती कारवाई 
करण्यात आली वा य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  कायआह त ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (२६-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) ्ष्िवनायक नगर युननयन याींनी 
पुनिवथकास रमाकल्पासींद ाथत िविवक मुद्दयाींांाांत दद. ५.४.२०१६ रोूी म्हानाकन  तरार क ल ली 
आह . युननयनन  उपस्थथत क ल ल्या मुवायाींांाांत युननयन व िवकासक म .साई ली न व्हलपसथ 
याींच्यामध्य  िविवक न्यायालयीन दाव  रमालींत्रांत ्स न सदर दाव्यात मा.न्यायालयाच्या 
आद ााच्या ्नुषींगान  सदर रमाकरती पुढील कायथवाही करण्यात य इल. ्स  मुख्य ्धककारी, 
मुींांई ग हननमाथत व क् ोराकिवकास मींनळ याींनी त्याींच्या ्हवालात नम द क ल  आह . 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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्ुणे शहरातील भाांडारिर सांशोधन सांस्थेन ेसांस्थेच्या आवारातील िनुे  
विृ बेिायदा ्रवानगीववना तोडण्यात आल्याबाबत 

  

(२५)  ५४१८३ (२४-०८-२०१६).   श्री.शभमराव ता्िीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुत  ाहरातील  ाींनारकर सींाोकन सीं  न  सीं  च्या आवारातील दोन व क्षाींच्या तोनीचा 
परवाना घ तला ्सताींना क्रकमान २० त  २५ ूुन  व क्ष ां कायदा परवानगीिवना तोनण्यात 
आल्याच  माह  माचथ २०१६ मध्य  दरम्यान ननदाथनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सुर ख, गदथ ्ाा व क्षराूीन  न्ल ल्या सीं  च्या आवारातील व क्ष तोन न व क्षतोन 
क ल ल्या द काती पनल ल  खड्न  ांुू व न पुरावा नष् करण्याचा गीं ीर रमाकार सीं  न  क ल , ह  ही 
खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, ाासनान  याांाांत कोतती  ोस पावल  उचलली आह त काय, 
(४) ्सल्यास, त्याचा तपाील काय आह , 
(५) सदर तपाील उपलब्क नसल्यास त्यामागील िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) : (१)  ाींनारकर सींाोकन सीं  न  सीं  च्या आवारातील 
दोन सुांा ुळ व क्ष िवनापरवाता तोनल्याच  फ ब्रुवारी, २०१६ मध्य  ननदाथनास आल . 
(२), (३) व (४) ह  खर  नाही. 
     त ािप, सदर रमाकरती दोन व क्ष ्नधकक त काढल ांाांत  ाींनारकर सींाोकन सीं  च्या 
पदाधककाऱ्याींिवरुध्द मा.ज्यु.म्ू  र ् वगथ-१ पुत  य    फकूदारी ख्ला र.३२/२०१६ व फकूदारी 
ख्ला र. ७२/२०१६- दाखल क ल ल  आह त. 
(५) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबई तुभ ेएमआयडीसीतील स्वीझरेा लॅब प्रा. ली. िां ्नीतनू  
िामगाराांना िाढून टािल्याबाबत 

(२६)  ५४२८९ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुभार् भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांदी् नाईि 
(ऐरोली) :   सन्माननीय िामगार मांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नवी मुींांई, तु े एमआयनीसीतील वीझ रा ल्ां रमाा. कल. कीं पनीत न  ४६   कमपुराक 
कामगाराींना कोतत्याही रमाकारची नो्ीस  न द ता कामावरून काढ न ्ाकण्यात आल्याच   
ददनाींक १ एिरमाल, २०१६ रोूी वा त्या समुारास ननदाथनास आल  आह  ,ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर कीं पनीमध्य  ांाह रून कीं राका्ी कामगार आत न कीं पनी चालवण्यात य त 
्सल्यान  कामगाराींनी कीं पनी व्यव ापना िवरोकात आींदोलन क ल  होत , ह  ही खर  आह  
काय,  
(३) ्सल्यास, सदर कामगाराींना कामावर घ ण्यासींद ाथत ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा 
करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
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श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (१५-११-२०१६) : (१) आ ापन तील सवथ ननयकमत ४६ 
कामगाराींना कामावरुन कमी करण्यात आल  आह , ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) सदर आ ापन त दोन कामगार सींघ्ना कायथरत ्स न त्या ननयकमत ४६ कामगाराींच  
न त त्व करतात. त्यातील नवी मुींांई श्रकमक स ना या कामगार सींघ्न न  ददनाींक ०६/४/२०१६ 
रोूी आणत श्रकमक स ना या कामगार सींघ्न न  ददनाींक २७/०४/२०१६ रोूी औवायोधगक 
न्यायालय,  ात  य    महाराषर कामगार सींघ्नाींना मान्यता आणत कामगार ्नुधचत रमा ा 
रमानतांींक ्धकननयम, १९७१ च्या (MRTU & PULP Act) ्न्वय  ्नुरम  युएलपी तरार र. 
९२/२०१६ व ११३/२०१६ दाखल क ली ्स न सदर रमाकरत  न्यायालयात रमालींत्रांत ्स न ती 
न्यायरमािवष   आह त. 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

रा्यातील ववववध िेराकातील असांघटीत िामगाराांसा प एिच  
िल्याणिारी महामांडा स्था्न िरण्याबाबत 

  

(२७)  ५४६७२ (२९-०८-२०१६).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र 
्ूवव), श्री.अतुल सावे (औरांगाबाद ्ूवव), श्री.रािाभाऊ (्राग) वाि े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
िामगार मांराकी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील िविवक क्ष राकातील ्सींघ्ीत कामगाराींसा प ्सल ल्या ्न क कल्यातकारी 
मींनळाऐवूी एकच कल्यातकारी महामींनळ  ापन करण्याचा ननतथय ाासनान  घ तला आह , ह  
खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर महामींनळाच्या कायथपध्दतीच  वरुप काय राहतार आह  तस च, सदरच  
महामींनळ क व्हा पास न ्जतत्वात य तार आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (११-११-२०१६) : (१) सदर ांाां ाासनाच्या िवचाराकीन आह . 
(२) कें द्र ाासनान  ्सींघद्त कामगाराींसा प ्सींघद्त, कामगार सामाजूक सुरक्षा ्धकननयम 
२००८ पातरत क ल ला ्स न या ्धकननयमाच्या कलम - १४ ्न्वय  महाराषर ाासनान  दद. 
३०.०५.२०१३ रोूीच्या ्धकस चनावावार  महाराषर ्सींघद्त कामगार सामाजूक सुरक्षा ननयम, 
२०१३ पातरत क ल ल  आह त. उत ्धकननयमाच्या कलम ६(१) ्न्वय  ्सींघद्त कामगाराींसा प 
राज्यतरीय कल्यातकारी मींनळ  ापन करण्याांाांत कायथवाही ाासनतरावर रमागनतप ावर 
आह . मींनळ  ापन झाल्यावर त्याच्यामाफथ त ्सींघद्त कामगाराींची नीदती क ली ूाऊन 
्सींघद्त कामगाराींसा पच्या िविवक कल्यातकारी योूना  राांिवत  ाय होईल. 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई महानगर्ाशलिेच्या ई- वाडावतील ्ेन्शनधारिाांना ्ेन्शन शमााली नसल्याबाबत 
  

