
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

दादर (म ांबई) येथील आर.िे.बबल्डांग क्र.१/२ चे प नववििासाचे िाम  
िाही वर्ािपासून बांद अस्याबाबत 

  

(१)  ८८४२२ (०४-०९-२०१७).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय गहृतनमािण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (मुींबई) येथील आर.के. बबल्डींग क्र.१/२ गोखले रोड येथील पुनर्विकासाच े काम 
र्वकासक श्री.र्वलास गावींकर याींनी सन २००९ पासून सुरु केले होते परींत ु सदर इमारतीचे 
पुनर्विकासाच ेकाम काही वर्ािपासनू बींद अस्याच्या तक्रारी अधिकाऱयाींकड ेरहहवाशयाींनी के्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, र्वकासकाकडून भाडकेरू/रहहवाशयाींना पयाियी जागा देऊन इमारत ररकामी करून 
घेण्यात आली होती परींतु गत ४  ते ५ वर्ाांपासून पयाियी जागेसाठी देण्यात येणारे भाडहेी बींद 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) अस्यास, या प्रकरणी शासनामार्ि त चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून व तदनुसार र्वकासकार्वरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) याबाबत म्हाडान ेअििव्/रखडले्या अवस्थेत असले्या पुनर्विकास प्रक्पातील भाडकेरू/ 
रहहवाशी व र्वकासक/ ना-हरकत प्रमाणपत्रिारक याींची प्रक्प सरुू होण्याच्या दृष्ीन ेसींयुक्त 
बैठक घेऊन समस्या जाणून घेतले्या आहेत. त्यानसुार अििव्/ रखडले्या अवस्थेत सोडलेले 
प्रक्प पूणि करण्याच्या दृष्ीन ेप्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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म्हाडाच्या म ांबई इमारत द रुस्ती व प नरिचना मांडळामार्ि त पावसाळयापूवी  

िरण्यात आले्या सर्व्हेक्षणाबाबत 
  

(२)  ९०१३६ (०४-०९-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल) :   सन्माननीय गहृतनमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पावसाळयात जीणि झाले्या इमारती कोसळण्याच्या आणण त्यामुळे जीर्वतहानी होण्याच्या 
दघुि् ना ्ाळण्यासाठी म्हाडाकडून मुींबईतील उपकरप्राप्त इमारतीींचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, म्हाडाच्या मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरिचना मींडळामार्ि त करण्यात आले्या 
सर्व्हेक्षणात नऊ उपकरप्राप्त इमारती अततिोकादायक अस्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस्यास, या नऊ इमारती कोणत्या आहेत तसेच या जीणि व िोकादायक इमारतीतील 
रहहवाशयाींची पयाियी र्व्यवस्था करण्यात आली आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबतची सदयःलस्थती काय आहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२९-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) अ) मुींबई इमारत दरुूस्ती व पुनरिचना मींडळामार्ि त सन २०१७ च्या पावसाळापूवि 
सर्व्हेक्षणात ज्या ९ उपकरप्राप्त इमारती अततिोकादायक अस्याचे आढळून आले्या आहेत 
त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:-  
  १. इमारत क्र. १४४ एम जी रोड (एस्प्लेनेड मशनशन) अ-११६३ 
  २. इमारत क्र.४४-४६ काझी लस्ि्/९०-९४-१०२,मस्जीद लस्ि्,  
  ३. इमारत क्र.१०१-१११, बारा इमाम रोड,  
  ४. इमारत क्र.१७४-१९०, १२५-१३३, के.एम.शमाि मागि, मुींबई-०२, (गोपाळ तनवास),  
  ५. इमारत क्र.३०-३२,२ री सुतारग्ली,  
  ६. ३९, चौपा्ी सी रे्स 
  ७. इमारत क्र.२०८-२२०, काझी सय्यद स्िी् 
  ८. इमारत क्र.५५-५७, नागदेवी क्रास लेन 
  ९. ४६-५०, लकी मशनशन, क्लेअर रोड, भायखळा  
     वरील नऊ िोकादायक इमारतीतील २४७ (तनवासी) + २५३ (अतनवासी) = अस ेएकुण 
५०० भाडकेरू / रहहवाशाींपैकी ४५ भाडकेरू / रहहवाशी याींना सींक्रमण शशबीरात स्थलाींतरीत 
करण्यात आले आहे. तसेच १४५ भाडकेरू / रहहवाशाींनी त्याींची पयाियी र्व्यवस्था स्वत:च केली 
आहे. सदर अततिोकादायक इमारतीमिील भाडकेरू/ रहहवाशी याींना आवशयकतेनुसार मींडळातरे् 
जागा खाली करण्याच्या नो्ीसा देण्यात आले्या असून त्याींच े गाळे खाली करून घेण्याची 
कायिवाही सुरु आहे. 
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     या िोकादायक नऊ इमारतीींच्या िोकादायक भागाींना ्ेकु लावणे, िोकादायक भाग 
पाडण,े इ. कायिवाही करण्यात आली असुन आवशयकतेनसुार इमारतीींच्या दरुूस्तीची कायिवाही 
करण्यात येत आहे. तसेच नऊ िोकादायक इमारतीींपैकी ४ इमारती पूणित: ररक्त करून 
घेत्या आहेत. 
(ब) मुींबई इमारत दरुूस्ती व पुनरिचना मींडळामार्ि त सन २०१८ च्या पावसाळापूवि सवेक्षणात 
खालील ७ उपकरप्राप्त इमारती अततिोकादायक अस्याचे आढळून आले्या आहेत :-  
  १. इमारत क्र. १४४ एम जी रोड (एस्प्लेनेड मशनशन) अ-११६३ 
  २. इमारत क्र.२०८-२२० काझी सय्यद लस्ि्,  
  ३. इमारत क्र.१०१-१११, बारा इमाम रोड,  
  ४. इमारत क्र.३०-३२,२ री सुतारग्ली,  
  ५. इमारत क्रीं . ६९-८१, खेतवाडी, ३ री ग्ली, गणेश भुवन 
  ६. ३९, चौपा्ी सी रे्स 
  ७. ४६-५०, लकी मशनशन, क्लेअर रोड, भायखळा  
     वरील सात िोकादायक इमारतीमध्ये मागील वर्ी अततिोकादायक जाहीर केले्या ६ 
इमारतीींचा समावशे आहे. या अततिोकादायक इमारतीींमध्ये २१४ (तनवासी) + १८९ (अतनवासी) 
= असे एकुण ४०३ भाडकेरू / रहहवाशी आहेत. या इमारतीींपकैी १ इमारतीस पुनर्विकासासाठी 
ना हरकत प्रमाणपत्र हदलेले आहे. १११  भाडकेरू / रहहवाशाींनी त्याींची इतरत्र पयाियी र्व्यवस्था 
स्वत:च केली आहे. आतापयांत २ भाडकेरू / रहहवाशी याींना सींक्रमण शशबीरात स्थलाींतरीत 
करण्यात आले आहे. तसेच उविरीत  अततिोकादायक इमारतीमिील भाडकेरू/ रहहवाशी याींना 
आवशयकतेनुसार मींडळातरे् जागा खाली करण्याच्या नो्ीसा देण्यात येतील व त्याींची पयाियी 
र्व्यवस्था सींक्रमण शशबबरात करण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
प्रधानमांत्री आवास योजनेंतगित इचलिरांजी, वडगाांव येथील ताांबत्रि िक्षासाठी तनय क्त िेले्या 

पदाांना मांज री न हद्याम ळे सदरील िमिचाऱयाांच ेवेतन थिीत राहह्याबाबत 
  

(३)  ९०९२५ (०१-०९-२०१७).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय गहृतनमािण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रिानमींत्री आवास योजनशनतगित इचलकरींजी, वडगाींव येथील ताींबत्रक कक्षासाठी तनयुक्त 
केले्या पदाींना मींजुरी न हद्यामुळे सदरील कमिचाऱयाींच े वेतन थकीत राहहले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस्यास, सदरील पदाींना ताींबत्रक मान्यता देण्याची मागणी मा.लोकप्रतततनिी, इचलकरींजी 
याींनी मा.गहृतनमािण मींत्री याींच्याकड ेमाहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, तनवेदनाच्या अनुर्ींगाने कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
   सन २०१७-१८ साठीच्या शहरस्तरीय ताींबत्रक कक्ष स्थापनेच्या प्रस्तावास कशन द्र शासनाची  
मींजुरी अप्राप्त अस्याने कशन द्र शासनाकडून राज्यास तनिी र्वतरीत करण्यात आलेला नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मा.र्विानसभा सदस्य याींच्या र्वनींतीनुसार प्रस्तुत प्रकरणी उपाध्यक्ष, म्हाडा  याींच्याकडून 
हद. ७.८.२०१७ च्या पत्रान्वये अहवाल प्राप्त झाला आहे. तथार्प, प्रस्तुत प्रकरणी सुिारीत 
अहवाल सादर करण्यास हद.७.७.२०१८ च्या पत्रान्वये उपाध्यक्ष,म्हाडा याींना कळर्वण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही.  

___________ 
  

नवी म ांबईतील हदघा इलठणपाडा येथील १५० वर्ािपूवीच्या बिटीशिालीन  
धरणाची देखभाल व द रुस्तीअभावी झालेली द रवस्था 

  

(४)  ९५७१३ (२६-१२-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अलजत पवार (बारामती), 
श्री.लजतेंद्र आर्व्हाड (म ांिा िळवा), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर) :  
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील हदघा इलठणपाडा येथील १५० वर्ािपूवीच्या बि्ीशकालीन िरणाची देखभाल 
व दरुुस्तीअभावी  दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त िरणाची दरुुस्ती न के्यास िरण रु््ून पररसरातील वसाहतीला केर्व्हाही 
िोका तनमािण होऊ शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर िरणाची दरुुस्ती व िरण नवी मुींबई महानगरपाशलका वा शासनाकड े
हस्ताींतररत करून शमळाव े म्हणून स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी रे्वे प्रशासनाकड े सातत्यान े
पाठपुरावा केला असून िरण हस्ताींतररत करण्याबाबत माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री याींना तनवेदनही हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  अस्यास, सदर िरणापासून उद्भवणारा िोका व िरण हस्ताींतरण करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०८-२०१८) : (१) व (२) • नवी मुींबई महानगरपाशलका के्षत्रातील हदघा 
पररसरात जुना इलठणपाडा के्षत्रात रे्वे प्रशासनाच्या मालकीचा बिह्शकालीन िरण आहे. 
• सदर िरणाची दरुूस्ती रे्वे प्रशासनामार्ि त करण्यात येत.े 
• सदर िरणाच्या शभींतीला तड े गेले अस्यान ेत्याची दरुूस्ती करण्यासाठी महानगरपाशलकेन े
रे्वे प्रशासनाला कळर्वले आहे. 
(३) व (४) • सदर िरण नवी मुींबई महानगरपाशलकेकड े हस्ताींतरीत करणेबाबत रे्व े
प्रशासनाकड ेवळेोवळी मा.लोकप्रतततनिी तसेच महानगरपाशलकेने मागणी केलेली आहे. 
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• General Manager (Central Railway) याींनी हद. २१.०७.२०११ रोजीच्या पत्रान्वये िरण 
व आजूबाजूचा पररसर पयि् न र्वकासासाठी रे्वेला आवशयक असनू, त्याबाबतचा प्रस्ताव रे्वे 
बोडािकड े पाठर्वला अस्यान े उक्त िरण नवी मुींबई महानगरपाशलकेकड े हस्ताींतरीत करणे 
शक्य होणार नस्याच ेकळर्वले आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईसह राज्यातील स्थातनि स्वराज्य सांस्थाच ेप्रशासन रस्त ेद रुस्ती िरण्यास   
अपयशी ठरले अस्याबाबत 

  

(५)  १०६४०२ (१९-०४-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (िम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पलश्चम), प्रा.वर्ाि गायिवाड (धारावी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.जयि मार गोरे (माण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोर् 
टाररे् (िळमन री), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी), श्री.अ द ल 
सत्तार (शस्लोड), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
श्री.अशमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.त्र्यांबिराव 
शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईसह राज्यातील स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींचे प्रशासन रस्त्यावरील खड्ड ेबजुर्वण्यास 
अपयशी ठरले असून त्यामुळे अपघातात वाढ झाली आहे  म्हणून येथील खराब रस्त्याींची 
दखल घेवून शासनान ेउक्त प्रकरणी स्वत: लक्ष घालावे अशी सूचना मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
याींनी शासनाला केली अस्याचे हदनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास तनदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, मुींबईतील माहे डडसशनबर, २०१७ पयांत खड्डयाींबाबत २३९ तक्रारीपैकी १५७ 
तक्रारीींचा आणण मुींबई वगळता राज्यभरातून ५५५ तक्रारीींपकैी र्क्त ७७ तक्रारीींचा पाठपुरावा 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने रस्ते दरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) मा.उच्च न्यायालयाने जनहहत याधचका क्र.७१/२००१३ 
सींदभाित पाररत केले्या हद. २०.५.२०१५ रोजी पाररत आदेशाच्या अनुर्ींगान े रस्ते सुलस्थतीत 
ठेवण्याची जबाबदारी सींबधित महानगरपाशलकाींची राहील अशा सचूना हद.९.७.२०१५ रोजीच्या 
पररपत्रकान्वये हद्या आहेत. तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक २४.०२.२०१८ व  
१२.०४.२०१८ रोजीच्या आदेशाच्या अनुर्ींगान े हदनाींक १८.०८.२०१८ रोजीच्या शासन 
पररपत्रकान्वये नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्थाना सूचना हदले्या आहेत. 
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(२) व (३) • रस्त्याींची देखभाल व दरुुस्ती ही तनरींतर प्रक्रक्रया असून नागरी स्थातनक 
 स्वराज्य सींस्थानी रस्ते सुलस्थतीत ठेवण्याबाबत कायिवाही करणे अशभप्रेत आहे.  
• महानगरपाशलकाींकडून मान्सूनपवूि तयारीच्या अनुर्ींगान े रस्त्याच्या देखभालीकरीता कायिवाही 
करण्यात  येते.  
• साविजतनक बाींिकाम र्वभागाच्या हदनाींक ३०.०९.२०१६ रोजीच्या शासन तनणियान्वये नागरी 
स्थातनक स्वराज्य सींस्थाना रस्त्याींच्या देखभाल दरुुस्तीबाबत मागिदशिक सूचना हदले्या 
आहेत. 
• रस्त्याींच्या दरुावस्थेबाबत तक्रारी दाखल करण्यासाठी व त्याबाबत माहहती प्राप्त करण्यासाठी 
तक्रार तनवारण यींत्रणा कायािलन्वत करण्याच्या सुचना नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्थाना 
हदनाींक ०९ जूल,ै २०१५, ०४ ऑगस््, २०१५ व १८ ऑगस््, २०१८ रोजीच्या शासन 
पररपत्रकान्वये हदले्या आहेत.  
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद (लज.उस्मानाबाद) नगरपररर्देने सविसाधारण सभेमध्ये मांज र तनधीपेक्षा जास्त  
पटीने वविास िामाांना मांज री हद्याबाबत 

  

