
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यातीच चमािार व गटई िामगाराांना महानगरपालचिा, नगरपररषद के्षत्र इ. ठििाणी 
उपजीवविेसािी स् टॉल् स लमण् याबाबत 

  

(१)  ६०७८८ (२६-०८-२०१६).   श्री.ठहतेंद्र िािूर (वसई) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील चमाकार व ग्ई कामगाराींना महानगरपाललका, नगरपररषद के्षत्र इ. ठिकाणी 
रस् ् याच् या कललेा जपवीकवकेसािी स् ्ॉल् स लमण् याच् या गेल् या ेनेक वषााच् या मागणीबाबत 
शासनामार्ा त स् थायी ेदेश सवा सींबींताताींना दे् यात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल् यास, ् याचे थोल यात स् वरुपप काय ेहे व जपरो त ेदेशाींची ेींमलबवावणी 
हो् याबाबत कोणती कायावाही कर् यात ेली वा येत ेहे, 
(३) ेसल् यास, ककती ग्ई कामगाराींना स् ्ॉल् ससािी ेींितमत  मींवररी देनन परवाने दे् यात 
ेले ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) सामाजवक न्याय व कवशषे सहाय कवभागाच्या ठदनाींक 
१३ रे्बुवारी, २००८ रोवीच्या शासन िनणायान्वये ग्ई कामगाराींना पत्र्याच े स््ॉल दे्याच्या 
योवनेबाबत सरचना ठदलेल्या ेहेत. 
     बहृ्नमुींबई महानगरपाललका ेतािनयम १८८८ माील कलम ३१३(ब) व महाराषर 
महानगरपाललका ेतािनयम १९४९ कलम ३८५ नुसार हस्त व्यवसायातील कौशल्याचा 
जपयोग कर्यासािी परवाने दे्याची तरतुद कवठहत ेहे. याच स्वरुपपाची तरतुद महाराषर 
नगर पररषदा, नगरपींचायती व औदयोतगक नगरी ेतािनयम १९६६ माील कलम १८७ मध्ये 
ेहे. या तरतुदीनसुार ग्ई कामगाराींना बैिे (कपच) परवाने दे्यासींदभाात शासन ेदेश 
ठदनाींक ०५ वरन, २००० ेन्वये महानगरपाललका व नगरपाललकाींना सुचना ठदलेल्या ेहेत. 
     पथकवके्रता (जपजवकवकेच े सींरक्षण व पथकवक्री कविनयमन) िनयम २०१६ नुसार पथ 
कवके्रता सलम्या स्थापन कर्याची तरतुद कवठहत केलेली ेहे. या  िनयमानुसार ग्ई 
कामगार याींना बैिे परवाने दे्याबाबत महानगरपाललका व नगरपाललका स्तरावर कायावाही 
ेलभप्रेत ेहे. 
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(२) या योवनेंतगात सामाजवक न्याय व कवशेष सहाय कवभागाच्या ेख्याररत सींत रोहीदास 
चमोद्योग व चमाकार कवकास महामींलणामार्ा त १००% ेनुदानावर पत्र्याच ेस््ॉल व रू.५००/- 
ेनुदान दे्यात येते. 
(३) राज्यातील २४ महानगरपाललकाींकलुन प्राप्त माठहती नसुार ग्ई कामगाराींना स््ॉल्ससािी 
१९०५ परवाने दे्यात ेले ेहेत. 
  

___________ 
  

िणिवची नगरपांचायत (जज.लसांधदुगुा) हद्दीतीच भाजी मािेट आरक्षणाबाबत 
  

(२)  ८४८६० (२३-०८-२०१७).   श्री.ननतेश राणे (िणिवची) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली (जव.लसींाुदगुा) नगरपींचायत हद्दीतील भावी माके्सािी ठदनाींक २१ म,े २००८ 
च्या सवासााारण सभेत ेरक्षण क्र.२५ ेन्वये वलमन सींपाठदत करून कवकलसत कर्याबाबत 
नगरपींचायतीन ेिराव पाररत केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, नगरपररषदेच्या सदरहर िरावाच्या ेनुषींगान ेजपकवभागीय ेताकारी, कणकवली 
याींनी मुख्याताकारी कणकवली नगरपररषद याींना ेदेश ठदले ेसतानाही सदरहर ेदेशाची 
ेींमलबवावणी न करता ेताकाराचा दरुूपयोग, ेदेशाचे जल्लींघन व शासकीय िनयमाचा भींग 
करून खावगी कवकासक मे.ग्लोबल ेसोलसए् याींच्याकलरन ठदनाींक १२ रे्ब्रुवारी, २०१६ रोवी 
नवीन प्रस्ताव व ठदनाींक १६ वरन, २०१६ रोवी रे्रप्रस्ताव बकेायदेशीररर्या दाखल करून 
घेतला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, ठदनाींक २१ म,े २००८ रोवीच्या सवा सााारण सभते भावी माके्सािी मींवरर 
कर्यात ेलेला ेरक्षण क्र.२५ लावलरन मुख्याताकाऱ याींनी बकेायदेशीररर्या व शासकीय 
िनयमाींचे जल्लींघन करून मे.ग्लोबल ेसोलसए् याींचा नवीन प्रस्ताव दाखल करून घे्याची 
सवासााारण कारणे काय ेहेत, 
(४) ेसल्यास, या सींपरणा प्रकरणाची सखोल चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, 
(५) ेसल्यास, चौकशीत काय ेढणरन ेले व ्यानसुार पुढे कोणती कारवाइा कर्यात ेली 
वा येत ेहे, 
(६) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) • ठद.२१/०५/२००८ रोवी नगरपींचायत सवासााारण सभेत पाररत झालेला िराव 
क्र.१४ प्रमाण े नगरपींचायतीन े जपकवभागीय ेताकारी, कणकवली जपकवभाग (महसरल), 
कणकवली याींच्याकल े भरसींपादन प्रस्ताव सादर केला होता. तथाकप, नवीन भुसींपादन 
ेतािनयमातील तरतुदीनुसार प्रस्ताव तयार करुपन सुाारीत प्रस्ताव सादर कर्याबाबतच े
ेलभप्राय देनन जप कवभागीय ेताकारी याींनी सदर प्रस्ताव नगरपींचायतीस परत केला. 
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• ्यानींतर मे. ग्लोबल ेसोलसए् कणकवली याींच्या तरे् ठद.१२/०२/२०१६ व ठद.१६/०६/२०१६ 
रोवी ेरक्षण क्र. २५ भावी माके् कवकलसत करणेबाबतचा प्रस्ताव ्पालाद्वारे नगरपींचायतीस 
प्राप्त झाला ेहे. 
(५) व (६) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुरुड जांजजरा नगरपररषदेतीच (जज.रायगड) सांवगाातीच अधधिारी / िमाचारी याांच्या ररतत 
पदावर िमाचारी उपचब्ध होणेबाबत 

  

(३)  ८६१४५ (२३-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरुपल वींजवरा नगरपररषदेतील (जव.रायगल) सींवगाातील ेताकारी / कमाचारी याींच्या ररत 
पदावर कमाचारी जपलब्ा होणेबाबत मुरुपल वींजवरा नगरपररषदेने वारींवार शासनाकल े मागणी 
केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने िनणाय घेतला ेहे काय व ्याच ेस्वरुपप काय ेहे, 
(३) ेसल्यास, सदरची ररत पदे केव्हापयतं भर्यात येणार ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) नगरकवकास कवभाग, शासन िनणाय ठद. ०७.०३.२०१७ ेन्वये राज्यातील महाराषर 
नगर पररषद राज्यस्तरीय ५ सींवगाातील (ेग्नीशमन सेवा सींवगा वगणरन) एकर ण १४८३ ररत 
पदे भर्यास शासनान ेमान्यता ठदली ेहे. 
• तसचे महाराषर नगर पररषद राज्यस्तरीय सींवगााच े “िनयुती प्राताकारी” म्हणरन ेयुत 
तथा सींचालक, नगर पररषद सींचालनालय याींना घोकषत कर्यात ेले ेहे. 
• सींवगाातील पदभरतीच्या ेनषुींगाने सेवा वेषिता यादी प्रलसध्द करणे व बबींदनुामावली 
प्रमाणणत करून घे्याची कायावाही सींचालनालय स्तरावर परणा झाली ेहे. 
• सदर पदभरती प्रकक्रयेेींतगात मुरूल वींजवरा नगर पररषदेतील ररत पदे भर्याची तववीव 
िेवली ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूरमधीच हेररटेज वास्तूांच ेसर्व्हेक्षण िरुन त्याांच्या  
सांरक्षणाबाबत धोरण ननजश्चत िर्याबाबत 

  

(४)  ८६१८० (२३-०८-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ऐितहालसक वारसा लाभलेल्या कोल्हापररमाील हेरर्ेव वास्तरींचे सव्हेक्षण करुपन ्याींच्या 
सींरक्षणाबाबत ाोरण िनजश्चत कर्याचे ेदेश मुींबई जच्च न्यायालयान े कोल्हापरर 
महानगरपाललकेला माहे एकप्रल, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान ठदले, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, या ेदेशानसुार हेरर्ेव वास्तरींच्या सींरक्षणाचे ाोरण िरकव्यात ेले ेहे 
काय, 
(३) ेसल्यास, ्याच ेस्वरुपप काय ेहे व ्याची ेींमलबवावणी केव्हापासरन कर्यात येणार 
ेहे ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
• तथापी, एकप्रल, २०१७ मध्ये मा.जच्च न्यायालयाने कोल्हापरर जवल्ह्यासािी हेरी्ेव 
कॉऩ्व्हेशन कलम्ी स्थापन कर्याबाबत ेदेश ठदले ेहेत. 
(२) मा.जच्च न्यायालयान े ेदेलशत कर्यापुवीच नगर कवकास कवभाग, शासन िनणाय 
ठद.१७/०४/२०१५ ेन्वये कोल्हापरर महानगरपाललका के्षत्रातील हेरी्ेव स्थणाींसािी कॉन्झव्हेशन 
कलम्ी स्थापन कर्यात ेली ेहे. 
• तसेच नगर कवकास कवभाग, शासन िनणाय ठद.२९/०२/२०१२ ेन्वये हेरी्ेव कॉन्झव्हेशनसािी 
िनयमावली दे्यात ेली ेसरन ्यास ेनसुरुपन महानगरपाललका के्षत्रातील हेरी्ेव 
क ान्झव्हेशन च्या ेनुषींगाने कोल्हापरर महानगरपाललकेमार्ा त कायावाही सुरुप ेहे.   
(३) कोल्हापरर महानगरपाललका के्षत्रातील हेरी्ेव क ान्झव्हेशन कलम्ीचे कामकाव वरील शासन 
िनणायातील तरतुदीनुसार सुरुप ेसरन या कलम्ीच्या ठद.२१/०६/२०१७ पयतं २५ बैिका पार 
पलल्या ेहेत. 

___________ 
  

राजापूर नगरपररषदेच्या (जज.रत्नाधगरी) िायााचयीन इमारतीचे  
स्रतचरच ऑडडट झाचे नसल्याबाबत 

  

(५)  ९२२५३ (२३-०८-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रावापरर नगरपररषदेच्या (जव.र्नातगरी) ३८ वषा वुन्या कायाालयीन इमारतीचे स्रचरल 
ऑडल् झाले नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, यामणेु ेताकारी, कमाचारी व नागररकाींच्या सुर्क्षततेबाबत प्रश्न िनमााण झाला 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, िनयमानुसार या इमारतीींना ३० वषे परणा झाल्यावर स्रचरल ऑडल् 
कर्याच्या सरचना दे्यात ेलेल्या हो्या व ्यानींतरच सशुोलभकरणासािी िनाी खचा 
कर्यात यावा ेसे जवल्हाताका-याींनी मुख्याताकारी याींना पत्राद्वारे सरतचत केले होत,े हे ही 
खरे ेहे काय, 
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(४) ेसल्यास, ेसे ेसतानाही स्रचरल ऑडल् न करताच सुशोभीकरणाच े काम 
घाईगलबलीने कर्यात येत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) ेसल्यास, जत प्रकरणी सखोल चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, चौकशीनुसार दोषीींवर 
कोणती कारवाई कर्यात ेली वा येत ेहे, 
(६) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
• परींत,ु इमारतीच े स्रचरल ऑडल् कर्याच्या ेनरषींगान ेशासककय तींत्रिनकेतन, र्नातगरी 
याींच्याकलील ताींत्रीक ेताकारी याींनी इमारतीची पहाणी केली ेसरन ्याींचा ेहवाल ेद्याप 
ेप्राप्त ेहे. 
(२) हे खरे नाही,  
• इमारतीच्या लभींतीींना ेल्र्ो प नल सी् बसव्याचे काम केलेले ेसल्यामुणे रावापरर 
नगरपररषदेची इमारत सुजस्थतीत ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
• तथाकप, जवल्हाताकारी याींनी नगरपररषदेच्या इमारतीच े स्रचरल ऑली् करुपन 
नगरपररषदेच्या िनणायानुसार इमारतीवर खचा करणे जतचत होईल व याकामी नगरपररषद 
स्तरावर योग्यतो िनणाय घ्यावा, ेसे कणकवले होत.े 
(४) हे खरे नाही. 
• नगरपररषदेने कायाालयीन इमारतीच्या लभींतीला ेल्र्ो प नल सी् बसकव्याच ेकाम कवहीत 
कायापध्दतीचा ेवलींब करुपन नगरपररषदेच्या िनाीमारन करुपन घेतले ेहे.   
(५) व (६) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

डहाणू नगरपररषद (जज.पाचघर) येथीच मौज ेचोणीपाडा  
गट क्र. १४२ आठदवासी जागेत बाांधचेल्या चाणीांबाबत 

  

(६)  ९३०८१ (२३-०८-२०१७).   श्री.अलमत घोडा (पाचघर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लहाणर नगरपररषद (जव.पालघर) येथील मौव ेलोणीपाला ग् क्र. १४२ ेठदवासी वागेत 
बाींालेल्या चाणीींना जवल्हाताकारी याींची परवानगी घेतली नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
्या दरम्यान िनदशानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे काय, ्यात काय ेढणरन ेले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) :(१) होय, हे खरे ेहे. 
• ठद.१८/०४/२०१७ रोवी प्राप्त झालेल्या तक्रारीस ेनुसरुपन तपासणी केली ेसता लहाणर 
नगरपररषद हद्दीतील मौव े लोणीपाला ग् क्र.१४२, ेठदवासी वागेत काही परवानगी कवना 
बाींाकामे झाले ेसल्याच ेिनदशानास ेले ेहे. 
(२) लहाणर नगरपररषदेने मौवे लोणीपाला येथील ेठदवासी वागेत कोण्याही इमारती ेथवा 
चाणीींना परवानगी ठदलेली नाही. तथाकप, सखोल चौकशी करुपन ेनताकृत बाींाकामाींवर 
िनयमानुसार कारवाई कर्यात येईल. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  
डोंबबवची (जज.िाणे) पजश्चम येथीच रेतीबांदर खाडी भागात होत असचेची बेिायदा बाांधिामे 

