
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मीरा-भाईंदर महानगरपालििेची स्वतांत्र वविास आराखडा तनयमाविी मांजूर िरण्याबाबत 
  

(१)  ३१८५ (२३-१२-२०१४).   श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भाईंदर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीरा-भाईंदर महानगरपाललकेची स्वतींत्र ववकास आराखडा ननयमावली मींजूर झाली आहे 
काय, हे खरे आहे काय, 
(२) अयल्यास, महानगरपाललकेच ेशासनाकड ेमहाराषर ाादेलशक व नगररचना अियननयम सन 
१९६६ चे कलम ३७ चे मॉडडफीकेशनचा ास्ताव, फेरबदल व नवीन ननयमाचे ास्ताव ालींबबत 
आहेत काय, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकूण ककती व कोणकोणते ास्ताव ालींबबत आहेत, 
(४) असल्यास, ालींबबत ास्तावाच ेननणणय कयीपयतं होणार आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) यासींदभाणत आयुक्त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींचेकडून ााप्त अहवाल व 
अलभलेखाची पडताळणी केली असता, लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेचे एकूण ७ ास्ताव शासन 
स्तरावर ालींबबत आहेत. त्यापकैी ३ ास्ताव मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये व उवणररत 
ास्ताव ववकास योजनेमध्ये बदल करणेबाबत आहेत. सदर ास्तावाींची छाननी सुरु असून या 
ास्तावाींवर लवकरात लवकर ननणणय घेण्याची शासनाची भूलमका आहे. 

___________ 
 

राज् यातीि महानगरपालििाांनी णाणे, मुांबई, लमरा भाईंदर येथे  
माांस ववकिवर बांदीचा प्रस्ताव पाररत िेल्याबाबत 

(२)  ३८२२६ (२३-१२-२०१५).   अॅड.वारीस पणाण (भायखळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे, मुींबई, लमरा भाईंदर महानगरपाललकाींनी माींस ववकिवर बींदीचा ास्ताव पारीत करुन 
तसेच याबाबत परस्पर बींदीचा ननणणय घेऊन इतराींच्या यालमणक स्वातींत्र्यावर गदा आणल्यान े
यासींदभाणत योग्य कारवाईची मागणी ववववय सामाजजक, यालमणक सींघ्नाींच े पदाियकारी, 
जागरुक नागरीकाींनी माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री, 
राज्यमींत्री (नगरववकास/गहृ), जजल्हाियकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, भारतीय घ्नेच्या अनुच्छेद २५ आणण २६ अनुसार यमण आणण यालमणक ाथा 
याबाबतही माींस खाणे त्या एखाद्या यमाणची ाथा असू शकत ेव त्या आयारे सदरील एकतफी 
माींस बींदी लागू ठरत असल्यान ेशासनातफे अशा तऱ्हेचे स्थाननक स्वराज्य सींस्थेनी घेतलेले 
ननणणय/ास्ताव रद्द करण्याचा ननणणय भववषयात घेतला जाईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील ाकरणी शासनामाफण त सवणयलमणय समान स्वातींत्र्य बहाल करण्याच्या 
दृष्ीने कोणता ननणणय घेण्यात आला वा ास्ताववत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१७) :(१) मीरा-भाईंदर महानगरपाललका महासभेत पयुणषण 
पवाणमध्ये माींस व म्ण  वविी दकुाने बींद ठेवण्याचा ठराव मींजूर झालेला होता. 
    शासन पत्र दद.७ सप् े्ंबर, २००४, दद.२२ जुल,ै २००९ नुसार दद.१० सप् े्ंबर, २००५ व   
दद.१७ सप् े्ंबर, २००५ या दोन ददवशी, तसेच दद. ११ सप् े्ंबर, २०१५ त े१६ सप् े्ंबर, २०१५ या 
कालावयीत कत्तलखाने, माींस वविी दकुान े बींद करण्याबाबत मीरा-भाईंदर महानगरपाललकन े
दद.९ सप् े्ंबर, २०१५ अन्वये आवाहन केले आहे. 
     मीरा-भाईंदर महानगरपाललकेने पारीत केलेल्या ठरावाच्या ववरोयात महानगरपाललकेकड े
तिारी ााप्त आहेत. 
     ठाणे महानगरपाललकेतफे पयुणषण पवाणतील श्रावण वद्य १२ व भाद्रपद शुध्द ४ या 
ददवशी कत्तलखाने व माींस वविी दकुाने बींद करण्यास स्थाननक वतृ्तपत्राींद्वारे आवाहन केले 
जाते. या ददवशी ठाण ेमहानगरपाललकेच ेदोन्ही कत्तलखान ेबींद ठेवण्यात येतात. माींस वविी 
दकुान ेबींद ठेवण्यासाठी सक्ती न करता ववनींती करण्यात येते. लमरवणूकी दरम्यान १ त े२ 
तासाींसाठी दकुानदार स्वत:हून दकुाने बींद ठेवतात. शहराच्या इतर भागात माींस वविी दकुाने 
सरुु असतात. ठाण ेमहानगरपाललकेने माींस वविीवरील बींदीचा ठराव पारीत केलेला नाही. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन ेमाींस वविीकरीता बींदीबाबत ठराव पारीत केलेला नाही. 
     उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल यािचका ि. २२६२/२०१५ सींदभाणत मा.न्यायालयान े
मुींबई महानगरपाललकेच्या के्षत्राकरीता शासनपत्र दद.७ सप् े्ंबर, २००४ ला स्थिगती ददलेली आहे. 
(२), (३) व (४) मुींबई महानगरपाललका अियननयम, १८८८, महाराषर महानगरपाललका 
अियननयम, १९४९ महाराषर नगरपररषदा नगरपींचायती व औद्योिगक नगरी अियननयम, १९६५ 
नुसार कत्तलखाने सींदभाणत ववननयमन करण्याचे ववदहत केलेले आहे. 
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     तसेच शासनपत्र दद.१२ मे १९८८, दद.२८ माचण, २००३ व दद.०७ सप् े्ंबर, २००४ अन्वये 
काही ददवशी कत्तलखान े/ माींस वविी दकुान बींद ठेवण्यासींदभाणत कायणवाही करण्याच्या सूचना 
महानगरपाललका व नगरपररषदाींना ददलेल्या आहेत. 

___________ 
  

मारेगाव नगरपांचायत (ता.वणी, जज.यवतमाळ) येथे मुख्याधधिारी याांच्या तनयुक्तीबाबत 
  

(३)  ४८०९८ (१७-०५-२०१६).   श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), डॉ.अतनि बोंड े
(मोशी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मारेगाव (ता.वणी, जज.यवतमाळ) येथ े नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपींचायतीस गेल्या 
सहा मदहन्याींपासून मखु्याियकारी नसल्यान े नगरपींचायतीचा कारभार ठप्प असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नगरपींचायतीचा कारभार वणी नगरपररषदेच्या मुख्याियकाऱ्याींकड ेअसल्याने 
शहरातील अनेक महत्वाच्या जागाींवर अनतिमण वाढले असून मनमानी पध्दतीन े नवीन 
बाींयकाम सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मारेगाव नगरपींचायतीस तातडीने मुख्याियकारी नमेून नगरपींचायतीतील 
नागररकाींची होत असलेली गैरसोय दरू करण्याबाबत शासन काय कायणवाही करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) दद. १६.८.२०१६ पासून मारेगाव नगरपींचायत येथे मुख्याियकाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

चािण, आळांदी, राजगुरुनगर नगरपररषदिगत गावाांत मोणया प्रमाणात  
औद्योगीिरण आणण नागरीिरण झाल्यान ेहद्दवाढ िरणेबाबत 

  

(४)  ४८४५१ (१७-०५-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण, आळींदी, राजगुरुनगर नगरपररषदेलगत गावाींत मोठया ामाणात औद्योगीकरण 
आणण नागरीकरण झाल्याने सदर गावे नगरपररषद हद्दीत समाववष् करण्याचा ास्ताव 
शासनाच्या ववचारायीन असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नगरपररषदाींची हद्द वाढ करणेबाबतचा ास्ताव जजल्हाियकारी, पुणे याींनी 
सिचव, नगरववकास याींस माहे जानेवारी, २०१६ वा त्यासुमारास पाठववला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर ास्तावाबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) पुणे जजल्हयातील चाकण व राजगुरुनगर 
या नगरपररषदाींची हद्दवाढ करण्याबाबतचा ास्ताव शासनास ााप्त झाला आहे. यातील 
ास्ताववत हद्दवाढीत औद्योगीक के्षत्राींचा / ववशेष आिथणक के्षत्राींचा समावशेनाची बाब सींबींियत 
ववभागाींकडून तपासण्यात येत आहे. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डहाणू नगरपररषद (जज.पािघर) के्षत्रात ववनापरवानगी िेिेिे बाांधिाम तोडण्याबाबत 
  

(५)  ५३०१० (१७-०५-२०१६).   श्री.अलमत घोडा (पािघर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू नगरपररषद के्षत्रातील (जज.पालघर) डहाणू त्र्यींबक राज्य मागण ३० रस्त्याींच्या कडनेे 
साखळी ि. १/२०० मध्ये ववनापरवानगी रस्त्याींच्या बाजूला मालकाने पक्के बाींयकाम केले 
असल्यामळेु सदरहू बाींयकाम नगरपररषदेच्या हद्दीत येत असून नगरपाररषदेने त्वरीत बाींयकाम 
तोडण्याची कारवाई करावी अन्यथा हे बाींयकाम तोडण्याची कारवाई सावणजननक बाींयकाम 
ववभाग करेल अस े आश्वासन मा. सावण. बाींयकाम मींत्री महोदयाींनी माचण, २०१५ च्या 
अथणसींकल्पीय अियवशेनात ददले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मालकाने पक्के बाींयकाम सुरु करण्यापूवी सावण-बाींयकाम उपववभाग, डहाणू 
याींच्याकडून ना हरकत ामाणपत्र वा परवानगी घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अनियकृत बाींयकाम तोडले नसल्यामुळे नगरपररषदेच्या हद्दीत मुख्य 
रस्त्यालगत बरीचशी अनियकृत बाींयकाम ेकरण्यात आली असून ती तोडण्याबाबत उपववभागीय 
अलभयींता, सावणजननक बाींयकाम ववभाग, डहाणू याींनी ददनाींक १७/०६/२०१५ रोजी तसचे अनेक 
वेळा लेखी नो्ीस देऊनही नगरपररषदेने अनियकृत बाींयकाम े तोडण्याची अद्याप कायणवाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू बाींयकाम अद्यापही न तोडण्याची कारणे काय आहेत व ती बाींयकाम े
केव्हापयतं तोडण्यात येतील ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     डहाणू नगरपररषद हद्दीतून जाणाऱ्या राज्य मागण ि.३० या रस्त्यालगतच्या एकूण तीन 
मालमत्ता यारकाींना नगरपरवषदेने सन २०१३ त े सन २०१५ या कालावयीमध्ये बाींयकाम 
परवानगी देण्यात आली होती. 
(३) व (४) या ाकरणी अनियकृत बाींयकामाबाबत सावणजननक बाींयकाम ववभाग आणण 
नगरपररषद डहाणू याींनी सींयुक्त पहाणी करुन सींबींियत मालमत्तायारकाींना अनियकृत बाींयकाम 
ननषकालसत करण्याबाबत नो्ीस देण्यात आली होती. 
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     यापैकी एका मालमत्ता यारकाने मा.ददवाणी न्यायालय, डहाणू येथे दावा दाखल केला. 
ददवाणी न्यायालय, डहाणू याींनी वादी व ानतवादी याींना स्थिगती आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
     सदर आदेशाववरुध्द डहाणू नगरपररषदेने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ े रर् यािचका 
दाखल केली असनू मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १४/०७/२०१६ रोजीच्या आदेशानसुार ददवाणी 
न्यायालयाच ेआदेश पुढील सुनावणीपयतं कायम ठेवण्यात आलेले आहे. 
     मा.न्यायालयाचे स्थिगती आदेशामळेु सदर अनियकृत बाींयकाम ननषकालसत करण्यात 
आलेले नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहर आणण उपनगरातीि एफ.एस.आय.मधीि तफावत दरू िरण्याबाबत 
  

