
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३०१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबई महानगरपालििेच्या शाळाांबाबि 
  

(१)  ६५१२५ (१६-०१-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटीि (लशर्डी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् द ि सत्िार (लसलिोर्ड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या शाळाींमधील सुमार दर्ााचे लशक्षण, ढासळती शैक्षणणक व्यवस्था, 
गुणवत्तापूणा लशक्षणाचा अभाव यासारख्या त्रु्ीत सुधारणा न करता सुयानमस्कार व योगा 
बींधनकारक करुन शाळा बींद करण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्न होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील वर्ाभरापासुन ६४ शाळाींना प्रशासनान े ्ाळे लावल्याची बाब माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार या प्रकरणी सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्ा त एकूण ८ माध्यमाच्या ११९५ शाळा चालववल्या र्ातात. 
या व्यनतररक्त खार्गी अनुदाननत ४१८ शाळा असनू, ६७३ ववनाअनदुाननत शाळा आहेत. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या शाळाींमध्ये शैक्षणणक व्यवस्था व गुणवत्तापूणा लशक्षण 
देण्याचे काम करण्यात येत.े तसेच, महानगरपाललकेच्या सवा शाळाींमध्ये शासनाच्या 
गुणवत्ताववर्यक सवा उपक्रमाींची अींमलबर्ावणी करण्यात येते. 
     महानगरपाललकेच्या लशक्षण ववभागातील अधधकाऱयाींमार्ा त शाळाींना भे्ी देऊन शाळाींच्या 
कामाचा आढावा घेण्यात येतो. तसेच, गुणवत्तेच्या दृष्ीने वररष्ाींचे व तज्ाींचे मागादशान घेतले 
र्ाते. 
     महानगरपाललकेच्या शाळाींमध्ये सुयानमस्कार व योगा यासा्ी कोणतीही सक्ती करण्यात 
येत नाही. 
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(३) सदर प्रकरणी महानगरपाललकेमार्ा त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

म ांबई शहरािीि जे.ज.े मागाािरीि ेड्ड्याांम ळे ररझिान ेान याचा झािेिा मतृ्य ू
  

(२)  ६५४७३ (१६-०१-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानेूदा लशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील र्े.र्े. मागाावरील खड्ड्याींमळेु ररझवान खान या मो्ारसायकल स्वाराचा 
ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१६ वा त्या सुमारास र्ागीच मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्े.र्.े मागाावरील खड्ड्याींची डागडूर्ी करण्याची बाब र्नप्रनतननधी व र्ागतृ 
नागररकाींच्या सींघ्नाींनी वेळोवेळी शासनाच्या ननदशानास आणूनही तेथील रस्त्याची डागडूर्ी 
केलेली नव्हती, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,     
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ?   
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१) र्.े र्.े मागाावरील अपघातस्थळी महानगर ्ेललर्ोन 
ननगम लल. चे चेंबर कव्हर (झाकण) दबलेल्या अवस्थेत होते. या दबलेल्या अवस्थेतील 
झाकणावरुन मो्ारसायकल अनतवेगाने चालवल्यामळेु ररझवान खान या मो्ारसायकल 
स्वाराचा ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोर्ी मतृ्य ुझाला. 
(२) सदर र्े. र्े. मागा हा लसमें् कााँक्री्चा रस्ता असल्यामुळे सदर रस्त्यावर खड्ड ेअसल्याची 
बाब खरी नाही. 
(३) सदर बाबतीत महानगरपाललकेमार्ा त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
(४) सदर र्े. र्े. मागा हा लसमें् कााँक्री्चा रस्ता असल्यामुळे त्या रस्त्यावर खड्ड ेनाहीत. 
     तथावप, अपघात स्थळावरील दबलेल्या चेंबरची दरुुस्ती महानगर ्ेललर्ोन ननगम लल. 
याींचेमार्ा त करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबई अग्ननशमन दिािीि भरिी प्रकियेि २०० उमेदिार जेमी झालयाबाबि 
  

(३)  ६५९१९ (०७-०२-२०१७).   श्री.भास्िर जाधि (ग हागर), श्री.राह ि जगिाप (श्रीगदादा), 
श्री.िैभि वपचर्ड (अिोिे), श्री.ग्जिेंद्र आव्हार्ड (म ांब्रा िळिा), श्री.पाांर्ड रांग बरोरा (शहापूर), प्रा.िर्ाा 
गायििार्ड (धारािी), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटीि (लशर्डी), श्री.वििास िरे (बोईसर), श्री.हहिेंद्र 
ठािूर (िसई), श्री.हन मांि र्डोळस (माळलशरस), श्री.सांजय पोिनीस (िलिना), श्री.दत्िात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्री.नरहरी झझरिाळ (हदांर्डोरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबई अग्ननशमन दलाच्या बोरीवली भरती कें द्रात २० रू््ावरुन उडी मारताना सुमारे 
दोनशेच्यावर उमेदवाराींना फॅ्रक्चर झाल्याची घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या पदहल्या 
आ्वड्यात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सदर भरतीत र्खमी झालेल्या उमेदवाराींवर और्धोपचार करण्यासा्ी कोणती 
उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     मुींबई अग्ननशमन दलाच्या बोरीवली भरती कें द्रातील भरती प्रक्रक्रयेत ववववध प्रवगाातील 
एकूण १४,९१२ उमेदवाराींनी भाग घेतला होता, त्यापैकी २७ उमेदवाराींच्या पायाला फॅ्रक्चर 
झाल्याचे रुनणालयाच्या अहवालावरुन ननदशानास आले. 
(२) सदर प्रकरणी महानगरपाललकेमार्ा त चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
     तथावप, भरती प्रक्रक्रयेतील उमेदवाराने उडी मारतेवेळी मार लागण्याचे मुख्य कारण हे 
त्या उमेदवारान ेउडी कशा प्रकारे मारावी याबाबत देण्यात आलेल्या सूचनाींच ेपालन न करणे 
आणण घाबरणे हे आहे. 
(३) सदर भरतीत र्खमी झालेल्या उमेदवाराींना और्धोपचार करण्यासा्ी 
महानगरपाललकेमार्ा त पुढीलप्रमाणे उपाययोर्ना करण्यात आल्या :- 
• ज्या उमेदवाराींना मार लागला होता अशा उमेदवाराींना भरतीच्या द्काणी तैनात वैदयकीय 
अधधकारी व सहाय्यक याींच्यादवारे प्रथमोपचार क्रकीं वा उपचार करण्यात आले. 
• अधधकतम खबरदारी म्हणून अग्ननशमन दलाच्या तसेच शासन व आपत्कालीन वैदयकीय 
सेवा पुरववणाऱया रुनणवादहका, वैदयकीय अधधकारी व कमाचारी याींच्यासह कायारत होते. 
• र्खमी उमेदवाराींना त्वरीत डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर रुनणालय, काींददवली येथ े पा्ववण्यात 
आले होते. 
• उमेदवाराींना रुनणालयात दाखल करण्याच्या प्रक्रक्रयेत अडथळा येऊ नये म्हणून मुींबई 
अग्ननशमन दलाचे अधधकारी सदर द्काणी तैनात करण्यात आले होते. 
• यापुढे असे अपघात ्ाळण्यासा्ी, अग्ननशमन दलामध्ये भरती प्रक्रक्रयेपूवी उमेदवाराींना उडी 
मारण्याच ेप्रलशक्षण देण्याच्या सचूना बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईिीि मैदान ेेाजगी सांस््ाांना देण्याचा तनणाय 
  

(४)  ६५९२३ (०७-०२-२०१७).   श्रीमिी सीमािाई हहरे (नालशि पग्श्चम), श्री.अलमन पटेि 
(म ांबादेिी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेलिे), श्रीमिी तनमािा 
गाविि (इगिपूरी), श्री.अस्िम शेे  (मािार्ड पग्श्चम), र्डॉ.सांिोर् टारफे (िळमन री), 
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श्री.बाळासाहेब ्ोराि (सांगमनेर), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटीि (िरार्ड उत्िर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मैदाने सवासामान्य नागरीकाींना खुली करुन देण्यासा्ी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी 
२१६ भूखींड ताब्यात घेण्याचे मुींबई महापाललकेस आदेश ददले असतानाही महापाललकेन ेताब्यात 
घेतलेले १२८ भखूींड पुन्हा खासगी सींस्थाींना हस्ताींतररत करण्याचा ननणाय माहे ऑक््ोबर, २०१६ 
मध्ये घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भूखींड खासगी सींस्थाींना ददल्याने त्याींचा गैरवापर होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महापाललकेने मा. मुख्यमींत्री महोदयाींच्या आदेशाच ेपालन न करण्याची 
कारणे काय आहेत, तसेच, शासनाच्या आदेशाचे उल्लींघन करणा-या सबींधधत अधधकाऱयाींववरुध्द 
कारवाई करुन, उक्त भूखींड त्वररत ताब्यात घेण्याबाबत शासनातरे् कोणती कायावाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी ददलेल्या 
आदेशानुसार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने दत्तक तत्वावर ददलेल्या २१६ भूखींडाींपकैी १५८ भूखींड 
महानगरपाललकेने ताब्यात घेतले असून, उवाररत ५८ भूखींड परत घेण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
     महानगरपाललकेन े ताब्यात घेतलेली उदयान े व मनोरींर्न मैदान े कोणत्याही सींस्थेस 
देण्यात आलेली नसनू, त्याींचे परररक्षण सदय:ग्स्थतीत महानगरपाललकेमार्ा त करण्यात येत 
आहे. 
     तथावप, उदयान ेव मनोरींर्न मैदान ेयाींच्या परररक्षणासा्ीच ेतात्पुरत ेधोरण प्रस्ताववत 
असून, त्यास महानगरपाललकेच्या सुधार सलमतीने डडसेंबर, २०१६ मध्ये मान्यता ददली आहे. 
परींतु या तात्पुरत्या धोरणास  महानगरपाललकेची अदयावप मान्यता लमळालेली नाही. 
प्रस्िाविि िात्प रि ेपरररक्षण धोरण :- 
• सदर कालावधी दत्तक तत्त्वावर मानण्यात येणार नाही. 
• सदर व्यवस्था ११ मदहने क्रकीं वा दत्तक धोरणाला मान्यता लमळेपयतं र्े अगोदर असले 
तेवढ्या कालावधीसा्ी राहील. 
• त्याअींतगात भूखींड ११ मदहन्याींसा्ी केवळ परररक्षणाकरीता सींस्थाींच्या ताब्यात देण्यात 
येतील. 
• परररक्षणासा्ी देण्यात येणाऱया भूभागाींवर सवासामान्य नागरीकाींना प्रवेश व सवा सोयी 
सुववधा नन:शुल्क देणे बींधनकारक असेल. 
     उदयान े व मनोरींर्न मैदाने दत्तक तत्त्वावर देण्याचे धोरण महानगरपाललकेमार्ा त 
सवकंर् ववचार करुन पनुववालोक्रकत करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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म ांबईिीि प्रत्येि मैदानािर हेलिपॅर्ड वििलसि िरण्याबाबि 
  

(५)  ६७८१७ (१३-०२-२०१७).   श्री.अस्िम शेे  (मािार्ड पग्श्चम), श्री.अलमन पटेि 
(म ांबादेिी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाहतुकीच्या कोंडीमुळे रुनणवादहका, पोललस आणण अग्ननशमन दलाची वाहन े
अडकून पडत असुन रुनणाींच्या र्ीवाला धोका ननमााण होत असल्याने शहरातील प्रत्येक 
मैदानावर हेललपॅड ववकलसत करण्याचा प्रस्ताव महानगरपाललकेच्या ववचाराधीन असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ननणाय घेऊन त्याची अींमलबर्ावणी करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील 
मैदानाींवर हेललपॅड ववकलसत करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव महानगरपाललकेच्या ववचाराधीन 
नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बलिारपूर पेपर लमि (बबलट) (ग्ज.चांद्रपूर) िां पनीचे उत्पादन बांद असलयाबाबि 
  

(६)  ६९७९२ (१६-०१-२०१७).   श्री.स रेश धानोरिर (िरोरा), श्री.स तनि िेदार (सािनेर), 
श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेिी) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बल्लारपूर पेपर लमल (बबल््) (ग्र्.चींद्रपूर) कीं पनीचे उत्पादन माहे ऑगस््, २०१६ च्या 
शेव्च्या आ्वडयापासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, लमल बींद असल्यामुळे कमाचा-याींवर बकेारीची कु-हाड कोसळली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर लमल बींद असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर लमल पुन्हा सुरु करण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांगेिर (०६-०५-२०१७) :(१) बल्लारपूर पेपर लमल (बबल््) ग्र्.चींद्रपूर या 
कारखान्यात माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये १५ ददवस व माहे ऑक््ोंबर,२०१६ मध्ये २२ ददवस 
उत्पादन सुरु होते.  त्यानींतर माहे नोव्हेंबर व डडसेंबर, २०१६ मध्ये कारखान्याचे उत्पादन 
पूणापणे बींद होते.  तथावप, ददनाींक ६/२/२०१७ पासून कारखान्याचे उत्पादन पूवावत सुरु 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे. 
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(२) कारखाना बींदच्या कालावधीत कोणत्याही कामगाराींस कामावरुन कमी न करता 
कामगाराींना कारखान्यातील पररक्षणाची (maintenance) कामे देण्यात आली होती, हे खरे 
आहे. 
(३) आधथाक अडचणीच्या कारणास्तव कारखान्यातील उत्पादन प्रक्रक्रया वर नमुद केलेल्या 
कालावधीत बींद होती. 
(४) कारखाना पूवावत सुरु होवून कामगाराींना थकीत वेतन देण्याची कायावाही सत्वर होण्यासा्ी 
व्यवस्थापन व कामगार प्रनतननधी याींची मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक 
९/११/२०१६ रोर्ी बै्क आयोग्र्त केली होती.  तसेच सहायक कामगार आयुक्त, चींद्रपूर याींच े
मार्ा त ददनाींक २९/११/२०१६ ददनाींक २२/१२/२०१६ व ददनाींक १३/१/२०१७ रोर्ी बै्का घेण्यात 
आल्या असून कारखान्याचे उत्पादन ददनाींक ६/२/२०१७ पासून पूवावत सुरु झाले आहे. 
     तसेच शासनस्तरावर ददनाींक ६/३/२०१७ रोर्ी बै्क आयोग्र्त करुन कारखाना पूवावत 
सुरु करण्यासा्ी व्यवस्थापनाने उपलब्ध केलेल्या ननधीतून कामगाराींचे थकीत वेतन त्वरीत 
अदा करण्याच्या सूचना व्यवस्थापनास देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म्हार्डाच्या िमाचाऱयाांना माििी हक्िाची घरे देण्याबाबि 
  

