
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

निी म ांबईतील नैना प्रिल्प ि प ष्ट्पिनगर या शहराचा  
स्मार्ट ससर्ी म्हणून वििास िरण्याबाबत 

(१)  १६२२७ (१०-०४-२०१६).   श्री.स रेश (राजमूामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(म ांब्रा िळिा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील नैना प्रकल् प व पुष पकनगर या ोोन हरराींचा ् मा स् टस्ी  रणूनन िवकास 
करण् याचा रनणूसय हासनानद नोनाींक ४ फद ब्रुवारी, २०१५ रोजी घदतला आरद, रद खरद आरद काय, 

(२) असल् यास, या ् मा स् टस्ी िवकासाचद सवससारारणू ् वरुपप काय आरद, 
(३) असल् यास, री योजना कद व् रापासनन सुरुप करण् यात यदणूार आरद, 
(४) असल् यास, या योजनदला ककती खचस अपदक्षित आरद ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) : (१) ननैा प्रकल् प व नवी मुींबईतील पुष पकनगर या 
हरराचा ् मा स् टस्ी  रणूनन ् वतः  िवकास करण् याचा टसोकोनद त वतः  रनणूसय घदतलदला आरद. 
(२), (३) व (४) ् मा स् टस्ी िवकासाची कायसप ोती रन्च चत करण् याची कायसवारी सुरुप आरद. 

___________ 
  

ब लडाणा येथील म् हाडाच् या ग हननमाटण प्रिल् पाबाबत 
  

(२)  २९२२६ (२१-०१-२०१६).   श्री.हर्टिधटन सपिाळ (ब लढाणा) :   सन्माननीय ग हननमाटण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्जल् रा मु यालय असलदल् या बलुोाणूा यद द  राोा या वतीनद गरृरनमासणू व िवकास 
प्रकल् पासा   ५ वर्ाांपासनन १० एकर जागा घदण् यात आलदली आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल् यास सोर जागदवर एक वर्ास या आत काम सु क करणूद बींरनकारक आरद, रद री खरद 
आरद काय, 
(३) असल् यास उपरोक् त प्रकरणूी  राोाकोनन झालदल् या िवलींबाची सवससारारणू कारणूद काय 
आरदत, 
(४) असल्यास, सोर कामाबाबत  राोा यावतीनद कोणूतद रनयोजन करण् यात आलद वा यदत 
आरद ?  
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श्री. प्रिाश महेता (१७-०१-२०१७) :(१) अमरावती गरृरनमासणू व िदत्रिवकास मींोळातफे 
गरृरनमासणू योजना राबिवण्याकरीता मौजा बुलढाणूा, ता.्ज.बुलढाणूा यद ील सव्रे क्र.५२/१, 
५३/२, ५३/३, ५३/४ व ५३/५ मरील ३.९३ रद. आर. जमीन नोनाींक ०३.०४.२०१० रोजी राो 
अधररनयम १९७६ चद कलम ५२ अींतगसत खरदोी कद लदली आरद. 
(२) रद खरद नारी. 
(३) नगरपररर्ो बुलढाणूा याींचदकोनन प्र्तािवत बाींरकाम नकाहद मींजनर न झाल्यामळुद, योजना 
राबिवण्यास िवलींब रोत आरद. 
(४) अमरावती गरृरनमासणू व िदत्रिवकास मींोळामाफस त ५५/८६ गाळद अयल्प उपन्न ग् 
योजनदचद बाींरकाम नकाहद नो.१/१०/२०१२ रोजी, २२/१५ गाळद मयम उपन्न ग् योजनदचद 
बाींरकाम नकाहद नो.१४/५/२०१३ रोजीया पत्रान्वयद तसदच प्रींतप्ररान आवास योजनेंतगसत २६८ 
अयल्प उपन्न ग्ाची गरृरनमासणू योजना राबिवण्यात यदत आरद. सोर योजनदचद बाींरकाम 
नकाहद मींोळाचद पत्र क्र. २०९८, नो.१२.०७.२०१६ अन्वयद नगरपररर्ो, बुलढाणूा याींचदकोद 
मींजनरीकरीता साोर करण्यात आलदली आरदत. 

___________ 
  

दहहसर (प) म ांबई येथील बैठ्या चाळीांचा झोपडपट्टी प निटसन योजनेंतगटत प नविटिासाबाबत 
  

(३)  ३०७६८ (२१-११-२०१६).   श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.स ननल सशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय ग हननमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ोनरसर (प) मुींबई यद ील सी.्ी.सव्रे नीं २९३, नर्सा नीं. २०९,टिमनगर ोॉ.मायकलवाोी 
मरील बैठ्या चाळीचद झोपोपट्टी पनुवससन योजनेंतगसत पुनिवसकासाचद काम करण्याकरीता 
श्री.ना ालाल ोदलवाोीया िवकासकानद (बबल्ोरनद) सोसाय्ीतील झोपोपट्टीरारकाींची सरमती न 
घदता बोगस रनयो्जत को.ऑप.रौ.सोसाय्ी ् ापन करुपन सोर बैठ्याचाळीमरील 
झोपोपट्टीरारकाींना याींचद सींमतीपत्र नसताींना बैठ्या चाळीतील ३३० पात्र रारकाींपैकी कद वळ ३० 
तद ३५ पात्र झोपोपट्टीरारकाींना सींक्रमणू टहबबरात मारद जानदवारी, २००० मयद गुींोाींना रातीही 
ररुपन जागा नोल् या पणू अजननपयांत सोर झोपोपट्टीचद पुनिवसकासाचद काम िवकासकानद पनणूस 
कद लदलद नारी अही तक्रार टिमनगर वदलफद अर सोसाय्ी, ोॉ.मायकलवाोी टम ाआगाररोो, 
काींोरपाोाया अयिाींनी नोनाींक २७ जानदवारी, २०१४ रोजी मा.मुयमींत्री याींना रनवदोनाद्वारद 
कद ली आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सी.्ी.सव्रे नीं. २९३, नर्सा नीं २०९ वरील झोपोपट्टीरारकाींचद पुनिवसकासाचद 
काम पनणूस करण्यात आलदलद नसल्याबाबतया तक्रारीया अनुर्ींगानद झोपोपट्टी पनुिवसकास 
प्राधरकरणूानद आतापयांत कद लदल्या कायसवारीची सद्य:्् ती काय आरद, 
(३) अद्याप तक्रार रनवदोनाया अनुर्ींगानद पात्ररारक झोपोपट्टीरारकाींनी झोपन प्राधरकरणूाकोद 
सन २००९ तद २०१४ या कालावरीत कद लदल्या तक्रारीवर कायसवारी न करण्याची कारणूद काय 
आरदत वा कायसवारीची सद्य:्् ती काय आरद ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०८-१२-२०१६) :(१) टिमनगर वदल्फद अर सोसाय्ीचद नोनाींक २७/०१/२०१४ 
रोजीचद रनवदोन प्राप्त झालद असनन तद झोपोपट्टी पुनवससन प्राधरकरणूाकोद उधचत कायसवारी्तव 
पा िवण्यात आलद आरद. 
(२) व (३) मौजद ोनरसर, तालुका बोरीवली यद ील न.िन.क्र. २०९ या टमळकतीवरील 
मायकलवाोी सरकारी गरृरनमासणू सीं् दया मनळ पररटहष्-२ नुसार एकन णू ३६९ 
झोपोीरारकाींपैकी ३३८ झोपोीरारक पात्र व ३१ अपात्र आरदत. सोररन योजनदबाबत टिमनगर 
वदल्फद अर सोसाय्ी याींनी कद लदल्या तक्रारीया अनुर्ींगानद िवकासक मद.अतुल प्रोजदक््स इींडोया 
टल याींचदकोनन खुलासा मागिवण्यात आला असनन यानुसार टिमनगर वदल्फद अर सोसाय्ी व 
िवकासक याींचदमयद सररनबींरक (झोपुप्रा) याींया उप्् तीत सुनावणूी घदण्यात यदत आरद. 
सोर झो.पु. योजनदमयद एक पुनवससन, एक सींयुक्त व एक िवक्रीघ्कातील इमारतीला मींजनरी 
ोदण्यात आलदली आरद. पुनवससन इमारतीया सींपनणूस बाींरकामासा   बाींरकाम प्रारींिपत्र ोदण्यात 
आलदलद आरद व याचद काम चालन आरद. सींयुक्त इमारतीस नोनाींक ०४/०२/२००० रोजी िोगव्ा 
प्रमाणूपत्र ोदण्यात आलद आरद. यामयद ७८ पुनवससन सोरनकाींचा समावदह आरद. सोसाय्ी व 
िवकासक याींयामरील वाोामुळद योजनदचद पुढील काम खोळींबलद आरद या बाबतीत सररनबींरक 
(झोपुप्रा) याींयाकोद सुनावणूी घदण्याचद प्र्तािवत आरद. 

___________ 
  

पांढरपूर शहरातील सरगम धथएर्रच्या बाजूने जाणा-या रेल् िे रॉसिससांगच्या 
 खाली पािसाळ्यात पाणी साचून िाहतूि ठप्प होत असल्याबाबत 

  

(४)  ३६१७७ (२२-१२-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपनर हररातील सरगम ध ए्रया बाजननद जाणूा-या रदल् वद क्रॉटसींगया खालनन पींढरपनर-
पुणूद र्याचा सब-वद आरद, सोर क्रॉटसींगया खाली पावसाळ्यामयद पाणूी सा ल्यामुळद सोर 
र्यावरची वारतुक  प्प रोत असतद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर र्यावरुपन सवस सींताींया पालया जात-यदत असतात तरी याकामी 
कायम्वरुपपी उपाययोजना हासन करणूार आरद काय, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-१२-२०१६) :(१) व (२) सींताया पालयाींसा   सोर रदल्वद क्रॉटसींगया 
पुलाया वरया िागातील ्वतींत्र गद् खुलद करुपन मागस उपलब्र करुपन नोला जातो. तसदच, 
सोरया रदल्वद पुलाखाली पावसाचद पाणूी सा ण्यासा   व उपसा करुपन नजीकया नाल्यामयद 
्ाकण्यासा   सा वणू ्ाकीची व्यव् ा करुपन वारतनकीस अो ळा रोणूार नारी याची काळजी 
घदण्यात यदतद. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
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सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) ताल क्यािरीता अजननशामि बांब उपलब्ध होण्याबाबत 
  

(५)  ३६५७० (२१-०१-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमदचवर (्ज.रनाधगरी) तालुक्याकरीता अ्ननहामक बींब उपलब्र नसल्यामुळद 
तालुक्यामयद आगीची ोघुस् ना घोल्यास अ्ननहमन यींत्रणूा उपलब्र करणूदची मो   सम्या 
रनमासणू रोतद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्सास सोर तालुक्यासा   अ्ननहामक बींब उपलब्र रोणूदसा   ् ारनक 
लोकप्ररतरनरीींनी नोनाींक २२/०७/२०१५ रोजी मा.मुयमींत्री याींना रनवदोन ोदऊन मागणूी कद ली 
आरद, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, सोर प्रकरणूी कोणूती कायसवारी कद ली आरद वा करण्यात यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) :(१) रोय, रद खरद आरद. 
(२) व (३) रद खरद आरद. 
     ोदवरुपख नगरपींचायतीकरीता मराराषर अ्ननसुरिा अटियान योजनदअींतगसत सन २०१६-१७ 
करीता मराराषर सुवणूस जयींती नगरो ान मराअटियान ्जल्रा्तर योजनदतनन अ्ननहामक 
यींत्राची उपलब्रता करण्यात यदणूार आरद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

उजनी धरणािरून िायाटजवित असलेल्या योजनमेधून  
उस्मानाबाद शहरासाठी होत असलेला पाणी प रिठा 

  

(६)  ३७९३७ (२६-०८-२०१६).   श्री.राणाजगजीतससांह पार्ील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उजनी ररणूाव कन कायास्न्वत असलदल्या पाणूी पुरव ा योजनदमरनन उ्मानाबाो हररासा   
सया ८ एम एल ोी पाणूी पुरव ा रोत आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, री योजना १६ एम एल ोी पाणूी टमळणूदसा   डोझाईन कद ली गदली आरद, रद री 
खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, सद्याया ोषुकाळी परर्् तीवर मात करणूदसा   री योजना पनणूसिमतदनद (१६ 
एम. एल. ोी. प्रमाणूद) चालिवण्यासा   ् ारनक लोकप्ररतरनरीींनी मारद जलु,ै २०१५ मयद वा 
या समुारास हासनाकोद मागणूी कद ली आरद, रद री खरद आरद काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणूीया अनुर्ींगानद हासनानद कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत 
आरद, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०१-२०१७) :(१) रोय, रद खरद आरद. 
(२) रोय, रद खरद आरद. 
(३) रोय, रद खरद आरद. 
     मा.् ारनक लोकप्ररतरनरीींनी नोनाींक १७.०७.२०१५ रोजीया पत्रान्वयद मराराषर जीवन 
प्राधरकरणू मींोळ, लातनर या कायासलयाकोद मागसोहसन मागिवलद रोतद. 
(४) व (५) कें द्र हासन पुर्कृत अमतृ अटियानाींतगसत उ्मानाबाो हरर वाढीव पाणूी पुरव ा 
योजनदमयद (उजनी उद्् ावत) प्रकल्पीत ्प्पा (Design stage) प्रमाणूद अनुर्ींगीक व पींपीग 
सयींत्रणूाची तरतनो करण्यात आलदली आरद. सोर प्रकल्पाया कामाचद कायासोदह ोदण्यात आलद 
आरदत.  