(६)  १०८२१४ (१४-०४-२०१८).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद (लज.उस्मानाबाद) नगरपररर्देने गत दहा महहन्याच्या कालाविीमध्ये एक 
हजार पेक्षा जास्त र्वकासकामाींना मींजुरी हदलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उस्मानाबाद नगरपररर्देमार्ि त मींजुर तनिी व त्याींच्याकड ेकर स्वरुपात जमा 
असले्या तनिीपेक्षा क्रकती प्ीन ेजास्त तनिीची कामे मींजूर करण्यात आली आहेत, 
(३) अस्यास, सदरहू मींजूर केलेली र्वकास कामाींची तनर्वदा काढण्यासाठी शासनाचे तनकर् 
काय आहेत, 
(४) अस्यास, सदरहू तनकर्ाप्रमाणेच र्वकास कामाींच्या तनर्वदा उस्मानाबाद नगरपररर्देतरे् 
काढण्यात आले आहेत काय, 
(५) अस्यास, कामाींमध्ये पारदशिकता आणण्यासाठी लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक १५ नोर्व्हशनबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.आयुक्त तथा सींचालक नगरपररर्द सींचालनालय, मुींबई याींना 
लेखी पत्रर्व्यवहार केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) अस्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हद.०१ जून, २०१७ ते हद.३१ माचि, २०१८ या दहा 
महहन्याींच्या कालाविीमध्ये एकूण ७८२ र्वकास कामाींच्या ठरावाींना मींजूरी हद्याच े
लज्हाधिकारी, उस्मानाबाद याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
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(२) उस्मानाबाद नगरपररर्देमार्ि त मींजूर उपलब्ि तनिीच्या मयािदेत कामाींना प्राधिकरणाची 
ताींबत्रक व प्रशासकीय मींजूरी घेऊन कामे करण्यात येत आहेत. 
(३) व (४) महाराषि नगरपररर्दा, नगरपींचायती व औदयोधगक नगरी अधितनयम, १९६५ च े
कलम ९३ मिील तरतूदी, तसेच शासनाच्या साविजतनक बाींिकाम र्वभागाच्या मागिदशिक 
सूचना व तनयमाींस अनुसरुन र्वकास कामाींची तनर्वदा प्रक्रक्रया राबर्वण्यात येत आहे. 
(५) व (६) होय. याबाबत लज्हाधिकारी, उस्मानाबाद याींच्याकडून सींचालनालयाच्या 
हद.१८.१२.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये अहवाल मागर्वण्यात आला अस्याचे नगरपररर्द प्रशासन 
सींचालनालयाच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(७) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प णे येथे प्रधानमांत्री आवास योजनअेांतगित आधथिि द बिल घटिातील नागररिाांसाठी  
१० हजार ४९६ घरे उपलध होणार अस्याबाबत 

  

(७)  ११०४६६ (०३-०४-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयि मार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय गहृतनमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथे प्रिानमींत्री आवास योजनेअींतगित आधथिक दबुिल घ्कातील नागररकाींसाठी १० 
हजार ४९६ घरे उपलब्ि होणार अस्याच े हदनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
तनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, ही घरे उपलब्ि करुन देण्याची प्रक्रक्रया केर्व्हापासनू सुरु करण्यात येणार वा 
येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     पुणे महानगरपाशलकेमार्ि त प्रिानमींत्री आवास योजनशनतगित ८ प्रक्पाींतगित एकूण ६२६४ 
घरकुलाींची तनशमिती करण्यात येणार आहे.  
(२) प्रिानमींत्री आवास योजनशनतगित घरकुलाींची तनशमिती करण्याच्या अनुर्ींगाने पुणे 
महानगरपाशलकेतरे् तनर्वदा काढण्याची कायिवाही सुरु आहे. सदर कायिवाही पूणि झा्यानींतर 
घराींचे बाींिकाम करण्याबाबतची प्रक्रक्रया सुरु होईल. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज रा (लज.चांद्रप र) येथील घनिचरा प्रि्पाचे बाांधिाम तात्िाळ प णि िरणेबाबत 
  

(८)  ११०५७१ (१८-०४-२०१८).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजुरा नगरपररर्द अींतगित प्रभाग क्र.४ येथ े सन २०१५-१६ मध्ये घनकचरा प्रक्प 
उभारण्याच ेकाम सरुू झाले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, सदर प्रक्प अदयापही पुणि झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनुर्ींगान े उक्त घनकचरा प्रक्प पूणि 
करण्यासाठी कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • राजूरा नगरपररर्देअींतगित 
घनकचरा प्रक्प सन २००६-०७ पासून सुरु करण्यात आला असून त्या हठकाणी तनिीच्या 
उपलब्ितेनुसार र्वर्वि काम ेकरण्यात येत आहेत.  
• त्यानुसार नगरपररर्देने सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या आधथिक वर्ाित १४ र्व्या र्वत्त 
आयोग तनिी अींतगित घनकचरा प्रक्पाच्या जागेवर सींरक्षण शभींत बाींिण्याचे रुपये ५३.६३ लक्ष 
चे काम तसचे खताकरीता कीं पोष् ्ाके व शौचालय बाींिकामाचे रुपये ७५.६९ लक्ष चे काम 
याींना हदनाींक २५/५/२०१७ रोजी लज्हाधिकारी, चींद्रपूर याींची प्रशासकीय मान्यता घेऊन तसेच 
याबाबत ई-तनर्वदा प्रक्रक्रया राबवून सदर काम ेपूणि करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राळेगाांव (ता.राळेगाांव) नगरपांचायत याांचिेड ेस्वमालिीची जागा नस्याम ळे  
नगरातील वविास िामाांना अडथळा येत अस्याबाबत 

  

(९)  ११०७१२ (१९-०४-२०१८).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राळेगाींव (लज.यवतमाळ) येथील नगरपींचायत हदनाींक ८ एर्प्रल, २०१५ रोजी अलस्तत्वात 
आली परींतु नगरपींचायतच्या नावे येथील सर्व्हे नीं च्या सातबारे उताऱ यावर जमीनी मालक 
म्हणून शासन असा उ्लेख आहे, परींतु सातबाऱ यावर नगरपींचायत मालकीची नद द नस्यान े
र्वकास कामास अडथळा येत अस्याच े हदनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, राळेगाींव नगरपींचायतीचे जमीनीच्या सातबारावर मालकीची नद द करण्यात येवनू 
र्वकास कामाींना झालेला अडथळा दरू करण्यात येईल काय, 
(३) अस्यास, क्रकती हदवसापयांत मालकी हक्काची नद द करण्यात येईल, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) • राळेगाव नगरपींचायतीची स्थापना 
हदनाींक ८/४/२०१५ रोजी झाली आहे.  
• त्यानुसार महाराषि लज्हा पररर्द व पींचायत सशमती अधितनयम, १९६१ (१९६१ चा महा.५) 
याींच्या कलम २५५ च्या पो्-कलम (२) चा उप खींड (सहा) अन्वये सदर स्थातनक 
प्राधिकरणाची सींबींिीत सवि मत्ता, हक्क आणण दातयत्वे उत्तराधिकारी स्थातनक प्राधिकरणाकड े
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म्हणजेच राळेगाव नगर पींचायतीकड े हस्ताींतरीत होणे अपेक्षक्षत आहे. त्यानसुार राळेगाव 
महसूली के्षत्रातील नगरपींचायतीची मालकी असले्या जशमनीच्या नद दी अदयाप 
नगरपींचायतीच्या नाव ेझाली नस्याची व त्यामुळे र्वकास कामाींना अडथळा येत अस्याची 
बाब मुख्याधिकारी याींनी शासनाच्या तनदशिनास आणून हदली आहे. 
• शासनाच्या ग्राम र्वकास व जलसींिारण र्वभागान े त्याींच्याकडील हदनाींक २२/१२/२०१५ च्या 
आदेशान्वये तत्काशलन ग्रामपींचायतीची सवि मत्ता, हक्क व दातयत्व ेराळेगाव नगर पींचायतीकड े
हस्ताींतरीत झा्याच ेआदेश पाररत केले आहेत.  
• सदर आदेश र्वचारात घेऊन, तत्काशलन ग्रामपींचायतीच्या मालकीच्या सवि जशमनीच्या नद दी 
सुिाररत करुन त्या नगरपींचायत राळेगाव याींच्या नाव े करण्याबाबतची कायिवाही करण्याचे 
लज्हाधिकारी याींना हदनाींक १८ ऑगस््, २०१८ च्या अिि शासकीय पत्रान्वये कळर्वण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाशशम नगरपररर्द रस्ता वविास तनधी अांतगित िरण्यात आले्या रस्ता डाांबरीिरणाचे  
देयिे गत ३ वर्ािपासून प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(१०)  ११०७६६ (१८-०४-२०१८).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाशशम नगरपररर्द रस्ता र्वकास तनिी अींतगित करण्यात आले्या रस्ता डाींबरीकरणाच े
रुपये २९ लाख ३८ हजाराच ेदेयके गत ३ वर्ािपासून प्रलींबबत अस्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८  
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, यामुळे या कामाचे कीं त्रा्दार आधथिक अडचणीत आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास, यासींदभाित शासनाने चौकशी करुन सदर प्रलींबबत देयके तातडीने अदा 
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) असे कोणतेही देयक नगरपररर्देकड े प्रलींबबत 
नस्याच ेलज्हाधिकारी, वाशशम याींनी कळर्वले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

घ ग्गूस (लज.चांद्रपूर) ग्रामपांचायतीला नगरपररर्देचा दजाि देणेबाबत 
  

(११)  ११०८३९ (१८-०४-२०१८).   श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर (लज.चींद्रपूर) तालूक्यातील ५५ हजार लोकसींख्या असले्या घुग्गूस ग्रामपींचायतीला 
नगरपररर्देचा दजाि देण्याबाबत ग्रामपींचायतीसह लोकप्रतततनिीींनी आणण नागररकाींनी शासनाकड े
तनवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, घुग्गूस ग्रामपींचायतीची लोकसींख्या ५५ हजार असून मतदाराींची सींख्या ३५ 
हजार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, ५५ हजार लोककसींख्या असले्या घुग्गूस ग्रामपींचायतीला नगरपररर्देचा दजाि 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) घुग्गूस ग्रामपींचायतीची सन २०११ च्या जनगणनेसार ३२७२६ इतकी लोकसींख्या आहे. 
राज्य तनवडणूक आयोगाच्या यादीनुसार तेथील मतदाराींची एकूण सींख्या ३१३४४ इतकी आहे.  
(३) • शासनान ेयापूवी हदनाींक १/६/१९९९ च्या आदेशान्वये घुग्गूस, नाकोडा, म्हातारदेवी आणण 
चाींदरू या ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत असलेले स्थातनक के्षत्र नगरपाशलका म्हणून घोर्र्त 
करण्यासाठी उदघोर्णा तनगिशमत केली होती. 
• दरम्यान लज्हा पररर्देच्या स्थायी सशमतीने सदरची नगरपाशलका करण्यास र्वरोि 
दशिर्व्याने ग्राम र्वकास र्वभागाने सदर प्रस्ताव नामींजूर केला.  
• त्यानींतर घुग्गूस ग्रामपींचायतीचे नगरपररर्देत रुपाींतर करण्याची र्वनींती सन २०१२ मध्ये 
र्वचारात घेण्यात आली. तथार्प, यासींदभाित प्राथशमक उदघोर्णा तनगिशमत करुन ५ वर्ािचा 
कालाविी उल्ून गेला अस्यान े नर्व्यान े उदघोर्णा प्रशसद्ध करणे आवशयक होते. त्यानुसार 
लज्हाधिकारी, चींद्रपूर याींना महाराषि नगरपररर्दा, नगरपींचायती व औदयोधगक नगरी 
अधितनयम, १९६५ च्या तरतूदी र्वचारात घेऊन शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचे हदनाींक 
२१/४/२०१५, हदनाींक २८/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये कळर्वण्यात आले आहे. तथार्प, अदयाप 
त्याींचेकडून प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मांगळवेढा (ता.पांढरपूर, लज.सोलापूर) येथील पांढरपूर शहराचा िें द्र शासनाच्या हृदय योजनते 

हेररटेज शसटी (ऐततहाशसि शहर) िरण्यासाठी प्रस्ताव सादर िेला अस्याबाबत 
(१२)  ११०८९९ (१२-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (ता.पींढरपूर, लज.सोलापूर) येथील पींढरपूर शहराचा कशन द्र शासनाच्या हृदय योजनेत 
हेरर्ेज शस्ी (ऐततहाशसक शहर) करण्यासाठी शासनाकड ेप्रस्ताव सादर केला अस्याचे हदनाींक 
१३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास तनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, सदर योजनमेध्ये पींढरपूर शहरातील जुन्या ऐततहाशसक इमारती अथवा 
हठकाणाींचा शोि करून त्याींच ेसमथिन, जतन करून र्वकास होणार अस्याच ेतनदशिनास येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, सदर योजना पींढरपूर येथ ेतातडीन ेराबर्वणेबाबत कोणत्या उपाययोजना के्या 
व करण्यात येत आहेत, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) व (२) “ह्दय योजना” कशन द्र शासनाची योजना आहे. 
या योजनेअींतगित कशन द्र शासनान ेतनवडले्या शहरात मींगळवेढा अथवा पींढरपूर शहराचा समावेश 
करण्यात आलेला नाही. या शहराींचा असा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

तीथिके्षत्र पांढरपूरचा वविास िरण्यासाठी शासनान ेस रु िेले्या नमाशम  
चांद्रभागा योजनेची िामे प्रलांबबत अस्याबाबत 

(१३)  १११००१ (१८-०४-२०१८).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर तीथिके्षत्राचा र्वकास करण्यासाठी शासनान े सुरु केले्या नमाशम चींद्रभागा 
योजनेतील कामे गत २ वर्ाांपासनू प्रलींबबत असून ताींबत्रक मींजुरी अभावी योजनेतील बरीचशी 
कामे अदयापही सुरु न झा्याची बाब माहे डडसशनबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास 
आली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, या योजनशनतगित तलुासीवन, नामसींकीतिन सभागहृ, नदी शुद्धीकरण, नदी पात्रात 
स्वच्छ व तनमिल पाणी यासारख्या अनके योजना अधिकाऱयाींच्या उदासीनतेमुळे केवळ 
कागदावरच राहह्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानूसार र्वलींब करण्याऱया दोर्ी अधिकाऱयाींवर शासनामार्ि त कोणती कायिवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) नमाशम चींद्रभागा अशभयानाींतगित पींढरपूर नगरपररर्द हद्दीतील यमाई तलावा नजीकची १ 
हेक््र जागेवर वन र्वभागामार्ि त तुलसीवनाची तनशमिती करण्यात येणार आहे. 
• महसूल व वन र्वभागाचा शासन तनणिय क्रमाींक तनसप-२०१७/प्र.क्र.९२/र्-५, हदनाींक 
८/६/२०१७ अन्वये तनसगि पयि् न / वन पयि् न स्थळाचा र्वकास या योजनशनतगित सन २०१७-१८ 
साठी नमाशम चींद्रभागा अींतगित यशवींतराव चर्व्हाण यमाई तलाव पररसर पींढरपूर तळुशी 
वृींदावन उदयान तनशमितीकरीता रुपये ३२९ लक्ष तनिी मींजूर करण्यात आला आहे.  
• नामसींक्रकतिन सभागहृ बाींिकामाच्या अींदाजपत्रकानुसार पहह्या ्प्यासाठी रुपये २१.२४ 
को्ीच्या इमारत बाींिकामास लज्हाधिकारी, सोलापूर याींनी हदनाींक २३/३/२०१७ रोजी मींजूरी 
हदली आहे. यासाठी रुपये १० को्ी ही र्वशेर् तरतूद सन २०१६-१७ मध्ये नगरपररर्देकड े
देण्यात आली असून सभागहृ बाींिकामासाठी ई-तनर्वदा प्रशसद्ध करण्यात आली आहे. 
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• नदी शुद्धीकरण करण्यासाठी भयुारी ग्ारी योजना ्प्पा क्र.३ ला हदनाींक ७/२/२०१८ रोजीच्या 
शासन तनणियान्वये मींजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार योजनमेध्ये एकूण ६६.१३ क्रक.मी. 
मलतन:सारण वाहहनी प्रस्तार्वत आहे. त्याबाबतच ेकायािदेश हदनाींक ११/४/२०१८ रोजी देण्यात 
आले आहेत. 
(३) व (४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अमळनेर (लज.जळगाांव) नगरपररर्देस राज्य सरोवर सांवधिन योजनेंतगित ताडपे रा तलावाच्या 