(७)  ७००११ (१६-०१-२०१७).   र्डॉ.पिांगराि िदम (पिूस िर्डगेाि), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेिी), 
श्री.अस्िम शेे (मािार्ड पग्श्चम), प्रा.िर्ाा गायििार्ड (धारािी) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े नुकतेच गहृननमााण धोरण र्ादहर केले असून यामध्ये म्हाडाच्या सींक्रमण 
लशबबरात अवैध प्रवेश करणाऱया लोकाींना घरे देण्यात येणार आहेत परींतु अनके वर्ाापासुन 
हक्काच्या घराींची मागणी करणाऱया म्हाडाच्या कमाचाऱयाींना डावलण्यात आले असुन त्यामळेु 
कमाचाऱयाींमध्ये असींतोर् पसरला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े मालकी हक्काच्या घराींची मागणी करणाऱया 
म्हाडाच्या कमाचाऱयाींना घरे देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा (०१-०६-२०१७) :(१) व (२) ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोर्ी मा. मींत्री 
(गहृननमााण) याींनी र्ाहीर केलेल्या गहृननमााण धोरणास अनसुरुन म्हाडाच्या सींक्रमण 
लशबीरातील मुळ भाडकेरुींना पुनववाकासामध्ये आहे त्याच द्काणी पनुवासन सदननका देणे तसचे 
सींक्रमण लशबीरातील अनधधकृत रदहवाशाींना सदननका देण्यासींदभाात धोरण ्रववण्याकरीता 
गहृननमााण ववभागाच्या ददनाींक ९ र्ानेवारी, २०१७ च्या शासन ननणायान्वये मींत्रीमींडळ 
उपसलमती ग्ीत करण्यात आली असून अदयाप याबाबत धोरण ननग्श्चत झालेले नाही. 
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म्हाडाच्या कमाचाऱ याींना हक्काची घरे देणेबाबत म्हाडामधील कमाचारी सींघ्नेकडून म्हाडाकड े
ननवेदने प्राप्त झालेली असून म्हाडास्तरावर ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी यासींदभाात सलमती 
स्थापन करण्यात आलेली आहे. या सलमतीचा अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईिीि महापालििेच्या शाळाांच्या आिाराि पानाांची गादी टािण्याि आलयाबाबि 
  

(८)  ७०४९३ (१६-१२-२०१६).   श्री.राज प रोहहि (ि िाबा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील महापाललकेच्या बऱ याच शाळाींच्या आवारात पानाींची गादी ्ाकण्यात आली 
असल्याने ववदयाथी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षररत्या पानाींच्या गादीवर लमळणाऱ या लसगारे्, 
तींबाखूर्न्य पदाथांकड े आकवर्ात होत असल्याची बाब ददनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोर्ी वा 
त्यासुमारास समोर आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शाळाींच्या पररसरात सराास तींबाखूर्न्य पदाथााची ववक्री होत असून मुींबई 
महापाललकेच्या ननयमाींना केराची ्ोपली दाखववली र्ात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयींमाची पायमल्ली करणाऱयाींवर शासनाकडून कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०२-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) शैक्षणणक सींस्थाींच्या १०० याडा पररके्षत्रात तींबाखू व तींबाख ूउत्पादनाींच्या ववक्रीबाबत व १८ 
वर्ांखालील व्यक्तीस ववक्री करण्याच्या बींदीबाबत सवा सींबींधधत शाळाींना सन २०१२ मध्ये 
महानगरपाललकेमार्ा त आदेश देण्यात आले आहेत.  
     सवा मान्यताप्राप्त खार्गी प्राथलमक शाळाींच्या मुख्याध्यापकाींच्या सभा घेऊन सदर 
आदेशाची अींमलबर्ावणी करण्याबाबत महानगरपाललकेमार्ा त त्याींना सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

िलयाण-र्डदाबबििी महापालििा हद्दीिीि मानपार्डा रोर्ड ये्ीि  
र्डी-माटा मॉि बेिायदेशीर असलयाबाबि 

(९)  ७०५६३ (१६-०१-२०१७).   श्री.स भार् भोईर (िलयाण ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण - डोंबबवली महापाललका हद्दीतील शनी मींददर समोरील मानपाडा रोड येथील डी-
मा ा् मॉल बकेायदेशीर असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या पदहल्या आ्वड्यात ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बेकायदेशीर मॉलची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महापाललका याींच्याकड े ददनाींक २४ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले 
व त्यानसुार बकेायदेशीर डी-मा ा् मॉलवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (१७-०४-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही, 
     तथावप या सींदभाात काही सामाग्र्क सींस्थाींच्या तक्रारी माहे र्ानेवारी त ेमाचा, २०१६ या 
दरम्यान महानगरपाललकेस प्राप्त झाल्या होत्या. 
(३) सदयग्स्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् असून मा.उच्च न्यायालयाने सदर बाींधकामाबाबत 
पुढील सुनावणीपयतं “र्ैसे थ”े पररग्स्थती ्ेवण्याचे आदेश ददले असल्याचे आयुक्त, कल्याण-
डोंबबवली महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि ये्ीि भांगार बाजार अन्यत्र हटविणेबाबि 
  

(१०)  ७०६९० (१६-०१-२०१७).   श्रीमिी सीमािाई हहरे (नालशि पग्श्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक शहर स्मा ा् लस्ी करण्याबाबत माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये मींर्ुरी देण्यात आली 
असुन ववकास आराखडा तयार करण्याचे काम देखील सुरु आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नालशक शहरातील औदयोधगक वसाहतीमध्ये असलेला भींगार बार्ार हा अन् यत्र 
ह्ववण्यात यावा अशा प्रकारची मागणी सातत्याने केली र्ात आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, नालशक शहर स्मा ा् लस्ी ववकास आराखडयामध्ये सदरचा भींगार बार्ार 
शहराबाहेर ह्ववण्यात यावा व त्यास सवा सोयीसुववधाींयुक्त र्ागा उपलब्ध करुन देण्याची 
मागणी देखील लोकप्रनतननधीींकडून करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०५-०५-२०१७) :(१) नालशक शहराचा ववकास आराखडा आणण ववकास 
ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली २०१७ ही ददनाींक ९ र्ानेवारी, २०१७ अन्वये अधधसूधचत 
करण्यात आलेली आहे.   
(२) होय. 
(३) सदरचा भींगार बार्ार शहराबाहेर ह्ववण्याची मा.लोकप्रनतननधी व नागरीकाींची मागणी 
होती. 
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(४) सदर भींगार बार्ार महानगरपाललकेमार्ा त ददनाींक ६.१.२०१७ ते १०.१.२०१७ या कालावधीत 
ह्ववण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदेर्ड ये् ेलसर्डिो मूळ घरधारिाच्या अन पग्स््िीि घर भूेांर्ड हस्िाांिरण प्रकिया िेलयाबाबि 

  

(११)  ७०७१९ (१६-१२-२०१६).   श्रीमिी अलमिा चव्हाण (भोिर), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), र्डॉ.सांिोर् टारफे (िळमन री), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेिी), श्री.अस्िम शेे  (मािार्ड 
पग्श्चम), श्री.बाळासाहेब ्ोराि (सांगमनेर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदेड येथ ेलसडको मळू घरधारकाच्या अनुपग्स्थतीतील घर भखूींड हस्ताींतरण प्रक्रक्रया मखु्य 
प्रशासनाच्या स्वाक्षरीनींतर आता ववधी सल्लागार याींच्याकड ेकायदेशीर अलभप्रायासा्ी देण्यात 
आली असल्याच ेमाहे र्ून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, लसडको प्रशासनाच्या वतीन ेयोर्ना क्र १ त े४ मधील अनके मळू घरधारकाींनी 
हे मुद्राींकाच्या सहाय्यान े अनकेाींना घरे ववकले असून मळू दस्तावेर् नसल्यान े मुद्राींकाच्या 
सहाय्याने ती घेतले असल्याचे लसडको प्रशासनाने मळू घरधारकाींच्या उपग्स्थतीत हस्ताींतरण 
प्रक्रीया करावी अशी मागणी अनेक सींघ्नाींसह अनेक घर व भूखींड धारकाींनी प्रशासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीवर शासनान े ननणाय घेऊन मूळ घरधारकाींच्या उपग्स्थतीत 
घरभूखींड हस्ताींतरण प्रक्रीया राबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२५-०४-२०१७) :(१) व (२) होय. 
(३) मा.सवोच्च न्यायालयातील मे.सुरर् लॅम्प अाँड इींडस्रीर् ववरुध्द हररयाणा राज्य या 
प्रकरणात भाडपे्ट्ययाने ददलेली मालमत्ता मूळ मालकाच्या अनुपग्स्थतीत हस्ताींतरीत करता येत 
नाही असा ननणाय ददला आहे. तसेच मा.सवोच्च न्यायालयासमोरील ववशेर् अनमुती याधचका 
सीसी क्र.५८०४/२००९ व १३९१७/२००९ मधील अनुक्रम े दद.१५.५.२००९ व दद.११.१०.२०११ च्या 
आदेशान्वये नोंदणीकृत दस्ताींलशवाय मालमत्ताींच ेहस्ताींतरण करता येणार नाही हे स्पष् केले 
आहे. 
     सबब, मालमत्ता हस्ताींतरण अधधननयम, १८८२ व नोंदणी अधधननयम, १९०८ च्या 
तरतूदी आणण मा.सवोच्च न्यायालयाचे वरील ननणाय लक्षात घेता मळू मालकाींच ेअनुपग्स्थतीत 
व अनोंदणीकृत दस्तऐवर्ाच्या आधारे लसडको प्रशासनाला घरे / भखूींड मालमत्ताींचे हस्ताींतरण 
करता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राजग रुनगर नगरपररर्देच्या अधधिारी ि िमाचारी तनय क्िीच्या आिृतिबांधाबाबि 
  

(१२)  ७१२२८ (१६-०१-२०१७).   श्री.स रेश गोरे (ेेर्ड आळांदी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेसन २०१४ मध्ये १०१ ग्रामपींचायतीींच ेनगरपररर्दाींमध्ये रुपाींतर करण्याचा ननणाय 
घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायाच्या अनुर्ींगाने अग्स्तत्वात आलेल्या रार्गुरुनगर नगरपररर्देच्या 
अधधकारी व कमाचारी याींच्या ननयुक्तीबाबतचा आकृनतबींध शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आकृतीबींधास मींर्ुरी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
याबाबतची सदयग्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२३-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) सदर आकृनतबींधाबाबतची कायावाही शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िेििीपार्डा,दहहसर (म ांबई) ये्ीि झोपर्डपट्टीिासीयाांना म िभूि स विधा लमळणेबाबि 
  

(१३)  ७१८२१ (१६-०१-२०१७).   श्रीमिी मतनर्ा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केतकीपाडा, ददहसर (मुींबई) येथील झोपडप्ीतील नागरीक रस्ते, वीर्,पाणी आदी 
सुववधाींपासून वींधचत असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पररसरातील नागरीकाींना मुलभूत सोईसुववधाीं अभावी अपेष्ा सहन 
कराव्या लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेनागरीकाींना सोई सुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) केतकीपाडा, ददहसर येथील नागररकाींना महानगरपाललकेमार्ा त रस्ते व पाणी या सुववधा 
पुरववल्या र्ातात. 
    तसेच, सदर पररसरातील नागररकाींना ररलायन्स एनर्ी व ्ा्ा पॉवर लल. कीं . याींचकेडून 
ननयलमतपणे वीर् पुरव्ा केला र्ातो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िश्यपी (ग्ज.नालशि) धरणासाठी जमीन हदिेलया प्रिलपग्रस्िाांच्या  
न्याय मागण्या मागी िािण्याबाबि 

  