__________ 
  

ठाणे महानगरपासलिेच्या छत्रपती सशिाजी रुनणालयामध्ये सोयीस विधा प रविण्याबाबत 
  

(७)  ३९४४८ (२१-०१-२०१६).   श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपार्ील (सशडी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) छत्रपती टहवाजी रुपनणूालय कळवा,  ाणूद या मरानगरपाटलकद या रुपनणूालयात प्ररतवर्ी १ 
रजार रुपनणूाींचा मृयन रोत असनन, प्ररतनोन ३ तद ४ रुपनणू ोगावतात रद रुपनणूालयाया 
आकोदवारीवरुपन ्पष् रोतद, रद खरद आरद काय, 

(२) असल्यास, रोय िवकाराचद, ब्रदन रॅमरदज, ककोनी फद ल अहा मोठ्या आजाराींया रुपनणूाींचा 
मतृाींया आकोदवारीत समावदह आरद, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणूी अधरक चौकही करण्यात आली आरद काय, 
(४) असल्यास, चोकहीत मृयनची कोणूती कारणूद आढळनन आली यानुसार उपाययोजना रणूनन 
कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१)  ाणूद मरानगरपाटलकद या कळवा यद ील छत्रपती 
टहवाजी मराराज रुपनणूालयाया वािर्सक साीं्यकीपत्रानुसार सन २००१ तद २०१४ या कालावरीत 
सारारणूत: नोवसाला २  तद ३ रुपनणू या प्रमाणूद वािर्सक सरासरी ९९५ मृयन झालद आरदत. 
(२) हृोयिवकार, ब्रदन रॅमरदज, ककोनी फद ल अहा मोठ्या आजाराींया रुपनणूाींचा मतृाींया 
आकोदवारीत समावदह असणूद अरनवायस आरद. या कारणूाींनी मोठ्या सींयदनद रुपनणू मतृ रोत 
आरदत अही व्तु्् ती नारी. 
(३) नारी. या आजाराींनी मतृ रोणूाऱयाींची सींया सवस सामान्य सरासरीपदिा जा्त नारी. 
(४) हृोयिवकार, ब्रदन रॅमरदज, ककोनी फद ल अहा मोठ्या आजाराींनी मतृ रोणूाऱयाींची सींया 
अवा्तव मो   नारी व यातरी घ् व्रावी यासा   िवनरत प्रकक्रया राबवनन आवचयकतदनुसार 
ोॉक््राींची रनयुक्ती व सारन सामगु्री खरदोी कद ली जातद. 
     हृोयिवकारया हल्यिवर्यक उपचाराींची सुिवरा या रुपनणूालयात उपलब्र नारी. परींत ु
मदडोसीन िविाग व तद द यदणूारद मानसदवी हृोयरोग तज्ञ याींचद माफस त रुपनणूाींवर वैद्यकीय उपचार 
कद लद जातात. 
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     या वर्ी रुपनणूालयात कॅ लॅब सुरुप करण्याचद प्र्तािवत आरद. ब्रदन रॅमरदज बाबत रुपनणूाींवर 
वैद्यकीय उपचार कद लद जातात. परींतु हल्यिवर्यक उपचार सुिवरा या रुपनणूालयात उपलब्र 
नारीत. ककोनी फद ल रोणूाऱया रुपनणूाींसा   खाजगी सरकारी सरकारी तवावर (PPP) 
रुपनणूालयात उपचार कें द्र उपलब्र आरद. 
(५) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

िसई-विरार महानगरपासलिा के्षत्रातील आरक्षण रॉस. ३८१ त े३८३ या आरक्षीत भ खांडािर 
अनधधि त बाांधिाम िेले असल्याबाबत 

  

(८)  ३९६६२ (१३-०५-२०१६).   श्री.बळीराम ससरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-िवरार हरर मरानगरपाटलका िदत्रातील आरिणू क्र. ३८१ ( द् टलफोन एक्सेंज), ३८२ 
(फायर बब्रगदो), ३८३ (बस ोदपो, बस ््ँो), ४०१ तद ४०५, ५३५ (गाोसन) व ५३७ (मैोान) या 
आरक्षित जटमनीींवर वसई-िवरार हरर मरानगरपाटलकद या नगररचना िविागाकोनन कोणूयारी 
्वरुपपाची बाींरकाम परवानगी नोली नसतानारी सोर न काणूी िवकासकाकोनन बदकायोा 
बाींरकाम करण्यात आलद आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, मराराषर मरागनरपाटलका अधररनयमातील कलम ४७८ अन्वयद लदखी परवानगी 
टहवाय कद लदलद बाींरकाम अनधरकृत माननन तद रनषकाटसत करुपन बदकायोा बाींरकाम करणूाऱया 
सींबींधरताींवर एम.आर.्ी.पी. कायद्याींतगसत गुन्रा ोाखल करावदत तसदच या प्रकरणूी जबाबोार 
असणूाऱया सींबींधरत अधरकारी - कमसचाऱयाींवर कारवाई करण्याची मागणूी वसई-िवरार हरर 
मरानगरपाटलकद चद नगरसदवक/ग्नदतद याींनी नोनाींक २० ऑग््, २०१५ मयद वा यासमुारास 
रनवदोनाद्वारद मा.मुयमींत्री मरोोयाींकोद कद ली, रद खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, हासनानद सोर रनवदोनाया अनुर्ींगानद चौकही करुपन कोणूया ्वरुपपाची 
कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) :(१) वसई-िवरार मरानगरपाटलका िदत्रातील आरिणू 
क्रमाींक ३८१ ( द्लीफोन एक्सेंज), ३८२ (फायर बब्रगदो), ३८३ (बस ोदपो बस ््ँो), ४०१ तद ४०५ 
व ५३७ (मैोान) या आरिीत जटमनीवर बदकायोा बाींरकाम करण्यात आली रोती रद खरद आरद. 
     आरिणू क्रमाींक ५३५ (गाोसन) वर िवकासकाकोनन यापुवी बदकायोा बाींरकाम करण्यात 
आलदलद नारी. 
(२) रोय रद खरद आरद. 
(३) वसई-िवरार मरानगरपाटलका िदत्रातील आरिणू क्रमाींक ३८१ ( द्लीफोन एक्सेंज), ३८२ 
(फायर बब्रगदो), ३८३ (बस ोदपो बस ््ँो), ४०१ तद ४०५ या आरिीत जमीनीवर वसई-िवरार 
हरर मरानगरपाटलकद या नगररचना िविागाकोनन बाींरकाम परवानगी नोली नसतानारी सोर 
न काणूी िवकासकाींकोनन बोगस सीसी व बनाव् कागोपत्राींया आरारद गाव मौजद गास सव े
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नीं.३२ व ४११ यद द अनधरकृत इमारतीचद बाींरकाम कद ल्याचद रनोहसनास आल्यावर सोर 
अनधरकृत बाींरकाम रारकाींवर एम.आर.्ी.पी. अींतगसत २०३ नो्ीसा बजावण्यात यदऊन 
इमारतीवर रनषकासनाची कारवाई करण्यात आली. तसदच एम.आर.्ी.पी. अींतगसत फौजोारी 
प्रकक्रया सींनरतदया कलम १५४ अन्वयद सदक्हन क्रमाींक ४२०,४६५,४६८ व ४७१ या कलमान्वयद ३७ 
जणूाींवर गुन्रा (FIR) ोाखल करण्यात आला आरद. 
     तसदच आरिणू क्रमाींक ५३५ (गाोसन) रद मौजद माणणूकपुर यद ील सवे क्र. १५२ या 
न काणूी यदत असनन सोर न काणूी िवकासकानद कोणूतदरी बदकायोा बाींरकाम कद ल्याचद आढळनन 
यदत नारी. सबब सोर आरिणू क्रमाींकावरील कारवाई रनरींक आरद. 
     तसदच नमनो आरिणू क्रमाींक ५३७ (मैोान) या आरक्षित जटमनीवर झालदलद बाींरकामावर 
रनषकासनाची कारवाई आली असनन सींबींधरत िवकासकावर एम.आर.्ी.पी. अींतगसत नो्ीस 
बजावण्यात आली रोती. सद्य:्् तीत सोर आरिणू क्र.५३७ वरील जागा मोकळी असनन 
कोणूयारी प्रकारचद बदकायोा बाींरकाम नारी. 
(४) रनरींक 

___________ 
  

िसई-विरार शहर महानगरपासलिा रुनणालयासाठी डिक्र्र ि पररचाररिा  
प रविण्यािामी मोठ्या प्रमाणात झालेली अननयसमतता 

  

(९)  ३९६६५ (१३-०५-२०१६).   श्री.बळीराम ससरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-िवरार हरर मरानगरपाटलका िदत्रात कायसरत असलदल्या ोवाखाना, रुपनणूलयाींसा   
ोॉक््र व पररचारीका पुरव ा करण्याकामी अरनयटमतता झाल्याची बाब सर सींचालक, ् ारनक 
रनरी लदखापररिा, बदलापनर, नवी मुींबई याींनी सन २०११-१२ मयद साोर कद लदल्या लदखापररिा 
अरवालावरुपन रनोहसनास आली, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणूी उच्तरीय चौकही करुपन सींबींधरत ोोर्ी आढळणूाऱयाींवर कारवाई 
करण्याची मागणूी टहवसदनदचद पालघर उप्जल्राप्रमखु याींनी रनवदोनाद्वारद मा.मुयमींत्री तसदच 
आयुक्त वसई-िवरार हरर मरानगरपाटलका याींचदकोद कद ली, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, हासनानद सोर प्रकरणूी चौकही कद ली आरद काय, 
(४) असल्यास, चौकहीअींती काय रनषपन्न झालद व याअनुर्ींगानद कोणूकोणूया व्यक्ती ोोर्ी 
आढळनन आल्या व याींयावर कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) मरानगरपाटलकद या सन २०११-१२ या िवतीय वर्ासचद 
लदखापररिणूात ोवाखाना, रुपनणूालयासा   ोॉक््र व पररचाररका याींची सदवा  दक्यानद घदताना 
अरनयटमतता झाली असल्याचा लदखा आिदप घदण्यात आला रोता, रद खरद आरद. 
     लदखा आिदपात उप्् त करण्यात आलदल्या प्रयदक मुद्याचा लदखी खलुासा सरसींचालक 
(मनपालदप), ् ारनक रनरी लदखा परीिा, नवी मुींबई याींना साोर करण्यात आला आरद. 
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(२) उप्जल्राप्रमुख याींचद रनवदोन प्राप्त झाल्याचद आढळनन यदत नारी. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

िसई-विरार शहर महानगरपासलिा िमटचाऱयाांच्या िेतनातून िपात  
िेलेला भविष्ट्य ननिाटह ननधी खात्यामध्ये भरणा न िेल्याबाबत 

  

(१०)  ३९६६६ (१३-०५-२०१६).   श्री.बळीराम ससरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-िवरार हरर मरानगरपाटलकद या नालासोपारा िविागीय कायासलयाअींतगसत काम करीत 
असलदल्या कमसचाऱयाींया वदतनातनन कपात कद लदला ििवषय रनवासर रनरी खायामयद िरणूा न 
कद ल्याप्रकरणूी उच्तरीय चौकही करुपन सींबींधरत ोोर्ी आढळणूाऱयाींवर कायसवारी करण्याची 
मागणूी एका राजकीय पिाया पोाधरकाऱयाींनद नोनाींक २९ एिप्रल, २०१५ मयद वा या 
सुमारास रनवदोानाद्वारद कद ली, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, हासनानद या प्रकरणूाची चौकही कद ली आरद काय, 
(३) असल्यास, चौकही अींती काय रनषपन्न झालद व यानुर्ींगानद कोणूकोणूया व्यक्ती ोोर्ी 
आढळनन आल्या व याींयावर कोणूया ्वरुपपाची कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) रोय. 
(२) रोय. 
     मरानगरपाटलकद या नालासोपारा प्रिागातील कारी कमसचाऱयाींया फद ब्रुवारी-माचस, २०१२ या 
मनरन्याींया वदतनातनन कपात कद लदली ििवषय रनवासर रनरीची रुपपयद १६,०००/- रक्कम 
मरानगरपाटलकद या सवससारारणू रनरी खायातनन ििवषय रनवासर रनरी खायात वगस न 
कद ल्याची बाब मरानगरपाटलकद या मुय लखापरीिक याींनी सन २०११-१२ या लदखा परीिणू 
अरवालाद्वारद रनोहसनास आणूली रोती. 
     मुय  लदखापरीिकाींया लदखा आिदपाया अनुर्ींगानद ििवषय रनवासर रनरीची रुप.१६,०००/- 
रक्कम सवससारारणू रनरी खायातनन ििवषय रनवासर रनरी खायात वगस करण्यात आली आरद. 
(३) ििवषय रनवासर रनरीची रक्कम सवससारारणू खायातनन ििवषय रनवासर खायात 
वदळयावदळी वगस करावी, असद रनोेह प्रिाग सटमयाींया लदखापालींना ोदण्यात आलद आरदत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

िसई-विरार शहर महानगरपासलिेने विविध िामाांसाठी हदलेल्या  
लाखो रुपयाांच्या रिमा थिीत ठेिल्याबाबत 

  

(११)  ३९६७५ (१३-०५-२०१६).   श्री.बळीराम ससरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वसई िवरार हरर मरानगरपाटलकद नद प्रटहिणू कामासा  , रनवोणूनकीया कामासा  , 
छपाईया कामासा  , उद्घा्नासा  , पल्स पोटलओ सारया कायसक्रमासा   अधरकारी, 
कमसचारी व खासगी व्यक्तीींना ोदऊ कद लदल्या अग्रीमाींया लाखो रुपपयाींया रकमा  कीत 
 दवल्याप्रकरणूी उच्तरीय चौकही करुपन सींबींधरत ोोर्ी आढळणूाऱयाींवर कारवाई करण्याची 
मागणूी एका राजकीय पिाया पोाधरकाऱयाींनद नोनाींक ७ एिप्रल, २०१५ मयद वा या सुमारास 
मा.मुयमींत्री मरोोयाींकोद कद ली, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, हासनानद या प्रकरणूाची चौकही कद ली आरद काय, 
(३) असल्यास, चौकही अींती काय रनषपन्न झालद व यानुर्ींगानद कोणूकोणूया व्यक्ती ोोर्ी 
आढळनन आल्या व याींयावर कोणूया ्वरुपपाची ोींोामक कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत 
आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) रोय. 
(२) व (३)  कीत अग्रीमापो्ी सींबींधरत कमसचाऱयाींवर एकरकमी रक्कम एका मनरन्याया आत 
िरण्याची अींरतम नो्ीस बजावण्यात आलदली आरद. सद्या याींया वदतनातनन रुपपयद ५,०००/- 
प्रमाणूद कपात कद ली जात आरद. ऑक््ोबर, २०१४ तद ऑग््, २०१६ पयांत रक्कम रुपपयद 
१,१४,६००/- वसुली झालदली आरद. तसदच पुढील वदतनातनन रनयमीत वसुली कद ली जात असनन 
वसुली बाकी रुपपयद ३,८५,४००/- आरद. 
     उवसरीत सवस अधग्रम रकमाींचद समायोजन/वसुली झालदली आरद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  
मौज ेत ळीांज (ता.िसई, जज.पालघर) येथील जाधि मािेर् मधील अनधधि त बाांधिामाबाबत 

  

(१२)  ३९६८२ (१३-०५-२०१६).   श्री.बळीराम ससरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजद तुळीींज नालासोपारा (ता.वसई, ्ज.पालघर) यद ील जारव माके् मरील सव्रे क्रमाींक 
९५/७ मरील अनधरकृत बाींरकामावर कायसवारी करण्यासा   गदलदल्या मरानगरपाटलकद या 
अधरकाऱयाींना मारराणू करणूाऱया सींबींधरताींची चौकही करुपन सोरचद अनधरकृत बाींरकाम 
एम.आर.्ी.पी. कायद्यान्वयद रनषकाटसत करण्याची मागणूी नालासोपारा यद ील एका राजकीय 
पिाया पोाधरकाऱयानद नोनाींक ८ माचस, २०१५ रोजी वा यासुमारास मा.मुयमींत्री मरोोयाींकोद 
रनवदोनाद्वारद कद ली, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर प्रकरणूी चौकही कद ली आरद काय, 
(३) असल्यास, चौकहीअींती काय आढळनन आलद व यानुर्ींगानद हासनानद ोोर्ीींवर कोणूती  
कारवाई कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) रोय. 
(२) रोय. 
(३) सोरील जागदचा सवे क्र. रा ९७/७ असनन या जागदवरील अनधरकृत जारव माके्मरील 
अनधरकृत ्पऱयाींवर कारवाई करीता नोनाींक १०.०२.२०१५ रोजी मरानगरपाटलका अरतक्रमणू 
िवरोरी प क गदलद असता करनष  अटियींता श्री.योगदह सावींत व इतर कमसचाऱयाींना तद ील 
लोकाींनी मो ा जमाव क कन टहिवगाळ क कन काठ्याींनी व ला ाबुक्याींनी मारराणू कद ली. तसदच 
तद ील अनधरकृत बाींरकाम तोोन नोलद नारी. 
     सोर घ्नदचद छायाधचत्रणू करण्यात आलदलद असनन याची वनीधचत्रकफत 
मरानगरपाटलकद कोद उपलब्र आरद. सोर प्रकरणूी मारराणूीबाबत मरानगरपाटलकद या वतीनद 
नालासोपारा पोलीस  ाणूद, नालासोपारा (प) यद द गुन्रा नोंो क्र.९४ नोनाींक १०.०२.२०१५ अन्वयद 
गुन्रा नोंोिवण्यात आलदला आरद. तसदच यानींतर ोदखील मरानगरपाटलका अरतक्रमणू िवरोरी 
प कानद नोनाींक २०.०१.२०१६ रोजी जारव माके्मरील अनधरकृत ्पऱयाींवर कारवाई क कन 
या रनषकाटसत कद ल्या व सींबींधरत अनधरकृत बाींरकाम िवकासक श्री.राजाराम जारव याींचदवर 
एम.आर.्ी.पी. अींतगसत गुन्रा नोंोिवणूदकररता नोनाींक २४.०६.२०१५ रोजी पोलीस रनरीिक, 
नालासोपारा (पन) याींना पत्र व इतर अनुर्ींगीक कागोपत्रद (पारणूी अरवाल, रनषकासन अरवाल, 
पींचनामा इ.) ोदण्यात आलदली आरदत. गुन्हयाींबाबतची पुढील कारवाई पोलीसाींकोनन सुरुप आरद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