(६)  ५५३१३ (२९-०८-२०१६).   श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.अस्िम शखे (मािाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या नवीन ववकास आराखड्यानुसार मुींबई शहर आणण उपनगराींमध्ये 
एफ.एस.आय.मयील तफावत दरू करण्यात आली असून यापुढे मुींबईला एकसमान एफ.एस. 
आय. देण्यात आला असल्याच ेमाहे एवाल, २०१६ दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणणय कयीपासून अमलात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     महाराषर ाादेलशक व नगर रचना अियननयम १९६६ च े कलम २६(१) नुसार मुींबई 
महानगरपाललकेने दद. २७ म,े २०१६ रोजी ाारुप ववकास आराखडा २०३४ ालसध्द करुन 
जनतेकडून सूचना व हरकती मागववण्यात आल्या. सदर ाारुप ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
२०३४ चे खींड ३० तक्ता १२ नुसार मुींबई शहराकरीता ननवासी / वाणणजज्यक पट्टयाींकरीता के्षत्रीय 
मूळ च्ई के्षत्र ननदेशाींक ०.३४ व अनुमत ववकास हस्ताींतरणीय हक्क (द्डीआर) ०.३३ असे 
एकूण २ अनुजे्ञय च्ई के्षत्र ननदेशाींक देण्याचे ास्ताववले आहे. 
     तसेच उपनगरे आणण ववस्ताररत उपनगरातील बीएआरसीसाठी िचन्हाींककत ‘एन’ 
ववभागातील के्षत्र आणण पूणण द्रतुी महामागाणवर पजश्चमेला जस्थत ‘एन’ ाभागामध्ये समाववष् 
ववभाग, उत्तरेकड े‘एन’ ववभागाची उत्तर लसम, पूवेला ठाणे खाडीपयतं आणण दक्षक्षणेकड े‘एन’ 
ववभागाच्या दक्षक्षण सीमारेषेपयतं या सीमेतील के्षत्राकरीता ननवासी / वाणणजज्यक पट्टयाींकररता 
के्षबत्रय मूळ च्ई के्षत्र ननदेशाींक ०.७५ ास्ताववत असून आक्स,े माव ेगावातील आणण पी/उत्तर 
ववभागातील एरींगळ, आर ववभागातील गोराई आणण मनोरी गावाींतील सीआरझडे बाियत के्षत्र, 
गावठाण वगळून के्षत्राकरीता ननवासी/वाणणजज्यक पट्टयाींकरीता के्षबत्रय मळू च्ई के्षत्र ननदेशाींक 
०.५० ास्ताववत आह. तसेच सदर के्षत्राींमध्ये अियमूल्य आकारून अनतररक्त च्ई के्षत्र व 
अनुमत ववकास हस्ताींतरणीय हक्क (द्डीआर) अनुजे्ञय केलेले नाहीत. 
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     उपनगरातील तसचे ववस्तारीत उपनगरामयील उवणररत के्षत्रामध्ये ननवासी / वाणणजज्यक 
पट्टयाींकररता के्षत्रीय मूळ च्ई के्षत्र ननदेशाींक १.०० अियमूल्य आकारुन अनतररक्त च्ई के्षत्र 
ननदेशाींक ०.५० व अनमुत ववकास हस्ताींतरणीय हक्क (द्डीआर) ०.५ असे एकूण २ अनुजे्ञय 
च्ई के्षत्र ननदेशाींक देण्याच े ाारुप ननयमावलीनुसार ास्ताववत आहे. अस े बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने दद. २५/११/२०१६ रोजीचे पत्रान्वये कळववले आहे. 
     महाराषर ाादेलशक व नगर रचना अियननयम, १९६६ च ेकलम २८ (१) नुसार गठीत 
ननयोजन सलमती द्वारा जनतेमाफण त ााप्त सूचना व हरकतीींवर सुनावणीची कायणवाही पूणण 
झाल्यावर ननयोजन सलमतीच्या लशफारशीसह अींनतम ाारुप ववकास आराखडा महापाललकेला 
सादर केला जाईल तद्नींतर महापाललकेच्या मींजूरीन ेअींनतम ाारुप ववकास आराखडा शासनास 
महाराषर पोदलशक व नगर रचना अियननयम, १९६६ च े कलम ३१ नुसार अींनतम मींजूरीसाठी 
सादर होणार आहे. 
(२) व (३) सद्य:जस्थतीत महापाललकेचे ाारुप ववकास योजना २०३४ ालसध्द झाल्यानुसार 
हरकती व सूचना काराींना सुनावणीची कायणवाही सुरु असून वैयाननक कायणवाही पूणण करुन 
महाराषर ाादेलशक व नगर रचना अियननयमाच ेकलम ३० नुसार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेन े
ववकास योजना मींजूरीसाठी शासनास सादर केल्यावर अियननयमाचे कलम ३१ नुसार अींनतम 
ननणणय शासनस्तरावर घेण्यात येईल. 

___________ 
  

णाणे शहरातीि डॉ.घाणेिर नाटयगहृाचे लसलिांग िोसळल्याबाबत 
  

(७)  ५६५७२ (२६-०८-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.सुरेश िाड (िजजत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), डॉ.पतांगराव िदम (पिूस िडगेाव), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे शहरातील डॉ.घाणेकर ना्यगहृाच े ददनाींक २५ एवाल, २०१६ रोजी लसललींग 
कोसळल्यााकरणी सुरु असलेली चौकशी पूणण झाली आहे काय, 

(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
     ठाणे शहरातील डॉ.कालशनाथ याणेकर नाट्यगहृामध्ये लसललींग कोसळल्यााकरणी चौकशी 
करण्यात आली. सदर चौकशीमध्ये खालील अननयलमतता ननदशणनास आल्या आहेत :- 
     (अ) प्लो जस्वचच्या कीं रोल पॅनलवर प्लोजस्वचमयून पाण्याचा ावाह मोजण्याच ेतींत्रज्ञान 
उपलब्य नाही. 
     (ब) सदर नाट्यगहृात बसवलेल्या आग ानतबींयात्मक उपाययोजनेच्या वावषणक ननववदा व 
देखभाल व दरुुस्तीकरीता वावषणक ननववदा काढल्या नाहीत. 
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     उक्त अननयलमततेस जबाबदार मखु्य अजग्नशम अियकारी व नाट्यगहृ व्यवस्थापक 
याींना कारणे दाखवा नो्ीस ठाणे  महानगरपाललकेन ेबजावली आहे. 
(३) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि महापालििाांच्या शाळेत आग प्रततबांधि यांत्रणेचा अभाव असल्याबाबत 
  

(८)  ५७४४६ (२६-०८-२०१६).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.हसन मशु्रीफ (िागि), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवज), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि 
(एरांडोि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महापाललकाींच्या शाळेत आग ानतबींयक यींत्रणेचा अभाव असल्याच ेमाहे एवाल, 
२०१६ च्या नतसऱ्या आठवड्यात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ाकरणी शासनामाफण त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषण काय आहेत व त्यानसुार महापाललकाींच्या शाळाींत 
आगानतबींयक यींत्रणा बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) महानगरपाललकाींच्या कायणके्षत्रातील महापाललकाींच्या शाळेची अजग्नसुरक्षा यींत्रणेची तपासणी 
सींबींियत महानगरपाललकाींच्या अजग्नशमन ववभागाकडून करण्यात येते. 
(३) शाळा / महाववद्यालयाींमध्ये अजग्नसुरके्षसींबींयी करावयाच्या उपाययोजना शासन पत्र, नगर 
ववकास ववभाग, ददनाींक ०५.०८.२००४ व शालेय लशक्षण ववभाग ददनाींक २२.०७.२००४ अन्वये 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या प्रत्येि जजल््यात अद्ययावत अजननशमन यांत्रणा व अजननशमन  
प्रलशक्षण अिादमी स्थापन िरण्याबाबत 

(९)  ५८४२० (२९-०८-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभवांडी पूवज) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशेषत: लभवींडी, डोंबबवली, कुलाबा, वरळी व इतर दठकाणी मागील काही 
मदहन्याींमध्ये लभषण आगी लागण्याच्या दघुण् ना सातत्याने होत असून जीववत व ववत्त हानीही 
झाल्याचे माहे जानेवारी ते जनू, २०१६ मध्ये ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील आगी लागण्याच्या दघुण् ना आ्ोक्यात आणण्यासाठी ालशक्षक्षत 
अियकारी व कमणचारीवगाणची मोठया ामाणावर आवश्यकता असल्याने ात्येक जजल््याच्या 
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दठकाणी अद्ययावत अजग्नशमन यींत्रणा व अजग्नशमन ालशक्षण अकादमी स्थापन करण्याबाबत 
लोकानतननयी, लभवींडी (पूवण) याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ाकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे तसेच सदर आगीत मतृ 
पावलेल्याींच्या कु्ुींबबयाींना व जखमीींना कोणत्या स्वरुपाची मदत करण्यात आली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) राज्यातील आगी लागण्याच्या दघुण् ना आ्ोक्यात आणण्यासाठी अजग्नशमन सेवेतील 
अियकारी / कमणचारी याींना अजग्नशमन व ववमोचनाचे ालशक्षण देण्यासाठी महाराषर 
अजग्नशमन सेवा अकादमी, मुींबई येथे कायणरत आहे. येथे राज्यातील अजग्नशमन सेवतेील 
कमणचारी तसेच खाजगी उमेदवाराींनाही ६ मदहन े कालावयीच े अजग्नशमन ालशक्षण सत्र े
आयोजजत केले जातात. महाराषर अजग्नसुरक्षा अलभयानाींतगणत ागत अजग्नशमन ालशक्षण 
अकादमी तसचे ात्येक जजल््याच्या दठकाणी अद्यावयात अजग्नशमन यींत्रणा उभारण्याबाबत 
जजल्हा मुख्यालयाच्या दठकाणी महाराषर अजग्नशमन सेवा सींचालनालयाची कायणकक्षा ववस्तारीत 
करण्यासाठी पदे ननमाणण करण्याचा ास्ताव शासनाच्या ववचारायीन आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

वसई-ववरार उप ववभागाचा सवाांधगण वविास िरण् याबाबत 
  

(१०)  ५९९३७ (२६-०८-२०१६).   श्री.क्षक्षतीज णािूर (नािासोपारा), श्री.वविास तरे 
(बोईसर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार उपववभागाचा सवांिगण ववकास करण् यासाठी जपान इीं्रनॅशनल को-ऑपरेशन 
एजन् सी (JICA) कडून ददघणमदुतीचे कजण वसई-ववरार महानगरपाललकेस लमळण् याबाबत 
वसईच् या स् थाननक लोकानतननयीींनी ददनाींक ३१ जुल,ै २०१५ रोजी मा.मुख् यमींत्री याींचेकड े
ननवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, उपरोक्त ननवेदनावर शासनान ेकोणता ननणणय घेतला वा घेण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) सदरचा ास्ताव शासनस्तरावर ववचारायीन आहे. 

___________ 
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मुांबईचा स्माटज लसटी योजनेत समावेश िरणेबाबत 
  

(११)  ६५००४ (१३-०२-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहराची आिथणक जस्थती सक्षम असल्याने कें द्र शासनाच्या स्मा ण् लस्ी योजनेअींतगणत 
महापाललकेन ेस्मा ण्लस्ी योजना स्वखचाणन ेराबवावी अस ेशासनान ेसाींिगतले असल्याच ेददनाींक 
२५ जून, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींबई महापाललकेकड ेराज्य शासनान ेपाठववलेला स्मा ण् लस्ी योजनेचा ास्ताव 
पाललका आयुक्त अजोय मेहता याींनी शासनाकड ेपरत पाठववला असल्याचेही ननदशणनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई ही देशाची आिथणक राजयानी व आींतरराषरीय दजाणच े शहर असल्यान े
मुींबई शहर स्मा ण् लस्ी व्हावी अशी करोडो मुींबईकराींची अपेक्षा असल्यान ेमुींबईला स्मा ण् लस्ी 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१७) :(१) होय. 
     शासन ननणणय ददनाींक १८ जून, २०१६ अन्वये बहृन्मुींबई महानगरपाललका आिथणकदृषट्या 
सक्षम असल्याने स्मा ण् लस्ी अलभयान त्याींच्या स्वननयीतनू राबवाव े अस े बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेला कळववण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईसह राज्यातीि महानगरपालििाांच्या अजनशमन दिाबाबत 
  