(१४)  ७१९४६ (१६-०१-२०१७).   श्री.छगन भ जबळ (येििा), श्री.पांिज भ जबळ (नाांदगाि) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कश्यपी (ग्र्.नालशक) धरणासा्ी सन १९९२ मध्ये र्मीन ददलेल्या शेतकऱयाींच्या वारसाींना 
नालशक महापाललकेत नोकरी आणण र्मीनीचा मोबदला लमळण्याबाबत इ. मागण्याींसा्ी   
प्रकल्पग्रस्ताींनी स्वातींत्र्यददनी ददनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोर्ी धरणात उड्या  घेत र्लसमाधी 
घेण्याचा प्रयत्न केला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पग्रस्ताींच्या प्रलींबबत असलेल्या न्याय मागण्या मागी लावण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०५-०५-२०१७) :(१) कश्यपी प्रकल्पग्रस्ताींनी त्याींच्या प्रलींबबत मागण्याींसा्ी 
धरणात उड्या घेतल्या ही वस्तुग्स्थती आहे. 
(२) प्रकल्पग्रस्ताींच्या वारसाींना नालशक महापाललकेत नोकरी लमळण्याबाबतच्या मागणीच्या 
अनुर्ींगाने आयुक्त, नालशक महानगरपाललका याींनी प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 
     सामान्य प्रशासन ववभागाच्या ददनाींक २७.९.२०१० च्या शासन ननणायानसुार, 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या ननयुक्त्या या र्ादहरात देऊन व त्याींची सेवा प्रवेश अहाता व गुणवत्ता 
ववचारात घेऊन करणे आवश्यक असल्याने, त्याप्रमाण े कायावाही करण्याबाबत नालशक 
महानगरपाललकेस ददनाींक १८.३.२०१६ रोर्ी सूधचत करण्यात आले होते. 
     तदनींतर सदर प्रश्नाबाबत ननणाय घेण्यासा्ी उच्चस्तरीय सलमती ग्ीत करण्यात येत 
आहे.          
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदगाांि नगरपररर्देच्या अग्ननशमि दिाि िमाचा-याांची नेमणूि िरण्याबाबि 
  

(१५)  ७१९७८ (१६-०१-२०१७).   श्री.पांिज भ जबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाींव नगरपररर्देतील (ग्र्.नालशक) अग्ननशामक कें द्राच्या दलासा्ी पूणा वेळ कमाचारी 
नसल्यामळेु शहरात आग लागल्यास आग ववझववण्यासा्ी अन्य शहरातून यींत्रणा उपलब्ध 
करून घ्यावी लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदगाींव नगरपररर्देने अग्ननशामक कें द्रासा्ी पणूा वेळ कमाचारी नेमणूक 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त व सींचालक नगरपाललका प्रशासन सींचालनालय याींच्याकड े
ददनाींक २६ म,े २०१५ रोर्ी वा त्यासुमारास सादर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रस्तावास मींर्ुरी देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करीत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (१६-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) ददनाींक २६ म,े २०१५ अन्वये तत्कालीन मुख्याधधकारी याींनी पद मींर्ुरीबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला होता. 
(३) नगरपररर्द प्रशासन सींचालनालयाचे आदेश ददनाींक १ ऑक््ोंबर २०१३ अन्वये नाींदगाींव 
नगरपररर्देकररता अग्ननशमन ववभागासा्ी ६ पदे मींर्ूर करण्यात आली असून नव्यान े पदे 
मींर्ूरीची आवश्यकता नसल्याचे ग्र्ल्हाधधकारी, नालशक याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईिीि बेिारस ग राांच्या समस्येबाबि 
  

(१६)  ७२३०० (१६-०१-२०१७).   र्डॉ.आलशर् देशम े (िाटोि) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील बेवारस गुराींची सींख्या गेल्या काही वर्ाात वाढली असून या गुराींना कोंडवाड्यात 
्ाकण्यात येत असून त्याींचा मालक कोणीच नसल्यामुळे त्याींना ववरार येथील र्ीवदया 
सींस्थेकड ेसोपववण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, भ्क्या गुराींना कोंडवाड्यात ्ाकण्याची र्बाबदारी मुींबई महापाललका 
अधधननयम १८८८ च्या कलम ४४१ सी त ेर्ी नुसार महापाललकेची असतानाही बेवारस गुराींच े
पालन-पोर्ण करणे महापाललकेच े बींधनकारक कताव्य नसल्यान े या गुराींचा ताबा र्ीवदया 
सींस्थेकड ेसोपववण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील बेवारस गुराींचे पालन-पोर्ण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्ा त मुींबईतील 
बेवारस गुराींना पकडून १० ददवस कोंडवाडयात ्ेवण्यात येते. १० ददवसाींनींतर या र्नावराींवर 
कोणीही हक्क साींधगतला नाही तर सदर र्नावरे पुढील देखभालीकररता श्री मुींबई र्ीवदया 
मींडळी या सींस्थेच्या ताब्यात देण्यात येतात. 
     ज्या र्नावराींवर हक्क साींधगतला र्ातो त्या र्नावराींच्या मालकाींवर न्यायालयात ख्ला 
दाखल करुन त्याींच्याकडून मुींबई महानगरपाललका १८८८ च्या अधधननयमानुसार दींड 
आकारण्यात येतो व ती र्नावरे पुन्हा त्याींच्या मालकाींच्या ताब्यात देण्यात येतात. 
     सदर र्नावराींचे शुल्क पदहल्या दहा ददवसाींच े प्रत्येकी रु. १००/- व त्यानींतर प्रत्येक 
ददवसाला  रु. ५/- याप्रमाणे र्नावरे कोंडवाडयात असेपयतं घेण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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चांद्रपूर शहर महानगरपालििेचा रेन िॉटर हािेग्स्टांग लसस्टम बसविण्याचा तनणाय 

  

(१७)  ७२३५७ (१६-०१-२०१७).   श्री.नानाजी शामि ळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर शहर महानगरपाललकेने रेन वॉ्र हावेग्स् ी्ंग लसस््म बसववण्याचा ननणाय घेतल्याच े
माहे र्लुैच्या पदहल्या आ्वडयात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपूर शहरातील महानगरपाललका के्षत्राींतगात क्रकती इमारतीमध्ये रेन वॉ्र 
हावेग्स् ी्ंग लसस््म बसववण्यत आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, ज्या इमारतीमध्ये रेन वॉ्र हावेग्स् ी्ंग लसग्स््म बसववण्यात आली नाही अशा 
क्रकती इमारतीच ेपरवानगी रद्द करण्यात आली आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (१०-०४-२०१७) :(१)   होय. 
नवीन बाींधकाम परवाना धारकाींना, बाींधकाम के्षत्रानसुार रेन वॉ्र हावेग्स् ी्ंग लसस््म 
बसववण्याकररता सुरक्षा ्ेव र्मा करुन घेणेबाबत चींद्रपूर महानगरपाललका सवासाधारण सभा 
्राव क्र.२८ ददनाींक २७/०७/२०१६ अन्वये ननणाय घेण्यात आलेला आहे. 
(२) आतापयतं २१ इमारत धारकाींनी रेन वॉ्र हावेग्स् ी्ंग लसस््मच ेकाम पूणा केले असून, माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ ते माहे र्ानेवारी, २०१७ पयतं एकूण ८६ इमारत धारकाींकडून रेन वॉ्र 
हावेग्स् ी्ंग लसस््म बसववण्याकररता सुरक्षा ्ेव र्मा केलेली आहे. 
(३) याबाबत महानगरपाललकेन े अदयाप कायावाही केलेली नसल्याचे, आयुक्त, चींद्रपूर 
महानगरपाललका याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 

___________ 
  

प ण्यािीि म ळा-म ठा नदीिाठाच ेस्िरुप बदिण्याबाबि 
  

(१८)  ७२५१७ (१६-०१-२०१७).   श्री.योगेश हटळेिर (हर्डपसर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील मुळा-मु्ा नदीका्ाचे स्वरूप आकर्ाक करण्यासा्ी प्रकल्प आराखडा तयार 
करण्याच ेकाम सहा मदहन्याींपासनू रखडले असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१६ च्या पदहल्या 
आ्वड्यात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, भूलमअलभलेख ववभागाकडून नदीका्ी असलेल्या र्लमनीींची सीमा, मालकी, 
पूररेर्ा, सव्हेबाबतची मादहती लमळाली नसल्याने हा आराखडा रखडला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी करून कोणती कायावाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१) व (२) पुणे शहरातून वाहणा-या मुळा-मु्ा नदीका् 
ववकसन प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासा्ी तज् सल्लागार मे. एच. सी. पी. डडझाईन प्लॅननींग 
ॲड माँनेर्में् प्रा. लल. याींची नेमणूक करण्यात आली आहे. तज् सल्लागाराींमार्ा त नदी 
ववर्यक सवेक्षणाचे काम सुरु असून, त्याींच्यामार्ा त ्ोपोग्राक्रर्कल सव,े एररया असेसमें् सव े
व ववववध प्लॅन तयार करण्यात आले आहेत. तसचे नदी का्च्या मोर्णीसा्ी आवश्यक 
कायावाही करण्यात येत आहे. त्यासा्ी सींबींधधत  ववववध ववभागाींशी समन्वय सुरु आहे. 
     भूलमअलभलेख ववभागाकडून नदयाींची हद्द ननग्श्चतीसा्ी मोर्णीचे काम सुरु असून 
याबाबतचा अहवाल सदर ववभागाकडून तयार करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

प णे शहराि र्डेंगू आजाराच ेप्रमाण िाढलयाबाबि 
  

(१९)  ७२६५४ (१६-०१-२०१७).   श्री.जगदीश म ळीि (िर्डगाि शेरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरात डेंगू आर्ाराच े प्रमाण वाढल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या दरम्यान 
महापाललकेन ेकेलेल्या सवेक्षणात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, डेंगू आर्ारावर ननयींत्रण ्ेवण्यात महापाललका अयशस्वी होण्याची नमेकी 
कारणे काय आहेत, 

(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करून दोर्ी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच डेंगू आर्ारावर ननयींत्रण ्ेवण्यासा्ी महापाललका प्रशासनाने कोणती 
उपाययोर्ना आखली आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) पुणे महानगरपाललकेच्या क्रक्क प्रनतबींधक 
ववभागामार्ा त क्रक्कर्न्य आर्ाराींचा प्रादभुााव रोखण्यासा्ी वळेोवळेी प्रयत्न करण्यात येतात. 
याकरीता पुरेसा कमाचारीवृींद उपलब्ध केलेला असून पुरेसा और्ध सा्ा उपलब्ध करून घेतला 
आहे.  तसेच सदरची और्धे के्षत्रीय कायाालयननहाय योनय पध्दतीने वा्प सुरू आहे.  र्ुलै 
मदहन्यामध्ये डेंगू प्रनतरोध मदहना म्हणून सार्रा केला र्ातो.  त्यामधून डेंनयूच्या 
प्रनतबींधासा्ी योनय असे प्रबोधन केले र्ाते.  महानगरपाललकेच्या स्तरावर क्रक्कर्न्य 
आर्ाराींचा प्रादभुााव रोखण्यासा्ी मॉग्स्क्ो ॲबे्में् कलम्ी स्थापन केली आहे.  शालेय डेंनय ू
आर्ाराबाबत र्नर्ागतृी कायाक्रम राबववण्यात येत आहे. या कायाक्रमात ननयलमतपण े
गहृननमााण सींस्था, गणेश मींडळे याींना क्रक्कर्न्य आर्ाराींववर्यी काळर्ी घेण्याच े आव्हान 
करण्यात येते. ववदयार्थयांमधून र्नर्ागतृी करण्यात येते. त्यामुळे पुणे शहरात डेंनय ूआर्ाराच े
प्रमाण वाढले आहे अशी वस्तुग्स्थती नाही. 

___________ 
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जािना ग्जल्याि पांिप्रधान आिास योजनेच्या अिैध अजाांची वििी िरण् याि आलयाबाबि 
  

(२०)  ७२८७९ (१६-०१-२०१७).   श्री.राजेश टोप े(घनसािांगी) :   सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ालना ग्र्ल््यात पींतप्रधान आवास योर्नेच्या अवैध अर्ांची ववक्री करण् यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींतप्रधान आवास योर्नेसा्ी इच् छुक लाभार्थ यांना कोणताही अर्ा करण् याची 
आवश् यकता नसताना देखील अर्ााची ववक्री केली र्ात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी करुन कोणती कायावाही करण् यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा (२८-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाने सवांसा्ी घरे- २०२२ या सींकल्पनेवर आधारीत प्रधानमींत्री आवास 
योर्नेची राज्यात अींमलबर्ावणी करण्यासा्ी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन ननणाय 
ननगालमत करण्यात आला अहे. त्यानुसार सदर योर्ना ४ घ्कात राबववण्यात येत असनू 
घ्कननहाय लाभाथी ननग्श्चत करण्यासा्ी कें द्र शासनान ेPMAY या सींकेतस्थळावर ऑनलाइन 
अर्ा सींबींधधत अींमलबर्ावणी यींत्रणाना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. सदर अर्ाावरुन 
लाभार्थयांची पात्रता ननग्श्चत करुन लाभार्थयांची यादी कें द्र शासनाच्या MIS प्रणालीवर नोंदववणे 
आवश्यक असल्यान ेअर्ांची (Hard Copy) ववक्री करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     र्ालना नगरपररर्द अींतगात MIS प्रणालीवर ददनाींक १३.२.२०१७ अखरे ९४९६ अर्ाचंी 
नोंद झालेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भांर्डारा शहरािीि जीणा पाईपिाईन बदिून नागररिाांना श द्ध पाणी प रविणेबाबि 
  

(२१)  ७२९६३ (१६-०१-२०१७).   श्री.राजेश िाशीिार (सािोिी), श्री.चरण िाघमारे (ि मसर), 
श्री.विजय रहाांगर्डािे (तिरोर्डा) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा शहरात (ग्र्.भींडारा) पाणी पुरव्ा करण्यासा्ी मो्ी पाईप लाईन ्ाकण्यात आली 
असुन सदर पाईप लाईन नाले, ग्ारे व शोचालयाींना भेदनू आलेली असनू र्ीणा सुद्धा झाली 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,   

