अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

बह
म ईत ववद्यत
म परम वठा आणण पररवहन उपक्रम (बेस्ट)  याम्ये लालेया
ृ नमांब
िोट्यवधी रुपयाांचा आधथिि गैरव्यवहाराची चौिशी िरणेबाबत

(१) 

८१०१ (०८-०४-२०१५) .

श्री.शरददादा सोनावणे (जमननर)  :

सन्माननीय ममख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बह
ृ न्मुींबि ्युयुत पुरयआा

पर पहरयहन

पक्रमातील ्य्यध ्यभागाींमध्ये कोट्ययधी

रुपयाींचा गैरव्ययहार झाल्याचे नानाींक ६ जानेयारी, २०१५ रोजी या त्यासुमारास दनाशनानास
ले, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, शनासनाने या गैरव्ययहाराची चौकशनी केली
ले

हे काय, त्यामध्ये काय

हे ,

(३)

असल्यास,

त्यानुसार

ाो ी

बे्

सी.

य.डी. ्यभागामार्ात चौकशनी करण्यात येरार

(४) नसल्यास, ्यलींबाची कारर काय

अिधकारी

पर

महानगरपािलका

च्या

अर्ासींकल्पीय

अींााजपत्रकायरील

सभागह
ृ ात ्यरोधी पक्षनेते श्री.ाे येंद्र

हे काय,

चचेारम्यान

ींबेरकर याींनी बे्

कोट्यायधी रुपयाींचा घो्ाना झाला असल्याचा
ली

बह
ृ न्मुींबि

हे .

ाे शनानुसार बे्च्या सुरक्षा य ाक्षता

सार चौकशनीमध्ये बे् रकमेचा अपहार झाल्याचे कुआे ही दनाशनानास
लेली नाही.

(४) प्रश्न

ु्ायत नाही.

महानगरपािलका

पक्रमाच्या ्य्यध ्यभागाींमध्ये

्य्यध शनासकीय सींर्ाींनी केलेल्या लेखा पहरक्षराारम्यान कुआलाही
करण्यात

पक्रमाच्या सन

रोप केला होता.

(२) य (३) सार प्रकररी महाव्ययर्ापक, बे् याींच्या
्यभागामार्ात चौकशनी करण्यात

अिधका्याींची

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१७)  :(१) नानाींक ०६.०१.२०१५ रोजी बे्
२०१५-१६

ढनन

___________

लेले नाही. तसेच

पहार झाल्याची नोंा

्य.स. २८२ (2)
ममांबई उपनगरातील मानखमदि, वाांद्रे, अांधेरी, वडाळा, अॅण्टॉप हहल, मालाड, खार अशा प्रममख
(२) 

लोपडपट्टी वस्त्याांमधील स्वच्छतागह
ृ े असमर्षितत असयाबाबत

८१४० (०७-०४-२०१५) .

श्री.बाबमराव पाचणे (शशरुर)  :
(१) मुींबि

श्री.समीर िमणावार (हहांगणघाट) , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) ,

सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पनगरातील मानखुाा, याींद्रे, अींधेरी, यडाना, अॅण््ॉप नहल, मालाड, खार अशना प्रमख
ु

झोपडप््ी यत्याींमधील यच्छतागह
ृ े असुर्क्षत असल्याचे ्झव्हार हरसचा र्ांींडेशनन
(ओ

रएर्) या सींर्ेने जानेयारी, २०१५ ारम्यान केलेल्या सयेक्षरातन दनाशनानास

हे खरे

ले

हे,

हे काय,

(२) असल्यास, ्झव्हार हरसचा र्ांींडेशनन (ओ
अनु ींगाने अनेक िशनर्ारशनी शनासनाकडे केल्या

रएर्) याींनी केलेल्या पाहरी अहयालाच्या

हे त, हे ही खरे

(३) असल्यास, त्याअनु ींगाने शनासनाने कोरती कायायाही केली
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे काय,
हे या करण्यात येत

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे
(३)

हे .

्झव्हार

हरसचा

र्ांींडेशनन

याींनी

केलेल्या

िशनर्ारशनीच्या

अनु ींगाने

बह
ृ न्मुींबि

महानगरपािलकेने िशनर्ारशनीतील अनेक मद्द
ु याींबाबत यती यच्छता कायाक्रमाींतगात यापयीच
सकारात्मक भिमका घेतलेली

हे जसे की,

 यती यच्छता कायाक्रमाींतगात सायाजदनक शनौचालयाींचे बाींधकाम र्ादनक रनहयाशनाींच्या
मागरीनुसार य लोकसहभागातन करण्यात येते.

 सार सायाजदनक शनौचालयाींचे बाींधकाम

र.सी.सी. पध्ातीनस
ु ार करण्यात येते य त्यामध्ये

्युयुत य पाण्याची सु्यधा नाली जाते. तसेच सुर्क्षततेच्या दृष्ीने कानजीयाहकासाआी
खोली, लहान मुलाींसाआी शनौचकुपाींची व्ययर्ा, मुतारीची व्ययर्ा इ. सु्यधा नाल्या जातात.

 शनौचालयाींचे

दनयोजन,

सींकल्पिचत्रे

यामध्ये

यती

पातनीयरील

माध्यमातन र्ादनक रनहयाश्याींचा सहभाग घेंन अशनाप्रकारे बाींधण्यात

सींर्ेच्या

(CBO)

लेली सायाजदनक

शनौचालये त्याचा यापर कररा्या र्ादनक रनहयाशनाींच्या यती पातनीयरील सींर्ाींना
हताींतरीत केली जातात.
 सार शनौचालयाींच्या ाै नींनान यच्छता य ाे खभालीचा खचा शनौचालयाचा यापर कररा्या
र्ादनक रनहयाशनाींच्या

िर्ाक योगाानातन भाग्यला जातो. त्यामुने सार सायाजदनक

शनौचालयाींचा शनाश्यत यापर होतो.
एम.एम.

माार / खासाार र्ादनक ्यकास कायाक्रम, नागरी ािलत यती सध
ु ार योजना,

र.डी.ए. दनधी इत्यााी अींतगात प्राप्त होरा्या दनधीतन मुींबि झोपडपट्टी सुधार

मींडनामार्ात मुींबि शनहर य
पुरु

पनगरातील झोपडपट्टय
ट ाींमध्ये जागेची

पलधता य यश्यकतेनस
ु ार

य स्त्त्रयाींसाआी यतींत्र शनौचालये बाींधली जातात. सार शनौचालय र्ादनक नोंारीकृत

सींर्ेस ाे खभालीसाआी हताींतरीत केली जातात.
(४) प्रश्न

ु्ायत नाही.

___________

्य.स. २८२ (3)
लातमर जज्यातील उदगीर नगरपररषदे तील सव्हे नां.१, १/२, १/३
शेताचे नामाांतर िेयाबाबत

(३) 

३६११७ (२१-०१-२०१६) .

श्री.समधािर भालेराव (उदगीर)  :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लातुर स्त्जल््यातील

सन्माननीय ममख्यमांत्री

ागीर नगरपहर ाे मध्ये नापक रामिसींग आाकर हे नगरपहर ाे चे

मुख्यािधकारी, नालीप ाे शनमुख प्रशनासकीय अिधकारी, अदनरुध्ा ररसुबे नामाींतर सहा्यक,
ककरर मन्मर्प्पा बागबींाे य इतर याींना सींगनमत करुन बेकायेाशनीर हरत्या सव्हे नीं.१, १/२,

१/३ या शनेताचे नामाींतर करुन शनासनाची य सामान्य नागरीकाींची र्सयरक केल्याची चौकशनी
कररे तसेच

नानाींक

१ जानेयारी, २०१२ ते

नगरपहर ाे च्या यतीने करण्यात

नानाींक

३१ माचा, २०१४ पयंत

ागीर

लेल्या गुींआेयारीची नामाींतराची सया सींिचकाींची चौकशनी करुन

सामान्य नागरीकाींकडन बेकायाे शनीरहरत्या घेण्यात

लेली रकम चौकशनी करुन परत कररे य

ाो ी अिधका-याींयर कायाे शनीर कारयाि कररेबाबतचे दनयेान शनहर अध्यक्ष तर्ा नगरपहर ा
साय,
तसेच

ागीर याींनी नानाींक ९ ए्प्रल, २०१४ रोजी तत्कालीन मा.मख्
ु यमींत्री,

पस्त्जल्हािधकारी,

ागीर याींना नाले

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सार दनयेानायर कोरती कायायाही करण्यात
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७)  :(१) होय खरे
मौजे

ली या येत

प मख्
ु यमींत्री

हे .

ागीर येर्ील सव्हे नीं. १, १/२, १/३ या मालमत्तेचे मुने मालक रामिसींह

गोपानिसींह आाकुर य सरोजीनी रामिसींह आाकुर हे असन त्याींनी ना.७/७/२०१३ च्या नो्री या्री
पत्राचे

धारे त्याींचे एकमेय यारस नापकिसींह रामिसींह आाकुर याींच्या या्रीस सारील जिमनी

मधील एकर १ ते १९१ भख
ु ींड पालक या नात्याने करुन नाले होते. सारचे प्रकक्रया नहींा ु एकत्र
कु्ुबाींच्या मालकीच्या िमनकतीचे या्प होयन सहधारकास िमनकत प्राप्त होत असल्याने
नगरपहर ाे कडे नापकिसींह रामिसींह आाकुर याींचे नाये अिभलेखेला नोंा घेतलेली

हे . यामध्ये

सामान्य नागरीकाींची र्सयरक करण्याचा नगर पहर ाे चा प्रत्यक्ष सहभाग नासन येत नाही.
(२) य (३) याबाबत मा. च्च न्यायालय खींडपीआ औरीं गाबाा येर्े जननहत यािचका क्र. ९७/२०१४
अन्यये प्रकरर न्याय प्र्यषआ असल्याने कायायाही करण्यात
लातर याींनी कन्यले

ली नसल्याचे स्त्जल्हािधकारी

हे .
___________

मांब
म ईतील साविजननि वाहति
ू व्यवस्थेची षितमता वाढववण्याबाबत
(४) 

४८६५५ (२८-०४-२०१६) .

श्री.अशमन पटे ल (ममांबादे वी)  :

प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी) , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनमरी) ,

सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबितील सायाजदनक याहतक व्ययर्ेची क्षमता कशनी याढ्यण्यात येिल याचा अ्यास
करण्यासाआी तज्ाींच्या ाोन सिमत्या नेमण्यात

लेल्या

हेत, हे खरे

हे काय,

्य.स. २८२ (4)
(२) असल्यास,
(३) असल्यास,

त सिमत्याींची रचना य कायाकक्षा काय

हे त,

त सिमत्याींचे अहयाल प्राप्त झाले असल्यास त्याींचे यरुप काय

त्यायर शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(४)

नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे य

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१७)  :(१), (२), (३) य (४) होय.
मुींबि य मुींबि

पनगरे य पहरसरातील याहतक
ु व्ययर्ा सक्षम कररे

सया सींर्ाींमध्ये समन्यय राखन याहतक
ु ्य यक
य

पर सींबींिधत

व्हानाींचा एकत्रत्रत य परपर परक योजना

पक्रमाुयारे मक
ु ाबला करण्याच्या दृष्ीने मा.मुख्य सिचय महोायाींच्या अध्यक्षतेखाली

एकककृत मुींबि महानगर पहरयहन प्रािधकरर (UMMTA)

पर जननहत यािचका क्र.१८/२०१०

च्या अनु ींगाने अपर मुख्य सिचय (गह
ृ ) महोायाींच्या अध्यक्षतेखली सिमती दनयुत करण्यात
ली

हे .

मुींबितील याहनाींची य पााचा्याींची याहतक सुरनीत य िशनतबध्ा होण्यासाआी सुधाररा

य

पाययोजना
रण्याजोग्य

सुच्यरे

तसेच

यासाआी

नाघाकालीन,

कायाे िशनर,

पाययोजना सुच्यरे अशनी या सिमत्याींची कायाकक्षा

सयंक

य

अींमलात

हे .

अपर मुख्य सिचय (गह
ृ ) याींच्या सिमतीने माहे र्ेब्रुयारी, २०१३ मध्ये मा. च्च

न्यायालयास खालील काही महत्याच्या ५२ िशनर्ारसीसह अहयाल साार केला
चौकाींची सुधाररा, शनहरातील सया चौकाींमध्ये िसग्नल
प्रराली, याहनाींच्या नोंारीयर प्रदतबींध

हे . शनहरातील

भाररे, मब
ुीं िसाआी यींयचिलत याहतक

रण्यासाआी

पाययोजना, महत्याच्या व्यायसायीक

क्षेत्रात अिधक याहनाींना प्रदतबींध करण्यासाआी कींजींशनन शनुल्क

काररे, सयंक

पाककंग धोरर

तयार कररे, नयीन बाींधण्यात येरा्या इमारतीींमध्ये पाककंग जागेबाबतचे धोरर, खाजगी बस,
ट्रक य ्पक व्हॅनच्या पाककंगबाबत धोरर, सायाजदनक प्रयासी याहतुकीस प्राधान्य ाे ण्याबाबत,
मुींबितील दनयडक क्षेत्राींना कींजेशनन शनुल्क

काररे, मेट्रो य मोनो रे ल्ये

भाररे,

ींतरराज्य

बस ्िमानल, जला बस याहतक प्रराली, ्े शननजयनच्या पहरसरातील सुधाररेबाबत याढत्या
याहतक कोंडीयर पहरयहन
मींब
ु ितील

याहतक
ु ीचा

युताींनी

पाययोजना सच
ु ्यल्या

सयांिगर

शनात्रोत

सुच्यण्यासाआी सयासमायेशनक चलनिशनलता

हे त.

करुन

त्यायर

पाययोजना

राखडा तयार करण्यासाआी बह
ृ न्मुींबि मुींबि

महानगरपािलकेने मेससा ली एसोिशनए्स सांर्
करण्यात

अ्यास

िशनया प्रा.िल. या सल्लागाराची दनयुती

ली असन अींदतम अहयाल अुयाप अप्राप्त

हे .

___________
ियाण डोंबबवली महानगरपाशलिा षितेत्रात ६३५ इमारती धोिादायि असयाबाबत
(५) 

५४२५२ (२९-०८-२०१६) .

श्री.समभाष भोईर (ियाण ग्रामीण)  :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ममख्यमांत्री

(१) कल्यार डोंत्रबयली महानगरपािलका क्षेत्रात अदतधोकााायक ६३५ इमारती खाली करण्याच्या
नो्ीस महापािलका प्रशनासनाने पाआ्यल्या

हे त, हे खरे

हे काय,

्य.स. २८२ (5)
(२) असल्यास, सार इमारतीमध्ये राहरा्या नागहरकाींना सुर्क्षत र्नी हल्यण्यात येरार
हे काय, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, अुयापपयंत ककती इमारती खाली करण्यात
इमारतीमधील नागहरकाींना सुर्क्षत र्नी हल्यण्यात
(४) नसल्यास, ्यलींबाची कररे काय
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

धोकााायक
इमारती

ले

हे त य ककती

हे ,

हे त ?

(२२-०२-२०१७) 

:(१)

कल्यार-डोंत्रबयली

पर अदतधोकााायक अशना ६३६ इमारती

महानगरपािलकेकडन

ल्या

दनषकािसत

करण्यात

महानगरपािलका

क्षेत्रामध्ये

हे त. त्यापैकी ३४ अदतधोकााायक
ल्या

हे त.

तर

याहरत

६०२

धोकााायक य अदतधोकााायक इमारतीींची सींरचनात्मक तपासरी करुन या इमारतीींयर कारयाि
प्रता्यत केल्याचे

युत, कल्यार-डोंत्रबयली महानगरपािलका याींनी कन्यले

हे.

(२) या सया इमारतीींमध्ये यातव्यास असलेल्या रनहयाश्याींना तात्कान पयाायी व्ययर्ा कररे
महानगरपािलका तरायर शनय नसले तरी महानगरपािलकेने सींक्रमर िशनत्रबराच्या माध्यमातन
अशना रनहयाश्याींची तात्पुरती व्ययर्ा दनमाार केली
(३)

हे .

तापयंत अशना एकर ३४ इमारती खाली करुन दनषकािसत करण्यात

इमारतीींमधील रनहयाशनी

प

पल्या सोयीनुसार इतरत्र रहाययास गेले असल्याचे

कल्यार-डोंत्रबयली महानगरपािलका याींनी कन्यले
(४) प्रश्न

ल्या

ु्ायत नाही.

हे.

हे त. या
युत,

___________

मीरा-भाईंदर महानगरपाशलिेच्या ननष्ट्िाळजी िारभाराममळे ६१९ आहदवासी
ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवत्ृ तीपासन
ू वांधचत राहावे लागयाबाबत

(६) 
पटे ल

५६२०२ (२९-०८-२०१६) .
(ममांबादे वी) ,

डॉ.सांतोष

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) , श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) , श्री.अशमन
टारफे

(िळमनमरी) , श्री.राजाभाऊ

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

(पराग) 

(१) मीरा-भाईंार महानगरपािलकेच्या दनषकानजी कारभारामुने ६१९

वाजे (शसननर)  :
नायासी ्युयार्थयांना

गत सहा य े िशनषययत्ृ तीपासन यींिचत रहाये लागत असल्याचे माहे ए्प्रल, २०१६ मध्ये या त्या
ारम्यान दनाशनानास

ले, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सया प्रकक्रया पर
ु ा करुन या ्युयार्थयांना िशनषययत्ृ ती ाे ण्याबाबत शनासनाने
कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७)  :(१) य (२) सुयरा महोत्सयी

नायासी पुया माध्यिमक

लाभार्ी

प्रताय

िशनषययत्ृ ती योजनेंतगात सन २०१४-१५ या य ााकहरता इयत्ता १ ली ते ८ यी मधील ५१९
्युयार्थयांकरीता

रु.७,१२,५००/-

एयढ्या

महानगरपािलकेकडन प्रकल्प अिधकारी, एकास्त्त्मक
साार करण्यात

ला

हे .

