अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६७ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पालघर जिळील जेनससस इांडस्ट्ररयल इरटे ट ्योयोध ि िसाहतीमधील
आनांद इांस्ट्जननअररां
(१)

२०३२ (२२-१२-२०१४).

या िांपनीला आ

ला ल्याबाबत

श्री.मां ेश िुडाळिर (िुलाा) :

सन्माननीय िाम ार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जवळील

जेनससस

इींडस्ट्रियल

इर्े ्

्योयोकगक

वसाीतीमलील

ंनीं

इींस्ट्जननअररींग या कींपनीला द नाींक २ नोव्ीें बर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास ंग लागली ीे खरे
ंीे काय,

(२) असल्यास, या ंगीत ककती जीववत व ववत्त ीानी ााली ंीे ,
(३) असल्यास, ीी ंग लागण्याची कार े काय ंीे त,
(४) तसेच या नुकसानग्ररताींना नासनाने को ती तातडीची म त द ली वा

े ण्यात येत ंीे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलां ेिर (०७-११-२०१६) :(१) ीोय, ीे खरे ंीे.
(२) स र ंगीमध्ये कारखान्याचे अीं ाजे रुपये पाच को्ीचे नुकसान ााले असून एक
कामगार ककरकोळ जखमी ााला ंीे .

(३) स र ंग ववयोयत
ु नॉ्ट सकी्मळ
ु े लागली असल्याचे, ववयोयत
ु ननरीक्षकाच्या अीवालावरुन
द सून येते.

(४) व (५) अपघातामळ
ु े एखायोया कारखान्याची ववत्तीय ीानी ााली असल्यास त्याबाबत म त
े ण्याबाबत कारखाने अकलननयमाींतगटत नासनाचे लोर

नाीी. तथावप, स र ंगीत ाालेल्या

नुकसानाबाबत कारखान ाराने ववमा सींरक्ष ासीं र्ाटत

ावा केला असल्यास अनुज्ञेय रक्कम

त्याींना समळू नकेल.

___________

वव.स. २६७ (2)
राय ड स्ट्जल््यातील पयाािरणष्ट्टया सांिेदनशील असलेल्या
ध रररथान माथेरानचा वििास िरयायाबाबत
(२)

४७५१४ (०७-०५-२०१६).

आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :

श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.भारिर जाधि ( ुहा र), श्री.स्ट्जतेंद्र

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड स्ट्जल््यातील पयाटवर ष्या सींवे ननील असलेल्या कगरीरथान माथेरानच्या
ववकासासाठी सम
ु ारे १२५ को्ी रुपयावरुन अकलक ननलीचा वापर करण्यासाठी नासनाच्या
एमएमंरडीएने ंराखडा तयार केला ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, या योजनेचे थोडक्यात रवरुप काय ंीे , केव्ीा सुरुवात करण्यात येईल,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१०-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) ीोय.
स र योजनेमध्ये खालील कामाींचा समावेन ंीे :(१) नेरळ- रतुरी ररत्याचे (वाीतक
ू सुरक्षा उपाययोजनेसी रुीं ीकर

व सुलारीकर ) जमीन

वनववर्ाग व इकोसेन्सेद्व्ी ाोनमध्ये मोडत असून वन ववर्ागाच्या असर्लेखा प्रमा े या
ररत्याच्या ६.७० कक.मी. लाींबीमध्ये ७ मी रुीं ीमध्ये ररत्याचे काम करण्यास परवानगी ंीे .

१+१ माकगटका ररता पू ट करण्याच्या ष्ीने ंवश्यक अस ा-या वन जसमनीचा ररत्याच्या

वापर करण्याच्या ष्ीने मींजूरी समळववण्यासाठी प्ररताव वनखात्याकडे द नाींक १२ नोव्ीें बर,

२०१६ रोजी सा र करण्यात ंला असून ीे काम तातडीने १५ मदीन्याींमध्ये पू ट करण्याचे
मींब
ु ई मीानगर प्र े न ववकास प्राकलकर ामार्टत ननयोस्ट्जत ंीे.
(२)

रतुरी माथेरान कच्या प पथाचे सल
ु ाररकर

व

(३) पॅनोरमा पॉई्, ीा्ट पााँई्, माय ा पााँई्, इको पााँई् या ४

नटनीय रथळाींच्या पोीोच

मागाटचे सुलारीकर

स र प्ररताववत कामाच्या अींमलबजाव ीबाबत द नाींक २९ नोव्ीें बर, २०१६ रोजी

वनखात्याच्या अकलका-याींनी प्ररताववत कामाच्या रथळाींची पाी ी केली असून वनखात्याचा
असर्प्राय प्राप्त ीोताच मुींबई मीानगर प्र े न ववकास प्राकलकर ामार्टत कायटवाीी करण्याचे
ननयोस्ट्जत ंीे .

___________
मुांबई महापासलिा पररसरात दहा िर्ाात ७ हजार १५३ विहहरी
(३)

५३६७६ (२६-०८-२०१६).

ायब झाल्याबाबत

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूि)ा :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

षु काळी पररस्ट्रथतीच्या पाश्वटर्ूमीवर मुींबई मीापासलका पररसरात

ीा वर्ाटत ७

ीजार १५३ ववदीरी गायब ााल्याची बाब माीे मे, २०१६ मध्ये नन नटनास ंली ंीे , ीे खरे
ंीे काय,

वव.स. २६७ (3)
(२) असल्यास, सन २००९ मध्ये मीापासलकेने १ ीजार २३५ ववदीरीींची
करण्यासाठी २९ को्ी रुपये खचट केले ीोते, ीे ीी खरे ंीे काय,

रु
ु रती ंण

रवच्छता

(३) असल्यास, मोठ्या सींख्येत ववदीरी गायब ीो ेबाबत नासनाकडून चौकनी करण्यात ंली
ंीे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२१-११-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी.
(२) बी
ु ई मीानगरपासलकेमार्टत सन २००९-२०१० या वर्ाटत एकू
ृ न्मींब
काढून रवच्छता ंण

९०७ ववदीरीींचा गाळ

रु
ु रतीची कामे करण्यात ंली.

स र कामासाठी रु. २६.३४ को्ी खचट ााले ंीे त.

(३) स र प्रकर ी बी
ृ न्मुींबई मीानगरपासलकेमार्टत चौकनी करण्यात ंलेली नाीी.
(४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________
आक्सा बीचिरील िांत्राटी जीि रक्षिाांच्या िेतनिाढीबाबत
(४)

५३९८९ (२९-०८-२०१६).

(िाांहदिली पि
ू )ा , अॅड.परा
(पनिेल) :

अॅड.आसशर् शेलार (िाांद्रे पस्ट्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर

अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील मालाड पस्ट्श्चम येथील सवाटत लोका ायक अस ा-या ंक्सा बीचवरील कींत्रा्ी
जीव रक्षक गत ६ वर्ाटपासन
ू तु्पुींजी वेतनावर उ रननवाटी करीत असल्याचे नन नटनास ंले
ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, मीानगरपासलकेच्या कायमरवरूपी जीव रक्षकाला ८ तास काम करण्याचे २२ ते
२५ ीजार समळत असून स र कींत्रा्ी जीव रक्षकला १० तास काम करण्याकररता केवळ १०
ीजार समळत असल्याचे समोर ंले ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, कींत्रा्ी जीव रक्षकाला मीापासलका वयाच्या ३० व्या वर्ी ननवत्ृ त करीत असून
मीापासलकेच्या जीव रक्षकाला वयाची अ् ीी ५८ असल्याचे समजते, ीे ीी खरे ंीे काय,

(४) असल्यास, कींत्रा्ी जीव रक्षकाींची वेतनवाढ व ननवत्ृ ती वय वाढववण्याकररता नासन को ती
कायटवाीी कर ार वा कररत ंीे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२१-११-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी.
(२)

मीानगरपासलकेच्या

कायमरवरुपी

जीवरक्षकाला

मीापासलका

२०२००+ग्रेड पे १९५० या वेतनश्रे ीत वेतन व र्त्ते द ले जातात.

ननयमानुसार

रु.५२००-

कींत्रा्ी पध् तीवरील जीवरक्षकाची ननयुक्ती ीी सीा मदीन्याींच्या कालावलीसाठी केली

जात असून त्याींना १० तासाच्या कामाकररता रु. १२,०००/- प्रनतमाी इतके वेतन

े ण्यात येत.े

वव.स. २६७ (4)
(३) कींत्रा्ी पध् तीवरील जीवरक्षकाची ननयुक्ती ीी सीा मदीन्याींच्या कालावलीसाठी केली जात
असल्याने त्याींच्या ननवत्ृ तीच्या वयाचा प्रश्न उयो्ावत नाीी.
मीापासलका

जीवरक्षक

ीे

मीानगरपासलका

सेवाननवत्ृ त ीोतात.

ननयमानस
ु ार

वयाच्या

५८ व्या

वर्ी

(४) व (५) कींत्रा्ी पध् तीवरील जीवरक्षक व पावसाळी मोसमा रम्यानचे कींत्रा्ी जीवरक्षक
याींच्या वेतनामध्ये जानेवारी, २०१६ पासून वाढ करण्यात ंली असून, त्याींना
रु. १२,०००/- व रु. ९,६००/- इतके वेतन

े ण्यात येते.

रमीा अनुक्रमे

कींत्रा्ी पध् तीवरील जीवरक्षकाची ननयक्
ु ती ीी सीा मदीन्याींच्या कालावलीसाठी केली

जात असल्याने त्याींच्या ननवत्ृ तीच्या वयाचा प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________

पण
ु े स्ट्जल््यातील दापोडीतील हॅरीस ब्रब्रजचा िठडा तट
ु ला असल्याबाबत
(५)

५५८४० (२४-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.िुणाल

पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पु े स्ट्जल््यातील

ापोडीतील ीॅरीस ब्रिजचा कठडा त्
ु ला असल्यामळ
ु े ्े म्पो न ीत

कोसळल्याची घ्ना द नाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास घडली, ीे खरे ंीे काय,
(२) असल्यास, स रील अपघातात ८ ज

जखमी ााले असून स रील कठडा तातडीने

करण्याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,

रु
ु रत

(३) तसेच नक
ु सान ाालेल्या ्े म्पोचालकाींना व जखमीींना को त्या रवरुपाची म त करण्यात
ंली ंीे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२७-१२-२०१६) :(१) नाीी.
पु े स्ट्जल््यातील

ापोडीतील ीॅरीस ब्रिजचा कठडा सस्ट्ु रथतीत ीोता. द नाींक २४ एवप्रल,

२०१६ रोजी ्ा्ा ्े म्पो क्रमाींक एमएच-०४-डीडी-६८३४ च्या लडकेने कठडा ना रु
ु रत ीोवून स र
्े म्पो न ीत पडला.

(२) द नाींक २४ एवप्रल, २०१६ रोजी ाालेल्या अपघातामध्ये स र ्े म्पोचा चालक श्री.नबबीर
उमरउल्ला खान, वय २४ वर्ट जखमी ााला असल्याची नों

खडकी पोसलस र्े ननमध्ये

ाालेली ंीे . स र अपघाताची मादीती समळताच पु े मीानगरपासलकेकडून कठडा त्वरीत
रु
ु रत कर ेत ंलेला असून, कठड्याच्या उवटररत र्ागाला मजबुतीकर

(३) अपघातग्ररत ्े म्पो पु े मीानगरपासलकेच्या अस्ट्निननामक
जखमी ्े म्पो चालकास स्याद्री रुनि ालयात

कर ेत ंलेले ंीे.

लाने बाीे र काढला असून

ाखल केले असल्याबाबत खडकी पोसलस र्े नन

पु े याींनी कळववले ंीे.
(४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________

वव.स. २६७ (5)
ठाणे शहरातन
ु होणाऱ्या अिजड िाहतुिीबाबत
(६)

५६१०० (२६-०८-२०१६).

श्री.स्ट्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िा ल),

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरां

बरोरा (शहापूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे ाि),

श्री.जयांत पाटील (इरलामपरू ), श्री.सभ
ु ार् साबणे (दे लरू ), डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर),
श्री.प्रिाश आब्रबटिर (राधान री) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ठा े नीरातुन ीो ाऱ्या अवजड वाीतक
ु ीची समरया गींर्ीर बनलेली असल्याने गायमुख ते
बाळकूमपयंत

बायपास

ररत्याचे

काम

करण्यासाठी

एमएमंरडीए

व

केंद्र

नासनाच्या

अकलकाऱ्याींसमवेत नवी द ल्ली येथे द नाींक १० मे, २०१६ रोजी बैठक घेतलेली ीोती, ीे खरे
ंीे काय,
(२) असल्यास, उक्त बैठकीत को ता नन य
ट घेण्यात ंला ंीे, त्यानस
ु ार को ती कायटवाीी
केली वा करण्यात येत ंीे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१०-०१-२०१७) :(१) नाीी. तथावप, वाीतक
कोंडी
ू

रू करण्याच्या

ष्ीकोनातून ठा े घोडबीं र ररत्यावरील अवजड वाीतक
ू ीस पयाटयी मागट उपलबल करण्यासाठी

पूवट द्रत
ु गती मीामागट ते घोडबीं र वळ ररत्याचे काम मुींबई मीानगर प्र े न ववकास
प्राकलकर ामार्टत प्ररताववत करण्यात ंले ंीे. स र कामाची अीं ास्ट्जत मींजूर रक्कम रु.१२०
को्ी इतकी ंीे . या कामाकरीता ंवश्यक असलेली पयाटवर

ववर्ागाची व वन ववर्ागाची

मान्यता समळववण्याची प्रकक्रया सुरु ंीे . ररत्याचे कामाकरीता ंवश्यक र्ूसींपा न ठा े
मीानगरपासलकेमार्टत ााल्यानींतर कामास सुरुवात करण्यात येईल.
(२) व (३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________
ठाणे महापासलिा क्षेत्रातील िळिा प्रभा

ससमती अांत त
ा पारससिन र येथे

उभारयायात येणाऱ्या मल:ननरसारण प्रिल्पाबाबत
(७)

५६१११ (२६-०८-२०१६).

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.स्ट्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िा ल),
श्री.पाांडुरां

बरोरा

(शहापूर),

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे ाि), श्री.जयांत पाटील (इरलामपूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठा े मीापासलका क्षेत्रातील कळवा प्रर्ाग ससमती अींतगटत पारससक नगर येथे उर्ारण्यात
ये ाऱ्या

मल:ननरसार

प्रकल्पाला

रथाननक

रदीवानाींचा

नगरववकास राज्यमींत्री याींनी त्याींच्या कायाटलयामध्ये माीे

ववरोल

असन
ू

यासीं र्ाटत

मा.

जन
ू , २०१६ मध्ये रथाननक

लोकप्रनतननली व सवटसींबींकलताींसमवेत बैठक घेतली ीोती, ीे खरे ंीे काय,
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(२) असल्यास, स र मागण्याींवर बैठकीमध्ये को ता नन य
ट घेतला व त्यानुसार को ती
कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) :(१) ीोय.
(२) सयोयस्ट्रथतीत उक्त प्रकल्पास द नाींक १९.८.२०१६ रोजी रथकगती

े ण्यात ंली ंीे .

(३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
ठाणे शहरातील धोिादायि इमारतीांबाबत
(८)

५६३२२ (२९-०८-२०१६).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बा लाण), श्री.सुरेश लाड (िजात),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िा ल), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.पाांडुरां
श्री.स्ट्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री. णपत

बरोरा (शहापरू ),

ायििाड (िल्याण पूि)ा , श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे ाि), श्री.जयांत पाटील

(इरलामपूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.आससफ शेख (माले ाांि मध्य), श्री.शाांताराम
मोरे (सभिांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठा े मीानगरपासलकेने पावसाळयापूवी नीरातील लोका ायक इमारतीींची या ी माीे मे,
२०१६ मध्ये जाीीर केली ंीे , ीे खरे ंीे काय,
(२) असल्यास, पावसाळ्यातील लोका ंण

स्ट्जववत ीानी ्ाळण्यासाठी नासनाने जाीीर

केलेल्या नव्या लोर ानस
ु ार मीापासलकेने लोका ायक इमारतीवर को ती कारवाई केली वा
करण्यात येत ंीे ,

(३) असल्यास, नीरात अत्यींत लोका ायक इमारती ककती ंीे त, व त्याींच्या पन
ु वटसनाकरीता
मीापासलकेने को ती कायटवाीी केली ंीे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) :(१) ीे खरे ंीे .
(२) व (३) नगर ववकास ववर्ागाकडील नासन पररपत्रक द नाींक ०५.११.२०१५ नस
ु ार ठा े
मीानगरपासलका ीद्दीतील जुन्या व मोडळकीस ंलेल्या इमारतीींचे वगीकर

केले ंीे .