  

(७)  ९४९८० (१३-१०-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोंबबवली (जव.िाणे) पजश्चम येथील रेतीबींदर खाली हा भाग लोंबबवलीतील `हरीतपट्टा’ 
म्हणरन शासनान ेघोकषत केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, मुींबई महानगर कवकास प्राताकरणान ेरेतीबींदर भागातरन गणेशघा् त ेमानकोली 
ेसा जड्लाणपरल मींवरर केला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, सदर भाग व पररसरातील भोपर ेयरे गाव कोपर परवा व पजश्चमेतील रेती 
बींदर खाली इ्यादी भागात खाररु््ीची बेकायदा क्तल करून ्यावर बेकायदा चाणी बाींाल्या 
वात ेसरन कोपर परवा ेणण िाकुली मोिा गाव येथील चाणी प्रकरणी पोललसात गुन्हे दाखल 
कर्यात ेले ेसल्याच ेठदनाींक ०५ सप् े्ंबर, २०१७ रोवी वा ्या सुमारास िनदशानास ेले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत ेहे व 
खालीककनारी (CRZ) बेकायदा बाींाकाम ेहोन नये यासािी शासनाचे कोणती जपाययोवना केली 
वा कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे ेहे. 
• कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललकेच्या मींवरर कवकास योवनेमाील लोंबबवली पजश्चम येथील 
प्रस्ताकवत ४५ मी. रुपीं द बाह्यवणण रस््याच्या खालीकलील वावरस सी.ेर.झले. (CRZ) के्षत्र, 
हरीत के्षत्र, रठहवास के्षत्र, तसेच कवकवा ेरक्षणे दशाकवलेली ेहेत. 
• मुींबई महानगर कवकास प्राताकरणाने रेतीबींदर गणेशघा् ववण खालीवर जड्लाणपरल मींवरर 
ेसरन, सदर खालीवर जड्लाणपरल बाींा्याच े काम मुींबई महानगर प्रदेश कवकास प्राताकरण 
याींचेमार्ा त सुरू ेहे. 
(३) व (४) • मुख्य कायाकारी ेताकारी, महाराषर मेरी्ाईम बोला, मुींबई याींच्या ठद.०८/०५/२०१७ 
रोवीच्या पत्रान्वये महाराषर राज्याच्या ककनारपट्टीवरील ेनताकृत बाींाकामाींवर िनषकासनाची 
सींयुत कारवाई कर्याची वबाबदारी िनजश्चत कर्यात ेली ेहे.  
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• जपकवभागीय ेताकारी (महसरल), कल्याण याींच्या ेध्यक्षतखेाली काींदणवन सींिनयींत्रण 
सलमती गिीत कर्यात ेली ेसरन, िनषकासनाच्या कायावाहीसािी लागणारी ेवश्यक साान 
सामग्री व मनुषयवण महानगरपाललकेने वणेोवेणी जपलब्ा करुपन ठदले ेहे. 
• कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललका, पोललस प्रशासन, महसरल कवभाग व बींदर कवभाग याींनी 
एकबत्रतरर्या पाहणी करुपन महानगरपाललकेमार्ा त लोंबबवली (प.) येथील रेतीबींदर, मोिागाींव व 
िाकर ली येथील खालीककनारी रेती जपसाकरीता ेसलेले लसमें् कॉकक्र्चे ३० हौद ठद.१/८/२०१७ 
व ठद.२/८/२०१७ रोवी िनषकालसत कर्यात ेलेले ेहेत. 
• सदर कारवाईमध्ये महसरल कवभागामार्ा त बाींाकामाारकाकवरोाात कवषणरनगर पोललस 
स््ेशनमध्ये ठद.२१/०७/२०१७ रोवी ३ गुन्हे दाखल केले ेहेत. 
• लोंबबवली पजश्चम येथील देवीचा पाला, स्मशानभरमीच्या मागे, खालीककनारी सी.ेर.झले. 
मध्ये येणाऱया चाणीचे ेींदावे ३५ ज्यो्याींचे १०x२० चौ.रु्् के्षत्राचे बाींाकाम ठद.०८/११/२०१७ 
रोवी महानगरपाललकेमार्ा त िनषकालसत कर्यात ेले. 
• तद् नींतर पोललस प्रशासन, महसरल कवभाग, महानगरपाललका, बींदर कवभाग व काींदणवन 
सलमतीचे पदाताकारी याींनी ठद.१५/११/२०१७ रोवी सींयुत पाहणी करुपन, याबाबत कवषणरनगर 
पोललस स््ेशन, लोंबबवली (प.) येथे महसरल कवभागामार्ा त ७ व्यतीींकवरुपद्ध गुन्हे दाखल केले 
ेहेत. 
• महानगरपाललकेमार्ा त ठद.२०/११/२०१७ रोवी ६ खोल्याींचे चालर बाींाकाम िनषकालसत केले 
ेहे. 
(५) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीच ६६ अनतधोिादायि इमारतीांच्या पुनववािासाबाबत 
  

(८)  ९५१७१ (३०-१२-२०१७).   श्री.अलमत ववचासराव देशमखु (चातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटीच (लशडी), श्री.बाणासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेच (मुांबादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांठदवची), अॅड.यशोमती िािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ६६ ेिताोकादायक इमारतीींच्या पुनकवाकासाचा िनणाय झाला ेसरनसरध्दा 
्याबाबतच्या प्रस्तावाींना ेद्याप म् हालाद्वारे मान्यता दे्यात ेली नसल्याच ेिनदशानास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, म्हालाच्या कामाचा वेग वाढकव्यासािी कमाचारी वगा देखील कमी ेसल्याची 
माठहती लमणत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, पुनकवाकासाचे काम परणा कर्यासािी म्हालाने २०० को्ीींच्या िनाीची मागणी 
शासनाकल ेकेली ेसल्याचेही िनदशानास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, म्हालाच्या कवलींबामुणे ेिताोकादायक इमारतीत राहणाऱया लोकाींच्या वीवाला 
ाोका ेसरन याबाबत शासनान ेकोणता िनणाय घेतला ेहे, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे कोणती ेहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
म्हालान ेपुनकवाकासाच ेकाम परणा कर्यासािी शासनाकल े२०० को्ीच्या िनाीची मागणी केली 
नसरन जपकर प्राप्त इमारतीच्या दरुुपस्तीसािी २०० को्ीच्या िनाीची मागणी शासनाकल ेकेली 
ेहे. सदरचा प्रस्ताव शासनाच्या कवचारााीन ेहे. 
(४) मुींबईतील पींतप्राान ेनुदान योवनेेींतगात (PMGP) ६६ इमारतीींपैकी २० इमारतीींची समरह 
पुनकवाकास योवना कवकास िनयींत्रण िनयमावली ३३(९) ेींतगात राबकव्यास म्हाला प्राताकरणान े
मींवररी ठदली ेसरन, ्यानुसार या योवनाींसािी वास्तुशास्त्रज्ञ/ प/ प्रोवे् म नेवमें् कन्स्ल ी्ंन्् 
याींची नेमणरक करुपन सकवस्तर प्रस्ताव जच्च स्तरीय सलमतीकल ेसादर कर्याची कायावाही सुरू 
ेहे. 
     जवाररत ४६ पींतप्राान ेनदुान योवनेे ींतगात (PMGP) इमारतीींची पुनराचना कवकास 
िनयींत्रण िनयमावली ३३(९) ेींतगात शय नाही. तसेच कवकास िनयींत्रण िनयमावली ३३(७) 
मध्ये पींतप्राान ेनुदान प्रकल्पाींतगात बाींालेल्या इमारती व पुनरातचत इमारतीींचा पुनकवाकास 
कर्याची तरतरद नसल्याने या ४६ इमारतीींची पुनराचना कवकास िनयींत्रण िनयमावली ३३(७) 
मध्ये पींतप्राान ेनुदान प्रकल्पाींतगात बाींालेल्या इमारती व पनुरातचत इमारतीींचा ेींतभााव 
कर्याची लशर्ारस प्रारुपप कवकास ेराखला २०३४ मध्ये मींलणान े ठद.२८.०७.२०१६ रोवी 
कर्यात ेली ेहे. कवकास िनयींत्रण िनयमावली ३३(७) मध्ये याप्रमाणे स्पष् तरतरद 
झाल्यानींतर या ४६ इमारतीींच्या पनुराचनेबाबत कायावाही करणे शय होईल. 
(५) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मोताणा नगरपांचायतीचे (जज.बुचडाणा) मुख् याधधिारी नगरपांचायत 
िायााचयात व मुख् याचयात राहत नसल् याबाबत 

  

(९)  ९५६०२ (०१-०१-२०१८).   श्री.हषावधान सपिाण (बुचढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोताणा नगरपींचायतीचे (जव.बुललाणा) मुख् याताकारी नगरपींचायत कायाालयात व 
मुख् यालयात राहत नसल् यामणेु नगर पींचायत हद्दीतील ेनके कवकास काम,े झालेल् या कवकास 
कामाची देयके, प्रस् तावीत कामाची ेींदावपत्रके तसेच इतर प्रशासकीय काम ेरखलली ेसल् याची 
बाब ठदनाींक १५ ऑ ्ोबर, २०१७ रोवी वा ् या सुमारास िनदशानास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल् यास, सदर मुख् याताकारी कायाालयात हवर राहत नसल् याने नगरपींचायतीचा 
पत्रव् यवहार सुध् दा सींगणकावर स् क न केलेल् या सही न ेकेला वात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल् यास, जपरो त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढणरन 
ेले, ्यानुसार वारींवार कायाालय व मखु् यालयात गैरहवर राहणा-या मुख् याताका-याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मोताणा नगरपींचायतीमाील ऑनलाईन पत्रव्यवहारासािी डलजव्ल लसग्नेचरचा वापर केला 
वात ेसरन, इतर पत्रव्यवहार मुख्याताकारी याींच्या स्वाक्षरीने केला वातो.  
(३) व (४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुणगाव बदचापूर (जज.िाणे) नगरपलचिा हद्दीतीच माांजची डी.पी. रस्त्याबाबत 
  

(१०)  ९५७३४ (०२-०१-२०१८).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आर्व्हाड (मुांब्रा िणवा), 
श्री.सांजय िेणिर (िाण)े, श्री.बणीराम लसरसिार (बाणापूर), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुणगाव बदलापरर (जव.िाणे) नगरपललका हद्दीतील माींवली ली.पी. रस््यालगत ेसलेल्या 
सींरक्षण लभींतीमुणे रस्ता ेरुपीं द झालेला ेसरन ली.पी.रस्ता मींवरर ेसरनही या सींरक्षण लभींतीमणेु 
ेलथणा िनमााण होत ेसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यानच्या 
कालावाीमध्ये िनदशानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, ली.पी.रस्ता मींवरर ेसताना नगरपाललकेने या वागेत सींरक्षण लभींत बाींा्यास 
परवानगी कोण्या िनयमान्वये ठदली ेहे,   
(३) ेसल्यास, बेकायदेशीपण ेकीं पानीं ल ्ाकणाऱया कवकासकावर व नगरपाललकेच्या नगररचना 
कवभागातील सबींतात ेताकाऱयाींवर कोणती कारवाई कर्यात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) कुणगाींव बदलापरर नगरपररषदेच्या हद्दीतील माींवली 
ली.पी. रस््यालगत ेसलेल्या सींरक्षण लभींतीमुणे जपरोत रस््याचे रुपीं दीकरणात ेलथणा येत 
ेहे, ही वस्तुजस्थती ेहे. 
(२)  सदर वागा ही खावगी मालकाची ेसरन ्या वमीनीवर कव्ेची/ पत्र्याची सींरक्षक लभींत 
बाींालेली ेहे. सदर वागा ली.पी. रस््याकरीता हींस्तातरीत कर्यात ेलेली नाही व लभींत 
बाींाकामाकरीता कोणतीही बाींाकाम परवानगी नगरपररषदेकलरन घेतलेली नाही. 
(३) सदर वागेबाबत वाद ेसल्यान े रस््याची मोवणी करणेकरीता जप ेताक्षक, भुमी 
ेलभलेख, ेींबरनाथ याींच्या स्तरावर कायावाही होणे प्रलींबबत ेसरन सदर मोवणी तसेच वागेचे 
हस्ताींतरण नगरपररषदेस झाल्यानींतर िनयमानुसार कायावाही कर्याची तववीव िेवली ेहे.. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माहुर नगरपांचायतीच ेमुख्याधधिारी याांनी बसस्थानि चौिातीच अस्थायी दिुानाांचा 
ववनापरवानगी बनावट दस्तावेजाच्या आधारे लचचाव िेल्याबाबत 

  

(११)  ९७०५६ (०१-०१-२०१८).   डॉ.लमलचांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माहुर नगरपींचायतीचे मखु्याताकारी काकासाहेब लोईर्ोल े याींनी नगरपींचायतीच्या 
सहकाऱयासोबत सींगनमत करुपन बसस्थानक चौकातील ेस्थायी दकुानाींच े कवनापरवानगी 
बनाव् दस्ताववेाच्या ेाारे लललाव केल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा ्या 
दरम्यान िनदशानास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, मुख्याताकारी काकासाहेब लोईर्ोल ेयाींनी एकाच ठदवशी िराव, लललाव व वा्प 
प्रकक्रया करुपन ३१ व्यापाऱयाींना दकुाने ठदली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, बनाव् पाव्याींच्या ेाारे खो्ा रेकॉला तयार कर्यात ेलेला ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, मुख्याताकारी काकासाहेब लोईर्ोल े याींना शासकीय सेवतेरन ग्रामकवकास 
कवभागाने कायमस्वस्पी काढरन ्ाकले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) ेसल्यास, ग्रामकवकास कवभागाने सदर प्रकरणाची गींभीर दखल घेवरन चौकशी केली ेहे 
काय, चौकशीनुसार कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) नगरपींचायत माहरर याींचेमार्ा त 
िराव क्र. ०५ ठदनाींक १४.०२.२०१७ ेन्वये ेितक्रमण ह्कवलेल्या वागेवर कायमस्वरुपपी / 
ता्पुर्या स्वरुपपात गाणे जभार्याचा िनणाय घेतला. 
 सदर िरावानुसार ठदनाींक २८.०५.२०१७ रोवी वृ् तपत्रामध्ये वाठहर प्रलसध्दी देनन ठदनाींक 
०८.०६.२०१७ रोवी ेयोजवत कर्यात ेलेल्या कवशेष सभनेे िरावाव्दारे िनदेलशत 
केल्यानुसार ेवश्यक प्रकक्रया परणा करुपन एकर ण २५ दकुान व्यवसाियकाींना लललावाव्दारे 
व्यवसायासािी ठ्नशेल वागा वा्प केल्या ेहेत, हे खरे ेहे. 

