
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नरीमन पॉईट त ेमालाड माव ेमार्ाापयतं िाही भार्ात भराव टािून रस्ता बाांधणेबाबत 
  

(१)  २८८१ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबईच्या पश्चचम दिशेस नरीमन पॉई् ते मालाड मार्व ेमागाापयतं काही भागात भरार्व 
्ाकून रस्ता बाींधणे तर काही भागात पूल आणण उन्नत मागा, काही भागात बोगिे याींचा 
समार्वेश असलेला एकूण ३५.६ कक.मी. लाींबीचा ककनारा मकु्त मागााची शशफारस तत्कालीन 
महानगरपाशलका आयुक्त, श्री.सुबोधकुमार याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सींयुक्त 
ताींत्रिक सशमतीने शासनास सािर केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाींच्या प्रततपूतीसींिभाात कें द्र शासनान े सर्वातोपरी सहकाया 
करण्याच्यादृष्ीन ेलोकप्रतततनधी माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये र्वा त्या िरम्यान  मा.मुख्यमींिी 
याींना तनर्वेिन दिले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तनर्वेिनानसुार शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, केलेल्या कायार्वाहीचे स्र्वरुप काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) ते (४) १) प्रकल्पाच्या प्रततपूती सींिभाात कोस््ल रोडसारखे महत्तम सार्वाजतनक प्रकल्प 
राबवर्वण्यास असलेल्या सीआरझडे तरतूिीींचा अडसर िरू व्हार्वा म्हणून कें द्र शासनाच्या 
पयाार्वरण र्व र्वन मींिालयाने दिनाींक ३० डडसेंबर २०१५ रोजीच्या  अधधसूचनेन्र्वये सीआरझडेच्या 
तनयमामध्ये यापूर्वीच सुधारणा केलेली आहे. 
     २) सिर प्रकल्पास मुींबई हेरर्ेज सींर्वधान सशमतीन ेदिनाींक २८.१०.२०१६ रोजी नाहरकत 
प्रमाणपि दिलेले आहे. 
     ३) कोस््ल रोडची िक्षक्षणेकडील वप्रन्सेस फ्लायओव्हर त ेर्वरळी(end of Sea Link) र्व 
उत्तरेकडील सी शलींकच्या बाींद्रा येथील ्ोकापासून काींदिर्वली जींक्शन शलींक रोड पयतंच्या भाग 
अशी िोन भागामध्ये वर्वभागणी करण्यात आलेली आहे. त्यामधील िक्षक्षणेकडील भागाबाबत 
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कें द्र शासनाच्या पयाार्वरण र्व र्वन मींिालयाने दिनाींक ११.०५.२०१७ रोजीचे पिान्र्वये मान्यता 
दिलेली आहे. कोस््ल रोडच्या सिर भागासींिभाात तनवर्विा प्रकिया महानगरपाशलकेकडुन अींततम 
्प्पप्पयामध्ये आहे.सिर कामास लर्वकरच सुरुर्वात होणार आहे. 

___________ 
  

मुांबईतील पुरातन वास् तूांच् या सुरके्षसाठी उपाययोजना सचुववण् यासाठी स्पापन िेलेयया 
उपसममतीने उपाययोजना सूचववयया नसययाबाबत 

  

(२)  १९६६२ (३१-०७-२०१५).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), 
श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींिालयाला तीन र्वर्ाापूर्वी भीर्ण आग लागल् यानींतर मुींबई पुरातन र्वास् तू सींर्वधान 
सशमतीच् या नेततृ् र्वाखाली मुींबईतील पुरातन र्वास् तूींच् या सुरके्षसा उ उपाययोजना सुचवर्वण् यासा उ 
एक उपसशमतीची स् थापना केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, तीन र्वर्ाानींतर सिर सशमतीने अद्यापही मुींबईतील पुरातन र्वास् तुींच् या सुरके्षसा उ 
कोणत् याच उपाययोजना सूचर्वल् या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत र्व याबाबतची सद्यश्स्थती काय आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) ते (३) हे खरे नाही. सिर बाबतीत मुींबई पुरातन 
र्वास्तु सींर्वधान सशमतीच्या नेततृ्र्वाखाली कोणत्याही उपसशमतीची स्थापना करण्यात आलेली 
नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरामध्ये इमारत बाांधिामािररता लार्णाऱ्या ववववध परवानगयाांबाबत 
  

(३)  ४४५७२ (०७-०५-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िययाण पूवा), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अब् दलु 
सत्तार (मसयलोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाा र्ायिवाड 
(धारावी), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्रीमती तपृ्ती 
सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरामध्ये इमारत बाींधकामाींना लागणाऱ्या वर्ववर्वध परर्वानगयाींची सींख्या ११९ र्वरुन 
५८ र्वर र्व या सींबींधीची कायापध्िती यासह इतर प्रमाणपि े सलुभीकरण १ र्वर्ाार्वरुन २ 
मदहन्यार्वर आणण्याचा तनणाय मुींबई महानगरपाशलकेन ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाशलकाच्या धतीर्वर राज्यातील सर्वा महानगरपाशलका र्व 
नगरपाशलका याींची ही कायापध्िती तनश्चचत करुन सर्वा मादहती ई-प्पलॅ्फामार्वर आणण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तार्वाची छाननी सहाय्यक अशभयींता स्तरार्वर पुणा 
करण्याचा तनणाय र्व आर्वचयकतनेुसार च्ईके्षि तनिेशाींक (एफएसआय) सर्वलती वर्वर्यक 
प्रस्तार्व याबाबतची प्रकिया कायाकारी अशभयींता याींच्या स्तरार्वर सुरु करण्यात येणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत र्व यानुसार कायार्वाहीच्या अींमलबजार्वणी सद्य:श्स्थ ती 
काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) राज्यातील १० लक्ष र्वा त्यापेक्षा जास्त लोकसींख्या असलेल्या महानगरपाशलकाींना तसेच 
वर्वशेर् तनयोजन प्राधधकरणाींना बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या धतीर्वर ऑन लाईन इमारत 
परर्वाना प्रकिया अनुसरणेच्या सूचना िेणेत आलेल्या आहेत. 
(३) र्व (४) यासींिभाात कमी र्व मध्यम जोखीम आधाररत इमारत परर्वानगी मींजूरीच्या 
प्रकियेबाबत शासनान े बहृन्मुींबई  महानगरपाशलकेस महाराषर प्रािेशशक र्व नगर रचना 
अधधतनयम, १९६६ चे कलम १५४ अन्र्वये तनिेश दिलेले आहेत.  त्यानुसार परर्वानाधारक 
र्वास्तूवर्वशारि/सर्वेक्षक याींना तात्परुते(Provisional)  परर्वाना मींजूरीचे अधधकार िेणेत आलेले 
असून प्रभाग पातळीर्वरील कतनष  स्तरार्वरील अधधकारी याींनी औपचाररक मान्यता तसेच 
प्रारींभ प्रमाणपि १० दिर्वसाचे मुितीत िेणेची तरतूि त्यामध्ये अींतभूात आहे. 

___________ 
  

मौज-ेिाांदीवली (मुांबई) येपील सी.टी.एस.नां.१२८/ १ त े९० या भखुांडावर  
ना.ज.ि.धा. अांतर्ात अटी व शतीचे भांर् िेययाबाबत 

  

(४)  ६९२७८ (१६-१२-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज-ेकाींिीर्वली (मुींबई) येथील स.न. १६३/सी.्ी.एस.नीं. १२८ अे/१ ते ९० या भूखींडार्वर 
झालेल्या नागरी जमीन कमाल धारणा (युएलसी) अींतगात अपर श्जल्हाधधकारी, ना.ज.क.धा, 
मुींबई उपनगर श्जल्हा, बाींदे्र या कायाालयातून शासन आिेश ि. युएलसी १०९४/५७२४ युएलसी/ 
दिनाींक २० ऑक््ोबर, १९८९ (एस आर ४२३/४.९.२०) या मूळ आिेशाच्या प्रतीची फक्त झरेॉक्स 
प्रत असनू वर्वकास आराखडयाची प्रत उपलब्ध नसल्याने सिर प्रतीची मागणी केल्यास प्रत 
दिली जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आिेशासोबत वर्वकास आराखडयात सींपूणा नकाशा अश्स्तर्वात नसतानाही मुींबई 
महानगरपाशलकेने सिर वर्वकास आराखडा कोणत्या आधारे मींजूर केला आहे, 
(३) असल्यास, आराखडयात आजपयतं र्वेळीर्वेळी केलेले फेरफार/बिल बेकायिेशीर आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले त्या अनुर्ींगान ेशासनाने कोणती कारर्वाई केली 
आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) यासींिभाात दिनाींक २०.१०.८९ चे आिेश  गहृतनमााण 
वर्वभागाने पाररत केलेले असल्याच ेश्जल्हाधधकारी र्व सक्षम प्राधधकारी (ना.के्ष.क.म), बहृन्मुींबई  
याींनी कळवर्वलेले आहे.  त्याींचे कायाालयीन सींधचकेमध्ये सिर आिेशाची छायाींककत प्रत उपलब्ध 
आहे.  
(२) महाराषर प्रािेशशक र्व नगर रचना अधधतनयम, १९६६ च्या तरतूिीनुसार तनयोजन 
प्राधधकरणाकडून त्याींच्या अखत्याररमधील के्षिाच े वर्वकास आराखड े तयार करुन शासनास 
मींजूरीसा उ सािर केले जातात. शासनाकडून त्यास मींजूरी दिली जात.े 
     वर्वकास आराखडा तयार करताना प्रथमत: सर्वेक्षण करुन अश्स्तत्र्वात जमीन र्वापर 
नकाशा तयार केला जातो.  त्यानींतर शहराची भवर्वषयामध्ये र्वाढणारी लोकसींख्या वर्वचारात 
घेर्वून त्याप्रमाणे सोयी-सुवर्वधा याींचे तनयोजन करुन प्रस्तावर्वत जमीन र्वापर नकाशा म्हणज े
वर्वकास आराखडा तयार केला जातो. 
     प्रचनाधीन न.भू.ि. १२८ अींतभूात असलेल्या प्रभाग के्षिाचा वर्वकास आराखडा 
शासनाकडील दिनाींक ४.५.१९९३ च्या अधधसूचनेन्र्वये मींजूर करणेत आलेला असून अींमलात 
आहे. 
(३) ते (६) बहृन्मुींबई  वर्वकास तनयींिण तनयमार्वली, १९९१ च्या वर्वतनयम ११(४) च्या तरतूिीस 
अधीन राहून जमीन मालकाच्या जागेत त्याच्या वर्वनींतीनुसार आरक्षणाचे स्थानाींतरण तसचे 
रस्त्याच्या आखणीमध्ये बिल करण्याचे अधधकार महापाशलका आयकु्त याींना आहेत.  

___________ 
  

राज्याच्या आांतरराष्ट्रीय ववत्तीय सेवा िें द्राला (आयएफएससी) ‘ववशेष आधपाि के्षत्र’  
म्हणून ५० हेक्टरची अट मशपील िरण्याबाबत 

  

(५)  ७६०५८ (२०-०४-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.बाळासाहेब पोरात (सांर्मनेर), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुले् रेन स्थानकासा उ र्वाींदे्र कुलाा सींकुलातील ०.९ हेक््र एर्वढी जागा भूपषृ ार्वर तर ४.५ 
हेक््र इतकी जागा भूशमगत लागणार असून रेल्र्वेला एकिा जमीन दिल्यार्वर तथेे रेल्र्व ेकायिा 
लागू होतो, त्यामुळे रेल्र्वे प्रकल्पालगतच्या जागेत बाींधकाम करण्यार्वर कायिेशीर तनबधं येत 
असून शासनाच्या महाराषर नगररचना कायिा एसआर्ीपी त्या के्षिासा उ लागू होत नाही, 
त्यामुळे बुले् रेनमळेु राज्याच्या आींतरराषरीय वर्वत्तीय सेर्वा कें द्राला (आयएफएससी) ‘वर्वशेर् 
आधथाक के्षि’ म्हणून कें द्र शासनाने ५० हेक््रची अ् शशथील करार्वी या राज्य शासनाच्या 
मागणीस कें द्र शासनान े नकार दिल्यामुळे आयएफएससी कें द्र धोक्यात आल्याची बाब 
जानेर्वारी, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय. 
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(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकर्ा काय आहेत त्यानुसार आयएफएससी प्रकल्प तडीस 
नेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणत ेपयााय तनर्वडले आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) त े (३) वर्वशेर् आधथाक के्षिाींच्या प्रस्तार्वाची छाननी 
करण्याकररता ग उत असलेल्या उच्चाधधकार सशमतीच्या दिनाींक १०.२.२०१७ रोजीच्या 
बै कीमध्ये  रल्याप्रमाण ेमुींबई महानगर प्रिेश वर्वकास प्राधधकरण हे बाींद्रा-कुलाा  सींकुल येथ े
इीं्रनॅशनल फायनानश्न्शयल सवर्वासेस सें्र वर्वशेर् आधथाक के्षि स्थापन करणार आहे. सिरच्या 
वर्वशेर् आधथाक के्षिासा उ ककमान ५० हेक््र जशमनीची पूताता झाली आहे. मुींबई महानगर प्रिेश 
वर्वकास प्राधधकरणाची स्र्वत:ची ५२.२८ हेक््र जमीन आहे. प्रकल्पाची अींिाश्जत गुींतर्वणुक 
१२०१४.०० को्ी असून मुींबई महानगर प्रिेश वर्वकास प्राधधकरण स्र्वत:च्या तनधीतून करणार 
आहे. प्रकल्पासा उ लागणारी र्वीज र्व पाणी याची पूताता झालेली असल्याबाबत चचाा झालेली 
असून सिर प्रस्तार्व औपचाररक मान्यतेसा उ कें द्र शासनाकड े शशफारस करणेस मींजूरी िेणेत 
आलेली आहे. त्यानुसार उद्योग, उजाा र्व कामगार वर्वभागान े दिनाींक २२.२.२०१७ रोजीच्या 
पिान्र्वये सिर प्रस्तार्व कें द्र शासनास सािर केलेला आहे. सिर प्रस्तार्वास कें द्र शासनाची 
मान्यता शमळालेनींतर राज्य शासनाकडून पुढील कायार्वाही सींकश्ल्पत आहे. 

___________ 

  
मुांबई येपील इमारत क्र. १४५ एफ मशांदे चाळ, साने रु्रुजी मार्ा,  

इमारतीच्या पुनबाधंणीची योजना 
  

(६)  ८४७९९ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील इमारत ि. १४५ एफ शशींिे चाळ, साने गुरुजी मागा, इमारतीच्या पुनबांधणीची 
योजना व्यर्वहाया होण्याच्या दृष्ीने लगतच्या करमणुकीच्या मिैानाच्या आरक्षण बिलाचा 
प्रस्तार्व बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेद्र्वारे शासनास सािर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रस्तार्वार्वर शासनाकडून कोणती कायार्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) ते (३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडून असा प्रस्तार्व 
शासनास सािर झालेला आहे. सिर प्रस्तार्व पररपूणा नसल्यान े र्व प्रस्तार्वानसुार बाधधत 
होणाऱ्या जशमन मालकाींना र्वयैक्तीक नो्ीसा िेर्वून त्याींचे म्हणणे ऐकूण घेणेची प्रकिया 
महापाशलकेन े पार पाडलेली नसल्याने त्याबाबत त्याींना दिनाींक २०.०९.२०१६ रोजीचे पिान्र्वये 
पूताता करणेस कळवर्वलेले असून महानगरपाशलकेकडून  त्या सींिभााने कायार्वाही सुरु आहे. 