रकमेचा

िमरा-भाईंार

नायासी ्यकास प्रकल्प, शनहापर याींना

्य.स. २८२ (6)
सार योजनेंतगात सन २०१५-१६ पासन ्युयार्थयांची

येान पत्रे ्नलािन भराव्याची

हे त. त्यानुसार सन २०१५-१६ या य ााकरीता ही ्नलािन प्रकक्रया शनाना तरायर सुरु

(३) प्रश्न

हे .

ु्ायत नाही.

___________
उदगीर (जज.लातूर)  येथील बनशेळिी साठवन तलावाची उां ची
वाढववण्यासाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत

(७) 

५८५३५ (२९-०८-२०१६) .

श्री.सध
म ािर भालेराव (उदगीर)  :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
म यमांत्री

ागीर (स्त्ज.लातर) येर्ील नगरपािलकेच्या मालकीचे असलेले बनशनेनकी तलाय असन ५४

य ाापयीची शनहराची लोकसींख्या लक्षात घेयन तलायाची
ाीड लाख लोकसींख्या

ीं ची आे यण्यात

ली होती मात्र

हे य तलायासाआी मुबलक जमीनसुध्ाा असुन केयन तलायाच्या

अभायी या नआकारी पाण्याची साआयर होत नाही, हे खरे

ज
ीं ची

हे काय.

(२) असल्यास, बनशनेनकी तलायाची ीं ची याढ्यण्यात यायी अशनी मागरी नगरपािलका प्रशनासन
य र्ादनक लोक प्रदतदनधी याींनी सन २०१६ मध्ये शनासनाकडे केली होती, हे ही खरे

हे

काय,
(३) असल्यास, बनशनेनकी तलायाची

ीं ची याढ्यण्यासाआी शनासन दनधी

पलध कररार

हे

काय,
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७)  :(१) होय.

ागीर शनहरासाआी महाराषट्र शनासनाने सन १९६१

मध्ये प्रर्म पारी परु यआा याींना मींजर केली होती.

ागीर शनहराची सन १९९१ ची ३००००

जमीन भुसींपााीत करुन तलायाची

ली होती.

लोकसींख्या सींकल्पीत करुन सार योजनेसाआी बनशनेनकी पहरसरातील ४३२ एकर ४० गुींआे
भाररी करण्यात

(२) मा.मुख्यमींत्री महाराषट्र राज्य याींचे ना. ४.४.२०१६ रोजी लातर येर्ील पारी ्ीं चाि
बैआकीत नगर अध्यक्ष,
दनयेान ाे ण्यात
(३) य (४)
मींजर केला
नाही.

ले

ागीर याींनी बनशनेनकी तलायाची पाच र्ु्

ढाया

ीं ची याढ्यरे बाबतचे

हे .

ागीर शनहरास अमत
ृ योजनेतन िलींबा्ी धरर त्रोतायरुन पारी पुरयआा प्रकल्प
हे. त्यामुने

ता बनशनेनकी तलायाची

ीं ची याढ्यण्याची

यश्यकता राहीलेली

___________

घाटिोपर (ममांबई)  येथील वविासिाने एसआरए प्रिपात १०० िोटीांचा गैरव्यवहार िेयाबाबत
(८) 

६५१४३

(१६-०१-२०१७) .

श्री.राधािृष्ट्ण

(ब्रम्हपूरी) , श्री.अब्दल
म सत्तार (शसलोड)  :
खल
ु ासा करतील काय :-

ववखे-पाटील

(शशडी) ,

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

सन्माननीय गह
ृ ननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

्य.स. २८२ (7)
(१) घा्कोपर (मुींबि) येर्ील

र.बी. मेहता मागाालगत असलेल्या अनींत, छाया या ाोन

इमारतीचा पुन्याकास करताना ्यकासकाने प्रकल्पातील मन रनहयाशनाींचे पुनयासन केल्यानींतर
िमनरा्या अदतहरत च्ि क्षेत्रातील ९० सादनका एस

रए प्रािधकरराला त्याच नआकारी ाे रे

बींधनकारक असताना ्यकासकाने सारच्या सादनका मालयरी येर्े र्लाींतरीत करुन १००
करोड रुपयाींचा गैरव्ययहार केल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये दनाशनानास

ली, हे खरे

हे काय,
(२) असल्यास, या प्रकररी शनासनाने चौकशनी केली

हे काय, चौकशनीत काय

त्यानस
ु ार सींबींिधत ्यकासकाींयर कोरती कारयाि केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

ढनन

ले य

हे ,

हे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०२-०३-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.
मौजे घा्कोपर अींदतम भखींड क्र.३५३/३ न्पीएस ३ या भखींडायरील ्यकास दनयींत्रर
दनयमायलीच्या ्यदनयम ३३(१४) अन्यये ्यकासक मेससा कक लॅ न्ड डेव्हलपसा याींचेमार्ात
कायमयरुपी

सींक्रमर

सादनका

प्रािधकरराने ना.२९/१/२०१४ रोजी
मौजे

मालयरी

खारोडी

बाींधण्याची

योजना

साार

केली

होती.

त्यास

झो.प.ु

शनयपत्र नाले होते. त्यानींतर ्यकासकाने सार योजनेचे (१)

येर्ील

न.भ.क्र.२८९७

पै,

(२)

मौजे

मालयरी

खारोडी

येर्ील

न.भ.क्र.३३८७अे,३३८७बी, ३३८७ डी य (३) मौजे मालयरी येर्ील न.भ.क्र.३३२७ अे-१ (पै) या
भखींडायरील योजनेसोबत नगर ्यकास ्यभागाच्या ना.३१/१०/२००८ रोजीच्या

ाे शनातील

तरतुाीनुसार एकत्रत्रकरर करण्याचा प्रताय साार केला होता. त्यास प्रािधकररामार्ात
ना.२१/५/२०१५ रोजी मींजरी ाे यन त्यानुसार ना. २५/५/२०१५ रोजी सुधाहरत
ले

शनयपत्र ाे ण्यात

हे.

परोत शनासन दनरायातील तरतुाीनस
ु ार घा्कोपर येर्ील योजनेतील कायमयरुपी

सींक्रमर िशनबीरातील (PTC) सादनकाींचे ३०५१ चौ.मी. इतके बाींिधय क्षेत्र सार योजनेसोबत
एकत्रत्रकरर

करण्यात

लेल्या

मौजे

र्लाींतहरत (Transfer) करण्यात

मालयरी

येर्ील

परोत

नमा

३

योजनेमध्ये

ले असन त्याच प्रमारात ्यक्री घ्काचे बाींिधय क्षेत्रर्न

मालाड येर्न घा्कोपर येर्ील योजनेमध्ये र्लाींतहरत करण्यात

ले

हे.

(२) य (३) या प्रकररी नगर ्यकास ्यभागाच्या ना.३१/१०/२००८ रोजीच्या शनासन

ाे शनातील

तरतुाीनुसार मालयरी येर्न घा्कोपर येर्े हताींतहरत केलेल्या ्यक्री घ्काच्या क्षेत्राच्या
अनु ींगाने िशनघ्र िसध्ा गरक ारानुसार र्रकाची रु.५ को्ी २१ लक्ष इतकी रकम
्यकासकाकडन यसल केलेली
कारयाि करण्याचा प्रश्न

हे . त्यामन
ु े या प्रकररी चौकशनी करण्याचा य ्यकासकायर

ु्ायत नाही.

___________

म्हाडाच्या मा्यमातून राज्यात परवडणारी घरे बाांधण्याचा ननणिय घेण्याबाबत
(९) 

६५४५१ (१६-०१-२०१७) .

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) , श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ि

शशवाजीनगर) , श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) , श्री.वैभव नाईि (िमडाळ)  :
गह
ृ ननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

्य.स. २८२ (8)
(१) केंद्र शनासनाने परयडरा-या घराींची योजना मींजर केल्यानींतर त्यानु ींगाने राज्यात म्हाडाच्या
माध्यमातन १९ लाख परयडरारी घरे बाींधण्याचा दनराय शनासनाने माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये
घेतला, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सार दनरायाच्या अनु ींगाने घरे बाींधण्यासाआी शनासनाने मुींबि यगनता

याहरत

महाराषट्रातील आारे, पालघर, रायगड, पुरे, कोल्हापर, सोलापर, साींगली, सातारा, नागपर,
गोंनाया, यधाा, चींद्रपर, नािशनक, जनगाय, धुने, अहमानगर, औरीं गाबाा, जालना, नहींगोली,
अमरायती, ययतमान य यािशनम या स्त्जल््यातील २०९२ एकर जमीन महसल ्यभाग म्हाडाला
१ रुपया चौ.मी. ाराने

पलध करुन ाे रार

(३) असल्यास, सार घरे ही पींतप्रधान

हे , हे ही खरे

हे काय,

यास योजनेमधील घराींव्यदतहरत

हे त, हे ही खरे

हे काय,
(४) असल्यास, सार घरे बाींधरीतुन म्हाडाला िमनरा-या नफ्यातील ककती ्के रकम
शनासनाला िमनरार

हे तसेच याबाबतच्या कायायाहीची सुयःस्त्र्ती काय

हे ?

श्री. प्रिाश महे ता (१५-०३-२०१७)  :(१) सन २०११ च्या जनगरनेनुसार राज्यात १९ लाख
इतया घराींचा तु्यडा असल्याचे

ढनन

ले

हे. सन २०२२ पयंत ाे शनाला यातींत्र िमनन

७५ य े परा होत असताना ाे शनातील प्रत्येक कु्ुींबाला जलजोडरी, शनौचालयाची व्ययर्ा, २४

तास ्यज, पोहोच रता या स्ु यधासह पके घर असायला हये या हेतने मा.पींतप्रधान,भारत
सरकार याींनी जन, २०१५ मध्ये सयांसाआी घरे या सींकल्पनेयर
योजनेची घो रा केली

धारीत प्रधानमींत्री

हे . या योजनेची राज्यात अींमलबजायरी करण्याच्या दृष्ीने

मींत्रीपहर ाे च्या मान्यतेने ना. ९.१२.२०१५ रोजी शनासन दनराय दनगािमत करण्यात
केंद्र शनासनाने नव्याने १४२ शनहराच्या समायेशननास मान्यता नाली
(२)

िर्ाकदृष्च्या ाब
ा
घ्कातील य अल्प
ु ल

ला असन

हे .

त्पन्न ग्ातील लाभार्थयांसाआीच्या मींजर

गह
ृ दनमाार प्रकल्पाींसाआी अींमलबजायरी यींत्रराींना
या्पासाआी

यास

यश्यक असलेली

पर दनबांध्यहरत्या

पलध असलेली शनासकीय जमीन सबींिधत स्त्जल्हािधकारी याींनी रु. १/- प्रती.

चौ.मी. या नाममात्र ाराने कजेहकाची ककीं मत यसल करुन सींबिीं धत प्रकल्प अींमलबजायरी

यींत्ररेस भोगय्ााार यगा-२ या धाररािधकारायर प्राान करण्याबाबत महसल य यन ्यभागाच्या
ना. १९.९.२०१६ च्या शनासन दनरायान्यये घेण्यात

ला

हे. त्यानुसार सार जिमनी

हताींतरीत करण्यासींाभाात सींबींिधत स्त्जल्हािधकारी याींनी कायायाही कराययाची
दनरायानुसार केंद्रीय मान्यता य सींदनयींत्रर सिमतीने प्रधानमींत्री
केलेल्या प्रकल्पाींसाआी खालीलप्रमारे स्त्जल्हािधका्याींकडन
झाला

यास योजनेअींत्रगात मींजर

जापयंती जिमनीचा ताबा प्राप्त

हे .

्यभाग

हे . या शनासन

महसल ्यभागाकडे मागरी महसल ्यभागाकडन प्राप्त
केलेली जमीन (हे ्र)

जमीन (हे ्र)

कोकर

-

८९.२३५

पुरे

३१.११

१८.४५

नािशनक

९.१०

१.०४
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औरीं गाबाा

३५.५७

अमरायती

-

नागपर

८३.७३

२५.१९

(३) सार शनासन दनरायानुसार प्रधानमींत्री
शनासकीय जिमनीयरील
य

च्च

यास योजनेअत
ीं गात “परयडरारी घरे ” या अींतगात

िर्ाकदृषट्या ाब
ा य अल्प
ु ल

त्पन्न ग्ातील लाभार्थयांचा समायेशन

(४) महसल य यन ्यभागाच्या

हे .

त ना. १९.९.२०१६ च्या शनासन दनरायानुसार ज्या

प्रकल्पाींतगात शनासकीय जमीनीयर
लाभार्थयांव्यदतहरत मध्यम य

त्पन्न ग्ातील लाभार्थयांसमयेत मध्यम

च्च

िर्ाकदृषट्या ाब
ा
घ्क य अल्प
ु ल

त्पन्न ग्ातील

त्पन्न ग्ाकहरता बाींधण्यात येरा्या गाळयाींच्या

्यक्रीतन प्राप्त होर्या दनव्यन नफ्याचे या्प शनासन य म्हाडा ककीं या इतर शनासकीय या
दनमशनासकीय यराज्य सींर्ाींमध्ये ७०:३० या प्रमारात रानहल, या अ्ीयर शनासकीय जमीन
स्त्जल्हािधकारी तरायरुन सींबींिधत प्रकल्प अींमलबजायरी यींत्ररेस रु. १ प्रती चौ.मी. या

नाममात्र ाराने कजाहकाची ककीं मत यसल करुन भोगय्ााार यगा-२ या धाररािधकारायर
प्राान करण्यात यायी, अशनी तरता

हे .
___________

नाशशि येथील सातपरू शहरालगतच्या भागात दवू षत पाणीपरम वठ्यामळ
म े
नागरीिाांच्या आरोग्यास धोिा ननमािण लायाबाबत

(१०) 

६५९२५ (१६-०१-२०१७) .

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम)  :

सन्माननीय

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नािशनक येर्ील सातपर शनहरासह कॉलनी पहरसरातील समता नगर ८,००० कॉलनी,
सायरकर नगर, ब्रॅंच कमाचारी यसाहत य इतर पहरसरात माहे ्ग् २०१६ पासन कमी
ााबाने अदनयिमत य ा् त पारीपुरयआा करण्यात येत असल्याने येर्ील नागरीकाींच्या
रोग्यास धोका दनमाार झाला

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, िसडको सातपर पहरसरातील ४० य ाापयीच्या जलकींु भातील पाण्याचे नमने
तपासरीत ा् त पारी
नसल्याचे दनाशनानास

ढनन

ले, हे ही खरे

ल्याचे य जलकींु भाची सातत्याने यच्छता केली जात
हे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली
त्यानु ींगाने

ढनन

ले य

त नआकारी शनुध्ा य दनयिमत पारीपुरयआा करण्याबाबत कोरती कायायाही केली

या करण्यात येत
(४)

हे काय, त्यात काय

हे ,

नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.
(२) य (३) याबाबत नािशनक महानगरपािलकेमार्ात खालीलप्रमारे कायायाही करण्यात येते.


अल्प पजान्यमान झाल्याने ना.९.१०.२०१५ ते ना.१५.८.२०१६ ारम्यान पारी कपात सुरु
होती. त्यानींतर योग्य ााबाने पुरेसा पारीपरु यआा करण्यात येत

हे .
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पारी ्यतरर क्षेत्रात पािपलािन िलकेजमन
ु े गढुन/ा्ु त पारी परु यआा होत असल्याचे



महानगरपािलकेमार्ात नागरीकाींना ्नलािन तक्रार नोंा्यण्यासाआी मोबािल ॲप य

ढनन असल्यास त्यरीत ारु
ु ती करुन िलकेज बींा करण्यात येत.े

हे ल्पलािन

पलध करुन ाे ण्यात

लेली असन, त्यायर येरा्या तक्रारीींचे प्राधान्याने

दनयारर करण्यात येते.


शनहरातील जलकींु भ य त्याींच्या पारी ्यतरर क्षेत्रात येनोयेनी पाण्याचे नमुने घेण्यात
येंन स्त्जल्हा प्रयोगशनाने त तपासरीसाआी पाआ्यण्यात येतात.



ए्प्रल ते ््ोबर २०१६ या कालायधीत शनहरात ्य्यध नआकारी ५५७३ पाण्याचे नमन
ु े
तपासले असता ५४४७ नमन
ु े ्पण्यास योग्य असल्याचे

ढनले. यापैकी अयोग्य

लेले

नमुने ज्या नआकारी घेतले होते त्याच नआकारी ास
ु ्या नायशनी पुन्हा तपासरी केली
असता ते ्पण्यास योग्य असल्याचे
(४) प्रश्न

ढनले

हे.

ु्ायत नाही.
___________

नाशशि येथील शसडिो प्रभागात नाले सफाईच्या िांत्राटात गैरव्यवहार लायाबाबत
(११) 

६५९२७ (१६-०१-२०१७) .