(१२)  ६५३६४ (१६-०१-२०१७).   अॅड.आलशष शेिार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अतुि भातखळिर (िाांददविी पूवज), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), श्री.प्रशाांत 
णािूर (पनवेि), श्री.सांजय िेळिर (णाणे), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी), श्री.डी.एस.अदहरे (सािी), श्री.आलसफ शखे (मािेगाांव मध्य), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.हररष वपांपळे (मुतत जजापूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील २६ महानगरपाललकाींपैकी ८ महानगरपाललकाींनी मागील पाच वषाणमध्ये 
अजग्शमन उपकरणे, सायनसामुग्री, वाहने इत्यादीींच्या खरेदीसाठी त्याींच्या भाींडवलातील ७८ 
्क्के रक्कम खचण न केल्याच े कॅगच्या अहवालातून ददनाींक ५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेच्या अजग्नशमन ववभागान े इमारती, शैक्षणणक सींस्था, 
रूग्णालये, मॉल, मल््ीप्लेक्स, उद्योग, सावणजननक जागा, उपहारगहेृ आणण मोडकळीस 
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आलेल्या इमारतीच्या ननयतकाललक तपासण्या न केल्यामळेु सन २०१० ते २०१५ या 
कालावयीत आगीच े भीषण अपघात घडले व जीववत तसचे मालमत्तेची हानी झाल्याचेही 
कॅगच्या अहवालातनू ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आग ानतबींयक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अियननयम २००६ नुसार 
कोणत्याही जागेची तपासणी केल्यालशवाय त्याींना ामाणपत्र देता येत नसतानाही 
तपासणीलशवाय इमारतीींना ामाणपत्र देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कॅगच्या अहवालातील आके्षपानसुार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) हो, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     महाराषर आग ानतबींयक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अियननयम, २००६ अन्वये मुींबई 
अजग्नशमन दलामयील नामननदेलशत अियकाऱ्याींमाफण त ननयलमत तपासणी करण्यात येत.े 
आतापयतं ४४८२ इमारतीींची तपासणी करण्यात आली असनू त्यापकैी १८८१ इमारतीींना नो्ीस 
देण्यात आल्या आहेत व  ७ इमारतीींववरूध्द मुींबई अजग्नशमन दलाने यािचका दाखल केल्या 
आहेत. 
(३) व (४) ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ च्या अनुषींगान ेव महानगरपाललका अियननयम 
१८८८ मयील कलम ३९० व ३९४ मध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार इमारतीची तपासणी करून 
आगीचे योके लक्षात घेता आग ानतबींयक उपाययोजना सुचववल्या जातात व त्याींची पूतणता 
केल्यानींतरच भोगव्ा ामाणपत्र ददले जाते. 
(५) ाश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या स्माटज लसटी योजनेबाबत 
  

(१३)  ६५४५३ (१६-०१-२०१७).   श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार दहि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने स्मा ण् लस्ी योजनेतील शहराींच्या यादीत महाराषर राज्यातील नागपूर, ठाणे, 
नालशक या शहराींचा समावेश ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर शहराींचा स्मा ण् लस्ी योजनेंतगणत ववकास करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून 
ककती ननयी कोण-कोणत्या योजनेंतगणत शासनास लमळणार आहे तसेच शासन या योजनेसाठी 
ककती ननयी उपलब्य करुन देणार आहे, 
(३) असल्यास, सदर स्मा ण् लस्ी योजनेंतगणत करावयाच्या ववकास व सुववयाींची काम े
महानगरपाललकाींकड ेसोपववण्यात येणार आहे काय ककीं वा सदर कामे कोणत्या माध्यमातनू वा 
सींस्थाींकडून करण्यात येणार आहे, 
(४) तसेच याबाबत शासनान ेकालबध्द कायणिम आखला आहे काय ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) कें द्र शासनाच्या स्मा ण् लस्ी योजनेच्या ननकषा ामाण ेानतवषी कें द्र शासन रु.१०० को्ी, 
राज्य शासन रु.५० को्ी पुढील पाच वषे ननयी देणार आहे. तसेच ानतवषी महानगरपाललकेचा 
रु.५० को्ी सहभाग रादहल. 
(३) सदर ववकासकामे महानगरपाललकेच्या माध्यमातून SPV ची ननलमणती करुन करण्यात 
येणार आहेत. 
(४) होय. 

___________ 
  

तनयोजजत पनवेि शहर महानगरपालििा व लसडिो प्रलसमाांकित  
हद्दीत समाववष्ट्ट असिेल्या भूभागाांबाबत 

  

(१४)  ६५६०७ (१६-०१-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदज लशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननयोजजत पनवेल शहर महानगरपाललका व आसपासच्या नवी मुींबई लसडको ालसमाींककत 
हद्दीत समाववष् असलेल्या भभूागाींकररता वाढीव शहर ववकास ाकल्पाबरोबरच नैना 
ाकल्पाींतगणत नागरी सोयी-सुववया ात्यावपणत करण्याबाबतची मागणी सींबींियत नवननलमणत 
पनवेल महापाललकेच्या स्थायी सलमतीच्या सदस्याींनी ग्नेते तसेच ववववय महापाललका 
पक्षातोद, स्थाननक सेवाभावी सींस्थाींचे पदाियकारी या बरोबरच आजी व माजी ववियमींडळ 
सदस्याींनी राज्याच े मा.मुख्यमींत्री (नगरववकास), राज्यमींत्री (नगरववकास), मुख्यसिचव 
(महाराषर राज्य), ायान सिचव (नगरववकास), तसेच रायगड जजल््याचे जजल्हाियकारी आणण 
नगरववकास ववभागाच े सींबींियत अियकारी, महानगर आयुक्त (पनवेल ) तसेच नवी मुींबई 
महानगर के्षत्रववकास ााियकरणाच्या पदाियकाऱ्याींकड े ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, ाश्नोक्त बाब (१) च्या अनुषींगाने सींबींियत ाकरणी शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) ाशासकीय व भौगोललक सुलभतेच्या दृजष्ने २९ महसुली गावाींचा  पनवेल 
महानगरपाललकेमध्ये समाववष् करण्यात आला आहे. 
(३) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मे.रोमा बबल्डर याांनी णाणे शहरातीि स्थातनि शेतिऱ याांच्या जलमनी बळिावल्याबाबत 
  

(१५)  ६५९३९ (१६-०१-२०१७).   श्री.तनतेश राण े(िणिविी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे शहरातील स्थाननक शतेकऱ् याींच्या जलमनी मे.रोमा बबल्डर याींनी बेकायदेशीरररत्या 
बळकावल्या असुन ठाणे महापाललकेची फसवणूक करून जलमनी ववकलसत करून त्यातील प्लॉ् 
तसेच दकुाने ववकून गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून बनाव् कागदपत्राींच्या आयारे घेण्यात आलेल्या 
परवानग्याबाबत फेरववचार करण्यात यावा अशा आशयाच्या मागणीच े एक ननवेदन 
लोकानतननयीनी सहाय्यक सींचालक, नगररचना, ठाणे महानगरपाललका याींचकेड े ददनाींक १९ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोजी सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनानषुींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाइण करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) ठाण े शहरातील स्थाननक शेतकऱ्याींच्या जमीनी 
मे.रोमा बबल्डसण याींनी बेकायदेशीर बळकवल्या अशी तिार ााप्त झालेली नाही. तसेच ही बाब 
ठाणे महापाललकेशी सींबींयीत नाही. 
     ठाण े महापाललका के्षत्रात मे.रोमा बबल्डसण याींनी दाखल केलेल्या ववकास ास्तावाींना 
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील तरतुदीनुसार वेळोवळेी मींजूरी देण्यात आलेली आहे. 
(२) सदर ाकरणी मा.आमदार श्री.ननतेश राणे याींनी सहायक सींचालक नगररचना, ठाणे 
महापाललका याींचेकड ेददनाींक १९.११.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये ननवेदन सादर केलेले आहे, हे खरे 
आहे.         
(३) या ाकरणी एकुण दाखल ७३ दाव्याींपकैी २८ दावे न्यायालयान ेननकाली काढले आहेत. या 
दाव्याींपैकी केवळ दोन दाव्याींमध्ये ठाणे महानगरपाललका ानतवादी आहे. त्यापकैी एक दावा 
न्यायालयान े ननकाली काढला आहे. तसेच उवणरीत दाव्यातील ाकरणी ठाणे महानगरपाललकेन े
बाींयकाम परवानगी ददलेली नाही असे ठाणे महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेि महानगरपालििेतून ३६ गावे वगळण्यात आल्याबाबत 
  

(१६)  ६६९५१ (१६-१२-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िििुवा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि 
(लशडी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाराषर शासनान े ददनाींक १६ म,े २०१६ रोजी ालसध्द केलेल्या अियसूचनेमध्ये होऊ 
घातलेल्या पनवले महानगरपाललका के्षत्रात समाववष् करण्याबाबत ६८ गावाींची यादी ालसध्द 
करून हरकती व सूचना मागववण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबतची सुनावणी कोकण ववभागीय आयुक्त याींच्यासमोर होऊन ग्रामस्थ, 
सरपींच, स्थाननक रदहवाशी तसचे राजकीय पक्षाींच्या ानतननयीशी चचाण करून सनुावणीची 
ाकिया पार पाडल्यानींतर त्याबाबतचा अहवाल ववभागीय आयुक्ताींनी ददनाींक २९ जुल,ै २०१६ 
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रोजी नगरववकास ववभागाच्या सिचवाींना पाठवून, सध्याच्या पनवले नगरपररषदेच्या भागासह 
ास्ताववत ६८ गावाींच्या समावेश करून पनवले महानगरपाललका स्थापन करण्यात यावी अशी 
स्पष् लशफारस करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अस े असतानाही शासनान े ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी ास्ताववत ६८ 
गावाींपैकी ३६ गाव ेवगळून ३२ गावाींचाच समावशे करण्यात येत असल्याची भूलमका मा.उच्च 
न्यायालयात माींडली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या गावाींमध्ये, पनवेल शहरापासनू 
जवळ असलेल्या गावाींना वगळून दरूच्या गावाींचा समावेश करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, या ाकरणी केलेल्या चौकशीत काय आढळून आले व वगळण्यात आलेल्या 
गावाींचा पनवेल महानगरपाललकेमध्ये समावेश करण्याच्या दृष्ीन े शासनान े कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) ाशासकीय व भौगोललक सुलभतेच्या दृष्ीन े २९ महसुली गावाींना पनवेल 
महानगरपाललकेमध्ये समाववष् करण्यात आला आहे. 
(६) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई-ववरार मधीि अनधधिृत बाांधिाम े
  

(१७)  ६७०२५ (१६-०१-२०१७).   प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि 
(लशडी), श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.सांजय िेळिर (णाणे), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई लगत असणाऱ्या वसई-ववरार मध्ये मुींबई आणण ठाण्यातील स्वस्त घराींचा पयाणय 
म्हणून घरे घेत असताना या शहरात अनियकृत बाींयकाम व्यावसानयक बनाव् सीसी आणण 
बनाव् कागदपत्राींच्या आयारे अनियकृत इमारती बाींयून सवणसामान्य नागररकाींची फसवणूक 
करत असल्याची बाब माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, १६८ अनियकृत इमारती बाींयकाम ाकरणामध्ये नागररकाींची फसवणूक झाल्यान े
आयुक्त, वसई-ववरार महानगरपाललकेने अनियकृत बाींयकाम व्यावसानयकाींववरुध्द फसवणूक 
तसेच एमआर्ीपीए ननयमाींतगणत गुन्हे दाखल केले असल्याच ेददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी 
वा त्या समुारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१६ अखेर ककती व कोणकोणत्या ववकासकाींवर 
कारवाई करण्यात आली आहे व अद्याप ककती व कोणत्या ववकासकावर कारवाई करणे बाकी 
आहे व सदरची कारवाई केव्हा पणूण करण्यात येईल, 
(४) तसेच, सदरच्या बाींयकाम ाकरणी शासनाच्या ज्या अियकाऱ्याींनी दलुणक्ष केले त्या शासकीय 
अियकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) वसई ववरार शहर महानगरपाललकेन े
अनियकृत इमारती बाींयकामयारकाींवर महाराषर ाादेलशक नगर रचना अियननयमातील कलम 
५२,५३ व ५४ अींतगणत २६१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.  
    तसेच खो्ी बाींयकाम आींरभ ामाणपत्र व बाींयकाम पुणणत्वाचा दाखला जोडणाऱ्या 
अनियकृत बाींयकाम यारकाींवर महाराषर ाादेलशक नगर रचना अियननयम तसेच फौजदारी 
कायद्यातील कलम ४२०, ४६७, ४०५ अन्वये एकूण ७४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. 
    तसेच सदरची ाकिया ननरींतर चालू असून वसई ववरार शहर महानगरपाललकेमाफण त 
वेळोवेळी ननयमोिचत कारवाई करण्यात येत.े  
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लभवांडी शहरातीि वाढत्या इमारतीांच्या दघुजटनाांबाबत 
  