सांवधिनाच्या प्रस्तावास मांजूरी हद्याबाबत 
  

(१४)  ११३२६९ (०३-०४-२०१८).   श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ि  बच्च ू
िडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (लज.जळगाींव) नगरपररर्देस राज्य सरोवर सींवििन योजनशनतगित ताडपेुरा 
तलावाच्या सींवििनाच्या प्रस्तावास शासन आदेश हदनाींक १२ जानवेारी, २०१७ अन्वये मींजुरी 
देवून एकूण मींजूर तनिीपैकी रु.५० लक्ष इतका तनिी िनादेशार्व्दारे र्वतरीत करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, शासन आदेशातील प्रपत्र-अ मिील नमूद कामाींना ताींबत्रक मींजूरीकरीता 
नगरपररर्देने शासनाकड े प्रस्ताव (मींजूर ताींबत्रक आराखड,े अींदाजपत्रके, नकाश,े सींक्पधचत्र)े 
सादर केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, शासन आदेशाच्या/िनादेशाच्या हदनाींकापासून २४ महहन्यात क्रकीं वा तत्पूवी काम 
पूणि करण्याच ेशासन आदेश असनू १२ महहने उल्ून गेले तरी कामाची सुरुवात न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) अस्यास, उक्त प्रकरणी कायिवाहीस होणा-या र्वलींबाबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(५) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२७-०८-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) व (४) राज्य सरोवर सींवििन योजनशनतगित ताडपेुरा तलावाच्या सींवििनासाठी आराखड े व 
अींदाजपत्रक तयार करुन ताींबत्रक मींजूरीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत हद.०२.०९.२०१५ रोजी श्री. 
चेतन सोनार, आक्रकि ्ेक््, अमळनेर याींना आदेश हदले आहेत. सदर प्रस्ताव आक्रकि ्ेक्् याींनी 
सादर केलेला नस्यामुळे हद.२५.०६.२०१८ रोजी त्याींना नोह्स बजावण्यात आली आहे. 
• हद.१२.०१.२०१७ रोजीच्या शासन तनणियान्वये सदर काम पुणि करण्याकरीता २४ महहन्याची 
मुदत देण्यात आली आहे. त्यानसुार सदर काम र्वहहत मुदतीत पुणि करण्याlबाबत कायिवाही 
सुरु अस्याच ेलज्हाधिकारी, जळगाव याींनी अहवालात नमूद केले आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
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राजग रुनगर नगरपररर्द (ता.खेड, लज.प णे) येथील नमाशम चांद्रभागा योजनेंतगित भीमा नदी 
सांवधिन प्रि्प अहवालास (P.F.R) प्रशासिीय मान्यतेबाबत 

  

(१५)  ११४२२२ (१२-०४-२०१८).   श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजगुरुनगर नगरपररर्द (ता.खेड, लज.पुणे) येथील नमाशम चींद्रभागा योजनशनतगित भीमा 
नदी सींवििन प्रक्प अहवाल (P.F.R) प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त योजनशनतगित राजगुरुनगर नगरपररर्देने केले्या मागणीच्या अनुर्ींगान े
शासनाने पुढे कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) व (२) • राजगुरुनगर नगरपररर्देमार्ि त नमाशम 
चींद्रभागा अशभयानाच्या प्रक्प अहवालाचा पूवि र्व्यवहायिता अहवाल तयार करण्यात आला 
असून तो र्वभागीय आयुक्त, पुणे याींच्याकड ेसादर केला आहे. 
• राजगुरुनगर शहराच्या भुयारी ग्ारी योजनेचा प्रक्प अहवाल खाजगी सींस्थेमार्ि त तयार 
करुन घेण्यात आला असून मखु्य अशभयींता, महाराषि जीवन प्राधिकरण, पुणे याींच्याकड े
हदनाींक २८/६/२०१७ च्या आदेशानुसार रुपये ३१.४० को्ीींच्या भयुारी ग्ार योजनेस ताींबत्रक 
मान्यता शमळालेली आहे. 
• सदर प्रस्ताव महाराषि शासनाच्या महाराषि सुवणि जयींती नगरोत्थान महाअशभयान 
कायिक्रमाींतगित आयुक्त तथा सींचालक, नगरपाशलका प्रशासन सींचालनालय, वरळी, मुींबई 
याींच्याकड ेसादर केला आहे. या योजनेमध्ये ४५ क्रक.मी. लाींबीची मलतन:सारण वाहहनी व ६.७ 
MLD क्षमतेचे मलतन:सारण कशन द्र आणण इतर ताींबत्रक बाबीींचा समावशे आहे. 
• शहरातील घनकचऱयाचे शास्त्रोक्त पद्धतीने र्व्हेवा् लावणेसाठी स्वच्छ महाराषि अशभयान 
(नागरी) या अशभयानाींतगित राज्य शासनाने नद दणीकृत केले्या खाजगी सींस्थेमार्ि त घनकचरा 
र्व्यवस्थापन प्रक्प अहवाल रुपये २ को्ी करुन घेण्यात आलेला असून तो ताींबत्रक 
मान्यतेस्तव मुख्य अशभयींता, महाराषि जीवन प्राधिकरण, पुणे याींच्याकड े सादर करण्यात 
आलेला आहे. ताींबत्रक मींजूरी शमळा्यानींतर पुढील कायिवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मोताळा व सांग्रामपूर (लज.ब लडाणा) नगरपांचायतीसाठी िमिचारी वगि हदला नस् याबाबत 
  

(१६)  ११५३०४ (०३-०४-२०१८).   श्री.हर्िवधिन सपिाळ (ब लढाणा), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (िम्हपूरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे) : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मोताळा व सींग्रामपूर (लज.बलुडाणा) नगरपींचायत तनमािण होवून सुमारे अडीच वर् े पुणि 
होऊनसुध् दा नगरपींचायतीसाठी कमिचारी वगि हदला नस् याची बाब हदनाींक १ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त् या सुमारास तनदशिनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस् यास, नगरपींचायतीींमध् ये अप-ुया कमिचारी वगािमुळे मोताळा व सींग्रामपूर नगर 
पींचायत हद्दीतील नागरीकाींना मोठया प्रमाणात सुर्विाींचा अभाव भासत असून र्वकास 
कामाींपासून वींधचत रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस् यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय तनष पन् न 
झाले, त्यानूसार मोताळा व सींग्रामपूर (लज.बुलडाणा) या नगरपींचायतीींना कमिचारी वगि उपलब् ि 
करुन देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नस् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) • नगर र्वकास र्वभागान े हदनाींक ५ 
जुल,ै २०१६ रोजीच्या शासन तनणियान्वये नर्व्यान े स्थापन झाले्या नगरपींचायतीसाठी 
आकृतीबींि मींजूर केलेला आहे. 
• मोताळा नगरपींचायती करीता मींजूर आकृती बींिानसुार राज्यस्तरीय सींवगाितील 
पदाींर्व्यततररक्तच्या २० पदाींपैकी ०७ पदे भरण्यात आली असून त्यापैकी एक पद कमिचाऱयाींच्या 
सेवातनवतृ्तीमळेु ररक्त झाले असनू एकूण १४ पदे ररक्त आहेत. तसेच राज्यसींवगाितील ९ पदे 
देखील ररक्त आहेत. 
• सींग्रामपूर नगरपींचायती करीता मींजूर आकृती बींिानसुार राज्यस्तरीय सींवगाितील 
पदाींर्व्यततररक्तच्या १३ पदाींपकैी ३ पदे भरण्यात आली असून १० पदे ररक्त आहेत. तसेच 
राज्यसींवगाितील ७ पदे देखील ररक्त आहेत.  
• शासनाने राज्यातील नगरपररर्दाींमिील राज्यस्तरीय सींवगाितील पदाींचा सुिाररत आकृतीबींि 
हदनाींक १२ रे्िुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन तनणियान्वये मींजूर केला आहे.  तसेच भरतीच े
सुिारीत सेवा तनयम हदनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजी मींजूर केले आहेत.  
• राज्यात राज्यसींवगाितील एकूण मींजूर पदाींपकैी पदोन्नतीची १००९ पदे व सरळसेवेची २७६३ 
पदे ररक्त आहेत.  
• नगर  र्वकास र्वभाग, शासन तनणिय हदनाींक ७ माचि, २०१७ अन्वये अलग्नशमन सींवगि 
वगळता उविररत पदे भरण्याकरीता मान्यता देण्यात आली आहे.  
• त्यानसुार सरळसेवेची ररक्त पदे भरण्यासाठी हदनाींक ७ एर्प्रल, २०१८ रोजी १८८९ पदाींसाठी 
जाहहरात प्रशसद्ध करण्यात आली असून हदनाींक १८ त े२३ म,े २०१८ च्या दरम्यान पूवि पररक्षा 
घेण्यात आली आहे. सदर पदभरतीची कायिवाही ही माहे सप् श्नबर, २०१८ पयांत पूणि करण्यात 
येणार आहे.  
• पदभरतीअींती नगरपररर्दाींमध्ये राज्यसींवगीय पदाींवर कमिचाऱयाींना तनयुक्ती देण्याबाबत 
कायिवाही करण्यात येईल. तसेच मोताळा व सींग्रामपूर नगर पररर्देअींतगित राज्य 
सींवगािर्व्यततररक्त मींजूर ररक्त पदे आवशयकतेनसुार भरण्यात येतील. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
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प णे शहरातील बोगस डॉक्टराांवर िारवाई होत नस्याबाबत 
  

(१७)  ११५९५७ (१२-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा ि लिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुणे शहरातील बोगस डॉक््राींवर तनयींत्रण करण्यासाठी महानगरपाशलकेच्या वतीन े
वैदयकीय र्व्यावसातयक शोि सशमती स्थापन करण्यात आ्याच ेमाहे रे्िुवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, बेकायदेशीर वैदयकीय र्व्यवसाय करणे, एका वैदयकीय शाखेची पदवी असताना 
दसुऱया शाखेचा र्व्यवसाय करणे, तनयमबाह्यपणे डॉक््र ही पदवी लावणे असे बोगस डॉक््र 
ठरवूनही महानगरपाशलकेमार्ि त कोणतीच कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, एका बोगस डॉक््रप्रकरणी महानगरपाशलकेर्वरोिात दावा दाखल झा्यान े
कारवाई होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुसार कामात र्वलींब करणाऱया अधिकारी व सींबधित बोगस डॉक््राींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) व (२) पुणे महानगरपाशलका स्तरावर सन २०१३ 
साली बोगस वैदयकीय र्व्यवसातयक शोि सशमती स्थापना करण्यात आली आहे. 
     पुणे महानगरपाशलकेच्या कायिके्षत्रात सींशयीत बोगस वैदयकीय र्व्यवसाय करणाऱया 
र्व्यलक्तीं र्वरुध्द तक्रार देण्याकररता आवशयक दरूध्वनी क्रमाींक कायािलन्वत करण्यात आला 
असून सींबींधित बोगस वैदयकीय र्व्यावसायिारकाींर्वरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात आली 
आहे.  
(३) व (४) बोगस वैदयकीय र्व्यावसातयक श्री.िनशसींगह चौिरी याींनी पुणे 
महानगरपाशलकेर्वरुध्द दावा दाखल केला होता. पुणे महानगरपाशलकेन े श्री.िनशसींग चौिरी 
याींचेर्वरुध्द मा. सत्र न्यायालय पणेु येथे अर्पल दाखल केले आहे. 
     या प्रकरणी सींबींधिताींना कारणेदाखवा नो्ीस हदलेली असून त्याबाबत पुढील प्रशासकीय 
कायिवाही सुरु आहे.    
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सवि शासिीय िायािलये, महामांडळे, ववववध सरिारी व तनमसरिारी िां पन्याांना 
स रक्षा रक्षि प रववताांना माजी सैतनि याांना नेमण िा देणेबाबत 

(१८)  ११६१२८ (१४-०४-२०१८).   श्री.सदानांद चर्व्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनान े राज्यातील सवि शासकीय कायािलये, महामींडळे, र्वर्वि सरकारी व तनमसरकारी 
कीं पन्याींना सुरक्षा रक्षक पुरर्वताींना माजी सैतनक महामींडळ मेस्को कीं पनीकडून माजी सैतनक 
घेण्याचे शासन पररपत्रकादवारे बींिनकारक केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, सुरक्षा रक्षक पुरर्वणेच्या कामात माजी सैतनकाींच्या नेमणुका करणे ऐवजी 
अन्य उमेदवाराींच्या (माजी सैतनक नसलेले) नमेणुका मेस्को कीं पनीकडून करण्यात येत 
अस्याच ेतनदशिनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सींबींधित शासन पररपत्रकानुसार सुरक्षा रक्षक म्हणून माजी सैतनक पुरर्वणेच्या 
कामात मेस्को कीं पनीकडून होत असले्या कारभाराबाबत सदर कीं पनीची चौकशी करणे व 
सींबींधित शासन पररपत्रकाची का्ेकोरपणे अींमलबजावणी करणेकरीता आऊ्सोशसांग कॉन्िक््र 
असोशसएशन, महाराषि राज्य याींनी शासनाला तनवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२७-०८-२०१८) : (१) शासन तनणिय क्रमाींक मासैम १०९९/२३९०/ प्र.क्र. 
२४४/९९/२८, हदनाींक १४ नोर्व्हशनबर, २००२ व मासैनो २००५/६२२/ प्र.क्र. ११९/२८ हदनाींक ११ जून, 
२०१० अनुसार जेर्व्हा जेर्व्हा शासकीय कायािलये, महामींडळे, र्वर्वि सरकारी, तनमसरकारी 
कीं पन्याींना सुरक्षा रक्षकाींची आवशयकता भासेल तेर्व्हा त्याींनी महाराषि माजी सैतनक 
महामडळाकडून माजी सैतनक व त्याींच ेसुरक्षा  प्रशशक्षक्षत पा्य याींचीच सुरक्षा रक्षक म्हणून 
र्वना - तनर्वदा मागणी करण्यात यावी अस ेअिोरेखीत आहे. 
(२) र्क्त ज्या हठकाणी माजी सैतनक क्रकीं वा त्याींचे पा्य अपेक्षक्षत सींख्येमध्ये उपलब्ि होत 
नाहीत, त्याहठकाणी मुख्य तनयोक्त्याच्या समींतीन े शसर्व्हीलीयन घेतले जातात व तेही या 
अ्ीवर की जेर्व्हा माजी सैतनक उपलब्ि होतील तेर्व्हा शसर्व्हीलीयनला कमी करुन माजी 
सैतनक/ पा्याींची नेमणुक करण्यात येईल, तसे त्याींच्याकडून लेखी स्वरुपात शलहून घेतले 
जाते. 
(३) असे कोणत्याही प्रकारचे तनवदेन प्राप्त झालेले नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद (लज.उस्मानाबाद) नगरपररर्देमधील पदोन्न्तीमध्ये झालेला गैरर्व्यवहार  
  