अनतलोका ायक, राीण्या अयोनिय व तात्काळ ननषकाससत कर े या प्रवगाटमध्ये

मोड ाऱ्या ९० इमारतीींपैकी ७१ इमारतीींवर कारवाई करण्यात ंलेली ंीे.
अना लोका ायक इमारतीींवर कारवाई केल्यानींतर ंजतागायत १९०८ बाकलताींना रें ्ल
ीौंससग रकीममध्ये स ननका उपलबल करुन

े ण्यात ंलेल्या ंीे त.

(४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
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दादर (मुांबई) मधील छाप्रा आणण मोहसीन या दोन चाळीांच्या पुनविािासाबाबत
(९)

५६४८७ (२९-०८-२०१६).

श्री.अजय चौधरी (सशिडी), श्री.जयांत पाटील (इरलामपूर),

श्री.स्ट्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.यो श
े सा र (चारिोप), श्री.सदा
सरिणिर (माहहम) :
(१)

सन्माननीय

ह
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल

ा र पस्ट्श्चमेकडील प्लााा ससनेमाजवळील छाप्रा इमारत तसेच सेना र्वन जवळील

जुन्या इमारतीींचा पुनववटकास प्रकल्प ीाती घे ाऱ्या ववकासकाींनी तेथील कु्ुींबाींना पयाटयी
वारतव्यासाठी माचट, २०१५ पासन
ू र्ाडे
ंीे त, ीे खरे ंीे काय,

े े थाींबववल्यामळ
ु े नेकडो कु्ुींबे ररत्यावर ंली

(२) असल्यास, याबाबत तेथील रदीवाश्याींनी तसेच रथाननक लोकप्रनतननलीनी एक वर्ाटपूवी
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे पत्रायोवारे तक्रारी केल्या ंीे त, ीे ीी खरे ंीे काय,
(३)

असल्यास, स र इमारतीच्या पुनववटकासाचे काम न ीोण्याची कार े काय ंीे त तसेच

रदीवाश्याींना र्सववण्याऱ्या ववकासकाच्या ववरोलात नासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात
येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. प्रिाश महेता (१२-०१-२०१७) :(१)

ा र पस्ट्श्चमेकडील प्लााा ससनेमाजवळ छाप्रा इमारत

तसेच सेना र्वन जवळील जन्
ु या इमारतीींचा पन
ु ववटकास प्रकल्प ीाती घेण्या-या ववकासकाींनी
मागील काीी कालावली पासून तेथील कु्ुींबाींना पयाटयी वारतव्यासाठी

े य र्ाडे अ ा केले

नसल्याची बाब नन नटनास ंलेली ंीे .

(२) रथाननक ंम ार श्री.स ा सरव कर याींनी द .१५.७.२०१५ च्या पत्राव् ारे मा.मुख्यमींत्री,
मीो याींकडे तक्रार केली ंीे .
(३)

ा र

पस्ट्श्चमकेडील

प्लााा

ससनेमाजवळील

छाप्रा

इमारतीचा

ववकासक

ंकथटक

घो्ाळ्याींमुळे तुरींगात असल्याने स र इमारतीच्या पुनववटकासाचे काम मागील ३ ते ४
वर्ांपासून बीं

ंीे. तर ीाय राईस ससमतीचे ना ीरकत प्रमा पत्र, बाींलकाम क्षेत्रर्ळ २०,०००

चौ.मी. पेक्षा जारत असल्यामुळे केंद्रीय पयाटवर

व

वन ववर्ाग (MOEF)ची परवानगी घे ,े

ीे रर्े ज कसम्ीची परवानगी, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ं े नाप्रमा े करम क
ु ीची मै ाने
(RG) ीी तळ मजल्यावर

े े बींलनकारक असल्यामळ
ु े ंराखड्यात ब ल करावे लाग ,े मेिो

रे ल्वे बाजुने जात असल्यामुळै मेिो रे ल्वेची परवानगी, त्यामळ
ु े र्ाऊीं्े नन डडसाईन मध्ये ब ल
या सवट कार ाींमुळे सेवार्वन जवळील बाळकृष

स न, सारा मॅन्नन, ससध् पुरा, कुथाडाट

मॅन्नन या उपकर प्राप्त इमारतीींच्या पुनववटकासाचे काम रखडले ंीे .

ा र येथील पन
ु ववटकासाचे काम रखडलेल्या इमारतीींमलील रदीवानी तसेच रथाननक

लोकप्रनतननलीींनी मा.मुख्यमींत्री मीो याींकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने या इमारतीमलील
रदीवानी, ववकासक व लोकप्रनतननली याींचेसोबत मुख्य अकलकारी, मुींबई इमारत

रु
ु रती व

पुनरट चना मींडळ याींनी द .२३.५.२०१६ रोजी बैठक घेतली ंीे. छाप्रा इमारतीच्या ववकासकाने
रदीवानाींचे प्रलींब्रबत र्ाडे
करण्याकरीता

े ण्याकरीता त्याींच्यावतीने गींत
ु व क
ू ार उर्े केल्याचा व प्रकल्प पु ट

र्ाडेकरु/रदीवानाींनी

चचाट

करुन

नन य
ट

घेण्यात

येत

असल्याचे

मींडळास
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कळववलेले ंीे. तर सेना र्वन जवळील बाळकृष

मेन्नन, सारा मेन्नन, ससध् पुरा व कॅथडाट

मेन्नन या इमारतीच्या ववकासकाने ताींब्रत्रक अडच मुळे प्रकल्पास ववलींब ााल्याचे मान्य करुन

प्रकल्प जल गतीने पु ट कर ार असल्याचे ंश्वासन द लेले ंीे . त्या अनर्
ु ींगाने प्रकल्प
ककती कालावलीत पु ट कर ार याबाबत लेखी कळवव े तसेच रदीवानाींचे थकीत र्ाडे त्वरीत
अ ा करण्याबाबत मुख्य अकलकारी, मुींबई इमारत
ववकासकास सूचना

े ण्यात ंल्या ंीे .

रु
ु रती व पुनरट चना मींडळ याींचेव् ारे

(४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
दे ऊळ ािराजा (स्ट्ज.बुलढाणा) न रपासलिा हद्दीतील सांजयन र भा ातील घरिुलाांबाबत
(१०)

५६७४२ (२९-०८-२०१६).

डॉ.शसशिाांत खेडि
े र (ससांदखेड राजा) :

सन्माननीय

ह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)

े ऊळगावराजा (स्ट्ज.बल
ु ढा ा) नगरपासलका ीद्दीतील सींजयनगर र्ागात २१० मींजरू

घरकुलाींपैकी ५५ घरकुलाींची कामे पू ट ााली असल्याचे माीे मे, २०१६ च्या सुमारास नन नटनास
ंले, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, उवटररत १५५ घरकुलाींचे काम अलटव् असुन अलटव् अवरथेतील घरकुले गुींड व
र्रु ट्या चोर्याींची ंश्रयरथाने ााली ंीे त, ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, या सीं र्ाटत नासनाने चौकनी केली ंीे काय, चौकनीनुसार पुढे को ती
कारवाई केली वा करण्यात येत ंीे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१०-०१-२०१७) :(१),(२),(३) व (४)
पुररकृत एकास्ट्त्मक गी
ृ ननमाट

े ऊळगाव राजा नगरपररर् े तींगत
ट केंद्र

ाोपडपटी ी ववकास कायटक्रमतींगत
ट (IHSDP) अींतगटत सींजयनगर

येथील ५०९, वपींपळनेर १३८, र्ुक्पुरा १०२ अना एकू

३ ाोपडपटी यामलील ७४९ घरकुलाींच्या

प्रसतावास द नाींक १०.१२.२००८ रोजी केंद्रीय मान्यता व सींननयत्र
मान्यता द ली ंीे. मात्र स र प्रकल्पास एकु

ससमतीने (CSMC) ने

१९३ घरकुलाींवर सससमत करण्याबाबत केंद्र

नासनाने द नाींक २७.१०.२०१५ रोजी मान्यता द ली ंीे . त्याबाबतचा तपनील खालीलप्रमा े
ंीे .
(रक्िम ु..लाखात)
प्रकल्प ककीं मत
४६२.८९
मुख्याकलकारी,
एकु

मींजूर अनु ान (दीरसा)

ववतरीत अनु ान (दीरसा)

केंद्र

राज्य

केंद्र

राज्य

२९८.०६

१४८.८२

६४४.४०

१२०.३४

एकू
७६४.७४

े ऊळगाव (राजा) याींनी सा र केलेल्या सुलाररत प्रकल्प अीवालानुसार (DPR)

१९३ घरकुलाींपैकी ८६ घरकुले प्रगतीपथावर असून उवटररत १०७ घरकुलाींचे बाींलकाम

अयोयाप सरु
ु ाालेले नाीी. स र प्रकल्पावर ंजसमतीस रु.११२.७९ लक्ष इतका खचट ाालेला
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ंीे . उवटररत १०७ घरकुलाींचे बाींलकाम लार्ार्थयांकडून करून घेण्याबाबत द नाींक १८.३.२०१६
रोजी घेण्यात ंलेल्या नगरपररर् े च्या सवटसालार

सर्ेतील ठराव क्र.७ अन्वये ननस्ट्श्चत

करण्यात ंले ंीे . त्यानस
ु ार लार्ार्थयांकडून घरकुले तयार करून घेण्याकररता ंवश्यक
काग पत्राींची पूतत
ट ा तसेच अजट मागववण्यासाठी द नाींक २४.३.२०१६ रोजी
वत्ृ तपत्रात (अकोला ंवत्ृ ती) मध्ये जादीरात सूचना प्रससध्

ै ननक लोकमत या

करण्यात ंली ंीे . स र

प्रकल्पाकररता नगरपररर् े स रु.७ को्ी ६४ लाख इतका ननली प्राप्त ााला असून रु.१ को्ी

१२ लाख इतका खचट ाालेला ंीे . प्रकल्प सससमत ााल्याने अखकचटत ननलीपैकी केंद्र नासन
दीरसा रक्कम रु.३ को्ी १२ लक्ष व राज्य नासन दीरसा रु.१० लक्ष असे एकु

रु. ३ को्ी

२२ लक्ष इतका ननली नासनास द नाींक १७.६.२०१५ रोजी परत केला असलयाचे मुख्याकलकारी,
े ऊळगावराजा नगरपररर्

याींनी कळववले ंीे.

___________
पैठण ्योयोध ि िसाहतीमधील १० इमारती विक्री विना पडून असल्याबाबत
(११)

५६९१४ (२९-०८-२०१६).

श्री.अतल
ु सािे (्रां ाबाद पूि)ा :

सन्माननीय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पैठ

(स्ट्ज.्रीं गाबा ) ्योयोकगक वसाीतीमध्ये ्रीं गाबा

गी
ृ ननमाट

ह
ृ ननमााण

व क्षेत्र ववकास

मींडळाने सवट सुववलाींसी बाींललेल्या १० इमारती र्रमसाठ ककीं मतीमळ
ु े ववक्रीववना पडून ंीे त,
ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, स र इमारतीमलील एका फ्लॅ ्ची ककीं मत ककती ठे वण्यात ंली ंीे व स र
फ्लॅ ् ग्राीकाींना परवडतील अना ककीं मती ठरववण्याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली वा
करण्यात येत ंीे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२८-१२-२०१६) :(१) अींनत: खरे ंीे .
्रीं गाबा

गी
ृ ननमाट

व क्षेत्रववकास मींडळामार्टत पैठ , स्ट्ज.्रीं गाबा

उत्पन्न ग्ाींतगटत १० इमारतीमध्ये एकू

येथअल्प

१६० स ननकाींचे बाींलकाम डडसेंबर २०१३ अखेर पू ट

करण्यात ंले. १६० स ननकाींपैकी २ स ननकाींचे पात्र लार्ाथींना वा्प करण्यात ंले.

(२) व (३) म्ीाडाच्या प्रचसलत ववक्री ककीं मती ववर्यक लोर ानस
ु ार रु.१२,०३,१००/- प्रनत

स ननका ककीं मत ननस्ट्श्चत करण्यात ंली व गाळे ववक्रीसाठी द .०७.१०.२०१३ रोजी पदीली
जाीीरात

े ण्यात ंली. तथावप, पुरेसा प्रनतसा

द .२८.०४.२०१४ रोजी अनक्र
ु मे

समळाला नाीी. त्यानींतर द .२७.०२.२०१४ व

स
ु री व नतसरी जाीीरात

नागरीकाींचा पुरेसा प्रनतसा र समळाला नाीी. मीाराषि गी
ृ ननमाट

्ेेयात ंली. तरी

े खील

व क्षेत्रववकास प्राकलकर

ठराव क्र.६६६० व ६६६४ अनक्र
ु मे द .२२.०५.२०१४ व द .२२.०७.२०१४ नस
ु ार ववक्री ककीं मतीमलील
प्राप्त ीो ारा नर्ा, व्याज र, व्यवरथापकीय खचट, ंकस्ट्रमक खचट इ. बाबीची ्क्केवारी कमी

करण्याबाबत नन य
ट घेण्या ंला. या अनुर्ींगाने गाळ्याींची ववक्री ककीं मत पररग ीत करण्यात
ंली त्यामध्ये कींत्रा् ारास योयावी लाग ारी र्ाववाढ काीी प्रमा ात ससमीत करण्यात
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ंली. त्यानुसार सल
ु ाररत ववक्री ककीं मत रु.११,८८,०००/- प्रनत स ननका ननस्ट्श्चत करण्यात ंली

व कमी केलेल्या ववक्री ककीं मतीनुसार द .२१.८.२०१४ रोजी प्रथम येईल त्यास प्रथम प्रालान्य या
तत्वावर जादीरात

े ण्यात ंली. तथावप, त्यामध्ये एकीी अजट प्राप्त ााला नाीी. वरीलप्रमा े

सवट जादीरातीच्या अनुर्ींगाने पात्र ठरलेल्या २ लार्ाथींना गाळ्याींचे वा्प करण्यात ंले ंीे.
उवटररत १५८ स ननकाींपैकी ५४ स ननका ववकत घेण्यासाठी पोलीस ववर्ागाकडून माग ी प्राप्त
ााली असून सींबींकलत ववर्ागास पैठ

येथील स ननका ववतरीत करण्याबाबत कायटवाीी

प्रगतीपथावर ंीे. सयोयस्ट्रथतीमध्ये प्रथम येईल त्यास प्रथम प्रालान्य या तत्वावर ववतर
चालू ंीे .

___________
नासशि शहर ससडिो विभा ातील ११ प्रभा ाांतील नाले ि ड्रेनेजबाबत

(१२)

५७१०४ (२९-०८-२०१६).

श्री.यो ेश (बापू) घोलप (दे िळाली) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासनक नीर ससडको ववर्ागातील ११ प्रर्ागाींतील नाले व ड्रेनज
े बाबत ससडको प्रनासनाकडे
ंतापयंत १५ ीजार तक्रारी करुनीी या तक्रारीींचे प्रत्यक्षात ननवार

ीोत नसल्याचे, माीे मे,

२०१६ च्या सम
ु ारास नन नटनास ंले, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, ीनुमान मींद राच्या मागे, पाथडी र्ा्ा, वासनगर, रवामी वववेकानीं नगर,
सनवनक्ती चौक, ीे डगेवार नगर येथील ररत्यावर नाल्याचे पा ी वाीत असल्याने तेथील
नागररकाींच्या ंरोनियास लोका ननमाट

ााला ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) ीे खरे नाीी.
नववन नासनक (ससडको) ववर्ागाककडे द .६.५.२०१३ ते द .२७.७.२०१६ पयंत ड्रेनेजबाबत
प्राप्त १७०५६ तक्रारीींपक
ै ी १७०१० तक्रारीचे ननवार
करण्याची कायटवाीी प्ररताववत ंीे .