___________ 
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दादर (मुांबई) येपील इांद ूममलच्या जारे्वरील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
याांच्या स्मारिाच्या िामाबाबत 

  

(७)  ८६२५८ (२३-०८-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्रीरामपूर), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमाला 
र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.अजय चौधरी 
(मशवडी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील इींि ूशमल पररसरात डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचे आींतरराषरीय ख्यातीच ेस्मारक 
उभारण्याबाबत शासनाने तनणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर स्मारकासा उ लागणारी १२.५ एकर जमीन राज्य शासनाकड ेहस्ताींतररत 
करण्याबाबतची अधधसूचना कें द्र शासनाने दिनाींक ५ जानेर्वारी, २०१७ रोजी तनगाशमत करुन 
त्याबाबतच्या आिेशाची प्रत मा.कें द्रीय र्वस्िोद्योग मींिी याींनी दिनाींक १८ माचा, २०१७ रोजी र्वा 
त्या सुमारास मा.मुख्यमींिी महोियाींकड े सुपूिा केली असल्याने र्व त्याबाबतच े तनर्वेिन 
मा.मुख्यमींिी महोियाींनी वर्वधानसभागहृात केले आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, सिर स्मारकाींसा उ प्रत्यक्षात ककती जमीन हस्ताींतररत करण्यात आली आहे र्व 
ककती एकर जमीनीर्वर स्मारक उभारण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, स्मारकाचे पुढील काम सुरु करण्याचे दृष्ीने शासनाने कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, त्याबाबतची सद्य:श्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) र्व (३) शासन नगरवर्वकास वर्वभागाकडून दिनाींक २१.११.२०१६ रोजीच्या अधधसूचनेन्र्वये इींि ू
शमलच्या के्षिापैकी सीआरझडे के्षिाचे बाहेरील के्षि प्रस्तावर्वत स्मारकासा उ आरक्षक्षत करणेत 
आले. सीआरझडे के्षिाच े सींिभाात कें द्र शासनाच्या पयाार्वरण, र्वन र्व र्वातार्वरणीय बिल 
मींिालयान े सीआरझडे अधधसूचना-२०११ मध्ये दिनाींक २३.१२.२०१६ रोजीच्या अधधसूचनेन्र्वये 
सुधारणा केलेनींतर शासन नगरवर्वकास वर्वभागाकडून दिनाींक ५.१.२०१७ रोजीच्या अधधसूचनेन्र्वये 
सीआरझडेने बाधधत होणारे के्षिही प्रस्तावर्वत स्मारकासा उ आरक्षक्षत करणेत आले. एकीं िर इींि ू
शमलचे सींपूणा के्षि प्रस्तावर्वत स्मारकासा उ आरक्षक्षत झालेले आहे. 
     राषरीय र्वस्िोद्योग महामींडळाकडून दिनाींक २५.३.२०१७ रोजी इींि ू शमलच्या सींपूणा 
जागेचा  ४८४१४.८३ चौ.मी. के्षिाचा ताबा राज्य शासनास िेणेत आलेला आहे. सिर शमळकत,  
शमळकतपत्रिकेर्वर महाराषर शासनाचे नाींर्व े झालेली आहे. याबाबतचे तनर्वेिन मा.मुख्यमींिी 
महोिय याींनी वर्वधानसभेमध्ये केलेले आहे.  
(४) मा.मींिी (सामाश्जक न्याय आणण वर्वशेर् सहाय्य) याींच्या अध्यक्षतेखालील एकसिस्यीय 
सशमतीने स्मारकाच्या आराखडयाची सींकल्पना अींततम केलेली असनू त्यास शासनाची तत्र्वत: 
मान्यता िेणेत आलेली आहे.  त्यानुसार अींततम नकाश ेतसेच अींिाजपिक तयार करुन तनवर्विा 
मागवर्वणेची कायार्वाही करणेबाबत महानगर आयुक्त, मुींबई महानगर प्रिेश वर्वकास प्राधधकरण 
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याींना दिनाींक १३.४.२०१७ रोजीच ेपिान्र्वये आिेश िेणेत आलेले आहेत. मुींबई महानगर प्रिेश 
वर्वकास प्राधधकरणामाफा त तनवर्विा मागवर्वण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
  

राज्यातील खोती जममनी पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबत 
  

(८)  ९१६२६ (०४-०९-२०१७).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय र्हृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात Salsette Estate (Land Revenue Exemption Abolition) Act, १९५१,  च्या अन्र्वये 
राज्यातील खोती जशमनी शासकीय झाल्यानींतर राज्यातील खोती जशमनी सरकारी जमा 
झाल्याची कायार्वाही शासनान ेकेल्यानींतर सींबधधत जशमनधारकाींनी मा.उच्च न्यायालयात िाखल 
केलेल्या सु् ि.४८१/१९५३ र्व ८३१/१९५४ मध्ये झालेल्या समझोता करारा प्रमाणे (Consent 

Term) कायद्याच्या तरतुिीनुसार केलेल्या जशमनी पुन्हा भाींडूप गार्व, नाहर गार्व, भाींडूप इस््े् 
(मुींबई उपनगरे) येथील खोताींच्या नार्वे शासनाने िाखल केल्यानींतर सिर जशमनीर्वरील 
झोपडयाींचे झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाींतगात पुनवर्वाकास करण्याचे खोती जशमनधारकाींशी 
सींगनमत करुन त्यार्वर पुनर्वासन इमारतीचा प्रकल्प राबर्वून त्याच ेबाींधकाम पूणा होण्याची र्वेळ 
आल्यार्वर त्यार्वर खोती जशमनीधारकाींनी आके्षप घेतल्यान े ककती पुनर्वासनाची काम े
सद्यःश्स्थतीत अपूणाार्वस्थेत आहेत, 
(२) असल्यास, खोती जमीन खोतिाराींनी शासनाची परर्वानगी न घेता झोपडपट्टी पुनर्वासन 
प्राधधकरण अींतगात झोपडपटयाींचा पुनवर्वाकास करण्यास परस्पर खाजगी वर्वकासकास दिल्यामुळे 
झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाने त्याला आके्षप घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे शासनाच्या जशमनीचा अपहार होऊन शासनाचा महसलू बुडत असल्याने 
या प्रकरणी पुनवर्वाचार करुन सिर जशमनी पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबत काय कायार्वाही करण्यात 
आली र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०६-२०१८) : (१) प्रचनाींककत कारणाींमळेु मुींबई उपनगरातील एस 
वर्वभागाींतगात भाींडूपगाींर्व, नाहूरगाींर्व, भाींडूप इस््े् या भागातील खोती जशमनीर्वर झोपडपट्टी 
पुनर्वासन योजना अपूणाार्वस्थेत रादहल्याचे ककीं र्वा झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणान े स्थधगती 
आिेश दिल्याच ेआढळून येत नसल्याचा झोपडपट्टी पनुर्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे.   
(२), (३) र्व (४) प्रचन उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  

िजात (श्ज.रायर्ड) तालुक्यातील िजात चौि या रस्त्याांची झालेली दरुवस्पा 
  

(९)  ९५२०५ (३०-१२-२०१७).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सुरेश लाड (िजात), 
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श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजात तालुक्यातील (श्ज.रायगड) कजात चौक या रस्त्याींची िरुर्वस्था होऊन रस्त्याींमध्ये 
मो -मो े खडड े पडले असल्याने दिनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी र्वा त्या सुमारास 
तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या िरुुस्तीसा उ एमएमआरडीएने मागील २ र्वर्ाापूर्वी कोटयर्वधी 
रुपये खचा केले होत,े हे ही खरे आहे काय,    
(३) असल्यास, याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी तसेच जनतेनी र्वारींर्वार तिारी करुनसुध्िा 
कोणतीच कायार्वाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसूार रस्याच्या कामात गैरव्यर्वहार करणा-या िोर्ी अधधका-याींर्वर 
कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) कजात त े चौक र्व कजात ते हाळफा्ा या २०.५४ कक. मी. यारस्त्याच्या रुीं िीकरण र्व 
मजबूतीकरणसा उ एकूण रुपये ८४ को्ी इतक्या खचााच ेकाम माहे, डडसेंबर, २०१४ मध्ये मुींबई 
महानगर प्रिेश वर्वकास प्राधधकरणाने हाती घेतले होते. सिर काम एवप्रल, २०१५ मध्ये पूणा 
झाले या रस्त्याचा िोर्िातयत्र्वाचा कालार्वधी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये सींपुष्ात आल्यान,े सिर 
रस्ता एवप्रल, २०१७ रोजी सार्वाजतनक बाींधकाम वर्वभागास हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे.  
(३) सार्वाजतनक बाींधकाम वर्वभागामाफा त या रस्त्यार्वर तात्परुती र्व तातडीने िरुुस्ती 
करण्याकरीता रु. २८.०० लक्ष ककमतीच्या कामास श्व्िर्वावर्ाक िेखभाल र्व िरुुस्ती (खडड ेभरणे) 
अींतगात मींजूरी िेण्यात आली असून, पार्वसाळयामध्ये र्व पार्वसाळयानींतर सिर रस्त्यार्वरील 
खडड े सार्वाजतनक बाींधकाम वर्वभागामाफा त भरण्यात आले असून, सद्य:श्स्थतीत सिर 
रस्त्यार्वरील र्वाहतूक सुरळीत सुरु आहे.  
(४) र्व (५) रस्त्याींर्वर पडलेल्या खडडयाींची कारणशमींमासा शोधण्याकरीता श्व्ह.ज.े्ी.आय. या 
सींस्थेची नेमणूक एमएमआरडीए माफा त करण्यात आलेली आहे 

___________ 
  

िाांददवली (प.) येपील शाळेच्या खोयया वापराववना पडून असययाबाबत 
  

(१०)  ९६२५२ (३०-१२-२०१७).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय र्हृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) काींदिर्वली (प.) (मुींबई) येथील आर.डी. वर्वद्यामींिीर, के महार्वीर  हायस्कुलच्या रस््ीींच्या 
बेजबाबिारपणामुळे वर्वकासकान ेशाळेसा उ बाींधून दिलेल्या पत्र्याच्या खोल्या र्वापरावर्वना पडून 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे वर्वद्यार्थयाचंे शशक्षण धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वर्वकासक आणी रस््ी या िोघाींच्या र्वािामळेु येथील झोपडपट्टी पुनर्वासन 
प्रकल्पही प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने या प्रकरणात हस्तके्षप करुन येथील एसआरए योजनेला गती 
िेण्याबाबत र्व सिर शाळेच्या र्वगाखोल्या वर्वियार्थयांसा उ उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०६-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. वर्वकासकाींनी तात्पुरत े स्र्वरुपात 
शाळेसा उ सींिमण शशबीर उपलब्ध केलेले आहे. तथावप, शाळेचे व्यर्वस्थापन सिरहू जागेचा 
र्वापर करीत नसल्याचा झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे.  
(२) हे खरे नाही. महार्वीर एज्यकेुशन र्वेल्फेअर सोसाय्ी याींनी आर.डी. वर्वद्यामींदिर प्राथशमक 
शाळा या नार्वाने इींग्रजी माध्यमाची अनधधकृत शाळा सुरु केली आहे. या शाळेच्या इयत्ता १ 
ली त े ४ थी च्या र्वगांना, महानगरपाशलकेची कोणतीही परर्वानगी नाही, तसेच शासनाचीही 
मान्यता नाही. त्यामळेु महानगरपाशलका, शशक्षण वर्वभाग याींनी दि.२१/११/२०१७ रोजी सिरहू 
शाळा ८ दिर्वसाींच्या आत तात्काळ बींि करुन वर्वद्यार्थयाचंे समायोजन नजीकच्या शाळेमध्ये 
करण्याबाबत सुचनापि बजार्वलेले आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) सक्षम प्राधधकारी तथा सहाय्यक आयुक्त, आर/िक्षक्षण वर्वभाग, मुींबई महानगरपाशलका 
याींनी सिरहू झोपडीधारकाींवर्वरुध्ि महाराषर झोपडपट्टी (सुधारणा,तनमूालन र्व पुनर्वासन) 
अधधतनयम १९७१ चे कलम ३३ र्व ३८ नुसार दि.१०/१०/२०१७ रोजी सिरहू झोपडी ७ दिर्वसात 
ररक्त करण्यास आिेशीत केलेले आहे. सिर बाब सक्षम प्राधधकारी याींच्या स्तरार्वर चाल ू
असल्याचा झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे.  
(५) प्रचन उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  
मुांबई शहरात झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधिरणाांतर्ात ओमशवरा येपील िदम चाळ पुनवासनामध्ये 

१८ अपात्र झोपडीधारिाांना घरे देण्यात आययाबाबत 
  

(११)  ९७०३१ (३०-१२-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदा मशवाजीनर्र) :   सन्माननीय 
र्हृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरात झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाींतगात ओशशर्वरा येथील किम चाळ 
पुनर्वासनामध्ये १८ अपाि झोपडीधारकाींना घरे िेण्यात आल्याची बाब दिनाींक ८ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोजी र्वा त्या सुमारास तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी सींबींधधत प्राधधकरणाच्या आस्थापनेर्वरील प्रतततनयुक्तीर्वर 
असलेल्या उप-श्जल्हाधधकारी, तहसीलिारसह अन्य अधधकारी सहभागी असल्याची बाब समोर 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सींबींधधत अधधकाऱ्याींर्वर कोणती प्रशासकीय र्वा िींडात्मक कारर्वाई करण्यात आली 
र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. मौजे ओशशर्वरा, तालुका अींधेरी येथील 
किम चाळ सहकारी गहृतनमााण सींस्थेच्या मळू पररशशष्-२ मध्ये अपाि असलेल्या 
झोपडीधारकाींपैकी १८ झोपडीधारक महाराषर झोपडपट्टी के्षि (स.ुतन. र्व पु.) अधधतनयम १९७१ 
मधील कलम ३५(१) अन्र्वये अवपलामध्ये पाि झाल्याने  सिर पाि झोपडीधारकाींना झोपडपट्टी 
पुनर्वासन प्राधधकरणाकडून दि.२१.८.२०१६ रोजी सितनका र्वा्प करण्यात आल्या आहेत.  
(२), (३) र्व (४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहर आणण पररसरात मार्ील आठ मदहन्याांत ८ ते १० हजार  
झाडाांची सांख्या िमी झाययाबाबत 

  