(१८)  ६७६५१ (१६-०१-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभवांडी पूवज) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी शहरातील कल्याण रोड, नेहरुनगर, नवी वस्ती येथील जीणण व योकादायक 
इमारतीच्या नतसऱ्या मजल्याचा स्लॅब कोसळून ४ जण जखमी झाले असून इमारत दघुण् नेच्या 
अशा अनेक घ्ना माहे जुलै ते ऑगस््, २०१६ या कालावयीत ननदशणनास आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, लभवींडी येथील जीणण झालेल्या इमारती कोसळून होणाऱ्या दघुण् नामध्ये वाढ 
झालेली असल्यामुळे या इमारतीतील रदहवाशाींना इतरत्र स्थलाींतररत करुन मालसक घरभाड े
देणे, पयाणयी तात्पुरती ननवारा व्यवस्था करणे आणण रदहवाशाींचे हक्क अबाियत ठेवण्यासाठी 
अनतयोकादायक इमारतीींमयील रदहवाशाींना रदहवास ामाणपत्र देण्याबाबतचा ननणणय ददनाींक ११ 
ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.पालकमींत्री-ठाणे याींनी जजल्हाियकारी-ठाण,े आयुक्त-
ठाणे व लभवींडी महानगरपाललका याींच्यासमवेतच्या बैठकीत घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ाकरणी शासनान ेदघुण् नाग्रस्त इमारतीतील नागररकाींना तातडीन ेआिथणक 
मदत देण्याबाबत, अनतयोकादायक इमारतीींमयील रदहवाशाींच े पुनवणसन करण्याबाबत व 
योकादायक इमारतीतील रदहवाशाींना रदहवास ामाणपत्र देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू ाकरणाबाबतची सद्यजस्थती काय   
आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     ददनाींक ०८.०८.२०१६ रोजी स्लॅबचा काही भाग कोसळला आहे. 
(२) दघुण् नाग्रस्त इमारतीमयील रदहवाश्याची तात्पुरती व्यवस्था रात्र ननवारा कें द्रात, 
महानगरपाललकेच्या साींस्कृनतक कें द्रात करण्यात येते. 
     शासन पररपत्रक ददनाींक ०५.११.२०१५ अन्वये रदहवाश्याींच े हक्क अबाियत ठेवण्यासाठी 
अनतयोकादायक इमारतीमध्ये रदहवाश्याींना रदहवास ामाणपत्र ेददलेली आहे. 
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(३) अनतयोकादायक इमारतीतील नागररकाींना या कायाणलयाकडून रदहवास ामाणपत्र देण्यात 
येत आहे. सदर इमारतीतील नागररकाींना महानगरपाललकेच्या वतीन े तसेच शासनाकडून 
कोणतीही आिथणक मदत देण्यात आलेली नाही. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लभवांडी शहर महानगरपालििेच्या शाळाांबाबत 
  

(१९)  ६७६७२ (१६-०१-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े(लभवांडी पूवज) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी (जज.ठाणे) शहर महानगरपाललकेच्या शाींतीनगर येथ े असलेल्या उदूण माध्यलमक 
शाळेत गेल्या तीन मदहन्यापासनू लशक्षक नसल्याने तसेच सौदागर मौहल्ला येथील उदूण 
माध्यमाींच्या २ शाळा बींद करण्याचा घेतलेल्या ननणणयामुळे शालेय ववद्यार्थयांचे मोठे शैक्षणणक 
नुकसान होत असल्याच्या तिारी उपववभागीय अियकारी व ाशासन अियकारी (माध्यलमक) 
याींच्याकड ेअनके पालकाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सौदागर मौहल्ला या पररसरातील उदूण माध्यमाच्या शाळा ि. ७० व बाला 
कीं म्पाऊीं ड येथ े ८ वी त े १० वी पयतंचे २२ वगण असून एकूण १११८ ववद्याथी लशक्षण घेत 
असताना महापाललकेच्या लशक्षण ववभागाचे ाशासन अियकारी याींनी ३५ लशक्षकाींऐवजी फक्त 
१५ लशक्षक उपलब्य करुन ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तदनुसार उदूण माध्यलमक शाळेत लशक्षक उपलब्य करून देण्याबाबत व उदूण माध्यमाच्या 
शाळा बींद न करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) होय. 
     अस ेननवेदन लभवींडी शहर महानगरपाललकेस  ााप्त झाले आहे.  
     शाींतीनगर उदुण माध्यलमक ववद्यालयाची सन २०१५-१६ च्या सींच मान्यतेनुसार अनुजे्ञय 
असलेल्या १२ लशक्षक सींख्येपेक्षा ३ अनतररक्त लशक्षक सदर ववद्यालयात कायणरत आहेत. 
     तसेच महानगरपाललकेच्या चव्हाण कॉलनी व गैबी नगर येथील ााथलमक उदुण शाळा ि. 
६२ व २२ च्या इमारती योकादायक झाल्यान ेतेथील शाळा महानगरपाललकेच्या ााथलमक शाळा 
ि. ७० येथे स्थलाींतरीत करणेत आले आहेत व तथेे वगण सुरु आहेत. कोणतीही ााथलमक 
अथवा माध्यलमक शाळा बींद करणेचा ननणणय महानगरपाललकेच्या ाशासनाने घेतलेला नाही. 
(२) सन २०१५-१६ च्या सींच मान्यतेनुसार (शाळेतील ववद्याथी सींख्येनुसार) महानगरपाललकेच्या 
शाींतीनगर उदुण माध्यलमक ववद्यालयास एकुण १२ लशक्षकाींची पदे मींजुर आहेत व सद्यजस्थतीत 
सदर ववद्यालयात एकुण १५ लशक्षक हे स्थायी स्वरुपात कायणरत आहेत. 
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(३) ाश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

णाणे महानगरपालििेच्या पररवहन सेवेबाबत 
  

(२०)  ६७७९९ (१६-०१-२०१७).   श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाललकेच्या पररवहन सेवेच्या बससे ावाशाींना सध्या त्रासदायक ठरत असुन 
पावसामळेु बस बींद पडण्याच्या घ्ना वाढल्या आहेत तसेच कोलमडलेल्या वेळापत्रकामुळे 
ावाशाींची गैरसोय होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या पररवहन सेवचेी तिार करण्यासाठी ावाशाींकरीता कोणतीही तिार ननवारण 
यींत्रणा अजस्तत्वात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील ावाशाींची दखल घेऊन परीवहन सेवा सुयारण्याबाबत व तिार ननवारण 
यींत्रणा सुरु करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) माहे ऑगस््, २०१६ या मदहन्यात दैनींददन सरासरी 
१५ त े १८ बसेस मागाणवर नादरुुस्त झालेल्या आहेत. बस नादरुुस्त झाल्यानींतर बसमयील 
ावाशाींना इजच्छत स्थळी पाठववण्याची पयाणयी व्यवस्था करण्यात येते.  
(२) व (३) ठाणे महानगरपाललकेतफे पररवहन सेवा सुयारण्याबाबत व तिार ननवारण 
करण्याकरीता खालील ामाणे सुववया उपलब्य आहेत:- 
   i. ावाशाींना आपली तिार करण्यासाठी पररवहन सेवेच्या महत्वाच्या ्लमणनसवर (चौक्यावर) 
सूचना/तिार पुजस्तका ठेवण्यात आली आहे. 
   ii. ावाशाींना याकरीता पररवहन सेवेतफे ्ोल फ्री िमाींकाची सुववया उपलब्य करून देण्यात 
आली आहे. 
   iii. ावाशाींना त्याींच्या सचुना/तिार करण्यासाठी ई-मेलची सुववया उपलब्य आहे. 
   iv. पररवहन सेवेच्या कळवा व वागळे आगार येथील ननयींत्रण कक्षामध्ये दरुध्वनी उपलब्य 
आहेत. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई-ववरार महापालििेिड े(जज.पािघर) णेिेदाराांची देयिे थिीत असल्याबाबत 
  

(२१)  ६८६३१ (१६-०१-२०१७).   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश िाड (िजजत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 



वव.स. ३१४ (17) 

श्री.शामराव ऊफज  बाळासाहेब पाटीि (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधव-पाटीि (वाई), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महापाललकेकड े (जज.पालघर) ठेकेदाराची देयके थकीत असल्यामुळे ठेकेदाराींनी 
त्याींच्याकड े काम करणाऱ्या कमणचाऱ्याींच े वेतन ददले नसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या 
नतसऱ्या आठवड्यात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ाकरणी शासनामाफण त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) नाही. 
     माहे सप् े्ंबर, २०१६ ची देयके वसई-ववरार महानगरपाललकेच्या लेखा ववभागाकड ेालींबबत 
नसल्याच ेआयुक्त, वसई-ववरार शहर महानगरपाललका याींनी कळववले आहे.  
(२), (३) व (४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लभवांडी महानगरपालििा (जज.णाणे) के्षत्रातीि मािमत्ताधारिाांपैिी िेवळ  
२० टक्िे मािमत्ताधारि िर भरत असल्याबाबत 

  

(२२)  ६९६८४ (१६-०१-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लभवींडी महानगरपाललका (जज.ठाणे) के्षत्रातील १ लाख ६५ हजार मालमत्तायारकाींपैकी केवळ 
२० ्क्के मालमत्तायारक कर भरत असून उवणररत ८० ्क्के मालमत्तायारक वषाणनुवषे कराींचा 
भरणा करत नसल्याच ेददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ाकरणी अनके वषाणपासून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या सदर मालमत्ता 
यारकाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महानगरपाललका के्षत्रातील थकबाकी कर न भरणाऱ्या मालमत्तावर महाराषर 
महानगरपाललका अियननयम, १९४९ नुसार चालु आिथणक वषाणत कर वसुली कररता सक्तीच्या 
उपाययोजना अींतगणत जप्ती व नळ कनेक्शन खींडीत करण्याची कारवाई केली जात आहे.  
     सदर कारवाई दरम्यान आजपयतं ४६७ मालमत्ताींची जप्ती व १३२८ नळ कनेक्शन 
खींडीत करणेत आले आहेत. तसचे जप्ती केलेल्या मालमत्ताींची थकबाकी वसुली न झाल्यास 
महाराषर महानगरपाललका अियननयम,  १९४९ चे करायान ननयम ४२ ामाण ेसदर मालमत्तेचा 
जाहीर लललावाबाबतची ाकिया महापाललका स्तरावर करण्यात येणार आहे.       



वव.स. ३१४ (18) 

     तसेच यााकरणी आयुक्त, लभवींडी ननजामपूर महानगरपाललका याींना मालमत्ता कर 
वसूल न करणाऱ्या सींबींियत अियकाऱ्याींवर कारवाई करण्याच ेननदेश ददले आहेत. 
(३) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांब्रा येथीि एैततहालसि रणगाड्याबाबत 
  

(२३)  ७०२०६ (१६-१२-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारत पाक युध्दात शौयाणच े ानतक ठरलेल्या व मुींब्रा येथे एैनतहालसक आठवण म्हणुन 
ठेवण्यात आलेल्या वैजयींता या रणगाड्यावर लभकारी, गदुणल्ले व दारूड ेयाींनी कब्जा केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रणगाड्याच्या सभोवतल केलेले सुशालभकरण व वीजचेे ाकाशझोत नष् 
झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रणगाड्यावर कायमस्वरूपी सुरक्षारक्षक ठेवण् याबाबत व शदहद स्मारकाच े
पुन्हा सुशोलभकरण करण्याबाबत काय उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) ठाणे महानगरपाललकेने सदर रणगाडयावर कमणचारी नेमले आहेत. तसचे शदहद स्मारकाच े
सुशोलभकरण पुणण केले आहे. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

णाणे महापालििेतीि ररक्त पदाांबाबत 
  

(२४)  ७०२१८ (१६-१२-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहराचा झपाट्यान े वाढत चाललेला ववकास व ाशासकीय कामकाजाचा पसारा 
ववचारात घेता महापाललकेत पुरेस ेकमणचारी व अियकारी नसल्यामळेु व बहुताींश अियकाऱ्याींवर 
चार चार ववभागाचा अनतररक्त कायणभार ददल्यामळेु वेळेअभावी ठाणेकराींना ददल्या जाणाऱ्या 
दैनींददन सेवाींवर ववपररत पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मादहतीच्या अियकारात लमळालेल्या आकडवेारीनुसार कमणचारी व अियकारी व 
असे एकूण लमळून २०८५ पदे ररक्त असून ररक्त पदाींच्या भरतीबाबतचा मींजुरीचा ास्ताव 
शासनाकड ेालींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर ास् तावास अद्याप मींजूरी न लमळाल्याने महापाललकेच्या बढती सलमतीन े
ाचललत ननयम लशिथल करून शासनाची पुवाणनुमती न घेता थे् भरतीने काही पदे भरली तर 
काहीींना बढती ददली यामुळे काहीींवर बढतीबाबत अन्याय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, महापाललकेने ननमयबाहय केलेली बढती रद्द करून सींबींियत अियकाऱ्याींकड े
सोपववलेला कायणभार काढून घ्यावा अशी मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत जबाबदार असणाऱ्या अियकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     ठाणे महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर ९७१० पदे मींजुर आहेत. तसेच ठाणे 
महानगरपाललकेचा सेवाावेश ननयम व आकृतीबींयावर शासन स्तरावर कायणवाही सुरू आहे.  
     ठाणे महानगरपाललकेला लमळालेल्या पदाींच्या मींजुरीामाणेच थे् भरतीने  पदे भरण्यात 
आलेली आहे. तसेच ननयमानसुार पदोन्नतीन ेपद भरती करण्यात आली असल्यान ेबढतीबाबत 
अन्याय झाला नसल्याचे आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींनी कळववले आहे.  
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड महानगरपालििेमधीि अवैध िामाांबाबत 
  