करण्यात ंले असून ४६ तक्रारीचे ननवार

(२) ीे खरे नाीी.
(३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
(४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
्रां ाबाद शहरातील विमानतळाच्या विरताररिणासाठी सांपाहदत
जमीनीच्या मोबदल्यात शेतिऱ्याांना जमीन दे यायाबाबत
(१३)

५७१२० (२९-०८-२०१६).

श्री.अतल
ु सािे (्रां ाबाद पूि)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री
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(१) ्रीं गाबा

नीरातील ववमानतळाच्या ववरताररक ासाठी सन १९९३ मध्ये मुतीजापूर

मुकींु वाडी येथील ५० नेतकऱ्याींची ५५ एकर जमीन सावटजननक बाींलकाम ववर्ागाने व ससडकोने
सींपाद त केली ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, जमीनी सींपाद त करताना त्याींच्यानी केलेल्या करारानुसार तत्कालीन नासनाने
ं े न द लेले असताींनाीी नेतकऱ्याींना १२.५० ्क्के ववकसीत जमीन अयोयाप

े ण्यात ंली

नाीी, ीे ीी खरे ंीे काय,
(३) असल्यास, याबाबत नासनाने काय कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) :(१) ीे अींनतः खरे ंीे . ससडकोने मौजे मुकींु वाडी येथील
ससडकोसाठी

सींपाद त

केलेल्या

जमीनीपैकी

३०.८९

ीे क््र

ंर

जमीन

ववमानतळ

ववरतारीकर ासाठी सावटजननक बाींलकाम ववर्ागामार्टत ववमानतळ प्राकलकर ाकडे ीरताीं तरीत
केली ंीे . तसेच सावटजननक बाींलकाम ववर्ागाने ससडको अकलसूकचत क्षेत्रातील १४.१४ ीे क््र
ंर व ससडको अकलसूकचत क्षेत्राबाीे रील २०.५४ ीे क््र ंर अना एकू

३४.६८ ीे क््र ंर

जमीनीचे सींपा न ववमानतळ ववरतारीकर ासाठी केले ंीे.

(२), (३) व (४) ससडकोच्या लोर ानुसार मौजे मुकींु वाडी येथील ज्या जमीनीींचे सींपा न

ससडकोसाठी करण्यात ंले ीोते व ज्या जमीनी ववमानतळासाठी ीरताींतरीत केल्या ीोत्या
अना ससमनीच्या पात्र लार्लारक नेतक-याींना १२.५० ्क्के योजनेचा लार्

े ण्यात ंलेला

ंीे . जी जमीन ससडकोने अकलग्रीीत केलेली नाीी अना नेतक-याींना ससडकोच्या लोर ानुसार
१२.५० ्क्के योजनेचा लार्

े ता येत नाीी.

___________
िसई-विरार महान रपासलिेची ठे िेदाराांनी २०० ते २५० िोटी ु.पयाांची लूट िेल्याबाबत
(१४)

५७१३४ (२९-०८-२०१६).

श्री.सरदार ताराससांह (मल
ु ुांड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वसई-ववरार मीानगरपासलकेच्या पाच प्रर्ाग ससमत्याींसाठी २२ ठे के ाराींकडून ३३७१ ववववल

कमटचाऱ्याींच्या करण्यात ंलेल्या नेम ूकीींयोवारे ठे के ाराींनी पाच वर्ाटत मीानगरपासलकेची २००

ते २५० को्ी रुपयाींची ल्
ू केल्याची बाब मादीती अकलकारातन
ू माीे माचट, २०१६ च्या
नेव्च्या ंठवड्यात वा त्या सुमारास नन नटनास ंली ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, ंयुक्त सतीन लोखींडे याींनी नेमलेल्या ससमतीने द लेल्या अीवालानस
ु ार २८४४
कमटचाऱ्याींची कपात केली असता एका वर्ाटअखेर मीानगरपासलकेची ४४ को्ी रुपयाींची बचत
ााल्याचे ससध्

ााल्याने ठे के ाराींनी मीानगरपासलकेला र्सववल्याचे नन नटनास येऊनीी,

सींबींकलत ठे के ाराींववरोलात को तीच कारवाई न करण्याची कार े काय ंीे त,
(३) असल्यास, नासनाने या प्रकर ी चौकनी करुन ठे के ाराींववरोलात को ती कारवाई केली वा
करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

वव.स. २६७ (12)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) सन २०१४-१५ मध्ये १७ ठे के ाराींकडून ३३८४ इतक्या
कमटचा-याींची ठे का तत्वावर नेम ूक केली ीोती, ीी वरतुस्ट्रथती ंीे. यावर वावर्टक सम
ु ारे
रुपये ३४.८५ को्ी इतका खचट ााला ंीे.

(२) मीानगरपासलकेचे उत्पन्नाचे रत्रोत वाढवव े व खचाटत बचत कर े, यासाठी उपाययोजना
सुचववण्यासाठी

वसई

ववरार

नीर

मीानगरपासलकेच्या

रतरावर

गदठत

ससमतीने

मींजूर

ंकृतीबींलापेक्षा अनतररक्त कमटचारी कपात करावेत अनी सनर्ारस केली व तयोनुर्ींगाने २५८२
ठे का कमटचा-याींची कपात करण्यात ंली ंीे.

उपरोक्त प्रकर ाची सखोल चौकनी करुन नासनास चार ंठवड्यात अीवाल सा र
करण्याच्या सूचना स्ट्जल्ीाकलकारी, पालघर याींना द नाींक ११.०७.२०१६ रोजी
(३) व (४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

े ण्यात ंल्या.

___________

दापोली तालक्
ु यात (स्ट्ज.रत्नाध री) असणाऱ्या सशपयाा िांपनीमध्ये
िाम ाराांना १० महहन्यापासून विनािेतन राबिून घेतल्याबाबत

(१५)

५८१६२ (२९-०८-२०१६).

श्री.प्रिाश आब्रबटिर (राधान री) :

सन्माननीय िाम ार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ापोली तालुक्यात (स्ट्ज.रत्नाकगरी) अस ाऱ्या सनपयाट कींपनीमध्ये नेकडो कामगाराींना १०

मदीन्यापासून ववनावेतन राबवून घेतल्याने त्याच्याींवर उपासमारीची वेळ ंल्याचे द नाींक ३०
मे, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास नन नटनास ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, कींपनीमध्ये काम कर ारे कमटचारी ीे र्ुसमपुत्र व प्रकल्पबाकलत असल्याने
नासनाने कमटचाऱ्याींचे वेतन का थाींबवण्यात ंले याबाबत चौकनी केली ंीे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलां ेिर (२७-१२-२०१६) :(१) ीोय, ीे खरे ंीे.
(२) ीोय.
रत्नाकगरी कायाटलयातील सरकारी कामगार अकलकारी याींनी चौकनीअींती सींबींकलत
कींपनीववरुध्
ननरीक्ष

वेतन प्र ान अकलननयम, १९३६ व कींत्रा्ी कामगार अकलननयम, १९७० अींतगटत

नेरे पारीत केले ीोते. ननरीक्ष

ने-यातील त्रु्ीची पूतत
ट ा न केल्याने अकलननयमाींतील

तरतु ीींचा र्ींग केल्याबद्दल व्यवरथापनाववरुध्

मा.न्यायालयात ख्ले

ाखल करण्यात ंले

ंीे त.

(३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________

िोल्हापरू महापासलिेच्या पाणीपरु िठा विभा ाने सि
े पांवपां
ु ज

रटे शनसाठी ५५ लाखाांचे

अांदाजपत्रि तयार िु.न ननविदा िाढल्याबाबत

(१६)

५८३६४

(िरिीर) :

(२९-०८-२०१६).

डॉ.सुस्ट्जत

समणचेिर

(हातिणां ले),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.चांद्रदीप

नरिे

वव.स. २६७ (13)

(१)

सरा चौक (स्ट्ज.कोल्ीापूर) पररसरातील जयींती नाला येथे सव
ु ेज पींवपींग र्े ननसाठी ११

के.व्ीी.

ाबाच्या वीज कनेक्नन एक्सप्रेस कर्डरसी लोड वाढववण्यासाठी वीज मींडळाने २५

लाखाींचे अीं ाजपत्रक तयार केलेले असताींना मीापासलकेच्या पा ीपुरवठा ववर्ागाने त्याच
कामासाठी ५५ लाखाींचे अीं ाजपत्रक तयार करुन ननवव ा काढल्याचे माीे मे,२०१६ च्या सुमारास
नन नटनास ंले, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी नासनाने चौकनी केली ंीे काय, चौकनीनस
ु ार पुढे को ती
कारवाई केली वा करण्यात येत ंीे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) :(१) ीे अींनत: खरे ंीे .
जयींती नाला येथील सव
े
पींपीींग र्े ननसाठी ११ के.व्ीी वीज
ु ज

ाबाच्या एक्सप्रेस

कर्डरसी लोड वाढववण्यासाठी वीज मींडळाने तयार केलेल्या २५ लाखाचे अीं ाज पत्रक सन
२०१२-१३ च्या कॉर् डा्ा नुसार तयार केले ीोते.

स रच्या कामासाठी सावटजननक बाींलकाम खात्याच्या सन २०१३-१४ च्या सल
ु ारीत

सूचीनूसार रु.५५.०० लाख ककीं मतीची ननवव ा मीानगरपासलकेने काढलेली ीोती.
तथापी

मीाववतर
मीाववतर

याबाबत

कोल्ीापरू

कींपनीच्या चालू

मीानगरपासलकेच्या

रथायी

ससमतीच्या

र

सच
ु नेनस
ू ार

र सूचीनूसार रु.२७.५८ लाख रुपये इतकी अीं ाजपत्रकीय रक्कम

कींपनीकडे र्रुन काम करुन घेण्याची कायटवाीी सुरू ंीे .

(२) व (३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________
महाराष्ट्र माथाडी हमाल ि इतर श्रसमि िाम ार ननरीक्षि याांनी
ननयमबा्यपणे िाम ाराांच्या नोंदी िेल्याबाबत
(१७)

५९२१४ (२९-०८-२०१६).

श्री.सुरेश

ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िाम ार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मीाराषि माथाडी ीमाल व इतर श्रसमक कामगार ननरीक्षक, कचींचवड, पु े १९ याींनी

नासनाची व कींपनीची र्सव क
करून प्रनतक इीं्रप्राईाेस, कुरुळी (स्ट्ज.पु े) या कींपनीत
ू
ननयमबा्यप े बाीे रील कामगाराींच्या नों ी केल्याचे माीे एवप्रल, २०१६ वा त्यासुमारास
नन नटनास ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स र कींपनीने मीामींडळास द नाींक ४ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास
ननवे न द ले ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी

ोर्ी अकलकाऱ्याींवर नासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात

येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

वव.स. २६७ (14)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलां ेिर (०७-१२-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी. स र कींपनीत कायटरत
असलेल्या अनोंद त माथाडी कामगाराींची व मालकाची ननयमानस
ु ार नों

ी केली ंीे .

(२) व (३) ीोय. तथावप, स र कींपनीत कायटरत माथाडी कामगाराींचे वेतन व लेव्ीी मालकाने
मींडळात जमा केली नाीी. यारतव, मींडळाच्या वसुली नो्ीसला अनुसरुन ननवे न द ले ंीे .

स र मालकाने अकलननयमाच्या तरतू ीचा र्ींग केला ंीे. सबब, अकलकाऱ्यावर कारवाई
करण्याचा प्रश्च उयो्ावत नाीी.
(४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
िल्याण येथील िालधुनी वििास प्राधधिरणाची िेलेली घोर्णा
(१८)

५९२८४ (२९-०८-२०१६).

(अांबरनाथ) :
(१) कल्या

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पस्ट्श्चम), डॉ.बालाजी किणीिर

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तसेच ंसपासच्या पररसरात सन २००५ साली ंलेल्या मीापुरात मोठे नुकसान

तसेच जीववतीानी ााली ीोती, असल्यास, र्ववषयात ीे ्ाळण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमींत्री
याींनी वाललन
ु ी ववकास प्राकलकर ाची घोर् ा केली ीोती स र प्राकलकर

अस्ट्रतत्वात नसल्याचे

ंढळून ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,
(२) असल्यास, ीे प्राकलकर

रथापन करण्यासाठी नासनाने को ती कायटवाीी केली वा

करण्यात येत ंीे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) :(१) व (२) वाललुनी न ीचा जल

ववकास करण्याकरीता

सींबींकलत मीानगरपासलका व नगरपररर् ा याींच्यामध्ये योनिय तो समन्वय घडवून ं

े व

योनिय ते मागट नटन करण्यासीं र्ाटत स्ट्जल्ीाकलकारी, ठा े याींच्या अध्यक्षतेखाली नगर ववकास
ववर्ाग नासन नन य
ट क्रमाींक सच
ू ना-२१०८/प्र.क्र.३१/नवव-७ द नाींक २४ जून, २००८ अन्वये एका

समन्वय ससमतीची रथापना करण्यात ंली ंीे . तथावप, वाललुनी न ीसाठी को त्याीी
प्राकलकर ाची रथापना करण्यात ंलेली नाीी.
(३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
पनिेल रे ल्िे रथानिाच्या पररसरात पोलीस चौिी उभारयायाबाबत
(१९)

५९४१३ (२६-०८-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहां णघाट),

अॅड.आसशर् शेलार (िाांद्रे पस्ट्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूि)ा , श्री.विजय िाळे
(सशिाजीन र), श्रीमती मननर्ा चौधरी (दहहसर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

वव.स. २६७ (15)
(१) पनवेल (ता.पनवेल, स्ट्ज.रायगड) रे ल्वे रथानकाच्या पररसरात वाढते अनतक्रम

व वाढत्या

चोऱ्याींना ंळा बसण्यासाठी पूवट बाजूकडे पोलीस चौकी उर्ारण्याची माग ी गी
ृ ववर्ागाने
ससडको प्रनासनाकडे सन २०१२ मध्ये केली असल्याचे माीे मे, २०१६ मध्ये वा त्यासम
ु ारास
नन नटनास ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, ५ वर्े उल्ुनसुद्धा ससडकोच्या ननयोजन ववर्ागाने उक्त चौकी उर्ारण्यासीं र्ाटत
को तीच कायटवाीी केली नाीी, ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, उक्त दठका ी पोलीस चौकी उर्ारण्याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली
वा करीत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) :(१) ीोय.
(२), (३) व (४) ससडकोकडून पोलीस ंयक्
ु त, नवी मींब
ु ई याींना पोलीस चौकीकरीता नवीन

पनवेल (पूव)ट सेक््र-१७ येथील र्ूखींड क्र.१२ अ, क्षेत्रर्ळ २५.०० चौ.मी.चे वा्पपत्र द नाींक
४.११.२०१६ रोजी

े ण्यात ंले ंीे .