(२) असल्यास, सदर पाईप लाईनदवारे घाण व अळीयुक्त दरु्ीत पाणी पुरववल्या र्ात 
असल्याची तक्रार नागररकाींनी वारींवार नगरपाललकेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, उक्त र्ीणा झालेली पाईपलाईन तातडीन े बदलनू नागररकाींना वपण्याचे शुद्ध 
पाणी पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (१३-०४-२०१७) :(१) व (२) भींडारा शहरात पाणी पुरव्ा करणारी ववतरण 
नललका र्ुनी आहे हे खरे आहे. तसेच या अनुर्ींगाने दवुर्त पाणी पुरवठ्याबाबत नागररकाींच्या 
तक्रारी केल्या र्ातात.     
(३) नागरीकाींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानींतर लगेचच क्रकीं वा ववतरण नललकेत दोर् ननमााण 
झाल्यास नगरपररर्देमार्ा त तातडीने उपाययोर्ना करुन दरुुस्ती केली र्ाते. 
     नगरपररर्देमार्ा त पाणी शुध्दीकरणाच्या उपाययोर्ना राबववण्यात येवून ननयलमत ग्र्ल्हा 
प्रयोग शाळेमध्ये पुरव्ा करण्यात येणा-या पाण्याचे नमुने तपासण्यात येतात. तसचे गळती 
शोधुन नागरीकाींच्या तक्रारी ननवारणाकरीता पाणी पुरव्याची ननयलमत तपासणी 
नगरपररर्देमार्ा त केली र्ाते. भींडारा नगरपररर्देतरे् वाढीव पाणी पुरव्ा योर्नअेींतगात 
सुधारणात्मक काम ेकरण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
प णे शहराि पीएमपी महस िासाठी आय माान सांपिेलया गाड्या मागाािर सोर्डि असलयाबाबि 

  

(२२)  ७३९४७ (२१-०४-२०१७).   श्री.लभमराि िापिीर (ेर्डििासिा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात पीएमपी महसलुासा्ी आयुमाान सींपलेल्या गाड्या मागाावर सोडल्या र्ात 
असल्याने शहरात मदहन्याभरात पीएमपीच्या चार बसेसने मागाावर असताींना पे् घेतला असून 
पीएमपी गाड्याींच्या अपघाताींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे तसचे ददवसभरात अडीचश े बस 
मागाावर असताींना बींद पडत असल्याचीही गींभीर ग्स्थती माहे र्ानेवारी, २०१७ च्या पदहल्या 
आ्वड्यात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयुमाान सींपलेल्या गाड्या मागाावर पा्वून पीएमपीएल प्रशासन प्रवाश्याींचा 
र्ीव धोक्यात घालत असनू र्क्त महसुलासा्ी याकड े दलुाक्ष करीत असल्यान े पीएमपी 
कामगार सींघान ेतीव्र आींदोलनाचा इशारा ददला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पररवहन कायाालयाने पीएमपी प्रशासनाला ददलेल्या यादीमध्ये पुणे शहरात 
पींधरा वर्ांपेक्षा अधधक आयुमाान असलेल्या ५०० वाहनाींचा समावशे असनू त्यात सीएनर्ी १०० 
गाड्याींचा समावेश आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाब दररोर् हर्ारोंच्या सींखेन ेप्रवास करणाऱया प्रवाश्याींच्या दृष्ीन ेघातक 
असून या सींदभाात शासनस्तरावर काय कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
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श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०७-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) ऑगस््, २०१६ पासून र्ानेवारी, 
२०१७ पयतंच्या कालावधीत पुणे महानगर पररवहन महामींडळ लल. च्या मालकीची एक बस व 
्ेकेदाराकडून भाडतेत्वावर घेतलेल्या तीन बसेसने पे् घेतलेला होता, ही वस्तुग्स्थती आहे. 
     सध्या पुणे महानगर पररवहन महामींडळामार्ा त चालववण्यात येणाऱया बसेसपकैी ३२४ 
बसेसचे आयमुाान सींपले असून त्यापैकी ११ बसेस १५ वर्ाापेक्षा र्ास्त कालावधी झालेल्या 
आहेत.  
     पुणे महानगर पररवहन महामींडळाने आयुमाान सींपलेल्या बसेस ्प्प्या्प्प्याने बींद 
करण्याचे ननयोर्न केलेले आहे.     
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईिीि बी.र्डी.र्डी.चाळीांच्या प नविािासाबाबि 
  

(२३)  ७४०१२ (२०-०४-२०१७).   श्री.स तनि लशांदे (िरळी), श्री.मांगिप्रभाि िोढा (मिबार हहि), 
श्री.राजन साळिी (राजापूर), श्री.अजय चौधरी (लशिर्डी) :   सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील वरळी, नायगाींव, लशवडी आणण ना.म.र्ोशी मागाावरील बीडीडी चाळीच्या 
पुनववाकासा सींदभाात ददनाींक ३० माचा, २०१६ रोर्ी ननगालमत करण्यात आलेल्या शासन 
ननणायाच्या अनुर्ींगान े चाळीींचा पुनववाकास प्रकल्प राबववण्याबाबत म्हाडास मागादशान 
करण्याकररता शासनान े मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली गद्त केलेल्या ’शक्ती प्रदत्त’ 
सलमतीने केलेल्या लशर्ारशीींच ेस्वरुप काय आहे, 
(२) असल्यास, बीडीडी चाळीींच्या पुनववाकासाबाबत ववकासकाची नेमणूक करण्याबाबतच्या 
कायावाहीची सदयःग्स्थती काय आहे व पुनववाकासाच े काम सुरु करण्यास क्रकती कालावधी 
अपेक्षक्षत आहे, 
(३) तसेच मुींबई शहरातील बीडीडी चाळीींच्या पुनववाकासाबाबत ननणायात्मक कायावाही करण्यात 
आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेिा (०६-०६-२०१७) :(१) गहृननमााण ववभागाच्या दद. ३०.०३.२०१६ च्या शासन 
ननणायामध्ये अनुक्रमाींक ३ व ४ मध्ये अनुक्रम े”शक्ती प्रदत्त” सलमती व म्हाडाच्या कायाकक्षा 
नमूद केल्या आहे, सोबत आदेश र्ोडला असून कायाकक्षा अधोरेखीत केल्या आहेत. 
कायाकके्षच्या अनुर्ींगाने म्हाडामार्ा त बी.डी.डी. पुनववाकासासींबींधधत शक्ती प्रदत्त सलमती समोर 
सादर केलेल्या प्रस्तावाींना / लशर्ारशीींना मान्यता / मींर्ूरी प्रदान करणे अशा प्रकारचे स्वरुप हे 
सलमतीचे आहे. 
त्यानुसार आर्लमतीस खालील बाबतीत शक्ती प्रदत्त सलमतीने मान्यता ददल्या आहेत. 
अ) वरळी, नायगाव व ना.म.र्ोशी मागा येथील बीडीडी पुनववाकास प्रकल्पासा्ी वास्तुशास्त्रज् 
तथा सल्लागाराची अींनतम ननयुक्ती करणे. 
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ब) या नतन्ही पुनववाकास प्रकल्पासा्ी वास्तशुास्त्रज् तथा सल्लागार याींनी तयार केलेला 
मास््र प्लॅन अींनतम करणे. 
क) नायगाव व ना. म. र्ोशी मागा येथील पुनवासन इमारतीींच्या बाींधकामासा्ी ्ेकेदाराींची 
ननयुक्ती करण्याबाबत म्हाडान ेसादर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता देणे. 
(२) अ) नायगाव व ना. म. र्ोशी येथील बीडीडी चाळ पुनववाकास प्रकल्पासा्ी बाींधकाम 
्ेकेदाराची ननयुक्ती करण्यात आली आहे व दद. २१.०४.२०१७ रोर्ी म.े एल ॲण्ड ्ी. लल. व 
मे. शापूरर्ी पालोनर्ी लल. याींनी प्रकल्प बाींधकामाच ेकायाादेश र्ारी केले आहेत. 
ब) वरळी बीडीडी चाळ पुनववाकास प्रकल्पाबाबत र्ागनतक ननववदा र्ादहरात दद. ०३.०४.२०१७ 
रोर्ी प्रलसध्द करण्यात आली आहे. 
(३) उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे मुींबई शहरातील बीडीडी चाळीच्या पुनववाकासाबाबत कायावाही 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

िोलहापूर शहरािीि िचरा उचिण्यािररिा सक्षम यांत्रणा महापालििेिर्ड ेनसलयाबाबि 
  

(२४)  ७४७८२ (२०-०४-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोलहापूर उत्िर), श्री.उलहास पाटीि 
(लशरोळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहरातील दररोर् १७० ्नाहून अधधक र्मा होत असलेला कचरा 
उचलण्याकररता सक्षम यींत्रणा महापाललकेकड ेनसल्याने शहरात कच-याींचे डोंगर वाढत असून 
कोंडाळयातील कचरा पे्ववण्याच ेप्रकारही वाढले असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ च्या सुमारास 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कच-याींच्या दगुाधीमुळे तेथील नागररकाींच्या आरोनयाला धोका ननमााण झाला 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कचराप्रश्नी तोडगा काढण्यासा्ी शासनान े ननरी अहवालाच्या 
अींमलबर्ावणीसींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०२-०६-२०१७) :(१) हे  अींशत खरे आहे. 
     कोल्हापुर शहरामध्ये दैनींददन ननमााण होणारा घन कचरा सींकलन व वाहतुक 
करण्याकरीता १४ ररफ़्युर् कॉम्प्यॅक््र, १०५० स््ील कीं ्ेनर, ५१० सायकल ररक्षा व १८६० 
प्लाग्स््क ड्रम अशी यींत्र सामुग्री  महानगरपाललकेने खरेदी  केली असुन सध्या या यींत्रणेमारं्त 
शहरातील कचरा उचलण्याच ेकाम ननयलमत सुरू आहे. 
     कोंडाळ्यामधील कचरा पे्वण्याचे कोणतेही प्रकार केले र्ात नाहीत. 
(२) हे खरे नाही. 
     कोल्हापुर महानगरपाललकेच्या कसबा बावडा या साई्वर ्ाकण्यात येणाऱया कचऱयामुळे 
नागरीकाींच्या आरोनयाला धोका ननमााण होऊ नये म्हणुन ननयलमत  क्रक्कनाशकाींची र्वारणी 
व  र्ैववक  कल्चरचा वापर  करण्यात येतो. 
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(३) कोल्हापुर महानगरपाललकेच्या सींपूणा घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याकरीता ्ा्ा कन्सल्ीींग इींग्र्ननयसा लललम्ेड, मुींबई याींची नेमणूक करण्यात आली 
असुन या सींस्थेमारं्त प्रकल्प अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर या अहवालाची तपासणी महाराषर 
र्ीवन प्राधधकरण व ननरी सींस्थमेारं्त करण्यात येणार असुन त्यानींतर त्याींची अींमलबर्ावणी 
करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मा्ेरान (ग्ज.रायगर्ड) ये् ेसन २००३ पासून झािेिी सिा  
बेिायदा बाांधिाम ेिोरू्डन टािण्याबाबि 

  

(२५)  ७४९७७ (२०-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माथेरान (ग्र्.रायगड) येथ े सन २००३ पासनू झालेली सवा बेकायदा बाींधकामे तोडून 
्ाकण्याच ेआदेश राषरीय हररत लवादान ेमाहे र्ानेवारी, २०१७ च्या सुमारास ददले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) तसेच या बेकायदा बाींधकामाींसा्ी अधधकाऱ याींना र्बाबदार धरुन प्रथम त्याींच्यावर गुन्हे 
दाखल करावेत अशी मागणी मार्ी नगराध्यक्ष याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीनुसार शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०२-०६-२०१७) :(१)  होय, हे खरे आहे. 
     माथेरान नगरपररर्देमारं्त दद. ०७/०२/२०१७ ते दद. १२/०२/२०१७ दरम्यान पोललस 
बींदोबस्तामध्ये अनधधकृत बाींधकाम पाडण्याची कायावाही करण्यात आली आहे. 
(२) माथेरान नगरपररर्द तसेच ग्र्ल्हाधधकारी रायगड याींच्याकड ेलेखी स्वरुपात अशाप्रकारचा 
कोणताही अर्ा प्राप्त झालेला नाही तथावप याबाबत ग्र्ल्हाधधकारी रायगड याींना चौकशी करुन 
अहवाल सादर करण्याच ेननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
निी म ांबईिीि ेार्डी किनारी ि सागरी तनयमन के्षत्रािीि इमारिीांना लसर्डिोन ेि निीम ांबई 