(२८)  ५५३०८ (२९-०८-२०१६).   श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
्जश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींांई महानगरपाकलक च्या ई- वानाथतील समुार  १२०० प न्ानकारकाींना प न्ान कमळाली 
नसल्याच  माह  म , २०१६ मध्य  वा त्यादरम्यान ननदाथनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, उत वानाथतील सींगतक िव ागातील काही राकु् ीमुळ  या प न्ान कारकाींना 
कुचींांता सहन करावी लागत आह  तरी याांाांत ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा करीत 
आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) व (३) माह  एिरमाल, २०१६ मध्य   ारतीय तरझव्हथ ांाँक च्या नवीन कोरतात्मक 
कायथपध्दतीमुळ  ां हन्मुींांई महानगरपाकलक च्या १२४९ ननव त्तीव तनकारकाींाी व सींांींधकत ांाँकाींच्या 
मुख्य कायाथलयााी सींपकथ  साक न नवीन खात  रमाींक रमााप्त करुन ददनाींक १३ म , २०१६ रोूी 
७७८, ू न, २०१६ मध्य  ६८, ूुल,ै २०१६ मध्य  १७७, ऑग्, २०१६ मध्य  ८० व सप् े्ंांर, 
२०१६ मध्य  १२ ्ाा एक त १११५ ननव त्तीव तनकारकाींना ननव त्तीव तनाच  ्धकदान करण्यात 
आल  आह . 
     उवथतरत १३४ ननव त्तीव तनकारकाींनी सींपकथ  न साकल्यान  त्याींना ्धकदान करत  रमालींत्रांत 
्स न त्याींच्यााी सींपकथ  साकण्याच  रमायत्न महानगरपाकलका तरावर सुरु आह त.  

___________ 
धुाे येथील ्ाांझरा नदीच्या सौदयीिरणाबाबत 

  

(२९)  ५५५७४ (२९-०८-२०१६).   श्री.िुणाल ्ाटील (धाेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.िाशशराम ्ावरा (शशर्ूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कळु  य  ील पाींझरा नदीच्या सौंदयीकरतासा प महानगरपाकलक न  रुपय  ५ को्ीचा आराखना 
तयार करुन रमाताव ाासनाकन  मीूं ुरीसा प पा िवला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर रमाताव मींू र करुन ननकी उपलब्क करुन द ण्याांाांत ाासनान  कोतती 
कायथवाही क ली आह  वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) व (२) कळु  महानगरपाकलक माफथ त रु.२५२.५८ को्ीींचा 
पाींझरा नदी सुकार रमाताव पयाथवरत िव ागामाफथ त कें द्र ाासनास पा िवण्यात आला होता. 
माराक कें द्र ाासनान  ननकी ् ावी सदरचा रमाताव दद.२६.२.२०१६ रोूी परत क ल ला आह . 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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मुाा-मु ा या नद्याांच्या प्रदरू्णात वाढ होत असल्याबाबत 
(३०)  ५५७३३ (२६-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थो्टे (भोर), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) क ावनगर (ता.जू.पुत ) य  ील मुींढवा पतरसरात मुळा-मु ा या नवायाींच्या रमाद षतात 
ददवसेंददवस वाढ होत ्स न या नवायाींच्या रमाद षतामुळ  दगुांकी पसरल्यान  नागतरकाींच्या 
आरोग्यावर िवपरीत पतरताम होत ्सल्याच  माह  एिरमाल, २०१६ मध्य  वा त्या दरम्यान 
ननदाथनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, या दगुांकीमुळ  मुींढवा, क ावनगर, वनगाींवा री, खरानी व साईना नगर पतरसरात 
नासाींची उत्पती वाढली आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, ाासनान  याांाांत कोतती कायथवाही क ली आह  वा करीत आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) : (१) क ावनगर पुत  य  ील मुींढवा हा पतरसर मळुा-मु ा 
नदीच्या पुत  महानगरपाकलका हद्दीतील सवाथत ा व्चा  ाग ्सल्यान  मुळा-म ुा नदीच , वरील 
 ागातील म्हतू च पुत  व खनकी क्न््ोमें् ांोनथ, कावत , खनकवासला, नाींद न क्रकरक्वानी, 
कोपर  कावन  इ.  ागातील मलैापाती तस च िपींपरी धचींचवन महानगरपाकलका व पुत  
महानगरपाकलका हद्दीतील रमाक्ररया होऊन आल ल  व िवनारमाक्ररया आल ल  मैलापाती या द काती 
एकत्रराकत होत . त्यामुळ  या पतरसरात नदीच  रमादषुत होत ्स न काही रमामातात दगुांकीही पसरत . 
(२), (३) व (४) मुींढवा, वानगाींवा री व खरानी या पतरसरात क्रक्कून्य आूाराींनी ांाधकत 
रूग्त आढळ न आल  आह त. आरोग्य कायाथलय, क्रक्क रमानतांींकक िव ागामाफथ त मुींढवा, 
वनगावा री व खरानी पतरसरातील नदी, तलाव पाराकामकील ूलपतीच  ननमुथलन करण्यात आल  
आह . 
पुत  महानगरपाकलक  माफथ त नासाींच्या उत्पत्तीस आळा घालण्यासा प व ळोव ळी उपाय योूना 
क ल्या ूातात. क्रक्क आूाराींनी ांाधकत रूग्ताींच  ननवास ान  स ोवताली पतरसरात नास 
रमानतांींकक कुर फवारती करण्यात य त . 
पुत  महानगरपाकलका हद्दीमध्य  काही रमामातात िवनारमाक्ररया मैलापाती नदीत कमसळत 
्सल्यान , याांाांत करण्यात य तात. एक त ७६७ दालक्ष कल्र रमानतददन क्षमत ची एक त १० 
मैलापाती ाुध्दीकरत कें द्र पुत  महानगरपाकलक माफथ त उ ारण्यात आली आह त. राषरीय नदी 
क ती कायथरमाींतगथत उपायोूना करण्याांाांत कायथवाही सुरू आह . 

___________ 
 

मुांबईतील सवव नागतरिाांना समान ्ाणी शमाणेबाबत 
(३१)  ५५८८४ (२६-०८-२०१६).   प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोर् टारफे (िामनुरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्ह्ूरी), श्री.िुणाल ्ाटील (धुाे ग्रामीण), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड ्जश्चम), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींांईतील सवथ नागतरकाींना समान पाती कमळाव  यासा प समन्यायी पाती वा्पाांाांतचा 
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क ती आराखना दोन मदहन्यात तयार करण्याच  आद ा राज्य ाासनान  ां हन्मुींांई 
महानगरपाकलक स माह  एिरमाल, २०१६ च्या पदहल्या आ वड्यात ् वा त्या सुमारास द ण्यात 
आल ल  ्स न पाती गळती आणत िवतरत व्यव  चा ््यास करुन उपाय सुचिवण्यासा प 
ूलतज्ाींची सकमती त्याच दरम्यान ग पत करण्यात आल ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, त्यानुसार समन्यायी पाती वा्पाचा क ती आरखना तयार करयात आला आह  
काय, तस च ूलतज्ाींच्या सकमतीन  आपला ्हवाल सादर क ला आह  काय, ्सल्यास त्याच  
वरुप काय आह , 
(३) ्सल्यास, उपरोत क ती आराखना व ूलतज्ाींच्या सकमतीचा ्हवालानुसार 
ाासनान  कोतती कायथवाही क ली आह  वा य त आह , 
(४) ्वायाप, क ती आराखना व ूलतज्ाींच्या सकमतचा ्हवाल रमााप्त झाला नसल्यास 
िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२), (३) व (४) मुींांईतील सवथ नागरीकाींना समान पाती कमळाव  यासा प ां हन्मुींांई 
महानगरपाकलक न  ४ तज्ाींची सकमती तयार क ली ्स न सदर सकमतीची पदहली ांै क ददनाींक 
१७.९.२०१६ रोूी झाली आह . सदर ांै कीत तज्ाींना मुींांईची सध्याची पातीपुरव ा व्यव ा, 
होतारा पाती पुरव ा, पाती पुरव ा करतारी करत , ूलकुीं   तस च ूलवादहन्याींची मादहती 
द ण्यात आली आह . 
   सदर सकमतीचा ्हवाल रमााप्त झाल्यानींतर सकमतीच्या काफाराीनुसार ां हन्मुींांई 
महानगरपाकलक माफथ त पुढील कायथवाही करण्यात य ईल. 
 