(२५)  ७०६२७ (१६-०१-२०१७).   श्री.हेमांत पाटीि (नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड महानगरपाललकेमध्ये कीं त्रा्दारासोबत कायणकारी अलभयींता याींनी अवैय कामे करुन व 
अवैय एमबी रेकॉडण करुन करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याच े ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही 
(२), (३) व (४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी शहरािा पाणी पुरवणा िरणारा राहाटी बांधारा येथीि  
ववद्युत पांप नादरुुस्त असल्याबाबत 

  

(२६)  ७०६६० (१६-०१-२०१७).   डॉ.राहूि पाटीि (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 



वव.स. ३१४ (20) 

(१) परभणी (जज.परभणी) शहराला पाणी पुरवठा करणारा राहा्ी बींयारा पुणणपणे भरला 
असुनसुध्दा तेथील चार ववद्युत पींप (मो्र) वारींवार नादरुुस्त असल्यामळेु शहर वालसयाींना 
पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी नवीन मो्ारी (ववद्युत पींप) बसववण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) या दठकाणी नवीन ववद्यतु पींप बसववण्याचे काम UIDSSMT योजनेत समाववष् 
करण्यात आलेले असुन, या कामाच्या कीं त्रा्दाराींना नवीन पींप बसववण्याचे आदेश देण्यात 
आलेले आहेत. 
(३) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लभवांडी (जज.णाणे) शहरातीि न्यू गौरीपाडा िारविी रोड पररसरातीि महापालििेच्या 
स्मशानभमूीसाणी आरक्षक्षत जागेवरीि बाांधिामाबाबत 

  

(२७)  ७०७५७ (१६-०१-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी (जज.ठाणे) शहरातील न्यू गौरीपाडा कारवली रोड पररसरात महापाललकेच्या 
स्मशानभमूीसाठी आरक्षक्षत जागेवर बाींयकाम केल्यान े मुख्य नाल्याचा ावाह एकाच जागी 
थाींबल्यान े नागररकाींना अनके समस्याींना समोरे जाव े लागत असल्याचे माहे माचण, २०१६ 
मध्ये ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ाकरणी ाभाग सलमती अियकारी दलुणक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     लभवींडी शहराच्या मींजूर ववकास योजनेत न्य ू गौरीपाडा काररवली रोड, पररसरात 
स्मशानभमुीसाठी आरक्षण दशणववलेले नाही. 
     लभवींडी शहराच्या मींजूर ववकास योजनेत न्यू गौरीपाडा काररवली रोड, पररसरात नाला 
दशणववलेला नाही. 
(२), (३) व (४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद महानगरपालििेन ेिेिेल् या रस्त्याांच्या िामाबाबत 
  

(२८)  ७१७४९ (१६-०१-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाललकेन े सन २००९ त े २०११ या कालावयीत औरींगाबाद शहराच्या 
हद्दीतील ३४ रस्त्याींचे काम डडफं् पेमें् या योजनखेाली केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाींसाठी झालेला एकुण खचण ककती होता व त्यासाठी बकेँचे कजण 
घेण्यात आले होते काय,  
(३) असल्यास, कालबध्द कायणिमानुसार ३ वषांच्या कालावयीतील या ३४ रस्त्याींची दरुुस्ती 
सींबींयीत ठेकेदाराींनी करणे आवश्यक असताींना महानगरपाललकेने ठेकेदाराींची सींपुणण देयके अदा 
केली तसेच या ाकरणी ठेकेदारावर कारवाई करतानाींच, सींबींयीत अियकाऱ् याींची चौकशी 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ाकरणी चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीनुसार दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) व (२) औरींगाबाद महानगरपाललकेन े केलेल्या 
रस्त्याींच्या कामाबाबत सन २००९ त े२०११ या कालावयीत औरींगाबाद शहराच्या हद्दीतील तसचे 
एम.आय.डी.सी. िचखलठाणा भागातील अींतगणत रस्त्याींचे काम डडफ ण् पेमें् योजनखेाली केले 
आहे. एकुण ३१ रस्त ेहोत ेत्यापकैी २७ रस्ते करण्यात आले आहेत.या कामासाठी एकुण खचण 
रक्कम रुपये ५२.६६ को्ी झालेला आहे.त्यासाठी बकेॅचे कजण घेण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) कालबध्द कायणिमानुसार सदोष दायीत्व कालावयीमध्ये (DLP) ननववदेतील 
अ्ी/शतीनुसार या रस्त्याची दरुुस्ती सींबींियत ठेकेदाराने करणे आवश्यक आहे.अद्याप 
महानगरपाललकेने ठेकेदाराची सींपणूण देयके अदा केलेली नाहीत.झालेल्या कामापैकी ३०% देयके 
अदा करण्यात आली आहेत. ठेकेदाराची उवणरीत देयके देणे बाकी आहे. 
(५) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी महानगरपालििेने िेिेिी भाडवेाढ रद्द िरण्याबाबत 
  

(२९)  ७२९०४ (१६-०१-२०१७).   डॉ.राहूि पाटीि (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी महानगरपाललकेकडून शहरातील गाळेयारक, ओ्ेयारक व दकुानदाराींवर जाचक 
भाडवेाढ आकारण्यात येत असून सदर भाडवेाढ रद्द करावी अशी मागणी स्थाननक 
लोकानतननयीींनी ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े ननवेदनाव्दारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. ३१४ (22) 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने सदरची भाडवेाढ रद्द करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) परभणी शहर महानगरपाललकेच्या मालकीचे गाळे व ओट्याींच्या भाड्याचे व अनामत 
रकमाच ेनगररचना ववभागाच्या मागणदशणक सुचनाामाणे तसेच ववहीत पध्दतीन े रेडीरेकनरच्या 
आयारे गाळयाींच्या भाड्याच े व अनामत रकमेचे मुल्याींकन परभणी महानगरपाललकेने केलेले 
आहे. 
     सदर वाढीव भाड्याववरोयात परभणी शहर महानगरपाललकेच्या सवणसायारण सभेच्या 
ठराव िीं  ३० पाररत केलेला आहे.तथापी, सदर ठराव आयुक्त,परभणी शहर महानगरपाललका 
याींच्या लशफारशीनुसार शासनाने दद.०५/०५/२०१७ शासन ननणणयान्वये ननलींबीत केलेला आहे. 
     ननलींबीत ठरावाबाबत परभणी शहर मनपा गाळेयारक व्यापारी सींघ्ना याींनी ननवेदन 
ददलेले असुन  त्या अनुषींगान ेशासन स्तरावर अींनतम ननणणय घेण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
(३) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िातूर महापालििेत घनिचरा ववल्हेवाटीमध्ये झािेिा गैरव्यवहार 
  

(३०)  ७३९८२ (२०-०४-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर महापाललकेत घनकचरा ववल्हेवा्ीकररता झालेल्या गैरव्यवहारााकरणी मखु्य 
लेखापररक्षकाींनी लेखापररक्षण अहवालात एकूण पाच गींभीर मुद्याींचा उल्लेख केला असून 
त्याबाबतचा अहवाल स्थायी सलमती समोर ठेवण्याच ेनमूद केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अहवाल अद्याप स्थायी सलमतीपुढे ठेवण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अहवाल न ठेवण्याची सवणसायारण कारणे काय आहेत, तसेच सींबींियत दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे.   
(३) या ाकरणी चौकशी करण्यात येत असुन चौकशी अियकाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात आली 
आहे. चौकशी अहवाल ााप्त झाल्यानींतर दोषी आढळून आलेल्या सींबींियताींवर कारवाई करण्यात 
येईल. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िातूर महानगपालििेची स्थापना झाल्यापासून आजपयांत िमजचारी व अधधिारी  
याांनी अधग्रम रिमचेी िेिेिी उचि 

  

(३१)  ७३९८५ (२०-०४-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), 
श्री.प्रिाश सुवे (मागाणाणे), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर महानगरपाललकेची सन २०११ मध्ये स्थापना झाल्यापासून आजपयतं कमणचारी व 
अियकारी याींनी रु. १,४८,३२,७७८/- इतक्या अिग्रम रकमेची उचल केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, ततृीय व चतथुण शे्रणी कमणचाऱ्याींच्या नाव े त्याींनी न मागताच आवेदन 
पत्रालशवाय ही अग्रीम रक्कम देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील रक्कम तातडीच्या कामाींसाठीच वापरणे आवश्यक असताींना राजकीय 
पक्षाच्या लोकानतननयीच े स्वागतासाठी होडींग तसेच नगरसेवक/ पदाियकारी याींच े पयण् न व 
ालशक्षणाकरीता वापरण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनेक कमणचाऱ्याींच्या नावावर अग्रीम देण्यात आली त्याींची अन्यत्र बदली झाली 
असनू काही ननवतृ्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत तिार दाखल झाल्यानींतर असमायोजजत रक्कम समायोजजत 
करण्यासाठी सींबींियताींना नो्ीस जारी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदर अग्रीम रकमेववषयी मा. सिचव, नगरववकास ववभाग, महाराषर शासन, 
मींत्रालय याींचेकड े असमायोजजत रकमेववषयी केलेल्या तिारीनुसार काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) व (२) लातूर महानगरपाललकेच्या स्थापनेपासून 
आजपयतं ववभागामुख याींच्या लशफारशीनुसार व कामाची ननकड लक्षात घेता अियकारी व 
कमणचारी याींना एकुण रु.१,४८,६२,७८६/- इतकी अनामत रक्कम देण्यात आलेली होती. 
(३) व (४) सदरील रकमेचे अनामत पो्ननवडणुक भत्ता वा्प, अजग्नशामन ववभाग ककरकोळ 
दरुुस्ती, न्यायालयीन ाकरणे, गणेश ववसजणन सोहळा, कचरा मशीन दरुूस्ती, पाणी पुरवठा 
ककरकोळ काम,े नवीन ववद्युत पींपाचे लाईन कनव्हशणन डडमाींड, सींगणक साहीत्य दरुूस्ती, 
कॅव्हे् दाखल करणे, लोकानतननयीींच्या स्वागतासाठी होल्डीींग, नगरसेवकाींचे ालशक्षण याकररता 
अनामत म्हणुन देण्यात आलेले आहेत. 
     अनामत रक्कम ददलेल्या कमणचाऱ्याींपकैी ४ अियकाऱ्याींची नगरपाललका सेवासींवगण अींतगणत 
लातुर जजल््यातील अन्य नगरपाललकेत बदली झालेली आहे. उवणरीत सवण कमणचारी लातुर शहर 
महानगरपाललकेत सध्या कायणरत असुन अनामत रक्कम ददलेल्या कमणचाऱ्याींपकैी कोणीही 
कमणचारी सेवाननवतृ्त झालेला नाही. 
(५) व (६) याबाबतची तिार महापाललकेस ााप्त होण्यापूवीच अियकारी व कमणचारी याींनी 
खचाणची देयके सादर करुन रु.१,०१,३१,२८८/- इतक्या रकमेच ेसमायोजन केलेले आहे. 
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     उवणररत अनामत लशल्लक रक्कम सींबींियत अियकारी व कमणचारी याींचे वेतन माहे 
जानेवारी २०१७ पासून रोखून ठेवले असून लातुर शहर महानगरपाललकेकडून याबाबतची पुढील 
कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(७) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िातूर येथीि हनुमान चौि येथे आर.आर.टॉवसज या इमारतीमध्ये  
मांजूर आराखड्यापेक्षा अनधधिृत वाढीव बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(३२)  ७३९८६ (२०-०४-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथील हनमुान चौक येथे आर.आर. ्ॉवसण या इमारतीमध्ये मींजूर आराखड्यापेक्षा 
अनियकृत वाढीव बाींयकाम केल्याबद्दल महापाललकेने ददनाींक २२ ऑगस््, २०१५ रोजी ात्यक्ष 
पाहणी अहवाल, पींचनामा करुन वाढीव बाींयकामा ववरोयात एफ.आय.आर. दाखल केली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेच्या नगर रचना ववभागाने अनियकृत बाींयकामाववरुध्द कलम-५३ ची 
नो्ीस न जारी केल्यामळेु न्यायालयान ेताींबत्रक आयारावर केस ननकाली काढली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, जाणीवपूवणक ताींबत्रक चूक ठेवल्यामुळे त्या ववभागातील सींबींियत अियकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ रोजी तिार दाखल करण्यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या ाकरणी आतापयतं पाललकेकडून काय कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) या ाकरणी चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त, नाींदेड-वाघाळा शहर महानगरपाललका याींची 
चौकशी अियकारी म्हणून ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे.चौकशी अहवाल ााप्त झाल्यावर 
दोषी आढळून आलेल्या सींबींियत अियकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात येईल. 
(५) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरातीि सीसीटीव्ही प्रिल्प तनिृष्ट्ण दजाजचा असल्याबाबत 
  