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम)  :

सन्माननीय

मख्
म यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नािशनक येर्ील िसडको प्रभागातील पेिलकन पाका येर्ील नैसिगाक नाल्याची सर्ाि
कामासाआी दन्याा काढन ाे यकेसध्
ु ाा अाा करण्यात

ली परीं त,ु अुयापी नाले सर्ािचे काम

पुरा केले नसल्याचे नानाींक ०२ सप््ें बर, २०१६ रोजी या त्यासुमारास दनाशनानास

ले, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास,

त कामासाआी ककती रकमेची दन्याा काढण्यात

दनधी मींजर करण्यात

ली होती, प्रत्यक्ष ककती

ला होता य त्यापैकी ककती दनधी खचा करण्यात

ला

हे , तसेच

सार काम परा न करताच कींत्रा्ााराची सींपरा ाे य रकम अाा करण्याची काररे काय
(३) असल्यास, सार प्रकररी शनासनाने चौकशनी केली
कारयाि केली या करण्यात येत
(४) तसेच
येत

हे ,

हे त,

हे काय, चौकशनीनुसार ाो ीींयर कोरती

त काम परा करण्याच्या दृष्ीने शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात

हे ,

(५) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७)  :(१) नािशनक येर्ील िसडको प्रभागातील पेिलकन पाका
भागातील पायसानी नाला सार्सर्ािचे काम दन्याा अ्ी य शनतीनुसार ाे ण्यात
या कामाची मा
ु त नानाींक १६.६.२०१६ ते १४.१२.२०१६ अशनी होती.

ले होते.

या भागातील नाले सर्ािचे कामाबाबत नानाींक ०३.०९.२०१६ च्या यत्ृ तपत्रात बातमी

प्रिसध्ा झाली होती. तर्ा्प या कालायधीत नालेसर्ािचे काम प्रगतीत होते.
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(२) या कामासाआी रु. २,४३,११३/- इतया रकमेची दन्याा काढण्यात

ली होती. सींबींिधत

मतेााराने हे काम ३५.३५% कमी ाराने करण्याची तयारी ाशना्यली होती. मतेााराने नानाींक
१८.१०.२०१६ रोजी सार काम परा केल्यानींतर, त्यास कामाची ाे यक रु. १,४१,८२२/- इतकी
रकम अाा करण्यात
(३) प्रश्न

ली

हे.

ु्ायत नाही.

(४) सार काम मतेाारामार्ात पर
ु ा करण्यात
(५) प्रश्न

ले

हे .

ु्ायत नाही.

___________
नवी ममांबइि मधील एमआयडीसी व शसडिो प्रिपग्रस्ताांच्या मागण्याांबाबत
(१२) 

६६०६४ (१६-०१-२०१७) .

श्री.सभ
म ाष उफि पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) , श्री.नसीम खान

(चाांहदवली) , श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी) , श्री.अशमन पटे ल (ममांबादे वी) , श्री.सांजय िेळिर

(ठाणे) , श्री.किसन िथोरे (मरम बाड) , श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) , श्री.अजजत पवार (बारामती) ,
श्री.पाांडमरां ग बरोरा (शहापूर) , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) , श्री.समीर िमणावार (हहांगणघाट) ,

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) , श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) , श्री.अतमल भातखळिर
(िाांहदवली पूव) ि , श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) , श्री.डड मलीिाजन
रे ड्डी (रामटे ि) ,
ूि
डॉ.बालाजी

किणीिर (अांबरनाथ) , श्री.सभ
म ाष

भोईर (ियाण ग्रामीण)  :

सन्माननीय

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नयी मुींबइा मधील शनेतक्याींच्या कसत्या जिमनी िसडको महामींडनाकडुन १९७० साली
सींपानात करण्यात
तत्सम

ल्याने सार प्रकल्पग्रत शनेतक्याींचे शनेती, ाध, भाजीपाला य इतर

ुयोग बींा होंन त्याींचे

त्पन्नाचे साधन नष् झाले

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, िसडकोच्या प्रकल्पासाआी जमीन सींपाान करतेयन
े ी प्रकल्पग्रताींना िसडकोमध्ये
कायमयरूपी नोकरी ाे ण्याचे

श्यासन ाे यनही अुयापपयंत िसडको प्रशनासनाकडन कोरतीही

कायायाही केली गेली नाही, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, िसडको, नयी मुींबि य आाण्यातील िसडको प्रकल्पग्रत ्युयार्थयांना सुरू केलेले
्युयायेतनही माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये बींा केल्याने र्ादनकाींनी नानाींक १७ सप््ें बर, २०१६
रोजी िसडको कायाालयात तीव्र

ा
ीं ोलन केले होते, हे ही खरे

हे काय,

(४) असल्यास, आारे-बेलापर पट्टय
ट ात ्यकासाचे काम परा झाले असल्याने नाघ्यापासन बेलापर
पयंतच्या ्युयार्थयांना ्युयायेनाची गरज नाही असे िसडकोच्या व्ययर्ापकीय सींचालकाींचे
म्हररे

हे , हे ही खरे

हे काय,

(५) असल्यास, शनासनाने याबाबत कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(६) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७)  :(१) य (२) िसडकोमार्ात सन १९७० पासन नयी मुींबि
प्रकल्पासाआी

९५

प्रकल्पग्रताींच्या

गायाींतील

जिमनी

सींपाान

करण्याची

कायायाही

करण्यात

येत

असन

ारदनयााहाकहरता रोजगारािभमुख प्रिशनक्षर, रोजगार सहा्य, ्युयायेतन,

्य.स. २८२ (12)
खार परयाना, पहरसरातील शनानाींना बाींधकामासाआी अर्ासहा्य, छोट्या
अर्ासहा्य य जागा ाे रे इ.

पाययोजना करण्यात

तसेच, िसडको महामींडाने
ाे ण्यात

ल्या

ल्या

ुयोगधुयाींसाआी

हे त.

जपयंत १७५ पााींयर प्रकल्पग्रताींना कायमयरुपी नोक्या

हे त. यािशनयाय महामींडनामध्ये भरती करताना प्रकल्पागताींसाआी ५%

रक्षर आे यण्यात

ले

हे .

(३), (४), (५) य (६) आारे तालुयातील २९ गाये नयी मुींबि महानगरपािलका हद्दीत येत असन
त्यातील बहुताींशन भाग महानगरपािलकेकडे हताींतरीत करण्यात
लेला असल्याने सार
गायाींमध्ये ्युयायेतन सरु
आे
याये
ककीं
या
कसे
याबाबत
प्रताय
िसडको
सींचालक मींडनाच्या
ु
्यचाराधीन

हे .

___________
ब्रम्हपरू ी नगरपररषद (जज.चांद्रपरू )  हद्दीमधील मोबाईल टॉवरबाबत
(१३) 

६६७६५ (१६-०१-२०१७) .

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सरम े श धानोरिर (वरोरा)  :

सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील

(१) ब्रम्हपरी नगरपहर ा (स्त्ज.चींद्रपर) हद्दीमध्ये अनेक कींपन्याींनी मोबािल ्ॉयर
हे त, हे खरे

भे केले

हे काय,

(२) असल्यास, या ्ॉयरमन
ु े अनेकाींयर नैसिगाक सींक् दनमाार होंन र्ानीक नागहरकाींच्या
घराींचे तसेच यतच
ीं े नुकसान झाल्याने सारचे ्ॉयर शनहराबाहेर हल्यण्याची मागरी माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये प्रशनासनाकडे केली

हे , हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, सारचे ्ॉयर शनहराबाहे र हल्यण्याबाबत कोरती कायायाही केली या करण्यात
येत

हे ,

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१७)  :(१) होय
(२) अशनी कोरतीही तक्रार नगरपहर ाे कडे प्राप्त झालेली नाही.
(३) य (४) प्रश्न

ु्ायत नाही.
___________

अांबरनाथ नगरपररषदे च्या हद्दीतील रस्ते िााँक्रीटीिरणासाठी अनमदान उपलब्ध िरून दे णेबाबत
(१४) 

६७१७८ (१६-०१-२०१७) .

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ)  :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ममख्यमांत्री

(१) अींबरनार् नगरपहर ाे च्या हद्दीतील महाराषट्र सुयरा जयींती नगरोत्र्ान महािभयान अींतगात
रते कााँक्री्ीकररासाआी अनुाान

पलध करून ाे रेबाबत र्ादनक लोकप्रदतदनधीींनी नानाींक

२५ ्ग्, २०१५ रोजी य तुनींतरच्या पत्रान्यये मा.नगर्यकास, राज्यमींत्री याींच्याकडे केली
हे , हे खरे

हे काय,

्य.स. २८२ (13)
(२) असल्यास, सार पत्राच्या अनु ींगाने मा.नगर्यकास राज्यमींत्रयाींनी सार प्रताय मान्य
करून पुढील
हे ही खरे

यश्यक कायायाहीसाआी नगर्यकास ्यभागाच्या सिचयाींकडे िशनर्ारस केली

हे ,

हे काय,

(३) असल्यास, मा.नगर्यकास राज्यमींत्रयाींच्या िशनर्ारसीनुसार सींबिधताींकडन सार प्रकररी
कोरती कायायाही करण्यात

ली या करण्यात येत

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०३-२०१७)  :(१) होय हे खरे
(२) होय हे खरे

हे .

हे .

(३) य (४) महाराषट्र सुयरा जयींती नगरोत्र्ान महािभयान अींतगात नगरपहर ाे चा रते ्यकास
प्रताय नानाींक २२ ्ग्, २०१४ रोजी पडलेल्या राज्यतरीय प्रकल्प मान्यता सिमतीच्या
बैआकीमध्ये सार करण्यात
गती

ला होता.

सार बैआकीमध्ये जेएनएनयु

रएम अींतगात मींजर भुयारी ग्ार प्रकल्पाचा कामामध्ये

रलेनींतर रते ्यकास प्रतायायर ्यचार कररेबाबत दनराय झाला

अींबरनार् नगरपहर ाे ने सुधारीत प्रताय साार कररे अपे्क्षत

हे. त्याअनु ींगाने

हे.

___________

वडाळा येथील एसआरए प्रिपात वविासिाने एसआरए अधधिाऱयाांच्या सांगनमताने
बनावट िागदपत्रे तयार िरून शासनाची फसवणूि िेयाबाबत
(१५) 

६७१८९ (१६-०१-२०१७) .

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा)  :

सन्माननीय गह
ृ ननमािण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यडाना येर्ील कमलारामन नगर पहरसरातील गरेशनसाइा गॄहदनमाार सींर्ा, यरनी
गाींधीनगर येर्ील परे ल लोकसेया सहकारी गह
ृ दनमाार सींर्ा

पर तक्षशनीला गह
ृ दनमाार

सहकारी सींर्ा तसेच नायगाय (ााार) येर्ील मातोश्री सान या दतन्ही प्रकल्पाींमध्ये एकच
्यकासक असन या ्यकासकाने एस
पात्रता सदु नस्त्श्चत

रए अिधका्याींशनी सींगनमत करून झोपडीधारकाींची

करण्यासाआी शनासन दनरायाची पायमल्ली करून रनहयाश्याींचे बनाय्

कागापत्रे साार करून शनासनाची र्सयरक केली
(२) असल्यास, एस

हे , हे खरे

हे काय,

रए अिधका्याींनी सारह ्यकासकाच्या कागापत्राची पडतानरी न

करताच या प्रकल्पाींना मींजरी नाल्याचे मानहती अिधकाराींतन दनाशनानास

ली

हे, हे ही खरे

हे काय,
(३) असल्यास, एस

रए प्रकल्पाशनी सींबींिधत अिधका्याींनी त्याींच्या कालखींडात करण्यात

लेल्या सया झोपडीधारकाींच्या पात्रतेची चौकशनी करण्यात यायी अशनी मागरी
कायाकते सींतो

र्ी

य

पाींडे याींनी मा.मख्
ु यमींत्री, गह
ृ दनमाारमींत्री, प्रधान सिचय, गह
ृ दनमाार ्यभाग

याींच्याकडे लेखी दनयेानाुयारे माहे जुल,ै २०१६ मध्ये य गत ६ मनहन्याींपासन सातत्याने केली
हे , हे ही खरे

हे काय,

्य.स. २८२ (14)
(४) असल्यास, या सींपरा प्रकरराची चौकशनी करण्यात
ढनन

ली

ले य त्यानुसार पुढे कोरती कारयाइा करण्यात

(५) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे काय, चौकशनीत काय

ली या येत

हे ,

हे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०८-०३-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.
सारह सहकारी गह
ृ दनमाार सींर्ाींपैकी गरेशनसाि सह.गह
ृ .सींर्ेचे ्यकासक मे.न्यमेक

डेव्हलपसा ॲन्ड त्रबल्डसा, मातोश्री सान सह.गह
ृ .सींर्ेचे ्यकासक मे.न्यमेक ॲन्ड हरओडसा
त्रबल्डसा

पर तक्षिशनला य परे ल लोकसेया या ाोन सह.गह
ु ॲन्ड
ृ .सींर्ेचे ्यकासक मे.सतगरु

डीएलपीएल (जे.व्ही.) हे

हे त. त्यामुने एकाच ्यकासकाकडन ३ सींर्ाींची योजना राब्यली

जात असल्याचे नासन येत नाही.

गरेशनसाि सह.गह
ृ .सींर्ेचे पहरिशनष्-२

पस्त्जल्हािधकारी (अदत/दनषका) तर्ा सक्षम

प्रािधकारी धारायी याींनी, परे ल लोकसेया य तक्षिशनला सह.गह
ृ .सींर्ेचे पहरिशनष्-२ सहा्यक
युत तर्ा सक्षम प्रािधकारी जी/ा्क्षर ्यभाग

पहरिशनष्-२ सहा्यक

पर मातोश्री सान सह.गह
ृ .सींर्ेचे

युत तर्ा सक्षम प्रािधकारी एर्/ त्तर ्यभाग याींनी दनगािमत केले

हे .

झोपडीधारकाींची पात्रता सींबींिधत सक्षम प्रािधकारी याींच्याकडन दनधााहरत करण्यात येत.े
(२) हे खरे नाही.

(३) य (४) यासींाभाात प्राप्त झालेली श्री.सींतो

पाींडे याींची दनयेाने योग्य त्या कायायाहीसाआी

झोपडपट्टी पुनयासन प्रािधकरर य अपर स्त्जल्हािधकारी (अदत/दनषका) मुींबि शनहर याींच्याकडे
पाआ्यण्यात

लेली

हे त.

सारह सहकारी गह
ृ दनमाार सींर्ेच्या पहरिशनष्-२ मध्ये अपात्र आरलेल्या झोपडीधारकाींच्या

सींाभाात मा.लोक

युत याींच्या कायाालयाकडन एक तक्रार झोपडपट्टी पुनयासन प्रािधकाररास

प्राप्त झाली होती. त्यास अनुसरुन तत्कािलन अ्पल प्रािधकारी याींनी अ्पलात पाहरत केलेल्या
पहरिशनष्-२ सींाभाातील

ाे शना्यरुध्ा

च्चतहरय सिमतीकडे अ्पल करण्याबाबत सींबींिधत

तक्राराारास प्रािधकररामार्ात कन्यण्यात
(५) प्रश्न

ु्ायत नाही.

ले

हे .

___________

पमणे महानगरपाशलिेच्या िमला नेहरू रुग्णालयाबाबत
(१६) 

६७३०४

(१६-०१-२०१७) .

श्री.शभमराव

तापिीर

(खडिवासला)  :

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पर
ु े महानगरपािलकेच्या कमला नेहरू रुग्रालयात कर्स्त्जिशनयन,
काडीओलॉजी्,

य.सी.यु.

निसंग

्ार्

य

२४

तास

सन्माननीय

य.सी.य.ु इीं्ेिसयही्,

प्रयोगशनाने ची

पलधता

नसल्याने अदताक्षता ्यभाग बींा असल्याची बाब नानाींक १९ ््ोबर, २०१६ रोजी दनाशनानास
ली

हे, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, पर
ु े महानगरपािलकेच्या
अदताक्षता ्यभागासाआी

र्ापनेयर सध्या केयन एकच कर्स्त्जिशनयन असन

यश्यक जयनपास १८ पाे हरत

हे , हे ही खरे

हे काय,

्य.स. २८२ (15)
(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने काय कायायाही केली या करण्यात येत
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७)  :(१), (२) य (३) हे अींशनत: खरे


अदताक्षता ्यभाग चालु करण्याकरीता
नसल्याने अदताक्षता ्यभाग बींा
भरण्याची प्रकक्रया सुरु



यैुयकीय िशनक्षर

पलध

हे . पुरे महानगरपािलकेमार्ात सारची हरत पाे

हे .

त्तीरा झालेल्या तज् डॉ्राींना बींधपत्रीत

पलध करुन घेरेकरीता यैुयकीय िशनक्षर

सींचालनालय, मुींबि याींचक
े डे प्रताय साार करण्यात


हे .

यश्यक असे कुशनल मनुषय बन

तात्परु त्या यरुपात पाव्यत्ु तर परीक्षा
“(बॉन्डेड) डॉ्सा म्हरन

हे ,

पर सींशनोधन

ला होता.