___________ 
 

िल् ्तरु त्रबल् डरने आांबा-नारााची तब् बल ६५ झाड ेतोडल् याबाबत 
(३२)  ५६२१८ (२६-०८-२०१६).   श्रीमती हदव्िा चव्हाण (बागलाण), श्री.सुरेश लाड (ििवत), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींांईतील चाींददवली नी मा थ् य  ील मो याच् या द काती ्सल ल् या ूकमनीवर कल् पतरु 
त्रांल् नरला आकलाान इमारत ांाींकता यावी यासा प त  ील आींांा व नारळाची तब् ांल ६५ झान  
तोनण् यास महापाकलक च् या व क्ष रमााधककरतान  मींू री ददली, ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल् यास, ाासनान  चककाी क ली आह  काय, त्यानुसार ६५ झान  तोनण् यास परवानगी 
द ताऱ् या सींांींधकत ्धककाऱ् यावर कोतती कारवाई क ली वा करण् यात य त आह , 
(३) नसल् यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) :(१) चाींददवली मुींांई य  ील नी मा थ्ूवळ रमातािवत 
इमारतीच्या कामात ्न ळा करतारी आींांा, नारळ इत्यादी ूातीींची ४६ झान  कापण्यास व १९ 
झान  पुनरोिपत करण्यास (एक त ६५ झानाींकरीता) व क्ष रमााधककरत सकमतीच्या  राव र.३४, 
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ददनाींक १६.०४.२०१६ रोूी कमळाल ल्या मान्यत नसुार म .कल्पतरू व ायाथस याींना         
ददनाींक २१.४.२०१६ रोूी परवानगी द ण्यात आली आह . 
(२) व (३) रमाश्न उवा् ावत नाही.  

___________ 
  
इनोव्हेन्टीव इांडस्रीि शलमीटेड या िां ्नीतील ३७२ िामगाराांना ्ुन्हा िामावर घेण्याबाबत 

  

(३३)  ५६३३१ (२९-०८-२०१६).   श्री.बाबुराव ्ाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय िामगार मांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सतसवानी व िपींपळ  ूगताप, तालुका कारुर, जूल्हा पुत  य  ील इनोव्ह न््ीव इींनरीू 
कलमी  ्न कीं पनीतील २ युनी् मकील ३७२ कामगाराींना पुन्हा कामावर घ ण्याच  आद ा कामगार 
आयुत याींनी ददनाींक १० म , २०१६ रोूी वा त्या सुमारास कीं पनी रमााासनाला ददल  आह , ह  
खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, कामगार आयुताींनी आद ा द वुनही इनोव्ह न््ीव कीं पनी रमााासन कामगाराींना 
पुन्हा कामावर घ ण्याांाांत ्ाळा्ाळ करत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, याांाांत ाासनान  चककाी क ली आह  काय, त्यानुसार या ३७२ कामगाराींना 
कामावर रुू ुकरुन घ ण्याांाांत कोतती कायथवाही क ली आह  वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (०७-११-२०१६) : (१) ्पर कामगार आयुत, पुत  याींनी, ३७२ 
कायम कामगाराींना पुन्हा कामावर घ ण्याांाांत कीं पनी व्यव ापनास ददनाींक ०९/०५/२०१६ 
रोूीच्या पराकान्वय  कळिवल  आह , ह  खर  आह , 
(२) होय. 
       ताा आायाच  ननव दन कामगार सींघ्न न  ददनाींक २७/०१/२०१६ रोूी ्पर कामगार 
आयुत, पुत  याींना ददल  होत . 
(३) होय. 
       कामगार सींघ्न च्या ददनाींक २७/०१/२०१६ रोूीच्या ननव दनास ्नुसरुन ्पर कामगार 
आयुत, पुत  याींनी क ल ल्या मध्य ीनुसार व ददनाींक ०९/०५/२०१६ रोूीच्या पराकानुसार १८४ 
कामगाराींना कामावर हूर करुन घ ण्यात आल  आह . तस च उवथतरत कामगाराींना कामावर हूर 
करुन घ ण्याांाांत कामगार सींघ्न न  मा.औवायोधगक न्यायालय, पुत  य    MRTU PULP 
्धकननयमाींतगथत तरार ्ूथ दाखल क ला ्स न सदर रमाकरत सवायज तीत मा.न्यायालयात 
रमालींत्रांत आह . 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हा्ूर शहरातील बाांधिाम िामगाराांच्या मागण्याांबाबत 
  

(३४)  ५६९७७ (२९-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय िामगार मांराकी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्हाप र ाहरातील ांाींककाम कामगाराींनी आपल्या िविवक मागण्याींकतरता कोल्हाप रच  
पालकमींराकी याींच्या ननवास ानी ददनाींक १ ू न, २०१६ रोूी वा त्या सुमारास मोचाथ काढ न 
ननव दन ददल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, या ननव दनाच  सवथसाकारत वरुप काय आह , तस च या ननव दनावर ाासनान  
कोतती कायथवाही क ली आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (११-११-२०१६) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) महाराषर इमारत व इतर ांाींककाम कामगार कल्यातकारी मींनळाकनील नीदीत पाराक 
ांाींककाम कामगाराींना साहीत्य खर दी करण्यासा प द ण्यात य ताऱ्या रु. पाच हूार ला ाच्या 
पतरपराककात ांदल करुन, दद.३१ माचथ, २०१६ पयांत नीदीत व जूवीत ्सल ल्या कमागराींना रु. 
५ हूाराींचा ला  द ण्याची मागती दद.९/६/२०१६ च्या ननव दनात लाल ांाव्ा ांाींककाम 
व्यवसायक कामगार सींघ्ना (कस  ् ), कोल्हाप र, याींनी क ली आह . 
     महाराषर इमारत व इतर ांाींककाम कामगार कल्यातकारी मींनळाकनील जूवीत नीदीत 
ांाींककाम कामगार व त्याींच्या कु्ुींत्रांयाींसा प सावथू ननक आरोग्य िव ागामाफथ त राांिवण्यात 
य ताऱ्या “महात्मा फुल  ून आरोग्य िवमा योूना” लाग  करण्याांाांतचा ाासन ननतथय दद 
२१.०९.२०१६ रोूीननगथकमत  करण्यात आला आह  तस च महामींनळाकनील नीदीत ांाींककाम 
कामगाराींच्या रमाती कु्ुींांास दर तीन वषाथत न एकदा ्वूार  खर दी करण्यासा प रु. पाच हूार 
द ण्याांाांतच  ाासन पराक दद. ५.४.२०१६ रोूी ननगथकमत करण्यात आल  आह . त ािप सदरह  
रमाकरती ्धकक सुपष्ता आतण्याकतरता कें द्र ाासनाकन न मागथदाथन माधगतल  आह . 
(३) (३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
 