 ज्या दकुान ाारकाींनी लललावात भाग घेतला ्या दकुान ाारकाींना प्रमाणणत पावती 
पुस्तकातरन पाव्या ठदलेल्या ेहेत. 

 जपरोत वस्तुजस्थती पहाता मुख्याताकारी, माहरर नगरपींचायत याींच्यावर  कायावाही 
कर्यात ेलेली नाही. 

(६) प्रश्न जद्् ावत नाही. 
___________ 

  
उस्मानाबाद शहरातीच घर क्र.२२/६३ मधीच अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(१२)  ९७६५२ (०३-०१-२०१८).   श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीच (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जस्मानाबाद शहरातील घर क्र.२२/६३ मध्ये नगरपररषद, जस्मानाबाद याींनी ठदनाींक ५ 
रे्ब्रुवारी, २००९ रोवी वा ्या समुारास ६४२.३५ चौ.मी.के्षत्रासािी बाींाकाम परवाना ठदला होता, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, ठदनाींक १४ वुल,ै २०१० रोवी नगरपररषद कायाालयाच े पत्र क्र.१०३१७ ेन्वये 
बाींाकाम वापर परवाना दे्यात ेला ेसला तरी सदर घर क्र.२२/६३ मध्ये परवानगीपेक्षा 
५५२.८५ चौ.मी.चे वास्त बाींाकाम झाले हे तक्रारदारान ेकेलेल्या तक्रारीच्या ेनुषींगान ेप्र्यक्ष 
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वागा पाहणी करुपन जवल्हाताकारी कायाालय, जस्मानाबाद याींच्याकल े ठदनाींक ७ माचा, २०११ 
रोवी वा ्या सुमारास प्राप्त झालेल्या ेहवालानुसार लसध्द झाले होते, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, सदर ेनताकृत (मींवरर बाींाकामापेक्षा वास्त) बाींाकाम करणाऱया व 
िनयमबाहय बाींाकाम होननही बाींाकाम वापर परवाना देनन पदाचा दरुुपपयोग करुपन 
बाींाकामास सींरक्षण देणाऱयाींवर शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१८) : (१) व (२) ेींशत: खरे ेहे. ४८७.८१ चौ.मी. बाींाकामास 
परवाना ठदलेला ेहे. 
(३) सदर प्रकरण मा सवोच्च न्यायालयात सुनावणी स्तरावर ेसरन सद्यजस्थतीत न्यायप्रकवष् 
ेसल्याबाबत मखु्याताकारी, नगरपररषद जस्मानाबाद याींनी ेहवाल सादर केला ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर महानगरपालचिेन ेप्रस्ताववत िेचेल्या मध्यवती प्रशासिीय इमारतीबाबत 
  

(१३)  ९७९९८ (०३-०१-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर)   :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरर महानगरपाललकेने प्रस्ताकवत केलेल्या मध्यवती प्रशासकीय इमारतीचा ेराखला 
िनजश्चत होनन १२ वषे जल र्नही ेद्यापही प्र्यक्षात कामास सुरुपवात कर्यात ेली नाही, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, प्रशासकीय इमारतीचे बाींाकाम सुरुप न कर्याची कारणे काय ेहेत, 
(३) ेसल्यास, सदरहर इमारतीचे बाींाकाम तातलीने सुरुप कर्याबाबत शासन कोणती कायावाही 
केली वा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) होय, ही वस्तुजस्थती ेहे. 
(२) कोल्हापरर महानगरपाललकेन े सन२००४ मध्ये बी वॉला येतथल वागेवर नकवन प्रशासकीय 
इमारत जभार्याच ेिनयोवन केले होते. 
• तथाकप, कोल्हापरर महानगरपाललकेची वाढती लोकसींख्या व वाढ्या प्रशासकीय बाबी लक्षात 
घेनन बी वॉला येतथल परवा िनयोजवत वागा ेपुरी पलणार ेसल्याने सदर वागेऐववी, मैल 
खड्ला-िनमााण चौक येतथल वागेवर नवीन मध्यवती प्रशासकीय इमारत बाींा्याचे िनयोवन 
महानगरपाललकेच्या ठद.१६.०९.२०१४ रोवीच्या बैिकीत कर्यात ेले ेहे 
(३) प्रस्ताकवत प्रशासकीय इमारतीचा खचीक ेराखला व महानगरपाललकेची सद्याची ेतथेक 
जस्थती कवचारात घेनन सदरची काम े ्प्प्या ्प्प्याने हाती घे्याचे व ्याकरीता ेवश्यक 
ेसणारा िनाी जपलब्ा करून घे्यासींदभाात महानगरपाललका स्तरावर कायावाही सुरू ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाांदेड जजल्हयातीच ग्रामीण भागात स्वच्छता अलभयानाची  
योजना अयशस्वी झाल्याबाबत 

  

(१४)  ९८१७७ (२९-१२-२०१७).   श्री.वसांतराव चर्व्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्रीमती अलमता चर्व्हाण (भोिर), श्रीमती ननमाचा गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती 
िािूर (नतवसा), श्री.िुणाच पाटीच (धुणे ग्रामीण), श्री.अस्चम शखे (माचाड पजश्चम), 
श्री.अलमन पटेच (मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांठदवची), 
श्री.अमर िाणे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िणमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेल जवल्हयातील ग्रामीण भागात स्वच्छता ेलभयानाींतगात हागणदारी मुत योवना 
ेयशस्वी झाली ेसरन येथील जवल्हाताकारी कायाालय व िनयोवन भवन येथील रस््यावर 
काही वण जघलयावर शौचास बसत ेसल्याचे व जत ेलभयान कागदोपत्री सुरुप 
ेसल्याच ेमाहे ऑ्ोबर, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) ेसल्यास, जत जवल्ह्यामध्ये ेतथाक दलुाबाींसािी बीएसयपुी योवनेंतगात बाींालेल्या 
घरकुलातील शौचालयाींचा वापर भींलारगहृासािी केला वानन जघलयावर शौचास वाणे कायम 
ेसल्याचा त्स्थ सलमतीचा ेहवाल शासनास सादर कर्यात ेला ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) ेसल्यास, जत ेलभयानाचा जपरोत जवल्ह्यातील गावाींत व तालुयात प्रचार ेणण 
प्रसार कर्यासािी प्रशासकीय ेताकारी कवलींब करीत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली ेहे काय, ्यात काय ेढणरन ेले व 
्यानुसार सींबताताींवर कोणती कारवाई केली व जत ेलभयान यशस्वी हो्याकररता कोणती 
कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१८) :(१) हे खरे नाही. 
     स्वच्छ भारत ेलभयान (नागरी) ेींतगात महाराषरातील नागरी भाग ठद.१ ऑ्ोबर, 
२०१७ रोवी हागणदारी मुत घोकषत कर्यात ेला ेहे. 
     नाींदेल शहरातील जवल्हाताकारी कायाालय व िनयोवन भवन येथील रस््यावर काहीवण 
जघड्यावर शौचास बसत ेसल्याचे ेढणरन ेलेले नाही.  नाींदेल शहर हागणदारी मुत 
झाल्यानींतर ्यािीकाणी गुल मॉिनगं व गुल ईव्हीनीींग पथकाींमार्ा त ओली वॉच िेव्यात  येत 
ेहे. तसेच नागरीकाींना जघलयावर शैाचास बस्यास परावृ् त करून शाैचालयाचा वापर 
कर्यास प्रवृ् त केले वाते.   
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न जद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ववक्रमगड (जज.पाचघर) नगरपांचायतीमध्ये मुख्याधधिारी पद ररतत असल्याबाबत 
  

(१५)  ९९११४ (०१-०१-२०१८).   श्रीमती मननषा चौधरी (दठहसर), श्री.अतुच भातखणिर 
(िाांठदवची पूवा), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.पास्िच धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कवक्रमगल (जव.पालघर) नगरपींचायतीमध्ये मुख्याताकारी पद ररत ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) ेसल्यास, नगरपींचायतीमध्ये मुख्याताकारी नसल्यामुणे ेनेक कवकास कामे प्रलींबबत 
ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, सदर मुख्याताकारी पद ककती कालावाीत भर्यात येणार ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न जद्् ावत नाही. 
(३) कवक्रमगल नगरपींचायतीसािी लॉ.तारव चव्हाण, पररकवक्षााीन मुख्याताकारी याींची 
ठद.१७.१२.२०१६ ेन्वये नेमणरक कर्यात ेली होती. सदर पदावर त ेठद.२१.१२.२०१६ पासरन 
कायारत होत.े दरम्यानच्या कालावाीत ते ठद.०६.०३.२०१७ पासरन वैद्यकीय कारणास्तव रवेवर 
ेसल्यान े सदर पदाचा ेितररत कायाभार मुख्याताकारी, वव्हार नगरपररषद याींचेकल े
सोपकव्यात ेला होता. तद्नींतर, श्री.तारव चव्हाण हे ठद.१२.११.२०१७ पासरन मुख्याताकारी, 
कवक्रमगल नगरपींचायत या पदावर रूवर झालेले ेहेत. यास्तव, मुख्याताकारी, कवक्रमगल 
नगरपींचायत हे पद सद्य:जस्थतीत ररत नाही.  
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचपणूण (जज.रत्नाधगरी) शहरातीच अनेि एचईडी ठदवे सध्या बांद असल्याबाबत 
  

(१६)  ९९८८५ (०१-०१-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े (बदनापूर), 
अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सदानांद चर्व्हाण (धचपणूण)   :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तचपणरण (जव.र्नातगरी) शहरात ेनेक एलईली ठदवे सध्या बींद ेहेत ्यामुणे िनकृष् 
दवााचे एलईली ठदवे बसकवणा-या िेकेदाराची चौकशी व्हावी व मगच ्याला बबल ेदा कराव े
ेशी मागणी येथील नगरसेवकाींनी केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, जत प्रकरणी चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, चौकशीचे िनषकषा काय 
ेहेत व सदरहर एलईली ठदवे बसकवणा-या कीं त्रा्दारावर काय कारवाई कर्यात ेली ेहे वा 
येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) ेशा ेशयाच्या तक्रारी नगरपररषद प्रशासनास 
प्राप्त झाल्या ेहेत, हे खरे ेहे. 
(२) तचपणरण शहरात बसकव्यात ेलेल्या एल.ई.ली. ठदव,े शहरातील इलेरीलस्ी पोलमध्ये 
ताींबत्रक बबघाल झाल्यान े बींद पलल्याच े िनदशानास ेले ेसरन ्यामध्ये सुाारणा करणे, 
दींला्मक कायावाही करुपन जपरोत िेकेदाराकलरन काम परणा करुपन घेणे, झालेल्या कामाची 
ताींबत्रक तपासणी कवद्युत सल्लागारामार्ा त करुपन कामाच े देय ेसलेले बबलाची रकम ेदा 
करणे या कवषयी नगरपररषदेच्या कवशेष सभेत िराव मींवरर झाला ेहे. ्यानसुार कायावाही 
कर्यात येत  ेसल्याचे नगरपररषदेमार्ा त कणकव्यात ेले ेहे. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगची, लमरज व िुपवाड (जज.साांगची) महानगरपालचिेच्या आरोग्य ववभागान े
बेिायदेशीरपणे चाखो रुपयाांच्या औषधाांची खरेदी िेल्याबाबत 

  

(१७)  १०१४२२ (०३-०१-२०१८).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीण (साांगची) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली, लमरव व कुपवाल (जव.साींगली) महानगरपाललकेच्या ेरोग्य कवभागान े
बेकायदेशीरपणे लाखो रुपपयाींच्या औषााींची खरेदी केल्याची बाब माहे ऑ्ोबर, २०१७ मध्ये वा 
्या दरम्यान िनदशानास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, या प्रकरणाची चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, चौकशीनुसार दोषी 
ेढणल्याींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) व (२) ेशा ेशयाची तक्रार महानगरपाललका 
प्रशासनास प्राप्त झालेली  नाही. 
     तथाकप, लास ेणी, प्रितबींाक द्रव्य कक्क नाशक औषा खरेदीबाबत स्थायी सलमतीच्या 
िरावाद्वारे ठदलेल्या  मान्यतेनुसार रीतसर प्रकक्रया राबवुन  माहे ऑगस्् २०१७ - ऑ्ोंबर 
२०१७ या कालावाीत महानगरपाललकेच्या प्रभाग िनहाय ेवश्यकतेनुसार औषााींची खरेदी 
कर्यात ेली ेहे. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचपणूण शहरातीच (जज.रत्नाधगरी) पाग ववभागामध्ये धचपणूण नगरपररषदेमाफा त पुरविा 
िर्यात येणाऱ्या पा्यातनू साप सदृश्य प्राणी येत असल्याबाबत 

  

(१८)  १०२००१ (०३-०१-२०१८).   श्री.सदानांद चर्व्हाण (धचपणूण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



कव.स. ४३३ (15) 

(१) तचपणरण शहरातील (जव.र्नातगरी) पाग कवभागामध्ये तचपणरण नगरपररषदेमार्ा त पुरविा 
कर्यात येणाऱया पा्यातरन साप सदृश्य प्राणी येत ेसल्याचे ठदनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१७ रोवी 
वा ्या सुमारास स्थािनक लोकप्रितिनाीींनी नगराध्यक्ष व मखु्याताकारी याींच े िनदशानास 
ेणरन ठदले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, पेिमाप व गोवणको् भागाींनाही दररोव ेिनयलमत व ेशुध्द पाणी पुरविा 
होत ेसल्याच्या तक्रारी स्थािनक लोकप्रितिनाी व नागररकाींकलरन होत ेहेत, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) ेसल्यास, ्यापरवीही तीनवणेा ेसा प्रकार घललेला ेसरन प्रशासनाने दलुाक्ष केल्यामुणे 
ेसे नागररकाींच्या ेरोग्याच्या दृष्ीने े्यींत घातक प्रकार वारींवार घलत ेसल्याचेही 
स्थािनक लोकप्रितिनाीींनी िनदशानास ेणरन ठदले, हे ही खरे ेहे काय,  
(४) ेसल्यास, शहरातील जपरोत भागाींना योग्य प्रमाणात व शदु्ध पाणी पुरविा हो्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) व (२) • ेशा ेशयाच्या तक्रारी नगरपररषदेस 
प्राप्त झाल्या ेहेत, हे खरे ेहे. 
(३) एकाच खावगी नण कनेशन ाारकाकल े दोनवेणा ेसा प्रकार घलल्याची तक्रार 
नगरपररषदेस प्राप्त झाली. 
• प्राप्त तक्रारीनींतर ्वरीत सींबींतात भागातील पाईपलाईन तपास्यात ेली. 
• पाणी पुरविा करणारी ्ाकी नव्याने स्वच्छ करुपन पाईपलाईनची गणती दरुुपस्त कर्यात 
ेली. 
• सदर तक्रार वगणता ेन्यत्र कोिेही ेशी बाब िनदशानास ेली नाही, ेसे नगरपररषदेने 
कणकवले ेहे. 
(४)  नगरपररषदेमार्ा त शहरातील सवा भागामाील पा्याचे शुध्दीकरण करुपन तसचे पा्याचे 
नमरने तपासरन पाणी कप्यास योग्य ेसल्याची खात्री झाल्यानींतरच शहरास पाणी पुरविा 
कर्यात येतो. 
• तचपणरण शहरात ग्र व्ही्ीने पाणी पुरविा कर्याची योवना नगरपररषदेमार्ा त प्रस्ताकवत 
ेसरन कोणकेवाली ारणातरन ६ दशलक्ष घ. मी. पा्याचा सािा ेरक्षीत कर्यात ेला ेहे. 
• सदर योवनचेा डल.पी.ेर. तयार कर्यासािी सल्लागाराची िनयुती कर्यात ेली ेसरन 
सव्हेक्षणाचे काम सुरुप ेसल्याच ेनगरपररषदेने कणकवले ेहे. 
(५) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचपणूण (जज.रत्नाधगरी) नगरपररषद अखत्याररत असचेल्या इांठदरा गाांधी  
साांस्िृनति िें द्राच्या िामाबाबत 