पर सींशनोधन सींचालनालय, मुींबि याींचेकडन ्ग् २०१५ मध्ये

पाव्यत्ु तर परीक्षा

त्तीर झालेल्या एकर २५ बींधपत्रीत यैुयकीय अिधकारी पर
ु े

महानगरपािलकेकडे रुज झाले परीं तु यातील एकही बींधपत्रीत यैुयकीय अिधकारी
अदताक्षता

्यभागात

काडीओलॉजी्-१ म्हरन


कींत्रा्ी

पध्ातीने

कर्जीशनीयन,

य.सी.य.ु

काम करण्यासाआीची

कर्जीशनीयन

य

य.सी.य

कर्जीशनीयन

/

इीं्ेंन्सीव्ही्,

यश्यक अहाता धारर करीत नाहीत.

कर्जीशनीयन

नेमरेकरीता

अनेकयेना

यतामानपत्रात जानहरात ाे ंन भरती प्रकक्रया राब्यण्याचा प्रयत्न करण्यात
तर्ा्प, केयन ाोनच कर्जीशनीयन

पलध हों शनकले

हे त. सारचा अदताक्षता

्यभाग चाल कररेकरीता प्रशनासनामार्ात येनोयेनी प्रयत्न करण्यात येत

(४) प्रश्न

ला.

ु्ायत नाही.

हे त.

___________
िोथरूड उड्डाणपमलाचे िाम प्रलांबबत असयाबाबत
(१७) 

६७३३०

(१६-०१-२०१७) .

श्री.शभमराव

तापिीर

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोर्रूड,

चाींारी

चौक

येर्ील

ड्डारपल
ु ाची

(खडिवासला)  :
जागा

महानगरपािलका प्रशनासनाकडन सींर् गतीने सुरु असल्याने
झाल्याचे माहे ््ोबर, २०१६ मध्ये दनाशनानास

ले

हे , हे खरे

तायात

सन्माननीय
घेण्याची

प्रकक्रया

ड्डारपुलाचे काम र्गीत
हे काय,

(२) असल्यास, सारह जागा तायात घेण्याची प्रकक्रया परा झाल्यानींतरच राषट्रीय राजमागा
प्रािधकरराकडुन
हे , हे ही खरे

ड्डारपुलाचे बाींधकाम सुरु करण्यात येरार असल्याचे प्रािधकरराने कन्यले
हे काय,

(३) असल्यास, चाींारी चौकातील याहतक कोंडी सोड्यण्यासाआी
सुरु होरे

ड्डारपुलाचे काम तात्कान

यश्यक असल्याने शनासनाने याबाबत कोरती कायायाही केली या करण्यात येत

हे ,

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

्य.स. २८२ (16)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७)  :(१), (२) य (३) अींशनत: खरे
चाींारी चौकातील याहतक
ु कोंडी सोड्यण्यासाआी सयाक

हे .

याहतक

राखडा तयार कररेत

ला असन, याकामी तज् सल्लागार, राषट्रीय राजमागा प्रािधकरर य पुरे महानगरपािलका

याींचे समयेत त्रत्र-तरीय (Tri Partite) करारनामा कररेस र्ायी सिमतीची मान्यता िमनाली
हे .
तज् सल्लागार याींनी तयार केलेला ्प्शनन ५

राखडा तसेच त्रत्र-तरीय करारनामा

मसाा मान्यतेची कायायाही राषट्रीय राजमागा प्रािधकरर याींचम
े ार्ात सरु
ु

हे . राषट्रीय राजमागा

प्रािधकरराने सार कामासाआी खचा करण्याची तयारी/सहमी ाशना्यल्याने या प्रकल्पाची सींपरा
जबाबाारी राषट्रीय राजमागा प्रािधकरराची राहरार

हे . या प्रकल्पाच्या दनयोजनाच्या

प्रतायास पुरे महानगरपािलकेने प्रार्िमक मान्यता असल्याबाबत नानाींक ८.७.२०१६ रोजी
राषट्रीय राजमागा प्रािधकररास कन्यले

हे . भ-सींपाानाची कायायाही सरु
ु

सल्लागाराींनी तयार केलेल्या प्रतायाची तपासरी
येत

हे .

त्यामुने

राषट्रीय

राजमागा

मान्यतेयबाबतची पुढील कायायाही प्रलींबीत
(४) प्रश्न

य.

प्रािधकरर

हे . तज्

य.्ी.मुींबि याींच्याकडन करुन घेण्यात

याींचक
े डील

त्रत्र-सायीय

करारनामा

हे .

ु्ायत नाही.

___________
राज्यातील पत्रिार व पत्रिारे त्तर िमिचाऱयाांसाठीच्या वेतन आयोगाच्या
शशफारशीांची अांमलबजावणी िरण्याबाबत
(१८) 

६७६५२ (११-०१-२०१७) .

श्री.अशमन पटे ल (ममांबादे वी) , श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी) ,

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरम ी)  : सन्माननीय मख्
म यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पत्रकार य पत्रकारे त्तर कमाचा्याींसाआी दनयुत केलेल्या मा.न्या.मस्त्जनआया येतन
योगाच्या िशनर्ारशनीींची अींमलबजायरी ७० ्याहन अिधक प्रसार माध्यमाींनी (िमडडया

हांसेस) केली नसल्याने पत्रकार य पत्रकारे तर याींच्या कु्ीं त्रबयायर
बाब माहे ्ग्, २०१६ मध्ये दनाशनानास
(२) असल्यास,

ली, हे खरे

पासमारीची येन

हे काय,

त प्रकररी कोरती कारयाि केली या करण्यात येत

(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. सांभाजी पाटील–ननलांगेिर (०९-०३-२०१७)  :(१) राज्यामध्ये १२९ यत्ृ तपत्र
त्यामधील ४३

केली असन, २
मस्त्जनआया येतन

ल्याची

र्ापनाींनी मस्त्जनआया येतन

र्ापना असन,

योगाच्या िशनर्ारशनीींची परात: अींमलबजायरी

र्ापनाींनी अींशनत: अींमलबजायरी केली

हे . तर ६६

र्ापनाींनी

योगाच्या िशनर्ारशनीची अींमलबजायरी केलेली नाही.

मस्त्जआीया येतन

योगाच्या िशनर्ारशनीची अींमलबजायरी होत नसल्यामन
ु े , पत्रकार य

पत्रकारे त्तर याींच्या कु्ीं त्रबयायर

पासमारीची येन

ल्याची बाब दनाशनानास

लेली नाही.

्य.स. २८२ (17)
(२) मस्त्जआीया येतन

योगाच्या अींमलबजायरीसाआी क्षेत्रत्रय सरकारी कामागार अिधकारी तर्ा

दनरीक्षक, श्रमीक पत्रकार य पत्रकारे त्तर कमाचारी (सेयाशनती)
याींनी यत्ृ तपत्र

न कररा्या २६
(३) प्रश्न

र्ापनाींना दनरीक्षर शनेरे पाहरत केले
र्ापनाीं्यरुध्ा ख्ले ााखल केले

पर सींकीरा अिधदनयम, १९५५

हे त. दनरीक्षर शने्यातील त्र्
ा ा
ु ीची पत
ु त

हे त.

ु्ायत नाही.
___________

राज्यातील पदवीधर अांशिालीन िमिचाऱयाांना शासिीय सेवेत सामावन
ू घेणेबाबत
(१९) 

६७६८६ (१६-०१-२०१७) .

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) , श्री.अशमन पटे ल (ममांबादे वी) ,

प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी) , श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) , श्री.िमणाल पाटील (धमळे
ग्रामीण) , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनमरी) , श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपूरी) , श्री.राहमल बोंद्रे
(धचखली) , श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी)  : सन्माननीय िौशय वविास व उद्योजिता मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पायीधर अींशनकालीन कमाचारी सींघ ा सींघ्ना य मा.मुख्यमींत्री याींच्या नानाींक ७
ए्प्रल, २०१६ रोजी झालेल्या बैआकीच्या अनु ींगाने शनासनाने अींशनकालीन कमाचा्याींची यााी
अुययायत केली असन शनपर्पत्र भरुन घेतले

हे त, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील या पायीधर अींशनकालीन कमाचा्याींना शनासकीय सेयेत सामायन
घेण्याबाबत शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०९-०३-२०१७)  :(१) हे खरे
(२) पायीधर अींशनकालीन

हे ,

हे .

मेायाराींची यााी अुययायत करण्यासाआी ६० नायसाींची मा
ु तयाढ

ाे यन पुरयरी यााी ्यभागीय मुख्यालये याींचेकडन प्राप्त करण्याची कायायाही सुरु

हे . तसेच,

्य्यध मींत्रालयीन ्यभागाकडन त्याींच्याकडे ग्-क मध्ये ्य्यध सींयगाात हरत असलेल्या
पााची मानहती माग्यण्यात येत
(३) प्रश्न

ु्ायत नाही.

हे .
___________

ियाण-डोंबबवली महापाशलिेच्या शसग्नल यांत्रणेबाबत
(२०) 

६७९८४ (१६-०१-२०१७) .

श्री.नरें द्र पवार (ियाण पजश्चम) , अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले) , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) , श्री.किसन िथोरे (ममरबाड)  :

सन्माननीय

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

(१) कल्यार डोंत्रबयली महापािलकेने ५४ लाख रुपये खचन
ा ११ िसग्नल यींत्ररा भारली य ती य भ
ा रात
बींा पडली असे दनाशनानास

ले

हे, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, कल्यार शनहरातील िसग्नल यींत्रराअभायी रता याहतुकीची ाा
ु ा शना झालेली
खरे

हे काय,

हे , हे ही

्य.स. २८२ (18)
(३) असल्यास, शनासनाने याबाबत कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

हे ,

हे त ?

(२२-०२-२०१७) 

:(१)

कल्यार-डोंत्रबयली

र्ेब्रुयारी, २००५ मध्ये कायाास्त्न्यत करण्यात

महानगरपािलकेमार्ात

माहे

लेली पािलका क्षेत्रातील ११ चौकाींमधील िसग्नल

यींत्ररा ना. २६/०७/२००५ रोजी झालेल्या अदतपजान्ययषृ ्ीमुने बींा पडली होती.
भाररी

पर का्े मादनयली येर्ील

अींडरपास / एिलव्हे ्ेड रोड य ाग
ु ाामाता चौक, यल्लीपीर चौक

तुनींतर कल्यार शनहरात सॅ्ीस प्रकल्पाची

पर सहजानींा चौक येर्ील

रत्याींचे ्यतारीकरर तसेच कॉकक्र्ीकरराची कामे सुरु असल्याने महानगरपािलकेकडन काही
िसग्नल यींत्ररा काढन ्ाकण्यात
करण्याचे प्रता्यत

ली

याहरत िसग्नल यींत्ररेमध्ये पुनरा चना

हे.

(२) काही प्रमारात याहतक कोंडी होत
(३) सन २००१ च्या याहतक

हे ही बाब खरी

ली होती. तर्ा्प, सन २००५ ते सन २०१५ या

याहनाींची रहाारी, मुख्य रते/चौकाींचे ्यतारीकरर य याढती याहतक

घनता यामुने होरा्या याहतक कोंडीयर

पाययोजना करण्यासाआी महानगरपािलकेने याहतक

राखडा तयार करण्याचा दनराय घेतला

हे . हा याहतक

महानगरपािलकेकडन समींत्रकाची दनयुती करण्यात

ली

शनहरातील याहतक कोंडी ार करण्यासाआी या

मुातीच्या

हे .

राखड्यानस
ु ार कल्यार-डोंत्रबयली महानगरपािलका क्षेत्रात सन

२००५ मध्ये िसग्नल यींत्ररा बस्यण्यात
कालायधीत याढलेली

हे . तर

पर ारु गामी

हे.

राखडा तयार करण्याकरीता

राखड्यामध्ये लघु मुातीच्या, मध्यम

पाययोजनाींचा अींतभााय

हे . त्यानुसार पोलीस ्यभागाच्या

समन्ययाने महानगरपािलकेकडन नयीन िसग्नल यींत्ररा बस्यण्यात येरार असल्याचे
कल्यार-डोंत्रबयली महानगरपािलका याींनी कन्यले
(४) प्रश्न

हे.

य
ु त,

ु्ायत नाही.
___________
ियाण-डोंबबवली महापाशलिेच्या दहा प्रभागातील ४२ तलावाांबाबत

(२१) 

६७९९९ (१६-०१-२०१७) .

श्री.नरें द्र पवार (ियाण पजश्चम) , अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले) , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) , श्री.किसन िथोरे (ममरबाड)  :

सन्माननीय

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्यार-डोंत्रबयली

महापािलकेच्या

ाहा

प्रभागात

एकर

४२ तलाय

सुशनोभीकरर य सौंायाकरराची जबाबाारी महापािलका प्रशनासनाकडे
२९ तलायात गान य पानपरी असल्याचे दनाशनानास

ले

हे , हे खरे

असन

त्याींच्या

हे तरी ाे खील ४२ पैकी
हे काय,

(२) असल्यास, महापािलकेने माहे माचा ते मे याारम्यान प्रभागामधील खाजगी य सायाजदनक
्यहीरी यच्छ करण्याच्या मोनहमेत कपनिलका खोान
ु लाखो रुपयाींची
ही खरे

हे काय,

धनपट्टी केली

हे , हे

्य.स. २८२ (19)
(३) असल्यास, काही तलाय पानपरीने भरून गेले असन त्याींयर मातीचा भराय ्ाकन
भमाकर्याींनी अनिधकृत बाींधकामे करून तलाय िगनीं कृत केले
(४) असल्यास,

हे , हे ही खरे

हे काय,

त प्रकररी शनासनाने ाो ीींयर कोरती कारयाि केली या करण्यात येत

(५) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७)  :(१) कल्यार-डोंत्रबयली महानगरपािलका हद्दीतील तलायाींची
गरपती ्यसजानापुयी य नींतर सर्ाि केली जाते. त्या तलायाींचा दनयिमतपरे यापर होत नाही.
त्या तलायाींमध्ये पानपरीची कालाींतराने याढ होते. त्याींची ाे खील सर्ाि केली जाते. काही
तलायाींचे सुशनोिभकरर करण्यात

ले असन काही तलाय बाींधलेले

हे त.

(२) हे खरे नाही.

(३) हे अींशनत: खरे

हे .

्यशने त: यापरात नसलेल्या भ्ाने तलाय क्षेत्रात जलपरी याढन तेर्े भराय झालेला
हे . महानगरपािलकेच्या ्यकास
चौ.मी. एयढे

राखड्यानुसार भ्ाने तलायाचे एकर क्षेत्रर्न ६४८६.५०

हे . या तलायाच्या क्षेत्रात २२ तबेले य ४७ खोल्याींची बाींधकामे

भागात गयत, पार यनपती य मातीचा भराय

हे. तर

याहरत

हे .

भ्ाने तलायाची हद्द दनस्त्श्चत करुन तलाय क्षेत्रातील अनिधकृत बाींधकामे काढण्याची

कायायाही प्रता्यत असल्याचे

य
ु त, कल्यार-डोंत्रबयली महानगरपािलका याींनी कन्यले

हे .
(४) य (५) प्रश्न

ु्ायत नाही.
___________

सावनेर नगरपररषद (जज.नागपूर)  षितेत्रातील सव्हे नां. ६२८ व ६२९ या जशमनीवर जशमनीवर
प्लॉट पाडून नगरपररषद अवैधररत्या प्लॉटची ववक्री िरीत असयाबाबत

(२२) 

६८३१२ (१६-०१-२०१७) .

श्री.अमर िाळे (आवी)  :

श्री.समननल िेदार (सावनेर) , श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) ,

सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सायनेर नगरपहर ा (स्त्ज.नागपर) क्षेत्रातील सव्हे नीं. ६२८ य ६२९ या जिमनीयर प्लॉ्
पाडन नगरपहर ा ्ॅ स पायतीच्या

धारे अयैधहरत्या प्लॉ्ची ्यक्री करीत असल्याची बाब

नानाींक २० ््ोबर, २०१६ रोजी या त्या सम
ु ारास दनाशनानास

ली

हे, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सार प्रकररी तातडीने चौकशनी करुन सींबिधतायर कारयाि करण्यात यायी अशनी
मागरी लोकप्रदतदनधीनी नानाींक ६ सप््ें बर, २०१६ य नानाींक १७ ््ोबर, २०१६ रोजी
स्त्जल्हािधकारी नागपर याींच्याकडे केली होती, हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, यासींाभाात चौकशनी करुन कोरती कारयाि करण्यात
हे ,
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

ली या करण्यात येत

्य.स. २८२ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१७)  :(१) य (२) होय.
(३) या प्रकररी गैरकायाे शनीर नोंाी रद्द करण्याची कायायाही नगरपहर ाे मार्ात करण्यात येत
असन, जबाबाार असलेल्या कमाचा्यास नानाींक ०१.११.२०१६ पासन दनलींत्रबत करण्यात

ले

हे .
(४) प्रश्न

ु्ायत नाही.
___________
राज्यातील माथाडी िामगाराांच्या समस्याांबाबत

(२३) 

६८३७२ (१६-१२-२०१६) .

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे वे) , श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी) , श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) , डॉ.सांतोष टारफे (िळमनमरी) , डॉ.ववजयिममार
गावीत (नांदरम बार) , श्री.अशमन पटे ल (ममांबादे वी) , श्री.िमणाल पाटील (धमळे ग्रामीण) , श्री.शामराव

ऊफि बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) , श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) , श्रीमती ननमिला गाववत
(इगतपरू ी) , अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा)  :

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मार्ाडी कामगाराींना ५० ककलोपेक्षा अिधक ओझे
असा

ाे शन मा. कामगार

युत कायाालयाने सया मार्ाडी मींडनाना नाला असल्याचे माहे

्ग्, २०१६ ारम्यान दनाशनानास
(२) असल्यास, या

ले

हे , हे खरे

हे काय,

ाे शनाची का्े कोर अींमलबजायरी करण्याबाबत शनासनाने कोरती कायायाही

केली या करण्यात येत

हे ,

(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०९-०३-२०१७)  :(१) कामगार
रोजीच्या पहरपत्रकान्यये सचना नालेल्या
(२)

शनासनाच्या

ना.११.०८.२०००

ना.