भाांडू् (्ूवव) येथील वीर सावरिर मागव व एम.डी. िेणी मागावच्या रुां दीिरणाबाबत 
  

(३५)  ५७४६२ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुनिकनल राऊत (ववक्रोाी), श्री.प्रिाश फात्िेर (चेंबूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींांई मकील  ाींन प पुवथ य  ील महानगरपाकलका ााळ ूवळ वीर सावरकर मागथ व कमल 
्ो्सथू वळ एम.नी. क ती मागथ, य  ील रता ्नताय ्रुीं द ्सल्यान  य    सतत ्पघात 
होऊन वाहतकुीची कीनी ननमाथत होत ्सत . या द कातच्या रत्याच  रुीं दीकरत करण्याची 
मागती  ाननक नागरीक व लोकरमानतननकी ्न क वषाथपास न करीत आह त. परींतु रमााासनान  
्वायाप कोततीच कायथवाही क ली नसल्याची ांाां माह  म , २०१६ दरम्यान ननदाथनास आली 
आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) ्सल्यास, रत्याच  रुीं दीकरत करण्याांाांत ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात 
य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१६) : (१) सदर द कातच्या रत्याच  रुीं दीकरत करण्याची 
मागती  ाननक नागरीक व लोकरमानतननकी करीत ्सल्याची ांाां खरी आह . 
(२) व (३) सदर रता रुीं दीकरतात ांाकीत ांाींककामकारकाींची कागदपराक  महानगरपाकलक माफथ त 
मागिवण्यात आली ्स न, सदर ांाींककामकारकाींची पाराकता ननजश्चत करण्याच  काम सुरु आह . 
    पाराकता ननजश्चत झाल्यानींतर पाराक ांाींककामकारकाींना महानगरपाकलक माफथ त पयाथयी ूागा 
द ण्यात य ईल व तवानींतर रता रुीं दीकरत करण्यात य तार आह . 

___________ 
भाांडू् ्ूवव ते भाांडू् ्जश्चम िोडणारा उड्डाण ्ुल बाांधणेबाबत 

  

(३६)  ५७४७८ (२६-०८-२०१६).   श्री.सुनिकनल राऊत (ववक्रोाी), श्री.प्रिाश फात्िेर (चेंबूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींांई मकील  ाींन प य    प वथ त  पजश्चम ूोनतारा उड्नात पुल नसल्यामळु  य  ील 
नागतरकाींची मोठ्या रमामातात गैरसोय होत ्सल्यान   ाननक नागरीक व लोकरमानतननकी 
्न क वषाथपास न  ाींनुप प वथ त  पजश्चम ूोनतारा उड्नात प ल ांाींकण्याची मागती करीत 
्सल्याची ांाां माह  म , २०१६ मध्य  ननदाथनास आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास,  ाींनुप प वथ त  पजश्चम ूोनतारा उड्नात पुल ांाींकण्याांाांत ाासनान  कोतती 
कायथवाही क ली आह  वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१६) : (१) ह खर  आह . 
(२) व (३)  ाींनुप (पुवथ) त   ाींनुप (पजश्चम) ूोनतारा उड्नातपुल व रत्याच्या समाव ा 
करण्याची तरत द रमातािवत २०१४-२०३४ च्या मसुदा िवकास आराखड्यात करण्यात आल ली 
आह . 
    सदर मसुदा िवकास ननयोून आराखड्यास मींू री रमााप्त झाल्यानींतर 
महानगरपाकलक माफथ त सदर उड्नातप ल ांाींकण्याची कायथवाही रमााकान्यान  करण्यात य तार आह . 

___________ 
 

िाांब (जि. उस्मानाबाद) शहरातील आरिण क्र. ३५ मधील प्राथशमि शााेच्या इमारतीचे 
प्रलांत्रबत भाड,े अनामत रक्िम व मालमत्ता िर वसूल िरणेबाबत 

  

(३७)  ५८५७३ (२९-०८-२०१६).   श्री.राणािगिीतशसांह ्ाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(्राांडा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), श्री.अजित ्वार (बारामती) :   सन्माननीय 
मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींां (जू.उमानाांाद) ाहरातील आरक्षत र. ३५ मकील रमाा कमक ााळ च्या इमारतीच  
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रमालींत्रांत  ान , ्नामत रकम व मालमत्ता कर वस ल करत ांाांत  ाननक लोकरमानतननकीींनी 
माह  ू न, २०१६ च्या पदहल्या आ वड्यात ाासनाकन  मागती क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर इमारत ही नगर पतरषद च्या ददनाींक ०२ ूुन, १९९९ च्या  राव र. ३१८ 
नुसार व तदनींतर ददनाींक १६ माचथ २००० च्या  राव र. ४६६ नुसार रमा म कावस वा युवक 
मींनळास तर नींतर कावस वा पजब्लक च्तर  ्ांल र्ला द ण्यात आली होती, ह  ही खर  आह  
काय, 
(३) ्सल्यास, उपरोत सीं ाींनी दह इमारत ताब्यात घ तल्यानींतर आूतागायत नगर 
पतरषद च  कसल ही द त  ददल  नसल्यामुळ  नगर पतरषद च  झाल ल  आध थक नुकसान लक्षात घ ता 
याांाांत कारती  त ्सताऱ्याींची चककाी करून दोषीींवर कोतती कारवाई क ली वा करण्यात 
य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) होय, 
(२) कळींां नगरपतरषद िवकास आराखड्यातील आ.र. ३५ रमाा कमक ााळ सा प आतरक्षत 
्सल ल्या ूाग वर ८ वगथ खोल्याींची इमारत ांाींकण्यात आली होती. 
     नगर पतरषद सवथसाकारत  राव र. ३१८ दद.०२.०६.१९९९ ्न्वय  कावस वा युवक 
मींनळास  ान तत्तवार द ण्याचा  राव पारीत करण्यात आला होता. माराक सदर सीं  न  इमारत 
ताब्यात घ तली नाही. 
     कावस वा पजब्लक च्री  ्ांल र्ला नगरपतरषद सवथसाकारत स ा दद. १६.०३.२००० 
मकील  राव र. ४६६ ्न्वय  दद. २६.०५.२००० रोूी करारनामा करुन इमारत  ान  तत्वावर 
द ण्यात आली आह . 
(३) त्रराकसदयीय सकमतीन  दद.२३.०३.२०१६ रोूी सकुातरत  ान ननजश्चती क ल ली आह . त्यानुसार 
्नामत रकम रु. ११ लक्ष व एक त वािषथक  ान  मालमत्ता कर रु.१,२५,२९९ आकारती 
क ल ली आह . 
     ददनाींक ०१.०६.२००० त  ३१.०३.२०१६ पयांत एक त  ान  रकम रु. १९.७३ व ्नामत 
रकम रु. ११ लक्ष ्ाी एक त रु. ३०.७३ लक्ष इतकी मागती करण्यात आल ली आह  
त्यापैकी, रु. ५ लक्ष रुपय  सीं  न  नगरपतरषद कन   रल ली आह  व उवथतरत रकम ्प्या 
्प्यान   रण्यास प ६ मदहन  मुदतीची मागती सीं  न  क ली आह . 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

