
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

एमएमआरडीए वसाहत, एसआरए प्रिल् प वसाहत, वाशीनािा चेंबूर आणण शशवशाही पुनववसन 
प्रिल् प वसाहत, महाराष्ट् रनमर मान्ुदव या रमारतीांय या दसु् तीबाबत व 

 दैनांददन नामरी सुववधाांबाबत 
 

(१)  १९६३४ (११-०८-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नमर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एमएमआरडीए वसाहत, एसआरए प्रकल् प वसाहत, वाशीनाका चेंबूर आणि शशवशाही 
पुनववसन प्रकल् प वसाहत, महाराष रनगर मानखु व या रमारतीींय या  सु् तीबाबत व  ंनींन न 
नागरी सुववधाींबाबत न नाींक २ फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच े ननवे न थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.पालकमींत्री मुींबई उपनगर जजल्हा याींना न ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, स र ननवे नाय या सीं भाावत कोिती कायववाही कर यात आली वा कर यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) वसाहतीमधील अींतगवत  सु्तयाींबाबतची जबाब ारी ही प्रामुख्याने तया 
वसाहतीींची सहकारी गहृननमावि सींथा थापन झालेली असल्यास अशा सींथाींची/फेडरल 
सोसाय्याींची राहिार आहे. शशवशाही पुनववसन प्रकल्पाींतगवत महाराषर नगर मानखु व येथील 
प्रकल्पबाधधताींसाठी बाींधलेल्या वसाहतीमधील बाींधलेल्या वसाहतीमध्ये ननयमानुसार मोकळी 
जागा, बालवाडी, पािीपुरवठा व्यवथा, साींडपािी मलनन:सारि वानहनी व्यवथा, पायवा्ा 
रते, पथ न वे वगंरे उपलब्ध कस्न  ेयात आलेले आहेत. या वसाहतीमधील शाळा व नशसिंग 
होम यासाठी राखीव असलेले भाखूींड बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस हताींतर करयात आलेले 
आहेत. स र वसाहतीींना  ंनींन न नागरी सुववधा उपलब्ध कस्न  ेिेबाबत ननयोजन 
प्राधधकरिाींना सूचना  ेिेत येत आहेत. 

___________ 
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पुणे महापाशििेची शासनािड ेसुमारे ४४५ िोटी स्पयाांची िर आणण  
अनुदानाची थिबािी असल्याबाबत 

  

(२)  २९८२४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.नसीम 
्ान (चाांददविी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुिे महापाशलकेची गेल्या १० वर्ावपासून शासनाकड ेसुमारे ४४५ को्ी स्पयाींची कर आणि 
अनु ानाची थकबाकी असल्याच ेमाहे ऑग्, २०१५  रम्यान नन शवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, स र ४४५ को्ी स्पयाींची कर आणि अनु ानाची रक्कम पुिे महापाशलकेला 
 ेयाबाबत शासनान ेकोिती कायववाही केली आहे वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) व (२) महानगरपाशलकाींना ववववध योजनेअींतगवत 
शासनतरावस्न अनु ान े ववतरीत करयात येतात. योजनेच े ननकर्, उपलब्ध अथवसींकल्पीय 
तरतू  याबाबी ववचारात घेवून पिेु महानगरपाशलकेला अनु ान ेववतरीत करयात आलेल आहे. 
शासनाकडून महानगरपाशलकेला येिे व  ेिे रकमा याबाबत रकमा समायोजजत करयाची 
कायववाही करयात येत असत.े सबब, शासनाकड े स्. ४४५ को्ी थकबाकी आहे अशी बाब 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि पोशिसाांयया तनवासी/िायावियीन रमारती व नक्षिग्रत भामातीि पोशिसाांयया 
िायावियीन रमारतीयया बाांधिामाबाबत 

  

(३)  ३०१६५ (२२-१२-२०१५).   श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.राधािृष्ट् ण वव्े-पाटीि (शशडी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील पोशलसाींयया ननवासी/कायावलयीन रमारती व नक्षलग्रत भाागातील पोशलसाींयया 
कायावलयीन रमारतीयया बाींधकामात गेल्या १० वर्ावत (सन २००५-२०१५) या कालावधीत ववववध 
प्रतावाींतगवत हजारो को्ी स्पयाींचा ननधी ववतररत झाल्याच े न नाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
वा तया समुारास नन शवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत ननधीचा लेखा साववजननक बाींधकाम ववभाागाने पोलीस महासींचालक 
याींचेकड ेपाठववयात आला नसल्याचे नन शवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साववजननक बाींधकाम ववभाागान े ननधीचा लेखा न पाठववयाची कारिे काय, 
उक्त प्रकरिी चौकशी केली आहे काय व तयात काय ननषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, आतापयिंत ककती पोशलसाींयया ननवासी/कायावलयीन रमारती व नक्षलग्रत 
भाागातील पोशलसाींयया कायावलयीन रमारतीचे बाींधकाम करयात आलेले आहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) : (१) पोलीसाींयया ननवासी / कायावलयीन रमारती, पोलीस 
प्रशशक्षि ननवासी / कायावलयीन रमारती, नक्षल भाागातील पोलीसाींयया कायावलयीन रमारती 
याींसाठी सन २००५-२०१५ या कालावधीत समुारे स्. २००२.७६ को्ी रतका ननधी ववतरीत 
करयात आला आहे. 
(२) व (३) साववजननक बाींधकाम ववभाागाकडून लेख्याबाबतची मानहती सींबींधधत घ्क प्रमखु 
याींययाकड ेसा र करयात येत.े 
(४) सन २००५ त े माचव, २०१५ या कालावधीत पूिव करयात आलेल्या प्रकल्पाींची मानहती 
खालीलप्रमाि ेआहे. 

ननवासी रमारती कायावलयीन रमारती नक्षलग्रत भाागातील 
कायावलयीन रमारती 

४३८ ५४७ ३६ 
___________ 

  
मुांबईयया सवाांधमण वविासासाठी िें द्र शासनािडून येणाऱ्या तनधीतनू  

१० टक्िे तनधी रा्ीव िरण्याबाबत 
  

(४)  ३०५०१ (२१-०१-२०१६).   श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नमर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबईयया सवािंधगि ववकासासाठी कें द्र शासनाकडून येिाऱ्या ननधीतून १० ्क्के ननधी 
राखीव करयाबाबत मुींबईतील लोकप्रनतननधीींनी न नाींक २६ माचव, २०१५ रोजीयया पत्रादवारे 
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेमागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र प्रकरिी कोिती कायववाही करयात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) प्रतुत प्रकरिी उधचत कायववाही करयात येत आहे. 

___________ 
 

ठाणे शहर झोपडपट्टीमुक्त िरण्याबाबत 
  

(५)  ४१८८९ (०५-०५-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांम बरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िामि), श्री.सरेुश िाड (िजवत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेमाव), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ठािे शहर झोपडपट्टीमुक्त करयासाठी महापाशलकेन ेसवव प्रताव एसआरएकड ेहताींतरीत 
केले, मात्र एसआरएच ेकाम अदयापही सुस् झाले नसल्यान ेसवव प्रकल्पाींच ेकाम ठप्प झालेले 
असल्यान े या प्रकरिी तातडीन े एसआरएची अींनतम अधधसुचना काढून ठािे कायावलयाच े
कामाकाज सुस् करयाची मागिी लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे जानेवारी, २०१६ 
यया नतसऱ्या आठवड्यात तसेच वारींवार केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भााग (१) मधील प्रकरिी केलेल्या मागिीच ेथोडक्यात वस्प काय 
आहे व तयानुसार पुढे कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) असल्यास, नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत, तसेच शहरातील झोपडपट्टीवासीयाींना 
घरे उपलब्ध कस्न  ेयासाठी एसआरए प्रकल्पाींची काम ेयुध् पातळीवर सुस् कस्न पुिव 
करयासाठी लवकरात लवकर ननिवय घेऊन तयाची अींमलबजाविी करयासीं भाावत आतापयिंत 
कोिता पाठपुरावा केला वा करयात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०७-२०१७) : (१) व (२) शासन अधधसचूना न . ११.०९.२०१४ अन्वये 
झोपडपट्टी पुनववसन प्राधधकरि, मुींबई यया के्षत्रामध्ये ठािे महानगरपाशलका के्षत्राचा समावेश 
करयात आला आहे. तयानींतर ठािे येथे झोपडपट्टी पुनववसन प्राधधकरिाचे कायावलय सुस् 
करयाची मागिी लोकप्रनतननधीींकडून करयात आलेली होती. 
     ठािे महानगरपाशलका के्षत्रासाठी झोपडपट्टी पुनववसन प्राधधकरिाच े कायावलय, ठािे 
येथील  खेवरा सकव ल, मानपाडा येथे न . ०८.०४.२०१६ पासून सुस् करयात आले आहे. 
(३) यापूवीच े ठािे महानगरपाशलकेकडील झोडपट्टी पुनवववकास योजनाींच े प्रताव झोपडपट्टी 
पुनववसन प्राधधकरिाकड ेवगव करयात आले आहेत. झोपडपट्टी पनुववसन प्राधधकरि, ठाि ेया 
कायावलयामाफव त झोपडपट्टी पुनववसन योजना सींबींधधचे कामकाज वेगवेगळ्या ्प्प्याींवर सुस् आहे. 

___________ 
  
सांममनेर नमरपररषदेचे (जज.अहमदनमर) येथे मुांठेवारी चािू िरावी किां वा रदहवाशी के्षत्रातीि 

बाांधिामाांना परवानमी शमळण्याबाबत 
  

(६)  ४२६८२ (१७-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.अिम शे्  (मािाड पजश्चम), श्री.अब् दिु सत्तार (शसल्िोड), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सींगमनेर नगरपररर् ेयया (जज.अहम नगर) उतपन्न वाढीसाठी गुींठेवारी चालू करावी ककीं वा 
रनहवासी के्षत्रातील बाींधकामाींना परवानगी शमळयासाठी मा. थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
सींबींधधत ववभाागास वारींवार मागिी करयात येऊनही अ यापी  याबाबत कोितीही कायववाही 
करयात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया रम्यान आढळून आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, स रहू प्रकरिी शासनाने कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) व (२) गुींठेवारीसींबधी शासनान े पारीत केलेल्या 
महाराषर गुींठेवारी ववकास (ननयमाधीन करिे, शे्रिीवाढ व ननयींत्रि) अधधननयम, २००१ नुसार १ 
जानेवारी, २००१ पयिंतची गुींठेवारीची प्रकरिे ३१ माचव, २००३ पयिंत ननयमाधीन करिेचे नमू े 
केले आहे. २००१ पूवीचे गुींठेवारी प्रकरि ननयमाधीन करिेसाठी गुींठेवारी अधधननयम २००१ च े
कलम ४ अन्वये सींबींधीत प्लॉ्धारकाने स र अधधननयम लागू झाल्यायया न नाींक ३० एवप्रल, 
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२००१ या न नाींकापासनू सहा मनहन्यायया आत अथवा ननयोजन प्राधधकरि परवानगी  ेईल 
अशा वाढीव वेळेत प्रताव  ाखल करिे नमू  केलेले आहे. 

सींगमनेर नगरपररर् कड े २००१ नींतरची गुींठेवारी चाल ू करयाची मागिी होत 
असल्यान ेततकालीन जजल्हाधधकारी, अहम नगर याींनी सन २००१ नींतरची गुींठेवारी ननयमाधीन 
न करयाचे पत्र न ले आहे. तयामुळे सींगमनेर नगरपररर् ेने सन २००१ नींतरची गुींठेवारी चाल ू
करिेचा सववसाधारि सेभाेचा न . १२/०२/२०१३ रोजी पाररत केलेला ठराव क्र.२७८ हा 
मुख्याधधकारी, नगरपररर्  याींनी जजल्हाधधकारी, अहम नगर याींयया कायावलयाकड े महाराषर 
नगरपररर् , नगर पींचायत, औदयोधगक नागरी अधधननयम, १९६५ चे कलम ३०८ अन्वये, 
तहकूब करयातव सा र केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदमाव ्ांडशे्वर (जज.अमरावती) शहरातीि दशित वतीमधून िेंडीनािा व बेमनािा याांना 
येणाऱ्या महापुरामुळे जजववतहानी होण्याची शक्यता असल्याबाबत 

  

(७)  ४२९३८ (२२-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र जमताप (धामणमाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेि 
(मुांबादेवी), श्री.अिम शे्  (मािाड पजश्चम), श्री.नसीम ्ान (चाांददविी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाीं गाव खींडशे्वर (जज.अमरावती) शहरातील  शलत वतीमधून लेंडीनाला व बेगनाला याींना 
येिाऱ्या महापुरामळेु वतीला मोठा धोका ननमावि होऊन जजववतहानी होयाची शक्यता 
असल्यान ेस रील नाल्याच ेखोलीकरि आणि सींरक्षि शभाींत बाींधकामासाठी स्.२.०० को्ी ननधी 
प्रधान्याने उपलब्ध कस्न  ेयाच ेआश्वासन न ल्यानींतर थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा तया  रम्यान मा.सामाजजक न्याय व ववशेर् सहाय्य मींत्री याींना 
ननवे न  ेऊनही अदयापपयिंत ननधीची पूतवता करयात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी ननधीची पूतवता करयासाठी काय उपाययोजना केली वा 
करयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) :(१) व (२) ननधी मागिीबाबतचे ननवे न शासनास प्राप्त 
झालेले आहे. सन २०१५-२०१६ कररता अमरावती जजल््यातील सवव नागरी थाननक वराज्य 
सींथाींसाठी लोकशाहीर अिाभााऊ साठे नागरी वती सुधार योजनेमधून स्.९ को्ी ववतररत 
करयात आले आहेत. याशशवाय स र योजनेतून स्. १२ को्ी सन २०१६-१७ कररता ववतररत 
करयात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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प्रधानमांत्री आवास योजनेअांतमवत सन २०२२ पयांत सवाांसाठी शहरी ववभामात घरे बाांधण्याबाबत 
  