(१२)  १००४४९ (०१-०१-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोपरुड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहर आणण पररसरात मागील आ  मदहन्याींत ८ त े१० हजार झाडाींची सींख्या कमी 
झाल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उद्यान वर्वभागान े प्रततबींधात्मक आिेश िेऊन सींबधधताींर्वर फौजिारी कारर्वाई 
करण्याचा इशारा िेऊनही र्वकृ्ष सशमतीची परर्वानगी न घेता पुणे महानगरपाशलका आयुक्ताींच्या 
अधधकारात र्वकृ्ष तोड केल्याचेही तनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बेकायिेशीर झाडाींची तोड करणाऱ्या िोर्ी व्यक्तीींर्वर र्व सींबधधत अधधकाऱ्याींर्वर 
शासन स्तरार्वर काय कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) र्व (२) पुणे शहर र्व पररसरातील शहरातील र्वकृ्षाींचा 
वर्वस्तार कमी करणे, र्वकृ्ष पूणापणे काढणे, बाींधकाम पूणात्र्व र्व ना-हरकत प्रमाणपि िेणे या 
बाबी र्वकृ्ष अधधकारी, पुणे महानगरपाशलका याींच्या माफा त करण्यात येतात. 
     याकरीता मा. उच्च न्यायालयाच्या आिेशानुसार र्वकृ्षतज्ञ सशमती गद त केलेल आहे. 
त्यानुसार र्वेळोर्वेळी र्वकृ्षतोड र्व अन्य तद्सींबींधीत बाबीींसा उ तनयींिण  ेर्वण्यात येत.े 
     अनाधधकृत र्वकृ्षतोड होऊ नये याकरीता पुणे महानगरपाशलेकडून र्वेळोर्वेळी िक्षता घेण्यात 
येते.  
     शासन तनणाय दिनाींक ११.७.२०१७ नसुार २५ र्वकृ्ष सींख्येपेक्षा कमी र्वकृ्ष असणाऱ्या 
प्रकरणामध्ये महापाशलका आयुक्ताींना र्वकृ्षतोडीसा उ परर्वानगी िेण्याचे अधधकार सुपुता करण्यात 
आलेले आहेत. 
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     पुणे महानगरपाशलकेकडून अर्वैध र्वकृ्षतोड होऊ नये या अनुर्ींगाने र्वेळोर्वळेी आढार्वा 
घेण्यात येत असनू िोर्ी व्यक्तीींवर्वरुध्ि कायद्यातील तरतूिीस अनुसरुन कारर्वाई करण्यात 
येते. 
     अर्वैध र्वकृ्षतोडीबाबत एकूण ५३८ प्रकरणी गुन्हे िाखल केल्याने न्यायालयात िार्वे िाखल 
झाले आहेत. 
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

र्हृननमााण ववभार्ाने घेतलेयया आढाव्यात ४२ वविासिाांनी पनुवासन  
योजनेतील इमारती बाांधण्याबाबत दलुाक्ष िेययाबाबत 

  

(१३)  १०३५१८ (३०-१२-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील 
(मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.जयिुमार र्ोरे 
(माण), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय र्हृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) झोपडपट्टी पुनर्वासन योजनाींचा माहे जानेर्वारी, २०१६ ते जून, २०१७ या कालार्वधीत 
गहृतनमााण वर्वभागान े घेतलेल्या आढाव्यात ७० ्क्के झोपडीधारकाींची सींमती असतानाही ४२ 
वर्वकासकाींनी पुनर्वासन योजनेतील इमारती बाींधण्यास िलुाक्ष केल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती िोर्ी आढळून 
आलेल्या वर्वकासकाींची नार्वे काय आहेत र्व त्याींच्यार्वर कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०६-२०१८) : (१) र्व (२) मुख्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पुनर्वासन 
प्राधधकरण याींनी प्रलींत्रबत योजनाींचा व्यापक आढार्वा घेतला असनू त्यानसुार महाराषर 
झोपडपट्टी (स.ुतन.र्व पु.) अधधतनयम, १९७१ चे कलम १३(२) अन्र्वये एकूण १२२ झो.पु. 
योजनाींच्या वर्वकासकाींना नो्ीस बजार्वून खुलासा मागवर्वण्यात आला होता. त्यापैकी 
समाधानकारक खुलासा सािर न केलेल्या वर्वकासकावर्वरुध्ि सनुार्वणीची प्रकिया पूणा करण्यात 
येऊन माहे जून, २०१७ अखेर महाराषर झोपडपट्टी (सु.तन.र्व पु.) अधधतनयम, १९७१ चे कलम 
१३(२) अन्र्वये एस.आर.ए. प्रकल्प रखडवर्वणाऱ्या ४२ वर्वकासकाींच्या तनयुक्त्या रकरण करण्यात 
आल्या आहेत. त्यानींतर जुल,ै २०१७ ते नोव्हेंबर, २०१७ या कालार्वधीत १२ वर्वकासकाींच्या 
तनयुक्त्या रकरण करण्यात आल्यामळेु एकूण ५४ वर्वकासकाींची तनयुक्ती रकरण करण्यात आली आहे. 
अ.ि सींस्था वर्वकासक 
१ अष्वर्वनायक एसआरए स.ग.ृसीं. एस.एस.व्ही. ररअल्सा 
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२ जनता एसआरए स.ग.ृसीं मे.एस.के. कॉपोरेशन  
३ सींजीर्वनी एसआरए स.ग.ृसीं मे.र्वभैर्व लक्ष्मी त्रबल्डसा ॲन्ड डवे्हलपसा. 
४ न्य ूसाफल्य एसआरए स.ग.ृसीं मे.अमीकृपा लॅन्ड डवे्हलपसा 
५ गणेश नगर एसआरए स.ग.ृसीं मे.धनश्री डेव्हलपसा 
६ जयदहींि गाींधीनगर एसआरए स.ग.ृसीं मे.हरी ओम डेव्हलपसा/मे.वर्वजय कमल प्रॉप्ीज 

प्रा.शल. 
७ श्री.गणेशतनर्वास एसआरए स.ग.ृसीं. मे. डिम डेव्हलपसा 
८ सींजीर्वनी र्व इतर एसआरए स.ग.ृसीं. मे.एस.एस.व्ही डवे्हलपसा 
९ गणेशनगर एसआरए स.ग.ृसीं. मे. साईशसध्िी  डेव्हलपसा 
१० श्री.अष्वर्वनायक एसआरए स.ग.ृसीं मे.गॅलक्सी इीं्रप्रायजेस  
११ र्वितुींड एसआरए स.ग.ृसीं  मे. आयडीएल त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा 
१२ समता एसआरए स.ग.ृसीं. र्वधैही आकार हौशसींग प्रा.शल. 
१३ अण्णा- कासमनगर सह.ग.ृसींस्था मे. के.एस. चमणकर एीं्रप्राईजेस  
१४ साईधाम एसआरए स.ग.ृसीं मे. एस.एस.व्ही. डेव्हलपसा 
१५ डडर्वाईन मशी स.ग.ृसीं कुीं जन मेहता त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा 
१६ गणेशर्वाडी एसआरए स.ग.ृसीं मे.अींकीता त्रबल्डसा ॲन्ड डवे्हलपसा 
१७ हनमुान नगर एसआरए स.ग.ृसीं मे.काींची त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा 
१८ शशर्वाजी नगर एसआरए स.ग.ृसीं मे.वर्वनायक ररअल््सा 
१९ श्री. शसध्िीवर्वनायक सह.गहृ.सींस्था यश त्रबल्डसा ॲन्ड डेव्हलपसा 
२० भाई बींिरकर कफशरमेन्स सह. गहृ. 

सींस्था 
मे. मॅझसन त्रबल्डसा डवे्हलपसा 
 

२१ मौयाा एसआरए सह.गहृ.सींस्था  मे.म्हािे आणण असोशसए्स ्
२२ समता सह.गहृ.सींस्था मे.डडसन्स इन्व्हेस््में् ॲन्ड  फायनान्स 

प्रा.शल. 
२३ अमनएकता सह.गहृ.सींस्था मे.डडसन्स इन्व्हेस््में् ॲन्ड  फायनान्स प्रा.शल 
२४ मोतीलाल सह.गहृ.सींस्था पींक्ती हाऊ. प्रा.शल. 
२५ एकवर्वरा वर्वहार सह.गहृ.सींस्था मे. राम चींद्रा जी पा्ील  
२६ शशर्वनेरी सह.गहृ.सींस्था मे.सषृ्ी असोशशए्स ्त्रबल्डसा ॲन्ड डवे्हलपसा  
२७ रामनारायण शशर्वनींिन सह.गहृ.सींस्था   मे.उमाइया  डेव्हलपसा 
२८ आउ् पोस्् एसआरए सह.गहृ.सींस्था मे. वपरॅशमड डेव्हलपसा 
२९ रामबाग हनमुान नगर सह.गहृ.सींस्था यनुाय्ेड मॅक्स कीं न्स्रक्शन शल. 
३० पारस उपाध्याय सह.गहृ.सींस्था मे.राज रीयल््सा 
३१ श्रमजीर्वी (एसआरए) सह.गहृ.सींस्था मे.सषृ्ीराज इीं्रप्राईजेस  
३२ ककशोर ककरण सह.गहृ.सींस्था मे.स्कायलाका  त्रबल्डकॉना प्रा.शल. 
३३ हरी ओम सह.गहृ.सींस्था मे.अशमकृपा लॅन्ड डेव्हलपसा 
३४ गणेश नगर सीएचएस   मे.लकडार्वाला डवे्हलपसा 
३५ बी.सी.ॲन्ड ओ (पा ा्) ब्लॉक, व्ही.पी 

नगर सीएचएस 
मे.शमदहर  क्कर ॲन्ड असोशसए्स ्
 

३६ जय भर्वानी र्व इतर १४ सह.गहृ.सींस्था मे.जी.एम.एस. र्वास्तु आणण त्रबल्डसा प्रा.शल. 
३७ फ्लायओव्हर सह.गहृ.सींस्था   मे. लकी डेव्हलपसा 
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३८ न्य ूनर्वरत्न र्वितुींड सह.गहृ.सींस्था मे.माऊली साई डेव्हलपसा प्रा.शल. 
३९ श्री.साईकृपा सह.गहृ.सींस्था मे.परेश र्वालीया ॲन्ड डवे्हलपसा 
४० आिशा सह.गहृ.सींस्था मे.कुणाल त्रबल्डसा ॲन्ड डवे्हलपसा 
४१ जनता कल्याणकारी सह.गहृ.सींस्था मे.शसध्िाथा त्रबल्डसा ॲन्ड डवे्हलपसा 
४२ नर्वशक्तीनगर सह.गहृ.सींस्था मे.बीजेय ररअल््सा प्रा.शल. 
४३ सादहल सह.गहृ.सींस्था मे.किस्कॉन इन्िास्रक्चर 
४४ चतैन्य सह.गहृ.सींस्था मे.एन.एस.्ी ररअल््सा प्रा.शल 
४५ न्य ूशाींततसेर्वा सह.गहृ.सींस्था मे.शसध्िाथा त्रबल्डसा ॲन्ड डवे्हलपसा 
४६ ग्रीन नशेमन सह.गहृ.सींस्था मे.पोलस््ार इन्िास्रक्चर प्रा.शल. 
४७ सन रे सह.गहृ.सींस्था मे.शमडास डवे्हलपसा प्रा.शल. 
४८ आनींि नगर सह.गहृ.सींस्था मे.अशभनी डेव्हलपसा 
४९ शुध्िोधन सह.गहृ.सींस्था मे.ॲशमश्स्थ् कन्स्रक्शन आणण इन्िास्रक्चर 

कीं . 
५० श्री.सम्रा् एसआरए सह.गहृ.सींस्था मे.ॲशमश्स्थ् कन्स्रक्शन आणण इन्िास्रक्चर 

कीं . 
५१ एकता एसआरए सह.गहृ.सींस्था मे.फॅ्कॅ् इन्िा प्रा.शल. 
५२ शशर्व शींकर (एसआरए) सह.गहृ.सींस्था मे.अतनकेत त्रबल्डसा ॲन्ड डवे्हलपसा 
५३ न्य ूमहवर्ा (एसआरए) सह. गहृ. सींस्था   मन्थन त्रबल्डसा ॲन्ड डवे्हलपसा 
५४ मुकुीं ि नगर (एसआरए) सह.गहृ.सींस्था मे.पँ्ागॉन प्रमो प्रा.शल. 

 (३) प्रचन उद्् ार्वत नाही.  
___________ 

  
मुांबईच्या ताडदेव येपील एम.पी.मील िां पाऊां ड झोपडपट्टी पुनवासन योजनेत झालेला रै्रव्यवहार 
  

(१४)  १०३५२२ (३०-१२-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील 
(मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.जयिुमार र्ोरे 
(माण), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय र्हृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या एम.पी. शमल कीं पाऊीं डच्या सर्वे नीं.७२५ पा ा् १ त े ६ मध्ये जायफळर्वाडी आणण 
जनता ह्या दहल हे तीन एसआरए प्रकल्पातील १८०० झोपडयातील १६५० रदहर्वाचयाींना सात 
मजल्याच्या ९ इमारतीमध्ये २२५ चौ.फू्ाींची घरे िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एसआरए योजनेत वर्वकासक झोपडपट्टीर्वासीयाींसा उ श्जतकी जागा मोफत बाींधून 
िेतो त्याच्या तलूनेत शमळणारी जागा खुल्या बाजारात वर्वकण्याची त्याला परर्वानगी शमळत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एमपी शमल कीं पाऊीं ड च्या वर्वकासकाने जुन्या तनयमानुसार प्रत्येक फ्लॉ्  २२५ 
चौ.फू. के्षिफळाचा बाींधल्यान े त्याला त्यानुसार एफ.एस.आय. शमळणार असताना सन २००६ 
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तनणायानुसार प्रत्येक रदहर्वाशाला २२५ चौ.फू्ा ऐर्वजी २६९ चौ.फू् जागा िेण्याचा तनयम झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, असे असताना वर्वकासकाला नव्या तनयमानसुार अधधकचा एफएसआय 
शमळवर्वण्यासा उ रदहर्वाशाींची अधधक के्षिफळाची मागणी नसताना रदहर्वाशाींच्या र्वा्णीची जागा 
र्वडाळा येथील प्रकल्प बाींधण्यासा उ र्वापरण्याचा पयााय गहृतनमााण वर्वभागाने डीसी रुलकड ेलक्ष 
र्वेधून सिरचा प्रस्तार्व नाकारला असतानाही प्रस्तार्व मींजूर केल्यान े ३००० करोड रुपयाींचा 
गैरव्यर्वहार झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये तनिशानास आली, हे ही  खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले र्व 
त्यानुसार सींबींधधताींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०६-२०१८) : (१) सिर अशभन्यासामध्ये ०९ पुनर्वासन घ्काच्या 
इमारतीमध्ये एकूण २३३४ झोपडपट्टी धारकाींपकैी २२१३ पाि झोपडपट्टी धारकाींना २२५ 
चौ.फू्च्या सितनका वर्वतरीत करण्यात आल्या आहेत.   
(२) वर्वकास तनयींिण तनयमार्वली १९९१ च्या तनयम ३३(१०) मधील पररशशष्-४ च्या खींडीका 
ि.३.३ नुसार मुींबई शहर के्षिामध्ये १० चौ.मी. पुनर्वासन घ्काकरीता ७.५ चौ.मी. वर्विी घ्क 
बाींधण्याकरीता वर्वकासकास परर्वानगी िेण्यात येते. त्यानुसार वर्वकासकास परर्वानगया िेण्यात 
आलेल्या आहेत, असा झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे.  
(३) नगर वर्वकास वर्वभागाच्या दि.१६.०४.२००८ च्या अधधसूचनेनुसार झोपडपट्टीर्वाशसयाींच्या 
पुनर्वासन इमारत बाींधकाम च्ई के्षिफळ २२५ चौ.फू् र्वरुन २६९ चौ.फू् करण्यास सन २००९ 
मध्ये परर्वानगी िेण्यात आली आहे.  
(४) हे खरे नाही. माि या प्रकरणी मा.लोकआयुक्त याींच्याकड ेचौकशी सुरु आहे.  
(५) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 
(६) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मशवाजीनर्र (पुणे) पररसरातील अनधधिृत बाांधिामावर िारवाई िरण्याचे प्रशासिीय  
लेखी आदेश तब्बल वीस वषांपासनू जाणीवपूवाि दडववययाबाबत 