लोअर ्रा व वराी येथील म्हाडाच्या ताब्यातील धगरण्याांच्या िशमनीवर धगरणी 
 िामगार व त्याांच्या वारसाांना हक्िाची घरे शमाण्याबाबत 

  

(३८)  ५८८७७ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुनिकनल शशांदे (वराी) :   सन्माननीय गहृनिकनमावण मांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लो्र परळ य  ील न्य  ग्र ् ई्नथ, मातुल्य, मफतलाल नींांर-३, आणत वरळी य  ील 
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जव्ह्ोतरया, ांॉम्ां  नाइींग या धगरण्याींच्या ूकमनी ग ल्या दोन वषाांपास न म्हानाच्या ताब्यात 
्सतानाही ांाींककामाच  रमातािवत आराखन  व महानगरपाकलक कन न त्यास द ण्यात य तारी 
मींूुरी रमालींत्रांत ्सल्यान  धगरती कामगार व त्याींच्या वारसाींना हकाच्या घरापास न वींधचत 
राहाव  लागल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदरह  रमाक्ररया तातनीन  प तथ करण्याांाांत ाासनाकन न कोतती कायथवाही 
करण्यात आली वा य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०७-११-२०१६) : (१), (२) व (३) उपाध्यक्ष त ा मुख्य कायथकारी ्धककारी, 
महाराषर ग हननमाथत व क्ष राकिवकास रमााधककरत याींच कन न रमााप्त ्हवालानुसार ां हन्मुींांई िवकास 
ननयींराकत ननयमावली ५८(१) (ां) नुसार म्हानास रमााप्त झाल ल्या मातुल्य कमल, लो्रपरळ, 
मफतलाल कमल नीं. ३ लो्र परळ व जव्ह्ोतरया कमल वरळी य  ील धगरण्याींच्या   खींनाचा 
आकार (क्ष राकफळ) लहान ्सल्यान  ां हन्मुींांई महापाकलक च्या दहश्श्याच्या   खींनाांरोांर 
्दलाांदल करण्याच्या रमातावास नगर िवकास िव ागाच्या दद.१७.०३.२०१५ च्या 
्धकस चन न्वय  मान्यता कमळाली ्स न त्यानुसार सदरह  धगरण्याींसह ्न्य तीन धगरण्याींच्या 
ूमीनीवर धगरती कामगाराींसा प ४४४ सदननका व २१८ सींरमत  सदननका ्स  एक त ६६२ 
सदननका रमातािवत आह त. 
       न्यु ग्र ् इ्नथ कमलचा ताांा दद. ३०.०६.२०१६ रोूी म्हानास रमााप्त झाला ्स न 
सदरह  रमाकल्पासा प खुली ननिवदा मागव न सदर रमाकल्प सुरु करण्याच  रमातािवत आह . 
       तस च धगरती कामगार ्प्पा २ ्ींतगथत ांॉम्ां  नाईंग कमल वनाळा य    धगरती 
कामगाराींसा प ३२८२ सदननका आणत १७२८ सींरमत सदननका ्श्या एक त ५०१० सदननकाींच  
ांाींककाम रमागतीप ावर आह . सदरह  रमाकल्प माचथ, २०१८ ्ख र प तथ होत  ्प क्षक्षत आह , ्स  
उपाध्यक्ष त ा मुख्य कायथकारी ्धककारी, महाराषर ग हननमाथत व क्ष राकिवकास रमााधककरत याींनी 
त्याींच्या ्हवालात नम द क ल  आह . 

___________ 
  

सूयाव उदभव धरण ४०३ द.ल.शल. ्ाणी ्ुरव ा योिनेबाबत 
  

(३९)  ५९८४६ (२६-०८-२०१६).   श्री.हहतेंद्र  ािूर (वसई), श्री.क्षितीि  ािूर (नालासो्ारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र ाासनाची ू .एन.यु.आर.एम. योूना ांींद करण्यात आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, मुींांई महानगर रमाद ा िवकास रमााधककरतान  स याथ उद व करत ४०३ द.ल.कल. 
पाती पुरव ा योून चा सिवतर ्हवाल राज्य ाासनाची मान्यता घ व न कें द्र ाासनाच्या 
ू .एन.एन.यु.आर.एम. योून त न ननकी उपलब्क करुन घ ण्यासा प सादर क ला आह , ह  ही खर  
आह  काय, 
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(३) ्सल्यास,  िवषयात वाढतारी लोकसींख्या लक्षात घ व न वसई-िवरार ाहर 
महानगरपाकलक न  ही योूना वत: राांिवण्याची तयारी दाथिवली ्सुन तसा रमाताव राज्य 
ाासनाकन  सादर क ला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) ्सल्यास, सदर रमाकरती ाासनान  आतापयथत कोतती कायथवाही क ली आह  वा करण्यात 
य त आह  
(५) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१६) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) मुींांई महानगर रमाद ा िवकास रमााधककरताचा सिवतर रमाकल्प ्हवाल राज्य तरीय 
सुकातु सकमतीच्या मान्यत न  कें द्र सरकारच्या ू एनएनयुआरएम योून  ्ींतगथत मान्यत करीता 
ददनाींक २०.०२.२०१३ रोूी पा िवण्यात आला होता. त ािप, कें द्र ाासनाची सदर योूना ांींद 
झाल्यामुळ  या रमाकल्पास कें द्र ाासनान  मान्यता ददली नाही. 
(३), (४) व (५) वसई-िवरार महानगरपाकलक सा प १३१ दालक्ष कल्र क्षमत चा उवा् ाव उपलब्क 
्स न आतखी १०० दालक्ष कल्र क्षमता वाढीचा रमाकल्प नगरोत् ान महाक याना ्ींतगथत 
्ींनतम ्प्प्यात आह . ्म त ्क यानाींतगथत रु. १३५.२६ को्ी क्रकीं मतीच्या पातीपुरव ा 
रमाकल्पास ाासनान  मान्यता ददली आह . 

___________ 
  

ध्रमू्ानववरोधी िायद्यातील बदलामुाे ववडी िामगाराांसमोर  
उदरनिकनवावहाचा प्रश्न निकनमावण झाल्याबाबत 

  