  

(१९)  १०२००३ (०१-०१-२०१८).   श्री.सदानांद चर्व्हाण (धचपणूण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तचपणरण नगरपररषद (जव.र्नातगरी) ेख्याररत ेसलेल्या इींठदरा गाींाी साींस्कृितक कें द्राच े
मागील दोन वषाापासरन सुरू ेसलेले नरतनीकरणाचे काम ेवरनही प्रलींबबत ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) ेसल्यास, तचपणरण नगरीमध्ये ेसलेले एकमेव साींस्कृितक कें द्र दरुुपस्ती वा 
नुतिनकरणाेभावी बींद ेसल्यामणेु कला रलसक व नागररकाींकलरन नारावी व्यत होत ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, सदर साींस्कृितक कें द्राच ेकाम ेद्याप परणा न कर्याच ेकारणे काय ेहेत व 
्या ेनुषींगाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१८) : (१) व (२) तचपणरण नगरपररषद ेख्याररत ेसलेल्या 
इींठदरा गाींाी साींस्कृितक कें द्राचे नतुनीकरण करणेंतगात स्थाप्यकवषयक काम बऱयाच ेींशी परणा 
झाले ेसले तरी, कवद्युतीकरण, र्िनाचर व वातानुकर लनाच ेकामे ेद्यापी परणा झालेले नाहीत, 
ही वस्तुजस्थती ेहे. 
(३) इींठदरा गाींाी साींस्कृितक कें द्राच्या नतुनीकरणाचे काम ७० ्के परणा झाल्यानींतर या 
कामाकरीता िनयुत तज्ञ/ प सल्लागाराच्या प्रकृती ेस्वास्थामुणे सदर काम प्रलींबबत राहीले ेहे. 
• नुतनीकरणाचे काम तातलीन े सुरुप कर्याकरीता नव्यान े तज्ञ/ प सल्लागाराची िनयुती 
कर्यात ेली ेहे. 
• ्याींच्या मागादशानाखाली जवाररत काम परणा कर्याच ेनगरपररषदेचे िनयोवन ेहे.  
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चाणीसगाव (जज.जणगाव) येथीच ववववध प्रचांबबत िामाांबाबत 
  

(२०)  १०२५३९ (०१-०१-२०१८).   श्री.उन्मेश पाटीच (चाणीसगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाणीसगाव (जव.वणगाव) येथील कवकवा प्रलींबबत कामाींबाबतच े िनवेदन स् थािनक 
लोकप्रितिनाी (चाणीसगाव) याींनी मा. मुख् यमींत्री महोदयाींना ठदनाींक ३ ऑगस् ्, २०१६ रोवी वा 
्या समुारास ठदले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल् यास, सदर िनवेदनावर ेद्याप कोणतीच कायावाही कर् यात ेलेली नाही, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) ेसल् यास, सदर िनवेदनावर काीपयतं कायावाही कर् यात येणार ेहे व ् याच ेथोल यात 
स् वरुपप काय ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) : (१) ेशा ेशयाचे िनवेदन शासनास प्राप्त झाल्याच े
ेढणरन येत नाही. 
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(२), (३) व (४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 
___________ 

  
भुसावण नगरपालचिेस सन २०११-१२ सािी ठदचेचा आमदार ननधी अखधचात राठहल् याबाबत 

  

(२१)  १०४८९३ (०३-०४-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भुसावण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसावण नगरपाललकेस सन २०११-१२ सािी ठदलेला ेमदार िनाी ेखतचात राठहला ेसरन 
् याची चौकशी करुपन दोषी ेढणणा-या व् य तीींवर कारवाई करावी ेसे पत्र ठदनाींक ८ 
वानेवारी, २०१५ रोवी वा ्या समुारास स् थािनक लोकप्रितिनाीींनी मा.मुख् यमींत्री याींना ठदले, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, ज त पत्रानरसार चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, चौकशीच्या ेनुषींगान ेदोषी 
ेढणणा-या व् य तीींवर शासनाद्वारे कोणती कारवाई केली वा कर् यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) ेमदार स्थािनक कवकास कायाक्रम सन २०११-१२ चा िनाी खचा न झाल्याबाबत चौकशी 
कर्यासींदभाात जवल्हा िनयोवन सलमती, वणगाींव याींनी जवल्हाताकारी, वणगाींव याींना कणकवले 
होते. ्यानुषींगान े जवल्हाताकारी कायाालयान े भसुावण नगरपाललकेस चौकशी करुपन ेहवाल 
सादर कर्याबाबत कणकव्यात ेले होते. 
     ्यानसुार सन २०११-१२ या ेतथाक वषाात ेमदार स्थािनक कवकास कायाक्रमाेींतगात 
ठदलेल्या सींपुणा िनाीतील ेखतचात िनाी व्यावासह रकम रुप.८०,७५,३५९/- भारतीय स््े् बॅंक, 
भुसावण शाखा येथे ठद.१८.०४.२०१६ रोवी चलनाद्वारे शासन कोषागारात वमा केली ेसल्याचे 
जवल्हाताकारी, वणगाींव याींनी ्याींच्या ेहवालात नमरद केले ेहे. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

येवचा(जज.नालशि) नगरपालचिा के्षत्रातीच राज ेरघुजीबाबा स्मारि  
येथे मुचभूत सोईसुववधा पुरववणेबाबत 

  

(२२)  १०५२२२ (१८-०४-२०१८).   श्री.छगन भुजबण (येवचा)  :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला(जव.नालशक) नगरपाललका के्षत्रातील ‘क’ वगीय पया् नस्थण ेसलेल्या राव े
रघुवीबाबा स्मारक या ठिकाणी येणाऱया पया् क व यात्रकेरुपीं ना पुरेशा नागरी व मुलभरत 
सोयीसुकवााींसािी िनाी लमण्याकररता शासनाकल े प्रस्ताव पािकव्याची स्थािनक 
लोकप्रितिनाीींनी ठदनाींक ८ माचा, २०१७ रोवी वा ्या सुमारास जवल्हाताकारी नालशक याींचेकल े
मागणी केलेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) ेसल्यास, प्रश्न भाग (१) माील मागणीच्या ेनुषींगान े सदर पया् नस्थणासािी िनाी 
लमण्याकररता माहे वानेवारी, २०१८  पयतं शासनाकल ेप्रस्ताव सादर झालेला नाही, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, प्रश्न भाग (२) माील कवलींबाबाबत शासनाकलरन चौकशी करून सींबींताताींवर 
वबाबदारी िनजश्चत कर्यात ेली ेहे काय,  
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) याबाबत स्थािनक लोकप्रितिनाीींनी ठद.०४.०३.२०१७ 
रोवी जवल्हाताकारी, नालशक याींच्याकल ेपत्र देवरन िनाीची मागणी केली ेहे. 
(२) व (३) रावे रघुवीबाबा स्मारकास “क” वगा पया् न स्थणाचा कवकास हो्याच्या दृष्ीन े
काम हो्याबाबत जवल्हा िनयोवन ेताकारी, नालशक याींनी ्याींच्या ठद.२२.०६.२०१७ च्या 
पत्रान्वये ेींदावपत्रकासहीत पररपरणा प्रस्ताव सादर कर्याबाबत येवला नगरपररषदेस 
कणकव्यात ेले ेहे. 
     परींत ु सदरची वागा रस््च्या मालकीची ेसल्यान े रस््ची ना-हरकत प्राप्त झालेली 
नाही. सदर रस््ची ना-हरकत प्राप्त झाल्यानींतर शासनास सकवस्तर प्रस्ताव पािकवणे शय 
होणार ेसल्याच ेजवल्हाताकारी, नालशक याींच्या ेहवालात नमरद केले ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाने ववववध ताचुतयाच्या ठििाणी नगरपांचायतीची स्थापना िेचेची  
असतानाही नागरीिाांना मुचभूत सवुवधा देताना अडचणी येत असल्याबाबत  

  

(२३)  १०६२३८ (१८-०४-२०१८).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.ठदचीप वणस-ेपाटीच (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटीच (इस्चामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आर्व्हाड (मुांब्रा िणवा)   :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्य शासनान ेकवकवा तालुयाच्या ठिकाणी नगरपींचायतीची स्थानपा केली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, नगरपींचायतीचे कामकाव पाह्यासािी मुख्याताकारी वगणता ेताकारी व 
पुरेसे कमाचारी नसल्याने कोणतीही कवकास कामे होत नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, ेताकारी व कमाचारी नसल्यान ेनागरीकाींना मलुभरत सुकवााही देताना ेलचणी 
येत ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, याबाबत शासनाने ेताकारी व कमाचारी ता्काण नमे्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे ? 
  
 



कव.स. ४३३ (19) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : (१) होय.           
(२), (३) व (४) राज्यातील तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नविनलमात १०१ नगरपररषदा/ 
नगरपींचायतीींच्या ेकृतीबींाास ठद.०५.०७.२०१६ ेन्वये मान्यता दे्यात ेली ेसरन, २७ 
नविनलमात नगरपररषदा/ नगरपींचायतीींच्या ेकृतीबींाास ठद.२२.०९.२०१७ च्या शासन 
िनणायान्वये मान्यता दे्यात ेलेली ेहे. 
     नविनलमात नगरपररषदा/ नगरपींचायतीींमध्ये भरतपरवा ग्रामपींचायत कमाचाऱयाींच े समावेशन 
सींबींतात कवभागीय ेयुत तथा प्रादेलशक सींचालक याींच्याकलरन कर्यात येत ेहे.  
     नगरपींचायतीींमाील ररत पदाींचा कायाभार ेन्य कमाचाऱयाींकल े सोपवरन या 
नगरपींचायतीींची काम ेसुरू ेहेत. 
     तसेच, महाराषर नगरपररषद राज्यस्तरीय सींवगांतील एकुण १८८९ ररत पदे सरणसेवेन े
भर्याकररता सींचालनालयाकलरन ठद.०७.०४.२०१८ रोवी वाठहरात प्रलसध्द केली ेहे. ्यानुसार 
महापरीक्षा पो ा्ल या यींत्रणेमार्ा त ठद.१८.०५.२०१८ ते ठद.२३.०५.२०१८ या कालावाीत परवा 
परीक्षा ेयोजवत कर्यात ेली ेहे. 

___________ 
  

अिोचे (जज. अहमदनगर) येथे दोन वषाापूवी शासनाने स्थापना िेचेल्या नगरपांचायतीतीच 
अधधिारी व िमाचाऱ्याांच्या ररतत पदाांबाबत 

  

(२४)  १०७१३८ (१४-०४-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोचे), श्री.अजजत पवार (बारामती), 
श्री.राहुच जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र 
आर्व्हाड (मुांब्रा िणवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेकोले (जव. ेहमदनगर) येथे दोन वषाापरवी शासनान ेनगरपींचायतीची स्थापना केली ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, नगरपींचायतीचे कामकाव पाह्यासािी मुख्याताकारी वगणता ेताकारी व 
पुरेसे कमाचारी नसल्याने कोणतीही कवकास कामे होत नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, ेताकारी व कमाचारी नसल्यान ेनागरीकाींना मलुभरत सुकवााही देताना ेलचणी 
येत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, याबाबत शासनाने ेताकारी व कमाचारी ता्काण नमे्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) ेकोले नगरपींचायतीकरीता कमाचाऱयाींचा ेकृतीबींा मींवरर कर्यात ेला 
ेहे.  
• ग्रामपींचायतकालीन कमाचाऱयाींच ेसमावेशन कर्याबाबत कवभागीय ेयुत, नालशक याींच्या 
ेध्यक्षतेखाली सलमती स्थापन कर्यात ेली ेहे. 
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• सदर सलमतीमार्ा त समावेशनाच्या पठहल्या व दसुऱया ्प्प्याची कायावाही परणा झाली ेसरन, 
एकर ण १० ग्रामपींचायतकालीन कमाचाऱयाींच ेेकोले नगरपींचायतीमध्ये समावेशन कर्यात ेले 
ेहे. 
• नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकलरन ेकोले नगरपींचायतीमध्ये कायाालयीन िनररक्षक हे 
पद भर्यात ेले ेहे. 
• नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकलरन पररषद सींवगा कमाचारी भरतीची प्रकक्रया सुरुप ेहे. 
(५) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरातीच घराांचा सर्व्हे चिुीच्या पद्धतीने िर्यात आल्यान ेसवासामान्याांच्या 
आवातयाबाहेर टॅतस आिारणी िर्यात आल्याबाबत 

  

(२५)  १०९५९३ (०३-०४-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरर शहरातील घराींचा सव्हे चुकीच्या पद्धतीन े कर्यात ेल्याने सवासामान्याींच्या 
ेवायाबाहेर  ्स ेकारणी कर्यात ेल्याचे माहे डलसेंबर, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान 
िनदशानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, रेडलरेकनरला ेाार मानरन वाकषाक भाल े मरल्याींवर  ्स ेकारणी करून 
महानगरपाललकेच्या कर व कर ेकारणी कवभागाकलरन  ्सचा डलमाींल पािकवला वात ेसरन 
यात ५०० रुपपये  ्स भरणा ेसणा-याींना ११ त े १२ हवार तर १ ते २ हवार रुपपये  ्स 
भरणा-याींना २५ ते ३० हवार रुपपये  ्स ेकार्यात ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, जत प्रकरणी नागररकाींमध्ये सींतापाची भावना िनमााण झाली ेसरन कवकवा 
रावकीय पक्षाींनी वाचक  ्सवाढ मागे घे्याची मागणी केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, जत प्रकरणी शासनाने कोणता िनणाय घेतला वा घे्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) महाराषर महानगरपाललका ेतािनयमाच े प्रकरण ८ माील करााान 
िनयम क्र.९ नुसार ेकारणी पुस्तक तयार करुपन व करााान िनयम क्र.१३,१४ व १५ माील 
तरतुदीनुसार, मालम्तेच्या बाींाकामाचा प्रकार, के्षत्रर्ण, प्रयोवन, इमारतीचे वय इ. प्रकाराची 
े्यााुिनक तींत्रज्ञ/ पानाद्वारे माठहती सींकललत करुपन व ्याची पनुातपासणी करुपन, मालम्ता 
कराची ेकारणी केली वात ेसल्याचे, ेयुत, नागपरर महानगरपाललका याींच्या ेहवालात 
नमरद कर्यात ेलेले ेहे. 
  