(८)  ५८८६३ (२९-०८-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.डड मल्िीिाजूवन रेड्डी 
(रामटेि), श्री.रणधीर सावरिर (अिोिा पूवव) :   सन्माननीय महृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगवत सन २०२२ पयिंत सवािंसाठी शहरी भाागात घरे या योजनेची 
राज्यात अींमलबजाविी करयासाठी बहृन्मुींबई, ठािे, कल्याि रतया ी १९ शहराींयया हदीमीमधील 
सवव भाागाींच े सव्हेक्षि करयाची जानहरात मुींबईतील न नाींक २२ मे, २०१६ यया लोकसतता 
वतवमानपत्रातून शासनाने प्रशसध्  केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास स र योजनेयया माध्यमातून प्रतयक्ष घराींची मागिी नों वून तयानसूार सवािंसाठी 
घरे या योजनेसाठीचा कृती आराखडा शासनाने सा र करावयाचा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स ननका घेऊ रजयििाऱ्या नागररकाींकडून म्हाडायया 
https://maharashtra.gov.in या सींकेतथळावर न नाींक १२ म,े २०१६ ते १३ जून, २०१६ या 
कालावधीत अजव उपलब्ध कस्न  ेयात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, स र योजनेत सहभाागी होयासाठी शासनाने कोितया अ्ी व शती ठेवल्या 
आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१५-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सवािंसाठी घरे २०२२ या सींकल्पनेवर आधारीत प्रधानमींत्री आवास योजनेची कें द्र 
शासनायया मागव शवक सूचनानुसार रज्ञज्यात अींमलबजाविी करयायया ष्ष्ीन ेन . ९ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी शासन ननिवय ननगवशमत केला आहे. तयानुसार स र योजना ४ घ्कात राबववयात 
येिार आहे. घ्क क्र. १, ३ व ४ या अींतगवत म्हाडा व २ या अींतगवत प्राप्त होिाऱ्या 
राज्यतरीय बकॅसव सशमती सुकािु अशभाकरि काम करिार आहे. 
     या अनुर्ींगान े मुींबई महानगर प्राधधकरि के्षत्रातील सवव गावात सवेक्षिात सहभााग 
होयाकररता ववववध वतवमानपत्रात जानहरात  ेयात आली होती. तयाचबरोबर गावोगावी 
जनतेमध्ये या योजनेबाबत जनजागतृी व्हावी या उदेीमशान ेववववध उपाययोजना उ ा. गाड्यावर 
जानहरात फलक लावनू प्रचार करिे, गाड्यामध्ये प्रशशक्षीत कमवचारी नेमून प्रतयक्ष जागेवर अजव 
भास्न घेयात आले आहेत. 
(२) प्रकल्प मींजूरीची प्रकक्रया खालीलप्रमािे आहे. 
     अ) शहराींयया कृती आराखड्यस अनुस्प प्रकल्प अहवाल नागरी वराज्य सींथाकडून 
सुकािू अशभाकरि सा र करयात येिार आहे. 
     ब) प्रकल्प मूल्यमापनासाठी सुकािू अशभाकरिाकडून राज्यतरीय मुल्यमापन सशमतीकड े
(SLAC) प्रकल्प सा र करिे. 
     क) राज्यतरीय मुल्यमापन सशमतीकडून प्रकल्प अहवाल राज्यअशभायान 
सींचालनालयाकड ेसा र करेल. 
     ड) राज्य अशभायान सींचालनालयाकडून प्रकल्प अहवाल मींजूरीसाठी राज्यतरीय मींजूरी व 
सींननयींत्रि सशमतीकड ेसा र करेल. 
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(३) हे खरे आहे. 
       ऑनलाईन सव्हेक्षि अजव वीकृत करयात आले आहेत. 
(४) स र योजनेत सहभाागी होयासाठी शासनाने अतयल्प उतपन्न ग्ासाठी खालील अ्ी व 
शती नमू  केल्या आहेत. 
       १) वावर्वक कौ्ुींबबक उतपन्न स्.३ (तीन) लाखाींपंक्षा कमी असावे. 
       २) भाारतात कुठेही वमालकीच ेपक्के घर नसावे. 
       ३) मुींबई महानगरप्र ेशातील (MMR) ननवासी लाभाधारकास या सव्हेक्षिात सहभाागी 
होता येईल. 
       ४) अतयल्प उतपन्न ग्ासाठी (EWS) राज्य शासन स्.१ लक्ष व कें द्र शासन स्.१.५० 
लक्ष अनु ान अनुजे्ञय असून स ननकेचे च्ई के्षत्र ३० चौ.मी. पयिंत असेल. 

___________ 
  

नाांदेड शहरातीि श्रीवतीनमर येथ ेमहानमरपाशििेन े 
बीएसयुपी योजनेंतमवत बाांधिेल्या घराांबाबत 

  

(९)  ५९३५८ (२९-०८-२०१६).   श्री.हेमांत पाटीि (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.राजेंद्र नजरधन े
(उमर्ेड) :   सन्माननीय महृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाीं ेड शहरातील श्रीवतीनगर येथ ेमहानगरपाशलकेन ेबीएसयुपी योजनेंतगवत बाींधलेली ३५० 
घरे गेल्या  ोन ते तीन वर्ावपासनू ववनावापर पडून असल्याची बाब नन शवनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स रयया रमारती ववनावापर पडून असल्यान े स ननकाींमधील सानहतयाींची 
नासधुस होऊन शासनाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रमारतीमधील स ननकाींच े वा्प लाभााथींना अदयापपयिंत न करयाची 
कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१८-०७-२०१७) : (१) कें द्र शासन पुरकृत बीएसयुपी योजनेअींतगवत नाीं ेड 
महानगरपाशलकेअींतगवत श्रीवतीनगर येथ ेएकूि ८७७ घरकुलाींच ेबाींधकाम करयात आले असून 
तयापंकी ४८० घरकुलाींचे वा्प लाभाार्थयािंना करयात आले आहे. उववररत ३९७ घरकुलाींचे वा्प 
करयाची कायववाही प्रगतीपथावर आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     नाीं ेड शहरातील श्रीवतीनगर साई् क्र. ३४ मधील ८७७ घरकुलाींच ेबाींधकाम शहरातील 
ववकास बाींधकाम कामात बाधीत होऊन बेघर होिाऱ्या मालमतताधारकाींना वा्प करयासाठी 
बाींधयात आली आहेत. सदय:जथतीत ४८० बाधीत मालमतताधारकाींना घरकुलाींचे वा्प 
करयात आले असून मालमतताधारक ननजश्चत झाल्यानींतर शशल्लक ३९७ घरकुले ववकास 
बाींधकाम बाधीत झालेल्या मालमतताधारकाींना घरकुलाींचे वा्प करयाचे प्रयोजन करयात 
आले आहे. 

___________ 
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राज्यातीि जादटूाणा प्रततबांधि िायद्यानुसार सोनसा्ळी िाढून देणाऱ्या वयांघोवषत 
बाबाववस्ध्द मुन्हा नोंद िरणेबाबत 

  

(१०)  ६४२०२ (२३-०८-२०१६).   अॅड.वारीस पठाण (भाय्ळा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील जा ू् ोिा प्रनतबींधक कायदयानुसार मुख्यमींत्रयाींयया पतनी याींना          
न नाींक ९ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी हवेतून सोनसाखळी काढून  ेिाऱ्या वयींघोवर्त बाबाववस्ध्  
गुन्हा नों वनू कारवाई करयाची मागिी ववववध सामाजजक सींघ्नाींच े प ाधधकारी, जागस्क 
नागररक, सामाजजक कायवकत े याींनी मा.मुख्यमींत्री, राज्यमींत्री (गहृ), पोलीस आयुक्त 
(नागपूर/मुींबई) याींचेकड ेमाहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा तयासुमारास लेखी ननवे नादवारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनामाफव त कोिती कारवाई करयात आली वा येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबई पोिीस आयुक्ताियास हेशििॉप्टर उपिब्ध िस्न देणेबाबत. 
  

(११)  ६५१७५ (१७-०१-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.पाांडुरांम बरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयायया हदीमीत आींतरराषरीय प्रकल्प उभारयात येिार असून 
जेएनपी्ी बीं र, ओएनजीसी रतया ी नठकािी अनुधचत प्रकार घडल्यास थाननक पोलीस व 
सुरक्षा यींत्रिाींना अनेक अडचिीींना सामोरे जाव ेलागिार हे ववचारात घेता सुरक्षा तसेच अन्य 
कारिाकररता हेशलकॉप््रची आवश्यकता असल्याची गरज फोसव वनयया कमवचाऱ्याींनी न नाींक 
१४ ऑक््ोबर वा तया  रम्यान व्यक्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थाननक लोकप्रनतननधीींनी नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयास हेशलकॉप््र 
उपलब्ध करून दयावे याकररता मा.मुख्यमींत्री महो याींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा 
तया रम्यान लेखी ननवे न न ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयास हेशलकॉप््र उपलब्ध करून  ेयाबाबत शासन 
तरावरून काय कायववाही करयात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१७) : (१) आपतकालीन पररजथतीमध्ये फोसव-१  लासाठी 
हवाईमागावन ेप्रवास करयाकररता भााडतेतवावर हेशलकॉप््र घेयाची प्रकक्रया पोलीस महासींचालक 
तरावर सुरू आहे. तथावप, नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयाकररता हेशलकॉप््रची आवश्यकता 
नसल्याच ेतयाींनी शासनास कळववले आहे. 
(२) स र ववर्याबाबतच ेननवे न मा.मुख्यमींत्री कायावलयास प्राप्त झाल्याच ेआढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ववक्रोळी ते िोपर्ैरणे असा उड्डाणपूि बाांधण्याबाबत 
  

(१२)  ६५५७४ (१६-०१-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववक्रोळी ते कोपरखंरिे असा उड्डािपूल बाींधयासाठी ननयुक्त केलेल्या सल्लागाींराकडून 
सुसाध्यता अहवाल प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहवालाच ेथोडक्यात वरूप काय आहे व तयानसुार स र पुलायया बाींधकामास 
कधी सुस्वात करयात येिार आहे व ककती कालावधीत काम पूिव करयात येिार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) नाही.  
(२) व (३) मे. एन. पी. बब्रजीींग या सल्लागाराकडून अींनतम सुसाध्यता अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर स र पुलाकरीता पयाववरिववर्यक/सीआरझडे ववर्यक परवानग्या घेिे आवश्यक 
आहे. 

तयाचप्रमािे स र पुलायया मुींबई व नवी मुींबई बाजूकडील ववककरि व्यवथेकरीता 
सववतर प्रकल्प अहवाल तयार करून तयास बहृन्मुींबई महानगरपाशलका, मुींबई वाहतूक 
पोलीस, नवी मुींबई महानगरपाशलका, शसडको, नवी मुींबई वाहतूक पोलीस, महाराषर औदयोधगक 
ववकास महामींडळ रतया ीींची सहमती प्राप्त झाल्यानींतर मुींबई महानगर प्र ेश ववकास 
प्राधधकरिाची प्रशासकीय मान्यता घेऊन स र पुलाकरीता ननवव ा प्रकक्रया हाती घेिे मुींबई 
महानगर प्र ेश ववकास प्राधधकरिायया तरावर ननयोजजत आहे. 