भ सािळ नगरपासलिेच ेगत २ िर्ाटपासून िर िस लीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याबाबत 
  

(१३)  ४०३४५ (१६-०५-२०१६).   श्री.सांजय साििारे (भ सािळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुसावळ नगरपाटलकद चद मागील २ वर्ासपासनन कर वसुलीचद प्रमाणू अयल्प असल्यानद 
मुयाधरका-याींनी कर वसुलीसा    ोस पावलद उचलली आरदत, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, गत तीन वर्ासत झालदल्या बाींरकामाींची नोंो नगरपाटलकद त नसल्यानद 
मालमतारारकाींकोनन रक्कम वसनल करण्यात यदत नारी, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकही करण्यात आली आरद काय, 
(४) असल्यास, चौकहीया अनुर्ींगानद  ककत रक्कम तातोीनद वसुल करण्याबाबत हासनानद 
कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०५-०१-२०१७) :(१) व (२) रोय. 
(३) नारी. 
(४) व (५) िुसावळ नगरपररर्ोद या अख याररतील मालमताींची सीं या ३३१२७ एवढी आरद. सन 
२०१०-११ म यद पुढील ४ वर्ासकरीता मुल् याींकन करण् यात आलद रोतद. फद र आकारणूी सन २०१४-
१५ यावर्ी प्र् तावीत रोती. 
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     सवससारारणू सिा  राव क्र.२८, नोनाींक ३१.०५.२०१४ अन् वयद सवस हरराचद मालम ता 
सव् रेिणू पनणूस न झाल् यानद फद र आकारणूी ्  धगत करण् यात यावद, असद  रिवण् यात आलद रोतद. 
     सन २०१५-१६ या आध सक वर्ासत फद र आकारणूीचद काम पनणूस न झाल् यानद व सरायक 
सींचालक, नगर रचना, जळगाींव याींनी यावर्ी तपासणूीसा   अधररनयमातील तरतुोीनुसार 
प्रकक्रया पनणूस करण् याचद हक् य नसल् यानद कळिवलद रोतद. 
     सन २०१६-१७ या वर्ासत फद र आकारणूीचद काम पनणूस करण् याचद रनयोजीत असनन मारद 
डोसेंबर, २०१६ अखदर पनणूस करण् यात यदईल असद ्जल् राधरकारी याींनी कळिवलद आरद. 
     सन २०१३-१४ म यद एकुणू मालम तारारकाींना कलम १५० अन् वयद मागणूी बबलद सींपनणूस 
बजावण् यात आली रोती व मालम ता रारकाींना जप् ती व वॉर् बजावण् यात आलद रोतद. 

___________ 
  

भामा-आसखेड धरणातनू प णे शहराला २.६ र्ीएमसी पाणी  
देण्यासाठीच्या प्रिल्पासाठी ननधी समळण्याबाबत 

  

(१४)  ४२८०५ (०३-०५-२०१६).   डि.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.असमन परे्ल 
(म ांबादेिी), प्रा.िर्ाट गायििाड (धारािी), श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.जगदीश म ळीि (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) िामा-आसखदो ररणूातनन पुणूद हरराला २.६ ्ीएमसी पाणूी टमळणूार आरद, या 
प्रकल् पासा  चा खचस ३२० को्ी असनन मागील ोोन वर्ासपासनन या प्रकल् पाचद काम बींो 
असल् याचद मारद डोसेंबर, २०१५ मयद वा याोर यान रनोहसनास आलद आरद, रद खरद आरद काय, 

(२) असल् यास, सोर प्रकल् पासा   रनरी ोदऊन या प्रकल् पाचद काम पनणूस वास नदण् याबाबत 
हासनानद कोणूती कायसवारी कद ली वा करण् यात यदत आरद, 
(३) नसल् यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१६) :(१) कें द्र हासन पुर्कृत जदएनएनयुआरएम योजनदअींतगसत 
पुणूद हररात िामा-आसखदो ररणूातनन २.६४ ्ीएमसी पाणूीपुरव ा करण्याया रुप.३८० को्ी 
ककीं मतीया प्रकल्पास कें द्र हासनानद सन २०१३ मयद मान्यता नोली आरद. 
(२) व (३) पुणूद यद ील िामा-आसखदो ररणूातनन पुणूद हरराला पाणूीपुरव ा या प्रकल्पासा   
आतापयांत कें द्र व राज्य नरचयाचा एकन णू रुप.७६ को्ी रनरी िवतरीत कद ला असनन सोर कद लदनींतर 
पुढील रनरी िवतरीत कद ला जाणूार आरद. 
     िामा आसखदो प्रकल्पाचद काम पनणूसवास नदण्यासा   पणुूद हरारास िामा-आसखदो 
उ्ोवावरुपन मींजनर पाणूी पुरव ा प्रकल्पामरनन कुरळी यद नन Tapping ोदऊन ५ MLD पाणूी 
(Raw Water) आळींोी नगरपररर्ोदस उपलब्र करुपन ोदणूदबाबत सनचना आयुक्त, पुणूद 
मरानगरपाटलका याींना ोदण्यात आल्या आरदत. 
    कुरळी यद नन आळींोी नगरपररर्ोदनद नगरो ान योजनेंतगसत मराराषर जीवन 
प्राधरकरणूाया सराय्यानद योजना तयार करुपन DMA माफस त राज्य हासनास साोर करणूदबाबत 
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व सोर योजनदसा   आवचयक नगरपररर्ो नरचयाचा रनरी पुणूद मरानगरपाटलकद माफस त उिा 
करणूदबाबत सनचना ोदण्यात आल्या आरदत. 
     सोर प्रकल्पास िवरोर करणूाऱया आींोोलकाींना री व्तु्् ती कळवनन रद आींोोलन मागद 
घदण्याबाबत व िामा-आसखदो उ्ोवावरुपन सुरुप असलदल्या प्रकल्पाचद काम युो पातळीवर पनणूस 
करण् यासा   आवचयक ती सवस उपायोजना करणूदबाबत सनचना पुणूद मरानगरपाटलकद स ोदण्यात 
आल्या आरदत. 

___________ 
  

सभिांडी महानगरपासलिेला वििासिामाांसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१५)  ४२९५२ (१७-०५-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िर्ाट गायििाड (धारािी), श्री.िसांतराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्री.असमन परे्ल (म ांबादेिी), डि.सांतोर् र्ारफे (िळमन री) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) टिवींोी मरानगरपाटलकद ला सद्य:्् तीत  दकद ोाराींचद २०० को्ी रुपपयद ोदणूद असनन 
मरानगरपाटलकद या िविवर योजनदकरीता सुमारद १५० को्ी रुपपयद कजस घदतलद असल्यानद सुमारद 
२८१ को्ी रुपपयाींचद मरानगरपाटलकद वर कजस असल्याचद मारद डोसेंबर, २०१५ रोजी वा या 
ोरयान रनोहसनास आलद आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, आध सक ोबघाईला आलदल्या या मरानगरपाटलकद ला िवकासकामाींसा   रनरी 
उपलब्र करुपन ोदण्याबाबत हासनानद कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१६) :(१) टिवींोी रनजामपनर हरर मरानगरपाटलकद कोद 
सद्य:्् तीत रक्कम रुप.२२७ को्ी  दकद ोाराींचद ोदणूी बाकी आरदत. टिवींोी मरानगरपाटलकद नद सन 
२०१५-१६ मयद कोणूयारी प्रकारद कजस घदतलदलद नारी. परींत ु एम.एम.आर.ोी.ए.कोनन िविवर 
िवकास कामाींसा   कजस रुप.१७२,७४,८५,०५३/- घदणूदत आलदलद आरद. यापैकी सन २०१५ अखदर 
कजस रप्यापो्ी वािर्सक रक्कम रुप.७८ को्ी मात्र व्याजासरीत कजस रप्याची रक्कम िरण्यात 
आलदली असनन सद्य:्् तीत कजस रप्तद ोदणूी प्रलींबबत नारीत. सोर कजस रप्यापो्ी 
परतफद ोीची रक्कम रुप.१०३ को्ी बाकी आरद. 
(२) हासनाकोनन सन २०१५-१६ मयद मरानगरपाटलकद स प्राप्त झालदला रनरी पुढील प्रमाणूद 
आरद. 

अ.क्र. सीं् ा प्राप्त रनरी रुपपयद 
(अ) १४ िवत आयोग अनुोान ३८,०६,५७,८२४ 
(ब) सुवणूस जयींती नागरी नगरो ान ३२,४४,९५,९७८ 

(क) नागरी ोटलत व्ती २,३०,००,००० 
(ो) राजीव आवस योजना २७,११,९२७ 
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(इ) रोो फीं ो अनुोान ३०,१५,२८४ 
(ई) ्वछ िारत अटियान १,४८,१६,००० 

(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 
___________ 

  

सभिांडी (जज. ठाणे) महानगरपासलिा पाणीप रिठा विभागातील अधधिाऱयाांच्या  
बेपटिाईम ळे पाण्याची ननमाटण झालेली तीव्र र्ांचाई 

  

(१६)  ४२९६६ (१७-०५-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िर्ाट गायििाड (धारािी), डि.सांतोर् र्ारफे (िळमन री), 
श्री.असमन परे्ल (म ांबादेिी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) टिवींोी (्ज. ाणूद) मराननगरपाटलका पाणूीपुरव ा िविागातील अधरकाऱयाींया बदपसवाईमुळद 
सया िविवर िागात पाण्याची तीव्र ी्ंचाई रनमासणू झाल्यानद तद ील मनरलाींनी मारद जानदवारी, 
२०१६ मयद वा यासुमारास पाटलकद वर माचास काढल्याचद रनोहसनास आलद आरद, रद खरद आरद 
काय, 

(२) असल्यास, टिवींोीतील रनमासणू झालदल्या पाणूी ी्ंचाईया िविवर िागात पाणूीपुरव ा 
वरीत सुरुप करण्याबाबत तसदच पाणूीपुरव ा िविागातील ोोर्ी अधरका-याींवर कारवाई 
करण्याबाबत हासनानद कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) :(१) टिवींोीतील पाणूी ी्ंचाई रनमासणू झालदल्या िविवर 
िागात पाणूी पुरवठ्याबाबत नगरसदवक/नगरसदिवका व पोाधरकारी याींया मागणूी नसुार 
मरानगरपाटलकद चद ्ँकर व मरानगरपाटलकद नद मींजुर कद लदल्या खाजगी ्ँकरद्वारद पाणूी पुरव ा 
वदळोवदळी करण्यात आलदला आरद. 
     तसदच पाणूी ी्ंचाई काळामयद नागरीकाींया मागणूीनुसार खाजगी ्ँकरद्वारद पाणूी 
पुरव ा करण्याची तजवीज  दवण्यात आली रोती. 
(२) प्रचन उद्् ावत नारी. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

अहमदनगर जजल््यास महाराष्ट्र प्रदेश वििास प्राधधिरणातून िगळण्यात आल्याबाबत 
  

(१७)  ४३०५५ (२९-०४-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.असमन परे्ल (म ांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डि.सांतोर् र्ारफे (िळमन री) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मो या हररामयद मदरो रदल्वद, मो द पनल, र्तद व अन्य को्यावरीची कामद 
करण्यासा   हासन मराराषर प्रोदह िवकास प्राधरकरणू ् ापन करणूार असल्याचद मारद 
जानदवारी, २०१६ मयद वा याोरयान रनोहसनास आलद, रद खरद आरद काय, 
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(२) असल्यास, िवकटसत हररालगत असननरी अरमोनगर ्जल्हयास सोर प्रोदह िवकास 
प्राधरकरणूातनन वगळण्यात आलद आरद, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, सोर प्राधरकरणूात अरमोनगर ्जल्हयाचारी समावदह करण्याबाबत हासनानद 
कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-०४-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) मराराषर मरानगर रनयोजन सटमती 
(रचना व कामद) (तरतनोी पुढद चालन  दवणूद) अधररनयम, १९९९ याया कलम २ या खींो (क) 
अन्वयद मरानगर िदत्र रणूनन घोिर्त कद लदल्या िववक्षित िदत्राींया उधचत, व्यव्् त व हीध्र 
िवकासाचद समन्वयन व पयसवदिणू करण्याया आणणू अहा िवकासाया योजना, प्रकल्प व 
पररजना स अहा प्रोदहातील िदत्राींकररता प्राधरकरणूद ् ापन करण्यासा   आणणू याींयाही 
सींबींधरत ककीं वा तोानुर्ींधगक बाबीींसा   तरतनो करण्याकररता हासनानद मारद जनन, २०१६ मयद 
अयाोदह प्रयािपत कद ला आरद. 
     अरमोनगर ्जल्हयातील िदत्र मराराषर मरानगर रनयोजन सटमती (रचना व कामद) 
(तरतनोी पुढद चालन  दवणूद) अधररनयम, १९९९ याया कलम २ या खींो (क) नसुारया 
मरानगर िदत्र घोिर्त नसल्यानद याचा प्रोदह िवकास प्राधरकरणूात समावदह करण्यात आलदला 
नारी. 