___________

राज्यातील विशेर्तः सभिांडी-ननजामपरू महापासलिा हद्दीतील पेयजल िराबाबत
(२०)

५९४९७ (२९-०८-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ा सशिाजीन र) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववनेर्तः सर्वींडी-ननजामपरू मीापासलका ीद्दीतील पेयजल करामध्ये वाढ
करण्याबाबत केलेला ववरोल तसेच मीापासलका क्षेत्रातील

ग
ट प्रर्ागाींना पेयजलाचा पुरेसा
ु म

पुरवठा करण्याबाबत मुरलीम अल्पसींख्याींक बरोबरच समाजातील अन्य समूी घ्काींच्या

लुरर ाींनी, समाजसेवकाींनी तसेच लोकप्रनतननलीींनी मा. मुख्यमींत्री, मा. राज्यमींत्री (नगरववकास),
मा. मींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), मा. राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), प्रलान सकचव
(नगरववकास) तसेच मीानगरपासलकेच्या सींबींकलत मीापासलका प्रनासनाकलकारी याींच्याकडे माीे
मे, २०१६ वा त्या सुमारास लेखी ननवे नायोवारे माग ी केलेली ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्याचे प्ररताववत केले
ंीे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) ीे खरे ंीे .
(२) सन २०१६-१७ च्या मीासर्ेत पा ीपटी ी

राींत सल
ु ार ा कर ेकामी ठराव क्र.१९९ द नाींक

३०.०३.२०१६ अन्वये मींजरू करण्यात ंला ीोता. मात्र स र ठरावास नगरसेवक, नगरसेववका
व प ाकलकारी याींचक
े डून तीव्र ववरोल ााल्यामुळे मीापौर याींचे

ालनात द नाींक १४.०६.२०१६

रोजी ाालेल्या बैठकीत मीापौर याींनी स र ठरावास तात्पुरती रथकगती द लेली ंीे.
(३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________

वव.स. २६७ (16)
राय ड स्ट्जल्हयातील म्हसळा न रपांचायतीचा घनिचरा
जानसई नदीपात्रात टाियायात येत असल्याबाबत
(२१)

६०१३३ (२९-०८-२०१६).

श्री.भरतशेठ

ो ािले (महाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायगड

स्ट्जल्ीयातील

म्ीसळा

नगरपींचायतीचा

घनकचरा

न ीपात्रात ्ाकण्यात येत असल्यामुळे न ीतील पा ी

नीरानजीकच्या

जानसई

वु र्त ीोऊन नीरातील लोकाींच्या

ंरोनियावर परर ाम ीोत ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, उक्त घनकचऱ्याचे व्यवरथापन कर ेबाबत मुख्याकलकारी याींना एक ननवे न
द ले ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, नासनाने याबाबत को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०२-०२-२०१७) :(१) व (२) ीे खरे नाीी.
(३) व (४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
सभिांडी महापासलिा हद्दीत नऊ बेिायदा शाळा असल्याबाबत
(२२) ६०२७१ (२९-०८-२०१६).

श्री.ु.पेश म्हात्रे (सभिांडी पूि)ा :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सर्वींडी

मीापासलका

मीापासलकेच्या सनक्ष

ीद्दीत नऊ

मींडळाने नाळा बीं

द ल्या ंीे त, ीे खरे ंीे काय,
(२) असल्यास, नो्ीसा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

बेकाय ा नाळा असल्याचे

नन नटनास ंल्यानीं तर

करण्याबाबत माीे मे, २०१६ च्या सम
ु ारास नो्ीसा

े ऊनीी नाळा सुरु ंीे त, ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, या नऊ नाळाींवर को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(४) असल्यास, याबाबतची सयोय:स्ट्रथती काय ंीे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) मीानगरपासलका सनक्ष

मींडळाने मीानगरपासलका

ीद्दीत माीे मे, २०१६ च्या सुमारास १० बेकाय ा नाळाींना नो्ीसा द ल्या ंीे त, ीे खरे ंीे .

(२) व (३) बेकाय ाररत्या सुरु असलेल्या १० नाळाींचे सींरथा चालकाींना द नाींक १२ मे, २०१५
रोजी अनकलकृत नाळा बीं

करून नाळे मध्ये सनक्ष

नासन मान्यता प्राप्त नाळे त प्रवेन करून

घेत असलेले ववयोयार्थयांना/बालकाींना

े ेबाबत नो्ीस

े ण्यात ंलेल्या ीोत्या.

तसेच पालकाींनी अनकलकृत नाळे त प्रवेन घेण्यात येऊ नये याकररता माीे मे, २०१५

मध्ये ववववल

ै ननक वत्ृ तपत्राींमध्ये तसेच साप्तादीकाींकध्ये जादीर सुचना प्रससध् ी

ंलेली ीोती. याप्रमा े कायटवाीी करून सुध् ा अनकलकृत नाळा बीं

े ण्यात

न केल्याने बालकाींचा

मोर्त व सक्तीच्या सनक्ष ाचा अकलकार अकलननयम, २००९ (२००९ चा ३५) च्या कलम ३६

वव.स. २६७ (17)
प्र ान केलेल्या अकलकाराचा वापर करून मीाराषि नासन या अकलननयमाच्या कलम १३ चे पो्
कलम (५) ंण

कलम १९ चे पो् कलम (५) च्या अनुर्ींगाने नो्ीसा

ंीे त.

े ण्यात ंलेल्या

(४) सन २०१६-१७ या नैक्षण क वर्ाटत ४ बेकाय ा नाळा नन नटनाला ंल्या असून यापूवीच्या
मागील वर्ाटतील १० अना एकू
परवागनी
ंीे .

१४ बेकाय ा सुरु नाळाींपक
ै ी ०३ नाळाींना नासनाकडून

े य केली असुन या ३ नाळाींना रवयींअथट साीास्ट्ययता तत्वावर मान्यता समळालेली

उवटररत

११

बेकाय ा

नाळाींवर

नो्ीसा

े ऊन

प्रगतीपथावर ंीे .

ननयमानुसार

काय े नीर

कारवाई

___________
राज ुरून र न रपररर्द (स्ट्ज.पुणे) येथे रहहिासी िापराच्या बाांधिामास
परिान ी दे ताना झालेल्या बदलाबाबत

(२३)

६०४६६ (२९-०८-२०१६).

श्री.सरु े श

ोरे (खेड आळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजगरू
ु नगर नगरपररर्

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(स्ट्ज.पु े) येथे रदीवासी वापराच्या बाींलकामास परवानगी

े ेकामी ब ल ीोत असल्याने जसमनीच्या ककीं मतीत ३०% रक्कम नासन जमा करत

असल्याचे माीे मे, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास नन नटनास ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, नासन ३०% रक्कम घेत असल्याने घराींच्या ककीं मतीत वाढ ीोऊन सामान्य
ग्राीकाींना घर घे े परवडत नसल्याने ३०% रक्कम रद्द करण्यात यावी याकररता रथाननक
लोकप्रनतननलीींनी मा. मुख्यमींत्री याींना माीे जून, २०१६ वा त्यासुमारास ननवे न द ले ंीे, ीे
ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, क्षेत्र ब ल करण्याकररता अनतररक्त घेण्यात ये ारी रक्कम रद्द कर ेबाबत
नासनाने काय नन य
ट घेतला ंीे वा घेण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१७-०१-२०१७) :(१) व (२) ीोय.
राजगुरुनगर नगरपररर् े ची रथापना द नाींक १४.८.२०१४ रोजीच्या अकलसुचनेयोवारे ााली

ंीे . त्यापव
ु ी त्या दठका ी प्रा े सनक योजना पु े स्ट्जल््याची ननयमावली लागू ीोती.

राजगुरुनगर नगरपररर् े ची रवतींत्र ववकास योजना तयार ााली नसल्याने अयोयापीी तेथे

प्रा े सनक योजनेची ननयमावली लागू ंीे . प्रा े सनक योजनेमध्ये जसमनीचा वापर ब ल करताींना
३०% अकलमुल्य घेण्याची तरतू

असल्याने ती सध्या राजगुरुनगर पररर् े ला लागू ंीे .

(३) नासनरतरावर प्रा े सनक योजनेच्या ननयमावलीत ब ल करण्याची कायटवाीी सुरु ंीे.
(४) लागू ीोत नाीी.

___________

वव.स. २६७ (18)
ससडिोने अनधधिृत बाांधिामाांच्या विरोधात िारिाई सुरू िेल्याबाबत
(२४)

६०५६६ (२६-०८-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससडकोने उच्च न्यायालयाच्या ं े नानुसार अनकलकृत बाींलकामाच्या ववरोलात कारवाई सुरू
केली ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, अनकलकृत बाींलकामाचा प्राप्त अीवाल व प्रत्यक्ष वरतुस्ट्रथती यामध्ये तर्ावत
असल्याने

बऱ्याच

वेळा

ससडकोला

माघार

घ्यावी

लागली

ंीे ,

तसेच,

अनकलकृत

बाींलकामाववरोलात कारवाई करण्यासाठी ससडकोकडे ंवश्यक सालनसामुग्री व मनुषयबळ नाीी,
ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी गैरर्ाय ा घेवन
ू र्म
ू ार्ीयाींनी नैना प्रकल्पासी अन्य ससडको
क्षेत्रात अनकलकृत बाींलकामे उर्ारली ंीेत, ीे ीी खरे ंीे काय,

(४) असल्यास, अना अनकलकृत बाींलकामाींना ंळा घालण्यासाठी नासनाने को ती कारवाई
केली वा करण्यात येत ंीे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) :(१) ीोय.
(२) व (३) अनकलकृत बाींलकामे काढून ्ाकण्याची कायटवाीी करण्यासाठी माससक कायटक्रम
पोसलस ंयक्
ु त याींच्याकडून पोलीस बीं ोबरताची माग ी करण्यात येते व असे अनकलकृत
बाींलकाम ववर्ागाकडून ननषकाससत करण्यात येते.

(४) अनकलकृत बाींलकामाींना ंळा घालण्यासाठी मीाराषि प्रा े सनक ंण

नगर ननयोजन

अकलननयम, १९६६ अन्वये नो्ीस बजावण्याची व ननषकासनाची कारवाई केली जाते. द नाींक
१.१.२०१३ नींतरच्या अनकलकृत बाींलकामाींना वरीलप्रमा े नो्ीस बजावून ंतापयंत एकू
३०२३ अनकलकृत बाींलकामे ननषकाससत करण्यात ंली ंीे त.
(५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________
महाराष्ट्र ग्रामदान निननमााण ससमतीला (भूदान ससमती)
महाराष्ट्र शासनाने हदलेल्या जसमनीबाबत

(२५)

६०६०७ (२९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कुडेवीाळ व ंजूबाजूच्या गावातील (ता.पनवेल, स्ट्ज.रायगड) येथील मीाराषि ग्राम ान
नवननमाट

ससमतीला (र्ू ान ससमती) ंचायट ववनोबा र्ावे याींच्या सींकल्पनेनुसार उयोयोग,

नैक्षण क, सामास्ट्जक उपक्रम ंद साठी मीाराषि नासनाने द लेल्या जसमनीपैकी ससडकोने नवी
मुींबई ववमानतळासाठी जसमन सींपाद त केली ंीे , ीे खरे ंीे काय,

वव.स. २६७ (19)

(२) असल्यास, ससडकोने मीाराषि ग्राम ान नवननमाट

ससमती (र्ू ान ससमती) ची जमीन

सींपाद त केल्यानींतर त्या ब ल्यात ससमतीच्या नावाने जसमनी न

े ता इतर व्यस्ट्क्तच्या नावे

जसमनी वा्प करण्यात ंल्या, ीे ीी खरे ंीे काय,
(३) असल्यास, याबाबत नासनाने चौकनी केली ंीे काय, त्यानुसार सींपाद त केलेल्या
जसमनीच्या ब ल्यात ससमतीच्या नावाने जसमनी

े ण्याबाबत को ती कायटवाीी केली वा

करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) :(१) नवी मुींबई ववमानतळासाठी मौजे कींु डेवीाळ स.नीं.७३/१
अ, क्षेत्र ८-५९-० ीे .ंर व स.नीं.८४/अ, ३-२०-० व ८४ ब क्षेत्र २-००-० ीे ंर.ीी र्ू ान
ससमतीनी सींबींकलत जमीन ससडकोने सींपाद त केली ंीे.

(२), (३) व (४) नवी मुींबई ंींतरराषिीय ववमानतळासाठी सींपाद त करण्यात ंलेल्या
जमीनीपो्ी २२.५% योजनेअींतगटत

र्ू ान ससमतीनी सींबींकलत लार्ार्थयांना र्ख
ू ींड वा्प

पात्रतेसाठी उपस्ट्जल्ीाकलकारी (र्स
ू ींपा न) याींचेमार्टत ननवाडे घोवर्त करण्यात ंले असून
ससडकोने सोडतीयोवारे र्ूखींड ननस्ट्श्चत केले असून अयोयाप वा्पपत्र
ववर्ागीय ंयक्
ु त, कोक

े ण्यात ंलेले नाीीत.

ववर्ाग याींनी द नाींक १३.७.२०१६ रोजी द लेल्या नन े नानस
ु ार

स्ट्जल्ीाकलकारी, रायगड याींच्याकडून स र प्रकर ी पुन:तपास ी करण्यात येत ंीे.
___________

वििास आराखड्यातील आरक्षणाच्या मोबदल्यात हदल्या जाणाऱ्या टीडीआर िरील ननबंधाबाबत
(२६)

६१२८१ (२६-०८-२०१६).

श्री.यो ेश हटळे िर (हडपसर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ववकास ंराखड्यातील ंरक्ष ाच्या मोब ल्यात द ल्या जा ाऱ्या ीरताींतर ीय ववकास
ीक्क (्ीडींर) वापरासाठी असलेले क्षेत्रर्ळाचे बींलन काढून द लासा द ला असतानाच नऊ
मी्रपेक्षा कमी रुीं ीच्या ररत्यावरील ्ीडींर वापरण्यावरील ननबंल कायम ठे वण्यात ंल्याचे
माीे मे, २०१६ च्या पदील्या ंठवड्यात वा त्या सम
ु ारास नन नटनास ंले, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे सीा मी्र ररत्यावर ्ीडींरचा वापर करता ये ार नसल्याने,
पुण्यातील छोट्या सोसायट्याींच्या पुनववटकासाचा प्रश्न ननमाट
ननमाट

ीोऊन नागररकाींमध्ये असींतोर्

ााला ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, नऊ मी्रपेक्षा कमी रुीं ीच्या ररत्यावरील ्ीडींर वापरण्यावरील ननबंल काढुन
्ाकण्याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

वव.स. २६७ (20)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२७-१२-२०१६) :(१) ीोय.
(२) अनी पररस्ट्रथती नाीी. सोसाय्ीींचा पुनवट वकास करताींना ववयोयमान ६ मी.ररत्यास

ोन्ीी

बाजन
ू े ररता रुीं ी प्ररताववत करुन ९ मी.रुीं ी केल्यास ननयमानस
ु ार ९ मी. ररत्यावर द्डींर
अनुज्ञेय ीोईल.

(३) उक्त बाब ववचारात घेता कायटवाीी करण्याची ंवश्यकता नाीी.
(४) लागू नाीी.

___________

्रां ाबाद शहराचा पयाािरण अहिाल सादर िरयायात आला नसल्याबाबत
(२७)

६१३०० (२९-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्रीं गाबा

श्री.प्रशाांत बांब ( ां ापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

नीरामध्ये पयाटवर ाचा समतोल राखण्यासाठी मीापासलका प्रनासनाने

पयाटवर ाचा ंढावा घे े अपेक्षक्षत ंीे मात्र मागील

रवर्ी

ोन वर्ाटपासुन नीराचा पयाटवर

अीवाल सा र करण्यात ंलेला नाीी, तसेच यापुवीच्या अीवालातील सुचनाींची

े खील

अींमलबजाव ी करण्यात ंलेली नाीी, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, नीरात ककमान ३३ ्क्के ााडाींची ंवश्यकता असताींना केवळ ५ ्क्के ााडे
(ग्रीन कव्ीर) उरली ंीे त, ीे ीी खरे ंीे काय,
(३) असल्यास, पयाटवर ाचा समतोल राखण्यात ्रीं गाबा
ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,
(४) असल्यास, ्रीं गाबा

नीराचा पयाटवर

मीापासलकेकडून

ल
ट केले जात
ु क्ष

समतोल राखण्याबाबत नासनाने को ती

कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) :(१) ीे अींनत: खरे ंीे .
्रीं गाबा

पयाटवर

नीरामध्ये पयाटवर

समतोल राखण्यासाठी सन २०१३-१४ या वर्ीचा

अीवाल मीानगरपासलकेच्या सवटसालार

ंला ंीे . सन २०१५-१६ या वर्ाटचा पयाटवर
सवटसालार

सर्ेची मान्यता घेऊन प्रससध्

सर्ेची मान्यता घेऊन प्रससध्

करण्यात

अीवाल तयार करण्यात ंला असून

करण्यात ये ार ंीे .