(३३)  ७४०३१ (२०-०४-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर शहरातील सुरक्षक्षतेसाठी शहरात बसववण्यात आलेले सीसी्ीव्ही कॅमेरे ननकृषठ 
दजाणचे असून या ाकल्पाला दपु्प्ीपेक्षा जास्त रक्कम ददल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर ाकरणी चौकशी करून सींबींियताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूर सुरक्षक्षत शहर ाकल्पाकरीता ररतसर ननववदा ाकियेचा अवलींब करुन जागनतक 
स्तरावरील नामाींककत कीं पनीींच ेकॅमेरे बसववण्यात आले आहेत. 
     सदर ाकल्पा अींतगणत पदहल्या ्प् प्यात कोल्हापूर महापाललकेच्या ननयीमयून रुपये ५.५० 
को्ी व जजल्हा ननयोजन सलमतीकडून ााप्त ननयी रुपये २ को्ी अशा एकूण ७.५० को्ी 
ननयी मयून शहरातील ६५ दठकाणी एकूण १६५ सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आले आहेत. 
     सदर सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याचे ताींबत्रक लेखापररक्षण डॉ.डी.वाय. पा्ील कॉलेज ऑफ 
इींजजननअरीींग याींच्या माफण त तसेच महापाललकेने नेमलेल्या बत्रस्तरीय सलमती माफण त करण्यात 
आले आहे. 
     लेखापररक्षण अहवालात सदर ाकल्पाचे सादहत्य व कॅमेरे बसववण्याचे काम ताींबत्रक 
दृष्या योग्य असल्याच ेनमुद केले आहे.            
(२) व (३) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माथेरान येथीि शाळा ववद्याथी सांख्येमुळे बांद पडण्याच्या मागाजवर असल्याबाबत 
  

(३४)  ७४०५३ (२१-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माथेरान यथील सध्या अजस्तत्वात असलेल्या शाळा ववद्याथी सींख्येमळेु बींद पडण्याचा 
मागाणवर आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या शाळा वाचववण्याकररता नगरपररषदेने फक्त पदहली ते सहावीपयतंच्या 
वगाणची शाळा चालवावी आणण गव्हाणकर एज्यूकेशन रस््न ेसातवी त ेदहावी पयतंची शाळा 
चालवावी असा तोडगा नगराध्यक्षाींना माहे जानेवारी, २०१७ च्या समुारास देण्यात आला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तोडग्यावर कोणता ननणणय घेण्यात आला आहे व त्याच ेस्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     गव्हाणकर एज्युकेशन रस्् व्दारा सींचाललत ााचायण शाींताराम यशवींत गव्हाणकर खाजगी 
शाळेच ेअनिुम ेसन २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या वषाणमध्ये पाचवी, सहावी, सातवीच े
वगण ववद्याथी सींख्येअभावी बींद करण्यात आले आहेत. 
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(२) व (३) पदहली ते आठवीचे वगण नगरपररषदेने चालवावेत व आठवी ते दहावी पयतंचे वगण 
गव्हाणकर एज्युकेशन रस्् व्दारा सींचाललत शाळेव्दारा चालववली जावेत असा ठराव 
नगरपररषदेने दद. १७/०३/२०१७ रोजी  केलेला आहे. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौ.बाळिुम (जज.णाणे) येथे महानगरपालििा हद्दीतीि इमारतीांना  
भोगवटा प्रमाणपत्र लमळण्याबाबत 

(३५)  ७४४१७ (२०-०४-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.बाळकुम (जज.ठाणे) येथे महानगरपाललका हद्दीतील ववकास ास्ताव ि. ८८१०/ 
्ी.एम.सी./्ी.डी.डी./१५ ददनाींक ०१ एवाल, १९९२ अन्वये मींजूर आराखड्याची सींपूणण कागदपत्र े
ठाणे महानगरपाललका याींचेकडून नागरी जलमन कमाल यारणा सन १९७६ अींतगणत झालेल्या 
गैरव्यवहाराची अियक चौकशी करण्याकररता ॲन््ी करप्शन ब्युरो, ठाणे याींनी ताब्यात घेऊन 
जजल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये स्पेशल सु् नीं. १५/२००० करीता दाखल केली होती, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मींजूर आराखड्यातील काही इमारतीींना भोगव्ा ामाणपत्र लमळण्यास 
वास्तुववशारद, ठाणे याींचेकडून ााप्त झाल्यावर भोगव्ा ामाणपत्र देण्यात येईल अशा ाकाराची 
उत्तरे शहर ववकास ववभाग, ठाण ेमहानगरपाललका याींनी ददनाींक १७ ऑक््ोबर, १९९८ अन्वये 
वास्तुववशारदाींना ददली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर स्पेशल सु् नीं. १५/२००० च्या दाव्याचा ननकाल ददनाींक २० माचण,२०१३ 
रोजी लागल्याबाबत इमारतीची सींस्था याींनी ददनाींक १५ माचण, २०१६ व ददनाींक २८ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी तसेच वास्तुववशारद याींनी ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ च े अजाणसोबत को्ाणची 
ननकालात देऊनही शहर अलभयींता, ठाणे महानगरपाललका याींचकेडून भोगव्ा ामाणपत्राच्या 
ानतके्षतील अजणदाराींना भोगव्ा ामाणपत्र देण्यासाठी हेतूपूरस्सर कोणतेही ायत्न केले जात 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, को्ाणच्या ददनाींक २० माचण, २०१३ च े ननकालानींतर सींबींियत यींत्रणेकडून 
कागदपत्र ेताब्यात घेऊन या मींजरू आराखड्यातील इमारतीींच्या वास्तुववशारद याींनी आवश्यक 
कागदपत्राींसह ददनाींक २० सप् े्ंबर, १९९८ अन्वये केलेल्या अजाणनसुार व तद्नींतरही ददलेल्या 
स्मरणपत्रानुसार इमारतीची पाहणी करुन भोगव्ा ामाणपत्र देण्याबाबत महानगरपाललकेकडून 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) ठाणे महानगरपाललकेन े ववकास ास्ताव ि. ८८०१० ची नस्ती लाचलुचपत ानतबींयक 
ववभाग ठाणे याींचकेड ेहस्ताींतरीत केली आहे. तसेच अद्यापही सदर चौकशी पुणण न झाल्यान े
सदर मींजूर आराखड्यातील काही इमारतीींना वापर परवाना देण्यात आला नसल्यान े ठाणे 
महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
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(३) व (४) या सींदभाणतील सवण न्यायालयीन ाकरणात सींबींियत न्यायालयान े ददलेल्या न्याय 
ननणणयाचे अनुपालन करण्याच्या सूचना आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याींना देण्यात आले 
आहेत. 
(५) ाश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

लभवांडी महानगरपालििेचे तत्िालिन आयुक्त श्री.अच्युत हाांगे याांनी त्याांच्या  
िायजिाळात शासनाचे सवज तनयम डाविून िेिेल्या बढत्या 

  

(३६)  ७४५४४ (२०-०४-२०१७).   श्री.सरदार तारालसांह (मिुुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी महानगरपाललकेच ेतत्काललन आयुक्त श्री.अच्युत हाींगे याींनी त्याींच्या कायणकाळात 
सन २०१३ मध्ये वा त्या सुमारास शासनाच े सवण ननयम डावलनू महानगरपाललकेमध्ये ७५ 
व्यक्तीींना सवणसायारण सभेला हाताशी यरुन मनमानीपणे अियकारी व कमणचाऱ्याींना पात्रता 
नसतानाही भरमसा् बढत्या देऊन गैरव्यवहार केल्याची बाब ददनाींक २० नोव्हेंबर, २०१६ रोजी 
वा त्या समुारास ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या गैराकारे करण्यात आलेल्या बढत्या व बदल्याींववरोयात लोकायुक्ताींकड े
दाखल झालेल्या तिारीनींतर नगरववकास ववभागाने कोकण ववभागीय आयुक्ताींची चौकशी 
नेमल्यानींतर या सलमतीन े आपला अहवाल शासनास सादर केला असून या अहवालानुसार 
पात्रता नसताना देण्यात आलेल्या ७५ पदोन्नत्या रद्द करुन दोषी अियकारी व कमणचाऱ्याींची 
ववभागीय चौकशी करुन त्याींचेवर कारवाई करण्याच े आदेश नगरववकास ववभागाला देण्यात 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या ७५ व्यक्तीींना बकेायदेशीर ननयमबाहय बढत्या व पदोन्नत्या देण्यात 
आल्या होत्या त्याींच्या केलेल्या चौकशीमध्ये कोणकोणत्या गोष्ी ननदशणनास आल्या व या सवण 
गैरव्यवहार व गैरकारभारास जबाबदार असलेल्या तत्काललन आयुक्त श्री.अच्युत हाींगे 
याींचेववरोयात काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) या ाकरणी, ७५ अियकाऱ्याींना पदोन्नती 
ददलेली नसून २३ अियकाऱ्याींना पदोन्नती ददलेली आहे. सदर ाकरणी ववभागीय आयुक्त, 
कोकण ववभाग याींच्याकडून ााप्त झालेल्या चौकशी अहवालाच्या अनुषींगाने आयुक्त, लभवींडी 
ननजामपुर शहर महानगरपाललका याींना दोषी अियकाऱ्याींवर ननयमानुसार कारवाई करण्याबाबत 
कळववण्यात आले आहे.  
     तद्नुषींगाने सींबींियत दोषी अियकाऱ्याींवर लशस्तभींगववषयक कारवाई सरुू करण्यात आली 
आहे.  
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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लभवांडी-तनजामपूर शहर (जज.णाणे) महानगरपालििेची इमारत तारण णेवण्यात आल्याबाबत 
  

(३७)  ७६०६५ (२०-०४-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अलमत वविासराव देशमुख (िातूर शहर), श्री.सुतनि िेदार 
(सावनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभवींडी-ननजामपूर शहर (जज.ठाणे) महापाललका ाशासनान े पाललका कायणके्षत्रातील भुयारी 
ग्ार योजनसेाठी हुडकोकडून घेतलेल्या ८९ को्ी कजाणसाठी महापाललकेची इमारत ाशासनान े
तारण ठेवल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाकडून अनुदानाचे यनादेश वेळेवर लमळत नसल्यामळेु गत दोन 
मदहन्याींपासून कामगाराींच ेवेतन अदा करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ाकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबींियताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) लभवींडी-ननजामपूर शहर महानगरपाललकेने माहे म,े २०१७ पयतंचे अियकारी व कमणचाऱ्याींच े
वेतन अदा केले आहे. 
(३) व (४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर महानगरपालििेच्या महासभेत िळमिर महापौर असतानाच्या  
िायजिाळातीि ५२ रस्त्याांच्या िामाांच्या चौिशी िरण्याबाबत 

  

(३८)  ७६६१७ (२०-०४-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर महानगरपाललकेच्या महासभेत कळमकर महापौर असतानाच्या कायणकाळातील 
५२ रस्त्याींच्या कामाींची चौकशी अहवालाची मागणी नगरसेवक कैलास िगरवले याींनी केली 
असल्याची मादहती ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मूलभूत ववकास ननयीतून ाेमदान चौक-ाोफेसर कॉलनी चौक त े्ी.व्ही. सें्र 
दरम्यान पथददवे सुजस्थतीत असताींना ४८ लाख रुपये खचण करुन नववन बनाव् पथददव े
लावल्याचीही तिार सिचव, नगर ववकास ववभाग व लोकायुक्त व आयुक्त, महानगरपाललका, 
अहमदनगर याींचकेड ेकेली असल्याचेही ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यात काय ननषपन्न झाले व 
गैरव्यवहार करणाऱ्या सवण सींबींियताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) अशा ाकारची तिार आयकु्त, अहमदनगर महानगरपाललका याींच्याकड े ााप्त झालेली 
होती. 
     महानगरपाललकेमाफण त सदरचे ववद्युतीकरणाच ेकाम मूलभूत ववकास ननयीतनू न घेता 
मागासके्षत्र ववकास अनुदान ननयी (B.R.G.F.) मयून ास्ताववत केलेले असून, सदर काम 
ागतीपथावर आहे. 
(३) सदर ाकरणी अनतररक्त आयुक्त, अहमदनगर महानगरपाललका याींचेमाफण त सववस्तर 
चौकशी करण्यात आली. सदर तिारीत तर्थय नसल्याचे आढळून आल्यामुळे, सींबींियत 
अियकाऱ्याींवर कारवाईचा ाश्न उद्् ावत नाही. याबाबत तिारदार याींना महानगरपाललकेमाफण त 
दद.०२.०२.२०१७ रोजी कळववण्यात आले आहे. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