  

(१५)  १०५१०५ (१२-०४-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शशर्वाजीनगर (पुणे) पररसरातील अनधधकृत बाींधकामार्वर कारर्वाई करण्याचे प्रशासकीय 
लेखी आिेश तब्बल र्वीस र्वर्ांपासनू जाणीर्वपूर्वाक िडवर्वल्याची गींभीर बाब माहे जानेर्वारी, २०१८ 
मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे येथील आप्े रस्त्यार्वरील अनधधकृत बाींधकामासींिभाात प्रभाकर र्वझ ेया 
उच्चशशक्षक्षत ज्येष  नागररकान े महानगरपाशलकेकड े तिार नोंिवर्वल्या नींतर मागील र्वीस 
र्वर्ांपासून त्याींचा कारर्वाई सींिभाात महानगरपाशलका प्रशासनाकड े पा पुरार्वा सुरु असताींना हे 
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बाींधकाम अद्यापही जैस-ेथे असनू सींबींधधत बाींधकामार्वर कारर्वाई करण्याच ेआिेशाकड े िलुाक्ष 
करण्यात येत असल्याच ेत्याींच्याकड ेअसलेल्या कागिपिाींर्वरून पढेु येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे अनधधकृत बाींधकामाची पा राखण करण्यात वर्वधी वर्वभागाचा 
सींशयास्पि कारभार कागिपिाींर्वरून तनिशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) र्व २) प्रस्तुत प्रकरणातील सींबींधधताना बाींधकामार्वर 
कारर्वाई करणेसा उ कलम ४७८ (१) अन्र्वये नो्ीस बजावर्वणेत आली आहेत. 
     सिर प्रकरणातील एकाच कु्ुींबातील मालकी हक्का सींिभाात तिारी असून याबाबत 
महानगरपाशलका आयुक्त याींचे स्तरार्वर सुनार्वणी होऊन तिारिार याींना र्वळेोर्वेळी कळवर्वणेत 
आले आहे.  
     तसेच प्रस्तुत प्रकरणी मा.दिर्वाणी न्यायालय पुणे मालकी हक्क सींिभाात िार्वा ि. 
४७४/२०११,१४५७/२०१२ र्व १८३/२०१५ र्व ९८१/२०१५ िार्वे सुरु आहेत. तसेच १८३/२०१५ या 
िाव्यामध्ये स्थधगती आिेश आहे. 
(३) र्व (४) मा.दिर्वाणी न्यायालयाच्या स्थधगती आिेशामुळे सिर शमळकतीर्वर कारर्वाई करण्यास 
प्रततबींध असल्याने कारर्वाई करता आलेली नाही. यापूर्वी सिर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात 
सिरची बाब न्यायप्रवर्वष् होती. त्यातील सर्वा िार्वे हे नकुतेच म.ेभागर्वत को ा् शस.जज्ज शस.डी. 
याींच्याकड े र्वगा झालेले असल्यान े त्याींनी सिर प्रकरणी तडजोडीन ेसींबधधत िाव्यातील वर्वर्य 
शम्वर्वण्याचा प्रयत्न केला. परींतु त्याींना यश आलेले नाही.  
(५) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

िोरपणा (श्ज.चांद्रपूर) नर्रपांचायत अांतर्ात असलेयया पश ुसांवधान श्जयहा पररषद  
ववभार्ाच्या शासिीय मालमत्तेच ेनुिसान झाययाबाबत 

  

(१६)  १०५४४४ (१२-०४-२०१८).   श्री.बांटी भाांर्डडया (धचमूर), श्री.िृष्ट्णा र्जबे (आरमोरी), 
श्री.समीर िुणावार (दहांर्णघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कोरपणा (श्ज.चींद्रपूर) नगरपींचायत अींतगात असलेल्या पशु सींर्वधान श्जल्हा पररर्ि 
वर्वभागाच्या शासकीय मालमत्ता जमीनिोस्त करताींना कोरपणा नगरपींचायत प्रशासनान े
सींबधधत वर्वभागाची कोणतीही मींजरुी घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर शासकीय मालमत्तलेा जमीनिोस्त करून रस्ता तयार करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर शासकीय मालमत्तचेे नुकसान केल्या प्रकरणी तसेच शासकीय पश ु
धचककत्सालय, सींरक्षण शभींत, र्वकृ्षतोड करून नुकसान करणाऱ्या सींबींधधत प्रशासकीय अधधकारी 
र्व कीं िा्िार याींची सवर्वस्तर चौकशी करण्यात आली आहे, ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिर प्रकरणी िोर्ीींर्वर कोणती कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२), (३), (४) र्व (५) • नगरपींचायत कोरपणा याींनी 
दि.१४.११.२०१७ रोजी  रार्व ि.२० अन्र्वये, नगरपींचायत के्षिातील र्वाडा ि.१२ भार्वरार्व कारेकर 
ते आ र्वडी बाजारापयतं जाणाऱ्या रस्त्यामध्ये असलेले पशु सींर्वधान िर्वाखान्याचे तार कीं पाऊड 
काढून रस्ता काढण्यात यार्वा. तसेच, याबाबतची मादहती सींबींधधत कायाालयाला कळवर्वण्यात 
यार्वी, असा  रार्व सर्वाानमुत े मींजूर करण्यात आला होता. तथावप, शासकीय मालमत्ता 
पाडण्यासींिभाात कोणतीही लेखी आिेश नगरपींचायतकडून िेण्यात आले नव्हते. 
• िरम्यान, नगरपींचायत कायाालयाकड े पिव्यर्वहार तपासला असता त्यामध्ये कायाालय 
अधधक्षक याींनी मुख्याधधकारी याींची मान्यता न घेता त्याींच्या स्तरार्वर श्जल्हा पशसुींर्वधान 
याींच्याकड े पिव्यर्वहार केल्याच े दिसून आल्यान े त्याींना मखु्याधधकारी, कोरपणा नगरपींचायत 
याींनी कारणे िाखर्वा नो्ीस बजार्वण्यात आली आहे. तसेच, याबाबत सींबींधधत कमाचाऱ्याींर्वर 
कारर्वाई करण्याची शशफारस नगरपींचायत, कोरपणा याींनी श्जल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींच्याकड े
केली आहे.  

___________ 
  

िोयहापूर महानर्रपामलिा आरोगय ववभार्ान ेरस्ते सफाईसाठी  
दोन श्स्ववपांर् मशीन (सफाई मशीन) घेतययाबाबत 

  

(१७)  १०५७२८ (१८-०४-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसार्र (िोयहापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर महानगरपाशलका आरोगय वर्वभागान े रस्ते सफाईसा उ २ र्वर्ांच्या भाडकेरारार्वर 
िोन श्स्र्ववपींग मशीन (सफाई मशीन) घेतल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मशशनच्या िोन र्वर्ांच्या भाडयापो्ी प्रशासन रु.२.५० को्ी िेत 
असल्याचेही तनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सफाईसा उ भाडकेरारार्वर घेतलेल्या िोन मशीनपकैी एकच मशीन प्रत्यक्षात 
असल्यान ेगैरव्यहार होत असल्याचे तनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर गैरव्यर्वहार करून कोल्हापूर महानगरपाशलका प्रशासनाची फसर्वणूक 
करणाऱ्याींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करणेत येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) कोल्हापूर महानगरपाशलका आरोगय वर्वभागान े २ 
र्वर्ााच्या भाड े तत्र्वार्वर रस्त े सफाईसा उ स्थायीसशमतीच्या मींजूरी अन्र्वये २ श्स्र्ववपींग मशीन 
लार्वल्या आहेत, हे खरे आहे. 
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(२)  रस्ते सफाईच्या कामाकरीता २ र्वर्ााच्या कालार्वधीसा उ भाड े तत्र्वार्वर रु.२.७५ को्ीच े
अींिाजपिक तयार केले असून तनवर्विा प्रकियेद्र्वारे र्वा्ाघा्ीनींतर प्रती कक.मी. रु.५२० या िरास 
महानगरपाशलकेच्या स्थायी सशमतीची मींजूरी प्राप्पत असून त्यान्र्वये कामाचा  ेका िेण्यात आला 
आहे. 
(३) र्व (४) रस्ते सफाईच्या कामाकरीता लार्वण्यात आलेल्या २ श्स्र्ववपींग मशीनच्या सहाय्यान े
सफाईच ेकामकाज सुरु असल्याच ेकोल्हापूर महानगरपाशलकेमाफा त कळवर्वण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

तानसा जलवादहनी लर्तच्या झोपडीधारिाांना २२५ चौ.फुटाांची घरे न  
देता २६९ चौ.फुटाांची घरे देण्याबाबत 

  

(१८)  १०५७५० (०६-०४-२०१८).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेर्ाव), श्री.पाांडुरांर् 
बरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर जाधव (रु्हार्र), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.वभैव वपचड 
(अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.राणाजर्जीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड 
(िजात), श्री.किसन िपोरे (मुरबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.राहुल जर्ताप 
(श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाव - िवठेमहाांिाळ) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाशलकेन ेतानसा जलर्वादहनी लगतच्या झोपडीधारकाींना बाधधत  रर्वून २२५ 
चौ.फु्ाींची घरे न िेता प्रकल्पबाधधताींना सन २००८ मध्ये घेतलेल्या तनणायानुसार कायद्याने 
ककमान २६९ चौ.फु्ाींची घरे िेण्यात यार्वीत अन्यथा आमरण उपोर्ण करुन आींिोलन 
करण्याचा इशारा लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१७ रोजी तसेच र्वारींर्वार दिला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रचनी झोपडीधारकाींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्र्वरुप काय आहे र्व 
त्यानुसार कोणता तनणाय घेतला र्वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेस दिनाींक ३०.१२.२०१७ रोजीच्या पिान्र्वये कळवर्वले आहे. 
(२) झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरण/ एमएमआरडीए/खाजगी वर्वकासक/ एसपीपीएल याींच्याकडून 
र्वेळोर्वेळी तत्कालीन धोरणानसुार २२५ चौ. फु. के्षिफळाच्या २५,७२८ र्व २६९ चौ. फु. 
के्षिफळाच्या १४७३ इतक्या पीएपी सितनका बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस प्राप्पत झाल्या आहेत. 
     तानसा जलर्वादहनी लगतच्या बाधधताींची सींख्या साधारणत: १६,५८८ इतकी असून, 
त्यापैकी ५८६२ प्रकल्पबाधधताींना २२५ चौ.फु. के्षिफळाच्या सितनका माहुल येथे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमाफा त उपलब्ध करुन िेण्यात आल्या आहेत.  
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     तानसा जलर्वादहनीलगतच्या बाधधताींची सींख्या मो या प्रमाणात महानगरपाशलकेस प्राप्पत 
झालेल्या २२५ चौ.फु. के्षिफळाच्या सितनका तानसा जलर्वादहनी लगतच्या बाधधताींना उपलब्ध 
करुन िेण्याचा तनणाय घेण्यात आला असून, तानसा जलर्वादहनीलगतच्या बाधधताींना मा. उच्च 
न्यायालयाच्या आिेशानुसार वर्वदहत कालार्वधीत स्थलाींतरीत करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौ.राणीसावरर्ाव (ता.र्ांर्ाखेड श्ज.परभणी) येपील पोलीस ठाण्याचा  
प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत 

  

(१९)  १०६२४७ (१२-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.हषावधान सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.राणीसार्वरगार्व (ता.गींगाखडे श्ज.परभणी) येथील पोलीस  ाण्याचा प्रस्तार्व गत सहा 
र्वर्ांपासून प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पोलीस  ाणे कायाान्र्वीत करण्याच्यादृष्ीन ेशासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) र्व (२) पोलीस अधीक्षक, परभणी याींच्या 
आस्थापनेर्वरील वपींपळिरी पोलीस  ाणे र्व पालम पोलीस  ाणे याींचे वर्वभाजन करुन नर्वीन 
राणीसार्वरगार्व पोलीस  ाणे तनमााण करण्याची बाब राज्य पोलीस िलात तनमााण करार्वयाच्या 
६१,४९४ पिाींच्या पितनशमातीच्या चौर्थया ्प्पप्पयामध्ये प्रस्तावर्वत करण्यात आली आहे. 
सद्यश्स्थतीत राज्य पोलीस िलातील पितनशमातीचा िसुरा ्प्पपा वर्वचाराधीन आहे. 
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
मलिापूर पाांग्रा (ता.मसांदखेड राजा, श्ज.बुलढाणा) येपे पोलीस चौिी उभारण्याच्या मार्णीबाबत 
  

(२०)  १०६९२२ (११-०४-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर पाींग्रा (ता.शसींिखेड राजा, श्ज.बुलढाणा) येथ ेचोरटयाींचा  प्रमाण र्वाढले असुन येथे 
पोलीस चौकी उभारण्याची मागणी ग्रामस्थाींनी सींबधधत अधधका-याींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या पोलीस चौकीकररता ग्रामपींचायत जागा िेण्यास तयार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) मलकापूर पाींग्रा (ता.शसींिखेड राजा, 
श्ज.बुलढाणा) येथील ग्रामस्थाींनी पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा याींच्याकड े मलकापूर पाींग्रा येथ े
पोलीस चौकी उभारणेबाबत तनर्वेिन सािर केले आहे. सिर तनर्वेिनामध्ये पोलीस चौकीकरीता 
जागा उलब्ध करुन िेणेबाबतचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही तसचे सींबींधधत 
ग्रामपींचायतीनेही जागेबाबत काही कळवर्वलेले नाही.तथावप मलकापरू पाींग्रा येथील ग्रामस्थाींनी 
पोलीस चौकीबाबत केलेल्या मागणीच्या अनुर्ींगाने पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा याींच्यामाफा त 
योगय ती कायार्वाही करण्यात येते आहे.  
(४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

नार्पूर महानर्रपामलिेतील सांर्णि पासवडा चोरुन िर िमी िरणाऱ्या  
अधधिाऱ्याांवर बडतफीची िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२१)  १०७०२३ (१९-०४-२०१८).   डॉ.मममलांद माने (नार्पूर उत्तर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाशलकेच्या सहायक आयुक्ताच्या सींगणकाचा पासर्वडा चोरुन सक्करिरा 
अश्गनशामक कें द्राच े प्रभारी याींनी सींपत्ती कराच ेकमी करुन महानगरपाशलकेच्या महसुलाच्या 
अपहार केल्याची बाब माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणामध्ये महानगरपाशलकेच े अधधकारी समावर्वष् असल्याची बाब 
तनिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर शहरातील अनेक वर्वभागीय कायाालयामध्ये सींपत्ती कराच्या महसुलाचा 
अधधकाऱ्याींमाफा त अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) चौकशीअींती महानगरपाशलका नागपूर अींतगात 
कतनष  तनरीक्षक याींचा “यजुर आयडी” र्व पासर्वडाचा र्वापर करुन मालमत्ता कराच्या एका 
प्रकरणात सींगणकार्वर फेरफार करुन, कराची रक्कम कमी करण्यात आल्याची बाब तनिशानास 
आलेली असल्याचे, आयुक्त, नागपूर महानगरपाशलका याींच्या अहर्वालात नमूि करण्यात आले 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 



वर्व.स. ४४० (20) 

(३) हे खरे नाही. 
(४) र्व (५) प्रस्तुत प्रकरणात अप्रत्यक्षररत्या सींबींधीत असलेल्या िोन अधधका-याींना महाराषर 
महानगरपाशलका अधधतनयमातील कलम ५६ अींतगात कायार्वाही करुन तनलींत्रबत करण्यात आलेले 
आहे. 