(२) ीे खरे नाीी.
(३), (४) व (५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
राज्यातील घरे लू ि बाांधिाम िाम ाराांबाबत
(२८)

६१३०५ (२९-०८-२०१६).

िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

िाम ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. २६७ (21)
(१) राज्यात घरे लू व बाींलकाम कामगाराींची नवीन नों

ी व नत
ु नीकर

ीोत नसल्याने या

कामगाराींना घरे लू कामगार व बाींलकाम कामगार योजनेचा लार् समळत नसल्याचे नन नटनास
ंले, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, बाींलकाम कामगाराींची नों

ी व इतर अनूर्ींकगक कामे बा्ययींत्र ेकडून करुन

घेण्याबाबतचा प्ररताव मींडळ/नासन रतरावर ववचारालीन ंीे. ीे ीी खरे ंीे काय,
(३) तसेच घरे लू कामगार कल्या

मींडळाचे कामकाज पाीण्यासाठी अनतररक्त १५९ प े

ननसमटतीच्या नासनाच्या ववचारालीन प्ररतावावर नन य
ट घेण्यात ंला ंीे काय,
(४) असल्यास, याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलां ेिर (२७-१२-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी.
(२) बाींलकाम कामगाराींच्या नों
ननयुक्ती

कर े

मीाराषि

ीसाठी ंवश्यक काग पत्रे जमा करण्यासाठी बाीययींत्र ेची

ईमारत

व

इतर

बाींलकाम

कामगार

कल्या कारी

मींडळाच्या

ववचारालीन ंीे .
(३) व (४) घरे लू कामगार कल्या

मींडळाचे कामकाज पाीण्यासाठी सुलारीत ंकृतीबींलानस
ु ार

प्ररताव ववकास ंयक्
ु त (असींघ्ीत कामगार) याींचे कडून मागववण्यात येत ंीे.
(५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________
इचलिरां जी शहराला िारणा नदीतन
ु पाणी पुरिठा िरणाऱ्या
योजनेचा अमत
ृ योजनेत समािेश िरयायाबाबत

(२९)

६१३९५ (२९-०८-२०१६).

श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां जी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) इचलकरीं जी नीराला वार ा न ीतुन पा ी पुरवठा कर ाऱ्या योजनेचा केंद्र नासनाच्या
अमत
ृ योजनेच्या सन २०१५-१६ च्या ंराखडयात समावेन करण्यात ंला ंीे , ीे खरे ंीे
काय,

(२) असल्यास, स र प्रकल्पाला अनु ान ववतरीत करण्याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी
केली वा करण्यात येत ंीे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े को ती ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०२-२०१७) :(१) ीोय, ीे खरे ंीे .
(२) स र प्रकल्पाच्या कामाचे कायाट े न द ल्यानींतर स र प्रकल्पासाठी ननली ववतरीत करण्यात
ये ार ंीे .
(३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________

वव.स. २६७ (22)
राज्यातील

ह
ृ ननमााण योजनेच्या ननयमािलीसाठी माजी अप्पर सधचि

ौतम चटजी याांची ससमती ननयुक्त िेल्याबाबत
(३०)

६१६२० (२९-०८-२०१६).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय

ह
ृ ननमााण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील गी
ृ ननमाट

योजनेच्या ननयमावलीसाठी माजी अप्पर सकचव गौतम च्जी याींची

एक स रयीय ससमती नासनाने ननयुक्त केली ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, या एक स रयीय ससमतीचा अीवाल नासनास प्राप्त ााला ंीे काय, त्यावर
नासनाने पुढे को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,

(३) असल्यास, स र अीवाल ककती कालावलीत प्राप्त ीो े अपेक्षीत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१०-०१-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) सींस े ने अकलसींमत केलेला The Real
Estate (Regulaation & Development) Act.२०१६ केंद्र नासनाने द नाींक २६.०३.२०१६
रोजी अकलसूकचत केला ंीे . The Real Estate क्षेत्रात ग्राीकाींच्या ीक्काींचे सींरक्ष
त्याींच्या तक्रारीींचा त्वरे ने ननप्ारा करण्याच्या ष्ीने गी
ृ ननमाट

कर े,

ननयामक प्राकलकर

व

अपीलीय न्यायाकलकर ाची रथापना कर े उपरोक्त अकलननयमात अींतर्ूत ंीे . त्याअनुर्ींगाने
राज्याींमध्ये स र अकलननयम अींमलात ं ण्याच्या ष्ीने ननयम ८४ खाली नमू

केलेल्या

प्रत्येक मुयोयाचा अ्यास करुन राज्य नासनातर्े तयार करण्यात ये ा-या ननयमाींकरीता

सच
ू ना करण्यासाठी श्री.गौतम चॅ्जी, र्ा.प्र.से. (ननवत्ृ त) याींनी ववनींती करण्यात ंली ीोती.
त्याअनुर्ींगाने त्याींचेकडून प्रारुप ननयम प्राप्त ााले असून ते नासनाच्या ववचारालीन ंीे त.
___________

साां ली-समरज-िुपिाड महान रपासलिा क्षेत्रातील शेिडो भूखांडािर अनतक्रमण झाल्याबाबत
(३१)

६१७६८ (२६-०८-२०१६).

श्री.धनजांय (सध
ु ीर)

ाड ीळ (साां ली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली-समरज-कुपवाड मीानगरपासलका क्षेत्रातील मीानगरपासलकेचे नेकडो र्ख
ू ींड
रादील्यामुळे त्याींच्यावर अनतक्रम

ल
ु क्षट क्षत

ााले असुन अनेक र्ूखींड इतर व्यक्तीींच्या व सींरथाींच्या

नावावर लागले ंीे त, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, या र्ख
ू ींडाींच्या मालकीची सस्ी सव्ीे व ७/१२ ला मीानगरपासलकेची नों
नसल्यामळ
ु े यातील अनेक र्ख
ू ींडाचे पररपर व्यवीार ााले ंीे त, ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, यामुळे नासनाला को्यावली रुपयाचा र््का बसला ंीे , ीे ीी खरे ंीे
काय,

(४) असल्यास, अना र्ूखींडाची नेमकी सींख्या ककती ंीे तसेच या र्ूखींडाींच्या सुरक्षक्षतेसाठी
नासनाने को त्या उपाययोजना केल्या ंीे त,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

वव.स. २६७ (23)

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) ीे खरे नाीी.
मीानगरपासलका क्षेत्रातील मीानगरपासलकेच्या मालकीच्या र्ख
ु ींडावर अनतक्रम

नन नटनास ंल्यावर त्यावर वळोवेळी कायटवाीी करून अनतक्रम

ााल्याचे

ननषकाससत करण्यात ंलेले

ंीे .
सव्ीे क्र.५४९/१/२ प्लॉ् क्र.१७ सस्ी सव्ीे क्र.११५६२ ते ११५६७ सुतार प्लॉ् साींगली येथे

नव्याने पत्राची नेड उर्े करून अनतक्रम
को्ाटत रर् याकचका

काढण्याची कायटवाीी करत असताींना सींबकलताींनी

ाखल केली. त्यावर मा.न्यायालयाने अनतक्रम

काढण्यास रथकगती

द ली ंीे .
(४) व (५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________

अमरािती महान रपासलिा क्षेत्रात प्रधान मांत्री आिास योजनेतील घरिुलाांच्या मांजरु ीबाबत
(३२)

६१८६९ (२९-०८-२०१६).

डॉ.सुननल दे शमख
(अमरािती) :
ु

सन्माननीय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ह
ृ ननमााण

(१) अमरावती मीानगरपालीकेयोवारे प्रलानमींत्री ंवास योजने अींतगटत घरकुल मींजूर करण्याचा
प्ररताव माीे माचट, २०१६ मध्ये नासनास सा र करण्यात ंला ंीे , ीे खरे ंीे काय,
(२) असल्यास, स रच्या प्ररतावास नासनाने मींजुरी प्र ान केली ंीे काय,
(३) असल्यास, या योजनेस समळ ारा ननली केव्ीा पयंत उपलबल करुन

े ण्यात ये ार ंीे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१२-०१-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) अमरावती मीानगरपासलकेमार्टत
प्रलानमींत्री ंवास योजनेअत
ीं गटत घ्क क्र. ३ खाजगी र्ागीयोवारे परवड ाऱ्या घराींची ननसमटती
कर े (AHP)

तसेच घ्क क्र. ४ ंकथटकषट्या

ब
ट घ्कातील लार्ार्थयांयोवारे वैयस्ट्क्तक
ु ल

रवरुपातील घरकुल बाींलण्यास अनु ान (BLC) मध्ये अनक्र
ु मे ८६० व ६१५८ घरकुले अना
एकू

७०१८ घरकुलाींना केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्र

ससमती (CSMC) ने काीी अ्ी व

नतीच्या पूतत
ट ेच्या अलीन राीून मान्यता द लेली असून या २ प्रकल्पाींची ककीं मत रु. ३३९२२.००
लक्ष इतकी ंीे . त्याबाबतची मादीती थोडक्यात खालीलप्रमा े (रक्कम रु.लक्ष)
घ्क

घरकुले

दीरसा

केंद्र नासनाचा १ ला ीप्ता ४०%

केंद्र

राज्य

केंद्र

राज्य

घ्क-३

८६०

१२९०.००

८६०.००

५१६.००

३४४.००

घ्क-४

६१५८

९२३७.०० ६१५८.००

३६९४.८०

३४६३.२०

७०१८

१०५२७.०० ७०१८.००

४२१०.८०

२८०७.२०

एकू

केंद्रीय मान्यता व सींननयींत्र

ससमतीने उपस्ट्रथत केलेल्या अ्ीींची पत
ट ा करण्याची
ु त

कायटवाीी अमरावती मनपाकडून सुरु ंीे . तसेच घ्क क्र. ४ मलील एकू

६१५८

वव.स. २६७ (24)
घरकुलाींकररता केंद्र नासन दीरसा रक्कम रु. ३६.९४८ को्ी (१ ीप्ता मींजूर अनु ानाच्या ४०%)

इतका ननली राज्य नासनास द . २९.९.२०१६ रोजी ववतरीत केला असून स रचा ननली
म्ीाडामार्टत अमरावती मनपास ववतरीत करण्याची कायटवाीी करण्यात येत ंीे.
___________
सिांसाठी घर सन २०२२ पयंत या िोल्हापूर शहरातील योजनेबाबत
(३३)

६२०४१

(२९-०८-२०१६).

डॉ.सुस्ट्जत

समणचेिर

(हातिणां ले) :

सन्माननीय

ह
ृ ननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सवांसाठी सन २०२२ पयंत घर या योजनेसाठी कोल्ीापूर नीरात २५ ीजाराींीून अकलक

अजट ववक्री ााली असून केवळ ३ ीजार अजट माीे मे, २०१६ च्या सुमारास सा र करण्यात
ंले, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, लार्ाथीना लार्ासाठी लाग ारी काग पत्रे गोळा करण्याची प्रकक्रया स्ट्क्लष् ंीे
तसेच या काग पत्राींसाठी तेथील नासकीय कमटचारी ंकथटक मागा ी करीत ंीे त , ीे ीी खरे
ंीे काय,
(३) असल्यास, स र योजना सुलर् ीोण्याकररता नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात
येत ंीे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२५-११-२०१६) :(१) व (२) केंद्र नासनाच्या मागट नटक सूचनानुसार सवांसाठी
घरे

२०२२

या

सकल्पनेवर

ंलारीत

प्रलानमींत्री

ंवास

योजनेची

राज्यात

प्रर्ावीप े

अमलबजाव ी करण्याच्या ष्ीने मींब्रत्रपररर् े च्या मान्यतेने द नाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी
नासन नन य
ट ननगटसमत करण्यात ंला ंीे . स र नासन नन य
ट ानुसार स र योजना नागरी
र्ागात ४ घ्कात राबववण्याचा नन य
ट घेण्यात ंला असून यामध्ये ५१ नीराींचा समावेन

करण्यात ंला ंीे . त्यामध्ये कोल्ीापूर मीानगरपासलका क्षेत्राचा समावेन करण्यात ंलेला

ंीे . घ्क क्र.१ नस
ु ार ज्या जागेवर ाोपडीलारक राीत ंीेत त्या जागेवर (In-situ)

पध् तीने ाोपडीलारकाींचे पुनवटसन करण्यात ये ार असल्याने कोल्ीापूर मीानगरपासलकेने ६२
ाोपडपटी याचे सवेक्ष

सुरु ंीे. या सवेक्ष ाींतगटत एकू

२१,३२४ अजाटची ववक्री ाालेली असून

माीे मे, २०१६ अखेर ४१४९ अजट प्राप्त ााले ंीे त. उवटररत घ्काींपगटत माग ी सवेक्ष ासाठी
ववदीत कायटपध् त कोल्ीापूर मीानगरपासलकेकडून अवलींबववण्यात येत ंीे .

(३) व (४) प्रलानमींत्री ंवास योजनेच्या माग ी सव्ीे क्ष ासाठी कोल्ीापूर मीानगरपासलकेने
नीरात जादीरात प्रससध्

करण्यात ंली असून नागररकाींच्या सोईरतव ५ नागरी सुववला

केंद्रामध्ये योजनेचे अजट उपलबल करण्यात ंले ीोते. तसेच इच्छुक अजट ाराींना मीसूल
ववर्ागाच्या समन्वयाने द नाींक ५ व ६ मे, २०१६ रोजी

ाखले उपलबल करण्यासाठी ववनेर्

सनब्रबराचे ंयोजन करण्यात ंले ीोते. त्याचप्रमा े इच्छुक अजट ाराींना काीी काग पत्रे
उपलबल करण्यास ववलींब ीोत असल्यास, ती जमा करण्यासाठी अजट ाराींना १५ द वसाींचा
अवली

े ण्यात ंला ीोता.

___________

वव.स. २६७ (25)

चािण ्योयोध ि क्षेत्रातील िांपन्यानी िाम ाराांना िाढून टािल्याबाबत
(३४)

६२८४३ (२९-०८-२०१६).

श्री.सुरेश

ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िाम ार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाक

(स्ट्ज.पु े) ्योयोकगक क्षेत्रातील कींपन्या कामगाराींना सीा मदीने कामावर ठे वन
ू

पुन्ीा काढून ्ाकत असल्याने नैराश्य येऊन कामगाराींच्या ंत्मीत्येत वाढ ााल्याचे माीे मे,
२०१६ मध्ये नन नटनास ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, माीे मे-जून, २०१६ वा त्यासुमारास चाक

्योयोकगक क्षेत्रातील १२

कामगाराींनी ंत्मीत्या केल्याचे नन नटनास ंले ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,
(३) असल्यास, नासनाने याबाबत चौकनी केली ंीे काय,चौकनीनस
ु ार को ती कायटवाीी केली
वा करण्यात येत ंीे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलां ेिर (२८-१२-२०१६) :(१) ीे खरे नाीी.
चाक

स्ट्जल्ीा पू े या ्योयोकगक क्षेत्रातील कींपन्या कामगाराींना सीा मदीने कामावर ठे वन
ू

पुन्ीा काढून ्ाकत असल्याने नैराश्य येऊन, कामगाराींनी ंतम्ीत्या केल्याबाबत या

पररसरातरील चाक , खेड व ंळीं ी पोलीस र्े ननकडे चौकनी केली असता, अनाप्रकारच्या
घ्नाींची नों

नसल्याचे त्याींनी कळववले ंीे . तसेच अनाप्रकारच्या तक्रारी कामगार उपायुक्त

कायाटलय पु ,े स्ट्जल्ीा पु े व अपर कामगार ंयक्
ु त, पु े ववर्ाग, पु े याींच्याकडे प्राप्त
ाालेल्या नाीीत.

(२) तीन कायम कामगाराींनी ंत्मीत्या केल्याचे नन नटनास ंले ीे खरे ंीे.
(३) ीोय याबाबत चौकनी केलली ंीे .
तथावप

ोन कामगाराींच्या वारस ाराींना काय े नीर
नतसऱ्या

कामगाराींची

ेय

े य रक्कम समळवून

े ण्यात ंली ंीे .