___________ 
  
म ांबईतील साांतारॉस झ चेंब र सलांि रोड हलाि प लाखाली रस् ता ननसमतीच्या िामाांतगटत रस्त्याच्या 

मध्यभागी असलेली पाण्याची र्ािी स्थलाांतरीत िरण्याबाबत 
  

(१८)  ४४०७२ (०५-०५-२०१६).   श्री.सांजय पोतनीस (िसलना), श्री.स ननल सशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील साींताकु्रझ चेंबुर टलींक रोो रलाव पुलाखाली र् ता रनटमतीया कामाींतगसत 
र्याया मयिागी असलदली पाण्याची ्ाकी ् लाींतरीत न कद ल्यामुळद तद नन यद-जा करणूाऱया 
जो अवजो वारनाींना अोसर रोऊन प्रचींो वारतुक कोंोी रोत आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर साींताकु्रझ चेंबनर टलींक रोो रनटमसतीया वदळी बाधरत झालदल्या चार इमारती 
रनषकाटसत करण्यात आल्या, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, पाण्याची ्ाकी ताकाळ रलिवण्याबाबत ् ारनक लोकप्ररतरनींरीनी सींबींधरत 
िविागाही सातयानद सींपकस /पत्रव्यवरार करुपनरी अद्यापयांत कोणूतीच कायसवारी झालदली नारी, 
रद री खरद आरद काय, 
(४) असल्यास, उक्त पाण्याची ्ाकी ताकाळ अन्यत्र रलवनन वारतकुीस रोत असलदला अो ळा 
ोनर करण्याबाबत हासन ्तरावर कायसवारी करण्यात आली वा यदत आरद, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) :(१) सोर पाण्याची ्ाकी नोनाींक ०३/०८/२०१६ रोजी 
् लाींतरीत करण्यात आली आरद. 
(२), (३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  
सभिांडी शहरात प्रभाग ससमतीांतगटत फेरीिाला झोन ि ना-फेरीिाला झोन जाहहर िरण्याबाबत 

  

(१९)  ४४६७० (१७-०५-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(सभिांडी पूिट) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) टिवींोी हररातील मुय वारतुकीया मागासवरील र्याींत मो मो द खड्ोद असताना 
फद रीवाल्याींनी र्यातच ोकुानद व रातगाड्याीं उ्या कद ल्यानद तद ील ् ारनक नागरीकाींनी 
याींयावर कारवाई करण्याबाबत मरानगरपाटलकद स तक्रारी कद ल्या असल्याचद रनोहसनास आलद 
आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, तसदच बाजार फी वसनलीचा  दका नोनाींक ३१ डोसेंबर, २०१५ रोजी पयांतचा 
असताींनारी कारवाई न करता मरानगरपाटलकद तील अधरकाऱयाींनी पुन्रा बाजार फी वसुलीचा 
 दका ोदण्यासा   मारद जानदवारी, २०१६ मयद वा याोरयान रनिवोा प्रटसो कद ली आरद, रद री 
खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, प्रयदक प्रिाग सटमतीतगसत फद रीवाला झोन व ना-फद रीवाला झोन जानरर 
करण्यासा    राव करुपनरी अद्यापरी यावर कोणूतीरी कायसवारी करण्यात आली नारी, रद री 
खरद आरद काय, 
(४) असल्यास, सोर प्रकरणूाींची चौकही करण्यात आली आरद काय, चौकहीत काय आढळनन 
आलद व तद् नसुार कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) रोय, रद खरद आरद. 
(२) रद खरद नारी. 
     ोैरनक बाजार फी व ोैरनक ्लॉ्र फी वसुलीचा  दका नोनाींक ३१.१२.२०१५ पयांत 
असताना  दक्याची मुोत सींपण्यापुवीच नोनाींक १६.११.२०१५ रोजी ऑनलाईन पोतीनद 
ई.रनिवोा मागिवण्यात आलदली आरद. 
(३) कें द्र हासनानद लागु कद लदलद राषरीय फद रीवाला रोरणू िवचारात घदता सोर रोरणूानसुार 
टिवींोी मरानगरपाटलका िदत्रात सरुाररत फद रीवाला व ना फद रीवाला झोन तयार करण्याचद काम 
प्रगती प ावर आरद. अद्याप याचद अींरतमीकरणू झालदलद नारी. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
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म ांबई पूिट उपनगरात वििासिाांम ळे अनिे झोपडपट्टी प्रिल्प रखडले असल्याबाबत 
  

(२०)  ४४९९१ (०३-०५-२०१६).   श्री.स ननल राऊत (विरॉसोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   
सन्माननीय ग हननमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पनवस उपनगरात िवकासकाींमळुद अनदक झोपोपट्टी प्रकल्प रखोलदलद असनन िवकासक 
रनरवाहाींना वदळदवर िाोद ोदत नारी, कारी समाजकीं ्क प्रकल्पात बारा रनमासणू करीत आरदत, 
अनदक मनरन्याचद िाोद रखोलदलद असल्यामळुद रनरवाहाींचद सींसार र्यावर आलदलद आरदत, प्रकल्प 
लवकरात लवकर पनणूस करण्यासा   याबाबत योनय ती कायसवारी करण्याची मागणूी ् ारनक 
लोकप्ररतरनरीींनी कद लदली असल्याची बाब मारद जानदवारी, २०१६ मयद वा याोरयान 
रनोहसनास आलद आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, हासनानद रनरवाहाींना वदळदवर ककीं वा एक वर्ासचद पनणूस िाोद ोदवनन झोपोपट्टी 
पुनवससन प्रकल्प लवकरात लवकर पनणूस करण्यासा   िवकासकावर कोणूती कायसवारी कद ली वा 
करण्यात यदत आरद, 
(३) असल्यास, झोपोपट्टी पुनवससन प्रकल्पात बारा रनमासणू करणूाऱया समाजकीं ्कावर हासनानद 
कोणूती कारवाई कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०८-१२-२०१६) :(१) मुींबईया पनवस उपनगरातील २ झो.पु.योजनाींमयद 
िवकासक िाोद ोदत नसल्याबाबत सन्मानानीय सो्याींची २ पत्रद प्राधरकरणूास प्राप्त झाली 
आरदत. या ोोन्री योजनाींमयद सनुावणूी घदवनन िाोद अोा करण्यात आलद आरद. 
     पनवस उपनगरातील सुमारद ५० योजनाींया सींोिासत िाोद न ोदण्यािवर्यी प्राप्त तक्रारीपैकी 
३७ योजनाींमयद चौकही करुपन पात्र झोपोीरारकाींना िवकासकाकोनन िाोद अोा करण्यात आली 
असनन ५ प्रकरणूाींमयद िवकासकाची रनयुक्ती रद्द करण्याबाबत सुनावणूी सुरुप असनन ७ 
प्रकरणूाींमयद प्रा टमक चौकही सरुुप आरद. 
(२) व (३) िवकासकानद वदळदवर िाोद न नोल्यास प्राधरकरणूाया पररपत्रक क्रमाींक १५३ नुसार 
िवक्री घ्कास ् धगती ोदणूद, िवनरत मुोतीत िाोद अोा न कद ल्यास झोपोपट्टी अधररनयमाया 
कलम १३(२) नुसार िवकासकाची रनयुक्ती रद्द करण्याची कारवाई कद ली जातद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

राज्यात अनधधि त बाांधिामाांना आळा घालण्यासाठी के्षत्रीय ससमतीने दोन िर्ाटपूिीच  
आपला अहिाल शासनाला सादर िेला असल्याबाबत 

(२१)  ४५५७३ (२०-०४-२०१६).   श्री.डड मल्लीिाजूटन रेड्डी (रामरे्ि) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनधरकृत बाींरकामाींना आळा घालण्यासा   िदत्रीय सटमतीची रनयुक्ती कद ली 
असनन या सटमतीनद ोोन वर्ासपनवीच आपला अरवाल हासनाकोद साोर कद ला असनन रा अरवाल 
प्रलींबबत असल्याचद मारद जानदवारी, २०१६ या पाचव्या आ वड्यात वा या सुमारास रनोहसनास 
आलद, रद खरद आरद काय, 
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(२) असल्यास, उक्त सटमतीया अरवालावर हासनानद चौकही कद ली आरद काय, 
(३) असल्यास, चौकहीया अनुर्ींगानद कोणूती कायवासरी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१७-०१-२०१७) :(१) नारी. सोर अरवाल हासनानद नोनाींक २८.२.२०१४ 
रोजी झालदल्या मा.राज्य मींत्रीमींोळाया बै कीमयद ््वकारलदला आरद. 
(२), (३) व (४) उक्त िाग क्र. (१) मयद नमनो कद ल्याप्रमाणूद व्तु्् ती असल्यानद चौकही 
करण्याचा प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

रायगड जजल्हयातील पयाटिरणदृष्ट्र्या सांिेदनशील असलेल्या 
धगररस्थान माथेरानचा वििास िरणेबाबत 

  

(२२)  ४७८३४ (०५-०५-२०१६).   श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगो ्जल्हयातील पयासवरणूदृष्या सींवदोनहील असलदल्या धगरर् ान मा दरानया 
िवकासासा   समुारद १२५ को्ी रुपपयावरुपन अधरक रनरीचा वापर करण्यासा   हासनाया 
एमएमआरोीएनद आराखोा तयार कद ला आरद, रद खरद आरद काय, 

(२) असल्यास, या योजनदचद  ोोक्यात ्वरुपप काय आरद, 
(३) असल्यास, सोर प्रकरणूी कोणूती कायसवारी करण्यात आली वा यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०१-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) रोय. 
      सोर योजनदमयद खालील कामाींचा समावदह आरद:- 
(१) नेरळ-दस्त री रस्त्याचे िाहतिू स रक्षा उपाययोजनेसह रुां दीिरण ि स धाररतिरण. 
     सोर र्याची जमीन वनिविाग व इकोसदन्सदन्व्र झोनमयद मोोत असनन वन 
िविागाया अटिलदखा प्रमाणूद या र्याया ६.७० कक.मी. लाींबीमयद ७ मी रुपीं ोीमयद र्याचद 
काम करण्यास परवानगी आरद. १+१ माधगसका र्ता पनणूस करण्याया दृष्ीनद आवचयक असणूा-
या वन जटमनीचा र्याया वापर करण्याया दृष्ीनद मींजनरी टमळिवण्यासा   प्र्ताव 
वनखायाकोद नोनाींक १२ नोव्रेंबर, २०१६ रोजी साोर करण्यात आला असनन रद काम तातोीनद 
१५ मनरन्यामयद पनणूस करण्याचद मुींबई मरानगर प्रोदह िवकास प्राधरकरणूामाफस त रनयो्जत 
आरद. 
(२) दस्त री माथेरान िच्या पदपथाचे स धाररिरण ि 
(३) पॅनोरमा पिईर्, हार्ट पााँईर्, मायरा पााँईर्, इिो पााँईर् या ४ दशटनीय स्थळाांच्या पोहोच 
मागाटच ेस धारीिरण 
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     सोर प्र्तािवत कामाया अींमलबजावणूरबाबत नोनाींक २९ नोव्रेंबर, २०१६ रोजी 
वनखायाया अधरका-याींनी प्र्तािवत कामाया ् ळाींची पारणूी कद ली असनन वनखायाचा 
अटिप्राय प्राप्त रोताच मुींबई मरानगर प्रोदह िवकास प्राधरकरणूामाफस त कायसवारी करण्याचद 
रनयो्जत आरद. 

___________ 
  

म ांबई-अहमदाबाद महामागट रॉस.८ लगत अनधधि त औद्योधगि  
िसाहती ि हिरे्लचे झालेले बाांधिाम 

  

(२३)  ४८८४५ (१७-०५-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
अॅड.आसशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई अरमोाबाो मरामागासलगत पदल्रार, ससुनवघर, सातीवली, वालीव या पररसरात तसदच 
वसई-िवरार पनवस िागात आनोवासी व खाजगी जटमनीवर सरसक् अनधरकृत औद्योधगक 
वसारतीींचद बाींरकामद सु क कद लदली आरदत, पदल्रार व कामणू िागात कोणूयारी परवाननया न 
घदता मोठ्या प्रमाणूात तबदल्याची, औद्योधगक वसारती व अनधरकृत रॉ द्ल बाींरकाम कद लदली 
आरदत. मरानगरपाटलका प्रहासन हररी िागात अनधरकृत बाींरकामािवरोरात कोक कारवाई 
करीत असताना राषरीय मरामागासलगत रोत असलदल्या अनधरकृत बाींरकामाींकोद ोलुसि करीत 
असल्याचा आरोप नागरीकाींनी करीत असल्याचद नोनाींक ७ जानदवारी, २०१६ मयद वा 
यासुमारास रनोहसनास आलदलद आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर प्रकरणूी हासनानद कोणूती चौकही कद लदली आरद काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणूी हासन अनधरकृत बाींरकामाींवर कोणूती कायसवारी कद ली वा 
करण्यात यदत आरद,  
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद कोणूती ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) मुींबई अरमोाबाो मरामागस क्र.८ लगत वसई िवरार 
हरर मरानगरपाटलका रद्दीतील पदल्रार, ससुनवघर, सारतवली, वाटलव, मालजीपाोा, बापाणूद, 
टहरसाो, चींद्रपाोा इ. गावामयद असलदली जागा खाजगी आनोवासी व वन जटमनी आरदत. 
     सोर न काणूी सुमारद ८१३ औद्योधगक गाळद, २४७ तबदलद व ५०९ रॉ द्ल्स आरदत 
अनधरकृत मालमतापकैी सुमारद २८५ मालमता रनषकाटसत करण्यात आलदल्या आरदत. २३८ 
मालमता रारकाींवर एम.आर.्ी.पी. कायद्याींतगसत नो्ीसा ोदण्यात आल्या आरदत व ८ 
मालमता रारकाींवर एम.आर.्ी.पी. कायद्याींतगसत गुन्रद ोाखल करण्यात आलद आरद. 
(२) प्रचन उद्् ावत नारी. 
(३) सोर प्रकरणूी उक्त अनधरकृत बाींरकामावर वसई-िवरार हरर मरानगरपाटलकद कोनन 
एम.आर.्ी.पी. कायद्याींतगसत रनषकासनाची कारवाई सुरुप आरद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
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म ांबईतील घार्िोपर व्हीलेज, हन मान नगर प नटवििास  
योजनेत वििासिान ेिेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(२४)  ४८८९६ (०७-१२-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.ओमप्रिाश ऊफट  बच्चू िडू 
(अचलपूर) :   सन्माननीय ग हननमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील न.िन.क्र. १ (पैकी) सव्रे नीं.१३६ (पकैी) घा्कोपर व्रीलदज, रनुमान नगर 
पुनसिवकास योजनदत िवकासकानद कद लदल्या गैरव्यवराराबाबत सखोल चौकही करुपन कायसवारी 
करण्याबाबत मा.मींत्री (गरृरनमासणू), मा.राज्यमींत्री (गरृरनमासणू), प्ररान सधचव (गरृरनमासणू), 
मुय कायसकारी अधरकारी (झोपोपट्टी पुनवससन प्राधरकरणू) तसदच पोलीस आयुक्त, पोलीस 
उपआयुक्त (मुींबई) याींयाकोद मागणूी कद ली असल्याचद मारद जानदवारी, २०१६ मयद वा या 
ोरयान रनोहसनात आलद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर प्रकरणूी हासनानद चौकही कद ली आरद काय, चौकहीत काय आढळनन आलद, 
तोनुसार चौकहीत ोोर्ी आढळलदल्या िवकासकावर कोणूती कारवाई करण्यात आली वा यदत 
आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  

श्री. प्रिाश महेता (०८-१२-२०१६) : (१) मौजद घा्कोपर यद ील न.िन.क्र.१ (पै) सव्रे क्र.१३६ (पै) या 
िुखींोावरील रनुमान नगर िवकास मींोळ या झोपोपट्टी पुनवससन योजनेंसींोिासत पाकस साई् ्वयीं 
िवकास आींोोलन याींनी मुय कायसकारी अधरकारी, झोपोपट्टी पुनवससन प्राधरकरणू याींचदकोद 
नो.३०/३/२०१५ अन्वयद कद लदल्या तक्रार अजासत या योजनदया िवकासकानद ोसुऱया िवकासकास योजना 
बदकायोदहीर िवकणूद, रनुमान नगर िवकास मींोळ रद फद ोरदहन नोंोणूीकृत नसणूद ७० ्क्कद  सींमती 
नसणूद, पयासवरणू िवर्यक परवानगी न घदणूद, बोगस झोपोरारकाींना पात्र करणूद इ.मुद्दद उप्् त कद लद 
आरदत. 