___________ 
  

अिोले नर्रपांचायतीस (श्ज.अहमदनर्र) पायाभूत नार्री सुववधा तसेचे रस्त,े र्टारी, 
पाणीपुरवठा पाईप लाईनची पुनबाधंणी िरणेसाठी ननधी ममळण्याबाबत 

  

(२२)  १०७०८३ (१८-०४-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोले नगरपींचायतीस (श्ज.अहमिनगर) पायाभूत नागरी सवुर्वधा तसेच रस्त,े ग्ारी, 
पाणीपुरर्व ा पाईपलाईनची पुनबाधंणी करण्यासा उ १५ को्ी रुपयाींचा तनधी शमळणेची मागणी 
अकोले येथील लोकप्रतततनधीनी दिनाींक २१ ऑगस््, २०१७ रोजी र्वा त्या सुमारास केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगान े शासनान ेआतापयतं कोणती कायार्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासन तनणाय ि.सरस्ता-२०१८/प्र.ि.१५/नवर्व-१६ दिनाींक २५ जानेर्वारी,२०१८ अन्र्वये रु.२० 
लक्ष इतके रस्ता अनुिान अकोले नगरपींचायतीस वर्वतरीत करण्यात आले आहे. तसेच शासन 
तनणाय ि.ननपीं-२०१८/प्र.ि.१७/नवर्व-१६ दिनाींक २५ जानेर्वारी,२०१८ अन्र्वये नव्याने स्थापन 
केलेल्या नगरपींचायतीना नागरी सुवर्वधा पुरवर्वण्यासा उ सहाय्य या योजनेअींतगात रु.२५ लक्ष 
इतका तनधी वर्वतरीत करण्यात आल आहे. 
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
मुांबइातील साांतािूझ (पूवा), मशवाजी नर्र येपील ३० वषे प्रलांबबत असलेली पुनववािास योजना 

  

(२३)  १०७५९९ (०३-०४-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय र्हृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइातील साींताकूझ (पूर्वा) शशर्वाजी नगर येथील ३० र्वर्े प्रलींत्रबत असलेली पुनवर्वाकास 
योजना २ र्वर्ाात खािीने पूणा करण्यासा उ झोपडपट्टी पूनर्वासन प्राधधकरणाने जादहरात िेर्वून 
सक्षम वर्वकासाची नेमणूक करार्वी असे आिेश दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, न्यायालयाने प्राधधकरणाला दिलेल्या आिेशात प्रमुख कोणकोणत्या बाबीींचा 
उल्लेख करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, सिरहू आिेशाची वर्वनावर्वलींब अींमलबजार्वणी होण्याच्या िषॄ्ीने झोपडपट्टी 
पुनर्वासन प्राधधकरणाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०६-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) मा.सर्वोच्च न्यायालयातील याधचका ि.१८१२१/ २०१७ मध्ये दि.०४.०१.२०१८ रोजीच्या 
आिेशा नुसार खालील  मुकेरण/अ्ी  बींधनकारक आहेत.   
     १) वर्वकासक नमेणूकीबाबतची आर्वचयक कायार्वाही वर्वदहत र्वेळेत झोपडपट्टी पुनर्वासन 
प्राधधकरणामाफा त करण्यात  यार्वी.  
     २) सिर योजनेच्या पुनर्वासन इमारतीचे बाींधकाम २ र्वर्ाात पणूा करार्वयाचे आहे. 
     ३) वर्वकासकास २०० करोड बँक गॅरीं्ी २ र्वर्ाात पुनर्वासन घ्क पूणा करार्वयाचे हमी 
म्हणून झो.पु. प्राधधकरणास जमा करणे आर्वचयक राहील.   
(३) मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आिेशान्र्वये दि.२३.०१.२०१८ रोजी तनवर्विा सूचना (Tender 
Notice) र्व दि.०१.०२.२०१८ रोजी तनवर्विा (Tender Document) झो.पु.प्राधधकरणाच्या 
अधधकृत सींकेत स्थळार्वर उपलब्ध करुन िेण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनधधिृत होडडगंज हटववण्याबाबत 
  

(२४)  १०७८८५ (१८-०४-२०१८).   श्री.राज ुतोडसाम (अणी), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसर्ाव) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनधधकृत होडडगंज ह्वर्वण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आिेश िेर्वूनही  अनेक 
महानगरपाशलकाींनी या आिेशाची अद्याप अींमलबजार्वणी केली नसल्याचे दिनाींक १२ जानेर्वारी, 
२०१८ रोजी र्वा त्यासुमारास तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून कोणतेच प्रयत्न केले गेले नसल्याने राज्यातील अनधधकृत 
होडड ागजा २३ फेब्रुर्वारीपयतं ह्वर्वण्याचे आिेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानूसार आतापयतं ककती महानगरपाशलकाींकडून अनधधकृत होडडगंज 
ह्वर्वण्यात आले आहेत, 
(४) असल्यास, महानगरपाशलकाींकडून होडडगंज ह्वर्वण्यास वर्वलींब होत असल्यास त्याबाबत 
शासनाने कोणता तनणाय घेतला र्वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२), (३) र्व (४) अनधधकृत होडडगंज, बॅनर र्व तत्सम 
बाबीींर्वर कारर्वाई करण्याच्या अनरु्ींगाने मा. उच्च न्यायालयाने दि. ३१/१/२०१७ रोजी वर्वस्ततृ 
आिेश दिलेले आहेत. 
     त्यास अनुसरुन सर्वा महानगरपाशलकाींना र्व सींबींधीत कायाालयाींना राज्य शासनामाफा त 
र्वेळोर्वेळी सूचना दिलेल्या असून सर्वा महानगरपाशलका र्व सींबींधीत कायाालयाींनी मा. उच्च 
न्यायालयाच्या आिेशानुसार केलेल्या कायार्वाहीचा अहर्वाल मा. उच्च न्यायालयासमोर र्वेळोर्वळेी 
सािर करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
पन्हाळा (श्ज.िोयहापूर) धर्रीस्पान नर्रपररषदेत मुख्याधधिाऱ्याचे पद ररक्त असययाबाबत 

  

(२५)  १०८०५४ (१८-०४-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळा (श्ज.कोल्हापूर) हे एक ऐततहाशसक द काण असून िरर्वर्ी येथे लाखो पया् क भे् 
िेत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पन्हाळा धगरीस्थान नगरपररर्िेत मुख्याधधकाऱ्याच ेपि ररक्त आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपररर्िेला कायाालय प्रमुख असणारा मुख्याधधकारी पिाचा अधधकारी 
नसल्यान ेिैनींदिन कामकाजात अनेक अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पन्हाळा (श्ज.कोल्हापूर) धगरीस्थान नगरपररर्िेत मुख्याधधकाऱ्याचे ररक्त पि 
तातडीन ेभरण्याकररता कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१८) : (१) र्व (२) हे खरे आहे. 
(३) सिर पिाचा अततररक्त कायाभार तहशसलिार, पन्हाळा याींचकेड ेसोपवर्वण्यात आलेला आहे. 
तसेच, तहशसलिार पन्हाळा हे मुख्यालयी राहत असल्यान े नगरपररर्िेचे िैनींदिन कामकाज 
सुरळीतपणे सुरू आहे.  
(४) पन्हाळा धगरीस्थान नगरपररर्िेतील मुख्याधधकारी पि भरण्याची कायार्वाही करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

िोयहापूर महानर्रपामलिेच्या मदहला व बालिययाण ववभार्ामाफा त शहरातील  
महानर्रपामलिा शाळाांमध्ये बेंच खरेदी िरण्याचा प्रस्ताव 

  

(२६)  १०८६७५ (१२-०४-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसार्र (िोयहापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर महानगरपाशलकेच्या मदहला र्व बालकल्याण वर्वभागामाफा त शहरातील 
महानगरपाशलका शाळाींमध्ये सुमारे ५६ लाख रुपयाींच े बेंच खरेिी करण्याचा प्रस्तार्व करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनान ेसिर बेंच कळींबा मध्यर्वती कारागहृातनू खरेिी करण्याचा प्रस्तार्व 
सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आजतागायत सिर बेंच खरेिी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर बेंच खरेिीबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) कोल्हापूर महानगरपाशलकेच्या मदहला र्व बालकल्याण 
वर्वभागामाफा त शहरातील महानगरपाशलका शाळाींकरीता रु. ४९.२४ लक्ष रुपयाींचा बेंच खरेिीचा 
प्रस्तार्व कोल्हापूर महानगरपाशलकेकड ेप्राप्पत झाला आहे, हे खरे आहे. 
(२) कोल्हापूर महानगरपाशलका प्रशासनाने सिर बेंच खरेिीचा सुधारीत प्रस्तार्व मध्यर्वती 
कारागहृ, कळींबा याींच्याकडून मागवर्वला आहे, हे खरे आहे. 
(३) सन २०१७ मध्ये मान्यता शमळाल्यानुसार महानगरपाशलकाींच्या शाळाींकरीता बेंचपुरर्व ा 
सींिभाात पुरर्व ािाराने माचा, २०१८ मध्ये बेंच पुरर्व ा करण्यास नकार दिल्यान ेबेंच खरेिी होऊ 
शकलेली नाही, असे कोल्हापूर महानगरपाशलका याींनी कळवर्वले आहे. 
(४) कोल्हापूर महानगरपाशलकेच्या शाळाींकरीता मागवर्वण्यात आलेल्या रु.४९.२४  लक्षच्या 
सुधारीत िरपिक/स्पेशसकफकेशन्स नुसार फेर प्रस्तार्व स्थायी सशमतीच्या मान्यतकेरीता 
कोल्हापूर महानगरपाशलकास्तरार्वर कायार्वाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मार्ासवर्ीय अधधिारी-िमाचा-याांच्या पदोन्नतीतील  
आरक्षण रद्द िरण्याच्या ननणायाबाबत 

  

(२७)  १०९१०७ (२१-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब पोरात (सांर्मनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.ववरेंद्र 
जर्ताप (धामणर्ाव रेयवे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), 
प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.आमसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य), श्री.अब् दलु सत्तार (मसयलोड), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील मागासर्वगीय अधधकारी-कमाचा-याींच्या पिोन्नतीतील आरक्षण रकरण करण्याचा 
मा.उच्च न्यायालयाच्या तनणायार्वर पुनवर्वाचार करार्वा का या मुद्द्यार्वर मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या घ्ना पी ाचा तनणाय प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, असे असतानाच सामान्य प्रशासन वर्वभागान े मागासर्वगीय अधधकारी र्व 
कमाचारी याींना पिार्वनत करण्याचा आिेश जारी केला असल्याच ेमाहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये 
र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी करुन सिर आिेश रकरण करण्यासोबतच सिर आिेश 
जारी करणा-या अधधका-याींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) र्व (४) मागासर्वगीय अधधकारी/कमाचारी याींना पिार्वनत करण्याचा कोणताही आिेश 
सामान्य प्रशासन वर्वभागाकडून तनगाशमत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सींबींधधत वर्वभागाच्या 
अधधकाऱ्याींर्वर कायार्वाही करण्याचा प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मालेर्ाांव (ता.श्ज.नामशि) महानर्रपामलिा हद्दीत नवीन बसस्पानिाजवळील  
उड्डाणपुलाच्या िामाबाबत 

  

(२८)  १०९५३६ (१९-०४-२०१८).   श्री.आमसफ शेख (मालेर्ाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींर्व (ता.श्ज.नाशशक) महानगरपाशलका हकरणीत नर्वीन बसस्थानकाजर्वळ उडडाणपुलाच े
काम महाराषर सुर्वणा जयींती अींतगात मींजूर झाले असून उक्त कामाची तनवर्विा प्रिीया पुणा 
झालेली असून मक्तेिार याींनी कायाािेश िेऊन बराच कालार्वधी झालेला असून सिरच ेकाम सुरु 
करण्यात आले नसल् याच ेमाहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिश ्नंास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली असता  मक्तेिारास काम सुरु करणेसा उ सींबींधधत 
महानगरपाशलका बाींधकाम अशभयींता याींचकेडून रुपरेर्ा शमळालेली नसुन तसेच पी.एम.सी कडून 
स््ील डडझाईननीींग िेण्यात आलेला नसल् याने पोल शशकफ्ीींगचे प्राकलन तयार करण्यात 
आलेले नाही त्यामळेु नागररकाींची गैरसोय होत असल्याने स्थातनक लोकप्रतततनधीनी आींिोलन 
करण्याचा इशारा दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त काम लर्वकरात लर्वकर पूणा करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) • महाराषर सुर्वणा जयींती नगरोत्थान 
महाशभयानाींतगात मालेगार्व शहरात रु.२१.७२२५ को्ी तनधीचा उडडानपुल मींजूर आहे.  
• उडडानपुल कामासींिभाातील तनवर्विाप्रकियेअींती सप्प े्ंबर, २०१७ मध्ये कायाािेश िेण्यात आले 
आहेत. 
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•  ेकेिाराींन े नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये कामाच े बारचा ा् सािर केले असून महानगरपाशलकेकडून 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये कामाची रुपरेर्ा  ेकेिारास िेण्यात आली आहे. 
(२) • प्रकल्पाचे नकाश े र्व आराखड ेमाहे फेब्रुर्वारी, २०१८ मध्ये  ेकेिारास उपलब्ध केल्याच े
मालेगार्व महानगरपाशलकेने कळवर्वले आहे. 
• लोकप्रतततनधीींकडून अिोंलनाची लेखी सूचना प्राप्पत झाली असून अिोंलनापासून परार्वतृ 
करण्याच े अनुर्ींगान े सींबींधधताींना पिव्यर्वहार करण्यात येत असल्याचा अहर्वाल मालेगार्व 
महानगरपाशलकेने सािर केला आहे.  
(३) र्व (४) • प्रकल्पाच्या कामासींिभाात पुढीलप्रमाणे कायार्वाही करण्यात येत आहे - 
     अ) उडडानपुलाच्या कॉलमचे लाईन आऊ् िेऊन रायल वप् घेण्यात आले असनू 
सश्व्हास रोडचे काम अींततम ्प्पप्पयात आहे. 
     आ) वर्वद्युत र्वादहन्या भूशमगत करणे, रस्त्यालगतच्या मालमत्ताींची मोजणी, राज्य 
पररर्वहन मींडळाच्या बससेेचे मागाात बिल करण्याच्या अनुर्ींगाने सींबींधधताींबरोबर पिव्यर्वहार  र्व 
बै का घेण्यात येत असल्याचा अहर्वाल मालेगार्व महानगरपाशलकेन ेसािर केला आहे. 
     इ) उडडानपुलाच्या कामात अडथळा  रणारी झाड े तोडण्याचा प्रस्तार्व र्वकृ्ष प्राधधकरण 
सशमतीकड ेसािर करण्यात आला आहे.  