(१९)  ११६२३१ (१२-०४-२०१८).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद (लज.उस्मानाबाद) नगरपररर्देमिील पदोन्न्ती देण्यामध्ये गैरर्व्यवहार 
झा्याबाबतची याधचका मा.राज्यमींत्री नगरर्वकास याींच्याकड ेहदनाींक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी 
वा त्यासुमारास दाखल झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, त्यामध्ये सन १९८० मध्ये नगरपररर्देमध्ये अलस्तत्वात नसले्या पदावर 
पदोन्नती देण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, महाराषि नगरपररर्द नगरपींचायती व औदयोधगक नागरी अधितनयम १९६५ च े
कलम ३२० नुसार तनणिय देण्याचा अधिकार र्वभागीय आयुक्ताींना आहेत काय, 
(४) अस्यास, महाराषि नगरपररर्द नगरपींचायती व औदयोधगक नागरी अधितनयम १९६५ च े
कलम ३१८ ने रे््ाळले्या प्रकरणातच कलम ३२० ने तत्कालीन मा.र्वभागीय आयुक्ताींनी 
तनणिय हदलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) यासींदभाित याधचका/तक्रार/तनवेदन प्राप्त झा्याच े
आढळून येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महाराषि नगरपररर्द नगरपींचायती व औदयोधगक नागरी अधितनयम १९६५ चे कलम ३२० 
नुसार तनणिय देण्याचा अधिकार सींचालक तथा लज्हाधिकारी याींना आहेत. 
(४) महाराषि नगरपररर्द नगरपींचायती व औदयोधगक नागरी अधितनयम १९६५ चे कलम ३१८ 
अन्वये दाखल केलेला पुनररक्षण अजि अपर आयुक्त, औरींगाबाद याींनी त्याींच्या हद.०७.०९.२०१३ 
च्या आदेशान्वये रे््ाळला आहे. सदर आदेशार्वरुद्ध महाराषि नगरपररर्द नगरपींचायती व 
औदयोधगक नागरी अधितनयम १९६५ चे कलम ३२० अन्वये दाखल केले्या पुनर्विलोकन 
अजािवरही अपर आयुक्त, औरींगाबाद याींनीच हद.२१.०१.२०१४ रोजी आदेश हदले आहेत. 
(५) महाराषि नगरपररर्द, नगरपींचायती व औदयोधगक नगरी अधितनयम, १९६५ च्या कलम 
३२० अन्वये दाखल केले्या पुनर्विलोकन अजािवरील कायिवाहीसींदभाितील बाब तपासण्याबाबत 
आयुक्त तथा सींचालक, नगरपररर्द प्रशासन सींचालनालय याींना कळर्वण्यात आले आहे. 
(६) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज रा (लज.चांद्रपूर) ताल क्यातील नगरपररर्देंतगित मामा तलावाचे सांवधिन िरण्याबाबत 
  

(२०)  ११६३४८ (११-०४-२०१८).   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (लज.चींद्रपूर) तालुक्यातील नगरपररर्दशनतगित मामा तलावाच े सींवििन करण्यासाठी 
काढण्यात आलेली नीयमबाह्य तनवीदा प्रकरणी चौकशी करून अहवाल शासनास सादर 
करण्याचे तनदेश देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, तनयमबाह्य तनर्वदा प्रकरणी शासनाकड ेअहवाल सादर करण्यात आला आहे 
काय, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) यासींदभाित राजूरा नगरपररर्देने 
मालगुजारी तलावातील गाळ काढण्याच्या तनर्वदा मागर्वण्यात आ्या होत्या. त्यामध्ये ५ 
तनर्वदािारक सहभागी झाले. त्यातील १ तनर्वदािारकाींनी िनाकर्ि तनर्वदेसोबत सादर केला 
नस्यान े त्याींना अपात्र ठरर्वण्यात आले. उविररत २ तनर्वदाकार पात्र ठरले आणण २ 
तनर्वदाकाराची राषिीयकृत बँकेची िनाकर्ि नस्याने सविसािारण सभेने त्या अपात्र ठरर्व्या. 
दरम्यान तनर्वदेत स्पिाि होण्यासाठी सदरच्या अपात्र ठरर्वले्या २ तनर्वदाकाराच े िनाकर्ि 
राषिीयकृत बँकेची नसले तरी इतर बँकाच े िनाकर्ि लस्वकारण्यास सभेन े मींजूरी हदली. 
त्यानुसार तनर्वदा प्रक्रक्रया पूणि करण्यात आली आहे.  
     यासींदभाित अतनयशमतता झाली क्रकीं वा कस?े याबाबत उपर्वभागीय अधिकारी, राजूरा 
याींच्या अध्यक्षतेखाली बत्रस्तरीय सशमतीने चौकशी केली असून सदर चौकशीत र्वर्याींक्रकत 
कामाची तनर्वदा प्रक्रक्रया तनयमबाह्य अस्याच े आढळून आले नाही, असे लज्हाधिकारी, 
चींद्रपूर याींनी जनू, २०१५ मध्ये शासनास कळर्वले आहे. 

___________ 
  

नाशशि (लज.नाशशि) महानगरपाशलिा के्षत्रातील जमीनी व तनवासी के्षत्रावरील  
अन्यायिारि िरवाढ रद्द िरण्याबाबत 

  

(२१)  ११६९२४ (२३-०७-२०१८).   श्री.छगन भ जबळ (येवला) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक (लज.नाशशक) महानगरपाशलका के्षत्रातील तनवासी के्षत्र व जशमनीींवरील अन्यायकारक 
व बेकायदेशीर करवाढीबाबत माहे एर्प्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थातनक लोकप्रतततनिी 
व र्वर्वि सामालजक सींघ्नाींनी शासनास तसचे आयुक्त, नाशशक महानगरपाशलका याींना 
तनवेदने हदलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्या अनुर्ींगाने नाशशक महानगरपाशलका के्षत्रातील अन्यायकारक करवाढ रद्द करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) महाराषि महानगरपाशलका अधितनयमातील कलम १२७ अन्वये, महानगरपाशलकेस 
मालमत्ता कर आकारण्याचा अधिकार आहे. अधितनयमातील कलम ९९ अन्वये 
महानगरपाशलकेने तनलशचत केले्या दरान ेमालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येत.े 
     महाराषि महानगरपाशलका अधितनयमातील कलम ४१३ (२) व अनुसूची ड प्रकरण ८ 
(करािान तनयम) तनयम ७, ७(अ), ८, २० च्या अथाांतगित मालमत्ता कराकरीता इमारतीच े
मु्याींकन करण्याच ेव त्याींच ेकरयोग्य मु्य तनलशचत करण्याचे अधिकार आयुक्त याींच ेआहेत. 
त्यानुसार नाशशक महानगरपाशलकेमार्ि त हदनाींक ०१/०४/२०१८ पासूनचे करयोग्य मु्य तनलशचत 
करण्यात आले आहे. 
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     सन १९९९-२००० ते हद.३१/०३/२०१८ पयांत सुमारे १८ वर्ाांपासून मु्याींकनाच्या दरामध्ये 
वाढ करण्यात आलेली नस्याने, शशघ्रशसध्द गणकानुसार जागेच े व इमारतीच्या दरामध्ये 
झाले्या वाढीचा र्वचार करुन, महानगरपाशलकेने कराचे व मु्याींकन दरात वाढ केली आहे. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर महानगरपाशलिेत एिा ठेिेदारान ेमहानगरपाशलिा  
उपाय क्ताांच्या अांगावर पैस ेरे्ि्याबाबत 

  

(२२)  ११७१६० (२८-०७-२०१८).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर महानगरपाशलकेत ड्रनेेज लाईनच्या कामाची देयक प्रस्तावावर स्वाक्षऱया करणे 
प्रलींबबत राहह्यान े एका ठेकेदाराने महानगरपाशलका उपायुक्ताींच्या अींगावर पैस े रे्क्याच े
हदनाींक २१ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास तनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
वा त्यानूसार दोर्ीींर्वरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याप्रकरणी अहमदनगर महानगरपाशलकेतील सींबींधित तत्कालीन प्र.उपायुक्त याींनी 
तोर्खाना पोलीस स््ेशन, अहमदनगर येथे हदनाींक २१/०५/२०१८ रोजी क्रर्यािद दाखल केली 
आहे. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनधधिृत इमारतीमधील घराांच्या खरेदी र्व्यवहाराांची  
नोंदणी िरण्याच्या शासन तनणियाबाबत 

  

(२३)  ११७२३२ (२३-०७-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवि) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनधिकृत इमारतीींची सींख्या हदवसशनहदवस वाढत अस्यान े या इमारतीींच्या 
बाींिकामासाठी आवशयक परवानग्या न घेताच घराींची र्वक्री होऊन त्यात र्वकत घेणाऱ या 
सविसामान्याींची र्सवणूक होत े ती ्ाळण्यासाठी अशा अनधिकृत इमारतीमिील घराींच्या 
खरेदीचे र्व्यवहार रलजस््र करण्यात येऊ नये असा तनणिय नगरर्वकास र्वभागाने घेतला असनू 
रलजस््र र्वभागाला हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या तनणियाच्या अनुर्ींगाने कायिवाहीची व अींमलबजावणीची सदयःलस्थती काय 
आहे ? 
 



र्व.स. ४६७ (20) 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) व (२)  गाळेिारक व सदतनकािारकाींची र्सवणूक 
्ाळण्यासाठी त्या त्या नागरी स्थातनक  स्वराज्य सींस्था/तनयोजन प्राधिकरण के्षत्रातील 
अनधिकृत इमारतीींची/बाींिकामाची यादी सींबींधित दयु्यम तनबींिकाकड ेसादर करुन, त्याींना सदर 
इमारतीतील सदतनकाबाबत खरेदी र्व्यवहार नद दव ू नयेत अशा सूचना सींबींधित तनयोजन 
प्राधिकरणानी देण्याबाबत हदनाींक ०३ मे, २०१८ रोजीच्या पररपत्रकान्वये सूचना हदले्या 
आहेत. याबाबत सींबींधित नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्था / तनयोजन प्राधिकरण स्तरावर 
कायिवाही करण्यात येत आहे.  

___________ 
  

रेवस-िरांजा आणण िरांजा-रेवस जलवाहतूि मे.आर.एन.शशवपांग मार्ि त  
वेळापत्रिान सार तनयशमत चालवली जात नस्याबाबत 

  

(२४)  ११७४६१ (३०-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेवस-करींजा आणण करींजा-रेवस जलवाहतकू मे.आर.एन.शशर्पींग मार्ि त वेळापत्रकानसुार 
तनयशमत चालवली जात नस्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक २७ रे्िुवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास मुख्य कायिकारी अधिकारी, मे.बो.इींडडयन माके्ाईल चशनबसि, मुींबई याींना 
लेखी तनवेदन हदले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, या तनवेदनानसुार चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार पुढे कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०९-०८-२०१८) : (१) होय. 
     रेवस-करींजा व कीं रजा-रेवस प्रवासी जलवाहतुक सींघ याींच्यामार्ि त हदनाींक १५.२.२०१८ 
अन्वये तनवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) रेवस-कीं रजा आणण कीं रजा-रेवस या जलमागािवर तनिािररत वेळापत्रकानुसार प्रवासी वाहतकू 
करण्यात येत.े तथार्प, उिाणाच्या ओहो्ीच्या वळेी सुमारे चार ते पाच हदवस प्रवासी 
वाहतुकीच्या वळेापत्रकात बदल होतो. त्यानसुार वळेापत्रकात झाले्या बदलाबाबत कीं पनीमार्ि त 
सुचना र्लकावर माहहती प्रशसध्द करण्यात येत.े तसेच दररोज प्रवास करणाऱया प्रवाशाींना 
वेळापत्रकात झाले्या बदलाबाबतची माहहती वॉ्सॲप प्रणालीदवारे देणखल कळर्वण्यात येते. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि महानगरपाशलिेन े३७ शाळाांचे ववलीनीिरण व शहरातील  
१०१ अांगणवाड्या बांद िरण्याचा घेतलेला तनणिय 

  

(२५)  ११८२८२ (२३-०७-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाशशक महानगरपाशलकेन े ३७ शाळाींचे र्वलीनीकरण व शहरातील १०१ अींगणवाडया बींद 
करण्याचे ठरर्व्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस्यास, यामळेु शाळाींतील शशक्षकाींच े व अींगणवाडयातील सेर्वका व मदतनीस याींचे 
समायोजन कशाप्रकारे करण्यात येणार आहे, 
(३) अस्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) • नाशशक महानगरपाशलकेच्या १२६ शाळाींमिील 
प्ावरील र्वदयाथी, प्रत्यक्ष उपलस्थती, शशक्षक व र्वदयार्थयाांचे गुणोत्तर प्रमाण, उपलब्ि 
इमारती व वगिखो्या, दोन शाळाींमिील अींतर या बाबी र्वचारात घेऊन, महानगरपाशलकेमार्ि त 
३७ शाळाींच े जवळच्या अथवा त्याच आवारातील शाळाींमध्ये र्वलीनीकरण करण्यात आलेले 
आहे. 
• तसेच, महानगरपाशलकेच्या ४१२ अींगणवाड्या असनू, २५ पेक्षा कमी प्सींख्या असले्या 
१३५ अींगणवाड्याींपकैी ५३ अींगणवाड्या शासनाच्या एकालत्मक बाल र्वकास प्रक्प र्वभागाकड े
व ४३ अींगणवाड्या महानगरपाशलकेच्या इतर अींगणवाड्याींमध्ये र्वदयार्थयाांसह वगि करण्यात 
आ्या आहेत. तर उविररत ३९ अींगणवाड्या महानगरपाशलकेमार्ि त बींद करण्यात आ्या असून, 
यामिील र्वदयाथी जवळपासच्या एकालत्मक बालर्वकास र्वभागाच्या क्रकीं वा महानगरपाशलकेच्या 
अींगणवाड्याींमध्ये वगि करण्यात आलेले आहेत. 
(२) व (३) र्वलीनीकरण करण्यात आले्या शाळाींमिील अततररक्त झाले्या १२ मुख्याध्यापक 
व ५३ उपशशक्षकाींचे सेवाज्येषठतेनसुार महानगरपाशलका शाळाींमध्ये समायोजन करण्यात आलेले 
आहे. 
     तसेच, महानगरपाशलकेच्या ऐलच्छक कायिक्रमाींतगित सुरु असले्या अींगणवाड्याींमध्ये 
कायिरत असले्या सेर्वका व मदतनीस याींना तात्पुरत्या स्वरुपात मानिनावर तनयुक्ती 
देण्यात आलेली अस्याने व ते महानगरपाशलकेचे कायम कमिचारी नस्याने, त्याींना 
महानगरपाशलका सेवेत समायोलजत करण्याचा प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि महानगरपाशलिेच्या रूग्णालयाांमधील िायिरत स रक्षारक्षिाांना  
गत चार महहन्याांपासून वेतन शमळाले नस्याबाबत 

  

(२६)  ११८५५१ (२८-०७-२०१८).   श्री.अतनल िदम (तनर्ाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक महानगरपाशलकेच्या रूग्णालयाींमिील कायिरत सुरक्षारक्षकाींना गत चार 
महहन्याींपासून वेतन शमळालेले नस्याची बाब माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, या कमिचा-याींना त्याींच े थकीत वेतन तातडीन े देणेबाबत शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाशशक लज्हा सुरक्षारक्षक मींडळाकडील कीं त्रा्ी सुरक्षा रक्षकाींचे देयक मींडळाकडून 
महानगरपाशलकेस वेळेवर प्राप्त होत नाही. 
     त्यामळेु सदर सुरक्षारक्षकाींना मागील चार महहन्याींत वेतन अदा करण्यास र्वलींब झालेला 
आहे. याबाबत महानगरपाशलकेने हद.१४/०६/२०१८ च्या पत्रान्वये मींडळास कळर्वले आहे. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील महानगरपाशलिाांनी त्याांच्या के्षत्रातील बिेायदा बाांधिामाांची यादी वेबसाईटवर व 