(२) व (३) वर नमनो योजना सुरुपवातीस मद.आहापुरा गरृरनमासणू प्रा.टल. याींनी झोपोपट्टी पुनिवसकास 

योजना (एसआरोी) अींतगसत नो.३०/०१/१९९६ रोजी साोर कद ली रोती. यास नो.०९/०६/१९९६ रोजी 
मान्यता नोली रोती. तोनींतर मद.लदक व्हयन ोदव्रलपसस याींची या योजनदचद िवकासक रणूनन रनयुक्तीचा 
प्र्ताव साोर झाला रोता. यासींोिासत फद ोरदहन मरील वैय्क्तक गरृरनमासणू सीं् ाींचद  राव, जुन्या 
िवकासकाचद ना-ररकत घदवनन या योजनदस नो.०९/१२/२०१३ रोजी सरुारीत आहयपत्र झोपोपट्टी 
पुनवससन योजनद अींतगसत (एसआरएस) नोलद आरद. 
      मद लदक ोदव्रदलपसस याींनी सर िवकासक रनयुक्त करण्याचा प्र्ताव नोला आरद. यािवर्यी 
िवकासकास सवस गरृरनमासणू सीं् दचद सवससारारणू सिदचद  राव साोर करण्याया सुचना 
नो.२०/०२/२०१६ रोजी नोल्या आरदत. 

     पयासवरणू िविागाया नो.१७/०१/२०१४ या पररपत्राकानुसार २० रजार चौ.मी पदिा अधरक 

कामास पयासवरणू िविागाचद ना-ररकत प्रमाणूपत्र साोर करणूद बींरनकारक आरद. 
      सोर योजनदसींोिासत झोपोपट्टी पुनिवसकास (एस.आर.ोी.) योजना अींतगसत राोानद पररटहष्-२ 

रनगसटमत कद लद रोतद. तद्नींतर प्राधरकरणूाया सुचनाींनुसार राोानद यामरील १५ सरकारी गरृरनमासणू 

सीं् ाींपैकी ८ सरकारी गरृरनमासणू सीं् ाींची नो.१/१/२००० या पात्रता रनकर्ानुसार पररटहष्-२ 

रनगसटमत कद लदली आरदत. 
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     या योजनदमरील १५ सरकारी गरृरनमासणू सीं् ाींपैकी ७ सीं् ाींया व्यव् ापन सटमतीचा 
कालावरी सन २०१७ पयांत वैर असनन उवसररत सीं् ाींया बाबतीत ज्याींया रनवोणूनका झाल्या नारीत 

ककीं वा मुोत सींपली आरद याींचदबाबत रनवोणूनक प्रकक्रया घदण्याचद रनोेह मुय कायसकारी अधरकारी, 
झोपोपट्टी पुनवससन प्राधरकरणू याींनी सरकार किास नोलद आरदत.सवस नव रनवासचीत सरकारी 
गरृरनमासणू सीं् ाींया कायसकारी सो्याींचद रणूणूद ऐकन णू पुढील योनय कायसवारी करण्यात यदईल असा 
प्राधरकरणूाचा अरवाल आरद. 

___________ 
  
डहाणू नगरपररर्देने (जज.पालघर) शासनाच्या ननधीचा मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(२५)  ४८९१५ (०७-०५-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ोराणून नगरपररर्ोदनद (्ज.पालघर) सीआरझदो (crz- रररत पट्टा) रनयम मोोनन बदकायोदहीर 
बबल्ोीींग उिारणूी, खाजणू जटमनीवर बाींरकाम उिारणूीस परवानगी ोदणूद, ोटलतव्ती रनरी 
बनाव् न काणूी व कामासा   वापर करुपन हासनाया रनरीचा मो या प्रमाणूात गैरव्यवरार 
कद ल्याचद नोनाींक १८ जानदवारी, २०१६ मयद वा या ोरयान रनोहसनास आलद, रद खरद आरद 
काय, 

(२) असल्यास, सोर प्रकरणूी हासनानद चौकही कद ली आरद काय, चौकहीत काय आढळनन आलद, 
तोनुसार ोोर्ीींवर कोणूती कारवाई कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१६-११-२०१६) :(१) व (२) सोर प्रकरणूी ्जल्राधरकारी पालघर याींनी 
उपिविागीय अधरकारी ोराणून याींना चौकही करण्याचद आोदहीत कद लद आरद, व याननसार चौकही 
सुरुप आरद. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

मेळघार्, धचखलदरा धारणी ताल क् यात फार मोठया प्रमाणात आहदिासी बह ल के्षत्रातील 
नागररिाांना श ध्द वपण्याच ेपाणी समळत नसल्याबाबत 

(२६)  ४९६२५ (०५-०५-२०१६).   श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदळघा्, धचखलोरा रारणूी तालुक् यात फार मो या प्रमाणूात आनोवासी बरुल िदत्रातील 
नागररकाींना हुो िपण्याचद पाणूी टमळत नारी रणूनन पाणूी उपलब्र व्रावद या कररता 
ब्ररसती ोॅम प्रकल्प मींजनर करणूार तसदच टसोको अींतगसत ५०० को्ी मींजनर करणूार असल्याचद 
हासनाची यदाजना आरद काय, अमरावती यद ील यनवा ्वाटिमान सींघ्नदनद मा.मुयमींत्री 
धचखलोरा ोौऱयावर असताना एकन णू ९ मागण्या मींजनर करण्याबाबत आनोवासी बाींरवानी 
रनवदोनद नोलद आरदत, रद खरद आरद काय, 



िव.स. २६६ (21) 

 
(२) असल्यास, हासनामाफस त कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) व (२) रोय.  युवा ् वाटिमान सींघ्ना, अमरावती 
याींचद नो.५.२.२०१६ चद रनवदोन हासनास प्राप् त झालद आरद. धचखलोरा अधरसनधचत िदत्रामरील 
पाण् याचा असलदला तु्वोा ििवष यात न रोण् या या अनुर्ींगानद तसदच पयस् न िवकास व वृ ोी 
रोण् या या उद्ददहानद या प्रकल् पाम यद जलसींपोा िविागानद प्र् तािवत कद लदल् या ररणूामुळद साचणूा-
या पाण् याचा उपयोग क कन घदण् या या दृष ्ीनद बमासस ती ररणूाचा प्र् ताव धचखलोरा प्रारुपप 
िवकास आराखड्याम यद अींतिनसत कद ला आरद. 
(३) प्रच न उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

अमरािती महानगरपासलिा कफशरीज-हब अत् याध ननि कफश मािेर् सह प्रिल्पाबाबत 
  

(२७)  ४९६५९ (०३-०५-२०१६).   श्री.रवि राणा (बडनेरा), डि.स ननल देशम ख (अमरािती) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती मरानगरपाटलकद या कफहरीज-रब अ यारुरनक कफह माके् सर प्रकल्पाबाबतची 
न्पणूी हासन्तरावर मींजनर झाली असनन रा प्रकल्प बोनदरा या न काणूी कायासन्वीत रोत 
असुन रा खचस ३८.८५ को्ी रुपपयद आरद या खचासपैकी ३० को्ी रुपपयद मींजनर करण्यात यदवनन 
बोनदरा यद ील प्रकल्पाींचद बाींरकाम माचस मनरन्यात सुरुप रोत आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पामयद बोनदरा यद ील ् ारनक सुटहिीत बदरोजगाराींना रोजगार 
ोदण्यात यदणूार असनन बदरोजगाराींना प्रटहिणू हासनामाफस त नोलद जाणूार आरद काय, 
(३) असल्यास, याबाबत हासनानद कोणूती कायसवारी कद ली आरद ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) :(१) उमरावती मरानगरपाटलकद नद कद लदल्या िवनींतीनुसार 
म्योद्योग िवकास मरामींोळानद, अमरावती मरापाटलका रद्दीमयद कफहररीज-रब, अयारुरनक 
कफह माके् सर उिारणूीसा   रुप.४१.०३ को्ी इतक्या रकमदचा प्रकल्प अरवाल तयार करुपन 
मरापाटलकद ला नोला आरद. 
    या प्रकल्पासा   रनरी उिा करण्याबाबतचा प्र्ताव मरापाटलका्तरावर िवचारारीन आरद. 
(२) व (३) प्रकल्प अद्याप प्रा टमक अव् दत िवचारारीन असल्यानद, प्रचन उद्् ावत नारी. 
त ािप, प्रकल्पाया अींरतम ्प्पयात याबाबत सकारामक िनमीका घदण्याचद आयुक्त, अमरावती 
मरानगरपाटलका याींया अरवालात नमनो करण्यात आलद आरद. 

 
___________ 
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सभिांडी शहर महानगरपासलिेत डि.आांबेडिर याांच्या १२४ च्या  
जयांतीच्या िायटरॉसमात झालेला गैरव्यिहार 

  

(२८)  ५०३२८ (०३-०५-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(सभिांडी पूिट) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) टिवींोी हरर मरानगरपाटलकद त ोॉ. आींबदोकर याींया १२४ या जयींतीया कायसक्रमात 
मींोप, रारफुलद आणणू ्मरृतधचन्रद यावर कद लदल्या खचासत मो या प्रमाणूात तफावत नोसनन 
आल्यानद यात समुारद ३ तद ४ लाख रुपपयाींचा गैरव्यवरार झाल्यानद याबाबतची चौकही 
करण्याबाबतची मागणूी तद ील ् ारनक लोकप्ररतरनरी याींनी मरापौर व आयुक्त, टिींवोी 
रनजामपनर मरापाटलकद कोद मारद फद ब्रुवारी, २०१६ मयद लदखी रनवदोनाद्वारद कद ली आरद, रद खरद 
आरद काय, 

(२) असल्यास, याबाबत हासनानद चौकही कद ली आरद काय, चौकहीत काय आढळनन आलद व 
तोनुसार सींबींधरत प्रकरणूी ोोर्ीींिवरुपो हासनानद कोणूती कारवाई कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) व (२) यािवर्यी टिवींोी रनजामपनर हरर 
मरानगरपाटलकद कोद तक्रार प्राप्त झाली आरद. 
     िवर्यारीन प्रकरणूी सकृतोहसनी अरनयटमतता झाल्याचद रनोहसनास यदतद. तद्अनुर्ींगानद 
यािवर्यी ्जल्राधरकारी,  ाणूद याींना एक मनरन्यात चौकही क कन अरवाल हासनास साोर 
करण्याचद रनोेह नोलद आरदत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  
म ांबईतील िाांदे्र-ि लाट ििम्प्लेक्सच्या (बीिेसी) धतीिर ठाणे शहरात िळिा येथे १०० एिरच्या 

विस्तीणट भूखांडािर सेंरल बबझीनेस डडस्रक्र् (सीबीडी) उभारण्याबाबत 
(२९)  ५१४५६ (१६-०५-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.स भार् भोईर 
(िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वाींद्रद-कुलास कॉप्लदक्सया (बीकद सी) रतीवर  ाणूद हररात कळवा यद द १०० 
एकरया िव्तीणूस िनखींोावर सेंरल बबझीनदस डो्रक्् (सीबीोी) उिारण्यासा   योजना 
हासनानद मारद जानदवारी, २०१६ मयद आखल्याचद रनोहसनास आलद आरद, रद खरद आरद काय, 

(२) असल्यास, सोर योजनदचद ्वरुपप तसदच उक्त प्रकल्पाींची उिारणूी करण्यासा   हासनानद 
कोणूती उपाययोजना कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) मौजद कळवा, ्जल्रा  ाणूद यद ील सोरचा 
सदन्रल बबझनदस डो्रीक्् प्रकल्पामरील सुमारद २३ रद.जटमनीपैकी सीआरझदोनद बारीत रोणूारद 
िदत्र वगळता कद वळ ५ रदक््र इतकी जटमन िवकासनाकररता उपलब्र असल्याकारणूानद 
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रनयोजनाया दृष्ीकोनातनन सदन्रल बबझनदस डो्रीक्् िवकासीत रोऊ हकणूार नारी, असद 
सकृतोहसनी नोसनन यदतद. त ािप, यानुर्ींगानद अधरक मानरती घदऊन मुींबई मरानगर प्रोदह 
िवकास प्राधरकरणूाया ्तरावर छाननी सुरुप आरद. 

___________ 
  

िल्याण सभिांडी (जज.ठाणे) येथील उड्डाणपूलाच्या िामाांना मांजूरी देण्याबाबत 
  

(३०)  ५१५६७ (०७-०५-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (सभिांडी ग्रामीण), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी 
पूिट), श्री.स ननल राऊत (विरॉसोळी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कल्याणू टिवींोी (्ज. ाणूद) मागासवरील ोगुासोी जवळ सरापोरी पनल टिवींोी-वाोा व नाटहक 
र्याकोद जाण्यासा   वींजारपट्टी नाका यद द पनल, टिवींोी तद कल्याणू र्यावरील राजीव गाींरी 
चौक तद साईबाबा मींनोर आणणू  ाणूद-ोोंबबवली र्यावर माणूकोली यद द उड्ोाणूपनल कामाींना 
मींजनरी ोदण्यात आलदली आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर उड्ोाणूपनलाींया बाींरकामास प्रयदकी ककती खचस यदणूार आरद व रनरीची 
तरतनो कहा प्रकारद करण्यात आली आरद, 
(३) असल्यास, सोर उड्ोाणूनलींची कामद ककती कालावरीत पनणूस करण्यात यदणूार आरदत 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०५-२०१६) :(१) रोय. 
(२), (३) व (४) मुींबई मरानगर प्रोदह िवकास प्राधरकरणूानद नोनाींक ०८.०९.२०११ रोजीया 
बै कीत टिवींोी वाोा, नाटहक र्याकोद जाण्यासा   वींचारपट्टी नाका यद ील उड्ोाणूपनलाया 
कामास मान्यता नोली रोती. सोररन पुलाचद बाींरकाम नोनाींक २०.११.२०१५ रोजी पनणूस झालद 
असनन रा पनल नोनाींक २५.११.२०१५ रोजी वारतकुीस खुला करण्यात आला आरद. या पुलाया 
बाींरकामासा   रुप.६३.७१ को्ी इतका खचस झाला आरद. 
     मुींबई मरानगर प्रोदह िवकास प्राधरकरणूानद नोनाींक २७.०६.२०१४ रोजीया बै कीत 
खालील कामाींना मींजनरी नोली आरद :- (अ) कल्याणू टिवींोी मागासवरील ोगुासोी जवळ सरापोरी 
पनलाया बाींरकामासा   रुप.८५ को्ी इतक्या खचासस प्राधरकरणूानद मान्यता नोली आरद. सोर 
कामाचद कायसोदह नोनाींक ११.०३.२०१६ रोजी ोदण्यात आलद असनन या पनलाचद बाींरकाम २४ 
मनरन्याया कालावरीत पनणूस रोणूद अपदक्षित आरद. 
(ब) टिवींोी तद कल्याणू र्यावरील राजीव गाींरी चौक तद साईबाबा मींोीर यद ील पुलाया 
बाींरकामासा   रुप.१५० को्ी खचासस मान्यता ोदण्यात आली आरद. सोर कामाचद कायासोदह 
नोनाींक १८.०१.२०१६ रोजी ोदण्यात आलद असनन या पुलाचद बाींरकाम ३० मनरन्याया कालावरीत 
पनणूस रोणूद अपदक्षित आरद. 
(क)  ाणूद-ोोंबवली र्यावर माणूकोली यद ील उड्ोाणूपुलाया बाींरकामास रुप.२४५ को्ी खचासस 
मान्यता ोदण्यात आली आरद. या कामाचद कायासोदह मान्यता ोदण्यात आली आरद. या कामाचद 
कायसोदह नोनाींक १४.०३.२०१६ रोजी ोदण्यात आलद असनन सोर पनलाचद बाींरकाम ३६ मनरन्यात 
पनणूस रोणूद अपदक्षित आरद. 