०२.०१.२०१६

रोजीच्या

हे त हे खरे

रोजीच्या

पहरपत्रकान्यये

करण्यासाआी सचना ाे ण्यात
(३) प्रश्नच

चलण्यास भाग पाड नये

ल्या

पत्रान्यये

नालेल्या

हे .

य
ु त याींनी ना. ११.०८.२०००

कामगार

सचनाींचे

युत

का्े कोरपरे

याींना

त्याींच्या

अींमलबजायरी

हे त.

ु्ायत नाही.
___________
राज्यातील माथाडी िामगार िायद्याबाबत

(२४) 

६८५०७ (१६-१२-२०१६) .

श्री.अननल बाबर (खानापरू )  :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शनासनाने नानाींक ६ सप््ें बर रोजी

ाे शन काढन मार्ाडी कायुयाची पहररामकारक

अींमलबजायरी करून त्यातील तरताीचा ारु
ु पयोग रोखण्यासाआी एकतर्ी कृदत
करण्यात

ला

हे , हे खरे

हे काय,

राखडा तयार

्य.स. २८२ (21)
(२) असल्यास, शनासनाच्या बेजबाबाार धोरराच्या दन ेधार्ा नानाींक २० सप््ें बर, २०१६
रोजीच्या सुमारास साींगली येर्े हमाल पींचायतीच्या नेतत्ृ याखाली बाजार सिमती येर्े धररे
ींाोलन केले, हे ही खरे

(३) असल्यास, सार
इशनाराही नाला, हे ही खरे

हे काय,

ाे शन रद्द न केल्यास नायानीत बेमुात काम बाीं
हे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शनासनाने काय दनराय घेतला
श्री.

सांभाजी

अींमलबजायरी

पाटील-ननलांगेिर
करुन

ींाोलन करण्याचा

त्यातील

(०९-०३-२०१७) 
तरताीचा

:(१)

ारु
ु पयोग

हे ?
मार्ाडी

कायुयाची

रोखण्यासाआी

गह
ृ

पहररामकारक

्यभाग,

ुयोग

सींचालनालय ( ुयोग ्यभाग) याींच्याकडन प्राप्त सचना/अिभप्राय ्यचारात घेंन कृदत
राखडा तयार करण्यात येंन ना.६.९.२०१६ रोजीच्या शनासन दनरायान्यये प्रिसध्ा करण्यात
ला

हे , हे खरे

हे .

(२) ना. २०.९.२०१६ रोजी साींगली स्त्जल्हा हमाल पींचायत याींनी धररे

ींाोलन केले होते.

(३) साींगली स्त्जल्हा हमाल पींचायत याींनी ना. २०.९.२०१६ रोजीच्या दनयेानान्यये ्य्यध
्य याबाबत त्यरीत दनराय घेण्याची ्यनींती केली

हे , हे खरे

हे.

(४) प्रतुत दनयेानान्यये सहकार, परन, कृ ी य यत्रोुयोग य अन्न, नागरी पुरयआा य ग्राहक
सींरक्षर ्यभागाशनी सींबींिधत मागण्याींबाबत य कामगार
पत्रान्यये

यश्यक कायायाही करण्याबाबत कन्यण्यात

य
ु त याींना ना.९.२.२०१७ रोजीच्या

ले

हे.

मार्ाडी अिधदनयमाची पहररामकारक अींमलबजायरी करण्यासाआी य त्यामधील तरताीींचा
ारु
ु पयोग रोखण्यासाआी गह
ृ ्यभाग,
प्रिसध्ा केला

ुयोग ्यभागाशनी ्यचार्यदनमय करुन कृदत

हे य त्यानुसार सींबींिधत यींत्ररेकडन कायायाही करण्यात येत

राखडा

हे.

___________

िोहापूर जजहा समरषिता मांडळाच्या भरती प्रकक्रयेबाबत
(२५) 

६९५३० (१६-०१-२०१७) .

श्री.वैभव नाईि (िमडाळ)  :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापर स्त्जल्हा सुरक्षा मींडनाने रत्नािगरी य िसींधुाग
ु ा मींडनानी पाआ्यलेल्या २६६ सुरक्षा
रक्षकाींची भरती माहे सप््ें बर २०१६, मध्ये राा केली, हे खरे
(२) असल्यास, सार भरती राा करण्याची काररे काय
(३) असल्यास, सार प्रकरराची चौकशनी करण्यात
ढनन

हे काय,

हे त,
ली काय असल्यास चौकशनीत काय

ले

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०४-०३-२०१७)  :(१) होय. २६६ सरु क्षा रक्षकाींची भरती जुल,ै
२०१६ अखेर रद्द केली

हे.

्य.स. २८२ (22)
(२)

सुरक्षा

रक्षकाींचा

समुच्चय

तयार

करण्याकरीता

शनासनाने

्यहीत

दनरायातील तरतुाीींचा भरती प्रकक्रया राब्यताना अयलींब न कररे,

केलेल्या

शनासन

मेायाराींच्या शनाहररीक

चाचरी य मैाानी परीक्षेचा खो्ा बनाय् तपशनील तयार कररे अशना दनयमबा्य पध्ातीने
भरती प्रकक्रया करण्यात

ल्याचे पष् झाल्याने सार भरती प्रकक्रया रद्द करण्यात

लेली

हे .
(३) होय. दनयमबा्यपरे भरती प्रकक्रया राब्यण्यात येरा्या अिधका्याींयर िशनतभींग्य यक
कारयाि करण्यात येत असन तत्कािलन सरकारी कामगार अिधकारी य मींडनाचे सिचय याींना
दनलींत्रबत करण्यात
(४) प्रश्न

ले

हे .

ु्ायत नाही.
___________
नतरोडा (जज.गोंहदया)  शहरातील पाणीपरम वठा योजनेबाबत

(२६) 

६९६२५ (१६-०१-२०१७) .

श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा)  :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
म यमांत्री

(१) दतरोडा (स्त्ज.गोंनाया) शनहरातील पारीपरु यआा योजना ही िसमें् पािपची असन ४० य ा जन
ु ी
हे य ती अनेक नआकारी खींडडत झालेली

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, पुढील २ य ाात ही योजना परापरे ्यकनीत होंन शनहरात पारी पुरयआा बींा
होण्याची सींभायना यता्यली जात
(३) असल्यास,

हे , हे ही खरे

त प्रकररी शनासनाने काय

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे काय,

पायोजना केली या करण्यात येत

हे,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१७)  :(१) दतरोडा शनहरातील पारी परु यआा योजना ३१ य े जन
ु ी
असन तीची येनोयेनी नगरपहर ाे मार्ात ारु
ु ती करण्यात येते.

(२) य (३) दतरोडा शनहरासाआी न्यन पारी पुरयआा योजना नगरपहर ा तरायर तयार कररे

प्रता्यत असन सार प्रताय तयार करण्यास महाराषट्र जीयन प्रािधकरर याींना प्रािधकृत
करण्यात

ले

हे . महाराषट्र जीयन प्रािधकरराची ताींत्रत्रक मान्यता िमनाल्यायर सार प्रताय

नगरपहर ाे मार्ात प्रशनासकीय मान्यतेसाआी स्त्जल्हािधकारी याींना पाआ्यण्यात येिल.
(४) प्रश्न

ु्ायत नाही.
___________
उस्मानाबाद शहराला ननयमीत पाणीपमरवठा िरण्याबाबत

(२७) 

६९९६१ (१६-१२-२०१६) .

श्री.मधि
म रराव चव्हाण (तमळजापूर) , श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम) , श्री.अशमन पटे ल (मांब
म ादे वी) , प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी)  :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
म यमांत्री

्य.स. २८२ (23)
(१)

मानाबाा

शनहराला

जनी

जलाशनयातन

पारीपरु यआा

केला

जातो

मात्र

नगरपािलकेच्या सींर् दनयोजनामन
ु े भर पायसानयात शनहरयासीयाींना ाहा नायस
परु यआा केला जात असल्याचे माहे जन, २०१६ या त्या ारम्यान दनाशनानास

केयन

ड पारी

ले

हे , हे खरे

पलध पारी साआयाचे दनयोजन करुन शनहराला

आयडयातन

हे काय,

(२) असल्यास, शनासनाने येर्ील

ककमान ाोनयेना पारीपुरयआा करण्याबाबत कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७)  :(१), (२) य (३) अप्या पजान्यमानामुने शनहरालगतचे
तेररा, रुिभर, शनेकापर हे पारी त्रोत कोरडे पडल्यामुने
२०१३ ते ्ग् २०१६ या कालायधीत र्त
होता.
सुयस्त्र्तीत

जनी य तेररा

माहे सप््ें बर, २०१६ पासन

मानाबाा शनहरास माहे ए्प्रल

जनी धररायरुन पारी पुरयआा करण्यात येत

ु्ाय येर्न

मानाबाा शनहरास पारीपुरयआा होत

आ नायसाींतन ाोन येनेस पारी पुरयआा सुरु

पारी पुरयठ्यात सुधाररा करण्यासाआी

हे .

हे .

मानाबाा शनहरास केंद्र शनासन पुरकृत अमत
ृ

योजनेतन रु.६८.०१ को्ीींचा पारी पुरयआा प्रकल्प मींजर करण्यात

ला

हे .

सार प्रकल्प पर
ु ा झाल्यानींतर केंद्र शनासनाने ्यनहत केलेल्या १३५ िल्र प्रदत नान प्रदत

मारसी या मानकानुसार पारी पुरयआा होरार

हे.

___________

पण
म े प्राधधिरण अनतररक्त अधधम
ू याच्या नावाखाली ननयमबा्यररत्या
नागरीिाांची लूट िरीत असयाबाबत

(२८) 

६९९९५

(१६-०१-२०१७) .

डॉ.पतांगराव

िदम

(पलूस

िडेगाव) ,

श्री.अशमन

(ममांबादे वी) , श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) , प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी)  :

पटे ल

सन्माननीय

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुरे येर्े बाींधकाम पुरत्ा याचा ााखला घेंनही भखींडायर ७५ ्के बाींधकाम केले नाही असे

कारर ाे ंन प्रािधकरर अदतहरत अिधमल्याच्या नायाखाली दनयमबा्यहरत्या नागरीकाींची
ल् करीत असल्याचे माहे जल
ु ,ै २०१६ मध्ये या त्याारम्यान दनाशनानास

ले

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, प्रािधकरराच्या

परोत दनरायाला शनासनाची मान्यता नाही, त्यामुने अशना

प्रकारची यसली बींा करण्याबाबत शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७)  :(१) य (२) ्पींपरी िचींचयड नयनगर ्यकास प्रािधकरराच्या
सभा क्र.३०८, नानाींक २८.१.२०१४ मधील आरायानस
ु ार सारचे धोरर मान्यतेसाआी राज्य
शनासनाकडे साार कररेस प्रािधकरर सभेने मान्यता नाली असन प्रािधकरर क्षेत्रातील ्यतरीत

्य.स. २८२ (24)
भखींडायर बाींधकाम परयानगी/पुरत्ा य प्रमारपत्र प्रकररी शनासन मान्यतेची या् न पाहता यापर
सुरु करण्याचा आराय पाहरत केला

हे.

यसली बाबतची कायायाही चाल करण्यात

परोत केलेल्या आरायानुसार अदतहरत अिधमुल्य

ली

हे .

परोत नमा आरायानुसार महाराषट्र प्रााे िशनक य नगररचना अिधदनयम १९६६ चे कलम

१५९ नुसार प्रािधकरराच्या भ-या्प दनयमायलमधे समायेशन करण्याबाबतचा प्रताय शनासनास
प्राप्त झालेला
कायायाही सुरु
(३) प्रश्न

हे . याबाबत कायाे शनीर बाबी तपासन योग्य तो दनराय घेण्याच्या अनु ींगाने

हे .

ु्ायत नाही.
___________

पमण्यातील िॅनटॉनमेंट षितेत्रातील नागररिाांना लोिाशभमख
ू योजनाांचा लाभ शमळणेबाबत
(२९) 

७०१६४ (१६-०१-२०१७) .

श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर)  :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ममख्यमांत्री

(१) राज्यातील महानगरपािलका य ग्रामपींचायत क्षेत्रातील नागहरकाींना ज्याप्रमारे शनासनाच्या
लोकािभमख
योजनाींचा लाभ िमनतो त्याप्रमारे पुण्यातील कॅन््ॉनमें् क्षेत्रातील नागहरकाींना
ु
शनासकीय योजनाींचा लाभ घेता येत नाही, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, कॅन््ॉनमें् क्षेत्रातील नागहरकाींना शनासकीय योजनाींचा लाभ िमनाया यासाआी
शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७)  :(१) हे खरे

हे .

(२) कॅन््ॉनमें् क्षेत्रातील नागहरकाींना शनासकीय योजनाींचा लाभ िमनाया याबाबतचा प्रताय
तपासण्यात येत
(३) प्रश्न

हे .

ु्ायत नाही.

___________

सोलापरू जज्यातील हमाल, मापाडी, माथाडी श्रमजीवी िामगाराांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(३०) 

७०४२७ (१६-१२-२०१६) .

श्री.बबनराव शशांदे (माढा) , श्री.जजतेंद्र आव्हाड (ममांब्रा िळवा)  :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापर स्त्जल््यातील हमाल, मापाडी, मार्ाडी श्रमजीयी कामगाराींच्या प्रलींत्रबत मागण्या
मान्यतेबाबत तातडीने दनराय घेण्याची मागरी मा.मुख्यमींत्री याींचक
े डे मार्ाडी पींचायत
सिमतीच्या अध्यक्षाींनी माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये या त्याारम्यान केली

हे , हे खरे

हे

काय,
(२) असल्यास,
हे ,

त मागरीच्या अनु ींगाने शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात येत

(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

्य.स. २८२ (25)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०९-०३-२०१७)  :(१) होय.
(२) प्रतुत दनयेानातील सहकार, परन य यत्रोुयोग, कृ् , अन्न, नागरी पुरयआा य ग्राहक
सींरक्षर ्यभागाींशनी सींबींिधत मागण्याींबाबत
रोजीच्या पत्रान्यये कन्यण्यात

ले

यश्यक ती कायायाही करण्याबाबत ना.२३.०१.२०१७

हे . कामगार ्यभागाशनी सींबींिधत ्य्यध मागण्या

धोररात्मक यरुपातील असल्यामुने याबाबत दनयमानस
ु ार कायायाही करण्यात येिल.
(३) ्यलींब झालेला नसल्यामुने प्रश्न

ु्ायत नाही.

___________

ममांबई शहरातील सवाित मोठ्या धारावी पररसरातील लोपड्याांचा पमनववििासाबाबत
(३१) 

७०८४२ (१६-०१-२०१७) .

शशवाजीनगर)  :

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) , श्री.अबू आजमी (मानखूदि

सन्माननीय गहृ ननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबि शनहरातील सयाात मोठ्या धारायी पहरसरातील झोपड्याींचा य बैठ्या घराींचा पुन्याकास

करण्यासाआी ्यकासकाींकडन प्रदतसाा िमनत नसल्याने शनासनाने धारायीसाआी नये मॉडेल तयार
करण्याचा दनराय घेतला

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, नव्या ्यकास प्रतायास अ्ी-शनतीचे यरुप काय दनस्त्श्चत करण्यात

ले

(३) असल्यास, जुन्या पुन्याकास प्रतायास ्यकासाने प्रदतसाा न ाे ण्याची काररे काय
य त्यानु ग
ीं ाने नव्या प्रतायात सध
ु ाररा करण्यात
पुढील कायायाहीची सुयःस्त्र्ती काय

हे ?

ल्या

हे ,
हे त

हे त काय, तसेच या अनु ींगाने

श्री. प्रिाश महे ता (०२-०३-२०१७)  :(१) य (२) धारायी पुन्याकास प्रकल्पाने साार केलेल्या
से्र क्रमाींक १ ते ४ मधील एकर १३ सब-से्साकरीता “जन सहभागासह पधाात्मक
दन्याे ुयारे ” (Competitive Bidding with Community Participation) अशना “सींकरीत
पयााय” (Hybrid Option) च्या प्रतायास मा.मख्
ु य सिचय याींच्या अध्यक्षतेखालील सिचय
सिमतीच्या ना.२८.०९.२०१६ रोजी झालेल्या बैआकीत मींजरी ाे ण्यात

ली असन, मा.मुख्य

सिचय याींच्या िशनर्ारशनीनुसार सार प्रताय मा.मख्
ु यमींत्री तर्ा अध्यक्ष झोपडपट्टी पुनयासन
प्रािधकरर याींच्या मान्यतेकहरता प्रता्यत

हे .

(३) जुन्या पुन्याकास प्रतायास ्यकासकाने प्रदतसाा न ाे ण्याची काररे लेखी यरुपात

ली

नसल्याने त्याची मानहती ाे रे शनय होत नाही.

___________
भस
म ावळ तालक्
म यातील औद्योधगि प्रशशषितण सांस्थेमधील ववद्यार्थयाांच्या
माििशीटवर राजममद्रा लोगो नसयाबाबत

(३२) 

७१०९२ (१६-०१-२०१७) .