___________ 
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नागपूर शहरातीच अनेि बार आणण रेस्टॉरांट चाचिाांनी महानगरपालचिेच्या अजग्नशमन 
ववभागािडून नाहरित प्रमाणपत्र घेतचे नसल्याबाबत 

  

(२६)  १०९६०२ (११-०४-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरर शहरातील ेनके बार ेणण रेस््ॉरीं् चालकाींनी महानगरपाललकेच्या ेजग्नशमन 
कवभागाकलरन नाहरकत प्रमाणपत्रच घेतले नसल्याची ाकादायक माठहती माहे वानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, मुींबईतील कमला लमल कीं म्पानीं लमाील घ्नचेी पुनारावृ् ती नागपररमध्ये 
हो्याची शयता नाकारता येत नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, याबाबत शासनाने कायावाही करुपन कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) ेींशत: खरे ेहे. 
    शहरातील ३०२ बार ेणण रेस््ॉरीं् चालकाींपैकी  २९३ चालकाींनी नागपरर महापाललकेच्या 
ेजग्नशमन कवभागाकलरन प्रथम नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले ेसरन, यापैकी ०२ चालकाींनी ेींतीम 
नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले ेहे. जवाररत चालकाींकवरुपध्द ेग्नीसुरक्षा व वीवसींरक्षक ेतािनयम 
२००६ माील तरतुदीनसुार कायावाही सुरुप ेहे. 
(२), (३) व (४) ेशी वस्तुजस्थती नाही. 
      तथाकप, नागपरर महानगरपाललकेच्या ेजग्नशमन कवभागाकलरन ेशा घ्ना घलर नयेत 
म्हणरन ेशा ेस्थापनाींची ेग प्रितबींाक व वीव सींरक्षक जपाययोवना ेतािनयम २००६ 
माील तरतुदीनुसार वणेावेणी तपासणी करुपन, ेवश्यक ती कायावाहीही केली वात ेहे. 

___________ 
  

परभणी महानगरपालचिें तगात अजग्नशमन ववभागात मांजूर पदाांपैिी  
िेवण ९ पदे भर्यात आल्याबाबत 

  

(२७)  १०९८४४ (१२-०४-२०१८).   डॉ.राहूच पाटीच (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी महानगरपाललकें तगात कायारत ेसलेल्या ेजग्नशमन कवभागात मींवरर ेसलेल्या 
ेजग्नशमन ेताका-यासह ६७ र्ायरमन व १९ चालकाच्या पदाींपकैी केवण ९ पदे भर्यात 
ेलेली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, जत ९ पदाींपैकी ३ र्ायरमनीची पदे कीं त्रा्ी स्वरुपपात भर्यात ेलेली ेहेत, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे ररत ेसल्याची कारणे काय ेहेत व ती 
तातलीन ेभर्याच्या ेनुषींगाने कोणती िनणाया्मक कायावाही कर्यात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) : (१)  परभणी शहर महानगरपाललके ेींतगात कायारत 
ेसलेल्या ेजग्नशमन कवभागात ेजग्नशमन ेताकाऱयाींसह ६७ र्ायरमनची व १८ वाहन 
चालकाींची मींवरर पदे ेसरन, ्यापैकी १ र्ायरमन व २ वाहनचालक ेशी ३ पदे भर्यात 
ेलेली ेहेत. 
(२) जपरोत भर्यात ेलेल्या ३ पदाींव्यितररत  र्ायरमनची ७ पदे व  वाहन चालकाच े१ 
पद ेशी एकर ण ८ पदे कीं त्रा्ी स्वरुपपात भर्यात ेलेली ेहेत. 
(३) • महानगरपाललकेच्या मींवरर ेकृतीबींाामध्ये ररत ेसलेली पदे भर्यासािी ेस्थापना 
खचााची े् नमरद कर्यात ेलेली ेहे. 
• महानगरपाललकेचा ेस्थापना खचा वास्त ेसल्यामुणे सदर पदे ररत ेहेत. 
• महानगरपाललकेच्या ज्पन्न वाढीसािी मालम्ता करवाढ, वसुलीबाबतची ेवश्यक कायावाही 
कर्यात येत ेसल्याच ेपरभणी शहर महानगरपाललकेन ेकणकवले ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माचेगाांव (ता.जज.नालशि) महानगरपालचिामाफा त आयएचएसडीपी  
योजना राबवव्यात येत असल्याबाबत 

  

(२८)  १०९९८१ (०३-०४-२०१८).   श्री.आलसफ शेख (माचेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (ता.जव.नालशक) महानगरपाललकामार्ा त ेयएचएसलीपी योवना राबकव्यात येत 
ेसुन या योवनेंतगात ेितक्रमीत झोपलपट्टीवालसयाींचे स्थींलातर करावयाचे ेसल् याचे माहे 
वानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, शासन िनणायानुसार लाभार्थयांना प्रकल्पाच्या ठिकाणी मींवुर घ्कानुसार 
व्यतीगत घरकुल व्यितररत रस्ते, ग्ारे, ेींतगात कवद्युत पुरविा, बाहय कवद्युत पुरविा, 
पाणीपुरविाकररता वलकुीं भ, ककऑस, इन्र्ॉमाल माके्, कम्युिन्ी हॉल, शासन िनणायानुसार 
ेींशदान रकम इ् यादी ेवश्यक कायावाही करुपन ही योवना लवकरात लवकर पुणा 
कर्याबाबत कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) ेयएचएसलीपी योवनेंतगात घरकुल योवनेच्या ठिकाणी मींवरर प्रकल्प ेहवालानुसार रस्त,े 
पाणीपुरविाकरीता वलकुीं भ व पाईपलाईन, मलिन:स्सारण व्यवस्था, मलशुध्दीकरण कें द्र, 
ेींतगात व बाह्य कवद्युत व्यवस्था, कम्युिन्ी सें्र इ्यादी काम ेरे्व १, २ व ३ सािी पुणा 
ेसरन, ककऑस, इन्र्ामाल माके् ही काम े सुरुप कर्यात ेलेली ेहेत. तसेच शाणा 
इमारतीच ेकाम ेींितम ्प्प्यात ेहे. 
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     शासन िनणायानुसार लाभार्थयांनी ेींशदान रकम भरणे ेवश्यक ेसल्यान,े 
महानगरपाललकेमार्ा त वेणोवेणी वाहीर प्रलसध्दी दे्यात ेलेली ेहे.कवकवा झोपलपट्टीमाील 
ेींशदान रकम भरलेल्या लाभार्थयााना ्प्प्या-्प्प्याने ड्रॉ पध्दतीन ेसदिनका वा्पपत्र दे्याची 
कायावाही महानगरपाललकेमार्ा त सुरुप ेसरन, ेींशदान रकम भरलेल्या १०३४ पैकी ७०५ 
लाभार्थयांना वा्पपत्र दे्यात ेले ेहे. 
     तसेच योवना वेणेत पुणा करणे व लाभाथी स्थलाींतराबाबत महानगरपाललका स्तरावर 
ेताकारी व पदाताकारी याींची सलमती गिीत कर्यात ेलेली ेहे. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  
परभणी शहरात व जजल््यात मोठ्या प्रमाणात प्चाजस्टि वपशर्व्याांचा वापर होत असल्याबाबत 

  

(२९)  ११००६३ (१८-०४-२०१८).   डॉ.राहूच पाटीच (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी वालीच्या प्लाजस््कच्या कपशव्या वापर्यास बींदी 
ेसताींनाही परभणी शहरात व जवल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्लाजस््क कपशव्याींचा वापर होत 
ेसल्याच ेिनदशानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, याबाबत वारींवार परभणी महानगरपाललकेकल े तक्रारी करुपनही 
महानगरपाललकेकलरन दोषीींवर कोणतीच कारवाई कर्यात येत नसल्यामुणे प्लाजस््कचा वापर 
सराास होत ेसल्याचे माहे डलसेंबर-वानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, प्लास््ीक वापराबाबत कारवाई न करणाऱ या महानगरपाललकेच्या सींबींतात 
ेताकाऱ याींची चौकशी करुपन ्याींच्यावर कोणती कारवाई कर्यात ेली वा येत ेहे तसेच 
प्लाजस््क कपशव्या वापराच्या बींदीवर िनबां िेव्यासािी कोणती जपाययोवना कर्यात ेली 
वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) ेींशत: खरे ेहे. 
    परभणी शहरात व जवल्ह्यामाील इतर शहराींमध्ये ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी वालीच्या 
प्लाजस््क कपशव्या वापरत ेसल्याचे ेढणरन ेल्यावर ्याींच्यावर दींला्मक कायावाही केलेली 
ेहे. 
(२) माहे डलसेंबर, २०१७ मध्ये प्लाजस््क बींदी मोठहम चालर ेसताना हातगाड्याींवर 
प्लाजस््क/क री ब ग ेढणरन ेल्याने ्याींच्यावर दींला्मक कायावाही केलेली ेहे. 
(३) महानगरपाललका के्षत्रात वेणोवेणी प्रभाग सलमती िनहाय पथके तयार करुपन ्याींच्यामार्ा त 
प्लाजस््क क रीब गेचा सािा वप्त कर्यात येत ेसरन दींल वसुलीची कायावाही कर्यात येत 
ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
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दादर (मुांबई) येथीच आि इमारतीांचे पुनववािासि म.े ररचा इांडडया इन्रा डरे्व्हचपमेंट प्रा. लच. 
याांनी रठहवाशाांची फसवणुि िेल्याबाबत 

  

(३०)  ११०१३५ (०३-०४-२०१८).   श्री.सदा सरवणिर (माठहम) : सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दादर (मुींबई) येथील सारा मैन्शन, बाणकृषण सदन, कथाराला मैन्शन, लसद्धापररा, लाहेरा 
चेम्बसा, समााान, महम्मदी मींणझल, ेहमद बबजल्लींग, नवरे मींगल कायाालय पुनकवाकासाचे म.े 
ररचा इींडलया इन्रा लवे्हलपमें् प्रा. लल. याींना सन २०११ मध्ये सींपरणा ८ बबजल्लींग कव. िन. िन. 
३३(७) ेींतगात ना हरकत प्रमाणपत्र दे्यात ेले ेसरन सदर पुनकवाकासाचे काम ६ वषाापासरन 
बींद ेसल्याच्या तक्रारी रठहवाशाींनी शासनाकल ेकेल्या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, कवकासाकलरन भालकेरू / रठहवाश्याींना पयाायी वागेसािी भाल े देनन इमारती 
ररकामी करून घे्यात ेल्या परींतु मागील २ ते ३ वषाापासरन पयाायी वागेसािी दे्यात येणारे 
भाल ेही बींद केले ेहे, हे ही खरे ेहे काय,  
(३) ेसल्यास, या प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढणरन व 
तद्नींतर पुनकवाकासाच े काम परणा कर्याकररता कवकासकाकवरुपद्ध कोणती कारवाई केली वा 
कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची करणे काय ेहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०१-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) होय, हे ेींशत: खरे ेसरन कवकासकाने सााारण १ वषाापासरन भालकेरू/ रठहवाश्याींचे पयाायी 
वागेचे भाल ेठदलेले नाही. 
(३) व (४) बाबत, मुख्य ेताकारी, मुींबई इमारत दरुुपस्ती व पुनराचना मींलण याींनी 
ठद.२३.०५.२०१६ रोवी मा.ेमदार श्री.सदा सरवणकर याींच्या जपजस्थतीत भालकेरुप / रठहवाशी व 
कवकासक याींची सींयुत बैिक घेतली. सदर बैिकीस कवकासकाच े प्रितिनाी जपजस्थत होते. 
कवकासकाच्या प्रितिनाीनी, िनाी ेभावी ्याींच ेकाम बींद ेहे व लवकरच जपाययोवना करुपन 
काम सुरुप कर्यात येईल ेस े साींतगतले. तसेच ेसे ेश्वासन ठदले की, भालकेरुप / 
रठहवाश्याींचे थकीत भाल ेदे्यात येईल. ्याचप्रमाणे पुनकवाकासाच ेकाम मध्यतींरी काही ताींबत्रक 
कारणाींमणेु थाींबकव्यात ेले होते. वस े की, हाय राईव सलमतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, 
बाींाकाम के्षत्रर्ण २००० चौ.मी. पके्षा वास्त ेसल्यामणेु MOEF ची परवानगी घेण,े हेरर्ेवची 
परवानगी, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ेदेशाप्रमाण ेRG हे तण मवल्यावर देणे बींानकारक 
ेसल्यामणेु, ेराखड्यात बदल करावे लागले. तसचे, मेरो रेल्व ेबावुन ेवात ेसल्यामुणे मेरो 
रेल्वेची परवानगी घेणे गरवेचे होते. ्यामणेु र्ानीं लशेच्या डलझाईन मध्ये बदल करावे लागले. 
ेशा सवा बाबीींमुणे बाींाकामाबाबत ेलचणी िनमााण झाल्या. नकुतीच मेरोची NOC लमणालेली 
ेहे. ्यामणेु, यापुढे काम वलद गतीन ेपरणा कर्यात येईल, ेसे ेश्वासन कवकासकाच्या 
प्रितिनाीने ठदले. 