णाणे महानगरपालििेच्या पररवहन सेवेमध्ये नव्यान ेघेण्यात आिेल्या  
बसेसचे टायर व बॅटरी जुन्या असल्याबाबत 

(३९)  ७६९५७ (२१-०४-२०१७).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण ेमहानगरपाललकेच्या पररवहन सेवेमाफण त १९० बससेची खरेदी करण्यात येणार आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, त्यापैकी ५० बसेस खरेदी करण्यात आल्या असून सदर बसेसचे ्ायर व बॅ्री 
जुन्या असल्याच ेददनाींक १० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा सुमारास ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, सदर ाकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी पररवहन सदस्याींनी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीअींती काय ननदशणनास आले आहे व जबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     ठाणे महानगरपाललका पररवहन सेवेत जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनणरुत्थान योजन े
अींतगणत १९० बससे ााप्त होणार आहेत.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
     पररवहन सेवेकड े नव्याने ााप्त होणाऱ् या बसेसची  अींनतम स्तरावरील सींयुक्त ताींबत्रक 
तपासणी ततृीय पक्षीय तपासणीकार मळु उत्पादक व ठाण े महानगरपाललका पररवहन 
सेवेकडील ताींबत्रक अियकारी याींनी केली असता  बसेसचे काही ्ायर व बॅ्री याींचे उत्पादन 
आयीच ेवषाणच ेअसल्यान ेसदरच े्ायर व बॅ्रीज बदली करुन व इतर ताींबत्रक त्रु्ीची तातडीन े
पुतणता करणेबाबत पुरवठादाराींना कळववण्यात आले.    
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     त्यानुषींगाने मुळ पुरवठादाराने १२० ्ायर व ददनाींक २४.११.२०१६ रोजी १६ बॅ्रीज बदली 
करुन ददलेल्या आहेत.  
(३) पररवहन सदस्याींनी  याबाबत ताींबत्रक त्रु्ी दरु करुन मगच बसेस ताब्यात घ्याव्यात व या 
त्रु्ीींबाबत सींबियत  कीं पनीकड े कारण लममाींसा मागण्यात  यावी  अशा आशयाचे पत्र ददलेले 
आहे.  
(४) यााकरणी मुळ पुरवठादार याींनी सींबयीत  बसेसवरील जुन्या बॅ्रीज, ्ायसण बदलून 
ददल्याने या ाकरणी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(५) ाश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िल्याण (जज.णाणे) मधीि आधारवाडी डांम्पीग ग्राऊां डबाबत 
  

(४०)  ७७४८८ (२०-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवज) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (जज.ठाणे) मयील आयारवाडी डींम्पीग च्या ाश्नाबाबत न्यायालयाच्या 
आदेशानींतरही कल्याण–डोंबबवली महानगरपाललका दलुणक्ष कररत असल्याच ेददनाींक ७ जानेवारी, 
२०१७ दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत हरीत लवादान ेमा.आयुक्ताींना सुनावणीसाठी हजर राहण्यास साींिगतले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावर कोणत्या तातडीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या 
आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) नाही. 
     मा.न्यायालयाच्या आदेशापवूी व आदेशानींतरही आयारवाडी डजम्पींग ग्राऊीं डचा ाश्न 
सोडववण्याकरीता कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका सातत्याने ायत्न करीत आहे. 
(२) होय. 
     आयारवाडी डजम्पींग ग्राऊीं डसह पूणण कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका के्षत्रातील घनकचरा 
व्यवस्थापनाकामी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यावर ननवेदन करण्याकरीता राषरीय 
हररत लवादान े दद.१०/०१/२०१७ रोजी आयुक्त, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका याींना हजर 
राहण्याचे आदेश ददले होते. 
(३) महानगरपाललका के्षत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन करण्याकरीता घनकचरा व्यवस्थापन 
ननयम, २०१६ अन्वये कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याची अींमलबजावणी 
महानगरपाललकेकडून सुरु आहे. त्याबाबतच े हमीपत्र महानगरपाललकेने दद.२४/०३/२०१७ रोजी 
राषरीय हररत लवाद याींच्याकड े सादर केले असनू महानगरपाललकेकडून पुढीलामाणे 
अींमलबजावणी सुरु आहे :- 
   (i) सववस्तर ाकल्प अहवालामध्ये मौजे उीं बड,े बारावे व माींडा या ३ दठकाणी शास्त्रोक्त 
भरावभूमी उभारण्याच्या कामाचे दद.१७/०४/२०१७ रोजी आदेश देण्यात आले आहेत. 
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   (ii) महानगरपाललका के्षत्रात १३ दठकाणी ववकें द्रीत पद्धतीन े बायोगॅस ाकल्प उभारण्याच े
ास्ताववत आहे. त्यापकैी ६ दठकाणी ाकल्प उभारणीच ेकाम सुरु असून मौज ेउीं बड ेव मौज े
आयरे येथील काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
   (iii) कचरा सींकलन व वाहतूकीसाठी वाहने खरेदी करणे, जनजागतृी करणे, कचरा 
वगीकरणासाठी शेड उभारणे याकामी ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. 
   (iv) आयारवाडी के्षपणभूमी शास्त्रोक्तररत्या कायमस्वरुपी बींद करण्यासाठी दद.१७/०४/२०१७ 
रोजी कामाच ेआदेश देण्यात आले असून त्याकरीता ककमान ३ वषाचंा कालावयी लागणार आहे. 
(४) ाश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नवीमुांबई महापालििेत खासगी िां पनीद्वारे (आऊट सोसज) सुरु असिेल्या भरतीबाबत 
  

(४१)  ७८१३६ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेिापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई महापाललकेत खासगी कीं पनीद्वारे (आऊ् सोसण) ५०० कमणचाऱ्याींच्या भरतीबाबत 
सुरु असलेल्या ाकियेत ठराववक कीं पनीलाच कीं त्रा् ददले गेल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये वा त् या दरम्यान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भरती ाकियेची ननववदा वतणमान पत्रात न देता फक्त ऑनलाईन माफण त 
शुद्धीपत्रक काढण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ाकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीच्या अनुषींगाने या 
ाकरणातील दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     नवी मुींबई महानगरपाललकेकरीता बा्ययींत्रणेद्वारे मनुषयबळ उपलब्य करुन घेण्यासाठी 
दद.१५/०८/२०१६ रोजी महानगरपाललकेच्या सींकेतस्थळावर तसेच दैननक सकाळ, महाराषर 
्ाईम्स, लमड-ड,े दद कफ्र ाेस जरनल आणण द इींडडयन एक्साेस या वतृ्तपत्रात ाथम ननववदा 
देकार सूचना ालसद्ध करण्यात आली होती. 
     ननववदापूवण बैठकीमध्ये ननववदाकाराींनी उपजस्थत केलेल्या मुद्याींचे स्पष्ीकरण व 
त्यानुसार शुद्धीपत्रक ि.१ दद.२४/०८/२०१६ रोजी महानगरपाललकेच्या सींकेतस्थळावर तसचे 
दद.०७/०९/२०१६ रोजी दैननक सकाळ, महाराषर ्ाईम्स या वतृ्तपत्रात ालसद्ध करण्यात आले. 
तसेच माहे सप् े्ंबर, २०१६ ते माहे नोव्हेंबर, २०१६ या कालावयीत शुद्धीपत्रके ालसद्ध करण्यात 
आली.  
     याबाबत ााप्त ननववदाींचे ताींबत्रक अ्ी-शतीनसुार, पूवणअहणता व ताींबत्रक मुल्याींकन करुन, 
त्यामयील पात्र ननववदाकार मे.एस-२ इन्फो्ेक ाा.लल. याींची ननववदा उघडण्यात आली. सदर 
ननववदा महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीन े ठराव ि.१३६, दद.१८/०३/२०१७ अन्वये नामींजूर 
केली. 
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     तथावप, सदर ठराव ववखडीत करण्याबाबतचा ास्ताव नवी मुींबई महानगरपाललकेन े
त्याींच्या दद.२२/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला असनू सदर ास्ताव शासनाच्या 
ववचारायीन आहे. 
(३) व (४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लभवांडी महानगरपालििेत (जज.णाणे) ववववध दणिाणी पाणीपुरवणा िरण्याबाबत 
  

(४२)  ७८७९२ (२१-०४-२०१७).   श्री.भारत भाििे (पांढरपरू), श्री.सरदार तारालसांह 
(मुिुांड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लभवींडी महानगरपाललका के्षत्रातील (जज.ठाणे) नागररकाींच्या वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई दरू 
करण्याकरीता एकाजत्मक पाणीपरुवठा योजन े अींतगणत पाललका ाशासनाने शहरात ववववय 
दठकाणी पाच वषांपूवी १२ त े१३ को्ी रुपये खचण करुन १६ पाण्याच्या ्ाक्या बाींयल्या परींत ु
सदर ्ाक्याींच े बाींयकाम अयणव् जस्थतीत रादहल्यान े यापैकी एकाही ्ाकीचा उपयोग पाणी 
साठववणे वा ववतरण याकरीता होत नसल्याची बाब ददनाींक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या 
सुमारास, ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ११ माचण, २०१२ रोजी यापकैी काही ्ाक्याींची उद्घा्ने करण्यात आली 
असून अद्यापी सदर ्ाक्याींमयून नागररकाींना पाणी लमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक २३ जानवेारी, २०१७ रोजी लशवाजी चौक ते सींगमपाडा या मागाणवर 
नागररकाींनी लभवींडी महानगरपाललकेच्या ननषेयाथण मोचाण काढून सवण ्ाक्या पाणी पुरवठा 
करण्याकरीता सक्षम करण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १२ ते १३ को्ी रुपये खचण करुन बाींयण्यात आलेल्या १६ ्ाक्याींमध्ये पाण्याची 
साठवणूक व ववतरण कयी सुरु होणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) हे अशींत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) २५ द.ल.लल. पाणी पुरवठा योजने अींतगणत एकुण बाींयण्यात आलेल्या १४ जलकुीं भापकैी ४ 
दठकाणी जलवादहनी ्ाकण्याच ेकाम पुणण झाले असून सदर जलकुीं भाचे जलदाब चाचणी घेणेच े
काम सुरु आहे. 
 कोंबडपाडा येथे बाींयण्यात आलेला उींच जलकुीं भ भरण्यासाठी जलकुीं भाच्या पींपगहृाची 

स्थापत्य कामे पुणण झालेली असून या पींपगहृामध्ये पींपीींग मशीनरी बसववण्याचे काम सुरु 
आहे.  

 कें द्र शासनाच्या अमतृ अलभयाना अींतगणत लभवींडी ननजामपूर शहर महानगरपाललकेकरीता 
१०० द.ल.लल. पाणी पुरवठा योजना मींजूर झाल्यानुसार जलकुीं भ भरण्यासाठी पाणी कोठा 
उपलब्य आहे.  
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 मात्र अमतृ लमशन योजनेअींतगणत या कामाची ई ननववदा ािीया करण्यात आली असून 
सदर कामास ानतसाद न लमळाल्याने  आठव्याींदा ननववदेस शधु्दीपत्राद्वारे मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. 

 सदर जलकुीं भ वापरात आणण्यासाठी १०० द.ल.लल. इतके पाणी भातसा जलस्त्रोतातून 
उचलण्याच ेननयोजन केले आहे.  