___________ 
  

ठाणे महापाशििा के्षत्रातीि धोिादायि रमारतीांमध्ये राहणाऱ् या  
नामरीिाांचे पुनववसन िरणेबाबत 

  

(१३)  ६६३१५ (१६-०१-२०१७).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.राणाजमजीतशसांह पाटीि (उमानाबाद) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) ठाि ेमहापाशलका के्षत्रातील धोका ायक रमारतीींमध्ये राहिा-या शेकडो नागरीकाींच ेपुनववसन 
करिे तसेच  ा्ीवा्ीयया के्षत्रातील रमारतीींयया पुनबािंधिीसाठी तीन आणि उववररत भाागासाठी 
 ोन एफएसआय  ेयाबाबत महापाशलकेने शासनाकड ेपाठववलेल्या प्रतावास मान्यता  ेयाची 
थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेमाहे ऑग्, २०१६ यया नतसऱ् या आठवड्यात 
मागिी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी सा र केलेल्या प्रतावाच ेथोडक्यात वस्प काय आहे व तयानसुार 
शासनाने कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे तसेच महापाशलका के्षत्रामध्ये 
मोडकळीस आलेल्या रमारतीींमध्ये वातव्यास असलेल्या नागरीकाींयया सुरके्षसाठी 
शासनान ेकोितया उपाययोजना केल्या आहेत वा कर यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) : (१) व (२) ठािे महानगरपाशलकेने ठािे शहरायया मींजूर 
ववकास ननयींत्रि ननयमावलीमधील अधधकृत रमारतीयया पुनबािंधिीकररता ॲपेंडीक्स-आर मध्ये 
असलेली तरतू  ३० वर्व पुिव झालेल्या रमारतीकररता लागू करयानुर्ींगान ेव ॲपेंडीक्स-आर 
मधील तरतू ीनसूार उततेजनाथव भाूनन ेशाींक भााडकेस् व्याप्त रमारतीसह, मालक व्याप्त तसेच 
गहृननमावि सींथाींयया सभाास ाींनी व्याप्त रमारतीींना लागू करयानुर्ींगान े ववकास ननयींत्रि 
ननयमावलीमध्ये फेरब ल करयाचे महाराषर प्रा ेशशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे 
कलम ३७ चे  ोन वतींत्र प्रताव शासनायया मान्यतेकररता सा र केला आहे. स र प्रतावावर 
उधचत ननिवय घेयाची शासनाची भाूशमका आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वडमाांव नमरपररषदेस (जज.िोल्हापरू) ववशेष रता अनुदान देण्याबाबत 
  

(१४)  ६६६९८ (१६-०१-२०१७).   डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांमिे) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वडगाींव नगरपररर्  (जज.कोल्हापूर) ह  ीमध्ये युआयडीएसएसएम्ी योजनअेींतगवत सींपूिव 
शहरामध्ये नळपािी पुरवठा योजनेच े काम करताींना रते खियात आल्यान े सींपूिव रत े
खराब झाले असून नगरपररर् ेस ववशेर् रता अनु ान  ेयाची मागिीसाठी वडगाींव 
नगरपररर् , वडगाींव याींनी मा. साववजननक बाींधकाम मींत्री याींना माहे सप् े्ंबर, २०१६ यया 
सुमारास एक लेखी ननवे न न ले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवे नानुसार शासनाने वडगाींव नगरपररर् ेस ववशेर् रता अनु ान 
 ेयासीं भाावत ननिवय घेऊन ननधी उपलब्ध कस्न न ला आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) शासनास प्राप्त ववववध ननव ेनाींयया अनुर्ींगाने शासन ननिवय न नाींक २४ ऑग्, २०१६ 
अन्वये ववशेर् रता अनु ान स्.१.८० को्ी वडगाींव नगरपररर् ेस ववतरीत करयात आले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे मोर्पूर ज्ञानमांमा एक्सप्रसेमधीि प्रवाशाांना शत्राचा धाि दा्वून  
दरोडे् ोराांनी िुट िेल्याबाबत 

  

(१५)  ६७२३७ (१७-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुिे गोरखपूर ज्ञानगींगा एक्सप्रेसयया सववसाधारि डब्यातील प्रवाशाींना शत्राचा धाक 
 ाखवून  रोडखेोराींनी ४६ हजाराींची रोकड व १० मोबाईल लु्ल्याची घ्ना न नाींक १४ 
ऑक््ोंबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास नन शवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र प्रकरिी मनमाड लोहमागव पोलीसाींत  ाखल करयात आलेला गुन्हा 
अहम नगर लोहमागव पोलीसाींकड ेवगव करयात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी चौकशी केली आहे काय,, चौकशीत काय आढळून आले व 
तयानुर्ींगान ेकोिती कारवाई केली वा करयात येत आहे तसेच भाववषयात असे प्रकार घडू 
नयेत म्हिून कोितया उपाययोजना करयात आल्या वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 

पुिे गोरखपूर एक्सप्रेसयया सववसाधारि डब्यातील प्रवाशाींना चाकूचा धाक  ाखवून ६ 
मोबाईल व रोख रक्कम असा एकूि स्. ४५,३००/- रकमेचा  मुदेीममाल चोस्न नेला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

स र प्रकरिी  प्रथम  मनमाड  पोलीस ठािे येथे ००/२०१६ भाा. ीं.वव. कलम ३९५, 
३४२ अन्वये गुन्हा  ाखल करयात आला होता. स र गुन्हा अहम नगर लोहमागव पोलीस 
ठािेकड ेगु.र.नीं. ४८/२०१६ भाा. ीं.वव. कलम ३९५, ३४२ अन्वये वगव करयात  आला आहे. 
(३) स र प्रकरिी ५ आरोपीींना अ्क कस्न तयाींययाकडून ५ मोबाईल व रोख असा एकूि 
१९,८००/- स्पयाचा मुदेीममाल हतगत करयात आला असून मा. न्यायालयात  ोर्रोपपत्र  
सा र करयात आले आहे. 

अशा प्रकारयया घ्ना घडू नयेत म्हिून आर.पी.एफ. माफव त धावतया गाड्याींवर 
पेरोशलींग करयात येत आहे. रेल्वे ्ेशनवर गिवेशातील पोलीसाींची पेरोशलींग नेमयात 
आलेली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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राज्यातीि व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण ववभामात मनुष्ट्यबळाचा अभाव असल्याबाबत 
  

(१६)  ६७५८२ (१६-१२-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांममनेर), श्री.अशमन पटेि (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाव मायिवाड (धारावी), श्री.अिम शे् (मािाड पजश्चम), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे 
ग्रामीण), श्रीमती तनमविा माववत (रमतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.आशसफ शे् 
(मािेमाांव मध्य), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील उदयोगाींसाठी कुशल मनुषयबळ ननशमवती करिाऱ्या व्यवसाय शशक्षि व प्रशशक्षि 
ववभाागातच मनुषयबळाचा अभााव असून कमवचाऱ्याींची तब्बल ४ हजार १६० प े ररक्त 
असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तया रम्यान नन शवनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ववभाागाला पूिव वेळ सींचालकही उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भााग १ व २ प्रकरिी शासनान ेआढावा घेवून येथील ररक्त प े 
भारयाबाबत व या ववभाागाला पिुववेळ सींचालक उपलब्ध कस्न  ेयाबाबत कोिती कायववाही 
केली आहे, वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांमेिर (२७-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सींचालक, व्यवसाय शशक्षि व प्रशशक्षि हे प  सरळसेवेन ेमहाराषर लोकसेवा अयोगामाफव त 
भारयाबाबत कायववाही सुस् आहे.  

व्यवसाय शशक्षि व प्रशशक्षि सींचालनालयाींतगवत ग् अ, ब, क व ड सींवगावत १४६३५ 
रतकी प े मींजूर आहेत, तयापंकी ४२७१ प े ररक्त आहेत. यामध्ये ग् अ व ब सींवगावतील 
अधधकारी तरावरील मींजूर ९०१ प ाींपंकी ३८० प े ररक्त आहेत. तथावप, स रहु ररक्त प ाींचा 
अनतररक्त कायवभाार अन्य अधधका-याींकड ेसोपवून कामकाज सुरळीतपिे सुस् आहे.  

ग् अ व ब सींवगावतील अधधका-याींची ररक्त असलेली प े तसेच ग् क सींवगावतील 
ररक्त असलेली प े ही सरळसवेेने व प ोन्नतीने भारयाची कायववाही सुस् आहे. ग्-क 
सींवगावतील ररक्त असलेल्या शशक्षकीय प ाींवर ताशसका ततवावर शशक्षकाींची नेमिूक कस्न 
प्रशशक्षि सुस् आहे. ग् - ड सींवगावतील प े ववतत ववभाागायया धोरिानुसार मींजूर प ाींपंकी २५ 
्क्के प े ननरसीत करावयाची असून, प ाींयया आढाव्याींतगवत समायोजनाची कायववाही 
करयाींसाठी ग्-ड सींवगावतील प े भारयाबाबत कायववाही करयाींत येत नाही. व्यवसाय 
शशक्षि व प्रशशक्षि सींचालनालयायया अधधपतयाखालील प ाींयया आढाव्याची कायववाही सुस् 
असून, आढाव्याअींती पुढील आवश्यक कायववाही करयाींत येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ततरोडा येथीि पोिीस टेशन रमारत व िमवचारी तनवासथानायया बाांधिामाबाबत 
  

(१७)  ६९६७५ (१७-०१-२०१७).   श्री.ववजय रहाांमडािे (ततरोडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नतरोडा (जज.गोंन या) पोलीस ्ेशन रमारत व कमवचारी ननवाथानाींच ेबाींधकाम सन १८९१ 
मध्ये करयात आले असनू स र रमारती अतयींत जीिव झाल्या असल्यामुळे पावसाळ्यापूवी 
पोलीस ्ेशन रमारत व कमवचारी ननवासथानाींची डागडुजी कस्न ताडपत्री ्ाकावी लागत 
असल्याच ेनन शवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र पोलीस ्ेशन नक्षलग्रत भाागात असून पावसाळ्यात रमारत 
कोसळयाचा धोका असनु जीववत व ववततहानी होऊ शकत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स र पोलीस ्ेशन व कमवचारी ननवासथानाींसाठी नवीन रमारत 
बाींधयाबाबत थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकड ेन नाींक २२ फेब्रुवारी, २०१६ व 
न नाींक २४ म,े २०१६ रोजीयया पत्रान्वये मागिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेउक्त प्रकरिी कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) होय. स र पोलीस ्ेशन रमारत व 
कमवचारी ननवासथानाबाबत क्षत्रीय कायावलयाकडून साववजननक बाींधकाम ववभााग, याींना 
अीं ाजपत्रके व नकाशे सा र करयाबाबत कळववयात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िुडाळ नमरपांचायतीिा (जज.शसांधुदमुव) आवश्यि असिेिा तनधी मांजरू िरणेबाबत 
  

(१८)  ७०१०५ (१६-०१-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुडाळ नींगरपींचायत (जज.शसींध ुगुव) घनकचरा व्यवथापन व ववज ननमीती प्रकक्रया प्रकल्प 
व शहरातील खडड े बुजववयासाठी ननधी उपलब्ध नसल्याचे मुख्याधधकारी याींनी 
नगरपींचायतीयया स याींना कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपींचायतीने शासनाकड े उक्त कामाींसाठी ननधी शमळावा यासाठी प्रताव 
न ला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेउक्त प्रतावावर कोिता ननिवय घेतला आहे वा घेयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
      कुडाळ नगरपींचायतीकड े१४ वा ववतत आयोगातील मुलभातु अनु ानातून  ोन ्प्प्यात 
एकूि १,२७,०२,२८६/- स्पये ननधी प्राप्त आहे. यापकंी ५०% ननधीतून शासन ननिवयानुसार 
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घनकचरा व्यवथापन, वाहतुक व प्रकक्रया यावरील खचव अनुजे्ञय आहे. या वरील उपलब्ध 
ननधीबाबत सववसाधारि सभाेमध्ये स याींना कळववले आहे. 
     शहरातील रतयाींयया कामाकररता सववसाधारि रता अन ुानातून २० लाख स्पयाींचा 
ननधी प्राप्त झाला आहे. याबाबत सववसाधारि सभाेमध्ये स याींना कळववले आहे. तसेच 
जजल्हातर नगरोतथान योजनेतून रतयाींची काम ेकरयासाठी २,३१,१४,४२४/- स्पयाींचा ननधी 
शमळयाकररता मा.जजल्हाधधकारी, शसींधु गुव याींचेकड े प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रताव सा र 
केला आहे १४ वा ववतत आयोग अींतगवत उपलब्ध ननधीची मानहती सववसाधारि सभाेत न ल्याचे 
मुख्याधधकारी, कुडाळ नगरपींचायत याींनी शासनास कळववले आहे. 
(२) व (३) शासनास प्राप्त प्रताव/ननवे ने याींयया अनुर्ींगान े सन २०१६-१७ कररता कुडाळ 
नगरपींचायतीस नवीन नगरपींचायत योजने मध्ये स्.२५ लक्ष व रता अनु ान स्.२० लक्ष 
ववतरीत केले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मौज ेराांजनोिी (ता.शभवांडी, जज.ठाणे) येथे मे. रिोहोम टाऊनशशप (टाटा आमांत्रा) या टॉवरबाबत 
  

(१९)  ७०७५९ (१६-१२-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज ेराींजनोली (ता.शभावींडी, जज.ठािे) येथ े मे. रकोहोम ्ाऊनशशप (्ा्ा आमींत्रा) या 
नावान े्ॉवर उभाे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र प्रकल्पायया बाींधकामापूवी बाींधकाम परवानगी घेि े अपेक्षक्षत असताींना 
स र परवानगी घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स र प्रकरिी शासनाने चौकशी कस्न कोिती कारवाई केली वा करयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१७) : (१) मौजे राींजनोली, ता.शभावींडी, जज.ठािे येथे म.े्ा्ा 
हौशसींग डवे्हलपमें् कीं पनी शलमी. याींचे ्ा्ा आमींत्रा या नावान ेभााड ेततवावरील घरे योजना 
गहृप्रकल्पाचे काम  सस् आहे. 
(२) उक्त गहृप्रकल्पास मुींबई महानगर प्र ेश ववकास प्राधधकरिान ेमहाराषर प्रा ेशशक व नगर 
रचना अधधननयम, १९६६ मधील कलम ४५ मधील तरतु ीनुसार ववकास परवानगी न ली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबविी महापाशििेत (जज.ठाणे) समावेश िरण्यात आिेल्या २७ मावाांबाबत 
  