___________ 
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मरािवाडा नगरपालचिा, महानगरपालचिा िामगार िमाचारी युननयन (चाच बावटा) तफे थिीत 
वेतन व प्रचांबबत माग्याांबाबत आमरण उपोषण सुरु िर्यात आल्याबाबत 

  

(३१)  ११०१७७ (१८-०४-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटीच धचखचीिर (चोहा) : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरािवाला नगरपाललका, महानगरपाललका कामगार कमाचारी युिनयन (लाल बाव्ा) तरे् 
थकीत वेतन व प्रलींबबत माग्याींसािी नाींदेल वाघाणा महानगरपाललका कायाालया समोर 
ेमरण जपोषण सुरुप कर्यात ेल्याच ेनुकतेच माहे वानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान 
िनदशानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, नाींदेल वाघाणा महानगरपाललकेतील कीं त्रा्ी कामगाराींचे माहे माचा व एकप्रल, 
२०१७ चे वेतन ेदयाप झालेले नसल्याचेही िनदशानास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, ्यात काय ेढणरन ेले, 
तदनुसार कामगाराींचा थकीत वेतन व प्रलींबबत माग्याींसींदभाात शासन स्तरावर कोणता िनणाय 
घे्यात ेला वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) : (१) मरािवाला नगरपाललका, महानगरपाललका कामगार 
कमाचारी युिनयन याींनी ठद.०३.०१.२०१८ रोवी जपोषणाबाबत नोठ्स ठदली होती. तथाकप, ्याींनी 
ेमरण जपोषण सुरुप केले नाही. 
(२) व (३) • महानगरपाललका हद्दीेींतगात घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम मे.ए र्  झले 
इन्रास्रचर लल. या कीं पनीस दे्यात ेलेले होते. 
• कामावर ेसलेल्या सवा कीं त्रा्ी कामगाराींना वेतन दे्याची वबाबदारी सींबींतात कीं त्रा्दाराची 
होती. सींबींतात कीं त्रा्दारास महानगरपाललकेने देयक प्रदान करुपनही कीं त्रा्ी कामगाराींना माहे 
डलसेंबर,२०१६ पासरन कीं त्रा्दाराने वेतन ठदलेले नाही. 
• सदर कीं पनीस ठदलेले कीं त्रा् हे माचा,२०१७ रोवी सींपलेले ेहे. ्यामणेु कीं त्रा्दारास 
महानगरपाललके कलरन देय ेसलेल्या रकमेमारन कीं त्रा्ी कामगाराींचे माहे डलसेंबर,२०१६ ते 
रे्ब्रुवारी,२०१७ पयतंचे वतेन महानगरपाललके मार्ा त कीं त्रा्ी कमाचा-याींच्या खा्यात थे् वमा 
कर्यात ेलेले ेहे. 
• तसचे करारनाम्यातील े्ी व शतीनसुार कीं त्रा्ी कामगाराींना वेतन देणे बींानकारक 
ेसताना ते न ठदल्यामुणे कीं त्रा्दाराकवरुपध्द महानगरपाललकेने गुन्हा दाखल केलेला ेसरन 
प्रकरण न्यायप्रकवष् ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अहमदनगर महानगरपालचिेच्या स्वगीय प्रमोदजी महाजन स्पधाापररक्षा िें द्राच्या िामाबाबत 

  

(३२)  ११०१८४ (१८-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ेहमदनगर महानगरपाललकेच्या स्वगीय प्रमोदवी महावन स्पााापररक्षा कें द्राचे काम िनाी 
ेभावी बींद पलले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, सदर कें द्राचे काम सुरुप करणेबाबत शासन स्तरावर कोणती जपाययोवना केली 
वा कर्यात येत ेहे तसेच याबाबत शासनाच ेाोरण िनजश्चत काय ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ेहमदनगर महानगरपाललकेमार्ा त नाकवन्यपुणा योवनतेरन स्पााा परीक्षा कें द्राचे काम पुणा 
कर्यात ेलेले ेसरन, सद्यजस्थतीत सदर कें द्रात स्पााा परीके्षच्या प्रलशक्षणाचे वगा 
िनयलमतपणे भरत ेहेत. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही.      

___________ 
  

दक्षक्षण मुांबईतीच िामािीपुरा पररसरातीच १०० वष ेजुन्या असचेल्या व मोडिणीस  
आचेल्या इमारतीांचा पुनववािास िर्याबाबत 

(३३)  ११०३६९ (०३-०४-२०१८).   श्री.अजय चौधरी (लशवडी) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) द्क्षण मुींबईतील कामािीपरुा पररसरातील १०० वष े वुन्या ेसलेल्या व मोलकणीस 
ेलेल्या इमारतीींचा पुनकवाकास कर्यासािीच्या प्रकल्पाची योवना म्हालाने ेखली ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, सदर वुन्या इमारतीींचा पुनकवाकास कर्यासािी ककती ्के रठहवाश्याींची सींमती 
ग्राह्य ार्यात ेली ेसरन कवकासकास पुनकवाकासाच े काम कर्यासािी कोणत े िनकष व 
े्ी लाव्यात ेल्या ेहेत वा एकर ण िनणायाच ेस्वरुपप काय ेहे, 
(३) ेसल्यास, सदर पुनकवाकासात कामािीपुरा पररसरातील जपकरप्राप्त इमारतीींसह नॉनसेस 
इमारतीींचाही समावेश कर्यात ेला ेहे काय व या ेनुषींगाने िनणाया्मक कायावाहीची 
सद्य जस्थती काय ेहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०१-०६-२०१८) : (१) नाही, याबाबत सदर इमारतीींच्या पुनकवाकासासािी 
रठहवाशी/ कवकासकाकलरन कुिलाही प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याचे म्हालाने कणकवले ेहे. 
(२) प्रश्न जद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवची (जज.िाणे) महानगरपालचिा के्षत्रात खुल्या जागाांवरीच  
िराची (ओपन चँड टॅतस) आिारणी जाचि असल्याबाबत 

(३४)  ११०५०२ (१२-०४-२०१८).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  



कव.स. ४३३ (27) 

(१) कल्याण-लोंबबवली (जव.िाणे) महानगरपाललका के्षत्रात खुल्या वागाींवरील कराची (ओपन लँल 
 ्स) ेकारणी वाचक ेसल्यान े ेनके वषांपासरनची महानगरपाललकेने ४१८ को्ीींची 
दाखकवलेली थकबाकी ही मात्र प्र्यक्षात ६० त े७० को्ी इतकी ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, ओपन लँल  ्स कमी कर्याच्या मागणीसािी कल्याण-लोंबबवलीतील बाींाकाम 
व्यावसाियकाींची सींघ्ना ेसलेल्या एमसीएचेयन ेमहानगरपाललकेवर मोचाा काढ्याचा िाम 
िनाांर व्यत केल्याचे माहे वानेवारी, २०१८ च्या दसु-या ेिवलयात वा ्या दरम्यान 
िनदशानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, सदर मागणीनरसार महानगरपाललका प्रशासनान े ओपन लँल  ्स कमी 
कर्याबाबत कोण्या जपाययोवना केल्या ेहेत, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
• कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललका के्षत्रात सन १९९० पासरन बाींाकामाखालील वलमनीवर 
ओपन लँल  ्सची ेकारणी करणेत येत ेसरन, सदर ओपन लँल  ्सची माहे डलसेंबर २०१७ 
ेखेर मागणी रकम रू. ४१९.९८ को्ी इतकी ेहे. 
• यापकैी माचा २०१८ ेखेर रू. ९५.४८ को्ी वसरल करणेत ेलेली ेहे. 
• माचा २०१८ ेखेर झालेली वसरली पाहता थकबाकी प्र्यक्षात ६० ते ७० को्ी ेसल्याच े
नमरद केलेली बाब वस्तुजस्थतीस ारून नाही. 
(२) कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललका हद्दीतील बाींाकामाखालील वलमनीवरील कर ेकारणी 
वादा ेसल्याच्या िनषेााथा ठद.१२.०१.२०१८ रोवी CREDAI MCHI कल्याण-लोंबबवली 
युिन्च्या वतीन ेमरक मोचााचे ेयोवन कर्यात ेले होत.े 
(३) कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललकेत खुल्या वलमनीवर ेकार्यात येणारा मालम्ता कर 
हा ्याच वलमनीवर इमारत बाींाकाम परणा झाल्यावर इमारतीकलरन प्राप्त होणाऱया मालम्ता 
करापेक्षा वास्त ेसल्याने वलमनीवरील भाल ेमुल्याच्या दरात १० ्के परताव्या ऐववी ३.४६ 
्के परतावा भाल े मुल्याच्या स्वरूपात िनजश्चत करून सवा समवेक्षक प्रस्ताव सवासााारण 
सभेच्या प्लावर िेव्यात ेला. 
• सदर प्रस्ताव सवासााारण सभा िराव क्र. १०६, ठद. २५.०१.२०१८ रोवी मींवरर झाला ेहे. 
• सन २०१७-१८ च्या रकमेपैकी ककमान ५० ्के रकम महापाललकेच्या ितवोरीत वमा 
झाल्यानींतर शासनाकल े प्रस्ताव पािकव्याची े् जपरोत िरावात मींवरर झालेली ेहे. कर 
वसुलीची कायावाही महानगरपाललका स्तरावर सुरू ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल्हयातीच वसांतराव नाईि िॉचेज ते रमामाता चौि (ढवणे िॉनरा) मखु्य रस्त्यावर 
महानगरपालचिेच्या बाांधिाम ववभागािडून रस्ता दरुुस्तीच्या नावाखाची धगटटी,  

मुरुम व चुरी टाि्यात येत असल्याबाबत 
(३५)  ११०५४३ (१२-०४-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटीच धचखचीिर (चोहा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेल जवल्हयातील लसलकोतील वसींतराव नाईक कॉलेव त ेरमामाता चौक (ढवणे कॉनरा) 
मुख्य रस््यावर महानगरपाललकेच्या बाींाकाम कवभागाकलरन रस्ता दरुुपस्तीच्या नावाखाली 
तग््ी, मुरुपम, व चुरी ्ाक्यात येत ेसल्याने रस््याची ेवस्था वैसे थे ेसल्याचे नुकतेच 
माहे वानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, जपरोत रस््याची ेवस्था े्यींत दयनीय झाल्यामुणे या रस््यावरुपन वाहतरक 
कर्यास े्यींत ेलचणीचे होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, याबाबत शासनान ेपाहणी केली ेहे काय, ्यात काय ेढणरन ेले, 
तदनुसार जत रस््याींची ता्काण दरुुपस्ती कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही कर्यात 
ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) : (१) होय. हे खरे ेहे. 
(२) ेींशत: खरे ेहे. 
(३) • शहरातील ेींतरराषरीय महामागा दरुुपस्तीच्या कामािनलम्त वाहतुकीसािी बींद केल्यामुणे 
्या महामागाावरील वाहतकु, वसींतराव नाईक कॉलेव ते रमामाता ेींबेलकर चौक या रस््यावर 
वणकवली होती. ्यामुणे सदर रस्ता वल वाहनाींमुणे परणात: नादरुुपस्त झालेला ेहे. 
• या रस््यावरील वाहतुक सुरणीत हो्यासािी वेणोवेणी खली, मुरुपम व चुरी ्ाकर न रस््याची 
ता्पुरती दरुुपस्ती कर्यात येत होती. 
• सदर नादरुुपस्त रस्ता दरुुपस्त कर्याकामी महानगरपाललकेन े रुप.२.३६ को्ीच े ेींदावपत्रक 
तयार केलेले ेसरन, ्यास सवासााारण सभनेे प्रशासकीय व ेतथाक मान्यता ठदलेली ेहे. 
• ्यानुसार सदर कामाचीही िनकवदा मागकव्यात ेली ेसरन िनकवदा प्रकक्रया परणा करुपन 
सदर काम कवठहत मुदतीत परणा करुपन घे्यात येईल ेस ेमहानगरपाललकेने कणकवले ेहे. 
(४) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण (जज.िाणे) महानगरपालचिेच्या मुख्याचयाच्या इमारतीत 
असचेची अजग्नशमन यांत्रणा बांद असल्याबाबत 

  

(३६)  ११०९२२ (०३-०४-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.नरेंद्र पवार 
(िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जव.िाणे) महानगरपाललकेच्या मुख्यालयाच्या इमारतीत ेसलेली ेजग्नशमन 
यींत्रणा दोन वषाापासरन बींद ेसल्याची ाकादायक बाब माहे डलसेंबर, २०१७ मध्ये वा ्या 
दरम्यान िनदशानास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, जत प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली ेहे काय, ्यात काय ेढणरन ेले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) • कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललकेच्या मुख्यालयात 
बसकव्यात ेलेली ेजग्नशमन यींत्रणा मागील दोन वषाापासरन बींद होती, ेशी वस्तुजस्थती 
नाही.  
• कवद्युत कवभागान े ेजग्नशमन यींत्रणेची वणेोवेणी दरुूस्ती व देखभाल केलेली ेसरन सदर 
यींत्रणा सद्या सुरू ेहे. 
(२) महानगरपाललकेच्या मुख्यालय इमारतीमध्ये ेसलेले र्ायर ेलााम लसस््ीम, इ्यादीच े
नुतनीकरण करणेसािी चालर ेतथाक वषाात महानगरपाललकेच्या बवे्मध्ये पुरेशी तरतरद 
कर्यात ेलेली ेसरन, लवकरच ्याच ेनुतनीकरण करून सींपरणा ेजग्नशमन यींत्रणा साुाररत 
कर्यात येणार ेहे, ेसे कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललकेने कणकवले ेहे. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  
रेणापूर नगरपांचायत (जज.चातूर) येथीच जजल्हा वावषाि योजना ननधीतीच व इतर योजनेतीच 

गत वषी प्राप्त ननधीतीच िामे सरुु िर्याबाबत 
  

(३७)  ११११९१ (१८-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव लभस े (चातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेणापरर नगरपींचायत (जव.लातरर) येथील जवल्हा वाकषाक योवना िनाीतील व इतर 
योवनेतील गत वषी प्राप्त िनाीतील काम े सुरुप कर्याबाबत लातरर ग्रामीण स्थािनक 
लोकप्रितिनाीींनी ठदनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१७ रोवी तहसील रेणापरर येथील तालुका ेढावा 
बैिकीत मा.मुख्याताकारी नगरपींचायत रेणापरर याींच्याकल ेमागणी करूनही नगरपींचायत रेणापरर 
येथील प्रशासनाच्या दलुाक्षामुणे सदर काम ेेद्यापही सुरुप झालेली नाहीत, हे खरे ेहे काय  

(२) ेसल्यास, सदर कामे ेद्यापही प्रलींबबत ेस्याची सवासााारण कारणे काय ेहेत 
याबाबत शासनान ेचौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय िनषपन्न झाले व सदर कवलींबाबाबत 
दोषी ेताका-याींवर शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) व (२) तहलसल रेणापरर येथील ठद.२४.११.२०१७ 
रोवीच्या तालकुा ेढावा बैिकीत शासनाकलरन व जवल्हा वाकषाक योवनमेारन मींवरर झालेले 
ेनुदानातरन करावयाच्या कामाबाबत स्थािनक लोकप्रितिनाीींनी मागणी केली होती.  
       सवासााारण रस्ता ेनुदान व नवीन नगरपींचायतीींना सहाय्य ेनुदान या योवनाींच्या 
कामाींचे िराव मींवरर करुपन ेींदावपत्रकास ताींबत्रक व प्रशासकीय मान्यतेनींतर िनकवदा प्रकक्रयेेींती 
कायाादेश दे्यात ेले ेहेत.  
     जवल्हा वाकषाक योवनेतील नागरी दललत वस्ती सुाार योवनेंतगात प्राप्त रुप.५० लक्ष 
इतया रकमतेरन रुप.२२.४७ लक्ष इतया रकमेचे एल.ई.ली. पथठदवे बसकव्याचे काम 
नगरपींचायतीतरे् हाती घे्यात ेले होते. शासन िनणाय, नगर कवकास कवभाग ठद.१२.०१.२०१८ 
नुसार एल.ई.ली. ठदव्याींचा वापर करुपन जवाा सींवाान कर्यासािी ई.ई.एस.एल. या कें द्र 
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शासनाच्या सावाविनक जपक्रमाशी करारनामा कर्याचा िनणाय शासनान ेघेतल्यान ेसदर काम 
रद्द कर्यात ेले ेहे. जवाररत िनाीतरन रस्त ेव नालीची काम े प्रस्ताकवत कर्यात ेली 
ेसरन, ्याकरीता प्रस्ताव ताींबत्रक मान्यतेस्तव सादर केला ेसल्याबाबत जवल्हाताकारी, लातरर 
याींनी ेहवाल सादर केला ेहे. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  
रेणापूर (जज.चातूर) नगरपांचायत येथे आि ठदवसाांनी एिदा पाणी पुरविा होत असल्याबाबत 