श्री.सांजय साविारे (भस
म ावळ)  :

वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िौशय

्य.स. २८२ (26)
(१) भुसायन तालुयातील औुयोिगक प्रिशनक्षर सींर्ा नशनीराबाा येर्न शनैक्षपरक य ा सन
२०१३ ते २०१५ या कालायधीत िशनक्षर घेयन

त्तीरा झालेल्या ्युयार्थयााना ाे ण्यात

लेल्या

माकाशनी्यर राजमद्र
ु ा लोगो नसल्याबाबतचे पत्र र्ादनक लोकप्रदतदनधीींनी नानाींक २० सप््ें बर,
२०१६ रोजी मा. च्च य तींत्र िशनक्षर मींत्री याींना नाले, हे खरे
(२) असल्यास,

हे काय,

त पत्राच्या अनु ींगाने चौकशनी करण्यात

ली

हे काय,

(३) असल्यास, चौकशनीच्या अनु ींगाने लोगो नसल्याने नोकरी िमनण्यास होरा-या अडचरी
सोड्यण्याबाबत शनासन कोरती कायायाही कररार या कहरत
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०२-०३-२०१७)  :(१) हे खरे

हे .

(२) नाही.
(३) गर
ु पत्रत्रकेयर राजमद्र
ु ा नसल्याने नोकरी िमनण्यात अडचरी असल्याबाबतची तक्रार
सींचालनालयास प्राप्त झालेली नाही. सींचालनालयामार्ा त ्यतरीत सया गुरपत्रत्रका य तात्पुरते

प्रमारपत्र डीजी्ी, नयी नाल्ली याींच्या दनाे शनानुसार य त्याींनी दनस्त्श्चत केलेल्या नमुन्यानुसार
ाे ण्यात येत असल्याने य त्यात कोरतीही त्रु्ी नसल्याने त्यायर चौकशनी य कायायाही
करण्याचा प्रश्न
(४) प्रश्न

ु्ायत नाही.

ु्ायत नाही.
___________

चािण (ता.खेड, जज.पमण) े पररसरातील औद्योधगि षितेत्रातील माथाडी िामगाराांच्या
सांघटनाांिडून दहशत ननमािण िरण्यात येत असयाबाबत

(३३) 

७११९९ (१६-०१-२०१७) .

श्री.सरम े श गोरे (खेड आळां दी)  :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड तालुयातील औुयोिगक क्षेत्रामध्ये कायारत काही मार्ाडी कामगाराींच्या सींघ्ना

ाहशनतीचे यातायरर दनमाार करीत असल्यामुने औुयोिगक क्षेत्रातील मालक यगााला सींरक्षर
िमनाये म्हरन र्ादनक

माार य खासाार याींनी मा.मख्
ु यमींत्री, कामगार मींत्री याींच्याकडे

येनोयेनी मार्ाडी कामगार कायुयात बाल कराया अशनी मागरी केली
(२)

असल्यास,

कामगाराींच्या

चाकर

(ता.खेड,

सींघ्नाींकडन

ाहशनत

स्त्ज.पर
ु े)

दनमाार

पहरसरातील
करण्यात

हे , हे खरे

औुयोिगक
येत

कारखानााराींमार्ात र्ादनक पोिलसात गत अनेक य ाापासुन नोंा्यल्या

क्षेत्रातील

असल्याच्या

हे काय,

मार्ाडी
तक्रारीही

हे त, हे ही खरे

हे

काय,

(३) असल्यास, कामगाराींना र्ैया य सुरक्षा िमनण्यासाआी र्ादनक खासाार,

माार य

कारखाना मालक याींच्या मागरीच्या अनु ींगाने शनासनाने काय कायायाही केली या करण्यात येत
हे ,

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

्य.स. २८२ (27)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०८-०३-२०१७)  :(१)- ुयोग क्षेत्रातील अडचरीसींाभाात महाराषट्र
मार्ाडी, हमाल य इतर श्रमस्त्जयी असींर्क्षत कामगार (नोकरीचे दनयमन य कल्यार)
अिधदनयम १९६९ मध्ये

सध
ु ाररा करण्या्य यी िशनरुर,स्त्ज.पर
ु े येर्ील लोकसभा साय याींचे

ना.३०/१२/२०१४ रोजीचे दनयेान प्राप्त झाले

हे हे खरे

हे.

(२) नाही.
(३) मार्ाडी कायायाची पहररामकारक अींमलबजायरी करुन त्यातील तरताीींचा ारु
ु पयोग
रोखण्यासाआी शना.दन.क्र.युडल्यए-२०१५/ प्र.क्र.२१८/का.५, ना.६/९/२०१६ अन्यये कृती
घो् त करण्यात
(४) प्रश्न

ला

राखडा

हे .

ु्ायत नाही.
___________

ठाणे ते शमरा-भाईंदर-घोडबांदर रस्त्याला समाांतर रस्त्याला मांजरू ी शमळायाबाबत
(३४) 

७१२४० (१६-०१-२०१७) .

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा)  :

सन्माननीय

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आारे ते िमरा-भाईंार घोडबींार रत्याला पयााय म्हरन खाडीला समाींतर अशना सुमारे ८०
को्ी रुपये खचााच्या रत्यासाआी एमएम

रडीएने मींजरी नाली

हे , हे खरे

(२) असल्यास, सार समाींतर रत्याच्या बाींधकामास केंव्हा सरु
ु यात होरार
येनेत परा होण्यासाआी कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे काय,

हे य काम ्यनहत

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७)  :(१) होय.
(२) सार रत्याच्या कामाकरीता सस
ु ाध्यता अ्यास, स्यतर प्रकल्प अहयाल, सयेक्षर

अींााजपत्रक तयार कररे य दन्याापया प्रकक्रयेच्या कामाकरीता सल्लागाराची दनयुती करण्यात
ली

हे . तसेच ्य याींककत रत्याच्या कामाकरीता भसींपाान य इतर

या ्य यीची कायायाही िमरा-भाईंार महानगरपािलकेमार्ात प्रगदतपर्ायर
महानगर प्राे शन ्यकास प्रािधकररामार्ात यारीं यार पाआपरु ाया करण्या येत

यश्यक परयानग्या

हे . याबाबत मुींबि

हे . पायसाळया पया

दन्याा प्रकक्रया परा करण्याचे मुींबि महानगर प्राे शन ्यकास प्रािधकररामार्ात प्रता्यत असन
पायसाळयानींतर कायाारींभ
(३) प्रश्न

ाे शन ाे ण्याचे प्रता्यत

ु्ायत नाही.

हे .

___________

घाटिोपर व्हीलेज, हनममान नगरातील २० वषािपासून बांद
पडलेया लोपडपट्टी पमनविसन योजनेबाबत

(३५) 

७१२५९ (१६-०१-२०१७) .

श्री.ओमप्रिाश ऊफि बच्चू िडू (अचलपूर) , श्री.ववनायिराव

जाधव-पाटील (अहमदपूर) , डॉ.अननल

बोंडे (मोशी) , श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर)  :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमािण मांत्री पढ

्य.स. २८२ (28)

(१) घा्कोपर व्हीलेज, मुींबि हनम
ु ान नगरातील न. भ. क्र. १ (पैकी) येर्ील २० य ाापासन बींा
पडलेल्या झोपडपट्टी पन
ु यासन योजनेतील अदनयिमतता, बेकायाे शनीर कामे तसेच कायुयाचे
होत असलेले

ल्लींघन पाहता सार योजना त्रबल्डराींपासुन काढुन ययीं्यकासाच्या माध्यमातन

ककीं या म्हाडामार्ात पुन्ा यकासाची योजना राब्यण्याबाबत नालेल्या अजाातील मागण्या मान्य न
झाल्यास सोमयार नानाींक १७ ््ोबर, २०१६ रोजी पासन झोपडपट्टी पुनयासन प्रािधकरर
कायाालयाला घेराय

ींाोलन करण्यात येरार असल्याबाबत पाका साि् ययीं ्यकास

याींनी शनासनास लेखी इशनारा नाला होता, हे खरे

(२) असल्यास, याबाबत कोरती शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. प्रिाश महे ता (०८-०३-२०१७)  :(१) हे खरे
पाका साि् ययीं्यकास

ींाोलन

हे काय,

हे .

ींाोलन याींनी ना.२२/९/२०१६ रोजीच्या दनयेानाुयारे सार

झोपडपट्टी पुनयासन योजनेच्या ्यकासकाची दनयुती रद्द करुन ययीं्यकासासाआी परयानगी

ाे ण्याची मागरी केली होती य त्यास अनुसरुन ना.१७/१०/२०१६ पासन झोपडपट्टी पुनयासन
कायाालयास घेराय

ींाोलन करण्यात येरार असल्याचे झोपडपट्टी पुनयासन प्रािधकररास

कन्यले होते.

(२) मौजे घा्कोपर येर्ील न.भ.क्र.१ पै या भखींडायरील हनुमान नगर ्यकास मींडन याींचा
मेससा.

शनापुरा गह
ृ दनमाार प्रा.िल. याींचेमार्ात साार झालेला प्रताय ना.८/६/१९९६ रोजी मींजर

करण्यात येयन इमारतीचे

राखडे मींजर करण्यात

ले होते. त्यानींतर सार येजनेचे ्यकास

दनयींत्रर दनयमायलीच्या दनयम ३३(१०) अींतगात झोपडपट्टी पन
ु यासन योजनेत रुपाींतर करण्यात
येयन मेससा.लेक व््य डेव्हलपसा याींची दनयुती करण्यात येयन ना.९/१२/२००३ रोजी
ाे ण्यात

ले. योजनेतील २ पुनयासन इमारतीींना ना.६/२/२००९ रोजी ाे ण्यात

शनयपत्र

लेले भोगय्ा

प्रमारपत्र रद्द करण्यात येयन त्याींचे रुपाींतर तात्पुरत्या सींक्रमर िशनबीर इमारतीमध्ये करण्यास
य

सुधाहरत

२५

चौ.मी.

क्षेत्रर्नाच्या

पुनयासन

दनाे शनाींकानस
ु ार ना.२५/१/२०१२ रोजी सध
ु ाहरत

सादनकाींसाआी

शनयपत्र ाे ण्यात

य

३.००

इमारत क्र.१ मध्ये तन+४ मजल्याींचे बाींधकाम ्यनापरयानगी केल्याचे
सारचे बाींधकाम ाीं डात्मक शनुल्क
ना.३०/५/२०१५

रोजी

मींजर

कारुन दनयिमत करण्यात

करण्यात

ना.१९/११/२०१५ रोजी मींजर करण्यात

ले

हे त.

च्ि

क्षेत्र

ले. योजनेतील पन
ु यासन
ढनन

ले य सुधाहरत

योजनेचा

सध
ु ाहरत

ल्यामुने

राखडे

अिभन्यास

ला असन त्यानस
ु ार पन
ु यासन घ्काच्या ७ इमारती य

्यक्री घ्काच्या २ इमारती प्रता्यत करण्यात

ल्या

हे त. सुय:स्त्र्तीत पुनयासन इमारत

क्र.१ चे तन+१८ मजल्याींचे य पुनयासन इमारत क्र.२ चे तन+२३ मजल्याींचे

राखडे

अे चे तन+१४ मजल्याींचे य पन
ु यासन इमारत क्र.अे चे तन+२३ मजल्याींचे सुधाहरत

राखडे

ना.७/१०/२०१६ रोजी तसेच पुनयासन इमारत क्र.४ चे तन+२३ मजल्याींचे, पुनयासन इमारत क्र.
अनक्र
ु मे ना.१९/८/२०१६, २९/८/२०१६ य ४/१/२०१७ रोजी मींजर करण्यात

ले

हे.

्य.स. २८२ (29)
या प्रकररी म्हाडा प्रािधकरराने ना.२१/१०/२०१६ रोजीच्या पत्रान्यये सार झोपडपट्टी
गरनाकृत असल्यामुने ्यकास दनयींत्रर दनयमायलीतील दनयम ३३(५) अन्यये म्हाडातर्े
पन
ु ्याकास करता येरार नसल्याचे कन्यले

हे . तसेच झोपडपट्टीधारकाींनी योजनेचे ्यकासक

म्हरन मेससा. लेक व््य डेव्हलपसा याींना नालेली सींमती य योजनेची झालेली प्रगती ्यचारात
घेता पाका साि् ययीं्यकास

ाोलन याींची ययीं्यकासाची मागरी मान्य करता येरार नाही

असे झोपडपट्टी पुनयासन प्रािधकरराने ना.११/११/२०१६ रोजीच्या पत्रान्यये त्याींना कन्यले
(३) प्रश्न

हे .

ु्ायत नाही.

___________
एरां डवाडी लोपडपट्टी पररसर पांचवटी येथे अपांगासाठी राखीव घरिूलाचा लाभ शमळणेबाबत
(३६) 

७१२६१ (१६-०१-२०१७) .

श्री.ओमप्रिाश ऊफि बच्चू िडू (अचलपूर) , श्री.शशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर) , श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) , डॉ.अननल बोंडे (मोशी)  :
सन्माननीय मख्
म यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्री.जािलींार रानमाने राहरार एरीं डयाडी झोपडपट्टी पहरसर पींचय्ी प्रभाग क्र.८ नािशनक
याींना

घरकलाचा

लाभ

िमनरेबाबत

लोकप्रदतदनधी

अचलपर याींनी

मा.

युत

नािशनक

महानगरपािलका याींना चार मररपत्रे पाआयनही श्री.रानमाने याींना अुयापी अपींगासाआी राखीय
घरकुलाचा लाभ ाे ण्यात

ला नाही, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, शनासनाने याबबत कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.

श्री.जािलींार ररमाने हे बी.एस.य.ु पी. घरकुल योजनेच्या दनक ात पात्र होत नसल्याने,

त्याींना घरकुलाचा लाभ ाे ण्यात

लेला नाही.

सार यतुस्त्र्ती नािशनक महानगरपािलकेमार्ात मा.्यधानसाभा साय, अचलपुर याींच्या

दनाशनानास

रण्यात

(२) प्रश्न

ु्ायत नाही.

(३) प्रश्न

ु्ायत नाही.

ली

हे.

___________
पमणे महापाशलिेच्या दवाखानयाांतील ३० डॉक्टसि साथीच्या रोगाने आजारी पडयाबाबत
(३७) 

७१३२६ (१६-०१-२०१७) .

श्रीमती मेधा िमलिणी (िोथरुड)  :

सन्माननीय मख्
म यमांत्री

(१) पर
ु े महापािलकेच्या रुग्रालयातील ३० डॉ्सा सार्ीच्या रोगाने

जारी पडल्याने रुग्राींना

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :तपासरीसाआी पुरेसे डॉ्सा
हे , हे खरे

हे काय,

पलध नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये दनाशनानास

ले

्य.स. २८२ (30)
(२) असल्यास, शनहरात सार्ीच्या
ही खरे

जाराींचे प्रमार याढले असल्याचेही दनाशनानास

ले

हे , हे

हे काय,

(३) असल्यास, शनहरात सार्ीच्या रोगाींचा प्रसार होत असताना महापािलकेची
ाल
ा करत असल्यामुने शनासनाने
ु क्ष

रोग्य यींत्ररा

त प्रश्नी कोरती कायायाही केली या करण्यात येत

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशनत: खरे

हे .

(३) पुरे महानगरपािलकेमार्ात कक्कजन्य
पाययोजना

राब्यरेत

कक्कनाशनक

औ धाींची

येत

हे त.

र्याररी

जाराींचा प्रााभ
ु ााय रोखरेकामी कक्कशनात्रीय

सार

पाययोजनाींअींतगात

दनयिमतपरे

करण्यात

जराीं्य यक नागहरकाींमध्ये जनजागत
ृ ी कररेसाआी ्य्यध

येत

डासोत्पत्ती

हे .

तसेच

र्ानाींयर

कक्कजन्य

पक्रम राब्यरेत येत

हे त.

पुरे महानगरपािलकेच्या डॉ.नायड साींसिगाक रुग्रालयासहीत य पर
ु े महानगरपािलकेच्या अन्य

ायाखाने य रुग्रालयामार्ात सार्ीच्या रुग्राींयर येनोयेनी औ धोपचार करण्यात येत
शनहरातील खाजगी यैुयकीय व्ययसादयकाींचे प्रिशनक्षर घेण्यात

हे .

ले असन जनजागत
ृ ीसाआी

ाै नींनान यत्ृ तपत्रत, रे डीओ, पर्नाट्य, ्यभागाय चचाा सत्र इत्यााी जनजागत
ृ ी कायाक्रम पुरे
महानगरपािलका तरायर राब्यण्यात येत

हे . सार्ीच्या

महानगरपािलका तरायर एक सिमती तयार करण्यात
(४) प्रश्न

ु्ायत नाही.

ली.

जाराींयर दनयींत्रर आे यरेकरीता पर
ु े

___________
राज्यातील घर िामगाराांना नयाय दे ण्याबाबत

(३८) 

७१४१४ (१६-०१-२०१७) .