(२०)  ७१३१० (१६-०१-२०१७).   श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नािासोपारा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याि-डोंबबवली महापाशलकेत (जज.ठािे) २७ गावाींचा समावशे झाल्यावर शासनान ेस रहु 
गावातील रतयाींचे ववकासासाठी जानहर केलेले २३ को्ी रूपयाींचे अनु ान महापाशलकेस 
अदयापही  ेयात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनु ान प्राप्त न झाल्यामुळे ग्रामीि भाागातील सवव रतयाींची  रुूतीची काम े
रखडली आहे व मानपाडा, मलींगगड, उसरघर, कोळे घेसर र. रते अतयींत खराब झाल्यामळेु 
ररक्षावाले या भाागात प्रवासी घेऊन जात नसल्यान े जनतलेा खूप त्रास सहन करावा लागत 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अनु ानाची २३ को्ी रूपये रक्कम महापाशलकेस  ेयाबाबत शासनान े
कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) महानगरपाशलका के्षत्रात नव्यान े
समाववष् झालेल्या के्षत्रातील मलुभाुत सुववधाींयया ववकासा करीता शासनाकडून अनु ान न ले 
जाते. स र योजनेच ेननकर् शासन ननिवय न .२० जून, २०१२ अन्वये ननजश्चत करयात आले 
आहेत. या नुसार कल्याि डोंबबवली मनपाचा प्रताव प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायववाही 
करयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

 उल्हासनमर शहरात फटाक्याांची अवैध वाहतिु होत असल्याबाबत 
  

(२१)  ७१८४५ (११-०१-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उल्हासनगर शहरात फ्ाक्याींची अवंध वाहतुक होत असल्याबाबत शहरातील 
पत्रकाराींनी पोलीस महामींड - ४ मधील उपायुक्त श्री. सुनील भाारदवाज व महापाशलकेयया 
अजग्नशमन अधधकाऱ्याींना न नाींक २७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी नन शवनास आिून न ले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी कोिती कारवाई करयात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०७-२०१७) : (१) रकमधून फ्ाके वाहतूकीबाबत न . २०/१०/२०१६ 
रोजी  रूध्वनीवस्न पोलीसाींना मानहती शमळाली. 
(२) स र रकचालक याचेववस्ध्  पो.नॉ.कॉ. रजज. नीं. २०२/२०१६ म.पो. का. ३३(६) १३१ प्रमािे 
मध्यवती पोलीस ठाि,े उल्हासनगर माफव त कारवाई करयात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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दौंड नमरपररषदेयया (जज.पुणे) हदीतीत असिेल्या भुयारी मामावसाठी  
१० िोटीांयया तनधीची मामणी िरणेबाबत 

  

(२२)  ७३१३६ (१६-०१-२०१७).   श्री.राहूि िुि (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ौंड नगरपररर् ेयया (जज. पुिे) हदीमीत असलेल्या भाूयारी मागावसाठी अनतररक्त १० को्ीींयया 
ननधीची मागिी करिेबाबत लोकप्रनतननधीींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ व माहे माचव, २०१६ मध्ये 
मुख्यमींत्री व पालकमींत्री, पुिे याींयया सोबत पत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र ननधीची मागिी नगरपाशलकेने शासनायया नगरववकास ववभाागाकड े ेखील 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननधी उपलब्ध करून  ेिेबाबत शासनाने कोिती कायववाही केली वा 
करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रतुत प्रकरिी सववतर प्रताव मागववयात आला असून, तयानुसार कायववाही करयात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

ददघा (नवी मुांबई) पररसरातीि बाांधिाांमाना सांरक्षण शमळणेबाबत 
 

(२३)  ७३९४८ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.जयांत पाटीि (रिामपूर), 
श्री.ददिीप वळस-ेपाटीि (आांबेमाव), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेमाव), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेिापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) न घा (नवी मुींबई) पररसरातील ९९ रमारतीींवर कारवाई करयाचे आ ेश मा. उयच 
न्यायालयाने न ल्यानींतर सववसामान्य रनहवाश्याींवर बेघर होयाची आपतती ओढवली असताींना 
तया भाागातील थाननक लोकप्रनतननधीींनी न घा वाशसयाींना सींरक्षि शमळाव े म्हिून मा. 
मुख्यमींत्री महो याींना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये लेखी ननवे न न ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील नागरी भाागातील अनधधकृत बाींधकामाना सींरक्षि  ेयाबाबतच े
धोरि शासन लवकरच मा. उयच न्यायालयात माींडिार असून तयाचा फाय ा न घा वाशसयाींना 
शमळिार असल्याची भाूशमका शासनाययावतीने सभाागहृात माींडयात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनान े  ोनवळेा मा. उयच न्यायालयात सा र केलेले धोरि मा. उयच 
न्यायालयान ेफे्ाळल्याने न घा येथील रनहवासी बेघर होिार असल्यान ेतयाींना सींरक्षि शमळाव े
म्हिून शासनाययावतीने तातडीने नवीन धोरि मा.उयच न्यायालयात सा र करयाबाबत 
कोिती कायववाही करयात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) नवी मुींबई महानगरपाशलका के्षत्रातील न घा येथील अनधधकृत बाींधकामाबाबत 
जननहत याधचका क्र.८०/२०१३ व जननहत याधचका क्र.१३८/२०१२ मा. उयच न्यायालयात  ाखल 
झालेल्या आहेत. या याधचका प्रामुख्यान ेन घा येथील शसडको, एमआयडीसी याींयया जागेवरील 
अनधधकृत बाींधकाम े ननमुवलन करयासींबींधी  ाखल झालेल्या आहेत. या याधचकाींमध्ये 
शासनातफे अनधधकृत बाींधकाम ेननयशमत करयाच ेधोरि मा.उयच न् यायालयात मान्यतसेाठी 
सा र केले असता, मा. उयच न्यायालयाने न . २८, २९, ३० जुलं, २०१५ रोजीयया आ ेशान्वये 
स र धोरिायया अींमलबजाविीस अनुमती न लेली नाही. तथावप, सुधारीत धोरि तयार 
करयास अनमुती न लेली होती. मा. उयच न्यायालयाच ेनन ेश ववचारात घेऊन राज्य शासनान े
प्रास्प सुधाररत धोरि तयार कस्न तयास न . २८ जलु,ं २०१६ रोजी मा. मींत्रीमींडळाची मान्यता 
प्राप्त केली. मा. मींत्रीमींडळान े मान्य केलेले धोरि अींमलबजाविी करयासाठी मा. उयच 
न्यायालयात न .२९/०७/२०१६ रोजी प्रनतज्ञापत्रादवारे  ाखल कस्न तयास मा. उयच न्यायालयाची 
अनुमती अपेक्षक्षली होती. परींत ूमा. उयच न्यायालयान े राज्य शासनाचे अनधधकृत बाींधकामे 
ननयशमत करयाच े धोरि न नाींक २३ व २४ माचव, २०१७ यया आ ेशान्वये फे्ाळले आहे. 
तयानींतर शासनान ेमहाराषर प्रा ेशशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ५२ व ५३ 
मध्ये सुधारिा कस्न तयानसुार ववधेयक महाराषर ववधानसभाा व ववधानपररर् ेयया सभाागहृात 
मान्यतेसाठी सा र केले. ववधानमींडळायया  ोन्ही सभाागहृाींनी तयास मान्यता न लेली असून, 
तयानुसार न नाींक १५/४/२०१७ रोजीयया महाराषर शासन राजपत्रात ववधेयक प्रशसध्  झाले आहे. 
तया अनुर्ींगाने अनधधकृत बाींधकामे ननयशमत करयाबाबतची ननयमावली तयार करयात येत 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातीि शेतिऱ्याांच ेकिमान वेतन व रतर मामण्याबाबत जजल्हाधधिारी 
िायावियावर मोचाव आयोजीत िेल्याबाबत 

  

(२४)  ७४०८३ (१४-०४-२०१७).   श्री.हसन मशु्रीफ (िामि) :   सन्माननीय िाममार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील शेतकऱ्याींनी शतेकऱ्याींना ककमान वतेन शमळावे तसचे रतर प्रलींबबत 
मागयाबाबत जजल्हाधधकारी कायावलयावर मोययावच ेआयोजन न नाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी 
वा तया रम्यान केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आीं ोलनकतयाव शेतकऱ्याींयया मागया कोितया आहेत, 
(३) असल्यास, आीं ोलनकतयाव शतेकऱ्याींयया मागयाींयया अनुर्ींगान ेशासनाने कोिती कायववाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?    
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श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांमेिर (२४-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) आीं ोलनकतयाव शेतक-याींयया मागया खालीलप्रमािे आहेत. 
१. शेतमजूराींना ककमान वतेन कायदयाप्रमािे वेतन शमळावे. 
२. महातमा गाींधी रोजगार हमी योजनाींची काम ेशेतमजूराींना शमळावीत. 
३. बेघराींना घरकुल योजननेुसार घरे व घरासाठी जागा शमळावी. 
४. ६० वर् ेवयातील सवव शेतमजूराींना पेन्शन योजना चाल ूकरावी. 
५. शेतमजूराींना आरोग्य सवलती उपलब्ध कस्न दयाव्यात. 
६. शेतमजूराींयया पाल्याींना शंक्षननक सुववधा मोफत व शंक्षणिक साहीतय उपलब्ध कस्न दयाव.े 
७. शेतमजूर मनहलाींना बाळींतपिाययावेळी आधथवक सहाय्य शमळाव.े 
(३) ककमान वेतन अधधननयम, १९४८ अींतगवत “शेतकी कामधीं ा” या अनुसूधचत रोजगारातील 
कामगाींराींचे ककमान वेतन न .८ ऑगष् २०१४ रोजी पनुव:ननधावरीत केले आहे. तसेच असींघ्ीत 
कामगार सामाजजक सुरक्षा अधधननयम-२००८ अन्वये राज्यातील “असींघ्ीत कामगाराींसाठी 
असींघ्ीत कामगार सामाजजक सरुक्षा मींडळ” गठीत करयाबाबतची कायववाही अींनतम ्प्प्यात 
असून या मींडळाच े गठि झाल्यानींतर मींडळादवारे राज्यातील असींघ्ीत कामगाराींसाठी 
(ज्यामध्ये शेतमजुराींचा  ेखील समावेश होतो) ववववध सामाजजक सुरक्षा योजना राबवविे शक्य 
होईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िल्याण डोंबबविी महानमरपाशििेयया (जज.ठाणे) पररवहन सशमतीन ेिल्याण मुरबाड मामाववर  

बस सेवा सुस् िरण्याबाबत 
  

(२५)  ७४५८० (२०-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), अॅड.पराम अळवणी 
(वविेपािे), अॅड.आशशष शिेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याि डोंबबवली महानगरपाशलकेयया (जज.ठािे) पररवहन सशमतीन े  ोन वर्ािंपूवी ठराव 
मींजूर करूनही कल्याि मुरबाड मागाववर बस सेवा चाल ूकरयात आलेली नाही अस ेनन शवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रताव मींजूर होऊन  ोन वर्व झाली तरी ठराववक प्राधधकरिाची मागाववर बस 
चालवयासाठी परवानगी घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, के.डी.एम.्ी. ची मुरबाड मागाववर कल्याि-मामिोली ही बस सुस् होती परींतु 
अपुऱ्या बसमळेु ही सेवा बीं  करावी लागली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
    कल्याि-डोंबबवली महानगरपाशलका पररवहन सशमतीन े न .१९/११/२०१३ रोजी सववतर 
प्रकल्प अहवालास मींजूरी न ली असून यामध्ये कल्याि-मामिॊली-मुरबाड या मागावचा  ेखील 
समावेश आहे. 
(२) प्रा ेशशक पररवहन प्राधधकरि, मुींबई महानगर के्षत्र, मुींबई याींयया न .०७/०२/२००९ यया 
बंठकीत मुींबई महानगर प्र ेश के्षत्रातील सवव महानगरपाशलका पररवहन उपक्रमाींना वतःयया व 
एकमेकाींयया हदीमीत प्रवासी सेवा  ेयास मींजूरी न ली आहे. 
(३) महाराषर राज्य मागव पररवहन महामींडळान ेकल्याि ग्रामीि भाागातील तोट्यात चालिाऱ्या 
१८ मागाववरील बस सेवा सुस् करयाबाबत न .२३/०९/२००८ रोजी नन ेश न ले होते. 
तयाअनुर्ींगाने स र बस सेवा, न .१३/०६/२००८ यया ठरावान्वये न .०६/०८/२००९ पासून बीं  
करयात आल्या असून, तयामध्ये कल्याि-मामिोली या मागाववरील बस सेवेचा समावेश आहे. 
(४) सदयजथतीत कल्याि-मामिोली या मागाववर महाराषर राज्य मागव पररवहन महामींडळाची 
प्रवासी वाहतूक सेवा सुस् आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण (जज.ठाणे) येथीि मोववांदवाडी बायपास रत्याबाबत 
  

(२६)  ७४५८३ (२०-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), अॅड.पराम अळवणी 
(वविेपािे), अॅड.आशशष शिेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) कल्याि (जज.ठािे) येथील गोववीं वाडी बायपास मागी लावल्याचा  ावा महानगरपाशलका 
प्रशासनाकडून केला जात असून जागा मालकान े महानगरपाशलका प्रशासनावर फसविुकीचा 
आरोप केल्या आहे तसेच तबले्यायया ब ल्यात महानगरपाशलका प्रशासनान े करारान्वये 
मालकाला न लेला भाूखींड अदयाप महानगरपाशलकेयया ताब्यातच असल्याचे पष्ीकरि 
महानगरपाशलकेच ेनगररचनाकार रवी राव याींनी न ले असल्याच ेनन शवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शशवाजी चौक त े महातमा फुले चौक रता स्ीं  ीकरि, गोववीं वाडी बायपास 
यासारख्या महतवायया रतयाींसोबत शहरातील रतर रतयाच े स्ीं  ीकरि करयाच े काम 
युद्धपातळीवर करयाच े आ ेश आयुक्ताींनी न ले होते. मात्र बाधधताींयया पुनववसनाचा प्रश्न 
ननमावि झाल्यानींतर तयाींच े पुनववसन करू अस ेतोंडी आश्वासन  ेत अनेक नागररकाींना बेघर 
करयात आले, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तब्बल ७ वर्े प्रलींबबत असलेल्या गोववीं वाडी बायपास रतयाचे काम पूिव 
करयासाठी प्रशासनाने तबेला मालकाला करारान्वये न लेला भाखूींड महानगरपाशलकेयया अदयाप 
ताब्यातच नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोिती कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
जागा मालक याींनी  गुावडी ककल्ला ते पत्रीपूल रतयाकरीता महानगरपाशलकेस 