___________ 
  

नार्पूर महानर्रपामलिेस ववशेष अनुदान देण्याबाबत 
  

(२९)  १०९५९० (१२-०४-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नार्पूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाशलकेला िर मदहन्याला आर्वचयक खचाासा उ ८५ को्ी रुपयाींची 
आर्वचयकता असनू सध्या महानगरपाशलकेच्या ततजोरीत ६० त े६५ को्ीींचाच महसूल जमा होत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून नागपूर महानगरपाशलकेस वर्वशेर् अनुिान िेण्याबाबत कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) :(१) सन २०१७-१८ मध्ये नागपूर महानगरपाशलकेस 
महापाशलकेच्या तनव्र्वळ उत्पन्नापो्ी एकूण ११०३.०१ को्ी प्राप्पत झालेली असून, त्याची 
िरमहा सरासरी रु.९१.९१ को्ी इतकी येत आहे. 
     याशशर्वाय स्थातनक सींस्था कर / र्वस्त ू र्व सेर्वाकर सहाय्यक अनुिानापो्ी रु.४२६.९५ 
को्ी इतका महसलू शासनाकडून प्राप्पत झालेला आहे. 
(२) र्व (३) महाराषर महानगरपाशलका अधधतनयमानुसार, महानगरपाशलकाींनी आधथाक 
स्र्वयींपूणातेच्या दृष्ीन े स्र्वत:च े उत्पन्नाच े स्िोत स्र्वत: तनमााण करुन, त्याची कायाक्षमपण े
अींमलबजार्वणीच्या आधारे र्वसुली करुन, महापाशलका आधथाकदृष्या सक्षम करणे आर्वचयक 
आहे. 
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    अस े असले तरी, सन २०१७-२०१८ मध्ये एकूण रु.२८०.०२ को्ी इतकी रक्कम 
शासनाकडून नागपूर महानगरपाशलका हकरणीतील वर्वकास कामाींसा उ वर्वतरीत करण्यात आलेली 
आहे. 

___________ 
  

डहाणू (श्ज.ठाणे) नर्रपररषद के्षत्रातील मस्जीद जवळील तलावाचे  
िाम ननिृष्ट्ट दाजाचे झाययाबाबत 

  

(३०)  ११०११७ (१९-०४-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू (श्ज. ाणे) नगरपररर्ि के्षिातील मस्जीि जर्वळील तलार्वाचे बाींधकाम तनकृष् िजााचे 
झाल्याचे दिनाींक ०५ जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या समुारास तनिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर बाींधकामा प्रकरणी शाखा अशभयींता र्व  ेकेिार जबाबिार आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
त्यानूसार कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) डहाणू नगरपररर्ि  के्षिातील मस्जीि 
जर्वळील तलार्वाचे बाींधकाम तनयमोधचत मानाींकानुसार झाले असून कामाची गुण तनयींिण 
चाचणी ियस्थ लेखापररक्षकाकडून केली असल्याच ेनगरपररर्िेच्या अहर्वालात नमूि करण्यात  
आले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

अहमदनर्र (श्ज.अहमदनर्र) महानर्रपामलिेतील मुलभूत सोयीसुववधा  
योजनेंतर्ातची िाम ेअपूणाावस्पते असययाबाबत 

  

(३१)  ११०१५१ (१८-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम जर्ताप (अहमदनर्र शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर (श्ज.अहमिनगर) महानगरपाशलकेला मुलभूत सोयीसुवर्वधा योजनेंतगात वर्वकास 
कामासा उ सन २०१३-१४ मध्ये ५ को्ी ४० लक्ष्य  रक्कम  िेण्यात आली होती पण त्यातील 
काही दहस्सा न दिल्याने काही कामे अधार्व् स्र्वरुपात बींि पडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामासा उ तनधी र्वगा करण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणत्या उपाययोजना 
केल्या आहेत काय, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     दिनाींक २ जानेर्वारी,२०१४ च्या शासन तनणायान्र्वये रु.२,७५४०,०००/- र्व दिनाींक १५ 
फेब्रुर्वारी,२०१४ च्या शासन तनणायान्र्वये रु.२,६८,६०,०००/- असे एकुण रु.५ को्ी ४४ लक्ष इतके 
अनुिान वर्वतरीत झाले आहे. म्हणजेच मींजुर अनुिानातील कोणताही दहस्सा राखीर्व  ेर्वलेला 
नाही. सींपुणा अनुिान वर्वतरीत आहे. 
(२) सींपूणा तनधी वर्वतरीत असल्याने कायार्वाही अपेक्षक्षत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

एमएमआरडीए व मसडिोच्या माध्यमातून रायर्ड-ठाणे श्जयहयात  
सुरु असलेयया मेरो रेयवेच्या प्रियपाबाबत 

  

(३२)  ११०१८६ (१२-०४-२०१८).   श्री.र्णपत र्ायिवाड (िययाण पूवा), श्री.नरेंद्र पवार 
(िययाण पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एमएमआरडीए र्व शसडकोच्या माध्यमातून रायगड- ाणे श्जल्हयात मेरो रेल्र्वेचा सध्या सुरु 
असलेल्या प्रकल्पाचा लाभ िदहसर मोरी, कल्याण फा्ामागे दिर्वा, डोंत्रबर्वली त ेकल्याणपयतं 
सुरु करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये र्वा त्या िरम्यान 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीसींिभाात शासनान ेतनणाय घेतला आहे काय, त्याचे स्र्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) र्व (३) कल्याण-डोंत्रबर्वली या शहराींतील र्वाढती लोकसींख्या र्व आजूबाजचूा होणारा वर्वकास, 
वर्वशेर् तनयोजन प्राधधकरण असलेल्या २७ गार्वाींचा वर्वकास आराखडा, कल्याण वर्वकास कें द्र र्व 
नैना (NAINA) चे के्षि तसेच कल्याण-डोंत्रबर्वली ही शहरे नर्वी मुींबई या शहराला जोडण्याची 
तनकड लक्षात घेता, मुींबई महानगर प्रिेश वर्वकास प्राधधकारणाने मेरो मागा-५ ( ाणे- शभर्वींडी-
कल्याण) हा मेरो मागा वर्वस्ताररत करुन कल्याण त ेतळोजा (डोंत्रबर्वली मागे) प्रस्तावर्वत केला 
आहे. सिर मागााचा सवर्वस्तर प्रकल्प अहर्वाल तयार करण्यासा उ मेससा दिल्ली मेरो रेल 
कॉपोरेशन शलशम्ेड याींची सल्लागार म्हणून तनयुक्ती करण्यात आली असनू सवर्वस्तर प्रकल्प 
अहर्वाल तयार करण्याच े काम प्रगतीपथार्वर असून माहे ऑगस््, २०१८ पयतं पूणा होणे 
अपेक्षक्षत आहे. कल्याण फा्ा, िदहसर मोरी इ. पररसरातील नागररकाींना सिर प्रस्तावर्वत 
मेरोचा नक्कीच फायिा होणार आहे. 

___________ 
  

िाांजुरमार्ा पूवा (मुांबई) येपील आरिेड अपा या र्हृ प्रियपाच्या वविासिाने  
 ववनापरवाना खोदिाम िेययाबाबत 

(३३)  ११०५१५ (१९-०४-२०१८).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महानगरपाशलकेच्या प्रचशलत तनयमानुसार पार्वसाळयात गहृवर्वकास प्रकल्पाचे खोिकाम 
करता येत नाही असे असताींनाही मुींबईमधील काींजुर मागा पूर्वा येथील आरकेड अथा या गहृ 
प्रकल्पाच्या वर्वकासकान ेगहृ प्रकल्पालगत असलेल्या आकाशिीप चाळ झोपडपट्टीमध्ये अींतर न 
 ेर्वता पार्वसाळयात खोिकाम केल्याने दिनाींक २५ जून, २०१७ रोजी जमीन खचून मो ा 
अपघात झाला र्व त्यात काही झोपडया कोसळल्या आणण काही झोपडयाच्या शभींतीना तड े
जार्वून मो उ वर्वत्त हानी झाल्यान ेसिर वर्वकासकावर्वरूध्ि कारर्वाई करण्याची मागणी स्थातनक 
लोकप्रतततनधी याींनी केली  असल्याची बाब माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान 
तनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पार्वसाळयात परर्वानगी नसताींना आरकेड अथा या गहृ प्रकल्पाच े खोिकाम 
करणा-या वर्वकासकावर्वरूध्ि शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास,  पार्वसाळयात खोिकाम करणा-या वर्वकासकास पा उशी घालणा-या 
महानगरपाशलकेच्या सींबधधत अधधका-याींवर्वरूध्ि शासनान े कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) दिनाींक २५.०६.२०१७ रोजीच्या मुसळधार पार्वसामळेु 
भूखींडाच्या उत्तर-पूर्वा दिशेकडील सींरक्षण शभींतीचा काही भाग कोसळला होता. त्यामुळे लगतच्या 
घरे/झोपडयाींना तडा/धोका तनमााण झाला होता ही र्वस्तुश्स्थती आहे. 
    तसचे स्थातनक लोकप्रततनीधीींनी आरकेड अथा गहृ प्रकल्पाच्या वर्वकासकावर्वरुध्ि कारर्वाई 
करण्याची मागणी महानगरपाशलकेकड ेकेली. 
(२) र्व (३) सिर वर्वकासकान े तळघराच े खोिकाम माहे ऑक््ोंबर, २०१६ त े म,े २०१७ या 
कालार्वधीत पूणा केले होते. 
(४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

वैमशष्ट््यपूणा योजनेंतर्ात सन २०१७-१८ या ववत्तीय वषाात दौंड नर्रपररषदेच्या प्रस्ताववत 
िामाांना रु. ४.०० िोटी अनुदान नर्रपररषदेस मांजूर िरून ममळणेबाबत 

 

(३४)  ११०७३६ (१८-०४-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वैशशषटयपूणा  योजनेंतगात सन २०१७-१८ या वर्वत्तीय र्वर्ाात िौंड नगरपररर्िेच्या प्रस्तावर्वत 
कामाींना रु. ४.०० को्ी अनुिान शमळणेबाबत मागणी स्थातनक लोकप्रतीतनधधनी दिनाींक ०८ 
जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या समुारास केली आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, उक्त अनुिान िौंड नगरपररर्िेस शमळणेबाबत शासनस्तरार्वर काय कायार्वाही 
करण्यात येत आहे र्वा येणार आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) दिनाींक २६ माचा,२०१८ च्या शासन तनणायान्र्वये र्वैशशष्यपणूा योजनेअींतगात रु.२ को्ी 
इतका तनधी िौंड नगरपररर्िेस वर्वतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मसांदी रेयवे (श्ज.वधाा) येपील नर्रपररषदेच्या पाचही  
शाळाांना रै्स मसलेंडर पुरववण्याबाबत 

  

(३५)  ११०८२४ (१८-०४-२०१८).   श्री.समीर िुणावार (दहांर्णघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींिी रेल्र्वे (श्ज.र्वधाा) येथील नगरपररर्िेच्या पाचही शाळाींत णखचडी चुलीर्वर शशजर्वली जात 
असल्यान े येथील मदहलाींच े आरोगय धोक्यात आल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१७ मध्ये र्वा त्या 
िरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धुरामुळे मदहलाींना चर्वसनाचे वर्ववर्वध आजार होत असूनही त्याींना शासन 
उज्ज्र्वला योजनेअींतगात अनुिानार्वर गॅस शसशलींडरच ेर्वा्प करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तातडीन े या शाळाींना अनुिानार्वर गॅस शसशलींडर िेण्याबाबत शासन कोणती 
कायार्वाही करीत आहे र्वा करणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२), (३) र्व (४) शसींिी रेल्र्व,े नगरपररर्िेतील ५ 
शाळाींमध्ये णखचडी चुलीर्वर शशजवर्वली जात,े हे खरे आहे. परींत,ु णखचडी शशजर्वणाऱ्या मदहलाींच े
आरोगय धोक्यात आल्याचे आढळून आलेले नाही ककीं र्वा त्याबाबत नगरपररर्िेकड ेतिार प्राप्पत 
झालेली नाही.  
     िरम्यान नगरपररर्िेकडून  रार्व घेऊन सिर शाळाींना गॅस शसींलेडर पुरवर्वण्याबाबतची 
कायार्वाही करण्यात येत असल्याचे  नगरपररर्िेने कळवर्वले आहे. 

___________ 
  

नार्पूर शहरातील सायबरटेि िां पनीने िरवाढीबाबत  
चुिीची नोंदी िेययाबाबत 

  

(३६)  ११०८७३ (१८-०४-२०१८).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) नागपूर शहरातील सायबर्ेक कीं पनीन े मालमत्तचेा चुकीचा सव्हे करून करर्वाढीबाबत 
चुकीची नोंिी केल्यामुळे शहरातील हजारो नागररकाींना िामिपु्पप् तर कु े ततप्पप् पट्टीने कर 
लार्वून त्रबल पा वर्वल्यामूळे हजारो नागररकाींमध्ये शभतीचे र्व सींतापाचे र्वातारर्वण तनमााण झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सर्वा प्रकरणी सायबर्ेक कीं पनीचे अधधकारी र्व कमाचारी तसेच 
महानगरपाशलकेचे कर आकारणी अधधकारी जबाबिार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सर्वा प्रकरणाींची शासनान ेउच्च स्तरीय अधधकाऱ्याींमाफा त चौकशी केली आहे 
काय र्व त्याचा तपशशल काय आहे, 
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी शासनान ेसींबधधताींर्वर कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र्व (५) महाराषर महानगरपाशलका अधधतनयमाच े प्रकरण ८ मधील कराधान तनयम 
ि.९ नुसार आकारणी पुस्तक तयार करुन र्व कराधान तनयम ि.१३,१४ र्व १५ मधील 
तरतुिीनुसार, मालमत्तेच्या बाींधकामाचा प्रकार, के्षिफळ, प्रयोजन, इमारतीचे र्वय इ. प्रकाराची 
अत्याधुतनक तींिज्ञानाद्र्वारे मादहती सींकशलत करुन र्व त्याची पनुातपासणी करुन, मालमत्ता 
कराची आकारणी केली जात असल्याचे, आयुक्त, नागपूर महानगरपाशलका याींच्या अहर्वालात 
नमूि करण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

िामर्ार सांख्या ३०० पेक्षा िमी असलेयया आस्पापना बांद िरण्यासाठी राज्य शासनाची 
परवानर्ी घेण ेबांधनिारि राहणार नाही असा शासनाच्या ववचाराधीन असलेला प्रस्ताव 

  