रक्कम अ ा करण्यास वारस ाराींबाबत वा

उत्पन्न

ााल्यामुळे उप ान प्र ान अकलननयम, १९७२ चे कलम ७(४)(अ) नुसार उप ानाची रक्कम
रु.३,४४,२५०/- वप्रसायडडींग ऑकर्सर, लेबर को्ट , पु े याींच्याकडे जमा करण्याबाबत कामगार
ंयुक्त याींनी नन े सनले ीोते. त्याप्रमा े सींबकलत व्यवरथापनाने उप ानाची रक्कम रे खाींककत

लना े नायोवारे वप्रसायडडींग ऑकर्सर, लेबर को्ट , पु े याींच्याकडे १९.०८.२०१६ रोजी जमा केलेली
ंीे . तसेच या कामगारास

े य असलेली सानुग्री अनु ान रक्कम रु. १६,००,०००/- अनी एकु

रक्कम रु.१९,४४,२५०/- कामगाराींच्या वारस ारास

े ण्यासाठी व्यवरथपानाने काग पत्रे सा र

करण्यास सींबींकलताींना पत्राने कळववले असुन काग पत्राींची पुतत
ट ा ीोताच काय े सनर
वारस ारास अ ा करण्यात येईल. ंरथापनेववरुध्
ाखल करण्यात ंले ंीे त.
(४) प्रश्न उयो्ावत नीी.
___________

े े

ववववल कामगार काय याखाली ख्ले

वव.स. २६७ (26)
िापशी तलाि पररसरातील शासिीय जा ेिर पयाटनरथळ वििसीत िरयायाबाबत
(३५)

६३३३२ (२६-०८-२०१६).

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूि)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अकोला मीानगरपासलकेने कापनी तलाव पररसरातील ग्रामपींचायत ीद्दीमध्ये सुरु केलेले
अवैल बाींलकाम थाींबवावे अनी नो्ीस कापनी ग्रामपींचायत कडून अकोला मीानगरपासलकेला
द नाींक १६ जून, २०१६ रोजी बजावण्यात ंली, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, अकोला मीानगरपासलकेने कापनी तलाव पररसरातील नासकीय जागेवर
पयट्नरथळ ववकसीत करण्याच्या ीे तुने ररत्याच्या कामाकररता ४५ लक्ष रुपये ननली
केला, ीे ीी खरे ंीे काय,

मींजुर

(३) असल्यास, स र पयट्न रथळ ग्रामपींचायतीने ववकसीत करावे अनी रथाननक ग्रामरथाींची
माग ी ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,
(४) असल्यास, स र प्रकर ी चौकनी केली ंीे काय, चोकनीत काय ंढळून ंले तसेच
याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) :(१) ीोय. ीे खरे ंीे .
(२) स र तलाव व तेथील नेती मीानगरपासलका अकोला याींच्या ताबयात
तेव्ीापासून स र जागेची व तलावाच्या

े खर्ाल व

ंीे .

या तलावाचे सौयोयीकर

े ण्यात ंली ीोती.

रु
ु रती अकोला मीानगरपासलका करीत

करण्याकरीता पयट्न ववकास ननली अींतगटत, स्ट्जल्ीा ननयोजन

ससमती सकचव तथा स्ट्जल्ीाकलकारी याींनी रु.६५.०० लक्ष च्या कामाींना प्रनासकीय मींजूरी द ली
असून, त्यानुसार पुढील कायटवाीी सुरु ंीे. असे ंयुक्त, अकोला मीानगरपासलका याींच्या
अीवालात नमू

करण्यात ंलेले ंीे .

(३), (४) व (५) स र पयट्न रथळ नासनाने ववकसी करुन ग्राम पींचायतीला ीरताींतरीत करावे
अनी ग्रामरथाींची माग ी ंीे. असे मुख्य कायटकारी अकलकारी, स्ट्जल्ीापररर्
अीवालात नमू

अकोला याींच्या

करण्यात ंलेले ंीे .

___________

सभिांडी महान रपासलिेिडे अनेि िारखान्याांची नोंद नसणे ि ननयोस्ट्जत वििास
आराखडा तयार िरयायास होणारा विलांब
(३६)

६३४८७ (२६-०८-२०१६).

श्री.महे श चौघुले (सभिांडी पस्ट्श्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

सर्वींडी (स्ट्ज.ठा े) मलील अनेक कारखान्याींची मीानगरपासलकेकडे नों

मादीती ंयुक्त याींनी माीे एवप्रल, २०१६ च्या
ंीे काय,

नसल्याची बाब

स
ु ऱ्या ंठवड्यात नन नटनास ं ली, ीे खरे

वव.स. २६७ (27)
(२) असल्यास, सर्वींडी मीानगरपासलकेकडून ननयोस्ट्जत ववकास ंराखडा तयार करण्यासाठी
ववलींब ीोत ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, उक्त्ा बाब क्र. १ व २ नस
ु ार चौकनी करण्यात ंली ंीे काय, चौकनीच्या
अनुर्ींगाने नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) :(१) ीे खरे नाीी.
(२) ीे खरे नाीी.
(३) सन २०१४-२०१५ पासून सर्वींडी ननजामपूर नीर मीानगरपासलकेने, मीानगरपासलका
ीद्दीतील कारखाने व व्यवसायलारक याींना व्यवसायक परवाना
नों

ीकर

व नुतनीकर

ंण

े े करीता त्याींचे सव्ीे क्ष ,

त्या अनुर्ींकगक व्यवसाय परवाना

पध् तीने अ्ी नती नस
ु ार ५ वर्ाटच्या कालावली करीता
करण्याचा प्रश्न उयो्ावला नाीी.

े ण्याचे काम ठे के ारी

े ण्यात ंलेला ंीे . त्यामळ
ु े चौकनी

(४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य घरे लु िाम ार िल्याण मांडळ िाययोयाची
माथाडी िाययोयाच्या धतीिर पुनराचना िरयायाबाबत

(३७)

६४२०३ (२९-०८-२०१६).

अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय िाम ार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील मीाराषि राज्य घरे लु कामगार कल्या
काम ंीे ंण

मींडळ काय ा, २००८ मध्ये घरकाम ीे

त्यामुळे त्या कामात असलेली व्यक्ती घरकामगार ंीे , ीे गदृ ीततत्व मान्य

करुन कामगार ीक्क ंलारीत घरकामगार मींडळ काययोयाची ननसमटती करावी तसेच प्ररथावपत

काययोयाची माथाडी काययोयाच्या लतीवर पुनरट चना करावी इत्या ी मागण्या नॅननल डोमेर्ीक
वकटसट वेल्र्ेअर िर् ंण

मीाराषि घरकामगार युननयन मार्टत मा.मुख्यमींत्री, मा.कामगार

मींत्री, मा.कामगार राज्यमींत्री, मा.कामगार ंयुक्त (मुींबई) याींचक
े डे माीे र्ेिुवारी, २०१६ मध्ये
वा त्या रम्यान केल्याचे नन नटनास ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, स रीू काययोयान्वये ककमान वेतन, साप्तादीक सटी 
ु ी, ंजारप ाची र्रपगारी
रजा, ग्रॅज्युअ्ी, मातत्ृ वलार् ंण र्ववषय ननवाटी ननली सारख्या कामगार ीक्काचा लार् ९५
्क्के घर कामगार मदीलाींना ीोत नसल्याची बाब ननषपन्न ााली ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, प्ररथावपत काययोयाची माथाडी काययोयाच्या लतीवर पुनरट चना करण्याची बाब
नासनाच्या ववचारालीन ंीे काय,

(४) असल्यास, प्रश्नोक्त र्ाग २ व ३ प्रकर ी नासनामार्टत को ता नन य
ट घेण्यात ंला
ंीे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

वव.स. २६७ (28)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलां ेिर (०५-०१-२०१७) :(१) ीोय, ीे अींनत: खरे ंीे . तथावप ननवे न
द .७/११/२०१६ रोजी प्राप्त ााले.
(२) घरे लु कामगार कल्या

मींडळामार्टत घरे लु कामगाराींची वयाची ५५ वर्े पू ट केली, अना

कामगाराींना सन्मानलन योजनेअींतगटत प्रत्येकी रु.१०,०००/- अींत्यववली अथटसीायय योजनेअत
ीं गटत
काय े नीर वारसास रु.२०००/ववमा योजनेअींतगटत:-

ोन अपत्याींपयटत प्रत्येक प्रसुती करीता रु.५०००/- ंम ं मी

१) स रयाचा नैसकगटक मत्ृ यू ओढवल्यास त्याच्या वारसास रु.३०,०००/२) अपघाती मत्ृ यू ओढवल्यास रु.७५,०००/-

३) अपघातामुळे कायम रवरुपी सींपू ट अपींगत्व ओढवल्यास स रयास रु.३७,५००/-

४) यासनवाय स रयाींच्या मुलाींना सनक्ष ाकरीता सनक्षा सीयोग योजनेअींतगटत इयत्ता ९ वी व

१२ वी ंय.्ी.ंय. कोसट करीता

रवर्ी उत्ती ट ीोत असल्यास

इतकी सनषयवत्ृ ती (जारतीत जारत

ोन मल
ु ाींकरीता) असे उपरोक्त लार्

(३) मीाराषि राज्य घरे लु कामगार कल्या

र नतमाीीकरीता रु.३००/े ण्यात येतात.

मींडळ काय ा अस्ट्रतत्वात असल्याने प्ररताववत

काययोयाची माथाडी काययोयाच्या लतीवर पूनरट चना करण्याची बाब तुताटस ववचारालीन नाीी.

(४) ककमान वेतन अकलननयम १९४८ अींतगटत घरे लु कामगार रोजगाराचा समावेन अनस
ु ूकचत

उयोयोगाींच्या या ीत सामाववष् करण्याबाबत नासन रतरावर कायटवाीी चालू ंीे. तरी स र

रोजगार अनस
ु कू चत उयोयोगात समाववष् ााल्या नींतर घरे लु कामगाराींसाठी ककमान वेतन
ठरववता येईल.

(५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
पुणे स्ट्जल्हा सुरक्षा रक्षि मांडळाने घातलेल्या जाचि अटीांबाबत
(३८)

६४४६३ (२९-०८-२०१६).

श्री.सांजय (बाळा) भे डे (मािळ) :

सन्माननीय िाम ार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पु े स्ट्जल्ीा सुरक्षा रक्षक मींडळाने सुरक्षा रक्षक र्रती ीोण्यासाठी वजन, उीं ची, व सनक्ष
तसेच नारीररक व मै ानी परीक्षेची पात्रता असे ननकर् लावले ंीे त, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, या ननकर्ामुळे मावळ तालुक्यातील ंद वासी र्ागातील अनेक गरजू व
वर्ाटनव
ु र्े सरु क्षा रक्षकाचे काम कर ारे उमे वार अपात्र ठरले ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, या ंद वासी र्ागातील सुरक्षा रक्षकाींना उत्पन्नाचे इतरत्र को तेीी सालन
नसल्यामळ
ु े त्याींचेवर उपासमारीची वेळ ंली ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(४) असल्यास, मावळ तालुक्यातील ंद वासी र्ागातील सुरक्षा रक्षकाींच्या बाबतीत पात्रता
ननकर् रद्द करून सुरक्षा रक्षकाींना पु े स्ट्जल्ीा सुरक्षा रक्षक मींडळाच्या अींतगटत कायमरवरूपी
कर ेबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

वव.स. २६७ (29)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलां ेिर (१९-११-२०१६) :(१) नासनाने सुरक्षा रक्षक र्रतीचे पात्रता ननकर्
द .२.३.२००९, द .२५.८.२०१० व द .१७.१०.२०१३ अन्वये ननलाटररत केले ंीे त.
(२) ीोय, १४ उमे वार अपात्र ठरले ंीे त.
(३) नाीी.
(४) नाीी, अनी को तीीी कायटवाीी करण्याचा प्ररताव नासन रतरावर ववचारालीन नाीी.
(५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________
धचपळूण न रपररर्दे च्या अखत्यारीत असलेल्या विरे श्िर तलािाच्या दरु िरथेबाबत
(३९)

६४५१५ (२९-०८-२०१६).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कचपळू

(स्ट्ज.रत्नाकगरी) नगरपररर् े च्या अखत्यारीत असलेल्या ववरे श्वर तलावाचे काीी

कालावलीपूवीच सुमारे ४५ लाख रुपये खचट करुन सन
ु ोर्ीकर
तलावाची अत्यींत

रु वरथा ाालेली ंीे, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, स र तलावाचे पन
ु श्च सन
ु ोर्ीकर

करण्यात ंले असूनीी

कर ेबाबत को ती कायटवाीी केली वा

करण्यात येत ंीे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) :(१) ीे खरे नाीी.
(२) ववरे श्वर तलावाचे पुन:श्च सर्
ु ोसर्कर
दठका ी ककरकोळ रवरुपाची
(३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

करण्याची ंवश्यकता नाीी. परीं तु ंवश्यक त्या

रु
ु रतीची काम नगरपररर् े कडून करण्याचे प्ररताववत ंीे.
___________

म्हाडाच्या घराांच्या किमतीत िाढ झाल्याबाबत
(४०)

६५०५३ (१०-११-२०१६).

श्री.यो ेश सा र (चारिोप) :

सन्माननीय

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ह
ृ ननमााण मांत्री

(१) म्ीाडा (मुींबईच्या) गेल्या वर्ी काढलेल्या घराींच्या लॉ्रीमध्ये मालव ी मालाड येथील २८
चौरस मी्र कापे् एररयाच्या घराची ककीं मत १८ लाख २२ ीजार ीोती. यावर्ी याच
दठका च्या तेवढ्याच क्षेत्रर्ळाच्या घराची ककमत २३ लाख ९९ ीजार रुपये ंीे असे द नाींक
२५ जून, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास नन नटनास ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, गव्ीा पाडा, मुलुींड (मुींबई) येथील ४४.४७ चौरस सम्रच्या घराींची ककमत
गेल्यावर्ी ४६ लाख ६१ ीजार ीोती, यावर्ी याच घरची ककमत ५२ लाख ६० ीजार रुपये ंीे,
ीे ीी खरे ंीे काय,

वव.स. २६७ (30)
(३) असल्यास, म्ीाडाच्या घराींच्या ककमती अत्यल्प व अल्प उत्पन्न ग्ासाठी सुमारे रुपये १०
ीजार रुपये प्रती चौरस र्ु् व उच्च उत्पन्न ग्ासाठी सुमारे रुपये २० ीजार रुपये प्रती चौरस
र्ु् अना असल्याने सामान्य गरीब, मध्यमवगीय नागररकाींना ीी घरे न परवड ारी ााली
असल्याने नागररकाींमध्ये प्रचींड नाराजी ननमाट

ााली ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(४) असल्यास, गरीब व मध्यमवगीयाींना परवड ारी घरे

े ण्याबाबत नासनाने को ती

कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२०-०३-२०१७) : (१) उपाध्यक्ष तथा मख्
ु य कायटकारी अकलकारी, मीाराषि
गी
ृ ननमाट

व

क्षेत्रववकास

प्राकलकर

याींचेकडून

प्राप्त

अीवालानुसार

सन-२०१५

मध्ये

ा ासाीे ब गायकवाड नगर, मालव ी, मालाड येथील अल्प उत्पन्न ग् योजनेअींतगटत २३२

स ननकाींची सोडत काढण्यात ंली ीोती. स रीू स ननकाींची ववक्री ककीं मत रू.१८,२२,०५७/इतकी काढण्यात ंलेली असन
ू स रीू इमारत ७ मजली असन
ू स ननकेचे च्ई क्षेत्र २८
चौरस मी्र इतके ंीे. तर सन-२०१६ मध्ये काढण्यात ंलेल्या ५४ घराींच्या सोडतीमध्ये

म्ीाडाच्या प्रचसलत लोर ानस
ु ार स ननकाींची ववक्री ककीं मत रू. २३,९९,५००/- इतकी काढण्यात
ंलेली असून स रीू इमारत २४ मजली असून स ननकेचे च्ई क्षेत्र २८.४२ चौरस मी्र इतके
ंीे .