हताींतरीत करीत असलेल्या जागेयया ककीं मती रतकीच मौज-ेकल्याि येथील 
महानगरपाशलकेयया ताब्यात असलेली जागा  ेयाची कायववाही महानगरपाशलकेकडून प्रताववत 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

महानगरपाशलकेयया मींजूर ववकास योजनेतील शशवाजी चौक त ेमहातमा फुले चौक 
या रतयाचे स्ीं  ीकरिामध्ये बाधधत काही  कुान ार याींना महानगरपाशलकेयया ताब्यातील 
“भााजी बाजार” करीता आरक्षक्षत असलेल्या रमारतीमध्ये पुनप्रवथावपत करयात आले आहे. 
तसेच उववररत बाधधताींना उपलब्धतेनुसार पुनप्रवथावपत करयाची कायववाही 
महानगरपाशलकेकडून सुस् आहे. 
(३), (४) व (५) श्री.अलम गुलाम मोहम्म  कत े याींना रतयाने बाधीत जागेचा मोब ला 
म्हिून महानगरपाशलकेयया ताब्यातील मौज-ेकल्याि, स.नीं.२६, नह.नीं.१(पं), आरक्षि क्र.१ 
“ भुाती जनावराींचा तबलेा” या आरक्षिापंकी हताींतरिीय ववकास हक्कादवारे जागा  ेयाबाबत 
न .०२/०१/२०१६ रोजी जागा मालक श्री.कते व रतर आणि महानगरपाशलका याींययामध्ये 
समझोता करारनामा करयात आला आहे. 

जागामालक श्री.कते याींना रनहवास झोनमध्ये ब ल कस्न दयावयायया जागेबाबत 
महाराषर प्रा ेशशक व नगररचना अधधननयम, १९६६ नुसार कायववाही करयाकरीता 
महानगरपाशलकेने पाररत केलेल्या ठरावायया अनुर्ींगान,े जानहर सूचना प्रशसद्ध कस्न 
हरकती/सूचना मागववयात आल्या असून तयानुसार महानगरपाशलकेकडून पुढील कायववाही 
प्रताववत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातीि मोठ्या शहराांमध्ये ध्वनी प्रदषूणावर तनयांत्रण ठेवण्यािररता बत्रसदयीय सशमती 
थापन िरण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(२७)  ७५०५१ (२०-०४-२०१७).   श्री.अतिु भात्ळिर (िाांददविी पूवव), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेि), अॅड.आशशष शिेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) राज्यातील मोठमोठ्या शहराींमध्ये ध्वनी प्र रू्िाचा प्रश्न गींभाीर बनला असल्यामळेु तयावर 
ननयींत्रि ठेवयाकररता बत्रस यीय सशमती थापन करयात येिार असल्याचे माहे जानेवारी 
२०१७ मध्ये नन शवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ध्वनी प्र रू्िावर आळा बसववयासाठी १८५३ ध्वननमापक उपकरिे खरे ी करावीत 
असे आ ेश मुींबई उयच न्यायालयाने शासनाला न ले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स रची सशमती कधीपयिंत अजततवात येिार आहे व सशमतीचे नेमके वरूप 
कसे असिार आहे, 
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(४) असल्यास, ध्वनी प्र रू्िावर आळा बसववयासाठी अतयाधनुनक ध्वननमापक उपकरिे 
कधीपयिंत उपलब्ध होिार आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  तथावप मा. उयच न्यायालयायया 
नन ेशाींप्रमािे ध्वनीप्र रू्ि ननयींत्रिाबाबतची कायववाही अधधक प्रभाावीपिे होयासाठी सींननयींत्रि 
सशमती गनठत करयात आली आहे.   
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ध्वनी प्र रू्ि ननयींत्रिासाठी सींननयत्रि सशमतीची थापना न नाींक २८.०२.२०१७ यया 
शासन पररपत्रकान्वये करयात आली असून सींननयत्रि सशमतीची (Monitoring Committee) 
सींरचना खालीलप्रमािे आहे:- 
अ) मुींबई, पुिे, ठािे, नवी मुींबई व नागपूर आयुक्तालयाकररता :- 

१. सह पोलीस आयुक्त -     अध्यक्ष 
    (मुींबई पोलीस आयुक्तालयाकररता सह पो.आयुक्त (का.व.सु.) 

२. पोलीस उपायुक्त    -    स य 
    (प्रतयेक पररमींडळननहाय) 

३. प्रा ेशशक अधधकारी, महाराषर प्र रु्ि ननयींत्रि मींडळ  -  स य    
ब) अमरावती, सोलापूर, नाशशक, औरींगाबा , लोहमागव मुींबई आयुक्तालयाकररता :- 

१. पोलीस आयुक्त     -    अध्यक्ष 
२. पोलीस उपायुक्त    -    स य 

       (प्रतयेक पररमींडळननहाय) 
३. प्रा ेशशक अधधकारी, महाराषर प्र रु्ि ननयींत्रि मींडळ   -     स य 

क) सवव जजल्हयाींकररता :- 
१. अपर पोलीस अधधक्षक -     अध्यक्ष 
२. पोलीस उप अधधक्षक (गहृ) - स य 
३. प्रा ेशशक अधधकारी, महाराषर प्र रु्ि ननयींत्रि मींडळ    -    स य 

(४) १८५३ ध्वनीमापक उपकरिे डडसेंबर, २०१७ अखेर उपलब्ध कस्न  ेयात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबरव महानमर के्षत्रातीि ‘ड’ वमव पनवेि महानमरपाशििेचा बाह्य रते 
 वविास योजनेमध्ये समावशे िरण्याबाबत 

  

(२८)  ७५४२६ (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (दहांमणघाट), 
अॅड.आशशष शेिार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुि भात्ळिर (िाांददविी पूवव), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबरव महानगर के्षत्रातील ‘ड’ वगव पनवेल महानगरपाशलकेचा बा्य रत े ववकास 
योजनेमध्ये समावेश करावा अशी मागिी थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा तया रम्यान मा.मुख्यमींत्री याींययाकड ेननव ेनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बा्य रते ववकास योजनेयया धोरिानुसार महानगरपाशलका के्षत्र योजनमेधून 
वगळयात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदयजथतीत महानगरपाशलकेची आधथवक जथती कमकुवत असल्यामळेु 
महानगरपाशलका हदीमीत मुलभाुत सवुवधा पुरविे अडचिीचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबरव महानगर के्षत्रातील पनवले ‘ड’ वगव महानगरपाशलकेचा समावेश केल्यास 
बा्य रते ववकास योजनेतूनही ववकास काम ेप्रताववत करिे शक्य होतील, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, पनवेल महानगरपाशलकेची आधथवक जथती लक्षात घेता बा्य रते ववकास 
योजनेमध्ये समावेश करयाबाबत शासनान ेकोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) : (१) व (२) होय. 
(३), (४), (५) व (६) मुींबई महानगर प्र ेश ववकास प्राधधकरिायया बाहय रत े ववकास 
योजनेमध्ये महानगरपाशलका के्षत्राबाहेरील काम े घेयाच े प्राधधकरिाचे धोरि असल्याने 
तयानुसार बा्य रते ववकास योजनेत जजल्हा पररर्  व नगरपाशलकेयया हदीमीतील रते, पूल 
रतया ी कामे मुींबई महानगर प्र ेश ववकास प्राधधकरिामाफव त हाती घेतली जातात. पनवेल 
महानगरपाशलका अींतगवत रतयाची काम ेबाहय रते ववकास योजनते घेिे सदयजथतीत मुींबई 
महानगर प्र ेश ववकास प्राधधकरिायया धोरिानसुार शक्य नाही. 

___________ 
  
शसडिोने वविशसत िेिेल्या ्ाांदा िॉिनी तसेच नवीन पनवेि हदीतीतीि ्ड्डयाांमळेु वाहतुिीस 

मोठया प्रमाणात अडथळे तनमावण होत असल्याबाबत 
  

(२९)  ७५४३१ (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (दहांमणघाट), 
श्री.अतिु भात्ळिर (िाांददविी पूवव), अॅड.आशशष शिेार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल महानगरपाशलका हदीमीतील शसडकोन े ववकशसत केलेल्या खाीं ा कॉलनी व नवीन 
पनवेल हदीमीत सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववयासाठी ररलायन्स जीओ तसचे महाववतरिामाफव त 
केबल ्ाकयासाठी खो यात आलेल्या रते काम पूिव होवूनसदु्धा बुजववयात न आल्यामुळे 
वाहतुकीस मोठया प्रमािात अडथळे ननमावि होवून सींपूिव पररसर खड्डमेध् य झाला असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया रम्यान नन शवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रतयाींयया  रुवथेमुळे नवीन पनवले व खाीं ा वसाहतीत अपघताींचे प्रमािही 
वाढत असून शसडको प्रशासनाचे याकड े लुवक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनान े चौकशी करून रते पूवव जथतीत होयासाठी तसेच 
सींबींधधत ठेके ाराींवर कोिती कारवारव केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) पनवेल महानगरपाशलका हदीमीतील 
शसडकोने ववकशसत केलेल्या खाीं ा कॉलनी व नवीन पनवेल हदीमीत केबल ्ाकयासाठी तसेच 
सी.सी.न्.व्ही. कॅमेरे बसववयासाठी खो लेल्या रतयाींयया  सु्तीसाठी सींबींधधत कीं पन्याींकडून 
शसडकोकड े जमा करयात आलेल्या पुन:प्रापि (Reinstatement Charges) रक्कमेमधून 
 सु्तीचे काम करयाच ेशसडकोच ेधोरि आहे. 

स र रतयाींयया  सु्तीयया प्रतावास न .१४.१२.२०१६ रोजी शहर व औदयोधगक 
ववकास महामींडळ महाराषर (मयाव.) (शसडको) कडून प्रशासकीय मान्यता  ेयात आलेली आहे. 
या रते  सु्तीकररता शसडकोकडून ई-ननवव ा मागववयात आल्या असून न्यनूतम  ेकार 
असलेल्या कीं त्रा् ारास कामाच ेजवकृतीपत्र न .५.४.२०१७ रोजी  ेयात आलेले आहे. तयानुसार 
कायाव ेश  ेऊन रता  सु्तीची कायववाही करयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
पनवेि महानमरपाशििेिा शासनामाफव त ववववध वविास िामाांना तनधी उपिब्ध िरण्याबाबत 

  

(३०)  ७५४३२ (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (दहांमणघाट), 
श्री.अतिु भात्ळिर (िाांददविी पूवव), अॅड.आशशष शिेार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नव्याने थापन झालेल्या पनवेल महानगरपाशलकेला शासनामाफव त ववववध ववकास कामाींना 
व रतर आवश्यक गोष्ीींना ननधी उपलब्ध करयाची मागिी थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया रम्यान मा.मुख्यमींत्री याींययाकड ेननव ेनादवारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाशलकेत समाववषठ झालेल्या ग्रामपींचायतीमाफव त थकववयात आलेली 
पािी पुरवठा व ववदयुत बबलाींचा तसचे गावठाि के्षत्रात मुलभातु सोरवसुववधा पुरवयासाठी 
आधथवक ताि महानगरपाशलकेवर पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाशलका हदीमीत नागररकाींना सोरवसुववधा पुरववयासाठी 
महानगरपाशलकेला आधथवक ननधी  ेयाबाबत शासनामाफव त कोिती कायववाही केली वा करयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) पनवेल नगरपाशलकेचे महानगरपाशलके मध्ये स्पाींतर होयापूवी ववववध 
योजनेअींतगवत ननधी मींजूर करयात आलेला आहे. महानगरपाशलकाींसाठी लागू असलेल्या 
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योजनेअींतगवत उपलब्ध अथवसींकल्पीय तरतू  व मागिीयया अनुर्ींगाने ननधी मींजूर करयाची 
कायाववाही करयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबई उपनमरातीि ववमानतळायया पररसरातीि झोपडपट्टीवाशसयाांचे व ्ासमी रमारतीमध्ये 

राहणाऱ् याांचे पुनववसन िरण्याबाबत 
  

(३१)  ७५४६८ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), श्री.सांजय पोतनीस 
(िशिना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) आींतरराषरीय ववमानतळ पररसरातील झोपडप््ीवाशसयाींयया पुनववसनासीं भाावत अ याप 
ननिवय न घेतल्यान े कुलाव येथील झोपडप््ीवाशसींयानी १६ जानेवारीपासून बेमु त उपोर्िाचा 
रशारा न ला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उपनगरातील साींताकु्रझ ववमानतळायया आजूबाजूयया पररसरातील 
झोपड्याींचे व जुन्या खासगी रमारतीींचे सव्हेक्षि पूिव करयात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ववमानतळायया पररसरातील झोपडपट्टीवाशसयाींच ेव खासगी रमारतीमध्ये राहिा-
याींयया पुनववसनाबाबत शासनाची भाूशमका काय आहे, 
(४) असल्यास, ववमानतळ पररसरातील झोपडप्ीवासीय व रमारतीत राहिाऱ् या रनहवाशाींच े
तयाच जागी पुनववसन व्हावे याकररता राजकीय पक्षायया वतीन े जीव्हीकेयया ववरोधात मोचाव 
काढयात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, झोपडपट्टीवाशसयाींचे व रमारतीत राहिाऱ् या रनहवाश्याींचे तयाच पररसरात 
पुनववसन व्हाव े याकररता शासनतरावरील कायववाहीच े वस्प काय आहे वा तयानुर्ींगाने सुस् 
असलेल्या कायववाहीची सदयःजथती काय आहे ?    
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) : (१) कुलाव येथील सीं ेश नगर व क्राींती नगर बंलबाजार 
रनहवाशाींयया वतीने झोपडपट्टी चळवळ या सींथचेे अध्यक्ष श्री. घनश्याम भाापकर याींनी न नाींक 
३.१.२०१७ रोजीयया पत्रान्वये न नाींक १३.१.२०१७ पासनू बेमु त उपोर्ि करिार असल्याचा 
रशारा मुींबई महानगर प्र ेश ववकास प्राधधकरिाचे कायावलयास न लेला आहे. 
(२) ते (५) ववमानतळ अधधसूधचत के्षत्रामधील झोपडयाींचे सव्हेक्षिाबाबत कायववाही सुस् 
आहे. आसपासयया पररसरातील जनु्या खासगी रमारतीींयया सव्हेक्षिाबाबत आ ेश  ेिेत आलेले 
नाहीत. ववमानतळ अधधसूधचत के्षत्रामधील झोपडपट्टीवाशसयाींची तयाच नठकािी पुनववसन व्हाव े
अशी मागिी आहे.  