महानगरपालििेने तनयमाबा्य भोगिटा प्रमाणपत्र हदलयाबाबि 
  

(२६)  ७५३६१ (२०-०४-२०१७).   र्डॉ.बािाजी किणीिर (अांबरना्), श्री.स भार् भोईर (िलयाण 
ग्रामीण), श्री.र्डी.एस.अहहरे (सािी), श्रीमिी तनमािा गाविि (इगिपूरी), र्डॉ.सांिोर् टारफे 
(िळमन री), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेिी), श्री.अस्िम शेे  (मािार्ड पग्श्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबईतील खाडी क्रकनारी व सागरी ननयमन के्षत्राच्या (सीआरझडे) ननयमाींमध्ये येत 
असलेल्या नवी मुींबई, पनवेल, खारघर व पाम बीच मागाासह अन्यत्र खाडी क्रकनाऱयावर 
उभारण्यात आलेल्या गगनचुींबी इमारतीींना लसडकोन ेव नवीमुींबई महानगरपाललकेन ेननयमबा्य 
भोगव्ा प्रमाणपत्र ददली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींधकाम े वाचववण्यासा्ी शासनाने महाराषर सागरी के्षत्र क्रकनारा 
व्यवस्थापन प्राधधकरणाची परवानगी देऊन भोगव्ा प्रमाणपत्र ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सागरी ननयमन के्षत्राच्या ननयमाींच े उल्लींघन करुन बाींधकामाींना परवानगी 
देणाऱया नवी मुींबई महानगरपाललका व लसडको प्रशासनातील र्बाबदार असणाऱया 
अधधकाऱयाींववरुध्द शासनान ेकाय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२९-०५-२०१७) :(१) व (२) अशी बाब नाही. 
शासनाकडून महाराषर सागरी के्षत्र क्रकनारा व्यवस्थापनाची परवानगी घेऊन भोगव्ा प्रमाणपत्र े
देण्यात आलेली नाहीत. 
(३) व (४) सीआरझडे के्षत्रामध्ये बाींधकाम करण्यासा्ी महाराषर कोस््ल झोन मॅनरे्में् 
ॲथारर्ी (MCZMA) ची ननयमानुसार आवश्यक ती पूवासींमती न घेतल्याच्या कारणास्तव 
इमारतीींच्या बाींधकाम प्रस्तावास MCZMA ने कायोत्तर मींर्ूरी देण्यास नकार ददल्यामुळे नवी 
मुींबई महानगरपाललकेने प्रकल्पाींना भोगव्ा प्रमाणपत्र े ददलेली नाहीत. सदर प्रकल्पाींना 
कायोत्तर सींमती देण्यासींदभाात एक सववस् तर प्रस्ताव ददनाींक २८.६.२०१३ रोर्ीच्या पत्रान्वये 
कें द्र शासन व पयाावरण व वनमींत्रालयास सादर केलेला आहे. सदर पत्रात महानगरपाललकेन े
सींबींधधत प्रकल्पाींववर्यी MCZMA ची पूवा सींमती न घेण्याची ववशद केलेली कारणे पहात 
सीआरझडे के्षत्रात मोडणाऱया भखूींडाचा तपशील स्पष्पणे ददसेल अशा योनय प्रमाणाच ेकोस््ल 
झोन मॅनेर्में् प्लॅनचे नकाशे महानगरपाललकेकड ेददनाींक १०-२-२०११ नींतरच उपलब्ध होणे हे 
एक प्रमुख कारण असल्याने महानगरपाललकेने स्पष् केले आहे. कें द्रीय पयाावरण व वन 
मींत्रालयाकडून प्रस्ततु प्रकरणी पुढील ननदेश अदयापी प्राप्त झालेले नाहीत. त े प्राप्त 
झाल्यानींतर त्याआधारे पुढील कायावाही करणेत येईल. 

___________ 
  

उलहासनगर महानगरपालििेच्या (ग्ज.ठाणे) स्िच्छ भारि अलभयान अांिगाि अन दान  
घेऊनही शौचािय न बाांधणे िसेच शौचाियाांची झािेिी द रिस््ा 

  

(२७)  ७६८०४ (२०-०४-२०१७).   श्री.किसन ि्ोरे (म रबार्ड), श्री.बळीराम लसरसिर (बाळापूर), 
श्रीमिी ज्योिी ििानी (उलहासनगर), प्रा.िर्ाा गायििार्ड (धारािी), श्री.अलमन पटेि 
(म ांबादेिी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर महानगरपाललकेच्या (ग्र्.्ाणे) स्वच्छ भारत अलभयान अींतगात ७०८ 
लाभाथींनी अनुदान घेऊनही शौचालय न बाींधता त्या पशैाींच्या वापर इतर कामाींसा्ी केल्याच े
ददनाींक ०५ डडसेंबर, २०१६ वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, स्वच्छ भारत अलभयानाींतागत पाहणी दौरा करण्यासा्ी आलेल्या ददल्लीच्या 
सलमतीने येथील शौचालयाच्या दरुवस्थेवर ्पका ्ेवला असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१७ वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सलमतीन े ववववध द्काणी शौचालयाींच्या केलेल्या पाहणीत तेथ ेवीर्,पाणी 
नसणे, दरवार्ा नसण,े लभतीींना गेलेले तड,े तु्लेल्या सी्स, यालशवाय ड्रनेेर्ची व्यवस्था 
नसणे इत्यादी बाबी आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनुदानाचा गैरवापर करणाऱयाींना नो्ीसेस बर्ावण्या पलीकड े कोणतीही 
दींडात्मक कारवाई अदयाप झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून शहरात सुमारे ३५० सावार्ननक शौचालयाची व 
एमएमआरडीने बाींधलेल्या १६० शौचालयाच्या दरुवस्थेस र्बाबदार असणाऱया महापाललकेच्या 
सींबींधधत अधधकाऱयाींवर काय कायावाही तथा कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०१-०६-२०१७) :(१) होय. 
स्वच्छ भारत अलभयानाींतगात उल्हासनगर महानगरपाललका कायाके्षत्रातील ६२२ लाभार्थयानंी 
शौचालय बाींधकामासा्ीच्या पदहल्या हप्त्याच ेअनुदान घेऊनही शौचालयाचे बाींधकाम सुरु केले 
नव्हत,े ही बाब खरी आहे. 
(२) व (३) स्वच्छ सवेक्षण, २०१७ अींतगात कॉलल्ी कॉग्न्सल ऑर् इींडडया या सलमतीदवारे ७ 
र्ानेवारी, २०१७ ते ९ र्ानेवारी, २०१७ पयतं उल्हासनगर महानगरपाललका कायाके्षत्रातील 
स्वच्छतेबाबत सवेक्षण करण्यात आले आहे. सदर सवेक्षणानुसार उल्हासनगर महानगरपाललकेस 
एकूण २००० गुणाींपकैी ९७४ गुण प्राप्त झाले असनू देशातील स्वच्छ शहराींच्या यादीत २०७ वा 
क्रमाींक लमळाला आहे. 
     कॉलल्ी कॉग्न्सल ऑर् इींडडया या सलमतीने पाहणी करुन ददलेल्या सुचनाींनुसार 
शौचालयाींची दरुुस्ती करण्याची कायावाही उल्हासनगर महानगरपाललकेमार्ा त प्रस्ताववत 
करण्यात आली आहे. 
(४) स्वच्छ भारत अलभयानाींतगात ज्या ६२२ लाभार्थयांनी पदहल्या हप्त्याचे अनुदान घेऊनही 
शौचालयाच े बाींधकाम सुरु केले नव्हते, त्यापैकी ७३ लाभार्थयानंी शौचालयाचे बाींधकाम पूणा 
करुन शौचालयाचा वापर सुरु केला आहे. ४३० लाभार्थयांनी वैयग्क्तक अडचणीमुळे अथवा घरात 
पुरेशी र्ागा उपलब्ध नसल्याने उपलब्ध करुन देण्यात आलेले अनुदान उल्हासनगर 
महानगरपाललकेस परत केले आहे. उवाररत ज्या ११९ लाभार्थयांनी शौचालयाच े बाींधकाम सुरु 
केले नाही, त्याींना पोललस प्रशासनाच्या मदतीन ेसमर् देण्यात येत आहे. 
(५) शहरातील सावार्ननक व एम एम आर डी ए ने बाींधलेल्या शौचालयाच्या दरुुस्तीसा्ी 
ननववदा प्रक्रक्रया पुणा करुन ननववदाधारकास कायाारींभ आदेश देण्यात आले असून सदर 
दरुुस्तीची कामे प्रगती पथावर आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पांचिटी आझण नालशि शहरािा जोर्डणारा अहहलयाबाई होळिर पूि मोर्डिळीस आलयाबाबि 

  

(२८)  ७८७०६ (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोिप (देिळािी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींचव्ी आणण नालशक शहराला र्ोडणारा १२२ वर्े र्ुना अदहल्याबाई होळकर हा 
ऐनतहालसक पूल मोडकळीस आला असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनाने या पलूाचे स्रक्चरल ऑडड् केले आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, उक्त पूलाच्या दरुुस्तीसा्ी क्रकीं वा सदर पूलाच्या द्काणी नववन पूल 
बाींधण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०६-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     सदर पुल हा दपुदरी वाहतकुीचा आचा् ाईप दगडी बाींधकामाचा असून, सुग्स्थतीत आहे. 
(२) सदर पलुाच े स्रक्चरल ऑडी् करण्यासा्ी महानगरपाललकेमार्ा त ननववदा मागववण्याच े
प्रस्ताववत आहे. 
(३) अदहल्याबाई होळकर पुलावरील वाहतुक कमी करण्यासा्ी सन २००३ मध्ये सदर 
पुलालगत पग्श्चम बार्ुकड ेदपुदरी समाींतर पुल बाींधण्यात आलेला आहे. सदयग्स्थतीत दोन्ही 
पुलावर एकेरी वाहतुक सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगिी, लमरज ि ि पिार्ड महानगरपालििेमधीि शौचािय  
अन दानाच्या नस् िी गहाळ झालयाबाबि 

  

(२९)  ७९२३६ (२१-०४-२०१७).   श्री.धनजांय (स धीर) गार्डगीळ (साांगिी) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली, लमरर् व कुपवाड महानगरपाललकेमधील शौचालय अनुदानाच्या नस्ती गहाळ 
झाल्याची घ्ना घडल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय,चौकशीतून काय ननषपण्ण 
झाले, त्यानुसार सींबींधीत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,याबाबतची 
सदयग्स्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     साींगली लमरर् कुपवाड महानगरपाललकेतील शौचालय अनुदानाची नस्ती गहाळ झाल्याच े
ननदशानास आलेले  नाही.  तसेच लाभाथींकडुन याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर ये्े र्डांवप ांग यार्डा ियार िरण्याबाबि 
  

(३०)  ७९३३० (२१-०४-२०१७).   श्री.स तनि िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटीि (लशर्डी), 
श्री.विजय िर्डटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अलमन पटेि (म ांबादेिी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाललका के्षत्रासा्ी ववकास योर्ना करतेवेळी नागरी वस्तीपासून सुयोनय 
द्काणी डींम् पीग याडा करण्याबाबत मा.राज्यमींत्री, नगरववकास याींच्याकड े ददनाींक ६ एवप्रल, 
२०१६ रार्ी बै्क झाली असता त्यात मौर्े खडगाव क्रकीं वा इतर द्काणी ललर् सींपलेल्या 
शासकीय खदानीवर डींवप ींग याडा करावे अशा सुचना लोकप्रनतननधीींनी केल्या होत्या, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, मा.राज्यमींत्री, नगरववकास याींनी नागपूर महानगरपाललका, ननरी, एम.एस.इ.बी. 
याींनी अ्यास करून डींवपींग याडाचा प्रस्ताव सादर करावा अशा सचुना केल्या होत्या,हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, नागपूर येथे डींवप ींग याडा तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली व 
त्याचा तपलशल काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२०-०५-२०१७) :(१) होय.  
(२) होय. 
(३) व (४) मा.राज्यमींत्री (नगरववकास) याींनी ददनाींक ०६/०४/२०१६ रोर्ी घेतलेल्या बै्कीमध्ये 
्रल्याप्रमाणे मौर्े खडगाव क्रकीं वा इतर द्काणी ललर् सींपलेल्या शासकीय खदानीवर डींपीींग 
याडा करावे अशी सूचना मा.आमदार महोदयाींनी केली व त्यावर मा.राज्यमींत्री, नगरववकास 
याींनी सूधचत केल्याप्रमाणे कायावाही प्रगतीत आहे. 

___________ 
  

ध ळे ग्जलहयािीि पाणी योजनेमध्ये गैरव्यिहार झालयाबाबि 
  

(३१)  ७९३३७ (२१-०४-२०१७).   श्री.र्डी.एस.अहहरे (सािी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे ग्र्ल्हयातील पाणी योर्नेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबतचा पलाींड ेचौकशीचा अहवाल 
धुळे महानगरपाललका आणण महाराषर र्ीवन प्राधधकरणान ेददला नसल्याच ेददनाींक ४ डडसेंबर, 
२०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धुळे महानगरपाललका के्षत्रातील पाणीपुरव्ा योर्नेच्या ग्स्थतीची सदय:ग्स्थती 
र्ाणून घेण्याकररता ग्र्ल्हा ववकास समन्वय आणण सननयींत्रण सलमतीची सभा झाली असता 
प्रश्न भाग (१) नुसार गैरव्यवहार झाल्याचा ्पका ्ेवल्यानींतर ही योर्ना धुळे 
महानगरपाललकेकडून महाराषर र्ीवन प्राधधकरणाकड ेहस्ताींतरीत झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ च्या अनुर्ींगान ेशासनाने या प्रकरणी चौकशी करुन दोर्ीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०२-०५-२०१७) :(१) • कें द्र शासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएम्ी 
अलभयानाींतगात मींर्ूर धुळे शहर पाणी पुरव्ा योर्नेची चौकशी करणेबाबत गुणवत्ता पररक्षण 
व दक्षता पथक, महाराषर र्ीवन प्राधधकरण याींना पाणीपुरव्ा ववभागामार्ा त सूचना ददल्या 
होत्या. 
• त्याअनुर्ींगान ेसदर चौकशी अहवाल धळेु महानगरपाललकेस एवप्रल, २०१६ मध्ये सादर केला 
आहे. 
(२) • आयुक्त, धुळे महानगरपाललका याींनी सदर योर्नेचे काम गुणवत्तापूणाररत्या होण्यासा्ी 
प्रकल्पाचे काम महाराषर र्ीवन प्राधधकरणाकड ेहस्ताींतरीत करण्याबाबत ववनींती केली होती. 
• त्याअनुर्ींगाने आयुक्त, धुळे महानगरपाललका याींच्या ववनींतीनुसार सदर योर्नेचे काम 
महाराषर र्ीवन प्राधधकरणास हस्ताींतरीत केले आहे. 
(३) व (४) • सदर प्रकल्पाच्या अनुर्ींगान े शासनाकड े प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने 
प्रकल्पाची ववभागीय आयुक्त, नालशक याींचेमार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे. 
• ववभागीय आयुक्त, नालशक याींचेकडून प्राप्त चौकशी अहवालानुसार सदर प्रकल्पातील 
अननयलमततेस र्बाबदार असणाऱया अधधकारी / कमाचाऱयाींची ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत 
करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