श्री.योगेश (बापू)  घोलप (दे वळाली)  :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ींतरराषट्रीय कामगार सींघ्नेच्या

ाे ण्यासाआी एक धोरर

दनक ानुसार राज्यातील

खण्याचा प्रताय शनासनाच्या ्यचाराधीन

घर

कामगाराींना

हे , हे खरे

न्याय

हे काय,

(२) असल्यास, सारह धोरराचा मसुाा कामगार कल्यार महा सींचालकाींनी तयार केला असन
तो कामगार ्यभागाकडे पाआ्यला

हे , हे ही खरे

(३) असल्यास, सार मसुुयाचे यरूप काय

हे काय,

हे य त्यायर शनासनाने दनराय घेतला

अुयाप मसुुयायर दनराय घेतला नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय
कालायधीत यायर दनराय होण्याची अपेक्षा

हे काय,

हे त य ककती

हे ?

श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०९-०३-२०१७)  :(१) य (२) घरे ल कामगाराींसाआी राषट्रीय धोरर
तयार करण्यासाआी मसुाा न्परी
कामगार ्यभागास प्राप्त झाली

हे .

पसींचालक केंद्रीय कामगार य रोजगार मींत्रालयाुयारे

्य.स. २८२ (31)
(३) केंद्र शनासनाकडन राषट्रीय धोरराची न्परी मसुाा यरुपात प्राप्त झाली असन राषट्रीय

धोररायर केंद्र शनासन तरायर चाल असरा्या कायायाहीबाबत केंद्र शनासनाशनी पत्र व्ययहार सुरु
हे .

___________
पमणे व वपांपरी-धचांचवड शहरातील ३९ सीसीटीव्ही िॅमेरे बांद असयाबाबत
(३९) 

७१५५४ (१६-०१-२०१७) .

श्रीमती मेधा िमलिणी (िोथरुड)  :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
म यमांत्री

(१) पुरे य ्पींपरी-िचींचयड शनहरातील ्य्यध नआकारी मोबािल, इीं्रने् कींपन्याकडन केलेल्या
रते खोाािमुने सीसी्ीव्हीच्या जोडरीसाआी यापरण्यात

लेल्या भिमगत याहीन्याींना धका

पोहचल्याने ाोन्ही शनहरातील ३९ कॅमेरे बींा अयर्ेत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ च्या
पनहल्या

आयड्यात दनाशनानास

ले

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, रत्यायरील खोाकाम सीसी्ीव्ही कॅमे्याींच्या दृष्ीने अडचरीचे आरत असन
ु
पोिलसाींनाही अडचर येत असल्याचे दनाशनानास
(३) असल्यास,

ले

हे , हे ही खरे

हे काय,

त प्रकररी महापािलका प्रशनासनाकडन ाल
ा
होत असल्याने शनासनाने
ु क्ष

याबाबत कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७)  :(१) अींशनत: खरे
सीसी्ीव्ही प्रकल्प पोिलस

हे ,

हे त ?
हे.

युत, पुरे शनहर याींचे दनयींत्रराखाली राब्यण्यात येत

असन त्याींचम
े ार्ात सार प्रकल्पासाआी नेमरक करण्यात

लेले कींत्रा्ाार मे. अलािड डडस्त्ज्ल

सस्त्व्हासेस िल. याींचेकडन पर
ु े महानगरपािलकेच्या अींतगात चाललेच्या कामाींमन
ु े काही भागात
केबल तु्लेली असल्याची बाब कन्यण्यींत

लेली

हे . परीं त पुरे शनहरातील ्य्यध नआकारी

मोबािल य इीं्रने् कींपन्याींकडन केलेल्या रता खोाािमध्ये सीसी्ीव्हीच्या जोडरीसाआी
यापरण्यात

लेल्या भुिमगत यानहन्याींना धका पोहोचलेबाबत नमा
ु नाही.

तर्ा्प,

पर
ु े

शनहरातील

महानगरपािलका

हद्दीत

्य्यध

नआकारी

्यकास

कामे

करण्यासाआी केलेले खोाकामामुने तसेच ्य्यध मोबािल य इीं्रने् कींपन्या, महा्यतरर,
महापारे न, एम.एन.जी.एल. याींचेमार्ात करण्यात
जोडरीसाआी यापरण्यात
येत नाही.

लेल्या खोाकामामुने सीसी्ीव्हीच्या

लेल्या भुिमगत यानहन्याींना धका पोहचल्याची शनयता नाकारता

(२) होय.
सार प्रकल्पा अींतगात ्ाकण्यात
्ाकण्यात

लेली नाही. तसेच ्ाकण्यात

लेली केबल जिमनीखाली

यश्यक त्या खोलीयर

लेल्या केबलयर कोरतेही ताककायजा िचन्हा कर्त

अर्या बहुताींशन जागेत केबलच्या सुर्क्षततेच्या दृष्ीने
यरर बस्यलेले नाही. तर्ा्प, पुरे
महानगरपािलकेमार्ात ्य्यध ्यकास कामे कररेस अडचरीचे होत असन बरे चाा योग्य ती
ाक्षता घेंन ाे खील ओ.एर्.सी. केबल तु्ण्याची शनयता नाकारता येत नाही.

्य.स. २८२ (32)
(३) बरे चाा योग्य ती ाक्षता घेंन ाे खील

.एर्.सी. केबल तु्ण्याची शनयता नाकारता येत

नाही. याकरीता ते. अलािड डडस्त्ज्ल सव्हािसेस िल. याींचक
े डील ाे खभाल ारु
ु ती यींत्ररा
सक्षमपरे राब्यरे

यश्यक असल्याने पर
ु े महानगरपािलकेने नानाींक २३.६.२०१६ तसेच

ना.२८.६.२०१६ च्या पत्रान्यये सार कींपनी य पोिलस ्यभाग, पुरे शनहर, पुरे याींना पुयी
कन्यण्यात

ले

हे. पुरे शनहरात ््ोबर, २०१६ पासन सया सेया धारक कींपन्याींनी

खोााि मुत तींत्रज्ानाचा अयलींब करुन काम कररे बींधनकारक केलेले

हे. त्यानुसार जन

२०१६ नींतर नव्याने रते खोाािच्या परयानग्य या र्त खोााि मुत तींत्रज्ानासाआी ाे ण्यात
येतील.

(४) प्रश्न

ु्ायत नाही.

___________

नवी ममांबई महापाशलिेतील अधधिाऱयाने मालमत्ता िराची दे यिे िाढली नसयाबाबत
(४०) 

७१७५३ (१६-०१-२०१७) .

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) , श्री.अशमत लनि (ररसोड)  :

सन्माननीय मख्
म यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नयी मुींबि महापािलकेतील मालमत्ता कर ्यभागाींत गत २० य ाापासुन कायारत असलेल्या
एका अिधका्याने त्याच्या कारकका त जयनपास १५ हजार मालमत्ता कराींची ाे यकेच काढली
नसल्याची बाब दनाशनानास

ली

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, मालमत्ता कर ्यभागात माहे माचा, २०१६ पयंतच्या ९४८ को्ी रुपयाींच्या
ाे यकाींचा नहशनोब प्रशनासनाला सापडत नसल्याची बाबही दनाशनानास

ली

हे , हे ही खरे

हे

काय,
(३) असल्यास, शनासनाने याबाबत चौकशनी केली

हे काय, चौकशनीत काय

ढनुन

ले य

त्यानस
ु ार सार प्रकररी ाो ी असरा्या सींबींिधत अिधकारी य इतर सींबींिधताींयर शनासनाने
कोरती कारयाि केली या करण्यात येत

हे ,

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७)  :(१) सींबींिधत अिधका्याींच्या कारकका त माहे ए्प्रल, २०१६
ते सप््ें बर, २०१६ या सहामाहीची ३३०१ मोकळया भख
ु ींडाची ाे यके, ७२५४ मलामत्ताींची
्यभागरी झाल्याने शनुन्य करपात्र मुल्याींची ाे यके

पर ४११९

अशनी एकर १४६७४ मालमत्ता कर ाे यके काढली नसल्याचे खरे

गां भररा केलेली ाे यके

हे .

यासींाभाात महानगरपािलकेकडन स्यतर चौकशनी करण्यात येत

हे .

(२) माहे माचा, २०१६ पयंत रु. ९४८ को्ीची र्कबाकी असलेला मालमत्ता कर प्रलींत्रबत
असल्याचे दनाशनानास

ले असल्याचे

युत, नयी मुींबि महानगरपािलका याींना कन्यले

हे .
(३)

य

(४)

सींबींिधत

करदनधाारक

य

ना.२५/५/२०१६ रोजी दनलींत्रबत करण्यात

सींकलक

याींना

नयी

मुींबि

महानगरपािलकेकडन

ले असन त्याींची ्यभागीय चौकशनी सुरु असल्याचे

य
हे .
ु त, नयी मींब
ु ि महानगरपािलका याींनी कन्यले
___________

्य.स. २८२ (33)
शसडिोने (नवी ममांबई)  मोबदला न दे ता ऐरोलीमधील िोटिर
िमटूांबीयाांची जमीन ताब्यात घेतली असयाबाबत

(४१) 

७१८३२ (१६-०१-२०१७) .

म्य)  :

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) , श्री.वविास िांम भारे (नागपूर

सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िसडको नयी मींब
ु िने एक रुपयाही मोबाला न ाे ता ऐरोलीमधील को्कर कु्ीं बीयाींची १
एकर २३ गुींआे जमीन तायात घेतली

हे, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सारह जमीन ट्रान्स हाबार मागाासाआी रे ल्येला नाली असन रे ल्येने भाजीपाला
्पक्यण्यासाआी ती जागा परप्राींतीयाींना नाली

हे , हे ही खरे

हे काय,

(३) असल्यास, सार शनेतक्याची जमीन गेली य त्याचा मोबालाही न िमनाल्याने ्पडीत
शनेतकरी को्े कर याींना मानिसक य

िर्ाक त्रास सहन कराया लागत

हे , हे ही खरे

हे

काय,
(४) असल्यास, सार प्रकल्पग्रताच्या जिमनीचा मोबाला त्याींना ाे ंन नालासा ाे ण्याबाबत
शनासन दनराय घेरार

हे काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.
नयी

मुींबि

प्रकल्पासाआी

ऐरोली,

ता.आारे

येर्ील

जिमनी

सींपाान

करण्यासाआी

ना.१४.१२.१९७२ रोजी य ना. २२.६.१९८१ रोजी भसींपाान अिधदनयम, १८९४ अन्यये सव्हे क्र.
१८८ मधील (७६ पो् नहसे) अनुक्रमे ९-६७-० हे .
अिधसचीत करण्यात

र. य १९-३९-७ हे .

र. जमीन

ली.

परोत नमा जिमनीबाबत

पस्त्जल्हािधकारी (भसींपाान) (तत्कालीन ्यशने

भमी

सींपाान अिधकारी) याींच्यामार्ात भसींपाानाची हरतसर प्रकक्रया पार पाडन दनयाडे जाहीर
करण्यात
घेण्यात

ले. ्य्यध ााव्याींमध्ये दनयाडा जानहर करुन, मोबाला ाे ंन सार जमीनीचा ताबा
ला य त्यानींतर सार जमीन िसडकोला हताींतरीत करण्यात

क्षेत्रामध्ये को्कर पहरयाराची जमीनही अींतभ
ा त

हे .

ली.

परोत नमा

(२) सींपानात जिमनीपैकी काही क्षेत्र िसडकोमार्ात ट्रान्स हाबार मागाासाआी रे ल्ये महामींडनास
नाली असन रे ल्ये महामींडनाच्या कायाकक्षेत येरारी जमीन त्याींच्यामार्ात ि-दन्याा जारी करुन
काही अ्ीींच्या अिधन राहन पात्र अजाााराना शनेती करण्यासाआी ाे ण्यात येत.े
(३) य (४) प्रश्न

ु्ायत नाही.

___________

जळगाव शहराच्या अमत
ृ योजनेबाबत
(४२) 

७१९१९ (१६-०१-२०१७) .

श्री.समरेश (राजम
ू ामा)  भोळे (जळगाव शहर)  :

सन्माननीय

ममख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जनगाय शनहरात अमत
ृ योजना राब्यण्यास ्यलींब होत

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, जनगाय शनहराच्या अमत
ृ योजनेच्या दन्याा प्रक्रीयेसाआी ्यलींब होण्याची काररे
काय

हे त,

्य.स. २८२ (34)
(३) असल्यास, जनगाय शनहरासाआी मींजर झालेल्या अमत
ृ योजनेचे दनयोजन कशनाप्रकारे
करण्यात
(४)

ले

हे ,

असल्यास, या योजनेंतगात प्रत्यक्ष काम सरू
ु होरेबाबत ्यलींब लागण्याची काररे काय

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७)  :(१) होय.
(२) * सार कामाची दन्याा शनासनाने आरयन नालेल्या प्रपत्रानस
ु ार प्रिसध्ा करण्यात

लेली

होती.

 तर्ा्प, दन्याे स

यश्यक प्रदतसाा न िमनाल्यामुने र्ेरदन्याा काढायी लागलेली

हे .

 दन्याे प्रकक्रये ारम्यान प्राप्त झालेल्या ३ दन्यााधारकापैकी एका दन्यााधारकाने अन्य एका
दन्याा धारकाच्या ताींत्रत्रक पडतानरीच्या कागापत्रायर

क्षेप घेतला होता.

 त्याअनु ींगाने महाराषट्र स्त्जयन प्रािधकरराचा सल्ला घेंन त्यानस
ु ार नानाींक २७.०१.२०१७
रोजी ्यत्तीय िलर्ार्ा

घडण्यात

लेला

हे .

(३) सार योजनेच्या दन्याा मींजरीची कायायाही पुरा करुन कायाााेशन ाे ंन ०२ य ाात जनेतील
कामे पुरा करण्यात येरार

हे.

(४) * योजनेची दन्याा येनोयेनी प्रिसध्ा करुनही
्यलींब झालेला

िशनराने दन्यााींना प्रदतसाा िमनाल्याने

हे .

 तसेच दन्यााींतील िलर्ार्ा क्र.०१ (ताींत्रत्रक) पडतानारी बाबत दन्यााकाराींनी

क्षेप

घेतल्याने त्याींची पडतानरी होयन अींदतम दनराय महाराषट्र जीयन प्रािधकरर प्रकल्प
व्ययर्ापन याच्या सल्याने घेण्यात

ला

झाला.

हे . त्यामन
ु े पहररामी पुढील प्रकक्रयेस ्यलींब

___________
राज्यातील रासायननि िारखानयात औद्योधगि िामगार
समरषिता िायद्याच्या अांमलबजावणीबाबत
(४३) 

७२१४३ (१६-१२-२०१६) .

डॉ.तष
म ार राठोड (मख
म ेड)  :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

औुयोिगक

कामगार

सरु क्षा

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील

कायुयाच्या

अींमलबजायरीसाआी

ुयोग

सींचालनालयाकडन ३५ हजार रासायदनक कारखान्याींची सुरक्षा तपासरी करण्यासाआी केयन ७००
र्ॅ्री इपे्र कायारत असल्याचे दनाशनानास

ले

हे, हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील रासायदनक कारखान्यातील औुयोिगक कामगार य कारखान्याच्या
पहरसरातील नागरी यसाहतीत राहरा्या नागहरकाींच्या सुरक्षेसींबींधी दनरीक्षर य सुरक्षा मानकाींचे
पालन होते हे तपासण्यासाआी
सींचालनालयाचा नव्याने
हे ,

यश्यक असरारे मनषु यबन तयार करण्यासाआी

कृतीबींध करण्याबाबत कोरती कायायाही करण्यात

(३) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

ुयोग

ली या येत

्य.स. २८२ (35)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०९-०३-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.
महाराषट्र राज्यात कारखाने अिधदनयमाींतगात एकर ३६८१२ कारखाने नोंारीकृत असन

त्यापैकी र्त ३२७० कारखाने रासायदनक

हे त.

कारखाने अिधदनयमाच्या अींमलबजायरी करीता सुय:स्त्र्तीत औुयोिगक सुरक्षा य

रोग्य सींचालनालयात एकर ५८ र्ॅ्री इन्पे्र कायारत

हेत.

(२) अदतधोकााायक / रासायदनक कारखान्याींचे दनरीक्षर य ाातन एकाा केले जाते. तसेच
सुरक्षेसींबींिधच्या

पाययोजनाींबाबत दनरीक्षर शने्याींमध्ये सचना ाे ंन त्याचा पाआपुराया केला

जातो. सार सचनाींची पताता केली जात असल्यामन
ु े तेर्ील कारखान्याींच्या पहरसरातील नागरी
यसाहतीत राहरा्या नागरीकाींच्या सुर्क्षततेबाबत धोका दनमाार झालेला नाही.
औुयोिगक सुरक्षा य

रोग्य सींचालनालयाकडन प्राप्त झालेला

कृतीबींध शनासनाच्या ्यचाराधीन

(३) प्रश्न

यश्यक पााींचा

हे .

ु्ायत नाही.

___________
नाांदेड वाघाळा महापाशलिेचे आयक्
म त याांनी २२ िोटी रुपयाांची दे यिे अदा िेयाबाबत
(४४) 

७२१५६ (१६-०१-२०१७) .