___________ 
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िोल्हापूर जजल्हयातील विविध प्रिल्पाांना मांजूर ननधीतील अखचीत ननधी पडून असल्याबाबत 
  

(३१)  ५१६७३ (०३-०५-२०१६).   श्री.उल्हास पार्ील (सशरोळ), श्री.प्रिाश आबबर्िर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्रापनर ्जल्हयातील पींचगींगा प्रोनर्णू, सुजल अटियान, ोरुाळी व कसबा बावोा 
साींोपाणूी पकक्रया कें द्र,  द् पाईपलाईन, नगरो ान र्तद प्रकल्प, रींकाळा सुहोटिकरणू, 
पावसाळी पाणूी रनयोजन आोी हररातील कामाींसा   सन २००८ पासनन आजपयांत तब्बल ७३७ 
को्ी ९१ लाख रुपपयाींचा रनरी प्राप्त रोऊनरी प्रयिात तीनहद को्ी रुपपयाींचा रनरीरी खचस 
करण्यात आलदला नारी, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्प पनणूस करण्याकररता को्यावरी रुपपयाींचा मोबोलारी कीं पन्याींना 
नोला जातो, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, मरानगरपाटलकद कोद कें द्र व राज्य हासनाकोनन आलदल्या िविवर योजनाींया 
रनरीचद पैसद पोनन आरदत, रद री खरद आरद काय, 
(४) असल्यास, सोर प्रकल्प रखोल्यामुळद िवकासावर याचा पररणूाम रोत असल्यानद यास 
जबाबोार असणूाऱया व्यक्तीींवर हासन ्तरावर कोणूती कायसवारी करण्यात आली वा यदत आरद, 
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१६) :(१) कोल्रापनर हररातील पींचगींगा प्रोनर्णू, मराराष र सुजल 
रनमसल अटियानाींतगसत पाणूी पुरव ा योजना, मराराषर सुवणूस जयींती नगरो ान अींतगसत 
साींोपाणूी प्रकक्रया, कें द्र हासन पुर्कृत युआयोीएसएसएम्ी अींतगसत  द् पाईपलाईन योजना, 
राषरीय सरावर सींवरसन अींतगसत रींकाळा तलाव सींवरसन, मराराषर सुवणूस जयींती नगरो ान 
अींतगसत र्तद प्रकल्प व पावसाळी पाणूी रनयोजन या सात प्रकल्पासा   आतपयांत रुप.३४७.७७ 
को्ी रनरी कोल्रापनर मरानगरपाटलकद स िवतरीत करण्यात आला आरद. 
(२) ््वकृत रनिवोदनुसार पनणूस झालदल्या कामाया प्रमाणूात कद लदल्या कामाचद ोदयक सींबींधरत 
कीं पन्याना कोल्रापनर मरानगरपाटलकद माफस त अोा कद लद जातद. 
(३) सोर सात प्रकल्पाींसा   िवतरीत कद लदल्या रुप.३४७.७७ को्ी रनरी पकैी २९८.५० को्ी खचस 
झाला असनन प्रकल्पाींची कामद कोल्रापनर मरानगरपाटलकद माफस त प्रगतीप ावर आरदत. 
(४) कामाींमयद िवलींब करणूाऱया  दकद ोार कीं पन्याींवर रनिवोा अ्ी व हतीनुसार ोींोामक 
कायसवारी कोल्रापनर मरानगरपाटलकद माफस त करण्यात आलदली आरद. 
(५) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

अांबरनाथ येथील विम्िो िां पनीची जागा परस्पर आयर्ीसी िां पनीला  
हस्ताांतरण श ल्ि न भरता हस्ताांतरीत िेल्याबाबत 

 

(३२)  ५३०६४ (२१-०४-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(सभिांडी पूिट) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अींबरना  यद ील िवको कीं पनीची जागा पर्पर आय्ीसी कीं पनीला र्ताींतरणू हुल्क न 
िरता र्ताींतरीत कद ल्यानद अींबरना  तरटसल कायासलयाकोनन सींबींधरत आय्ीसी कीं पनीला २२ 
को्ी रुपपयाींची ोींोामक कारवाई करण्याबाबतचा प्र्ताव मा.्जल्राधरकारी,  ाणूद याींयाकोद 
मारद फद ब्रुवारी, २०१६ मयद वा या ोरयान साोर करण्यात आलद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, यासींोिासत ्जल्राधरकारी,  ाणूद याींनी अींबरना  नगरपररर्ोदला सींबींधरत कीं पनीनद 
बाींरकम  ाींबिवण्याबाबतची नो्ीस बजािवण्याचद आोदह ोदऊनरी हासनाया नगरिवकास 
िविागानद ््ॉप वकस  नो्ीस मागद घदण्यास साींधगतलद, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणूी हासनानद चौकही कद ली आरद काय, चौकहीत काय आढळनन आलद 
व तद् नुसार सींबींधरत आय्ीसी कीं पनीिवरुपो व सोररन अनधरकृत बाींरकामास जबाबोार 
असणूाऱया अधरकारी व कमसचा-याींिवरुपो हासनानद कोणूती कारवाई कद ली वा करण्यात यदत 
आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) :(१) रद खरद आरद. 
(२) व (३) नगरपररर्ोदनद ्जल्राधरकारी याींया आोदहानुसार आय्ीसी कीं पनीला बाींरकाम 
 ाींबिवण्याची नोंोणूी ोदण्यात आली रोती. सोर नो्ीस िवरुपो आय्ीसी कीं पनीनद मा.उच 
न्यायालय, मुींबई यद द याधचका ोाखल कद लद यावर मा.उच न्यायालयानद सोर नो्ीस रद्द कद ली 
आरद. यामुळद आय्ीसी कीं पनीनद अींबरना  नगरपररर्ोदची ररतसर बाींरकाम परवानगी घदऊन 
बाींरकाम कद लद आरद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  
निी म ांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी प्रिल्पग्रस्ताांच ेप निटसन ि प नटःस्थापना धोरणाबाबत 

  

(३३)  ५३६३९ (२६-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर 
ि णािार (हहांगणघार्), श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदिली पूिट), अॅड.आसशर् शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.विजय िाळे (सशिाजीनगर), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.स भार् भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई आींतरराषरीय िवमानतळासा   प्रकल्पग्र्ताींचद पुनवससन व पुनसः ् ापना 
रोरणूासींोिासत (ोदय लािाींबद्दल) उलवा, तरघर, कोंबोिुजद व गणूदहपुरी ग्राम् ाींनी मा. 
मुयमींत्री व प्ररान सधचव, नगरिवकास िविाग, मींत्रालय याींना मारद एिप्रल, २०१६ या 
सुमारास रनवदोन नोलद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, उक्त रनवदोनासींोिासत हासनानद काय रनणूसय घदतला वा घदण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) :(१) व (२) रोय, नवी मुींबई आींतरराषरीय िवमानतळासा   
प्रकल्पग्र्ताींचद पुनवससन व पुन:् ापनदबाबतया प्रकल्पग्र्ताींया मागण्याींबाबत मा.मुयमींत्री 
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मरोोयाींया अयितदखाली नोनाींक २५.५.२०१६ रोजी बै क सींपन्न झाली. सोर बै कीमयद 
प्रकल्पग्र्ताींया िविवर मागण्याींया अनुर्ींगानद सिव्तर चचास रोवनन रनणूसय घदण्यात आला 
आरद. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  
निी म ांबईच्या ससडिो हदीतीतील िळांबोली, निीन पनिेल, खाांदा ििलनी येथे बाांधलेल्या ३० 

िर्ाटपूिीच्या ननि ष्ट्र् दजाटच्या िसाहतीबाबत 
  

(३४)  ५३७१२ (२९-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर ि णािार (हहांगणघार्), 
श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदिली पूिट), अॅड.आसशर् शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे 
(सशिाजीनगर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नवी मुींबईया टसोको रद्दीतील कळींबोली, नवीन पनवदल, खाींोा कॉलनी यद द ३० वर्ासपनवी 
बाींरलदल्या रनकृष् ोजासया वसारतीतील इमारती जीणूस झाल्या असनन वारींवार ्लॅब कोसळनन 
रनरवासी जखमी झाल्याचद मारद जनन, २०१६ मयद वा यासुमारास रनोहसनास आलद आरद, रद 
खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, उक्त वसारतीींमयद वारींवार ्लॅब कोसळण्याचद रनोहसनास आणूनन सुद्धा टसोको 
प्रहासन ोलुसि करीत आरद, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणूी जीणूस झालदल्या इमारतीींची पुनबाांरणूी करण्याबाबत हासनानद 
कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(४)  नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) :(१) व (२) कळींबोली मरील कद .एल.२ यद द ोोन घराींमयद 
्लॅबमरील सळईया खालील काँक्री् कव्रर रनखळल्याचद व यामुळद एका घरातील ोोन 
व्यक्ती नोनाींक २७.२.२०१६ रोजी ककरकोळ जखमी झाल्याचद तसदच खाींोा कॉलनीमयद नोनाींक 
४.७.२०१६ रोजी ए-्ाईप यद द मजबुतीकरणूाखालील काँक्री् कव्रर रनखळनन ोोन व्यक्ती 
जखमी झाल्याचद रनोहसनास आलद. ज्या ज्या न काणूी ्लॅबचा िाग कोसळण्याया घ्ना 
घोलदल्या आरदत. या न काणूी टसोकोकोनन वरीत ोरुुप्ती करण्यात आलदली आरद. 
(३) पुनबाांरणूी योजनदसा   नोनाींक ४.२.२०१५ रोजी मसुोा रोरणू प्रटसो क कन यावर सनचना 
व ररकती मागिवण्यात आल्या रोया. तसदच याबाबत पररणूाम मुल्यमापन अरवालाया 
(Impact Assessment Report) आरारद कायसवारी सुरुप आरद.  
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

दक्षक्षण स्मार्ट ससर्ी प्रिल्पाांमध्ये खारघर शहारचा समािेश असल्याबाबत 
  

(३५)  ५३७६१ (२९-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) टसोकोया ोक्षिणू ्मा स् टस्ी प्रकल्पाींमयद खारघर हरराचा समावदह आरद, रद खरद आरद 
काय, 
(२) असल्यास, ्मा स् टस्ी योजनदत आनोवासी पाोयाींचा िव्तार करण्याकररता कोणूतदच 
रोरणू राबिवलद नारी, रद री खरद आरद काय,  
(३) असल्यास, ्मा स् टस्ी योजना राबिवताींना या हररातील आनोवासी पाोयासींोिासत 
हासनाची िनटमका काय आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) :(१) रोय. 
(२) व (३) ्मा स् टस्ी योजनदत आनोवासी पाड्याींया िव्ताराचा समावदह नारी. आनोवासी 
पाड्याींचा िवकास करण्यासा   टसोकोचद ्वतींत्र पुनवससन रोरणू अ््तवात असुन याअींतगसत 
पाड्याींचा िवकास करण्यात यदतो. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

ससडिोला वयायालयीन प्रिरणाम ळे होत असलेल्या आधथटि तोट्याबाबत 
  

(३६)  ५४००७ (२९-०८-२०१६).   अॅड.आसशर् शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदिली 
पूिट) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) टसोकोया िवरोरात िविवर न्यायालयात अींोाजद ५५,००० प्रकरणूद प्रलींबबत असल्याचद मारद 
मद, २०१६ ोरयान रनोहसनास आलद आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, री न्यायालयीन प्रकरणूद राताळण्यासा   टसोकोचा िवरी िविाग सिम 
नसल्यानद आतापयांत सुमारद ७०० को्ीींचा नुकसान िरपाईचा फ्का टसोकोला बसला आरद, रद 
री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, टसोकोचा िवरी िविाग अधरक तपर व कायसिम करणूदबाबत हासनाकोनन 
कोणूती कायसवारी करण्यात आली वा यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०१-२०१७) :(१) टसोकोया साोदबारा ्क्कद  योजनदअींतगसत िनखींो वा्प 
व मालकीरक्कासोींिासत उभवणवणूारद वाो, टसोकोया जटमनीवरील अरतक्रमणू र्िवण्यासा   
कद लदली कायसवारी, वाढीव च्ईिदत्र व प्रयोजनात बोल इ. सींोिासत िविवर न्यायालयाींमयद 
एकन णू ७८७७ प्रकरणूद प्रलींबबत आरदत. 
(२), (३) व (४) प्रलींबबत न्यायलयीन प्रकरणूाींमयद टसोकोची बाजन प्रिावीपणूद माींोण्यात 
आल्यानद मा.सवो ा न्यायालयात ९२% तर मा.मुींबई उच न्यायालयात ९०% रनणूसय 
टसोकोया बाजननद झालदलद आरदत. 
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    िनसींपाोन अधररनयमातील तरतनोीनुसार मा.न्यायालयानद बाजारमनल्य  रिवल्यानद टसोकोनद 
न्यायालयाचा रनणूसय व हासनाया मान्यतदनुसार वाढीव मोबोल्याची रुप.७०० को्ी इतकी 
रक्कम अोा कद ली असनन आध सक नुकसान झालद असद रणूता यदत नारी. 