ब िर्डाणा नगरपररर्दे अांिगाि िकृ्ष िागिर्ड योजनेबाबि 
  

(३२)  ८००६२ (२०-०४-२०१७).   श्री.हर्ािधान सपिाळ (ब िढाणा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा नगरपररर्द अींतगात वकृ्ष लागवड योर्नते ददनाींक ०१ त े ०७ र्लु,ै २०१६ या 
कालावधीत १२९३ वकृ्षाींची लागवड करण् यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर वकृ्षाींच् या सींरक्षणासा्ी माहे ऑक् ्ोबर, २०१६ मध् ये १२०० री गाडा खरेदी 
करण् यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, लागवड करण् यात आलेल् या वकृ्षाींपकैी केवळ ३०० झाड े व री गाडाच 
सदयग्स्थतीत अग्स्तत् वात असल् याची बाब माहे डडसेंबर २०१६ च् या सुमारास ननदशानास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (१६-०५-२०१७) :(१)  होय 
(२) होय 
(३) लागवड करण्यात आलेल्या वकृ्षापैकी काींही झाड ेमोका् र्नावराींनी खराब केली आहेत. 
आर् साधारण १००० झाड ेर्ीवींत आहेत व सदर झाडाींच्या सींरक्षणासा्ी लावण्यात आलेले री 
गाडा देणखल अग्स्तत्वात असल्याच ेमुख्याधधकारी याींनी नमूद केले आहे. 
(४) या प्रकरणी ग्र्ल्हाधधकारी बलुडाणा याींना सववस्तर चौकशी करण्याबाबत सुधचत करण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अांबरना् (ग्ज.ठाणे) ये्ीि र्डग्म्पांग ग्राऊां र्डिा मोठया प्रमाणाि आग िागलयाबाबि 
  

(३३)  ८०५७० (२१-०४-२०१७).   श्री.पाांर्ड रांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (ग्र्.्ाणे) येथील डग्म्पींग ग्राऊीं डला मो्या प्रमाणात आग लागल्याची घ्ना 
ददनाींक २ र्ानेवारी, २०१७ रोर्ी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूवीही या द्काणी आग लागली असून तेथील नागररकाींचे आरोनय धुरामळेु 
धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आगीची शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े ननषकर्ा काय 
आहेत व तदनसुार भववषयात डग्म्पींगला आग लागू नये म्हणून कोणती उपाययोर्ना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०२-०६-२०१७) :(१) व (२) अींबरनाथ येथील रॅ्ारेस्् नाका पररसरातील 
सुमारे ३७,००० चौ.मी. के्षत्रावरील डींग्म्पींग ग्राऊीं डमध्ये ववववध द्काणी ववखुरलेल्या साधारणत:  
४० चौ.मी. भागामध्ये दद.०२/०१/२०१७ रोर्ी कचऱयाच्या दढगास आग लागण्याच े ननदशानास 
आले आहे. 
     तथावप एक तासाच्या कालावधीमध्ये सदरहु आग पूणात: ववझववण्यात आली. या 
कालावधीत तात्पुरत्या स्वरुपात धुराचा त्रास झाला असला तरी त्यमळेु आरोनयाचा प्रश्न 
ननमााण झाला आशी बाब उद्भवली  नाही. 
(३) व (४) कचऱयाच्या दढगामध्ये लमथेन वाय ूतयार होऊन आगीच्या घ्ना घडत असतात व 
त्यावर वेळीच ननयींत्रण केले र्ाते. 
     कचऱयाची शास्त्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा् लावण्यासा्ी नगरपररर्देमारं्त त्याींच्या 
स्वत:च्या  मालकीच्या मौर्े धचखलोली येथील र्ागेवर नव्याने के्षपणभूमी ववकसीत  करण्यता 
येत आहे. 

___________ 
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नाांदेर्ड महानगरपालििेिीि ररक्ि पदाांबाबि 
  

(३४)  ८०७१२ (३०-११-०००२).   श्री.प्रिापराि पाटीि धचेिीिर (िोहा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड महानगरपाललकेत मागील दीड दशकात आ्शेहून अधधक पदे ररक्त आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ररक्त पदाींवर पात्र व्यक्ती उपलब्ध नसल्याची बाब पुढे करुन 
महानगरपाललकेत कननष् कमाचा-याींना वरचे पदे देण्यात येत आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनतररक्त पदभाराच्या नावाखाली मींर्ूर नसलेल्या पदावर वणी लावण्यात येत 
असल्यान े याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२३-०५-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     आकृतीबींध मींर्ूर करण्याची प्रक्रक्रया चाल ुअसल्यामळेु प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे शहरािीि महानगरपालििेन ेिैयग्क्िि शौचािय योजनेंिगाि बनािट  
िाभा्ी तनिर्ड िरून अन दान िाटप िेलयाबाबि 

  

(३५)  ८०७१८ (२१-०४-२०१७).   श्री.जगदीश म ळीि (िर्डगाि शेरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील महानगरपाललकेने वयैग्क्तक शौचालय योर्नेंतगात बनाव् लाभाथी ननवड 
करून अनुदान वा्प केल्याचे ननदशानास येत आहे, हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास, वैयग्क्तक शौचालय योर्नेंतगात सींबींधधत लाभाथी प्रक्रक्रयेत घो्ाळा झाल्याच ेव 
लाभाथीच्या र्ागेवर शौचालय ददसून न आल्याच ेआढळले आहे व त्या प्रकरणी शासनान ेवा 
महानगरपाललकेने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (३१-०५-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     पुणे शहरात वैयग्क्तक शौचालय बाींधण्याच्या योर्नेच ेकाम १५ के्षबत्रय कायाालयामार्ा त 
सुरू असून, लाभाथी ननवड करताींना सहाय्यक आयुक्त, उप अलभयींता,  वररष् आरोनय 
ननररक्षक याींनी सींपूणा खातरर्मा केल्यालशवाय पुढील कायावाही करण्यात येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  



वव.स. ३०१ (27) 

श्रीगदादा नगरपालििेन े(ग्ज.अहमदनगर) िोणिीही िाांबत्रि ि प्रशासिीय  
मान्यिा नसिाना तनयमबा्य बाांधिाम िेलयाबाबि 

  

(३६)  ८०९३८ (२१-०४-२०१७).   श्री.राह ि जगिाप (श्रीगदादा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा नगरपाललकेने (ग्र्.अहमदनगर) कोणतीही ताींबत्रक व प्रशासकीय मान्यता नसताना 
सवा ननयम बार्ूला ्ेवून कायाालयासमोरच १० लाख ९३ हर्ार रुपये खचााचे बाींधकाम केल्याच े
माहे रे्ब्रुवारी, २०१७ रोर्ी ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर नगरपररर्द अधधननयम सन १९६५ च्या तरतुदीनूसार नगरपररर्देचे 
कोणतेही ववकासकाम ववना ननववदा करता येत नाही अस ेअसतानाही सदरच ेकाम हे कोणतीही 
ननववदा न काढता मर्ूर सींस्थेमार्ा त करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत चौकशी करण्यात आली आहे, काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहेत व तदनुसार सदर प्रकरणातील दोर्ी 
अधधकाऱयाींवर शासनामार्ा त कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२५-०५-२०१७) :(१) व (२) श्रीगोंदा नगरपररर्द कायाालयासमोरील  पेव्हर 
ब्लॉक, ध्वर्स्तींभ, सींरक्षण लभींत, उदयान,  इ. काम ेतत्का. नगराध्यक्षा याींनी मर्ूर सहकारी 
सींस्थेकडून करुन घेतलेली आहेत. याबाबतच े एकुण रक्कम रु. १०,९३,३७१/-  चे देयक 
नगरपररर्देस सादर केलेले आहे.  
     सदर काम  ताींत्रीक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता व ननववदा प्रक्रक्रया न करताच 
करण्यात आले असल्याने कोणतेही देयक अदा केलेले नाही.           
(३) व (४) नगरपाललका ननधी मधून व अन्य कोणत्याही ननधीमधनू सदर कामाची देयके अदा 
न करण्याबाबत मुख्याधधकारी, श्रीगोंदा याींना ग्र्ल्हाधधकारी कायाालयाकडून ननदेश ददलेले 
आहेत व ग्र्ल्हाधधकारी कायाालयाची प्रशासकीय मान्यता न घेता काम पूणा केल्यामुळे सदर 
कामाला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येणार नाही अस े ग्र्ल्हाधधकारी, अहमदनगर 
याींनी कळववले आहे.  
     तसेच तत्का. नगराध्यक्षा याींनी कोणत्या पररग्स्थतीत नगरपररर्देच्या र्ागेवर काम 
 केले याबाबत चौकशी करुन याबाबत ननणाय घेण्यात येईल, अस ेग्र्ल्हाधधकारी, अहमदनगर 
याींनी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याि अग्ननशामि िें द्र उभारण्याबाबि 
(३७)  ८०९४० (२१-०४-२०१७).   श्रीमिी मेधा ि ििणी (िो्रुर्ड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय आग प्रनतबींधक सल्लागार सलमतीच्या ननकर्ाींमध्ये एखादया शहरासा्ी पदहल्या 
तीन लाख लोकसींख्येसा्ी १ कें द्र व नींतरच्या ५० हर्ार लोकसींख्येसा्ी १ याप्रमाण े
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अग्ननशामक कें द्र असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात ३५ लाख लोकसींख्येसा्ी र्क्त ३५ अग्ननशामक कें द्र आहेत तसेच 
एकूण ६ कें दे्र नव्याने सुरु करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर् ेप्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तसेच अग्ननशामक कें द्रामध्ये र्ायरर्ाय्र, अधधकारी, नवी अत्याधुननक वाहन े
व उपकरणे याींची कमतरता असल्यामुळे अलीकडचे कोंढवा येथील लागलेल्या आगीत ६ 
कामगाराींचा मतृ्यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नैसधगाक आपत्तीच्या व त्यातही आगीसारख्या आपत्तीच्या धोक्यापासून बचाव 
करण्यासा्ी काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२३-०५-२०१७) :(१) कें द्र शासनाच्या स्थायी अग्ननशमन सल्लागार 
सलमतीच्या ननकर्ानुसार नागरी भागासा्ी प्रती १० चौ.क्रक.मी. के्षत्रासा्ी एक अग्ननशमन कें द्र 
व ग्रामीण भागासा्ी प्रती ५० चौ.क्रक.मी. के्षत्रासा्ी एक अग्ननशमन कें द्र आवश्यक आहे. 
तसेच प्रत्येकी ५०,००० लोकसींख्येसा्ी ०१ अग्ननशमन वाहन आवश्यक असून ०३ लाखाींपयतं 
०६ अग्ननशमन वाहन ेअसणे आवश्यक आहे. त्यानींतर प्रत्येक एक लाख लोकसींख्येसा्ी एक 
अग्ननशमन वाहन असणे आवश्यक आहे. 
(२) सदर प्रश्न पुणे महानगरपाललकेशी सींबींधधत आहे. पुणे महानगरपाललकेच्या शहराची 
लोकसींख्या ३३ लाख असून एकूण के्षत्रर्ळ २४३ चौ.क्रक.मी. आहे.  पुणे महानगरपाललकेकड े
सध्या १३ अग्ननशमन कायााग्न्वत असून ०२ अग्ननशमन कें द्राच्या उभारणीचे काम पूणात्तवास 
आले आहे. 
(३) कोंढावा येथील लागलेल्या आगीत ६ कामगाराचा मतृ्यू झाला आहे, हे खरे नसून सदरील 
कामगाराींचा मतृ्यू हा कुलूप बींद असलेल्या दकुानामध्ये लागलेल्या आगीमुळे मोठ्या प्रमाणावर 
धूर होऊन गुदमरून झालेला आहे. पुणे महानगरपाललका शहराची लोकसींख्या आणण के्षत्रर्ळ 
पाहता कें द्र शासनाच्या स्थायी अग्ननशमन सल्लागार सलमतीच्या ननकर्ानुसार पुणे 
महानगरपाललकेच्या अग्ननशमन सेवेत कायारत असलेले मनुषयबळ आणण अग्ननशमन वाहनाींची 
कमतरता आहे हे अींशत: खरे आहे. 
(४) कें द्र शासनाच्या स्थायी अग्ननशमन सल्लागार सलमतीच्या ननकर्ानुसार पुणे शहराची 
एकूण लोकसींख्या व के्षत्रर्ळानुसार आवश्यक  असणाऱया अग्ननशमन कें द्राच्या उभारणीसा्ी 
पुणे महानगरपाललकेकडून प्रयत्न सुरू आहे.   आगीसारख्या वा अन्य प्रकारच्या मानवननलमात 
आपत्तीची सींख्या व त्यापासून होणारे  धोके कमी करण्याच्यादृष्ीने नागररकाींमध्ये र्नर्ागतृी 
करणे, आपत्तीच्या धोक्याींपासनू स्वत:च े तसेच इतराींच े सींरक्षण करण्यासा्ी नागरीकाींना 
प्रलशक्षण देण्याचे काम अग्ननशमन दलाकडून करण्यात येत.े शहरामध्ये अग्ननसुरक्षा स्वयींसेवक 
तयार करून त्याींचा प्रलशक्षण देण्याची कायावाही पुणे महानगरपाललकेच्या अग्ननशमन दलाकडून 
लवकरच सुरू करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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प णे महापालििेच्या निीन सांिेि स््ळािर मागीि सहा महहनापासनू  
माहीिी अधधिार िायद्याचा िॉिमच टाििेिा नसलयाबाबि 