वतिमानपत्रात वविासिाांच्या नावासह प्रशसद्ध िरण्याचे शासनान ेहदलेले आदेश 
  

(२७)  ११९३३३ (२३-०७-२०१८).   श्री.स भार् भोईर (ि्याण ग्रामीण), श्री.जयि मार गोरे 
(माण), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पलश्चम), प्रा.वर्ाि गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(िम्हपूरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महानगरपाशलकाींनी त्याींच्या के्षत्रातील बेकायदा बाींिकामाींची यादी वेबसाई्वर व 
वतिमानपत्रात र्वकासकाींच्या नावासह प्रशसद्ध करण्याच ेआदेश शासनान े हदनाींक ३ म,े २०१८ 
रोजी वा त्या सुमारास काढले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, अशा बेकायदा बाींिकामाींची यादी महानगरपाशलकेतही सब रलजस्िारकड ेसादर 
करण्याचे आदेश शासनान ेहदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या आदेशानुसार क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका के्षत्रात क्रकती अनधिकृत 
बाींिकामे आहेत व त्याींच्यार्वरुद्ध कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१)व (२) हे खरे आहे.  
(३) •महाराषि महानगरपाशलका अधितनयम १९४९ मिील कलम २६०, २६०(१), ४७८ आणण 
महाराषि प्रादेशशक नगररचना अधितनयम १९६६ मिील कलम ५३(१) अन्वये कायदेशशर प्रक्रक्रया 
पूणि करून सन २०१० ते ३०.०६.२०१८ या कालाविीत घोर्र्त केलेली एकूण ३४६७ प्रभागतनहाय 
अनधिकृत बाींिकाम ेतसेच मुींबई महानगर प्रदेश र्वकास प्राधिकारण याींचकेडून नो्ीस हदले्या 
एकूण २२९ अनधिकृत बाींिकामे अशा एकूण ३,६९६ अनधिकृत बाींिकामाींची यादी 
महापाशलकेच्या www.kdmc.gov.in या सींकेत स्थळावर प्रशसध्द करण्यात आलेली आहे. 
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• सदर बाींिकामाींवर महानगरपाशलकेने तनयमानुसार कायिवाही करण्याची तजवीज ठेवली आहे. 
• सदर बाींिकामाच्या अधिकृततबेाबत सींबींिीत तनयोजन प्राधिकरणाकडून अधिकृत बाींिकाम 
परवानगी देण्यात आ्याची खातरजमा के्याशशवाय खरेदी र्वक्री करण्यात येऊ नये अशा 
सूचना देखील देण्यात आले्या आहेत. 
• हद. ०३.०५२०१८ रोजीच्या शासन पररपत्रकानुसार सदर बाींिकामाची/शमळकतीची खरेदी र्वक्री 
र्व्यवहाराची नद दणी करण्याची दक्षता घेणकेामी सह तनबींिक वगि-२ याींना क्याण-डद बबवली 
महानगरपाशलकेमार्ि त कळर्वण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ि्याण-डोंबबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलिेतील २०३ सर्ाई िमिचाऱयाांना 
घनिचरा ववभागात वगि िरण्याबाबत 

  

(२८)  ११९३४३ (२८-०७-२०१८).   श्री.स भार् भोईर (ि्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्याण-डद बबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलका मखु्यालय, लोकप्रतततनिीींची दालने व 
महानगरपाशलकेच्या अन्य कायािलयात वर्ािनुवर्े असले्या २०३ सर्ाई कमिचाऱयाींना पुन्हा 
घनकचरा र्वभागात वगि करण्याचे आदेश आयुक्ताींनी हदनाींक १० म,े २०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास सींबींधित र्वभागाला हदले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास सदर आदेशानसुार सुमारे १३० सर्ाई कमिचारी हजर न झा्यामळेु 
महानगरपाशलकेला नाले सर्ाईसाठी कीं त्रा्दार तनयुक्त कराव ेलागले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, हे सर्ाई कमिचारी कामगार त्याींच्या खात्यात हजर न होण्याची कारणे काय 
आहेत व त्याींच्यार्वरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) • क्याण-डद बबवली महानगरपाशलकेत एकूण मींजूर 
२२७४ सर्ाई कामगाराींपैकी २०५० सर्ाई कामगार सदया कायिरत आहेत. 
• त्यापकैी १८६५ सर्ाई कामगार हे दैनींहदन कचरा सर्ाई व सींकलनासाठी, १८२ कामगार 
जींतुनाशक र्वारणीसाठी व २०३ सर्ाई कामगार इतर र्वभागात वसूली व बबले वा्प इत्यादी 
बाबतची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय र्वभागात कायिरत आहेत. 
• आयुक्त, क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका याींनी हद. ०७.०५.२०१८ च्या आदेशान्वये उक्त 
२०३ सर्ाई कामगाराींच्या सेवा घनकचरा र्व्यवस्थापन र्वभागाकड ेवगि करून, त्याींच्या नेमणूका 
र्वर्वि प्रभाग कायािलयात सर्ाई कामासाठी करण्यात आ्या आहेत, ही वस्तुलस्थती आहे. 
(२) व (३) • सन-१९९७ पासून सर्ाई कमिचाऱयाींची महानगरपाशलकेत भरती न झा्यान,े पदे 
ररक्त आहेत व प्रशाकसीय र्वभागातील सर्ाई कमिचाऱयाींना कायिमुक्त के्यास, त्याचा 
पररणाम कर वसलूी व कायािलयीन कामकाजावर होणार आहे, असे प्रत्येक र्वभाग प्रमुख व 
प्रभाग के्षत्र अधिकारी याींनी कळर्वले आहे. 
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• त्यामुळे, पावसाळ्यापूवी सार्सर्ाईची कामे करणे आवशयक अस्यान,े प्रभागातील नाले 
सर्ाई कामासाठी १२२ प्रभागामध्ये ५०० कामगार मींजूर तनर्वदा दराने खाजगी ठेकेदाराकडून 
उपलब्ि करून ग्ार सर्ाईच ेकाम करून घेतले जात आहे. 
• घनकचरा र्व्यवस्थापन र्वभागात इतर र्वभागातील कायिरत सर्ाई कामगार हजर न 
झा्याबद्दल त्याींचेवर पुढील कारवाई करण्याबाबत प्रस्तार्वत अस्याचे महानगरपाशलकेन े
कळर्वले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
ि्याण (लज.ठाणे) ताल क्यातील लोिग्राम प लाचे न तनीिरण व रुां दीिरण तसचे लोिग्राम 

ततकिट घराजवळ स्वच्छतागहृ बाांधण्याबाबत 
  

(२९)  ११९६२४ (२८-०७-२०१८).   श्री.मध िरराव चर्व्हाण (त ळजापूर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्याण (लज.ठाणे) तालुक्यातील लोकग्राम पुल हा अत्यींत जुना व जीणि अवस्थेतील असून 
सदर दरुवस्थेतील पुल कोसळून दघुि् ना होण्याची शक्यता तनमािण झा्याचे स्थातनक 
नागररकाींनी महानगरपाशलकेच्या माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आणले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, लोकग्राम ततक्रक् घराजवळ स्वच्छतागहृाची र्व्यवस्था नस्यामळेु घाणीच े
साम्राज्य वाढले असून अत्यींत दगुांिी पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन लोकग्राम पुलाच े नुतनीकरण व 
रुीं दीकरण तसेच लोकग्राम ततक्रक् घराजवळ स्वच्छतागहृ बाींिण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) • लोकग्राम पादचारी पलु १९९१ मध्ये रे्वेने बाींिला 
आहे, त्याचा खचि महानगरपाशलकेने रे्वेला हदला आहे. 
• सदर पुलाची देखभाल रे्वेमार्ि त करण्यात येत असनू त्याचा खचि महानगरपाशलका अदा 
करते. 
• सदर पलु अरूीं द अस्यान ेवाढत्या प्रवासी सींख्येस अपुरा पडतो. 
•लोकग्राम पादचारी पुल जीणि झा्याबाबत रे्व ेप्रशासनाकडून तसचे स्थातनक नागररकाींकडून 
या सींदभाित कोणताही पत्र र्व्यवहार महानगरपाशलकेकड ेकेलेला नाही. 
• एल्र्स््न रोड येथील पादचारी पुल दघुि् नेनींतर या पुलाची र्वशेर् सशमतीन ेपाहणी केली 
असून सदर सशमतीन े प्रस्ततु पलुाच े मजबतुीकरण करून त्यावर छत ्ाकणेबाबत सुचर्वले 
आहे. 
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(२) • लोकग्राम ततक्रक् घराचे पाठीमागे रे्वे प्रशासनाच्या हद्दीत  नाला असून तथेे अस्वच्छता 
आहे, ही वस्तुलस्थती आहे. 
•लोकग्राम ततक्रक् घराजवळ स्वच्छतागहृाची सोय करण्यासाठी तसेच त्याहठकाणी स्वच्छता 
राखण्यासाठी महानगरपाशलकेने रे्वे प्रशासनास र्वनींती केली आहे. 
(३) • क्याण-डद बबवली महानगरपाशलकेमार्ि त स्मा ि् शस्ी योजने अींतगित क्याण पूवि 
भागात स्वच्छतागहृ, प्रशस्त पादचारी पुल, वाहनतळ, ररक्षा स््ॅण्ड व बसस्थानक इत्यादीबाबी 
प्रस्तार्वत करण्यात आ्या असून, सदर प्रस्तावास रे्वे प्रशासनाची मींजूरी प्रलींबबत आहे. 
• याच प्रस्तावात लोकग्राम पुलाचे मजबुतीकरणाचा समावेश करण्याची बाब तपासण्याच्या व 
त्यासह सींपूणि प्रस्तावास रे्व े प्रशासनाची मींजुरी घेण्याच्या सूचना क्याण-डद बबवली 
महानगरपाशलकेस देण्यात आ्या आहेत. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ि्याण-डोंबबवली (ता.ि्याण (पवूि), लज.ठाणे) महानगरपाशलिेिडून वसूल िरण्यात  
येणारा वास्तर्व्य िर रद्द िरण्याबाबत 

  

(३०)  ११९६२५ (२३-०७-२०१८).   श्री.मध िरराव चर्व्हाण (त ळजापूर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्पसवली (ता.क्याण (पूवि), लज.ठाणे) येथील रािेकृषण पाकि  हौशसींग सोसाय्ी व गावातील 
नागररकाींना एम.आय.डी.सी. मार्ि त पाणीपुरवठा केला जात असताींनाही महानगरपाशलकेमार्ि त 
वीज, पाणी, रस्ते यापकैी कोणतीही सोयी-सुर्विा पुरर्वत नसताींनाही क्याण-डद बबवली 
महानगरपाशलकेकडून सदर रहहवाशयाींकडून वास्तर्व्य कर वसूल करण्यात येत अस्याच ेमाहे 
म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्पसवली गावातील नागररकाींमध्ये असींतोर्ाची भावना तनमािण 
झाली असून नागररकाींनी महानगरपाशलकेने आकारलेले कर रद्द करुन आकारण्यात आलेली 
रक्कम नागररकाींना परत देण्याबाबत आयुक्त, क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका याींच्याकड े
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रारी के्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगान े
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) र्पसवली गावातील रािेकृषण पाकि  सोसाय्ीकरीता 
महाराषि औदयोधगक र्वकास महामींडळाकडून पाणी पुरवठा केला जातो, तर वीज पुरवठा 
महाराषि राज्य वीज कीं पनीकडून केला जातो. 
• या गावातील रस्ते महापाशलकेमार्ि त र्वकशसत करण्यात येत आहेत. 
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• २७ गावाींमिील र्पसवली गाींव हे हद. ०१ जून, २०१५ पासून महानगरपाशलकेमध्ये  समार्वष् 
झा्यान ेतेथील कर वसुली महाराषि महानगरपाशलका अधितनयमातील तरतूदीनसुार करण्यात 
येते, ही वस्तुलस्थती आहे. 
(२) याबाबत आयुक्त, क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका याींच्याकड े तेथील नागररक व 
लोकप्रतततनिीींनी तक्रारी के्या आहेत, हे खरे आहे. 
(३) २७ गावाींची कर आकारणी कमी करण्याबाबत हद.१९.०४.२०१८ रोजी महापाशलका 
सविसािारण सभेन ेमहानगरपाशलकेकडून आकारण्यात येणाऱया सवि कराींच्या २०% प्रमाण ेकर 
आकारणी करून दरुूस्तीची बबले तनगिशमत करण्याबाबत ठराव क्र. १२ पारीत केलेला आहे. 
• तथार्प सदर ठराव महाराषि महानगरपाशलका अधितनयमातील कलम १२९ अ मिील 
तरतूदीच्या र्वसींगत अस्याने त्याची अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. 
• सदर ठराव र्वखींडनासाठी शासनास प्राप्त झाला असून त्यावर पुढील तनयमोधचत कायिवाही 
सुरू आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ि्याण पूवि (लज.ठाणे) नेततवली पररसरात राहत असले्या आहदवासीांच्या झोपड्याांवर 
महानगरपाशलिेने िारवाई िे्याबाबत 

  

(३१)  ११९९०४ (२८-०७-२०१८).   श्री.नारायण ि चे (बदनापूर), श्री.सांतोर् दानव े(भोिरदन) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्याण पूवि (लज.ठाणे) नतेतवली पररसरात गत अनेक वर्ाांपासून राहत असले्या 
आहदवासीींच्या झोपड्याींवर महानगरपाशलकेने कारवाई के्याच े माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, याचा र्वरोि करत आहदवासी कु्ुींबाींनी महानगरपाशलका कायािलयावर मोचाि 
काढला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, ३५ वर्ाांपासून १४ आहदवासी कु्ुींबे या हठकाणी राहत असून शासकीय 
तनयमानुसार त्या जागेची कागदपत्र ेत्याींच्या नावे आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, कागदपत्र ेअसतानाही या आहदवासीींच्या घराींवर कारवाई करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(५) अस्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनुसार सींबींधित दोर्ी 
अधिकाऱयाींर्वरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) • मे. सोलार केम्र् ि्स प्रा.शल. याींनी 
सर्व्हे नीं. ४ब/२ या हठकाणी असले्या अनधिकृत झोपड्या ह्र्वणेबाबत हद.१८.०५.२०१२, हद. 
२३.०८.२०१३, हद. २५.०३.२०१४ रोजी महानगरपाशलकेस अजि सादर केला होता. 
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• याअनुर्ींगान ेतत्कालीन सर्व्हेअर याींनी हद. २५.०३.२०१४ अन्वये पाहणी अहवाल सादर केला. 
सदर अहवालाच्या अनुर्ींगाने कलम २६० नुसार तत्कालीन प्रभागके्षत्र अधिकारी याींनी एकूण ६ 
झोपडीिारकाींना नो्ीस हद्या. 
•बाींिकाम अधिकृततेबाबत हद. ३०.०५.२०१४ रोजी घेतले्या सनुावणीत सींबींिीत झोपडीिारक 
त्याींच्या मालकी हक्काबाबतची कोणतीही कागदपत्र े सादर करू न शक्यान े सदर बाींिकाम 
अनधिकृत घोर्र्त करण्यात आले. 
•सदर अनधिकृते बाींिकाम ेयापुवी मागणी करूनही पोलीस बींदोबस्त न शमळा्याने तनषकाशसत 
करता आले नाही. 
• हद. ११.०५.२०१८ रोजी पोलीस बींदोबस्त उपलब्ि झा्यान े सदर अनधिकृत बाींिकामे 
तनषकाशसत करण्यात आली. 
• मे. सोलार केम्र् ि्स प्रा. शल. मालक श्रीमती ररना मींगलीक र्वकासक श्री. नरशनद्र पाठक याींना 
सदर आहदवासी कु्ूींबाींच े पुनविसन करण्याचे सींपूणि जबाबदारी असलेबाबतचे पत्र 
महानगरपाशलकेकडून देण्यात आले आहे. 
•तथार्प, श्रमजीवी सींघ्ना याींचा हद. २२.०५.२०१८ पुनविसनाबाबत काढण्यात आले्या 
मोचािच्या शशष्मींडळाशी चचाि करून महानगरपाशलकेच्या स्वगीय मीनाताई ठाकरे सभागहृ येथ े
तात्पुरत्या स्वरूपात पयाियी र्व्यवस्था करणेत आलेली आहे. याहठकाणी सदर झोपडीिारक 
तात्पुरते स्वरूपात राहणेस गेलेले नाहीत, ही वस्तुलस्थती आहे. 
(५) व (६) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ि्याण-डोंबबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलिें तगित धचिनघर येथील  
दशिना या वविासिाने िेलेले अनधधिृत बाांधिाम 