(५) ाश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
जळगाव व धुळ्यात स्वच्छता अलभयान राबववण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४३)  ७९०३८ (२१-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाव व युळयात गत दोन त ेअडीच मदहन्याींपासून स्वच्छता अलभयान राबववण्यात 
येऊन कें द्र शासनाच्या सलमतीन े ात्यक्ष पाहणी करून गेल्यावर हे स्वच्छता अलभयान बींद 
करण्यात आल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, केवळ अनुदानाकररताच स्वच्छता अलभयान राबववण्याऱ्या महापाललका 
ाशासनावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि शहरासाणी जवाहरिाि नहेरु नागरी पनुरुत्थान अलभयाांनाअांतगजत  
मुिणे धरणातनु थेट पाईप िाईन योजनेबाबत 

(४४)  ७९२८१ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक शहरासाठी कें द्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुत्थान अलभयाींनाअींतगणत 
मुकणे यरणातुन थे् पाईप लाईन योजनेच े काम सन २०१३ मध्ये मींजुर झालेले असून 
याकामाची अींनतम मुदत ही माहे माचण, २०१७ मध्ये सींपुष्ात येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहु योजनचे काम हे अनतशय सींथ गतीने सुरु असल्यान ेमुदतीत योजना 
पुणण न झाल्यास महानगरपाललकेवर २०० को्ी रुपयाींचा बोजा पडणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरचा भार हा शहरातील नागरीकाींवर पडणार असल्यान े या योजनेच्या 
ववलींबास जबाबदार असलेल्या महानगरपाललकेच ेअियकारी सींबियत कीं त्रा्दार याींचेवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) कें द्र शासन पुरस्कृत जेएनएनयआुरएम अींतगणत 
नालशक शहराला मुकणे यरणातनू थे् पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेस सन २०१३ मध्ये 
मान्यता ददली आहे. सदर ाकल्पास कें द्र शासनाकडून माचण, २०१७ अखेर ननयी उपलब्य होणार 
होता, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) • सदर ाकल्पासाठी कें द्र व राज्य शासनाकडून अनुजे्ञय ननयी नालशक 
महानगरपाललकेस माचण, २०१७ पूवी ााप्त झाला आहे. 
• सदर ाकल्पासाठी आवश्यक महानगरपाललका दहश्याचा ननयी उभा करुन ाकल्पाचे काम 
माचण, २०१८ पयतं पूणण करण्याच्या सुचना नालशक महानगरपाललकेस देण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

परभणी शहरात महापालििेद्वारे दररोज ९० टन िचरा सांिलित िेिा जात असल्याबाबत 
  

(४५)  ७९२८४ (२१-०४-२०१७).   डॉ.राहूि पाटीि (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी शहरात महापाललकेद्वारे दररोज ९० ्न कचरा सींकललत केला जात असून या 
कच-यावर ाककया करण्याचा कोणताच ाकल्प महापाललकेकड े उपलब्य नसल्यान े हा कचरा 
डवपींग ग्राऊीं डवर तसाच पडून असल्याच े नुकतेच माहे जानेवारी, २०१७ वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वचछ भारत सव्हेक्षणात शहरातून ननमाणण होणाऱ् या कचऱ् याच ेसींकलन आणण 
त्यावरील केली जाणारी ाककया यासाठी शहराला गुण देण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कचरा सींकललत न करण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीींवर शासन स्तरावर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) परभणी महानगरपाललकेमाफण त शहरात ननमाणण होणारा 
घनकचरा सींकललत केला जात असून सद्यजस्थतीत सींकललत करण्यात येणारा हा कचरा डींवप ींग 
ग्राऊीं डवर जमा करण्यात येत आहे. तथापी, सींकललत करण्यात येत असलेल्या कचऱ्यावर तूताणस 
कोणतीही ाकिया करण्यात येत नाही, ही वस्तुजस्थती आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) परभणी महानगरपाललकेमाफण त शहरात ननमाणण होणारा घनकचरा सींकललत केला जात आहे. 
परींतु, त्या कचऱ्यावर कोणतीही ाकिया करण्यात येत नाही. परभणी महानगरपाललका के्षत्रातील 
घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त ाकिया करण्यासाठी स्वच्छ भारत अलभयानाींतगणत आवश्यक कायणवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) ाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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वसई-ववरार महानगरपालििेच े(जज.णाणे) बाांधिाम अलभयांता श्री.स्वरुप खानोििर  
याांच्या वाढददवसातनलमत्त्त आयोजजत िेिेल्या पाटबाबबाबत 

  

(४६)  ८००८१ (२१-०४-२०१७).   श्री.अशोि पाटीि (भाांडूप पजश्चम), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार महानगरपाललकेच े (जज.ठाणे) बाींयकाम अलभयींता श्री.स्वरुप खानोलकर याींच्या 
वाढददवसाननलमत्त्त आयोजजत केलेल्या पा्ीमध्ये पाललकेचे १२ अलभयींते मद्ययुींद अवस्थेत 
लसनेमा सींिगताच्या तालावर अजश्लल नतृ्य कररत असताींना त्या पा्ीमध्ये वसई-ववरार पाललका 
के्षत्रातील अनियकृत बाींयकाम करणारे बबल्डरही सहभागी असल्याची िचत्रफीत व्हायरल 
झाल्याचा ाकार माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशणनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मद्ययुींद व अनियकृत बाींयकाम करणाऱ् या बबल्डराींशी दहतिचींतक 
असणाऱ् या सींबींियत अलभयींत्याींची चौकशी पाललकेच्या आयुक्ताींनी वा शासनान ेकेली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) होय. 
     यााकरणी वसई-ववरार महानगरपाललका स्तरावर चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच 
चौकशी पुणण होईपयतं पा्ीमयील सवण ठेकेदाराींना महानगरपाललकेने ठेक्यातून कमी केले आहे.  
(४) ाश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

णाणे महापालििा ३७६ ििमान्वये उद्योगाांच्या परवाना फीमध्ये  
मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ िरीत असल्याबाबत 

  

(४७)  ८१५७६ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांजय िेळिर (णाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर महापाललका अियननयमाच्या कलम ३१३ तरतुदीमध्ये नगर ववकास खात्याने सन 
२०१५ मध्ये सुयारणा करून एम.आय.डी.सी न े अियसूिचत केलेल्या के्षत्रामध्ये उद्योगाींना 
व्यवसाय करणे सोप ेजावे या कारणाने हा बदल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे महापाललका ३७६ कलमान्वये उद्योगाींच्या परवाना फीमध्ये मोठ्या 
ामाणामध्ये वाढ करीत असून सदर वाढ बकेायदेशीर असल्याची ठाणे स्मॉल स्कील इींडस्रीज 
असोलसएशनन ेएका ननवेदनाद्वारे तिार केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामध्ये महापाललका ३७६ कलमामध्ये बदल करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, याबाबत शासनाच ेयोरण काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय. 
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     अशा ाकारचे ननवेदन ठाण ेमहानगरपाललकेस ााप्त झाले आहे. 
(३) महाराषर महानगरपाललका अियननयमातील कलम ३७६ मध्ये साठा परवाना शुल्कामध्ये 
वाढ करण्याची तरतूद आहे. 
     ठाण े महानगरपाललकेच्या महासभेन े ठराव ि.२७९, ददनाींक ०६.०४.२०१५ अन्वये साठा 
परवाना शुल्कामध्ये वाढ केली आहे. 
(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपालििेच्या अधधिाऱयाांची घरे वाचववण्यासाणी सवजसामान्य  
२५ घराांवरुन बिुडोझर कफरवीत रस्त्याचे रुां दीिरण िेल्याबाबत 

  

(४८)  ८२०६१ (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या अियकाऱ्याींची घरे वाचववण्यासाठी महानगरपाललकेन े
न्यायालयाच्या आदेशाच े उल्लींघन करीत सवणसामान्याींच्या २५ घराींवरुन बलुडोझर कफरवीत 
रस्त्याचे रुीं दीकरण केल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, जय भवानी नगर ते मकुुीं दवाडी रेल्वेस््ेशन रस्त्याच्या रुीं दीकरणादरम्यान 
लसडकोच्या नकाशाचे अनुपालन न करताच आणण आयुक्ताींनी खींडपीठात शपथपत्र दाखल 
करुनही चकुीच्या पद्धतीन ेमाककंग करण्यात आल्याचे स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापाललका अियकाऱ्याींची घरे वाचववण्यासाठी ज्या सामान्य २५ जणाींच्या 
घराींवरुन ाशासनाने बुलडोझर कफरववले त्या बाियत मालमत्तायारकाींना अद्यापही मोबदला 
देण्यात आला नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, को्ाणत चकुीचे शपथपत्र दाखल करुन न्यायालयाची व सामान्याींची ददशाभलू 
करणाऱ्या सींबींयीत दोषी अियकाऱ्याींववरुद्ध करावयाची कारवाई व शासनाची भूलमका काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे  नाही. 
     या ाकरणातील जयभवानी नगर ते मुकूीं दवाडी या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस अनियकृत 
बाींयकाम े झालेली असल्यामुळे, मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ याींच्या आदेशानुसार 
रस्ता ववकलसत करण्यासाठी उपअियक्षक, भुमी अलभलेख, औरींगाबाद याींच्याकडून सींयुक्त 
मोजणी करुन घेण्यात आली. सदर मोजणीच्या नकाशाच्या आयारे नगररचना ववभागामाफण त 
करण्यात आलेल्या माकींगच्या आयारे बाियत होणारीच अनियकृत बाींयकामे तोडण्यात आलेली 
आहे. 
(३) सींबींियत बाियत मालमत्ता यारकाींनी मालकी हक्काची अियकृत कागदपत्र े ओैरींगाबाद 
महानगरपाललकेमध्ये दाखल केल्यास म.ाा.व न.र. अियननयम १९६६ गुींठेवारी कायदा याींचे 
आयारे त्याींना मोबदला देण्याबाबत महानगरपाललकेमाफण त ननणणय घेण्यात येईल. 
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(४) ाश्न उद्् ावत नाही. 
(५) ाश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

लभवांडी शहराची (जज.णाणे) वाढती िोिसांख्या, वाहनाांची वाढती सांख्या ववचारात 
घेता रस्त ेरुां दीिरणाांच्या िामाांना मांजूरी लमळण्याबाबत 

  

(४९)  ८२३४० (२०-०४-२०१७).   श्री.महेश चौघुिे (लभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लभवींडी शहराची (जज.ठाणे) वाढती लोकसींख्या, वाहनाींची वाढती सींख्या ववचारात घेता 
शहरातील रस्त े रुीं दीकरणाींच्या कामाींस मींजूरी लमळण्याबाबतचा ास्ताव शासनाकड े माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान मींजुरीकरीता पाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याींच्या कामाींस तातडीन ेमींजूरी देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ाश्न उद्् ावत नाही. 
(३) ाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांधेरी (मुांबई) येथीि िामगार िल्याण भवनात वविास तनधीतून  
चाांगल्या दजाजच्या सोई सुववधा पुरववण्याबाबत 

(५०)  ८४१८१ (२१-०४-२०१७).   श्री.रमेश िटिे (अांधेरी पूवज) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील कामगार कल्याण भवन, अींयेरी या महाराषर कामगार कल्याण मींडळाच्या 
इमारतीमयील अ्यालसका, वाचनालय, व्यायामशाळा, बगीचा, खेळाच े मैदान याींची ददुणशा 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अ्यालसका, वाचनालयाच ेअत्यायुननकरण, जेषठ नागररकाींसाठी ववरींगुळा 
कें द्र, लहान मुलाींसाठी उद्यानाच ेसुशोलभकरण व्यायामशाळेमध्ये अद्ययावत सादहत्य पुरववणे 
इत्यादी काम े स्थाननक लोकानतननयीींनी आपल्या ववकास ननयीतून करण्याकरीता कल्याण 
आयुक्त याींना वारींवार कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगार कल्याण आयुक्त याींनी कक्ष अियकारी, कामगार-१० याींना वेळोवळेी 
सदरबाबत सवण लोकानतननयीींचे ास्ताव मान्यतेस पाठववले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कक्ष अियकारी, कामगार-१० याींनी सदर ास्तावास मान्यता देता येणार नाही 
असे कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर कामगार कल्याण भवनातील नागररकाींना चाींगल्या दजाणच्या सोई सुववया 
पुरववण्याकररता स्थाननक लोकानतननयीींचा ववकास ननयी वापरण्यास शासन परवानगी 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांगेिर (१९-०६-२०१७) :(१) अींशतः खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय, ननयोजन ववभागाने त्याामाणे अलभााय नोंदववले असल्यामुळे तस ेकळववले आहे. 
(५) उपरोक्त शासन पत्र ि.मकाक-०५/२०१६/ा.ि.१३९/काम-१० ददनाींक ०२.०८.२०१६ नुसार 
कळववण्यात आल्यानसुार परवानगी घेण्याकरीता पुढील कायणवाही करण्यात आलेली नाही. 
(६) लोक ानतननियींचा ननयी महाराषर कामगार कल्याण मींडळास अनुजे्ञय नसल्यान े पुन्हा 
पत्रव्यवहार करण्याचा ाश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