  

(३८)  ८०९४५ (२१-०४-२०१७).   श्रीमिी मेधा ि ििणी (िो्रुर्ड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहीती अधधकार कायदयातील कलम ४ अींतगात शासकीय कायाालयाींनी आपल्या सींकेत 
स्थळावर उपलब्ध करून देणे बींधनकारक असतानाही पुणे महापाललकेच्या नवीन सींकेत 
स्थळावर मागील सहा मदहनापासनू माहीती अधधकार कायदयाचा कॉलमच ्ाकलेला नसल्याच े
माहे र्ानेवारी, २०१७ च्या दसुऱया आ्वड्यात ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेन ेस्मा ा् लस्ी योर्नेंतगात लाखो रुपये खचूान र्ुन ेसींकेतस्थळ बींद 
करून त्या र्ागी उधळप्ी करत हे काम एका खार्गी कीं पनीला देऊन नवीन सींकेतस्थळ लााँच 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ुन्या सींकेतस्थळावर ही सवा मादहती उपलब्ध असल्याच ेननदशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबधधत दोर्ी अधधकाऱयाींवर व कीं पनीवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (३१-०५-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
    र्ुने सींकेत स्थळ हे र्ुन्या तींत्रज्ानावर आधारीत असल्याने पुणे महानगरपाललकेच्या 
ववववध प्रकल्प व योर्नाींबाबत नागरीकालभमुख मादहती देवाण घेवाण बाबत अनके अडचणीला 
समोर र्ाव ेलागत होते. तसेच,  र्ुने सींकेत स्थळ हे  इींग्रर्ी भार्ते उपलब्ध होते. 
    पुणे महानगरपाललकेचे सींकेत स्थळ व मादहती मरा्ी भार्ेमधून उपलब्ध होण्यासा्ी 
ववववध द्काणाहून मागणी केली र्ात असल्यान े अत्याधुननक तींत्रज्ानाचा वापर करुन ७८ 
भार्ाींमध्ये आींतरराषरीय शहराींच्या सींकेत स्थळाींच्या दर्ााच ेनववन सींकेत स्थळ तयार करण्यात 
आले आहे. त्यासा्ी मे, झेंन्सार कीं पनीकडून सदरच ेनववन सींकेत स्थळ ववकलसत केले आहे. 
     महानगरपाललकेच्या प्रशासकीय कामकार्ाची मादहती उपलब्ध करण्याकरीता प्रत्येक 
ववभागासा्ी ४० मायक्रोसाइ्स ववकसन करुन नागरीकाींना मादहती उपलब्ध करुन ददली 
आहे.    
     सदर सींकेतस्थळ ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये कायााग्न्वत केले आहे. 
     नववन सींकेतस्थळ ववकलसत करताींना पुणे महानगरपाललकेच्या प्रत्येक ववभागाच्या र्ुन्या 
सींकेत स्थळावर उपलब्ध असणारी आवश्यक सवा मादहती नववन सींकेत स्थळावर स्थलाींतरीत 
केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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दापोिी िाि क्यािीि (ग्ज.रत्नाधगरी) िाळिोई िदार्ड पररसरािीि सबा िॉम््िेक्समधीि 
अनधधिृि ि िाढीि बाांधिाम िाढून टािण्याबाबि 

  

(३९)  ८१०१७ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांजय िदम (दापोिी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली तालुक्यातील (ग्र्.रत्नाधगरी) काळकोई कोंड पररसरातील सबा कॉम्प्लेक्समधील 
अनधधकृत व वाढीव बाींधकाम काढून ्ाकण्याचे आदेश ग्र्ल्हाधधकारी याींनी देऊनही दापोली 
नगरपींचायत सदर बाींधकाम ह्ववण्यासा्ी ्ाळा्ाळ करत असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१६ 
मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नगरपींचायतीने ग्र्ल्हाधधकारी याींनी ददलेल्या आदेशाला दलुाक्षक्षत केल्याने येथील 
सदननकाधारकाींनी ददनाींक २६ र्ानेवारी, २०१७ रोर्ी उपोर्णाला बसणार असल्याचे त्याींना 
ददलेल्या ननवेदनात उल्लेणखत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बाींधकाम तात्काळ ह्ववण्याबाबत शासन काय कायावाही करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२२-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सबींधधत सदननका धारकाींनी दद. २६/०१/२०१७ रोर्ी उपोर्ण करणार असल्याबाबतच े
ननवेदन ददले हे खरे आहे. याबाबत पोलीस बींदोबस्त लमळाल्यानींतर  अनाधधकृत बाींधकाम 
पाडण्यात येईल असे आश्वासन नगरपाललका प्रशासनामार्ा त ददल्यानींतर उपोर्ण मागे घेण्यात 
आले. 
     सदर द्काणी अनाधधकृत बाींधकाम काढण्याकरीता पोलीस बींदोबस्त न लमळाल्याने 
ववलींब झाला होता, परींतू दद. ०२/०२/२०१७ रोर्ी पोलीस सींरक्षण प्राप्त झाल्यानींतर सबा 
कॉम्प्लेक्स इमारतीमधील वाढीव अनाधधकृत बाींधकाम नगरपींचायतीमार्ा त काढून ्ाकण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मािेगाांि (िा.ग्ज.नालशि) महानगरपालििेच्या अन दातनि िामाांिगाि घरि ि योजनेिररिा 
म्हाळदे ि सायने ये् ेविदय ि प रिठा िरण्याि आलयाबाबि 

  

(४०)  ८१३८२ (२१-०४-२०१७).   श्री.आलसफ शेे (मािेगाांि मध्य) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (ता.ग्र्. नालशक) महानगरपाललकेच्या अींदार्पत्रकात अनुदाननत काम े अींतगात 
घरकुल योर्नेकररता म्हाळदे व सायन े येथ े ववदयुत पुरव्ा करण्यासा्ी ११ के.व्ही.लाईन 
कररता तरतूद रकमेच्या वापर करण्यात आल्याचे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोर्ी वा त्या 
सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कामासा्ी काढण्यात आलेले े्ंडर बनाव् असल्याचा देखील आरोप होत 
असुन या योर्नेतील लाभार्थयााकडून ननयमानुसार १२ हर्ार रुपये रक्कम घेण ेअपेक्षक्षत आहे 
मात्र महानगरपाललका २४ हर्ार रुपये वसूल करीत असुन यामुळे लाभार्थयाावर आधथाक ताण 
पडत असल्याने शासन काय कायावाही करणार वा करीत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०९-०५-२०१७) :(१) होय.     
(२) घरकुल योर्नेकरीता ववदयुत पुरव्ा करण्यासींदभाात ववदयुत लाईनच्या कामासा्ी 
मालेगाव महानगरपाललकेने ननयमानुसार ई-ननववदा प्रक्रक्रया राबववली. 
     सदर योर्नअेींतगात प्रचललत धोरणानुसार लाभार्थयांकडून अींशदानाची रक्कम 
महानगरपाललकेकडून वसूल करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िाशीम ग्जलयहािीि नव्यान ेस््ापन झािेलया मािेगाांि नगरपांचायिीसाठी पदस््ापनेचा 
अिृिीबांध शासनािरू्डन ियार िरण्याि आिा असलयाबाबि 

  

(४१)  ८१६७० (२०-०४-२०१७).   श्री.अलमि झनि (ररसोर्ड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशीम ग्र्ल् हयातील नव्यान े स्थापन झालेल्या मालेगाींव नगरपींचायतीसा्ी पदस्थापनचेा 
आकृतीबींध शासनाकडुन तयार करण्यात आला असल्याची मादहती ग्र्ल्हाधधकारी कायाालयातून 
प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगाींव नगरपींचायतसा्ी २९ पदाची ननमीती करण्यात येणार आहे असा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (१६-०५-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्यातील तालुका मुख्यालय असलेल्या 
ग्रामपींचायतीींचे नगरपींचायत / नगरपररर्द मध्ये रुपाींतर करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या 
धोरणात्मक ननणायानुसार रुपाींतर करण्यात आलेल्या नगरपींचायतीसा्ी नववन पद ननलमाती 
करण्याबाबतचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
नालशि महापालििा रुनणाियाि िेसपेपरिर जािीचा रिाना असलयाचे आढळून आलयाबाबि 

  

(४२)  ८१७४७ (२०-०४-२०१७).   श्री.अतनि बाबर (ेानापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नालशक महापाललका रुनणालयात रुनण तपासणीकररता देण्यात येणा-या केसपेपरवर 
र्ातीचा रकाना असल्याच ेनुकतेच ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२४-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     दाररद्रय रेर्ेखालील रुनणाींना शासनाच्या ववववध प्रकारच्या योर्नाींचा लाभ देण्यात येतो. 
तो लाभ रुनणाींना लमळण्याकरीता केसपेपरवर र्ातीचा रकाना नमुद करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ब िर्डाणा ग्जल्यािीि मििापूर नगरपररर्देच्या अग्ननशमन िाहनाच्या  
द रुस्िीमध्ये झािेलया अतनयलमििेबाबि 

  

(४३)  ८१९०७ (२१-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा ग्र्ल््यातील मलकापूर नगरपररर्देच्या अग्ननशमन वाहनाच्या दरुुस्तीमध्ये 
झालेल्या अननयलमततेबाबत ववशरे् लेखा पररक्षण करण्याबाबत ग्र्ल्हाधधकारी, बुलढाणा याींनी 
उप सींचालक, स्थाननक ननधी लेखा पररक्षण सींचालनालय, महाराषर राज्य, कोकण भवन, नवी 
मुींबई याींना आदेलशत केल्याचे ददनाींक २१ र्नू, २०१६ दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त ववशेर् लेखा पररक्षणास र्ाणून-बुर्ून ववलींब करण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,त्यानसुार ववशेर् लेखा पररक्षणास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत व ववशेर् लेखा पररक्षण कधी पूणा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (१७-०५-२०१७) :(१) होय. 
(२) बुलडाणा ग्र्ल्हयातील मलकापूर नगर पररर्देच्या अग्ननशमन वाहनाच्या दरुुस्ती प्रक्रीयेत 
आलेल्या अननयमीततेबाबत ववशरे् लेखा पररक्षण करण्याचा प्रस्ताव ग्र्ल्हाधधकारी बुलडाणा 
याींनी ददनाींक २१.०६.२०१५ रोर्ी उपसींचालक, स्थाननक ननधी लेखा पररक्षा सींचालनालय, नवी 
मुींबई याींच्याकड ेसादर केला आहे. उपसींचालक स्थाननक ननधी लेखा पररक्षा याींच्याकडून ववशेर् 
लेखा पररक्षण अहवाल अप्राप्त आहे. 
(३) उपसींचालक स्थाननक ननधी लेखा पररक्षा याींच्याकडून ववशेर् लेखा पररक्षण अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर लेखापरीक्षणातील आके्षपाबाबत ग्र्ल्हाधधकारी याींना ननयमोधचत कायावाही 
करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पािघर ग्जल्यािीि जव्हार िाि क्यािीि र्डग्म्पांग ग्राऊां र्ड हटविण्याबाबि 
  

(४४)  ८१९६५ (२०-०४-२०१७).   श्री.वििास िरे (बोईसर), श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नािासोपारा), 
श्री.हहिेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्व्हार तालकु्यातील (ग्र्.पालघर) डग्म्पींग ग्राऊीं डच्या ववरोधात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
तसेच नागररकाींनी ददनाींक ०२ रे्ब्रुवारी, २०१७ रोर्ी वा त्या सुमारास र्व्हार नगरपररर्देवर 
मोचाा काढून तसेच यापुवीदेखील डग्म्पींग ग्राऊीं ड ह्ववण्याबाबत वारींवार मागण्या केलेल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२२-०५-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) र्व्हार नगरपररर्देने आरक्षण क्र. ४९ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासा्ी आरक्षणात बदल 
करण्याचे प्रस्ताववत केलेले असून त्याकरीता प्रस्ताव ग्र्ल्हाधधकारी, पालघर याींचकेड े
पा्ववण्यात आला आहे.आरक्षण बदलाची कायावाही झाल्यानींतर सदर र्ागेत घनकचरा प्रक्रक्रया 
सुरु करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ररसोर्ड (ग्ज.िालशम) ये्ीि नगरपररर्देद्िारे स रु असिेलया  
बाधांिामामध्ये िघ व्यिसायीिाांना गाळे लमळण्याबाबि 

(४५)  ८२१३१ (२०-०४-२०१७).   श्री.अलमि झनि (ररसोर्ड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ररसोड (ग्र्.वालशम) येथील गर्ानन ्ॉकीर् व अग्रवाल भवना समोरील स.नीं.४६३ मध्ये 
नगरपररर्देदवारे बाधींकाम सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सव्हे.नीं.४६३ मधील र्ागेवर सुमारे २५ लघु व्यवसायीक ३० वर्ाापासुन 
आपला लघुव्यवसाय करतात, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या लघुव्यवसायीकाींनी सन-२०११ मध्ये प्रत्येकी ५००० रु.दींडाच्या रक्कमा 
नगरपाललकेकड ेभरलेल्या आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर सुरु असलेल्या बाींधकामामध्ये या लघुव्यवसायीकाींनी गाळे लमळण्याबाबत 
ददनाींक १६ र्ून, २०१६ च्या दरम्यान ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (१५-०५-२०१७) :(१)  हे खरे आहे. 
(२) स.नीं.४६३ मधील र्ागेवर काही लोक अनतक्रमण करुन व्यवसाय करीत होते. ववर्याींक्रकत 
दकुान कें द्राचे बाींधकाम करणेसा्ी सदर र्ागेवरील अनतक्रमणे नगर पररर्देने ननषकासीत 
केलेली आहेत. 
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(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) ववर्याींक्रकत दकुान कें द्रातील दकुान गाळे हे म.न.प. अधधननयम १९६५ चे कलम ९२ 
अन्वये ववतरीत करावी लागतात. नगर पररर्देने सदर दकुान गाळे ववतरीत करण्याबाबतच े
धोरण अदयाप ननग्श्चत केलेले नाही. नगर पररर्देमार्ा त या बाबत धोरण ननग्श्चत करुन 
सक्षम प्राधधकरणाच्या मान्यतेन ेदकुान गाळे ववतरीत करण्याची कायावाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पार्ाण ििाि स शोलभिरण ि पररसरािीि पक्षी अभयारण्य वििासाबाबि 
  