शासनाने ित्रपती शशवाजी आींतरराषरीय ववमानतळ अधधसूधचत के्षत्रायया ववकास 
ननयींत्रि ननयमावलीमध्ये झोपडपट्टी पुनववसन योजनेयया अनुर्ींगान े ववननयम अींतभाूवत करिेचा 
ननिवय घेतलेला आहे. 
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        स र प्रास्प ववननयमावर  महाराषर प्रा ेशशक व नगर रचना अधधननयम १९६६ च े
कलम ३७(१अेअे) अन्वये न नाींक ९.९.२०१४ रोजी नागररकाींयया सूचना/हरकती मागवविेत 
आलेल्या आहेत.  तयामध्ये १) in-situ पुनववसन, २) अधधसूधचत के्षत्रामध्ये रतरत्र पुनववसन,  
३) बहृन्मुींबई के्षत्रामध्ये व मुींबई महानगर प्र ेशामध्ये रतरत्र पनुवसवन अशा पयावयानुसार 
ववमानतळावरील जागेमध्ये झोपडपट्टी पुनववसन योजना राबवविेबाबतची तरतू  प्रताववत आहे. 
        ववमानतळ पररसरातील रमारतीींयया उींचीवरील ननबिंध, जागेयया उपलब्धतेवरील 
मयाव ा याचा ववचार करता शक्य अधधकाधधक झोपडपट्टी धारकाींच े अधधसूधचत के्षत्रामध्ये 
पुनववसन करयासाठी शासन प्रयतनशील आहे. 

___________ 
  

मुांबईत महानमरपाशििाांयया मांडईचा पुनववविास िरण्याबाबत 
  

(३२)  ७६०१४ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत महानगरपाशलकाींयया मींडईचा पुनवववकास करयाबाबत न नाींक १४ माचव, २०१६ रोजी 
नवीन धोरि शासनाने प्रशसध्  केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खार, साींताकु्रझ, चेंबूर, ववलेपाले व अन्य एक अशा ५ मींडयाींच ेप्रताव जुन्या 
धोरिानुसार मींजुर करयात आल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तया रम्यान 
नन शवनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाब १ व २ नुसार चौकशी करयात आली आहे काय, चौकशीयया अनुर्ींगान े
महापाशलकेचे को्यावधी स्पयाच े होिा-या नुकसानास जबाब ार असलेल्या व्यक्तीींवर शासन 
काय कारवाई करिार आहे वा कररत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने महापाशलकेयया मींडईयया 
पुनवववकासायया अनुर्ींगाने महाराषर प्रा ेशशक व नगर रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७(१) 
नुसार ववकास ननयींत्रि ननयमावलीमधील  फेरब ल प्रताव शासनास मींजूरीसाठी सा र केलेला 
होता. शासनान े न नाींक १४.३.२०१६ रोजीयया कलम ३७(२) खालील अधधसूचननेुसार स र 
फेरब ल प्रतावास मींजूरी न लेली आहे.  
(२) प्रतुत प्रकरिी स र प्रताव हे शासनान ेयापूवी मींजूर केलेल्या न नाींक २७.०२.२००४ व 
न नाींक ५.०५.२००५ रोजीयया धोरिानुसार कायववाहीमध्ये होत.े तयाचप्रमािे मा.मुींबई उयच 
न्यायालयाकडील रर् याधचका क्र. १८५३/२०११ मध्ये मा.उयच न्यायालयाने न नाींक १८.९.२०१४ 
रोजी न लेल्या आ ेशास अनुसस्न बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन ेस र प्रतावाींना मींजूरी न लेली 
आहे.   
(३) व (४) शासनाकडून चौकशी करयात आलेली नाही व तशी बाब उद् ावत नाही. 

___________ 
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उल्हासनमर महापाशििा शहरास एफ.एस.आय. वाढवून देण्याबाबत 
  

(३३)  ७६३७१ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनमर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाि,े कल्याि- डोंबबवली, मीरा भााईं र, उल्हासनगर, शभावींडी आणि वसई – ववरार या सहा 
महापाशलकामध्ये एम.एम.आर.डी.ए.अींतगवत एक समान ववकास ननमींत्रि ननयमावली लागू 
करयास मा.मुख्यमींत्री महो याींनी माहे ऑग्, २०१६ यया पनहल्या आठवड्यात वा तया 
 रमान्य मान्यता न ली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तया सोबतच नवी मुींबई आणि शसडको नवनगर ववकास प्राधधकरिायया 
अधधसूधचत के्षत्रात क्ल्र पुनवववकासासाठी ४ एफ.एस.आय. ची तरतू  करयास  ेखील मा. 
मुख्यमींत्री महो याींनी मान्यता न ली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  ेशात लोकसींख्या घनतेयया ष्ष्ीन े पनहल्या क्रमाींकावर असलेल्या व केवळ 
१३.५ वगव कक.मी. के्षत्रात बींन त असलेल्या उल्हासनगर महापाशलका शहरास एफ.एस.आय. 
वाढवून  ेयाबाबत एकसमान ववकास ननयींत्रि ननयमवालीनूसार काय ननिवय घेयात आला वा 
घेयात येत आहे,   
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय. 

मा. मुख्यमींत्री महो याींनी जुल,ं २०१६ यया  रम्यान स र प्रतावास मींजुरी न ली 
आहे. 
(२) होय. 
(३) मुींबई महानगर प्र ेशातील बहृन्मुींबई महानगरपाशलका, नवी मुींबई महानगरपाशलका व 
पनवेल महानगरपाशलकेतील शसडकोचे के्षत्र वगळून रतर सवव महानगरपाशलकाींसाठी सवव 
समावेशक व एकाजतमक ववकास ननयींत्रि ननयमावलीची सूचना न .२८/२/२०१७ रोजी प्रशसध्  
केली आहे. स र ननयमावली  उल्हासनगर शहराला लागू होिार आहे. स र प्रशसध्  केलेल्या 
ववकास ननयींत्रि ननयमवलीवर प्राप्त होिाऱ् या हरकती/सुचनाींवर सींबींधधताींना सुनाविी  ेऊन 
शासनास अहवाल सा र करयासाठी सहसींचालक, नगर रचना, कोकि ववभााग, कोकि भावन, 
नवी मुींबई याींना प्राधधकृत करयात आले आहे. स र अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील 
आवश्यक ती कायववाही करयात येईल. यामध्ये अनतरीक्त च्ई के्षत्र नन ेशाींक  ेयाची तरतू  
प्रताववत केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांबोिी (ता.पनविे) मधीि ्ाांदा वसाहतीयया पुनववविासाबाबत 
  

(३४)  ७६५१२ (२१-०४-२०१७).   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशेठ पाटीि (अशिबाम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळींबोली (ता.पनवेल, जज.रायगड) मधील खाीं ा वसाहतीत सेक््र ८ मधील ए ्ाईपची घरे 
मोडकळीस आली असून या नठकािी ककतयेक घराींचे ित पडल्यायया घ्ना घडल्या असून 
रमारतीींना मोठ्या प्रमािात तड े गेल्याने प्रभाकुूीं ज सोसाय्ीत रमारत क्र.ए-११ मधील ३ 
क्रमाींकायया खोलीमधील िताचा लॅब कोसळून  ोघे जि जखमी झाले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शसडकोकडून पुनवववकासाकररता पुनबािंधिी योजनसेाठी न नाींक ४ फेब्रुवारी, २०१५ 
रोजी मसु ा धोरि प्रशसध्  कस्न तयावर सूचना व हरकती मगाववयात आल्या होतया. तसेच 
याबाबत पररिाम मूल्यमापन अहवालायया (Impact Assessment Report) आधारे सुस् 
करयात आलेल्या कायववाहीची सदयजथती काय आहे, 
(३) असल्यास, शासनाने खाीं ा वसाहतीयया पुनवववकासाकररता कोिती उपाययोजना केली वा 
करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) : (१) शसडकोन े यासीं भाावत वतृत आल्याच े प्ष् केलेले 
असून स र रमारतीची पहािी  कस्न सींरचना  सु्तीचे काम हाती घेवून ते मे, २०१७ मध्ये 
पूिव केलेले आहे. 
(२) ते (४) प्रतुत प्रकरिी शासनाने नवी मुींबई महानगरपाशलकेयया ववकास ननयींत्रि 
ननयमावलीमध्ये शसडकोने बाींधलेल्या धोका ायक झालेल्या रमारतीींयया पनुवववकासासाठीचे 
ववननयम न नाींक ४.२.२०१५ रोजीयया अधधसूचनेन्वये अींतभाूवत केलेले होत.े स र ववननयम 
शसडकोयया ववकास ननयींत्रि ननयमावलीमध्ये अींतभाूवत करिेसाठी महाराषर प्रा ेशशक व नगर 
रचना अधधननयम, १९६६ चे कलम ३७(१अअेे) अन्वये न नाींक ४.२.२०१५ रोजीयया सचूनेन्वये 
नागररकाींयया सूचना हरकती मागवविेत आलेल्या होतया. यासीं भाावने वंधाननक कायववाही पूिव 
झाल्यानींतर शासनाने न नाींक १ आक््ोबर, २०१६ रोजीयया अधधसूचनेन्वये स र ववननयम 
शसडकोयया ववकास ननयींत्रि ननयमावलीमध्ये अींतभाूवत करिेस मींजूरी न लेली आहे. 
यासीं भाावतील कायववाही पूिव झालेली आहे. तयामळेु नवी मुींबई महानगरपाशलका ननयोजन 
प्राधधकरि असलेल्या के्षत्राचे बाहेरील नवी मुींबईयया अधधसूधचत के्षत्रामधील शसडकोने बाींधलेल्या 
धोका ायक झालेल्या रमारतीींयया पुनवववकासाचा मागव मोकळा झालेला आहे. तयानुसार खाीं ा 
वसाहत, कळींबोली येथील रमारतीींचा पुनवववकास होिे अशभाप्रेत आहे. 

___________ 
  

अहमदनमर जजल्ह्यात देशी मावठी िटे्ट, वपतुिे अशी घाति शत्र ेबेिायदेशीरररत्या 
बाळमणाऱ्याांयया सांख्येत वाढ झाल्याबाबत 

  

(३५)  ७६९९४ (२१-०४-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) अहम नगर जजल््यात  ेशी गावठी कटे्ट, वपतुले अशी घातक शत्र े
बेकाय ेशीरररतया बाळगिाऱ्याींची सींख्या वाढत असून गत वर्ी ३८ गावठी कटे्ट व ६० काडतुस े
पोशलसाींनी जप्त केल्याचे न नाींक २ जानेवारी, २०१७ रोजी वा तया सुमारास नन शवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बेकाय ेशीर वपतुलाींचा वापर हतया करिे, वाळू तकरी, रता लू्ी 
रतया ीसाठी होत असल्यामळेु जजल््यात काय ा व सुव्यवथाचा गींभाीर प्रश्न ननमावि झालेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स र प्रकरिी चौकशी कस्न बेकाय ेशीर वपतुल बाळगिाऱ्याींववस्ध्  शासनान े
कोिती कारवाई केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अहम नगर जजल््यात २०१६ मध्ये एकूि ३९ गुन््यात  ेशी गावठी वपतुले, ररव्हॉल्वर 
असे एकूि ३५ अजग्नशत्र ेव ४ रायफल असे सवव एकूि ३९ अग्नीशत्र ेआणि ६६ काडतसुे 
जप्त केली असून सवव आरोपीींववस्ध्  काय ेशीर कारवाई केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद भावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनमर महानमरपाशििा के्षत्रात मदहिाांसाठी ’’तेजजवनी’’ बस सेवा सुस् िरण्याबाबत 
  