  

(३८)  ११११९२ (१९-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव लभस े (चातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेणापरर नगरपींचायत (जव.लातरर) येथे पाणी मुबलक ेसतानाही कवतरण व्यवस्था व 
प्रशासनाचे दलुाक्षामुणे दर ेि ठदवसाला एकदा पाणी पुरविा होत ेसल्यान े नागररकाींना 
कृबत्रम पाणी ी्ंचाई भासत ेसल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय िनषपन्न झाले 
व दररोव पाणीपुरविा कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     रेणापरर शहराला पाणी पुरविा करणाऱया रेणा मध्यम प्रकल्पाची सािवण क्षमता २१.६८५ 
द.ल.घ.मी. इतकी ेहे. दररोव १.२ एम.एल.ली. पाणी रेणापरर नगरपींचायत जपसा करत ेहे. 
्यानुसार कवतरण व्यवस्थेनुसार ४ ते ५ ठदवसाेल पाणी पुरविा केला वात ेहे. ्याचबरोबर 
शहरात जपलब्ा ेसलेल्या नगरपींचायतीच्या मालकीची १ कवहीर, ३ कवद्युत पींप व ४८ 
हातपींपाद्वारे देखील नागररकाींना पाणी पुरविा कर्यात येत ेहे. याबाबत रेणापरर शहरातील 
नागररकाींची कोणतीही तक्रार जवल्हाताकारी कायाालयास प्राप्त झाली नाही. 
(२) रेणापरर नगरपींचायतीमार्ा त Express Feeder बसकव्याचे काम हाती घेतले ेसरन, सदर 
काम पुणा होताच स्त्रोताच्या ठिकाणाहरन २४ तास पाणी जपसा करुपन २ ठदवसातरन एकदा पाणी 
पुरविा करता येईल, ेसे जवल्हाताकारी याींनी ्याींच्या ेहवालात नमरद केले ेहे. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवची (जज.िाणे) महानगरपालचिेतीच अधावट रस्त्याांच्या  
िामाांची ववभागीय चौिशी िर्यात येत असल्याबाबत 

  

(३९)  ११२३३९ (१४-०४-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (लभवांडी पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण-लोंबबवली (जव.िाणे) महानगरपाललकेतील भ्रष् िेकेदार व ेताकारी याींची चौकशी 
सुरुप ेसरन येथील ेााव् रस््याींच्या कामाींची कवभागीय चौकशी कर्यात येत ेसल्याच ेमाहे 
वानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ेयुताींनी साींतगतले, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, सदरील चौकशी परणा कर्यात ेली ेहे काय, ्यात काय ेढणरन ेले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) • कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललका के्षत्रात 
महाराषर सुवणा नगरो्थान महाेलभयाना ेींतगात कवकास योवनेतील रस्ते रूीं दीकरण व 
कॉक्री्ीकरण करणेची कामे सरुू ेहेत. 
• सदर कामे करतेवणेी रस््याच्या खालील भागात ेसणाऱया सेवा वाठहन्या, वलवाठहन्या, 
ड्रनेेव लाईन, वलिन:सारण पाईप लाईन, कवद्युत कवभागाच्या केबल्स, मोबाईल कीं पनी, 
महानगरग स इ्यादी वाठहन्याींच े कायम स्वरूपी रस््याच्या कलने े सेवा वाठहन्या सुरू िेवरन, 
नागररकाींची गैरसोय होणार नाही याचा कवचार करून काम कराव ेलागते. 
• याेनुषींगाने कामाींना कवलींब लागत ेसल्यान ेपुढील रस्ते कॉक्री्ीकरण कर्याच्या कामाींना 
कवलींब झालेला ेहे. 
• तसेच काही इमारतीींना मा.न्यायालयाचा स्थगन ेदेश ेसल्याने रस््याींची काम े ेपरणा 
ेहेत. 
• वानेवारी मठहन्यात सींतोषी माता रस््याच्या कवलींबाबाबत सवासााारण सभेदरम्यान झालेल्या 
चचेमध्ये ेयुत याींनी कवलींबाच्या कारणाची कवभागीय चौकशी कर्यात येईल ेस े
सभागहृास साींतगतले, ही वस्तुजस्थती ेहे. 
(२) सदर प्रकरणी जप ेयुत, कल्याण-लोंबबवली महानगरपाललका याींची नेमणरक केली ेसरन 
चौकशी सुरू ेहे.  
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुचाबा येथीच म् हाडा प्रशासनाच् या ननजष्ट्क्रयतेमुणे नागररिाांना होत असचेचा त्रास 
  

(४०)  ११२४१५ (०३-०४-२०१८).   श्री.राज पुरोठहत (िुचाबा) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाबा येथील म् हाला प्रशासनाच् या िनजषक्रयतेमुणे जदभवणा-या कवकवा समस् या व मलुभरत 
सोयीसुकवााींच् या ेभावामणेु नागररकाींना त्रास होत ेसल् याबाबतचे िनवेदन स् थािनक 
लोकप्रितिनाीींनी (कुलाबा) मा.पालकमींत्री, मुींबई शहर याींना ठदनाींक १५ वानेवारी, २०१८ रोवी 
वा ् यासुमारास ठदले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल् यास, सदर िनवेदनानरसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे व 
् याचे स् वरुपप काय ेहे, 
(३) नसल् यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०१-०६-२०१८) : (१) नाही. 
     याबाबत, मुींबई शहर जवल्ह्याचे पालकमींत्री मा. श्री. सुभाष देसाई, मींत्री (जद्योग) याींच्या 
कायाालयास स्थािनक लोकप्रितिनाी याींनी ठदनाींक १५ वोनेवारी, २०१८ रोवी वा ्यासुमारास 
ठदलेल्या िनवेदनाबाबत लेखी कवचारणा केली ेसता सदरच े िनवेदन या कायाालयाच्या 
ेलभलेखावर ठदसरन येत नसल्याच ेेलभप्राय मा. मत्री (जद्योग) कायाालयाने ठदले ेहेत. 
(२) व (३) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठहांगोची शहरामधीच इांठदरा खचेु नाट्यगहृाच्या दरुवस्थेबाबत 
  

(४१)  ११२५६५ (१८-०४-२०१८).   श्री.तानाजी मुटिुचे (ठहांगोची) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहींगोली शहरामाील ऐकमेव ेसलेले इींठदरा खलेु नाट्यगहृ एकेकाणी ेनके ठदग्गव 
कलावींताच्या ेवावाने दणाणरन वायचे मात्र पुनाजभारणीचे काम वादात सापलले ेणण 
नगरपाललकेने ही कायमचे दलुाक्ष केल्यान े या नाट्यगहृाची दरुवस्था झाली ेसल्याच े माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, ठहींगोली शहरातील व जवल्ह्यातील नागररकाींना साींस्कृितक कायाक्रम व 
ना्कासािी बाहेरच्या जवल्ह्यात वावे लागत ेसल्यामुणे ना्क प्रमेीींनी व तेथील कलाकाराींनी 
नारावी व्यत केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, या ठिकाणी परणा वागेचा वापर करुपन पुणे, कोल्हापरर व मुींबईच्या ातीवर 
सुसज्य व सोयी-सुकवाा ेसलेले वातानकुुलीत नकवन नाट्यगहृ बाींा्यात याव ेेशी मागणी 
जवल्ह्यातील नागररकाींनी केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे कोणती ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१) ठहींगोली शहरातील इींठदरा खुले नाट्यगहृाच्या 
पुनाजभारणीच े काम श्री.बी.के. कन्स्रशन, पुसद याींना दे्यात ेले होत.े सदर कीं त्रा्दार 
मुदतीत काम पुणा करुपन देत नसल्यामणेु ्याींना वारींवार नो्ीसा दे्यात ेल्या हो्या. 
तद्नींतर सदर कीं त्रा्दार िनयमबाह्य माग्या करुपन िनकवदेतील े्ी व शतींचा भींग करत 
ेसल्यान े कीं त्रा्दाराच े नाव काळ्या यादीत ्ाक्याची कायावाही ठहींगोली नगरपररषदेमार्ा त 
कर्यात ेली ेहे. 
     याबाबत सींबतात कीं त्रा्दारान े ठहींगोली न्यायालयात दावा दाखल केला ेसरन, प्रकरण 
न्यायप्रकवष् ेहे. 
(२) हे खरे ेहे. 
     ठद.२४.१२.२०१७ रोवीच्या दैिनक लोकमत या वृ् तपत्रात वाठहरात प्रलसद्ध होवरन नारावी 
व्यत केली ेहे. 
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     तथाकप, शासन िनणाय, नगर कवकास कवभाग, ठद.२७.०३.२०१८ ेन्वये ठहींगोली 
नगरपररषदेस रुप.२५.०० को्ी इतका िनाी मींवरर कर्यात ेला ेसरन, ्यामारन ठहींगोली 
नगरपररषद ेींतगात नाट्यगहृ बाींाकाम कर्यासािी रुप.७,७३,७५,०९४/- इतया रकमेच े
ेींदावपत्रक तयार कर्यात ेले ेहे. सदर प्रस्तावास ताींबत्रक मान्यता घेवरन, लवकरच 
सुसज्व नाट्यगहृाच ेबाींाकाम कर्याबाबत िनकवदा प्रकक्रया राबकव्यात येणार ेहे. 
(३) व (४) नगरपररषदेच्या मालकीची सव े नीं.१४६ माील खुल्या ५ एकर वागेत नवीन 
नाट्यगहृ बाींाकामाची कायावाही नगरपररषदेमार्ा त सुरुप ेसल्याच ेजवल्हाताकारी, ठहगोली याींनी 
्याींच्या ेहवालात नमरद केले ेहे. 
(५) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोचा महानगरपालचिेतीच (जज.अिोचा) ८९ िमाचा-याांचे  
महानगरपालचिेत समायोजन िर्याबाबत 

  

(४२)  ११३२०४ (१२-०४-२०१८).   श्री.गोवधान शमाा (अिोचा पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेकोला महानगरपाललका (जव.ेकोला) हद्दवाढीच्या ेतासुचनेनुसार २४ गावाींतील १४ 
ग्रामपींचायती महानगरपाललकेत समाकवष् झाल्या ेसरन ्यातील ८९ कमाचा-याींच े
महानगरपाललकेत समायोवन कर्यासींदभाातील मागणी महाराषर राज्य ग्रामसेवक सींघ्नेन े
मा.पालक मींत्री महोदयाींकल ेमाहे वानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान केली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, ८९ कमाचा-याींचे समायोवन महानगरपाललकेत करुपन ्याींना वेतनशे्रणी 
दे्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) व (३) सींबींाीत ग्रामपींचायतीमाील पात्र कमाचाऱयाींना महानगरपाललकेच्या ेस्थापनेवरील 
समायोवनाची कायावाही महापाललका प्रशासनाकलरन सुरुप ेसल्याच,े ेयुत, ेकोला 
महानगरपाललका याींच्या ेहवालात नमरद कर्यात ेले ेहे. 

___________ 
  

चातूर महानगरपालचिेच्या िायााचयीन िमाचाऱ्याांचे चार मठहन्याांपासनू व सफाई  
िमाचाऱ्याांचे दोन मठहन्याांपासून वतेन प्रचांबबत असल्याबाबत 

(४३)  ११३३८२ (१२-०४-२०१८).   श्री.अलमत ववचासराव देशमखु (चातूर शहर), श्री.बाणासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती िािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान 
(चाांठदवची), श्री.अलमन पटेच (मुांबादेवी), श्री.अस्चम शेख (माचाड पजश्चम), श्री.िुणाच पाटीच 
(धुणे ग्रामीण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िणमनुरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातरर महानगरपाललकेच्या कायाालयीन कमाचाऱयाींच े चार मठहन्याींपासरन व सर्ाई 
कमाचाऱयाींचे दोन मठहन्याींपासरन वतेन प्रलींबबत ेसल्याच ेिनदशानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, शासनान े काही ठदवस सानुग्रह ेनुदान ठदल्यामणेु कमाचाऱयाींना वेतन देणे 
शय झाले परींतु ेनुदान बींद केले गेल्यान ेवेतन प्रश्न िनमााण झाला, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) ेसल्यास, महानगरपाललकेची मालम्ता कर, पाणीपट्टी इ्यादी कराींची वसलुी देखील 
प्रलींबबत ेसल्याचे िनदशानास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, सानुग्रह ेनुदान सुरुप िेव्याबाबत तसेच कर स्वरुपपातील वसुली वसरल करुपन 
कमाचाऱयाींचे वेतन वणेेवर कर्याबाबत शासनान े कोण्या जपाययोवना केल्या वा कर्यात 
येत ेहेत, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) ेींशत: खरे ेहे. 
• माहे नोव्हेंबर,२०१७ चे कायाालयीन कमाचा-याींच े वेतन ठदनाींक ३१.३.२०१८ रोवी व माहे 
डलसेंबर,२०१७ ते रे्ब्रुवारी,२०१८ चे वेतन ठदनाींक २६.३.२०१८ रोवी ेदा कर्यात ेलेले ेहे. 
सर्ाई कमाचारी याींच ेमाहे रे्ब्रुवारी,२०१८ चे वेतन ठदनाींक २६.३.२०१८ रोवी दे्यात ेले ेहे. 
• लातरर महानगरपाललकेस माहे ऑ्ोबर, २०१६ नींतर सहाय्यक ेनुदान बींद झाल्यामुणे 
तसेच महानगरपाललकेस कवकवा करामार्ा त प्राप्त होणारे महसुली ज्पन्न हे े्यल्प 
झाल्यामुणे कमाचा-याींना वेतन दे्यास कवलींब झालेला ेहे. 
(४)लातरर महानगरपाललकेस महाराषर वस्तु व सेवा कर ेतािनयम २०१७ ेींतगात दरमहा 
रुप.१.२५ को्ी ेनुदान दे्यात येत ेसरन महानगरपाललकेस सानगु्रह ेनुदान मींवरर कर्याचा 
प्रस्ताव शासन स्तरावर कवचारााीन ेहे. 
(५) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माचेगाांव (जज.नालशि) महानगरपालचिेने सांपाठदत िेचेल्या जलमनीची  
रतिम अदा िर्यास ववचांब होत असल्याबाबत 