(४०)  ५९९१५ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुधािर िोहाे (नाग्ूर दक्षिण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नाग्ूर ्जश्चम), श्री.िृष्ट्णा खो्ड े (नाग्ूर ्ूवव), श्री.वविास िुां भारे (नाग्ूर मध्य), 
श्री.शसध्दराम म्हेराक े (अक्िलिोट), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्ह्ूरी), श्री.िुणाल ्ाटील (धुाे 
ग्रामीण), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड ्जश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िामनुरी), श्री.सांग्राम थो्टे (भोर), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े्ाटील (शशडी), श्री.गोवधवन शमाव (अिोला ्जश्चम), श्री.सुरेश (रािमूामा) 
भोाे (िागाव शहर), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), डॉ.सांिय िुटे (िागाव िामोद), श्री.डड 
मल्लीिािूवन रेड्डी (रामटेि), श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िामगार मांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ध्रम पानिवरोकी कायवायातील ांदलाच्या िवरोकात राज्यातील हूारो त्रांनी उवायोूकाींनी 
पुकारल ल्या सींपामुळ  िवनी कामगाराींसमोर उदरननवाथहाचा रमाश्न ननमाथत झाला आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) ्सल्यास, १ एिरमाल, २०१६ पास न उत्पादन ांींद   व न हा सींप पुकारला ्स न या सींपामुळ  
दोन मदहला कामगाराींनी आत्महत्या क ली तर सहा मदहलाींनी आत्महत्य चा रमायत्न क ला, ह  ही 
खर  आह  काय, 
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(३) ्सल्यास, सदरह  िवनी कामगाराींच्या सींपाांाांत ाासनान  कोतती कायथवाही क ली आह  वा 
करण्यात य त आह , 
(४) ्सल्यास, िवनी कामगाराींसा प पयाथयी उदरननवाथहाच  साकन म्हत न ाासन काय 
उपाययोूना करतार आह  काय, 
(५) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (२४-१०-२०१६) : (१) िवनी उवायोूकाींनी ददनाींक ०१/०४/२०१६ 
पास न उत्पादन ांींद   व न सींप पकुारला होता. सवाय:ज तीत सवथ िवनी कारखान  ननयकमतपत  
सुरू आह त. 
(२) व (३) िवनी उवायोूकाींनी ददनाींक ०१/०४/२०१६ पास न उत्पादन ांींद   व न सींप पुकारला 
होता. सदर सींपकाळात कोतत्याही मदहलाींनी आत्महत्या क ली नाही ् वा आत्महत्य चा रमायत्न 
क ल ला नाही. सदर सींपाांाांत सहायक कामगार आयुत, याींनी सोलाप र य    ददनाींक 
०५/०४/२०१६ रोूी ांींद काळात िवनी उवायोग सींघाच  मालक रमानतननकी व िवनी कामगाराींच्या 
रमानतननकीची ांै क घ तली. तस च सहायक कामगार आयुत, सोलाप र य    ददनाींक ०५/०४/२०१६ 
रोूी श्री.ारद ांनसोन , खासदार सोलाप र याींच  समोर उ य पक्षाींची ांै क घ तली. ्पर 
कामगार आयुत, पुत  िव ाग, पुत  याींच्या दालनात ददनाींक ०७/०४/२०१६ रोूी ् य पक्षाींची 
ांै क घ ण्यात आली व िवनी कारखान  त्वरीत सुरू कराव त ्ाा स चना द ण्यात आल्या होत्या. 
तस च मा.राज्यमींराकी (कामगार) त ा पालक मींराकी सोलाप र याींच समोर ददनाींक १८/०४/२०१६ रोूी 
उ यपक्षाींची ांै क घ ण्यात आली व कारखान  त्वरीत सुरू करत ांाांत आवाहन करण्यात आल  
होत . ददनाींक १५/१०/२०१४ रोूीच्या ्धकस चन तील सुकारताींची ्ींमलांूावती करण्यात य त 
आह . 
(४) व (५) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

रा्यातील गोरगतरब िनतेने लाखो रु्ये गुांतवून घेतलेली घरे अनधधिृत  रवून  
तोडण्याच्या नोटीसा देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४१)  ६०२१२ (२९-०८-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील गोरगतरां ूनत न  लाखो रुपय  गुींतव न घ तल ली घर  ्नधकक त ्सल्याच  
ननदाथनास आल्यावरुन या इमारती तोनण्याच्या नो्ीसा द ण्यात य त आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, नवी मुींांईतील ्नधकक त इमारतीींना ्धकक त करण्याांाांत ाासन िवचाराकीन 
आह , ह  खर  आह  काय तस च यापुढील काळात ्ाारमाकार  ्नाधकक त इमारत ांाींकल्याच ूाऊ 
नय  यासा प कोतती दक्षता घ ण्यात य तार आह , 
(३) तस च याप वीच्या ्नधकक त इमारतीतील नागतरक ां घर होऊन नय  यासा प कोतत  कोरत 
ाासनान  आखल  आह , नसल्यास त्याची कारत  काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-११-२०१६) : (१) होय, नवी मुींांईतील ददघा पतरसरातील ्नधकक त 
इमारती तोनण्याच्या नो्ीसा द ण्यात आल्या आह त. 
(२) व (३) होय, राज्यातील ्नधकक त ांाींककाम  ननयकमत करण्यासा प ाासनान  कोरत 
ननजश्चत क ल ल  आह . सदर कोरतास मा.मींराकीमींनळान  दद.२८/७/२०१६ रोूीच्या ां ैकीमध्य  मींू री 
ददल ली आह . मा.मींराकीमींनळान  मीूं  री ददल ल  सदर कोरत मान्यत सा प दद. २९/७/२०१६ च्या 
ाप पराकान्वय  मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल ल  ्स न रमाकरत मा.उच्च 
न्यायालयात रमालींत्रांत आह . मा.उच्च न्यायालयाच्या आद ाानींतर रमाकरती आवश्यक कायथवाही 
करण्यात य ईल. 

___________ 
  

हदघा गावातील बिेायदा बाांधिामावर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(४२)  ६०६५७ (२९-०८-२०१६).   डॉ.अनिकनल बोंड े(मोशी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन 
्टेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ्जश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्ह्ूरी), 
श्री.ववनायिराव िाधव-्ाटील (अहमद्ूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू िडू (अचल्ूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ददनाींक ३१ डनसेंांर, २०१५ प वीच्या झोपनपट्टयाींसह राज्यातील सवथ ां कायदा 
ांाींककाम  ननयकमत करतार  सरकारच  रमातािवत कोरत ां कायदा ्सल्याच  उच्च न्यायालयान  
घाषीत करुन नवी मुींांईतील ददघा गावातील ां कायदा ांाींककामावर कारवाई करण्याच  आद ा 
ददल्याच  माह  एिरमाल, २०१६ मध्य  वा त्या दरम्यान ननदाथनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, क्म्पा कोलातील उच्चभ्ुींच्या ननवाऱ्याींना ाासनान  सींरक्षत ददल्यारमामात  गरीां 
ददघावाकसयाींच्या घराींनाही ाासनान  सींरक्षत वायावी ्ाी मागती करण्यात आली आह , ह  ही 
खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आद ाामळु  ददघा य  ील सुमार  २५००० कु्ुींांाना ां घर 
होण्याची व ळ आली ्सुन पानण्यात य ताऱ्या इमारतीींमध्य  राहताऱ्या कु्ुींांाना पयाथयी घर  
उपलब्क करुन द ण्यासींद ाथत ाासनान  कोतती कायथवाही क ली आह  वा करण्यात य त आह ,  
(४)  नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-११-२०१६) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) होय, ह  खर  आह . 
(३) व (४) मा.उच्च न्यायालयान  दद. २६-२७ एिरमाल, २०१६ रोूी ददल ल्या आद ाातील मुद्द  
िवचारात घ ऊन नागरी  ागातील ्नधकक त ांाींककाम  ननयकमत करत सा प नगर िवकास 
िव ागान  नवीन कोरत तयार क ल  ्स न सदर कोरतास मा.मींराकीमींनळान  दद. २८/७/२०१६ च्या 
ांै कीमध्य  मींू री ददल ली आह . मा.मींराकीमींनळान  मींू री ददल ल  कोरत दद. २९/७/२०१६ च्या 
ाप पराकान्वय  मा.उच्च न्यायालयात मान्यत सा प सादर करण्यात आल ल  आह . मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आद ाानींतर रमाकरती आवश्यक कायथवाही करण्यात य ईल. 