(४६)  ८२२१५ (२१-०४-२०१७).   श्रीमिी मेधा ि ििणी (िो्रुर्ड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहरतील पार्ाण तलाव पररसरात सवात्र असलेली बाींधकामे, माणसाींची वदाळ व तलावावर 
पसरलेली र्लपणी यामुळे पार्ाण तलावाचे सौंदया नष् होत असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१७ 
मध्ये ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पार्ाण तलाव सुशोलभकरण व पररसरातील पक्षी अभयारण्य ववकासासा्ी 
महापाललकेस कोट्यवधी रुपये खचा करूनही येथ ेपक्षाींसा्ी पोर्क वातावरण तयार करण्यास 
अपयश आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तलावात सवात्र र्लपणी पसरल्यामळेु पक्षाींना आकाशातून पाणी ददसत नाही व 
तलावातील वनस्पती नष् झाली आहे त्यामुळे पक्षाींना येथ ेलमळणारे र्ींत ूव की्क हे खादय 
लमळत नाही व पररसरात वाढलेली झोपडप्ीतील लोक या पक्षाींची लशकार करतात तसेच 
झाडाींची बबनधास्त कत्तल करून झाडीमधून मोठ्या प्रमाणात सरपण सींकललत केले र्ाते याचा 
र््का या तलावात येणाऱया पक्षाींना बसत असल्याचेही ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पार्ाण तलाव सुशोलभकरण व पररसरातील पक्षी अभयारण्य ववकासासा्ी 
शासनाने काय उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (३१-०५-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) पुणे महानगरपाललकेने र्एेनएनयुआरएम योर्ेअींतगात तलावाच े सुशोलभकरण करुन 
वकृ्षारोपण केल्याने पक्ष्यासा्ी पोर्क वातावरण ननमााण झाले आहे. त्यामुळे या पररसरात 
पक्ष्याींचा वावर ददसून येत आहे. 
(३) व (४) रामनदीतील दवूर्त पाण्यामळेु सतत र्लपणी ननमााण होत असत.े तथावप, पुणे 
मनपाच्या आरोनय ववभागाकडून दरवर्ी र्लपणी काढण्यात येत.े 
     पक्ष्याींना पाण्यातील र्ींत ू व क्रक्क हे खाद़य लमळत नाही असे म्हणणे योनय होणार 
नाही. तलावाच्या सुशोलभकरणाींतगात तलावाच्या कडनेे सींरक्षक लभींत बाींधल्याने तलाव पररसरात 
अनतक्रमण थाींबले आहे. नागररकाींच्या सोयीसा्ी तलावाच्या एका बार्ूस मातीचा र्ॉधगींग रॅक 
असून इतर बार्ूस डडरे्न्स एररया असल्यान े नागररकाींना र्ाण्यास ननबधं आहे. तसचे 
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तलावाच्या मध्यभागी असलेल्या बे्ाींवर र्ाण्यास नागररकाींना कोणतीही सुववधा नसल्याने या 
बे्ाींवर पक्ष्याींचा वावर आहे. त्यामुळे पक्ष्याींची लशकार होणे, झाडाींची कत्तल होणे याबाबी 
आढळून आलेल्या नाहीत. तसेच पुणे महानगरपाललकेकडून श्वान पथकामार्ा त सदर पररसरात 
वेळोवेळी भ्क्या कुत्र्याींवर आळा घालण्याबाबत दक्षता घेण्यात येते. 
     पार्ाण पररसर हा पक्षी अभयारण्य म्हणून घोवर्त झालेला नाही तथावप, पुणे 
महानगरपाललकेन े र्.ेएन.एन.यु. आर.अींतगात तलावातील गाळ काढणे, काढण्यात आलेल्या 
गाळावर स्थाननक प्रर्ानतच्या वकृ्षाींची लागवड करणे, सींगोपन करणे, मध्यभागी पक्षाींसा्ी बे् 
तयार करणे, सरींक्षक्षत लभींत बाींधण,े बींधा-याचे मर्बुतीकरण इ. काम ेकेलेली आहेत.       
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

भोर नगरपालििा (ग्ज.प णे) याांनी चि ्ा िर आिारणीविरोधाि  
अवपिाि जाऊनही सलमिी स््ापन झािी नसलयाबाबि 

  

(४७)  ८२३०८ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर नगरपाललका (ग्र्.पणेु) याींनी सन २०१४-१५ मध्ये केलेल्या चतुथा कर 
आकारणीववरोधात अवपलात र्ाऊनही सलमती स्थापन झाली नसल्याचे ददनाींक १६ र्ानेवारी, 
२०१७ रोर्ी वा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नगरपाललकने सन २०१४-१५ या वर्ाात भोर शहरातील लमळकत 
धारकाींच्या करात चौप् वाढ केली होती व करण्यात आलेला सव्हे चुकीचा झाल्याने अनकेाींवर 
अन्याय झाला असल्याने सदर चकु दरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायावाही केली, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (०८-०५-२०१७) :(१) व (२) भोर नगरपाललकेन ेसन २०१४-१५ मध्ये चतुथा 
वावर्ाक कर आकारणी ववहीत पध्दतीने केलेली असून लमळकत धारकाींच्या करात मयाादेपेक्षा 
र्ास्त वाढ केलेली नाही. तसेच सव्हे योनय  ररतीने केला आहे. 
     भोर शहरातील लमळकत धारकाींच्या करात वाढ केली अशी धारणा झालेल्या 
लमळकतधारकाींसा्ी ददनाींक २९.१२.२०१४ रोर्ी करमुल्यननधााण अधधकारी तथा नगररचनाकार, 
पुणे याींच ेसमोर सुनावणी घेण्यात आली. तदनींतरही समाधान न झालेल्या लमळकतधारकाींच्या 
तक्रारीसा्ी ग्र्ल्हाधधकारी पुणे याींनी ददनाींक १०.०१.२०१७ रोर्ी अवपल सलमती स्थापन केली. 
सदर सलमतीच्या २ बै्का झालेल्या आहेत. तक्रारदाराींच्या तक्रारीसींदभाात प्रत्यक्ष लमळकतीचा 
सव्हे करण्याच ेकाम सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 



वव.स. ३०१ (36) 

औराांगाबाद महानगरपालििेिीि सोिार लसटी योजनेबाबि 
  

(४८)  ८२३८१ (३०-११-०००२).   श्री.अि ि सािे (औरांगाबाद पूिा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबादचा देशभरात ननवडण्यात आलेल्या ६० सोलार लसद्मध्ये  सन २०१३ मध्ये 
समावेश झाला या प्रकल्पासा्ी २०० को्ी रुपये खचा अपेक्षक्षत असून यापकैी ३५ ्क्के वा्ा 
कें द्र शासन उचलणार असून ६५ ्क्के वा्ा महानगरपाललकेला उचलायचा आहे व ५ वर्ाात 
एकूण वीर् वापरापकैी १० ्क्के वीर् सौर उर्तेून ननमााण करावी असा सोलार लस्ीचा उदे्दश 
आहे.यामळेु शहरी भागाची वाढती ववर्ेची गरर् भागवता यावी व शाश्वत वीर् लमळून वीर् 
भारननयमन पासून सु्का व्हावी तसेच महानगरपाललकेचा ववर्बबला पो्ी होणारा खचा कमी 
होणार आहे व या प्रकल्पासा्ी  पदहल्या ्प्प्यात ५० लाख रुपयाींचा ननधी मींर्ूर झाला आहे 
यापैकी ७ लाख ८६ हर्ार रु.चा ननधी ही तीन वर्ाापूवी देण्यात आला आहे, 
(२) असल्यास, अधधकाऱ याींच्या ननग्षक्रय धोरणामुळे प्रकल्पाचा पणूा ननधी लमळाला नाही तर 
कन्सल् ी्ं् नेमण्यासा्ी ७ लाख रुपये खचा केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पामध्ये अधधकाऱ याींच े र्ायदे कमी आणण महानगरपाललकेचा र्ायदा 
र्ास्त असल्यामळेु महानगरपाललकेच्या अधधकाऱ याींनी या योर्नेकड ेदलुाक्ष केले, हेही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, महानगगरपाललकेचे दरमहा ववर्बबल ५ को्ी येत ेव सौर पॅनल लावून वीर् 
ननलमाती झाली असती तर महानगरपाललकेचा कोट्यावधीचा र्ायदा झाला असता, हेही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, ज्या अधधकाऱ यामुळे हा प्रकल्प राबववण्यास ववलींब झाला त्या सबींधीत 
अधधकाऱ याींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२३-०५-२०१७) :(१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. भारतातील एकुण ६० 
शहराींचा सौर शहर प्रकल्पा अींतगात समावेश करण्यात आलेला असुन महाराषरातुन औरींगाबाद 
शहरासह एकुण ६ शहराींचा या प्रकल्पा अींतगात समावशे करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल् प 
राबववण्यासा्ी एम.एन.आर.ई. तरे्  रु.५० लक्षच्या ननधीची तरतदु प्रस्तावीत आहे व एकुण 
रु.७,८६,०००/- चे अनुदान प्राप्त झालेले आहे. सदर अनुदान मास््र प्लॅन (DPR) तयार 
करण्यासा्ी खचा करण्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) कें द्र शासनाकडून ववववध चार ऐनतहालसक स्थळे तसेच औरींगाबाद 
महानगरपाललकेची मुख्य इमारत या द्काणी सौर प्रकल्प राबववण्यासा्ी ननधी लमळण्याकररता 
दद.२७/०९/२०१४ रोर्ी महाराषर उर्ाा ववकास अलभकरणाकड े रु.३४५.९० लक्षचा प्रस्ताव 
पा्ववण्यात आला आहे. तसचे औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या मखु्य इमारतीवर ८० क्रकलो वॅ्  
सौर ऊर्ेसा्ी (रुर् ्ॉप) रु.५३,३२,८००/- च्या प्रकल्पास दद.१८/०२/२०१७ रोर्ी औरींगाबाद 
महानगरपाललकेच्या सवासाधारण सभेची मींर्ुरी लमळालेली आहे. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जळगाि महानगरपालििेच्या िमाचा-याांचे मालसि िेिन िेळेिर होि नसलयाबाबि 
  

(४९)  ८२४५४ (२०-०४-२०१७).   श्री.स रेश (राजमूामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ळगाव महानगरपाललकेच्या कमाचा-याींचे मालसक वेतन सुमारे ४-५ मदहन्याींपासून वळेेवर 
होत नसल्यामळेु त्याींचेवर उपासमारीची वेळ आली असून त्याींना मालसक वेतन वेळेवर लमळावे 
यासा्ी महानगरपाललका कमाचारी वगााने शासनाकड े व लोकप्रनतननधीींकड े माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये एका ननवेदनाने मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाप्रमाणे शासनामार्ा त कमाचाऱयाींना ननयलमत वेतन देण्यासा्ी 
कोणती कायावाही करण्यात आली व येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२४-०५-२०१७) :(१) महानगरपाललका कमाचारी सींघ्ना व अन्य कामगार 
सींघ्ना याींचेमार्ा त महानगरपाललका कमाचाऱयाींची वेतन वेळेवर करण्याबाबत ननवेदन सादर 
केले आहे.  
(२) महानगरपाललकेची आधथाक ग्स्थती बबक् असल्याने, कमाचाऱयाींच े वेतन अदा करण्यास 
ववलींब होत असला तरी, वेतन वेळीच देण्याबाबत महानगरपाललकेमार्ा त सवोतोपरी प्रयत्न 
करण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरािीि ऐतिहालसि प िाांचे सेफ्टी ऑर्डीट िरण्याबाबि 
  

(५०)  ८२६७५ (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील ऐनतहालसक पुलाींच ेसेफ््ी ऑडी् करण्याबाबत ववभागीय आयुक्ताींनी 
४ मदहन्याींपूवीच आदेश देऊनही पुण्यातील तज्ज्ाींना या कामासा्ी वळे लमळत नसल्यान े
सवेक्षणाचे काम सींथगतीन ेसुरु असल्याची बाब माहे र्ानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशानास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्रक्चरल आणण सेफ््ी ऑडड्चा अहवाल प्राप्त झाल्यालशवाय र्ुन्या पुलाींची 
डागडुर्ी वा नवीन पूलाींची ननलमाती असींभव असल्याच ेआणण तोपयतं सदर पूलाींवरुन ये-र्ा 
करणाऱया नागररकाींना र्ीव मू्ीत धरुनच रहदारी करावी लागणार असल्याच ेननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फर्डणिीस (२३-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरील ऐनतहालसक पलूाींची आवस्था पाहता व वाहतुकीची ननकड पाहता पूलाींच े
सींरचनात्मक सवेक्षण (Structural Audit) कॉलेर् ऑर् इींग्र्ननअरीींग, पुणे याींचेकडून करुन 
घेणे सींदभाात औरींगाबाद महानगरपाललकेकडून कायावाही चाल ूआहे. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   र्डॉ. अनांि िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