(३६)  ७७९३३ (२१-०४-२०१७).   डॉ.बािाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) उल्हासनगर महानगरपाशलका के्षत्रात मनहलाींसाठी ’’तेजजवनी’’ बस सेवा सुस् करयाची 
मागिी थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींययाकड े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये लेखी 
ननवे नाव् ारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागिीयया अनरु्ींगाने मनहलाींसाठी ’’तेजजवनी’’ बस सेवा सुस् करयाबाबत 
शासनाने कोिती ननिवयातमक कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदयाजथतीत राज्यातील मुींबई, नवी मुींबई, ठािे, नागपूर, कल्याि डोंबबवली,पुिे व 
वपींपरी-धचींचवड या महानगरपाशलका के्षत्रात “तेजजवनी” बस योजना सुस् करयास शासनान े
मान्यता न ली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई उयच न्यायाियाच े्ांडपीठ िोल्हापूरात होण्याबाबत 
  

(३७)  ७८४७९ (२१-०४-२०१७).   श्री.उल्हास पाटीि (शशरोळ), श्री.तनतेश राणे (िणिविी), 
श्री.जयिुमार मोरे (माण), श्री.अशमन पटेि (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उयच न्यायालयाच ेखींडपीठ कोल्हापूरात झाले पानहज ेया मागिीसाठी कोल्हापूर लेबर 
लॉ पॅ्रजक््शनसव असोशसएशन व ननवतृत कामगाराींनी न नाींक १ जानेवारी, २०१७ रोजीयया 
सुमारास साखळी उपोर्ि सुस् केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उयच न्यायालयाचे खींडपीठ कोल्हापूर येथ े होिेबाबत शासनाने ननिवय 
घेतला आहे काय, तयाचे वस्प काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) मुींबई उयच न्यायालयाचे कफरते खींडपीठ कोल्हापूर येथे थापन करयात याव,े अशी 
शशफारस शासनामाफव त मा.मुख्य न्यायमुती, उयच न्यायालय, मुींबई याींना शासन पत्र, 
न .१७/७/२०१५ अन्वये करयात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िुडाळ (जज.शसांधुदमुव) एमआयडीसीत बांदाथेत असिेल्या वायमन माडवन िां पनीयया  
िाममाराांची रक्िम परत देण्याबाबत 

  

(३८)  ७८७०७ (२१-०४-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय िाममार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कुडाळ (जज.शसींधु गुव) एमआयडीसीत सध्या बीं  अवथेत असलेल्या वायमन गाडवन 
कीं पनीयया सुमारे ५५० कामगाराींची गेली ३० वर्ावपासून प्रलींबबत असलेली रक्कम कामगाराींना 
परत  ेयाबाबत शासन तरावर कोिती कायववाही करयात आली वा येत आहे, 
(२) असल्यास, कामगाराींना तयाींयया हक्काची रक्कम शमळयास होत असलेल्या ववलींबामुळे 
कामगाराींवर उपासमारीची वळे आली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकायववाही कस्न कामगाराींना न्याय  ेयाययाष्ष्ीने कोिती 
कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांमेिर (२७-०७-२०१७) : (१) स र कीं पनी न नाींक ३०/१०/१९८६ पासून 
हायको व् ररसीव्हर माफव त शसल करयात आल्यानींतर स रहु प्रकरि न्यायप्रववषठ आहे. 
तेव्हापासून कीं पनीच ेसवव व्यवहार को व् ररशसव्हरकडुन ननयींबत्रत केले जात असल्यान ेयाप्रकरिी 
शासनाने कायववाही करयाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(२) अशा प्रकारची कोितीही तक्रार सींबींधधत सहायक कामगार कायावलयाकड े प्राप्त झालेली 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मािवण शहराचा वविास आरा्डा रदीत िरण्याबाबत 
 

(३९)  ७८७१८ (२१-०४-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मालवि शहराचा ववकास आराखडा तयार करताींना कोितयाही प्रकारचा अ्यास न करता 
ननकर् न ठरववता स्ीं  ीकरिासाठी आवश्यक असलेल्या रतयाींकड ेआराखडयात  लुवक्ष कस्न 
अनावश्यक रत ेस्ीं  ीकरिासाठी प्रताववत करयात आल्यामुळे तसेच रता स्ीं  ीकरिात काही 
मींन रे व घराींचे नुकसान होिार असून राजको्सारख्या पररसरात खळेासाठी मं ान व 
पाककिं गसाठी आरक्षि ्ाकयात आल्यामुळे मालवि शहरावर ला लेला अन्यायकारक शहर 
ववकास आराखडा रदीम करयाची मागिी मालवि शहरवाशसयाींनी तसचे लोकप्रनतननधीींनी न नाींक 
६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा तया सुमारास मा.मुख्यमींत्री ,याींययाकड ेपत्रादवारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, स र शहराचा ववकास आराखडा मालवि नगरपररर् ेने तयार केला असून या 
आराखडयाला आके्षप घेिाऱ् या १६६२ हरकती नागररकाींनी नों ववल्या असून उववररताींना हरकती 
नों ववयासाठी मु तवाढ  ेयाची तसेच काही नठकािी मालवि शहरात ग्रीन झोन ्ाकयात 
येऊन मालवियया जनतेला अडचिीत आििारा शहर ववकास आराखडा बनववयात येिे, 
नववन ववकास आराखडयामुळे मालवि शहरातील रनहवाश्याींनी तयाींची घरे व जमीनी बाधधत 
होिार असल्यान ेस र आराखडयास ववरोध  शवववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मालवि शहरातील बाजारपेठेचे अजततव सींपवयाचे र्डयींत्र असून पयव् न, 
कुबा याचा कोिताही ववचार झालेला नसिे, तसेच मासळी माके् रता स्ीं  ीकरि व ववववध 
आरक्षिे याबाबत शहरवाशसयाींचा स र आराखडयास ववरोध असल्याबाबतयया अनेक तक्रारी 
थाननक लोकप्रनतननधीींना प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींपूिव मालवि शहरात ९ त े १६ मी्रपयवतच े नऊ नवीन रत े प्रताववत 
असि,े तसेच ८२ नवीन आरक्षिे असून यातील सुमारे ६६ आरक्षि े खासगी जागेत 
 ाखववयात येि,े तयाचप्रमािे ४० ्क्के भााग हा ग्रीन झोन व माड, काजू बागायती के्षत्र अस े
आरक्षक्षत करयात येि,े ववकास आराखडयाववरोधात वायरी, आडवि,  ाींडी या भाागातील 
शेकडो नागररक व मनहलाींनी मालवि बाजारपेठ मागे मोचाव काढून ननर्ेध व्यक्त केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, स र शहरवाशसयाींवर ला लेला जाचक व अन्यायकारक मालवि ववकास 
आराखडा तातकाळ रदीम कस्न शहरवाशसयाींना ववश्वासात घेऊन हरकतीसाठी मु तवाढ  ेऊन 
तयाींचे आके्षप व सूचनाींचा ववचार कस्न नव्यान े ववकास आराखडा तयार करयाबाबत शासन 
तरावर कोिती कायववाही करयात आली वा येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) मालवि शहर ववकास आराखडा थधगती  ेऊन 
फेरववचार करयाची मागिी ववववध लोकप्रनतनीधीींनी शासनाकड ेकेलेली आहे. 
(२) होय. 

स र ववकास आराखडा न . १३ ते १९ ऑग् २०१५ यया राजपत्रात प्रशसध्  
झाल्यानींतर १६६२ हरकती व सचुना ननयोजन सशमतीकड े प्राप्त झालेल्या आहेत व तयावर 
ननयोजन सशमतीन ेफेब्रुवारी २०१६ मध्ये सुनाविी घेतलेली आहे. स र ववकास योजना कलम 
३० अन्वये शासनास मींजुरीसाठी सा र करयासाठी नगरपररर्  मालविन े ववनहत मु तीत 
कायववाही न केल्यान े सहसींचालक, नगर रचना, कोकि ववभााग, नवी मुींबई याींनी पत्र क्र. 
१५४५, न . ०८/०९/२०१६ अन्वये महाराषर प्रा ेशशक व नगर रचना अधधननयम १९६६ च ेकलम 
२१ (४क) अन्वये नामनन ेशशत अधधकारी म्हिून सहाय्यक सींचालक, नगर रचना रायगड-
अशलबाग याींची नमेिूक केलेली आहे. स र ववकास योजनसेींबींधीत प्राप्त हरकती व सूचनाींबाबत 
ननयोजन सशमती/नामनन ेशशत अधधकारी याींचकेड ेआवश्यक कायववाही सुस् आहे. 
(३) अशा प्रकारयया तक्रारी थाननक लोकप्रनतनीधीींना प्राप्त झाल्या आहेत ककीं वा नाही, 
याबाबतची मानहती शासनाकड ेउपलब्ध झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(४) स र प्रास्प ववकास योजनेबाबत सहसींचालक, नगर रचना, कोकि ववभााग, नवी मुींबई 
याींचे कायावलयात न .२४/०७/२०१५ रोजी अध्यक्ष नगरपररर्  मालवि तसेच मुख्याधधकारी व 
रतर नगरपररर् ेचे प ाधधकारी याींचेसमवेत बंठक आयोजजत केली होती. स र बंठकीत 
नगरपररर् ेचे अध्यक्ष व प ाधधकारी याींनी सुचववलेले ब ल प्रास्प ववकास योजनेत अींतभाूवत  
कस्न तदनींतर स र ववकास योजना कलम २६ (१) प्रशसध्  करयाचे ठरववयात आले. 
तयाप्रमािे नगरपररर् ेयया सुचनेनसुार ववकास योजनेत योग्य तो ब ल कस्न स र ब लासह 
प्रतुत ववकास योजना कलम २६ (१) अन्वये न . १३ ते १९ ऑग् २०१५ यया राजपत्रात 
प्रशसध्  करयात आली. 

नागररकाींयया मोचावबाबत मानहती आढळून येत नाही. 
(५) ववकास योजना शासनास सा र झाल्यानींतर उक्त तक्रारी, आके्षप व सूचना ववचारात घेवून 
योजनेयया मींजूरीबाबत योग्य ती कायववाही करयाची शासनाची भाूशमका आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
बुिडाणा नमरपररषद अांतमवत दशित व ती सुधार योजनेय या तनधीतनू बेिेय या िजावचा भरणा 

व अन् य देयिे प्रदान िूनन मैरव्यवहार िरण् यात आल्याबाबत 
  

(४०)  ७९७७१ (२०-०४-२०१७).   श्री.हषववधवन सपिाळ (बिुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडािा नगरपररर्  अींतगवत  शलत व ती सुधार योजनेय या ननधीतून ब केय या कजावचा 
भारिा व अन् य  ेयके प्र ान करून गंरव्यवहार कर यात आल् या बाबतचा अहवाल माहे 
जानेवारी, २०१७ य या सुमारास शासनास प्राप् त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, स र प्रकरिी  ोर्ी असलेल् या अधधकाऱ् याींववरूध्   शासनाने कोिती कारवाई 
केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय, सामाजजक न्याय ववभाागाकड ेप्राप्त तक्रारीयया 
अनुर्ींगाने जजल्हाधधकारी बलुडािा याींनी याबाबतचा अहवाल सामाजजक न्याय ववभाागास 
न .१७.१.२०१७ रोजी सा र केला आहे. 
(२) ववर्याींककत प्रकरिायया अननयशमततेबाबत जबाब ार ततकालीन मुख्याधधकारी याींचेववस्ध्  
ववभाागीय चौकशीचा प्रताव शासनास सा र करयाची बाब जजल्हातरावर सुस् आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जजजामाता क्रीडा सांिुि बिुडाणा येथीि व् यापारी मायायासमोर झािेल् या  फोटाबाबत 
  

(४१)  ८००६० (२१-०४-२०१७).   श्री.हषववधवन सपिाळ (बिुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) जजजामाता क्रीडा सींकुल बुलडािा येथील व् यापारी गाळ्यासमोर मा.लोकसभाा स  य याींय या 
कायावलयासमोर न नाींक ०३ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी झालेल् या  फो्ात  ोन श् वानाींचा मतृ य ूझाला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जानेवारी २०१७ वा तया रम् यान बलुडािा येथील आठवडी बाजारात १५ 
गायीींचा घातपाताने मतृ यू  झाल् याची बाब नन शवनास आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरिी शासनान ेचौकशी केली आहे काय,तपासाअींती काय ननष पन् न 
झाले व पुढे कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१७) : (१) व (२) न . ०३ फेब्रवुारी, २०१७ रोजी झालेल्या 
फो्ात एका श्वानाचा मतृयू झालेला आहे. तसचे न . ११ जानेवारी, २०१७ रोजी ३ गायी व २ 
गोऱ्हे मतृ जथतीत आढळले आहेत.  
(३) सवव मतृ प्रायाींचे शव ववयिे न कस्न पुढील तपासिी कररता अवयव, घ्नाथळावर 
प्राप्त द्रावि व जव्हसेरा वंज्ञाननक प्रयोगशाळा, औरींगाबा  येथे पाठववयात आले असून पुढील 
चौकशी सुस् आहे.  
(४) प्रश्न उद भावत नाही. 