___________ 
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औरांगाबाद महानगर्ाशलिेत झालेल्या UDR घोटाळ्यातील निकनलांत्रबत अधधिाऱयाांच् या 
निकनलांबनानांतरही सरिारी िामातील हस् तिे्ाबाबत 

  

(४३)  ६१२९६ (२९-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगा्ूर) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) औरींगाांाद महानगरपाकलक त झाल ल्या UDR घो्ाळ्यात ननलींत्रांत करण्यात आल ल्या 
नगर रचना िव ागाच्या तीन ्धककाऱ्याींपैकी, दोन ्धककारी महानगरपाकलक च्या नगररचना 
िव ागात य तात आणत त्याींच्या  ्ांलावरच्या सवथ फाईली हाताळतात, ह  खर  आह  काय, 
(२)  ्सल्यास, आयुताींच  आद ााची ्ींमलांूावती न करता ह  ्धककारी कायाथलयात य वुन 
त्याींच्याच  ्ांलावर काम करतात त्यामुळ  त्याींच्यािवरुध्द सुरु ्सल ल्या रमाकरताींची ननरप क्ष 
चककाी होव  ाकत नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, ाासनान  याांाांत चककाी करुन कोतती कारवाई क ली आह  वा करण्यात य त 
आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१६) : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
(३) व (४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िालना शहरास ्ाणी्ुरव ा िरण्याऱया िलवाहीनीचा ्ाई् खािगी दरुध्वनी िां ्नीिडून 
खोदिाम िरताांना फुटल्यान ेलाखो शलटर ्ाणी वाया गेल्याबाबत 

  

(४४)  ६१३७२ (२९-०८-२०१६).   श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ूालना ाहरास पाती पुरव ा करण्याऱ्या ूलवाहीनीचा पाईप एका खाूगी दरुध्वनी 
कीं पनीकन न क ांल ्ाकण्यासा प करण्यात य ताऱ्या खोदकामा दरम्यान फु्ल्यान  लाखो कल्र 
िपण्याच  पाती वाया ग ल्याची घ्ना ददनाींक २३ एिरमाल, २०१६ रोूी वा त्यासुमारास घनली, ह  
खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर कीं पनीकन न खोदकामाची तरतसर परवानगी घ ण्यात आली होती काय व 
ननषकाळूीपत  क ल ल्या खोदकामाांाांत सदर कीं पनीवर कोतती दींनात्मक कारवाई करण्यात 
आली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  कोतती आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) व (२) ूालना ाहरास पातीपुरव ा करतारी ूालना-
पै त ूलवादहनी ददनाींक २३ एिरमाल, २०१६ रोूी खाूगी भ्मतध्वनी कीं पनीकन न क ांल 
्ाकण्यासा प करण्यात य ताऱ्या खोदकामा दरम्यान फु्ली होती. सदरील ांाां लक्षात य ताच 
तातनीन  ्ींांन य  ील पींप ांद करण्यात आल . त्यामुळ  मोठ्या रमामाताम पाती वाया ग ल  नाही. 
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सांींधकत एून्सीकन न तात्काळ ूलवादहनी दरुुत करुन घ तली व पाती पुरव ा सुरळीत 
करण्यात आला. नगरपतरषद हद्दीत नसल्यान  खोदकामाची परवानगी घ ण्यात आल ली नव्हती. 
सींांींधकत एून्सीन  ूलवादहनी वखचाथन  दरुुत करुन ददल्यान  दींनात्मक कारवाई करण्यात 
आल ली नाही. 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र िामगार िल्याण मांडाातील सेवानिकनवतृ्त िमवचाऱयाांना  
६ व्या वेतन आयोगाची थिीत रक्िम शमाण्याबाबत 

  

(४५)  ६१७२४ (२९-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू िडू (अचल्ूर), डॉ.अनिकनल बोंड े
(मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-्ाटील (अहमद्ूर) :   सन्माननीय िामगार मांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महाराषर कामगार  कल्यात मींनळातील  स वाननव त्त  कमथचाऱ्याींना  ६ व्या  व तन 
आयोगाची ८२ मदहन्याींची   कीत  रकम कमळण्याांाांत  िव.स.स. ्चलप र  याींनी ददनाींक 
१३ म ,२०१६ रोूी  कामगार  सधचव,  महाराषर  ाासन  याींच कन  ल खी पराक  कलह न मागती 
क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, याांाांत ाासनान  कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (२१-१०-२०१६) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) सदर रमातावासींद ाथत िवत्त िव ागान  उपज त क ल ल्या मुद्दयाींची मादहती सींांींधकताींकन न 
रमााप्त करून पुदढल कायथवाही करण्यात य तार आह . 
(३) रमाश् न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

हदगाांव (जि. नाांदेड) नगर्ाशलिेन ेशहरातील घनिचऱ याचा  
 ेिा खािगी एिन्सीला हदल्याबाबत 

  

(४६)  ६२०२३ (२९-०८-२०१६).   श्री.नागेश आष्ट्टीिर-्ाटील (हदगाव) :   सन्माननीय 
मुख्यमांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) हदगाींव (जू. नाींद न) नगरपाकलक न  ाहरातील घनकच-याचा   का खाूगी एून्सीला ददला 
्स न सदरचा कीं राका्दार घनकचरा न उचलताच त्रांलाची रकम उचलत ्सल्याच  माह  म , 
२०१६ च्या समुारास ननदाथनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, ाहरातील घनकच-याींच  ढीग व नाल्यातील घनकचरा तसाच पन न आह , ह  ही 
खर  आह  काय, 
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(३) ्सल्यास, या सींद ाथत मखु्याधककाऱ् याींकन  वारींवार तरार करुनही कोततीच कारवाई 
करण्यात य त नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(४) ्सल्यास, या रमाकरती ाासनान  चककाी करुन सींांधकत   क दारावर कोतती कारवाई क ली 
वा करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) व (२) ह  खर  नाही. 
(३) ाहरात मुख्य रत्यावर ूमा होतारा कचरा दररोू सकाळी १० वाू पयांत उचलण्यात य तो 
व लग च क्ष पत ुमीमध्य  ्ाकण्यात य तो. त्यानींतर ाहरामकील नाल्यामक न काढल ला गाळ, 
कचराकुीं नीमकील कचरा व ाहरात इतर द काती ूमा होतारा कचरा एकत्रराकत करुन दोन र्र 
वावार  क्ष पत  मीवर ्ाकण्यात य तो. सींांींधकत   कदाराींच्या कामाांाांत तरारी आल्यास सींांींधकत 
नो्ीस द ऊन कामात राकु्ी ्सल्याच  ननदाथनास आल्यास व ळोव ळी नगर पतरषद कन न दींनात्मक 
कायथवाही करण्यात आल ली आह . 
(४) व (५) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोले नगर्ांचायतीतील (जि.अहमदनगर) तरक्त ्दे भरण्याबाबत 
  

(४७)  ६२३७४ (२६-०८-२०१६).   श्री.वैभव व्चड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांराकी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्कोल  ग्रामपींचातीस (जू.्हमदनगर) सन २०१४ मध्य  नगरपींचायतीचा दूाथ कमळाला 
परींतु ्धककारी/कमथचारी याींची पद  तरत ्सल्यान  व रमा ारी ्धककारी कमथचाऱ्याींवावार  
नगरपींचायतीचा कार ार चालवावा लागत ्सल्यान  नगरपींचायत क्ष राकातील काम  मींद गतीन  
होत आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, सदर पद  न  रण्याची कारत  काय आह त, 
(३) ्सल्यास, सदर नगरपींचायत ्धककारी/कमथचारी याींची पद   रण्याांाांत ाासनान  कोतती 
कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) व (२) ददनाींक ५ ूलुै, २०१६ रोूीच्या ाासन 
ननतथयावावार  आक तीांींक मींू र करण्यात आल ला आह . 
(३) ददनाींक १३ ऑग्, २०१६ रोूीच्या ाासन ननतथयावावार  ्कोल  नगरपींचायत य    
मुख्याधककारी याींची ननयुती करण्यात आली आह . ाासन स चनाींनसुार पद  रती करण्याांाांत 
िव ागीय आयुत तरावरील सकमती माफथ त कायथवाही सुरु आह . 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्र िामगार िल्याण िें द्रातील ४८० िमवचाऱ याांची सेवा खांडीत िेल्याबाबत 
  