स रीू ववक्री ककीं मतीतील र्रक ीा योजना, इमारती व स ननकाींचे ववक्री ककीं मतीींचे वर्ट ीे
सर्न्न असल्यामुळे त्यामध्ये व्याजाचे र्ाींडवलीकर व इतर ंकार याींचा समावेन ााल्याने
येत ंीे .

(२) सन-२०१५ मध्ये गव्ीा पाडा, मल
ै ी
ु ींड
ु (मब
ु ई) येथील मध्यम उत्पन्न ग्ातील गाळ्याींपक

१८५ स ननकाींची सोडत काढण्यात ंली ीोती. स रीू स ननकाींची ववक्री ककीं मत रू.४६,६१,४००/इतकी ननस्ट्श्चत करण्यात ंली ीोती. तथावप, स रीू १८५ गाळ्याींपैकी ३ गाळे ीे नासन
रवेच्छाकलकार को्ा या कररता राखीव ीोते व स र गाळ्याींकररता त्या जादीरातीमध्ये प्रनतसा

न समळाल्यामुळे नासनाच्या लोर ानुसार स र गाळ्याींची जादीरात पुन्ीा सन २०१६ च्या
सोडतीत प्ररताववत करण्यात ंली व

स र जादीरातीमध्ये त्या ३ गाळ्याींची ववक्री ककीं मत

५२,४४,२४१/- प्रनत स ननका अनी ननस्ट्श्चत करण्यात ंली. स र ककीं मतीनुसार स र गाळ्याींचा
प्रनत चौ. र्ु् च्ई क्षेत्रर्ळ

र रु. १०,९५८/- एवढा येतो.

स र ३ गाळ्याींची ववक्री ककीं मत ननस्ट्श्चत करताना सन २०१५ ते २०१६ एवढ्या

कालावलीच्या व्याजाचे र्ाींडवलीकर

करुन रक्कम पव
ु ीच्या ववक्री ककीं मतीमध्ये समाववष्

करुन ववक्री ककीं मत ननस्ट्श्चत केल्यामुळे ३ गाळ्याींच्या ववक्री ककीं मतीमध्ये वाढ ााल्याचे द सून
येते.

(३) व (४) म्ीाडाने सन २०१६ मध्ये ववववल उत्पन्न ग्ाींच्या स ननकाींची ववक्री केली असून

त्यामध्ये अत्यल्प उत्पन्न ग् व अल्प उत्पन्न ग् योजनेतील स ननकाींचा रु. ३,१०० ते
७,२०० चौ. र्ु् असा

र येतो. तसेच मध्यम उत्पन्न ग् व उच्च उत्पन्न ग् योजनेतील

स ननकाींचा रु. ५,२०० ते १०,२०० चौ. र्ु् असा

र येतो.
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म्ीाडाने सन-२०१६ मध्ये ववववल उत्पन्न ग्ाींच्या स ननकाींची ववक्री केली असून स रीू
र ीा सध्याच्या सनघ्र ग काच्या राच्या ६० ्क्के इतका कमी ंीे .
या सोडतीत स ननकाींच्या ववक्री ककीं मती कमी असल्यामळ
ु े अत्यींत चाींगला प्रनतसा

समळाला असल्याचे उपाध्यक्ष, म्ीाडा याींनी त्याींच्या अीवालात नमु
(५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

केले ंीे .

___________

मांब
ु इा महान रपासलिेच्या १५ विविध रूग्णालयाांसाठी खरे दी िरयायात
(४१)

आलेल्या ५१ अॅन्रथेशीया मसशन्सबाबत

६५९३७ (१९-११-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बॄीन्मुींबइट मीानगरपासलकेच्या १५ ववववल रूनि ालयाींसाठी ५१ नग अॅनरथेनीया मसनन
(र्ल
ू यींत्र) खरे ी करण्यासाठी द नाींक १७ जानेवारी, २०१३ रोजी ननवव े ची जादीरात
जादीरातीस प्रनतसा

े वन
ू स र

द लेल्या ४ ननवव ाकाराींपैकी मे.युननव्ीसटन ऑरगॅननक या कमी

र

असलेल्या ननवव ाकाराची ननवव ा स्ट्रवकारून रुपये ५ को्ी, ९६ लाख, ७० ीजार इतक्या
रक्कमेच्या ५१ मसनन्सचा पुरवठा करण्याचा ं े न माीे डडसेंबर, २०१३ मध्ये

े ण्यात ंले

ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, स रीू ठे के ाराने अ्ी व नतीनुसार मसनन मेडडकल इीं्रनॅननल इींनिलड सल.
(युके) याींचक
े डून पुरवठा करण्याचे ननस्ट्श्चत ाालेले असताना ठे के ाराने इींनिलड ऐवजी गुरगाव,
ीररया ा येथील कींपनीची

यु यम

जांची अॅनरथेनीया मसननीचा पुरवठा करून अवैल काग पत्रे

सा र करून मीापासलकेची र्सव ूक करुन

को्यवली रूपयाींचा गैरव्यवीार केला ंीे , ीे ीी

खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, स रीू गैरव्यवीार व र्सव ूकीबाबत श्री.समसलीं गवळे , सीाययक असर्यींता,
मध्यवती खरे ी ववर्ाग याींच्यावतीने द नाींक २७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी ररतसर तक्रार करून
स रीू ठे के ाराींना काळया या ीत ्ाकुन त्याींच्या ववरोलात
कारवाइट करण्याची माग ी केली
असन
ंग्रीपाडा
पोलीस
र्े
न
न
ये
थ
े
द
नाीं
क
२१
जाने
व
ारी,
२०१६
रोजी एर्ंयंर ाखल
ु
केलेला ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(४) असल्यास, नासनाने याप्रकर ी चौकनी केली ंीे काय, चौकनीत काय ंढळून ंले व
त्यानुसार सींबींलीत

ोर्ीींववरुध्

को ती कारवाइट केली वा करण्यात येत ंीे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०५-१२-२०१६) :(१) ीे खरे ंीे .
(२) ीे खरे ंीे .
मे. युननव्ीसटल ऑगटननक्स याींनी अवैल काग पत्रे सा र करुन मेडड्े क इीं्रनॅननल इींनिलींड

सल. (यक
े डून यींत्राचा परु वठा करण्याचे ननस्ट्श्चत ाालेले असताींना इींनिलींडऐवजी इतरत्र
ु े ) याींचक

उत्पाद त ॲनेरथेसनया मसननचा पुरवठा करुन मीानगरपासलकेची र्सव ूक केल्याचे ंढळून
ंले ंीे.
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(३) ीे खरे ंीे .
(४) व (५) स र प्रकर ी बी
ु ई मीानगरपासलकेमार्टत चौकनी करण्यात ंली ंीे. स र
ृ न्मींब
चौकनीच्या अनुर्ींगाने बी
ृ न्मुींबई मीानगरपासलकेमार्टत करण्यात ंलेली कायटवाीी पुढीलप्रमा े
ंीे :-

 मे. युननव्ीसटल ऑगटननक्स या कींत्रा् ारास कायमरवरुपी काळ्या या ीत ्ाकले ंीे .

 स र कींत्रा् ाराने र्रलेल्या कींत्रा् अनामत रकमा व रथायी अनामत रक्कम जप्त
करण्यात ंली ंीे . तसेच रु. १,७५,९०,९००/- वसल
ु करण्यात ंले ंीे त.

 स र कींत्रा् ाराचे व्ीें डर रस्ट्जरिे नन बीं
 स र कींत्रा् ाराववरुध्

करण्यात ंले ंीे .

ंग्रीपाडा पोलीस र्े नन येथे द नाींक २७.०१.२०१६ रोजी क्रमाींक

२३/२०१६ रोजी क्रमाींक २३/२०१६ अन्वये प्रथम खबरी अीवाल (एर्.ंय.ंर.)

ाखल

करण्यात ंला ंीे .
 स र प्रकर ी
ं ेन

ोर्ी ंढळून ंलेल्या कमटचाऱ्याींववरुध्

े ण्यात ंले ंीे त.

खात्याींतगटत चौकनी करण्याचे

___________
खार (पश्चीम) येथील सौजन्न सहिारी
(४२)

६५९३८ (१९-११-२०१६).

ह
ृ ननमााण सांरथेचे अनधधिृत बाांधिाम

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) खार (पश्चीम) मुींबइट उपनगर स्ट्जल्ीा येथील १६ व्या ररत्यावरील प्लॉ् क्र. ५२७ बी, सी्ी
एस क्र.इ.४८ या क्षेत्रावर सौजन्न सीकारी गी
ृ ननमाट

सींरथा मयाटद तच्या ग्रे् इवप्रयल

अपा्ट में्चे मे.के.ंर.जी कन्रिक्नन्स प्रा.सल.चे ववकासक श्री.सुननल ंर गोगीया याींनी
अनकलकृतररत्या बाींलकाम केलेले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, स रीू अनकलकॄत बाींलकामास कायटकारी असर्यींता, श्री. सींजय मीाले व अन्य
सींबींकलत अकलकाऱ्याींनी अकलकाराचा रू
ु पयोग करून ननवासी ाखला द ला ंीे , ीे ीी खरे
ंीे काय,

(३) असल्यास, स र अनकलकृत बाींलकाम मीाराषि ररानल ्ाऊन प्लॅ ननींग अॅक््च्या कलम
५३ अन्वये ननषकासीत करण्यात यावे अना ंनयाची माग ी लोकप्रनतननलीनी द नाींक १२

जुल,ै २०१६ रोजी बी
े डे लेखी ननवे नायोवारे केली ंीे ,
ृ न्मुींबइट मीानगरपासलका ंयुक्त याींचक
ीे ीी खरे ंीे काय

(४) असल्यास, स रीू ननवे नानर्
ु ींगाने चौकनी करण्यात ंली ंीे काय, चौकनीत काय
ंढळून ंले व त्यानस
ार
उक्त
अनकलकृत बाींलकाम ननषकासीत करण्याबाबत व सींबींकलत
ु
ोर्ी अकलकाऱ्याींववरोलात को ती कारवाइट केली वा करण्यात येत ंीे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

वव.स. २६७ (33)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०५-१२-२०१६) :(१) खार (पस्ट्श्चम) मुींबई उपनगर स्ट्जल्ीा येथील १६ व्या
ररत्यावरील प्लॉ् क्र. ५२७ बी, सी्ी एस क्र. ई. ४८ या क्षेत्रावर सौजन्न सीकारी गी
ृ ननमाट
सींरथा मयाटद त या सोसाय्ीत अनकलकृत बाींलकाम ंढळून ंले ंीे .

(२) स र इमारतीच्या ववकासकाने इमारतीच्या बाींलकामासाठीचा प्ररताव मीानगरपासलकेकडे
सा र करुन द नाींक २५.०३.२०१० मध्ये अमान्यतेची सूचना (ंय.ओ.डी.) घेतली ीोती. तसेच

द नाींक २३.०९.२०१० रोजी प्राथसमक सी.सी. व द नाींक २८.०६.२०११ रोजी पू ट बाींलकामासाठी
सी.सी. घेतली ीोती.

स र परवानगीनस
ु ार स र इमारतीत र्ील्् + पोडीयम + १ ते १३ मजले व १४ वा

मजला (र्ाग) रदीवानी इमारतीचे बाींलकाम पू ट करण्यात ंले.

स र इमारतीचे बाींलकाम मींजूर ंराखडयानस
ु ार ााल्यामळ
ु े ते पू ट ााल्यानींतर स र

इमारतीस द नाींक २०.०५.२०१४ रोजी र्ोगव्ा प्रमा पत्र
उपरोक्त र्ाग-१ मध्ये नमू

केल्याचे ंढळून ंले ंीे.

े ण्यात ंले ीोते.

अनकलकृत बाींलकाम र्ोगव्ा प्रमा पत्र द ल्यानींतर

(३) स र प्रकर ी लोकप्रनतननलीींनी द नाींक ०७.०७.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ंयुक्त, बी
ृ न्मुींबई
मीानगरपासलका याींच्याकडे तक्रार

ाखल केली ीोती.

(४) व (५) स र प्रकर ी सींबींकलताींवर मीाराषि प्रा े सनक नगररचना अकलननयम, १९६६ च्या
कलम ५३(१), अन्वये द नाींक ०९.११.२०१६ रोजी नो्ीस बजावण्यात ंली ंीे.
स र प्रकर ी पुढील कायटवाीी ननयमानस
ु ार करण्यात येत ंीे .
___________
उल्हासन र (स्ट्ज.ठाणे) येथे माहे रचा िसा योजने अांत त
ा ननिृष्ट्ट आहार पुरिठा झाल्याबाबत
(४३)

६६७१७ (१०-११-२०१६).

(नाय ाांि) :
(१)

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासन र), श्री.िसांतराि चव्हाण

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

उल्ीासनगर

(स्ट्ज.ठा )े

येथे

माीे रचा

वसा

योजनेअींतगटत

बाळीं नत ीला

व

लीान

अर्टकाींना ंरोनियास घातक व ननकृष् ंीाराचे वा्प ााल्याची कबुली तत्कालीन मीापासलका
ंयुक्त मनोीर दीरे याींनी एका राजकीय पक्षाच्या सनष् मींडळास माीे जुल,ै २०१६

रम्यान

द ली ीोती, ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, याबाबत मीापासलकेचे वैयोयकीय अकलकारी व लेखाकलकारी याींची चौकनी
ससमती नेमण्यात ंली असता अनतररक्त ंयक्
ु त याींनी त्याबाबतची नरती ससमतीकडे सप
ु ू ट

न करता रव:ताकडे ठे वून ससमतीची चौकनी प्रलींब्रबत ठे वल्याची बाब माीे ऑक््ोबर, २०१६
च्या पदील्या ंठवड्यात नन नटनास ंली ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, उक्त अपायकारक ंीाराची तपास ी राज्याच्या अन्न व ्र्ल ववर्ागाकडून
करवन
ू नासनास अीवाल पाठववण्यात ंला नाीी, ीे ीी खरे ंीे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी नासनाने मीापासलका अकलकारी व कींत्रा् ाराववरुध्
कारवाई केली वा करण्यात येत ंीे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?

को ती

वव.स. २६७ (34)
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२८-११-२०१६) :(१) याबाबत राजकीय पक्षाच्या सनष्मींडळाने तत्कालीन
ंयुक्ताींची द नाींक ८ ऑगर्, २०१६ रोजी र्े् घेऊन चौकनीची माग ी केल्यानींतर तत्कालीन
ंयक्
ु ताींनी चौकनीचे ं े न द ले ीे खरे ंीे.
(२) ीे खरे ंीे .

(३) स र ंीाराची अन्न व ्र्ल प्रनासनामार्टत तपास ी करण्यात ंलेली नाीी.
(४) व (५) स र प्रकर ी सींबींकलताींववरुध्

तात्काळ कारवाई करुन त्याबाबतचा अनुपालन

अीवाल नासनास १५ द वसाींत सा र करण्याच्या सूचना ंयुक्त, उल्ीासनगर मीानगरपासलका
याींना

े ण्यात ंल्या ंीे त.

___________

नाांदेड स्ट्जल््यातील आय.टी.सी िांपनी ि िेष्ट्णि एन्टरप्रायझेस एजन्सीबाबत
(४४)

६८१६५

(१६-०१-२०१६).

श्री.िसांतराि

चव्हाण

(नाय ाांि),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सां मनेर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नाीं े ड नीरातील ंय.्ी.सी कींपनी तथा वैष व एन््रप्रायाेस एजन्सीने मीापासलकेचे
एल.बी.्ी कर थकववला असल्याचे माीे नोव्ीें बर, २०१६ च्या

रम्यान नन नटनास ंले, ीे खरे

ंीे काय,
(२) असल्यास, यासीं र्ाटत नाीं े ड मीापासलकेस मादीती अकलकार काययोयाींतगटत मादीती
माकगतली असता मादीती

े ता येत नसल्याचे लेखीपत्र मीापासलकेने द ले ंीे , ीे ीी खरे ंीे

काय,
(३) असल्यास, याप्रकर ी चौकनी करून एल.बी.्ी. च्या रूपाने नासनाचा मीसूल थकवव ाऱ्या
उक्त कींपनीवर नासनाने को ती

कारवाई केली वा करण्यात येत ंीे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२७-०१-२०१७) :(१) ीे खरे नाीी.
(२) ीोय.