  

(३२)  १२०२६८ (२९-०७-२०१८).   श्री.जयप्रिाश म ांदडा (बसमत) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्याण-डद बबवली महानगरपाशलकशन तगित स.नीं.८३/६,मौज-ेधचकनघर येथील श्रीमुरलीिर 
को.ऑप.हौ. सोसाय्ी, शल.च्या दशिना र्वकासकाने सदर सोसाय्ीअींतगित मींजूर 
आराखडयार्व़्ततररक्त् ा अनधिकृत कायािलय व सदतनकेचे बाींिकाम के्याबाबत सोसाय्ीन े
हदनाींक १८ माचि, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, सदर तक्रारीनुर्ींगाने हदनाींक २२ माचि, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
महानगरपाशलकेने केले्या अनधिकृत बाींिकामाच्या पाहणीनुसार सदर बाींिकाम अनधिकृत 
अस्याच ेशसध्द झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर र्वकासकास सुनावणीस हजर रहाण्याच े नो्ीस देवूनही र्वकासक 
सुनावणीस हजर न राहह्यामुळे महानगरपाशलकेन ेर्वकासकास अनधिकृत बाींिकाम स्र्व् ाखचािन े
तनषकाशसत करण्याच ेआदेश देवूनही र्वकासकान ेअनधिकृत बाींिकाम तनषकाशसत केलेले नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) अस्यास, अनधिकृत बाींिकाम तनषकाशसत न झा्यामुळे सोसाय्ीने उक्त् ा बाींिकाम 
तनषकाशसत करण्यासाठी महानगरपाशलकेकड ेसातत्यान ेतक्रार अजि देवूनही अदयाप कोणतीही 
कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस्यास, सदरच ेबाींिकाम अनधिकृत अस्याचे शसध़् होवूनही तनषकाशसत न करणाऱया 
सबींधित अधिकाऱयाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) • क्याण (प.) येथील दशिना 
बब्डीींगजवळ अींदाजे ३.५० X ४ मी. च े तळमज्यावर ऑक्रर्स व ८.०० X २.५० मी. च े
बाींिकाम के्याची तक्रार हद. १८.०३.२०१६ रोजी महानगरपाशलकेस प्राप्त झाली होती. 
• सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने हद. २२.०३.२०१६ रोजी पाहणी करून सींबींधिताींस महाराषि 
महानगरपाशलका अधितनयमाच्या कलम-२६० अन्वये नो्ीस देऊन हद. ०२.०५.२०१६ रोजी 
सुनावणीस बोलर्वण्यात आले होत.े 
• परींतु सदर सुनावणीस बाींिकामिारक हजर राहहले नाहीत. त्यामुळे महाराषि 
महानगरपाशलका अधितनयमाच्या कलम- ४७८ अन्वये सदर बाींिकाम अनधिकृत घोर्र्त 
करण्यात येऊन, र्वहीत मुदतीत सदर बाींिकाम स्वत: तनषकाशसत करण्याबाबत 
बाींिकामिारकास आदेशशत करण्यात आले. 
• तथार्प, हद. २३.०७.२०१७ रोजीच्या तात्काळ बाींिकाम तनषकाशसत करण्याच्या पत्रास 
अनुसरून बाींिकामिारकाने हद.०३.०८.२०१७ रोजी केले्या खलुाशयात सदरचे दकुान गाळे हे 
इमारतीचा नकाशा मींजूर होण्या आिीपासनूच े अस्यान े व त्याचा अतनवासी ्ॅक्स भरत 
अस्याबाबत नमूद करून सोबत नकाशा, गाळ्याच्या जुन्या ्ॅक्स पावत्या, अतनवासी ्ॅक्स 
पावत्या सींलग्नीत के्या. 
• त्यामुळे उक्त बाींिकामाच्या अधिकृततेबाबत नगररचना र्वभागाकडून तपासणी करून 
घेण्यात येत आहे व त्यानुसार कायदेशीर बाबीींची र्वहीत प्रक्रक्रया पूणि करून सदर बाींिकाम 
तनषकाशसत करण्याबाबत कायिवाही करण्यात येईल, असे क्याण-डद बबवली महानगरपाशलकेने 
कळर्वले आहे. 
(६) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माझगाव (म ांबइ) येथील म्हातार पाखाडी रस्ता येथील ‘ताांबावाला बबल्डांग’  
या उपिर प्राप्त  इमारतीच्या प नववििास प्रि्पाबाबत 

  

(३३)  १२०६५१ (२३-०७-२०१८).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पलश्चम) :   सन्माननीय 
गहृतनमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माझगाव (मुींबई) म्हातार पाखाडी रोड येथील, सी.एस.क्र. ५२५, ई-६४८२ (१सी) आणण 
इमारत क्र. १२ ए -३२ बी ‘ताींबावाला बबल्डींग’ या उपकर प्राप्त इमारतीच्या डड.सी.रूल ३३ (७) 
अन्वये पुनर्विकास प्रक्पात र्वकासकास सन २००९ मध्ये म्हाडाने मींजूर केलेले ना हरकत 
प्रमाणपत्र हदनाींक ०३ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या सुमारास म्हाडान ेरद्द केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, सदरहू पुनर्विकास प्रक्पात रहहवाशाींना योजनचेी माहहती न देता सक्तीन े
सींमतीपत्रावर सहया घेत्या प्रकरणी समुारे ४४ रहहवाशी कु्ुींबाींनी माहे नोर्व्हशनबर, २०१७ मध्ये 
मुख्य अधिकारी, मुींबई इमारत द ु व पु मींडळ म्हाडा याींना मुींद्राक्रकीं त स््ॅम्प पेपरवर नो्री 
करून सादर केली असतानाही म्हाडाच ेमुख्य अधिकारी याींनी पुन्हा नर्व्यान ेरहहवाशाींच्या सन 
२००९ च्या जुन्या सींमतीपत्राच्या आिारे माहे रे्िुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान पुन्हा ना 
हरकत प्रमाणपत्रास बकेायदा मींजरुी हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, ९ वर्ाित सींमती पत्र घेवून र्वकासकाींनी कोणतेही बाींिकाम केले नसताना ४४ 
रहहवाशाींनी सींमतीपत्र रद्द करण्याचे हदलेले पत्र तसेच प्रक्पातील त्रु्ीचे २० आके्षपाहि 
मुदयाच्या पत्रावर कोणतेही उत्तर न देता रहहवाशाींना अींिारात ठेवून प्रक्पास ७० ्क्के 
मान्यता नसताना म्हाडाने पुन्हा नर्व्यान े ना हरकत प्रमाणपत्र मींजूर करण्याची सविसािारण 
कारणे काय आहेत,  
(४) अस्यास, सदर प्रकरणी शासनान े उच्च स्तरावरून चौकशी करून प्रक्पाची मान्यता 
त्वरीत रद्द करणेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२४-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
     र्व.तन.तन. ३३(७) नुसार उपकरप्राप्त इमारतीींच्या पुनर्विकासाकररता क्रकमान ७० ्क्के 
भाडकेरु / रहहवाशयाींची अपररवतिनीय सींमतीपत्र े प्राप्त झा्यानींतर, मींडळाकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येते व अशी एकदा हदलेली अपररवतिनीय सींमतीपत्र ेपरत घेवून रद्द 
करण्याची तरतुद सदर र्व.तन.तन. ३३(७) मध्ये अींतभुित नाही. तसेच अन्य एका प्रकरणात 
मा.उच्च न्यायालयान े एकदा हदलेली अपररवतिनीय सींमतीपत्र े परत घेण्याबाबतची 
याधचकाकत्याांची र्वनींती याधचका क्र.(L) १०/२०१० व ८५१/२०१० यामध्ये रे््ाळून लावली आहे. 
त्यामुळे सदर आदेशाच्या अनुर्ींगाने सुमारे ४४ भाडकेरू / रहहवाशी याींनी मुद्राींक्रकत स््ॅम्प 
पेपरवर सींमतीपत्र ेरद्द करत अस्याची र्वनींती मुींबई दरुुस्ती व पुनरिचना मींडळाकडून र्वचारात 
घेण्यात आलेली नाही.   
(३) सदर प्रक्पास असहकायि करणाऱया काही भाडकेरु / रहहवाशी याींनी हदले्या २० आके्षपाहि 
मुद्दाींबाबत त्याींची सींयुक्त सुनावणी तत्कालीन मुख्य अधिकारी, दवुपु मींडळ याींनी 
हद.१०.०४.२०१८ रोजी घेतली. असहकायि करणाऱया भाडकेरु / रहहवाशी याींचे तनवेदन, 
र्वकासकाींचे तनवेदन व तसेच उक्त प्रक्पास सहकायि व सींमतीपत्र हदले्या रहहवाशयाींच े
तनवेदन, इत्यादी बाबीीं र्वचारात घेवून, तत्कालीन मुख्य अधिकारी, दवुपु मींडळ याींनी 
हद.१०.०५.२०१८ रोजी सर्वस्तर आदेश पाररत केले. सदर आदेशाची प्रत असहकायि करणाऱया 
प्रत्येक भाडकेरु/रहहवाशयाींस देण्यात आली असून आदेशामध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत, 
तसेच त्यास मुदतवाढ देण्याबाबतची कारणे नमुद केलेली आहेत.  
(४) व (५) बाबत प्रशन उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नाशशि महानगरपाशलिा ब स्टर पांपीांग स्टेशनरील िामगाराांच्या 
पद तनशमितीस मांज री शमळणेबाबत 

  

(३४)  १२०६६४ (२५-०७-२०१८).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पलश्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक महानगरपाशलकेच्या र्वर्वि पींपीींग स््ेशनवर देखभाल व दरुुस्तीकरीता सन २००६ 
पासून त े आजतागायत एकुण ४७ कमिचारी हे कायिरत असून या कमिचा-याींना 
महानगरपाशलकेच्या सेवेत कायम करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी तनवेदनार्व्दारे 
हदनाींक १९ माचि, २०१८ रोजी वा त्या समुारास शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, ४७ कमिचा-याींच्या पदतनशमितीबाबतचा प्रस्ताव देखील शासनाकड ेमींजुरी कामी 
महानगरपाशलकेच् या वतीन ेसादर करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या पदाींच्या तनशमितीस मान्यता देण्यात आली आहे काय क्रकीं वा देण्यात येणार 
काय, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) र्वत्त र्वभागाचे हदनाींक २७/९/२०१० चे पररपत्रक व सामान्य प्रशासन र्वभागाचे हदनाींक 
२५/०८/२००५ च्या पररपत्रकातील तनदेशानुसार, सदरच्या ४७ कमिचाऱयाींना तनयशमत आस्थापनेवर 
कायम करता येणार नाही. त्यानुसार महानगरपाशलकेच्या आकृतीबींिामध्ये सदर पदाींची 
आवशयकता राहणार नाही, असे नाशशक महानगरपाशलकेने कळर्वले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि महानगरपाशलिेमार्ि त देवळाली गावात बाांधण्यात आले्या  
घरि ल योजनेतील इमारतीचा स्लॅब िोसळ्याबाबत 

  

(३५)  १२१२६१ (२९-०७-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नाशशि पलश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक महानगरपाशलकेमार्ि त बाींिण्यात आले्या देवळाली गावातील घरकुल योजनतेील 
इमारतीचा स्लॅब कोसळला अस्यान े घरकुल योजनेच ेकाम तनकृष् दजािचे झाले अस्याच े
माहे एर्प्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम् यान तनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, महानगरपाशलकेन ेतीन महहन्यापूवी गवळीवाडा आणण वडारवाडीतील झोपड्या 
ह्वून तेथील लोकाींना गावातील घरकुल योजनेतील गाींिीिाम इमारतीत फ्लॅ् हदले आहेत व 
सदर इमारतीत ८० फ्लॅ् असनू इमारतीत नर्व्यानेच राहण्यास आले्या लाभिारकाींच्या 
फ्लॅ्चा स्लॅब कोसळला अस्याच ेतनदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, या तनकृष् बाींिकामाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, चौकशीनुसार सींबधित ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) • जवाहरलाल नेहरु राषिीय नागरी पुनरुत्थान योजनशनतगित नाशशक 
महानगरपाशलकेने ‘शहरी गरीबाींसाठी घरकुल योजना’ राबर्वली आहे. 
• याअींतगित देवळाली गाव गाींिीिाम या हठकाणी नाशशक महानगरपाशलकेमार्ि त प्रत्येकी ८० 
सदतनकाींच्या दोन इमारती, अस ेएकूण १६० सदतनकाींचे बाींिकाम करण्यात आले आहे. 
• उपरोक्त दोन्ही इमारतीींपैकी कुठ्याही इमारतीचा स्लॅब कोसळलेला नाही. 
• तथार्प, वरील १६० सदतनकाींपकैी एका सदतनकेच्या हॉल मिील छताच े २ X ३ रु््ाच े
प्लास््र पडले होते. त्याची ठेकेदारामार्ि त त्वरीत दरुुस्ती करण्यात आली आहे. 
• स्लॅब कोसळण्याची घ्ना घडलेली नस्याने बाींिकामाची चौकशी करण्याचा व सींबींधित 
ठेकेदारावर कारवाई करण्याचा प्रशन उद् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगाली व िळमन री (लज.हहांगोली) नगरपररर्देतील िमिचा-याांच्या मागण्याांबाबत 
  

(३६)  १२१८५९ (२६-०७-२०१८).   डॉ.सांतोर् टाररे् (िळमन री), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पलश्चम), श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगाली व कळमनुरी (लज.हहींगोली) नगरपररर्देतील कमिचा-याींनी त्याींच्या र्वर्वि 
मागण्याींकरीता हदनाींक ७ म,े २०१८ रोजी वा त्या सुमारास आींदोलन केले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस्यास, सदरील नगरपररर्देच्या कमिचा-याींच्या मागण्याींचा आढावा घेऊन त्या पुणि 
करण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हहींगोली व कळमनुरी नगरपररर्देमध्ये 
हद.०५.०५.२०१८ रोजी कमिचारी सींघ्नेचे तनवेदन प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये आींदोलनाचा 
पहहला ्प्पा हद.०७ म,े २०१८ रोजी दपुारी २.०० त े३.०० या वळेेत िरण ेआींदोलन करण्यात 
येईल, असे नमूद आहे. परींत ू सदर कालाविीत नगरपररर्द हहींगोली व कळमनुरी या 
कायािलयासमोर िरण े आींदोलन करण्यात आलेले नस्याच े लज्हाधिकारी, हहींगोली याींनी 
त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(२) सदर तनवेदनात नगरपररर्द सर्ाई कामगाराींना सदतनका उपलब्ि करुन दयार्व्यात म्हणून 
मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार नगरपररर्द हहींगोली व कळमनुरी मार्ि त पींतप्रिान 
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आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेअींतगित लाभाथी म्हणून लाभ देण्याची कायिवाही 
करण्यात येत अस्याच े लज्हाधिकारी, हहींगोली याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
तनवेदनातील नगरपररर्देच्या कमिचाऱयाींच्या मागण्याींचा आढावा घेऊन त्या पुणि करण्यासींदभाित 
आवशयक ती कायिवाही करण्याबाबत नगरपररर्द प्रशासन सींचालनालय याींना कळर्वण्यात आले 
आहे. तसचे तनवेदनातील शासन स्तरावरील मागण्या तपासण्यात येत आहेत. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रावेर (लज.जळगाांव) नगरपाशलिेची हद्दवाढ िरणेबाबत 
  