(३७)  १११०४४ (१२-०४-२०१८).   श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िामर्ार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात औद्योधगक वर्वर्वाि अधधतनयम १९४७ प्रमाण ेज्या आस्थापनेत १०० पेक्षा कामगार 
सींख्या कमी आहे ती आस्थापना बींि करण्यासा उ राज्य सरकारची परर्वानगी लागत नाही 
तसेच १०० पेक्षा जास्त पण ३०० पेक्षा कमी कामगार सींख्या असलेल्या आस्थापना बींि 
करण्यासा उ मालकाला राज्य सरकारची परर्वानगी घ्यार्वी लागत ेअशी तरतूि करण्यात आलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तरतुिीमध े बिल करून ३००  पेक्षा कमी कामगार सींख्या असलेल्या 
आस्थापना बींि करण्यासा उ राज्य सरकारची परर्वानगी घेण्याची जरुरी राहणार नाही असा 
बिल करण्याचा प्रस्तार्व शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांरे्िर (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) औद्योधगक वर्वर्वाि अधधतनयम, १९४७ मध्ये प्रस्तावर्वत करण्यात आलेल्या सुधारणाींच्या 
अनुर्ींगान ेकामगाराींर्वर बेरोजगारीची र्वेळ येर्व ूनये ककीं र्वा त्याींच्यार्वर अन्याय होर्व ूनये म्हणून 
सींबींधधत कामगार सींघ्ना याींचे समर्वेत प्रत्यक्ष चचाा करून र्व त्याींचे मत वर्वचारात घेऊन 
पुढील कायार्वाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यासींिभाात शासन स्तरार्वर अद्याप कोणताही 
तनणाय घेण्यात आलेला नाही.  
(४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
पांढरपूर (ता.पांढरपूर, श्ज.सोलापूर) शहरातील व उपनर्रातील मल:ननस्सारण िामाांसाठी भुयारी 

र्टार योजना टप्पा क्र.३ अांतर्ात ननधी ममळण्याबाबत 
  

(३८)  १११२०८ (१२-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (ता.पींढरपूर, श्ज.सोलापूर) शहरातील र्व उपनगरातील साींडपाणी मल:तनस्सारण 
आिी कामाींसा उ भुयारी ग्ार योजना ्प्पपा ि.३ अींतगात सुमारे ६५ को्ी रूपये तनधी िेणार 
असल्याच े दिनाींक २१ जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या सुमारास तनिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेअद्यापही याबाबत पींढरपूर नगरपाशलका प्रशासन याींना तनधी मींजूरीच े
आिेश ककीं र्वा प्रत्यक्ष तनधी दिल्याचे आढळून येत नसल्यामळेु प्रकल्पाचे काम अपूणाार्वस्थेत 
असल्याचेही तनिशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींढरपूर नगरपाशलका प्रशासन याींना उपरोक्त योजनेचा ्प्पपा पूणा करणेसा उ 
शासनाने ६५ को्ी रूपये तनधी तातडीने िेणेसा उ कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) • पींढरपूर शहरातील साींडपाणी 
मल:तनस्सारण इत्यािी कामाींसा उ भुयारी ग्ारी योजना ्प्पपा ि.३ अींतगात महाराषर सुर्वणा 
जयींती नगरोत्र्थयान महाअशभयान योजनेच्या कामास दि.०७.०२.२०१८ रोजीच्या शासन 
तनणायान्र्वये रु.५९.७५ को्ी इतका तनधी मींजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी दि.२३.०२.२०१८ 
रोजीच्या शासन तनणायान्र्वये पदहल्या हप्पत्यात रु.१६.७६१ को्ी इतका तनधी उपलब्ध करुन 
दिला आहे. 
• त्यानुसार पींढरपूर नगरपररर्िेकडून तनवर्विा प्रशसद्ध करुन दि.११.०४.२०१८ रोजी मे. णखलारी 
इन्िा. प्रा. शल. मुींबई याींना कायाािेश िेण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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लाांजा (श्ज.रत्नधर्री) नर्रपांचायत हद्दीत १७ प्रभार्ाांमध्ये खड्ड ेबुजववण्यासाठी  
नेमलेयया ठेिेदारािडून अनतशय ननिृष्ट्ट दजााची िामे झाययाबाबत 

  

(३९)  १११३६१ (१९-०४-२०१८).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाींजा (श्ज.रत्नधगरी) नगरपींचायत हििीतील शहरामध्ये १७ प्रभागाींमध्ये पार्वसाळयात 
पडलेले खडड ेबुजवर्वण्यासा उ नेमलेल्या  ेकेिाराकडून अततशय तनकृष् िजााचर काम ेझाल्याच े
नुकतेच माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त तनकृष् िजााच्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तिनुसार िोर्ी  ेकेिारावर्वरुध्ि शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) अशा आशयाची बातमी स्थातनक र्वतृ्तपिात प्रशसध्ि 
झाली असल्याचे नगरपररर्िेने कळवर्वले आहे. 
(२) नगरपररर्िेकडून प्राप्पत अहार्वालानुसार नगरपररर्ि  हकरणीतील खडड े जाींभा खडीन े
भरणेकरीता अींिाजपिकात सार्वाजतनक बाींधकाम वर्वभागाच्या मान्यतेने र्व वर्वशेर् सर्वा साधारण 
सभेच्या मान्यतेने मींजुरी िेण्यात आली आहे. सिर कामाची ताींिीक तपासणी नगरपींचायत 
अशभयींता कडून करण्यात आली आहे.    
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

इचलिरांजी येपील नर्रपररषदेच्या इांददरा र्ाांधी मेमोररयल हॉस्पीटल  
मधील ५४ िमाचाऱ्याांच्या सेवा िायम िरण्याबाबतचा प्रस्ताव 

  

(४०)  १११५८९ (०३-०४-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींजी येथील नगरपररर्िेच्या इींदिरा गाींधी मेमोररयल हॉस्पी्ल शासनाकडे र्वगा 
झाल्यानींतर ५४ कमाचाऱ्याींच्या इचलकरींजी नगरपररर्िेने कायम केलेल्या सेर्वेस नगरवर्वकास 
वर्वभागाची मींजुरी नसल्यामुळे आरोगय वर्वभागाकड ेसमार्वेशनाची प्रकिया प्रलींत्रबत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.नगरवर्वकास राज्यमींिी याींनी दिनाींक २५ माचा, २०१७ रोजी झालेल्या 
बै कीत सिर ५४ कमाचाऱ्याींची सरे्वा कायम करण्याबाबत प्रस्तार्वास मींजुरी िेणेसींिभाात तनिेश 
दिलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर कमाचाऱ्याींची सेर्वा कायम करणेबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) यासींिभाात मा.राज्यमींिी (नगर वर्वकास) याींनी दि. २५.०३.२०१७ रोजीच्या बै कीमध्ये, 
नगरपररर्ि सींचालनालय, मुींबई याींच्याकडून अशभप्राय प्राप्पत करुन घेऊन प्रस्तार्व सािर 
करण्याचे तनिेश दिले. 
(३) र्व (४) यासींिभाात नगरपररर्ि सींचालनालयाकडून शासनास प्रस्तार्व प्राप्पत झाला असून 
प्रस्तार्वाची छाननी करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

अिोला महानर्रपामलिा प्रशासनाने बेिायदेशीरपणे ठराव िरुन मालमत्तेवर  
सुधारीत व वाढीव दराने मालमत्ता िर लावययाबाबत 

  

(४१)  १११७०७ (१९-०४-२०१८).   श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला महानगरपाशलका प्रशासनान े दिनाींक ३ एवप्रल, २०१७ रोजी बेकायिेशीरपणे  रार्व 
करुन महानगरपाशलका के्षिातील सींपूणा मालमत्तेर्वर सुधारीत र्व र्वाढीर्व िरान ेमालमत्ता कर 
लार्वण्यात आल्याच्या तिारी प्राप्पती झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायिेशीरपणे लार्वण्यात आलेला मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत सर्वाच 
लोकप्रतततनधीींनी प्रशासनाकड ेतिार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अन्यायकारक मालमत्ता कर र्वाढ रकरण करण्याबाबत अथर्वा कमी 
करण्याबाबत कोणती कायार्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) नाही. हे खरे नाही. 
(३) र्व (४) अकोला महानगरपाशलका सर्वासाधारण सभा  रार्व ि.०५ दिनाींक ०३/०४/२०१७ 
अन्र्वये मींजुरीनींतर आणण ररतसर वर्वहीत प्रकियेनींतर अकोला महानगरपाशलका हकरणीतील 
मालमत्ताींना, जर्वळपास १५ र्वर्ाानींतर (मालमत्ता बाींधकाम प्रकार, बाींधकामाच े आयुषय, 
प्रयोजन, बाींधकामाच े के्षिफळ, बाींधकामाच े स्थान इ. बाबीच्या आधारे) सुधाररत मालमत्ता 
कराची आकारणी करण्यात आलेली होती. 
    परींतु, याबाबत प्राप्पत तिारीच्या अनुर्ींगान,े महानगरपाशलकेने वर्वचाराअींती सर्वासाधारण 
सभा  रार्व ि.०६ दिनाींक १९/०८/२०१७ अन्र्वये सिरच ेिर काींही प्रमाणात कमी केलेले आहेत. 
  

___________ 
  

िोयहापूर शहरात पाणी अनधधिृतररत्या वापरले जात असययाबाबत 
  

(४२)  १११७५३ (१८-०४-२०१८).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर शहराला होणाऱ्या पाणीपुरर्व यातील गळती सुमारे ६९ ्क्के असून फक्त २९ 
्क्के पाण्याचेच त्रबलीींग होत ेतर ०.८९ ्क्के पाणी अनधधकृतररत्या र्वापरले जात असल्याच े
र्वॉ्र ऑडड्मधून नुकतेच तनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ऑडड्नुसार पाणी गळती रोखण्याकरीता तसचे अनधधकृतररत्या र्वापरले 
जाणारे पाण्यार्वर कायमस्र्वरुपी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ककीं र्वा करण्यात येणार 
आहेत, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) कोल्हापूर शहर पाणीपुरर्व ा योजनेच्या कामाकरीता 
सल्लागार कीं पनीकडून प्राप्पत झालेल्या जल लेखापररक्षण (Water Audit) अहर्वालात अशा 
प्रकारची बाब नमुि आहे. तथापी, या बाबत फेरतपासणी र्व खातरजमा करुन फेर अहर्वाल 
सािर करण्याच्या सुचना सींबधधत सल्लागार सींस्थेस महानगरपाशलकेमाफा त िेण्यात आले 
आहेत. 
(२) वर्ववर्वध पींप र्व पाण्याच्या ्ाक्यामधून तसेच वर्वतरण व्यर्वस्थतेील अन्य प्रकारे होणाऱ्या 
पाणी गळतीस रोखण्यासा उ कायमस्र्वरुपी उपाययोजना करण्यात येत आहे. यात प्रामुख्यान े
पाणी वर्वतरण व्यर्वस्थेतील पाणी पुरर्वठ्याचा िाब, वर्ववर्वध र्वॉल्र्वचे िेखभाल िरुुस्ती, मी्र 
िेखभाल िरुुस्ती, गुणर्वत्तापुणा साहीत्याद्र्वारे जुन े पाईपलाईन बिलणे, पाणीपुरर्वठ्याच्या 
कमाचऱ्याींना पाणी तनयोजनाच्या अनुर्ींगाने प्रशशक्षण र्व पाणी का्कसरीन े र्वापराकरीता 
नागरीकाींचे प्रबोधन अशा प्रकारचे उपाय कोल्हापूर महानगरपाशलका राबवर्वत आहे. 
     कोल्हापूर शहराच्या मींजूर अमतृ योजनेंतगात पाण्याच्या ्ाक्याची िरुुस्ती, जुनी वर्वतरण 
व्यर्वस्था र्व शुध्ि जल, मुख्य र्वाहीनी अींशत: बिलणे इत्यािी कामाींचा समार्वेश आहे. तसचे 
कोल्हापूर शहरास पाणीपुरर्व ा करण्याकरीता काळम्मार्वाडी धरण उद्भर्वातून पाणीपुरर्व ा 
योजनेच ेकाम हाती घेण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
मौज ेदहडोशी (ता.भोर, श्ज.पुणे) येपे आऊट पोस्ट पोलीस चौिी ननरा देवघर धरणाच्या बुडीत 

के्षत्रात रे्ययान ेचौिीच ेिामिाज बांद झाले असययाबाबत 
  

(४३)  ११२१४० (११-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम पोपटे (भोर), श्री.जयिुमार र्ोरे (माण), श्री.राहूल 
िुल (दौंड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे दहडोशी (ता.भोर, श्ज.पुणे) येथे आऊ् पोस्् पोलीस चौकी तनरा िेर्वघर धरणाच्या 
बुडीत के्षिात गेल्यान ेचौकीच ेकामकाज बींि झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, त्यामुळे येथील िगुाम र्व डोंगरी भागातील मौजे दहडोशी र्व त्या लगतच्या 
सुमारे २०-२५ गार्वाींतील स्थातनक रदहर्वाशाींना काही अींशी पया् काींकडून र्व चो-या, िरोड,े 
मदहलाींची छेडछाड याला वर्वनाआधार सामोरे जार्व ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, येथे पुन्हा सिरील आऊ् पोस्् पोलीस चौकी कायााश्न्र्वत करार्वी यासा उ 
दहडोशी ग्रामसभेने  रार्व करुन शासनास सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याद काणी भोर पोलीस स््ेशन अींकीत आऊ् पोस्् पोलीस चौकी दहडोशी येथे 
पूर्वार्वत सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०६-२०१८) : (१) मौजे दहडोशी (ता.भोर, श्ज.पुणे) येथील पोलीस 
िरुके्षि/ पोलीस चौकी तनरा िेर्वघर धरणाच्या बुडीत के्षिात गेल्यान ेसद्यश्स्थतीत सिर पोलीस 
िरुके्षि/पोलीस चौकीसा उ इमारत उपलब्ध नाही. तथावप सिर पोलीस िरुके्षि/पोलीस चौकीचे 
कामकाज भोर पोलीस  ाण्यामधून चालवर्वण्यात येत आहे. सिर भागातील कामकाज 
करण्यासा उ पोलीस कमाचाऱ्याींची नेमणुक करण्यात आली आहे. 
(२) सन २०१६ मध्ये चोरीच े०२ र्व मदहलाींची छेडछाड याबाबत ०१ अस ेएकुण ०३ गुन्हे िाखल 
झाले असून सन २०१७ मध्ये र्व माहे २०१८ मध्ये चोरी, िरोड ेर्व मदहलाींची छेडछाड अस ेप्रकार 
घडलेले नाहीत. दहडोशी र्व त्या लगतच्या पररसरामध्ये पोलीसाींकडून सतका पणे ग्रस्त घालण्यात 
येत असल्यान ेगुन्ह्याींर्वर प्रततबींध झालेला आहे. 
(३) र्व (४)  मौज े दहडोशी (ता.भोर, श्ज.पुणे) येथ े पोलीस िरुके्षि/पोलीस चौकी कायााश्न्र्वत 
करणेबाबत दहडोशी ग्रामसभेने  रार्व केला आहे. त्यानुसार सिर पोलीस िरुके्षि/पोलीस चौकी 
पुर्वार्वत सुरु करण्याच्या अनुर्ींगान े पयाायी जागेची व्यर्वस्था करण्याची कायार्वाही पोलीस 
अधीक्षक, पुणे ग्रामीण र्व सींबींधधत पोलीस  ाणे याींच्या स्तरार्वरुन करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  
’’भौर्ोमलि मादहती प्रणाली’’ (जीआयएस) तांत्रज्ञानावर आधाररत मादहती सांिमलत िरण्यासाठी 