  

(४४)  ११४१९९ (१२-०४-२०१८).   श्री.आलसफ शेख (माचेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींव (जव.नालशक) महानगरपाललकेन े सींपाठदत केलेल्या वलमनीची रकम ेदा 
कर्यास कवलींब होत ेसल्यान े सींबींतात ेताकारी व कमाचाऱयाींकवरुपध्द तसेच 
महानगरपाललकेला झालेल्या ेतथाक नुकसानी सींदभाात चौकशी कर्याची मागणी स्थािनक 
लोकप्रितिनाीींनी केली ेसल् याचे माहे वानेवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, सदर तक्रारीच्या ेनुषींगाने शासनाने चौकशी करुपन दोषाकपींतावर कोणती 
कारवाई केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१८) : (१) ेींशत: खरे ेहे. 
     मालेगाव महानगरपाललका के्षत्रातील त्कालीन नगरपाललकेने सींपाठदत केलेल्या 
वलमनीींची ककीं मत वमीन मालकाींना वेणोवेणी ेदा केलेली ेहे. 
     तथाकप, सींबींतात वमीन मालकाींनी भर-सींपादन कायद्यानुसार वाढीव मोबदला 
लमण्याबाबत मा.न्यायालयात दावे दाखल केले ेहेत. ्यापैकी मुख्य ५ प्रकरणे 
मा.न्यायालयात प्रलींबबत ेसरन, ्यापैकी दोन प्रकरणात मा.न्यायालयाच्या ेदेशानुसार वप्ती 
वॉरीं् बवावल्यामणेु, वप्तीची कायावाही थाींबकव्याकरीता रुप.७५ लक्ष व रुप.२० लक्ष रकम 
महानगरपाललकेमार्ा त मा.न्यायालयात वमा कर्यात ेली. 
     या पाश्वाभरमीवर भरसींपादनाच्या प्रकरणाींचा े्यास करुपन ेहवाल सादर कर्यासािी 
महानगरपाललकेने महापौर याींच्या ेध्यक्षतेखाली सलमती गिीत केली ेहे. 
     या प्रकरणाींत मा.न्यायालयाने ठदलेल्या ेदेशानुसार सींबींतात वमीन मालकाींना ेदा 
करावयाच्या वाढीव मोबदल्याच्या रकमेबाबत सलमतीने वलमन मालकाींसोबत वा्ाघा्ी करुपन, 
िनजश्चत कर्यात ेलेली रकम ्प्प्या-्प्प्याने दे्याचे महानगरपाललकेमार्ा त िरकव्यात 
ेले ेहे. 
     यासींदभाात स्थािनक लोकप्रितिनाीींच्या तक्रारी महानगरपाललकेस प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(२) महानगरपाललकेने वमीन सींपादना सींदभाात भर-सींपादन कायद्यानुसार कायावाही केली 
ेसरन, वमीन मालकाींशी वा्ाघा्ी करुपन, वैाािनक कायावाही पणुा करुपन भर-सींपादन प्रकक्रया 
पुणा केलेली ेहे. 
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही.      

___________ 
  
वसमत (जज.ठहांगोची) नगरपालचिेत सहाय्यि अनुदानासािी जास्तीचे प्राप्त झाचेचे साडअेिरा 

िोटी रुपयाांच्या प्रिरणाांच्या चौिशी अहवाचाबाबत 
  

(४५)  ११४५८० (१८-०४-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िणमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसमत (जव.ठहींगोली) नगरपाललकेत सहाय्यक ेनुदानासािी वास्तीचे प्राप्त झालेले 
सालेे करा को्ी रुपपयाींच्या प्रकरणाींची जवल्हाताकारी याींनी नेमलेल्या चौकशी सलमतीने ेहवाल 
ेदयापी सादर केला नाही तसेच नगरपररषद सींचालयाच्या सींचालकपदी चौकशीचे ेश्वासन 
देवरनही ेदयापी चौकशी कर्यात ेलेली नसल्याचे माहे वानवेारी, २०१८ मध्ये वा ्या 
दरम्यान ेढणरन ेले ेहे, हे खरे ेहे काय 
(२) ेसल्यास, जवल्हाताकारी चौकशी ेहवाल लवकारात लवकर सादर हो्याबाबत तसेच 
नगरपररषद सींचालयाच्या सींचालकाींनी ठदलेल्या चौकशीच े ेश्वासनानींतर चौकशी तातलीन े
हो्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) वसमत नगरपाललकेस सहाय्यक 
ेनुदानासािी ेितररत प्राप्त झालेले सालेे करा को्ी रुपपयाींच्या प्रकरणाींची जवल्हाताकारी, 
ठहींगोली याींच्यामार्ा त कर्यात ेलेल्या चौकशीचा ेहवाल शासनास प्राप्त झाला ेसरन, तो 
तपास्यात येत ेहे. 

___________ 
  

अिोचा महानगरपालचिेच्या अजग्नशमन ववभागात फायरमनची २४ पदे ररतत असल्याबाबत 
  

(४६)  ११४९२१ (०३-०४-२०१८).   श्री.गोवधान शमाा (अिोचा पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ेकोला महानगरपाललकेच्या ेजग्नशमन कवभागात र्ायरमनची २४ पदे ररत ेसल्यान े
कुली, जलनर, मवुर याींचेकलरन ेग कवझकव्याची काम ेकरुपन घेतली वात ेसल्याच ेमाहे 
रे्ब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान िनदशानास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, र्ायरमनची ररत पदे तातलीन े भर्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
जपलब्ा कमाचा-याींना कवभागाच्या स्तरावर प्राथलमक प्रलशक्षण देवरन ्याींचकेलरन सदरची काम े
करुपन घे्यात येत ेहेत. 
(२) व (३) ेकोला महानगरपाललकेच्या ेजग्नशमन कवभागाकररता, प्रलश्क्षत ललडल ींग 
र्ायरमन-०२ पदे व र्ायरमन-२४ पदे व वाहनचालक-०६ पदे कीं त्रा्ी पध्दतीन े
पुरकव्याबाबतची कायावाही महापाललका स्तरावर सुरुप ेसल्याच,े ेयुत, ेकोला 
महानगरपाललका याींच्या ेहवालात नमरद कर्यात ेलेले ेहे. 

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपालचिेत अनिुां पातत्वावरीच नेमणूिीत झाचेचा गैरर्व्यवहार 
  

(४७)  ११५३९८ (१२-०४-२०१८).   श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपाललकेमध्ये ेनुकीं पात्वावरील नमेणरकीमध्ये गैरव्यवहार झाल्यानींतर 
मा.मुख्यमींत्री याींनी सींबींताताींवर कलक कायावाही होईल ेस ेेश्वासन देनन व ्या ेनुषींगान े
श्री तुकाराम मुींल,े नवी मुींबई महानगरपाललका याींना शासनातरे् चौकशीसािी प्रभाग प्रमखु 
म् हणरन नेमणरक केली, हे खरे ेहे काय, 

(२) ेसल्यास, श्री तुकाराम मुींल ेेयुत, महानगरपाललका याींचेकलरन शासनास ेहवाल प्राप्त 
झालेला ेसरन वारसाहकाने िनयुतीच्या ेिनयलमतेस एकर ण ११ ेताकारी ववाबदार िरले 
ेसरन सींबींतात ेताकाऱयाींना ्याींनी ्याींच्या कताव्यात कसरर केल्याचे लसध्द झाले ेसरन 
्यातील काही ेताकारी िनान पावले व काहीींची बदली इतर ठिकाणी झालेली ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय, 
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(३) ेसल्यास, सदरहर ेताकारी नोकरीत कायारत ेसताींना कामात कसरर केलेला ेहे ेस े
कलमशनचे ेव्हालानुसार लसद्ध झालेले ेहे व सदर ेकरा ेताकारी हे महाराषर नागरी सेवा 
(जस्थत व ेपील) िनयम १९७९ माील िनयम ८ नुसार लशके्षस पात्र िरतात व ्या प्रस्तावास 
मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी मान्यता ठदलेली ेहे ेसे जपसतचव, नगरकवकास कवभाग याींच े
ठदनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१७ च ेपत्र क्रमाींक २०१५ प्र .क .७८ / नवी २४ मारन िनदशानास ेले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) ेसल्यास, जत प्रकरणी लवकरात लवकर कारवाई कर्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) • औरींगाबाद महानगरपाललकेमध्ये माहे वानेवारी, २०१० ते नोव्हेंबर, २०१४ या 
कालावाीमध्ये लाल-पागे सलमतीच्या लशर्ारशीनुसार २१८ प्रकरणाींमध्ये वारसा हकान े
िनयु्या ठदलेल्या ेहेत. 
• या िनयु्याींमध्ये ेिनयलमतता ेढणरन ेल्यामुणे श्री.तुकाराम मुींल,े भाप्रस ेयाींच्या मार्ा त 
चौकशी कर्यात ेली. 
• प्राप्त झालेल्या चौकशी ेहवालानुसार या प्रकरणात ३ जपायुत, ३ मुख्य लेखापररक्षक, ४ 
ेस्थापना ेताकारी व एक कवाी सल्लागार ेस ेएकर ण ११ ेताकारी दोषी ेढणरन ेले. 
• सींबींतात ेताकाऱ याींकवरुपध्द म.ना.से. (लशस्त व ेपील) िनयम १९७९ माील िनयम ८ नुसार 
सींयुत कवभागीय चौकशी सुरुप कर्याचा िनणाय शासनान ेघेतलेला ेहे. 
• वरील ११ ेताका-याींपैकी श्री.कववय वावरे, प्रकल्प सींचालक तथा त्कालीन जपेयुत 
(प्रशासन) याींच ेिनान झालेले ेहे. जवाररत १० ेताकाऱ याींवर शासनाने घेतलेल्या िनणायानुसार 
दोषारोप बवाव्याची कायावाही शासनस्तरावर सुरुप ेहे. 
(५) प्रश्न जद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती महानगरपालचिेमध्ये हस्ताांतरणीय वविास हति (TDR) चा सन २०१५ पुवीचा 
रेिाडा उपचब्ध नसल्याबाबत 

  

(४८)  ११५४२४ (१२-०४-२०१८).   डॉ.सुननच देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्थािनक स्वराज्य सींस्थानाच्या महसलुात वाढीच्या दृष्ीकोनातरन २००२ साली TDR 
कायदा ेींमलात ेला परींत ुेमरावती महानगरपाललका सह.सींचालक नगर रचना याींचेकल ेसन 
२०१५ सालापरवीचा कवकास हक ठदल्याची नोंद नसल्याची बाब िनदशानास ेली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, जत प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) शासन िनणाय ठदनाींक २०/०५/२००४ ेन्वये कवकास हक हस्ताींतरण बाबत 
िनयमावली प्रलसध्द कर्यात ेलेली ेहे. 
     ्यानसुार ेमरावती महानगरपाललकेकल े सन २००५ पासरनचे कवकास हक हस्ताींतरण 
नोंदवही जपलब्ा ेसरन, ती पररपरणा ेहे. ्यामुणे प्रस्ततु प्रकरणी कोणतीही कायावाही 
कर्याचा प्रश्न जद्् ावत नाही. 
     ेस ेेयुत, ेमरावती महानगरपाललका याींच्या ेहवालात नमरद ेहे. 
  

___________ 
 

अमरावती शहराच ेवैभव असचेचे नेहरू मैदान जस्थत ९० वषा  
जुन्या चाच शाणेचा आग चागल्याबाबत 

 

(४९)  ११५७०१ (१२-०४-२०१८).      श्री. रवव राणा (बडनेरा)   :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ेमरावती शहरातील नेहरू मदैान जस्थत ९० वषा वुन्या लाल शाणेला ठदनाींक १६ रे्ब्रुवारी, 
२०१८ रोवी सायींकाणी ०७ वावताच्या समुारास ेग लागल्याच ेिनदशानास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, जत प्रकरणी चौकशी कर्यात ेली ेहे काय, चौकशीत काय ेढणरन 
ेले, ्यानरसार कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे तसेच या शाणेचा वीणोद्धार 
करून ेताक दवेदार लशक्षण देणारी शाणा कर्यात येणार ेहे काय, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) होय. हे खरे ेहे. 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी गिीत चौकशी सलमतीच्या ेहवालानुसार, शाणेत ेसलेल्या 
ज्वलनलशल रासायिनक द्रव्यामुणे ेग लागल्याचे प्राथलमक िनषकषा नोंदकव्यात ेले ेहेत.    
     या इमारतीची दरुुपस्ती कर्याचे िनदेश बाींाकाम कवभागाला ठदलेले ेसरन, ्याप्रमाण े
पुढील कायावाही सुरुप ेहे. 
     सदर शाणेच्या इमारतीच े स्रचरल ऑडल् शासकीय ेलभयाींबत्रकी महाकवद्यालय, 
ेमरावती द्वारे सुरुप ेहे. स्रचरल ऑडल्च्या ेहवालानसुार पुढील कायावाही िनश्चीत केली 
वाईल, ेसे ेयुत, ेमरावती महानगरपाललका याींच्या ेहवालात नमरद ेहे. 

___________ 
  

नालशि येथीच पांचवटी भागासािी िाश्यपी या मध्य प्रिल्पातून थटे  
पाईपचाईन टाि्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(५०)  ११५९९५ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती ननमाचा गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नालशक येथील पींचव्ी भागासािी काश्यपी या मध्य प्रकल्पातरन थे् पाईपलाईन 
्ाक्याचा शासनाचा प्रस्ताव ेसल्याचे ठदनाींक २५ वानेवारी, २०१८ रोवी वा ्या समुारास 
िनदशानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) ेसल्यास, या प्रस्तावाला तातलीन ेमींवररी व िनाी जपलब्ा करुपन दे्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, कवलींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०५-२०१८) :(१) सद्यजस्थतीत महानगरपाललकेमार्ा त ेसा प्रस्ताव 
कायावाहीत नाही. 
     तथाकप, महानगरपाललका हद्दीतील पाणी पुरवठ्याच े सुसुत्रीकरण कर्याकरीता 
महानगरपाललकेने सन २००९ मध्ये मुख्य ेराखला (Master Plan) तयार केला ेसरन, 
्यामध्ये भकवषयात पींचव्ी कवभागातील जींच भागासािी कश्यपी ारणातरन थे् पाणी पुरविा 
योवना प्रस्ताकवत केली ेहे. 
(२) प्रश्न जद्् ावत नाही.      
(३) प्रश्न जद्् ावत नाही.      
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िणसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडण सधचवाचयाच्या सांगणि यांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणाचय, नागपूर. 