(३७)  १२२३७२ (२५-०७-२०१८).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाव लज्ह्यातील रावेर नगरपाशलकेची हद्दवाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड ेसादर 
करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, रावेर नगरपाशलकेची हद्दवाढ करणेबाबत शासनामार्ि त कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची करणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२७-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) लज्हाधिकारी जळगाव याींच्याकडून रावेर नगरपाशलकेची हद्दवाढ करण्याबाबत प्राप्त 
प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने अधिक माहहती मागर्वण्यात आली आहे. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद येथील नारेगाव (माांडिी) येथील िचरा डपेो ववरोधात नागररिाांनी िेलेले आांदोलन 

  

(३८)  १२२३८८ (२५-०७-२०१८).   श्री.अ द ल सत्तार (शस्लोड), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पलश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (िम्हपरूी), श्रीमती तनमिला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील नारेगाव (माींडकी) येथील कचरा डपेो र्वरोिात तथेील १५ गावाींतील 
नागररकाींनी आींदोलन केले अस्याचे हदनाींक २५ रे्िुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास आढळून 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, त्यामुळे शासनान ेयेथील कचरा डपेो अन्यत्र हलर्वण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  



र्व.स. ४६७ (33) 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) औरींगाबाद शहरातील कचऱयाचे घरोघरी जावून १०० ्क्के कचरा सींकलन करून त्याच े
ओला व सुका कचरा असे वगीकरण करण्यात येत आहे. ओ्या कचऱयावर र्वकशन हद्रत पध्दतीन े
प्रक्रक्रया करण्यात येत असून सकुा कचरा पुनप्रक्रक्रया करण्यासाठी पाठर्वण्यात येत आहे.     
     र्वभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली सतनयींत्रण सशमती स्थापन 
करण्यात आले्या सशमतीने कायम स्वरूपात धचकलठाणा (दगु्िनगरी), हसुिल-साींगवी, पडगेाव 
(कत्तलखाना जवळ), काींचनवाडी इ. जागा तनलशचत केले्या असुन या चार हठकाणी 
घनकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्याच ेमहानगरपाशलकाच ेतनयोजन आहे.  
     तसेच स्वच्छ भारत अशभयान (नागरी) अींतगित औरींगाबाद शहरातील घनकचरा 
र्व्यवस्थापनाचा रूपये ९१.७९ को्ी क्रकीं मतीच्या प्रक्पास प्रशासकीय मान्यतेसह तनिी र्वतरीत 
करण्यात आला आहे.   
(३) प्रश न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ि्याण (प वि) के्षत्रातील ववठ्ठलवाडी उड्डाणप लाजवळील तलावाच्या प्रदरू्णाबाबत 
  

(३९)  १२३१०४ (२९-०७-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूवि), श्री.नरेंद्र पवार 
(ि्याण पलश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) क्याण (पुवि) के्षत्रातील र्वठ्ठलवाडी उड्डाण पुलाजवळील तलावात ्ाकले्या कचऱयामुळे व 
तनमाि्यामुळे उक्त तलावातील पाणी दरु्र्त झा्याने पररसरामध्ये दगुांिी पसरून नागरीकाींचे 
आरोग्य िोक्यात आ्याचे तनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, सदर प्रकरणी स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी उक्त तलावाची स्वच्छता व कारींज े
पुनलजिर्वत करण्याबाबत क्याण-डद बबवली प्रशासनास कळर्वले असून याबाबत प्रशासन 
्ाळा्ाळ कररत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत शासनाकडून महानगरपाशलका प्रशासनास कोणत े तातडीच े आदेश 
देण्यात आले आहेत, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) • क्याण पूवि र्वठ्ठलमींहदर तलावासभोवती इमारती 
असून, सदर तलावामध्ये नागररकाींकडून वारींवार तनमाि्य व कचरा ्ाकण्यात येतो. त्यामळेु 
तलावाच्या पाण्यावर शेवाळ व पानवनस्पती येऊन सदर तलाव अस्वच्छ होतो, ही वस्तुलस्थती 
आहे. 
(२) व (३) • महानगरपाशलकेने सन २०१४ पासून ५ वेळा तलावातील कचरा काढून तलाव 
स्वच्छ केलेला आहे.  
•सदर तलाव पररसरातील नागररकाींची तलावामध्ये कचरा ्ाकण्याची मानशसकता बदलणे व 
कचरा ्ाकणेस प्रततबींि करणेसाठी तलावामिील पाण्याच्या सींवििनाकरीता कमिचाऱयाींची 
नेमणूक करणे, तलावामध्ये नौका र्वहार करणे, मासमेारी करणे, तलावासभोवती जाहहरात 
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करणे. तसेच तलावाच्या एका बाजसू कॅरे््ेररया चालर्वणे या सवि बाबीमिनू येणाऱया 
उत्पनामिून तलावाचे जतन करण्यासाठी पी.पी.पी. तत्वानसुार देकार मागवून तलावाची 
देखभाल व दरुूस्ती दैनींहदनररत्या होण्यासाठी महानगरपाशलकेमार्ि त कायिवाही सुरू अस्याच े
महानगरपाशलकेने कळर्वले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ि्याण-डोंबबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलिेत अततररक्त आय क्त  
पदी बेिायदेशीर पदोन्नती हद्याबाबत 

  

(४०)  १२३३९८ (३०-०७-२०१८).   श्री.अत ल सावे (औरांगाबाद पूवि) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्याण-डद बबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलकेत शासनामार्ि त तत्कालीन उपायुक्त श्री.सींजय 
घरत याींना हदनाींक ७ जून, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास अततररक्त आयुक्त पदी पदोन्नती 
देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, सदर पदोन्नती देताींना महासभचेी मान्यता घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास, श्री.सींजय घरत याींची सेवा शासनाकड े वगि करणे बींिनकारक असताींनाही ते 
अजूनही महानगरपशलकेच ेस्थातनक अधिकारीच आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, श्री.घरत याींनी अततररक्त आयुक्त पदाचा पदभार लस्वकार्यापासून 
महापाशलका के्षत्रात सुमारे २०,००० हून अधिक अनधिकृत बाींिकामाींना सरक्षण देवून 
शासनाच्या कोट्यविी रूपयाींचा महसूल बुडर्वला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, र्वलींबाची कारणे आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) व (२) • शासन तनणिय हद. ०६.०१.२०१५ मिील 
र्वहीत कायिपध्दती अनुसरून श्री. सींजय घरत, उपायुक्त, क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका 
याींची अततररक्त आयुक्त, क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका या पदावर हद. ०२.०६.२०१५ रोजी 
तनयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(३) श्री.सींजय घरत हे क्याण-डद बबवली महानगरपाशलकेच्या आस्थापनेवरील स्थातनक 
अधिकारी आहेत. त्याींची सेवा शासनाकड ेवगि करण्यात आलेली नाही. 
(४) • हद. ०२.०३.२००९ च्या शासन तनणियाच्या अनुर्ींगान े आणण महानगरपाशलकेने र्वहीत 
केले्या कायिप्रणाली नुसार अनधिकृत बाींिकामाींवर कारवाई करण्यात येते. 
• क्याण-डद बबवली महानगरपाशलकेच्या कायिके्षत्रात माहे जानेवारी २०१५ त ेडडसशनबर २०१७ या 
कालाविीत एकूण ५६२१ अनधिकृत बाींिकाम ेतनषकाशसत करण्यात आली असून १० अनधिकृत 
बाींिकाम िारकाींर्वरूध्द र्ौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
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• सदर तनषकासन कारवाईसाठी झाले्या खचािपो्ी रू.१,९६,५५०/- इतकी रक्कम वसलु 
करण्यात आली अस्याच ेमहानगरपाशलकेने कळर्वले आहे. 
(५) व (६) प्रशन उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ववरार बोशळांज (लज.पालघर) येथील म्हाडाची घरे सोडतीमधील  
ववजेत्याांनी परत िेली अस्याबाबत 

  

(४१)  १२३५८५ (२३-०७-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आशशर् शेलार (वाांदे्र पलश्चम), 
श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.नरेंद्र पवार (ि्याण पलश्चम), िॅप्टन आर.तशमल से्वन 
(सायन-िोळीवाडा) :   सन्माननीय गहृतनमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडा कोकण मींडळाच्या सन २०१४ व सन २०१६ मिील सोडतीतील समुारे ४ हजार ४०० 
घराींपैकी १ हजार ९०० घरे म्हाडाला परत केली अस्याची बाब माहे एर्प्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरमयान तनदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, म्हाडाच्या घराींच्या वाढीव क्रकमतीींमळेु आणण म्हाडामार्ि त प्रक्रक्रया करण्यास 
होणाऱया र्वलींबामुळे ही घरे परत केली अस्याचे तनदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, म्हाडाच्या १ बीएचके सदतनकेची क्रकीं मत जवळपास २३ लाख रुपये असून 
मोठ्या घराींची क्रकीं मत ४० लाख एवढी आहे, मात्र म्हाडाच्या क्रकमतीींच्या तुलनेत खु्या 
बाजारात कमी क्रकीं मतीत लोकाींना घरे उपलब्ि होत अस्याच ेतनदशिनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व म्हाडाच्या सदतनकाींना ग्राहकाींचा भरघोस प्रततसाद शमळण्याच्या दृष्ीने तसेच गरीब व गरज ू
लोकाींना म्हाडाची घरे मुबलक दरात उपलब्ि करून देण्यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (३१-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     म्हाडान े र्वरार बोळीींज गहृप्रक्पामध्ये एकूण ५४४६ (सन २०१४ व २०१६ मिील) 
सदतनकाींची जाहीरात हदलेली होती.  त्यापैकी २४६ अजिदाराींनी स्वत:हून परतावा घेतलेला आहे. 
(२) नाही. 
(३) र्वरार बोळीींज येथ ेसध्या बाजारभाव रु.८७३०/- ते ८९८६/- प्रतत चौ.रु्् (च्ई के्षत्रर्ळावर) 
इतका आहे व म्हाडाच ेदर रु.७२१४/- प्रतत चौ.रु्् (च्ई के्षत्रर्ळावर) आहे. 
     तसेच रेडी रेकनर नुसार दर रु.४९३३/- प्रतत चौ.रु्् (बाींिकाम के्षत्रर्ळावर) व म्हाडाचा 
दर रु.३८०९/- प्रतत चौ.रु्् (बाींिकाम के्षत्रर्ळावर) इतका आहे. 
(४) व (५) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
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हहांगोली नगरपररर्देिड े(लज.हहांगोली) िेवळ एिच अलग्नशमन वाहन उपलध अस्याबाबत 
  

(४२)  १२४४३७ (३०-०७-२०१८).   श्री.तानाजी म टि ले (हहांगोली) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली लज्ह्यामध्ये अनेक हठकाणी आग लागण्याच्या घ्ना घड्या असून हहींगोली 
नगरपररर्द याींच्याकड ेकेवळ एकच अलग्नशमन वाहन उपलब्ि अस्याचे माहे एर्प्रल, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, हहींगोली शहरामध्ये एर्प्रल ते मे महहन्या दरम्यान २० ते २२ आग लागण्याच्या 
घ्ना घड्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  अस्यास, एक अलग्नशमन वाहन सहा महहन्याींपासून नादरुुस्त अस्यामुळे भींगारात 
जमा करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     लज्हाधिकारी कायािलयाच्या नद दीनुसार हहींगोली शहरामध्ये माहे एर्प्रल, २०१८ मध्ये १२ 
व म,े २०१८ मध्ये १८ अशा एकूण ३० आगीच्या घ्ना घडले्या आहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
     हहींगोली नगरपररर्देकड ेदोन अलग्नशमन वाहन ेहोती. त्यापकैी एक वाहन चाल ूलस्थतीत 
आहे, तर दसुरे वाहन कायमस्वरुपी बींद अस्यामुळे ररतसर प्रक्रक्रया करुन शललावादवारे र्वक्री 
करण्यात आले आहे. 
(४) महाराषि राज्य अलग्नसुरक्षा अशभयानाअींतगित हद.२६.०२.२०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता 
हद्यानुसार हहींगोली नगरपररर्देने Quick Response Vehicle हे water mist fire 
fighting system चे अदययावत असे दसुरे अलग्नशमन वाहन खरेदी करण्यासाठी 
हद.०८.०३.२०१८ रोजी कायािदेश देण्यात आले. त्यानुसार हद.०५.०६.२०१८ रोजी सदर नर्वन 
अदययवात तींत्रज्ञानयुक्त असे अलग्नशमन वाहन हहींगोली नगरपररर्देच्या अलग्नशमन दलामध्ये 
दाखल झाले आहे. सदयलस्थतीत हहींगोली नगरपररर्देकड े २ अलग्नशमन वाहने कायिरत 
अस्याच ेलज्हाधिकारी, हहींगोली याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 
(५) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमळनेर शहरातील गाांधळीप रा भागात बालिाचा खड्यात पडून झालेला मतृ्य ू
  

(४३)  १२४५०० (३०-०७-२०१८).   श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ि  बच्च ू
िडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूवि), 
श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) अमळनेर शहरातील गाींिळीपरुा भागात हदनाींक २२ माचि, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास 
रस्त्याच्या कामाकरीता खोदले्या खड्यात पडून बालकाचा मतृ्यू झा्यामुळे मतृ्यूस जबाबदार 
नगरपाशलका व ठेकेदार याींच्यावर सखोल चौकशीर्व्दारे कारवाई करुन पीडडत कु्ूींबबयाींना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबतची मागणी अमळनेर र्विानसभा के्षत्राचे लोकप्रतततनिी याींनी 
मा.राज्यमींत्री, नगरर्वकास याींनी हदनाींक २७ माचि, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास पत्रान्वये केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उपरोक्त प्रकरणी मा.राज्यमींत्री, नगरर्वकास याींनी सींबींधित र्वभागास 
कायिवाहीचे आदेशही हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या प्रकरणी दोर्ी र्व्यक्तीींवर कारवाई करुन पीडडत कु्ूींबबयाींना नुकसान भरपाई 
शमळणेबाबत सींबींधित र्वभागामार्ि त कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने मागर्वण्यात आलेला अहवाल प्राप्त झाला असून, सदर 
अहवालात बालकाचा मतृ्य ू त्याच्या वडीलाींनी खोदले्या साींडपाण्याच्या खड्ड्यात झाला आहे. 
याबाबत मयत बालकाच्या वडडलाींनी नगरपररर्देस तनवेदन हदले असून, अमळनेर नगरपररर्द 
क्रकीं वा रस्ता बाींिकामाचा कोणताही सींबींि नाही. तसेच त्याींच्या समाजाच्या कोणत्याही नेत्याींनी 
र्वचारपूस न करता, नगरपररर्द क्रकीं वा कीं त्रा्दार याींच्यार्वरुद्ध तनवेदन हदलेले आहे. सदर 
तनवेदन बालकाच्या वडडलाींना मान्य व कबलू नाही. सदरचा खड्डा नगरपररर्द क्रकीं वा कीं त्रा्दार 
याींनी केलेला नर्व्हता. तसेच अमळनेर नगरपररर्द व कीं त्रा्दारार्वरुद्ध कोणतीही तक्रार 
नस्याच े तनवेदन मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपररर्द याींना हद.२३.०३.२०१८ रोजी हदले 
अस्याबाबत लज्हाधिकारी, जळगाींव याींनी त्याींच्या अहवालात नमदू केले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नांद रबार नगरपररर्देिडून रस्त्याची िामे िरताांना ग णवत्ता राखली जात नस्याबाबत 
  