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.तमषार राठोड (ममखेड)  :

(१) नाींाेड याघाना महापािलकेचे

युत याींना बाली

सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील

ाे शन प्राप्त झाल्यानींतर १० नायसाींत

पाभार न सोडता २२ को्ी रुपयाींची ाे यके अाा करून अदनयिमतता केली अशनी तक्रार मा.
राज्यमींत्री, गह
ृ दनमाार याींच्याकडे नानाींक २७ ए्प्रल ते ५ मे, २०१६ या कालायधी ारम्यान
करण्यात

ल्याचे दनाशनानास

(२) असल्यास,

ले

हे , हे खरे

हे काय,

त प्रकररी मा.राज्यमींत्री, गह
ृ दनमाार याींनी नगर्यकास ्यभागाकडुन चौकशनी

करून ाोन नायसाींत अहयाल माग्यला

हे , हे ही खरे

(३) असल्यास, सार अहयाल प्राप्त झाला
कोरती कारयाि केली या करण्यात येत
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे काय,

हे काय, अहयालायरून शनासनाने सींबध
ीं ीतायर

हे ,
हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१७)  :(१) हे खरे
नाींाेड याघाना शनहर महानगरपािलकेचे

हे .
युत याींनी बाली झाल्यानींतर पाभार

सोडेपयंत केलेल्या अदनयिमततेबाबत नाींाेड याघाडा शननर महानगरपािलकेचे ्यरोधीपक्ष नेता

याींनी मा.राज्यमींत्री (नगर ्यकास) य मा.राज्यमींत्री (गह
ृ दनमाार) याींचेकडे ना. ६ मे, २०१६ च्या
पत्रान्यये तक्रार केली
(२) हे अींशनत: खरे

हे .

हे .

मा.गह
ृ दनमाार राज्यमींत्री याींनी ाे यकाच्या बाबतीत चौकशनी करायी य अहयाल साार

करण्याचे

ाे शन नाले

हे त.

्य.स. २८२ (36)
(३) प्राप्त झालेल्या सार तक्रारीच्या अनु ींगाने
याींचेमार्ात चौकशनी करण्यात

युत, नयी मुींबि महानगरपािलका

ली असन, चौकशनी अहयाल शनासनास प्राप्त झाला

चौकशनी अहयालाची छाननी करुन पढ
ु ील योग्य ती कायायाही करण्यात येत
(४) प्रश्न

हे .

हे .

ु्ायत नाही.

___________
दे वळी नगरपाशलिेची (जज.वधाि)  लोपडपट्टी पमनविसन योजना
(४५) 

७२३०१ (१६-०१-२०१७) .

श्री.रणजीत िाांबळे (दे वळी) , श्री.अशमन पटे ल (मांब
म ादे वी)  :

सन्माननीय मख्
म यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाे यनी नगरपािलकेअींतगात (स्त्ज.यधाा) गत ाोन य ाापुयी झोपडपट्टी पुनयासन योजनेअींतगात
मींजर झालेले घरकुलाींचे काम अुयापी सुरु झाले नसल्याचे माहे ््ोबर, २०१६ मध्ये
दनाशनानास

ले

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, सार मींजरु झालेल्या घरकुलाींचे लाभार्थयांकडन प्रत्येकी १० हजार रुपये घेण्यात
ले

परीं तु मींजर झालेल्या घरकुलाींसाआीची

िमनालेली नाही, हे ही खरे

याहरत रकम केंद्र शनासनाकडन अुयापी

हे काय,

(३) असल्यास, मींजुर झालेल्या घरकुलाींच्या लाभार्थयांना घराींचे त्यरीत ्यतरर करण्याबाबत
शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१७)  :(१), (२) य (३) एकास्त्त्मक गह
ृ दनमाार य झोपडपट्टी

्यकास कायाक्रमाींतगात एकर १११ घरकुलाींपैकी ७४ लाभार्थयांना घरकुलाींचा ताबा ाे ण्यात
लेला असन,

करण्यात येत
(४) प्रश्न

याहरत ३७ लाभार्थयांना घरकुलाचा ताबा ाे ण्याची कायायाही नगरपािलकेमार्ात

हे.

ु्ायत नाही.

___________
अिोला शहरातील अवैध बॅनर उभारणीबाबत

(४६) 

७२३९९ (१६-०१-२०१७) .

श्री.हररष वपांपळे (ममनतिजापूर)  :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला शनहरामध्ये बॅनर

सन्माननीय ममख्यमांत्री

भाररीसाआी महापािलकेची परयानगी न घेता मोयाच्या

नआकारी अयैधहरत्या बॅनर लायले असन त्यामुने महापािलकेला लाखो रूपयाींचे नक
ु सान झाले
हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, खाजगी कींपन्याींना

त्पाानाची जानहरात करण्यासाआी महापािलका प्रशनासनाने

मोयाच्या जागा भाडेतत्यायर नाल्या असुन यापासन महापािलकेला या् क
ा ककमान ३० लाख
रूपयाींचे

हे काय,

त्पन्न अपे्क्षत असन सोबतचा पहरसर सुशनोिभत कररे ही अ् असते, हे ही खरे

्य.स. २८२ (37)
(३) असल्यास,

िर्ाक य ााच्या सुरूयातीपासन म्हरजेच माहे माचा, २०१६ पासन खाजगी

कींपन्याींनी हरतसर शनुल्क जमा केलेले नाही य हरतसर परयानगीही घेतलेली नसल्यामुने
महापािलकेने अदतक्रमर ्यभागाला बॅनर काढण्याचे

ाे शन नाले

हे , हे ही खरे

(४) असल्यास, याबाबत शनासनाने कोरती कायायाही केली या करण्यात येत
(५) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे काय,

हे ,

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७)  :(१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) य (५) अकोला शनहरातील मोयाच्या ८४ जागाींयर त्या जागेच्या सशन
ु ोभीकरराच्या
अ्ीसह बॅनर लायण्यासाआी महानगरपािलकेकडन परयानगी ाे ण्यात

२०१७ मध्ये जानहरात बॅनर करापो्ी महापािलका रु. ३०.०० लक्ष
यापैकी महानगरपािलकेला रु. २१,५८,७१८/- इतके
यसल कररेकहरता कारयाि सरु
ु

लेली असन, सन २०१६-

त्पन्न अपेक्षीत असन,

त्पन्न प्राप्त झालेले

हे.

याहरत रकम

हे .

तर्ा्प, हरतसर परयानगी न घेता शनहरात लायध्यात

लेले अयैध बॅनर / जानहरात

तात्कान ह््यण्याबाबत महापािलकेच्या अदतक्रमर ्यभागाकडन येनोयेनी कारयाि केली जात
असन, महापािलकेकडन या प्रकररी कोरताही ्यलींब केला जात नाही. असे
महानगरपािलका याींच्या अहयालात नमा करण्यात

लेले

हे.

युत, अकोला

___________
धचपळूण नगरपररषदतील (जज.रत्नाधगरी)  एलईडी योजना व अजग्नशमन
वाहन खरे दी िामातील गैरव्यवहाराबाबत

(४७) 

७२४५६ (१६-०१-२०१७) .

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण)  :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ममख्यमांत्री

(१) िचपनर (स्त्ज.रत्नािगरी) नगरपहर ामध्ये एलिडी योजना य अस्त्ग्नशनमन याहन खरे ाीच्या
कामात गैरव्ययहार झाल्याबाबत र्ादनक लोकप्रदतदनधीींकडन तक्रार करण्यात

ली, हे खरे

हे काय,
(२) असल्यास, सार प्रकररी चौकशनी करण्यात
(३) असल्यास, चौकशनीत काय
करण्यात

ली या येत

ढनन

हे ,

(४) नसल्यास, ्यचलींबाची काररे काय

ली

हे काय,

ले य तानु ींगाने सींबींधीताींयर कोरती कारयाि
हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१७)  :(१) हे खरे नाही, अशना प्रकारची कोरतीही तक्रार
लोकप्रदतदनधीींकडन प्राप्त झालेली नाही.
(२), (३) य (४) एलिडी योजना य अस्त्ग्नशनमन याहन खरे ाीची कायायाही अुयाप झालेली नाही,
त्यामुने गैरव्ययहार य चौकशनीचा प्रश्न

ु्ायत नाही.
___________

्य.स. २८२ (38)
ई.टी.सी.सांचाशलिा श्रीमती वषाि भगत याांचेववरु्द िारवाई िरणेबाबत
(४८) 

७२६४३ (१६-०१-२०१७) .

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर)  :

सन्माननीय ममख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नयी मुींबि महानगरपािलकेच्या

र्ापनेयरील अपींग प्रिशनक्षर केंद्राच्या सींचािलका श्रीमती

य ाा भगत याींची दनय
ु ती सन २००७ मध्ये मख्
ु याध्या्पका या पाायर करार पद्धतीने झाली
हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, त्याींच्याकडे सींचालक पाासाआी

यश्यक असरारी शनैक्षपरक अहाता य अनुभय

नसताना सन २००८ मध्ये शनासनाच्या मींजुरीस अधीन राहन त्याची सींचालक पाायर कायम
दनयुती करण्यात

ली, हे ही खरे

(३) असल्यास, शनासनाने

हे काय,

त दनय
ु तीस अुयापी मींजरु ी नालेली नसताना त्याींना या पाायर

आे यल्यामुने लोकप्रदतदनधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे नानाींक २४ जुल,ै २०१६ य नानाींक १३
््ोबर, २०१६ रोजी लेखी यरुपात तक्रारी केल्या
(४) असल्यास,

हे ,

(५) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय
दे वेंद्र

हे काय,

त प्रकररी शनासनाने श्रीमती य ाा भगत याींचे्यरुद्ध य सींबींिधताीं्यरुध्ा

कोरती कारयाि केली या करण्यात येत

श्री.

हे त, हे ही खरे

फडणवीस

हे त ?

(२२-०२-२०१७) 

:(१)

महानगरपािलकेच्या कराबिधर मल
ु ासाआी ्यशने

श्रीमती

य ाा

भगत

याींची

नयी

मुींबि

महानगरपािलकेकडन

मुींबि

अदनयासी शनाने च्या मुख्याध्या्पका (कदनषआ

तर) या पाायर सन २००७मध्ये सरनसेयेने दनयिमत दनय
ु ती करण्यात
(२)

नयी

सींचालक

पााकहरता

प्रिसध्ा

ली

हे .

करण्यात

लेल्या

जानहरातीनुसार श्रीमती य ाा भगत या शनैक्षपरक अहाता य अनुभयाच्या अ्ीची पुतत
ा ा करत
असल्याने सन २००८ मध्ये त्याींची सार पाायर दनयिमत दनयुती करण्यात

ली.

नयी मुींबि महानगरपािलकेने महानगरपािलकेच्या ्य्यध ्यभागाींकरीता शनासनाच्या

मान्यतेसाआी साार केलेल्या पााींच्या
(३) होय.
अशना

कृतीबींधात सार पााचा समायेशन

शनयाच्या तक्रारी शनासनास प्राप्त झाल्या

(४) य (५) या प्रकररी

हे .

हे त.

युत, नयी मुींबि महानगरपािलका याींनी त्याींच्या ना. ०१/०९/२०१६ य

ना. १७/११/२०१६ च्या पत्राुयारे शनासनास अहयाल साार केला

हे . शनासनाने पन
ु श्च ना.

१२/१/२०१७ च्या पत्रान्यये ययींपष् अहयाल साार करण्याबाबत
महानगरपािलका याींना कन्यले

य
ु त, नयी मुींबि

हे .
___________

मांब
म ई बीिेसीतील भख
ू ांड एमएमआरडीएने शासिीय
(४९) 

उपक्रम व िांपनयाांना भाडेतत्वावर हदयाबाबत

७३०३९ (१६-०१-२०१७) .

श्री.सांजय साविारे (भमसावळ)  :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ममख्यमांत्री

्य.स. २८२ (39)
(१) मुींबि बीकेसीतील भखींड हे ९९ य ााच्या भाडेतत्यायर एमएम
कींपन्याींना नाले

हे त, हे खरे

रडीए ने शनासकीय

पक्रम य

हे काय,

(२) असल्यास, आरलेल्या मा
ु तीत त्या भखडाींयर बाींधकाम न झाल्यास एमएम
ाे त अदतहरत प्रीिमयम कींपन्याींयर

कारते, हे ही खरे

हे काय,

रडीए मा
ु तयाढ

(३) असल्यास, र्ककत प्रीिमयर भखींडधारकाींकडन यसुल करण्याबाबत शनासनाने कोरती
कायायाही केली या करण्यात येत

हे ,

(४) नसल्यास, ्यलींबाची काररे काय

हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१७)  :(१) मुींबि याींद्रे-कुलाा सींकुलातील भुखींड हे ८० य ााच्या
भाडेतत्यायर मुींबि महानगर प्राे शन ्यकास प्रािधकरराने शनासककय

पक्रम, दनमशनासककय

सींर्ा, खाजगी कींपन्या यगैरे याींना मींब
ु ि महानगर प्राे शन ्यकास प्रािधकरर जिमन ्यल्हे या्
्यदनयम १९७७ मधील तरतुाीनस
ु र नालेले

हे त.

(२), (३) य (४) सार भखींडाच्या भाडेपट्टा ्यलेख्यातील कलम २(d) नुसार भखींडायरील
बाींधकाम ४ य ाात परा कररे
भाडेपट्टाााराींच्या

यश्यक

यायाबाहे रील

हे. भाडेपट्टा ्यलेख्यातील कलम २ (e) (i) अनुसार

काररातय

झालेल्या

्यलींबासाआी

अिधमुल्य

कारुन

बाींधकाम परात्यासाआी मींब
ु ि महानगर प्राे शन ्यकास प्रािधकरराकडन मा
ु तयाढ नाली

हे .

प्रािधकरराच्या भाडेपट्टे ााराींनी इमारत पुरत्ा याचा कालायधी चार य ाायरुन सहा य े याढयन
िमनाया य अदतहरत बाींधकामाचा कालायधी या पयीच्य भखींड ्यतररासाआी सुध्ाा िमनाया,
अशनी मुींबि महानगर प्राे शन ्यकास प्रािधकररास ्यनींती केली
प्रािधकरराच्या

त्पन्नाशनी

सींबींिधत

असल्याने

यासींाभाात

हे . प्रतुत प्रकरर हे

मा.सयोच्य

न्यायालयाचे

मा.न्यायाधीशन (दनयत्ृ त) याींची एक सायीय सिमती दनयुत करुन त्याींचे अिभप्राय घ्याये,

असे प्रािधकरराने आर्यले य त्यानुसार श्री.बी.एन. श्रीकृषर, मा.न्यायािधशन (दनयत्ृ त) याींचे
अिभप्राय प्राप्त झाले असन ते मुींबि महानगर प्राे शन ्यकास प्रािधकरराच्या बैआकीत साार
करण्याचे

प्रता्यत

असन

प्रािधकरराच्या

दनरायानस
ु ार

प्रािधकररामार्ात कायायाही करण्याचे दनयोस्त्जत
हे .
___________

मुींबि

महानगर

प्राे शन

्यकास

अमरावती महानगरपाशलिेचे अमरावती-बडनेरा महानगरपाशलिा नामिरण िरण्याबाबत
(५०) 

७३१४९ (१६-०१-२०१७) .

श्री.रवव राणा (बडनेरा)  :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ममख्यमांत्री पुढील

(१) अमरायती-बडनेरा महानगरपािलका नामकरर करण्याबाबत महानगरपािलकेचा तसेच ्यधी
सिमतीचा सयासाधारर आराय नानाींक १२ नोव्हें बर, २०१२ रोजी घेंन

पायुत (प्रशना)

महानगरपािलका अमरायती याींनी त्याींचे नानाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्यये नगर
्यकास ्यभाग नयी.२६. मींत्रालय, मुींबि - ३२ याींना कन्यले

हे , हे खरे

हे काय,

(२) असल्यास, नगर ्यकास ्यभाग मींत्रालय याींनी त्याींचे पत्र क्र.२१८/नयी२६. नानाींक ०१
जानेयारी, २०१६ अन्यये महानगरपािलका
करण्यात

ला असल्याचे कन्यले

युत अमरायती याींना यरील प्रताय अमान्य

हे , हे ही खरे

हे काय,

्य.स. २८२ (40)
(३) असल्यास, सार प्रताय अमान्य करण्याची काररे काररे काय
प्रतायाबाबत शनासनाची भुिमका काय

हे त य सार

हे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७)  :(१) होय.
(२) य (३) महाराषट्र महानगरपािलका अिधदनयमातील कलम ३ नस
ु ार महापािलका अस्त्तत्यात
ल्यानींतर कलम ५ नुसार महानगरपािलकेचे “एक” नाय असते. यानुसार एकाा नाय धारर

केल्यानींतर अिधदनयमातील तरता
ु ीनुसार दतला एका यतींत्र व्यतीचे/सींर्ेचे अस्त्तत्य प्राप्त
होते. त्यानस
ु ार “अमरायती महानगरपािलका” सन १९८३ मध्ये अस्त्तत्यात
तुनुसार

कोरत्याही

महानगरपािलकेचे

करण्यात येत.े िशनयाय ३० य ाानींतर

नामकरर

हे

महानगरपािलका

लेली

हे .

र्ापनेच्यायेनीच

ता महानगरपािलकेचे नामाींतर कररे

िचत होरार

नाही. असे केल्यास इतर र्ादनक यराज्य सींर्ाींकडनही अशनाप्रकारे मागरी यें शनकते.
यातय अमरायती महानगरपािलकेचे नामकरर “अमरायती - बडनेरा महानगरपािलका” असे
करण्याबाबतचा प्रताय शनासनतरायर अमान्य करण्यात
२०१६/सीं.क्र.२१८/न्य-२६ नानाींक ०१/०२/२०१६ अन्यये
कन्यण्यात

ले

हे .

ल्याचे शनासन पत्र क्रमाींक -अमपा-

य
ु त अमरायती महानगरपािलका याींना

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

ममांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शनासकीय मध्ययती मुद्ररालय, मुींबि.