मादीतीचा अकलकार काय ा अकलननयम २००५ चे ननयम ११(१) या अकलननयमान्वये
काययोयाने सींरक्ष

द लेल्या व्यवसायीक ककीं वा वाण ज्यक गुपीताींच्या बाबतीत ची मादीती

प्रक् करता येत नाीी.


रथाननक सींरथा करत अकलननयम २०१० चे ननयम

५२ च्या प्रयोजनाथट द लेल्या

को त्याीी बाबीच्या सीं र्ाटत सींबींकलत व्यवसायीकाची को तीीी मादीती प्रक्न करता
येत नाीी म्ी ून ती नाकारण्यात ंली.

(३) सींबींकलताचे सन २०१०-११ व २०११-१२ चे करननलाटर
करननलाटर

ाालेले ंीे व उवटररत वर्ाटचे करननलाटर

ंीे .
(४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________

ाालेले ंीे व उवटररत वर्ाटत

करण्याची कायटवाीी प्रगती पथावर

वव.स. २६७ (35)
दादर पस्ट्श्चमेिडील
(४५)

६९२९० (१६-१२-२०१६).

ोखले रोडिरील इमारतीांच्या पुनविािासाबाबत

श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :

सन्माननीय

ह
ृ ननमााण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ा र पस्ट्श्चमेकडील गोखले रोडवरील समालान ब्रबस्ट्ल्डींग, अीम

मेन्नन, लाीोर मेन्नन, मोीमद्दी मींस्ट्जल, बाळकृष

स न, ंण

ब्रबस्ट्ल्डींग, कथ्राडा, सारा
करोलीया िर् या १७२

र्ाडेकरु रदीवानी असलेल्या इमारतीच्या पुनववटकासाचे काम रखडले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, सुरुवातीला ववकासक म्ी ून ननवड केल्यानींतर ८ इमारतीींची खरे ी करून
मालक बनलेल्या ववकासकाने वर्टर्रापासून र्ाडे थकववल्यामुळे र्ाडेकरुीं ची कोंडी ााली ंीे , ीे
ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, गत वर्ाटपासन
ू ववरथावपत ाालेल्या र्ाडेकरुीं ना र्ाडे वेळच्या वेळी समळत
नसल्याची लेखी तक्रार इमारत

रु
े डे करूनीी
ु रती मींडळाचे मुख्य अकलकारी याींचक

खल

घेतलेली नाीी, ीे ीी खरे ंीे काय,

(४) असल्यास, स रीू ८ इमारतीच्या पुनववटकासाचे रखडलेले काम पु ट करण्याच्या स्ट्ष्ने
नासनाने को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (१०-०१-२०१७) :(१) व (२)

ा र पस्ट्श्चमेकडील गोखले रोडवरील समालान

ब्रबल्डीींग, कथ्राडा सारा मेन्नन, लाीोर मेन्नन, मोीम्म ी मींस्ट्जल, बालकृष

सा र ंण

करोसलया िर् या इमारतीींच्या पन
ु ववटकासाचे काम रखडल्याने व ववकासकाने वर्टर्रापासन
ू
र्ाडेकरुचे र्ाडे थकववल्याची बाब नन नटनास ंले ंीे .
(३) व (४)

ा र येथील पुनववटकासाचे काम रखडलेल्या इमारतीमलील रदीवानी तसेच रथाननक

लोकप्रनतननली

केलेल्या

तक्रारीच्या

अनुर्ींगाने

या

इमारतीमलील

लोकप्रनतननली याींचस
े ोबत मुख्य अकलकारी, मुींबई इमारत

रदीवानी,

ववकासक

व

रु
ु रती व पुनरट चना मींडळ याींनी

द .२३.५.२०१६ रोजी बैठक घेतली.सेवा र्वन जवळील या इमारतीींच्या ववकासकाने ताींब्रत्रक

अडच ीमुळे प्रकल्पास ववलींब ााल्याचे मान्य करुन प्रकल्प जल गतीने पु े कर ार असल्याचे
ंश्वासन द लेले ंीे . त्या अनर्
ु ींगाने प्रकल्प ककती कालावलीत पु ट कर ार याबाबत लेखी
कळवव े तसेच रदीवाश्याींचे
इमारत

थकीत र्ाडे त्वरीत अ ा करण्याबाबत मुख्य अकलकारी, मुींबई

रु
ु रती व पन
ु रट चना मींडळ याींचेव् ारे ववकासकास सच
ू ना

(५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

े ण्यात ंलेल्या ंीे त.

___________

साां ोला न रपासलिेच्या पया
ु यश्लोि राजमाता अहहल्यादे िी होळिर
(४६)

७०३२३ (१६-१२-२०१६).

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे िी) :

रमत
ृ ीभिन टाऊन हॉलबाबत

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अरलम शेख (मालाड पस्ट्श्चम),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू स्ट्जल््यातील साींगोला नगरपासलकेने सम
ु ारे

ीा ते बारा वर्ाटपव
ू ी

ोन को्ी रुपये

खचट करुन उर्ारलेले पुण्यश्लोक राजमाता अदील्या े वी ीोळकर रमत
ृ ीर्वन ्ाऊन ीॉल गत

वव.स. २६७ (36)
काीी मदीन्याींपासून ना रु
ु रत असल्याचे माीे सप््ें बर, २०१६

रम्यान नन नटनास ंले, ीे खरे

ंीे काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी नासनाने नन य
ट घेवन
ू स र रमत
ृ ी र्वनाच्या

रु
ु रतीबाबत को ती

कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) :(१) व (२) पुण्यश्लोक राजमाता अदील्या े वी ीोळकर
रमत
ृ ीर्वन
सवटसालार

१६/०९/२०१६

्ाऊन ीॉलचे खराब ाालेले पत्रे

रु
ु रतीकरीता द नाींक ३०/०६/२०१६ रोजीच्या

सर्ेच्या ठराव क्र.२१ अन्वये मींजूरी प्राप्त ााली असून त्यानुसार द नाींक
अन्वये

नगरपररर् े ने

ठे के ारास

कामाचा

कायाट े न

द ला.

स र

काम

द .१६/११/२०१६ रोजी पू ट ााले असून स र रमत
ृ ीर्वन सुस्ट्रथतीत ंीे .
(३) प्रश्न उयो्ावत नाीी.

___________

सोलापूर शहरातील विविध भा ाच्या वििास िामाांबाबत
(४७)

७०५३३ (१६-१२-२०१६).

िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर नीरातील ववववल र्ागाच्या ववकास कामासाठी सोलापूर मीानगरपासलकेचे
सवटसालार

सर्ेने सन

असतानाीी

याबाबत

२०१६-१७ या वर्ाटच्या अीं ाजपत्रकाला एकमताने मींजरू ी द ली

द लेल्या

तक्रारीवरुन

अीं ाजपत्रकात सुचववलेल्या कामाींना रथकगती

मा.मुख्यमींत्री

याींनी

मीानगरपासलकेच्या

े ण्याचे ं े न द ले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े मीानगरपासलकेच्या नीरातील ववकास कामाींमध्ये अडच ी ंल्या
ंीे त, ीे ीी खरे ंीे काय,

(३) असल्यास, या प्रकर ी नासनाने चौकनी करुन मीापासलकेच्या अथटसक
ीं ल्पावरील रथकगती
ं े न उठववण्याबाबत को ती कायटवाीी केली वा करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१७-०१-२०१७) :(१) व (२) सोलापरू मीानगरपासलकेच्या २०१६-१७ च्या

अथटसींकल्पात र्ाींडवली कामाींच्या अथटसींकल्पात क्र.१ ते १८४४ कामाींपैकी क्र.१५०० ते १८४४ या
कामाींसाठी केलेल्या रुपये १९.८४ च्या कामाींची अमींलबजाव ी करण्याबाबत नासनाने द नाींक
२६.०७.२०१६ रोजी रथकगती द ली ंीे .
(३) व (४) स र प्ररताव नासनाच्या ववचारालीन ंीे .
___________
नाांदेड महान रपासलिेतील
(४८)

७०६२६ (०२-१२-२०१६).

ैरव्यिहार

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री
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(१) नाीं े ड मीानगरपासलकेस नासन मान्यतेसनवाय को तीीी जसमन ववकण्याचा अकलकार
नसताींना सीायक ंयुक्त श्री.प्रकान येवले याींनी त्याींचे बींलू श्री.मा.मा. येवले याींना मुख्य
ररत्यावरील मोक्याचा र्ख
ू ींड ववक्री करुन प ाचा

रु
ु पयोग केल्याप्रकर ी प्रर्ारी ंयक्
ु त तथा

स्ट्जल्ीाकलकारी याींनी माीे जून, २०१६ मध्ये त्याींच्याववरुध्

चौकनी सुरु केली ंीे, ीे खरे ंीे

काय,

(२) असल्यास, या चौकनीचा अीवाल नासनास सा र केला ंीे काय,
(३) असल्यास, त्यात काय ंढळून ंले व नासनाने सींबकलत

ोर्ीवर को ती कारवाई केली

वा करण्यात येत ंीे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०३-१२-२०१६) :(१) ीे अींनत: खरे ंीे .
वस्ट्जराबा

म्न माके् येथील जागा मीाराषि मीानगरपासलका अकलननयम, १९४९ चे

कलम ७९ (क) नुसार नाीं े ड-वाघाळा नीर मीानगरपासलकेच्या सवटसालार

सर्ेच्या ठराव

क्रमाींक १३७ द नाींक २१.११.२०१४ अन्वये प. प.ु डॉ. बाबासाीे ब ंींबेडकर ससमतीस
गायकवाड सर्ागी
ृ ासाठी रे डीरे कनर
या व्यवीारासीं र्ाटत

ा ासाीे ब

राने ववक्री करण्यात ंली ंीे.

नाीं े ड-वाघाळा नीर मीानगरपासलकेचे ववरोली पक्षनेते याींनी

केलेल्या तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने तत्कालीन प्रर्ारी ंयक्
ु त तथा स्ट्जल्ीाकलकारी याींनी प्रथमत:
नैसकगटक न्यायाच्या ष्ीने याप्रकर ात
सयोया

या

प्रकर ात

सुनाव ीची

ोन्ीी पक्षाींची सुनाव ीची प्रक्रीया ंरीं र्ली ीोती.

कायटवाीी

चालू

ंीे .

तसेच

नाीं े ड

वाघाळा

नीर

मीानगरपासलकेचे तत्कालीन ंयक्
ु त याींनी त्याींची ब ली ााल्यानींतरच्या कालावलीत घेतलेल्या

नन य
ट ासीं र्ाटत नासनाने चौकनी ं े नीत केली असन
या चौकनीमध्ये या प्रकर ाचाीी
ू
समावेन ंीे .
(२) नाीी.

(३) व (४) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________

डोंब्रबिली येथील शारत्रीन र ु.ग्णालयातील अपुऱ्या सोयीसुविधा
(४९)

७१४४७ (१६-१२-२०१६).

श्री.सशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री. णपत

(िल्याण पूि)ा :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

असताना

सोयीसुववलामळ
ु े

ायििाड

(१) डोंब्रबवली पव
ु ट व पस्ट्श्चम क्षेत्रासाठी नारत्रीनगर रुनि ालय ीे एकमेव नासकीय रुनि ालय
अपुऱ्या

डेंनिय,ू

कचक गुननया

सारख्या

ंजाराचे

गरीब

रुनि

उपचाराअर्ावी एकतर स्ट्जवास मक
ु त ंीे त ककीं वा कजट काढून खाजगी रुनि ालयामध्ये उपचार
घेत ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, खाजगी रुनि ालयामध्ये उपचार घे े सामान्य जनतेला अनक्य असल्याने
याबाबत परीसरातील नागररकाींमध्ये ंरोनिय प्रनासनाववरुध्

असींतोर् पसरला असल्याचे

द नाींक ३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास नन नटनास ंले ंीे , ीे ीी खरे ंीे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत नासनाने को ती कायटवाीी केली ंीे वा करण्यात येत ंीे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०२-०२-२०१७) :(१) ीे खरे नाीी.
कल्या -डोंब्रबवली

मीानगरपासलकेच्या

अकलपत्याखालील

नारत्रीनगर

रुनि ालयाच्या

माध्यमातून डेंनियू व कचक गुनीया या ंजाराींच्या नन ानाकरीता रुनि ालयात

ाखल ीो ाऱ्या

रुनि ाींच्या ननयसमतप े चाचण्या करण्यात येतात. तसेच या रुनि ालयातील ंींतररुनि
ववर्ागात

ाखल ाालेल्या

रुनि ाींना उपचार सुववला पुरववली जात असल्याचे ंयुक्त,

कल्या -डोंब्रबवली मीानगरपासलक याींनी कळववले ंीे.
(२) ीे खरे नाीी.
(३) व (४) उयो्ावत नाीी.

___________

्रां ाबाद महापासलिेने दे खरे खीचे िांत्राट हदलेल्या एजन्सीने
(५०)

चार िोटी ु.पयाांचा

७१७५४ (०२-१२-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्रीं गाबा

ैरव्यिहार िेल्याबाबत

श्री.प्रशाांत बांब ( ां ापूर) :

मीानगरपासलकेच्या मालमत्ताींची

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

े खरे ख कर ेसाठी कींत्रा्ी तत्वावर सुरक्षा

रक्षक नेमण्याचे कींत्रा् द लेल्या एजन्सीने चार को्ी रुपयाींचा गैरव्यवीार केल्याचे नन नटनास
ंले ंीे , ीे खरे ंीे काय,

(२) असल्यास, मीानगरपासलकेच्या लेखापरीक्ष

ववर्ागाने चौकनीअींती द लेल्या अीवालात ३

को्ी, ९४ लाख, १४ ीजार रुपयाींचा दीनोब जुळत नसल्याचे नन नटनास ंले ंीे, ीे ीी खरे
ंीे काय,

(३) असल्यास, सींबींकलत सुरक्षा एजन्सीने सुरक्षा रक्षकाींची नेम क
ु केली नाीी तरीीी त्याींच्या
पगाराची

े यके उचलली ंीे तसेच सन २०१४ मध्ये ७४ सुरक्षा रक्षकाींचे पगार

ोन वेळा

करण्यात ंले ंीे त, ीे ीी खरे ंीे काय,

(४) असल्यास, या गैरव्यवीारात सीर्ागी असलेले

ोर्ी अकलकारी व प ाकलकारी याींच्याववरुध्

नासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत ंीे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ंीे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०३-१२-२०१६) :(१) ीे अींनत: खरे ंीे.
्रीं गाबा

मीानगरपासलकेच्या मुख्य लेखापररक्षक याींनी केलेल्या असर्लेख्याींच्या प्राथसमक

तपास ीत अननयसमतता ााल्याचे प्रथम
(२) ीोय, ीे खरे ंीे .
(३) ीोय, ीे खरे ंीे .

नटनी नन नटनास ंले ंीे .
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(४) स र

प्रकर ी

सींबींकलत

अकलकाऱ्याींना

कार े

ाखवा

नो्ीस

े वून

त्याींचे

खुलासे

मागववण्यात ंले ंीे त. प्राप्त खुलाश्याींची छाननी करून सववरतर चौकनी करण्यासाठी
मख्
ु यलेखापररक्षक

याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकनी ससमती गठीत करण्यात ंली असन
ू स र

ससमतीस एक मदीन्यात चौकनी अीवाल सा र करण्याबाबत सकू चत केले ंीे . ससमतीचा
अीवाल प्राप्त ााल्यावर

ोर्ी अकलकारी/प ाकलकारी याींचे ववरूध्

करण्यात येईल.

ननयमानुसार कारवाई

(५) प्रश्न उयो्ावत नाीी.
___________

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

_________________________
नासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई.