(४४)  १२४५०३ (३०-०७-२०१८).   श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्ि  बच्च ू
िडू (अचलपूर), श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूवि), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), 
श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नींदरुबार नगरपररर्देकडून तनवडणूकीपूवी रस्त्याची काम ेकरताींना गुणवत्ता व दजाि राखला 
जात नसून कामाची गुणवत्ता तपासून देयक अदा करणेबाबत नींदरुबार शळरातील एका 
राजक्रकय पक्षाच्या नेत्यान ेनगरर्वकास र्वभागाकड ेतक्रार दाखल केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२)  अस्यास, सदर प्रकरणी साविजतनक बाींिकाम र्वभागाकडून सर्वस्तर गुणवत्ता तपासणी 
अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत हदनाींक ०१ नोर्व्हशनबर, २०१७ रोजीच्या शासनाच्या 
पत्रान्वये र्वभागीय आयुक्त, नाशशक र्वभाग याींना कळर्वण्यात आले होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) अस्यास, सींबींधित र्वभागीय आयुक्त, नाशशक र्वभाग याींनी शासनाकड ेअहवाल सादर 
केला आहे काय, त्याअनुर्ींगाने कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     तथार्प, सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने लज्हाधिकारी, नींदरूबार याींना स्वयींस्पष् अहवाल 
सादर करण्याबाबत हद.१८.११.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये कळर्वण्यात आले होत.े याबाबत 
उपलज्हाधिकारी (प्रशासन), लज्हाधिकारी कायािलय, नींदरूबार याींच्या हद.२८.११.२०१७ च्या 
पत्रान्वये कायिकारी अशभयींता, साविजतनक बाींिकाम र्वभाग, नींदरूबार याींना सदर तक्रारीच्या 
अनुर्ींगान ेव प्रामखु्यान ेमुदे्दतनहाय १ त े १३ कामाच्या जागेवर स्थळतनररक्षण करुन अहवाल 
सादर करण्याबाबत कळर्वण्यात आले. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी लज्हाधिकारी, नींदरुबार याींच्या हद.२६.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये अहवाल 
प्राप्त झाला असून शासन स्तरावर तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सावदा नगरपररर्देच्या (लज.जळगाांव) हद्दवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत 
  

(४५)  १२४५३३ (३०-०७-२०१८).   श्री.एिनाथराव खडसे (म क्ताईनगर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावदा नगरपररर्देच्या पररसरातील नागरीकाींना र्वर्वि सोयीसुर्विा पुरर्वण्याबाबत 
नगरपररर्देकड ेलोकप्रतततनिीींकडून सातत्यान ेमागणी होत आहे म्हणून सावदा नगरपररर्देच्या 
हद्दवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत तेथील लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक १ माचि, २०१८ व 
हदनाींक २८ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री व प्रिान सधचव (नगरर्वकास) 
याींच्याकड ेतनवेदनार्व्दारे मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, याबाबत कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) लज्हाधिकारी जळगाव याींच्याकडून सावदा नगरपाशलकेची हद्दवाढ करण्याबाबत प्राप्त 
प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने अधिक माहहती मागर्वण्यात आली आहे.  
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
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ि्याण-डोंबबवली (लज.ठाणे) येथील ओला व स िा 

िचरा ववलगीिरणाबाबत 
  

(४६)  १२५०२४ (३०-०७-२०१८).   श्री.शशवाजीराव िर्ड िले (राह री), श्री.सांतोर् दानव े
(भोिरदन) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्याण-डद बबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलकेकडून ओला आणण सुका कचरा वेगळा 
करण्याचा सींक्प केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, महानगरपाशलकेच े कमिचारी नागरीकाींनी वेगळा केलेला कचरा पुन्हा एकबत्रत 
करुन आिारवाडी डलम्पींगवरच रे्कत अस्याचे सामालजक कायिकते श्री.श्रीतनवास घाणेकर 
याींनी सोशल मीडडयावर र्ो्ोच्या माध्यमातून माहे म,े २०१८ च्या शेव्च्या आठवड्यात 
तनदशिनास आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्याअनुर्ींगान ेयासींदभाित कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) • क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका याींनी सादर के्यानुसार माहनगरपाशलका 
के्षत्रात सदयलस्थतीत दररोज तनमािण होणाऱया ६५० मे. ्नाींपैकी ११० मे. ्न सुका कचऱयाच े
र्वलधगकरण करण्यात येत असून सदर सुका कचऱयावर  स्वतींत्रररत्या प्रक्रक्रया करण्यात येते.  
• तसेच ३० मे. ्न ओला कचऱयावर बायोगॅस प्रक्प उीं बड ेव आयरे गाव, गहृतनमािण सींस्था, 
मींहदर व बाग बधगचे येथ ेखत तनशमिती करण्यात येत.े 
• ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यात आ्यानींतर तो पुन्हा एकबत्रत करून आिारवाडी 
डींपीींगवर ्ाकण्यात येत नसून, वेगळा करण्यात आले्या कचऱयावर स्वींतत्रररत्या प्रक्रक्रया 
करण्यात येत असून, तो कचरा पनु्हा एकबत्रत केला जात नाही. 
• मौज े उीं बड े ३५० म.े ्न एकालत्मक घनकचरा र्व्यवस्थापन प्रक्पास पयािवरण र्वभागाचा 
हद.०८.०६.२०१८ रोजी ना-हरकत दाखला प्राप्त झाला असून सदर प्रक्पास सुरूवात केली 
असता स्थातनक ग्रामस्थाींनी त्यास र्वरोि केला. 
• मौजे बारावे येथील प्रक्पाच्या पयािवरण ना-हरकत दाख्यास राषिीय हररत लवादा पुणे 
अर्पल क्र. ५२/२०१८ दाखल असनू त्यास स्थधगती प्राप्त झाली आहे. 
• मौज े उीं बड,े बारावे व माडा येथील प्रक्प कायािलन्वत झा्यावर र्वलधगकरण केले्या 
कचऱयापासून खत तनशमिती तयार करण्याच े प्रस्तार्वत अस्याच े महानगरपाशलकेन े कळर्वले 
आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 



र्व.स. ४६७ (40) 

शशवाजीपािि  (म ांबई) येथील इमारतीांच्या प नववििासात वविासिाने  
रहहवाश्याांची िेलेली र्सवणूि 

(४७)  १२५०६४ (२३-०७-२०१८).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय गहृतनमािण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहीम मतदार सींघातील शशवाजीपाकि  (मुींबई) येथील अहमद बब्डीींग, मोहम्मदी मींलजल, 
समािान, लाहेर चेम्बर, शसध्दपुरा या इमारतीच्या पनुर्विकासाकररता र्वकासकाला म्हाडाकडून 
हदनाींक १८ जून, २०११ ला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, मागील ७-८ वर्ाि पासून र्वकासकाने इमारतीचे काम प्रलींबबत ठेवले असून ४ 
वर्ािपासून तात्पुरत्या स्थलाींतरासाठीचे भाडहेी वेळेवर देणे बींद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर इमारतीींच्या प्रलींबबत असले्या पुनर्विकासामुळे रहहवाशयाींचे हाल होत 
असून स्थातनक लोकप्रतीतनधिींनी ही बाब वळेोवेळी म्हाडा तसचे शासनाच्या तनदशिनास आणून 
देऊनही कोणतीही कायिवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,   
(४) अस्यास, सदर इमारतीींचा पुनर्विकास र्वकासकाींकडून होत नस्यान े शासन सदर 
र्वकसकाींना काळ्या यादीत ्ाकून स्वतः प्रक्प पूणि करण्याचा तनणिय घेणार आहे काय, 
(५) अस्यास, या इमारतीींच्या पनुर्विकासाच ेकाम पूणि करण्याच्या दृष्ीन ेसदर र्वकासकाींच्या 
अन्य मालमता सील करण्याची कारवाई शासनाकडून करण्याबाबत तसेच येथील र्वक्री 
इमारतीतून वसुली सापेक्ष शासनाकडून रहहवाशाींच्या भाड्याची रक्कम देण्याबाबत कोणती 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (२४-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे.  
     सदर इमारतीींच्या पुनर्विकासाच्या बाींिकामात काही ताींबत्रक कारणाींमळेु अडचणी तनमािण 
झा्यामुळे काम थाींबर्वण्यात आले होते. इमारतीच्या आराखड्यात व र्ाऊीं डशेनच्या 
 डडझाईनमध्ये बदल करणे आवशयक होत.े सदय:लस्थतीत पुनविसन इमारतीचे जोत्याचे काम 
सुरु आहे.  
     र्वकासकाींन ेसन २०१० नींतर भाडकेरु / रहहवाशयाींना तात्परुत्या पयाियी जागेसाठी भाड े
अदा केलेले आहे. परींत ुअींदाजे गेले एक त ेदीड वर्ािपासून भाडकेरु / रहहवाशयाींच ेभाड ेप्रलींबबत 
अस्याच ेमुींबई इमारत दरुूस्ती व पुनरिचना मींडळाने कळर्वले आहे. 
(३) याबाबत उपरोक्त नमुद केले्या अडचणीमळेु पुनर्विकासाच ेकाम रखडले होत ेव त्यामुळे 
रहहवाशयाींचे पुनविसन वेळेत होऊ शकले नाही, ही वस्तुलस्थती आहे. याबाबतीत स्थातनक 
लोकप्रतततनिी याींनी वेळावेळी मींडळास पत्रार्व्दारे तनदशिनास आणून हदले आहे. सदय:लस्थतीत 
पुनविसन इमारतीच े ज्योत्याच े काम र्वकासकाींन े सुरु केले आहे. परींतू सदर मालमत्तेच्या 
समोरच मुींबई मेिोचे काम प्रगतीपथावर अस्यामळेु, पुनर्विकासाचे काम धिम्या गतीन ेसुरु 
आहे.   
(४), (५) व (६) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
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ि्याण-डोंबबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलिे के्षत्रातील आरक्षीत भ खांडाबाबत 
  

(४८)  १२६३३१ (०२-०८-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूवि) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्याण-डद बबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलकेच्या कृती र्वकास आराखडयास सन २००६ 
मध्ये मान्यता देण्यात आलेली असताींनासुध्दा महानगरपाशलका के्षत्रामिील क्याण पुवेतील 
लोकउपयोगी आरक्षणे महानगरपाशलका प्रशासन ताब्यात घेवु शकली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी आरक्षीत भखुींड वाचर्वण्याकरीता वारींवार 
मागणी करूनसुध्दा महानगरपाशलका प्रशासनामार्ि त कोणतीही कारवाइि करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, महानगरपाशलकेने आरक्षक्षत भुखींड ताब्यात घेण्याकरीता कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) • क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका 
के्षत्रातील सेक््र क्र.१ व २ च्या र्वकास योजनेस हद.१४/०९/२००९ तर सेक््र क्र. ३ ते ७ च्या 
र्वकास योजनेस हद.०४/०८/२०१६ रोजी अींततम मींजूरी प्रदान केलेली आहे. 
• क्याण-डद बबवली महानगरपाशलकेने क्याण पूवि र्वभागातील १५६ आरक्षण के्षत्राींपैकी एकूण 
७६ आरक्षण के्षत्र ेताब्यात घेतली आहेत.  
• उविरीत आरक्षण के्षत्र ताब्यात घेण्यासाठीची कायिवाही महानगरपाशलकेकडून करण्यात येत 
अस्याच ेमहानगरपाशलकेने कळर्वले आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  
ि्याण-डोंबबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलिा के्षत्रातील रस्ता रुां दीिरणात बाधधत झाले्या 

परवानाधारि अांपगाांचे स्टॉल व गटई िामगार याांचे प नविसनाबाबत 
  

(४९)  १२६३३४ (२९-०७-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूवि) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्याण-डद बबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलका के्षत्रातील रस्ता रुीं दीकरणात बाधित झालेले 
परवानािारक अींपग स््ॉल व ग्ई कामगार याींचे पुनिवसन करण्याकररता वारींवार स्थातनक 
लोकप्रतततनिीींकडुन मागणी होत आहे तसेच महानगरपाशलकेमध्ये असींख्य अपींगाींनी नर्वन 
स््ॉलसाठीचा परवाना शमळण् याकररता अजि दाखल केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, अपींगाच्या पुनिवसनाबाबत व अपींगाना नर्वन स््ॉल परवाना देणेबाबत 
क्याण-डद बबवली महानगरपाशलकेने कोणत्या उपाययोजना के्या वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) • क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका के्षत्रात सदया १६२ अींि/अपींग स््ॉल, तर ३१७ ग्ई 
स््ॉल मींजूर केलेले आहेत. 
• क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका के्षत्रातील अपींगाच्या पुनविसनाबाबत महानगरपाशलकेच्या 
सविसािारण सभेने हदले्या तनदेशानुसार कायिवाही करणेत असनू, महहला व बालक्याण 
हदर्व्याींग सशमतीचे प्लावर याबाबत गोर्वारा पाठर्वण्यात आला आहे. 
• त्याअनुर्ींगान े नवीन अपींग स््ॉलसाठी आले्या अजािनुसार प्रततक्षा यादी तयार करणेची 
कायिवाही महानगरपाशलका स्तरावर सुरू असून याबाबतच े िोरण तनलशचत झालेनींतर पुढील 
कायिवाही करण्यात येईल, असे महानगरपाशलकेने कळर्वले आहे. 
(३) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ि्याण-डोंबबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलिेमध्ये नर्व्याने समाववष्ट्ट  
िरण्यात आले्या २७ गावाांमधील पाणी समस्येबाबत 

  

(५०)  १२६३४२ (२९-०७-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूवि) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्याण-डद बबवली (लज.ठाणे) महानगरपाशलकेमध्ये नर्व्याने समार्वष् करण्यात आले्या 
२७ गावाींमध्ये स्थातनक रहहवाशयाींना पाणी समस्येला सामोरे जाव ेलागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस्यास, २७ गावाींतील रहहवाशाींना सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याबाबत स्थातनक 
लोकप्रतततनिी याींनी स्थातनक प्रशासनाकड ेव शासनाकड ेवारींवार मागणी करीत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) व (२) • हद. ०१ जून, २०१५ रोजी क्याण-डद बबवली 
महानगरपाशलकेमध्ये २७ गावाींचा समावेश करण्यात आला. याभागामध्ये महाराषि औदयोधगक 
र्वकास महामींडळाकडून घेतले्या र्वर्वि नळ जोडण्याींदवारे पाणी परुवठा करण्यात येतो. 
• सदर २७ गावाींकरीता सदयलस्थतीत ६० द.ल.ली. प्रततहदन इतका पाणी पुरवठा आवशयक 
असून प्रत्यक्षात ४५ ते ४८ द.ल.ली. प्रततहदन पाणी पुरवठा होत आहे. 
• २७ गावातील झपाट्यान े वाढत असले्या नागरीकरणामळेु पाणी पुरवठा कमी पडत 
अस्यान ेआवशयकतेनुसार ्ँकरन ेपाणी पुरवठा करण्यात येत.े 
(३) • कशन द्र शासन पुरस्कृत अमतृ अशभयानाींतगित क्याण-डद बबवली महानगरपाशलका हद्दीमध्ये 
नर्व्याने समार्वष् नर्व्याने समार्वष् झाले्या २७ गावाींसाठी रू.१८०.८१ को्ी क्रकीं तीची 
पाणीपुरवठा योजना शासनान ेमींजरू केली आहे. 
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• सदर योजनेमध्ये २१ क्रक.मी. उध्विवाहहनी, १७ क्रक. मी. लाींबीची गुरूत्ववाहहनी, २८ जलकुीं भ 
व २२३ क्रक. मी. र्वतरण र्व्यवस्थचेा प्रामुख्याने समावेश आहे. 
• सदर प्रक्पाची तनर्वदा अींततम ्प्प्यामध्ये आहे. 
(४) प्रशन उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवि सवि प्रक्रक्रया महाराषि र्विानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