___________ 
  

प णे (ता.हिलेी) येथील ससांहगड रस्ता पररसरात िालिा  
रस्त्याचे िाम सांथगतीन ेचालू असल्याबाबत 

  

(३७)  ५४०५३ (२४-०८-२०१६).   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणूद (ता.रवदली) यद ील टसींरगो पररसरात कालवा र्याचद काम सीं गतीनद चालन 
असल्यामळुद अपघाताया सींयदत लिणूीय वाढ रोत असल्याचद मारद जनन, २०१६ मयद वा या 
ोरयान रनोहसनास आलद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, टसींरगो र्याला अद्याप पयासयी र्तद नसल्यानद प्रहासनानद वदळीच लि नोलद 
नारी तर तर या िागातील वारतुकीची परर्् ती िीर्णू रोण्याची हक्यता नाकारता यदत 
नसल्याचद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणूी चौकही कद ली आरद काय व यानुर्ींगानद हासनानद कोणूती कायसवारी 
कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(४)  नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) रद खरद नारी. कॅनॉल र्ता िवकसनाचद 
काम मारद जानदवारी, २०१६ पासनन चालन असनन टसींरगो र्याला पयासयी र्ता रणूनन टसींरगो 
रोो वोगाव ब.ुस.न.३० पासनन पु.ल ोदहपाींोद उद्यानापयांत (कॅनॉलकोदनद) ७.५ मी. रुपीं ोीचा 
ोी.पी.र्ता िवकटसत करणूदचद काम ्प्प्या्प्प्यानद सुरुप आरद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

प णे शहरातील “िनाज ते रामिाडी” या मेरो प्रिल्पासाठी लागणाऱया ननधीबाबत 
  

(३८)  ५४२६६ (२९-०८-२०१६).   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणूद हररातल्या “वनाज तद रामवाोी” या मदरोया पनरल्या ्प्प्यातील प्रकल्पासा   
लागणूारा रनरी कें द्र हासन, राज्य हासन याींया अनुोानातनन तसदच कजस उिा कन पनणूस कद ला 
जाणूार असल्याचद मारद मद, २०१६ या ोरयान रनोहसनास आलद, रद खरद आरद काय 
(२) असल्यास, वनाज, को  को या न काणूी प्र्तािवत मदरो ् द्हन ् ािपत कद लद जाणूार आरद 
काय व यासा   ककती जागा आरक्षित करण्यात आली आरद, 
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(३) असल्यास, या प्रकल्पाया उिारणूीबाबत हासनानद कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात 
यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) :(१) रोय. 
(२) नोल्ली मदरो रदल कॉपोरदहन याींया नोव्रेंबर, २०१५ या सिव्तर प्रकल्प्  अरवालानुसार, 
वनाज तद रामवाोी या माधगसकद वरील वनाज रद उन्नत (एटलव्रद द्ो) मदरो ् द्हन वनाज, को रुपो 
यद द प्र्तािवत आरद. तसदच या मदरो ् द्हनवरुपन खाली उतरण्यासा   ्जना, एकसॅलद्र 
इयाोीसा   र्याया ोोन्री बाजनस प्रयदकी ४२०चौ.मी. जागा ोहसिवण्यात आली आरद. तसदच 
सब ् द्हनसा   ४६८.०० चौ.मी. जागा ोहसिवण्यात आली आरद. 
(३) व (४) सोर प्रकल्पया अनुर्ींगानद लोकप्ररतरनरी ्वयींसदवी सीं् ा तसदच अनदक नागरीकाींनी 
ोाखल कद लदल्या सनचना व ररकती अनुर्ींगानद अ्यास करुपन वनाज तद रामवाोी माधगसकद त 
ककीं धचत बोल करुपन नोल्ली मदरो मरामींोळाचद नोव्रेंबर, २०१५ ोरावर आराररत साोर कद लदला 
सुराररत सिव्तर प्रकल्प अरवाल नोनाींक ७/१२/२०१५ रोजी कें द्र हासनास मान्यतदसा   
पा िवण्यात आला आरद. 

___________ 
  

ररलायवस इांडजस्रजला रुपये १५०० िोर्ीांचा दांड माफ िेल्याबाबत 
  

(३९)  ५४२७७ (२६-०८-२०१६).   श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपार्ील (सशडी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींद्रद-कुलास (मुींबई) समुरात िाोदपट्टयावर नोलदल्या िनखींोाचा िवकास करण्यास िवलींब 
लावणूाऱया, आायकर आयुक्त, मराराषर मदरी्ाईम बोोस, कामगार आयुक्त इ.  कायासलयाकोनन 
एमएमआरोीएनद ोींोापो्ी को्यावरीची रक्कम वसनल कद ल्याची  बाब एिप्रल, २०१६ मयद 
रनोहसनास आली, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरोीएनद ररलायन्स इींो््रजला मात्र रुपपयद १५०० को्ीचा ोींो माफ 
कद ला आरद, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणूी हासनानद चौकही कद ली आरद काय, चौकहीत काय आढळनन आलद व 
यानुसार ररलायन्सला को्यावरीचा ोींो माफ करणूाऱया सींबींधरताींवर कोणूती कारवाई कद ली वा 
करण्यात यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) :(१) रोय. 
(२), (३) व (४) मुींबई मरानगर प्रोदह िवकास प्राधरकरणूानद जी ब्लाँक मरील एस.एफ.५, 
आर.जी.१ए, सी.-६४ व सी-६६ असद चार िनखींो मदससस ररलायन्स इींो््रजला प्राधरकरणूाया 
जटमन िवल्रदवा् अधररनयमानुसार िाोदपट्टा िवलदख सािाींककत करुपन नोलद आरद. यापैकी 
एसएफ-५ िनखींोावरील हाळदचद बाींरकाम िवकसन पनणूस झालद आरद तसदच आर.जी.१ ए वरील 
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सावसजरनक वारनतळाचद बाींरकाम रद वाढीव बाींरकाम पनणूसवाया कालावरीसा   अधरमुल्य 
आकारुपन मुोतवाढ ोदऊन पनणूस झालद असनन यातनन प्राधरकरणूास १००० कारसा   सावसजरनक 
वारनतळ िवनामनल्य िवकसीत करुपन नोलद आरद. त ािप, सी-६४ व सी-६६ या ोोन िनखींोावरील 
इमारतीचद बाींरकाम अद्याप पनणूस झालदलद नसल्यानद मदससस ररलायन्स इींो््रजला अधरमुल्याची 
रक्कम माफ कद लदली नारी. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या ’’र्ीडीआर’’ धोरणात बदल िरण्याबाबत 
  

(४०)  ५४३४५ (२६-०८-२०१६).   डि.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अननल िदम (ननफाड), 
श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम), श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.सदा सरिणिर 
(माहहम), श्री.महेश चौघ ले (सभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई वगळनन  ाणूद, नाटहक, पनणूद, नागपनर आोी मरवाया हरराींसा  या राज्य 
हासनाया ’’्ीोीआर’’ रोरणूात बोल करण्याचा रनणूसय हासनानद घदतला आरद, रद खरद आरद 
काय, 
(२) असल्यास, ्ीोीआर रोरणूात करण्यात यदणूाऱ या बोलाचद ्वरुपप काय आरद व सोर 
रोरणूाची करीपासनन अींमलबजावणूी करण्यात यदणूार आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-१२-२०१६) :(१) व (२) रोय. मींजनर िवकास आराखड्यातील आरक्षित 
जागा रनयोजन प्राधरकरणूाया ताब्यात यदण्यासा   जागदया सींपाोनाचद मोबोल्यात जागदया 
िदत्राया ोपु्प्  िदत्राचा ्ीोीआर जमीन मालकाींस ोदण्याची हासन अधरसनचना नो.२८/०१/२०१६ 
व २९/०१/२०१६ रोजी रनगसटमत कद ली आरद. 
(३) लागन नारी. 

___________ 
  

िसोिा अांधेरी (पजश्चम) म ांबई येथील जानिीदेिी पजब्लि स्िूलच्या  
आिारात िाांदळिनाच्या िेलेल्या ित्तलीबाबत 

  

(४१)  ५४५९२ (२९-०८-२०१६).   श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एस.वी.पी.नगर वसोवा अींरदरी (प्चचम) मुींबई यद ील जानकीोदवी प्ब्लक ्कन लया 
आवारात काींोळवनाची मारद मद, २०१६ मयद वा या ोरयान कतल कद ल्याचद रनोहसनास आलद 
रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, हाळदसमोरील मोकळया आवारात काींोळवनाची कतल करुपन पदव्रर ब्लॉक 
बसवल्याची रक्काोायक तक्रार तद ील नागरीकाींनी कद ली, रदरी खरद आरद काय, 
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(३) असल्यास, सोर प्रकरणूी जागदची पराणूी करुपन चौकही करण्यात आली आरद काय, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) राोाकोनन प्राप्त अरवालानुसार प्राप्त 
झालदल्या तक्रारीया अनुर्ींगानद सोर जागदची कायसकारी अटियींता, मुींबई याींनी पारणूी कद ली 
असता असद रनोहसनास आलद की, हाळदसमोरया मोकळ्या आवारात पदव्रर ब्लॉक बसिवण्यात 
आलद आरदत. परींत ुसोरया मोकळ्या आवारात काींोळवन नसल्यानद तद द काींोळवनाची कतल 
करण्याचा प्रचनच उद्् ावत नारी. 
       सोर तक्रारीया अनुर्ींगानद मा.लोक आयुक्त याींचदकोद चौकही चालन आरद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरातील अनधधि त धासमटि स्थळाांच्या अहिालाबाबत 
  

(४२)  ५४६४४ (२९-०८-२०१६).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्रापनर हररातील अनधरकृत राटमसक ् ळाींचा अरवाल राज्य हासनास प्राप्त झाला 
आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर अरवालात हररात िवकास योजना र्ता व र्ता रुपीं ोी तसदच िवद्यमान 
र्याींमयद बाधरत रोणूारी १६, खुल्या जागदतील ४१ व मींजनर िवकास योजनदतील आरिणूात 
असलदल्या ७ राटमसक ् ळाींचा समावदह करण्यात आला आरद, रद री खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, कोल्रापनर मरापाटलकद या रद्दीत ३१८ राटमसक् ळाींची बाींरकामद असनन यापकैी 
१८८ राटमसक् ळाींचद रनयटमतीकरणू करण्याबाबत हासन ्तरावर काय रनणूसय घदण्यात आला 
वा यदत आरद, 
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) :(१) रोय. 
(२) रोय. 
(३) हासन रनणूसय, गरृ िविाग, नोनाींक ०५.०५.२०११ नुसार अनधरकृत राटमसक ् ळाींचद 
सयाया जागदवरच योनय या अ्ीहतीवर रनयमीतीकरणू करण्यािवर्यी रनणूसय 
मरानगरपाटलका्तरीय सटमतीया ्तरावरच घ्यावयाचा आरद. याप्रमाणूद आयुक्त, कोल्रापनर 
मरानगरपाटलका याींना कळिवण्यात आलद आरद. 
(४) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
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प णे शहराच्या विविध भागात नैसधगटि नाले िळिून नाल्याांिर  
मोठ्या प्रमाणात अनतरॉसमणे झाली असल्याबाबत 

  

(४३)  ५४६४६ (२९-०८-२०१६).   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणूद हरराया िविवर िागात व प्रामुयानद को  को व लगतया पररसरात नैसधगसक नालद वळवनन 

नाल्याींवर मोठ्या प्रमाणूात अरतक्रमणूद झाली असल्याचद मारद एिप्रल २०१६ मयद रनोहसनास आलद, रद 
खरद आरद काय, 

(२) असल्यास, हररातील नाल्याींचद अ््तव, लाींबी, रुपीं ोी याींचा सव्रे क कन याींची रन्चचती 
करण्याया दृष्ीनद तसदच झालदल्या अरतक्रमणूाींवर कारवाई करण्याया दृष्ीनद काय कायसवारी कद ली 
वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१६-०१-२०१७) :(१) व (२) अींहत: खरद आरद. 
     पुणूद मरानगरपाटलका रद्दीतील नाल्याचद सव्रेिणूाचद काम प्रायमुव्र या खाजगी 
सीं् दकोनन करण्यात आलद असनन याींया अरवालानुसार अींोाजद ३६२.०० कक.मी. लाींबीचद 
नाल्याींपैकी सुमारद १५ कक.मी. वर सींपनणूसपणूद अो ळद असनन सुमारद ५० कक.मी. लाींबीवर अींहत: 
अो ळद असल्याचद आढळनन आलद आरद. 
     प्रायमुव्र या सीं् दनद पुणूद हररासा   एकन णू २३ बदटसन्स रन्चचत कद लदली आरदत. यापैकी 
४ बदटसन्स मरील समुारद ५८५९४.८२ र.मी.ची कामद पुणूस झालदली आरदत. उवसररत १९ बदटसन्सची 
कामद न्जकया ििवषयकाळात ्प्या्प्यानद राती घदण्यात यदणूार आरदत. नाल्याचद रुपीं ोीकरणू, 
आवचयक तद द खोलीकरणू व मजबुतीकरणू ई.कामद पनणूस करुपन या बदटसन्समरील 
वरनिमतदमयद वृोी झाली आरद. ज्या न काणूी नाल्याचा प्रवार बोललदला आरद. या न काणूी 
प्रायमुव्र सीं् दनसुार नाल्याचा का्छदो कायम  दवनन नाल्यामरनन पाणूी वारनन जाण्यासा   
पुरदही वारनिमता  दवनन नालद िवकसतील कद लदलद आरदत. पुणूस मरानगरपाटलकद कोनन याबाबत 
वदळोवदळी उपाययोजना करण्यात यदत आरदत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

अांबरनाथ पूिट-पजश्चम जोडणारा रेल्िे ओव्हर बब्रज  
बाांधणेिररता ननधी उपलब्ध िरून देणेबाबत 

  

(४४)  ५५१२१ (२९-०८-२०१६).   डि.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरना  नगरपररर्ोदनद अींबरना  पनवस - प्चचम जोोणूारा रदल्वद ओव्रर बब्रज बाींरणूदकररता 
रनरी उपलब्र क कन ोदणूदबाबतचा प्र्ताव नोनाींक १८ जुल,ै २०१४ रोजी एम.एम.आर.ोी.ए. कोद 
साोर कद ला आरद, रद खरद आरद काय, 
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(२) असल्यास, अींबरना  नगरपररर्ोदनद साोर कद लदल्या प्र्तावावर एम.एम.आर.ोी.ए.नद कोणूती 
कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) :(१) रोय. 
(२) रनकर् प्रारान्यक्रम व रनरीया उपलब्रतदनसुार काम मुींबई मरानगर प्रोदह िवकास 
प्राधरकरणूामाफस त राती घदण्याचद प्र्तािवत आरद. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

खामगाांि ताल क्यात (जज.ब लढाणा) बीएसय पी ि आयएचएसडीपी या योजनेंतगटत  
बाांधलेल्या घराांच ेबाांधिाम ननि ष्ट्र् दजाटच ेअसल्याबाबत 

  

(४५)  ५५४४९ (२९-०८-२०६०).   श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.असमन परे्ल (म ांबादेिी) :   
सन्माननीय ग हननमाटण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) खामगाींव (्ज.बलुढाणूा) तालुक्यात बीएसयुपी व आयएचएसोीपी या योजनेंतगसत 
बाींरलदल्या घराींचद बाींरकाम अरतहय रनकृष् ोजासचद झालद, रद खरद आरद काय, 

(२) असल्यास, याबाबत चौकही करण्यात आली आरद काय चौकहीत काय आढळनन आलद व 
यानुसार ोोर्ीींवर कोणूती कारवाई कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०६-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) कें द्र पुरुप्कृत एका्मक गरृारनमासणू 
झोपोपट्टी िवकास कायसक्रमींतगसत खामगाींव नगरपररर्ो अींतगसत ्प्पा क्र. १ नुसार कें द्रीय 
मान्यता व सींरनयींत्रणू (CSMC) नो.२७.२.२००८ रोजी एकन णू १४३० घरकुलाींना मान्यता नोली 
आरद. याबाबतचा तपहील खालीलप्रमाणूद आरद. 
्प्पा क्र. १                                        (रक्कम रुप. लाखात) 
प्रकल्प ककीं मत मींजनर अनुोान िवतरीत अनुोान 