(४८)  ६२६०९ (२९-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े्ाटील 
(शशडी), श्री.अशमन ्टेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ्जश्चम), श्री.सांिय साविारे 
(भुसावा) :   सन्माननीय िामगार मांराकी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर कामगार कल्यात कें द्रात १० त  १५ वषाथपास न हींगामी वरुपात काम करीत 
्सल ल्या सुमार  ४८० कमथचाऱ् याींची स वा ग ल्या सहा मदहन्यापास न खींनीत करण्यात आल्यामुळ  
ह  कमथचारी ददनाींक २३ म , २०१६ पास न आझाद मैदान, मुींांई य    आमरत उपोषत करीत 
आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, यासींद ाथत मा.कामगार मींराकी याींनी रमाकान सधचव महाराषर ाासन मींराकालय, 
तस च आयुत, कामगार कल्यात मींनळ याींना ददनाींक १६ माचथ, २०१६ रोूीच्या पराकान्वय  
कळव न द खील त्याची ्ींमलांूावती ्वायाप करण्यात आल ली नाही, ह  खर  आह  काय, 
(३) ्सल्यास, या रमाकरती ाासनान  चककाी क ली आह  काय चककाीनुसार सींांींधकताींवर कोतती 
कारवाई क ली वा करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (२१-१०-२०१६) :(१) ्ींात: खर  आह . त ािप, हींगामी 
कमथचाऱ्याींची सींख्या १७ ्स न त्यापैकी फत ८ कमथचाऱ्याींची स वा १० वषे खींनीत वरूपाची 
झाल ली आह . 
(२) ह  खर  नाही. मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननतथयानुसार सवथ पदावर ननयुत्या िवहीत 
मागाथन  करत  ांींकनकारक आह . त्यामुळ  सदर कमथचाऱ्याींना स व त कायम करण्याची ांाां 
िवचारात घ ता य तार नाही. ही ांाां तत्कालीन मा.मींराकी (कामगार) याींच्या ननदाथनास आत न 
द ण्यात आल ली आह . 
(३) रमाश्न उवा् ावत नाही. 
(४) रमाश्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

 
चांद्र्ूर महानगर्ाशलिेत िां राकाटी ्ध्दतीवर िायवरत असलेल्या  

िमवचाऱयाांचे मानधन वाढववल्याबाबत 
  

(४९)  ६३६४८ (२६-०८-२०१६).   श्री.नानािी शामिुाे (चांद्र्ूर) :   सन्माननीय मखु्यमांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रप र महानगरपाकलक तील राषरीय ाहरी आरोग्य ्क यानाींतगथत कीं राका्ी 
पध्दतीवर कायथरत ्सल ल्या कमथचाऱ्याींच  मानकन महानगरपाकलका रमााासनान  
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ननयमांा्यतरत्या वाढिवल्याच  माह  ू न, २०१६ च्या पदहल्या आ वड्यात ननदाथनास आल  
आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) ्सल्यास, याांाांत ाासनान  चककाी क ली आह  काय, चककाीत काय आढळ न आल  व 
त्यानुसार ननयमांा्य मानकन वाढिवण्याऱ्याींवर कोतती कायथवाही क ली वा करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, िवलींांाची कारत  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-११-२०१६) : (१) राषरीय ाहरी आरोग्य ्क यानाींतगथत समािवष् 
आरसीएच कमथचाऱ्याींच  सुकातरत मानकन ह  आयुत (कु.क.) त ा ्क यान सींचालक 
(रा.ग्रा.आ.्.) महाराषर, मुींांई याींच  पराक ददनाींक २८/१०/२०१३ नुसार तस च ददनाींक २८/१०/२०१५ 
्न्वय  सन २०१५-१६ मींू र पी.आय.पी.नुसार मानकन वाढ करण्याांाांत रमााासकीय ननतथय 
घ ण्यात आला. 
(२) व (३) याांाांत, चींद्रप र महानगरपाकलक च्या ददनाींक २७/०७/२०१६ रोूी झाल ल्या 
सवथसाकारत स  तील िवषय र.३१ पुढील कायथवाही करण्यात य त ्सल्याच , आयुत, चींद्रप र 
महानगरपाकलका याींच्या ्हवालात नम द करण्यात आल  आह . 
 

___________ 
  
 

अदानी ्ॉवर महाराष्ट्र शल. निकतरोडा (जि.गोंहदया) येथ ेिामगाराांची व्ावणूि होत असल्याबाबत 
  

(५०)  ६३८७३ (२९-०८-२०१६).   श्री.वविय रहाांगडाले (निकतरोडा) :   सन्माननीय िामगार मांराकी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ्दानी पॉवर महाराषर कल.नतरोना (जू.गीददया) य    Contract labor Act १९७१ च्या  
Rule १९७० रमामात  व तन द ण्यात य त नाही, ह  खर  आह  काय, 
(२)  ्सल्यास, य    कायथरत कामगाराींना लघुत्तम व तन ननयमारमामात  क्रकमान क्रकती व तन 
द ण्यात य त  तस च, ्दानी पावर समुहातील िविवक कपींनीमध्य   ाननकाींना रोूगार द ण्यात 
य त नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३)  ्सल्यास, याांाांत ाासनान  कोतती क ली आह  वा करण्यात य त आह , 
(४)  नसल्यास, िवलींांाची कारत  कोतती आह त ? 
  
श्री. सांभािी निकनलांगेिर-्ाटील (२१-१०-२०१६) : (१) ह  खर  नाही. 
   म . ्दानी पॉवर महाराषर, नतरोना य  ील कीं राका्ी कामगाराींना कीं राका्दाराींमाफथ त त्याींच्या 
ांाँक च्या खात्याींत   ् व तन ूमा करण्यात य त . 
(२) ह  ही खर  नाही. 
   म .्दानी पॉवर महाराषर कल., नतरोना य  ील कामगाराींना कारखान  ्धकननयम १९४८ च्या 
कलम २ पो् कलम (एम) या व्याख्य तील “कारखान ” या ्नसु धचत रोूगारातील झोन र.३ 
च  क्रकमान व तन दर लाग  ्स न कामगाराींना त्यानुसार व तन ्दा करण्यात य त . सदर 
रमाकल्पात २,५२० कीं राका्ी कामगाराींपैकी २,०२४ कामगार ह   ाननक ्स न ४९६ कामगार 
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आींतरराज्यीय आह त. म .्दानी पॉवर महाराषर कल., नतरोना या रमाकल्पात ८० ्क  प क्षा 
ूात  ाननक कामगाराींना रोूगार उपलब्क झाल ला आह . 
(३) रमाश्नच उवा् ावत नाही. 
(४) रमाश्नच उवा् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िासे 
नाग्ूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

ाासकीय मध्यवती मुद्रतालय, नागप र. 