ठाणे येपील ’’सायबरटेि ’’ या िां पनीची ननववदा मांजूर िेययाबाबत 
  

(४४)  ११२९०० (०४-०४-२०१८).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालमत्त्ता सर्वेक्षणाच्या अनरु्गान ’’भौगोशलक मादहती प्रणाली’’ (जीआयएस) तींिज्ञानार्वर 
आधाररत मादहती सींकशलत करण्यासा उ सन २०१२ मध्ये  ाण्याच्या ’’सायबर्ेक ’’या कीं पनीची 
तनवर्विा ग्राहय धरुन   िीड को्ी रुपयाींच ेकीं िा् िेण्यात आले असून त्याबाबत  राबवर्वण्यात 
आलेल्या तनवर्विा प्रककयेत सिर कीं पनी  तनकर्ात बसत नसली तरीही  त्याच कीं पनीला कीं िा् 
दिल्याचे माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान सािर केलेल्या चौकशी अहर्वाल स्पष् 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहर्वालानुसार सींबधधत कीं पनीर्वर तसचे सींबधधत िोर्ी अधधका-याींर्वर सनान े
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे र्व याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आहे ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) र्व (३) चौकशी अहर्वालाच्या आधारे, वर्वर्याींककत कामाचा महानगरपाशलकेस उपयोग होईल 
अचया पध्ितीन ेकाम पूणा करुन द्यार्व ेअथर्वा उक्त कामापो्ी महानगरपाशलकेतफे कीं पनीस 
अिा करण्यात आलेली सींपूणा रक्कम परत करार्वी अशी नो्ीस दिनाींक १६/०२/२०१८ रोजी 
सींबींधीत कीं पनीस िेण्यात आलेली होती. 
     तथावप, कीं पनीन े यास कोणताही प्रततसाि दिलेला नसल्याने, कीं पनीबरोबर झालेल्या 
करारातील तरतुिीनुसार, प्रस्तुत प्रकरणी लर्वाि तनयुक्त करण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता 
झालेली असून, त्यानुसार पुढील कायार्वाही सुरु आहे.    
     तनवर्विा प्रकियेच्या सुरुर्वातीपासून या कामाशी सींबींधीत अधधकारी / कमाचारी याींच्यार्वर 
जबाबिारी तनश्चचत करुन, त्याींच्यावर्वरोधात वर्वभागीय चौकशी प्रस्तावर्वत करण्यात आलेली 
आहे. 
     अस ेआयुक्त, अमरार्वती महानगरपाशलका याींच्या अहर्वालात नमूि आहे. 
  

___________ 
  

नवननममात मुक्ताईनर्र व बोदवड (श्ज.जळर्ाांव) नर्रपांचायतीच्या हद्दीतील वैमशष्ट््यपूणा 
िामाांसाठी ननधी मांजूर िरण्याबाबत 

  

(४५)  ११३१८३ (१८-०४-२०१८).   श्री.एिनापराव खडसे (मुक्ताईनर्र) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नर्वतनशमात मुक्ताईनगर र्व बोिर्वड (श्ज.जळगाींर्व) नगरपींचायतीच्या हकरणीतील र्वैशशषटयपूणा 
कामाींसा उ तनधी मींजूर करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा 
त्या िरम्यान मा.मखु्यमींत्र्याींना तनर्वेिन िेऊन मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगान े तनधी मींजूरीबाबत सींबींधधत वर्वभागाकडून कोणती 
कायार्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) असल्यास, सिर कामाींसा उ तनधी ककती कालार्वधीत उपलब्ध करुन िेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) शासन तनणाय ि.ननपीं-२०१८/प्र.ि.१७/नवर्व-१६ अन्र्वये मुक्ताईनगर नगरपींचायतीस 
रु.५ को्ी अनुिान वर्वतरीत करण्यात आले आहे. तसेच शासन तनणाय ि.ननपीं-
२०१८/प्र.ि.२८(३३)/नवर्व-१६ दिनाींक २२ फेब्रुर्वारी,२०१८ अन्र्वये बोिधर्वड नगरपींचायतीस रु.२ 
को्ी अनुिान हे “नव्यान े स्थापन केलेल्या नगरपींचायतीना नागरी सुवर्वधा पुरवर्वण्यासा उ 
सहाय्य” या योजनेअींतगात तनधी वर्वतरीत करण्यात आला आहे. सिरची कामे दिनाींक ३१ 
माचा,२०१९ पयात पुणा होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) वर्वलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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धचपळूण नर्रपररषदेने (श्ज.रत्नाधर्री) भाजी मांडई इमारतीमधील व्यापारी  
र्ाळे वाटपाबाबत िेलेली मललाव प्रकक्रया चुिीची असययाबाबत 

  

(४६)  ११३३७० (१९-०४-२०१८).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण नगरपररर्िेने (श्ज.रत्नाधगरी) भाजी मींडई इमारतीमधील व्यापारी गाळे 
र्वा्पाबाबत केलेली शललार्व प्रकिया चुकीची असल्याच्या तिारी होत असून ती रकरण करणेबाबत 
स्थातनक नागररकाींनी श्जल्हाधधकारी रत्नाधगरी याींचेकड ेनो्ीसीद्र्वारे मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर शललार्व प्रकियेमुळे नगरपररर्िेचे सुमारे ५ को्ीहून अधधक नकुसान 
होणार असल्यान ेया शललार्व प्रिीयेवर्वरुध्ि तिारी होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
तिनुर्ींगाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) धचपळूण नगरपररर्िेने (श्ज.रत्नाधगरी) भाजी मींडई 
इमारतीमधील व्यापारी गाळे र्वा्पाबाबत केलेली शललार्व प्रकिया रकरण करण्याबाबत 
श्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकड े नो्ीशीद्र्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) अशा आशयाच्या तिारी श्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींच्याकड े करण्यात आल्या 
आहेत, ही र्वस्तुश्स्थती आहे. 
     तथावप, श्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी तथा मुल्याींकन सशमती अध्यक्ष याींच्या सशमतीन े
मींजूरी दिल्यानुसार र्व मखु्यसभते प्राप्पत झालेल्या मींजुरी अन्र्वये भाजी मींडई इमारतीमधील 
व्यापारी गाळे ई-शललार्व प्रिीया पूणा करुन र्वा्प केल्याचे धचपळूण नगरपररर्िेने कळवर्वले 
आहे. 
(४) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

वडर्ाांव (श्ज. िोयहापूर) शहरातील यादव िॉलनीतील िचरा प्रियपाबाबत 
  

(४७)  ११४०१७ (०३-०४-२०१८).   डॉ.सुश्जत ममणचिेर (हातिणांर्ले) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वडगाींर्व शहरातील (श्ज.कोल्हापूर) यािर्व कॉलनीतील नगरपररर्ि प्रशासनाकडून सुरु रण्यात 
येणा-या कचरा प्रकल्पाच्या वर्वरोधात दिनाींक ७ डडसेंबर, २०१७ रोजी र्वा त्या सुमारास 
नागररकाींनी र्वडगाींर्व नगरपररर्िेर्वर मूक मोचाा काढला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सािर केलेल्या तनर्वेिनानसुार शासनाने कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नगरपररर्िेने र्वडगार्व शहरातील यािर्व कॉलनीतील १०० त े १५० घरातील ओल्या 
कचऱ्यार्वर २ कमाचाऱ्याींच्या सहाय्याने Bio decomposition culture  र्वापरुन शास्िोक्त 
पध्ितीने प्रकिया करण्यात येणार असल्याच ेनागररकाींना नगरपररर्िेने अर्वगत केले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

अमरावती (श्ज.अमरावती) शहराला पाणीपुरवठा िरणारी मुख्य जलवाहीनी  
फूटून शहराचा पाणी पुरवठा खांडडत झाययाबाबत 

  

(४८)  ११५४२९ (१२-०४-२०१८).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरार्वती (श्ज.अमरार्वती) शहराला पाणीपुरर्व ा करणारी मुख्य जलर्वाहीनी माहे ऑक््ोबर 
पासून जानेर्वारी पयतं चार ते पाच र्वेळा फु्ून पूणा शहराचा पाणी पुरर्व ा ३ ते ४ दिर्वसाींपयतं 
खींडीत झाला होता या प्रकरणी दिनाींक ३१ जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या सुमारास स्थातनक 
नागरीक र्व माजी नगरसेर्वक श्री. प्रमोि पाींड ेयाींनी कायाकारी अशभयींता मजीप्रा याींना तनर्वेिन 
दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक ०१ फेब्ररु्वारी, २०१८ रोजी र्वा त्या सुमारास या वर्वर्याशी सींबधधत 
अधधक्षक अशभयींता कायाालय मजीप्रा,अमरार्वती येथे झालेल्या बै कीमध्ये सिर जलर्वाहीनीर्वर 
अमतृ अशभयानाअींतगात सिोर् एअर व्हॉल लार्वण्यात आल्याचे तनिशानास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर एअर व्हॉल पुरर्वताींना ियस्थ यींिणेमाफा त करण्यात येणाऱ्या परीक्षणात 
प्रत्यक्ष भे्ीचा दिनाींक र्व प्रमाणपि तनगाशमत केल्याचा दिनाींक यामध्ये तफार्वत असून मो ा 
गैरव्यर्वहार झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिोर् एअर व्हॉल पुरर्व ा प्रकरणी सिर कीं िा्िाराींर्वर कोणती कारर्वाई 
करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) दिनाींक ०१/०२/२०१८ रोजी झालेल्या बै कीत, एअर व्हॉल्र्व बाबत चचाा झाली परींत,ु सिरचे 
व्हॉल्र्व सिोर् आहेत ककीं र्वा कसे याबाबत तनषकर्ा काढलेला नाही. 
(३) ियस्थ यींिणेमाफा त करण्यात येणा-या पररक्षणात प्रत्यक्ष भे्ीचा दिनाींक र्व प्रमाणपि 
तनगाशमत केल्याचा दिनाींक यामध्ये तफार्वत असल्याच ेअींशत: खरे आहे. तथावप, एअर व्हॉल्र्व 
सिोर् असल्याच े तनषकर्ा काढण्यात आलेले नसल्यान े गैरव्यर्वहार झाला अस ेम्हणता येणार 
नाही. 
(४) र्व (५) एअर व्हॉल्र्व सिोर् असल्याच े प्रमाणणत झालेले नसल्याने कीं िा्िारार्वर ततूा 
कायार्वाही करण्यात आलेली नाही. 
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     तथावप, तनवर्विेतील अ्ीनसुार सिर कीं िा्िारास या व्हॉल्र्व पो्ी केर्वळ ६०% अिायगी 
करण्यात आली आहे र्व उर्वाररत रक्कम रोखण्यात आलेली असल्याचे, आयुक्त, अमरार्वती 
महानगरपाशलका याींच्या अहर्वालात नमूि आहे. 

___________ 
  

मालेर्ाव (श्ज.वामशम) शहराला चािातीपा प्रियपावरुन िुरळा धरणात  
पाणी सोडण्याचा प्रश्न प्रलांबबत असययाबाबत 

  

(४९)  ११६००७ (१२-०४-२०१८).   श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगार्व (श्ज.र्वाशशम) शहराला चाकातीथा प्रकल्पार्वरुन कुरळा धरणात पाणी सोडण्याचा 
प्रचन प्रलींत्रबत असल्यान े२५ हजारापेक्षा अधधक लोकसींख्या असलेल्या मालेगार्व शहराचा पाणी 
ी्ंचाईच्या प्रचन गींभीर झाला असल्याचे माहे फेब्रुर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगार्व शहराची पाणी ी्ंचाईला प्रचन सोडवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायार्वाही  केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) होय, अशी बाब तनिाशनास आली होती. 
     िरम्यान मालेगार्व शहराकररता चाकाततथा ते कुरळा धरणापयतं तातडीची पाणी पुरर्व ा 
योजना महाराषर जीर्वन प्राधधकरण, र्वाशशम याींच्यामाफा त सुरु करण्यात आली असून सध्या 
शहरास प्रतत व्यक्ती २० शल्रप्रमाणे िररोज पाणी पुरर्व ा करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
घाटिोपर (मुांबई) येपील मसदटएस नां.१९४ अ ह्या भभूार्ावर क्राांतीज्योत र्हृननमााण सांस्पेच्या 

उवाररत झोपडीधारिाांना एसाआरअए योजनेत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
(५०)  ११६११६ (०३-०४-२०१८).   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय र्हृननमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा्कोपर (मुींबई) येथील शसद्एस नीं.१९४ अ ह्या भूभागार्वर िाींतीज्योत गहृतनमााण 
सींस्थेच्या उर्वाररत झोपडीधारकाींना एसाआरअए योजनेतींगात समार्वेश करणे बींधनकारक 
असतानाही वर्वकासक आणण उपश्जल्हाधधकारी कायाालय, घा्कोपर याींच्या सींगनमतान े त्याींना 
समावर्वष ् करुन घेतले जात नसल्याच ेमाहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्या िरम्यान तनिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.गहृतनमााण मींिी याींनी दिनाींक २१ सप्प े्ंबर, २०१७ रोजी एस.आर.ए. 
कायाालयात बै क घेऊन िाींतीज्योत सींस्थेमध्ये उर्वाररत समुारे १७३ झोपडीधारकाींना या 
योजनेत समावर्वष् करण्याच ेआिेश िेऊनही तसेच याबाबत मुख्यमींिी कायाालयाकडून आिेश 
शमळूनही त्याची अद्याप अींमलबजार्वणी केलेली नसल्याचेही तनिशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकल्पाचे वर्वकासक आणण वर्वभागाचे अधधकारी याींनी एकत्रित सींगनमत 
करुन झोपडीधारकाींना त्याींच्या घरापासुन र्वींधचत  ेर्वले असल्याचे तनिशानास येत असून सर्वा 
झोपडीधारकाींना योजनेत समार्वशे करत नाहीत तोपयतं वर्वकासकास सीसी िेण े अपेक्षक्षत 
नसतानाही तो  दिला  गेला , हे  ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय तनिशानास आले 
त्यानुसार उर्वाररत सुमारे १७३ झोपडीधारकाींना योजनेत समावर्वष् करण्याबाबत र्व िलालाींर्वर 
कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (१३-०६-२०१८) : (१) र्व (२) हे खरे नाही. उपश्जल्हाधधकारी (अतत/तनषका) 
तथा सक्षम प्राधधकारी  घा्कोपर कायाालयाकडून िाींतीज्योत गहृतनमााण सींस्थेच े अींततम 
पररशशष्-II जाहीर नो्ीसद्र्वारे  दि.२३.४.२०१८ रोजी प्रशसध्ि करण्यात आले आहे.   
     सक्षम प्राधधकारी याींनी दि.२७.०२.२०१८ रोजी प्रारुप पररशशष्-२ प्रशसध्ि केलेले आहे.  
(३) योजनसे दि.०४.१०.२०१६ रोजी आशयपि (LOI) र्व दि.१८.०५.२०१७ रोजी बाींधकाम 
आरींभप्रमाणपि (C.C) हे दि.२७.०५.२००५ रोजीच्या मळु पररशशष्-२ च्या आधारे र्व वर्वकास 
तनयींिण तनयमार्वली ३३(१०) च्या तरतुिीच्या आधारे तनयमानसुार िेण्यात आलेले आहे असा 
झोपडपट्टी पुनर्वासन प्राधधकरणाचा अहर्वाल आहे. 
(४) र्व (५) प्रचन उद्् ार्वत नाही.  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांर्णि यांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, नार्पूर. 