___________ 
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अमरावती येथीि मदहिा व्यवसाय प्रशशक्षण अशभयान या सांथिेडून  
फसवणूि िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४२)  ८०३०६ (२१-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय िाममार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नहींगोली जजल्हयातील अनके कामगाराींची अमरावती येथील मनहला व्यवसाय प्रशशक्षि 
अशभायान या सींथेकडून मोठया प्रमािात फसविूक करयात आली असल्याच े थाननक 
लोकप्रनतननधी व स रहू तस्ि कामगाराींनी मा.जजल्हाधधकारी, नहींगोली याींययाकड े न नाींक १५ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननवे न न ले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स रहू कामगाराींची फसविूक करिाऱ् या सींथेवर कारवाई करयाबाबत तसेच 
स र तस्ि कामगाराींचे वेतन, भातते  ेयाबाबत शासनाने कोिती कायववाही केली वा करयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांमेिर (२६-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रतुत प्रकरिी सींबींधीत कमवचारी याींना तयाींच ेथकीत वेतन व रतर  ेिी शमळयाकररता 
मा.कामगार न्यायालयात प्रकरि  ाखल करयाबाबत सरकारी कामगार अधधकारी, नहींगोली 
याींनी न .२४.५.२०१७ रोजीयया पत्रान्वये सुधचत केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा जजल्हयातीि बाांधिाम िाममाराांची नोंद असनूही  
शासिीय योजनाांपासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(४३)  ८०३५९ (२१-०४-२०१७).   श्री.ददपि चव्हाण (फिटण) :   सन्माननीय िाममार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) शासनाने बाींधकाम कामगाराींसाठी कल्यािकारी मींडळाची थापना कस्न मींडळायया 
माध्यमातून ववववध योजना सुस् केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातारा जजल्हयातील २ हजार ८२ कामगाराींची नों  असनूही हे कामगार 
शासकीय योजनाींपासून वींधचत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयासुमारास 
शासनायया नन शवनास आली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाींधकाम कामगाराींना शासकीय योजना शमळयाकररता शासनातफे कोिती 
कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांमेिर (२४-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.      
(२) हे खरे नाही.  

सातारा जजल््यातील मींडळाकडील नों ीत बाींधकाम कामगाराींपंकी १००८ पात्र 
बाींधकाम कामगाराींना ववववध १८ कल्यािकारी योजनाींचा लाभा  ेयाकररता स्.३१,००,२००/-
(एकतीस लाख  ोनश ेमात्र) वा्प करयात आले आहेत. 
(३) नों ीत बाींधकाम कामगाराींना मींडळाने लागू केलेल्या कल्यािकारी योजनाींचा लाभा जल  
गतीने शमळिकेररता मींडळायया न नाींक १८.६.२०१४ रोजीयया शासन ननिवयानुसार सींबींधधत 
जजल्हा कायावलय प्रमुखाींना (अप्पर कामगार आयुक्त, कामगार उप आयुक्त, सहायक कामगार 
आयुक्त, सरकारी कामगार अधधकारी) योजनाींचे लाभा वा्प करयाचे अधधकार प्र ान करयात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जजल्ह्यातीि ्डी येथ ेसुसज्ज पोशिस चौिी बाांधण्याबाबत 
  

(४४)  ८०३७४ (२१-०४-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ठािे जजल््यातील खडी पोशलस चौकीला १०० वर् ेपूिव झाली असून स र नठकािी सुसज्ज 
पोशलस चौकी बाींधयाची मागिी तेथील नागररकाींनी वारींवार सींबधधत ववभाागाकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खडी येथ ेनववन पोशलस चौकी बाींधयाबाबत शासनाने कोिता ननिवय घेतला 
वा घेयात येत आहे व तयाचे वस्प काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१७) : (१) व (२) खडी येथील पोलीस चौकीचे बाींधकाम हे सन 
१९१२-१३ या साली झाले असून खडी येथील पोलीस चौकी सुमारे १०० वर् ेजूनी आहे. स र 
चौकीयया एकूि चार ससुज्ज खोल्या सुजथतीत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

पािघर नमरपररषदेयया प्रास्प वविास आरा्ड्याची मादहती व निाशा उपिब्ध न िरता 
अधधसूचना जारी िरण्यायया तनणवयाबाबत 

  

(४५)  ८०५२० (२१-०४-२०१७).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नािासोपारा), 
श्री.वविास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघर नगरपररर् ेयया प्रास्प ववकास आराखड्याची मानहती व नकाशा उपलब्ध न करता 
अधधसूचना जारी करयायया शासन ननिवयाववरोधात प्रास्प ववकास आराखडा ववरोधी सींघर्व 
सशमतीने माहे डडसेंबर, २०१६ यया शेव्यया आठवड्यात मा.मुख्यमींत्रयाींना ननवे न न ले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी प्रकरिी चौकशी करयात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, आराखड्याची मानहती व नकाशा प्रशसध्  करयायया ष्ष्ीने तसचे 
नागररकाींयया हरकती व सूचना मागववयासीं भाावत नगरववकास ववभाागान े कोिती कायववाही 
केली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय. 

प्रास्प ववकास आराखडा ववरोधी सींघर्व सशमतीने पालघर ववकास  आराखडा हरकती 
सींबींधी ननवे न मा. मखु्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना  न . ५/४/२०१७ रोजी सा र केले आहे. 
(२) व (३) पालघर नगरपररर् ेची ववकास येाजना शासनाने न नाींक २/९/२०१६ यया 
अधधसूचनेदवारे भाागश: मींजूर केली असून, वगळलेल्या भाागाची (ई.पी. १ त े४९)  सूचना आम 
जनतेकडून हरकती/सचूना मागववयासाठी न .२/९/२०१६ रोजी  पुनप्रवशसध्  केली आहे. तयावळेी 
स र सूचना व अधधसूचनेसोबत योजनेच ेनकाश ेउपलब्ध झाले नव्हते. तथावप, तयानींतर स र 
नकाश े प्रमाणित कस्न आम नागररकाींयया अवलोकनाथव न .७/३/२०१७ रोजी प्रशसध्  करयात 
आले आहेत. 

उक्त वगळलेल्या भाागायया ववकास योजनेवर आम जनतेकडून हरकती/सूचना  ाखल 
करयासाठी सहसींचालक, नगर रचना, कोकि भावन, नवी मुींबई याींना अधधकारी म्हिून  
नेमयात आले असून पुढील कायववाही तयाींच ेतरावर सुस् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

रचििरांजी नमरपररषद हदीतीमध्ये मािमत्ता िरायया दपु्पट रतिी शाती रक्िम  
आिारण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४६)  ८०८६४ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (रचििरांजी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रचलकरींजी नगरपररर्  हदीमीमध्ये अवधं बाींधकामाींना आळा घालयासाठी तया बाींधकामाींवर 
मालमतता करायया  पु्प् रतकी शाती रक्कम आकारून घरफाळा आकारिेस सुरवात 
केल्यामुळे अनेक मालमतताधारकाींना नतप्प् घरफाळयाची बबले प्राप्त झाल्यान ेस र शाती 
रदीम करयाची मागिी थाननक लोकप्रनतननधीींनी मुख्यमींत्री महो याींकड ेमाहे नोव् हेंबर, २०१४ 
मध्ये वा तया  रम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र प्रकरिी नगरववकास ववभााग शासन ननिवय न नाींक २८/०९/२०१५ अन्वये 
सधचव, नगरववकास-२ याींयया अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करयात आली आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, स र सशमतीने उक्त ननवे नायया अनुर्ींगान ेरचलकरींजी येथील पररजथतीबाबत 
मानहती / अशभाप्राय घेतला आहे काय व स र अशभाप्राय शासनाला प्राप्त झाला आहे काय व 
तयाबाबत शासनाकडून कोिती कायववाही करयात आली वा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
स र प्रकरिी महाराषर नगरपररर् , नगरपींचायती व औदयोधगक नगरी अधधननयम 

१९६५ चे कलम १८९ अ मधील तरतू ी नुसार कायववाही करयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातीि सवव असांघटीत घटिाांना िल्याणिारी योजनाांचा िाभ देण्यासाठी एिच असांघटीत 

िल्याणिारी मांडळाची थापना िरण्याबाबत 
  

(४७)  ८०८७२ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुरेश हाळवणिर (रचििरांजी), श्री.आशसफ शे् (मािेमाांव 
मध्य) :   सन्माननीय िाममार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवव असींघ्ीत घ्काींना कल्यािकारी योजनाींचा लाभा  ेयासाठी एकच 
असींघ्ीत कल्यािकारी मींडळाची थापना करयाचा प्रताव शासनायया ववचाराधीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स रील असींघ्ीत के्षत्रातील कामगार कल्याि मींडळात यींत्रमाग कामगार, 
शेतमजूर, पत्रकार व वतृतपत्र ववके्रते, ररक्षाचालक, रकचालक, वाहनचालक याींनाही समाववष् 
करयाची मागिी थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे मे, २०१६ मध्ये वा तया रम्यान 
मा.कामगार मींत्री याींययाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स रील प्रतावाची सध्यजथती काय आहे व केव्हापयिंत हा प्रताव मींजूर होिे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. सांभाजी पाटीि-तनिांमेिर (२४-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) होय, असींघ्ीत कामगाराींसाठी सामाजजक सुरक्षा मींडळ गठीत करयाची कायववाही 
शासन तरावर प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

वसई-ववरार शहर महानमरपाशििा व वसई-ववरार उपप्रदेशािरीता औद्योधमि के्षत्रामध्ये 
रदहवास व वाणणज्य वापर अद्यापी अनुजे्ञय िरण्यात आिेिा नसल्याबाबत 

  

(४८)  ८१४८५ (२०-०४-२०१७).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नािासोपारा), 
श्री.वविास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
 (१) वसई-ववरार शहर महानगरपाशलका व उपप्र ेशाकरीता मींजरु ववकास आराखड्यामधील 
 शवववलेल्या औदयोधगक के्षत्रामध्ये रनहवास व वाणिज्य वापर अदयापी अनुजे्ञय करयात 
आलेला नाही ही बाब थाननक लोकप्रनतननधीींनी न नाींक १७ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास मा.मुख्यमींत्रयाना पत्र शलहून नन शवनास आिून न ली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एम.एम.आर के्षत्रातील महानगरपाशलका के्षत्रामध्ये ववकास आराखड्यातील 
औदयोधगक के्षत्रामध्ये रनहवास व वाणिज्य वापर अनुजे्ञय केल्यानुसार वसई-ववरार शहर 
महानगरपाशलका व उपप्र ेशासाठीचे के्षत्रात रनहवास व वाणिज्य वापर अनुजे्ञय करयासीं भाावत 
शासनाने कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) मुींबई महानगर प्र ेशातील बहृन्मुींबई महानगरपाशलका, नवी मुींबई महानगरपाशलका व 
पनवेल महानगरपाशलका के्षत्रामधील शसडकोचे के्षत्र वगळून रतर सवव महानगरपाशलकाींसाठी 
सववसमावेशक व एकाजतमकृत ववकास ननयींत्रि ननयमावलीची सूचना न नाींक २८/२/२०१७ रोजी 
प्रशसध्  केली आहे. स रची ननयमावली वसई-ववरार महानगरपाशलका के्षत्रास  ेणखल लागू  
आहे. या प्रास्प ववकास ननयींत्रि ननयमावलीमध्ये औ योधगक के्षत्रामध्ये रनहवास व वाणिज्य 
वापर अनुजे्ञय करयाबाबतची तरतू  अींतभाूवत करयाचे प्रताववत केले आहे. स र ननयमावली 
अींनतमरीतया मींजूर झाल्यानींतर लागू होईल.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाशशम जजल्हयातीि मािेमाांव नमर पांचायतिा वैशशष्ट्टयापुणव योजनतेून वमळण्यात 
आल्याबाबत 

  

(४९)  ८१६६९ (२०-०४-२०१७).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मालेगाींव ग्रामपींचायतच ेस्पातींर न नाींक १७ जुल,ं २०१५ रोजी नगरपींचायतमध्ये झाले मात्र 
१ वर्व ६ मनहन्याींचा कालावधी उल्ुनही मालेगाींव नगरपींचायतयया ववकासाकड ेशासनान ेलक्ष 
न ले नसून वंशशष्यपुिव योजनेंतगवत वाशशम जजल्हयातील रतर सवव नगरपाशलका व 
नगरपींचायतीींना को्यावधी स्पयाींचा ववकास ननधी मींजुर झाला असताींना मालेगाींव 
नगरपींचायतला मात्र तयामधून वगळयात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगाींव शहरायया ववकासाठी वंशशष्यपुिव योजनेंतगवत ननधी उपलब्ध 
करयासाठी शासन तरावस्न कोिती कायववाही केली वा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मालेगाींव नगरपींचायतीस सन २०१५-१६ मध्ये रता अनु ान स्.२० लक्ष मींजुर केले आहे. 
तसेच सन २०१६-२०१७ मध्ये रता अनु ान स्.२० लक्ष व नवी नगरपींचायत योजनेखाली 
स्.२.२५ को्ी मींजूर करयात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 



वि.स. ३४० (38) 

अहमदनमर महानमरपाशििेिा मिुभूत सोयीसोववधा अांतमवत वविास िामासाठी तनधी 
शमळण्याबाबत 

  

(५०)  ८३११९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम जमताप (अहमदनमर शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अहम नगर महानगरपाशलकेला मुलभाूत सोयीसोववधा अींतगवत ववकास कामासाठी सन 
२०१४ मध्ये स्पये ५ को्ी ४० लक्ष रक्कम  ेयात आली होती व तयातील काही नहसा न 
न ल्याने काही काम ेअधवव् वस्पात बीं  पडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामासाठी ननधी वगव करयायया ष्ष्ीने शासनाने कोिती कायववाही केली 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) व (२) अहम नगर महानगरपाशलका के्षत्रातील ववववध 
ववकास कामाींकरीता स्.६.८० को्ी मींजूर करयात आले आहेत. तथावप, उपलब्ध अथवसींकल्पीय 
तरतू  ववचारात घेऊन ८०% यया मयाव ेत  ोन ्प्प्यात एकूि स्.५.४४ को्ी ववतरीत करयात 
आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