कें द्र नर्सा राज्य नर्सा कें द्र नर्सा राज्य नर्सा 
२७३७.७७ १८०५.४१ ३३५.४६ १८०५.४१ ३३५.४६ 

     या व्यरतररक्त ्प्पा क्र. १ ला रुप. ५६६.०० लि इतका अरतररक्त रनरी िवतरीत 
करण्यात आला आरद. ऑक््ोबर, २०१६ या माटसक प्रगती अरवालानुसार मींजनर एकन णू १४३० 
घरकुलाींचद बाींरकाम पनणूस कद लद असनन १६६ लािार्थयाांना ताबा ोदण्यात आला आरद. 
्प्पा क्र.२ 
     कें द्र हासनानद नो..२०.३.२०१२ रोजी ७१० घरकुलाींना मींजनरी ोदण्यात आली असनन सोर 
प्रकल्प ४०५ घरकुलाींसा   टसटमत करण्यात आला आरद. 
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                                                  (रक्कम रुप.लाखात) 
प्रकल्प ककीं मत मींजनर अनुोान िवतरीत अनुोान 

कें द्र नर्सा राज्य नर्सा कें द्र नर्सा राज्य नर्सा 
२२२४.१३ १२९९.४६ २५१.४४ ६४९.७३ १२५.७२ 

     टसटमत करण्यात आलदल्या ४०५ घरकुलाींबाबत लािा ी रद वयै्क्तक ्वरुपपात घरकुलाींचद 
बाींरकाम करीत असनन याींना बाींरकामाचद ्प्पदरनराय अनुोान प्रोान करण्यात यदत आरद. 
आजपावदता २०१ लािार्थयाांना घरकुल बाींरकाम करण्याचद आोदह ोदण्यात आलद असनन, यापैकी 
१७४ लािार्थयाांनी घरकुलाचद बाींरकाम पनणूस कद लद असनन, उवसररत बाींरकामद अींतीम ्प्प्यात 
प्रगतीप ावर आरदत. उवसररत २४ लािार्थयाांना घरकुलाींचा लाि घदण्यासा   प्रोसारीत करण्यात 
यदत असल्याचद मुयाधरकारी, खामगाव नगरपररर्ो याींनी कळिवलद आरद. 
     या योजनदतील घरकुलाींया बाींरकामाची तपासणूी कें द्र हासनाया बीएम्ीपीसी, नोल्ली 
यद ील मुय अटियता याींया प कानद तसदच राोाया ोिता व गुण् ाारनयींत्रक िविागाचद 
कायसकारी अटियींता याींया प कासमवदत अमरावती गरृरनमासणू व िदत्रिवकास मींोळानद 
कायसकारी अटियींता याींनी नो. २६.९.२०१२ व नो. ५.११.२०१२ रोजी कद ली आरद. याबाबत याींनी 
समारान व्यक्त कद लद आरद. तसदच या प्रकल्पाची तपासणूी करण्यासा   नदमण्यात आलदल्या 
त्रय्  तपासणूी व ोदखरदख सीं् दया (TPIMA) अधरकाऱयाींनी प्रकल्पाला वदळोवदळी िद्ी नोल्या 
आरदत. घरकुलाींया बाींरकाम सानरयाची चाचणूी अरवाल वदळोवदळी प्रयोगहाळातनन मागिवण्यात 
यदतात. याटहवाय सोर योजनदया कामाची ्् रता (Structural Stability) तपासण्यात आली 
असनन या योजनदत बाींरण्यात आलदल्या घराींचद आयुषय ५०-५५ वर्स इतकद  असल्याचद प्रमाणणूत 
कद लद आरद. वरील तपासणूीमयद कामाची गुणूवता व ोजास समारानकारक आढळनन आलदली 
आरद. तसदच खामगाींव नगरपररर्ोदनद प्रकल्प व्यव् ापक सल्लागाराची रनयुक्ती कद ली असनन 
याींया ताींबत्रक मोतीनद कामद करण्यात आली आरदत. मराराषर जीवन प्राधरकरणू, बाींरकाम 
िविाग तसदच हासकीय तींत्ररनकद तन याींयाकोनन सानरयाची तपासणूी कद ली असनन तद 
समारानकारक असल्याचद मुयाधरकारी, खामगाव नगरपररर्ो याींनी कळिवलद आरद. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथील पांचगांगा नदीिरील बांधाऱयाची द रुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४६)  ५५६२३ (२४-०८-२०१६).   डि.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.ि णाल पार्ील (ध ळे 
ग्रामीण), श्री.असमन परे्ल (म ांबादेिी), डि.स जजत समणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्रापनर ्जल्रयातील इचलकरींजी हरराला पाणूीपुरव ा पींचगींगा नोीवरील बींरा-याींची 
पोझो झाली असनन या बींरा-याींची ोरुुप्ती करण्याकोद पा्बींरारद िविाग ोलुसि करीत 
असल्याचद मारद एिप्रल, २०१६ मयद वा याोरयान रनोहसनास आलद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर बींराऱयाची तातोीनद ोरुुप्ती करण्याबाबत हासनानद कोणूती कायसवारी कद ली 
वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-१२-२०१६) :(१) रद खरद नारी. कोल्रापनर पोतीया बींरा-याींची पोझो 
झालदली नारी. 
(२) व (३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  

इचलिरांजी येथ ेिामगार वयायालयाचे िॅम्प िायाटलय स रु िरण्याबाबत 
  

(४७)  ५५६६३ (२९-०८-२०१६).   श्री.स रेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्रापुर ्जल्हयातील इचलकरींजी यद द व्त्रोद्योग, फॉन्री उद्योग व इतर अनदक उद्योग 
कायसरत आरद तसदच कामगाराींची सींया ोीो लाखाींयावर असुन यद द कामगार न्यायालयाचद 
कॅप कायासलय सुरुप करण्याचा प्र्ताव गत तीन वर्ाांपासनन प्रलींबबत आरद री बाब मारद मद, 
२०१६ मयद रनोहसनास आली आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, न्यायाधरह कीं  ाररया सटमतीया टहफारहीनसुार ८०० तद १००० प्रकरणूाींसा   
एक कामगार न्यायालय ् ापन करण्यात यदत असनन इचलकरींजी यद द १५०० रनन अधरक ोावद 
प्रलींबबत असल्यामुळद या सटमतीया रनकर्ात सोरचा प्र्ताव पात्र  रतो, रदरी खरद आरद काय, 
(३) असल्यास, सोर न्यायालयात ् ापन रोण्यास रोणूाऱया िवलींबाची सवससारारणू कारणूद 
कोणूती व सोर न्यायालय कें व्रापयांत ् ािपत करण्यात यदणूार आरद ? 
  

श्री. सांभाजी पार्ील-ननलांगेिर (२०-०१-२०१७) :(१) रोय. 
(२) कीं  ाररया सटमती या टहफारहीस अनुसरुपन ८०० तद १००० प्रकरणूाींसा   एक कामगार 
न् यायालय ्  ापन करण् याचा प्र् ताव आरद. नोनाींक ३०.०४.२०१३ रोजी कामगार न् यायालय, 
कोल् रापनर यद द इचलकरींजीची ९९९ प्रकरणूद प्रलींबबत रोती. परींत ुनोनाींक १५.०८.२०१६ पयांत ६८६ 
प्रकरणूद रनकाली रनघाल्यानद आजटमतीस कामगार न् यायालय, कोल् रापनर यद द इचलकरींजीची 
३१३ प्रकरणूद प्रलींबबत आरदत. 
     कामगार न् यायालय, कोल् रापनर यद द ोोन कामगार न् यायालयद अ््त वात असनन, कामगार 
न् यायालय, कोल् रापनर यद द एकन णू १४१६ प्रलींबबत प्रकरणूाींपैकी इचलकरींजीची ३१३ प्रकरणूद नोनाींक 
१५.०८.२०१६ रोजी प्रलींबबत आरदत. इचलकरींजीची प्रलींबबत प्रकरणूाींची सीं या लिात घदता, 
कीं  ाररया सटमती या रनकर्ात इचलकीं रजी यद द नवीन कामगार न् यायालय रनमासणू करण् याचा 
प्र् ताव सद्यः ्् तीत पात्र रोत नारी. 
(३) कोल् रापनर यद ील कामगार न् यायालयात इचलकरींजी (्जल् रा कोल् रापनर) यद ील नोनाींक 
३१.०३.२०१३ रोजी प्रलींबबत असलदल् या ९९९ प्रकरणूाची सीं या िवचारात घदता कोल् रापनर यद द 
कायसरत असलदल् या ोोन कामगार न् यायालयपैकी एका कामगार न् यायालयास इचलकीं रची यद द 
ोरमरा एक आ वोा को स् कॅ प घदण् यासा   नोवाणूी व फौजोार न् यायालय, इचलकीं रजी यद ील 
एक कि (फरनसचरसर) उपलब् र क कन ोदण् याबाबत मु य ्जल् रा न् यायारीह, ्जल् रा व सत्र 
न् यायालय, कोल् रापनर याींना नोनाींक २९/३/२०१२ या पत्रान्वयद तसदच मा.्जल्राधरकारी, 
्जल्राधरकारी कायासलय, कोल्रापनर याींना नोनाींक २६.०४.२०१३  या पत्रान् वयद औद्योधगक 
न् यायालय, मराराष र मुींबई याींचदकोनन िवनींती करण् यात आली रोती. 
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    तसदच औद्यदधगक न् यायालय, मराराष र मुींबई याीं या िवनींतीनसुार ्जल् राधरकारी कायासलय, 
मुींबई याींनी मा.प्रबींरक, नोवाणूी सत्र न् यायालय, इचलकरींजी याींना सोर न् यायालया या 
इमारतीत एक कि उपलब् र क कन ोदण् याबाबत नोनाींक २०.१०.२०१६  या पत्रान् वयद कळिवलद 
रोतद. त ािप, ्जल् रा न् यायालय-१, इचलकरींजी याींनी सद्यः ्् तीत सोर न् यायालया या 
इमारतीत कि उपलब् र क कन ोदणूद हक् य नसल् याचद नोनाींक २९.११.२०१६  या पत्रान् वयद 
्जल् राधरकरी, कोल् रापनर याींना कळिवलद आरद. 

___________ 
  

ठाणे महापासलिा के्षत्रातील म ांब्रा, िळिा ि ठाणे पररसरातील गाळे ि घरे तोडण्याम ळे  
बाधधत झालेल्याांचे प निटसन िरण्याबाबत 

  

(४८)  ५६०७९ (२९-०८-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळिा), श्री.जयांत पार्ील 
(इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलर्ण), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  ाणूद मरापाटलका िदत्रातील मुींब्रा, कळवा व  ाणूद पररसरामयद सन २००० पयांतचद गाळद व 
घरद तोोण्याया मारद मद, २०१६ या ोसुऱया आ वड्यात कद लदल्या कारवाईमळुद रजारो लोकाींवर 
अन्याय झालदला असनन सोर बाधरताींचद पुनवससन करावद यासा   लोकप्ररतरनरीींनी नोनाींक ९ मद, 
२०१६ रोजी तसदच वारींवार मा.मुयमींत्री, मा.आयुक्त,  ाणूद मरापाटलका याींचदकोद मागणूी 
कद लदली आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रचनी चौकही कद ली आरद काय, चौकहीत काय आढळनन आलद व 
यानुसार मरापाटलका पररसरातील बाधरताींचद वरदनद पुनवससन करण्यासींोिासत हासनानद कोणूती 
कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) व (२) रोय. 
     नोनाींक ०९.०५.२०१६ व या ोरयान लोकप्ररतरनरीींमाफस त बाधरताींचद पुनवससन करण्यात 
सींोिासत मागणूी  ाणूद मरानगरपाटलकद स प्राप्त झालदली आरद. 
      ाणूद मरानगरपाटलका  राव क्र.६६ नोनाींक १८.०७.२०१४ नुसार र्ता रुपीं ोीकरणूात बाधरत 
रोणूाऱयाींचद पुनवससन करण्याकररता रोरणू रन्चचत करण्यात आलद असनन यानुसार कायसवारी 
सुरुप आरद. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  
 



िव.स. २६६ (37) 

 
ठाणे येथील मनोरुनणालयाच्या जागेत विस्ताररत रेल्िे स्रे्शन उभारणेबाबत 

  

(४९)  ५६०९० (२९-०८-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळिा), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलर्ण) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ाणूद यद ील मनोरुपनणूालयाया जागदत िव्ताररत रदल्वद ् द्हन उिारणूद व कोपरी 
पुलाजवळील रदल्वद मागासजवळ एमएमआरोीएतफे  ाणूद मरापाटलकद या मायमातनन उिारण्यात 
यदणूारद प्रकल्प लवकरात लवकर मागी लागावदत यासा   लोकप्ररतरनरीींनी मा.मुयमींत्री याींचदकोद 
मद, २०१६  या ोसुऱया आ वड्यात मागणूी कलदली आरद, रद खरद आरद काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रचनी चौकही कद लदली आरद काय, चौकहीत काय आढळनन आलद व 
यानुसार कोणूती कायसवारी कद ली वा करण्यात यदत आरद, 
(३)  नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) रद खरद नारी. 
(२)  ाणूद यद ील में्ल रुपनणूालयाया जागदत िव्तारीत रदल्वद् ानकासा   तज्ञ 
सल्लागारामाफस त तयार कद लदलद आराखोद मय रदल्वदया मान्यतदसा   साोर करण्यात आलद रोतद. 
सोरया आराखड्यामयद सुरारणूा क कन मय रदल्वदनद यास नोनाींक २७.०५.२०१६ रोजी 
तवत: मींजुरी नोली आरद. 
     मय रदल्वदनद मान्यता नोलदल्या आराखड्यानुसार पुढील कायसवारी  ाणूद 
मरानगपाटलकद माफस त करण्यात यदत आरद. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 
  

___________ 
  

अमरािती शहर भ यारी गर्ार योजनेची िाम ेपूणट िरण्याबाबत 
  

(५०)  ६२४७१ (०१-१०-२०१६).   डि.स ननल देशम ख (अमरािती) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती हरर िुयारी ग्ार योजना व या अनुर्ींगानद इतर सींलनन कामद पनणूस 
करण्यासा   कें द्र हासन पुर्कृत युआयोीएसएसएम्ी अींतगसत हासनानद रुप.२४.७५ को्ी इतका 
रनरी मींजनर कद ला असनन, यापकैी प्र म रप्याचा रनरी रुप.१२.३८ को्ी रनरी िवतरीत 
करण्यात आला आरद, रद खरद आरद काय, 
(२) असल्यास, सोर रनरी मरनन प्र्तावीत कद लदल्या कामाींना सुरवात करण्यात आली आरद 
काय, 
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणूद काय आरदत ? 
  
 



िव.स. २६६ (38) 

 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०२-२०१७) :(१) रोय, रद खरद आरद. 
(२) रोय, सोर कामाींना सुरुपवात करण्यात आली आरद. 
(३) प्रचन उद्् ावत नारी. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   डि. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
हासकीय मयवती मुद्रणूालय, मुींबई. 


